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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.

1947 - 2010 
" قيم المواطنة وحقوقها ومبابا ا البحب يباا اة با بيبة   
تخّص طاقة معبيبنبةن انبمبا تلبمبم تبم البمب بتبمب  اب بمبيب  

 صادق جالل العظم ه."     .............................     طاقات

 أهـــالً بعام جـديـد أقـل عـنفاً  

اماا  ة من التحالف البوطبنبل البتب    

فببل  ببو يببا وحبب ك د ا   تبب   ببتببان 

وم لس العلائ  التب  يبة واتبحبا  البتبتباك 

 و يان تم تلتيم وف  ملت ك اغبيبة  -الت  

ته ئة اةوضاع فل ال احة البتب  يبة. وقب  

قام الوف  االلقاء مب  مبمبنبلبيبن ةبن حب تبة 

الم تم  ال يمق اطبل والبمب بلبس البوطبنبل 

 5                               .الت   

انعق  تونف انس حوم القضية الت  يبة 

فببل الببعببا ببمببة  1122/   21/   7اببتببا يبب  

الال يتية ا وت م امقّ  الا لمان اةو ابل 

احضو  لخ ياا اب لبمبانبيبة و بيبا بيبة 

فاةلة ولبخب بيباا تب  يبةن  فلبقبيبا فبيبه 

البعبب يبب  مبن الببتببلبمبباان تببمبحببو ا حببوم 

القضية الت  ية فل الل ق اةو ط التبم 

ةببام وةببن  وضبباع تبب   ببتببان تبب تببيببا 

 5و يا اا الحتومة الت تية            

 ا  وفبب   1122/  21/   21اببتببا يبب  

ة ت   من هبيبئبة الب فباع فبل مبقباطبعبة 

ال  ي ة متتك ح ك الوح ة ال يمقب اطبل 

الت    فل  و يا ام ينة القاملللن حيب  

البب ئببيببس  -ضببم ال ببا ة ا يبب ان تببلببو 

البنباطبق  -الملت ك للهيئة و  ي و  خليم 

ال  مل اا م وحب اا حبمبايبة اللبعبك و 

 6م ؤوم قواا            - ياان و ا 

ا خوم العالبم ةبامبه البمبيبج   الب ب يب  

ومنه ال نا  و يا الذ  يفع  اليوم مبن  1127

 ل  ال ان العالم خطو ًة من حبيب  تبمب تب  

لاتاا ا  هاكن من  ا  ها تنظبيبم الب ولبة 

ا اةش( ونلاطه الممت  من ال قة ال بو يبة 

الى المو م الع اقيةن... يتطلب  ال بو يبون 

ابمببخببتببلبف  طببيببافبهببم ومببعبتببقبب اتببهبم وقببواهببم 

ال يا ية الى امتانية تلتبم  مبنباا ةبام مبن 

لببهنببه الببحببّ  مببن ا ببتببمبب ا  نبب يببف البب م 

وا حت اك ال اخلل لطالما  عا  هاا ة ة 

الى اطالته تحا يافطة ا النو ة وال بهبا  (ن 

  لببتببوفببيبب  قبب   مببن الببحبب يببة والببتبب امببة 

لببلبب ببو يببيببن فببحبب ببكن اببم لببخبب مببة مبب  ك 

و  ن اا تفوح منها  وائح البغبا  وخبطبوط 

 نببااببيبباببه و ايبباا  ببو اءن و ببط  ببخببك 

اةجمل وفلتان لعا اتل ي بو هبا ا بتبغبجم 

 ال ين للنف  فل نع اا طائفية.

ةانى ال و يون ما ةانوه طوام ال نبيبن 

الخمبس ونبيبف البمباضبيبة و  البوان و بط 

معتب ك تبابعباا وفبظبائب  البعبنبف والبعبنبف 

المضا ن وليوا لوا اليبوم ودب اً  ب اةبهبم 

اج هوا ة من   م الاقاء وحق الحيباةن  دبم 

اةهوام و  قام تفوق مئاا اةلوف من قتلى 

و  حى ومجيين المهب ب يبن مبن  يبا هبمن 

و ة ا  المفقو ين والمعتقلين والمبخبتبطبفبيبنن 

ومن د قوا فل الاحا ن ومن ل وا الب حبام 

الى  لمانبيبا ودبيب هبا مبن ابلب ان البمبهب ب ن 

 ليعانوا ا و هم من ةذاااا الغ اة.

انببهببا الببحبب ك الببتببل ابباتببا تببابب و مببن 

ال عواة امتان ت عي ها  و ا  تم ا  فيها 

اوتي تها ال ااقةن ابعب   ن  نبهبتبا البابعب  

و  اتا دخ ينن و فبعبا مبؤخب اً تبجً مبن 

 و بيببا وتبب تبيببا وايبب ان البى البتببجقبل فببل 

 2مو تو للتوافق ةلى اةجن              
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 داعش ترتكب اإلبادة اجلماعية ضد األيزيديني

 أهـــالً بعام جديد ... تتمة

ايان ماا ا من لهنه وقف العملياا القبتبالبيبة 

فل تامم اة اضل ال و ية ااا تنناء مواق  

 اةش والن  ة(ن تجه ةلية البعبام الب ب يب  

ا ماع م لس اةمن االموافقة ةلبى ملب وع 

ق ا  تق ما ابه  و بيبا ا تبحبا يبة يبقبضبل 

اتهيي   هو ها فل لق البطب يبق  مبام ايب با  

ت وية  يا ية لأل مة ال و يةن اما فيها ةق  

ا تماةاا فل د تانة و بنبيبف فبل دضبون 

 قم من له ين فل م بتبهبم البعبام الب ب يب ن 

وذلك اما يع   وقف اطجق النا  فل  و يا 

 ويخ م مق  اا اةمم المتح ة ذاا ال لة.

 حيح  ن  حلة ال ي  اخطى ومب احبم 

اات اه ان ا  حم  يا بل تبفباوضبل لبلبحبالبة 

ال و ية تاقى لها  عواباا  بمبة ويبتبوقبف 

ن احها ةلى توفي  ةوامم ة ةن ا   نه اباا 

واضحاً لل مي   ن  ا يم ةنهان و ن الخبيبا  

اةفضم تامن فل انتهاج ما   ولغة البحبوا ن 

و ن اةتما  تافة ال ام ل بك تبم الب بهبو  

اه ف تطويق ووقف القتم واةةمام الع ائية 

يلتم الطلك اة اس ل مي  ال و ييبن  ون 

الت اطاان فعقا ك ال باةبة   ولبن تبعبو  

 الى الو اء.

وفل  ياق مت من ت  ك  ط اف الن اع 

قبباطبباببًةن  ببواًء ةببلببى الببمبب ببتببو  الببوطببنببل 

 -ال و    و ا قليمل وال وللن  ن المبلبهب  

الحضو  الت    فبل اللبمبام ال بو   لبم 

يتن يوماً يلتم اةاقة ل بهبو  احبجم ال بلبم 

واةمان فل  اوع الاج ن ام وةبمبم  باهب اً 

لحماية مناطقه التا يخية وا ا تها ذاتياًن منعاً 

للفوضى والفلتان اةمنل من  هةن والوقبوف 

فل و ه  خطا  اله ماا ومن تبفبلبل نبفبوذ 

لاتاا التتفي  امختلف م مياتهبا مبن  بهبة 

 خ  ن مما يوف  المناا المجئم ل بلبم  هبلبل 

وةببيببش ملببتبب ك ةاببنبباء واببنبباا مببخببتببلببف 

المتوناا ا  ف النظ  ةن ال ين والقوميبة 

والمعتق ن فتان ل و  وحـ اا حماية اللبعبك 

والببمبب  ة  هببمببيببتببهببا الببتببا يببخببيببة فببل  فبب  

اةخطا ن ... مما  نبا  هبذا الب و  حبفبيبظبة 

 تن  من  هة مبحبلبيبة واقبلبيبمبيبةن لبتبتبنبادبم 

وتتتالك معها قو  ولبابتباا اةبجمبيبة فبل 

ـ    بو يبا اـب اانبفب بالبيبيبنن    تو يف تف

ي ي ون الخي  ل و يان ... وم ت ين(ن لتابيبح 

التضييق ةليهم واق ائهم وض اهبم والبغب   

 اهم تلما  متن.

فهم  خولنا العام الب ب يب  يبابلب  اب ةبا ة 

النظ  فل اةحتام والمقو ا اللوفينية البتبل 

 ب   ا ببتب ا هببا ضبب  البحببضبو  البتبب    

التا يخل فل  و يا؟ن  م ةذاااا ال بو يبيبن 

فل ال اخم والخا ج ااتا تافية لفتح  فبحبة 

  ي ة ةنوانها التجقل احناً ةن الملبتب تباا 

لبلببعبمببم فبل ضببوئبهببان اببعببيب اً ةببن نبب ةبباا 

البب يببنببل وفببايبب وس  -ا  ببتببعببجء الببقببومببل 

 الغ و  ل   هذا وذاك؟!.

من  هتنا نقوم: النباب  ال بو   البعبام 

 يقوم تفى.

ومعا بعبع عدا وداععاً  6102وداعاً لعععام 

ل شعاراتا أهـــالً بعام جديد أبل ععفعًعاً هعفعا 

 وهفاك.

   ا ح يناً الت  مة الع ايبة لبتبقب يب  

ل نة اةمم المتح ة المعنية ابحبقبوق ا ن بان 

حوم ما ا تتاه تنظيم  اةش احبق البطبائبفبة 

الت  ية من   ائمن وهو منلبو   -ا ي ي ية 

 االتامم ةلى ال ااط:

//:httpموق  ح ك الوحـ ة الب  بمبل: 

4025dem.com/?p=-www.yek 

وفيما يلل ملخص ما نل ه مبوقب  اةمبم 

 حقوق ا ن ان ةن التق ي : -المتح ة 

ان  - 1122يونيو ح يب ان  22 نيڤ 

ما ي بّمبى ابالب ولبة ا  بجمبيبة فبل البعب اق 

واللام ا اةش( ت تبتبك ااابا ة الب بمباةبيبة 

ض  اةي ي يين اح ك تق ي  اعنوان " اؤوا 

ليفَ ِم وا:  ب ائبم  اةبش ضب  اةيب يب يبيبن" 

نل ته اليوم ل نة التحقيق الب ولبيبة البمبعبنبيبة 

اال مهو ية الع اية ال و ية. وتؤت  اللب بنبة 

تذلك  ن مما  اا  اةش ضب  اةيب يب يبيبن 

ت م لم تو    ائم الح ك وال  ائم ضب  

 .ا ن انية

وقام ااولو اينبيب و  ئبيبس البلب بنبة "ان 

اااا ة ال ماةية ح نا وما  الا م بتبمب ة. 

لق  ةّ ضا  اةش تم ام  ة وطفبم و  بم 

 ي ي يين مبن البذيبن اخبتبطبفبتبهبم البى  الب  

 ."ا نتهاتاا

وتماليا م  تفوي  الل نة ف ن البتبقب يب  

يببقببوم اببتبب ببلببيببط الضببوء ةببلببى اانببتببهبباتبباا 

الم تتاة ض  اةيب يب يبيبن  اخبم اة اضبل 

ال بو يبةن حبيبب    تب ام  اةبش تبحببتب بب  

اآل ف من الن اء والفتياا ت هائن وتنبتبهبك 

حقوقهن تالعاي . لق  فح ا البلب بنبة تبذلبك 

تيبف قبامبا البمب بمبوةبة اا هباابيبة ابنبقبم 

اةيب يب يبيبن ق بب ا البى  بو يبا ابعب  لبنبهببا 

له ماا فبل  بنب با  لبمبالبل البعب اق فبل 

. ان 112٢الببنببالبب  مببن دك  د ببطببس 

المعلوماا التل تم  معها تونق ال ليم ةبلبى 

النية والبمب بؤولبيبة الب بنبائبيبة لبقبا ة  اةبش 

الع ت يبيبن ومبقباتبلبيبهبا وقبا تبهبا الب يبنبيبيبن 

 .واةي ولو يين حينما توا  وا

ان النتائج التل تبو بلبا البيبهبا البلب بنبة 

مانية ةلى مقااجا م  نا ين وقا ة  يبنبيبيبن 

ومه اين ونالطين ومحامين وطواقم طبابيبة 

وتذلك  حافيينن اااضافة لم ا عة تبمبيبة 

تاي ة من الونائق والتل ة  ا المعبلبومباا 

  .التل  معتها الل نة

  14ان  اةش ق   عا و  ت ام         

http://www.yek-dem.com/?p=4025
http://www.yek-dem.com/?p=4025
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 تركيا: حاالت حظر التجوال ومحالت القمع ترغم مئات آالف الكرد على إخالء منازهلم
 مقتطفاا  -منظمة العفو ال ولية 

 1122تانون اةوم /  ي ما   2

قالا منظمة العفبو الب ولبيبة فبل تبقب يب  

 بب يبب  ان ةلبب اا د ف اةلببخبباص مببن 

 تان م ينة  و ن وهل موق  م  بم ةبلبى 

قائمة منظمة "يوني تو" للت ا  العالملن هم 

مببن اببيببن حببوالببل ن ببف مببلببيببون لببخببص 

 ف دموا ةلى اخجء منا لهم نبتبيب بة لبحبمبلبة 

القم  الوحلية التل لنتها ال لطاا التب تبيبة 

ةلى م   العام المن  من والبتبل قب  ت بم 

 .الى ح  العقاك ال ماةل

ومبب  الببتبب ا  قببمبب  اة ببواا الببتبب  يببة 

المعا ضة ةلى  يب   البحبتبومبة البتب تبيبةن 

تلف تق ي  المنظمة المعنون اــب  "نب حبوا 

من منا لهبم و بو  ا مبمبتبلبتباتبهبم: حبق 

 تان  و  فل العو ة الى  يا هم"  البنبقباك 

ةن المحنة القا ية للعائبجا البتبل  ف دبمبا 

ةلى اخجء الم ت  البتبا يبخبل لب يبا  ابتب  

نتي ة للعملياا اةمنية المتنبفبة البتبل نفبفبذا 

ق ك نهاية العام الماضلن وحظب  البتب بوام 

مب ا  الذ  ا تم  ةلى م ا  ال اةة. وقب   ف

المنا م من   اء الق ف فل المنطقة البتبل 

ب مبا  تانا ذاا يبوم تبنباب  ابالبحبيباةن وهف

و و  ا اه ف تمهي  البطب يبق لبمبلب وع 

تطوي  حض   من الم  ح    ي تفيب  مبنبه 

 . و  ة   قليم من ال تان ال ااقين

وقام  بون  البهبوي بنن مب يب  اب نبامبج 

 و واا امنظمة البعبفبو الب ولبيبةن انبه: "ابعب  

م و  ةام ةلى حظ  التب بوام ةبلبى مب ا  

ال اةة الذ  فف   ةبلبى مب يبنبة  بو ن   

ي ام د ف اةلخاص نا حين ةن منا لهمن 

وهم يتاا ون من   م ت اُّ  لبؤون حبيباتبهبم 

ويوا هون م تقاجً دي   تي  فبل مبنباا مبن 

 ".القم  المّط  

وفل الوقا الذ  ت   فيه  نااء ةن قم  "

الم تم  الم نل فل  نوك ل ق ت تيا ةلبى 

نطاق وا  ن ف نه   تو   تغبطبيبة اةبجمبيبة 

تفذت  لعملياا النب وح البقب ب   البذ   مبّ  

 ".حياة الناس العا يين اذ يعة اةمن

وةقك انبهبيبا  وقبف اطبجق البنبا  فبل 

ن ان لعا م ا ماا ابيبن 1122يوليو/تمو  

 ةضاء ح ك البعبمبام البتب   بتبانبل وابيبن 

قواا اةمن البتب تبيبة. و  اً ةبلبى ابيبانباا 

"الحتم البذاتبل"ن وابنباء البمبتبا يبس وحبفب  

الخنا ق فل  و ن وهل مب تب   يبا  ابتب ن 

وم ن  خب   تبقب  فبل لبتبى  نبحباء لب ق 

الاج ن فق  ا  ا ال لطاا ف   حالة حظ  

 باةبةن وتبنبفبيبذ  1٢الت وام ةبلبى  مب   

 .ةملياا  منية مع ت ة اقوة

ن 1122 ي ابمب /تبانبون اةوم  22فل 

 فةلنا حالة حظ  ت وام ةلى م ا  ال اةةن 

والى   م دي  م مىن فل  تبة  حبيباء مبن 

بنب   22  م  حياً من  حياء  بو ن حبيب  مف

ال تان من مغبا  ة مبنبا لبهبم حبتبى للب اء 

الموا  الغذائية والطايبة البج مبة. وو    ن 

اللبب طببة ا ببتببخبب مببا مببتببابب اا ال ببوا 

ا  ا   وام  لل تان االبمبغبا  ة وقفبطبعبا 

الماء والته ااء لفبتب اا طبويبلبةن واهبتب ا 

المنا م ابفبعبم قبذائبف الب بيبشن و فمبطب ا 

 .اال  اص

انتها ال  اماا فل  بو  فبل مبا س/

ن ولببتببن حببظبب  الببتبب ببوام ظببم 1122دذا  

م تم اً فل   ب اء وا بعبة مبن البمبنبطبقبة. 

وةببقببك ةببمببلببيبباا ااخببجء الببقبب بب   تببمببا 

م ا  ة تافة الممتبلبتباا تبقب يباباً مبن قبابم 

ال لطاا الت تيةن تما تبم هب م البعب يب  مبن 

الماانل. وةلى ال دم من  ن البعبو ة تبانبا 

م تبحبيبلبة تبقب يباباً ا بابك حبظب  البتب بوام 

وال ما ن فب ن ابعب  ال بتبان دبامب وا فبل 

العو ة لي  وا منا لهم مخ اةن ومبقبتبنبيباتبهبم 

  .منهواة  و م ّم ة

لم يتمتن ال تان البنبا حبون مبن ايب با  

 تن ا يم يمتنهم  ف  تتاليفهن وتبااب وا مبن 

  م الح وم ةلى الخ ماا اة ا ية. وقب  

فق  الع ي  منهبم وظبائبفبهبم ةبنب مبا نب حبوان 

وانقط  اةطفام ةن التعليم التم هبائبمن  و 

ت  اوا من الم ا س تلياً. ان التعوي  دي  

تاٍف التم  ا ان وة ب  ال بلبطباا ةبن 

تق يم م اة اا تافبيبة ا بتبئب با  م باتبنن 

وفل ابعب  اةحبيبان ةب م تبقب يبمبهبا ةبلبى 

ااطجقن  ف  العائجا المفق ة الى البوقبوع 

 .فل م ائك  تا 

ومببمببا  ا  اةمبب   ببوءاً  ن ا ببتببهبب اف 

  واا المعا ضة الت  ية ةبقبك مبحباولبة 

ا نقجك يعنل  ن المنظماا دي  الحتبومبيبة 

التل تق م  ةماً مهماً للفق اء والبنبا حبيبن قب  

 . دلقا  اوااها اآلن

وي ف  ال تان ا ةاءاا الحتومية ابهن 

حالة حظ  الت وام الم تم ن وةملياا هب م 

المنا م تفنفذ لم لحبة اةمبن دخبذيبن ابعبيبن 

ا ةتاا   ن ال  اماا انتهبا قبابم نبمبانبيبة 

 له . وا  ً من ذلكن ف نهم ي ون  نها   ء 

من خطة مح واة اةا ة تبطبويب   حبيبائبهبم 

واةا ة توطينهم فل  مباتبن  خب  . لبقب  تبم 

احياء ملب وع البتبطبويب  البحبضب   البذ  

ن ولتن البتبفبا بيبم   1121طف ح فل ةام 

ت ام دي  تافيةن ولم يتم التلاو  م  ال تان 

الهنهبا. ويلبتبم هبذا نبمبطباً ملباابهباً لبهبذه 

الملا ي  فل ت تيان التل   ا البى ااخبجء 

الق    لل تان الذين   ي تطيعبون البعبو ة 

 .الى  يا هم مطلقاً 

وقام  ون  البهبهبوي بن: "فبل البذتب   

ال نوية الم ي ة لحظب  البتب بوام فبل  بو  

 ف دم الع ي  من  تان هذا المبوقب  البتب انبل 

 ".ةلى  ؤية ت انهم وهو يتع   للت  يف

ومببمببا ي بباببك ال بب مببة  ن اةوضبباع 

  15الاائ ة التل توا ه ال تان             

 ”صورة عن صفحة المنظمة ” 
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فيل وف ومفتِّ   و ّ ن ول  فبل  ملبق 

ن وتخّ ج ا   ة امتيا  من ق بم 239٢ةام 

الفل فة فل ال امعة اةمي تية اابيب وا ةبام 

ن وتبباابب  تببعببلببيببمببه فببل  ببامببعببة يببيببم 2327

اةم يتية لبيبحب بم ةبلبى البمبا  بتبيب  فبل 

( والب تبتبو اه فبل البفبلب بفبة 2323اآل اك ا

 (.2322الح ينة ا

تببان   ببتبباذاً  ائبب اً فببل ق ببم   ا بباا 

الل ق اة نى ا امعة ا ن بتبون حبتبى ةبام 

وةمم   تاذاً  امعياً فل البو يباا  .م1117

المتح ة قام  ن يبعبو  البى  بو يبا لبيبعبمبم 

 .  تاذاً فل  امعة  ملق

ةمم فل ة ة  امعاا  مي تية و و ابيبة 

ويااانية وة ايةن وتتك فل البفبلب بفبة و ةبّ  

  ا اا ومؤلبفباا ةبن البمب بتبمب  والبفبتب  

 .الع ال المعا  

ق م ا هاماا فت ية فبل نبقب  البمبؤ ب بة 

ال ينيةن و اق  ن حوتم و ف ن ةلى خبلبفبيبة 

ا ا   «نق  الفبتب  الب يبنبل» ط وحاا تتااه 

(. تبذلبكن  نبا   وااب  2323الطبلبيبعبة ـبـب 

 «ذهنية التح يم»ةا مة اع ما      تتاك 

( ةلى خلبفبيبة الضب بة 233٢ا ا  الم   ــ 

اآليباا »التل  نا تها  واية  لبمبان  لب   

هببتببذان احببتببّم ااببن الببعببائببلببة  .«اللببيببطببانببيببة

ال ملقية اة  تق اطية مبتبانبه فبل طبلبيبعبة 

المفت ين الذين ت  وا للمبو ونباا الب يبنبيبة 

 .وال يا ية اهذا ال خم

تمي  ال تتو  العظم منذ ا اية هذا البقب ن 

اانخ اطه فل الحياة العامة وقضايا الح ياا 

لب بان »وال يمق اطيةن تان ةضواً مؤ  اً لـب

وم اهماً نلبطباً فبل  «احياء الم تم  الم نل

و  بوائبهبان ومبنبذ  « ابيب   ملبق»نقالاا 

ا اية النو ة  خذ موقفاً مبؤيب اً لبهبان وتبانبا 

مواقفه حوم " العلوية ال يا ية " منا   ب م 

 ونقاش.

  يك  ا ق  جم العظم او م خبابيب  

فل ال ماغ منذ فبتب ةن مبا اضبطب ه ا ب اء 

ةمم   احل فل ا لين لم يتتلبم ابالبنب باحن 

 .1122تانون اةوم  22لي حم يوم اةح  

من  هم مؤلفاا ال تتو  العبظبم: فبلب بفبة 

اةخجق ةن  هبنب   اب د بونن و  ا باا 

فل الفل فة الغ اية الح يبنبةن والبنبقب  البذاتبل 

اببعبب  الببهبب يببمببةن و  ا بباا ي ببا يببة حببوم 

القضية الفل طبيبنبيبةن نبقب  البفبتب  الب يبنبل ن 

ا  تل اق وا  تل اق معبتبو باً ن ذهبنبيبة 

التح يمن ما اع  ذهنية التح يم ن  فباةباً ةبن 

 الما ية والتا ي ن فل الحك والحك العذ  .

ت  ما  ةماله الى التنبيب  مبن البلبغباا 

الحيبةن وحبا  البعبظبم ةبّ ة  بوائب   ولبّيبةن 

"و ام الل ف اةلمانبل" مبن مبعبهب  دبوتبه 

ن 1122من ح ي ان/يونيو  3اةلمانل فل الـ

 ائ ة ليواول  لوتاش للتفبوق البعبلبمبل  بنبة 

ن والتل تمنحها  امعة تبوابيبنبغبن فبل 111٢

 لمانيبان و بائب ة ايب ا مبوس اللبهبيب ة فبل 

 هولن ا.

 تفتك ةنه اع   حيله:

 -" مبا لبنبا.. تبان الب  بم مفير شحود:

الببفببيببلبب ببوف قببامببة تبباببيبب ة  دببنببا نببقببافببتببنببا 

وم ا تنان و  يموا من تاح  تتاه و فتبا ه 

ةلى ال فوف وفل البعبقبوم. الب حبمبة ةبلبى 

 وح فيل وفنا العظمن وةفبتبا ه البابقباء فبل 

  من ا  ت ا  نحو الغ ائ .".

" مب   حبيبم  با ق  اسعنعفعدر حعبع :

 «تبفبتبيب يبة» جم العظمن تنتهبل مب حبلبة 

 ن ا فل تني ين مّنا.  اما ةن هذا التفبتبيب  

لببم يببنبب ببك فببل الببواقبب ن  ببو  مبب حببلببة 

نعانل من وطهتها. لتن اةهم م   «تتفي ية»

العظمن  نها تانا فت ة نقاش االتلمة والقومن 

اينما اليومن تحوم النقاش الى قبتبم مب بانبلن 

م تم  ةلى امت ا  هذه ال قعة مبن خب يبطبة 

   تع ف ماذا ت ي .".

"  حبم البيبوم ذاك  روزا ياسين حسن:

الذ  حبّ ك  مبام البفبتب  البعب ابل الب اتب  

لق ون افت ه العلمل ال  لل. د اؤه العلمانيبة 

المني ة لل  م  علته واح اً مبن  هبم نباقب   

العالم الع ال ذاك الذ  انح ب   و  البعبقبم 

فيه. الفيبلب بوف والبتباتبك والبمبفبتب  البنباقب  

والم اقك للحاض  اتم تبنبافباتبه وتبغبيب اتبه 

الببمببتبب بببا ةببةن ذاك البببذ  فّضببم ةبببكء 

الم ؤولية الف  انية وقلق الح ية ةبن  مبان 

 "..ال موع:  . ا ق  جم العظم

وفل حوا  مبطبوم مبعبه   ب تبه مب بلبة 

ن   باك 1121/   13/1تو ن مي يا اتا يب  

ةن   ئلة حوم القضية الت  ية فبل  بو يبا 

 قائجً:

نوالن : نيع  تعفعنعرون ملعق مسعتع عبعل 

 ال ضية النردية في سوريا؟

: ما   حظه اآلن  ن  ا ق  جم العظم 

 و يا ما اع  الا  تت ه امنحى معبيبنن هبو 

اقليم ذو ا تقجم ذاتبل ةبلبى م بتبو  ةبام 

االن اة للمناطق التو  يةن     لاه ما يتون 

 .االنموذج التو    فل الع اق وهذا محتمم

نوالن : تعععفعي فعيعدرالعيعة أو فعو  معن 

 الالمرنزية؟

: نعمن  ون  ن يعلبن  ا ق  جم العظم 

ذلك   احة. فالبواقب  هبو البذ   بيبفب   

نموذ ه ةلى ال مي . واعب هبا  ابمبا يب ب وا 

لها فتو   يا ية و  تو ية لنموذج في  الل 

 . و تونفي  اللن    ةلم تح ي اً  يهما يتون

 نوالن : هل تؤيد هذا الطرح؟

: هبذا مبا  ةبتبقب ه  ا ق  جم البعبظبم 

و   حه و يتتون له الغلابة. ومبن البمبؤتب  

 نل لن  قف ض هن فهنا فل  ةماقل مؤي  لبهن 

ولَم  ن نحن ن ي   ن نتخبلبص مبن ا بتباب ا  

ال ولة الم ت ية اةمنية. وهذه هل قبنباةبتبل 

ةن التو ه التا يخل لم حلة ما اعب  اة ب ن 

 ة.   ما اع  الم حلة القوم ي

هتذا  حم العظم تا تاً و ائه تماً تايب اً 

من الفت  والنقافةن لياقى حاض اً ومؤن اً فل 

الع ي  من الم ا ان لتن ياقى  حيله يلتبم 

 خ ا ة تاي ة.

برحيل المًنر السعور  العنعبعيعر  عاد  

جالل العنما تتوجد هيئعة تعحعريعر العوحـعد  

بأحّر التعاز  ملق ذويد وأ دبائعد ومعحعبعي 

 فنره وجميع الشعب السور .

 صـادق جـالل العظم فقيد الفكر واملعرفة
 العنم: أؤيد مب يم ذو است الل ذاتي ل مفاط  النردية في سوريا
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اع  ا  اء  ل لبة مبن البتبونبفب ان باا  

الف ةية والمنطقية التنظيمية لح ك البوحـب ة 

ال يمق اطل الت    فل  و يا فبل مبنبطبقبة 

تببواببانببلن اببعبب  ةببو ة ق ببم  اببهس اببه مببن 

 ةضائه الى  يبا هبمن وابغبيبة تبفبعبيبم  و  

الح كن ةقب ا مبنبظبمبة تبوابانبل لبلبحب ك 

مؤتم  ال ائ ة فل  الة مم و  يبن ابتبا يب  

ن اببحببضببوٍ  حلبب  مببن 1122/    21/  19

ممنلل فعالياا م تمعية و بيبا بيبة ونبقبافبيبة 

ولخ ياا وطنيبة ن وتبذلبك حضبو  وفب   

قيا   من ال  ي ة يتبقب مبهبم الب فبيبق نبائبك 

ال ت تي ن  وذلك تحا لبعبا اا ا البعبمبم 

البعبمبم ةن ةلى تفعيم وتنليط الحياة التنظيمي

ايبجء ا هبمبيبة لن للحفاظ ةلى ال لبم اةهبلب

ا(ن تبمبا امنظمة الم  ة والوقوف الى  انبابهب

" له اء مقاومة توابانبل  مل المؤتم  اا م 

." 

تببانببا ال ببالببة مبب يببنببة ا ببو  اببعبب  

المناضلين والله اءن والعلم التب    و مب  

الح كن واع  اللعا اا المبعباب ةن حبيب  

تان ا فتتاح من قام  مبم ةبطبل و ةبا ف 

ح ون االت حيك االحضو  والوقوف  قبيبقبة 

 ما ةلى   واح الله اء وت  يب  البنبلبيب  

 الت    ا    قيك(. نم  فلقيا ة ة تلماا: 

 -منظمبة تبوابانبل لبحب ك البوحـب ة   -2

 . محم  حاش

م ببطببفببى  -قببيببا ة حبب ك الببوحـبب ة  -1

 الملاي  نائك  ت تي  الح ك.

بـب   فبل  بو يبا  -9  -اتحا  التتاك البتف

 .   و   نتل

 .نواف الا  ةا هللا -  ي ة نـو و   -٢

 -منظمة ح ك الوحـ ة فل ةبامبو ة  -2

 .اه ا داو لنو

مؤ  ة تعليم وحماية اللغة البتب  يبة  -2

 . نولين اي  مانل -ال نة نفم( 

 - PYD ح ك ا تحا  ال يمبقب اطبل -7

 . لي  ملمش

الح ك ال يمق اطل الت    ال و    -1

 .تيلو لي  ةي ى -

الح ك ال يمق اطل التق مل التب     -3

 .ةم  يو ف -فل  و يا 

الببتببحببالببف الببوطببنببل الببتبب    فببل  -21

 .  هم ل و - و يا 

 . تلمة للح ك الليوةل ال و   -22

منظمة ح ك البوحـب ة فبل تب تبل  -21

 .  تل -لتل 

تبوابانبل لبحب ك  -منظمة البمب  ة  -29

 . نلتمان حاج م ا  -الوح ة 

  الة تهنئة من محل الب يبن لبيب   -2٢

قب  هبا م بلبم  -دلل  ت تي  ح ك الوحـب ة 

 لي  ح ن.

 ت ا التلماا ةلى ضب و اا وحـب ة 

ال ف الت    وانبتبهباء البمبحبنبة ال بو يبة 

واحجم ال جم والحم ال يا ل فل  بو يبان 

تما هنبها انبعبقبا  البمبؤتبمب  فبل البظب وف 

ال اهنة الع ياةن وق  و  ا البى البمبؤتبمب  

 ا قياا ة ي ة

هببذا واببعبب  تببو يبب  الضببيببوف تبباابب  

المبؤتبمب ون ابنبو   ب وم اةةبمبامن حبيب  

تناقلوا واتخذوا ق ا اا وتو بيباا هبامبةن  

وفل الختام تم انتخاك ل بنبة  ائب ة مبنبظبمبة 

 تواانل ا وح  فاقية م ؤولة.

 مؤتمر تنظيمي باسم " شهداء مقاومة كوباني " لحزب الوحـدة

 التحال  الوطفي النرد  ... تتمة

 و اء فل ت  يح  ا   ةن التحالف:

" تم ا تقاام الوف  ا     حبك والبتبفباةبم مب  

الماا  ة وا لت ام ما  متن االنقاط التل تؤ   للته ئة 

وفبل مببقب مببتبهبا وقبف البحببمبجا ااةببجمبيببة وةبب م 

الم اس اال مو  القومية واطجق   اح ما تاقى مبن 

معتقلل الم لس الوطنل الت    واحبتب ام البقبوانبيبن 

 ة.العامة النافذ

وفل الوقا الذ  نلت  فيه  مي  اةط اف ةلبى 

ت اواهم وما  ا وه من م ؤولية ت اه المبابا  ة فب نبنبا 

نهمم  ن تؤ س هذه التطو اا ااي ااية لما يبفبضبل 

فل الم حلة البقبا مبة البى وحب ة ال بف والبمبوقبف 

 ". 22/21/1122.... قامللل   .الت  يين

 ف ا  حول ال ضية ... تتمة

المعا ية لهان وةن اةوضباع البتب  يبة فبل 

  و يا.

تان اين الحضو  ال بيب   بالبح م بلبم 

البب ئببيببس الببمببلببتبب ك لببحبب ك ا تببحبببا  

ال يمق اطل وهو الذ   لط اةضواء ةبلبى 

اللهن الت    وال و   وم يااً ةن   ئبلبة 

 اع  الحاض ين.

تببمببا قفبب ئببا   ببالببة مببن البب ئببيبب ببيببن 

 جح ال ين  مي تاش و فيغبيبن الملت تين 

يوت ك  اغ لح ك اللعوك الب يبمبقب اطبيبة 

HDP  المعتقبلبيبن فبل ال ب بون البتب تبيبةن

 و ط ت حيك الحضو  وتق ي هم.

 ندوة سياسية 

 في مخيم دارشكران
 قاما منظمة اقليم ت   تان 
الع اق لح ك الوحـ ةن م اء يوم 

ن وة  1122\    21\    11الخميس 
 يا ية ةةضاء ف ع مخيم 
 ا لت ان ق ك م ينة هولي . وذلك 
احضو   ةضاء قيا ة المنظمة فل 
ااقليم ال ا ة ويس م طفى و 
ا ماةيم لامون وةضو  الل نة 
المنطقية  احل ةلل و ةا  ال حيم 

 . ا ماةيم
حي      الح ي  حوم مختلف 
الم ائم المتعلقة االلهن ال و   

 والت    و هم الم ت  اا.



 
 6 شؤون المناطق

 ك1218 -م  1122/   كانون أول   182العـدد/     YEKÎTÎالوحـــــدة             

 ا  ممنلو م موةٍة مبن  حب اك و طبّ  

 - ب يبن  - يا ية ت  ية مقبّ  ال بوامب  

مقاطعة تواانل الع ت   لبوحـب اا حبمبايبة 

تانون اةوم  12اللعك والم  ةن يوم اةح  

1122. 

تان فل ا بتبقبابام الب ائب يبن البنباطبقبيبن 

ال  ميين ابا بم البوحـب اا ال با ة ا يب و  

خليم ون  ين ةا  هللا( وال ئيس البمبلبتب ك 

لهيئة ال فاع فبل مبقباطبعبة الب ب يب ة ال بيب  

 ي ان تلون اضافة الى قبيبا يبيبن فبل قبواا 

 . و يا ال يمق اطية وة ٍ  من المقاتلين

اع  ا ت احة ق ي ة تو ه الحضو  الى 

ال بباحببة الببعببامببةن حببيبب  قببّ مببا نببلببة  مببن 

الوحـ اا ة ضاً ة ت ياً ت حبيباباً وتبقب يب اً 

لببلبب ائبب يببنن نببم  حببك ال ببيبب   يبب ان تببلببو 

االوفو ن ما يباً امبتبنبانبه لبمبمبنبلبل اةحب اك 

ال يا ية ةلى  يا تها فل الظ وف ال اهنبة 

و تبب   نببهببا اببمببنببااببة  ةببوٍة لببوحـبب ة ال ببف 

 .الت   

و لقيا ة ة تلماا  خ  ن  ت ا ةبلبى 

ال و  الاطولل وال فاةل لبوحب اا البحبمبايبة 

والوقوف الى  اناهان مؤت ًة ةبلبى ضب و ة 

وح ة الح تة الت  ية فبل  بو يبا وتبفبعبيبم 

 . و ها ال يا ل

ق  ا تماع ايبن الب ائب يبن ومبمبنبلبل  نم ةف

الببوحـبب اان  بب   خببجلببه تببوضببيببح  ببيبب  

المعا ك ض  ا  هاك وم   تبطبو  وتبقب م 

ق  اا وح اا الحمايبةن تبمبا  ب   تبابا م 

 .اآل اء حوم اةوضاع ال يا ية ال اهنة

 .واع  الغ اء تم التقاط  و  تذتا ية

يفذت   نه قام م ة تان فب   ا  وفب   مبن 

مبقباطبعبة الب ب يب ة مبتباتبك  -هيئة الب فباع 

اةح اك ال يا ية فل ال  ي ة وقبّ مبا لبهبا 

"  ع دضببك الببفبب اا" تبباببا  ة لببتببهببيببئببة 

اة بواء الببتبب  يببة نببحببو الببتببقببا ك والببعببمببم 

 .الملت ك

 زيارة ميدانية إلى مقّر عسكري في كوباني

 ”الصورة عن صفحة بوير برس ” 

 وفد عسنر  يزور ... تتمة

من الهيئة(ن وتان فبل ا بتبقبابالبه ال با ة  -الحماية الذاتية و ن اي  محم  

 -نائك  ت تي  الح ك و ح ين ا   و محم   بالبح  -م طفى ملاي  

ةضو  الهيئة القيا ية فل الح ك و ال ي ة  ن  ين ح ين ةضبو  ائب ة 

 ل.القاملل

تان ه ف ال يا ة ة   البحبالبة والبمب بتبو  البذ  و بلبا البيبه 

وح اا حماية اللعك وقواا الحماية الذاتية من حبيب  البتبم والبتبههبيبم 

والت  يك والقاوم وال ةم الذ  تجقيه هذه القواا ايبن  بمبيب  مبتبونباا 

اللعك وةلى الم تو  ال وللن   يما من قام قواا البتبحبالبف الب ولبل 

الذ  تقو ه الو ياا المتح ة اةم يتيةن تما تط ق الوف  ال ائ  الى دخ  

التطو اا والن احاا التل تحققها قواا  و يا ال يمقب اطبيبة وةبمبا هبا 

ةلى ا  هاك المتمنم ا اةش وال ماةاا البمب بلبحبة  YPJ و YPGالـ

فل اطا  حملة دضك الف اا التل تتو ه اآلن الى  نالم ةومة من ت تيا

ال قة لتح ي هان وتمنى  ن تتلقى هذه القواا ال ةم ال يا ل والبمبعبنبو  

من اةح اك والتنظيماا ال يا ية الت  ية    تن  ةلى حب  تبعبابيب هبمن 

من  اناه  حك ال ي  ملاي  االوف  الضبيبف و تب  ةبلبى  و  و هبمبيبة 

وح اا حماية اللعك وقواا البحبمبايبة البذاتبيبة فبل مبحبا ابة اا هباك 

و ح هن اضافة الى  و ها فل حماية المناطق الت  يبة والب فباع ةبنبهبان 

تما  ت  ةلى موقف الحب ك فبل الب ةبوة البى  ةبم وتبعب يب  البقب  اا 

ال فاةية لهذه الوح اان اذ   يمتن تحقيق    ن    و مت بك لبلبلبعبك 

الت    ان لم يتن هناك تتامم اين العمم والبنبضبام ال بيبا بل البمب نبل 

 والعمم الع ت  .

وتع اون ةن  و  ومواقف ح ك الوحـ ة الوطنية والقومية و ةمبه 

للقواا الت  ية فل ال فاع ةن اللعبك البتب    فبل  بو يبا قب م البوفب  

 الضيف   ةاً "   ع دضك الف اا " اا م هيئة ال فاع. 

وفل الختام تمنى الوف  ال ائ   ن تاا   اةح اك ال يا ية الى  يا ة 

مع ت اا الت  يك و احاا القتام لإلطجع ةلى واق  العمم الع ت  ن 

وفل نفس الوقا تتون ال يا ة ةامم  ف  لمعنويباا البمبقباتبلبيبنن حبيب  

ع الوف  امنم ما ا تقام من حفاو  ٍة وتق ي .و ِّ

 حضوٌر في حفل تأبين 

الشهيد الدكتور سليمان سعيد 

 
ا ةوة من ةائلة اللهي  ال تتو   ليمان  عيب  قبام وفب  مبن 

 ةضاء ح ك الوح ة ال يمق اطل الت    فل  بو يبا ضبم تبم 

من ال ا ة لقمان  مين ةضو ف ع منظمة لمام  لمانيا وة   مبن 

 ةضاء دخ ين للح ك احضو  حفم التهاين الذ   قيم فل اح   

 .21/22/1122قاةاا  امعة هاماو غ اةلمانية يوم ال اا 

حض  الحفم ممنلين ةن تم مبن الب بمبعبيبة البتبو  يبة فبل 

و  (SPD( هاماو غ و الح ك ال يمق اطل ا  تماةل ا لمانل

ة اق و الح ك ال يمقب اطبل  -الح ك ال يمق اطل الت   تانل 

تبب تبيببا  -ايب ان وحبب ك د ا   تبو   ببتبانبل  -البتب   ببتبانببل 

 وم موةة  ح اك ت  ية فل  و يا .

 فلقيا فل الحفم ة ة تلماان  ت ا ةبلبى مبنباقبك اللبهبيب  

 ال احم والقيم التل دمن اهان مق مًة التعا   لعائلته.

 نـدوة في لندن
حض   م  من المهتمين االلهن العام نـ وة  يا ية  قامبتبهبا 

ن 21/21/1122منظمة ا يطانيا لبحب ك البوحـب ة يبوم اةحب  

م م بؤوم مبنبظبمبة  و ابا ةبن تح   فيها ال ي  حايبك ااب اهبيب

م مم اةوضاع ال يا ية المتعلقبة اباللبهن ال بو   والبتب    

 و  اك ةن   ئلة الحضو  ا  هاك.
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 ح*فبيل ع ي  ال

لم ينفتح الع ك تبنبيب اً ةبلبى م بطبلبح 

ن ولم تبتبقبابلبه مبخبتبلبف ” العلمانية  و العلمنة“ 

 و اطهم الفت ية واللعاية حتبى البيبومن ابم 

اةتا  ةن هم تائناً فت ياً د يااً ةن تا يخهم 

الببنببقببافببل وا ببتببمبباةببهببم البب يببنببل الببعبب اببل 

واا جملن َوَفَ  اليبهبم مبن خبا ج  بيباقبهبم 

الحضا   والمع فل المع وف والمتب اوم.. 

” البتبقبلبيب يبة“ وو م اةم  اتني  من نخاتهم 

ح   تبتبفبيب  مبن يبعبتبقب ف ابفبتب ة ”  المحافظة“ 

مب  ”..  ال ن قة”و” االحا ”العلمنة واتهامه اــ

 ن هؤ ء لم يبطبالبابوا امبن خبجم ايبمبانبهبم 

افت ة ومفبهبوم البعبلبمبانبيبة(  بو  اب لباةبة 

ال يمق اطية والم اواة والمواطنة ال البحبةن 

وناذ العنف والطائفيةن واةتاا  ذلبك مبقب مبة 

اقامة ال لطبة البمب نبيبة  و البحبتبم البمب نبل 

الع ال القائم ةلى تعميم الحب يباان وتب اوم 

الحتم  لمياً و يمق اطياً ةا  دلية ا نتخاااا 

 .ال و ية الن يهة

و اما تان من   ااك  فب  قبطباةباا 

تاي ة من  اناء م تمعاتنا الع اية لم بطبلبح 

انح ا  معناه  و ت تي  مفت ينبا ”  العلمانية“ 

ةلى معنى واح  له من خجم اا ا ه تحبالبة 

مضا ة لإل جم  و تنبقبيب  لبهن مبن خبجم 

ف ببم لببلبب يببن ااا ببجم( ةببن “  نبهببا تببعببنببل 

وهو المعنى الم فبو  والبمبنبابوذ ”..  ال ولة

والببمببحببا ك  يضبباً ةببنبب  دببالبباببيببة الببعبب ك 

والم لمين الذين يفهمون ذلك القوم الملتابس 

ابباةببتباببا ه  ةبوة لببإللبحببا  والبتببفبب   -خبطببهً -

 .ومحا اة اا جم

واببالببعببو ة تببا يببخببيبباً لبب مببن نلببوء هببذا 

الم طلح الذ  له ت  اته و ياقاته وت ا اه 

الخا ة التل تعمما ةلى اآلخ  اج ت ا ك 

ذاتية تولبيب يبة مبن الب اخبم.. نب ب   نبه نلبه 

تم طلح وتت  اة فل ةبالبم البغب كن مبن 

خببجم تبب بب اببة  و واببا مبب   ببلببطببة وحببتببم 

التني ة فل الق ون الو طىن وهل الت ب ابة 

التل لم يعلها الم لمون الذيبن يفبفبتب    ن 

 و طبباببقببة ”    ببام  يببن“  يببنببهببم لببيببس فببيببه 

خببا ببة تببمببا س الببو ببايببة ”   تببلببيبب وس“ 

والببهببيببمببنببة وال ببلببطببة اةخببجقببيببة الببقببا ببيببة 

وال ةناء ةبلبى البنباس.. مب   نبنبا   نبعب م 

فبل ”  الق ا  ة“و و   منام هؤ ء اةو ياء 

م النا ال ينل والحبضبا   اا بجمبل مبمبن 

 ماء ت ي  البحبلبوم ”  تط فية“ يلتلون تتلة 

محم المقب س الب يبنبل ال بمباو  لبمبمبا  بة 

الو اية والتح   ا  م االهن والتحتم احياة 

 …الال   يناً و نيا

واالنظ  الى ة م و و  تب ابة و  ضبيبة 

لعاية منا بابةن واحبتبضبان لبعبابل ةب ابل 

البتبل لبم ”  العلمنة“ وا جمل لمفهوم و يغة 

تفهم  نها لي ا ا يجً ةبن الب يبنن و نبهبا   

تت خم فل لؤون وحياة وت ا ك المت ينبيبنن 

و نها   تعنل ف بم الب يبن ةبن البمب بتبمب  

والحياةن و نها االتالل لي ا الحا اً و  تبفب اً 

االنظ  الى ذلك تلهن انبحب ب  …  و   ن قة

ت اوم هذا الم طلح الى حب و ه الب نبيبا فبل 

فبقبطن ”  النخاويبيبن“ تتاااا ومعا ك المنقفين 

ولم يبعب  تبنبيب  مبن البمبفبتب يبن و  بحباك 

ملا ي  النهو  الع ك التق ميين ودبيب هبم 

مبن  ابنبباء البتببيبا اا الببعبلببمبانببيببة الببعب اببيببةن 

يت اولونه فل تتاااتهم وم ال هم ونب اوتبهبمن 

ام ت اهم يتح نون اتن ة ةن م طلح دخ ن 

تا يم ةملل مقاوم لعايباً ةبن ”  الم نية“هو 

ن يمبتبن مبن خبجلبه مب  ” العلمانية“ م طلح 

  و  النقة م  الناس البمبتب يبنبيبن ابالبفبطب ة 

وال افضين ةموماً لمفبهبوم البعبلبمبنبة البقبا م 

 .اليهم من الخا ج

ولبتبن وابالبب دبم مبن تببم الضبغبوطبباا 

الم تمعيبةن ابقبل ق بم تبابيب  مبن مبنبقبفبيبنبا 

ن ” العلمبنبة“ العلمانيين متم تاً افت ة ونظ ية 

ولتن م  محاولة تايئتها وتبوطبيبنبهبا ةب ابيباً 

ن فظه  م طبلبح ” مؤمنة“ ةا   اطها اتلمة 

ن البتبل ” العلمانية المؤمنة“   ي  هو م طلح 

ي ميها الاع  اال يمق اطية العقجنيةن لتمنم 

تيا اً نالناً حقيقياً وم تقجًن ي ب   مبن قبلبك 

ملتجا الع ك والم بلبمبيبن ومبن واقبعبهبم 

الحضا  ن وينطبلبق مبن البنبقبافبة البعب ابيبة 

اا جمية ومبن تب بلبيباتبهبا البمبعبا ب ة فبل 

 .م تمعاا الع ك والم لمين

واالعو ة الى و و  تقاط  وا   وتبابيب  

اين فت ة العلمنبة  و م بطبلبح البمب نبيبة  و 

معنى العلمنة المؤمنة من حي  تطااق ه فية 

التنفيذن يمتن القوم اهن ما يهم النباس حبالبيباً 

اع  مماحتاا المنقفين وت ا ع اةفتا  هبو 

ن اح التطايق وان ا  المهموم والمنلو  فبل 

اقامة  وم ة اية تهتم ااناء مواطنبهبا البفب   

 .ةلى قواة  متينة من الح ية والم اواة

ول ط تحقق تبم تبلبك البقبيبم البحبيبويبة 

المهمة هبو  ن تبتبون تبلبك الب وم اابغب  

النظ  ةن ا مها( حيا ية ت اه  انائها لب بهبة 

معتق اتهم وانتماءاتهم وت و اتهبم البفبتب يبة 

والنقافية وال ينية والمذهبابيبةن     ن تبتبون 

اةلمانية=م نية( توف  لهم  ميعباً البظب وف 

والعوامم المجئمة نف ها لتحبقبيبق حب يباتبهبم 

المتنوةة والمتعب  ة.. ومبن  بهبة نبانبيبة  ن 

تعمم ال ولة الوطنية االم نيبة( ةبلبى ا مباج 

مواطنيها طوةياً فل ةملية الانباء والبتبنبمبيبة 

والببفببعببم الببتببا يببخببلن تببمببواطببنببيببن  حبب ا  

وتعنا   ملتلة لقوتها الال ية االمتبو ةبة 

ةلى انبتبمباءاا ةب قبيبة و يبنبيبة ومبذهبابيبة 

و هوية وطاقية متناف ة  و متااينبة طبابيبعبيباً 

 ..اوتا يخياً 

وفل ظنل  ن هبذا ا نب مباج البمبطبلبوك 

لتحقق فاةلية الب ولبة ةبلبى البو به اةتبمبم 

واة قى لن يتم ا  اتوفيب  دبطباء  و اطبا  

ةببا من ي بباو  اببيببن ”  مبب ببتببمببعببل- ببيببا ببل“ 

المواطنين فل الحقوق والبوا باباان ويب فب  

  با باً لبحبيبا ة ”  ا  تحقاق والب ب ا ة“ ما   

المواق  والمنا ك والمتا ك  اخم ال ولبةن 

 -اقواة ه البعبامبة البمب ب  ة-وي عم القانون 

حتماً وفيب بجً ةبا  ً ابيبن البتبم مبن  ون 

تف قةن وينحا  الى م نية الحتم واناء ال ولبة 

ال يمق اطية الح ينة.. ا وهذا ا  يل  هم مبن 

لبب وط مبب نببيببة البب ولببة اببعبب  تببوفبب  لبب ط 

 .اةلمانيتها

   ابمبعبنبى  ن تبتبون  ولبنبا االبمب نبيبة 

الماتغاة( مبؤ ب بيبةن تبظبلبلبهبا قبيبم البحب يبة 

والت امة والع البة والبمب باواة والبعبقبجنبيبةن 

وتحتمها  بلبطباا مب نبيبة مبنبتبخبابة  بلبمبيباً 

و يمق اطياً تحا  قف ال  تو ن تعبمبم فبل 

  10ظم قوانين ةا لة ت ون حق           
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 ديًيد بولوك *

يتّم  حياناً و ف اةت ا ن الذين يعيلون 

فببل   اٍ  ةبباابب ة لببلببحبب و  الببمببعببا بب ة 

الببمببنببتببلبب ة اببيببن تبب تببيببا وايبب ان و ببو يببا 

مليبون ن بمبةن  92والع اقن ويناه  ة  هم 

اهنهم ال ماةة الع قية اةتا  فل العبالبم مبن 

 ون ال  خاص اها. وفل الحقيقةن  اما يعو  

هذا الل ف الم يك الى ال تبان "البتبامبيبم" 

فل الهن  او     نتا(ن و تان المحافظاا 

المختلفة فل اات تانن ودي هم التني ين فبل 

لاه القا ة الهن ية؛ ولتن لَِم ا ةتاا . فحتمباً 

تفعتا  تطلعاا اةت ا  ا قاط الخطوط التبل 

  متها اتفاقية " ايتس ايتو"  و ةلى اةقم 

اضعافهان والتل تعو  الى قب ن مبن الب مبن 

 .من  هم الم ائم الع قية ال ولية المعا  ة

ونظ اً الى  ن ة   اةت ا  هبائبم فبعبجًن 

ف نهم دالااً ما يتم تون الّ ة الغتهم ونقافتهم 

وهويتهم الع قية البخبا بة البمبمبيب ة البتبم 

ةامن واتا يخهم الخاص الممبيب ؛ وقب  ابقبل 

الع ي  منهم متيقنين من  نهم مح ومبون مبن 

ا  تقجم الذ  وة تهم اه نبوةباً مبا البقبو  

الغ اية البمبنبتب ب ة فبل البحب ك البعبالبمبيبة 

اةولى قام ق ن من ال من. والبيبومن يبتبمبن 

المه ق الناتج الذ  وقعوا فيه فل  ميم  ح  

  و  الن اةاا فل المنطقبة و تبنب هبا حبّ ًةن 

حي   ن اي ا  حّم لبه ابطب يبقبة  و ابهخب   

يفعتا  االض و ة ةبنب ب اً   با بيباً فبل    

خطة طويلة اةمب  احبجم ال بجم وا  باء 

ا  تق ا  فل تامم "ال ب ء اللبمبالبل" مبن 

 .منطقة الل ق اةو ط التاي 

ولم يتن وة  اةت ا  اا  تقجم ةبمبلبيباً 

  ءاً من اتفاقية " ايبتبس ابيبتبو" ال ب يبةن 

التل َقّ ما اة اضل التل ت تبنبهبا  دبلبابيبة 

ت  ية اين ا يطانيا وف ن ا فل الوقا البذ  

لم يفع   ا  تقجم ة  منها. وةوضاً ةن 

ذلكن وفل اطا  م اةل ال ئيس اةمب يبتبل 

وو  و ويل ون لـ "حبق تبقب يب  البمب بيب " 

خجم "مؤتم  ف  ا  لل جم" ومن نم خجم 

ن نام اةت ا  2311"معاه ة  يف " فل ةام 

تعه اً ااحتمام الح وم ةلبى  مبة  بيبا يبة. 

ولتن فل دضون  نواا قبلبيبلبةن تبم  بحبق 

 .ذلك التعه  ق  اً 

لببقبب  نببا  اةتبب ا   و ً ضبب  حببتببومببة 

م طفى تمام  تاتو ك البتب تبيبة الب ب يب ةن 

اةم  الذ  ت ّاك فل خ ا تهم   ءاً تابيب اً 

من   ضهم ونحو ن ف ة  هم اا بمبالبلن 

و  ةان ما هف موا. وفل دضون ذلكن ضّم 

الا يطانيون و ية المو م العنمانيبة  باابقباً 

والمناطق الم او ة  لبهبان البى  بانبك ق بم 

تاي  من ال تان اةت ا ن فل اطا  ا نتب اك 

ةلى البعب اق البذ  مبنبحبتبهبم ايباه "ة بابة 

اةمم".  ما الف ن يونن واما يتبمبالبى  يضباً 

م  اتفاق " ايتس ايتو"ن فق  تولّوا ا نتب اك 

ةلى  و يان ةبلبى البطب ف الب بنبوابل مبن 

ت   تان التا يبخبيبة. ابااضبافبة البى ذلبكن 

 اقا حتومة  ضا لاه ال  ي ة و يوله فبل 

اي ان المحافظاا فل  ق ى اللمام الغ ابل 

ذاا الغالاية الت  ية تحا  بيبطب ة طبهب ان 

 .اةوتوق اطية التم حا م

واحلبوم البفبتب ة البتبل  فاب مبا خبجلبهبا 

ن والبتبل نبّابتبا 2319"معاه ة لو ان" ةام 

تق يااً ح و  وطنية  ب يب ة لبهبذه البمبنباطبقن 

انقط  الح ي  تماماً ةن ا بتبقبجم اةتب ا ؛ 

وخبجم البعبقبو   -دي   نه منذ ذلك البحبيبن 

 اقبى البعب يب   -القليلة الماضية التم مت اي  

من اةت ا  هذا الحلم حياً فل  ذهانهم. ا   ن 

قو  هذا التح ك اتخذا  لتا ً مختلفة تلبيباً 

خجم  وقاا مختبلبفبة تبمبامباًن فبل مبخبتبلبف 

 .الال ان التل تم فيها تو ي  اةت ا 

بقب بمبيبن  وتما هو مع وف ان اةتب ا  مف

 اخلياًن وليس فقط اين  بمبيب  تبلبك البحب و  

ال ولية ال  ي ة ولتن  يضباً فبل تبم مبنبهبا. 

فالقاائم والف ائم واةح اك واللبخب بيباا 

والبلبهب باا واايبب يبولبو بيباا والبتبحبالبفبباا 

ااقليمية المتناف بةن وا نبقب بامباا اةخب   

تلّفتهم  ميعها نمناً اباهضباً. ابااضبافبة البى 

ذلكن   اح العب يب  مبن اةتب ا  مبواطبنبيبن 

موالين للحتومباا البمب تب يبة الب ب يب ة فبل 

الال ان المتوا  ين فيهان فبل حبيبن ا بتبهنبف 

 .اآلخ ون التفاح من   م الحتم الذاتل

وفل اي انن فل  ةقاك الح ك العبالبمبيبة 

النانيةن تعاون ابعبضبهبم لبفبتب ة و بيب ة مب  

ا تببحببا  ال ببوفببيبباتببل مببن   ببم تببه ببيببس 

" مهو ية  يجن" الت  ية ال  ي ة ومقب هبا 

فل مهااا . و  ةان ما  حاطا طه ان تلك 

الف  ةن ا ةم قو  من ا يطانيا والبو يباا 

المتح ة. وفل ت تيان واع  مب و   تبنب  مبن 

ن ف قب ن مبن الب مبج البقب ب   والبهب وء 

الن الن ا   اع  اةت ا  اح ك ة بااباا 

ضب   نبقب ة فبل  بنبوك لب ق تب تبيبا ةببام 

حببب ك البببعبببمبببام »ن تبببحبببا  ايببة 231٢

وت ببتببمبب  هببذه ا نببتببفبباضببة  .«الببتبب   ببتببانببل

العقيمةن ا و ة متقطعبة ودبيب  مبنبتبظبمبةن 

 .حتى يومنا هذا

وفبل البعب اقن مقبامببا حبتبومبة  ئبيببس 

الو  اء ةا  الت يم قا م ابحبمبلبة ة بتب يبة 

ةببلببى مببعبباقببم البب ةببيببم الببتبب    م ببطببفببى 

ن فبل 2322الاا  انل فل لمام الاج  ةام 

 ةقاك فلم المناقلباا حبوم مبنبح اةتب ا  

اع  مطالاهم القومية. وا تم ا حتبومباا 

ال ؤ اء ةا  ال جم ةا ف وةاب  الب حبمبن 

ةا ف و حم  ح ن البابتب  فبل اتباباع هبذا 

 -الم ا ن ةلى ال دم من توقي  اتبفباقبيبتبيبن 

اين اةت ا  والحتومة الم ت يبة فبل ابغب ا  

تضمنبتبا مبنبح  - 2371و  232٢فل ةامل 

اةت ا  حقوقاً نقافبيبة واا بهبام فبل البحبتبم 

واع  الحقوق اةخ  [. وقب  نبا  اةتب ا  

ض  الحتومة الم ت ية ا ءاً فل ال اعيبنبيباا 

وم ة  خ   فل  ةقاك "ح ك الخليج" ةبام 

ن اع  حملة اةنفام لإلاا ة الب بمباةبيبة 2332

التل لنهبا  ب ام ح بيبن ضب هبم فبل ةبام 

. وتعّ ضا مقاومتهم للخطب  ا بابك 2311

انق اماا  اخليبة ابيبن البمبنبافبس الب ئبيب بل 

 «الببحبب ك البب يببمببقبب اطببل الببتبب   ببتببانببل»

ن ابلبغبا «ا تحا  الوطنبل البتب   بتبانبل»و

ذ وتها فل ح ك  هلية م غ ة اين اةلقباء 

. دبيب   نبه تبحبا دبطباء 2332خجم ةام 

 و   م يتلن ن ح  ت ا  الع اق حالياً فبل 

الح وم ةلى اقليم م تق  ن اياً يتمت  احتبم 

ذاتلن وهذا الوض  م تم  لفت ة  اما  اب  

ق نن ةلى ال دم من الع ي  مبن البتبحب يباا 

 .اةمنية وا قت ا ية ال اخلية والخا  ية

البذ  يبتبمبتب   «اقليم ت   تبان»ويفتخ  

االحبتبم البذاتبلن والبذ  يبابلبا ةب    بتبانبه 

  9اة ليين ما يق ك من خم ة           
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 مفهاء برن من الخضو  ... تتمة

ابااضبافبة البى مبلبيبونبل  -مجيين لبخبص 

  ئ تق يااً معظمهم من الع ك والمل  ين 

 «حبتبومبة اقبلبيبم تب   بتبان»اـب  - اخليباً 

الخا ة اهن م   ئي هان وا لمانهان و يلها 

االايلم تة( الخاص اها. لتن اقت ا ه القائم 

ةلى النفط يوا ه  عوااان وما ام يبعبتبمب  

ةلى خطوط اةناايك ودبيب هبا مبن  لبتبام 

ال ةم من  با تبيبه تب تبيبان  و البعب اقن  و 

تليهما. و تن  ما يلفا البنبظب ن ابعب  مب و  

ةق ين من العجقاا المتوت ة   اً والبعب ائبيبة 

وت تيبا  «حتومة اقليم ت   تان» حياناًن  ن 

  احتا فل ال نواا الخمس البمباضبيبة مبن 

 ق ك اة  قاءن فبل البمب با ا ال بيبا بيبة 

 .والع ت ية وا قت ا ية

وفل  و يا البتبل تضبّم   بغب  تب بّمب  

لألت ا ن ااة قام المطلقة والن اية ةلى حب  

 ببواءن اببقببل نببحببو نببجنببة مببجيببيببن تبب    

مت ت ين فبل  بيبوك لبمبالبيبة ةبلبى طبوم 

الح و  الت تية وها ئين ن بابيباً حبتبى فبتب ة 

لي ا ااعي ة. وتمّتنوا من لّن حملة و بيب ة 

من ا حت اج والع يان الم نل ايبن ةبامبل  

ن انتها اعملية قبمب  قبا بيبة 1112و 111٢

قام اها الا  اة  . وم  ذلبكن فبابعب  وقبا 

ق ي  من ا ء ا نتفاضة ال و يبة فبل ةبام 

ن ان حاا قواا اة   الى ح  تبابيب  1122

من تلك المناطق الت  يةن وتب تبا اةتب ا  

م  نوع من الحتم الذاتبل البفبعبلبل البذ  مبا 

 . ام قائماً حتى هذا اليوم

ن 112٢وللمفا قةن منذ مبنبتب بف ةبام 

ا تفا  اةت ا  او ه ةام فل تم من العب اق 

و و يا من ظهو  ة و ملتب ك  ب يب ن    

ا  «البب ولببة اا ببجمببيببة»وهببو: تببنببظببيببم 

ن تبا  112٢ففل دك/ د طس  .(« اةش»

 ن يب بتباح مب يبنبة   ابيبم  « اةبش»تنظيم 

ن ولتبن تبم  ب ه «اقليم ت   تان»ةا مة 

واب ةبم مبن  -من قام قواا "الابيبلبمب تبة" 

الو ياا المتح ة واي ان. ومنذ ذلك البحبيبنن 

 ّو ا الو ياا المبتبحب ة او وم البتبحبالبف 

اةخبب  ( الببقببواا الببتبب  يببة فببل الببعبب اق 

ام اة اا ة ت ية ماال ةن  واء فل ال بو 

 و ةلبى اة  ن وخبفبفبا مبن ا ب ا هبا 

 «حتومة اقليم ت   بتبان»ال ااق اهن ةلى 

 ن تببخببضبب  اقببتبب ببا هببا الببى اببغبب ا . وفببل 

 و يان قّ ما الو ياا المتح ة  يضاً الب ةبم 

الع بتب   البمبابالب  لبلبحب ك والبمبيبلبيبلبيبا 

الت  يين المحليين ال ئي يين اللذين يحا اان 

حب ك »وهبمبا:  «ال ولة اا جمبيبة»تنظيم 

وحب اا حبمبايبة »و «ا تحبا  الب يبمبقب اطبل

وتبتبمبّنبم البنبتبيب بةن  بواء تبانبا  .«اللعك

مق و ة  م دي  مق و ةن ابتبعب يب  البحبتبم 

 .الذاتل لألت ا  فل تم ال 

ا   ن النتي ة لم تتن ا بتبقبجم اةتب ا . 

فالو ياا المتح ة ومعبظبم الب وم اةخب  ن 

وخا ة تب تبيبا وايب ان ولبتبن  يضباً فبيبمبا 

يتخطى ح و همان اااضافة الى الحتومتبيبن 

الم ت يتين الضعيفتين فل اغ ا  و ملقن   

ت ام تعا   ال ة هذا اةم . لذلكن ةنب مبا 

م بعبو   «اقبلبيبم تب   بتبان»يحبذ   ئبيبس 

الاا  انبل مب ا اً وتبتب ا اً مبن ا  بتبفبتباء 

المقام حوم ا  تقجمن يميم  تن  الم اقايبن 

المّطلعين الى لطك  ما يقوله وي فونه ابهنبه 

خ ةة  و و قة م اومة م ممة التم ذتبل 

للحفاظ ةلى موقفه ال اخلل فل الوقبا البذ  

ينت ع فيه  فضم اتفاق مبمبتبن مبن  بيب انبه 

 .والمحاو ين اآلخ ين

حب ك »وةلى نحو ممانمن حيبن  ةبلبن 

هذا الله  ةن خبطبط  «ا تحا  ال يمق اطل

  مية اقامة اقليم ت    "ف  البل" يبتبمبتب  

اببحببتببم ذاتببل فببل  ببو يببان نبب ببح فببل ا ا ة 

اان ا  الممي  المتمنم اتوحي  تم واح  مبن 

 ي انه فل المعا ضةن ابم  تبنب  مبن ذلبك: 

نظام اة  ن والمعا ضة ال و يةن وتب تبيبان 

حبتبومبة اقبلبيبم »والو ياا المتح ةن وحتبى 

المناف ة ةلى ال انك اآلخ  مبن  «ت   تان

الببنببهبب  فببل الببعبب اق. وتببانببا  و ببيببا هببل 

الوحي ة التل  ةلنا  ن هذا اةم  قب  يبتبون 

مقا اة معقولة من   بم البتبو بم البى حبّم 

للح ك اةهبلبيبة فبل  بو يبا. وفبل البوقبا 

حبب ك ا تببحببا  »نببفبب ببهن تبب ببّنببك تببم مببن 

وت تيا ةموماً ال خوم فل     «ال يمق اطل

موا هاا ماال ة ةا  البحب و  البمبلبتب تبة 

ةلى الب دبم مبن  ن  نبقب ة تبعبتباب   -اينهما 

ح ك العمام »  مياً هذا الح ك   ءاً من 

"اا هباابل". ان ذلبك يفبابقبل  «الت   تانبل

 ت ا   و يا يتمتعون احتم ذاتل فعلل ولتن 

ليس احتم القانون ضمبن الب قبعبة البخبا بة 

  .اهم فل الاج 

لتن  اخم ت تيان تخلا حالياً البحبتبومبة 

 «ح ك العمبام البتب   بتبانبل»الم ت ية و

ةلى ال واء والتم مبه باو  ةبن مبقبا ابة 

بن  التوّقف ةن القتام التل اةتفم ا اين العامي 

وا ببتببهنببفببا حبب ابباً مبباببالبب ة  1129-1122

حب ك »منخفضة الحّ ة. وفل حين يبطبالبك 

ابحبتبم ذاتبل لبألتب ا ن  «العمام الت   تانل

البحباتبم فبل  «ح ك الع الة والتنميبة»ةمم 

 نق ة ةلى   ا ة احتمام مبنبح البمبواطبنبيبن 

اةتبب ا  الببمبب يبب  مببن الببحبب يبباا الببنببقببافببيببة 

والح ياا ال يا ية المحلية ةلى اةقم. وا ا 

ن ق  تقلّ ا قبابم ةبام   ن الف وة اين الح اي 

واح  فقط لتعو  وتا و اآلن مت عبة لبلبغبايبةن 

ان لبم  -دي   نه ق  يف ا  الى  ّ ها يوماً ما 

ن «ح ك العمام الت   تبانبل»يتن  اما م  

فببعببنبب ئببذ مبب  اةحبب اك الببتبب  يببة اة ببيببلببة 

حببب ك  يبببمبببقببب اطبببيبببة »اةخببب  ن مبببنبببم 

وفبل هبذه البحبالبة يبمبتبن ةبلبى  .«اللعوك

  ."اة  ح تطايق مقولة "  حم ة ت  

 ما ال ولة التل   تنفبك تضبّيبق البخبنباق 

ضمن هذه الجئحةن من حيب  مبنبح اةتب ا  

حقوقهمن فهل اي ان. ونظ اً ةن ال مهو يبة 

اا جمية لم تتن يبومباً طب فباً فبل اتبفباقبيبة 

" ايتس ايتو"ن   يبمبتبن لبوم هبذا اا   

ااما يالل ةبلبى البظب وف ال بعبابة البتبل 

يعيلها  ت ا  اي ان البذيبن يبتب اوح ةب  هبم 

اين  اعة الى ةل ة  مجيين لخص. وةلى 

ال دم من  نهبم يلبا تبون فبل مبا تبمب  ابه 

ال يا ة الوطنية ااي انيةن ا   نهم مفح مون 

من    حتم ذاتل فعلل محلل  و حبتبى مبن 

هوية. فبطبهب ان تبعبّيبن حبتبامبهبم البذيبن   

يتونبون مبن اةتب ا  فبل  دبلبك اةحبيبان. 

واالتا  يف مح لهم اا تخ ام لغتهم؛ وق   ف يب  

افتتاح  وم معبهب  لبلبتبعبلبيبم البعبالبل ابالبلبغبة 

الت  ية فل اي ان فل العام البمباضبل فبقبط. 

تما يتّم قم     معا ضة ةلنية التم ةنيف 

تما هو الحام فل  ح ا  اللغك التل وقعا 

فل منطقة مهااا  فل العام البمباضبل. يفبذتب  

 ن ةملياا اة ام اةت ا  والتني ين ديب هبم 

ممن يفعتا ون تفا اً ا  ا ا التم مبلبحبوظ 

خجم ةه  ال ئيس ح ن  وحانبلن ابعبلب ة 

بعب م تبم فب   فبل البمبمبلبتبة   ضعاف من مف

الع اية ال عو ية ةا  الخليج. وتالبعبا ةن   

تتوانى اي ان ةن ا نحطاط الى حّ  ا تخ ام 

الو قة الطائفيبة: فبالبعب يب  مبن البمبواطبنبيبن 

اةت ا  المفضلين ل يبهبا هبم مبن اللب يبحبة 

اةقلية الليعية لألت ا  المتم ت ة فل م يبنبة 

 بنببنب ج البب يبفببيببة. وَيببطببلبق اببعب  اةتبب ا  

المناهضين لبلبنبظبامن مبن تبج البطبائبفبتبيبنن 

وا خ ية لقك ال حوش ةلى البمبتبعباونبيبنن 

تما فبعبلبوا فبل ال باابق مب   مب ة اةتب ا  

 .المؤي ين ل  ام ح ين فل الع اق

وفببل الببخببجبب ببة اذاًن مببا هببو م ببيبب  

اةت ا  ا تنا اً الى اتفاقية " ايتس ابيبتبو"؟ 

  10يمتن ذت  الع ي  من النقاط تااةاًن       



 
 10 آراء ومواقف

 ك1218 -م  1122/   كانون أول   182العـدد/     YEKÎTÎالوحـــــدة             

 الع مفة نشرط ... تتمة

حبق البفب   البمبواطبن فببل حب يبة الببتبعبابيبب  

والمعتق  والقومن وح ية ا نتماء ال بيبا بلن 

وح ية الت م  والتنظيم ال بيبا بلن وحب يبة 

البو بوم لبلبمبعبلبومباان وحب يبة البتبعب  يببة 

 ..ال يا ية والح اية

وااخت ا  ل ي   ن تتون  ولنا البمب نبيبة 

محتومة ا لطاا م نية تتقوم ابمباب   البعب م 

والقانون وحبك البوطبن و هبلبهن وهبا  بهبا 

خي هم وت امتهم وة تهم وان بانبيبتبهبم مبن 

 انك دخ .. وهذه هل  هم ت لياا ومبعبانبل 

 ولبة البمبواطبنبة “ ال ولة الم نية االعلمانبيبة( 

ن ” البمبؤ ب باا البمب نبيبة“ ن و ولبة ” ال الحة

 ولببة تببتبب يببس  ببلببطببة الببقببانببون و ببيببا ة 

 ..ال  تو 

وةببلببى هببذا الببطبب يببق انبب لببعببا نببو اا 

ال ابيب  البعب ابلن وابهبذه الب وافب  تبفب ب ا 

دي   ينية  و طائفيبة اتبمبا ”  م نية“ تنو اا 

  ا تها اع  ال لطاا الب  بمبيبة البعب ابيبة 

لمحا اتها واالتالل  هولة قمعها( فبل تبنبيب  

من ال اننا الع ايةن و  ا ها اللباباك البنبائب  

الواةل  ن تتون   خاا لاناء  وم م نيةن 

تتون فل خ مة الم تبمب ن وتبحبقبق البعب البة 

للب بمبيب   ونبمبا تبمبيبيب ن وتبنبظبم مبمبا  بة 

الح ياا العامةن وت عى ا بعبا   ةبايباهبان 

وتوفي  العمم والحياة الت يمبة البجئبقبة لبهبم 

  وة اااقل الناس فل ال وم المتق مةن وحفظ 

ت امتبهبمن وانباباا مبو بو يبتبهبم اان بانبيبة 

تببذواا فبباةببلببة ومببنببتبب ببة وحبباضبب ة فببل 

 ..م تمعاتهان وم تقام  ولها الم نية

وفل النهاية المطلوك ان ا ه فبو اً وابج 

 يببة مببوا اببة هببو انببتبباج  ببيببغببة لببلببحببتببم 

ال يمق اطل الم نل الع ال البمب تبتب  ةبلبى 

-اان بان“ قاة ة  ا خة مبن مبابا ا وقبيبم 

المنتج والبفباةبم والبمبهمبون ”  المواطن-الف  

والح  فل ةيله وفت ه ومبعبتبقب ه ال بيبا بل 

ودي  ال يا لن والحا م ةلى تامم حقوقه 

ا قت ا ية وال يا ية ودبيب هبان مبن خبجم 

اقامة م تبمبعباا مب نبيبة تبعب  يبة مبحبتبومبة 

ا لطاا  يا ية ونظم  يمبقب اطبيبة تب اولبيبة 

-الف  “   ا ها و وه ها خ مة م الح هذا 

 احك التلمبة اةولبى واةخبيب ة ” المواطن

فل الما   والبمبنبتبهبىن ةبلبى قباةب ة  بجمبة 

الوطن وال ولة والناس.. فبالبوطبن البمبعبافبى 

الخي  والمعطاء اوالناس البحبا بلبيبن ةبلبى 

ح ياتهم وحبقبوقبهبم البمب نبيبةن والبمب بتبقبابم 

والحياة الت يمة البعبا لبة( هبو حبلبم وهب ف 

 .ال مي 

وفل النهاية ما تق م من ت ليباا لبمبعبنبى 

مبفببهببوم البب ولببة الببمبب نببيبةن هببو نببفبب به حببتببم 

المواطنة ال الحةن حبتبم اان بان البعب ابل 

المنتجن حتم ال ولة المؤ  اتية العا لةن التل 

تن ه  فيها تافة ا نتماءاا ل الح البوطبن 

ضمن  ط  قانونية   تو ية ضبامبنبةن ومبن 

خببجم ا لببتببقبباء ةببلببى   ضببيببة الببمبب ببلببحببة 

الوطنية العامةن ويتم ذلك اناًء ةلى معطياا 

الفت  اان انل العالمل اليومن والبتبل يب وج 

لها فل  احاتنا الفت ية ومنت ياتنا النقافية من 

 :خجم اةاعا  التالية

 .الهوية اان انية المنفتحة الواةية ا2

 .ا نتماء الح  التع    الم نل ا1

التع  ية وقاوم اآلخ ن والاةة نقافبة  ا9

 .الت امح

الببحبب يببة والببمببلببا تببة ال ببيببا ببيببةن  ا٢

 .والت اوم ال لمل لل لطة

 خي اً اقل  ن ننوه الى ض و ة التفب يبق 

فل ح يننبا ال باابق ابيبن الب ولبة وال بلبطبةن 

فال لطة دي  ال ولة.. ال لطة تتبولبى مبهبمبة 

  اء خ مة ةامة يوتلها اللعك لها الى   بم 

م مىن وامواقيا  مبنبيبة مبقبيب ة ومبحب  ةن 

وليس الى ما   نهايبة  و البى اةاب .. وهبذا 

اللعك هو الذ  يحا ك تلك ال بلبطبة ةبلبى 

 قة تنفيذها  و ة م تنفيذها ال بلبيبم لبلباب امبج 

والخطط التل ط حتهان والبتبو بيبهباا البتبل 

 .    تها وةملا اها

 ما المؤ  اا الحتومية فبهبل البهبيباتبم 

اا ا ية التل ت ي  وت ا  لؤون المواطنيبنن 

و  تتم محا اتها ا  ةبلبى تبيبفبيبة تبنبفبيبذهبا 

للتو يهاا اهمانة وم ؤولية و  ق والتب ام 

 ..قانونل

–من هنا ال ولة الم نية المبنبلبو ة هبل 

 ولة القانون والمبؤ ب باا  -تما قلنا وت  نا

 .والم اواة وف م ال لطاا

وال اي  الع ال تان ه فه ا ايبًة تبفبتبيبك 

النظم وال لطاا البتب بلبطبيبة الب يبتبتباتبو يبة 

اللموليةن وليس ا قاط ال ولة ومؤ  اتبهبا.. 

ام ا قاط هذه الطايعة ال لبطبويبة البوحلبيبة 

المخت نة فل ةمق ال ولة اةمنيبة البعب ابيبةن 

لت قط ال لطاا القمعية وتاقبى البمبؤ ب باا 

 .الم نية

مناب  البحب يبةن  -ااح  وتاتك  و   *

 1122 ي ما /تانون اةوم  1

 مفهاء برن من الخضو  ... تتمة

و ميعها ت تت  ةلى التحليم ال باابق.  و ًن 

  ت ام الح و  القب يبمبة قبائبمبة ةبلبى نبحبو 

مفا ئ. واا اطة ليس هناك مل وع تب    

تامم مبطب وح ة باباك   تبتبعبلبق ا بيبا ة 

ال ولة فبحب بك ابم ابا نبقب بامباا البتب  يبة 

ال اخلية  يضاً. نانياًن وما يبتب بم ابذلبكن ان 

ا  تقجم التام  و انف ام حتى   ء قبومبل 

واح  من ت   تان الع قيةن اما فل ذلك مبن 

الع اق  و  و يان  اما  يضاً ليس فل اةفق 

المتو ط اة م. لتبن نبالبنباًن يلبّتبم البحبتبم 

الببذاتببل الببمببحببلببل الببتبب     و نببوع مببن 

"الف  الية" خيا اً معقو ً ومنطبقبيباً البى حبّ  

وَاّناًء ةلى اة  حن ليس فل البعب اق  -تاي 

فح ك ام فل  و يا  يضاًن و اما تذلك فل 

ت تيا فل نهاية المطاف.  ااعاًن وما يبتب بم 

اذلك  يضاًن تليب  الب واابط البوطبيب ة ةبلبى 

نحو ا تننائل التل  معا مؤخ اً اين  نبقب ة 

و  ايم الى  ن هذا "الن اع الع قبل البقب يبم" 

االذاا ي ك    يتون ةائقاً ي عك تخبطبيبه 

 مام المناف  ال يا ية ال ب يبعبة. ويبومباً مبان 

قوان  قب  تب ب  تب تبيبا  ن  قوا  و   ت  ِّ ِّ  

اقليماً ت  ياً يتمت  ابحبتبم ذاتبل ةبلبى طبوم 

ح و ها م   و يا يخ م م الحها تماماً تما 

هو الحام م  ذلك القائم ةبلبى حب و هبا مب  

       .الع اق

واالن اة لل يا ة اةم يتية فل المنطقةن 

فالت اةياا واضحة تماماً. ا متان والبنبطبن 

 ن ت ةم التم مفي  ليبس ا بتبقبج ً تب  يباًن 

ناهيك ةن تطلعاا قومية ت  يةن ام حبتبمباً 

ذاتياً فبعبلبيباً لبألتب ا  فبل نبج  مبن الب وم 

اة ا  موض  البابحب : فبل البعب اقن وفبل 

 ببو يببان وةببلببى الببمبب   الببطببويببمن و هببنبباً 

اموافقة  نق ةن حتى فل ت تيا. ويمتن ت مية 

اةم  اتفاقية " ايتس ايبتبو م بغب ة".  مبا 

االن اة لل ولة ال ااعة فل هذه البمب بمبوةبةن 

   اي انن ف ن ا تفاق البنبوو  ودبيب ه مبن 

البحببقبائببق تبب بعببم لببألب ببف مببن الببمبوضببوع 

الت    فل ال مهو ية اا جمية ملتبلبة   

يمتن حلّها ةلى ااطجق االن بابة لبلبو يباا 

المبتبحب ةن  و ة  مبن اةطب اف البمبعبنبيبة 

  .اةخ  

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - -   

*  يفي  اولوك هو  ميم "تبوفبمبان" فبل 

 23  -  ."معه  والنطن وم ي  "منت   فبتب ة

المح  :  ن  و  يبه.  - 1122تانون اةوم 

 تاال .



 
 11 آراء ومواقف

 ك1218 -م  1122/  كانون أول  182العـدد/     YEKÎTÎالوحـــــدة  

 *هافيفغتون

فل خطااه امنا اة ال نة ال  ي ةن الذ  

ا ا وتهنه احتفام  االن  ن لت  ال ئيس 

ال و ل فج يمي  اوتين اج ه  مس ال اا 

 ي ما /تانون اةومن فل نهاية ةاٍم من  92

الن اح الوا  ن تمتن فيه  ئيس الت ملين 

من  ةم نفوذ  و يا فل الخا جن وت ك 

 الع ي  من الحلفاء ال يا يين اةقوياء.

اموقٍف  1127ويت ه اوتين الى ةام 

قو ن اذ تو ط للتو م الى وقٍف اطجق 

النا  فل  و يان ا تاع  منه الو ياا 

المتح ةن وح م ةلى الا ة ال ئيس 

المنتخك  ونال  ت امكن اع   ن  ف  اتخاذ 

      فعم ض  ق ا  ا ا ة  وااما امعاقاة 

مو تو ةلى ت خلها الم ةوم فل انتخاااا 

 ال ئا ة اةمي تية.

وقام اوتين فل خطااه المذاع ةلى 

التلف يون الوطنل: "نحن نعمم ان احن 

ونفحقق التني  من اان ا اا.   ي   ن 

 لت تم ةلى هذه ا نت ا اا واان ا اان 

وةلى تفهمتمن ونقتتمن وح  تم الحقيقل 

 والمخلص ةلى  و يا".

  و يا لي ا ا تحا  ال وفييتل

يتمت  اوتين العايٍة فل وطنه ةلى نحٍو 

دي  م اوقن وا  ا متانته ةلى ال احة 

ال ولية افضم ال و  ال ئي ل الذ  لعاته 

 و يا فل ةملية ال جم ال و يةن و عو  

 يا يين قوميين حلفاء له فل الع ي  من 

ال وم الغ ايةن الذين يفضلون الحفاظ ةلى 

ةجقاٍا  قو  م  مو تون فضجً ةن 

ا نطااع ال ائ  حوم ق  ة الت ملين ةلى 

التهني  ةلى ا نتخاااا اال وم اةخ   

اا تخ ام الق ا نة وماتينة ال ةاية 

 ال يا ية.

حتى فل ذ وة قوة ا تحا  ال وفيتل 

 ااقاًن تان ا ةتقا  اق  ة مو تو ةلى 

الت خم فل انتخاااا ال ئا ة اةمي تية 

ومحاولة التهني  ةلى نتائ ها خجم الح ك 

الاا  ة  م اً خيالياًن لتن وتالة ا  تخاا اا 

اةمي تية ا ل د  ايه( تقوم ان  هذا ما 

ح   فل ا نتخاااا اةخي ة. و اما يتون 

من المغ   النظ  الى قائمة انت ا اا 

له اً الماضيةن  21اوتين ةلى م ا  الـ

وافت ا   نه   للء يق   ةلى ايقاف نفوذ 

 الت ملين.

 ةوامم تح  من قوته

ولتن  و يا لي ا ا تحا  ال وفيتلن 

وهذه لي ا الح ك الاا  ةن ومو تو   

تتطل  حالياً الى ف   هيمنتها ةلى م تو  

العالم. فه ف اوتين يقت   فقط ةلى الح  

من نفوذ الو ياا المتح ة اةمي تيةن 

 وضمان الم الح الحيوية ال و ية.

تما  ن ق  ته ةلى ا ط نفوذه ما  الا 

مقي ًة اعوامم ة ي ة منم ا قت ا  ال و ل 

الضعيفن وم   ق  ة  و يا ةلى ا ط 

نفوذها حوم العالمن التل تفَع  ه يلًة مقا نة 

 االو ياا المتح ة اةمي تية.

  ي تطي  اوتين مما  ة نفوذه فل    

متان ي ي هن و  ي تطي  القيام اهذا امف  هن 

وما  ام تم هذا م هوناً ام   قاالية 

وا تع ا  ال ئيس اةمي تل المنتخك  ونال  

 ت امك للعمم معه.

فل الوقا ال اهنن يا و ت امك   يقاً 

 ق ك الى  و يا من المؤ  ة ال يا ية 

التل يفولك ةلى ا ا تها فل والنطنن وهو 

ما يتضح من خجم التغ ي ة التل نل ها 

ت امك ةلى موق  تويت  لتهيي  الط يقة التل 

 تعامم اها اوتين م  ةقوااا ا ا ة  وااما.

وقام  ن  يه تولي نيتوفن ال ميم  في  

الم تو  ل   م ت  تا نيغل فل مو تو: 

"يحاوم اوتين وض  قواة    ي ة للعالم 

ام اة ٍة  غي ة من قام ال يا يين مني   

اللغك فل ال وم الغ ايةن لتن ما  الا 

 و يا ضعيفًة للغاية اقت ا ياًن وما  الا 

 هّلًة  يا ياً".

 ابت اد ضعي 

االفعمن تفَع   و يا  ولًة فقي ة مقا نًة 

اوضعها منذ نج   نواا مضان ةن ما 

تان اوتين ي ا ع الغ ك فل الن اع حوم 

 وت انيا. ووفقاً اح اءاٍا نفِلَ ا فل 

 حيفة "مو تو تايم " ال و يةن و م 

الناتج المحلل اا مالل ال و ل الى ذ وته 

ت يليون  و  ن  1.1ن ليالا 1129ةام 

 2.9وت ا   منذ ذلك الحين لي م الى 

ت يليون  و  ن     قم من ايطاليان 

 والا ا يمن وتن ا.

اينما الا ن يك تم ف   من الناتج 

د ف  و  ن  3المحلل اا مالل  قم من 

وفقاً ل ن وق النق  ال ولل. وما  الا  و يا 

معتم ًة ةلى ت  ي  الموا   الطايعية 

تم  ٍ  لل خم القوملن وتوقفا 

اا جحاا ا قت ا ية وملا ي  

 خ خ ة الل تاا العامة.

وت ا عا ن اة المواطنين ال وس الذين 

 1129% ةام 71يمتلتون مف خ اٍا من 

ن وفقاً لتحليم نهاية 1122% ةام 17الى 

العام الذ  نفِلَ  اموق  "دا يتا" ال و ل. 

وةوم م ة منذ  ا   نواان   اح ال وس 

ينفقون  تن  من ن ف  خلهم ةلى  ل  

 الاقالة.

ويقوم  ليت ل دو او فن الذ  يق م 

Eا نام اً حوا ياً فل اذاةة  k h o  

Moskvy  ا    مو تو(: "ل   اوتين

ت و   ل و يان اينما يعيش الع ي  من 

 ال وس واقعاً دخ .   يتقاط  ا ننان تني اً".

 ما  همية هذا الموضوع؟

تعتم  تم تح تاا  و يا تقوٍة  ولية 

حالياً االتامم ةلى اوتينن وذلك ةن  ال ئيس 

ن افاةلية من ت تي  ال لطة فل  ال و ل تمت 

 ي يه.

وةل ق فج يمي  ف ولوفن محلم  يا ل 

مقيم فل مو تون ةلى هذا اةم  اقوله: "فل 

 و يان يق   لخص واح  فقط ما الذ  

 يخ م  و يض  الم الح الوطنية ال و ية. 

و  يؤخذ فل ا ةتاا         مؤ  ل  و 

 لعال".

ووفقاً لم ت  ليفا ان حبافبظبا البقب ا اا 

التل اتخذها اوتين ةلى لعايته فل نمانيبنباا 

الق ن المباضبل ةبلبى نبحبٍو م بتبمب ن لبتبن 

% فقط من ال وس يعبتبقب ون  ن البابج  29

 ت ي  فل ا ت اه ال حيح.

ويا و  ن اوتين ةبلبى ولبك البفبو  فبل 

ن اذا ما ق   1121ا نتخاااا ال ئا ية ةام 

الت لحن لتن ةلينا ا نتظبا  تبل نب   البى 

   م    ي هبم الضبعبف ا قبتب با   فبل 

  ة ةة هذا اليقين.
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 بوتين ح   ... تتمة

وفل هبذه اةنبنباءن ي بتبمب  ابوتبيبن فبل 

تو ي  نفوذهن و  ء  تابيب  مبن هبذا البنبفبوذ 

ماالا فل تق ي هن فحاملة الطائ اا ال و بيبة 

التل دي  ا موا ين القو  فل  بو يبا تبان 

ن احها م هوناً ات اهم ال وم اةخب   لبهبا 

 وال ماح لها اتحقيق هذا الن اح.

ويببقببوم  ببايببمببون  ببا   يببانن مبب يبب  

مل وع اللؤون ال و ية ل   مب تب  ابلبفب  

للعلوم واللؤون ال ولية فل  امعة ها فا  ن 

ان  اوتبيبن نب بح ةنبه يبخبتبا  مبعبا تبه مب  

الو ياا المتح ة فقط ةن ما تتون المب بالبح 

الحيوية ال و ية مه  ةن  و ةن ما يتون ل   

  و يا ف  ة قوية ومقنعة لف   هيمنتها.

ويضيف  ا   يان  ن  النقطة اة با بيبة 

هنبا هبل مبا اذا تبانبا البو يباا البمبتبحب ة 

م تع ًة لتت يس تامم قوتها فل التعامبم مب  

 و يا: ففل  وتب انبيبان لبم تبتبن البمب بالبح 

الحيوية اةمبيب تبيبة فبل خبطب ن ومبؤخب اًن 

ق  ا ا ا ة  وااما  ن م الحها فل  بو يبا 

 لي ا مه  ًة  يضاً.

ويتاا   با   يبان ابقبولبه: " بعبى قبا ة 

ا تحا  ال وفيتل لموا هة الو ياا المتبحب ة 

فل تم متان و   متان. لبتبن دفباق ابوتبيبن 

مح و ة  التم  تباب ن اذ تفلبتبلبهبا البقب  اا 

ا قت ا ية لبابج هن وةبوامبم  يبمبودب افبيبة 

 وةنا    خ   خا ة ام   قوة ال ولة".

بب  اببوتببيببن ةببن هببذا اةمبب  خببجم  وةببا 

مؤتبمب ه ااخبابا   ال بنبو  البمبذاع ةبلبى 

م بتبو  البابج ن ةبنبب مبا     ةبلبى  ةببواا 

ت امك اتو ي  تب  بانبة اة بلبحبة البنبوويبة 

اةمي تية اقوله ان   عل  و يا الى تحب يب  

ت  انتها النووية يه ف الى التغلك ةلبى    

معتٍ ن وليس الب خبوم فبل  باباق ت بلبح "  

 ن تطي  تحمم ةاِئه".

وفببل وقببٍا  ببااببقن طبب ح م ببؤولببون 

اببو ا ة البب فبباع البب و ببيببة فببتبب ة ا ببتببعببا ة 

القواة  الع ت ية فل تبوابا وفبيبتبنبامن البتبل 

تعو  لحبقبابة ا تبحبا  ال بوفبيبتبلن لبمبوا نبة 

و ببو هببم البب بب يبب  فببل  ببو يببان لببتببنببهببم لببم 

 يح  وا    تق م فل هذا اللهن.

 1127وحتى م   خوم اوتين الى ةبام 

وهو فل ذ وة قوتبهن مبا  ام هبنباك  بؤام  

حوم ما ق  يح   لبلبنبفبوذ الب و بل ةبنب مبا 

يتولى ت امك  مام اةمبو  فبل  قبو   ولبة 

فل العالم. فاينبمبا  بتب بتبمب  مبو بتبو ةبلبى 

اة  ح فل تو ي  نفوذها  ينمبا ا بتبطباةبا 

ةلى ح اك الو ياا البمبتبحب ة اةمبيب تبيبةن 

وتتعاون م  اا ا ة اةمي تية ال  ي ةن منبجً 

فل الح ك ضب  اا هباك  يبنبمبا تبان ذلبك 

ممتناًن من الم بتبابعب   ن يبتب ب ف ابوتبيبن 

اط يقٍة يبتبحب   فبيبهبا الب ئبيبس اةمبيب تبل 

 ال  ي  التٍم ةلنل.

ويقبوم فب ولبوف: " ةبتبقب   ن مبو بتبو 

تتوق   ن ي   ت امك اضب اباٍا قبا بيبة ابمبا 

يتفبل لبإلبضب ا  اب و بيبان ولبذا فب نبه مبن 

اةفضم ة م انا ة دضاه طبالبمبا تبان هبذا 

 دي  ض و  ".

مبتب  بم  - 2/2/1127* او ا ة ال:

 The Washington Postةن  حيفة 

 اةمي تية.

 م تطًات -م طًق ال باد* 

 الشر  األوسط بعيون روسية
تببمببلببك  و ببيببا تببا يببخبباً مببن الببعببجقبباا 
المتمي ة مب   وم اللب ق اةو بطن ا   ن 
ا نببتببفبباء الببذ   بباحببك انببهببيببا  ا تببحببا  
ال وفياتل ال ااق وظهو  الع   اةمي تبل 

لم ي مبحبا لبمبو بتبو  2332اات اء من العام 
 و  اا نهماك فل قضاياها ال اخلبيبة. ومب  
م و  الوقا وانخ اط والنطبن البعب بتب   

والبعب اق  1112الم هق فل  فغان تان منذ 
فق  اب ا ال بيبطب ة اةمبيب تبيبة  1119منذ 

ةلى المنطقة متلفبة لبلبغبايبة. ومب  انبتبخباك 
ظه  واضبحباً  ن  1113اا اك  وااما العام 

والنطن تفضم القيا ة من الخلبف ان  مبتبن 
وةبب م الببتببو ط الببمبباببالبب  فببل  بب اةبباا 
المنطقةن وهو ما فتح نغ ة لمو تو تل تنبفبذ 
منها لتمأل الف اغ. وفل الوقا البذ  يبظبهب  
فيه لتم ذ  ةينين انح ا  النفوذ اةمبيب تبل 
فل المنطقة والعالمن تا و مو تو فبل لب ق 
المتو ط قوة اا دة تمتلبك ةبجقباا مبؤنب ة 
م  القو  ااقليمية البمبؤنب ة فبل البمبنبطبقبة. 
توا ه ال ولة فل الل ق اةو ط ام بتبويباا 
مختلفة قضايا تتعلق االاقاء الم    والباب يبم 
الببتببنببظببيببمبباا اا هببااببيببة الببمبب ببلببحببة مببنببم 

ن لذلك يتعين ةلى مو تو ــ وفبقباً « اةش»
لنخاتها ــ التب ب   لبتبلبك البتبنبظبيبمباا فبل 

اللبب ق اةو ببط حببمببايببة لبب و ببيببا و مببنببهببا 
القومل. يعل اوتين ح و  ق  اته ا قت ا ية 
والتتنولو ية مقا نة اتلك اةمي تبيبةن لبذلبك 
فهو ي   النغ اا التل ت تتها  مي تا خلبفبهبا 
من  ون  ن يضط  لمنا لتها ماال ةن وهبنبا 
و ببه ا خببتببجف فببل الببطبباابب  ال بب اةببل 
ال و ل ــ اةمي تل  اهناً مقا نة ابالبحبقبابة 

 .ال وفياتية

سوريا محور سياسعة معوسعنعو الشعر  
 أوسطية

من  الت خم ال و ل فبل  بو يبا البهب  
انبهبيبا  البتبوا نباا  1122 يلوم من العبام 

ةلى اة   لم لحة المعا ضة البمب بلبحبة 
والقو  ااقلبيبمبيبة والب ولبيبة الب اةبمبة لبهبان 
وت ح ج اةم  ام و  البوقبا و بو ً البى 
ا تعا ة النظام ال و   لم يبنبة حبلبك نبانبل 
الم ن ال و ية  همية اعب   ملبق. تبتبمب تب  
القواا الب و بيبة فبل  بو يبا فبل مبنباطبق 
متنوةة  ا  ها مبيبنباء طب طبوس البابحب   
وقاة ة حميميم ال ويةن التل تع   هم م اتب  
الببقببيببا ة وال ببيببطبب ة البب و ببيببة فببل لبب ق 
المتو ط والمنطقة. تبتبمبتب   بو يبا ابمبتبانبة 
خا ة فل ا  ت اتي يبة الب و بيبة لبلبلب ق 
اةو طن حبيب  يلبتبم البتب خبم البعب بتب   
والحم ال يا ل الم تقك اة اتين الممتا تين 
لب و بيبا تبل تبابب   حضبو هبا البعب بتبب   
وال يا ل فل المنطقة. ةبلبى ذلبك ت با ع 
 و يا الوقا تل تؤمن حجً  يا ياً يضبمبن 
م الحبهبا فبل  بو يبا مبن  بهبةن ويبؤمبن 
موافقة اةف قاء ااقليميين البج مبة انب باح 
الحم ال يا ل من  هة  خ  . وفبل خضبم 

ال  اع فل  و يا وةبلبيبهبان تبظبهب    وا  
اقليميبة وتبتبقبلبص  خب  ن وتبحبم ةب اواا 
محلية محم  خ   وهو ما يبفب ب  البتبقبا ك 
ال و ل ــ الت تل ال اهن اع  م حلة الع اء 
ال ااقة.   ينا قاوم و ي  الخا  ية البتب تبل 
مولو   اويش  ودلو فبل ا بتبمباع مبو بتبو 
الذ   ةقك ةملية ادتيام ال بفبيب  الب و بل 
اببيببوم واحبب ن ةببجنببيببة اببتبب تببيببك اةولببويبباا 
ال و بل ـبـب اايب انبلن ومبفبا ه  ن  ولبويبة 
متافحة اا هباك فبل  بو يبا تبتبقب م ةبلبى 
م هلة اقاء الا  اة ب  فبل ال بلبطبة. وفبل 
دالاية اةحوامن َمن يعتق   ن  و يا  ت حم 
من ل ق المتو ط اع  ف   حبم  بيبا بل 
فل  و يا يا و واهماًن فهناك م ائبم البنبفبط 
والغا  فل ل ق المتو بط واةبا ة ااةبمبا  
فببل  ببو يببا الببمببتبب افببقببة حببتببمبباً مبب  الببحببم 
ال ببيببا ببلن وتببلببهببا قضببايببا تببهببم  و ببيببا 

 .واقت ا ها وحضو ها فل المنطقة

 الخال ة
 يت اة  الحضو  ال و ل فل المنطقة 

ن 1127ةلى اة  ح خجم البعبام البمبقبابم 
اع ما ن حا مو تو الى ح  تاي  فل تهتبيب  
متانتها تقوة ةالمية ةباب  اللب ق اةو بط؛ 
واع ما خلقا واقعاً   ي اً فل  و يا ولب ق 
المبتبو بط.  بتبوا به مبو بتبو خبجم البعبام 
البب بب يبب  تببحبب يبباا  بب يبب ة  ولببهببا البب ئببيببس 
اةمي تل المنتخك  ونالب  تب امبك وتبعبيبيبن 
طايعة  يا اته فل المنطقةن ونبانبيبهبا نب باح 
مو تو فبل تبوفبيبق  وضباةبهبا مب  البقبو  
ااقليمية المت ا ةة ةلى النفوذ فل اللب ق 

 .اةو ط
  11-21-1122*   ي ة ال في  اتا ي  
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لعم الحمجا الع ائية التل تلنها حتومة 

ـ   فل تب تبيبا ابعب   الع الة والتنمية ةلى التف

انف اج ن بابل لبابعب  اةةبوامن تفبعبيب  البى 

اةذهببان الببمبب ببيبب ة الببطببويببلببة لببلبب ببيببا بباا 

الطو انية الاغيضة المنته ة حيام ت   تان 

ت تيان والتل تان  ي نبهبا مبحبا ابة البلبغبة  -

والنقافة الت  يةن واةخطب   ن ذلبك البنبهبج 

تغلغم الى  و اط وا بعبة مبن الب    البعبام 

 الت تل.

ادجق م ا س و حف وقنبواا تبلبفب ة 

ناطقة االلغة الت  ية تفذت نا ات  اة الب احبم 

الفنان اللهي   حم  تايا التل لتلبا ةبجمبة 

فا قة فل المله  الت تل التا يخبلن  ةبا ا 

الق م الت تل ت ليبط اةضبواء  -اذاةة لن ن 

 BBcةلى تبلبك البتب ب ابة ةباب  اب نبامبج 

world service, witness     فبل حبوا

م   و ته ال ي ة دولبتبن تبايبا البتبل  وا 

 ة الح   اةا  .تفا يم ليل

تلب يبن اةوم  11ول   حمب  تبايبا فبل 

 22ابمب يبنبة مبجطبيبةن وتبوفبل فبل  2327

فل ف ن بان و فبن فبل  1111تل ين النانل 

 مقا ة العظماء.

 اليتم ما  اء فل الا نامج تامجً:

ح م  حمب  تبايبا  2333فل لااط ةام 

ةلى  ائ ة "  فضم فنان العام " فل ت تبيبان 

وذلك فل حفم الب بوائب  البمبنبظبم مبن قبابم 

 معية " حافيو الم جا"ن هذا الحفم تبان 

الا اية لتلك الحقاة التل انتها ات حيبلبه ةبن 

 ا.ت تي

 ما ةن  اك الت حيمن ةنه قب   تبقب يبم 

 .فل  لاومه التالل ة دنية االلغة الت  ي

دبولببتبن تبقببوم: اافبل  بالببة مبمببتبلببئببة  

اال  ام وال ي اا البمبتبهنبقبيبن ةبلبى  تبمبم 

و هن تان الحفم ي ي  اف حن من التوتبتبيبم 

 ((. والطعام واةحا ي  وم ا م  ئقة

ةن  تو ي  ال وائ   اء  و   حم  تبايبا 

فق لبهن فبحبمبم  الذ  خ ج الى الم  ح و ف

ال ائ ة ابيب  والبمبتب فبون ابيبٍ   خب   واب   

 ن ...يعل

 حم  تايا يقوم : اافبل اةلبابوم البقبا من 

وةننل من   م ت     هق م  دنية ت  يةن 

و ه و  في يو تليك لهان و نا ةلى يقين  ن 

هناك  لخاص  ينل ون هذا البفبيب يبون وان 

لم يفعلوا ذلكن فج      تيبف  بيبحبا بابون 

 ((. مام ال    العام الت تل

دولتن تقوم: ااوالحظة واحب ة يبتبحبوم 

 ولئك اةنيقين واةنيقاا الى اهائمن منهم من 

 خذ المجةق واللوك اهي هم وا  وا االب مبل 

واطجق ااهاناان خجم خمس  قائق تبغبيب  

   بةن  921تم للءن تبغبيب  ةبلبى نبحبو 

تخيلوا تم  ولئك ال  ام والن اء المحت مين 

قام  قائق هناكن ذهاوا الى  ماتنهم و  ابح 

 اخلهم  لخاص مختلفيبن تبمبامباًن  باهب يبن 

 !لنل  اةذ ن تان تحّوم   ي  ق

فل الا اية حباولبا  ن  فبهبم لبمباذا   ة 

الفعم هذهن لتن فبو اً فبهبمبا مبن ال ب اا 

الذ  تان يهتل من حولنان اهن ليس هناك مبا 

ـ  ن و ن الللء الغيب  مبقبابوم هبو  ي مى تف

 داة  حم  تايا الغناء االبتب  يبة واةبتب افبه 

  .اه له ت   ن ةن ها اتضحا لل  اةمو

تان ق  دنى تم  دانيه االبلبغبة البتب تبيبة 

ةبامباً  ٢1وليس الغته اةمن تونه ةلى م   

تلقى تعليمه االلغة الت تية الب  بمبيبةن وتبان 

يفت   يضا االت تيةن لأل ف لم يتن يبعب ف 

 م.لغته اةم ام تو  متق 

االن اة لل تان اةم  طايعل   اًن حبتبى 

 ننل  ةمته اهن يتبون لبه  نب  ابلبغبتبه اةمن 

وتان هو يبعبمبم ةبلبى ذلبكن خبا بة فبيبمبا 

يخص اللفظ ال حبيبح ابمب باةب ة   ب قبائبه 

 ة((.المتمتنين فل اللغة الت  ي

انتهى  حم  تايا من  دنيته ةلى الم  ح 

ون م يبتبقب م نبحبو البطباولبةن حبيب  تبانبا 

 س. و ته دولتن ت ل

دببولببتببن تببقببوم: اا انببتببهببىن نبب م مببن 

الم  حن وةن ما تبان يبتبقب م نبحبو البمبتبان 

البببذ  يببب بببلبببس فبببيبببهن اببب  ا ااهبببانببباا 

والمضايقاا اللغوية والفعليةن  ق   االفعليبة 

 ن اببعبب  اةلببخبباص فببل ال ببالببة ابب  وا 

يضايقونه فل  ي هن واهذه الحام تقب م نبحبو 

الطاولة و لسن ومن حولنا االبطباب  البعب يب  

من ال حفيين والم و ين امبتب وفبونباتبهبم 

ي هلونه ان تان يب يب   ن يبقبوم لبيبئبا مبان 

واالمقاام  اخم ال الة تنا فل حالة تبعب بك 

وانبب هبباشن لببقبب   بب مببا  بب اء  ببمبباةببل 

  .و ؤيتل لتلك ااهاناان وتذلك تان  حم

انف اللن ا موه خا  اًن   يبو ب  هبنبا 

ـ  ن... فل الحقيقة تم التلبفبظ ابعبابا اا    تف

 ت  ق ...

لتن ةلى الطاولة حي  تان ي لسن قبام 

 حببمبب  اببعبب  البب ببمببم اةخبب  ن وتببان 

مضمونها تالتالل: ةننبل مبن   بم تب    

  ي   ن  دنل ابالبتب  يبةن فبل هبذه ال بالبة 

بـب  ن ةن هبذا اللبعبك  ةليتم تلتم تقام البتف

مو و  ونقافته مو و ةن ويب بك  ن تبقبابلبوا 

 15ذلكن ولتن ان تان هذا ذناا             

 المشهد التركي ... تجربة أحمد كايا عالمة فارقة في 

 ليس هناك ما يسمى ُكـرد !!
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 داع  ترتنب ... تتمة

ت عى من   م ت مي  اةي ي يين االع ي  مبن 

الط ق التل تم تع يفها ح ك اتبفباقبيبة مبنب  

ومعاقاة  ب يبمبة ااابا ة الب بمباةبيبة لبلبعبام 

. و اء فل التق ي  اهن " اةش  عا 23٢1

لمحو اةي ي يين من خجم القتم والبعبابو يبة 

ال ن ية واا تعابا  والبتبعبذيبك والبمبعبامبلبة 

المهينة والجان انية وتذلبك ةباب  البتب حبيبم 

الببقبب بب   والببذ  ت بباببك اببهضبب ا  نببفبب ببيببة 

وا نية.  ضبف البى ذلبك فب   البظب وف 

المعيلية ال يئة والتل  لاا الموا الاطبلء 

وا ببتببخبب ام و ببائببم  ةبباقببا و  ة  طببفببام 

 ي ي يين ابمبا فبل ذلبك ا بابا  اةيب يب يبيبن 

الاالغين ةلى تغيي   ينهم وال  ماا النف ية 

والف م ما اين الن اء وال  ام اةيب يب يبيبن 

وااعا  اةطفام اةيب يب يبيبن ةبن ةبائبجتبهبم 

ووضعهم م  مقاتلل  اةش واالتالل ف لهبم 

 ."ةن معتق اا م تمعهم ومما  اتهم ال ينية

لق  ف لا  اةبش الب  بام اةيب يب يبيبن 

 نة ةبن  21واةو   ممن  ا  ةم هم ةن 

اقية  ف ا  ةبائبجتبهبم وقبتبلبا  ولبئبك البذيبن 

 فضوا تبغبيبيب   يبنبهبم مبن   بم  ن تب مب  

هويبتبهبم تبهيب يب يبيبن. لبقب  لبهب ا البنب باء 

واةطفام وفل تني  مبن اةحبيبان ةبمبلبيباا 

القتم تلك قام  ن يتم ت حبيبلبهبم لبمبواقب  فبل 

الع اق ومن نم فل  و يا حي  مت   دلبك 

 .المختطفين

لق  تم اي  اآل ف من الن اء والبفبتبيباان 

واعضهن لم يت او  التا عة من العم ن فبل 

  واق للعاي   و  وق ال اايا تما  فطلِق ةليه 

فببل مببحببافببظبباا البب قببة وحببلببك وحببمببص 

والح بتبة و يب  الب و  ال بو يبة. وح بك 

التق ي  فق  احتبفبظ مبقباتبلبو  اةبش ابهبؤ ء 

الببنبب بباء والببفببتببيبباا فببل ظبب وف ا ببتببعبباببا  

وةباببو يبة  ببنب ببيبة وتببم اببيبعببهببن مبب ا اً  و 

اه ائهن  وتاا لهن ابيبن البمبقباتبلبيبن. وقبالبا 

اح   الن اء فل لها تها امام الل نة اع   ن 

مبب ة اببهنببه "مببن  22قببَ  ا اببهنببهببا اببيببعببا 

ال ببعببك  ن  تببذتبب  تببم الببذيببن قببامببوا 

 . "ال ائل

لق  و فا النا ياا من قاضبة  اةبش "

فل  و يا تيف تع ضن لعملياا ادتب باك 

وحلية دالااً ا بو ة يبومبيبة وتبيبف تبمبا 

معاقاتهم فبل حبام حباولبن البهب ك وتبتبون 

العقواة اما التعذيك اللب يب   و اادبتب باك 

ال ماةل فل اع  اةحيان" ح ك ما قبالبه 

 .فيتيا منت او ن  ح  مفوضل الل نة

لق  ةوملا الع ي  من النب باء والبفبتبيباا 

اةيبب يبب يبباا ةببلببى  نببهببن مببن الببمببمببتببلببتبباا 

اللخ ية للمقاتبلبيبن و  باب ن ةبلبى البقبيبام 

االمهام المن لية وتم ح مانبهبن مبن البطبعبام 

التافل والل اك. لق  ا تمعا الل بنبة  يضباً 

للببهببا اا حببوم قببيببام اببعبب  تببلببك الببنبب بباء 

والفتياا ااانتحا  لله وك من تلك المعاملة 

 .القا ية

 ما االن اة لألطفام ال غا  المحت  يبن 

م   مهاتهم فق  تان يبتبم ضب ابهبم مبن ِقبابم 

مالتيهم من ةنا    اةش. تما وتبعب ضبوا 

لنبفبس البظب وف البمبعبيبلبيبة ال بيبئبة البتبل 

تتع   لها  مهاتهبمن ابحب بك مبا و   فبل 

التق ي . ولق  تبان ا طبفبام فبل تبنبيب  مبن 

اةحيان ةلى اطجع اما تتع   له امهاتبهبم 

من تبعبذيبك ومبعبانباة. وابالبنب بابة لبألطبفبام 

اةي ي يين والذين تت او  اةما هبم ال بابعبة 

 نواا فيتم ف بلبهبم ابالبقبوة ةبن  مبهباتبهبم 

وت حيلهم الى معت  اا  اةش فل  بو يبا 

حي  يتلقون تعليماً وت  يااً ة تب يباً. و فابلِبا 

 ح  اةو   الذين تلقوا ت  ياا فل  و يا من 

قام قائ ه ال اةلبل ابهنبه "لبو   يبا والب ك 

 ."وتان  ي ام  ي ي ياً فقم اقتله

وقالا تا    يم اونتل  ح   مبفبوضبل 

الل نة "لم تخف  اةبش  ب اً فبيبمبا يبتبعبلبق 

انيتها القضاء ةلى  ي يب يبل  بنب با  وتبان 

هذا  ح  العنا   التل ا تن نا اليها للتو بم 

للنتي ة  ن  فعالهم هبذه تب قبى البى م بتبو  

 ."اااا ة  ماةية

لق   لا  التق ي  البى  ن  اةبش والبتبل 

اةتا ا اةي ي يين "تفبا "  بّ حبا ةبلبنباً 

اهن ال يانة اةي ي ية هل  اك اله وم ةبلبى 

 112٢من دك  د بطبس  9اةي ي يين يوم 

وما تاعه من انتهاتاا. لقب  و بفبا  اةبش 

اةي ي يين اهنهم " قلية وننية و ن اقائهم  مب  

يب بك  ن يبتبون مببوضب  ت باؤم مبن قباببم 

الم لمين" و ضافا ابهنبه "يبمبتبن ا بتبعبابا  

 ."ن اءهم واةتاا هن دنائم ح ك

لق   ت  ال ي  ايني و ةلى  نه   ي ك  ن 

تتون هناك    ح انة لمنبم تبلبك الب ب ائبم 

مذّت اً االت اماا الم تم  ال ولل فيما يتعلبق 

امن  ومعاقاة  ةمام اااا ة ال ماةية اح ك 

اتفاقية اااا ة ال ماةية. لق  تب  ا البلب بنبة 

تذلك  ةوتها لم لس اةمن اهن يقوم والتم 

ةبا بم اببتبحبويببم البوضب  فبل  ببو يبا الببى 

محتمة ال ناياا ال ولية  و  ن يبقبوم اب نلباء 

محتمة خا ة مؤقتة من   م البتبعبامبم مب  

الببعبب   الضببخببم مببن اانببتببهبباتبباا الببتببل تببم 

 .ا تتااها خجم الن اع الم لح المحلل

لق   لا ا الل نة  يضاً الى  نه وا بابك 

ة م و و   ايم لبتبحبويبم البمبلبف لبلبعب البة 

ال نائية ال ولية فل الوقا الحاللن فب نبه مبن 

الممتن  ن تتم المقباضباة البمباب ئبيبة لب ب ائبم 

 اةش ض  اةي ي يين فل محاتم محلية ذاا 

اخببتبب بباص. ولببهببذا فبب نببه مببن الضبب و   

واح ك الل نة  ن تقوم ال وم ا ن القوانبيبن 

ضبب  اااببا ة البب ببمبباةببيببة و بب ائببم الببحبب ك 

 .وال  ائم ض  اان انية

ان الببلبب ببنببة تببحبب  ا طبب اف ةببلببى 

ا ةببتبب اف البب ولببل اببحبب و  تببلببك اااببا ة 

ال ماةية وت ةو الى اذم البمب يب  مبن   بم 

حماية تلك اةقلية ال ينية فل الل ق اةو بط 

وتوفي  ال ةاية اما فيهبا الب ةبايبة البنبفب بيبة 

 .وا  تماةية والما ية لضحايا تلك اااا ة

 خ ًية عن عمل ال جفة

 نلئا الل نة ال ولية الم تقبلبة البمبعبنبيبة 

اال مهو ية الع اية ال و ية من قام م لس 

للتحقيبق  1122حقوق اان ان فل  د طس 

وت  يم  مي  انبتبهباتباا البقبانبون الب ولبل 

لحقوق اان ان وم اةم ا تتاك   ائم ضب  

ا ن انية و  ائم الح ك. وتبتبولبى البلب بنبة 

 يضا ن تلما  متنن تح ي  البمب بؤولبيبن ةبن 

هذه ا نتهاتاا اه ف ضمان م اءلة ال ناة. 

هذا و تق م البلب بنبة تبحب يبنبا لبفبويبا ابهخب  

ا نتهاتاا لم لس حقوق ا ن ان فل  ل ته 

 .فل له  يونيو الحالل 91التحاو ية ام

وتتهلف الل نة من ال ي  ااولو  بيب  بيبو 

ايني و ا ئبيب با( و ال بيب ة تبا ن اابو  يب  

وال ي ة تا    يم ابونبتبلن وال بيب  فبيبتبيبا 

 مونتا او ن.

 تفجير ارهابي في كويه

ن وقب  1122/   21/   11يوم النبجنباء 

تف ي ان انتحبا يبان مبتبتبالبيبان  مبام مبقبّ  

ايب ان  -الح ك ال يمق اطل الت   تانبل 

ةا مة اقليم  -فل ق ية تويه ق ك   ايم 

ت   تان الع اقن لحظة خ وج الحضبو  

من حفم  ماهي    فقيم فل المقبّ ن   بفب ا 

ةن وقبوع  با لبهب اء مبن ابيبلبمب تبه 

 الح ك ودخ  من اة ايش.

و ت  ال ي  خال  ة ي    نناء مب ا بم 

تليي  الله اء : " لن نب   ةبلبى  ةب ائبنبا 

ن مببقبب مبباً تببعببا يببه ةهببالببل ."ابباا هبباك

بـب    بيبنبالببون  الضبحبايبا ومبؤتب اً  ن البتف

حببقببوقببهببم فببل اة بب اء اة اببعببة مببن 

 ت   تان.
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النا حين من  و  تتبتب   فبل ةلب اا 

المناطق اةخ   فبل  بائب   نبحباء  بنبوك 

ت تيا. ويبتبعبيبن ةبلبى البحبتبومبة  ن تبتبخبذ 

ا  اءاا ةا لة ل ف  حالة حبظب  البتب بوام 

وضمان تق يبم البتبعبويب  البتبامبم لبلبفبئباا 

المتض  ةن وضمان ةو تهم البى مبا تبابقبى 

 .من منا لهم  و الى  حيائهم ةلى  قم تق ي 

 خ ًية

م ينة  و  هل المنطقة البمب تب يبة فبل 

 يا  ات ن التل تعتا   تا  م ينة فل  بنبوك 

ل ق ت تيان وتقطنها  دبلبابيبة تب  يبة. وقب  

 ف لا   وا ها الح ينة البقب يبمبة وحب ائبق 

هيف م الم او ة فل قائمة الت ا  البعبالبمبل 

 .1122لمنظمة يون تو فل ةام 

وقبب   بباء مببعببظببم  ببتببان  ببو  ةببقببك 

ا دامهم ةلى اخبجء قب اهبم الب يبفبيبة اابان 

الببنبب اع الببذ  نلببك فببل الببنببمببانببيببنببيبباا 

والت عينياا من الق ن المن  م. ونتبج ةبن 

ةملياا اةا ة التوطين الق  ية البتبل قبامبا 

اها قواا اةمن الت تية فل ذلك الوقبا البى 

 يا ة ة    تان  يا  ات  الى ما ي ي  ةلبى 

 .الضعف

وفل ظم حالة البطبوا ا البتبل  فةبلبنبا 

ةقك محباولبة ا نبقبجك فبل يبولبيبو/تبمبو ن 

ت هو ا  وضاع حقوق اان ان فل  بنبوك 

ل ق ت تيا. و  ا  بلب بلبة مبن البمب ا بيبم 

الببتببنببفببيببذيببة الببى الببقببضبباء ةببلببى اة ببواا 

المعا ضبة البتب  يبةن وادبجق البعب يب  مبن 

و ائم ااةجم والمنظماا دي  الحبتبومبيبةن 

وا تفا م  ؤ اء الال ياا المننتخبابونن ابمبن 

فيهم  ئي ا ال يتل  و  و يبا  ابتب ن وحبم 

محلهمبا  لبخباص مبعبيبنبون مبن البمبوالبيبن 

 .النقاا

وفل نوفما /تل ين النانلن  فدلقا مئاا 

المنظماا دي  الحتوميبة فبل  بائب   نبحباء 

ت تيا ة ااك دي  مح  ةن تفع   الى اقبامبة 

 جا م  منظماا ا هااية  و ته ي  اةمبن 

القومل. ومن اين المنظماا دي  الحتبومبيبة 

التل افدلقا تانا المنظماا ال ئي بيبة البتبل 

تق م الم اة اا الى ةائجا النبا حبيبن مبن 

 . و 

ان البب قببم الببذ  يلببيبب  الببى  ن ةبب   

النا حين فل  نوك ل ق ت تيا   يقبم ةبن 

ن ف مليون لخص ي تن  الى ح م ال تان 

فل المناطق الواقعة تحا حالة حظ  ت بوام 

طويلة اة من ون اة ال تان الذيبن  ف دبمبوا 

ةلى الف ا ن وم بتبو  الب مبا  البذ  لبحبق 

 .االمنا م والانية التحتية فل تلك المناطق

ويفذت   ن ت تيا  ولة ط ف فل ة   من 

الببمببعبباهبب اا البب ولببيببة وااقببلببيببمببيببة لببحببقببوق 

اان ببانن الببتببل تببقببتببضببل احببتبب ام حببق 

اةلخاص فل ح ية التنقم وال تن المبجئبمن 

ودببيبب هببمببا مببن الببحببقببوق ااقببتبب ببا يببة 

وا  تماةيةن فضجً ةن تبحبقبيبق اان باف 

 .الفعام لضحايا انتهاتاا حقوق اان ان

 تجربة أحمد نايا ... تتمة

 ((.!!!!فليهخذونلن ماذا ة ا   ن  فعم؟

 ا ا   اا البفبعبم وااهبانباان  حبمب  

ودولتن حو  وا فبل البطباولبة البمب باو ة 

لل  ا ن فل ذلك الوقا ةلى الم  ح تبانبا 

تفبغببنببى  دببانببل مببلببيببئببة اببالببتببلببمبباا الببقببومببيببة 

 ة.المتع ا

دببولببتببن تببقببوم: اا تببانببا  دببانببل تببلببك 

اةدنية تالتالل: "فل هذا ال من ليبس هبنباك 

لاه  و  لطان"ن ومن اع ها  باءا تبلبمباا 

ةفوية وليس تلماا اةدنية اة بلبيبةن تبلبك 

التلماا: "ةلى ط يق  تاتو ك ت تيا تبلبهبان 

هذا الوطن لنا وليس للغ ااء"ن طاعاً ةبنب مبا 

تانوا يقولون ليس للغ ااءن اه  ا هم تبانبوا 

يلي ون نحو طاولتنا ونحو  حمب ن فبل هبذه 

اةنناء ةن ما انتهى ذلبك البمبغبنبل مبن تبلبك 

 ل .... ((.اةدنية ا   يغنل النلي  الوطن

انببتببهببا اةدببنببيببة ونببهبب  الببحبباضبب ون 

 للنلي  الوطنل ...

دولتن تبقبوم: اا تبم مبن فبل ال بالبة 

نه  وا   ات  ي  النلي  الوطنلن اينمبا تبنبا 

 ن ام ن لس فل  ماتننان اةتق نا  ن الذهاك 

 و المغا  ة ليس منطقياً فل تلك البلبحبظباان 

و ط تلك ال موع الحب با بة فبل مبنبم هبذه 

المواضي ن  يا و وتهنه قلة احت ام لبلبنبلبيب  

الوطنلن من ناحية  خ   تنا نفتب  مبا  و  

النلي  الوطنل فل منم هبتبذا مبنبا بابة؟!!!!ن 

 ((.  دم ذلك انتظ نا انتهاء النلي 

اع  ذلك وام افقة الل طة ومن  مبامبهبم 

ال بحببفبيببيبن دبا  ا البقبباةبةن وافبتبب قبا ةببن 

 .اعضهم و ط تلك الفوضى

دولتن تقبوم: اا  حبمب  تبان فبل حبالبة 

هل ن لم يب انبل فبل الباب ايبةن تبان ي ب ا: 

دولتن دولتنن لق  لباهب ا هبذا  حبقباً فبل 

البتب ب بيبجان ابمب باةب ة ابعب  اة ب قباء 

والل طة المتلفة احمايتنا هناكن تمتن  حمب  

من مغا  ة البابنباء و تبك احب    بيبا اا 

التات لن و نا  تاا  يا تنا الخا ة وة نبا 

 ا((.الى الاي

اع  هذه الليلةن اتهم  حم  ا هانة الوطبنن 

وافتتحا احقه الع ي  من ال ةاو ن وابعب  

مؤ  اا النل  اتهمتبه ابا نبفب بام واب  ا 

 ه.االتح ك ض 

دولتن تقوم: اا تم تم يق  بو   حبمب  

تايا وتتب بيب   لب طبتبه وا  باع  لبابومباتبه 

وتوقيفها ةن الاي ن تانا ةملية اخبفباء ةبن 

الببخببا طببةن تببانببا تببهتببيببنببا فببات بباا مببلببيببئببة 

اببالببتببهبب يبب اا الببتببم   ي بب قن   ببائببم 

ومتاتيك تبهب يب  تب تبا فبل ةبلبابة الباب يب  

الخا ة انان تتك فل اح   ال  ائم: تبيبف 

ت ي   ن تموا؟ن خنقاً اال ج م الح ي يبة  م 

   ... ((.اط يقة  خ 

 عاا الحياة ةلى  حم  تايا فل تب تبيبا 

م  م و  ال منن اينما تان يتح   هو ةبن 

تم لحظة حك ةالها فل وطنهن فل تبقب يب  

تبان قب  تبحب    2332 يضا ةام  bbc م

 حم  يبقبوم: اا  نبا  حبك تب تبيبا  :ةن ذلك

تني اًن    تخيم نف ل  ن  تون قبا  اً ةبلبى 

  ((. ن  الفن  و ااا اع فل متان دخ

تان  حم  تايا و و ته ينبقبون ابهن هبذه 

 ضل.الم حلة مؤقتة و تم

مب  حبقبيبابة يب   2333فل ح ي ان ةام 

 غي ة دا   ت تيا فل  ولٍة  و ايةن ايبنبمبا 

 ك.تانا تقوم ال حافة الت تية  نه ه 

لم يعو   حم  تايا الى ت تيبا  اب اًن وفبل 

ام ينة اا يس فق  حبيباتبه  ب اء  1111ةام 

 ة.نواة قلاي

اع   نواا ة ي ة اةتذ  فنانو تلك الليلبة 

ةما ا   منهمن  ما ال ولة فاع  نبج  ةلب ة 

 نة من وفاته ت مته امنحبه  بائب ة  ئبا بة 

 ة.ال مهو ية للفن والنقاف

 اك الب بائب ة  ن مبو بيبقبا وتبعبلبيبقباا 

وتلماا  حم  تايا ا تطاةا  ن تبوحب  د اء 

 س.مختلفة للع ي  من النا

تان مبطبلبك  حبمب  تبايبا تبقب يبم  دبنبيبة 

االت  ية فبل  لبابومبهن وفبقبا لب و بتبهن هبذا 

المطلك الذ   ةلن ةنه فل ليلة الحفلبة تبلبك 

 ت   ها اةدنية التالية:

دولتن تقوم: ااتبقبوم تبلبمباا  دبنبيبتبه: 

حتما  وف  ةو  يوما....... لق  دناها اقلبك 

 -محطم وح ن ل ي ن ا م اةدنية: تا وان 

karwan  .)) 

-------------------------- 

 Çağı kasapoğlu  :المذيعة

BBC London  -  22  تلبب يببن الببنببانببل

1122 . 

 الت  مة ةن الت تية: اا اهيم لعاان.

يمتنتم  ماع المقاالة االلغبة البتب تبيبة ةبلبى 

 ال ااط التالل:

http://www.bbc.com/turkce/

haberler-turkiye-38005502  

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38005502
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38005502


 

 

 

 

يحمم ميج  ال ي  الم يبح البذ  اتبخبذه 

العالم ا اية تا ي ن   الة  جم لبلبابلب يبة 

 معباء ا البمب ب    فبل البعبج و ةبلبى 

اة   ال جم و فل ا ن انية الم ّ ة (ن 

ابعب  ةبنببف وحب وك وتببوحبش  با  و  

 ي ام ي تم  ...

ةببام يبب حببم اببهفبب احببه و تبب احببه وتببم 

تفا يله ال ميلة والقايحة تا تة  ن ها فل 

النفوسن ودخب  يفبقبابم مبحبمبجً اباةمبانبل 

واةحجم ال ميلةن يتخذها البنباس مبحبطبة 

 نويةن تتوقف فيها لتتنفس وتبنبفب  ةبن 

نف ها داا  العام الفائا وتت و  فبيبه ابمبا 

يل م   تئناف  حلة العبمب  ةبامباً دخب ن 

يعتا ها التني ون ف حبة لبتب ب يب  اآلمبام 

واةمبببنبببيببباا وتبببابببا م ةبببابببا اا البببو  

والم امجان  ما الل تاا والبمبؤ ب باا 

والحتوماا فت تنم ها  ف  ة لمب ا بعبة 

 ح اااتها وخططها و يا اتها.

ةام مضى ةلى ال و يينن متخماً مليئباً 

ااةح ا  والمتغي اان ةام   موّ  تا نبّل 

اامتيا ن تتالا فيه الفوا   والم  ل ةلبى 

اة   خ   فيها ال و يون التني  مبمبا 

 تاقى من  ال  ول   وح  . 

ةام مللء االتحو ا ال يا ية وتبغبيبيب  

المواقف وال يا اا فل المحيط ااقليبمبل 

وال وللن  يمبا تبلبك البمبتبعبلبقبة ابالبمبلبف 

ال و  ن خ  ا فيها م اهناا التني يبن 

ببقببام  و ببقببطببا اتببفبباقببيبباا و حببجفن  لببتف

مببقببايضبباا ومبب ايبب اا  بب يبب ةن وتببنببتببج 

موا ين   ي ةن واالتالل  حبجف  ب يب ة. 

ت بب  ا  و ببيببا الببمببلببهبب  ال ببو   

وت ا عا  م يتا لبلبخبلبف و و ابا ظبلبا 

تنوء تحا ةائ الج ئينن  مبا ايب ان مب  

ت تيا فق  اتفقتا ةلى التنيب  مبن اةمبو ن 

من اينبهبا ةبلبى اةقبم مبحباو ا افلبام 

ـ   فل اا ا ة وتقطي  اللبمبام  ت  اة التف

 ال و  .

ـ   خجم العام الماضل ةبلبى  حافظ التف

 جمة مناطقهم قبيبا باً اباباقبل البمبنباطبق 

ال ببو يببة اةخبب  ن لببتببنببهببم ا ببتببمبب وا 

 متخا مين.

فهم ن تطي   ن ن عم من ةامنا الفائبا 

 م دة نقف  مامها م   نف نا؟.

 نل عام وأفتم بأل  خير
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 راسلونا على العنوان التالي:

 Yekiti@yek-dem.com 

 رسالة تهنئة حنو عـامٍ ميالدي جـديد

 
 ت  مة النص الت   

 ملق مؤتمر مفنمة نوبافي ...

 الحضور النريم ...

 الرفا  األعزاء ...

 تحية طيبة لنم جميعاً ...

ا ايًةن ض و     ن نقوم: اق   ما هو انعقبا  

اا ك فهو موضب  م بؤولبيبةن ةن  هتذا مؤتم  مف

نضالتم اليومل من   م تنظيم العمم والمهام فل 

هتذا ظ وف ول وط  اهنةن ضب و ة وحبا بة 

 تا يخية هامة   اً.

 الرفا  المفاض ون ....

خجم  ا  نواا مضان  نتم ومن حبولبتبم 

تعب فبون  بيب اًن تبم تبانبا مبواقبف و بيبا باا 

ح اتم مو ونة وموض  تق ي  واحت ام.   بيبمبا 

و ننا لم ن    بابيبجً  بو  وقبف ا اقبة الب مباء 

وا لوك الحوا  ة م اي ا  حٍم  يا بل  بلبمبل  

 و  الا قناةتنا  ا خة اهتذا خيا .

الخط  اةتا  وال  اع ال ئيبس هبو ةبنبف 

ملا ي  ا  جم ال يا لن  ا  ها تنظيبم  اةبش 

و اهة الن  ة وحلفائهمبان   بيبمبا و ن  بهبو  

مببنبباهضببة ومببتببافببحببة تببلببك الببقببو  ا  هببااببيببةن 

 العن  ية والجن انيةن قائمة وم تم ة.

اج لكن   بابحبا تبوابانبل ةبلبى م بتبو  

 ببو يببا والببعببالببم   ببمبب   مبب اً لببلببنببضببام ضبب  

ا  هاكن  مب اً لبمبقباومبة وابطبو ا وحـب اا 

التل ااتا  YPG - YPJحماية اللعك والم  ة 

ـ  .  قوة و  ي اً للتف

ببب  ك  ن  و  ونضبببام تبببوا  ن  فببباق  نف

ومؤي   حب ابتبمن  بيبابقبى فبل خب مبة م بالبح 

وحماية لعبابنبا البتب   ن وفبل خب مبة البتبجقبل 

 والعيش الملت كن ال لم والح ية والم اواة.

 .الن اح لمؤتم تم 

 .تحية احت ام وتق ي  الى  هالل تواانل 

 1122/  21/ 11ةف ين 

 رفي نم

 محي الدين شيخ آلي

سنرتير حزب الوحـد  الديم راطي النرد  في 

 (سوريا )ينيتي

 حلب -احتفال بأعياد امليالد يف حي الشيخ مقصود 
نظم اةخوة الم يحيون فل حل اللي  مق و  ام ينة حلك حفبجً ابمبنبا بابة  ةبيبا  

ن متمنين  ن يتون العام ال  ي   نبة خبيب  و بجم 1122/    12/21الميج ن يوم اةح  

ل و يا ودي ها. حي  حض ا ال موع  ااحاً الى تني ة ال ي ة م يم االق م الل قل 

 واا والت اتيم ال ينية.لمن الحلن و قاموا ال 

و لقيا االمنا اة ة ة تلماان مق مًة التهانل والتا يتاان تما حضب  البحبفبم وفب   

من  ةضاء ح ك الوحـ ة ال يمق اطل الت    فل  و يان مبقب مباً البتبهبانبل ومبتبمبنبيباً 

 لل مي  ال لم والعيش الت يم.
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