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 النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعععا العكعردي 

 .في سوريا

 *  الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية المشعروععة لشعععاعنعا العكعردي فعي 

 إطار وحدة الاالد.

"من ال ينظر ال يرى، ومن ال يرى ال يبصر، ومن ال 

 الغزاليى." ............... يبصر يبقى في الضالل والعم

 

في ضوء إعالن موسكو الثالالثالي 

الذي صدر إثر اجتماع مشترك ضال  

وزراء الدفاع والخارجالةالل لالكال  مالن 

روسالةالالا ااتالال الادةالالل وتالالركالةالالا وإةالالران 

، 0202كالاوالون الو   02بتالارةال  

استضافت العاصمل الالكالازاخسالتالاوالةالل 

 0202/   0/   02-02آسالالتالالاوالالل فالالي 

مالالمتالالمالالرا   ضالالرل وفالالدا كالال  مالالن 

الال الالكالالومالل السالالورةالل بالالر الاسالالل بشالالار 

الالالجالالعالالجالالري ومالالجالالمالالوعالالات مسالال الال الالل 

معارضالل بالر الاسالل مال المالد عال الو ، 

وكذلك ممث وا دو  ااعالن الالثالالثالي 

والمبالعالوا المالمالي السالةالد سالتالةالجالان 

دةمستورا، صالدر فالي خالتالامالن بالةالان 

ف وال أن ابدةال  عالن  ال ي سالةالاسالي 

تجاوضي لألزمل السالورةالل ركالةالزتالن 

الذي أجمع عال الةالن  0022القرار رق  

مج س المن الدولي، والتأكةالد عال ال  

تدابةر من شأوها تثبةت وقال  إالالال  

الوار والعما  العدا ةالل فالي سالورةالا 

بالالتسالالتالالثالالوالالاء شالالبالالكالالات تالالوالال الالةالال  الالالدولالالل 

 –)داعالالال ا والالالالقالالالاعالالالد  )جالالالجالالال  

الوصر ا، وتشكة  غالر  عالمال الةالات 

آللةات مراقبل ترصد خروقات وقال  

إالالالال  الالالوالالار، وضالالمالالان إةصالالا  

الالالالالمالالالالعالالالالووالالالالات ااوسالالالالاوالالالالةالالالالل إلالالالال  

السورةةن ... ك  ذلك تالمالهالةالدا  لالعالقالد 

ممتمر جوة  آخر في أواخالر شالبالاال 

القاد  كما أعال الوالن وزةالر الالخالارجالةالل 

الروسةل سةرغي افرو ، وذلك في 

مسع  جدةد لبال الور  وتالثالبالةالت مسالار 

سةاسي وخالوات عم ةل باتجال إةجاد 

وإوجاح    س مي لألزمالل السالورةالل 

الالالتالالي الالالالالالت فصالالولالالهالالا الالالمالالأسالالاوةالالل 

وتمددت لتالا  تبعاتها الخالالر  دو  

 الجوار وااق ة  والعال .

جاءت هذل الموجل الالجالدةالد  مالن 

التالورات والمواق  آوجل الذكر ُبعةالد 

إسالالتالالعالالاد  كالالامالال  ال الالةالالاء الشالالرقالالةالالل 

والجووبةل لمدةول   ب ذات الهالمالةالل 

الكبرى إل  سالةالالالر  الالوال الا  بالدعال  

واسع من   ةجن الروسي، وج  عالوالهالا 

تشتت وإود ار مجمالوعالات جالهالادةالل 

مس  ل ت ت مسالمال  الالجالةال  الال الر  

وغالا ها السةاسي الالمالعالرو  بالاسال  

اا تال ، وذلك ع   وقع تالجالاهالمالات 

تالالركالالةالالل قضالالت بالال الال    –روسالالةالالل 

الالر   ةا  إ تال  الجة  التركي 

لالالالمالالالدةالالالوالالالل جالالالرابالالال الالالس السالالالورةالالالل 

وضوا ةها، وتالمالددل فالي بالقالاع مالن 

الشالالمالالا  السالالوري تالال الالت ةالالافالالالالالل 

)عالالمالال الالةالالات درع الالالجالالراتا الالالرامالالةالالل 

أساسا  إل  قالع الالالالرةال  أمالا  تالقالد  

قالالوات سالالورةالالا الالالدةالالمالالقالالراالالالةالالل ومالالن 

ضمن أبرز مكوواتها و ـدات  ماةالل 

 YPG – YPJالشالالعالالب والالالمالالرأ  

 المواهضل لإلرهاب قوا  وعمال .

في هكذا أجواء وصخب إعالمي 

عوواون تق بات في خالالالاب ومالواقال  

 2هذا وذاك، أو إدار                

 مسعى توافقي إليقاف نزيف الدم السوري .... والصراع باقٍ ومستمر

شالمالا    –شهدت مالدةالوالل اعالزاز 

سالالورةالالا والالالتالالي تالالقالالع قالالرب الالال الالدود 

التركةل وة دها مالن الشالمالا  مالدةالوالل 

ك س، أشكالا  مالخالتال الجالل مالن أعالمالا  

عدا ةل موذ بداةات الزمل السالورةالل، 

صراعات عسكرةل داخال الةالل، قصال  

الةران  ربي، وتججةرات اوتال الارةالل 

عدةد . فجي اآلووالل الخالةالر  وشالبالت 

اشتباكات بةالن الالجالصالا ال  الالمالسال ال الل 

الالالمالالدعالالومالالل مالالن تالالركالالةالالا مالالن جالالهالالل، 

مالن  -الالوالصالر   -وجبهل فتح الشا  

جهل أخرى. كالمالا أن اعالزاز تال القالت 

ضربل موجعل اثر تججةالر اوالتال الاري 

بسةار  مجخخل وسال المدةالوالل، مسالاء 

، أدى إلال  0202/  0/  2ةو  السبت 

وقوع أضرار مالادةالل كالبالةالر  وأكالثالر 

شالالهالالداء قالالتالال الال  وعشالالرات  22مالالن 

 المصابةن بجروح متجاوتل.

رغ  هجالر  عشالرات آا  مالن 

أهالي اعزاز، ازالت تعج بال الركالل 

والوشاال، وةقع في شالمالالالي الالمالدةالوالل 

مالالالخالالالةالالالمالالالات عشالالالرات آا  مالالالن 

الواز ةن، وةمر  عبرها الرة  معبالر 

باب السالمل الال الدودي مالع تالركالةالا، 

وتربال بةن أهالالةالهالا وأبالوالاء مالوالالالقالل 

عالالجالالرةالالن وشالالا الالج وعالالالقالالات جالالةالالر  

 ومصاهرات ومصالح واسعل.

ُةرجح أبواء اعزاز أن ذاك العم  

اارهابي هو من أفعا  تو ة  داع  

 اارهابي.

قوات سوريا الديمقراطية تقترب من سد  مدينة اعزاز تتعرض لعملية تفجير إرهابية
 مدينة الطبقة في حربها على االرهاب -الفرات 

الالالتالال الالالالال  الالالدولالالي الالالمالالوالالاهالال  

لالالإلرهالالاب ةالالواصالال  مالالعالالاركالالن فالالي 

الالالعالالرا  وسالالورةالالا ضالالد مالالا تسالالمالال  

الدولل ااسالمةل )داع ا،  ةا أن 

الةران الت ال  والقوات المرةالكالةالل 

بشك  خالا  ُتسالاوالد وتالدعال  قالوات 

سورةا الدةالمالقالراالالةالل الالمالكالووالل مالن 

و الالدات  الالمالالاةالالل الشالالعالالب وفصالالا الال  

عربةل مس  ل والتي اوضمالت إلالةالهالا 

مجموعات من العشا ر الم  ةل، فالي 

 م ل " غضالب الالجالرات "، بالهالد  

الرد داع  من قرى ومدن م اف ل 

الرقل، تزاموا  مع عالمال الةالات تال الرةالر 

 -الالالمالالوصالال   -مالال الالافالال الالل والالةالالوالالوى 

 العراقةل.

بالعالالد أن  الررت قالوات سالورةالالا 

الدةمقراالةل مدةول موبج وشك ت فةها 

إدار  مدوةل، توجهت إلال  مال الافال الل 

الرقل،  ةا  ررت عشرات القالرى 

الشمالةل وال ربةل، إل  أن سةالالالرت 

ع   ق عل جعبر التارةالخالةالل، وبالاتالت 

ع   مسافل قرةبل من مدةول الالالالبالقالل 

الالالالمالالالالالالال الالالل عالالال الالال  سالالالد الالالالجالالالرات 

 2ااستراتةجي.                     
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 تـالقي ووحـدة الصـفوف ... كيف وملـاذا ؟
   ( من جريدة "الوحـــدة"28افتتاحية العدد )-  آذار عام

 م .8222

الو د ، اإلت اد، الت ال ، مجاهةٌ  مرادفل لعم ةل الالتالقالارب ))  

وتو ةد الصجو  والالاقات. وفي سا تالوالا الالوالالوالةالل الالكالردةالل ا 

ةخت   إثوان ع   أهمةتها وضروراتها، ع   أْن ةالتال ا اخالتالةالار مالا 

ةواسب الواقع موها، أو ما ةوسجُ  مالع إراد  وقالوالاعالات الالالرا  

المعوةل بهذا المجهو  أو ذاك. لكن هذل السا ل ا تزا  توت ُر ذلالك 

التالقي الشام  بةن مخت   الجصا   الوالوةالل الالكالردةالل، دون أن 

تبدو إمكاوةَل ت قة  ذلك قرةبا  رغ  اتالجالا  الالجالمالةالع عال ال  أهالمالةالل 

بالل  التالقي وضروراتن وع   شك  اإلالار، و ت  العواصر المركِّ

لمضموون. فالت ال  الدةمقراالي  القا  ، ةعتبالر بشالهالاد  الالجالمالةالع، 

وبك ِّ ما لن وما ع ةن خالو ٌ متقدمل إذا ما قوروْت ب الل الالتالشالتالت 

العا . وفي الوقت الذي ا ةمكن ااكتجاُء بن وإغالالُ  أبالوابالن أمالا  

ر، فتن من غةر المعالقالو  أةضالا  أن والتالخال  ال  عالوالن  التوسع والتالو 

ووتجاوزل في   ِّ غةاب بدة ي أكثَر فاع ةل  واتساعا . مالهالمالا كالاوالْت 

البةعل و جُ  المال  ات والس بةات التي تكتوُ  مسةرَ  الت الال ، 

والتي ةمكن تجوَب العدةد موها، لكوها ا ترتقالي فالي الالوالهالاةالل إلال  

درجلي ةمكن اتخاُذها مبالررا  لالوالسال  الالتال الالال  وإلال الاء  مالبالرراتالن 

وشالب أهمةتن التي توبُع أساسا  من كوون ةجمُع عد  أ زابي ت تقالي 

ُ  ت ك ال زاب مسالمولالةالل الالتالجالعالةال   . وتت م  ع   بروامجي مشتركي

المال وب، فالمشك ل ا تكمُن في الت ال ، بال  فالي درجالل تالجالاهال  

وتعاون ت ك ال زاب، وفي قدرتها ع   تثقة  أعضا هالا بالثالقالافالل 

الت ال  واالتزا  التا  ببروامجن وو امن الداخ ي وتخ الصالهالا مالن 

 عقد  )الت ال  ال زبيا.

كما أنا و دَ  الهدا  والبروامج لن تكون كافةل  لتماسك عالددي 

من ال  جاء، ولن تكون كافةل أةضا  لوضع أسسي س ةالمالل لالتال الالال ي 

جدةد ما لْ  ةت   ااتجاُ  ع   ترتةب الولوةالات الالتالي تال العالُب دورا  

مهما  في هذا المجا . وعال ال  هالذا السالاس، فالتوالوالا فالي الال الركالل 

الوالوةل الكردةل إذا ل  وعْد إل  جذوروا ومبررات وجودوا ك ركل 

ي  ُول دْت أصال  لُتَعبَِّر عن إراد  شعبوا الكردي في سورةا والالتالصالد 

ل سةاسل الشوفةوةل المالبقل ب قن، والعم  ع   اوتالزاع ااعالتالرا  

الدستوري بوجودل من الجهات المعوةل صا بل القرار فالي دمشال  

باعتبارها عاصمل البالد التي وعةُ  فةها ع   أرضوا الالتالارةالخالةالل 

ووتعاةُ  مع غةروا من الخو  السورةةالن، وكالذلالك الالعالمال  عال ال  

تمكةن شعبوا الكردي من التمتع بال القالوقالن الالمالهالضالومالل مالن ق البال  

الشوفةوةل في هذل البالد والتعاون مع بقةل القوى الوالوةل السورةل 

 بهد  توشةال الوضا  الدةمقراالي العا .

ُد مالالمالَح هالوةالتالوالا  إذا ، إذا ل  وعْد إل  هذل الثوابت الالتالي تال الد 

ا فالي تسال السال  0السةاسةل والوالوةل والقومةل كمهمل ت مُ  الالرقال )

الولوةات ومقةاسا   اسما  في عالمال الةالل ااصالالالجالا ، فالتن مسالألالل 

التالقي والت ال  تبق  مشكوكل في تماسكها وجدةتها، بعدل، تأتالي 

الرقا  الخرى في هذا التس س   ةا الُبعُد القومي الذي ةالجالر  

ع ةوا واء  ا غباَر ع الةالن، ةالتالالال  الُب مالعالن الالبال الُا عالن عالالقالاتي 

كردستاوةل س ةملي قا مل ع   اا ترا  المتباَد  لالخالصالوصالةالل كال ِّ 

جزءي بعةدا  عن سةاسل الم اور، وقالا المالل عال ال  والبالذ الصالراعالات 

الكردةل التي أهدرْت الاقاتي كان شعُبوا بأمسِّ ال اجل لها -الكردةل

لمتابعل واستكما  مهامن الوضالةل في مواجهل الو مل المقالتالسالمالل 

 ((.لكردستان. 

 رة الـوحــــــــــــدةـمـن ذاك

 مسعى توافقي ... تتمة

هذل الدولل وت ك في تواو  واقع وأ الوا  

سورةا الشعب والر  والدولل، تتجال ال  

مر   أخرى وبوضوح أكثر مالن ذي قالبال  

 قةقل سالاالالعالل مالجالادهالا أن دو  الالعالالال  

وكال   سالب رمال   –كبةرها وص ةالرهالا 

تضع مصال هالا الالوالالوالةالل   –واستالاعتن 

وصب أعةوها وعقولهالا قالبال  أي اعالتالبالار 

آخر مالتالصال  بالمالوالالال  ألال  بالاء  القالو  

اإلوسالالان والشالالعالالوب أو قالالواعالالد الالالقالالاوالالون 

الدولي الالذي مالن الالمالجالتالر  أن ةالكالون 

التعام  بموجبن هو الالمالوالالال ال  والسالاس 

فالالي الالالتالالعالالاالالالي والالالعالالالقالالات، إا أن مالالا 

ةتصدر المشهد هو موالالال  الالقالو  ا قالو  

الموال ، مما ةالزةالد مالن عالمال  الزمالات 

وعذابات الشعوب، وةعةد إوالتالاا الالعالوال  

والصراعات الدموةل وتشوةن الال الضالار  

 البشرةل وقةمها ااوساوةل.

إن الوب  السوري العا  في الالداخال  

ل  ةعد ةالأبالن كالثالةالرا  بالأوالبالاء الالمالمتالمالرات 

ومسالال الالسالال  ااجالالتالالمالالاعالالات، أو خالالالالالابالالات 

المعارضل ووعود الو ا ، بقدر ما تهالمالن 

أوا  سالالمالل وأمالن الالالالرقالات، وتالوفالةالر 

مقومات استمرار ال الةالا  لفالراد السالر  

من مةال صال ل ل شرب وخالبالز و ال الةالب 

أالجا  وأدوةل ... وتجوب الوقوع فالرةسالل 

تججةر إوالتال الاري هالوالا وعالمال الةالل اغالتالةالا  

هواك، أو لال ال  أرضالي مالمالول، وقصال  

 صاروخي مباغت.

ةالالبالالقالال  إةالالقالالا  والالزةالال  الالالد  السالالوري 

وتضافر ك  الجهود لالعالز  ود الر  قالوى 

اارهاب التكجةري العوصري هو المدخ  

الس ة  والمتاح لجتح صج ل جدةالد  دفالاعالا  

عن  ةا  ومستقب  شعبوا السوري بُكـردل 

وعربن، بمس مةن ومسة ةةن، بالعالةالدا  عالن 

المتاجر  بالدةالن والالقالومالةالل أو الالتالروةالج 

لجزاعل )الالخالالالر الالكالرديا فالي الشالمالا  

السالالوري، بالال الالةالالل إلالالهالالاء الالالوالالاس و الالر  

 الو ار.

 قوات سوريا الديمقراطية ... تتمة

وذكالالر الالالمالالرصالالد السالالوري لالال الالقالالو  

كالاوالون  02اإلوسان في تقرةر لن بتارة  

أون " استمرت ااشتباكالات  0202الثاوي 

في م ةال قرةل هدا  وم ةال قرةل جعالبالر 

شرقي، برةجي الالبقل الشمالي والشمالالالي 

ال ربي، بةن قوات سورةا الالدةالمالقالراالالةالل 

مالن ”  الدولل اإلسالمةل“ من جهل، وتو ة  

جهل أخرى،  ةا ة او  الخةر ت قالةال  

تقدمات واستعاد  السةالر  ع ال  مالوالاالال  

خسالالرهالالا بالالعالالد تالالمالالكالالن قالالوات سالالورةالالا 

الدةمقراالةل  من التقد  والسةالالالر  عال ال  

قرةل جدةد  والوصو  قب  أةالا  لالمالسالافالل 

ك   عن سد الجرات ااستراتةجي،  2و و 

واقترابن أكثر من مدةوالل الالالالبالقالل مالركالز 

 الثق  الموي ل تو ة  في الرقل.".

/ 2وكذلك وشر المرصد ةو  الجمعالل 

أون ا ةالزا  الال المالو  ةال ال   0/0202

سالجالةالوالا  ومالعالتالقالال   022مصةر أكثر من 

في سجون ”  الدولل اإلسالمةل“ لدى تو ة  

الالبقل، غالبةته  من المواالالوالةالن الالكالرد، 

ومن ضالمالوالهال  سالجالوالاء مالهالمالةالن، جالرى 

اعتقاله  فالي الشالهالر الالجالا التالل، بالعالد أن 

أوعز التو ة  إل  القالرى الالتالي ةالقالالالوالهالا 

مواالوون كرد في رة  الرقل، بالوجالوب 

تس ة  أوجسه  إل   اجز التو ة  من أجال  

إثبات وجوده  في الموالقل،  ةا ا تجز 

التو ة  من قا  بمراجعل  الواجالز ووالقالاال 

وعالمالد إلال  ”  الالدولالل اإلسالالمالةالل“ تو الةال  

اعتقا  عشرات آخرةن من الالقالرى الالتالي 

ةقالوها مواالوون كرد وقرى أخالرى فالي 

أرةا  الرقل، وأكالدت مصالادر مالوثالوقالل 

الالدولالل “ ل مرصد السالوري بالأن تالوال الةال  

عال ال   02عالمالد إلال  إعالدا  ”  اإلسالمالةالل

الق  موه  وتمكن المالرصالد مالن تالوثالةال  

أسماء مع مه ،  ةالا أكالدت الالمالصالادر 

أن التو ة  أب غ ذوي عدد موه  بتعدامالهال  

الالالتالالجالالسالالس لصالالالالالح الالالمالالال الالد  “” بالتالالهالالمالالل 

 ”.الكرد

ةتوقع أن تشهد عم ةات غضب 

الجرات تالورات دراماتةكةل ع   وقع 

أخبار ت رةر أجزاء من مدةول الموص  

وتصرة ات المسمولةن المرةكةةن 

بضرور  دع  قوات سورةا الدةمقراالةل 

بشك  أفض  وأقوى، لوها أثبتت 

 صدقةتها وجدارتها ع   الر . 
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و  البةان الالمالشالتالرك، الصالادر 

في ختا  ممتمر أستاوالل، بالالالعالاصالمالل 

الالالالكالالالازاخالالالةالالالل، بالالالمالالالشالالالاركالالالل وفالالالدي 

الالالمالالعالالارضالالل الالالمالالسالال الال الالل السالالورةالالل، 

والوال الا ، ورعالاةالل تالركالةالا وروسالةالا 

 :وإةران

اتج  ممث و ك  من الجمهالورةالل   “

اإلسالالالمالالةالالل اإلةالالراوالالةالالل، وروسالالةالالا 

اات ادةل، وجمهورةالل تالركالةالا، بالوالاء  

عالال الال  الالالبالالةالالان الالالمالالشالالتالالرك لالالوزراء 

خارجةل الدو  الثالا، الصالادر مالن 

دةسالمالبالر )كالاوالون  02موسكو، فالي 

، والقرار الصالادر عالن 0202أو ا 

مج س المن التابع لألمال  الالمالتال الد ، 

 :، ع   ما ة ي0222رق  

دعمممط ق مممدث تمممنممم د ممم    ممم ممم     =
حكوتم  لجمهمرمةمولعم  لجملمو م م  لج مولعم   
وتمهمرموعم   لجمرملم للمم  لجمرم مم منم    مم  

ست ن   
 
عنم عمو انم نمون  م نم    32  – 32ل

3102. 

تمميمماعممو لجممرممسمم لنمم  ولجممتمم ممةمم ممد     =
تممرمم  لجمم مم   

 
لجمتمم  تممنممنممةم  لجممرممخمملممو  ل 

ج ممممولعمممم  اسممممتمممم مممم مممم ن د  تمممم مممم ممممتممممولل  
 .ج رن د    لجرس ل قج ة 

نممم ممما عممم ممم  ل جمممتممم ل     =
 
قعممم دل لجمممتممم 

لللمم  
 
  مم مم دل  ولسممتمميممدجمم مم   ووحممال ل

لجهرةولع  لجلو    لج مولعم    م عمتمخم ل م  
دوجمم  دعممرمميممول مم مم   تممتمملممادل ل  ممنمم مم    

نما 
 
دع ن  غ و   ئم     نمرم  ل

 
تتلادل ل 

تط لجرتنال
 
ت     

 
 .ته س ل 

نمن تم  تم  حم     =
 
ق الء قنم عمتمةمط  م 

ن لجصمولع 
 
ع كو  ج صولع لج مول   و م 

عممرممكمم  حمم ممن  مميمم  تمم   ممد  عممرمم مم مم  
س س تطخ م  قمولل 

 
س  س    ق ئر  ع   ل

ت  
 
 .   سك  ن ت 3322ته س ل 

لج ممملممم   تممم   مممد   مممطمممول     =
 م مو 

 
تنادل وتتر سك   و  ستم مال  لجمتم 

 ممولة  جممتمماعمم ممط حمم جمم  
 
عم مم  تمم ممتمم ممل ل 

وقمل ق ممدث لجممنمم ل  عممرمدا  مم جممتمم مم  ممرمم   
  لجمتم  3102دع مرمخمو  32لجروقل     

تم  
 
تمو 3222دعرة  قولل ته س ل 

 
  ل 

لجذ  س    ط    تي  ص لجلنل ولجنما 
تمم مم  

 
تمم  ل نممتممةمم نمم   و ممنمم ء لجمم مميمم  وتمم 

وصممو  سمموعمم  وسمم ممس ودون تمملمموقمم   
ج ر  عال  ل ن  ن    ترم يم م ا تم  قمولل 

تممم  
 
  3102جممملمم    3022تممهممم مممس ل 

ت   لجنر ع  وحوع  تني  جم مرمانم م م  
 
وت 

 .   سولع 

جمم مم   ممد مم مم     =
 
لتمم مم ا قممولل  مملنسمم ء ل

جرولقخ  ولرم ن ل جمتم ل  لجمكم تم   موقمل 
  لسمتم م ل ل  

 
ق دث لجن ل  وتن  وقوع ل

جمم مم   لجممنمم طممرمم  جمموقممل ق ممدث 
 
وولمم  ل 

 .لجن ل

ن ا قصمولل =
 
تل ا لجو ود لجرس لن  ت 

لجمممهمممرممم ممم  عممم ممم  لجممميمممتممم   لممما تمممنممم ممم مممط 
ن عممتممط  ”  لجممنممصممول”   و” دلعمم “ 

 
اعمم مم  ل

 صم  تمهمرمموعم   لجمرمملم للم  لجممرم م منمم  
 .تنة 

ل عممولع عمم  لجمميممنمم عمم   مم جممنمم  مم     =
لجمرم منم  جم عم دل لجممهمةمود   مدث عمرم م مم  
ت  ول    مرم  عمتمول م  تم  قمولل تمهم مس 

ت  
 
 .3322ل 

ن ل  تر ع لجماوجم     =
 
ن ا ع   ل

 
لجت 

سممتمم نمم    ممو تممنممصمم  
 
حممو  سممولعمم   مم  ل

 مملمم جمم  جممنممولل تممخمم يممو  مم مم  لجممنممكمموتمم  
 .ولجرل لل  و   تتط خ   لجيولل ن  ن

دعممممط لجمممموغممممخمممم  لجممممتمممم  تممممخمممماعممممةمممم     =
تهروع   لجرل لل  لجر  ن  ج رس لنم  
   لجهوج  لجت جم م  تم  لجمرمنم د م   لجمتم  
ستليا     لجنكوت  ولجرل لل   موعم عم  

تط لجرتنمال  م   منم مل  م  
 
 مخمولعمو  8ل 

 .3102ايخ ط  

حمما لجممرممهممتممرمم  لجمماوجمم  جمم مميممو     =
 ماعمط لجملممرم م مم  لج مم م سم مم  تمم  تمنممطم مم  
لجتطخ   لج وع  جك  لج طول  لجرت م  

ت  
 
 .3322ع  ة     قولل ته س ل 

لتم م ا قمولل  مم جمتملمم ون  م مملم جم مم      =
سمتم نم  

 
 ن ء ع م  تم  تمنميم   م  ل متمرم ع ل

حو  لجمرموللم م  لجمرمنمادل  م  لجملمرم م م  
تمط 

 
لج   س    لجت  تتط  ت ة م  تم  ل 

لجرتنال   ي  دل وت ك   سولعت     رم  
ع ةط    لجهةود لجل جر   جتمطمخم م  قمولل 

ت  
 
 .3322ته س ل 

عممو ممو لجممو ممود عمم  ل تممتممنمم ن    =
 
ول

ج وئ س لجك  ل   نولس ط ن ن لل  ع ل  
وجمم ممهمم نممخ لجممكمم  ل مم   مم جممرممهممرمم  عمم مم  
لستض  تن جد تر ع لجاوج  حو  سولع  

ست ن 
 
 .”   ل

 سوريا دولة دميقراطية، متعددة اإلثنيات، متعددة األديان، غري طائفية

عالقالدت مالجالمالالوعالل الالالعالمال  لجال  الالالمالعالتالالقال الةالالن 

السورةةن ج سل خاصل مع البرلمان الوروبي فالي 

 02العاصمل الب جةكةالل بالروكسال ، ةالو  الربالعالاء 

، بالال الالضالالور سالالةالالاسالالةالالةالالن 0202كالالاوالالون الالالثالالاوالالي 

ودبالال الالومالالاسالالةالالةالالن مالالن دو  عالالدةالالد ، لجالال  تسالال الالةالالال 

الضواء ع   قضةل المعتق ةن السورةةن وتجعةال الهالا 

وضالمالان عالد  تالهالالمالةال  الالمالسالاءلالالل والالعالدالالل فالالي 

المسارات السةاسةل. وقد ألق  الصال الجالي السالوري 

شةار خ ة  وهو عضو في المالجالمالوعالل كال المالل  فالي 

الج سل،  ةا جاء في بةالان صال الجالي صالادر عالن 

 المجموعل في ختامها أن السةد خ ة  قا :

"أشكر البرلمان الوروبي لتو ة  هالذا الالوالقالا  

الها   و   قو  اإلوسان داخ  سورةالا، كالمالعالتالقال  

ساب ، فقد تعرضت شخصةا  ل ج ا ع التي تالرتالكالب 

داخ  سجون الوال الا  السالوري، ا تالوجالد كال المالات 

 لوص  الجرا   البشعل التي شهدتها.

لقد  ثثت البرلمان الوروبي الةو  ع ال  قالةالاد  

الجهود الرامةل إل  ضمان عد  تهمة  الالمالسالاءلالل 

والعدالل خال  العم ةل السةاسةل. لن ةكون باإلمكان 

ت قة     سةاسي مسالتالدا  لالألزمالل السالورةالل مالن 

 دون ضمان العدالل لجمةع السورةةن ".

 وقا  السةد خ ة  لص ةجل عوب ب دي:

"ع ةوا أن وسع  ك وا كسالورةالةالن، وبالااشالتالراك 

مع المو مات والهة ات الدولةل العالمالةالل، لالإلفالراا 

عن معتق ةالوالا فالي أقالبالةالل وال الا  السالد والالجالصالا ال  

 .المتالرفل "

وتابع: و ن واض ون بأن الم ادثات الال الالالةالل 

في أستاول ةجب أن تساعد في التمهةد ل مالجالاوضالات 

في جوة  ت ت رعاةل الم  المتال الد ، وأن تالكالون 

  ماةل المدوةةن في ال ةعل أي وتةجل ".

 قضية املعتقلني السوريني أمام الربملان األوربي

معرو  لدى المتابعةالن لال الشالأن السالوري مالدى 

ت الةل المرصالد السالوري لال القالو  ااوسالان بالتدار  

ااعالمي الشهةر رامي عبد الر من لالأل الداا فالي 

سورةا، وموذ بداةات أزمتهالا بشالكال  خالا ،  الةالا 

 تمةزت بالشمولةل والصد  والدقل ع   و و واسع.

ل في برةالاوةا، ةعم   رامي عبد الر من من مقر 

بدأب، ةرصد وةتابع، ة    وةوث ، وةراقب المشهد 

السوري ةومةا  وهو مصدر مه  ل مع الومالات، تال الجالأ 

 ألةن مخت   المراكز والوكاات.

ص ةجل بولةتكن الالداوالمالاركالةالل الالعالرةالقالل، الالتالي 

"  ثمن الحرية، مو ت جا ز  " 0222تأسست عا  

ل سةد عبد الر من في  ج  تالكالرةال  خالا   ضالرل 

العشرات من ااعالمةالةالن والسالةالاسالةالةالن، لوالن مالن 

أفض  المراكز الذي ةقد  المع ومات والوثالا ال  عالن 

 ال رب السورةل، مث ما قالت الص ةجل.

منح جائزة " مثن 
احلرية" لألستاذ 

 رامي عبد الرمحن
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 : لقد  دا الكثةر ... ةا عزةزي، مجزر  مالالةل، اسكودرون، روبوسكي ...  ت ولت البالد إل   ما  د راكيل

 الذكرى العاشرة الغتيال هرانت دينك

" صال الةالجالل اسالبالوعالةالل  أكوس"  

ُتصدر في استوبو  بال  تةن الرموةالل 

والتركةل، أسسها الص جي الرمالوالي 

والةالسالان  2الرا   هراوت دةوك فالي 

وش   ر اسل ت رةالرهالا إلال   0992

كالاوالون الالثالاوالي  09 ةن اغتةالن في 

ها،  ةا تس ال  ابالوالن  0222 أما  مقر 

 أرات دةوك ر اسل الت رةر.

في الالذكالرى الالعالاشالر  اغالتالةالا  

دةوك جرت مسةر   اشد  بتستالوالبالو  

أما  دار الص ةجل لالإلالشالاد  بالذكالرى 

المجكالر، وكالان ضالمالن الالمالشالاركالةالن 

مثقجةن وبرلماوةةن ومن بةوه  الوالا الب 

الرموي في البرلمان التالركالي كالارو 

 باةالن.

أفالالادت وكالالالالالل أرمالالوالالبالالرس عالالن 

 المسةر :

)) هت  المجتمعون: "دولل قات الل 

ستكون مسمولل"، "ك وا هراوت، ك وا 

أرمالالن" وشالالعالالارات أخالالرى. أرمالال الالل 

هراوت دةالوالك راكالةال  تال الدثالت أمالا  

ال شد وبدأت بالالكال المالات الالتالالالةالل "، 

عشر  أعوا ، مالن السالهال  أن ةالقالا  

 02أكثر مالن الالعالةال  ... بالالضالبالال 

سووات. بدووك ل  ةالكالن مالن السالهال  

ع   اإلالال ، بدون ال بةب الو الةالد 

معي وقب  ك  شيء ة ز في والجالسالي 

أوك كوالت ضال الةالل مالمامالر  شالوالةالعالل 

تسببت في مزةد مالن اللال  والال الزن 

 ووجع الق ب.

سوةن. آل  02لقد  دا الكثةر في 

ةالالا عالالزةالالزي، مالالجالالزر  مالالالالالالةالالل، 

اسالالكالالوالالدرون، روبسالالكالالي، سالالةالالجالالاك 

بالالالالالكالالجالالي، أ الالداا كالالازي، سالالروا، 

دةار بكر، سور، ماردةن، وصةالبالةالن، 

سةزر، سةرواك الاهر ألتشن، أوالقالر ، 

ةولةو، ازمةالر، غالازي عالوالتالاب،  02

أورتاكوي، هجو  المالالار والال الرب 

فالالي الشالالر  الوسالالال. الالالعالالمالال الالةالالات 

واإلرهالالاب ومالالا إلالال  ذلالالك ... لالالقالالد 

ت ولالت الالبالالد إلال   المالا  د . أراد 

البع  ااستال المالا  فالي د  اإلوسالان 

واجتاح الكابوس الالبالالد. بالدأ الالوالاس 

فالالي الالالخالالو  وااخالالتالالوالالا ، تالال   إذا  

الواس بسالبالب هالوةالتالهال  ولال  تال التالر  

 كرامته  وا ُتق روا".

في ك متها ذكالرت راكالةال  دةالوالك 

أعالوا  مالن قالتال   02أةضا  أون بالعالد 

هراوت دةالوالك لالدةالهالا والجالس السالما : 

"مت  الالمالسالمولالةالن  القالا  عالن وفالاتالن 

سةعاقبالون"" وأضالافالت أن الالكالشال  

عن هذا اإلغتةا  هو أهالمالةالل  الةالوةالل 

 بالوسبل لتركةا الدةمقراالةل.اا.

وجاء في رسالالالل كالتالبالهالا ر الةالس 

ت رةر جالرةالد  جالمالهالورةالت السالابال  

الص جي جان دوودار الالذي اضالالالر 

لترك تركةا والعة  في ألماوةا، بهالذل 

 المواسبل،  سب أرموبرس:

)) اآلن، وأوا أفالهال  جالةالدا  الالقال ال  

الالخالالا  بالالك الالالذي ةشالبالالن الالال المالالامالالل 

وخالفالا  لالذلالك  المالاسالتالك بالمالواجالهالل 

الدوامل و ةدا . ولالكالن عالوالدمالا كالوالت 

تكتب أن الواس ات مس ال مالا ال  فالي 

هذا الب د، ه  فعال  كوت تعتقد ذلك أ  

 أون كان مجرد رغبل"

هالال  كالالان بالالتمالالكالالاوالالوالالا أن والال الال الال  

بالالعالالشالالرات اآلا  مالالن الشالالخالالا  

ةتابعووك وةرددون " ك الوالا أرمالن ". 

ه  ةمكن أن تالعالتالقالد أوالك قالد تالخال ال  

الالالتالالعالالاالالال  الالالذي كالالوالالت تالال الال الال  بالالعالالد 

 وفاتك" اا.

وةقو  الكاتب غارةوةن وا الارةالان 

في مقالن بمواسبل الالذكالرى الالعالاشالر  

 اغتةا  دةوك:

))  صالالالال  هالالالالراوالالالت دةالالالالوالالالالك 

بكالورةوس من جامعل إسالوبالو  ثال  

اوتق  إل  قس  الج سجل فالي الالجالامالعالل 

والالجالالسالالهالالا، إا أوالالن أوقالال  دراسالالتالالن 

معسكر تالزوا »اهتمامن في تأسةس 

بدأ هراوت دةالوالك  .«ل شباب الرموي

وزوجتن راةتش  إدار  المخةال ، لالكالن 

اسالتالولالت السال الالالات  0929في عا  

التركةل ع   المخة  الذي كان ةالأوي 

ةتة  أرموي. وضع دةوك كتابا   0222

عن قصل المخة ، وكتب فةن ما ة الي: 

كوت في الثامول  ةن وصال الت إلال  « 

سالوالل  02مخة  توزا، عم الت لالمالد  

مالالن أجالال  هالالذا الالالمالالخالالةالال . تالالعالالرفالالت 

بالالزوجالالتالالي راةالالتالالشالال ، كالالبالالروالالا مالالعالالا  

وتزوجوا هواك، رزقوا أالجالوا هوالاك، 

لكن ت قةوا قرار الم كمل في ةو  مالن 

الةا  وخسروا بعد خمس سووات من 

الالالكالالجالالاح. مالالاذا أمالالكالالوالالوالالا أن والالجالالعالال  

خالالال  هالالذل  «والالال الالكالالومالالل ضالالدوالالا"

الالجالالتالالر ، سالالجالالن دةالالوالالك ثالالالا مالالرات 

بسبب آرا ن السةاسةل، ث   بقي بالعالةالدا  

 0922عن الوالشالاال السالةالاسالي بالةالن 

 .0992و

، عم  في  0992و  0922بةن 

، 0992مكتبل مع إخوتن. وفي عالا  

ر تأسةس ص ةجل  التالي  «آغوس»قر 

تصدر بال  تةن الرموةالل والالتالركالةالل، 

فش   موصب ر ةس الت رةر فالةالهالا، 

عالال الال  أن تالالكالالون الالالوالالاالالالقالالل بالالاسالال  

المواالوةن الرمن فالي تالركالةالا. أراد 

صالالوت  «أغالالوس»دةالالوالالك أن تالالكالالون 

المعالارضالل الالدةالمالقالراالالةالل الالتالركالةالل 

إل هار  قةقل الو ا  وغةاب العالدالالل 

ب    المجتمع الرموي. واستمالر  فالي 

 ر اسل الت رةر  ت  تارة  اغتةالن.

تعر   هالراوالت لالمالضالاةالقالات و 

تهدةدات كثةالر  مالن التالراك بسالبالب 

دعالالمالالن لالال الالقالالضالالاةالالا الرمالالوالالةالالل و الالثالالن 

ال كالومالل عال ال  ااعالتالرا  بالاإلبالاد  

الجماعةل ب قه ؛ وكاوت هذل الفعا  

من الو ا  الالتالركالي،  «مباركل»شبن 

وهو أمر اشتكال  دةالوالك مالوالن كالثالةالرا  

 عبر مقااتن السبوعةل.

 0222تمت إداوالل هالراوالت فالي 

بتهمل إهاول الهوةل التركةل بالالال البالس 

 ستل أشهر مع وق  التوجةذ.

هراوت دةوك  اصال  عال ال  عالد  

 جوا ز عالمةل موها:

اةالالالالالزي والالالالالور »جالالالالالا الالالالالز   -

ل رةل التجكةر والتعالبالةالر  «زاراكولةو

من مو مل  قو  اإلوسان في تالركالةالا 

 .0222عا  

 «جةرمان هوري واوةن»جا ز   -

ل رةالل الالتالجالكالةالر  «سترن»من مج ل 

 .0222والشجاعل الص جةل 

 «دوت  أوكسجا  بةالن»جا ز   -

 .0222ل جكر  والتجكةر 

 «بالالالالجالالالالوروسالالالالون»جالالالالا الالالالز   -

الالالوالالروةالالجالالةالالل لالال الالقالالو  اإلوسالالان عالالا  

 )قب  اغتةالن بعد  أةا ا. 0222

هالالراوالالت “ وتالال  إوشالالاء مالالمسالالسالالل 

الدولةل الالتالي تالوزع الالجالوا الز ”  دةوك

في ةو  مالةالالد هالراوالت دةالوالك عال ال  

الكتاب أو الالهالةال الات أو الالمالمسالسالات 

الالالتالالي تالالقالالو  بالالوالالشالالاال  الالو  السالالال  

والعد ، تالكالون إ الداهالا مالن تالركالةالا 

 والخرى من خارجها.اا.

ةعتبر الرمن أن هالراوالت دةالوالك 

هو أ د المالوالاضال الةالن الالذةالن كالرسالوا 

 ةاته  في خدمل القالضالةالل الرمالوالةالل 

داخالال  الراضالالي الالالتالالركالالةالالل.. والالالذي 

باغتةالن اثالبالتالت تالركالةالا لال العالالال  أوالهالا 

مستمر  ع   وجس الالوالهالج الالهالمالجالي 

اتجال الرمالن.. وةضالةالجالون هالراوالت 

إل  قا مل الشهداء الم ةون و وصال  

الرمن الذةن ذهبالوا ضال الةالل اإلبالاد  

 .0902الجماعةل عا  

وقد  كمت م كمل استوبو  ع   

القات  وأ الد الالمال الرضالةالن بالالسالجالن 

دون ربال القضةل بمجموعل مسال ال الل 

وتبر ل متهمةن آخرةن من الجرةمالل، 

واعتبرت القضالةالل جالوالا الةالل ولالةالسالت 

سالةالاسالالةالل، كالالمالا تالال  رفال  فالرضالةالالل 

تالالورال عالالدد مالالن أجالالهالالز  الالالدولالالل 

الرسمةل وشبن الرسمةل في القضالةالل، 

مالالمالالا أثالالارت  الالجالالةالال الالل جالالهالالل الالالدفالالاع 

 وعا  ل دةوك.

ومن جهتها الالبت جمعةل الدفالاع 

عالالن الشالالعالالوب الالالمالالهالالدد  هالالذا الالالعالالا  

بتعاد  م اكمل جرةمل اغتةالا  دةالوالك 

وت قة  العدالل، لن الجرةمل وقالعالت 

ع   خ جةل اتهامالات وتشالهالةالر بال ال  

دةوك في الص افل التركةل الالقالومالةالل، 

ولن دةوك أراد مواقشل قضةل ااباد  

 الجماعةل الرموةل ع وا .
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موذ أكثر من أربع سووات عالا  

 ي الشة  مالقالصالود شالمالالالي مالدةالوالل 

  ب، ذي ال الالبالةالل الالكالردةالل،  الالالل 

 الالرب مسالالتالالمالالر  بسالالبالالب اعالالتالالداءات 

أالالالرا  وقالالوى تالالبالالدلالالت عالالوالالاوةالالوالالهالالا 

وغاةاتها، لكوها عموما  استالوالدت إلال  

قاعد  وا د  وهي مواهضالل الالوجالود 

الالالكالالردي بالال الالجالالج وذرا الالع عالالدةالالد  

ومتتالةل،  ةا كالان هالذا الال الي مالن 

أول  ض اةا الصراع المسال الح الالذي 

اودلع فةما بالةالن أقالالالاب الالمالعالارضالل 

والو ا ، فكان أو  والزوح جالمالاعالي 

ذو الابالع  0202ةشهدل ال ي صة  

 مأساوي بمعو  التهجةر الجماعي.

 -بدأت ت ك الجصا ال  الالمالسال ال الل 

التي كاوت تالدعالي الالثالور  والالجالهالاد 

تالكالشال  عالن  القالةالقالل  -ضد الوال الا  

وواةاها تجال الوجود الكردي، فكاوالت 

تعتمد لال الل الالقالتال  و الالدمالار،  الةالا 

استمالرت بالمالمالارسالل والجالس الالمالوالهالج 

العدا ي، خاصل  عالمال الةالات الالقالصال  

الالالالعالالالشالالالوا الالالي بالالالمالالالدافالالالع )جالالالهالالالوالالال ا 

واسالالالالالواوالالات الالال الالاز ذات الالالتالالدمالالةالالر 

الها  ، إضافل  إل   اات الال الصالار 

 الخاو .

لالال  ةالالبالالقالال  أمالالا  أبالالوالالاء الالال الالي 

المتواجدةن فالةالن أصالال  والالوالاز الةالن 

إلةها سوى خةار الدفاع والالمالقالاومالل، 

 الالةالالا تالالعالالرضالالوا لشالالتالال  الالال الالمالالالت 

الو شةل دون أدوال  مالراعالا  لال الةالا  

المدوةةن، فكاوت المعاوا  تزداد ةالومالا  

بعد آخر، خاصل أوضالاع الالجالر ال  

الالجالا ، ل والمصابةن وكبار السالن وا

وقد تجالاوز عالدد الشالهالداء الالمال الات، 

بةوما فا  عدد الجر   والمالصالابالةالن 

ا ، أما وتةر  الالقالصال  فالكالاوالت آل ا

تزداد  الجالمالا  مالر   عالن سالابالقالاتالهالا،  

والشواهد ما تزا  ماث ل أما  العةن، 

 ةا ت  القضاء بشالكال  شالبالن كالامال  

عالال الال  أجالالزاء مالالن الالال الالي والسالالكالالن 

الشبابي المجاور وأجزاء واسعل مالن 

شالرفالةالل وبالوالي زةالد، بسالبالب ل  ي  ا

القص  الجوي والبرامة  المتججالر ، 

ومن قب  ذات الجصا   المس  ل التي 

ت ولالت إلال  مالجالمالوعالات تالكالجالةالرةالل 

مالالتالالالالالرفالالل الالالتالالي وصالال  بالالهالالا المالالر 

سود إل  استخدا  أس ال الل ل وب قدها ا

م رمل دولةا  كبع  أوواع الال الازات 

التي أكالدت مالوال المالات دولالةالل عال ال  

 استخدامها.

وسالاوالةالل إل وضاع  ال بالرغ  من ا

المالأسالاوةالل وصالعالوبالل تالأمالةالن الال الد 

دو  من متال بالات الال الةالا  والتالةالجالل ل ا

القص  وال صار المجروضةن ع ال  

ال ي؛ كاوت إراد  البقاء وااستمرار 

هالالي القالالوى،  خالالاصالالل  مالالع إبالالداء 

– YPGو دات  المالاةالل الالكالردةالل 

YPJ  .إراد  دفاعةل وقتالالةالل عالالالةالل

وبعد معارك بالولةل وقاسةل جدا  فالي 

وجن المجموعات الالمالسال ال الل؛ ةشالهالد 

ن بالالالالعالالالال  الالالالالهالالالالدوء آل الالالالال الالالالي ا

وااستقرار، بعد خروجها من أ الةالاء 

  ب الشرقةل والشمالةل والجالوالوبالةالل، 

 ةا ُةالال ال  عالود  مالالمالح الال الةالا  

 والوشاال إلةن مجددا .

إن الجرا   التالي ارتالكالبالت بال ال  

 – الالي الشالالةالال  مالالقالالصالالود ) قصالال  

قالالالالتالالالال    –تالالالالجالالالالوةالالالالع   – صالالالالار 

وتشرةد ... ا تالرتالقالي إلال  مسالتالوى 

جرا   ال رب  سب القاوون الدولي،  

 من الهمةل العم  ع   توثةقها.

ب ةل  الجال  و المالاةالل هالذا الال الي 

الذي ةتمتع بالتوالوع والالتالعالددةالل ابالد 

من مراقبل دولالةالل واهالتالمالا  هالةال الات 

معوةل،  الةالا أن الالتالواجالد الالروسالي 

ال الي إلال  جالاوالب قالوات السالاةال  

وو ـدات  ماةل الشعب داخ  ال ي، 

ةبعا ع   الالمأوةول في وجوس أبوا ن 

الالالذةالالن ازالالالوا قالال الالقالالةالالن مالالن عالالود  

العم ةات القتالةل إل   الةالةالهال ، عال ال  

أم  عود  المان والس ال  ومالقالومالات 

 ال ةا  الةومةل.

 حلب ... واقع جديد وآمال متجددة –حي الشيخ مقصود 

تواص  القوات التركةالل اعالتالداءاتالهالا 

ع   المواال  الكردةل في شما  سورةا، 

 ب جج وذرا ع عدةد .

 سالالب بالالةالالان لالال الالمالالركالالز ااعالالالمالالي 

 02لالالو ـالالدات  الالمالالاةالالل الشالالعالالب، " فالالي 

كاوون الثاوي الجالاري  ال القالت  الوامالات 

الالالجالالزةالالر    –فالالو  والالا الالةالالل الالالدربالالاسالالةالالل 

وقصالجالالت الراضالالي الالمالال الالةالالالالل بالقالالرةالالل 

أشكان وهالامالر بشالكال  عشالوا الي، وفالي 

والالجالالس الالال الالةالال الالل  الال الالقالالت ثالالالا الالالا الالرات 

استالالع بدون الةار لال الجالةال  الالتالركالي 

فو  الموالقل الممتد  من تربن سبةن إلال  

عالالةالالن دةالالوار وتالال  قصالال  قالالرةالالل مالالزر  

الالقالرةالبالل مالن عالةالن دةالوار، أسالجالر عالن 

 2مالالواالالالوالالةالالن وإصالالابالالل  2اسالالتالالشالالهالالاد 

آخرةن.". ولدى م اولل الهالالي إجالالء 

الجر ال  وجالثالامالةالن الشالهالداء، الالقالوات 

 التركةل موعته  لجتر  الوة ل.

وتواص  فر  الهودسل والجة  بوالاء 

الجدار العاز  ع   الال الدود، وبالالالتالالالي 

ق ع الشالجالار وضال  أراضالي زراعالةالل 

واسعالل لال الشالرةالال الال الدودي، فالي قالرى 

 -قالرمالالتال الال  و عالالرب وةالالران و اةالكالالدا  

عجرةن، وكذلك فالي قالرى كالردةالمالةالل و 

 -دةالالرةالالك  - الالابالال   الالوا و قصالالر دةالالب

 الجزةر .

/  00/   02مسالالالاء ةالالالو  السالالالبالالالت و

،  الالاو  عالالدد مالالن الالالمالالواالالالوالالةالالن 0202

السالورةالل قالرب  -عبور ال دود التركةل 

قالرةالل  المالدووالل الالواقالعالل بالةالن مالدةالوالتالالي 

الالالجالالزةالالر ،  -الالالدربالالاسالالةالالل وعالالامالالودا 

فاستهالدفالهال  عالوالاصالر الالجالةال  الالتالركالي 

بالرصا  ال ي، مما أدى إلال  اصالابالل 

ثالالالثالالل أشالالقالالاء )رأفالالت عالالثالالمالالان، فالالراس 

عثمان، مزهر عثمانا وفقدان  الةالاتالهال ، 

 كما أصةبت ثالا وساء بجروح مخت جل.

هذا بسبب ت الك ااجالراءات المالوالةالل 

الالالتالالركالالةالالل والالال الالصالالار عالال الال  الالالمالالوالالاالالال  

الكردةل، ةتعر  العدةد مالن الالمالدوالةالةالن 

العز  والالج ةن الهاربةن ل وادا القت  

 والضرب والتعذةب والسجن.

 اعتداءات تركية متواصلة

 ”من شهداء الحدود التركية ” 

شارك وفد من مو مالل سالري 

كاوةن ل زب الو ـد  في فعالالةالات 

الممتمر الثاوي إلةالل سري كاوالةالن 

لالال الالزب ااتالال الالاد الالالدةالالمالالقالالراالالالي 

، الالذي اوالعالقالد بالتالارةال   PYDالـ

و ضالرل جالمالع  0202/    0/ 02

من ممالثال الي أ الزاب ومالمسالسالات 

والالالر الالاسالالل الالالمالالشالالتالالركالالل لالال الال الالزب 

 .الشقة 

من جهتن ألق  السالةالد إدرةالس 

عةسو ك مل  باس  الوفد هالوالأ فالةالهالا 

الممتمرةن، متموةا  لالهال  الالتالوفالةال  

والوجاح لما فةن خدمل المجتمع و 

الالال الالةالالا  السالالةالالاسالالةالالل الالالوالالاشالال الالل فالالي 

مواالقوا، كما أشار ال  التال الدةالات 

التي تواجن الموالقل في مالخالتال ال  

الصعد، ودعا إل  و الد  الصال  

والشراكل الال القالةالقالةالل فالي الالعالمال  

 .السةاسي

 وجاء في الك مل أةضا :

" ا ةالالالوالالال الالالصالالالر الالالالتالالال الالالدي 

والتواق  مع الدور الالتالركالي فالي 

الالالمالالوالالالالالقالالل بالال  ةشالالمالال  ال الالادةالالل 

والعوصرةل مالن لالدن الالةال  مالن 

المعارضل السةاسةل التي ارتهوت 

بمواقجها ل دولالل الالتالركالةالل ، كالمالا 

ةالالالوازةالالالهالالالا مالالالن الالالال الالالقالالالد وعالالالد  

ااعترا  واإلوكار من لدن و الا  

استبد  بأه  سورةا و وك   بالجمةع 

 .بأبشع الوسا   والس  ل

ما وشهدل الةو  من مكتالسالبالات 

 قةقةل في روا آفالا مالن أمالان و 

وشاال م  و  في مخت   جواوالب 

الالال الالةالالا  ؛ ةسالالتالالدعالالي بالالالضالالرور  

الب ا الدا   عن المشتركات فةما 

بةن الالرا  السةاسةل و تالو الةالد 

الصالالجالالو  مالالن خالالال  شالالراكالالات 

 قةالقالةالل عال ال  القال  فالي الالالر 

 "..القا مل

 مشاركة يف مؤمتر سري كانيه حلزب االحتاد الدميقراطي
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عقد وفٌد قةادي لال الزب الالو ـالد  

الدةمقراالي الكردي في سورةا عالد  

لقاءات مع تالوال الةالمالات الال الزب فالي 

موالقل عجرةن، خالال  شالهالر كالاوالون 

الثاوي الجاري، فالي والوا الي وقالرى 

ا  راجو ومةداوكي، شةن وفالقالةالرا، شالر 

وعجرةن، جرى فةهالا الالتالأكالةالد عال ال  

سالالةالالاسالالات ومالالواقالال  الالال الالزب  الالةالالا  

الزمل السورةل والال الراك الالكالردي 

بوجن عالا ، وعالر  الالمالسالتالجالدات 

والالالالتالالالالالالالورات الالالالعالالالامالالالل، وكالالالذلالالالك 

ضرورات تجالعالةال  الالعالمال  الال الزبالي 

الجماهةري والسةاسالي،  الةالا عالبالر 

أعضاء ال زب عن آرا ه  بشالجالافالةالل 

وتالال الالقالالوا إجالالابالالات عالالن تسالالاماتالالهالال  

العدةد . وت  تباد  الوقا  بروح مالن 

 المسمولةل والرفاقةل البواء .

 لقاءات مع تنظيمات الحزب في عفرين

بمواسبل الذكرى السووةل الالثالاوالةالل 

لت رةر كوباوي من تالوال الةال  داعال ، 

، أُقةمت والدو  0202/   02/0بتارة  

سةاسةل في مكتب  زب الو ـد  فالي 

كركي لكي،     فةها ضةجا  الم امي 

عضالو  -موس  كالوالو ابالن كالوبالاوالي 

الهة ل القةادةل ل  الزب، والالذي كالان 

شاهدا  ع   مالا  الدا أثالوالاء هالجالو  

 داع .

بالالعالالد الالالتالالر الالةالالب بالالالالال الالضالالور 

والوقو  دقةقل صمت عال ال  أرواح 

الشهداء، ت دا السةد كوو عن بداةالل 

اجتةاح القالوات الالتالكالجالةالرةالل لالمالدةالوالل 

كوباوي، ومقالاومالل و ـالدات  المالاةالل 

الشعب والمرأ  ومساود  البةشالمالركالن 

وقوات الت ال  الدولالي لالهالا، وبالةالن 

أن رفا   زب الو ـد  من المدوةةالن 

آخر من خرجوا من كالوبالاوالي وأو  

من دخ وا إلةها بعالد الالتال الرةالر، أكالد 

السةد كوو بأوه  أجروا عد  زةالارات 

إلالال  كالالوبالالاوالالي فالالي خضالال  مالالعالالارك 

الت رةر وأجروا لالقالاءات وزةالارات 

مالالع قالالاد  و ـالالدات  الالمالالاةالالل الشالالعالالب 

والالالمالالرأ  والالالبالالةالالشالالمالالركالالل، وزاروا 

 الجبهات.

تالر  كوو إل  تضال الةالات تال الك 

القوات واستشهاد العدةد من أعضالاء 

 زب الو ـد  الذةن  مال الوا السالالح 

ل دفاع عن كوباوي الموكوبل، وأبالدى 

سعادتن بت رةر كوباوي ولقا ن الالةالو  

بت ك المواسبل الع ةمل التي سالجال الت 

 ع   صج ات التارة .

في الختا  أجاب كوو ع   أس ال الل 

الالال الالضالالور  الالو  سالالةالالاسالالل الالال الالزب 

ومواقجالن والالوضالع الالكالردي بشالكال  

 .خا 

 نـدوة في كركي لكي

التق  السةد خبات م مد عضالو 

الهة ل القةادةل ل زب الو ـد  بجمع 

مالالن أعضالالاء الالال الالزب فالالي دا الالر  

دةرةك ، وذلك في مالكالتالب الال الزب 

 .0202/  0/ 2ةو  

بعد الوقو  دقةقل صمت عال ال  

أرواح الشهداء ت دا السةد مال المالد 

عن الزمل السورةل وأه  المسالا ال  

 والتالورات المتع قل بها.

ومن جاوب آخر شارك وفد من 

مو المالل دةالرةالك لال ال الزب وبالدعالو  

كرةمل مالن الال الزب الالدةالمالقالراالالي 

التقدمي الالكالردي فالي سالورةالا، فالي 

أربعةوةل المواض  الرا   رضالوان 

 اا ابراهة ، وألق  السالةالد مال المالد 

زكالي كالال المالالل  بالالاسال  الالالوفالد، مالذكالالرا  

مواقب الالجالقالةالد، ومالقالدمالا  الالتالعالازي 

 له ن ورفاقن.

كمالا 

شالالالالالارك 

وفالالالالالالالالالالالٌد 

آخالالالالالالالالالالر 

مالالالالالالالالالالالالن 

موال المالل 

الال الالزب 

في عالزاء  0202/    0/  02بتارة  

الالالذي  الشالالهالالةالالد مالال الالمالالد أمالالةالالن سالال الالو

أصةب برصا  قوا  في م الور 

مالالوصالال  "، وذلالالك فالالي  -"اسالالكالالي 

مسقال رأسن قرةل "خالرابالي ر "، 

وقد ألق  السةد فاخر عبالد  كال المالل  

باس  الالمالوال المالل تالالالر  فالةالهالا إلال  

بالالوات الالبالةالشالمالركالل و و ـالدات 

 ماةل الشعب والمرأ  ، واستبسالها 

في وجن المجامةع التكجةرةل، مقدمالا  

 التعازي له  وم بي الشهةد.

 أنشطة في ديريك

بعد فوزل ببالالالولالل كالأس مالدةالوالل 

كالاوالالون  2سالرى كالالاوالةالالن، وبالالتالارةالال  

، زار وفالد مالن فالرةال  0202الثاوي 

دج ل لكر  القد  مقر   زب الالو ـالد  

فالي الالالمالدةالالوالل وقالد  كالأس الالبالالالالولالالل 

لمو مل ال زب تقدةرا  لجهودهالا فالي 

 دع  الجرة  والرةاضل بشك  عا  .

مسالمو  مالالوالال الالمالالل سالالرى كالالاوالالةالالن 

السةد عبدال  ة  س ةمان شكالر الالوفالد 

ع   ت ك المبادر  وتقد  بالشكر لك  

من ساه  في إوجالاح تال الك الالبالالالولالل 

الالالرةالالاضالالةالالل مالالن اعالالبالالةالالن و الالكالالا  

وادارةةن وجمهور، كما أشالاد بالدور 

وجهود ال جول الرةاضةل في المدةالوالل 

وتمو  ل جرة  المالزةالد مالن الالتالالالور 

والوجا ات، لما فةن خةر المالدةالوالل و 

بما ةساه  في إعاد   رو  الال الةالا  

 الالبةعةل.

الجدةر بالذكالر أن فالرةال  دجال الل 

وا  كأس البالولالل بالعالد فالوزل عال ال  

فرة  الم الل بهدفالةالن دون رد فالي 

المبارا  الوها ةل التالي اقالةالمالت عال ال  

أرضةل م عب الشهةد رست  جالودي، 

كالالمالالا والالا  الالالالعالالب فالالاضالال  جالالوهالالر 

جالالا الالز  هالالدا  الالالبالالالالالولالالل والالالالعالالب 

سةامود وهاب جالا الز  أفضال  اعالب 

 . في البالولل

 فريق دجلة ينال البطولة
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توجن جالمالع مالن أعضالاء  الزب 

الو ـد  وأصدقاء الجقةد إل  ضالرةالح 

المواض  م مد سعةد ال السالةالوالي فالي 

مقبر  قدور بك بمدةول قامش ي، ةالو  

، بالمالوالاسالبالل 0/0202/  02الخمةس 

 الذكرى الثاوةل لر ة ن.

توق  ال الضالور دقالةالقالل صالمالت 

ع   رو ن وأرواح شالهالداء الالُكالـالرد 

وكردستان، ث  ت دا السالةالد مال المالد 

صالح عضو الالهالةال الل الالقالةالادةالل عالن 

مواقب الجقةد، واعدا  إةال بالسةر ع ال  

دربن لج  تال القالةال  أهالدا  شالعالبالن، 

ممكدا  أن إ ةاء هالذل الالمالوالاسالبالل هالو 

وفاء لروح الجقةد ولالوالضالالالن ولال القالةال  

 التي آمن بها.

 الذكرى الثانية لرحيل محمد سعيد الحسيني

 0202/    0/  2مسالالاء الالالثالالالثالالاء 

التق  عضو الهة ل القالةالادةالل لال الزب 

الو ـد  السةد صالح بوزان مع جمع 

من أعضاء ال زب في قاعل الشهةالد 

أ مد بالوزان بالمالكالتالب الال الزب فالي 

 اق ة  كردستان العرا . -هولةر 

تالال الالدا السالالةالالد بالالوزان بشالالكالال  

مالالقالالتالالضالالب عالالن مالالرا الال  الالالثالالور  

السالالورةالالل والالالتالالدخالالالت اإلقالال الالةالالمالالةالالل 

والدولةل فةها وتال الو   الالوضالع إلال  

ل، إضالافالل إلال  أزمل إوساوةل عالقالةالمال

الالالوالالقالالا   الالو  مالالجالالمالال  الالالتالالالالالورات 

والمسا   السةاسةل والوضع الكردي 

 الداخ ي.

وكالالاوالالت مالالوالال الالمالالل الالال الالزب فالالي 

 0ااق ة  قد أقامت مساء ةو  ال الد 

ودو  سةاسةل لعضالاء  0202\  0\ 

فالالرع ) واشالالوكالالاوالالي ا بالالبالال الالركالالل، 

ب ضور السةد بوزان وأعضاء مالن 

قةاد  المو مل.  ةا ت  الوقا   و  

 مسا   عدةد .

 لقاء في مكتب هولير

 ضر جمٌع من ممثال الي أ الزاب 

كردستاوةل وجمعالةالات وشالخالصالةالات 

والوةل وثقافةل وآخرةن مالن أعضالاء 

ال زب ودـو  سةاسةل أقامتها مو مالل 

سوةسرا ل زب الو ـد ، في مالدةالوالل 

، 0202/    0/  02زةورخ، بتالارةال  

 - اضر فةها السةد  بةب ابالراهالةال  

عضالالو الالالهالالةالال الالل الالالقالالةالالادةالالل ومسالالمو  

 مو مل أوربا ل  زب.

بعد الوقو  دقةقل صمالت عال ال  

أرواح الشهداء ت دا السةد ابراهةال  

عالالن الزمالالل السالالورةالالل والالالمالالسالالا الال  

والمستجدات المتع قل بالهالا، مالعالرجالا  

ع   أوضاع ال ركالل الالكالردةالل فالي 

 سورةا.

أغالالالوالالال  الالالال الالالضالالالور الالالالوالالالدو  

بمداخالته  القةمل، وت  ااجابل ع ال  

 ااس  ل بصدر ر ب.

 نـدوة سياسية في زيورخ

ةالالوسالال  بالالرازي )بالالي بالالهالالارا 

الشاعر الكردي الرا ال  فالي بال الدتالن 

/  02الجزةر  بتارة   -سري كاوةن 

، أغو  المكتبل الالكالردةالل 0229/    0

بدوواةالن وكالتالابالاتالن الال الوالةالل بالالال ال الل 

 الكردةل.

في ذكرى ر ةال الن الالثالامالوالل زار 

ضرةح الجقالةالد جالمالٌع مالن أصالدقالا الن 

ووفٌد من مو مل سري كاوةن ل الزب 

الو ـد ،  ةا ألق  السةد عبد ال  ة  

س ةمان ك مل  باس  المو المالل، مشالةالدا  

بالالدور الالالرا الال  ومالالكالالاوالالتالالن، ور الالب 

السالالةالالد آزاد بالالاسالال  الالالعالالا الال الالل بالالالالالوفالالد 

والساد  الال الضالور وشالكالرهال  عال ال  

استذكار الشاعر الرا  ، كمالا ألالقال  

السةد زكي  جي ك مل مقتضبل عالن 

 شخصةل الرا   ومواقجن.

، 0920بي بالهالار مالن مالوالالةالد 

واض  في صجو  ال ركل السةاسةالل 

الكردةل، وصدر لن خمالسالل دواوةالن 

 شعر:

) السجالن أو  Zîndanالو   -

   .0922الزوزاولا عا  

)الالالوالالداء أو  Bangالالالثالالاوالالي  -

   .0992الصرخلا عا  

 Raperinالالالالالالالثالالالالالالالالالالالالالا  -

   .0220)ااوتجاضلا عا  

 Serxwebunالالالالالرابالالالالع  -

   .0222)ااستقال ا عا  

)التقالد ا  Pêşketinالخامس  -

 . 0222عا  

 الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر بي بهار

 تكريم الكاتب بالل حسن

أقا   0202/ 0/ 2ةو  السبت 

المركز الكردي ل دراسات في مدةول 

بوخو  اللماوةل  جال  خاصا بتكرة  

البا ا الكردي بال   سن ، 

 ضرل لجة  من الكتاب والمهتمةن 

 .بشمون الثقافل الكردةل

بعد القاء عد  ك مات وعر  

موجز لسةر   ةاتن، ت دا  الستاذ 

بال   سن وب  ل كردةل سه ل 

ومر ل عن بداةات وضالن السةاسي 

في فتر  الخمسةوات والستةوات من 

القرن الماضي وتجوالن )اثواء 

العم  ال زبي والمال قات الموةلا 

بةن القرى والمواال  الكردةل 

وا تكاكن مع الواس، وهو الذي 

صب  ج   اهتمامن بال  ل الكردةل، 

 ةا تجرغ ل كتابل بها، فاستالاع 

اوجاز عدد من الكتب وإصدار 

بعضها، والبع  ااخر في الرة  

د اون ا زا  مصرا   اإلوجاز، كما أك 

ع   الكتابل واإلوتاا لخدمل الشعب 

الكردي رغ  التقد  في السن 

والمر  قا ال )  ت  ولو بقةت لي 

 اا.إصبع وا د  سأتابع الكتابل به

 تقارير و أخبار
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 د. منير شحود 

و ر   سرةعل إل  معام ل المرأ  

في مجتمعاتوا تبة ن مدى اإلج ا  

ال اص  ب    صا بل القسال الكبر 

في إوتاا ال ةا ، فضال  عن إضجاءها 

التوازن والمان في السر  

وممارستها لمخت   المها  والعما  

ااجتماعةل. ع   سبة  المثا ، قد 

تكون المرأ  قاضةل لكوها ت ص  

ع   وص   صل أخةها من اإلرا، 

وت تاا امرأ  أخرى مث ها لتصبح 

شهادتها أما  القضاء معادلل لشهاد  

 !  رج  أمي 

لةست الشرا ع هي المشك ل، 

باعتبارها جاءت في مر  ل تارةخةل 

ساد فةها التمةةز ع   والا  واسع 

كعر ، إوما س ب هذل المعام ل إل  

العصر ال الي، مهما كاوت ال جج، 

هو المشك ل، في الوقت الذي فو د فةن 

الع ُ  وهَ  التجو  الذكوري لصالح 

تكام  الدورةن الجوسةن؛ المذكر 

والمموا، سواء من  ةا البوةل أو 

الو ةجل المرتبالل بها، فالمر، قب  

ك  شيء، ةتع   بتتا ل الجر  ع   

 و و عاد . 

غالبا  ما تتكج  التربةل بالتمةةز 

بةن الجوسةن موذ الص ر، إذ، 

وباعتبار الثقافل الذكورةل هي 

السا د ، ةت  موح الصبةان المزةد من 

المةزات ااجتماعةل مقارول بالبوات، 

قصدا  أو بدون قصد، ما ة دا 

شرخا  ةصعب الت امن ا قا . 

وبالتالي، تضع التربةل العقبل الول  

في وجن الجهود المبذولل لت قة  

المساوا  ال قوقةل بةن البال ةن من 

 الجوسةن. 

إن  ال دةا عن موضوع 

خةارات المرأ  في مجتمع تسود فةن 

الثقافل الذكورةل ةعتبر مخادعا  إل  

 د  بعةد. في المقاب ، و دها 

المساوا  ال قوقةل وااجتماعةل هي 

ن أي فرد في المجتمع، رجال   ما تمك 

أ  امرأ ، من ت دةد خةاراتن ب رةل، 

وبما ةتواسب مع رغباتن أو مةولن، 

وتجع ن مسموا  عوها في ذات 

 الوقت.  

تعدُّ مشاركل المرأ  في الجعالةات 

المجتمعةل المخت جل من أه  مقاةةس 

التقد  ااجتماعي، سواء في فترات 

ااستقرار أو في أثواء الت وات 

التارةخةل الكبرى، مع أن  ال روب 

 ، والوزاعات العوةجل، التي ُتعدُّ

وبدرجلي كبةر ، امتدادات ل ثقافل 

الذكورةل وعدواوةتها، غالبا  ما تالةح 

بالكثةر من مكتسبات المرأ ، إن 

ُوجدت. من جهل ثاوةل، قد ةكون عد  

ااستقرار ااجتماعي في ال روب 

والزمات فرصل المرأ  إلثبات 

دورها ااجتماعي في مجااتي ُتعدُّ 

 كرا  ع   الرجا ، وبما ةتواسب مع 

وجود آفا  تووةرةل سابقل ةمكن 

البواء ع ةها، فقد شاركت المرأ  

السورةل في الكثةر من الوشالل في 

زمن ال رب، إل   د  أوها شاركت 

في القتا  ع   مخت   الجبهات، 

 وبخاصل المرأ  الكردةل. 

عاوت المرأ  السورةل من وةالت 

ال رب ع   و وي استثوا ي، 

وتعر ضت لشت  أشكا  العو ؛ من 

قت  وتهجةر واعتقا  واغتصاب 

وسبي واست ال  جوسي. كما وقعت 

ع   كاه ها أعباء إضافةل، مث  

رعاةل الجر   والمعوقةن وإعالل 

السر  في الكثةر من ال اات، 

وستستمر هذل المعاوا  لسووات 

عدةد  بعد اوتهاء ال رب، وربما 

الثور   لعقود. في هذا اإلالار، تعتبر

المضاد  ع   القة  وال قو  التي 

خرا السورةون من أج ها عا  

،  ممشرا  سة ا  بالوسبل ل مرأ  0200

ع   و و خا . ومع أن  سورةا 

ت ولت إل  سا ل ل دموع 

وال زان، وت ج عت الوساء فةها 

بالسواد، فما زا  ثمل أم  وضرور  

لن تعود الوساء بعد ال رب إل  

سا ات البواء الوابضل بال ةا ، وهن  

 ال واتي ةبدعن في تدبةر ال ةا .

إّن أي انتقاص لحقوق المرأة 

هو شكل من أشكال العنف أيضاً، 

بما في ذلك حرمانها من اإلرث 

واستغاللها في العمل وعدم 

المساواة عند الطالق. وحيث ينتشر 

الفقر والجهل تكون معاناة المرأة 

على أشّدها، خاصًة بغياب، أو 

ندرة، آليات فاعلة للمساعدة، سواء 

أكانت رسمية أم من قبل منظمات 

 المجتمع المدني. 

ال يقتصر الظلم على المرأة 

الفقيرة فقط، إنما يطال أيضاً المرأة 

في البيئات الميسورة، والتي يجري 

تقييد حريتها وخياراتها بحجة 

السمعة والتقاليد، ولتتحول أحياناً 

إلى مجرد دمية مستعبدة ومغلّفة 

بالترف. ويبدو أّنه كلّما صعدت 

المرأة درجة على سلَّم انعتاقها، 

يرمي الرجل إليها شبكة ثقافة 

المجتمع وتقاليده، التي هي ثقافته 

 ورغباته هو! 

ترتبال المكاسب ااجتماعةل التي 

ست ققها المرأ  في المستقب  ب ج  

وأهمةل الدور الذي ةمكن أن تمدةن 

في إعاد  ال ةا  إل  ما دمرتن 

ال رب؛ بسبب مة  الوساء ل سال  

وصةاول ال ةا ، بخال  الرجا ، 

الذةن تو و غرةز  العدواوةل البدا ةل 

لدةه  إل  التدمةر، بةد أن  ذلك 

مشروال بالتشرةعات التي تضمن 

 قو  الوساء من جهل، ومقدر  

المرأ  ع   الوضا  من أج  هذل 

ال قو  من جهل ثاوةل. وإن قدر  

د  العق  الذكوري ع   التجكةر المجر 

في مجالي الج سجل والرةاضةات 

وإدراك البعاد، ع   سبة  المثا ، 

تقاب ن المهارات ال  وةل والعاالجةل 

الجرةد  في العق  الوثوي، ما ةجع  

من المرأ  أكثر استقرارا  اجتماعةا ، 

بخال  الرج ، الذي ةدفعن ااهتما  

بالتجرةد لالوجصا  عن الواقع 

 بدرجات مخت جل. 

ت م  ت المرأ  الوروبةل بعد 

وهاةل ال رب العالمةل الثاوةل العبء 

الكبر في إعاد  بواء ما دمرتن 

ال رب، وبالتوازي مع ذلك، ت ققت 

لها الكثةر من المكاسب ال قوقةل 

وااجتماعةل. إن  ما سةكون ع ةن 

وضع المرأ  السورةل، مقارول 

بالمرأ  الوروبةل، ة م  الكثةر من 

المجازفات؛ بسبب المعوقات 

ااجتماعةل، لكن  تشابن ال رو  

ةدفعوا لتخمةن أهمةل الدور الذي 

ستمدةن الوساء السورةات في 

 المستقب . 

في وهاةل المالا ، لن تبق  

سورةا، وا باقي ب دان الموالقل، 

بعةد   عن أوجن التقد  ااجتماعي 

ل التالور التقوي  الم مو  ع   سك 

الُمتسارع، والذي ستوا  فةن المرأ  

الكثةر من ال قو ، وتتخ    من 

م ال  شت   كب  تها ع   امتداد تارة  

الوة . هذا مرهون أةضا  بوعي 

الوساء والرجا  لتكام  دورةهما في 

 . المجتمع

 املرأة السورية: قيود يف السلم وأعباء يف احلرب  

الثورة املضادة علىلا الل ل ل         

واحل وق اليت خلج  الولورنلو         

،  مؤشجًا س ئًا 1122من أجىها عام 

 بالنوبة لىمجأة عىا حنو خاص.
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 خبات محمد 

العاصمل الالكالازخالةالل )اآلسالتالاواللا 

الوجهل الجدةد  ل سورةن، معالارضالل 

 وو ا  بتوجةن روسي لةست إا 

ت ةةر مو   العالمال الةالل السالةالاسالةالل 

بتتجال أكثر فاع ةل في إدار  الزمالل 

السالالورةالالل والكالالثالالر والالجالالوذا  وتالال الالكالالمالالا  

بمجردات الصراع، لن تالكالون بالدةالال  

عن جوة  وبالتأكةد لن ت    بال   

  . الوها ي

لقاء اآلستاول الالذي جالاء والتالةالجالل 

إلعالن موسكو بةن أقالاب الصالراع 

في سورةا، ودعو  القوى العسكالرةالل 

المت اربل  ل قاء ب ةل الالوصالو  الال  

وق  إلالال  الوالار بالةالوالهالا، تالمالهالةالدا  

إلوجاح العم ةل السةاسةل جاء والتالةالجالل 

لتقاالع المصالح  بالةالن الالدو  الالتالي 

تدخ ت بشالكال  فالعال الي ومالبالاشالر فالي 

الالل )روسالالةالالا تالالركالالةالالا  الزمالالل السالالورة 

إةرانا المالر الالذي ةالدفالع بالهالا إلال  

التعام  مع بعضها البالعال  والسالةالر 

بالعم ةل السةاسةل باتجال ال جا  ع   

جزء من مصالالال الهالا والخالذ بالعالةالن 

اإلعتبار مصالح موافسةها فالي والجالس 

الم   والخروا بأق  الالخالسالا الر مالن 

قب  الق  وجوذا ، ربما تالبالشالر بالبالداةالل 

الوهاةل ل كارثل السورةل، لكوها أةضالا  

ستكون بداةل الوهاةل لالهالذا الالتال الالال  

أةضالالا ، بسالالبالالب تضالالارب الالالمالالصالالالالالح 

وترتالةالب الولالوةالات بالالالوالسالبالل لالكال  

 . الر 

فالجموح التركي الذي أخذ أبالعالد 

مدى  لن في بداةل )الالربالةالع الالعالرباليا 

إلستوساخ تجربل العدالل والتومةل فالي 

الالالعالالالالال  الالالعالالربالالي الالالمالالوالالتالالجالال  ضالالد 

دةكتاتورةاتن وإستثمار ما عاوتن هالذل 

المجتمعات من كالبالت فالي اإلوشال الا  

باله  الالعالا ، وعالد  وضالوا الالوعالي 

المجتمعي بالتتالجالال دولالل الالمالوااَلالوالل، 

بالالتالالأجالالةالالج مشالالاعالالر الالال الالوالالةالالن لالال الالدولالالل 

ااسالمةل في العال  السوي إلسالتالعالاد  

وجوذ اإلمبراالالورةالل الالعالثالمالاوالةالل فالي 

إستدار  العدالل والتومةل و و الشالر  

بتو ة  )إخواوه  الُمس مةنا في ك  

تال الك الالدو  هالذا الال ال ال  الالذي راود 

)الس الالان الالجالدةالدا أردوغالان ُمالوالي 

 .بتخجاقاتي جسةمل

فالالمالالجالالتالالمالالعالالات الالالعالالالالال  الالالعالالربالالي 

الراز ل ت ت وةالر والالأ  ااسالتالبالداد 

والدكتاتورةل، ذات الو مل المالوالةالل 

والالالعالالسالالكالالرتالالارةالالل،  الالةالالن اوالالتالالجالالضالالت 

ر، وقالعالت  مالالبل  بااوعتا  والالتال الرُّ

في مصةد  قوى "داخ ةل وإقال الةالمالةالل" 

مما سه  إوزةالاح ااوالتالجالاضالات عالن 

سةاقها التارةخي المووال بها والم بالي 

لتال عات الجماهةر، و الو الال ال الو فالي 

الل -وزعل التالر  ذات الصب ل  الدةوة 

المر الذي أدى إل  ت ةةالر  -المذهبةل

في فكرها وإوتماءها وأس وب القالةالاد  

وإدار  ااوتجاضل، مما شك  أرضةالل 

خصبل ومواسبل لال الهالور مالا ةسالمال  

)الدولل اإلسالمةاللا الالعالابالر  لال الدود 

الالدو   والالمالال الاةالالر  أسال الالوبالا  وفالكالالرا   

وموهجا لالمالاهالةالل الالمالواالالوالل وهالوةالل 

ااوتماء و ت  ت ك الجصا   المس  ل 

التي ل  تمةد إعالالن هالذل الالدولالل لال  

تكن بعةد  عوها مالن  الةالا الالمالوالهالج 

  .والعقةد  وإس وب ال ك 

هذل الال الو الل الالوالاتالجالل عالن هالذا 

الصراع، لن تكون تركةا الالمالتالربالعالل 

ع   قرن من ع ماوةل ومدوةل الدولالل  

بالالمالالوالالأى عالالن إرتالالداداتالالهالالا، والالالتالالي 

ستت و  مع الةا  ال  ممر مالعالاكالس 

وسالهالال   لالال الالجالهالالادةالالةالن والال الو روسالالةالالا 

وال رب إن وج ت بتبقاء قواتها فالي 

الشما  السوري والذي قالاةضالت بالن 

عالال الال  مالالجالالمالال  الالال الالراك الالالثالالوري 

 . السوري لجرم ل الوهو  الكردي

هالالذل الالالقالالراء   سالالتالالكالالون إ الالدى 

وتا جها تضارب المصالح الالروسالةالل 

وال ربةل مع تركةا، هذا واهةكال  عالن 

الالالمالالشالالاكالال  الالالمالالتالالأجالالجالالل فالالي الالالداخالال  

التركي والتي فش ت  كومل الالعالدالالل 

والتومةل في إةجاد   و  واجالعالل لالهالا 

وبشكال  خالا  عالمال الةالل السالال  مالع 

  .الثوار الكرد

أما إةران والتي تالقالود مالوال الومالل 

عقا دةل عابر  ل ال الدود والجال الت فالي 

إستعمالا  أذرعالهالا واإلسالتالثالمالار فالي 

القضاةا الداخ ةل لالتال الك الالدو ، فالمالن 

البدةهي ان اي دولل تستالةع الال العالب  

بعةدا  عن  دودها الج رافةل ةمكالوالهالا 

الالالالمالالالسالالالاومالالالل عالالال الالال  هالالالذل ااورا  

بالالأقالال   -لالالز  المالالر -والالالخالالروا إن 

الخسا ر، هذل المو ومل التي تشالكال  

الوجن اآلخر ل ذهوةل الالجالهالادةالل، لالن 

ةكون من السه  ع ةها التخال الي عالمالا 

  ةت بن من وجوذ في سورةالا، ومالا 

كسبتالن مالن عالقالود تال  إبالرامالهالا فالي 

اآلووالالل ااخالالةالالر ، وهالالي تالالدرك ان 

 .الوجوذ الروسي سةكون ع    سابها

هالالي أةضالالا  تالالعالالاوالالي مالالن مشالالاكالال  

داخ ةل جمل، لةس أسه هالا الالمالشالكال الل 

الكردةل وم جالهالا السالود فالي قضالاةالا 

 قو  ااوسان والدةمقراالةل، والالتالي 

ت  إغجالها في المقاةضل التي وق الَعالْت 

بشأن م جها الوووي وم الاولالل تالقال الةال  

  .أ افرها

لالالكالالن سالالورةالالا لالالةالالسالالت الالالعالالرا ، 

فالالبالالاإلضالالافالالل الالال  أن مالالوالالاصالالري 

المشروع اإلةراوي في سورةا لةالسالوا 

أغ بةل سكاوةل، فالتن إسالرا الةال  تالبالعالد 

-عن ال دا السوري "بش جل  جر" 

والالتالي لال  تال الجال   -بالتعبةر الشامي 

ل  ل وا د  عما ةجري في الالداخال  

السوري، هذا باإلضافل ال  تالدخال الهالا 

المباشر بضرب العم  السوري وفقا  

 .لمصال ها

فاسرا ة  التي ت ال ال  بالعالالقالات 

ممةز  مع روسةا، لن تسمح بالتالكالرار 

تجربل العرا  ع   تالخالومالهالا إا إذا 

أتت مراعةل لالمالصالالال الهالا بالالالدرجالل 

الول ، ولن تسمح لالقالوى عسالكالرةالل 

مالالوالالاهضالالل لالالهالالا ان تالالزعالالزع أمالالوالالهالالا 

وإستقرار جبهتها الشمالةل، وهالذا مالا 

 .تعم  ع ةن روسةا بدأب أةضا  

هذل القراء  ترشالح تضالاربالا  فالي 

المصالالح مسالتالقالبالال ، بالةالن  ال الةالجالتالي 

 .المس والراهن

من الممكد أن الروس إستالجالادوا  

من الدرس المالرةالكالي فالي الالعالرا  

 .بالوسبل ل عالقل مع إةران

روسةا القالب الواه  في ت ةةر 

المجهو  الذي ُكرَس ع   مالدى ربالع 

قالالرن، مالالن إدرا  الالالقالالالالالب الالالوا الالد 

ل عال ، لالن تالتالخال ال  عالن مصالالال الهالا 

الل فالي سالورةالا، ولالن  الجةواستراتةجة 

تسالالمالالح بالالمالالوالالافسالالل  الال الالةالالجالالي إجالالتالالمالالاع 

اآلستاول لها، لكوها بالالتالأكالةالد سالتال البالي 

بع  من رغباتهما في ال جا  ع ال  

البع  من مصال هما بالعالد تالثالبالةالت 

وق  إالالال  الالوالار، والخالذ بالعالةالن 

اإلعتبار مصالح الواةالات الالمالتال الد  

اامرةكةالل والالتالي مالن الالمالرشالح أن 

ُت ةر اإلدار  الجدةد  اُس وب تعام الهالا 

 . مع الم جات الساخول  و  العال 

ان هذل ال و ل وبك  ما تال المال الهالا 

من تواقضات وإشالكالالالةالات، تالجالر  

ع   المعارضل السورةل   الالتالركالةالز 

ع   وقاال التالوافال ، وإن كالاوالت فالي 

 الالدودهالالا الالالدوالالةالالا ومالالا ةالالرافالالقالالهالالا مالالن 

تخجة  لسق  الالمالالالالالةالب مالن كال  

الالالالرا ، والالالدفالالع بالالتتالالجالالال وقالال  

إالال  الوار لتجوةب المدوةةن المالزةالد 

من وةالت الصراع، ومن المه  جدا  

ت دةد القوى الالمالتالالالرفالل، ودعالوتالهالا 

ل خروا من المواال  اآله ل بالسكالان 

المدوةةالن، ورفالع الال الالالاء السالةالاسالي 

عالوالالهالالا وهالالو الالالتالال الالدي الكالالبالالر الالالذي 

ستواجهن القوى السةاسةالل السالورةالل، 

والالالتالالي وفالالرت الالال الالالالالاء الالالمالالالالال الالوب 

لبع  القوى العسكرةل الالمالتالالالرفالل، 

   .كي ا تعاد كارثل   ب

 اآلستانة نتاج التحالفات املؤقتة 

احلى  الذي راود )الولىلنلا        

اجلدند( أردوغا  ُمين بإخفاقاٍت  

 جو مة.

إنجا  الليت قل لود ملنل لوملة              

ع لادلدنلة ق لللج اللوجل  ا خلج               

 لىذهن ة اجلهادنة.

روس ا ال نب اللنلاهلل  للن         

قلللىللل لللىلللا علللن م لللاحللللهلللا            

 اجل واسرتاق جّ ة يف سورنا.

 فكر و رأي
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 *محمد نور الدين 

والالاقالال  الالالبالالرلالالمالالان الالالتالالركالالي هالالذا 

السبوع الالتالعالدةال  الالدسالتالوري الالذي 

قدمتن ال كومل إل  البرلمان بموافالقالل 

 زبالي الالعالدالالل والالتالوالمالةالل الال الاكال ، 

  .وال ركل القومةل

التعدة  كما بالات مالعالروفالا  لالةالس 

الالر الالالوالال الالا   عالالادةالالا ، بالال  هالالو ةالال الالة 

الجمهوري الالمالعالمالو  بالن مالوالذ عالا  

. ل  ةت ةر اسال  الالجالمالهالورةالل، 0902

ولكن مضمون التعدةالت الدستالورةالل 

ا تجع  مون مجرد تعدة ، بال  وسالجالا  

لالالكالال  الالالدسالالاتالالةالالر السالالابالالقالالل مالالوالالذ عالالا  

0902.  

فالصال ةات الالتالي ةال ال ال  بالهالا 

ر ةس الجمهورةل في  الا  إقالرارهالا 

في استجتاء شعبي، تجع  من الر ةس 

التركي رجب الةب أردوغان  اكمالا  

  .مال قا  في ك  المور

أوا ، سو  ة  ال  مالوقالع ر الةالس 

ال كومل الذي ةش  ن  الةا  بالن عال الي 

ة دةرة . وسالةالكالون مالن صالال الةالات 

الالالر الالةالالس تالالعالالةالالةالالن الالالوزراء. وبالالذلالالك 

سةدخ  ة دةرة  التارة  كآخر ر الةالس 

وزراء فالالي تالالارةالال  تالالركالالةالالا،  الالتالال  

  .العثماوةل موها

فجي الدولل العثماوةالل كالان هالوالاك 

موصب الصدر الع  ، أو الالوزةالر 

الو . وكالالان الضالالابالالال، والالالوالالا الال  

ل عالقل بةن الس الان والالوزراء. أمالا 

الةو  ف ن ةكالون هالوالاك مالن ضالابالال، 

ال ه  سوى موقع ةكون بمثالابالل أمالةالن 

سر مج س الالوزراء الالذي ا ةالعالدو 

  .كوون مو جا  عادةا  

وا ةجد ر ةس ال كومل الال الالالي 

 الالرجالالا  فالالي أن ةالالكالالون آخالالر ر الالةالالس 

وزراء، ب  ةعم  بكال  قالو  فالي هالذا 

ااتجال. وهو في الساس قد جاء بالن 

بعدما  0202أردوغان في ماةو/أةار 

عز  أ مد داود أوغ و، لكالي ةسالهال  

ااوتقا  إل  الو ا  الالر الاسالي،  الةالا 

  .كان داود أوغ و غةر مت مس لن

وو را  لكالووالن مالهالوالدسالا  بال الرةالا ، 

وةعم  أساسا  في الالقالالالاع الالبال الري، 

فقد أع ن ة دةرة  أمالا  الالبالرلالمالان أن 

السجةول ا ةمكن أن تقاد برب اوةن، بال  

بن »برب ان وا د. واوالالقا  من اسمن 

)بالالالالال الال الالل  «ألالال  عالال الالي»أي  «عالال الالي

التركةلا فقد قا  ة دةرة  إوالن مسالتالعالد 

ل تض ةل لةس بابن عال الي وا الد، بال  

  .بأل  ابن ع ي

ع   ك ، فالتن الالتالعالدةال ، ثالاوالةالا ، 

ةجع  الر ةس أةضالا  ةالعالةالن أغال البالةالل 

جالالهالالاز الالالقالالضالالاء مالالن الالالمالال الالكالالمالالل 

الالالدسالالتالالورةالالل إلالال  مالالجالال الالس الالالقالالضالالاء 

الع  . كما ةربال بن، ثالالثالا، ر الةالس 

أركالالان الالالجالالةالال . وةالالمالال الالك الالالر الالةالالس، 

 رابعا ،        البرلمان. ا

لتبرةر ل تعدة  الدستوري هو أن 

تركةا بال الاجالل لالالالسالتالقالرار الالذي ا 

ةمكالن أن ةالتال القال  فالي  ال  الالوال الا  

البرلماوي ال الي. التعدة  الدستوري 

صوتا  في البرلمالان  222ب اجل إل  

لةمر إل  اسالتالجالتالاء شالعالبالي. و الزب 

 202العدالل والتومةل ا ةم ك سالوى 

والالا الالبالالا  وقالالد ضالالمالالن  الالزب الالال الالركالالل 

القومةل العدد الكافي لب وغ هذا الرقال  

وا با ، ولالو لال  ةصالوتالوا  22إذ ةم ك 

  .ك ه  إل  جاوب التعدة  الدستوري

ا شك في أن هالذا الالتالعالدةال  ةالتال  

وسال  رو  بال ل الالخالالالور  عال ال  

تركةا من تورالها العسكري المباشر 

في سورةا مالوالذ الصالةال  الالمالاضالي، 

ووسالال فالوضالال  أمالالوالةالالل بالالالال الالل، مالالن 

جراء التججةرات الالمالتالتالالالةالل، ووسالال 

ركود اقتصادي، وتدهور قةاسي فالي 

سعر صالر  الال الةالر  أمالا  الالدوار، 

وتراجع كبةر في الموس  السالةالا الي، 

وتالالوتالالر فالالي الالالعالالالقالالات مالالع أمالالرةالالكالالا 

واات اد الوروبي. أما فالي الالداخال  

فتن ااوقسا  ب غ ذروتالن فالي الصالدا  

مع جماعل فتح   غولةالن والال الرب 

مع الكراد واعتقا  ووابه  ورمسالاء 

ب دةاته  والصراع بالةالن ااسالالمالةالةالن 

  .والع ماوةةن

ومالالا ةالالزةالالد عالالد  وضالالوح هالالذا 

التعدة  أن أ دا  ا ةجز  بما ستالكالون 

ع ةن تداعةالاتالن فالي ضالوء تالالالبالةالقالن، 

والسماح بأن ةكون الر ةالس  الزبالةالا ، 

ب  ر ةسا  ل زب، واختصالار الالدولالل 

ب زب العدالل والتومةل، ب  بشالخال  

  .الر ةس أردوغان

وتعكس استالالالالعالات الالرأي أن 

أغ بةل المواالوةن التراك ا تالعالر  

شة ا  عن هذا الو ا ، وأوالن ةالمالر مالن 

دون والقالالا  واسالع لالدى الالوالاخالالبالةالالن، 

وبصور  عالجالولالل ومال ال الا الل تالثالةالر 

  .المخاو 

أكالالثالالر مالالن ذلالالك، فالالتن الالالتالالعالالدةالال  

الالالدسالالتالالوري الالالمالالتالالجالالاهالال  مالالكالالووالالات 

الكراد، والع ماوةةن، والدةمقراالةةالن 

قد ا ةمر من دون تداعالةالات سال البالةالل 

  .تمثر في ااستقرار الموي

أما المالر الالثالابالت فالتوالن، إذا لال  

تالالالرأ تالالالالورات درامالالاتالةالالكالةالالل، فالالتن 

تركةا ستكون م كومل لرجب الالةالب 

 الةالا  0222أردوغان  التال  عالا  

ة   لن الترشح لخمس سالوالوات عالا  

تارة  تالبة  هذا التعدة  بعد  0209

اوتهاء واةل الر ةس ال الالةالل لالةالكالون 

ومن بالعالدهالا  0202ر ةسا   ت  عا  

ةالال الال  لالالن الالالتالالجالالدةالالد خالالمالالس سالالوالالوات 

، ومالن 0209أخرى، أي  ت  عالا  

بعدها فالتن الالتالعالدةال  الالجالدةالد ةالمالوالح 

البرلمان، إذا ارتأى ذلك،    تجدةالد 

تالالرشالالةالالح الالالر الالةالالس لالالخالالمالالس سالالوالالوات 

 .0222أخرى، أي  ت  عا  

 0202/ 02/0* جرةد  الخ ةج 

4302أردوغان رئيسًا حىت عام   

الىعدنالت الدسلىلورنلة ٌول         

 للج الدساقري الواب ة .

اللللىلللعلللدنلللج اللللدسلللىلللوري        

امللىلجلاهلج ملللوٌلات ا  للجاد،            

والعىماٌ ني، والدمي جاط لني قلد     

 ال ميج من دو  قداع ات سىب ة.

 اآلستانة نتاج ... تتمة

أةضالالا تالال الالدةالالد مصالالالالالح الالالدو  

المتدخ ل )روسالةالا اةالران والالواةالات 

المالتال الد  تالركالةالا واإلتال الاد الوربالي 

والدو  الالعالربالةاللا ووالقالاال اخالتالالفالهالا 

واتجاقها، هذل الوقاال ت تاا ل كثةر من 

الجهد واإلراد  من القوى السالةالاسالةالل 

المممول بالت ةةر الدةمالقالراالالي وبالوالاء 

دولل الموااَلول، والتي راهالن عال الةالهالا 

السالالورةالالون ومالالازالالالوا فالالي تالال الالمالال  

  . مسمولةاته 

فالخةارات الالتالي فُالرَضالْت عال ال  

الشعب السوري، ل  ُتالالرح بالالشالكال  

الالالذي ةالالوصالال  الالال   الال  لالالألزمالالل 

المتجاقمل، فخةار إما الو ا  أو داع  

وجبهل الوصر  وأخواتها، لن ةجضالي 

بأي  ا  ال    ي جذري لال المالعالضال الل 

السورة ل، هذا إذا استثوةالوالا الالمالوالاالال  

المدار  من قبال  اإلدار  الالذاتالةالل فالي 

المواال  الكردةالل والالمالخالتال الالالل، فالي 

الشالمالالا  السالوري ومالالا أوالالتالالجالتالالن مالالن 

مشالالارةالالع ةالالمالالكالالن الالالبالالوالالاء عالال الالةالالهالالا 

واستةعابها ضالمالن مشالارةالع والالوالةالل 

أشم ، ل  الجالا  عال ال  مالا تالبالقال  مالن 

سالالورةالالا اْلالالَواَلالالن، وتالالعالالزةالالز شالالعالالور 

اإلوتماء، ومسمولةل الخروا بالن مالن 

 الوج  الذي وص  الةن .
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  * أكرم البني 

أمر م را أن تواف  المعارضل 

السةاسةل السورةل ع   المشاركل في 

مجاوضات آستاول، بعد اوقالب 

توازوات القوى في غةر مص  تها 

بجع  التدخ  العسكري الروسي، 

وهي التي ل  تك  أو تم  ال دةا 

عن دور روسةا المواه  ل ثور ، 

وعن أن هد  قةاد  الكرم ةن من 

دعواتها ال  ممتمرات ومجاوضات، 

بدءا  من ممتمر موسكو إل  ممتمر 

آستاول وبةوهما اجتماعات جوة  

وفةةوا، لةس إةجاد     قةقي ةهدئ 

الوجوس وةرضي مالامح الواس، ب  

ربح مزةد من الوقت لتمكةن الس الل 

وإضعا  المعارضل وخ   مزةد 

من الخالفات وااوقسامات بةن 

صجوفها، بما في ذلك إقصاء الهة ل 

الع ةا ل تجاو  أو تهمةشها كمقدمل 

لتأهة  الر  مالةع ةشارك في 

تكرةس    سةاسي جدةد ا ةقو  

ع   المرجعةتةن القاوووةل والممةل، 

والقرار  0ا سةما بةان جوة  

 .0022الدولي 

وأمر م را أةضا ، أن تتخذ 

المعارضل السةاسةل موقجا  مواهضا  

لخالل موسكو تسوةل الصراع القا   

وترف  المشاركل في ممتمر 

آستاول، لن ذلك ةضعها في مواجهل 

مع الجصا   العسكرةل الموقعل ع   

اتجا  أوقر ، ومع مة  غالبةل 

السورةةن و و التهد ل والخال  من 

استمرار العو  والتدمةر وما ةخ جن 

من معاوا  وآا ، فكة  ال ا  وهي 

تدرك أن رفضها لن ةقد  أو ةمخر 

ما دامت ا تمت ك وزوا  فاعال  ع   

ورقل »الر ، وما دامت 

التي أوع  بها المجتمع  «الشرعةل

الدولي ع ةها قد تهتكت ول  تعد 

تجدي في تمكةوها لعب دور مخت  " 

وكة  ال ا  وقد الاولتها اوتقادات 

 اد  وص  بعضها إل  اتهامها 

ووزع الثقل بها وت مة ها المسمولةل 

الر ةسل عما وص ت إلةن أ والوا بما 

في ذلك الوتا ج المرةر  لمعركل 

   ب.

وك  هو م را ل معارضل 

السورةل  ةن تتزا   بع  قةاداتها 

ع   استجداء تركةا وروسةا 

الضاموتةن اتجا  أوقر  والعم ةل 

التجاوضةل، كي ت جز مكاوا  لها في 

آستاول" أو عودما تق  ذلة ل تراقب، 

بعةن ال سر ، التداو  بةن الراعةةن 

ع   اختةار رموز من صجوفها 

تواسب جدو  أعما  الممتمر، 

مكتجةل بتبداء ت ج  خجو   و  ما 

رشح عن وةل موسكو دعو  ست 

شخصةات اختارته  ل مشاركل في 

الم ادثات وفي المر  ل ااوتقالةل 

العتةد ، من خارا التشكةالت 

الر ةسل ل معارضل السةاسةل والهة ل 

الع ةا ل تجاو " وما ةزةد ال را 

 رجا ، أن ةكون ل جماعات المس  ل 

الموقعل ع   اتجا  أوقر ، دور 

ردة  في هذا ااختةار، وفي تزكةل 

رموز معارضل، أقرب إل  أجودتها، 

كي تمث ها سةاسةا ، والوك  أن لهذل 

الجماعات لووا  أةدةولوجةا  وسةاسةا  

وا دا ،  ت  وإن أل قت بها بع  

فصا   الجة  ال ر إلعالاء المشهد 

بعدا  أوسع، وةزةد الالةن ب ل ما 

رشح عن استعداد قةاد  المعارضل 

ل ضور ممتمر آستاول ضمن وفد 

مشترك مع الجصا   العسكرةل، من 

دون أن توتبن إل  أن هذا الخةار 

ةدشن وهاةل دورها كالر  ر ةس 

في المجاوضات وعم ةل ااوتقا  

 السةاسي.

وأةضا ، ك  ةبدو م رجا  أن 

تضالر المعارضل السورةل ال  

الصمت أ ةاوا  وتعدة  مواقجها أ ةاوا  

أخرى، كي توا  رضا الالرا  

الممثر  في مستقب  الصراع 

السوري. فأي معو  لصمتها المرةب 

عن تراجع مواق  الجار التركي 

وقد خة ب أم ها وخذلها باوتقالن إل  

التجاه  مع روسةا لم اصر  الخالر 

الكردي وت صة  بع  الوجوذ 

اإلق ةمي، ضاربا  عر  ال ا ال 

بادعاءاتن ووعودل الداعمل لها" 

وكة  ةجسر استسها  ت ةةر خالابها 

تجال التدخ  الروسي من اتهامن 

با تال  البالد، إل  ااعترا  بدورل 

كالر  ر ةس في ال   السةاسي، أو 

تراجعها عن خالوال  مراء  و  

ت ةةر الو ا  ورموزل، كاوت تعتبرها 

اشتراالات ا تواز  عوها ل مشاركل 

في المجاوضات" ث  كة  ةجه  

اودفاعها لرهان مبالغ فةن، ع   

خالفات بةن روسةا وإةران  و  

مسار التسوةل السورةل، والبواء ع   

اعتراضات الهران المع ول ضد 

تجرد أوقر  وموسكو في ترتةبات 

ممتمر آستاول، وع   الخروقات 

 المتكرر  ل  جا ها في وادي بردى"

وما ةزةد الموق   رجا ، أن 

المعارضل صا بل الك ةات 

واإلالالقةات، ومن كاوت تسخر من 

أةل خصومل أو خالفات في ال    

الداع  ل و ا  وتعتبرها مجرد لعبل 

أو مسر ةل لتباد  الدوار، باتت 

هي ذاتها من ةت دا الةو  في 

التجاصة  والجز ةات وترى بعةن، 

ت سبها بصةر ، دقا   المور 

والمسافات الص ةر  لتجاوت 

المصالح والسةاسات بةن قوى هذا 

 ال   !

وةزةد ال را  رجا  عودما تعجز 

المعارضل عن ت قة  تواف  مر ي 

ع   موق  وا د من ممتمر آستاول، 

أةا  ةكن هذا الموق ، وتةجل اختال  

ااجتهادات وتباةن اإلمالءات التي 

ةال بها هذا الالر  الداع  أو ذاك، 

أو عودما تجتك ببع  قةاداتها 

ال سابات الواوةل والضةقل، وتودفع 

إل  التالر  والمزاةد  ع   

اآلخرةن رافعل سق  ااتهامات كي 

تمةز وجسها في المشهد السةاسي، بما 

في ذلك استسها  المالالبل بتسعةر 

الصراع ردا  ع   ممتمر آستاول 

ورفضا  لما تعتبرل هزةمل 

واستسالما ، مستهتر  بما ةخ جن 

استمرار العو  من شد  ومعاوا  

لقالاعات شعبةل واسعل ل  تعد قادر  

 ع   ت م  المزةد.

ه  ةكمن السبب وراء ما تعاوةن 

المعارضل السةاسةل من إ راا 

وتردد، في  الل ال صار المالبقل 

ع   مشروع الت ةةر السوري وما 

تعر  لن من غدر وأضرار 

وتشوهات" أ  فش ها في االت ا  

بالثور  ووة  ثقل أبوا ها وتةجل 

أمراضها الذاتةل وت     الوزعات 

والمصالح الواوةل في صجوفها" أ  

المر واج  عن رهاواتها الخا بل 

وتراك  أخالاء قصر الو ر في 

قراءتها ال داا، وعجزها عن 

تجعة  دورها السةاسي وت م  

المسمولةل لتصوةب ما ةكتو  

 مسارها من مثالب وعثرات"!.

وال ا ، باتت المعارضل 

السورةل في وضع ا ت سد ع ةن، 

وإذ ةرى البع  أن دورها قد 

استه ك واوته  وأن ع ةها ااستقالل 

كي ا ت دو عوواوا  ل خةبل والجش  

واإل باال، ةرى آخرون أن قدرها 

الةو  هو القب  ع   جمرات الثور  

و ماةتها من العبا والتشوةن 

والت ةةب، وتسخةر إوتاجها الوقدي، 

سةاسةا  وثقافةا ، استخال  الدروس 

ن الممموةن  والعبر مما جرى، ما ةمك 

بالخةار الدةموقراالي خو  غمار 

الخال  من م ول ااستبداد، بأق  

 الخالاء واآلا .

 * كاتب سوري 

ةواةر/ كاوون الثاوي  02 -ال ةا  

0202 

 إحراجات املعارضة السورية على عتبة مفاوضات آستانة

م ج غاللبل لة الولورنلني حنلو           

الىهددة واخلالص ملن اسلىلملجار       

 العن  والىدمري .

قجاجع مواق  اجلار اللرت ل    

باٌى ال  إىل الىفلاهل  ملع روسل لا          

حملللاةللجة اخلللنللج اللللللجدي            

 وحت  ج بعل النفوذ اإلقى م .



 ك2228 -م  2102كانون الثاني /   282العـدد/     Yekîtîالوحـــــدة                  12 فكر و رأي

 االئتالف لم يعد يمثل السوريين

 فايز سارة

ان اا تال  ب التالن الالراهالوالل بالمالن فالةالن مالن غالالالبالةالل الالكالتال  وغالالالبالةالل 

الشخا ، ل  ةعد ةمث  اا تال  او الت ال  المال وب والمأمو  ل سورةةالن 

وقضةته ، لةس لون عصي عن اإلصالح، كما ثبت في تجالربالل زادت عالن 

اربع سووات مضت، ب  اةضا  لون    بعةدا  عن تالمالثالةال  كالثالر  السالورةالةالن 

وخاصل الشباب والوالسالاء، وان غالالالبالةالتالن، اعالجالز مالن الالقالةالا  بالاإلصالالح 

وتص ةح المسار، وكثةر موه  اةالمال الك إراد  الالمالضالي فالي هالذا الالالالرةال ، 

وبالتالي فان ثمل  اجل م  ل مجرو  ع   السورةةن والشباب موه  بشك  خا  الالقالةالا  بالهالا دون 

تأخةر، وهي تولةد ت ال  والوي/دةموقراالي، ةقود السورةةن وثورته  و و المستقب  باتالجالال الال ال  

  .السةاسي، وت ةةر الو ا ، واقامل بدة  دةمقراالي، ةوفر ال رةل والعدالل والمساوا  لك  السورةةن

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

 الثورة المضادة         

 رياض درار

الثور  المضاد ، قادها الو ا  وجسن بأدواتن واختراقاتن المعروفل، وركالبالهالا 

سةاسةون ةتال عون لموقع الس الل، وأس مها تو ةمات موتور  ثأرةل، واشالتال ال  

ا أن ةت  بال قات الرصا  و الدهالا،  بسال ها شباب متهور  سب الت ةةر ممكو 

 وأجج وارها دو  اق ةمةل خشةت أن تص  إلةه  شرارتها.

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

 ال للمهووسين والهمجيين

Aref Dalila   

لعن   التدخةن و ما المدخوةن من عواقبن، وأهمها الموت بالسالرالالان أو 

بدون السرالان ، وك ما سمعت عن وفا  أ د القرباء أو الزمالء رجعالت إلال  

الوراء وبدأت العد لتأكد ل مر  الل  أوه  جالمالةالعالا ، وبالدون اسالتالثالوالاء، مالاتالوا 

 بسبب التدخةن .

وبالالبع كان هذا في ما قب  " الوكبل السورةل الع م "، التي أصبح الموت فةها معممالا  وأبسالال 

 من "شربل سةكار  " ، إما " ماةل  ل والن !!!" أو "جهادا  في سبة    !!!" .

مع إالاللل العا  الجدةد وقو  لمهووسي ااوت ار الذاتي، بالالالتالدخالةالن ، أو بالوسالا ال  أخالرى، أن 

ةق عوا عون وعوها قب  فوات ااوان، وكذلك وقو  لمهووسي و ر اآلخر المخت  ، ) لون اةشبههال ، 

أو لوه  اةستالةعون أن ةتشبهوا بن ا، بأبشع صور القت  والتعذةب الهمجةل، الالتالي إن دلالت عال ال  

 شيء فهو أن مرتكبةها لةسوا بشرا ، وقو  : كج  همجةل !.

إن سورةل في غو  عن جمةع المهووسةن والالهالمالجالةالةالن، وسالتالكالون أفضال  بالمالالةالةالن الالمالرات 

 بدووك  . والمستقب  أكبر برهان !

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

 عفرين  -طريق حلب

Farzand Alamdar 

معزوفل جمة ل ألجها وغواها سكان عالجالرةالن.. صالداهالا ةالالمالس وجالداوالهال  

 عجرةن " -وذكرةاته  الجمة ل، أصدقا ي ةسألوووي .. كة  هي الرة    ب 

أقو  ل  ةبق  من هذا الالرة  إا الذكرةات، وااس  في ك  ةالو  ةالخالتالجالي 

ووس ك أخرى، ع   أالرافها آثار ةعتقد أوها تالعالود لالُمالزارع وأبالوالةالل جالمالةال الل 

الالراز وخرد  الةات ُتو ي بجقدان كثالةالر مالن أرواح الالبالشالر.... تالرسال  فالي 

ذهوك صور لالجا  فقدوا آباءه  وأرامال  فالقالدن أزواجالهالن وأمالهالات فالقالدن 

 ن.ف ذات أكباده

كالذلالك خال الت ....    -موودةا  ....  قهو  اكسبالرةسالو  -كارفور  : عجرةن خ ت من -الرة    ب 

 من م بةها إا ق ةال  ...

 

  أمةن مع و 

ما وشاهدل الةو  لةس بالأزمالل 
أو مالبات عالادةالل عالابالر . فالهالذا 
العال  الالذي خالرا مالن الال الرب 
البارد ، قد ةال المال  مالعالن وعالودا  
بمستقب  زاهر، كالمالا قالد ةال المال  
 معن عود  رهةبل إل  الوراء.

فهذل الشعوب المخت الجالل دةالوالا 
وعرقا ول ات وتارةخا وتالقالالالةالد، 

مجبر ، الةو ، ع   التعاة  بسال  واوسجا . وبالالرغال  مالن أن 
 هذل الشعوب تتساء ، فتن الجواب لةس واض ا .

فهواك المهاجرون مالن الالعالالال  الالثالالالا إلال  الالدو  الال الوالةالل 
ال ربةل، الذةن ل  ةودمجوا بعد في مجتمالعالاتالهال . بال  ةالجالابالهالون 
أوواعا  من الرف  والتمةز العوصري أو الدةوالي. وفالي الالوقالت 
وجسن، وشهد وثبل اةجابةل في اتجال تجاوز التمالةالةالز الالعالوالصالري 
 وأعوي اوتخاب السود باراك أوباما ر ةسا  ل واةات المت د .

إن الجد   و  " التعاة  " جالد  لالن ةالتالوقال . وسالةالرافال  
البشر الوا  القرن الوا د والعشرةن. الشعوب تالدرك تالوالوعالهالا 
وتعي خالفاتها وتتمسك ب قوقها ولكوها تالدرك أةضالا   الاجالتالهالا 

 إل  بعضها البع  ل ماةل وجسها.
وع ةوا أن اووت ر تجاوز الشعوب لخصا صها وعالداواتالهالا 
وأ قادها. وتدرةب الشعوب ع   التعاة  فةما بةوها مالهالمالل بال  
معركل الوة ل. تتالالال الب تالثالقالةالجالا  خالاصالا  وقالواوالةالن ومالمسالسالات 

 مكرسل لها. كما تتال ب قةادات  كةمل وواعةل.
والةو  ةجب أن تالخالا  هالذل الالمالعالركالل عال ال  مسالتالوةالةالن: 
والوي وعالمي. وهذا ما ل  ةالتال القال  بالعالد. صال الةالح أن الالعالالال  
أصبح " قرةل كبالةالر  " بالجالضال  وسالا ال  ااعالال  والالتالواصال . 
ومقتضةات ااقتصالاد والسالةالاسالل. ولالكالن " الال الزازات " و " 

 الكراهةات " بةن الشعوب ما زالت  ةل تجر  بةوها.
 -وع   الخ  هذا الصدع بةن ال رب والالعالالال  الالعالربالي 

 ااسالمي. والذي ازداد اتساعا  في السووات الخةر .
أوا من الالذةالن ةالتالألالمالون مالن  الدوا هالذا الصالدع، ولالكالن 
كثةرةن ه  الذةن ةروون صدعا  البةعةا  أو ةستجالةالدون مالوالن. وا 
ةدركون مالدى الالخالالالر الالذي تشالكال الن الالمالواجالهالل بالةالن الالعالالال  

 ااسالمي وال رب.
وما عم ةات اارهالاب الالتالي عالرفالتالهالا والةالوةالورك ومالدرةالد 
ولودن ووةروبي وجربا وبالالي وبالةالروت وعالمالان واسالالالمالبالو  

 وب داد ومووباي، إا من وتا ج هذل المجابهل.
قد ةقو  البع  إن هذل العم ةات اارهالابالةالل اتالهالدد، كالمالا 
كاوت الترساوتان الوووةتان، المةركةالل والسالوفالةالاتالةالل، تالهالددان 
العال  بالجواء. ولكن ماذا إذا  ص  اارهالابالةالون عال ال  أسال ال الل 
دمالار شالامال "، مالاذا عالن الخالالالار السالةالاسالةالل وااجالتالمالاعالةالل 

 وااقتصادةل التي ةسببها اارهاب بت ك الس  ل".
إن الدو  التي اتخذت التدابةر القاوووةل والبولةسةل الالالزمالل 
لمقاومل اارهاب،  سوت فعال الت. ولالكالن مالا فالعال التالن، اذا الالا  
 وتشدد توجةذل، قد ةمثر ع   ال رةات الخاصل والدةمقراالةل.

إن تصاد  ال ضارات ا ةقتصر ع   الجد   و  الخالمالر  
والالال الالجالالاب أو الالالوالالصالالو  الالالدةالالوالالةالالل، بالال  ةالالجالالوالالح بالالاإلوسالالان 
والمجتمعات و و الالتالعالصالب والالعالوالصالرةالل والالمالذابالح الالدةالوالةالل 
والالا جةل. أي و و اوهةار ك  ما ةشك  كرامل الخالال  والالقالةال  

 التي جوهر ك  ال ضارات البشرةل.
و ت  الذةن ةدعون مقات ل البربرةل ةالوالتالهالون بالالال الر  فالي 
 -البربرةل، بدوره . فالعو  اارهابي ةستجر العوال  الالمالقالاو  
لإلرهاب، وةمهد لعو  جدةد. وةصبح مالن الصالعالب الالخالروا 

 من   قل العو  أو معرفل من كان البادئ".
إذا استمر هالذا اإلرهالاب والال الرب عال ال  اإلرهالاب، بالةالن 
"القبا   البشرةل"، فقد تتعر  الالدةالمالقالراالالةالل فالي الالعالالال  إلال  

 وكسات، كذلك  قو  ااوسان والقة  ااجتماعةل.
قد اةكون ذلك م توما . ولكن ابد، لتالفةن، من كالثالةالر مالن 

 الرمةل الصا بل والعز  واابتكار.

 بارةس. -دار غراسي  - 0229* كتاب صادر في 

 العامل يف خلل عندما تتعب احلضارات*
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كاوالون الالثالاوالي  2صباح الثالثاء 

، وإثر أزمل ق بةل، في مشج  0202

اقال الةال    –الالوارئ بمدةول الس ةماوةل 

كردستان العرا ، توفي الالمالسالر الي 

والمترج  السوري غسالان والعالسالان، 

 .0922وهو من موالةد مدةول موبج 

عالالمالال  الالالرا الال  مالالا بالالةالالن أعالالوا  

فالالالي الالالالمالالالسالالالرح  0922  –  0922

الجامعي  بمدةول   ب ممث ال  ومساعد 

سافر إلال   0922مخرا، وفي عا  

الل فالي  ألماوةا لدراسل الع و  المسر ة 

جامعل مةوو ، و الاز عال ال  شالهالاد  

الالمالالاجسالالتالالةالالر، ثالال   درس فالالي مالالعالالهالالد 

 0922)جمة ةالنا لال التالمالثالةال  أعالوا  

 في مدةول أول  اللماوةل. -0922

أسس فر  فوةل، وكالتالب الالعالدةالد 

من المسر الة الات بالالال ال الل اللالمالاوالة الل 

وأخرجها بوالجالسالن، وعالمال  مالخالرجالا  

وممالث الال  فالي السالةالوالمالا والالتال الجالزةالون 

س مالالاد  الالالتالالألالالةالال   الالن. در  اللالالمالالاوالالةالالة 

المسالر الي  فالي عالدد مالن الالمالعالاهالد 

والكادةمةا ت المسر ةل  في ألماوالةالا، 

وترج  عددا  من الالمالسالر الة الات عالن 

، وتالرجال   ال  ل العربةل  إل  اللماوةالل 

عن اللماوةل  إل  العربةل  عالددا  مالن 

الالل  الالل والسالالةالالوالالمالالا الالة  الالالكالالتالالب الالالمالالسالالر الالة 

 والسةاسةل وغةرها.

عالاد إلال  سالورةالا ،  0999عا  

وأخرا ع   خشبل المسرح العمالي  

في دمش  مسر ة ل )موموا ل كالاتالب 

اللماوي  مةخا ة  إودل، واشتالرك فالي 

ورةل   بالولل عدد من المس سالت الس 

 المشهور .

اوالتالقال  لال العالةال  فالي  0222عا  

مدةول الس ةماوالة الل،  الةالا عالمال  فالي 

مكتب الجكر والوعي التابع لالالت ال الاد 

الوالوي الالكالردسالتالاوالي، وسالاهال  فالي 

رفد العدةد من المالجالالت والالجالرا الد 

 الكردستاوةل والعراقةل.

عني
ّ
 مـن فنانيـها املبد

ً
 سـوريا تفقـد ثـالثـة

في دار السعاد  ل مسوةن بدمش ، 

مسالالكالالوالالن ااخالالتالالةالالاري، ةالالو  ااثالالوالالةالالن 

، أغالمال  0202كاوون الالثالاوالي 02

الجوان التشكة ي السالوري الالمالشالهالور 

م مد ممتاز الب ر  عةوال إل  البالد، 

مالوةا  صج ات زاخالر  مالن عالمالرل 

سن ل جن واابداع.  الذي كر 

ولد الرا   من عا  ل دمشقل عا  

، ودرس الالالجالالن فالالي مصالالر 0922

وأكم ن فالي كال الةالل الالجالوالون الالجالمالةال الل 

الواش ل بدمش ، وكان مالن خالرةالجالي 

 الدفعل الول  .

بالالعالالد الالالتالالخالالرا عالالمالال  كالالمالالدرس 

/ سول، لالكالوالن 02ل جوون الجمة ل مد  /

استقا  وتجرغ ل عمال  الالجالوالي،  الةالا 

أقا  العدةد من المعار  في الداخال  

 والخارا.

0922بدأ  ةاتن الجوةل في العا  /

/ بالالمالالمالالارسالالل الالالرسالال  الصالال الالجالالي 

والكارةكاتالةالري، لالذلالك ةالعالتالبالر أ الد 

مالالالمسالالالسالالالي الالالالرسالالال  الصالالال الالالجالالالي 

والكارةكاتةري في سورةالل، مال الاوا  

 إدخا  مجاهة  الجن التشكة ي إلةن.

ةالالعالالد مالالن أهالال  رسالالامالالي أدب 

الالالالجالالا ، وهالالو مالالن رواد الالالرسالال  

التع ةمي، إذ رس  ل كتالب الالمالدرسالةالل 

الول ، فأ ب الالجالا  شالخالصالةالاتالن 

بالالالالاسالالالال  وربالالالالاب، وقالالالالد   رسالالالالو  

المس سالت المصور  )الالكالومالةالكالسا 

 .التي أبدع فةها

ةالالعالالد الب الالالرو الالي لالالمالالجالال الالل 

 0929التي أسالسالهالا عالا   «أسامل»

مع الكالاتالب الالمالسالر الي سالعالد الال الـالن 

ووالالوس والالالقالالا  زكالالرةالالا تالالامالالر، 

، «الالالالجال  الالعالربالي»وممسس مج ل 

الصادرتةن عن وزار  الالثالقالافالل فالي 

دمشالال ، كالالمالالا رسالال  لالالعالالد  مالالجالالالت 

 وجرا د أخرى.

قا  برس  الالعالدةالد مالن الال الو الات 

الزةتةل، ومن أهمها لو الل مالةالسال الون 

المعروضالل فالي بالاوالورامالا الالجالوالدي 

 المجهو  ع   سجح جب  قاسةون.

بسبب أعالمالالالن الالجالوالةالل الالمالمثالر  

تالالالعالالالر  لالالالالعالالالتالالالقالالالا  والالالالتالالالهالالالدةالالالد 

 والمضاةقات.

 الفنان التشكيلي ممتاز البحرة

لع  الشاشل السورةل كاوت غالوالةالل 

ع   الدوا  ب ضور الجالوالان السالوري 

رفة  سبةعي الذي اشتهر بالاسال  "أبالو 

صالح “ صةاح" عن دورل في مس السال  

الالالمالالعالالرو  بالالةالالن السالالورةالالةالالن، ”  الالالوالالو 

ولقب بجوان الشعب لما لن من ا التالرا  

ومالكالاوالل مالمالةالز  فالي قال الوب مالالةالةالن 

 مشاهدي أعمالن الجوةل.

توفي  0202/ 2/0مساء الخمةس 

فوان سورةا الم بوب وُشةالع جالثالمالاوالن 

في العاصمل  وهو مالن مالوالالةالد  الي 

، ومالن 0922البزورةل بدمش  عالا  

أبرز أعمالن مسر ةل أبالا  ب دوا عا  

، ومالث ال  ” سالجالر بالرلالك“ ، وفة   0922

أهال  “ في مسال السالالت عالد  أبالرزهالا: 

أةالا  ” ، و” لةالي الصالال الةالل” ، و” الراةل

 الالمالالا  ” ، و” الالالخالالشالالخالالا ” ، و” شالالامالالةالالل

 .، وغةرها”مقالب غوار”، و”الهوا

ةالالعالالتالالبالالر الالالرا الال  مالالن الالالمالالمالالثالال الالةالالن 

المخضرمةن في سورةا،  ةالا عالمال  

موذ خمسةوةات الالقالرن الالمالاضالي فالي 

مسالالارح دمشالال  ووالالوادةالالهالالا الهالال الالةالالل، 

ومث   عشرات الدوار الجوةل، كان في 

المشهالور بال البالاسالن ”  القبضاي“بعضها 

 الجولك وري.

 فنان الشعب " أبو صياح "

 تأليف، ترجمة، تمثيلالمسرحي غسان نعسان ... 

 -كتاب جدةد بعووان )الال الةالران 

مالالجالالهالالومالالا  ومضالالمالالووالالا  و الالهالالورا ا، 

 -أربالةال   - 0202الالبعالل الولال  

اقال الةال  كالردسالتالان الالعالرا ، تالألالةالال : 

غجور مخمالوري، تالرجالمالل وتالقالدةال : 

د.كما  غمبار، ةتضمن دراسل أدبةل 

 لو  شعري وثري غوا ي ف ك وري.

فالالالي الالالالمالالالوقالالالع االالالالكالالالتالالالرووالالالي: 

www.yek-dem.com 

و  مو   بال هجل الكالرمالاوالجالةالل 

الجووبةل )السالوراوالةاللا، وهالو سالا الد 

عال الال  الكالالثالالر فالالي مالالوالالاالال  هالالولالالةالالر 

 وكوةن وراوودوز ومهاباد وسون...

ةقو  المملال : " الال الةالران هالو 

ذلك الو   العاالجي الذي ةوبالعالا مالن 

 الالوالالاجالالر والالاي رعالالا  كالالوردسالالتالالان 

وةعرفوا بالأةالا  أخالرى، وهالي الةالا  

المالاضالةالل الالتالي تالروي لالوالا الال الةالا  

البسةالل الساذجل ل مجتمع الالكالردي، 

وجما  ورقل المرأ  وال ب المتباد  

بةن اابن الةالتالةال  الال الةالران والالبالوالت 

الةتةمل الال الةالرى، وجالمالا  وتالزةالةالن 

البةعل كوردستان والصةد والالالراد، 

والعاالجل الم بوسل في أعما  اابن 

 الةتة  ال ةران تجوز وتجة ".

 غفور خمموري -احلريان ... دراسة أدبية 
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معروٌ  موذ أن اسالتال ال  الالمالاللالي 

و ا  ال ك  في اةالران بالجالكالر قالومالي 

فارسي متعصب ودةوي مالذهالبالي، تال  

إقصالالالاء الالالالقالالالومالالالةالالالات والالالالمالالالذاهالالالب 

والتةالارات السالةالاسالةالل الخالرى، بال  

ومورست ب قالهالا مالخالتال ال  صالوالو  

ااضالالالالالهالالاد والالالقالالمالالع، فالالاضالالالالالرت 

ال ركل الكردةل في اةران لالستمرار 

في كجا ها المس ح إل  جاوب وضالها 

السالالةالالاسالالي، ودفالالعالالت شالالعالالوب اةالالران 

عموما  والُكـرد بشالكال  خالا  عال ال  

مر  عقود وازا  ثموا  بالاهال الا  لالتال الك 

 الزمل الداخ ةل المزمول.

 -بخصالو  الالراهالن ااةالراوالي 

الالالُكالالـالالردي وشالالرت مالالمسالالسالالل الشالالر  

الوسالالال لالال الالبالال الالوا مالالقالالاا  )مالال الالخالال  

سةاساتيا لال البالا الا هالورمالان عال الي 

 وفي موقعها االكترووي:

k.org-http://www.meri 

إةالالالران وال الالالزاب بالالالعالالالوالالالوان )

الكوردةل المعارضل فالةالهالا: الال الاجالل 

 إل  ال وارا، جاء في مقدمتن:

" بالالالالالالالرغالالال  مالالالن ان إةالالالران 

وال زاب الكوردةالل الالمالوجالود  فالي 

إةالالران مالالوالالخالالرالالالل فالالي والالزاع مسالال الالح 

متقالع ع   مدى عقود إا أن إةالران 

ل  تستالع أن تالجالتالا هالذل ال الزاب 

وتقضي ع ةها، وع   وال الو مالمالاثال ، 

لالال  تالالكالالن هالالذل ال الالزاب الالالكالالوردةالالل 

المس  ل والمتواجد  في إةران قالادر  

ع   فر  مالالبها ع   الالدولالل لالذا 

فهوالك  اجل لتقدة  توازات من قبال  

الالالالالالالرفالالالةالالن وقالالالد أبالالالدت ال الالالزاب 

الكوردةل استعالدادهالا لال التالجالاو  مالع 

ال كومل اإلةراوةل بشالرال أن تالكالون 

الخةر  اي ال كومل اإلةراوةل جالدةالل 

 ".في إةجاد    دا  

وبعد أن تالر  البا ا إل   الا  

ال الالزاب الالالكالالردةالالل ودةالالوالالامالالةالالاتالالهالالا 

الداخ ةل وأبدى رأةالن بالمالا ةالمالكالن أن 

 -تمو  إلالةالن الالعالالقالات المالرةالكالةالل 

ااةراوةل وسةا  السةاسات ااق ةمةالل، 

قا : " ... إن تسالوةالل مالوالصالجالل مالع 

ال زاب الالكالوردةالل الالمالعالارضالل أو 

مالالوالالح الكالالراد اإلةالالراوالالةالالةالالن  الالقالالو  

متساوةل سةمدي ال  مالر ال الل جالدةالد  

من عالقات أفضال  لالةالس فالقالال بالةالن 

إةران وأق ةاتها الكوردةل ولكن اةضالا  

بالالةالالن إةالالران والالالكالالورد عالال الال  والالالالالا  

أوسع. في وهالاةالل الالمالالالا  سالتالقالوي 

ذلك من و د  إةالران عال ال  الالوالالالا  

الالالداخالال الالي وسالالتالالعالالزز اةضالالا  الالالوضالالع 

ااق ةمي إلةران. لن تستالالالةالع إةالران 

أن ُت ق  الالزعالامالل ااقال الةالمالةالل الالتالي 

ترغب بها دون التواص  الجع ي مالع 

الكالالراد الالالمالالوجالالودةالالن فالالي الالالبالالالد 

 ".والتعام  معه  كشركاء

 وخ   الكاتب إل  توصةات:

" في    الدةوالامالةالات السالةالاسالةالل 

ااق ةمةل الراهالوالل والالوالاشال الل ةالوالبال الي 

إلةالالران أن تالالوالالخالالرال فالالي مالال الالادثالالات 

س مةل  قةقةل مع أ زابهالا الالكالوردةالل 

المعارضل تالهالد  الال  تسالوةالل ذات 

فا د  متبادلل لال الالالرفالةالن. ومالن شالأن 

ذلك أن ُةعزز من مكاول إةران كالقالو  

اق ةمةل متزعمل وستكون إةران بذلالك 

المستجةد الو  من هذا المر. ولالكالن 

ترك هذل القضةل بدون    قد ةكالون 

ضارا  إلةران والموالقالل بشالكال  عالا  

وقد ةالكالون لالن تالأثالةالرا  سال البالةالا  عال ال  

عالالالقالالات إةالالران مالالع الكالالراد فالالي 

الموالقل. ع   ك   ا  إن الالالالرةال  

لبواء روابال أفض  مالع الكالراد فالي 

الجوار ةبدأ بالكورد ااةراوالةالةالن اوا  

وقالالبالال  أي شالاليء. أمالالا بالالخالالصالالو  

ال زاب الكوردةالل والجالسالهالا فالهال  إذا 

أرادوا أن ُةمخذوا ع ال  مال المال  مالن 

الجد فةجب ع ةهال  وضالع خالالفالاتالهال  

جالالاوالالبالالا  وعالالد  اإلوالالخالالراال فالالي والالزاع 

مس ح والعم  من أج  تالوةر رمةالل 

واقعةل وا د  ةستالةعون أن ة ققوها 

 "..معا  

إل  جاوب الزمات العدةد  الالتالي 

تشالهالالدهالالا الالالمالالوالالالالقالالل تالالبالالقال  الالالمالالسالالألالالل 

الكالردةالل فالي إةالران قضالةالل سالاخالوالل 

ت الت الالرمالاد، وإةالجالاد  ال ي سال المالي 

سالالةالالاسالالي عالالاد  لالالهالالا ةالالجالالوالالب إةالالران 

 وجةراوها عواقب وخةمل.

 إيران واألحزاب الكوردية المعارضة فيها: الحاجة إلى الحوار

ـردية ساخنة حتت الرماد ... وتطوير رؤية واقعية
ُ
 قضية ك

\   0\    02بالالعالالد  الالهالالر الثالالوالالةالالن 

قالا  وفالٌد مالن مالوال المالل اقال الةالال   0202

كالالردسالالتالالان الالالعالالرا  لالال الالزب الالالو ـالالد  

بزةار  لمقر   زب اات اد اإلسالالمالي 

عرا . ض  الوفالد كالال    –الكردستاوي 

مالن السالالاد  )صالالالالالح بالالوزان مسالالمو  

المو مل وعضالو الالهالةال الل الالقالةالادةالل و 

مسعود عالمالو و اسالمالاعالةال  شالامالو و 

وةس مصالج  أعضاء لجول العالقات 

في المو ملا، وكان في استقبالالالن مالن 

جاوب ال زب الشقالةال  السالاد  )وصالر 

الدةن سالعالةالد سالوالدي مسالمو  مالكالتالب 

العالقالات، مالقالدةالد صالدةال  و فالرمالان 

 أسعد عضوي مكتب العالقات ا.

ب ا الجاوبان الوضالاع الالراهالوالل 

في الموالقل والزمالل الالتالي تالمالر  بالهالا 

موالقل الشالر  الوسالال، وأكالدا عال ال  

ضرور  و د  الص  الكردي لما لها 

من أهمةل بال ل ل   القضةل الالكالردةالل 

 بشك  عاد .

 زيارة إىل مكتب االحتاد اإلسالمي الكردستاني
عقد ممث وا مو مات أ زاب 

كردةل وكردستاوةل في مدةول 

هامبورغ اللماوةل ااجتماع الثاوي 

، 0202/  0/  02المشترك بتارة  

وب ضور ممث ي مو مل  زب 

الو ـد . بدأ ااجتماع بالتر ةب 

بال زاب المشاركل من جدةد، ث  

الوقا   و  إةجاد آلةل وسب  العم  

المشترك وتالوةرل وتو ةمن في مدةول 

هامبورغ، وذلك بهد  خدمل الجالةل 

الكردةل و الكردستاوةل، وإقامل 

وشاالات وا ةاء المواسبات القومةل 

الكردةل بشك  مشترك ت ت راةل 

الع   والوشةد القومي الكردي ،  ةا 

تقرر عقد اجتماعات دورةل مستمر  

 ب ةل إوجاح العم  المشترك.

 اجتماع مشرتك يف هامبورغ

 ŞEMAMOKمج ل شن ماموك 

شهرةل ثقافةل وفوةل ُتصدر في مدةول 

برلةن اللماوةل بال  ل الكردةل، وفي 

/ س الت الضواء ع   02عددها /

وشاال فوي لمو مل  زب الو ـد  في 

 برلةن.

 شه ماموك ... شهرية ثقافية وفنية

http://www.meri-k.org
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لقاء السالةالد عالدوالان الالمالجالتالي مالع                            

بالالالالتالالالالارةالالالال         وكالالالالالالالالالل الوالالالالاضالالالالو                

20/20/0202   . 

تالالرجالالمالالل عالالن الالالكالالردةالالل: هالالةالال الالل                        

 الت رةر         

 

الر ةس السالابال  لالبالرلالمالان إقال الةال                              

كردستان الالعالرا  وعضالو الالمالكالتالب                            

السةاسي لالت اد الوالوي الكردستاوي                                  

     ُ السةد عدوان المجتي:" ااستقالال   هالو                            

                        ٌ     البةعيي ل كرد،     كان ةجب أن         

 "ةوالن قب  ما ل عا                   

 :هولير     

اوتقدد السةد عدوان المجتي/الر ةالس     َ                            

الساب  لبرلالمالان كالردسالتالان وعضالو                             

المكتب السةالاسالي لالإلتال الاد الالوالالوالي                              

َ               Yالكردستاوي           تعام   ب الداد مالع     

 :هولةر قا الال            

"       ٌ العرا  ال الي هو عرا   مجكالك                     

ولةس مو داا. من جم ل مشاك والا مالع                                 

ب داد هالي مسالألالل الالرواتالب، الالوالجالال                               

وال از، والمالوالاالال  الالكالردةالل خالارا                               

إدار  إق ة  كردستان. وبسبالب رقالابالل                                  

السول الشةعل، فقد تضررت الالعالالقالل                                

 ."الكردةل         -العربةل         

أدل  السةد عدوان المجتالي بالآرا الن                                

 و        AAالمراس  وكالل الواضو                     

الوضالالاع فالالي كالالردسالالتالالان بصالالور                          

خاصل والعالقات بةن ب داد وهولالةالر                                

والوضع الالعالا  فالي مالوالالالقالل الشالر                              

                   َ الوسال. تسوو   المجتي موصب ر الةالس            

برلمان إق ة  كالردسالتالان فالي مالر ال الل                               

ماضةل، وهو اآلن سةاسالي مالعالرو                             

ةالالعالالمالال  فالالي صالالجالالو  قالالةالالاد  اإلتالال الالاد                           

 .الوالوي الكردستاوي                 

إعالن الدولة حققنا، و ال يمكنن                               "

 "قيادةة العراق بحكومة مركزية                           

                        َ ت داا المجتي عن عم ةل تال الرةالر    

الموص  ومواقشل مسألل الالعالرا  مالا                                

 :بعد داع         

"            ُ  تال  اآلن، ةالمالكالنن الالقالو  بالأن             

                   َ        َ العرا   قد فش   فالي مسالألالل الالمالدوالةالل      

والالالدةالالمالالقالالراالالالةالالل و الالقالالو  اإلوسالالان،                            

وتأمةن  قو  المكوووالات الالمالخالتال الجالل.                                 

تترى، ه  سةبق  الالعالرا  كالمالا كالان ُ                             

سابقاا أ   أوالن سالو  ةالوالجالح فالي  ال           ْ                    ِّ 

المشاك  القا مل بةن السول والشةعالل".                                     

إوه  ل  ةعم وا إل      هذل الالقالضالةالل                                   

في الجتر  الالمالوالصالرمالل، لالذلالك، فالقالد                               

                         ْ تعممقتت أكثر. وهذل الالقالضالةالل لالةالسالت      

موجود  في العرا  لو دها، ب  هالي                                

موجود  في السعودةل، دو  الخ الةالج،                                 

الةمن، سورةا، لبوان وبالعال  الالدو                                 

  ."الخرى     

 ت دا السةالاسالي الالمالسالمو  فالي                       

Y                          عن مستقالبال  الالعالالقالات بالةالن

سورةا والعرا  وقا  بالأوالهالا تالتالعال ال                                 

ال           بالصراع الدا ر بةن السووالل والشالةالعالل                         

ومصالح الدو  اإلق ةمةل مث  تالركالةالا                                 

 :وإةران والدو  الع م  قا الال                           

"  َ وكذلالك، فالتن السالعالودةالل ودو                          

الالالخالال الالةالالج قالالد دخالال الالت الالالقالالضالالةالالل، لن                           

                           َ ال ربب الدا ر  في سورةا قد  الرفالت     

المسألل و و اتجالل آخر، لن تالوال الةال                   ي               

داع  ةالعالتالبالر تالهالدةالداا عال ال  المالن                             

الالالعالالالالالمالالي، وكالال  الالالدوالالةالالا تالالوالال الالر إلالال                               

الالال الالرب الالالبالالالالالولالالةالالل الالالتالالي تالالقالالودهالالا                            

البةشمركل ضالد الالتالوال الةال  اإلرهالابالي                              

  ْ بعةن التقدةر واا ترا . وقالد دخال التت                               

روسةا في مةدان الصراع بقو . كالمالا                                 

        ٌ وعتقد بأون سو  تالرأ ت ةراتت كبةر                           

ع   السةاسل المالرةالكالةالل بالعالد تسال ال                                

ترامب لالمالهالامالن، اآلن، ومالن خالال                             

سةاسل ترامب  الو  مسالألالل الالجالةالزا،                               

تتضح معال  قةاد  واتجاهات السةاسل                                   

المرةكةل ومستقب الهالا الالعالمال الي عال ال                                

 ."أر  الواقع          

                             َ وأككدد المجتي أن ال كومل العراقةل     

ا تم ك فهماا وتصوراا واض اا لقةالاد                                     

الالالمالالوصالال  بالالعالالد داعالال ، وسالالو                        

                    ٌ ةصالد  ك   من مسالمولالو الال الكالومالل        

العراقةل و الكالومالل إقال الةال  كالردسالتالان                               

بمشاك  وقضاةا  تستدعي   الواا، إذ                                 

ُ     "    :قالا     ا تالزا  هالوالالاك الالالبالعالال   مالالن                 

مواالقوا خارا إدار  إق ة  كالردسالتالان                                  

واقعل ضالمالن  الدود والةالوالوى، وهالذل                            

القضةل تستدعي الدرس والالمالوالاقشالل.                                

       ٌ العالرا  الال الالالي هالو عالرا   مالجالكالك                     

ولةس مو داا. من جم ل مشاك والا مالع                                 

ب داد هالي مسالألالل الالرواتالب، الالوالجالال                               

وال از، والمالوالاالال  الالكالردةالل خالارا                               

إدار  إق ة  كردستان. وبسبالب رقالابالل                                  

السول الشةعل، فقد تضررت الالعالالقالل                                

الالكالردةالل. والالمالسالألالل الالتالي                        -العالربالةالل       

وواقشها  الةاا هي ه  سالو  وسالتالمالرر                               ُّ 

مع العرا  أ  ا. فتذا كان الجواب بـ                                    

وع ، فةجب أن ودرك بأوالن مالن غالةالر                               

الممكن أن تبق  العالالقالل بالةالوالوالا كالمالا                                 

كاوت سابقاا، لن تال الك الالمالعالامال الل قالد                                 

              ُ           ْ فش تت، وةجب فالتالحح صالجال الل جالدةالد      

وموق  جدةد. أما إذا كاوالت اإلجالابالل                                 

                 ُ بـ ا، فع ةوا الب اا أةضاا عن أس وب                  

 ."جدةد في العم              

وفي  الا  فشال  كال   مالن بال الداد                          

            َ وهولةر في اإلتجا ، عببرر المجتي عالن                      

 :وجهل و رل في هذا اا تما  قا الال                               

"             ٌ       ُ ااستقال   هو     البةعي،  ال         

كان ةجب أن ةوالول قالبال  مالا الل عالا .                                 

فو ن كأهالي وسكان إق ة  كردسالتالان                                 

              َ من  قوا أن و اف   ع   خصالا صالوالا                

بصر  الالوال الر عالن بالقالا الوالا ضالمالن                          

العرا  المو  د أ  ا، لكن ةالجالب أن             ا                   

ةكون ذلالك مالن خالال  الال الوار. فالي                            

  َ ال قةقل، أوالا ا أجالد  الالالةالاا السالاسس                               

      ُ الذي ةمكووا بالمالوجالبالن الالبالقالاءء ضالمالن                         

العرا ، إا أووي ا أجز  بالاسالتال الالالل                                 

         ْ ذلك. ولكالن، إذا اسالتالمالرتت سالةالاسالتالا                     

ب داد وهولةر في هالذا اإلتالجالال، فالتن                                 

اات ادد سو  ةكون صعالبالاا لال ال الاةالل،      َ                         

لووا  ت  من جهل الثقافل قد أصب وا                                   

مجتمعةن مختال الجالةالن، وبالقال  اإلتال الاد                              

مقتصراا ع   الخارالل لو دها، كمالا                                 

ا توجد فالي الالعالرا  إراد  الال الجالا                                

 .ع   اات اد          

م   وق   ف االت   ح   اد ال   وط   ن   ي                    

 .من االستقالل               الكردستاني          

 أوضالح السالالةالالد الالالمالالجالالتالي مالالوقالال                       

Y                    من ااستقال  قا الال: 

ا أعالالتالالقالالد بالالأوالالن سالالو  ةصالالدر                       "

                          ٌ صوتت مواوئ ومعتر  ع   الدولل   

                ْ الكردةل، ول  أسمعع بأون هوالاك  الزب                 

كردي اعتر  قةا  الدولل الكالردةالل،                                 

  َ لكن الصراعات السةاسةل قالد أوصال                               

ال الل إل   دد ةعادي فةن كال   الزبب                                ي 

سةاسات ال الزاب الخالرى، لالكالوالهالا                            

في  قةقل المالر تالدعال  قالةالا  الالدولالل                                

الكردةل. عودما كان ما  جال  ةالقالو                                  

أنن )الدولل الكردةل     ا، كان ةقصالد                       ٌ             

موها أووا جمةعاا وواض  لج  ت القالةال                                   

ذلك ال   ، وإا.. ف ماذا وال المال  اسال                                  َ  

 ".اات اد الوالوي الكردستاوي"                         

الال         أمالالا بالالخالالصالالو  تالالدخخالال  الالالدو                

والالالقالالوى الجالالوالالبالالةالالل فالالي مالالوضالالوع                         

  َ              َ ال ااستقال ، فقد قةةال   الالمالجالتالي الالوضالعع                 

 :قا الال      

"                   َ وجدد آثالارر الالعالوامال  الالخالارجالةالل   ُ     

ع   جمةع القضاةا، فتن كاوت هالوالاك                                 

بةووا خالفات وتالوالاقضالات، فال السالو                              

ةتمكن أعداموا من تمرةر مخالالاته                                  

وبرامجه  ع ةوا جمةعاا بسهولل. وإووا                                     

وتذكر عودما كوا مو  دةن فالي مسالألالل                    ا             

الجةدرالةل ل عرا ، كة  كاوت فرصل                                  

الوجاح مماتةل وممكول، ولال  ةالتالمالكالن                                 

 ".!!أ دد من اعترا  الرةقوا  ٌ                  

 ه  ن  اك ض  رورة ل  الت  ف  اق ب  ي  ن                     

     و     

                              َ رف   السةد المجتي الوباء القا  ل   

 و    Y بأوالن قالد تال   ااتالجالا  بالةالن                      

PD                          ع   تشكة   الكالومالل جالدةالد

 :ب ةاب  ركل كوران،  ةا قا                          

"                 ٌ لةس هواك شيءء من هذا القبة ،            

إوما المر الذي وتبا ثن سوةاا هو                                         

المالشالاكال  الالقالا المالل وأسالالالةالب عالمال                              

بالمالشالاركالل            Y البرلمان. ةالرغالب              

جالالمالالةالالع الالالالرا  فالالي الالال الالكالالومالالل                        

 لالةالس مالمالثالالال لـال               Y الجدةد ، فـال           

Y                           وا ل ركل كوران، ب  ةجالب

ااتجا  بةوهما." و و  ااتالجالا  بالةالن                                   

Y   وPDk                 ةالالقالالو  السالالةالالاسالالي ،

 :الكردي صا ب التجربل الالوة ل                           

مالالالن أجالالال  مسالالالتالالالقالالالبالالال  واعالالالد                     "

لكردستان، هواك ضالرور  لالتالأسالةالس                             

،   PDkو   Y عالقات وضالةل بةالن                

و ركل كالوران.                  Y وكذلك بةن         

ةجب أن ةشم  ااتالجالا  بالةالن بالعال                             

  َ الالالالالرا  ا ةالالالعالالالادي الالالالالرا                       

 الخالالرى، فالال الالصالالو  اتالالجالالا   بالالةالالن                  ي    

Y   وPDk                   ةجب أا ةكالون عال ال

 ساب كوران. لةس هواك أي اتالجالا                                

، لالالكالالن ا         PDkو   Y جالالدةالالد بالالةالالن        

تزا  المعالاهالد  ااسالتالراتالةالجالةالل بالةالن                               

 ".الجاوبةن قا مل              

 العراق حبكومة مركزية   "
َ
 قيادة

ُ
نا، و ال ميكن

ُّ
 "إعالن الدولة حق
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التمثيل السياسي الكردي ... 
 حكاية طويلة !!! 

ردا  ع   الشروخ التالي أصالابالت الال الركالل الالوالالوالةالل 

الكردةل في سورةا موذ تأسةسها، أاُل قالت دعالوات و ـالد  

الص  والتآل ، وهي وابعل أصال  من وب  جالمالاهالةالري 

واعي و رة ، أما الالفت في المر تردةدها كالثالةالرا  مالن 

قب  أواوةةن ومال البالي الالمالوالاصالب والالوجالاهالات وقالابضالي 

 البخاشة  أةضا .

اةخت   اثوان من الُكـرد ع   أن أ د أسباب َتخال ُّال  

وضع   ركته  السةاسةل هو ااوقسامات التي تالعالصال  

بها وتةجل تخاص  الزعامات وعالمال  الالخالالفالات الالبالةالوالةالل 

ووو،... والتي لعبت ع ةالهالا واتالزا  الالجالهالات الالوالاكالر  

 لوجود الُكـرد وقضةته  القومةل.

مع بداةات الثور  السورةل بدا ال راك الكردي عالذب 

الو  ، اجتماعات ماراتووةل، اوتخابات وتشكالةال  هالةال الات، 

بالغات وبةاوات مشتركل، مجالس وت الجالات، خالالالابالات 

جت بتأةةد جماهةري  اشد ل هالةال الل  سةاسةل متقاربل،... تو 

الكردةل الع ةا، باكور  دعوات التالقالي الالكالردي، ووالتالاا 

العق  السةاسي الرزةن والسود الكردستاوي الالمالوزون.... 

الال الاسالدةالن ولكن!!!، مع تأسةسها بدأ الجأر ةال العالب بالعالب 

وال اقدةن ع   الُكـرد، والدود ةوخر في عقو  المتخ جةن 

وضعا  الوجوس وبا ثي ال الصال  وإوالتالجالاعالات الالمالا  

السةاسي... لةصدع و ـد  الص  الكردي بأفعا  هماء، 

رغ  ك  م اوات رأبن،... هكذا بقةوا دون تمثة  كالردي 

 سوري وا د أو مو د.

َذُبَ  وارتالهالن  E  Sبقاةا المج س الوالوي الكردي 

موقجن إلال  سالةالاسالات جالمالاعالل ) ا التالال  قالوى الالثالور  

 -والمعارضل السورةلا في كو   كومل العدالل والتومةل 

-TEVتركةا، ول  ترتقي  ركل المجتمع الالدةالمالقالراالالي 

DEM   إل  مستوى قبو  شراكل  القالةالقالةالل فالي الالتالمالثالةال

السةاسي واادار  الذاتةل القا مل، أما الالتال الالال  الالوالالوالي 

ف   ةج ح في سد ث ور الجرقل والتشالتالت  H  Sالكردي 

وتجعة  جهود التالقي والتجاه ، في وقتي اةمةز بالعالضالوالا 

 بةن ما هو استراتةجي وتكتةكي وما هو ر ةسي وثاووي.

ل ل التخوةن والالمالهالاتالرات الالدارجالل لالدى أكالثالر مالن 

الالالر ، والالال الالمالالالت ااعالالالمالالةالالل الالالمالالتالالبالالادلالالل، وتالالأجالالةالالج 

الخالفات، هدمت أسالس بالوالاء و ـالد  الصال  الالكالردي. 

وتمثة  شعبي وقضةل لةس بالمر الالةالسالةالر، إوالن ةال التالاا 

لتجاهمات وعم  جماهةري، وةبالقال  وسالبالةالا ، خالاصالل  فالي 

أجواء ال روب والزمات التي ومر  بها واةمكن إدارتهالا 

 وتجاوزها بوجاح وف  موال  وثوا ةل الخةر والشر.

ختا  القو ، عبر دةوامةل  وارةل داخ ةل بالةالوالوالا عال ال  

أرضوا وفي مدووا، ودون اشتراالات، ةمكووا وضع الال الد 

الدو  من التجاهمات والمشتركات وتشكة  هة ل تمثالةال الةالل 

 أو تمثة  سةاسي ا   بشعبوا وبقضةتن الوالوةل العادلل.

شارك وفد من  زب الو ـد  في 

الكووجراوس الرابع ل جمعةل اإلةزةدةل، الموعقد 

في صالل مسرح مركز  0202/ 2/0بتارة  

 الثقافل والجن بمدةول عجرةن.

“ جرت فعالةات الكووجراوس ت ت شعار 

، ب ضور ”الكردةل قومةتي واإلةزةدةل دةاوتي

الم ات من أعضاء عضوات الجمعةل، وقد 

توجن وفد ال زب بالمباركل لألخو  الكرد 

 ااةزةدةةن في ممتمره .

ت  ت ةر صجل الجمعةل إل  " ات اد اإلةزةدةن 

في عجرةن " والموافقل ع ةن وع   و امن 

الداخ ي من قب  ال ضور، و اوتخاب الر اسل 

الساد  سعاد  االمشتركل الجدةد  لالت اد وهم

  سو و عبد الر من شمو .

بمواسبل الذكرى الرابعل لر ة الن، زار جالمالع 

من رفا  الشالهالةالد كالمالا   الوالان مالن مالوال المالات 

عجرةن وجودةالرس لال الزب الالو ـالد  وأصالدقالا الن 

، ضالرةال الن 0202/    20/0وأه ن، ةو  الثالثالاء 

في قرةل ت   ، ووضالعالوا إكال الةالال  مالن الالزهالور 

ع ةن،  ةا كتبت الخت فاالالمالل مال المالد رفالةالقالل 

  ةاتن في رثا ن:

" غدا سأضةئ الشمعل الرابعالل فالي سالرداب 

م رابك البدي. هي السول الرابعل ع   ر ةال الك 

والسول الرابعل في  ةاتك البالدةالل وفالي مالرقالدك 

الدا   في مسقال رأسك معشوقتك )ت  ا، القالرةالل 

ال ب إل  ق بك،  ةا أب  القالدر إا أن ةالكالون 

 موزلك الدا   فةها.

ف ترقد بسال  فةها،  ةالا الالهالدوء والسالكالةالوالل 

التي كوت تبت اها دا ما، ولتهدأ رو ك ولتت مالدك 

ر مل السماء، ل  ولن ووساك وكذلك لالن ةالوالسالاك 

رفاقك وأصدقاءك، لسوا ب اجل إل  تارة  معالةالن 

لوتذكرك فةن، أوت خالد و الي وبالا  فالي قال الوب 

 ووجدان ك  من عرفك في هذل ال ةا  ... ".

هذا وقد قا  الجالمالع أةضالا  بالزةالار  أضالر الل 

فقةرا، ك ستان جمة    –الشهداء )مصالج  عةسو 

جواقاا وضرةح الجقالةالد عالبالد الالر المالن   – سن 

جواقا، في الذكرى السووةل لر ةال الهال ،   – ماد  

تال ال ال    –وكذلك ضرةح الرا   شوكت والعالسالان 

مالن مالمسالسالي أو   الزب سالةالالاسالي كالردي فالالي 

، قار ةن الجاتال الل عال ال  أروا الهال  0922سورةا 

 الالاهر .
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