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 انىضـال مـه أجــم :

*   رفع االضطهاد انقىمً عه كاهم انشعععة انعكعردي 

 .فً سىرٌا

 *  انحرٌاث اندٌمقراطٍت واحتراو حقىق اإلوسان.

*  انحقىق انقىمٍت انمشعروععت نشعععبعىعا انعكعردي فعً 

 إطار وحدة انبالد.

ن ينسون أنفسهم " ي خدمة الشعب حي 
ن
 " يخلص الساسة ف

 طه حسٌن

 

 ... حـهمح يفزغح، أو تأطٛض ألٔنٕٚح كربٖ؟ 4جـُٛف 

 منظمة العفو الدولية: 
 صمليات شنق جماصية في سجن صيدنايا

 شيرزاد آمد  -روح الشهيد جوان 
 تألألت في سماء صفرين

إثر االجتماعات التي انعقدت فيي 

اليعييا ييمييا الييييياساانيتييانيي ييا  نييتييانييا 

بييوييوييير يفييد  اليينيي ييا  يف ييا يي  

معاروا منلوا بُع د  دير إعين  

مينيي المتيافق عل ه مي  بيبي  يي  

م  رين ا االتواد ا يتري ا يإ يرا   

با يص الميليا النيير   ينيبي  

تييثييبيي ييت يبييا الييعييمييليي ييات الييقييتيياليي ييا 

يإ  ا  المناعيدات انننياني يا إلي  

منتوق ها ما أميي  ... تييافيدت إلي  

 32مد نا جن ا الني نر يا عيي يا 

يبيا  اليجيار  يفييد يمنيتيييار ي  

يلييجييا  ميياييتيي ييا ييييياالت أنييبييا  

يابرا  أمم    يأمن    م  مايتيليا 

الجهات يالميارب  يذلي  بيمييجيب 

دعية م  المبعيث اليديليي نيتي ي يا  

دبييميينييتيييرا  بييهييدا إجييرا  جيييلييا 

مباوثات بييؤ  إ يجياد وي  ني يانيي 

لألسما النير ا المنت ولا منذ برابا 

نت ننيات   درت انلها جيميليا 

ب انات يبرارات ذات  ليا  أميميهيا 

اليذ   3322ي ارميا اليقيرار ربي  

أجمعت عل ه دي  مجلس األم  بيميا 

ف ه  الامنا الدا م ي   ياويبيا ويق 

النقض  و ث رني  اليقيرار  ير يقيا  

لييلييويي  الييذ  ليي ييالييمييا بييات  ُيييييي  

وريرة لنير ا يجيارما ياليييثي ير 

 م  بلدا  العال .

إال أ  انتمرار تعيثير اليمييفيد ي  

في التيافق عل  اعتماد  4إل  جن ا 

جدي  عم   رغ  اليجيهييد اليييبي يرة 

للن د د مينيتييرا  يموي  أ يا  مي  

الميايرات الجانب ا  تيوي بيعيبيثي يا 

المإتمر مذا  بو ث  يبيدي   –المنع  

  ٍ أ  النيا ا غ ر جد ا  يال راع بيا

يمنتمر إل  أمد   ار  ر ثما  تيبيليير 

الميهد أيثر فؤيثر في وي  مياس   

 2القيى عل  األرض             

جيييا  ييي يياييي بيي  عييدنييا  ميي  

 -بر ا جقماٍ يب ر  - 8991ميال د 

ع ر ي   ع ير  يي   -ناو ا راجي 

أ ي يب  3182ييبيا   82الثنثا  

بي ا ا بيذ ي يا  أ يليقيتيهيا ميجيمييعيا 

منلوا معتد ا  يأُنعا إل  ميي ي  

عي ير ي   ليتيروي  ريويه  - فر ي  

/   3/   33 ييبييام  ييي  األربييعييا  

. ويي ييث جييا  فييي ت يير يي  3182

ع ر ي  ليويسب  -للميتب االعنمي 

 اليوـدة بتار خ:

" بجيار ع ر   المتداالا يربيا  

مييأ أمييالييي ميينيي ييقييا اعييساس يإثيير 

مييجييمييات عييديانيي ييا لييمييجييميييعييات  

تي  ر ا منلوا مدعيما م  الجانب 

الييتييريييي بييهييدا وييرب يوـييدات 

وما ا الييعيب ياليميرأة يإربياييهيا  

أ يي ييب ييي و ميي  جيييا  ييي يياييي 

)ييي ييرساد  مييدي ي عييلييي وييميياد  

)عن ي بجيريم  أيدت بيوي ياتيهيميا  

ويي ييث ييي ييأ أمييالييي عيي يير يي   ييي  

جيثيميا   3182يبا   33األربعا  

يا ينيا اليهدا  اليه د   إل  مقبرة ال

ناو يا ييرا    -بجيار بر ا ماتنلي 

وور مران   اليتييي ي يأ وييدو مي  

ال عال ات م  ب ينيهيا يفيدو مي  بي يادة 

يييادر وسب اليوـدة ييذلي  ذي  

 يه د  .".ال

يبان  ذي  اليه د أليقي  الني يد 

نبي داييد  أثنيا  ميراني  اليتييي ي يأ 

 يلما   جا  ف ها:

اليييرد  ييعيبي ي  ال" إنه يهي يد 

نيمي   يالعربي يجم أ النيير ي ي  

ا   بياني  الييهي يد ابيتيداد ن نه ي رس

 4ي رساد وج ري د               

 البٌان الختامً

ُعيقييد الييمييإتيميير اليثييانيي لييميجييلييس 

 881نير ا الد مقيرا ي يا بيويويير 

عوي ممثل   ع  الييي يانيات ياأل ير 

الن ان ّا يال عال ات المجتميعي يا يمي  

ماتلا المنا ق النير ا فيي ميد ينيا 

  بييدأ 32/3/3182د يير يي  بييتييار ييخ 

المإتمر باليبيا دب قا  مت إجنال  

ياوييتييرامييا  ألريام اليييهييدا  األبييرار 

 يت  افتتام المإتمر بيلما م  الر  نا 

 

الميتريا ليليميجيليس. يمي  ثي  بيدأت 

أعييمييا  الييمييإتييميير بييقييرا ة الييتييقيير يير 

النني  له  ا الر انيا يتيقي ي ي  عيمي  

المجلس منذ انعيقياد اليميإتيمير األي . 

تنه منابيا اليث قا الن ان ا ياار ا 

اليي يير ييق لييويي  األسمييا فييي نييير ييا 

يالن ا  الداالي للمجلس. يتي  إبيرار 

اليثا ق م  بب  أعوا  المإتمر بيعيد 

منابيات منت  وا  يأيد المإتميري  

 4          العنير  الذ   أ  الو  

التقر ر الذ  ييا النيقياب عي  

يجيييد وييمييلييا مييدرينييا تيينيي ييذمييا 

النييليي ييات النييير ييا عييليي  يييييي  

إعدامات اارج ن اٍ القوا   يتت  

ع   ر ق عمل ات يينيق جيمياعي يا 

داا  النج   ينيرته من ما الع يي 

اليديلي ييا عي  األيوياع فييي نيجيي  

ييبيا   2  دنا ا بدميق  بيتيار يخ 

  توييميي  تييي يي ييات إليي  3182

 5جهات عد دة  يمي:          

 جمهض طٕرٚا انذميمزاطٛح ٚؼمذ يؤمتزِ انثاَٙ
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يتيتييوي  اليميقياربييات الني ياني يا عيليي  

ال ع د   االبل مي يالديلي  م  أبرسميا 

ت ب قات المنار العملي لن انات االدارة 

األمر ي ا الجد دة إسا  اليميليا النيير  

 اا ا  ياليرٍ األين  بيجه عا .

يلما ييانيت األيليي يا اليييبيرى ليدى 

الدي  الامس  اوبا وق الينيقيض ليدى 

مييجييلييس األميي  تييتييجيينييد بييمييعييالييجييا  فييا 

االرماب الميتييرميا فيي نيير يا  يذلي  

عبر إلواٍ الهيس يميا بيتيني ي يميي اليديليا 

اليقياعيدة  ياويبيا   –)داعشي يالن يرة 

وياو  يمنم ات عد دة  يا  البيد مي  

أ  تت ه  ب ادات المعارويا فيي اليدااي  

المع ي   ال أ    –يالاارج مذه الوق قا 

 يا   البعض منها رميانيه عيلي  ني ييذ 

يدع  ميذه اليجيهيا اليايارجي يا أي تيلي   

ياللعب عل  اليتير الي يا ي يي  يإعيتيمياد 

اليعبي ا في الا اب يالميبا لتينيي يق 

مقيلا بؤنه )اليميميثي  الييرعيي ليليييعيب 

النير ي ي اوب الوق ياالميتي ياس فيي 

التمث   لدى اجتماعات جيني يا يغي يرميا 

ميي  الييمييوييافيي   تييساميينييا  مييأ انييتييمييراره 

الممجيج في منيعي  إب يا  اليويويير 

اليرد  الم داني  يإفيتيويام أمير ميييذا 

منع  مرتب  أ ين  بيجييمير ني يانيات 

تري ا في األمس يال ي   التي تبق  تجهيد 

المثا يرا  التو  ق عل  ياالنيا ة إلي  

يوـدات وما يا الييعيب يبييات نيير يا 

الد مقرا  ا يوربها يموا رتها بيت  

النب  يالينا    م  ب نها تج  ير ييبيييا 

اليديلي يا فيي ايدميا   –عنباتها االبل م ا 

تييوييقيي ييق مييذا الييمييؤرب... يمييا إعيين  

مإارا  في تقي ض   –تري ا   –مياريتها 

بييعييض ميييابييأ )داعييشي فييي اليييمييا  

النييير   إال بييمييثييابييا غيي ييا  لييهييدفييهييا 

األنياس اليميتيجينييد فيي يي  يإجيهيياض 

الييوييوييير اليييييرد  الييميي ييدانييي يالييدير 

الميهيد له في مينيامويا ني ييذ يثيقيافيا 

أينا  النل  ا الجهاد ا بمايتيليا بيياميا 

التي  ر ا الت ج ر ا  اليتيي تينيتيهيج اي يا  

عدا  ا  نافرا  ليقيوي يا اليُييـيرد عيمييميا   

يتنتاا بيي  ميا ميي ميتيعيليق بيقيياعيد 

القاني  الديلي يالووارة البير ا يبي ي  

اليييعييي يييش اليييميييييييتييير   يذلييي  عيييبييير 

إنييتييوييوييارمييا لـيي )ن يييص د يينيي يياي 

يب ص يريا ات موت عل ها برابيا /

 / ننا.8211

ور  بنا جم عا   يا ي ا  بؤ  اا 

المعاروا النير ا بيميايتيليا مي ي ياتيهيا 

بيؤ  تييليي   –يبيبي  غي يرميا   –يأ رما 

األمم ا الياف ا لهيذا ا ر دام   بق  في 

الواور ياليمينيتيقيبي    يهيدد نيجيام أ يا 

ا ية بإتجاه توق ق النيلي  ياألميا  فيي 

 نير ا المثقلا بالجرام.

 لنبحث عن أرضٌة نلتمً علٌها

  3993آب  -/ 3العدد / -جرٌدة الوحـدة 

لما يانت الوريا اليرد ا ب  ا لها الماتل ا في نير ا بيد ميّرت  

جم عُها بتجارب انيقاب ا  فإنها ال تسا  وت  اآل  تيعيانيي بيييي   أي 

بآار م  مهاترات  يمياونات  تجيُد بيعيُويهيا  ير يق يهيا إلي  انعين  

س عمل ا  ان  الو اة ال يم ا في الميجياليس  الوسبي. لي  أغلبها تمار 

يالمنانبات  و ث نجُد م  النادر أ  تيي  نقا  اللقيا  ميي النيا يدة  

ب  تبق  لغا التهج  يالتيه ر مي المن  رة ديما   لدرجا أنها تيهيبيُ  

ُض أ   يتيميتيأ  بيهيا  أو انا  إل  منتي ات  بع دة  ع  األانٍ التي  ُ تر 

عويو في وسب  ن اني  ناو  م  أج  بو يا عيادليا  لييينيه بييي  

أنا   ايض وربا  ينم ا وام ا تدير وي  التيي   يالتيه ر بيهيذا 

الوسب أي ذا   يمذا  نتدعي منّا جم عا  مراجعا يتق  ي  نيتيا يج ميذا 

النيع المتالّا م  التعام . فإذا افترونا أ  النجام  يا  ول يُا ميذه 

المهما غ ر النب لا  أ   انها تمّينت  م  إوعاا وسب  ييرد   فيمي  

مي المنت  د في النها ا؟!. إ  انجابا عل  مذا النإا  بقدر ما توتاج 

إل  الجرأة  فإنها تنبُِّّب انوراج  أل  الجهات المنت  دة مي بالنها يا 

معاد ا لت لعيات الييعيب اليييرد   ي يهيًميهيا جيدا  تييير يُد ال يراع 

يانيغا  الوريا اليرد ا ب يراعيات  ال ميبيّرر  ليهيا ي يني يا   يميذه 

الوق قا يوُدما تي ي نعادة الن ر في منتقب  العنبا بي ي  األويساب 

اليرد ا يإعادة بنا  اليادر الي ني اليرد   يإعادة الن ر في تربي يا 

األعوا  في يّ  وسبِّ عل  أنس  ي ن ا يبيم يا جيد يدة  يبيمينيهيج  

ينلي   منإي    ت ّرا بميجبه يّ  عوي  يي نّي  ببي  أ   يييي  

وسب ا   ي د   بيالييال  ليليقي ي  ياليميبيادج ياليبيراميج ياليقيوي يا بيبي  

األيااص ياألوساب  ي نبذُ عقل ا اليتيويسب ياليميويير ياليميتيليقّيي  

ي عم  عل  إسالا النلب ات ينسع فت   ال يتي  فيي  ي ييا اليويرييا 

الي ن ا اليرد ا التي تنن  أو انا  أ  الن انا ميي فيً  اليميمييي . إ  

منا  مميناتو عد دة أل  برامج  األوساب اليرد ا في نيير يا ميلي ي يا 

بالقيان  الميتريا  يمنا  بوا ا يث رة ال انا  عيلي يهيا بي ي  تيلي  

األوساب مث  بو ا انو ا  التي  مي  أ  تيي   مدفا  لعم   نوالي 

ٍُ عل ه للتردد  ينيا  يي  م  يؤ  االت ياٍ  ميتر  ال  وتاج االت ا

عل ه فت   ال ر ق أما  أعما  ميتريا أارى  يمي يث رة جيدا   يأ   

يّ  عم   ميتر   م  تل  األعما   ناعُد إل  جانب توق يق ميييانيب 

ماما عل  تقر ب المنافات ب   األويساب اليييرد يا  ي يهي يُء أجييا   

الت ام  في الناوا اليرد ا  ي نعُش النوا   اليعيا   ي يعي يُد ليليويرييا 

ما الي ني اليذ  تيراجيأ   اليرد ا ميانت ها ب   جمام رما  ي عّسُس دير 

بنبب تيتتها يعجسما ع  المواف ا عل  يودتها النويالي يا  ينيي ِّ 

العنبات ب   مع   أ رافها  مما  نعيس نلبا  عل  القو ا اليييرد يا 

التي نتبق  اارج  دا رة االمتيمياميات  ياليميا  يلّيت اليعينبيات بي ي  

أ وابها تويمها المهاترات يتنيُدما المساج ا  يالييييي   يبيد     

األياُ  أ  تدر   بؤ  منا   ابات  يث رة نسفيت  يأيبياتيا   يي يليا بيد 

أمدرت   يأننا اونا  راعات  مر رة ييا  اليايانيُر في يهيا ييعيبينيا  

يالمتوررة منها بو تنا )يبات ورير ا  أ  ن تش  معيا  عي   يايليا 

نتواير عل ها بدي  بناعات  منبقا لنتر  عل ها انفاتنا  ينت ق علي  

ما مي ممي   فل س م  المعقي  أ  نت ق عل  ي  يي  أي ال نيتي يق 

أبدا !  و ث  مي  أ  نعجس ع  االنويا  فيي إ يار  نوياليي ياويد   

يبد تيي  لذل  مبرراتو ميويع ا مإبتا  لي  فيل نا وت  اآل  فيي 

يوأ وّد  للمهاترات التي تعّيُر دا ما    ي  العينبيات بي ي  األويساب 

اليرد ا  يوم  انعن  الوسبيي ليهيذا الي ي ي ي  أي ذا  بي ي  فيتيرة 

يأارى ب     ات جر دتيه ويقيدا  عيلي  أويساب  أايرى  يغيذّ  بيهيا 

ه يمإ د ه مي أمرو غ ر  ب عي  ينر د فيي ميذا اليميجيا  مي   أعوا  

جمام رنا الي ن ا اليرد ا أ  ال تنم   ألّ   يا  بالاريج ع  التقال د 

الي ن ا يالمبادج األانب ا في النلي  الن اني الذ   قتوي تيج يه  

 ي  ال ابات نوي  التنابض األناني الذ  تمثله الييف ن ا  يتيّاي 

 رة الـوحــــــــــــدةـمـن ذاك

المنإيل ا يالجرأة في اتااذ الميابا  يإذا 

يا  التهّج  عيلي  ويسب  ييرد  ييقي يق ال 

 ينيي يي  عيليي  أ يا منيإيليي ييا رنييمي ييا أي 

موانبا بانين ا  فإ  المنإيل يا األاينبي يا 

يالنوال ا تجاه بو تنا القيم ا اليميييتيرييا 

تت لُّب منا جم عا  تيج ه  تيلييياليجيهييد نيويي 

اليجيهيات اليييفي يني يا يفوي  ميميارنياتيهيا 

 ين انتها العن ر ا تجاه يعبنا اليرد .

إننا م  مذا المن لق  يإ مانا  منا بويد يي  

ال ابات اليرد ا الهادفا إل  تؤم   الويقييٍ 

القيم ا ليعبنا اليرد  يتور ره مي  بي ييد 

االو هاد يالمييار يأ اليعيني ير يا  فيإنينيا 

نينيتييجينييب اليرد  عيليي  وييمينت الييتييييهي يير 

نا بمعار  جانب ا   يالتيي   التي تر د إلها  

يذل  اوتراما  ليمييياعير جيميامي يرنيا اليتيي 

تنتنير المهاترات يتيعيتيبير اليليجيي   إلي يهيا 

مريبا  م  االلتسامات الينيويالي يا  يغي يا   

نايي ييا  ميي يياميير الييعييجييس عيي  مييياجييهييا 

التويد يات اليتيي تيهيدد اليقيوي يا اليي يني يا 

اليييييرد ييا الييتييي تييجييمييعيينييا يتييبييرر يجيييد نييا 

يؤوساب  ي قتوي ياجيُب اناينص ليهيا 

أ  نُبرس  ين تش  ع  نقا  اللقيا   ينيتيجينيب  

مث  مذه المهاترات التيي أثيبيتيت اليتيجيربيا 

ميا عيلي  ميجيمي  الينيويا   ر  هيا يوير  عقم 

الي ني اليرد   يل   ج ِّ ا وابُيهيا  ييميا  

  نيى الا با.

 

 “صىرة مه حي القابىن بذمشق”
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 ٔتفصٛلً 
ً
 يذاٌ مجهح

ٌ
 شٛخ آيل: ضزب املذَٛني أٔ اطتخذايٓى مبثاتح درٔع تشزٚح أيز

حوار مع سكرتٌر حزب الوحدة 

 الدٌمولراطً الكردي فً سورٌا

 3182يبا   31الثنثا  

أجرت ييالا  -)بان ي ي  

النير ا لألنبا  ويارا  “  بان ي ” 

”  ي  الثنثا  مأ نيرت ر وسب 

اليرد  في  اليودة الد ميبرا ي

  “موي الد   ي خ  لي»نير ا 

و ث ت ربت في أن لتها لمياو أ 

تتعلق بمياو أ يت  عل  الناوا 

النير ا م  ب نها اجتماعات جن ا 

 .الرابأ ب   يفد  المعاروا يالن ا 

 :يدار الويار عل  اليي 

هل تجد أن اجتماعات جنٌف   -

ستشكل عالمة فارلة فً الطرٌك 

 إلٌجاد حل سٌاسً فً سورٌا؟

بدا ا أيد القي  أنني نبق يأ   -

بلت بب  عا  يام  في إودى 

مواوراتي في مريس الدرانات في 

ع ر   بؤ  اجتماعات جن ا تجر  

في ولقا م رغا يمي عبارة ع  

اجتماعات ماراثين ا  م  ال عيبا 

بميا  الجس  بؤ  ميذا اجتماعات في 

جن ا تإد  إل  ا ا عمل ا 

ملمينا تيق ال ر ق نوي النل  

 .ياالنتقرار في نير ا

الجيلا الرابعا م  اجتماعات 

جن ا مي عل  يبأ متغ رات 

م دان ا في الداا  النير  أبرسما 

انتعادة الن ا  ليام  مد نا ولب 

ييذل  داي  تري ا إل  مد نا 

جرابلس النير ا باتجاه الباب  

يالمنم  في الميهد   انبل مي 

يالديلي تي ر إل  أيلي ا تين أ 

يتيد د الومنت ود جماعتي 

الن رة يتن    الديلا ي يال إل  

ترم  أيواع المعاروا يعبث ا 

رماناتها عل  الاارج م  جها 

 .أارى

ميذا مع  ات توملنا إل  القي  

نيا  يي  مر ة  2إ  جن ا 

ميييا لل راع في يعل  نير ا  

ر ثما تتجل  مقاربات اندارة 

األمر ي ا الجد دة ي تو  منو  

نلييها العملي في تنايلها للملا 

النير  يمدى ت امماتها مأ رين ا 

 .االتواد ا

برأٌكم أطراق النزاع صادلة   -

فً البحث عن حل شامل فً 

سورٌا؟ أم هً فً مماطلة من 

 الطرفٌن؟

منا  والا غرير ا عند  -

الن ا   أما ال را اآلار م  

المعادلا في جن ا يالمتمث  بإدارة 

اله  ا العل ا للم ايوات يال  ا   

العنير ا  فإنها ميبلا بتيج هات 

 ادرة م  عيا   إبل م ا ممها 

األناس ن اناتها يأيواعها 

الاا ا يالتي ال تع ر امتماما ياف ا 

بالوالا المؤناي ا للنير    يمنتقب  

بلدم  يبالتالي تبق  المما لا 

يالمنايرات تت در الميهد 

 .الت ايوي ب   أ راا النساع

النظام السوري رغم االتفالات  -

الموجودة إضافة إلى ولف إطالق 

النار، ٌستمر فً لصف المدن 

السورٌة الخاضعة لسٌطرة 

المعارضة السورٌة، هل هذا دلٌل 

 رفضه ألي حل سٌاسً؟

بدا ا أيد التؤي د بؤ  ورب  -

المدن    أي انتادامه  بمثابا دريع 

بير ا أمر مدا  جملا يت   ن يأ  

انييال ا التار ا ا يالمسمنا القا ما 

منذ سم   ي   في بلدنا نير ا 

تتمث  بيي  ن انات الن ا  يمها  

مإننات الديلا متداالا بقية 

  عب معها رإ ا انتقنل ا ما في 

عم  المإننات تل   علما أ  

الريي  إل  اعتماد المنار الن اني 

لو  األسما  بق  الا ار األفو  

لجم أ النير     ل س الا ار 

األفو  فونب ب  األنل  ييبه 

األيود  مذا الا ار الذ  ل الما 

دع نا إل ه منذ بدا ات االوتجاجات 

يت جر األسما  3188النلم ا عا  

لتتوي  ناوتنا الي ن ا النير ا إل  

ملعب ليث ر م  دي  العال  ي ت ي  

 .ف ها إرماب يبيات النل  ا الجهاد ا

كٌف تمٌم حضور المجلس   -

الوطنً الكردي اجتماعات جنٌف 

 ضمن وفد االئتالف؟

ي  يفد ا تنفي له ر انا ي ل ا  -

عم  بميجب د نبل   يبريتييي  

ال ميا  ف ه السدياج ا أي مساوما 

م  بب  مذا يذا  ب را الن ر 

ع  لين ات يانتما ات أعوا  

 .تيي لا اليفد

هل هنان مساعً من لبلكم   -

لتمرٌب وجهات النظر بٌن األطراف 

الكردٌة لتشكٌل وفد كردي ٌعمل 

على بناء ورلة كردٌة لضمان 

 حموق الكرد فً سورٌا المستمبل؟

نو  يوسب اليودة يا  لنا  -

دير ميهيد في الدفاع المنتم ت 

وت  النها ا ع  عم  اله  ا اليرد ا 

العل ا بميجب ات اب ا دمي  

ي 3-8يبميجب ات اب ا أرب   ي)

ييذل  يا  لنا دير ميهيد في 

ات اب ا دمي  بهدا بليرة 

الميتريات في ال ا اليرد  عاما 

ي ب ي  الجهيد ل د مجمات 

بيى ييبيات النل  ا يأبرسما 

 .داعش يالن رة

إننا نرى بؤ  اليعب النير  

 تيي  م  بيم ت   ر  ن ت   

يالقا ي يالداني  عرا بؤ  ثاني 

ايبر بيم ا بعد العرب في نير ا م  

اليرد الموريمي  م  يام  وقيبه  

القيم ا عل  مدى نبع   عاما م  

انتقن  نير ا الديلا  فون ع  

تعروه  للعنا ياالو هاد 

يبؤييا  يت   يبالتالي  بق  م  

وقنا ييرد نير    تيي   عنيا  

يمرجع ا ن ان ا  نبثق عنها يفد 

 مثله  عبر ميريع رإ ا ن ان ا أي 

يربا يرد ا يما نم تميما  مذه 

اليربا تيو  للمأل ...ماذا  ر د 

عل  مذا األناس   اليرد في نير ا؟

نيا   م  جهتنا ي  المناعي 

بهدا تنبي األ ر يال عال ات 

اليرد ا النير ا يبليرة الميتريات 

رغ  العيا ق يأممها أ اد  الاارج 

ا ي ا يأ  اليربا اليرد ا التي 

نراما األفو  مي تل  التي تتلاص 

أم  موام نها اعتماد الا ار 

الن اني النلمي في و  األسما 

النير ا يذل  بانتهاج لغا الويار 

يالت ايض بيجيد م لا ديل ا  

يب    الد   ع  الديلا يالن انا 

يوما ا يودة البند أروا ييعبا 

يإعن  يا  اليرعا الديل ا لوقيٍ 

االننا  يما  ت   بها م  يثا ق 

يمعامدات تي   يجيد ومانا 

دنتير ا للميي  اليرد  بوقيبه 

القيم ا يمي ته الثقاف ا ياللغي ا  

يبإعادة الن ر في ن ا  الديلا بو ث 

 ت  انبرار بؤ  انبقا  عل  مريس ا 

ن ا  الديلا  عني إعادة انتاج 

االنتبداد يالتم  س يانب ا  يأ  

الن ا  النمريس  االتواد  ي    

بإ جاد ولي  ناجعا لقوا ا البند 

يوما ا يودتها يننمتها بو ث 

تبق  المن يما الدفاع ا يما  تعلق 

بالن انا الاارج ا عا دة للمريس 

 .عل  نب   المثا 

بالنسبة ألداء اإلدارة الذاتٌة   -

هل تجدونها جٌد وهل هً تلبً 

 متطلبات المرحلة؟

اندارة الذات ا القا ما في  -

منا ق الجس رة يييباني يع ر   

وققت ا يات ماما باتجاه وما ا 

النل  األملي يالع ش اآلم  يدفأ 

مجمات داعش يدورما ييذل  

انتقبا  عيرات اآلالا م  

الناسو   النير    م  بابي 

المنا ق يالمواف ات النير ا 

األارى بو ث بات وريرة يأوق ا 

يجيد مذه اندارة يوما تها 

يت ي رما  و   بيبه إجماع لدى 

اليارع اليرد  أما منتيى األدا  

يدرجا الجيدة ف ها فهذا أمر  ار 

 ندرج في ن اٍ ما ن م  إل ه  

يمهما يانت ثما أا ا  يمآاذ 

يمونيب ا في أ ر يمجالس اندارة 

الذات ا تل  يوعا في أدا ها فهذا ال 

 منعنا م  إننادما ياليبيا معها 

رغ  أننا يوسب لننا جسأ م  

 .م يل تها

أنتم كحزب متهمون بأنكم  -

توالون اإلدارة الذاتٌة بالرغم أنكم 

كتحالف تمولون بأنكم خارج إطاري 

المجلس الوطنً الكردي وحركة 

 .المجتمع الدٌممراطً

نو  يوسب اليودة م   -

األوساب يال عال ات المجتمع ا 

المإننا للتوالا الي ني اليرد  

نن لق م  األرو ا النير ا في 

التعام  مأ القوا ا يالتعام  مأ 

اآلار ينوأ ن ب أع ننا مها  

وما ا النل  األملي يمناعي نسع 

 4فت   التيترات يال ت              
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 مجلس سورٌا ... تتمة

رام  عل يه اليبيعيض ميرفييض مي  

األناس بي   يجيب أ   يييي  اليوي  

نيير    –ن ان يا  يبيوييار نيير  

بوييمييانييات ديليي ييا. اعييتييمييادا  عييليي  

 .القرارات األمم ا ذات ال لا

إ  األسمييا فييي نييير ييا تييدايي  

عامها النابأ دي  أفق ياو  لليوي  

بنيييبيييب اليييذمييينييي يييا انب يييا ييي يييا 

ياالنتعين ي يا ليدى ميعي ي  أ يراا 

ال راع في نير ا مأ غي ياب إرادة 

ديل ا تنتدعي ون   ليبيي  يمييويات 

يت لعات يعب نير ا فيي اليوير يا 

 .ياليراما

إ  تغ  ب اليقييى اليد يميقيرا ي يا 

ال اعلا يفي مقدمتها مجيليس نيير يا 

الد مقرا  ا نت جا تدانت إبيلي يمي يا 

يأجنيدات ديلي يا تيويابيي اليوييييميا 

التري ا عل  وناب اليعب النير  

 .مما أدى ال  في  مذه المإتمرات

إ  مييياريييا مييجييلييس يبيييات 

نير ا الد مقرا  ا مأ ييافيا اليقييى 

الن ان ا المإمنا بالو  الن اني فيي 

أ  ميريع باد   عسس فيرص اليوي  

لبنيا  نيير يا اتيوياد يا د يميقيرا ي يا 

 .علمان ا

نعلي  أ  أ  مييريع ليليوي  ال 

 ؤاذ بع   االعتيبيار اليتينييع األثينيي 

يالثقافي ياليد ينيي لنيير يا ي يوياي  

إعادة انتاج اليني يا  اليقيد ي  ني يييي  

ميييريع تيي ييجيي يير مييإجيي  يليي ييس 

ميريعيا  دا يميا  ليلينين  يمي  أجي  

توق قه نرى أنيه البيد مي  اجيرا ات 

 :تمه د ا يا يات لبنا  الثقا تيم 

يبييا تييا  يييياميي  ن يينٍ  -8

 .النار يبومانا ديل ا

ا يينٍ نييرام الييمييعييتييقييليي يي   -3

يالماتي ي ي ي  ليدى ييافيا األ يراا 

 .المتقاتلا

إاراج اليميقياتيلي ي  األجيانيب  -2

يانجمياع عيلي  ميوياربيا انرمياب 

 .يالت را

إنييهييا  االوييتيين  الييتييريييي  -2

 .لألراوي النير ا

رفييأ الييويي ييار يالنييمييام  -2

للمن مات انغاث ا بور ا العم  فيي 

 .ماتلا المنا ق

تييهيي يي ييا اليي ييريا لييعيييدة  -6

 .الناسو   يالمهجر  

إ  مجلس نير يا اليد يميقيرا ي يا 

ميييي مييييريع نييي يييانيييي ي ييينيييي 

د مقرا ي نير   عمي  عيلي  وي  

الييميييييينييات االجييتييميياعيي ييا يالييقيييى 

الن ان ا ياليا  ات الي يني يا فيي 

مذه المرولا االنتثنا  ا يعل ه فيإنينيا 

نييدعييي يييافييا الييقيييى الييد ييمييقييرا يي ييا 

المإمنا بالو  الن اني ليليعيمي  ميعيا  

م  أج  توم  منإيل اتنا فيي إنيقياذ 

ي ننا يتوق ق ت لعات يعب نير يا 

في التغ  ر الجذر  اليام  يالوي يا  

عييليي  يوييدة نييير ييا وييميي  نيي ييا  

 .اتواد  د مقرا ي

إ  تيييجيييربيييا اندارة اليييذاتييي يييا 

الد مقرا  ا يمييريعيهيا االتيوياد  

الد مقرا ي  عيتيبير يينيمييذج ليليوي  

باب  للت ب ق عيلي  ييافيا اليمينيا يق 

النير ا األارى يت  انتااب الني يدة 

إلييهييا  أوييمييد يالييي ييخ ر يياض درار 

ير انا ميتريا للمجيليس يانيتياياب 

 .اله  ا الن ان ا للمجلس

يفي اليايتيا  يجيه اليميإتيميري  

التو ا لعيا   اليهدا  يبيات نير ا 

الد مقرا  ا عل  االنت يارات اليتيي 

وييقييقييتييهييا فييي مييياجييهييا االرميياب 

 .بالتنن ق مأ التوالا الديلي

 3182/ 3/ 32د ر  

 مجلس سورٌا الدٌممراطٌة

 روح الشهٌد جوان ... تتمة

با  مرارا  أنه ن  د  بيريويه مي  أجي  

يعبه  ... يا  منتعدا  لليهادة  يأي ي  

أ  نييهييد  تييويي يياتييه إليي   مييد  ميييليي يير  

النييلييمييانيي ييا  بيينييد يي  يمييهييابيياد  يإليي  

الدي   يليي نيبيقي  يهدا  االجم أ ... ال

أيف ا  له   عيلي  اليويرييا اليييرد يا أ  

تتيود بيعي يدا  عي  ال يراعيات اليبي يني يا 

ياألنان ات يلتعم  مأ الويرييا اليعيربي يا 

عل   ر ق إ جاد و   لألسما النير ا... 

نؤم  في إ يقياا ميذه اليويرب فييرا  ... 

تو ا يودات وما ا اليعب   و ا الييعيب 

 اليرد ".

يبد أب مت لليه د مراني  ال يقيا  يي  

 -فيي بير يتيه  3182/    32/3الامي يس 

جقماٍ يب ر منق  رأنه  بووير وييد  

م  األمالي يم  من مات وسب اليوـيدة 

يأوساب االدارة اليذاتي يا يميإنينياتيهيا  

و ث أُلق ت عدة يلمات  ذييرت مينيابيب 

اليه د يمعاني اليهادة  منيتينيييرة  تيلي  

الهجمات العدا  ا ود المنا ق الييرد يا  

يجا  في يلما  للن د ري د جنجلي  باني  

  ا لوسب اليوـدة:چمن ما 

"اليه د جيا  أ  ب بجريم بياليغيا 

إثر مجمات  عديان ا غادرة لميجيمييعيات 

تي  ر ا إرمابي يا منيليويا ميدعييميا مي  

الجانيب اليتيرييي ياليتيي تيهيدا ويرب 

-YPGيوـدات وما ا الييعيب ياليميرأة 

YPJ  يالن   م  الميتنبات التي تيويقيقيت

بوما تها ... لقد رويليت بياييرا  يتيرييت 

يرا   اليثي ير مي  اآلال  ياأليجياع بيد 

تيينييدميي  عيينييد الييبييعييض يلييييينييهييا  ييعييب 

االندما  عند الذ   عيرفيي  يعياييري  

أ ها اليه د الب   ... ييا  مينيتيمي يا  إلي  

 يي يييا وييسبيينييا  ُعييرا عيينييه ال ييدٍ 

يالييفييا  لييدمييا  الييهييدا   ييييا  عيييقييه 

اليب ر لي نيه يلييعيبيه يليويسبيه  وي يث 

تيياييرج ميي  مييدرنييا  تييإميي  بيياليينعيينييا 

يالنل  يالوير يا ياليمينياياة  يأويب الـ 

YPG  يالنوا  في   يفه ... لننا مياة

بت  يتدم ر  ب  ندفأ الميت ع  أني ينينيا 

ينإم  بيؤايية ييافيا الييعييب فيي ميذه 

اليميني يقيا... ينيإييد دعيمينيا يمنيانيدتينيا 

ليوـدات وما ا اليعب ياليميرأة   يفيي 

 دوّر أ  عديا  غاي  عل  منا قنا.

نجدد العهد يالييفيا  ليليييهي يد جييا  

ييافا يهدا  الُيـرد ييردنتا  أ  نيتيابيأ 

من رته   يأننا في وسب اليوـدة نيعيس  

أنيي يينيينييا يأميي  اليييهيي ييد جيييا  يعيييا يي  

اليهدا  ييافيا   ينيوي يي  يمييد بيياتينيا 

يالب يمرييه أ ينيميا  YPJي  YPGاليرد ا 

يانت في جبهات القتا  ود بيى التي  ير 

يال ن   ينتمن  اليي يا  ليجيرويانيا .... 

المجد يالاليد ليهدا نا.. الاس  ياليعيار 

 للمجرم   "

تيافدت جميع الميعيس ي  إلي  اي يميا 

العسا  مدة ثنثا أ ا   يا  م  ب نه  يفيدو 

 -بر انا األنتاذ موي الد ي  يي يخ  ليي 

نيرت ر وسب الييوـيدة  وي يث بيا  فيي 

 عسا  الراو :

)) اليه يد جييا  يي يايي )يي يرساد  

 مدي م  رفاٍ وسبنا  يا  يابا   يمييويا  

يمال ا  ليعبه  مقتنعا  بوريرة ابيتيرا  

القي  باليعيمي   وي يث اليتيويق ب ي ييا 

يوـدات وما ا اليعب  دفاعا  ع  بو يا 

يعبه يمواربا انرماب. ااتل  دمه ميأ 

د  اليييهيي ييد عييلييي وييميياد  )عيين ي ميي  

الميي  العربي فيي عي ير ي   إنيه يي يام 

ميرا في يجه  فا الع ير مي  داعيش 

يغ رما  فيوـدات وما ا اليعب يالمرأة 

في أ راا الربا يغي يرميا ييؤنيهيا ييؤ  

الب يمريه في أ راا المي   تياييض 

وربا  ود انرماب دفاعا  ع  اننناني يا. 

ننبق  أيف ا  لدما  اليهدا   مي  بي ينيهي  

رف قنا اليه د جييا ... تيعياس ينيا اليويارة 

 لذي ه يموب ه.يي.

حوار مع شٌخ آليً ... 

 تتمة

يذليي  بييغيي ييا توييافيير ييي  

الييجييهيييد نفيييا  مييرامييي 

داعييش ياليينيي ييرة يبييليييرة 

مرجيعي يا ني ياني يا ييرد يا 

دي  إ ن  أميمي يا ليميساعي  

يييبيييييات انعيين  يينييا يي  

 .التيا   االجتماعي

مييع الييتييراب مييوعييد  - 

انيعييميياد مييمتييمير الييمييجييلييس 

الوطنً الكردي هيل هينيان 

مييحيياوالت لييعييودتييكييم إلييى 

 صفوفه؟
نو  نيا  في ويسب  -

اليييوييدة أي الييتييوييالييا ال 

نتوم  منيإيلي يا ني يانيات 

يميابا المجليس اليي ينيي 

اليرد  الذ  ال  سا   يي  

جس ا  منوي ا  توت عيبيا ة 

اال تنا يا ابه يرماناتيه 

أما ما  تعلق بؤيواع إدارة 

المجلس الي ني يميا  يياع 

ع  مناعي عقد مإتمر ليه 

فهذا األمر  تيعيليق بيرعياتيه 

أيال يأن ياره فيي اليدااي  

النيييير  ثيييانييي يييا يبيييهيييذا 

الييايي يييص ليي  نييتييلييق أ  

دعية م  اليجيهيا اليميعيني يا 

 .بملا الدعيات
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التقر ر الذ  ييا الينيقياب عي  

يجيييد وييمييلييا مييدرينييا تيينيي ييذمييا 

النييليي ييات النييير ييا عييليي  يييييي  

إعدامات اارج ن اٍ القوا   يتيتي  

ع   ر ق عمل يات يينيق جيمياعي يا 

داا  النج   ينيرته من ما اليعي يي 

الييديليي ييا عيي  األيويياع فييي نييجيي  

ييبيا   2  دنا ا بدمييق  بيتيار يخ 

  توم  تي  ات إل  جهات 3182

 عد دة  يمي: 

إلييى مييجييلييس حييمييوق اإلنسييان 

 :التابع لألمم المتحدة

تييدعييي ميينيي ييمييا الييعيي ييي الييديليي ييا 

مجلس وقيٍ انننا  إل  الق ا  بيميا 

 : لي

= ال يليب مي  اليليجينيا اليديلي يا 

المنتقلا التي يل تهيا األمي  اليميتيويدة 

بييياليييتيييويييقييي يييق فيييي األيوييياع فيييي 

 الجمهير ا العرب ا النير ا

بؤ  تتيل  فييرا  إجيرا  تيويقي يق 

ااص في انعداميات ايارج ني ياٍ 

القوا   ين انات انبيادة اليمي يبيقيا 

 .في نج    دنا ا العنير 

 :إلى مجلس األمن

تييدعييي ميينيي ييمييا الييعيي ييي الييديليي ييا 

 :مجلس األم  إل  الق ا  بما  لي

= مي ياليبيا النيلي يات النيير يا 

بالنمام للمرابب   الديل    المنتقل   

بداي  جم أ مرايس الوجس للتوقي يق 

 في  ريفها

ير يدميا  بيميا فيي ذليي  أفييراد 

اللجنا الديل ا المنتقلا للتيويقي يق  أي 

الم يو ا النام ا ليويقييٍ انننيا   

 أي المن مات

 انغاث ا التابعا األم  المتودة.

= يوما  ب يا  جيمي يأ أ يراا 

النساع في نير ا بت ب ق بنيد بيرار 

اليميتيعيليقيا  3829مجلس األم  رب  

 بوقيٍ انننا 

يالمناعدات انغياثي يا  بيميا فيي 

ذليي  ميي  ايين  يبييا مييمييارنييا 

انعداميات ايارج ني ياٍ اليقيويا   

يالييتييعييذ ييب يغيي ييره ميي  وييريب 

المعاملا الن  ا  ياالات ا  القينير   

يفرض عقيبيات مييجيهيا تيتيويمي  

تجم د ممتليات يأ ي  المنيإيلي ي  

النير    الذ   تثبت منإيل ته  ع  

ارتياب الجرا   بما  االيا اليقيانيي  

 الديلي.

يإواليا ميليا األيوياع فيي   =  

نير ا إلي  ميدعيي عيا  اليميويييميا 

 .الجنا  ا الديل ا

إلييى الييجييمييعييٌيية الييعيياميية لييألمييم 

 :المتحدة

تينيياييد مينيي يمييا اليعيي يي اليديليي ييا 

الجمع ا العاما لألم  المتويدة اليقي يا  

 :بما  لي

= وما  ميني  ليجينيا اليتيويقي يق 

األمم ا يالم يو ا النام يا ليويقييٍ 

انننا  الميارد الييافي يا بيميا  ييي ي  

تعس س بدراتها عل  تيث ق انتيهياييات 

وقيٍ انننا  عل  النوي المنيانيب  

يماال ات القاني  انننيانيي اليديليي 

المرتيبا في نير ا  بما في ذل  مي  

ايين  تنييجيي يي  ويياالت االاييتيي ييا  

القنر  ياليف ات في الوجيس بيييي  

 ممنهج.

= وييمييا  نييرعييا إنيييا   ليي ييا 

ديل ا موا دة يمنتقلا للمناعيدة فيي 

التوق ق مأ المنإيل   عي  ارتييياب 

أيد الجرا   ا يرة في نير ا مينيذ 

يميينوييقييتييهيي    يرفييدمييا  3188

بالميارد يالدع  يالتعاي  الديلي بما 

 ي   تن ي يذميا ليميقيتيوي يات يال يتيهيا 

الممنيوا لها بميجب برار الجميعي يا 

 38ال ادر في  28321العاما رب  

   3186د نييمييبيير/ يييانييي  األي  

جيميأ األدليا "يتود يدا  ييي تيتييلي  

يتيو دما يو  ها  يتولي يليهيا عيلي  

 ييعيي ييد انييتييهييايييات أويييييا  الييقييانييي  

اننناني الديلي  ياليقيانيي  اليديليي 

لوقيٍ انننا   يتنر أ انجرا ات 

اليجينييا ي يا اليميينيتيقييليا اليتيي تيراعييي 

المعا  ر الياردة في القانيي  اليديليي 

في المواي  الي ن ا أي الديل ا اليتيي 

تييمييتييليي  أي بييد تييمييتييليي  اليييال ييا 

ياالاييتيي يياص منييتييقييبيين  فييي مييذه 

الجرا    يبما  تنق يأويا  اليقيانيي  

 . ."الديلي

إلى أعضاء المجموعة اليدوليٌية 

لييدعييم سييورٌييا، ومييبييعييوث األمييم 

 :المتحدة الخاص إلى سورٌا

 تع   عل  الدي  األعوا  في " 

المجميعا اليديلي يا ليدعي  نيير يا " 

يعييليي  " مييبييعيييث األميي  الييمييتييوييدة 

الااص إل  نيير يا " اليقي يا  بيدير 

أيبر في الت د  النتادا  التيعيذ يب 

عييليي  نيي يياٍ يانييأ بيي يي  األ ييراا 

المتناسعا في نير ا. يتوث من يميا 

الع ي الديل ا ميذه اليدي   يييذلي  " 

المبعيث الااص "   عل  الق ا  بيميا 

 :  لي

= مي ياليبيا اليوييييميا النيير يا 

بيييبييا انعييدامييات اييارج نيي يياٍ 

 القوا  فيرا .

= إعيي ييا  األيلييي ييا لييميينييؤلييا 

انعداميات ايارج ني ياٍ اليقيويا   

يالييتييعييذ ييب يغيي ييره ميي  وييريب 

المعاملا الن  يا فيي اليويجيس  يذلي  

أثنيا  ميا تيعيقيده مي  ميويادثيات ميأ 

النل ات النير ا يالدي  التي تدعي  

الوييما النير يا  يا يي يا يي  

 م  رين ا يال    يإ را .

= منايدة الوييما النير ا بيؤ  

توييميي  وييمييا ييا الييمييوييتييجييس يي  ميي  

الييتييعييرض انعييدا  اييارج نيي يياٍ 

الييقييوييا   يالييتييعييذ ييب يغيي ييره ميي  

وريب المعاملا الن  ا  يات ياليهي  

بيييييي  ميينييتيي يي  مييأ عييا يينتييهيي  

يموامي يهي   ياليييييا عي  م ي ير 

يأماي  تيياجيد اليميويتيجيس ي  اليذ ي  

تعرويا لنات يا  اليقينير   ينيير 

أنما  جم أ الموتجس   ليدى بييات 

 الوييما النير ا.

= منياييدة جيمي يأ األ يراا أ  

تنييميي  فيييرا  بييداييي  الييمييرابييبيي يي  

الديل    المعتيرا بيهي  إلي  أميايي  

الوجس دي  عا يق  يتيمييي ينيهي  مي  

اليييليييقيييا  ميييأ جيييمييي يييأ األيييياييياص 

 الموريم   م  ور ته .

= منايدة جم أ أ يراا الينيساع 

يي ت رج فير ا يدي  ير  أي بي يد 

ع  جم أ الموتجس   بيي  تعيني يي 

والي ا جرا  ورايه  النلمي ينيير 

وقيٍ انننا  ي ينهيا  ينييا يهي  

فييي مييجييا  الييميينيياعييدات انننييانيي ييا 

 .يالعم  انعنمي

 :إلى المجتمع الدولً عموما

تدعي من ما الع ي الديل ا جمي يأ 

 :الوييمات إل  الق ا  بما  لي

= ببي  المنإيل ا الميتريا ع  

الييتييوييقيي ييق فييي ويياالت الييتييعييذ ييب 

ياالاييتيي ييا  الييقيينيير  ينيييامييا ميي  

الجرا   اليميإث يقيا بيمييجيب اليقيانيي  

الديلي التي ارتُيبت في نير يا  يال 

ن ما ع   ر ق النعي إل  ممارنيا 

اليال ا القوا  ا الديل ا  يتقد ي  مي  

 ُيتبه بارتيابيهي  ميذه اليجيرا ي  إلي  

 العدالا.

= إدماج  ل ات لل وص يالتدب يق 

في األن ما الي ن ا لليجيي  ليتيويد يد 

ووا ا التعذ ب مي  بي ي  الينجي ي ي  

ي البي اليليجيي   يويميا  تيليقي يهي  

اليعينج الي يبييي يالينيي ينيي  يييذليي  

الدع  االجتماعي  النسمي ي  نعيادة 

 تؤم له .

= دعيي  بييدرات الييميينيي ييمييات 

 6النير ا لوقيٍ انننا           

 يُظًح انؼفٕ انذٔنٛح: ػًهٛاخ شُك مجاػٛح يف طجٍ صٛذَاٚا
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التي تقي  بتيث ق انتهياييات اليقيانيي  

اليديليي لييويقييٍ انننييا  ياليقيانييي  

اليييديليييي انننيييانيييي فيييي الييينيييساع 

النير   يبنا  بدراتها عيلي  جيميأ 

مييعييليييمييات ميييويييعيي ييا يمييوييا ييدة 

يتييبييادلييهييا  يوييث األميي  الييمييتييوييدة 

يغ رما م  الجهات الديل ا ال ياعيليا 

عل  وما  تيف ر الدع  ياليتيدر يب 

 لها .

 :إلى السلطات السورٌة

تدر  الوييما النيير يا تيميا  ا 

مييا  يينييبييغييي عييليي ييهييا الييقيي ييا  بييه ميي  

إجييرا ات ليييبييا الييجييرا يي  وييد 

انننييانيي ييا  بييمييا فييي ذليي  أعييمييا  

التعذ ب يغ ره م  وريب المعاملا 

ي    الن  ا التي تُرتيب عل  نوي مني  

عل  أ د  بياتها األمن ا. يبيد دأبيت 

من ما اليعي يي اليديلي يا عيلي  دعيية 

الوييما النير ا ميرارا  يتيييرار ا 

 : إل  اتااذ انجرا ات التال ا

= يوأ ود لعمل يات االايتي يا   

الييقيينيير  ياالعييتييقييا  الييتييعيينيي ييي 

يالييتييعييذ ييب يغيي ييره ميي  وييريب 

اليمييعيياميلييا الني يي ييا يانعييدا  اييارج 

ن اٍ القوا   يإ يدار تييجي يهيات 

ياووا لجم أ القيات يالم ل ييي يات 

التابعا للوييما بؤنه ل   ت  التنيامي  

 م لق ا مأ مث  مذه االنتهايات.

= يوما  تيف ير اليويميا يا مي  

التعذ ب يغ ره م  وريب المعاملا 

النيي يي ييا لييجييميي ييأ الييمييوييريميي يي  ميي  

ور ته   يوما  معاملتهي  ميعياميليا  

إننان ا  بما  تميايي  ميأ اليميعيا ي ير 

الديل ا  بما في ذل  " بيياعيد األمي  

المتودة النميذجي يا اليدني يا ليميعياميليا 

النجنا  " ) " بياعد ن لني  ماند ين 

" ي ي " بياعد األم  المتودة لمعامليا 

النج نات يالتداب ر غ ر االوتجاس يا 

 للمجرمات " ) " بياعد بانيي  "ي.

= ميينيي  الييمييرابييبيي يي  الييديليي يي يي  

المنتقل   مث  اللجنا الديل ا للتوق ق 

في الجمهير ا العرب ا النير ا التي 

ييييييلييتييهييا األميي  الييمييتييوييدة إميييييانيي ييا 

الييي ييي  دي  بيي يييد إليي  جييميي ييأ 

الموريم   م  وير يتيهي   يالنيميام 

له  بالق ا  بس ارات ت ت ي ا مي ياجي يا 

لجم أ منيآت الوجس بغ ا اليتيويقي يق 

 ير د ال ريا داالها.

يبا انيتيايدا  اليميوياييميات  =

الجا رة ياليا ع  موايما المدن  ي  

أما  مواي  عنير ا  يإلغا  ميويايي  

 "الييميي ييدا  الييعيينييييير ييا  يإ يينم 

مويما مييافيويا انرمياب "   بيميا 

 ييتييميياييي  مييأ الييمييعييا يي يير الييديليي ييا 

للموايما العادلا  يذل  في اليقيانيي  

 يفي اليابأ ال علي.

= يوما  تنج   جم أ م   تي  

اوتجاسم   يالنمام ليهي  بياالت يا  

بالموام    يوما  وقه  في ال ع  

في بانين ا اوتجاسم  أميا  ميويييميا 

منتقلا؛ يييذلي  ويميا  و ييليهي  

عييليي  الييرعييا ييا ال ييويي ييا اليينسمييا 

ياوتجاسم  في أماي  معتيرا بيهيا  

يالنمام له  بتلقي الس ارات العا ل يا 

 عل  نوي منت  .

= يانفراج فير ا يدي  بي يد أي 

ييير  عيي  جييميي ييأ نييجيينييا  الييرأ  

ياأليااص المنجين   دينما نيبيب 

نيى ممارنته  النليمي يا ليويقييبيهي  

 انننان ا  أي بنبب مي ته .

= يإبيينا الييعييا يينت بييميي يي يير 

جم أ األيااص اليميويتيجيس ي  ليدى 

النيييلييي يييات  يبيييؤميييايييي  يجييييدمييي  

يبيوعهي  اليقيانيينيي  ياالنيتيجيابيا 

لجم أ ال ليبيات اليميتيعيليقيا فيي ميذا 

 ال دد.

= يإبنا العا نت بم  ر الذ   

 تيفيا لد ها.

= وما  التوق ق في جم أ أنبا  

التعذ ب يغ ره م  وريب المعاملا 

الن ي يا  يميقياوياة مي   ُييتيبيه فيي 

منإيل ته  ع  مذه االنتهاييات أميا  

مواي  مدن ا  يفق إجرا ات تتماي  

ميأ الييميعييا ي يير الييديلي يا ليلييميويياييمييا 

العادلا  يوما  و يي  الويويا يا 

 عل  التعي ض اليام .

االنوما  يديلا  را إل  " = 

الييبييريتييييييي  االاييتيي ييار  الييمييلييوييق 

بات اب يا مينيامويا اليتيعيذ يب " ي " 

االتيي ييابيي ييا الييديليي ييا لييوييمييا ييا جييميي ييأ 

 األيااص م  االات ا  القنر  " .

إل  " ني يا  ريميا األنيانيي  =

لييلييمييويييييمييا الييجيينييا يي ييا الييديليي ييا "   

يإ ييدار إعيين  بييقييبييي  . اليييال ييا 

القوا  ا " للمويما الجنا  ا الديلي يا 

 يييليي ييي /تييميييس  8" اعييتييبييار ا ميي  

3113 . 

= ي با تن  ذ أ ا أويا   يادرة 

بانعدا   يذل  لو   إليغيا  عيقييبيا 

انعدا  بيي  يام   يتا  ا جمي يأ 

 أويا  انعدا  ال ادرة.

/   3/    9 ه يرة  يي  اليايمي يس 

  سارت جييميييعو ميي  رفيياٍ 3182

يأ دبا  يأمياليي الييهي يد يي يرساد 

وج ري د ور وه في مقبرة منيقي  

 –راجييي   –رأنييه بيير ييا عييلييمييدارا 

ع ر    بمنانبا اليذييرى اليايامنيا 

لرو له. تقد مه  ثلا م  أ  يا  فيربيا  

فيليلير ا  يبويويير أعويا   مي  

التوالا الي ني اليرد  في نير ا  

يوييأ النييادة )ونيي يي   ييرميييش  

باسبلي دمحمي عوي  اله  ا اليقي ياد يا 

لوسب اليوـيدة إييلي ين  مي  الييريد 

 بان  الوسب عل  الور  .

 ا ليليويسب رويب چ بان  من ما 

النيي ييد رييي ييد جيينييجييلييي بييالييوييوييير 

يدعام  لليبيا دب قا  ميت  عيلي  

ريم ال ق د يأريام جم أ الييهيدا   

ثيي  ألييقيي  النيي ييد  ييرميييش يييلييمييا 

مييقييتييوييبييا عيي  مييعييانييي اليييهييادة 

يالنوا  يأ  ا ر يفا   لليهدا  ميي 

انييتييذيييارميي  أيال  يالييعييميي  عييليي  

مييويياربييا االرميياب يالييدفيياع عيي  

المنا ق اليييرد يا ثياني يا  يمييا يليا 

اليينييوييا  ميي  أجيي  وييّ  الييقييويي ييا 

اليرد ا في نير ا ثاليثيا   ييميا أيياد 

بييدير يبيي يييالت يوـييدات وييمييا ييا 

اليعب يالمرأة يو ّا أريام يهدا هيا 

الم ام    يأنه  ينمه بتقد   الييير 

ياالمتنا  لليويويير الييير ي . أليقي  

الن د وم د ميقي ييعيا ييعير يا مي  

ب ا د الراو  عثما   بر   يبيّد  

الن د رموا  وج ري د بان  عا ليا 

اليه يد اليييير ليليويويير يليرفياٍ 

وسب اليوـدة عل  الت اتته  الير ميا 

يميا لته  انتذيار اليه د الراو   

يما نيه إل  الق   يالمبادج التي  مي  

 بها ال ق د.

ميي  جييهييا  أاييرى  يانييتييذيييارا  

لليه د   يما  ونا  ي ي رساد ويج 

ري د  أبامت فربا اليهي يد يي يرساد 

فرع ين  يجنيب ألمان ا ليويسب   –

اليييوـييدة  ويي يين  فييي مييد يينييا بييي   

  ووره جيميأو 83/3/3182بتار خ 

م  أ دبا  يأعوا  اليويسب يمي  

 عا لتي ال ق د  .

روييبييت النيي ييدة ننيير يي  ونيي  

بالووير يدعتهي  ليلييبييا دبي يقيا 

 مت اجنال  ألريام الييهيدا  ميأ 

ترد د ني د أ  ربي يب   يتي  بيرا ة 

برب ا بان  فربا اليه د يما  وينيا  

م  بب  الن د اور يألق ت ييليميات 

 : معبرة م  النادة

دليييفييا  يييقيي ييق اليييهيي ييد   -8

 ال ربا المن ما للو  . -ي رساد

جيا  نيجي  الييهي يد ييميا    -3

 ونا  .

يييايي يي ييا   –بيين  ونيي    -2

 ي ن ا.

 د يق عيا يليتيي   –دمحم دلي   -2

 اليه د  .

مإننا ويميا يا  -عثما  دمحم  -2

 يتعل   اللغا اليرد ا.

وييسب  -النيي ييد ميين فييا ييق  -6

 االتواد الد مقرا ي )ب   دي .

منيإي    –وب يب ابيرامي ي    -2

 من ما أيربا لوسب اليوـدة.

عويي   – نم عيليميدار   -1

 اللجنا الن ان ا للوسب.

وذوة ثقافيت عه 
 تاريخ سري كاويً

بدعية م  من ما المرأة نر  

يان ه لوسب اليوـدة  أُب مت  ي  

ندية ثقاف ا  3182/ 82/3الجمعا 

فقد  . ع  تار خ نر  يان ه القد 

ألق  األنتاذ إدر س ون   مواورة 

بوث ا ع  الويادث التار ا ا الهاما 

يالبارسة ع  نر  يان ه 

ياالمبر ير ات التي يهدتها 

المن قا  الن ما الوي  الم تاني 

يال راعات التي دالتها المن قا 

في ذا  الع ر يمآالت م  ر تل  

  . الممال  ي المد

وور الندية جمأ م  أعوا  

الوسب ييا  ات ي ن ا يثقاف ا 

 ا.يمرانلي ينا   إعن  مول 

 وـذوة في السىيذ
أبامت  2/3/3182بتار خ 

من ما الني د لوسب اليوـدة  ندية 

في مد نا ييبن   وورما جمأ م  

الجال ا اليرد ا. بدأت الندية 

باليبيا دب قا  مت عل  أريام 

اليهدا   ث  روب الن د س اد ومي 

منإي  المن ما بالووير  ث  

عرض الن د أومد جتي عوي 

اللجنا الن ان ا  ميابا الوسب م  

ت يرات األيواع الن ان ا في 

نير ا بيي  عا  ياليوأ اليرد  

 بيي  ااص. 
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بدعية م  مإننا وما ا يتعلي ي  

ليجينيا رييي  فيي  -اللغا اليييرد يا 

الجس رة  أوبي يميت  –مدبنا الدربان ا 

 3182/    3/    38 يييي  اليييثييينثيييا  

وييسب   –بيمييريييس انيميياعيي يي  عييميير 

اليوـدة ندية ع   ي  اللغا العاليميي  

ويياويير فيي ييهييا ييي  ميي  نيييييي يي يي  

ب جرماني ي أويميد عيرفيات  وي يث 

بييدأت اليينييدية بييالييتييرويي ييب ميي  بييبيي  

األنيتياذ بييهيساد عييميي عويي ليجينييا 

ريي  للينيادة اليويويير  يدعيامي  

لليبيا دب قيا  يميت عيلي  أريام 

اليهدا  يعسا الني يد اليقييميي أ  

 .رب ب

تودث الموياويرا  عي  تيار يخ 

ال ي  العالمي للغا يتار خ العد د مي  

اللغات العالم ا يمنها اللغا اليرد يا  

يأجابيا عي  أني يليا اليويويير. فيي 

الاتا  ت  يييير اليويويير يتييس يأ 

 الوليى عل ه  بتل  المنانبا.

يبامت من ما اليوينيييا ليويسب 

اليوـدة يبالتنن ق مأ اللجنا المول يا 

لمإننا تعل   يوما ا اللغا الييرد يا 

بتن    ندية جمام ر ا بمنيانيبيا  يي  

الييلييغييا الييعييالييمييي الييذ    ييادا 

  و ث بدأ مقد  النيدية 38/3/3182

النيي ييد فييرميياد عييلييي بييالييتييرويي ييب 

بالووير الير   م  ممثلي أويساب 

ني ياني ييا ييرد ييا يفيعييالي يات ميدني ييا 

ييا  ات ي ن ا يأدبي يا يميويبيي 

اللغا اليرد يا  يثي  الييبييا دبي يقيا 

  مت عل  أريام اليهدا .

بعدما برأ المهندس دارا اليويني  

رنالا اللجنا االدار ا لمإننا تعل ي  

يوما ا اللغا الييرد يا  يتيابيأ إليقيا  

مواورته  و ث تناي  م هي  الليغيا 

يأميمي يتيهيا يي يا ي يهيا يديرميا فيي 

واوير يمياويي الييعييب  ينيرد 

 را  يميابا متبا نا لبعض اليييتياب 

العرب يالمنتيرب   يالروياليا عي  

 ا.اللغا اليرد 

يألق  األنتاذ عبد اليوييي ي  رفيي 

عوي اتواد يتاب اليـرد يلما   عبّر 

ف ها ع  نعادته بتعل   اللغا اليرد يا 

 ا.اآل  في المدارس يالمعامد اليرد 

ااتتمت الندية بتييس يأ اليويلييى 

يبريييرات يلما اليميإنينيا عيلي  

الووير يبيييليميا يييير ياميتينيا   

فيينييالييت اليينييدية اعييجيياب الييوييوييير 

 .يانتونانه 

يفي باعا اليميإتيميرات بيميد ينيا 

باميلي ت  إو ا   ي  الليغيا اليعياليميي 

م  )مإننـا تعلي ي  يويميا يا اليليغيا 

اليرد ا يإذاعا يالت إا إ  يمي ي يا 

اللغا اليرد ا لليويسب اليد يميقيرا يي 

التقدمي اليرد  في نير اي  بتار يخ 

  بوويير ميميثيليي 3182/    3/  38

أوساب ن ان ا يمنتقيلي ي  يفينياني ي  

 ييتاب ييعرا .

 و ث أُلق ت يلمات:

مإننا تيعيلي ي   -دليفا  ديتي  -

 يوما ا اللغا اليرد ا

ميد ير إذاعـيـيا  -دليياد اياليد  -

 يالت إا إ 

ر ي يس مي ي يا  -فارس عثميا   -

اللغا اليرد ا لليويسب اليد يميقيرا يي 

 التقدمي

من ما وقييٍ  -عدنا  نل ما   -

 انننا  في نير ا

 (Pirs) ميجيليا -نياا عبدهللا  -

 ي و  ا نيريس

يتال  الو   فقرة فني يا غينيا ي يا 

أدامييا اليي يينييا  نييعييد فييرنييي  يإلييقييا  

الياعر االد عمر ب ي يدة جيمي يليا  

يت  تير   اليياعير اليييرد  فيرمياد 

عجمي اليذ  لي   نيتي يأ اليويويير 

ألنباب  و ّا  ين ابيا عينيه انيتيلي  

 يق قه يهادة التير  .

يما يردت عدة بيربي يات تيهيني يا 

م  أوساب ن ان ا يتجمعات ثقافي يا 

يمدن ا  يت  تنيلي ي  ييهيادات اليليغيا 

اليييييرد ييا ليي يينب مييإنيينييا تييعييليي يي  

 يوما ا اللغا اليرد ا. 

ااتت  الو   بي يقيرة غينيا ي يا مي  

 . ال نا  بها  ي اي

 إحياء يىم اللغت العالمي

 ”في الذرباسيت ” 

 ”في الحسكت ” 

بعد جهيد ينلنلا لقا ات تياير ا 

متيا لا م  بب  مجميعا م  اليباب 

الي ن    الغ ير   يالراغب   بياليعيمي  

المن   في النري ج  يبدع  م  من ميا 

أيربا لوسب اليوـدة  ُعيقيد االجيتيمياع 

المينأ ) اليين رانس التؤن نيي ل رع 

وحيدة ”  النري ج للوسب تويت ييعيار 

/ 81يذل   ي  النبت ”  الصف الكردي

 . في مد نا نتافنغر 3182/  3
يانييتييعييرض الييوييوييير جييدي  

االعما  بيعيد الييبييا دبي يقيا  يميت 

عل  أريام الييهيدا   ميإييد ي  عيلي  

ميا لا نواله  التن  مي يالني يانيي 

بي  ت اني ياانص لايدميا بوي يتيهي  

اليرد ا في أيربا يتيقيد ي  يي  اليعيي  

ألملنا في الداا  النيير  ال ياميد ي  

في يجه ي  القيى التي تيسعيسع أمي  

المنا ق اليرد ا في الجس رة يع ر ي  

 .يييباني
يألييقيي  النيي ييد أوييمييد جييتييي عوييي 

اللجنا الن ان ا ليليويسب ييليميا ويي  

 ار األوداث يالمنتجيدات الني ياني يا 

في المنا ق اليرد ا يالويرب اليدا يرة 

ب   اال راا المت ارعا فيي نيير يا 

الفييتييا اليي  الييلييقييا ات ياالجييتييميياعييات 

الميث ا ب   القيى الن ان ا يالمنيليويا 

م  المعاروا النير ا ييجيب تمث   

يأييد عيلي  ا. وق قي لأليراد في نير 

أمم ا العم  الوسبي المن   في اليدي  

األجنب ا يجع  التن     يني يليا يأداة 

ورير ا ليلينيويا  فيي أيربيا يدعي  

من مات الوسب ي فريعها فيي دااي  

الييي يي   الفييتييا اليي  إبييامييا نيييا ييات 

ميياييتييليي ييا تييرنييخ الييثييقييافييا اليييييرد ييا 

يوريرة تيعيس يس دير اليويسب بي ي  

الجال ا اليرد ا فيي الينيري يج يتيقيد ي  

المناعدات الممينا له  يالتيا   ميأ 

ماتلا المن مات يالهي ي يات اليييرد يا 

يالنري ج ا بهدا ينب تؤ  د المجتميأ 

النري جي للقو ا اليرد ا العادلا ين   

 . يام  وقيبه 
يفي نيهيا يا أعيميا  االجيتيمياع تي  

انييتييايياب النيي ييد أوييمييد بيييييي منييإيال 

لمن يميا الينيري يج يانيتياياب أعويا  

إدارة المن ما بانوافا الي  مينيديبيي 

المن ما ال  اليين رانس العا  لمن يميا 

 أيربا للوسب.

 مىظمت لحسب الىحـذة في الىرويج
أمسيت مىسيقيّت 

 في برليه 
بدعوة من جمعيٌية كٌيكيٌيتيً   

برلٌن وبالتعاون مع منظمة حيزب 

الوحـدة فً برلٌن، أُلٌميت أمسيٌية 

غنائٌة موسٌمٌة، فيً إحيدد دور 

/   2/   31الثمافة بالمدٌنة، بتارٌخ 

، أحٌياهيا اليفينيانيون  كياوا 2132

إبراهيٌيم و عيزت جيان و عيازف 

األورغ خييالييد وعييازف الييكييمييان 

أحمد ... ولد حضر الحيفيل بيعي  

األصييدليياء االلييمييان وشييخييصييٌييات 

كردٌة ممٌمة فً برلٌن مينيذ فيتيرة 

طوٌلة والجئٌن ُكـرد ومحرر مجلة 

كشه مامون   الكردٌة السٌد ٌادو، 

حٌث غمرت أجواء األمل والسعادة 

على الجمٌع من خالل تفاعلهم ميع 

األغانً والطرب الكردي األصيٌيل، 

لعل ٌخفف عنهيم ميرارة اليةيربية، 

وميين جييهيية أخييرد تييعييتييبيير هييذ  

األمسٌة محاولة لتعيرٌيف اليثيميافية 

الكردٌة وحميٌيمية شيعيبينيا اليميحيب 

 .للحرٌة والحٌاة
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  عارف حسو 

بعد اننواب الن ا  م  المنيا يق 

اليرد ا ميرما   يا  البد مي  يجييد 

إدارة ليييهييا ألجييي  تنييي ييي يير أميييير 

الميا ن ي  اليايدمي يا يتيؤمي ي  اليويد 

األدن  م  مت لبات الو اة  يويميا يا 

 النل  ياألما  ف ها.

يبد ت  تيييي ي  يوـيدات ويميا يا 

م  أبينيا   YPG-YPJاليعب يالمرأة 

يبيينييات يييعييبيينييا بييغيي ييا الييدفيياع عيي  

ميينييا ييقييتييا  إوييافييا إليي  مييإنيينييات 

أاييرى  إليي  أ  تيي  االعيين  عيي  

االدارة الذات ا القا ما. يوويت ميذه 

القية بياليغياليي ياليني ي يس يني يرت 

ميينويي  بيي يييليي ييا  فيييييبييدت الييقيييات 

الييتييييي يي يير ييا يالييغييساة انييا يير جييمييا 

يانت رت عل ها  و ث انتيهيد مي  

ب     يفها اآلالا م  ا رة يبابنيا 

 . يبناتنا في جبهات القتا 

يا  البد م  تي يامي  بي ي  جيمي يأ 

األ ييير ياألويييساب ياليييميييييييينيييات 

المجتمع ا في المنا ق الييرد يا  إال 

أ  مع   االت ابيات بيا يت بيالي ييي   

إلي  دميي   ميميا ساد  3ي 8ميل ر 

اليييرب بيي يي  األوييساب النيي ييانيي ييا 

اليرد ا  يُالقت أرو ا للميهياتيرات 

منا يمنا   يأدت إل  تياينيدبيات ال 

تاد  نير ا عاما ياليييرد ايا يا  

ياآل  بييعييد موييي أيييثيير ميي  نييت 

ننييات مي  األسميا السلينيا نيعيانيي 

 . ينعاني

نو  الييبان ي  جرى ميا جيرى 

لنا  بعد غسي داعش يميجيرة مي يات 

اآلالا إل  الاارج  ينربيا ينيهيب 

ممتلياتنا يدميار يايراب مينياسلينيا  

يلي  بعد تور ر ييباني رجيأ عيدد 

البؤس م  األمالي إل  أرض الي   

يلملمت الجرام يتؤن س الو ياة مي  

 جد د.

إال أننا نعاني  يعييبيات عيد يدة 

يفيييقيييدا  ميييياد ويييرير يييا يمييي  

الييمييويينيييبيي ييات يجيييأ الييتييجييار  

يلألنا م  أناس موينييبي ي  عيلي  

االدارة الذات ا المسايد   باليعيارات 

 يبؤنما  اليهدا   أغل  ما م  لد نا.

البد م  اليبيا عل  النيليبي يات 

يالنيابيص يميويانيبيا اليميقي ير ي  

يالمن      يلنيعيمي  بيجيد مي  أجي  

إعييادة إعييمييار ييييبييانييي ميي  يييافييا 

النياوي  وت  تيي  عيلي  منيتييى 

اليهرة يالموبا اليبرى التي نياليتيهيا 

 في مونتها.

 يٍ كٕتاَٙ 
ٌ
 صٕخ

اب  ب  ا  ر   ا  ألبي   ميافوي ي  

في الو اة  نجار يربا منيس   لييينيه 

ترعرع في أووا   بي يعيا جيمي يليا 

يمجتمأ من ت  يمويب ليراير  مي  

 -ميال د بر يا مي يدانيييي الني ياوي يا 

  موبيا  ليليدرانيا 8912ع ر   عا  

يالتو    اليعيليميي  فييق  ير يقيه 

 بنجام.

جهاد دمحم أويميد  ويا ي  عيلي  

درجييا الييميياجنييتيير فييي ميينييدنييا 

بيجياميعيا المعلييمياتي يا ياالت ياالت 

اآلداب يالييعييلييي  يالييتييييينيييليييجيي ييا 

  3181األمر ي يا فيي ليبينيا  عيا  

يمي الذ  بّد  ااتيراع دارة لني يارة 

تن ر بال ابا اليهربا  ا يالتوي  بهيا 

ع   ر ق اليييميبي ييتير  ييميييريع 

تارج م  إجاسة الهينيدنيا  يييتيبيت 

 ب  - 892جر دة اليوـدة في العدد 

: " نييا  االاييتييراع درجييا 3119

ميييريعييا   32امييتيي يياس ميي  بيي يي   

ألمم ته في مجا  العنبا ب   ال ابيا 

اليهربا  ا يالب  ا  و يث تي  عيرض 

المييريع بيمينيانيبيا   يي  الي ياليب 

اللبناني في ور  الجاميعيا بيويويير 

يس رة الترب ا يالتعيلي ي  اليعياليي فيي 

لبنا  الن دة به ا الور ير  ير ي يس 

اليجياميعييا يعيدد يييبي ير ميي  عيمييدا  

يدياتيرة اليجياميعيات   يتي  تييير ي  

اليي ييالييب جييهيياد ميي  بييبيي  اليييس ييرة 

ير  س الجامعا   يل   ييي  انعين  

بمنؤى ع  الودث  و ث باميت بينياة 

المنار اللبنان يا بياجيرا  ميقيابيليا ميأ 

اليييي ييييالييييب ليييييرم ميييييريعييييه 

 للميامد  ."

انتنيب إلي  نيقيابيا اليميهينيدني ي  

بولب  يو ي عل  ي ي ي يا ليليعيمي  

الييعييامييا ليينت يياالت فييي الييهيي يي ييا 

الننيلييي يا بيويليب ني يرا  ليمينيتيياه 

اليعييلييمييي الييعييالييي  يبنييبييب  ييريا 

الورب انتق  إل  بر ته  ل ت يع فيي 

تعل    نب مدارنهيا  ياليعيمي  فيي 

مقه  انترنت الويقيا   إلي  أ  يجيد 

 3182ن نه مهاجرا  منتي يا عيا  

في رويليا  ييابيا  تيريي يا ياليبيوير  

ال ينا  يإ  ال ا  ل نو  إلي  جيمييع 

أليمياني يا  -النج    في بند المهجير 

 االتواد ا أياار العا .

أب  جهاد أ   يييي  فيي مياميش 

الو اة  ناعد أبرانه م  الميهياجير ي  

بالترجما يالن ا    يمي الذ   تقي  

اللغات اليرد ا يالعرب ا ياالنيل س يا 

ياليي ييرننيي ييا  ويي ييث يييا   ييمييوييي 

ناعات  ي لا في ميقيّرات اليليجيي   

يعم  لدى ميويامي يا فيي اليتيرجيميا 

أ وا  بعد أ  أجاد اليليغيا األليمياني يا  

يانييتيي يياع تييعييد يي  يييهييادتييه يثيي  

االنييتيينيياب إليي  نييقييابييا الييمييهيينييدنيي يي  

األلما  في يال ا ساين  يالو يي  

عل  عقد عم  في أياد م ا األعيميا  

بييمييد يينييا درنييد  األلييمييانيي ييا  يبييعييد 

موايالت  عد دة نا  فير يا درانيا 

الييديييتيييراة لييدى يييليي ييا األبيينيي ييا 

المعليمات ا )أي ميا  نيمي  بياالبيني يا 

 الذي اي.

 تميني  جيهياد اليعييدة إلي  بيليده 

يت ب ق ميار يأ عيليمي يا  يمييويا  

يمييي الييذ  يييرر مييرارا  إمييدا  مييا 

  نجسه إل  يعبه الموري .

 انشاب انطًٕح جٓاد أمحذ ٕٚاصم طزٚك انؼهى يف تلد املٓجز

تدايلت ينا   انعن  نبؤ انتوار 

مهد س مير ال تاة اليرد ا الن دة 

مي   وا م  يردنتا  إ را  بعد ب

لمدة  32/18/3182اعتقالها  ي  

 يم   لدى جهاس االنتابارات 

ان ران ا بمد نا يرمانياه. مهد س  

مهندنا معمار ا في العقد الثالث م  

عمرما. أفادت تقار ر م  ني ا   

يرد بؤ  ال تاة بد تعروت إل  

تعذ ب ن ني يجند  يد د   

إوافا لجر ما اغت اب عل   د 

منإيلي الجهاس المذيير. يبد مّدد  

األم  ان راني عا لا المغديرة بعد  

إدال  أ ا إفادات با يص ميت 

ابنته  لينا   انعن  توت  ا لا 

 تن  ذ أيد العقيبات بوقها.

مهد س الجد ر بالذير أ  انتوار 

ل نت الوالا األيل  التي مير بوامي 

تودث في يردنتا  اليرب ا  إذ  

نبقها في ذل  تعرض ال تاة ونانا 

يل ر فرماد  م  ن س المد نا  

/عاما  في 36يفر ناس انرياني/

مهاباد التي ألقت بن نها م  ال ابق 

الرابأ في فندٍ تارا بب  اغت ابها 

م  أود مجرمي أجهسة 

 االنتابارات ان ران ا.

عدا ع  الجرا   الن ان ا 

يت د ر ما تنم  بالثيرة انننم ا 

في بلدا  الميرٍ إوافا إل  نلنلا 

جرا   االغت االت بوق المعارو   

ان ران    ياليرد منه  عل  يجه 

الا يص  يمنلن  انعدامات 

ينقا  بوق المعارو   اليرد  تقي  

أجهسة أم  الن ا  ان راني المتالا 

بانتها  أعراض الناس في نجينها 

ب يرة مالّا بي  الق   انننان ا 

 يوقيٍ انننا .

إننا ن الب المن مات الوقيب ا 

ذات اليؤ  للق ا  بديرما لتقد   مث  

مذه اليثا ق نوالا منإيلي مذا 

الن ا  المل اا أ اد ه  بدما  

األبر ا  إل  مواي  عادلا لن   

جسا ه  عما ابترفت أ اد ه  م  

 اآلثما م  جرا  .

 اَتحار فتاج كزدٚح يٍ كزياَشاِ إثز إطلق طزاحٓا
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رغم المطالب العادلة للثورة السورٌة فمد نجمت عنها تداعٌات كارثٌة وخطٌرة، فالعنف ساهم فً انحرافها، والتفكٌر بالسلطة خرب 

 بنٌتها من الداخل وحرف لٌاداتها عن مهامها النبٌلة

 الجية إنثاص انذٍٚ ػثاءج االٚذٕٚنٕجٛا ٔجؼهّ َظايًا طٛاطٛاً 

 فكر و رأي

اء جيرٌيدة  -3 حبذا تيعيرٌيف لُيرج

الوحـدة بشخصكم الكرٌم ونتاجاتيكيم 

 المنشورة ؟.

  8922م  ميال د د ر السير  -

أوم  إجاسة في اآلداب ـ فرع الليغيا 

العرب ا  عملت ا  ب منجد ألييثير 

م  عير نينييات فيي منياجيد د ير 

السير  يتبت في منيؤليا اليعيليمياني يا 

ياننن    يمواورات يمقيابين ت 

 في ال ير يالن انا. 

أبرس ال وا التي يتبت لهيا  /

ون ا  ــ ج ري  ــ النير  الجيد يد 

ــ الويار المتمد  يغ رميا/  يأبيرس 

اليييميييقييياالت ويييي  ـيييـيييـييي اننييين  

الد مقرا ي ـــ العنا يالد مقيرا ي يا 

ـــ   يا ا بن  يا ي ي يا ـيـيـي تيجيلّيي 

ان يينم الييد يينييّي اليييمييابييي عييليي  

اننن  الن اني ـــ إ نم أ  تجد د 

د ني ـــ العلمان ا يالتجد د الد ني ـيـيـ 

يثن ا م هي  الي    ـــ الي يرٍ بي ي  

االنن  الن اني ياالنن  اليعيا  ـيـيـ 

و اع البي لا ب   الداا  يالاارج 

ـــ معالجا التيدد ــــ ميدني يا اليديليا 

في اننن  ــــ الوي  الييييرد  ميي 

و  ليام  المنؤلا النير ا ــــ المث  

العل ا ب   اليعيليمياني يا ياالنين  ـيـيـيـ 

المث  العل ا يالد مقرا  ا ـــي ميبيادج 

الد مقرا  ا يمياريا المنلم ي  فيي 

العمل ا الن ان يا ـيـيـي الي ير يق إلي  

إدارة الييتيينيييع يتيييثيي ييق الييعيي ييش 

 الميتر  .

بعد مرور أكيثير مين خيميس  -2

سنوات على اليحيالية السيورٌية، ميا 

المخرج اليذي ٌيرا  الشيٌيخ رٌيا  

درار ممكنيا  وميتياحيا  ليألزمية اليتيً 

 ٌعانٌها السورٌون؟.

ـــ القو ا النير ا "معيقيدة جيدا 

يمرتب ا بيؤ يراا عيد يدة"  ني يميا 

يأ  تيداعي ياتيهيا  مينيذ بيدا يتيهيا بيبي  

امنا اعيا   تيميثيليت بيإفيراس عيدة 

بوا ا معقدة  مث  بو ا الينياسوي ي  

النير     يال عيبات في اليميجيا  

اننناني  إوافا لتؤث رما نلبا عيلي  

النل  ياالنتقرار في المن يقيا  ييميا 

أ هرت منا   يانت مات ي يا بي يعي  

االنتبداد يالقهر مث  وقيٍ الييييرد 

يبييقيي ييا الييميييييينييات يميييييانييهييا فييي 

الييتييويييالت الييجييار ييا  يييمييا تييرتييبيي  

الييقييويي ييا النييير ييا بييميي يياليي  عييدة 

أ ييراا  لييذليي  نيي يييييي  ميينييا  

 عيبات في عيميلي يا ويليهيا. يليعي   

الو  الم يلييب ياليميايرج الييوي يد 

لييألسمييا النييير ييا ال ييتيي  اال عييبيير 

الييميي ييايوييات النييلييميي ييا فييالنييبيي  

العينييير يا لي  تيإد  الي  أ  وي  

با يص اليميليا النيير   يميي 

توتاج ال  نيع مي  ال يبير يميس يد 

 م  اليبت للم ايوات النلم ا.

كييٌييف تيينييظييرون إلييى أدوار  -3

اإلسالم السٌاسً فً المنطمة عامية  

وفً سورٌيا بيوجيه خياص... وهيل 

انتهاج العنف ولةة الحرب فيً هيذا 

الزمن ٌصلح لتحمٌك مطالب عيادلية 

 أو أهداف نبٌلة ؟.

 و   أنه بنبب النيؤة ييانيت  -

بييياعيييدة االنييي ييينٍ ليييدى عيييليييميييا  

المنلم    أ  اننن  يبالتالي الد ي  

مي مبدأ يغا ا المجتميأ اننينميي  

يبييالييتييالييي مييي د يي  يديلييا ي يييميي  

جم أ المجاالت يالتا  ات يبنيا  

العينبيات دااي  اليميجيتيميأ  إال أ  

القر   أمم  القي  في م هي  اليديليا 

ي ل اتها يتنم يتيهيا  فين نيص عيلي  

إباما ديلا يالتيجد ننا في اليدعيية 

إليي ييهييا. يبييالييتييالييي إ  انيييغييا  تيي ييار 

االنن  الن اني بإباميا ني يا  وييي  

اننمي  أداله في  راعات أبعدت 

المعارو   ع  التؤثر باننين  إلي  

إ ييجيياد الييثييغييرات  يالييبييوييث فييي 

 الانف ات

عندما أرفض االنن  الن اني   

فؤنا أتودث ع  د   را أ نوبه إلي  

ينااات الن انيا دعياة الفيهي  ليهي  

ف ها  أي مغامري  اعتليا  هر الد   

ل نيديا الناس  نان   أ  بن ا الديلا 

الود ثا ل نت د ن ا يال تيقيي  عيلي  

الد   إال إذا يانت  ا   ا  ياالنين  

ل س ديلا ب  دعية  ياليديليا الد ي  

لها يإنما المجتمأ  يالناس  عيتيقيدي  

بما ياإيا يال  جب فرض د   عل  

أود يالتم  س ب   اليميإميني ي  ميهيميا 

تنيعت م ادر إ مانهي   يفيي ويا  

تييعييددت الييقيييميي ييات الييميييا يينييا مييي 

 المرجأ.

إلباس الد   عبا ة اال د ييلييجي يا 

 ييجيييعيييليييه أداة بيي يييد مييي   ييي يييرض 

اال د يليج ا للتوي  برباب الينياس . 

يال يييجيييب إليييبييياس اليييد ييي  عيييبيييا ة 

اال د يليج ا يجعله ن اميا ني ياني يا  

يما ال جب إيراه الناس علي  اليد ي  

أل  ي  إيراه  منأ توقيق ييليميا هللا 

في األرض ي ور  الناس م  وير يا 

االات ار. الور ا مي يلما هللا اليتيي 

تييجييمييأ بيي يي  االنييقيي يياد اليي يييعييي   

يالي ر بال اغيت أ ا  ييا   ياليوييي  

في القر   ييليه  يقي يد بيه اليقيويا  

يالتير أ .. فالوي    يال  ييارييه 

أود أما النل ا التن  ذ ا فقد أنيمياميا 

القر   "األمر"  يتريها هللا للنياس / 

ييايرم  فيي األمير ـيـيـيـي يأميرمي  

يييييرى بييي ييينيييهييي  / يميييميييارنيييا 

 الد مقرا  ا تيي  في مجا  األمر.. 

الوريات الود ثا بياني  اننين  

النيي ييانييي تنييعيي  ليي ييرض ميي ييهييي  

الوايم ا يمي مي يهيي  ميغيليي  عي  

منؤلا الوي    يراوييا  نيتيايدميي  

ينا   عن  ا ل رض أوياميهي  يميذا 

ماالا لهد  الدعية ين رة الرني  

  فه   ن ري  الينياس  يلي يس مينيا  

يعيب فيي اليعيالي   عيربي يا  ييا  أي 

أعجم ا   منلما  أي يافيرا    يمييي  أ  

 قب  بؤ   يويييميه ميياة ميتييوييي  

 ومليي  أنيليويتيهي  فييٍ أييتيافيهي   

ي هّددي  ماال  ه  باليتي ي ي يا عيلي  

أتي يه األنيبياب. يلي يس مينيا  ديليياو 

 مي  أ  تقي  عل   د جمياعيا ميمي  

 مارني  القت  يالنيبيي يانيتيبياويا 

الورمات يالمقدنيات ياالنيتياي ياا 

بؤريام البييير. ميإال  ال  يميليييي  

ميريعا   يال رإ ا يال ميدفيا  نيبي ين  

في الو اة  يليذلي  فيإنيهي   يييميي  

الد     يم  بعد فإ  م  يرمي  إلي  

 سيا .

عييياللييية اليييدٌييين بييياليييدولييية  -4

والسٌاسة تيأخيذ حيٌيزا  واسيعيا  مين 

الجدل واالختالف بٌن السورٌٌن، ما 

 هً رمٌتكم عنها؟.

ال  ي ي أ  نيقيي  إّ  اننين   -

د   يل س ديلا  ليي  نتهي الينيقياش 

وييي  عيينبييا الييد يي  بييالييديلييا فييي 

اننن   يم  بب  يا  الايارج أي  

م  أيد بؤّ  انماما ل نت أ ن مي  

أ ي  الد   يلينهيا مي  اليمي يالي  

 الم يوا لن ر األما. 

الديليا إميا أ  تيييي  د يني يا أي 

عليمياني يا ييي  ديليا بياني  د ي  أي 

ا د يليج ا مي د ن ا وت  ليي ييانيت 

مييلييوييدة  الييعييلييمييانيي ييا تييعيينييي ف يي  

اال د يليج ا ع  الديلا يمي  اين  

مذه المؤننا ت ب  العلمياني يا أييثير 

يويوا  يل  تعني العلمان ا إايراج 

الديلا م  مجا  الد     إنيميا تيعينيي 

 عد  ن  رة أودمما عل  اآلار 

اننن  مي الو   يعار ن يانيي 

 عني توي   اننن  إل  ا د يليج ا  

يتييوييد ييدا  ا ييد يييليييجيي ييا ميينيياموييا 

للوداثا  يل  تقي  ديلا ليليمينيليمي ي  

وييتيي   ييتييعييلييميينيييا ي يي ييقييهيييا عييلييي  

الد مقرا  ا يوقيٍ االننا  بالي يعي  

ال باندعا . يإذا تعلمنيا تعيليمييا أ  

الد     يأ  اليوي ياة ميأ اآلاير ي  

 10ميا نا يل نت مناينا.         

ا الجر ا والج،جو ج ، 
 
رف باالتزان والجرجر ف ي

ُ
" الشيخ الدكتور رياض درار، ع

وهججو الججقا يججحججر  ويججوججيجج  بججتجج،ججثججا ورويججا، كججُيججحججار   كجج   الجج،جج ججا جج  الجج جج ججريججا 

ج   ج ا بشجج جج   حججا ا  ججثججو   جج جج ججحججتجج ججا ال  
ا تججثججس 
 والججسا
 
وال ججيججاحججيججا و ججاحججيججا

، االرهجججا ، األ  جججا  األوحججج جججيجججا،... الجججثجججيججج،جججايجججيجججا، االحجججمة واالحجججمة ال جججيجججا ا

ال وريا، الحضيا الج جرديجا،... لجمعجمر عجه رايجتجا كجان لج جا  جثجا هجقا الجوجوار 

ا "                                                                      
 هٌئة التحرٌرالغس 
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 حوار مع رٌا  درار ... تتمة

هل ٌمكينيكيم تيليخيٌيص أبيرز  -5

الييدروس والييعييبيير فييً ضييوء مييا 

شهدته ساحتنا السورٌة من مواليف 

وفظائع واغتراب بعد مضيً ليرابية 

ر األزمة ؟.  ستة أعوام على تفجُّ

ال تنييتييمييد الييثيييرة النييير ييا  -

يرع تها م  انتبداد الني يا  يفنياده 

يإجيييراميييه يم يييادرتيييه ويييقييييٍ 

النير    فيقي   يإنيميا ميي تنيتيميد 

ذل   أ وا   م  تيبه  الي  اليوير يا 

ياليييييرامييا يالييميينيياياة  يالييعيي ييش 

يميا ن   ال يمجرد رعيا يا. يرغي  

الم الب العادلا للثيرة النير ا فيقيد 

نييجييمييت عيينييهييا تييداعيي ييات يييارثيي ييا 

يا  رة  فالعنا نام  في انورافها 

  يالت ي ر بالنل ا ارب بن تهيا مي  

الداا  يورا ب اداتها ع  ميهياميهيا 

 النب لا .

فالثيرة  عل  النوي الذ  نيارت 

عل يه ال ني يميا مينيذ تيوييليهيا نيويي 

العنيرة  يغليبيا ال يراع اليمينيلي   

عل  أييا  الي ام اليعب ا األارى  

يعييا  ا يتابي  الينيايي ي ي  في يهيا 

جعلها تا ق في الن انا ياليتيني ي ي   

يتعتمد الع ي ا يالمساج ا ياليقيدر يا 

يترته  للاارج  في  يرٍ عيميليهيا 

يبناميا ي يراعيهيا   ميميا أويعيا 

  دب تها أما  اليعب يأما  العال .

ل  تنج  الثيرة النيير يا  عيلي  

رغ  مرير نتا أعيا  عل  ب ياميهيا  

يعيليي  رغيي  ييي  مييذه  يالييييييارث 

يالتود ات  في إنتاج يي يا  ني يانيي 

مقنأ  يي  بد ن  للن ا   يال تييي ي  

جييي يييش ي ييينيييي  يال فيييي جيييذب 

يانتق ياب غياليبي يا النيير ي ي  مي  

ويلها  يال في  رم ن نيهيا ييبيد ي  

مقنأ. يبالتالي ال مناص للميعيارويا 

بي  أ  افها  الن ان يا ياليعينييير يا 

يالييمييدنيي ييا  ميي  االعييتييراا بيييجيييد 

أسما في اليثييرة  بنيبيب انيس ياويهيا 

عيي  أمييدافييهييا يعيي  مييقييا ييدمييا 

األنان ا  يتالا أييييا  عيميليهيا . 

يانيييييييياا الييييي ييانييات النيي ييانيي ييا 

يالعنير ا يالمدن ا التي  هير أنيهيا 

التعم   يؤديات للثيرة  مأ ب يير 

تمث لها  يوعا فاعل تيهيا  يتيايليا 

 ا اباتها  يارتهانها للاارج.

األوييداث الييتييي جييرت أبييرست 

منا   عدة منها :  راع اليهيي يا / 

الد ني يانثني يالي يا ي يي / ياليذ  

عم  الن ا  عل  انتثماره في وي ي  

ل  ت ع  المعاروا ما  يت عل ه مذه 

اليي يير ييا  بيي  نييامييمييت بييعييض 

ممارناتيهيا عيلي  بيث الياييا مي  

نييتييا ييج مييذه الييثيييرة بيي  بييرست 

مييمييارنييات ميينيي ييرة يمنييتييعييد ييا 

لييجييميياعييات يييامييلييا يييالييييييرد مييثيين 

يالعيليي ي ي  . يييذلي  فيإ  ت ياعيد 

ال راع المنلي  دي  انيتيراتي يجي يا 

مييدرينييا أدى إليي  نييييينييات عييدة 

 ارما ماجرى في ولب  يأدى إلي  

إاراج اليعب م  ميعيادليا ال يراع 

يأا را التدا  الاارجي الذ  نيبيب 

مس دا م  تؤس   الثيرة يم  ع  ا  

الو  يلع  التداي  اليتيرييي بيقيياتيه 

يبم   نعه  م  مرتيسبيا  يعيميليي  

لونابه يجه م  يجيه ميذا اليتيداي  

الم ويم  إوافا إلي  اليميياجيهيات 

التي تو   ب   الثيار يدل ي  عيلي  

بتا  الم ال  بي ينيهي  يبيعيدمي  عي  

 أمداا الثيرة .

كيٌيف تينيظيرون إليى أحيوال  -6

ثانً أكبر لومٌة فً اليبيالد ميتيميثيل 

ن الكردي والدور الذي ليعيبيه  بالمكوج

فً حماٌة السلم األهيليً واليميرافيك 

العامة فً مناطك تواجد  التيارٌيخيً 

ميين الشييمييال السييوري، وتصييدٌييه 

لمشارٌع وهجمات تنظيٌيميً داعي  

 والنصرة وملحماتهما؟.

اليييييرد أعييرٍ يأبييد  نيييييا   -

من قا اليرٍ األيني  وي  عيلي يهي  

ني  ال الأ بيميعيانياة ميي مي  أييد 

وييياالت انييييييييالييي يييات الييييا يييييييا  

يالي ييريا اليجيي ييينيي يانيي ييا جييعييلييت 

الع ش انييالي بدرا موتيما عل ه . 

األيراد م  اليعب األيثر اوي يهيادا  

في المن قا منذ أيثر م  مي يا عيا   

يرغ  انه  بييمي يا ييبي يرة يعير يقيا 

يراناا القد  في المن قا  غ ر أنه  

يبعييا ويوي يا الينيسعيات اليقييمي يا 

لإلمبرا ير ات التي تيياجيديا في يهيا 

يويمته  م  جيهيا  يبي ي  م يالي  

الدي  االنتعمار ا م  جهيا أايرى. 

الييرد عل  أروه  التار ياي يا  إال 

أنه    هري  ي ذيبيي  فيي أريام 

غ ر أرياوه  ي لبني  أجنادا  غي ير 

أجنادم  يم   ميثيليي  إويدى أييثير 

ال يامر التار ا ا يانجتماع ا التي 

 يي ييالييهييا اننيييييار يانبييادة بيييييثييافييا  

ماجع  تبينيي الي ياميرة اليييردا يتي يا 

يبوا اما التار ا ا يالمتعلقا بالو اة 

يالجهيد التورر ا ميي ييي  أييبيه 

بتوم  عب  جيبي  يياميق  يجيعي  

اليينييوييا  ميي  أجيي  إثييبييات اليييجيييد 

 نتغرٍ ي  مذه ال ترة السمن يا مينيذ 

نا يس ب يي إل   يمنا مذا يبيد مير 

ف ها  مو ات فير ا ثقافي يا يأايرى 

عمل ا تن  م ا يوري ا يا  أبيرسميا 

مو ا مهاباد  ث  المقايما البراسان ا 

ياأليجنن ا دي  داي  في ت ا  ي  

مذه الويريي يا اليتيي جيعيليت اليعيالي  

 ييلييتيي ييت إليي  اليييجيييد الييييييرد  

 يوقيبه  في تقر ر م  رم  .

لقد نام  الييرد في الدفياع عي  

األراوييي النييير ييا ميي  مييجييمييات 

التن  مات المتيييددة يعيميديا بياليد  

نواالته  يمنعيا مذه التن  مات مي  

توق ق انت ارات له  عيلي  األرض 

النير ا يماساليا  نوقيي  فيلييليهي  

في منا يق ييثي يرة ويتي   يايلي ييا 

البند مي  ييريرمي    يبي ييالتيهي  

تجع  ي  ي ني ير ا  نوينيي ليهيا 

 ي نا رما.

نو  في نير ا يلو  الميينت 

العالقا في القو ا الييرد ا عل نا أ  

نت لأ إل  الن ا  ال  درالي الذ  ميي 

ير  لتيويقي يق الييويدة فيي نيير يا 

يل س عام  تقن   يما  دعي البعض 

  إ  البد   عي  اليديليا اليميرييس يا 

التي  ارت م ييييا بي يعي  اليويرب 

يال راع اليداميي ميأ اليميتي يرفي ي  

يالثا ر    مي ب ا  ني يا  الميرييس  

د يميقييرا يي  يمييذا  نييتييجيب بينييا  

يتجد د القياعد الن ان ا يالقيانييني يا 

ياالبييتيي يياد ييا لييلييبييند يفييقييا لييقيي يي  

الييميييا يينييا يبييمييا  يييفيير الييوييقيييٍ 

يالور ات األنان ا ي وقيق اليعيداليا 

االجييتييميياعيي ييا عييبيير تيييس ييأ عيياد  

لألراوي يالم اه يم ادر الي يابيا   

يم  ان  وييما تيليي اميتيمياميهيا 

للتنييع يليليريابي  اليتيار ياي يا بي ي  

النيا   يتعم  عل  تنيي يا إدار يا 

اجتماع ا جد دة عيبير انييا  مي ييي  

د ييمييقييرا ييي  ييعييتييمييد اليينمييريييس ييا 

المينعا ي و  مو  الديلا الم ييا  

ي يي  بادرا عل  االنتيقيا  النيليميي 

للنل ا عبر انتاابات ويرة نيس يهيا  

يالتمن  بور ا المرأة يديرميا فيي 

المياريا الق اد ا في ييافيا مي يا ي  

 الديلا.

كلمة  أخٌرة تيودج تيوجيٌيهيهيا  -2

إلى لراء الوحـدة والسورٌٌن أٌينيميا 

 كانوا؟.

اليينيياييب الييتييي تييوييدثييت فييي  -

الميا نا يالد مقيرا ي يا ياليميجيتيميأ 

المدني لي  تيبي  ميذه األفيييار عيلي  

موام   عمل ا؛ فيبيقي يت فيي عيليب 

منتيردة دي  انيقيا  عيلي  الييابيأ 

ألنها تهم  تيي نات المجيتيميأ يبينياه 

األنان ا؛ وي يث اليمييا ينيا اليويقيا 

تعترا بميينات المجتيميأ اليميتيد ي  

يغ ر المتد     يمي  يي  انثيني يات 

يال يا ا  ياليد يميقيرا ي يا تيراعيي 

المييارييا يلي يس اليتيبيعي يا؛ يوي ي  

نييتييوييدث عيي  وييلييي  لييمييييياييي  

الميينات  عل نا أ  نبويث ذلي  فيي 

إ ار تثب ت وق الميا نا  يل س ف  

إ ار وما يا ويقييٍ األبيلي يات. ليقيد 

تييعيياميي  بييعييض يييتييابيينييا مييأ ميي ييهييي  

الي ن ا يم هي  ا د يليجي ويسبيي  

ييتا  ما ب   اليي يني يا ياليويسبي يا  

الميا   م  وقه أ   قي  ال بب  أ  

 ييقييي  نييعيي   يميي  وييقييه أ   ييقييرر 

 م  ره بي  ور ا.

عل نا يميثيقي ي ي  يبييى وي يا أ  

نقيا ميأ وي ياد يا اليديليا أل  ذلي  

عام  مه  في تيي   الي ن يا  يفيي 

الييويي ييا  عييليي  اليييوييدة يتييمييانيي  

المجتمأ م  االني يرا   ميأ النيميام 

بور ا الوريا فيي إ يار اليميجيتيميأ 

المدني للجم أ للتعب ر ع  ثيقيافيا أي 

انتما  أي يال  للمعتقد  اليديليا اليتيي 

تقي  عل  المناياة  يتيافإ الي يرص  

ديلا تقي  عل  عقد اجيتيمياعيي بي ي  

أفراد أويرار يمنيتيقيلي ي  تيجيميعيهي  

مبادج ميتريا  ي قي  تنافنه  علي  

االات ار ب   برامج للقيى الن ان ا  

مث  مذه الديلا ال تاي  التنييع يال 

التعدد انثني يالد ني ياليميذميبيي إذا 

بقي في إ ار االجيتيمياع اليعيا  دي  

تدا  في الن انا أي تدا  الني يانيا 

 ف ه .

يفي بلدنا نير ا  مي  أ  تيييي  

األميا النييير ييا الييد ييمييقيرا يي ييا مييي 

االن  اليجياميأ بيعي يدأ عي  يي  بيعُيد 

بيمي  أي  ا  ي أي د ني أي عيربيي 

أواد . فتيي  ود قيا تيسدمير في يهيا 

أنياع اليريد يم  مايتيليا األلييا  

يمييي تييقييي  وييميي  إ ييار ي يي  

د مقرا ي ين انا د مقرا ي يا. ن  

التعدد ا يببي  ال ييارٍ ميي أنياس 

االتواد لهذه األما  ييميا أ  تي يعي ي  

اندارات المول يا يتييس يأ النيلي يا 

المريس ا عيلي  الييال يات ياألبيالي ي  

يالمنا ق يالنياوي ميي مي  إويدى 

مت لبيات اليتيعيدد يا ياليد يميقيرا ي يا 

للي   الد مقرا ي   بانويافيا إلي  

أ  بدرة جم أ اليرا   ياليميييينيات 

ياأل  اا في التيعيبي ير عي  ني ينيهيا 

يم البها عبر األوساب يالمن يميات 

الن ان ا  ميي مي  إويدى ال ي يات 

األنياني يا ليلينيي يانيا اليد يمييقيرا ي ييا 

النييلييميي ييا  يبييهييذا توييميي  األمييا 

الد ميقيرا ي يا تيميثي ي  ميي يا جيمي يأ 

األ يي يياا يالييثييقييافييات يالييقيييميي ييات  

يبذل  تمث  الذمن ا يالريم المعني ا 

 للن ا  الد مقرا ي.

ي .... 
 " التغطي وجهك يابنت 

 "  عليهم أن يخجلوا هم منك

 رٌا  درار
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 نورالدٌن عمر 

 82تري ا عل  ميعد مه  في ا  

م  أبر   القاد   و ث ن يجير  فيي 

عمي  البند إنيتي يتيا  ييعيبيي عيلي  

التعد نت اليدنيتيير يا اليتيي أبيّرميا 

البرلما  اليتيرييي ليتيويي ي  اليني يا  

الييبييرلييمييانييي فييي تييرييي ييا إليي  نيي ييا  

 ي.ر ان
ي دعي أرديغا  يأن ار ويسب 

أ  مييذه  AKP الييعييدالييا يالييتيينييميي ييا

التعد نت نيتيويي  تيريي يا مي  بيليد 

وع ا يمنقن  إل  بلد بي  يميإثير 

عل  غرار األني يميا الير ياني يا فيي 

اليال يات اليميتيويدة يفيرننيا  يلييي  

الوق قا غ ر ذل  يل ا  أل  أرديغيا  

يوسب العدالا يالتنم يا ال  ي يييري  

فييي تيي ييير ياسدمييار تييرييي ييا بييقييدر 

ت ي رم  في م ياليويهي  النيلي يي يا 

يالوسب ا   يبالعيدة إل  االنتايابيات 

 ييني يي  2البرلمان ا التي و لت في 

و ي  ويسب اليعيدالييا  3182عيا  

ميلي يي   89يالتنم ا علي  أبي  مي  

 يييت  يرغيي  أنييه يييا  الييوييسب 

األي  بعدد المقاعد في البرلما   إال 

أنه ل   قب  بهذه النت جا  ينيس بييي  

يعيده يات يابي ياتيه  ييويأ ييري  

تعج يس يا أميا  اليميعيارويا نعيابيا 

تيي   وييما إ تنف ا  يبو  علي  

من رة النن  مأ األييراد  يايليقيت 

ينل ا يبيى وايما ماتلا الوجيج 

ياالنت ساسات الندالع المعار  بي ي  

الييجيي ييش يمييقيياتييلييي وييسب الييعييمييا  

اليردنتاني لالق والا مي  الياييا 

يالرعب في اليميجيتيميأ  فيي نيبي ي  

ينييب مييس ييد ميي  األ يييات فييي 

االنتاابات المبييرة ياليتيي فيرويهيا 

أرديغا  ينل ا اليعيداليا ياليتينيمي يا 

 8عل  المجتمأ. يفعن  في انتاابات 

نيفيميبير مي  ني يس اليعيا  يبيعيد أ  

تويلت تري ا إلي  نياويا ليليميعيار  

يااليتبايات   و   وسب اليعيداليا 

ميلي يي   32يالتنم يا عيلي  ويياليي 

ملي يي   ييت  2 يت  ا  ب ارٍ 

 ييني يي  ميميا  2تقر با  ع  انتاابات 

 ه.مينه م  تيي   الوييما بم رد
 بعا  ميدا أرديغيا  لي   ييي   

الوييما فق   ب  الهدا ميي يويأ 

يافا ال نو ات في  د ه بياعيتيبياره 

ر  س الجمهيير يا  يليذلي  انيوينير 

ممه فيي تيويي ي  تيريي يا مي  ني يا  

برلماني إل  ن ا  ر اني  يلي يانت 

ال اتيرة بام ا . فعيمي  يي  ميا فيي 

ينعه نبعاد أبرب المقرب   منه ع  

النل ا ير  س يسرا يه أويميد دايد 

أيغلي الذ  اعتبره أرديغيا  إويدى 

المعيبات التيي تيياجيهيه فيي نيعي يه 

للتيجه إل  الن ا  الر يانيي  يعي ي  

بد  عنه بي  عيليي  يليدر  اليمي ي يأ 

ألرديغيا    ي ييبييعييا  ليي  تييييي  مييذه 

 ه.الا ية ياف ا لتوق ق ولم

يانت تري يا بيوياجيا إلي  ويدث 

 هس أريا  المجيتيميأ ي يايليق ويجيا 

ليوأ يي  النيلي يات بي يد ييايص 

ياويد  فييييانيت منييروي ييا االنييقيينب 

 يل يي عيا   82العنير  ال اي  في 
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يوييتيي  الييدي   أ  بييية أرديغييا  

ييعبي يتيه بوييا عيلي  االنيقينبي ي   

يلي  تب   ف ما بعد يعيبير ميايتيليا 

اليثا ق ياألدلا ياليهادات يالييبيا يأ 

أنها يانت منروي يا أعيدت ليهيا فيي 

الييديا يير األميينيي ييا لييوييسب الييعييدالييا 

يالتنمي يا اليويايي . فياتيهيمييا ويرييا 

اليياييدمييا يالييداعيي ييا فييتيي  هللا غيييليي  

يبيييعيييض الويييبيييا  فيييي اليييجييي يييش 

بالموايلا االنقنب ا ال ايلا  يليينيهي  

ينيا ويميليا اعيتيقياالت ييميليت يي  

الميينات يال  ات المعارويا   يلي  

 نتثنيا أود . يانت الليا   ياألنما  

جامسة ببي  االنيقينب يأعيدت بييي  

عنا ا  ي ت  ويجيس عييرات اآلالا 

ميي  عيينييا يير يوييبييا  الييجيي ييش 

يالديا ر األمن ا  يالمدن ا  بما في يهيا 

الديا ر التعل م ا يال و ا ياليد يني يا 

يانعنم ا يالادم ا. يأُعلنت وياليا 

اليي يييارج ياعييتييقيي  مييعييارويي يي  

 AKP لن انات أرديغيا  ي ويسب

بوجج يادعا ات ال أنياس ليهيا مي  

 ا.ال و

فييوييتيي  اآل  ليي  تييقييد  النييليي ييا 

الوايما أ  دل   ماد  ملميس وي  

وق قا االنقنب الميسعيي   ي لييينيهيا 

بي  األويا  يانت وجا لالق ديليا 

وسب العدالا ياليتينيمي يا  وي يث  يتي  

التوي  بي  تي يا ي ي  وي ياة الينياس  

يفي ي  الديا ر الوييم ا ياألميني يا 

يفي الج ش ياليقيويا   يويتي  فيي 

التعل   يالييإي  اليد يني يا يانعين  

يغ رما  أ  باات ار ما ويدث ميي  

الق نل ا يميلي يا  يد يرميا يييادر 

مرتب ا بويسب اليعيداليا ياليتينيمي يا  

يإبعاد ي  المعارو   ييوعه  فيي 

المعتقنت يتوت اليميرابيبيا  يميييذا  

تته ؤ األجيا  م  أج  فرض الني يا  

الر انيي اليذ   يويلي  بيه أرديغيا  

 .عل  المجتمأ
أرديغيييا  يويييسب اليييعيييداليييا 

يالتنم ا  ل   يينيا في  ي  م  األ ا  

ملتسم   بالمبادج يالق   التي  دعي  

ل ن  ينهارا  أنه  مإميني ي  بيهيا  فيهي  

 نتغلي  الد   يالق   الي ن ا لتثب يت 

نل ته  يديتاتير ته    فقيد بي يعييا 

العنبات مأ إنرا    م  أج  ينيب 

مس د  م  األ يات في االنتيايابيات  

يأعاديا العنبات ميعيهيا ييذلي  مي  

أجي  م يياليي  وييسبي ييا ييييايي يي ييا  

يبدميا ي  اليتينياسالت ليريني يا فيي 

نب   اليوي يا  عيلي  ميذه النيلي يا  

يتوال يا مأ وسب الوريا اليقييمي يا 

يبدميا إل ها ي  التناسالت في نبي ي  

ي ي  أرديغا  إل  مبتغاه. يبيإني  

الم ال  الي ن ا بامت نل ا العدالا 

يالتنم ا بييي  ميا ميي غي ير ميتييبيأ 

يبييررت ييي  أفييعييالييهييا بيياألييياذ ييب 

يالوجج الغ ير ويقي يقي يا. فيلينينييات 

رفوت الداي  مأ التوالا اليديليي 

لمواربا داعش بوجيا أ  اليتيوياليا 

 متنأ ع  مواربا الني يا  النيير   

يفجؤة تغ رت ن رة العدالا يالتنيمي يا 

يدالت في المنتنقأ النير  بويجيا 

مواربا داعيش  رغي  أ  ميايتيليا 

الييتييقييار يير ياألدلييا فوييوييت نييليي ييا 

العدالا ياليتينيمي يا فيي عينبيتيهيا ميأ 

 ا .تن    داعش نابق
ول  اليني يا  الير يانيي ميي أمي  

غا ات أرديغا   يفيي نيبي ي  ذلي  

منييتييعييد ليي ييعيي  أ  يييي   بييالييهييا 

بيييويييم :"ميي   ييعيياد  اليينيي ييا  

الر اني فهي في  ا انرمياب ... 

أل  انرماب    م  فق  مي   يعيادي  

الن ا  الر يانيي !". يميأ اليتيوي يق 

عل  الور ات أيثر ياعتقا  اليميس يد 

م  المعارو   ياللجيي  إلي  وياليا 

التسي ر يالتيايي يا ياليرعيب  فيإ  

ويا  العيداليا ياليتينيمي يا يأن يارميا 

 نييعييي  إليي  فييرض الييتييعييد يينت 

الدنتير يا عيلي  اليميجيتيميأ. يلييي  

القيى الد مقرا  ا يالمإمنا باألايية 

يالنن  يالع ش الميتير  فيي ويا  

تيودم  ن  يلي  مذه الا ية اليتيي 

تهدا إل  توي   تري ا إل  بلد ذات 

ن ا  ييمييليي يدييتياتيير  اياويأ 

لياص ياود تتجميأ فيي  يد يه يي  

 .النل ات

 ! تزكٛا ... كم انٕطائم يشزٔػح

بعد الموايلا االنقنبي يا الي ياييليا 

في تري ا يإعين  وياليا الي ييارج  

يتييقييد  أرديغييا  يوييسب الييعييدالييا 

يالتنم ا فيي مييريعيه نيويي ابيرار 

ن ا  ر اني يإلغا  الن ا  البرلمانيي 

الوالي  يفي ا يات وث ثا نب يا  

معاروي يه  تي  اعيتيقيا  ميا  يقيارب 

اييميينييا  الا ميي  أعوييا  وييسب 

 HDPالييييعييييب اليييد يييميييقيييرا يييي 

يبرلمياني ي ي  يالير يانيا اليميييتيرييا 

للوسب ) نم اليد ي  دمي يرتياش ي 

ف غا   يين   دااي  إلي  أ  أنيقي  

البرلميا  أ ويا  عويي يا اليسعي يميا 

ف غا   يين ي  داا    يي  اليثينثيا  
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مويما االنت نياا ويييميا  بيإدانيتيهيا  

و ث  الب اندعا  بنج   يييني ي  

عياميا بيتيهي   12داا لمدة ت   إل  

)التور ض عل  اليعينيا ياليتيري يج 

 لدع  من ما إرماب اي.

رفض الوسب ذا  اننيقيا  فيي 

تغر دة ليه عيلي  تيي يتير بيا ين "ميي 

يالعد  نيا ."  يتقيد  بيييييى إلي  

المويما األيريب ا ليويقييٍ انننيا  

 ي  االثن   با ن  إ  نجي  سعي يمي يه 

 بته  انرماب غ ر بانيني.

 ُذير أ  اعتقا  سع مي اليويسب 

فيي تيير ي    يين   داادمرتاش ي

الثاني اليمياويي أثيار إدانيا ديلي يا  

يتقي  من مات وقيب ا أنيهيا ويميليا 

مينعا عل  اليميعيارويا فيي عيهيد 

 الر  س رجب   ب أرديغا .

 إسقاط عضىيت البرلمان عه فيغان يىكسيك داغ
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 منٌر شحود 

 3182يبا   33-ميبأ ج ري 

ٌهدف هذا اليميميال إليى فيتيح بياب 
النما  حول الطرٌمة اليتيً ٌيميكين أن 
تُتَّبع فً المرحلة الممبلة لضبط عمليٌية 
إنييتيياج السييٌيياسيية فييً سييورٌيية، وذليين 
ا فولٌ ا لهٌئات اليميجيتيميع  بوصفه إنتاج 
المدنً كالجمعٌات واألحزاب وغٌرها ، 
يا عيين كيونييهيا تيجييليٌيات فيوليٌيية  عيوض 
للمجتمع األهيليً كاألدٌيان واليطيوائيف 

 خ .إل… والعشائر 
لبل ذلن وبعد ، نيعيتيميد بيأنج عيليى 
النخب الدٌممراطٌة العمل فً أكثير مين 
جبهة؛ بهدف فضح ثمافتنيا اليميتيخيليفية 
والمنافمة، إلى درجة تيجيعيل الشيخيص 
ذاته ٌعٌ  فً عدة شخصٌات؛ لٌتمكجين 
من التكٌُّف االجتماعً، وأحٌان ا، لٌأمين 
على حٌاته. كذلن ال بدج من سبر ثيميافية 
الماع االجتماعً التً تنتج أو تيحيابيً 
الظواهر السٌاسٌة الفولٌة، والنهيو  
بها نحو آفياق  جيدٌيدة. ٌيعيدُّ نيميد ذات 
المجتمع خطوة ميهيمية لينيميل ثيميافيتينيا 
بياتييجيا  عصيير الييتينييوٌيير، والييتيأسييٌييس 
ألخييالق اجييتييميياعييٌيية جييدٌييدة، تييلييحييك 
بمجرٌات العصر المتيسيارعية، واليبيدء 
بردم الهوة بٌن نمط التفكٌر اليتيميليٌيدي 
والعمل العلمً الُمنتج ليليحيضيارة اليتيً 
نلهث وراء استهالن منتجاتها اليميادٌية 

 !بال تردجد أو خجل
إنج البدء بإنتاج السٌاسية ووسيائيل 
الحكم، من اليميسيتيوٌيات االجيتيمياعيٌية 
األدنى إلى األعلى، وتدرٌب الناس على 
تنظٌم أنيفيسيهيم بصيورة دٌيميميراطيٌية، 
ٌشييكييل رافييعيية وعييً  مييهييميية تييحييرم 
االنتهازٌٌن من ادجعاء تمثٌل الميجيتيميع 
سٌاسٌ يا، كيالسيائيد فيً سيورٌية ا ن، 
إضافة إلى أنج تحسٌين أحيوال اليعيٌي  
ٌعيدج ميكيافيأة ليليميجيتيميعيات اليميحيليٌية؛ 
يم اليعيميليٌية  وتشجيٌيع يا ليهيا عيليى تيفيهُّ

 .الدٌممراطٌة وتعلُّمها
العملٌة طوٌلة وشالجة، لكنهيا شيبيه 
مضمونة النتائج، وتيحيتياج، مين أجيل 
انطاللتها، إلى رفع وصاٌة لود األمير 
الوالع عن المجتمع، وستكون ميميكينية 
فور تجلًج مالمح الحل السٌاسً وولف 
ا ليالميركيزٌية  الحرب. ٌمسس ذلن أٌض 
واسعة ومتباٌينية فيً طيرٌيمية اليحيكيم، 
وهو أكثر ما ٌمكن اليوصيول إليٌيه فيً 
الييمييدد الييميينييظييور؛ بسييبييب الييتييشييرذم 
االجييتييميياعييً الييحيياصييل، وتيينييوع لييود 

 .التأثٌر فً الوالع
لمد عملت األجهزة اليوصيائيٌية فيً 
مرحلة االستبيداد، وميازاليت، ليليتيحيكيم 
بالتعبٌر السٌاسً للمجتمع األهليً مين 
خالل انيتيمياء ميميثيليٌيه مين اليعينياصير 
المضمون والمهيا ليلينيظيام، فيانيميليبيت 
عملٌة التمثٌل ذاتها؛ ليتيصيبيح وكيأنيهيا 
تمثٌل للسلطة فيً اليميجيتيميع األهيليً، 
أكثر من كونها تمثٌال  للمجتمع األهيليً 
فً السلطة، فيربيحيت السيليطية وخسير 
المجتمع كله. وتمثليت اليميكيافيأة اليتيً 
منحتها السلطة للمجتمع األهلً بحيظير 
هٌئات المجتمع المدنً، كمستود أرلى 
ة  فً التمثٌل، إذ تعدُّ هذ  الهٌئيات عيدوج
الطرفٌن فً آن  مع ا. تعد  الطرٌمة التً 
كانت، ومازالت، تجري فٌها االنتخابات 
التشرٌعٌة، أو ميا ٌسيميى بيانيتيخيابيات 
مجلس الشعب، مثاال  حٌ ا للتواطم بيٌين 
سلطة مستبدة ومجتمع أهلً متيخيليف، 
مييا أعيياق، بييالييفييعييل، تيينييامييً الييوعييً 

 .السٌاسً عند السورٌٌن وحجر علٌه
وهكذا، بنتيٌيجية غيٌياب اليميجيتيميع 
المدنً، لم ٌكن ثيمية تيميثيٌيل سيٌياسيً 
-بالمعنى الحمٌمً، بل امتدادات فولٌة 

للمجتميع األهيليً فيً هيٌيئيات  -فحسب
السلطة. أما األحزاب السٌاسٌة فلم تيُن 
أحزاب ا فيعيليٌية، إنيميا إطيارات ليليحيشيد 
الشعبً، كما بالنسبة إلى حزب البعيث، 
وذلن لتسهٌل عمليٌية حيظير السيٌياسية 
والحٌلولة دون تيحيولُّيهيا إليى فيعياليٌية 

اجيتييميياعييٌية مييمييونينيية؛ أو أنيهييا كييانييت 
إطيارات فييارغية فيحيسييب، مييثيليمييا فييً 
أحزاب اليجيبيهية اليوطينيٌية اليتيميدميٌية، 
لإلٌهام بيوجيود حيال سيٌياسيٌية. وفيً 
الييحييالييتييٌيين، انييحييصييرت وظييٌييفيية هييذ  
األحزاب فً تأمٌن الشرعٌة السٌاسيٌية 

 .لنظام االستبداد
من جهة أخرد، ال ٌُخفى عيليى أي 
مرالب محاٌيد اليمينيحيى اليذي اتيخيذتيه 
الييتييحييوالت االجييتييميياعييٌيية بييعييد تييحييكييم 
العسكرة المتأسلمة بيواليع كيان ٌضيجج 
بييياألميييل؛ إذ ميييا إنط زال اليييةيييطييياء 
االستبدادي عن الميجيتيميع األهيليً فيً 
بع  المناطك، حتى بدأ هذا الميجيتيميع 
بالتعبيٌير عين ذاتيه فيً حياليه اليخيام، 
مستظال  بالجماعات الدٌنٌة التً ليدميت 
، ولييد  نييفييسييهييا ميينييمييذة، فييكييانييت وبيياال 
شرعنت نفسها بموة السالح والفتاود؛ 
س المظياليم االجيتيمياعيٌية أكيثير،  ما كرج
وأهمها التمٌٌز ضد المرأة كعلى سبٌيل 
الييمييثييال، جييرد حييرمييان الييمييرأة ميين 
الترشُّح النتخابات المجلس البليدي فيً 

ا  .(إدلب أخٌر 
ٌييفييتيير  االنييتييمييال ميين مسييتييود 
المجتمع األهلً إلى مستود الميجيتيميع 
ا تيليميائيٌ يا ليدور اليدٌين،  المدنً تحيٌيٌيد 
ا فاعال  فً السٌاسية، مين  بوصفه ممثر 
دون أن ٌميس ذلين دور  فيً اليبينيٌية 
التنظٌمٌة للمجتمعات األهليٌية. ٌسياعيد 
فيً ذليين تيينيامييً الشييعييور الييميينيياهيي  
للتطرف الدٌنً الذي ٌمكن تلميسيه فيً 
الشارع بوضوح. فً هذا الصدد، ٌعمل 
التنوع االجتماعً السوري على اليدفيع 
باتجا  النظام الدٌميميراطيً اليعيليميانيً، 
فهو ٌالئم األللٌات المومٌية واليدٌينيٌية، 
وٌييزٌييل أي مييبييرر لييمييخيياوفييهييا فييً 
المستمبل، مثلما ٌعٌد المكانة لألكيثيرٌية 
بوصفها حاضنة اجتماعيٌية، ومين ثيم؛ 
ٌعمل نظام المواطنة على صهر الجمٌع 
فيً بييوتييمييتييه، وٌييمسييس لسييالم وأميين 
اجتماعٌٌن على الميدد اليبيعيٌيد، ومين 

 .أجل الجمٌع

إذا انتملنيا إليى ميجيرٌيات الصيراع 
الحالً على األر  السورٌة، نجيد أن 
الدور السٌاسً الروسً، وهيو، عيليى 
األرجح، بضوء أخضر مين اليميجيتيميع 
الدولً، ومهما كانت مالحظاتنا عيليٌيه، 
فمد عمل على استةالل الحدود الفاصلة 
بٌن المود الخارجٌة والداخلٌة فً كيلج  
يه  من جبهتً الحرب فً سورٌية، فيوجَّ
ضربة مهمة إلى العنصر المذهبيً فيً 
هذا الصراع، وٌمثله الدور اإلٌرانً فً 
جبهة النظام والدور الخلٌجً فً جبهة 
المعارضة المسلحة. انيعيكيس ذلين فيً 
التنافس بٌن الروس واإلٌيرانيٌيٌين مين 
جهة، وفً المحاولة المستيميرة ليرسيم 
حييدود فيياصييليية بييٌيين الييمييسييلييحييٌيين 

واليميتيطيرفيٌين مين جيهية ”  المعتدلٌن“
ثانٌة. ٌنتهً الدور الروسيً هينيا، ألنج 
البنٌان السٌاسً فً روسٌا ذاتها غيٌير 

 !ممهجل إلعطاء دروس فً الدٌممراطٌة

ثمة عامالن ميهيميان ليد ٌسيرعيان 
من عملٌة االنتيميال السيٌياسيً؛ األول، 
إعادة هٌكلة الجٌ  واألجهزة األمنٌية، 
ما ٌحٌجِّد الميود اليميمياتيلية اليخيارجيٌية، 
ل معيظيم اليميود  والثانً تولُّع أن تتحوج
المسيتيظيلية بيالينيظيام إليى اليميسياهيمية 
الفاعلة فً عملٌة التةٌٌر الدٌممراطٌة، 

عن تماعسهيا فيً ”  تكفجِّر“ فكأنها بذلن 
االنضمام إليى اليثيورة مين خيالل هيذ  

 !المساهمة المنتظرة

ٌيتيمييثجيل الييخيطير األكيبير، اليذي لييد 
نييرتييكييبييه فييً الييمييرحييليية االنييتييمييالييٌيية، 
باالستعجال فً بناء النيظيام السيٌياسيً 

اليدسيتيور،  -الجدٌد، وعمود  اليفيميري
بحٌث ٌتحمك إنتاج البنى السٌاسة ليبيل 
اكتمال تشكل هٌئات المجتمع اليميدنيً، 
فتكون هذ  اليبينيى انيعيكياس يا ليرغيبيات 
مجتمعٌة أهلٌة ليم تيتيخيليص بيعيُد مين 
تأثٌر وهٌمنة لود االسيتيبيداد فيً هيذا 
اليجييانيب أو ذان، مييا لييد ٌيكييرس دور 
المود السٌاسٌة االنتهازٌة الميدعيومية 

 .من الخارج

 دمحم حبو 

الييرد بواجا إل  أ دبا  أييثير 

م  أ  يبت مو   بنبب ال ريا 

الج ين ياني يا اليميعيقيدة اليتيي  يقياي  

الييييييرد أعييا يي ييرمييا الييمييدمييرة  

يالييمييويياير الييييييرد  يالنيي ييانييي  

يرجيي  االجييتييميياع  يالييمييهيينييدس  

يالعام   ياليميرأة  يويتي  األ ي يا  

الييرد في الي ي   يفيي اليميهيجير  

عل ه  إثيبيات أنيهي  أمي  ليليويويارة 

الود ثا يالمعا رة بجانبها االنناني 

المنام  في ت يير ميذه اليويويارة  

يرب ها  بع دا  ع  الغيليي ياليتي يرا 

القيمي يالد ني  يبع دا  عي  اليعينيا 

اليويي  ذل  الذ   لجؤ إلي يه أعيدا  

 . الييرد
يلما ييانيت اليقيوي يا الييييرد يا 

تييوييميي  را ييات النييليي   يتييتيينييليي  

بيميوياير يي  جي يد يي   يييليمييا تنيليي  

اليعب الييرد  بيويميليا الييهيادات 

ياالات ا ات في ميجياالت اليعيلي  

يمييآالت تنييي ييق عييدالييا الييقييويي ييا 

الييرد يا  ييليميا ييا  أنيهي  عيلي  

الييييييرد ا ييجيياد بيييى وييغيي   فييي 

مييجييتييمييعييات الييدي  الييتييي تييغييتيي ييب 

ييردنتا  ود تل  اليوييييميات  أي 

عل  األب  المنامما في جّر ال را 

اآلار إل  من ق يلغا الويار  يمذا 

في  ال  بوي يتينيا اليقييمي يا  يفيي 

 ال  المنتقيبي  االننيانيي ليليييعيب 

 . الييرد  مأ ج رانه
الييميييبييأ الييجييغييرافييي لييليييييعييب 

الييرد  مي أود العيام  االنياني يا 

المع قا لوي يي  الييعيب الييييرد  

في األجسا  األربعا م  ي ننا عيلي  

وقيبه  فإذا ل  نتيي ي  يييييرد ميأ 

اليييعيييب األاييرى الييمييجييايرة ليينييا  

بوي  األبدار يالتار يخ  إلي  بينياعيا 

تاما  أنه بانت اعتنيا اليعي يش تيويت 

نقيا مذه االي ا  التي أُلوقت بهيا 

ييييردنييتييا   فييال يييرة نييتيييييي  

مي ييليمييا  ياليييويأ بيد  يرييي  إليي  

الييمييس ييد ميي  ال ييدامييات الييمييهييليييييا 

يالمدمرة  لذا  جب أ  تيتيوي  بي ي  

يعيب اليميني يقيا بيميا في يهي  نيوي   

 يرة الوقيٍ يالياجبات  يتيياس  

العدالا  ياليمينياياة اليتياميا  أي أنيه 

ل س بإمياننا الع ش في    يي يانيات 

ينل نات يدي  بنير يا   يتي  في يهيا 

االويي ييهيياد ياالنييتييغيين  بييؤبيييأ 

 يره  يتت در الجر ما ياجيهيات 

ال وا يال وا  ات عنيانا  ينمات 

عن  ا للبلدا  التي ال تنت  يأ ا يجياد 

الولي  لمياي  يعيبها يبييمي ياتيهيا  

ي  قد نت يجيا تيداعي يات أسميات ميذه 

الييبييلييدا  ايي ييرة اليييبيياب  ياليينيينييا   

ياليييرجيييا  ياال ييي يييا  ياليييي ييييب 

و ياته   يتتدمر البن  االبتي ياد يا  

ياالجتماع ا  يالثقاف ا  يالن ن ا  ميا 

بد  إد  ال  و ي   ديع تويتياج 

ال  بيري   بيد تينيجي  اليجيهييد فيي 

  .ردمها  أي ت ي
م   در  وج  اليارثا الوق يقي يا 

الييمييرتييقييبييا  نيييا ال  ييتيييانيي  عيي   

نهارا  فيي نيبي ي  انيقياذ  -العم  ل ن  

منا ق التيتر م  ييارثها الن ياني يا 

المرتقبا  يأاص بالذير منا الييرٍ 

االينيي  الييمييلييي  بييعييياميي  الييدمييار 

اليام   يمي  ويمينيهيا يييردنيتيا  

بؤجسا ها األربعا المليويقيا بييي  مي  

 نير ا يالعراٍ يتري ا يا را .

 أيا آٌ نهكٕرد أٌ ٚكظثٕا احلمٕق خبطاب انظلو ؟

 يٍ َمذ انظٛاطح إىل َمذ إَتاج انظٛاطح
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اتييويياد يييتيياب يأدبييا  انمييارات 

يوم  فعال ات بيرنياميجيه الييهير  

"ثقافات" انته  ولقيا ييهير  ينيا ير/

ياني  الثاني  الماوي بل يليا  ثيقيافي يا 

 يرد ا في مقّر االتواد في الياربا. 

في التعر ا ب يبي يعيا اليبيرنياميج 

يغروه ذير القاص النير  إنن  

أبيي ييييي يير اليذ  أدار األمني ييا أ  

البرنامج  نع  إلي  تنيلي ي  الويي  

عل  الثقافات التي تعد جس ا  أ ي ين  

م  نن ج اليميني يقيا  فيهيي ميويايليا 

لييلييتييعييرا عييليي  الييذات بييبيي  اآلايير 

باعتبار أ  ميذه اليذات بيا يميا عيلي  

التنيع يالتعدد  يبا  إ  االتواد  بيدأ 

برنياميجيه بيهيذه الي يعيالي يا اليايا يا 

بيالييثيقييافيا الييييرد يا عيليي  أ  تيليي يهييا 

فعال ات تتناي  ثقافات أارى يثقيافيا 

األماس غ في بلدا  المغرب العيربيي  

 أي النيبا جنيب م ر..... 

ث  بد  الباوث يما  أوميد يربيا 

بعنيا  ) إ ينليا بيانييرامي يا عيلي  

منار األدب اليييرد ي  وي يث بني  

يربييتييه إليي  مييويياير مييي: الييوييقييب 

التار ا ا لألدب الييرد   األجينياس 

األدب ا يت يرما  يميييينت األدب 

اليرد   ياألدب اليرد  اليي ياميي  

األدب الييييمييييدي   األبييييجييييد ييييات 

اليمييعييا ييرة  الييلييهييجييات الييمييتييدايلييا. 

يعسس يربته بمجميعا م  األميثيليا 

الييدالييا عييليي  غيينيي  األدب اليييييرد  

 يو ي ته.. 

يما بد  الياعر يالمترج  نييساد 

جعدا  يربا ويي  الييعير اليييرد  

تناي  ف ها بعض العنميات اليييبي يرة 

في من رة الييعير اليييرد  ميتييبي يا  

عل  نوي ااص عند تجربا اليياعير 

فقي ت را  م  يعرا  القير  اليرابيأ 

عير  يالياعر من  جيس ير  مي  

ييييعيييرا  اليييقييير  النيييادس عيييير  

يأومد  ايانيي مي  ييعيرا  اليقير  

النابأ عير  ينيام  ميمي  ييييلييا 

تجربا تريت  ثارميا عيمي يقيا في يمي  

 تنم  في القري  النوقا. 

ثيي  بييرأ الييياعيير الي يي  ييي يياييي 

نماذج م  يعره باللغا اليييرد يا فيي 

و   تيل  نيساد جيعيدا  تيرجيميتيهيا 

إل  العرب ا  يمما جا  في ب ي يدتيه 

 )تعاليي: 

 تعالً كحلم جمٌل  

 تمادي بفكري

 وادخلً متاهاتً الحزٌنة

 لتحوي الحزن الذي ٌحتوٌنً

وال تسألٌنً عن الدرب وٌنيبيوع 

 حزنً

 لماذا اخترُت هذا المسار

 لكل السماالت التً لد تردن....

يفي الي يقيرة اليايتيامي يا بيدميت  

ال نانا رينامي مامي ميأ ميجيمييعيا 

م  العاسفي ي  أغيني يات مي  اليتيراث 

اليرد   تن ذل  تير   المييياريي ي  

فييي اليي ييعيياليي ييا  ويي ييث بييدمييت لييهيي  

الييياعييرة انميياراتيي ييا الييهيينيييا دمحم 

عوييي مييجييلييس إدارة اتييويياد يييتيياب 

يأدبا  انمارات يهادات تقد ر باني  

االتواد  مي رة في يلما ب  رة إلي  

تم س ال عال ا يتينييعيهيا يوي يي يتيهيا  

يمإيدة وريرة انتييميا  اليميييهيد 

 في منانبات مقبلا.

—————————— 

* الموتيى األ لي عيليي بييابيا 

بييابيا الي يجير:  -ال جر االل يترين ا 

اتييويياد يييتيياب انمييارات  نييتييهيي  

بيرنياميجيه "ثيقيافيات" بيلي يليا ثيقيافي ييا 

 يرد ا .

 َافذج ػهٗ انثمافح انكزدٚح يٍ اإلياراخ انؼزتٛح 

مي  جير يدة  3182ي ياني  الثانيي 22 در العدد الجد د )

القل  الجد د باللغا العرب ا يمي جر دة فير ا  ثقافي يا  -ب نينا ني

أدب ا يهر ا    درما االتواد العا  لليتاب يال و ي ي ي  اليييرد 

اليعيربيي. ييليميا  -في نير ا  يتعن  بالتيا   الثقافي اليييرد 

العدد )افتتاو اي للديتير موميد عباس بعنيا  : م  يا  ليليييرد 

أدبا  يفنن ا بب  اننن  ؟  يملا العدد بعنيا  )بي ييا مي  

جنلنتا ي  ع  األد ب جن  سنيباد   يميا تويمينيت ييهير يا 

القل  الجد د أبياب أارى : أفيار ي را    ويارات   يا  يات 

يلقا ات   أدب يثقافا   درانات يتولي ينت   فينيي  يإبيداع   

  . إ دارات ....  العدد غني بمياده يرافد غس ر للثقافا اليرد ا

 ذير أ  االتواد العا  لليتاب يال و     اليرد فيي نيير يا 

بياني  رابي يا اليييتياب يال يوي ي ي ي   3112بد تؤنس منذ عا  

اليرد  يفي مإتمرم  األا ير تيقيرر االني  اليوياليي  ي   يدر 

االتواد جر دة بان  القل  الجد د باللغا العرب ا ي ب نينا ني باللغا 

   ا.اليرد 

منو ا : في يهر ييانيي  األي  اليميني ير  جيرى ليقيا  *

رنمي ب   يفد  م  وسب اليوـدة ييفيد  مي  االتيوياد اليميذييير 

أعنه في مد نا بي  األلمان ا  يت  التري س عل  الجانب الثيقيافيي 

  .يعل  التعاي  الميتر

 انمهى اجلذٚذ ...

أ لق في القاميلي  نها ا اليعيا  الي يا يت 

ميريع فير   ثقافي  بتيج أ يتمي   مي  

بعض المت يع   ي بعض اليييتياب اليييرد  

ييافقت عل ه اندارة الذات ا  يعلي  أنيانيه 

ت  إنيا  ميتبا وملت ان  الميييريع ني ينيه 

 "منار ". 

 و  الميريع أربعيا أبنيا  ميي: بني  

الترجما م  اليليغيات األجينيبي يا إلي  اليليغيا 

اليرد ا  بن  األريي يا  يبني  اليدرانيات 

ي توم  درانا اليتب التي تمت ترجمتيهيا  

بانوافا إل  بن  النير   هدا اليميييريع 

بونب القا م   عل ه إل  تري ج المنييرات 

باللغا اليرد ا يتيج أ الناس علي  اليقيرا ة 

بها  إوافا إل  إباما نيا ات ثقاف ا يهر ا 

 في ماتلا منا ق مقا عا الجس رة .

 ُذير أ   العامل   في الميريع  بيامييا 

ييتيب مي  اليليغيات  2وت  اآل   بيتيرجيميا 

ال رنن ا ياننيل س ا يالعرب ا   در مينيهيا 

يتاب "ثلج" لل رنني مياينيانيس في يرمي ي   

عل  أ  تُنير اليتب الثنثا األايرى تيبياعيا  

يمي " با أ االنتبداد يم ارع االنتعبياد" 

لييعييبييد الييروييميي  الييييييايييبييي    منييرويي ييا 

 My Name"جلجامش" ل راس النيام  ي"

is Aram  لييلييييياتييب األميي ييريييي يليي ييا "

 ناري ا .

 3182\3\6* ماف نغتي  بينت عربي 

 يشارٚغ ثمافٛح كزدٚح تزٖ انُٕر 
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 كزد كاساخظتاٌ 

تقأ جيميهيير يا يياساانيتيا  أي 

بييسانييتييا  أي بييبييجيياٍ فييي  نيي ييا 

الين ي  يتي ي  غيربيا  عيلي  بيوير 

ميلي يي   3,2بسي     تبلغ مناوتها 

ي يمتر مربأ ي عدد النيا  ويياليي 

مل ي  فق  . ييانيت ميذه اليبيند  82

بد ماُ مؤميلا بالقبا   الروي  يميوي  

نساع عل  الن يذ بي ي  اليويويارتي ي  

ال  ن يا ياليريني يا  يفيي ع يير 

الوييقييا نييييينييتييهييا بييبييا يي  )الييييياسا ي 

الرو  الذ    متهني  ال  د يتربي يا 

الماي ا  فيي اليقير  اليوياد  عيير 

اعتنق الياسا  الد   انننمي  يفي 

القر  الثالث عير تعروت بيندمي  

لغسي المغي  بيقي يادة جينييي يس ايا   

يفييي الييقيير  النييادس عييير وييتيي  

القر  النيابيأ عيير تيعيرويت إلي  

غسيات بيادميا مي  اليغيرب  يبي ي  

  ت  إليويابيهيا 8121-8131ننيات 

بانمبرا ير ا الرين ا القي ي ير يا  

ل هاجر إل ها ال نوي  الريس  معيا  

بمناواتها اليانعا ي  قنهيا اليدافيء 

  يأعلنت يجمهير ا نيفي يتي يا عيا  

   ثييي  أليييويييقيييت بييياالتيييوييياد 8982

النيف تي عند نيؤته  يتيوييليت إلي  

جمهير يا اييتيرايي يا ذاتي يا اليوييي  

وم  االتواد النيف تي الجيد يد عيا  

8931 .  

فييي النيينيييات اليينوييقييا لييوييييي  

)نتال  ي ي بيعيد اليويرب اليعياليمي يا 

الثان ا أ بوت يياساانيتيا  ويمي  

" ي Steplagإ ار ما مات العم  "

منذا  لعمل ات تهج ر  ياليت أعيرابيا  

ياملا مث  تتار القر   يالبيلييني ي ي   

يالي يان    يألما  ال يلغا  يأييراد 

 الق قاس. 

بعد انيهي يار االتيوياد النييفي يتيي 

النابق و لت البند عل  انتقنلهيا 

 . يفيي عيا  8998د نمبر  86في 

  اعتمدت دنتيرا  جد دا   يت  8992

بعد ذل  إجرا  انتايابيات تيير يعي يا 

 يإنيا  برلما . 

 وجود الكرد فً كازخستان 

إ  أغييليب األيييراد الييمييجيييد يي  

ال ي  في جمهير ات  ن يا الييني ي  

يا ييي ييا  فييي ييياساانييتييا  بييد 

انودريا م  من قا جيبيا  اليقي يقياس 

)أرم ن ا  يم  يردنتا  الومرا  في 

أذرب جا   يجيرج اي بعد اليتيهيجي ير 

القنر  الذ  تعرويا ليه مي  بيبي  

النل ا الي يع ا النتال ن ا  يعنيدميا 

ي ليا إل  ياساانتا  تمريسيا في 

ثنثا أبالي ي   ميي: أليميآتيا  جياميبيي  

 جميند.

تع ش في ياساانتا  ال ي  جال ا 

يرد ا  قدر عددما بميا  يس يد عي  )

ي ألا يرد  بوينيب إو يا ات 22

لييي   ُيعيتيقيد أ  اليعيدد  3181عا  

انجما  أيثر م  ذل  بيث ر ف ميا ليي 

أجر ت إو ا ات دبي يقيا ي النيبيب 

أ  اليث ر   منه  بد نجليا بيم يتيهي  

يآذر    أي أتيرا  أي يياساب اييفيا  

عل  و اته  م  النل ات الي يع يا  

يبييد  ييروييت يسارة الييدااييليي ييا 

الياساانيتياني يا ميتيؤني يا عي  ذلي   

يبالت: بؤ  األيراد م  اليذ ي  بيامييا 

بييتيينييجيي يي  أنيي يينيي  تييوييت منييميي ييات 

 القيم ات األارى. 

بييياميييت )جيييميييعييي يييا ال يييدابيييا 

الياساانتان ا اليردنتان اي بتييجي يأ 

اليث ر   ي إعادة تنج   اليقييمي يا ي 

ي 2ت  ت و   الهي ا القيم ا لنويي )

 الا يييييرد  ايييين  النيييينيييييات 

 الماو ا.  

بغض الن ر ع  مياجنه  تيجياه 

النلي يا اليي ييعي يا لي   يجيد اليييرد 

 عييبيا فيي اليتيؤبيلي  ميأ أ يوياب 

األرض ي جيي ييرانييهيي  الييجييدد ويي ييث 

 وي ي  ييرد يياساانيتيا  بياويتيرا  

ج رانه  ي ي   بعوه  إل  مرايس 

مرميبا في م ا ي  اليديليا ي بيرس 

منه  بياميات فيي اليميجيا  اليعيليميي  

يمنوته  الديلا أينما رف عا تقيد يرا  

لما بدميه م  ايدميات عيادت عيلي  

البند بيالنيميعيا الي ي يبيا  يالي ييا يد 

الجما.  قا في مقدمتهي  األيياد يميي 

د. عس س س ا بدراا  اليويا يس عيلي  

جا سة الديليا اليذميبي يا مي  اليدرجيا 

األي   و ث بلده مذا الينيا  ر ي يس 

الجمهير ا )نير نل ا  نيسربيا ياي 

  3183نيي يينييا  عييا   32بييتييار ييخ 

تقد را  ليجيهييده اليتيي بيدميهيا ليديليا 

 ياساانتا .  

تييجيد عيدة عييا ير ييرد يا فيي 

ياساانتا   منها: عيي يرة بيريييه  

يأغلب أبنا  مذه العي رة ميتيعيليميي  

ي ييوييمييلييي  اليييهييادات الييعييليي ييا مييثيي  

األييياد ييمييي د.نيياد يير ييير ييميييفيي ييج 

ناد ريا العال  الن  يي اليميعيريا  

يالوا يس عيلي  اليجييا يس اليعياليمي يا. 

عي رة بريه   ي عي رة اليجينلي يه  

 يمرت ه  يم ل ه  يان س د ي .. . 

غالبي يا اليييرد فيي يياساانيتيا  

تج د ثنث لغات يود أدن  مي لغتيه 

األ   الرين ا   الييياسااي يا إويافيا 

ال  لغات الييعييب اليميجيايرة ليهي  

مث  األرميني يا أي األذربي يجياني يا أي 

التري ا  اليث ر منه  مي   يعيمي  فيي 

السراعا ي الرعيي لييي  أ ويا  ثيميا 

ننبا ييبي يرة مي  أبينيا يهي   يويميليي  

يهادات عل ا  يمينيهي : ميدرنيي  ي 

أ ييبييا   يرجييا  أعييمييا  ي تييجييار  

 يمقايل  .....

أما في المجا  الثقافي فيقيد بيرس  

منه  يعيرا  ي ييتياب أميثيا  وني  

وجي نلي يميا   يميي أ ويا  ر ي يس 

تور ر جر دة )ج نا ييردي ياليياعير 

مييييجيييي ييييد نييييليييي ييييمييييا    يييياوييييب 

ب  دة:"يالتي مه يردنتيانيه  جي يي 

مه نيه ني مه يردانه  يالت يياني يا 

س رانه ييرد ميه ميي بيرانيه". اليتيي 

غنتها ال نيانيا اليييرد يا يي ير ي  فيي 

نبع ن ات القر  الماوي ي تيغيني يهيا 

ال نانا اليردنتان ا الميهيرة يلنتا  

 برير.

يمنا  الياتيب ييني ياس إبيرامي ي   

يالديتير نادر ير يمييفي يج نيادريا 

مييييإلييييا يييييتيييياب "نييييويييي  يييييرد 

ياساانتا "  ي " أيراد العال "  يله 

مقاالت ع  المن م     البرسانيي 

س  باللغا اليريني يا  يميإلي يات تيدر 

اليي ييي  فييي أميير يييييا يمييعيي يي  الييدي  

األيربييييي يييييا  يفيييييي رينييييي يييييا  

يييياساانييتييا .   الييييياتييب ياليينييابييد 

يالياعر عليي عيبيد اليرويمي . يليه 

 العد د م  المإل ات..

ت  تؤن س اتيوياد  8993في عا  

الجمع ات في ياساانتا   يتؤنينيت 

  8992الجمع ا اليييرد يا فيي عيا  

بان  )  ه   بي ي  ياات ر المإنس 

د. عس س س ا بدراا  عال  ا ييؤي  

 ر  س للجمع ا.

لدى اتواد اليجيميعي يات اليييرد يا 

فييريع عييد ييدة؛ فييي ييي  ميي  مييد : 

يييمييييي يينييت  ي تييايييي ييييرغييا   

ييييرييينييد   يألييمييآتييا. يلييدى مييذه 

ال ريع فرٍ مين قي يا؛ ميثي : فيربيا 

يردنتا  الميني يقي يا  يميقيرميا فيي 

يني ل  . يفربا م د يا اليمييني يقي يا  

يمقرما في جانا ترمس. يفربا م يد يا 

المين ق ا  يمقيرميا فيي ييمييي ينيت. 

يفييربييا الييدبيييييات اليييييرد ييا. يفييربييا 

 ال ليلير اليرد  لأل  ا .

يبد ياريت ميذه اليجيميعي يا فيي 

ميييتيييويييا إتيييوييياد اليييجيييميييعييي يييات 

الياساانتان ا  يو لت عيلي  بني  

فيي الييميتييوييا تييوييت انيي  )اليجيينييام 

الييرد ي  ييميا ييارييت أ ويا  فيي 

األند ا الر او ا في اتواد الجمع ات 

الياساانتان ا  يبامت الجمع ا ب يتي  

بنيي  لييتييدر ييس الييلييغييا اليييييرد ييا فييي 

مدرنا األود  يو   مدرني اللغيا 

الييرد يا عيلي  اليجييا يس الي ياير يا  

ي ييبييعييت يييتييب بييالييلييغييا اليييييرد ييا 

باألورا النت ن ا م  أج  تدر نيهيا 

في المدارس اليرد ا  يمذه الجمع يا 

توت   باألع اد القيمي يا  ميثي : عي يد 

المرأة  يع د نييريس  ييميا تييار  

فييي األعيي يياد الييي يينيي ييا يالييقيييميي ييا 

 الياساانتان ا. 

*مييليياييص ميي  بييوييث  "  •

األيراد فيي يياساانيتيا  "  د. دمحم 

 علي ال ي ريي

ر  س جمهير ا ياساانتا   نير نل ا  نسربا ا  قلد ر  س جمع ا 
 "بربان " اليرد ا )ين اس إبرام  ي الم دال ا الذمب ا
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 يشاركح يف احتفاءٍ نـ 
 كٕيهح سمحتكٛشاَٙ كزدطتاٌ

تلب ا لدعية رنيمي يا مي  ويسب 

 –ييملا سومتييي يييانيي ييردنيتيا  

عييامييا  عييليي   21إ ييرا  بييميينييانييبييا 

 36انتقاله  ال  النوا  اليعيلينيي ي 

ننا عل  ان نبتيهي  بيعيد االنييقياٍ 

الوا   في الوسب  وور يفد م  

ميينيي ييمييا أيربييا لييوييسب اليييوـييدة 

بمياريا الني يد  ينم عيليميدار  

عوي اللجنا الن ان ا فعال ا ن ان ا 

أبامها اليويسب الييقي يق فيي ميد ينيا 

ييييليي  األلييمييانيي ييا ع يير النييبييت 

  وي يث أليقي  ييليميا   3182\ 3\ 32

بان  اليويسب تينياي  في يهيا الييويأ 

النير  يالماا ر المودبا بيمالهيا 

يبالمنا ق اليرد ا  ني يميا عي ير ي  

اثيير الييتييدايي  الييتييريييي الييعيينييييير  

يعدا ها ال ر   للُيـرد  يما ت رٍ 

إليي  اليييوييأ اليييييردنييتييانييي الييعييا  

يأمم ا اليليوي يا اليويالي يا يعيبيثي يا 

التور  يالا اب يوريرة تيي ي  

مرجعي يا ني ياني يا ييرد يا فيي يي  

جس   ييميا دعيا إلي  إ يجياد نيقيا 

يردنتاني  مهن ا  فيي ايتيا  ويد يثيه 

 الوسب اليق ق بالذيرى النني ا. 

مذا يبد ت  انتقبا  يفد اليويسب 

ي تيد عه بورارة مي  بيبي  اليليجينيا 

المن ميا ينيييرتي ير اليويسب اليذ  

وويير اليي ييعيياليي ييا بييادمييا  ميي  إبييليي يي  

 يردنتا  األب عمر ااني ساده.

  3182/    8/  39بييييتييييار ييييخ 

يبييدعييية رنييميي ييا ميي  الييوييسب 

 -الد مقرا ي اليردنتاني في ا را  

فرع ني نرا  وور يفدو م  وسب 

الييوـيدة   وي  اليي يد يي يايمييس 

الييي يييخ منيييإي  فيييرع نيييي نيييرا 

يأعوا   اير ي   نـيدية بيمينيانيبيا 

عيييا  عيييلييي  نيييقيييي   28ميييرير 

جمهير ا مهاباد  يبووير ممثيليي 

أويييساب نييي يييانييي يييا يميييثيييقييي ييي ييي  

ييا  ات ي ن ا  يذل  في مد نيا 

الني نر ا  و ث ألق  الن د   ل نتا 

عبدالجبار  عقيب يلما بان  الييفيد  

 با  ف ها:
" إ  جيميهيير يا ميهيابياد اليتيي 

أُنق ت يمي في ميهيدميا  نيتيبيقي  

مو يرة  فيي ذاييرة يي  ييرد  ... 

السا  اليعيب اليييرد  فيي أجيسا  

يردنتا  األربعا ويوي يا م يالي  

بيى ديل يا يابيلي يمي يا ي يراعيات 

وسب ا و قا ... يالبد مي  الييويدة 

 يالتياتا ينبذ الانفات ب ننا ".

 مجٕٓرٚح يٓاتاد يف انذاكزج 

  سار 3182يبا   31بتار خ 

يفدو م  وسب اليوـدة الق ادة العاما 

لييقيييات بيي يييييمييريييا وييسب  ساد  

إ يرا  فيي ميويير   –الييردنتاني 

ديبس لجبها ييرييي   ياليذ  وي  

النادة موميد دمحم ي  يالي  بييسا  

عوي  اله ي يا اليقي ياد يا يأعويا  

 ايير يي   ويي ييث انييتييقييبيي  ميي  بييبيي  

ون    سدا  نا ب ر ي يس اليويسب 

يالقا د العا  ليقي يادة اليعيميلي يات فيي 

موير ديبيس ويد داعيش  يالني يد 

اييليي يي  منييإي  الييعيينبييات الييعييامييا 

 لوسب  ساد .

أيد اليفيد عيلي  دعي  يمنيانيدة 

القيات اليرد ا ياليردنتان يا اليتيي 

تدافأ ع  تراب يردنتا  يتناميض 

االرماب  يمي  جيانيبيه أييد اليقيا يد 

العا  لقيات  ساد  أنهي  منيتيعيدي  

يبيي  تا  ليليدفياع عي  ييردنيتيا  

يمييويياربييا انرميياب أ يينييمييا يجييد 

 ُييذييير أ    ا.يييداعييش يمييثيي يينتييهيي

  بيي يييييمييريييا  ساد  فييي يييريييي

 .توارب داعش منذ ثنث ننيات

 نهثٛشًزكّ يف جثٓح كزكٕن
ٌ
 سٚارج

ير  تّ  تيعي ي ي  الني يدة سيميا  د مِّ

المنودرة م  أ   يرد /يردنتيا  

/ 22اليمال ا يالبالغا مي  اليعيمير /

عاما  يس رة ديلا لييإي  ميييافيويا 

اليي ييقيير يانعييابييا يتيييييافييإ اليي ييرص 

ين انا العلي  ياليميد  عي  ويسب 

التوالا ال لماني البلج يي  يبعد أ  

أّدت النييي يييدة سيميييا  الييي يييمييي ييي  

الدنتير ا أما  جنلا مل  بيليجي يييا  

بييالييت بييؤنييهييا نيييا تييقييي  بييتييؤد ييا 

ياجباتها ياملا نوي تويقي يق اليهيدا 

المرني   يأ  اات ارميا ليليميني يب 

يي  ت ن نيهيا  ٬مي اات ار  و  

بؤنها ن يدة تيعيلي  جي يد ا مياذا تي يعي  

يي ا نتوقق الهدا.  عليميا  بيؤنيهيا 

بد نبق لها أ   عملت في اليبيرليميا  

اليبييليجيي ييييي بييمييهيمييا مييرابيبييا عييميي  

 .الوييما
إننا في اليبت الذ  نيبيار  في يه 

الن دة الييس يرة ميني يبيهيا اليجيد يد  

نتمني  ليهيا اليتييفي يق يالينيجيام فيي 

 .أعمالها لادما ال قرا  يالموتاج  

 يف احلكٕيح انثهجٛكٛح
ً
 ٔسٚزج

ُ
ٍ

َّ
ؼٛ

ُ
 كزدٚح ت

ٌ
 طٛذج

بووير ممثلي من مات أوساب 

يجمع ات يرد ا يييردنيتياني يا فيي 

مد نا مامبيرا األلمان ا  يوي ييا 

ألييمييا   انييعييقييد االجييتييميياع الييدير  
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ت  منابيا منيدة الن ا  الداالي 

للجمع ا التي مي ب د اليتيؤني يس فيي 

مد ينيا مياميبييرا  ايدميا ليليجيالي يا 

اليرد ا ياليردنتان ا في مياميبييرا 

ي يمالي المان ا  يالنوا  م  أجي  

بويي ييا اليييعييب اليييييرد  الييعييادلييا 

 ياو ا  المنانبات القيم ا اليرد ا.

بعد ابدا  اليمينوي يات ياجيرا  

الييتييعييد يينت تييمييت الييميييافييقييا عييليي  

المنيدة باعتبارما الني يا  اليداايليي 

لييلييجييمييعيي ييا يتييوييد ييد ميييعييد اايير 

 .لنجتماع المقب 
وييسب : األوييساب الييمييييياريييا

اليويسب  -(PAK)  ساد  ييردنتا 

 -    الد مقرا ي اليردنتاني ـ نيير يا

وسب اليودة الد مقيرا يي اليييرد  

اليويسب اليد يميقيرا يي   -في نيير يا

ويييسب   -اليييييييردنيييتيييانيييي عيييراٍ 

الد مقرا ي اليتيقيدميي اليييرد  فيي 

جمع ا ييميار مياميبييرا    -نير ا 

 -وييسب انييتييقيين  ييييردنييتييا      -

 -  KKPالوسب الي يعي اليردنتاني

  -جمع ا الجال ا الييرد ا في المان ا 
 جمع ا المن .

 اجتًاع ثانث ملُظًاخ األحشاب يف ْايثٕرؽ
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 يُصـح لايشهٕ ؟ .... 
ل   بق  في نير ا ب ت إال يداله الوس  عنية يلي  

 بيقي  نيير  ياويد إال يأدميعيت عي ينياه عيلي  ميي  

يف اعا ما  ودث ان  الننيات النت الماو ا  ليي  

بقي الوس  يالدمأ مي الميتر  الي يتي ي  الييوي يد اليذ  

جمأ النير     ب نما ميترياتهي  األايرى اليتيار ياي يا 

ياالجتماع ا ياليثيقيافي يا يالي ييير يا ياليي يني يا تُيرييت 

  .للعابث 

التيتت المياني يال ييير  ال سا  ني يد اليمييبيا  

يا اب النابا ال سا  ارتجيالي يا  ياليقيرار النيير  ال 

سا  ااويعيا  المين ات أ يراا إبيلي يمي يا ... أني يأ 

 يرة ع  البإس الني يانيي ياليتيييتيت اليي ينيي ميي 

ووير أيياياص ييفييد  تيدعيي ميعيارويا اليني يا  

بيمييجيب  2يتمث   النير    في جلنا افتتام جيني يا 

انتما ها لمن اتها ) الير ياض   اليقياميرة   ميينيييي  

أنتانا...ي ي عل   ايالت من  لا ع  بعويهيا يلي يس 

ييفد  يعيبير عي  مي  ي ينيي  نيامي ي  عي  أ  أغيليب 

الووير يانيا وت  األمس القر ب جس   م   لا الن ا  

ن نه ال  و   بيؤ  تيؤ ي يد ييعيبيي يال يميثي  مي ياليب 

يوقيٍ ي ميوات األغلب ا النير ا التي انيتيايدميتيهيا 

األ راا المتيوياربيا ميادة ييبييدا  ل يراعيهي  اين  

 ت.الننيات الن

ال يرة اليرد ا في مرولا الدبليمان ا التي بيدأت 

مإارا  ال تاتلا يث را  ع  اليلييويا النيير يا اليعياميا 

نيى غ اب من ا اا ا به   فاليُييـيرد اليميتيياجيدي  

وم  يفد اال تنا ربما يانيا ميفد ي  عي  أويسابيهي  

لينه  ل   نسليا إل  ييارع المد  اليرد ا يلي   يليتيقييا 

ببق ا األوساب يالمن يميات يالي يعيالي يات االجيتيمياعي يا 

يالمدن ا يل   مريا م  ييباني المينييييبيا يال عي ير ي  

  الموا رة.

النير ي  يما اليرد ل   نميا ممثل ه  إل  جني يا  

ب  ثما أ راا غ ر نير ا مي التي وددت الويويير 

 ! ...بالياص ياالن  ن ابا ع  النير   

المعار  تنتمر في أيثر م  ميييا  عيلي  أرض   

نير يا  يفيي أمييينيا أايرى تيجير  ميسا يدات بياني  

النير     توت منم  من يات وييار!!.  إذا ييانيت 

المن ات للويار يإون  النن   فيا  األجدر بيهيا أ  

تُقا  في ناوات المد  المنييبا يعل  أنقاوها ومص  

ولب  ييباني...  أي بالقرب م  مقابر اليهيدا  ؟  أميا 

الذ   ن مثلي  الُيـرد ي وملي  معاناته  يتويوي ياتيهي  

يم البه  العادلا إل  المواف  يالمإتمرات  فيييا  مي  

الويما يالمن ق أ  تيايتيارمي  ميني يا وييار ييرد يا 

م تيوا في القيامييليي تيرفيدميا ميني يات فيرعي يا مي  

 ... ع ر   ي ييباني

أ واب الب يت المدمرة يالعيا   اليميييردة  ذي  

الووا ا ياليهدا  عل  امتداد الجغراف يا النيير يا مي  

أ واب الثيرة يم  اليميعيارويا اليويقي يقي يا اليجيد يرة 

باالعتبار يتيميثي ي  الينيبيض النيير  يمي  بياليذات ال 

 عرفي  وت  ممثل ه  إلي  جيني يا يال  يعيرفيي  عيميا 

 ييجيير  فييي الييميينيي ييات يغييرفييهييا اليياييليي يي ييا يال فييي 

الييمييإتييمييرات ييييياليي يينييهييا يمييأ ذليي   ييتيييٍ الييجييميي ييأ 

 ة!.إل  ...نها ا نر عا للمؤنا

ُعرا ع  داعش اليويي يا يالي ي يا يا فيي 

القت  يالتدم ر  يمي التي تسرع يتالا األليغيا  

في أ  ميا  ترو  مينيه  ف يادفيت االعينمي يا 

مد رة  -رد  ميفدة يبيا رييداي گ اليه رة ي ا 

بن  انيتياج األايبيار  أثينيا  تيغي ي يتيهيا ألويداث 

يمآني المي    ان جار اودى تل  األلغا  برب 

بر ا العذبا غربيي  -الا نا  -ميبأ و رة يب رة 

المي ي   ييانيت بيد رميت في يهيا داعيش  الا 
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  فتيف ت عل  الي يير  يُجيرم اليمي يير 3182

 ينس م  ي ي   يانيتيييهيد بي ياد  فيي بييات 

الويد اليعبي يأربعا م  منيليوي يهيا ميأ جيرم 

 نبعا عنا ر  ار  .

رد  في عملها  يمي تنقي  األايبيار گ تؤلقت 

ياليميييامييد عيبير بيرنياميجييهيا الي يييميي "فيييييس 

المي  " عل  يياييا تيلي يس يي  رييداي  يلي  

تييدايير جييهييدا  إال يبييذلييتييه فييي مييتييابييعييا الييعييميي  

انعنمي م  ناوات المعار  اليتيي تياييويهيا 

 بيات الب يمريا مأ تن    داعش انرمابي.

يلدت ي ا بييردنيتيا  إ يرا  فيي مينيتي يا 

بان  ي  ا سکر    بيرامي ي   يأ يبيويت  8916

رد  ينجما  المعا عيلي  گ يه رة ف ما بعد بي ا  

يايا رييداي  يمي متارجا م  المعهد التقينيي 

  يما تارجت بيبي  3116)بن  اليمب يتري عا  

 ننيات في جامعا  نم الد   بن  انعن  2

مذا يبد أرنيليت ميني يميا إبيلي ي  ييردنيتيا  

لوسب اليودة الد مقرا ي اليييرد  فيي نيير يا 

 برب ا عسا   جا  ف ها:

" ببالغ الوس  ياألن  تلقي ينيا نيبيؤ انيتيييهياد 

االعنم ا المتم سة يالمتؤلقا ي  ا گرد  ... إنينيا 

نياريي  مياعر المياناة ياليتيعيا يا األايي يا 

المال ا ينتقد  بؤوّر التعاس  اليقيليبي يا ليعيا يليا 

اليه دة ييبيا رييداي االعنم ا يلجم أ  يابي  

. نيرجيي أ   يتيغيميد هللا الي يقي يدة ..ييادر اليبيا

 .". اليه دة بالروما يالغ را  يالمعافاة للجرو 

تتمدم أسرة تحرٌر الوحـدة إليى األخيوة فيً 

شبكة رووداو االعالمٌة وأهل وذوي الشيهيٌيدة 

ردي بأخلص التعازي الملبٌة، متمنٌة  لهيم گ شفا 

 الصبر والسلوان.

 رد٘ شٓٛذج يف طاحاخ املٕصمگاالػليٛح شـفا 

أبا  اتواد ان سد    في مقا عا ع ر     يي  

  فيي  ياليا جي ي   3182ييبيا   86الام س 

ع ر    اوت اال  بمنانبا ع د اور الي ياس )بيي 

اال س د   ووره وييدو مي  ي  Bêxwîn -اي  

أبنا  يي يب ال ا  ا اال س د ا يممثلي فيعيالي يات 

 ن ان ا يمجتمع ا.

توم  برنامج الو   إلقا  ييليميات يأنيايي يد 

يترات   د ن ا يفقرات فن ا يفيليلير ا  يتيس أ 

أي اس "البي اي " م   و  نيبيعيا أنيياع مي  

الوبيب  تمني يا  بينييير اليويب يتيويقي يق النين  

 ياألمن ات يس ادة االنتاج السراعي.

 االحتفال تؼٛذ خضز انٛاص يف ػفزٍٚ 
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