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 انىضـال مـه أجــم :

*   رفع االضطهاد انقىمً عه كاهم انشعععة انعكعردي 

 .فً سىرٌا

 *  انحرٌات اندٌمقراطٍة واحتراو حقىق اإلوسان.

*  انحقىق انقىمٍة انمشعروععة نشعععاعىعا انعكعردي فعً 

 إطار وحدة اناالد.

ن  ي خدمة الشعب حي 
ن
" يخلص الساسة ف

 طه حسٌنينسون أنفسهم "                           ... 

 

 صناعة الموت ... 
ية  داعش يرتكب الفظائع بحق البشر

، المنيا( ي )عقارب، مانشستر
ن
 هجمات إرهابية ف

 يف يطاعٙ املثعٕز انذٔيل املرعثرج ....
 مخص جٕالخ أضراَح ٔضد جٕالخ جُٛف

ـرد ضٕرٚا .....
ُ
 ٔانعرة عهٗ ك

مع مسلسل حلقات عقد اجتماعات ماراتونيةيف  يل ايي يدةيد مي  اييميد  

أستانف، يتناول ملف األزمف ايسيورةيف وسيبيل   –واي واصم أبرزها جنةف 

ايسةر بإتجاه إةجياد ميريارح ييحيل سيةياسيل تيرياوزيل بياالرتي ياز عيلي  

اييي  أجيمي يت عيليةي  دويي ،  ٕٕٗ٘مزامة  قرار مجلي  األمي  رقيم 

وإتساع أعداد ايمناطق وأحةاء ايمد   ل محةط اي اصمف دمشق واييداريل 

ايسور  ايتل توصلت إي  تسوةات محلةف مع سلطات اينظام عيلي  إةيقياع 

د ع م  تر ةا وقطر وإةرا  برعاةف روسةيف، وبيميوجيبيليا نيقيل عشيرات 

األيوف م  مسلحل ايم ارزف وعوائليليم إيي  أرةياف إدييا وجيرابيلي  

يتتصدر ايمشلد ايسور  ظاهرة )ايباصات اييريزيرك و يايرة اييليواجي  

وايتوق ات وسط صرا إعبلمل ةوحل بوزوح إي  عباةف جملف اييوعيود 

وايش ارات ايبراقف ايتل يطايما إرتل  أصحابلا يلرارح مني ايبداةيف، دو  

إ تراٍث يلتب ات ايتل بيدورهيا ويّيدت ميزةيداا مي  اييميعسيل واييتي يقيةيدات 

وانحبلل قةمل.... تزاةدت  ل اآلونف األريةيرة ميواقيف وأصيوات تصيا 

بإتجاه تشوة  صورة ودور ايُ ـرد  ل ايمشلد ايسور ، وييي  مي  ريبلل 

تلوةل إعبلمل مت دد ايمشارا، بحيةيث بيات ةيايةير بيلييا اييقيدر أو يا  

حرةظف ايب ض م  اينرا  ل ايوسط ايسور  اي ام  ل ايدارل وايريارح، 

تل  ايتل التزال ألسباا عدة ترتقر إي  إطبلع  اٍف ومي ير يف زيرورةيف 

يئلحاطف بحقةقف ايدور وايحزور اي يرد   يل سيةيام اييميلسياة ايسيورةيف 

ايطاحنف مني ستف أعوام رلت، إي  جانا تقبل ايبي يض اآلرير وتيروةيجي  

يرطاا وسةاسات ح ومف تر ةا اي دائةف إزاء قزةف ووجود ايُ ـرد بوجي  

عام وايمرةبف جيداا حيةيال اييوزيع ايسيور  بيوجي  رياش، ميميا ةُشيةير 

بوزوح إي  أن   لما حققت قوات سورةا ايدةمقراطةف وم  بةنلا وحيدات 

ريطيوة إيي  األميام  يل إييحيام  YPG – YPJحماةف ايش ا واييميرأة 

هينيا وهينيا  وحيظيةيت بيإسينياد  اايلزةمف بتنظةم ايدويف "داعش" وماةبلتل

دويل وحازنف مجتم ةف عل  ايص ةد اييميحيليل ايسيور ،  يليميا ازدادت 

وتةرة ايتلوةل ومساعل إيصام ايتليم بياييمي يو  ايي يرد  وني يتي  بشيتي  

األوصاف ايتل تروح منلا روائح نشير ايي يراهيةيف واالسيتي يبلء اييقيوميل 

ا بلبشع استغبلل يمشاعر ايدة  وايم تيقيد، بياييتيزامي  ميع ميزاعيم  ممزوجا

ا ينا  ايحرش اي ايا عل  وحـدة ومستقبل سورةا ايجرةحف ايتل تبق  وطنا

ا شاء م  شاء وأب  م  أب .   جمة ا

 ”وقفة حداد على أرواح شهداء مانشستر ” 

عييدا عيي  سييةييطييرتيي  عييليي  

أراٍض واسييي يييف  يييل سيييورةيييا 

واييي ييرام ورييوزيي  يييميي ييار  

مرتوحف وارتي يابي  ييجيرائيم زيد 

االنسانةف، ةواصل تنظيةيم داعيش 

  2عملةات          االرهابل تنرةي 

العفو الدولية تطالب بإطالق رساح 
ي تركيا

ن
ن ف ن المعتقلي   الصحفيي 

بمناسبف ايةوم اي ايمل ييحيرةيف 

ايصحا ف طايبت مينيظيميف ايي يريو 

ايييدويييةييف ايسييلييطييات ايييتيير ييةييف 

باإل راح ايرور  غةر اييميشيروط 

ع  جمةع ايصحرةة  ايمحتجزةي  

يدةلا. وقال مار و  إ . بيةي يو 

األمة  اي ام يلمنظمف  ل أيميانيةيا  

"ية  هنا  عدد م  ايصيحيريةيةي  

ايمحتجزة   ل ايسيجيو   يل أ  

دويييف بيياييي ييايييم حييايييةييا أ ييايير ميي  

حييرةييف „ عييددهييم  ييل تيير ييةييا. إ  

محتجزة هينيا إيي  حيد „  ايصحا ف

  بةر".

وأزاف أن  ةتم أةزا "إعياقيف 

ايقةام بلةف إجراءات عاديف بشي يل 

منلجل م  ريبلل ميراقيبيف ميايبل 

جييمييةييع ايييمييحيياداييات ايييريياصييف 

بييايييمييحييتييجييزةيي  مييع مييحييامييةييلييم 

 وتسجةللا".

وةي ر أ  ايح وميف اييتير يةيف 

أغلقت عشرات ايميسسيسيات مي  

إعبلمةف ودور نشر  ل ظل حايف 

ايييطييوارم ايييميي ييليينييف هيينييا  بيي ييد 

محياوييف االنيقيبلا اييرياشيليف  يل 

 .ٕٙٔٓتموز 

، 2ٕٔٓ/   ٘/   ٖةيوم األربيي ياء 

تم ا يتيتياح ميقيّر ييميجيلي  سيورةيا 

 –ايدةمقراطةف  ل مدةنف دةرجمال 

شيمييال حييلييا، بييحيزييور مييميياييلييل 

وو ييود أحييزاا وأطييّر سييةيياسييةييف 

و يي ييايييةييات اجييتييميياعييةييف ووجييليياء 

عشائر  ل منطقف ايشيليبياء، ومي  

 األهايل.

بدأ حرل اال يتيتياح بياييتيرحيةيا 

 3ودقةقف صمت عل              

 جر ةوم ايجم ف 
، حوايل ايساعف 2ٕٔٓ/٘ٓ/4ٔ

ايااياف استلد ت مجموعف م  
إرهابةل جبلف اينصرة 
وايرصائل ايتاب ف يلا قرةف 

جنوا مدةنف عررة  ) -اس ا  

م  ربلل هجوم غادر  - مك ٕٓ
وقصف عشوائل، اندي ت عل  
إاره اشتبا ات بة  ايملاجمة  و 
وحدات حماةف ايش ا وايمرأة )

YPG,YPJ ك، استمرت عدة
 3ساعات، أسررت ع           

 جملهص ضٕرٚا انذميقراطٛح يف دٚرمجال
ّ
 هجوم غادر عىل قرية إسكان عفرين افرراح يقر
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إ   لمف ايحيوار، غيدْت مي  أنيجيح 

ايميريردات ايسيةياسيةيف قياطيبيفا  يل هييه 

ايمرحلف، وايتل حلّْت بدالا عي  اييحيرا 

وايحروا ايباردة، أو سةاسف اييبلحيرا 

وايبلسلم، ويي  عل  ص يةيد ايي يبلقيات 

ايدويةف واي ايم. وأصبح هيا ايت بةر إيي  

ا  جانا ايسلم وايت او  ميدريبلا حزيارةيا

إيي  بيينياء نسييةيلٍ ميي  اييي ييبلقيات أ ييايير  

إةجابةفا و ائدة يلش وا  ةما بيةينيليا. أميا 

عل  ص يةيد اييدوييف اييواحيدة واييوطي  

ايواحد، أصبحت هيه اي ليميف ايسيحيرةيف 

ا عي  ييغيف اييرصياش  بدةبلا موزوعيةيا

وايقيتيل واييتيريرةيا  يميا  يل إ يرةيقيةيا 

وإةريندا وايجزائر واييميغيرا ايي يربيل 

وغةرها، وأابت جدوى حوار اييطياوييف 

ايمستدةرة علي  ميريتيليف هييه ايصي يد 

ملما طايْت ميرحيليف سيوُء اييريليم بيةي  

 ايررقاء.

ا  يحير يف  ويي   ا  ميطيليبُينيا أةزيا

 ردةف  ل سورةا مع مرتليف األنيظيميف 

ايمت اقبف.  مني نشوء ايحير يف اييحير يف 

ك 4٘2ٔاي ردةف ايمنظمف  يل )صيةيف 

وحت  اآل  يم تنطرئ جيوة اينزال مي  

أجييل ايييحييقييوم ايييقييومييةييف اييي ييردةييف 

ايييمييشييروعييف  ييل سييورةييا رغييم  ييل 

ايظروف، ويقد أابتْت هيه اييحير يف  يل 

سنف حقةقيتيةي   3ٖمسةرتلا ايطوةلف مني 

اانتة )إيتصاقلا بايقزاةا ايوطنةيف عيلي  

ايص ةد ايسور  ود اُعيليا عي  حيقيوم 

ايش ا اي رد  ايمشرصيف  يل اإلطيار 

اي امك ويو ارتليريت اييجيميُل أو ايصية ي  

ايمطلبةف بة  هيا ايحيزا ويا . ويي ي  

يؤلسف،  انت ردود اييري يل اييرسيميةيف 

عييليي  طييول ايييرييط سييلييبييةييف ويييم تييلييق  

ا صياغيةيف مي  ايسيليطيات  مطايةبُلا آيانيا

حت  تارةر ، بل وييم تي يليف اييقيةيادات 

ايسةاسةف ايحا مف نرس لا عناء  االستيمياع 

إي  آراء هيا ايشي يا وهييه اييريئيف مي  

ايمواطنةي  واييتيداول مي يليم، وحيةينيميا 

أرادت أ  تيي ييرف مييا ةييرةييد األ ييراد، 

يجلْت إي  ت لةف أجلزتلا األمنةيف  يقيط 

بايت امل مع هيه اييقيزيةيف عيبير أقينيةيف 

زةقف وعقةمف يم تيليدف إال إيي  مسي  

ايحر ف وتررةغلا م  مزاميةينيليا اييتيل 

 أنِشئت م  أجللا.

وييقيد حيا  اييوقيت اييي  ةيجيا أ  

ةدر    ة  ايمراقُا ايسةاسيل واييميايقيف 

ايوطنل وايمسسويو   ل سيورةيا ميدى 

تطّور ايحر ف اي يردةيف عيلي  ايصي يةيد 

ايييدويييل واييي ييردسييتييانييل واإلقييلييةييمييل، 

وأصييبييحييت ايييقييزييةييف اييي ييردةييف تييحييتييل  

ا تتاحةات ايصحيف ايي يبيرى واإلعيبلم 

ايمرئل وايمسموع، باإلزا ف يلحزيور 

ايييمييتيي يياظييم  ييل ايييميينييتييدةييات وايييميينييابيير 

اي ايمةف مما ازيطيّر حيتي  اييريارجيةيف 

ايسورةف تجاوز ايسرةف وايت يتيةيم حيول 

إعبل  تدابةرها  ل ايت امل ايسليبيل ميع 

ايحر ف اي ردةف  ل  يردسيتيا  ايي يرام 

حسا تصرةح ايسةد عيبيداييحيليةيم ريدام 

 44٘ٔ/ٔٔ/ٗٔ ييل جييرةييدة تشييرةيي  

تحت ةا طف عدم ايسماح بتش يةيل  يةيا  

 رد  وتيقيسيةيم ايي يرام.  يإيا نيجيحيْت 

رارجةتنا  ل اي رام،  لل ستنيجيح  يل 

تر ةا وإةرا  وغةرهيا  أال ةي ينيل هييا 

ايسةر  ل ع   اتجاه ايتةيار ايي يام  يل 

ايوقت ايي  ةشتد   ة  ايتزيامي  اييدوييل 

مييع قزيياةييا ايشيي ييوا وحييل ايييمييسييائييل 

اييي ييايييقييف. إ  ايييرسةييف اييي ييصييرةييف هيييه 

تقتزل أ  ال تت امل ايسلطف ايسيةياسيةيف 

مع أبناء شي يبينيا بيميايل هييا اييتيجياهيل 

وايت تةم اإلعيبلميل.  يايشي يا ايي يرد  

حييقييةييقييف واقيي ييةييف أرادوا يييي  أم ال، 

وايقزةف ايي يردةيف ييم تيزْل قيائيميفا  يل 

سورةا، واي ايم ةريرض مينيطيق ي ، وهيو 

حل ايقزاةا اي ايقف بياييحيوار واييتيرياهيم 

ايمتبادل...صيحيةيحن أنينيا ال نيميلي  قيوة 

قسرةف تجبر ايم نيةيةي  عيلي  اييجيليو  

م نا إي  طاويف ايحوار وايتراهم، وي ننا 

نملُ  إرادة ايد اع ع  أنرسنا بقوة ايحيق 

وإرادة ايييبييقيياء ايييتييل ال تسييتييطييةييع أ  

تنتزعلا منا أةف قوة قسرةف ميليميا طيال 

 ايوقت.

وايييحييل ايييوحييةييد ايييي  ةزييع حييداا  

يحايف ايجيرياء واييريصيوميف، وال نيقيول 

اييي ييداء، هيييه ايصييةييغييف ايييتييل ةييحييلييو 

يلشو ةنةة  تداوي ليا بيةي   يةينيف وأريرى 

يييتييمييرةيير مشييارةيي ييلييم. ايييحييل هييو  ييل 

مواجلف ايحقةيقيف ايي يردةيف  يل سيورةيا 

وايت امل م لا بيوزيوحٍ وعيبلنيةيٍف مي  

قيبييل ايييميياييقيرييةيي  اييي ييرا وايييمييسييةييسييةيي  

واير ايةات االجتيمياعيةيف وايشيريصيةيات 

ايوطنةف قبيل  ايسيليطيف ايسيةياسيةيف اييتيل 

بةيدهيا نيلياةيف اييريةيوط، وبيةيدهيا ريليُق 

مجتمعٍ متراهم مت اوٍ   ل ردمف وطنينيا 

ا.  جمة ا

 صناعة الموت ... تتمة

االنتحارةف ايمروعف  ل اي دةد م  دول اي اييم عيبير ريبلةياه 

 اينائمف وشب ات  ايمتش بف.

 سورٌا -السلمٌة  –فً عمارب 

، داهميت ميجيميوعيف 2ٕٔٓ/ ٘ٓ/ 3ٔ جر ةوم ايرمة  

سليميةيف   –مسلحف م  تنظةم داعش قرةف "عقارا ايصا ةف " 

سيورةيا،  -ايواق ف  يل اييرةيف ايشيرقيل ييميحيا يظيف حيمياه 

وأقدمت عل  ارت اا عملةف إرهابةف  ظة ف بحق اييميدنيةيةي  

اي زل، واشتب ت  ةما ب د مع ايجةش ايسور  ايي  استيريدم 

ا واست اد ايسةطرة عل  ايقرةف، حيةيث  ايطةرا  ايحربل أةزا

شيليةيداا بيةينيليم نسياء  ٕ٘وق ت أزرار مادةف  بةرة وسقط 

جيرةيح، وييي  بيايييبيح وإطيبلم  ٓٓٔوأطرال وأ اير مي  

 ايرصاش ايحل وايتن ةل بايجاث.

 برٌطانٌا -فً مانشستر

أاناء مغادرة ايحازرة  يحرل موسيةيقيل أحيةيتي  ميغينيةيف 

/  ٘ٓ/   ٕٕايبوا األمةر ةف أرةانا غراند  ، يةيليف االاينيةي  

،  يل ميجيميع ميجيميع "ميانشيسيتير أرةينيا " شيمياييل 2ٕٔٓ

ا ب بوات نياسيريف،  برةطانةا، نري ايشاا سلما  اي بةد  هجوما

ا، حيةيث  ٕٕأدى وقوع  قتةبلا بةنلم أطرال ونحو ستة  جرةحا

أصاا ايجملور حايف هليع، وقيد اتيرييت ايسيطيات تيدابيةير 

أمنةف وإس ا ةف واس ف وأعيلينيت رئيةيسيف وزراء بيرةيطيانيةيا 

تةرةزا ما  ر ع حايف ايتلها األمنل  ل ايببلد م  حاد إيي  

 حرح، وهو ايمستوى األعل .

 44ٗٔاي بةد  شاا جام ل، وهو م  موايةد مانشستير 

ألبوة  يةبةة ، وأعل  تنظةم داعش مسسويةت  عي  اييليجيوم، 

وايي  نري عملةات سابقف عدةدة باستردام عناصر انيتيحيارةيف 

  يئاا منرردة.

أدانت دول ومسسسات عدةدة ايلجيوم وأبيدت تزيامينيليا 

مع أهايل ايزحاةا وأعلنت استمراراها واست دادها يلتي ياو  

 ل محاربف االرهاا، و ل تصرةح راش عبّيرت مينيظيميف 

أوربا يحزا ايوحـدة ايدةمقراطل اي يرد   يل سيورةيا عي  

إدانتلا ي ملةف مانشستير االرهيابيةيف وتزيامينيليا ميع أهياييل 

 ايزحاةا وح ومف وش ا ايممل ف ايبرةطانةف ايمتحدة.

 مصر -فً المنٌا 

بةنما  ا  أقباط مصرةو  ةُسا رو   ل رحيليٍف سيةياحيةيف 

ميحيا يظيف   –إي  دةر األنبا صموئةل غيرا ميدةينيف ايي يدوة 

، 2ٕٔٓأةيار  ٕٙايمنةا جنوا مصر، صباح ةوم ايجيمي يف 

هاجمت مجموعات مسيليحيف بسيةيارات د يع ربياعيل عيلي  

 4ٕحا بلتلم ايابلث واستردمت أسلحف نارةف أودت بيحيةياة 

ا وجرح  آررةي  بيةينيليم أطيريال، حيةيث بياشيرت  ٕٗشرصا

ايقوات األمنةف ايمصرةف و يرم االسي ياف بياييوصيول إيي  

ايموقع واتراي اجراءاتلا. وقد تبن  اي ميليةيف تينيظيةيم داعيش 

االرهابل، وةُي ر أ  ايتنظةم سبق وأ  استلدف ايمسةيحيةيةي  

األقباط  ل مصر ميرات عيدةيدة، عيبير عيميليةيات إرهيابيةيف 

 مروعف.

هيا وأدانت تل  ايجرةمف ايبش ف مينيظيميات وميسسيسيات 

 مصرةف ودويةف عدةدة. 
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 هجوم غادر على لرٌة ... تتمة

 سقوط سب ف جرح  واستشلاد عنصرة  م  ايوحدات هما 

 سةوار مصطر  رلةل )غزاوةفك. -ٔ

 رايد دمحم علو و )اس ا ك. -ٕ

وأصدرت مينيظيميف عيريرةي  ) يردااك ييحيزا اييوحيدة 

ا بليا ايرصوش، جاء  ة    تصرةحا

عتداءات ايجيبيانيف إل " ندة  ونستن ر بلشد اي بارات هيه ا

وايمت ررة عل  حدود وقرى منطقتنا مي  قيبيل اييجيمياعيات 

رهابةف ايت رةرةف ايمدعومف م  اييدوييف اييتير يةيف، واييتيل إل ا

م  واالستقرار  ةيليا،  يميا نيليةيا بيلبينياء أل تبغل زعزعف ا

وبنات ش بنا أري ايحةطف واييحيير واييتي ياتيف ميع قيوات )

YPG,YPJ ك، ونناشد ايمجتمع ايدويل يلوقوف إي  جيانيا

 ش بنا وايمساهمف  ل حماةت  م  االرهابةة  وايم تدة .".

هيا وقد شار  و د م  ايحزا برئاسف س رتةره األستاي 

محل ايدة  شة  آيل  ل مراسم تشةةع ايشلةدة  إي  ميقيبيرة 

، 2ٕٔٓ/   ٘/    ٕٔايشلةد ر ةق قرا قرةف متةنا، ةوم األحد 

 حةث تم وداعلما بمراسم الئقف.

 إىل انٛاتاٌ
ٌ
 زٚارج

تلبةفا يدعوةٍ م  جم ةف ايايقيا يف 

ايُ ردةيف اييةيابيانيةيف زار و يدن مي  

ُ ـييييرد سييييورةييييا زييييم ايسييييادة 

رئييةيي    –)مصييطييريي  مشيياةيي  

اييتييحيياييف ايييوطينييل ايي ييرد   ييل 

اييرئيةيسيف   –سورةا، هدةف ةوسيف 

ايمشتر ف يمقاط ف ايجزةرة، أ يةي  

رئةسف مستيمير سيتيار  يل  -سوةد 

مييقيياطيي ييف ايييجييزةييرةك اييي يياصييمييف 

 ايةابانةف طو ةو.

ايييتييقيي   2ٕٔٓ/   ٗ/  ٕ٘ ييرييل 

ايييو ييد بييإدارة ايييجييميي ييةييف وجييرى 

ايحدةث ع  جدول عمل اييزةيارة، 

و ل ايةوم ايتايل زار ايو د وزارة 

ا  ايرارجةف ايةابيانيةيف، وقيّدم شيرحيا

عيي  األوزيياع ايييتييل تيي ييةييشييلييا 

ا،  ايمناطق اي ردةف وسورةا عموميا

حةث قال ايسةد مشاة   يل حيوار 

مع موقع  وردستيرةيت   ييقيائيليم 

ا  مع ايرارجةف ايةابانةف  يا  حيدةيايا

مطوالا ع  عدايف قزيةيف ايشي يا 

اي ورد ، وع  ايوزع ايملساو  

 ل عموم سورةا،... وأزاف  يل 

سييةييام مييتييصييل بييلنييلييم طييايييبييوا 

ايرارجةف ايةابانةف بايدعم ايسةاسيل 

يليقيزياء عيلي  اإلرهياا وإنيلياء 

االستبداد وحيل األزميف بياييطيرم 

ايسييلييمييةييف وإعييادة بيينيياء سييورةييا 

ايجدةدة عيلي  أسي  دةيميقيراطيةيف 

 ةدرايةف، منوها بيلنيليم طياييبيوهيم 

أةزا بمساعدات إنسانةف وإغياايةيف 

وإرسال مي يدات وأجيليزة طيبيةيف 

يييميينيياطييقييلييم وييي ييمييوم ايشيي ييا 

ايسور ، وإقامف مشارةع تينيميوةيف 

يييتييلمييةيي  االحييتييةيياجييات ايييةييومييةييف 

يييلييمييواطيينييةيي .... وأ ييد  ييل يات 

ايصييدد بييلنييلييم طييايييبييوهييم أةزييا 

بممارسف ايزغط علي  اييحي يوميف 

ايتر ةف يل ف  ل تدربلتلا بايشل  

ايسيييور  عييياميييف واييييمييينييياطيييق 

اييي ييوردةييف ريياصييف، وبيياألرييش 

هجماتلا اي س رةف ايمت ررة علي  

 ايببلد.

 ما ايتق  ايو د مع ميجيميوعيف 

م  بيرييميانيةيةي  أعزياء اييحيزا 

ايليةيبيراييل  يل اييةيابيا  )اييحيزا 

ايحا مك، بةنلم رئة   تلف ايحزا 

  ل ايبريما  .

حزير  2ٕٔٓ/  ٗ/    2ٕو ل 

ايييو ييد مييستييمييراا حييول ايييقييزييةييف 

اي ردةف نظمت   يل مي  )جيمي يةيف 

صداقف ايةابا  وايُ يرد، وجيمي يةيف 

اييياييقييا ييف ايييُ ييردةييف ايييةييابييانييةييفك، 

 ٕٓ٘وبييمييشييار ييف أ ييايير ميي  

شرصةف، م  بةنلا و ود م  ُ ـرد 

تر ةا واي رام، وأعزاء ميجيلي  

ايشييةييول وايييبييريييمييا  ايييةييابييانييل 

وشييرييصييةييات سييةيياسييةييف واييقييا ييةييف 

وإعييبلمييةييف، حييةييث رييلييش إييي  

توصةات ومطايا يمساندة ايُ ـيرد 

  ل حل قزاةاهم اي اديف.

عييقيييد  2ٕٔٓ/   ٗ/   3ٕو ييل 

ا حزييره  اييو يد ميستيميراا صيحيريةيا

اي دةد م  اييقينيوات اييتيليريزةيونيةيف 

ايةابانةف واألجنبةف،  ما أقيام نيدوة 

سييةيياسييةييف يييلييجييايييةييف اييي ييردةييف  ييل 

ايييةييابييا ، حزييرهييا ا ييايير ميي  )

ك شييرييش، وزار بيي ييض  ٓٓ٘

اييي ييوائييل اييي ييردةييف ايييمييقييةييمييف  ييل 

 ايةابا .

و  ييّرمييت ايييجييايييةييف اييي ييردةييف 

ايسةد مشاة  يجلوده ونزايي   يل 

سبةل ايقزةف اي ردةف، ايي  شي ير 

م  جلت  ايجايةف اي ردةف، ميس يداا 

عييليي  مييواصييلييف اييينييزييال حييتيي  

تحقةق ايحقوم اييقيوميةيف ييليشي يا 

اي رد  اسوة بش وا ايمي يميورة، 

ا ايييجييايييةييف اييي ييردةييف إييي   داعييةييا

ايتيواصيل ميع اييوطي  وتي يرةيف 

اي اييم بيحيقيةيقيف ايشي يا ايي يرد  

 ايمحا يلسلم وايحرةف .

 افتتاح ممّر ... تتمة

أرواح ايشييلييداء، وأُيييقييةييت  ييلييمييات 

)هيييةيييئيييف رئييياسيييف ميييجيييلييي  سيييورةيييا 

ايدةمقراطةف، ايتحايف ايوطنل اي يرد ، 

اييتيحيياييف اييوطيينيل ايسيور ، االتيحيياد 

ميقياطي يف  –ايدةمقراطل، االدارة ايياتةف 

ميقياطي يف   –عررة ، ايمجل  ايتشرة ل 

عررة ، مجل  منطقف ايشيليبياء، قيوات 

سورةا ايدةمقراطيةيف، وجيلياء وعشيائير 

منطقف ايشلباء، اتيحياد سيتيار، اييحيزا 

ايدةمقراطل اي يرد  ايسيور ك. أ يدت 

عيلي  حيميياةيف ايسيليم األهيلييل واييي يةييش 

ايمشتر  بة  ش وا مينياطيق ايشيليبياء 

وعييرييرةيي  وأهييمييةييف مييجييليي  سييورةييا 

ا وهيو  ا وعسي يرةيا ايدةمقراطةيف سيةياسيةيا

مسيف م  جمةع ايم ونات، إي  جيانيا 

 االهتمام بلوزاع ايمرأة.

هيا وقد حزر و د 

ميي  حييزا ايييوحـييدة 

وو د يمينيظيميف اييميرأة 

يلحيزا  يل عيريرةي ، 

وو ييد ميي  جييميي ييةييف 

روش  بدررا ، ومي  

ايحيزا اييدةيميقيراطيل 

اييي ييرد   ييل سييورةييا، 

وو ييييد ايييييمييييجييييليييي  

عررة  يلتيحياييف اييوطينيل   –ايمر ز  

اي رد  ، مر ز اي بلقات ايدةبلومياسيةيف 

 يحر ف ايمجتمع ايدةمقراطل 

أيق   لمف ايتحايف ايوطنل ايي يرد  

ايد تور راغا حل حسي ، أشيار  يةيليا 

إي  أ  تنظةم داعش ةيميار  االرهياا 

بييياسيييم االسيييبلم وأ  قيييوات سيييورةيييا 

ايدةمقراطةف ة ا ح االرهاا واييتيطيرف 

وةي ييميل عييلي  إنييقياي ايشيي يا ايسييور  

وإحيييبلل ايسيييبلم واألميييا ، وايييمييي  

 تزحةاتلا.

ب د االنتلاء م  قش شرةط ايحرةر 

وا تتاح ايمقيّر، بيادرت اييو يود ييتيقيدةيم 

 ايتبرة ات وايتلانل.
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 َـذٔج ضٛاضٛح
 يف تارٚص

بجلود أعزاء يلحزا مقةميةي  

 ل بارة ، تم عقد نـدوة سيةياسيةيف 

وجيليف نيظير حيزا “تحت عنوا  

ايوحدة ايدةميقيراطيل ايي يرد   يل 

ميي  األحييداث ”  ةيي ييةييتييل  –سييورةييا 

األرةرة  ل سورةا و مي  اييوزيع 

اي رد  و اي ردستانل، ةوم ايسبت 

 ييل مييقيير مييميياييلييةييف  2ٕٔٓ\ ٘\ ٙ

ح ومف إقليةيم  يردسيتيا  ايي يرام، 

تييحييدث  ييةييلييا  ييل ميي  )صييبلح 

علمدار  عزو ايلجنيف ايسيةياسيةّيف 

يليحيزا، حيبيةيا إبيراهيةيم عزيو 

ايلةئف ايقةيادةّيف ييليحيزا ومسيسول 

منظيميف أوربياك. وييي  بيحيزيور 

سةاسةةي  وإعيبلميةيةي  وميليتيميةي  

بييايشييل  اييي ييرد  واييي ييردسييتييانييل 

وايسييور ، حييةييث أغيينييت اييينييدوة 

مداربلت ايحزيور مي   أعزياء 

 –ايحزا ايدةمقراطل اي ردستانل 

اييي ييرام، ايييحييزا ايييدةييمييقييراطييل 

إةييرا ، حييزا   –اييي ييردسييتييانييل 

ة ةتل اي رد   ل سيورةيا، حيزا 

تيير ييةييا،   –آزاد  اييي ييردسييتييانييل 

إزا فا يشرصةّات  ردةّف إعبلميةّيف 

 وأ ادةمةّف .

قّدمت ايندوة ايسةدة زةي  جيميو 

واإلعبلمل أردال  عبد ايلليل مي  

 ييرد االييي ييتييرونييل،  -مييوقييع روز

حةث بدأت بايوقوف دقةقف صيميت 

علي  أرواح ايشيليداء واالنصيات 

 إي  اينشةد اي رد  أ  رقةا.

بي يد عيودتيي  ميي  ايييةيابييا ، قييام 

نيائيا  -األستاي مصطيري  مشياةي  

س رتةر حزا ايوحـدة ايدةمقراطيل 

اييي ييرد   ييل سييورةييا بييزةييارات 

وأنشطف عدةدة، حةيث حيازير  يل 

نيييدوات سيييةييياسيييةيييف، األويييي   يييل 

إقلةم  ردستا  اي يرام   –ايسلةمانةف 

سبقلل يقاء  2ٕٔٓ/  ٘/   ٘بتارة   

 ل بيةيروت ميع مينيظيميف اييحيزا 

هنا ، واياانةف  ل مي يتيا عياميودا 

، 2ٕٔٓ/   ٘/    ٙٔيلحزا بيتيارةي  

وايااياف  ل قاعف ايشيليةيد سيليةيميا  

آد  يمنظمف قامشلو يلحزا بتارة  

، وايييرابيي ييف  ييل 2ٕٔٓ/  ٘/    ٖٕ

دةرة  بتارةي   –م تا  ر ل ي ل 

، تحدث  يةيليا عي  2ٕٔٓ/ ٘/ ٕٙ

زةارت  إي  ايةابا  واألنشطيف اييتيل 

قام بلا ايو د ايي يرد  واييري ياييةيات 

ايييتييل شييار  بييلييا، وعيي  أحييداث 

اييياييورة ايسييورةييف وتييطييوراتييلييا، 

وايتيطيورات االريةيرة  يل ايشيرم 

االوسط ب يد وصيول تيراميا إيي  

ايح م وتلاةرات ييي  عيلي  ايي ياييم 

وايشيرم األوسيط وسيورةيا، وعيي  

ايوزع ايي يرد  واالدارة اييياتيةيف، 

وع  جوالت   ل  ردستا  ايي يرام 

ويبنا  واجتماعياتي  ميع مينيظيميات 

ايييحييزا ويييقيياءاتيي  مييع أحييزاا 

وشرصةات شيقيةيقيف، حيةيث أجياا 

ع  أسئيليف حزيور تيلي  ايينيدوات 

 بصدر رحا.

 2ٕٔٓ/   ٘/    ٕٗوبييييتييييارةيييي  

وبييو ييٍد ميي  ايييحييزا شييار  مييع 

مسييسول ايشييرم األوسييط وشييمييال 

أ رةيقيةيا  يل مينيظيميف اييد ياع عي  

ايش وا اييميليددة اييد يتيور  يميال 

سةدو ومايقيريةي  ُ ـيرد آريرةي   يل 

زةارة زيرةيح  ايشياعير ايي يرد  

ايييراحييل جيي ييررييوةيي   ييل مييدةيينييف 

 قامشلو.

عيلي   2ٕٔٓ/   ٘/  ٕ٘وبتارة  

رأ  و ٍد مي  اييحيزا حزير  يل 

 Bûyerحييرييل ا ييتييتيياح إياعييف 

press .ل مدةنف قامشلو  

 

 نقاءاخ يف كٕتاَٙ
زار  2ٕٔٓ/   ٘/  2ٔبتارة  

و ييييدن ميييي  حييييزا االتييييحيييياد 

م تا حيزا  PYDايدةمقراطل 

ايوحـدة  ل مدةنف  وبانل، وبي يد 

تبادل عبيارات اييود واالحيتيرام، 

نياقيش اييحيزيور ميوازيةيع  يل 

ايشل  اي ام ايسيور  وايي يرد ، 

حييةييث تييم ايييتييل ييةييد عيي  نييقيياط 

مشتر ف عدةدة  ل صايح سورةيا 

 وايش ا اي رد  . 

وجييرى يييقيياء تيينييظييةييمييل  ييل 

منظمف ايمدةنف ييحيزا اييوحـيدة، 

، حيةيث 2ٕٔٓ/   ٘/    ٖٕبتارة  

تم ايتل ةد علي  أهيميةيف اييتينيظيةيم 

و ةرةف تنشةط اييليةيئيات وايي يميل 

ببنود اينظام ايدارلل، وايمشار ف 

 ل ت زةز ميقيوميات اييحيةياة  يل 

  وبانل. 

، 2ٕٔٓ/   ٘/   ٘ٔوبييتييارةيي  

حزر و يدن مي  حيزا اييوحـيدة 

ميراسيم تسيرةيح اييدورة ايييايانيةييف 

)دورة ايشيليةيد  ييرهياد ني يسييا ك 

يييوحـييدات ايييد يياع ايييياتييل  ييل 

  وبانل .

ْجٕو دراش أردٔغاٌ عهٗ حمرجني يف 
 ٔاشُطٍ يٕضع إداَح أيرٚكٛح

أاناء زةيارة اييرئيةي  اييتير يل 

رجيييا طيييةيييا أردوغيييا  إيييي  

ايييوالةييات ايييمييتييحييدة األمييرةيي ييةييف، 

ودروي  إي  مبن  ايسرارة ايتر ةيف 

/   ٙٔ ييل واشيينييطيي  بييتييارةيي   

، هياجيم حيراسي  عيلي   2ٕٔٓ/٘

محتجة  سلميةيةي  بشي يل هيميجيل 

 لصةا ب زلم بجروح متيرياوتيف، 

مييمييا اسييتييدعيي  تييدرييل ايشييرطييف 

 األمرة ةف إلنقايهم.

هيا وقد عيبيرت أميرةي يا عي  

قلقليا اييبيايي  إزاء ييي  اييليجيوم، 

ووصييف قييائييد شييرطييف واشيينييطيي  

ايحدث بلن  "هجوم وحشل" عيلي  

مييحييتييجييةيي  مسييايييمييةيي . وقييايييت 

ايمتحداف بياسيم وزارة اييريارجيةيف 

األمرة ةف، هةير نوةرت،  ل بةا  

"نبل  ايح ومف ايتر ةف بقلقنا بيلشيد 

ا   اي بارات ايمم نف"، وقاييت أةزيا

"اي نف يم ة   ةيوميا ردا ميبلئيميا 

عل  حرةف اييتي يبيةير ونيحي  نيسةيد 

حييق اييينييا   ييل  ييل ميي ييا   ييل 

ايت بةر ايحر واالحتجاح ايسلميل". 

وطايا ايسيةينياتيور األبيرز جيو  

ما ة  بطرد ايسرةير اييتير يل مي  

أراض ايييييوالةييييات ايييييمييييتييييحييييدة 

 األمرة ةف.

 َـذٔاخ ٔزٚاراخ 
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روحيي  ايييرييايييدة تييتييؤلأل بييةيي  

محبة   ل عام  ل ي رى رحيةيلي  

ايمسيمف، سحنت  ورصاي ، هدوئي  

وابتساميتي  تيبيقي  حيازيرة، وإ  

طايت  ةد ايغدر واالجيرام وغيةيبي  

 جسداا.

هو ايمينيازيل اييريقيةيد عصيام 

علو اييي  اسيتيشيليد  يل عيميليةيف 

 –ترجةرةيف قيرا بياا ايسيبلميف 

، ٕٗٔٓ/   ٘/  ٘ٔاعزاز بيتيارةي  

وقد أقامت عائيليتي  اييميقيةيميف  يل 

/  ٘/   ٗٔممل ف اينروةل بيتيارةي  

حرل اسيتيي يار بيحيزيور  2ٕٔٓ

أصييدقيياء يييلييا ور ييام يييلييراحييل، 

وأيقت  ة  األريت صيبياح أحيميد 

ر ييةييقييف دربيي   ييلييمييف ميي ييبييرة 

وبمشاعر حزةنف،  ما أيق  ايسيةيد 

أحمد ب و مسسول منظيميف حيزا 

ايوحـدة  لمف ع  رصيال اييريقيةيد 

واي لد  يل ايسيةير عيلي  ريطياه، 

وأشارت صدةقف ايي يائيليف ايسيةيدة 

بيي ييلييمييف  Reidunاييينييروجييةييف 

تزامنةف، وارتتم اييحيريل بيقيراءة 

قصةدة يلشياعير جي يرريوةي  مي  

 قبل ابنف ايشلةد روي انف علو.

هيا وقد زار جميع مي  ر يام 

وأصدقاء اييريقيةيد وأهيلي  زيرةيح 

عررةي ،   –ايشلةد  ل قرةف قطمف 

وتيم وزيع إ يلييةييل ميي  ايييزهييور 

علة ، قارئة  ايراتحف عل  روحي  

 ايطاهرة.

وتم إحةاء ي رى ايشيليةيد  يل 

بيرييةي   يل   –مقّر جم ةف ة ةتل 

أيمانةا، بحزور جمعٍ مي  ر يام 

ومحبل ايراحل، بإيقياء ايي يليميات 

وإبداء مشاعر ايحز  وايتيصيميةيم 

 ل مواصلف اي مل واينزال عل  

ايدرا ايي  ارتاره ايرقةد عصيام 

 علو.

 انشٓٛذ عصاو عهٕ يف ركراِ انثانثح
 ييرع   –بييقييرار ميي  ميينييظييمييف 

شييرم أيييمييانييةييا يييحييزا ايييوحـييدة 

ايدةمقراطل اي يرد   يل سيورةيا 

تم تي يرةيم األسيتياي أدهيم رشيةيد، 

تقدةراا ييجيليوده اييتيل بييييليا  يل 

ايييد يياع عيي  ايييقييزييةييف اييي ييردةييف 

ومييمييارسييتيي  يييليي ييمييل ايييحييزبييل 

وايسةاسل ي قود متواصلف بما  ة  

دوره ايراعل  ل تلسة  مينيظيميف 

 ايحزا  ل أوروبا.

هيا وقد زار و دن م  اييحيزا 

زم ايسادة )ايمحامل علل  يميال 

عزو ايلةئف ايقةادةف ييليحيزا،   –

 –وايسييةييدة إيييلييام حييل قيياسييم 

مسسويف اي بلقات ايريارجيةيف  يل 

/ ٘/    3ٕاييييريييرعك، بيييتيييارةييي  

، ايسةد رشةد  يل مينيزيي ، 2ٕٔٓ

وتقدم إية  بشليادة تيقيدةير، حيةيث 

تحدث ايسةد  مال عي  ميوجيبيات 

ايييقييرار وأايينيي  عييليي  نزيياييي  

 ايزارر .

ةُي ر أ  أدهيم رشيةيد ةيحيميل 

اييجيينييسييةييف األيييميانييةييف ميينييي أوائييل 

ايسب ةنةات م  ايقير  اييمينيصيرم 

وشار   ل اي دةيد مي  األنشيطيف 

ا ع  ايُ ـرد  ل  وايمستمرات د اعا

أوروبييا و ييييييي   يييل اييييحيييزا 

ايدةمقراطل االجتماعل األيمانيل، 

حائز عل  ايشليادة اييايانيوةيف  يل 

حيييليييا وإجيييازة  يييل عيييليييوم 

ايجةويوجةا وايبترول م  جيامي يف 

برية  ايحيّرة. مي  ميواييةيد قيرةيف 

، 4ٗ4ٔعييرييرةيي  عييام   –مييتييةيينييا 

و ييا  قييد انييتييسييا إييي  صييرييوف 

ايحر يف اييوطينيةيف ايي يردةيف عيام 

، ونييال اييقييف ر يياقيي   ييل 4ٙ2ٔ

ايقةيادة اييميرحيليةيف ييليحيزا عيام 

، وانييتييسييا إييي  جييميي ييةييف 42ٓٔ

ايطلبف ايُ يـيرد  يل أوربيا، و يا  

مسسوالا ييمينيظيميف أوربيا ييحيزا 

ايوحـدة يغاةف نلاةف اييتيسي يةينيات، 

و ا  ي  دور  ياعيل  يل إةصيال 

صوت وم اناة ايُ ـرد اي  اييرا  

اييي ييام اييي ييايييمييل  وايييميينييظييمييات 

ايييحييقييوقييةييف االوربييةييف  ايييمييلييتييمييف 

بييحييقييوم االنسييا ، وهييو وجيي  

ميي ييروف  ييل صييرييوف ايييجييايييةييف 

 اي ردةف  ل أوربا.

قييّدم ايسييةييد رشييةييد ايشيي يير 

واالمتنا  يليه ايلرتف اي رةمف مي  

ر يياقيي  وتييميينيي  يييلييم مييزةييداا ميي  

اينجاح وايتو ةق، و أ  ة و  هييا 

ا ييي   ايييتيي ييرةييم حييا ييزاا ودا يي ييا

 وير اق  .

 ذكرٚى املُاضم أدْى رشٛذ

ن ت منظمف إقلةم  ردستا  ايي يرام ييحيزا 

ايوحـدة ر ةقلا ايمنازل شو ت إبيراهيةيم، اييي  

تو ل  ل مدةنف ايسلةمانةف صيبياح ةيوم اييجيمي يف 

 ، إار مرض عزال أيم ب .2ٕٔٓ/   ٘/  ٕٙ

 ردٛم املُاضم شٕكد إتراْٛى

 إدٛاء ٕٚو انهغح انكردٚح
بمناسبف ةيوم اييليغيف ايي يردةيف 

شلر أةيار مي   ٘ٔايي  ةصادف 

 ل عام، ايةوم ايي  صدرت  يةي  

 ييل  4ٖٕٔ/    ٘/    ٘ٔبييتييارةيي  

دمشييق مييجييلييف هيياوار عييليي  ةييد 

األمةر جيبلدت بيدرريا  بياييليغيف 

األحرف اييبلتيةينيةيف )  –اي ردةف 

ك، أطييلييقييت مييسسييسييف تيي ييلييةييم ٖٔ

وحماةف ايلغف اي ردةف  ل سيورةيا 

، طايبت  ة  رواد صيريحيات  نداءا

ايتواصل االجتماعل مي  اييُ يـيرد 

 تابف منشوراتلم وت لةقاتلم ييميدة 

 ابلاف أةام بلغتلم األم.

هيا وقد قامت يجا  ايمسسسيف 

 ل عريرةي  و يوبيانيل وقيامشيليو 

وايدرباسةف وترب  سيبيل بيإحيةياء 

ايييميينيياسييبييف بييريي ييايييةييات وأنشييطييف 

مييرييتييلييرييف،  ييمييا أقييامييت جيياميي ييف 

عررة  حيريبلا بيري ياييةيات مي يبيرة 

 والئقف.

شار  و دن م  حزا اييوحـيدة 

زييم ايسييادة )دمحم صييايييح عزييو 

ايييلييةييئييف ايييقييةييادةييف، عييديييف عييميير 

ار بة     عزيو  ييجينيف ژ وديـ

ايدائرةك  ل إحترايةف عةد ايي يميال 

، ايييتييل 2ٕٔٓ/   ٘/ٔاييي ييايييمييل، 

أقاملا ايحزا ايشةوعل ايسيور  

 ييل ميي ييتييبيي  ايييميير ييز  بييمييدةيينييف 

 قامشلو.

 يشاركح يف ادرفانٛح عٛذ انعًال انعاملٙ
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 باهوز كرداغً

بي ييد سييت سيينيوات مي  حيايييف 

ايصراع وجنو  ايحيرا، التيزال 

أطراف اينزاع غةر مبايةف بيحيجيم 

ايملساة اإلنسانةف ايتل ة انل مينيليا 

ايشيي ييا ايسييور  بيي ييل أطييةييا يي  

وم ونات ، وغةير آبيليف بياييحيليول 

ايسةاسةف وزرورة اييتيوقيف عي  

ممارسف ايقتل وايدمار، حيةيث أ  

ةم ايمستردمف وايمتبيادييف يتجريغف ا

إال إي  ايقزاء عل  ميا  ترزلي  

تبيقي  مي  هييا ايشي يا واييوطي  

 ايي  تحول إي  أشبلء و أنقاض.

إ  ايحيسياسيةيف ايي ياييةيف وشيدة 

ايت قةد ايتل تلف ايحايف ايسيورةيف، 

هل ايتل تتش ل منليا إحيدى تيلي  

 ادامييفاييي ييوامييل ايييرئييةييسييةييف  ييل 

ايييوزييع ايييمييتييرييجيير وعييدم حييلييلييا 

بايش ل ايي  ةرةح ايسورةة  عل  

أسييا  ميي  ايييمييسيياواة واييي ييدايييف، 

ورغم  ل ايجلود ايدويةف ايمبيويف 

مييي  قيييرارات ميييجيييلييي  األمييي  

ومستمرات جنةف وغةرها،  يإنيليا 

يم ترزل إي  نتةجف مقبويف ةيمي ي  

اإلسييتيينيياد عييلييةييلييا بييغييةييف جييمييع 

ايسيورةيةي  إلنشياء اييطيرةيق إييي  

ايسيييور   -اييييحيييوار ايسيييور  

 ايحقةقل .

ي   وبايرغم م  ص وبيف هييا 

ا  رةار اسيتيراتيةيجيل  ايمس   حايةا

ينيا، ةيبيقي  مسي ي  بييل اييجيليود 

إلنجاز أ  تيقيدم إةيجيابيل هينيا أو 

هنا  م  زم  اييريةيارات اييتيل 

ةجا استاميارهيا وعيدم اييتيريرةيط 

بلا ، بناءا عيلي  هييا ةيبيقي  عيلي  

ايسورةة  االقيتينياع أ ياير  يل ياير 

برشل تل  اييريةيارات ايي يسي يرةيف 

ايييمييتييبيي ييف يييلييوصييول إييي  سييورةييا 

ايجدةدة وبإسقاطلا واييتيحيول إيي  

 ايرةارات ايسةاسةف ايمم نف .

إ  ايقيوى اييدوييةيف دائيميا ييليا 

حساباتلا اييدقيةيقيف  يل  يل أزميف 

ومرحلف، وراصف  ل ميا ةيتي يليق 

بييايييوزييع ايييراهيي   ييل ايصييراع 

ايسور  وعميوم مينيطيقيف ايشيرم 

األوسط ايتل تشيليد تيحيوالت  يل 

بنةتيليا ايسيةياسيةيف واييميجيتيمي يةيف، 

وراصف ما ةت لق بطبة يف أنيظيميف 

ايح م وتحوالتلا بيغيةيف اإلصيبلح 

وايتطوةر، إ  ايص يوبيف ايي يامينيف 

وايممان ف اي بةرة ايسائدة يدى هيه 

األنظمف هل ياتلا تقف وراء  يل 

هييييه ايصيييراعييييات واألزمييييات 

ايبنةوةف ايمر بف ايميسيتيداميف، هيل 

ياتيييليييا تيييقيييف أميييام اييييحيييليييول 

 وايمتغةرات نحو األ زل.

إ  ايتداريل ايي يبيةير ييليقيزيةيف 

اي ردةف  ل بنةف هييه ايصيراعيات 

واألزمات تج ل م  عملةف ايبحث 

ع  حلول عملةف شب  مستي يصيةيف 

مايم ةتم اإلقرار بيليا وحيليليا حيبلا 

ا. وهييا يي  ةيتيم ميا ييم ةيتيم  واق ةا

االتييرييام عييليي  تييحييدةييث اييينييظييام 

ايسةاسل برمت  واالنتقال م  حايف 

األنظمف ايشمويةف وايمر زةيف إيي  

حييايييف األنييظييمييف ايييدةييمييقييراطييةييف 

ايبلمر زةف ايتل تتصف بايمرونيف 

وايحةوةف ايسةاسيةيف واالقيتيصيادةيف 

ا بسابقاتلا .  اي ايةف، قةاسا

إ  اإلصرار عل  نمط اي يةيش 

يهنيةيف  يرض إرادة و ق ايقسر  

ايمر ز عل  األقايةيم واألطيراف، 

هو ايي  ةويد  ل هيه ايصراعيات 

وايحروا، حةث تتي يير إمي يانيةيف 

ايتررةف بل  ش ل مي  األشي يال، 

مايم ةتم اإلقيرار بيحيرةيف ايي يةيش 

ايييمييشييتيير  و ييق آيييةييات شييرعييةييف 

وقانونةف محددة، م  هنيا نيجيد أ  

اييي ييامييل اييي ييرد   ييل ايييحييايييف 

ايسورةيف ةيمي ي  أ  ةيلي يا دوراا 

ا بإحداث ايتواز  ايمطيليوا  إةجابةا

 ييةييمييا بييةيي  حييايييف اييينييظييام وحييايييف 

ايييييميييي ييييارزييييف  ييييرييييصييييمييييةيييي  

متصارعة ، وايتحول إي  ايقيبيول 

بييحييايييف ايييتيينييوع وايييتيي ييددةييف ايييتييل 

اييليوحيف ايسيورةييف  مينيليياتيتيشي يل 

أصييبلا، حييةييث ةييميي يي  يييلييجييانييا 

اي رد  أ  ةُش ل را ي يف وجسيراا 

ي بيور  يل األطيراف إيي  اييحيل 

ايسةاسيل، رياصيف عينيدميا ةيدر  

ايجمةع بل  األجنيدة ايي يردةيف  يل 

أقصيي  درجيياتييلييا هييل أجيينييدة ال 

إال عل  ايحايف ايدةمقراطةف  ترت ز

ايوطنةف ايتل ال تتنا   ال ميع قيةيم 

وال مييبييادم اآلرييرةيي   شيير يياء 

 يلوط  .

إ  اإلقرار بوجود حايف ايتنوع 

ا بداةف االنيتيقيال  وايت ددةف هو عملةا

مييي  مشيييروع االسيييتيييبيييداد إيييي  

اييي  ةشي يل  اييدميقيرطيفمشروع 

نقطف ايتحول اي برى، وال مينياش 

ييييليييسيييورةيييةييي  عييي  اإلرتيييقييياء 

 -بمشارة ليم ايسيةياسيةيف ) نيظيام 

ُ ـييرد ك إييي  هيييا   –ميي ييارض 

ايييمييسييتييوى ميي  ايييرييلييم واإلدرا  

يلحراظ عل  هيا ايي يةيا  ايسيور  

ايملدد بايسقوط نتةجف تشدد اي اةر 

م  األطراف وراصف  ل اييلييةي  

مييا زايييوا مييسميينييةيي  بييايييرييةييار 

 اي س ر .

إ  أ زييل طييرةييقييف يييليي ييةييش 

ايييمييشييتيير  ةيي ييميي   ييل ايييتييقييارا 

وايتبلقل وإبراز ايمشتر ات عيبير 

انتلاح مبيدأ أو ييغيف اييحيوار  يل 

تناول مرتلف ايقزاةيا صيغيةيرهيا 

 و بةرها.

 تٕاتح احلم -انعايم انكرد٘ 

رحيييل  44ٔٔ/٘/4 يييل 

ايشاعر اي يرد  ايي يبيةير ميبل 

أحمدى بياييو إيي  جيوار ربي  

ب د صراع مع مرض عزال 

عييدة سيينييوات ، وبييميينيياسييبييف 

سنف عيلي  و ياتي ،  ٕٙمرور 

زار ايسةد محميود دمحم عزيو 

ايييلييجيينييف ايسييةيياسييةييف يييحييزا 

ايوحـدة، وايسةد حسي  سي يةيد 

عزو منظمف إقلةم  يردسيتيا  

يلحزا، ميرقيد ايشياعير بياييو 

 ل مقبيرة اييميحيميقيةيف، وبي يد 

ايتحيةيف عيلي  أهيل وأصيدقياء 

ايشييياعييير تيييم قيييراءة سيييورة 

 ايراتحف عل  روح  ايطاهرة.

ةي ر أ  ايشاعر بياييو وييد 

 ل قرةف )سةرا جورك ايتابي يف 

يييمييدةيينييف بييايييو  ييل  ييردسييتييا  

، واعتيقيل 4ٕٓٔايشمايةف عام 

م  قيبيل ايسيليطيات ايسيورةيف 

، بسيبيا أشي ياره 4٘4ٔعام 

و تابات ، واعتقل ميرة أريرى 

 يل بييةيتي   يل حييل اييمييحيطييف 

ايقدةمف بمدةنف قيامشيليو أعيوام 

ايامانةنات، حةيث  يا  ةسي ي  

ايييحييل يييحييةيي  و يياتيي ، وتييمييت 

مصادرة اي ايةير مي  أعيميايي  

ايش رةف م  قبل إسيتيريبيارات 

ا تيّميت  اينظام ايسور ، وأةزا

مصادرة اآليف اي اتبف ايراصيف 

ب  وايتل  يا  ةيطيبيع أعيميايي  

 بلا.

ييلييشيياعيير اييراحييل أعييمييال 

 اةرة يم ترى أغيليبيليا ايينيور 

سب ف دواوة  ش رةف  -ومنلا  

ملحيميف اجيتيمياع  -مرطوطف. 

ايرايدة  وتيتيلييف مي  عشيرة 

قيواعيد  -آالف بةت شي ير . 

قييامييو   -ايييلييغييف اييي ييردةييف. 

تييرجييمييف  -تيير ييل.  - ييرد 

دةوا  "بند  عطار" يليشياعير 

 رةد ايدة  عيطيار مي  اييليغيف 

 ايرارسةف إي  ايلغف اي ردةف.

 عرض فٛهى  ركرٖ ردٛم انشاعر انكرد٘ يال أمحذٖ تانٕ
 " ركرٖ عهٗ دجر"

بجلود مشتر ف بة  جم ةف ة ةتل ومنيظيميف 

شرم أيمانةا يحزا ايوحـدة  ل بريةي  بيتيارةي  

تم عرض  ةلم  يرد  بياسيم  2ٕٔٓ/  ٘/  ٕٔ

)ي رى عل  حجرك م  ارراح مياميد ا يتياش، 

أحداا  تدور حيول مي يانياة ايسيةينيميا ايي يردةيف 

وايص وبات ايتل ةواجللا ايمررجيو  ايي يرد، 

وقام مررح ايرةلم بايتحدث عي  هييه اييتيجيربي  

ا،  ا  حدةياي  يو وقيع ميليميو  عيلي   شرصةا

رأ  ايحزور، حيةيث وصيف واقيع ايسيةينيميا 

اييي ييردةييف  ييايييواقييع االجييتييميياعييل وايسييةيياسييل 

اي رد ،  ما اشاد ا تاش بدور ايراحيل ةيليمياز 

غونل  ل تيارةي  ايسيةينيميا ايي يردةيف . حزير 

اي رض عيدد البيل  بي  مي  اإلريوة ايي يـيرد 

وأصدقاء أيما ، وايرنا  جوا  تن زار وايممال 

 –وايموسةقيل  يرهياد أميةينيل مي   يردسيتيا  

 اةرا .
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 نورالدٌن عمر

تم ايتوقةع  ل اي اصمف 

اي ازارةف أستانا ةوم ايرمة   ل 

ايرابع م  ايشلر ايجار ، عل  

اتراقةف ما ةسم  بايمناطق منررزف 

ايتص ةد أو منررزف ايتوتر وايتل 

ا بايمناطق اآلمنف  ل  سمةت أةزا

سورةا. ايتوقةع جرى م  قبل ابلث 

دول هل روسةا و تر ةا و إةرا ، 

باعتبارها حسا ادعاءاتلا قوى 

 زامنف! يتنرةي االتراقةف .

و تشمل االتراقةف أربع مناطق، 

سةجر   ةلا وقف يؤلعمال ايقتايةف 

وتش ةل قوات مشتر ف م  

ايمجموعات ايمسلحف واينظام يحرظ 

 األم .

و حسا ايتوزةح ايروسل  

يلمناطق ايتل تشمللا  االتراقةف، 

ايمنطقف األوي  هل محا ظف إديا 

وايتل ةسةطر عل  م ظملا ما 

ةسم  بلةئف تحرةر ايشام )جبلف 

اينصرة سابقاك، وةتوقع أ  تشلد 

مواجلات بة  ايمجموعات ايتل 

تقبل االتراقةف وتل  ايرا زف يلا. و 

ايمنطقف اياانةف تزم أجزاء م  

محا ظات حلا و حماه و ايبليقةف 

، وايمنطقف ايااياف هل ايغوطف 

ايشرقةف، أما ايمنطقف ايراب ف  لل 

أجزاء م  محا ظف درعا ايجنوبةف. 

وهيه ايمناطق جمة لا تزم رلةط 

م  ايمجموعات ايمسلحف ايمرتبطف 

 بلغلبةتلا بايمشروع ايتر ل. 

وايملرت يلنظر  ل هيه االتراقةف 

هو صدورها م  قبل قوى ودول 

ت تبر محتلف يسورةا حسا 

توصةف ايم ارزف واينظام يلا 

حت  ايةوم،  روسةا و إةرا  دول 

محتلف حسا ايمجموعات 

ايم ارزف ايمسلحف، وتر ةا دويف 

محتلف تنتل  ايسةادة ايسورةف عبر 

احتبليلا يمدةنف جرابل  وايباا 

وصوالا إي  اعزاز،  روسةا و 

إةرا  تقررا  بدل اينظام، وتر ةا 

هل ايتل تقرر بدالا ع  

ايمجموعات ايم ارزف ايتل 

 ستشمل االتراقةف مناطق سةطرتلا .

اتراقةف مناطق منررزف 

ايتص ةد هل  قط تشمل مناطق 

سةطرة ايمجموعف ايمرتبطف 

 بتر ةا، وايلدف منلا هو  

تقاسم مناطق نروي عل   -أوالا 

أس  عرقةف وطائرةف، ةتح م بتل  

ايمناطق دول إقلةمةف يلا مصايح 

غةر مررةف  ل ايجغرا ةا 

 ايسورةف . 

ا  االترام ة طل ايشرعةف  -اانةا

يلنظام وةرلق أرزةف يتوج  أنظار 

اينظام ومجموعات ايمسلحف 

ايم ارزف إي  محاربف اي دو 

ايمشتر ،  روسةا ستحاول أ  

تتقدم قوات اينظام اتجاه مناطق 

ايشمال ايسور  وتتوسع عل  

حساا تنظةم داعش، واألترا  

سةحاويو  استردام ايمجموعات 

ايم ارزف يمحاربف اي ورد و 

 مشروع ايرةدرايةف . 

ا  اتراقةف مناطق تررةض  -ااياا

ايتوتر محاويف يتقلةش دور 

ايوالةات ايمتحدة األمرة ةف  ل 

سورةا ومحاصرة حلراءها، 

وتوسةع مناطق اينروي ايروسل و 

 ايتر ل و اإلةرانل. 

ا   وهو األهم محاربف  -راب ا

مشروع ايرةدرايةف  ل شمال سورةا 

ألنلا حسا اعتقاد ايح ومف 

ايتر ةف و اإلةرانةف و حت  أواسط 

اينظام ايسور  وب ض ايم ارزف 

أنلا أرطر مشروع ةلدد  ةاناتلم 

ايقوموةف واي نصرةف . وييي   ا  

األنظار ستتج  إي  مناطق 

ايرةدرايةف  ل حال تابةت وقف 

إطبلم اينار وايوصول إي  ايتلدئف 

بة  اينظام وايمجموعف ايمسلحف. 

 تر ةا ستحر  تل  ايمجموعف 

بر ايةف أقوى يزرا مناطق 

ايرةدرايةف، واينظام سةحاول 

االسترادة أ ار مع زةادة ايزغط 

ايتر ل، وية  مستب داا أ  نرى 

ايمجموعات ايمسلحف ايمرتبطف 

بح ومف اي دايف وايتنمةف ايتر ةف 

تترق مع قوات اينظام وتش  

هجمات مشتر ف يمواجلف ما 

ةسمون  ايرطر اي رد  االنرصايل  

االرهابل عل  حد ت بةر أعوا   -

 تر ةا.

يم ة د م  أويوةات تر ةا إزاحف 

اينظام ايسور  وية  يدةلا أ  

مش لف باي ةش مع تنظةمات 

متطر ف   داعش و اينصرة ، 

وتستطةع تر ةا تقدةم ايتنازالت تلو 

ايتنازالت يروسةا و إةرا ، وي نلا 

غةر قادرة عل  قبول أ   ةدرايةف 

أو إدارة ياتةف أو سلطف ة و  

يل ورد  ةلا دور ما. هل مست دة 

يبةع  ل ايمجموعات ايم ارزف 

وتسلةم  ل مناطقلا، ي   بشرط أ  

ة و  يلا نروي  ل ايشمال ايسور  

وبشرط أ  ال ة و  يل ورد أ  

 دور  ل ايمستقبل .

وييي   ا  انسحاا ما تسم   

بايم ارزف م  مراوزات أستانف 

أو عدم انسحابلا ال قةمف ي . 

وايرئة  ايتر ل قايلا صراحف أ  

رئة  استربارات  ها ا   ةدا  أقنع 

ايم ارزف باي ودة إي  

ايمراوزات، أ  أجبرها عل  

اي ودة .  ليه ايمجموعات ايمسلحف 

هل مجموعات مرتبطف بش ل 

مباشر بايمشروع ايتر ل، و هل 

تتحر  و ق ما تتطلب  ايسةاسات 

ايتر ةف ايتل م  بةنلا مواصلف 

تلجةل ايصراع  ل سورةا وتغيةف 

 االسبلم ايسةاسل بمرتلف ايسبل.

 يُاطق يُخفضح انرصعٛذ يف ضٕرٚا  ٔ شرعُح انرقطٛى 

 كمٌل الطوٌل*

ماةو/  3ٕاألحد،  -* ايحةاة 

  2ٕٔٓأةار 

 ل «  داعش» يم ةنتِ  تنظةم 

سورةف ب د. ي   يي  ةبدو ايةوم 

أقرا م  أ  ةوم مز .  لو 

ةتراجع بسرعف  ل ايبادةف أمام 

ايقوات اينظامةف وحلرائلا )وأمام 

اك، ورسر   صائل ايم ارزف أةزا

آالف اي ةلومترات ايمرب ف عل  

امتداد ايحدود مع األرد  واي رام. 

أما  ل ايشمال،  ةواج  ايتنظةم 

ب دما  »ربل ت «رسارة عاصمف 

قوات سورةف «باتت 

عل  مشارف مدةنف  »ايدةموقراطةف

 ايرقف.

ةُرترض أ  ةساعد انلةار 

 ل سورةف  ل تظلةر  »داعش«

صورة ايحل  ل هيا ايبلد ايغارم 

 ل ايحرا، وي   هل هيا ما 

 ةحصل   بلا 

ا  ل  تبدو ايصورة أ ار وزوحا

شمال سورةف وشمايلا ايشرقل مما 

هل علة   ل جنوبلا وجنوبلا 

ايشرقل. واتزاح ايصورة أو 

غموزلا ةرتبط إي  حد  بةر 

بتحدةد ايطرف ايمسةطر عل  

 األرض.

ال ةنشط  ل شمال شرقل 

سورةف  ل ايحقةقف سوى تحايف 

»سورةف ايدةموقراطةف« ايي   

ةلةم  علة  األ راد وةرزع 

إلشراف أمةر ل مباشر. نجح هيا 

ايتحايف، حت  اآل ،  ل  رض 

سةطرت  اي املف عل  امتداد 

محا ظف ايحس ف عند مالث ايحدود 

مع اي رام وتر ةا، وعل  أجزاء 

واس ف م  محا ظف ايرقف، وصوالا 

إي  جزء م  محا ظف حلا 

) وبانل شرم ايررات ومنبل 

غرب ك. ومع اقتراا بدء م ر ف 

م  مدةنف ايرقف،  »داعش«طرد 

قوات سورةف «تبدو 

عل  أهبف إطبلم  »ايدةموقراطةف

ربل ف «عل   »رصاصف ايرحمف«

ا  ل سورةف  »داعش ايمةتف سرةرةا

وايتل تلرظ أنراسلا األرةرة  ل 

ا )مع إنلاء آرر جةوا  اي رام أةزا

 ايمقاومف  ل ايموصلك.

وعل  رغم أ  يلح ومف 
ا  ل  ايسورةف وجوداا رمزةا
محا ظف ايحس ف )مدةنتل ايحس ف 
وايقامشللك، إال أ  ايسةطرة 
اير لةف  ل  ل شمال ايببلد، م  
ا مروراا بايرقف  ايحس ف شرقا
ورةرل حلا ايشمايل ايشرقل 
) وبانل ومنبلك وايشمايل 
ايغربل )عررة ك، هل  ل ايواقع 
يرصةل واحد ال منا   ي  هو 

وعماده  »سورةف ايدةموقراطةف«
« وحدات حماةف ايش ا«

اي ردةف. وبما أ  قوات أمةر ةف 
تنتشر إي  جانا األ راد  ل 

ايمنطقف، أجزاء واس ف م  هيه 
 م  ايمنطقل اال تراض أ  أحداا 
ي  ةجرس عل  تلدةدها عل  طول 
ايحدود مع تر ةا ايتل  انت 
ايطرف ايوحةد ايي  دأا عل  
تلدةد األ راد، ملوحف بتوسةع 
ايجةا ايي  تسةطر علة   ل 

 15رةف حلا ايشمايل           

 يف ضٕرٚح« ذقاضى انُفٕر»يُاطق 
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 صالح علمداري 

هل ميوزيوع حيزا اييوحيدة 

ا م  بة  موازيةيع  هو األهم  ردةا

ايساعف  ي ل ةتناوا ايب ض علي  

ترصةش جل وقتلم  ل تقةةمي  و 

توصةر    هل اي تابف عي  حيزا 

ايوحدة هل أهم مي  ايي يتيابيف عي  

 يير ييو  و شيينيي ييال و االقييتييتييال 

األرييو  ايييي  عييليي  وشيي  ...و 

ايتلدةدات ايتر ةف و اإلةيرانيةيف و 

تلدةدات داعش و اينظام ايسيور  

و اي تائا ايجلادةف األررى يل رد 

يةيل نيليار   و أهيم مي  مي يانياة 

اييي ييرد مييع ايييحييرا و ايييغييبلء و 

ايحصار ...  حزا ايوحيدة ييةي  

جييزءا ميي  اإلدارة ايييقييائييمييف ايييتييل 

تقرر بمرردها مصةر اي رد عيلي  

األرض!،  و يييةيي  جييزءا ميي  

ايميجيلي  اييوطينيل اييي  ةيغيامير 

منررداا  بمستقبل و مصةير ايي يرد 

ايسييييورةييييةيييي  زييييميييي  و يييييد 

ايم ارزف! ...  لل ميوقيع حيزا 

ايوحدة أهم  م  هية  اييميوقي يةي  

بحةث ةناي  اينصيةيا األ يبير مي   

ايقةل و ايقال   هل ما ةُ يتيا عي  

حزا اييوحيدة هيو تيقيةيةيم و نيقيد 

ألدائيي  و تييوجييليياتيي  ميي  أجييل 

االسترادة من  و اييبينياء عيليةي   أم  

مجرد تُلم و تجرةح  بحق قةياداتي  

 و تدرل  ل شسون  يلنةل من  !   

يييم نيي يي  ييينييرد عييليي  ايييتييلييم 

ايم ررة و ايمبتييف ييو أنيليا أراء 

 ردةف عباةف، و ي   عندما تتحول 

إي   هييه اييتيليم إيي  مسيليسيل و 

حملف  إساءة يحزا ننتمل إية  مع 

اآلالف مييميي   ييرسييوا سيينييوات 

عمرهم  ل اي مل زم  صرو ي ،  

 ل شرش س رتةره ايمنتيريا أو 

قةادات  و  وادره و ة ةيليو  شيتي  

ايتلم بحقلم  م  ربلل يغف تيريتيقير 

ا إي  آداا ايحدةيث و تيريليو  أحةانا

ميي  أ  اعييتييبييار أو احييتييرام  ييل 

سةام حرا باردة  ةبيدو أنيليا يي  

ا ، ال بيد أ  نزيع  تنيتيليل قيرةيبيا

ب ض اينقاط عل  حرو لا آميليةي  

أ  ةتوقف هيا االستلداف ايمت ميد 

يحزبنا و توجلات  و مواقري  اييتيل 

ةتم اينقاش  ةلا بما ةي يريل زيمي  

ايلةئف ايقةادةف و  ةللا ب ناةف يتنيال 

 ل أسوأ األحوال غايبةيف أصيوات 

ا ةيتيم اييتيشياور  ايقةادة بل و أحةيانيا

 ةلا مع ممالةي  عي  اييمينيظيميات 

ايمحلةف و ق آيةاتنا ايم تيميدة و ال 

تقتصر عل  نبوءة  ردةف  ما ةيتيم 

ا  اتلامنا ب  و  ما هو شائيع أسياسيا

 ل اي قلةف ايحزبةف ايتقليةيدةيف ييدى 

اآلررة  ، مبدة  هنا عيلي  اييميؤل 

 ييامييل اسييتيي ييدادنييا يييلييرييوض  ييل 

مناقشف أ  موزيوع حيتي  و ييو 

 ييل بييث عييليي  ايييلييواء إيا  ييا  

ايييلييدف ميينيي  هييو اإلحيياطييف و 

ايييتييصييوةييا و اإلغيينيياء بييدالا ميي  

سلو ةف االرتباء ريليف ايسيتيار و  

تلقة  أبوام ترتيبيئ هيل األريرى 

 رلف أسماء مست ارة . 

إيا  ا  ايمستلدف هو شريش 

س رتةير اييحيزا و اييطي ي   يل 

إم انةات  و ميسهيبلتي  و قيراءاتي  

ايسةاسةف   إننا نيدعيو إيي  إجيراء 

مقارنف منصرف  بةن  و بة  حوايل 

ريمييسيةيي  سي ييرتييةيراا آرييرةي   ييل 

ايقامشلل وحدها بل بيةيني  و بيةي  

جييمييةييع قييادة االئييتييبلف ايسييور  

ناهة م ع  أ  ر يام اييحيزا  و 

مميايليةيليم  يل اييميستيمير هيم مي  

ةييتييحييمييلييو  مسييسويييةييف انييتييرييابييلييم  

ي امل ايلةئف ايقةادةف و يلسي يرتيةير 

 ل عرف انتريابيل  تيريتيقير إييةي  

غايبةف األحزاا األررى دو  أ  

ةزّ   أحد مي  قيبيل جيليف ميا أو 

ةيييحيييظييي  أحيييد بيييإجيييمييياع دو  

م ارزف ، ايس رتةر نرس  حصيل 

%  قط مقابل منا س   ل ٘ٙعل  

آريير مييستييميير،  أمييا ايا  ييا  

ايمستلدف هو ايلة لةف و ايتينيظيةيم 

و منظمات ايحزا ايمنتيشيرة مي  

نلر دجلف  إي  اينلير األسيود  يل 

أقص  غرا عررة   مروراا ب يل 

قرةف  ردةف بةنلما  ما  يل أوربيا 

و إقلةم  ردستا  و يبنا  و ايرلةل 

و تر ةا ...  ل محاويف يلنةل ميني  

 -و تحوةيلي  إيي  حيزا )مي يرو 

ا حيياول  يياييةييرو    بيياشك  يي ييبيياييا

مرات و مرات دو  أ  ةيتيمي ينيوا 

م  حصر ايتنظةيم  يل بيقي يف هيم 

ةرةدونلا بل زاد اييتينيظيةيم قيوة و 

انتشاراا و زاد اير يام إصيراراا و 

صييارت  ييرقييف حييزبييةييف تزيياهييل 

ب يض األحيزاا  يل حيجيميليا و 

  ايةتلا.. و إيا  يا  اييميسيتيليدف 

هو توج  ايحزا و مواقيري   يإنينيا 

نس د بل  حيزا اييوحيدة سيةيبيقي  

مدرسف نزايةف متمةزة سواء بيقيل 

ايس رتةر و بقةت ايقةادة أم رحليوا 

و سةبق  ةستامر طاقات ر ياقي  و 

اييينييرييبييف ايييتييل تييلييتييف حييوييي   ييل 

مشييروعيي  اييي ييرد  ايسييور  و 

ة مل دو  صرا و دو  تيحيةيز 

و ييق  ييةييل و مييةييزا   و جييدول 

 أويوةات .

ةشتد وطة  هيه ايحملف  يليميا 

احييتييدت  نييبييرة ايصييراع  بييةيي  

طر ة   ردستانةة   و تيرينيدقيت 

غييايييبييةييف األحييزاا اييي ييردةييف  ييل 

عرف أعم  مع طرف زد آرير 

و تمةز حزبنا  ل  ل مرة بموقيري  

ايرا ض يلتحيشيةيد و اييتيرينيدم و 

اييي ييرد  -االحييتييراا اييي ييرد  

محمبلا تب ات يي  عل  اييطير يةي  

ا م  ة ونيا  دو   ايمتحاربة   ائنا

أ  تحةز  نياهيةي  عي  أ  ايي يرد 

وقزةتلم ةيميرو  اآل  بيميرحيليف 

مصةرةف ، ةحتاجو   ةلا  قط إي  

تجاوز ايرطاا اي ةد  و تيميتيةي  

ايصف ايدارلل م  ربلل اقيتيرا  

طاقف ايشباا ميع ريبيرة اييرعيةيل 

األول و قةادات مليميا تيوازي يت 

أنيليا حياوييت و  -بيرأةينيا–ة ريل 

 رست جل وقيتيليا ييلينيزيال مي  

أجل اي رد و قزةيتيليم و أحيزاا 

تيي ييرض اييي يياييةيير ميي  أعزييائييلييا 

يبلعتقال و ايمبلحقات و اإلهانات 

 ل  وقت  ا   يةي  ايي يايةيرو  ال 

ةمةزو  بة  ايشي يور اييقيوميل و 

ايش ور بايجوع ! و ييم ةيوييد  يةي  

اي اةر مّم  ة تبو  اييةيوم قصيائيد 

 ايلجاء بحق تل  ايقةادات .  

مييوقييف حييزبيينييا ايييمييبيي يير  ييل 

زرورة اييتي ياميل اإلةيجيابيل ميع 

اإلدارة اييي ييردةييف حييتيي  و نييحيي  

رارجلا ... حت  يو  ا  ايمجلي  

ايوطنل بمررده  ةيدةيرهيا و عيدم 

االنييزالم إييي  مييوقييع اييي ييداء و 

ايصدام م ليا  نيةيابيف عي  أعيداء 

اي رد يم ةشل اي اةرو  استة اب  و 

استة اا أ  اإلدارة هل زيرورة 

يلمرحلف اي ردةف ، رغيم أ  هييه 

اإلدارة أ صييحييت عيي  جييدواهييا 

ربلل ايسنوات ايميازيةيف بشيليادة 

األعداء قبل األصدقياء و ميوقيرينيا 

هيا أايبيت صيوابيةيتي  بشيليادة أ  

محلل سةاسل منصف . اييميوشيح 

ايجدةد ع  حزا اييوحيدة  -ايقدةم 

  بلقت  بقندةل و اينظيام ايسيور  

و طييلييرا  و مييا إييي  يييي  ميي  

رربشات ال زال ةتردد بةي   يتيرة 

و أررى و  ل  ل مرة  بصةياغيف 

جييدةييدة و مييساييرات و مييلييحييقييات 

جدةدة ، أما ايييةي  ةشيّ يو   ي يبلا  

 نقول يلم   ية  يحزبنيا عيبلقيات 

سييرةييف مييع اييينييظييام ايسييور  و 

طييلييرا  و ال أةييف جييلييف أرييرى 

م يادةيف ييحيقيوم ايي يرد ، و أميا 

ايية  ةشّ  و  و ةيبياييغيو  عيميداا 

ا يسموم اييحيقيد   نقول يلم    ر  باا

زم  ايبةت ايواحيد و اييميجيتيميع 

ايواحد.... ، قد نرتلف ميع حيزا 

اي مال اي ردستانل و قينيدةيل  يل 

ب ض ايسلو  و طرةقيف اييتيري يةير 

ي   يي  ال ةيجي يلينيا عيلي  عيداء 

م لم أو تش ة  بيليم و ال ةيغيةير 

نظرتنا ايمبدئةف إيةيليم  يمينيظيوميف 

 ردستيانيةيف شيقيةيقيف  و أميا عي  

أحزاا و ح ومف إقلةم  يردسيتيا  

 إنلم  أشقاء و موزع تقيدةيرنيا و 

ال ن   يلم سوى االحترام و  يا  

مس يود بيارزانيل ني يتيبيره رميزاا 

ا و علم اإلقلةم واقناه  يل   ردستانةا

ا يي ي    يل  برنامجنا رمزاا قيوميةيا

يييي   ييي   ةييميينيي يينييا ميي  تييوجييةيي  

مبلحظاتنا و انيتيقياداتينيا األريوةيف 

سواء إي  قندةيل أو إيي  حي يوميف 

 اإلقلةم .

ميي  دواعييل سييرور  و أنييا 

عزييو  ييل هيييا ايييحييزا أ   ييل 

اييي  نيتي يرض يي  مي  اتيليام ال 

عبلقف يي  بصيريقيات مشيبيوهيف أو 

 ساد ، و ال مواقف مرزةف تيمي  

األميي  ايييقييومييل اييي ييرد  ، و ال 

انزالقات أربلقةف ، و ال تلقّل مال 

 15سةاسل و ال إراقف دماء..     

 أْالً تانُقذ انثُاء ٔ ال ضٓالً تانرجرٚخ ..... 
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 علً العبدهللا*

ماةو/ أةار  ٙ* جرةدة ايحةاة  

ٕٓٔ2  

اييييمييير يييز ايييي يييربيييل «نيييّظيييم 

 »ييؤلبييحيياث ودراسيف ايسييةيياسيات

مشيي ييوراا نييدوة تييحييت عيينييوا   

اييي ييرا واييي ييرد  ايييمييصييايييح «

، دعيا »وايمراوف وايميشيتير يات

إيةلا عدداا م  ايمر رة  وايماقرةي  

اي را واي رد ناقشوا عيلي  ميدى 

اييبلاييف أةييام اييي ييبلقييات اييي ييربييةييف 

اييي ييردةييف ومييواقييف اييي ييرا ميي  

اييتييطييلي ييات اييقييومييةيف يييلي ييرد  ييل 

 سورةف واي رام.

عانت ايندوة م  نقطف زي يف 

رئييةييسييف، تييرتييبييت عييليي  تييحييدةييد 

ايييمييوزييوعييات وعييليي  ايييمييواقييف 

ايمسبقف ايتيل حي يميت مي ياييجيات 

ايمشار ة  يموزوعاتلم، تميايليت 

 ل ايقرز عل  ايسيةيام اييتيارةيريل 

ايييي  تشيي ييلييت  ييةيي  اييي ييةييانييات 

ايسييةيياسييةييف ايييقييائييمييف وايييجييغييرا ييةييا 

ايسةاسةف ايقلقف وغةر ايقابلف يلحةاة 

وويييدت ايصييراعييات ايسييةيياسييةييف 

 ايراهنف.

ال ةم   بحث طبة ف اي بلقيات 

اي ربةف ايي يردةيف واييتيوصيل إيي  

حل منطقل يلربلف/ايصيراع مي  

دو  تحدةد ايسةام اييي  تشي يليت 

 ة  ايقزةف اي ردةيف وربيط اييحيل 

ايمتصور بليا ايسةام. وعيليةي  ال 

بد مي  دراسيف ايسيةيام وايي يشيف 

ع  ايدور اييي  يي يبي   يل والدة 

ايقزيةيف ايي يردةيف وتيلايةيره عيلي  

ايرةارات ايمطروحف وايرصل  يل 

منطقةتلا و رش نجاحلا  ل حيل 

 ايربلف/ايصراع.

ةشةر ايسيةيام اييتيارةيريل إيي  

ارتباط نشوء اي ةيانيات ايسيةياسيةيف 

ايراهنف بانلةار ايدويف ايي يايميانيةيف 

ب د هزةيميتيليا ميع دول اييميحيور

)أيييمييانييةييا وايييةييابييا ك  ييل ايييحييرا 

اي اييميةيف األويي ، وبيرسيم حيدود 

دول ايييميينييطييقييف ميي  قييبييل ايييدول 

ايغربةف ايمنتصرة تلبةف يمصايحليا 

ايسةاسةيف واالقيتيصيادةيف اييقيرةيبيف 

وايب ةدة.  ما ةستدعل ايبحث عي  

حل ييليريبلف/ايصيراع اييتي يرةيل 

علي  طيبيةي يف اييدوييف ايي يايميانيةيف 

 يإميبييراطيورةييف أسياسييليا وميحييدد 

ايمواطنف  يةيليا دةينيل )اإلسيبلمك، 

وما  رزت  م  تنظةمات اجتماعةف 

واقييتييصييادةييف  ييل زييوء سييةيياسييف 

االسترزاء ايتل اتيبي يتيليا يشيراء 

ايوالءات عبر توزةيع األعيطيةيات 

م يا يلة عيلي  ريدميات أو إغيراء 

ا ألدوار وردمات، وميا  واستدراجا

أنييتييجييتيي  ميي  تييقييسييةييمييات إدارةييف 

وإقييطيياعييةييات ورييرائييط سيي ييانييةييف 

متدارلف ومير يبيف وميتينيوعيف مي  

جلف، وعل  ايقاعدة ايتل اعتمدتلا 

ايييدول ايييغييربييةييف  ييل صييةيياغييف 

اييي ييةييانييات ايسييةيياسييةييف ايييجييدةييدة  

ايقومةف، قياعيدة ميرياييريف، ةيمي ي  

ايقول مناقزف، يتارة  االجيتيمياع 

اإلسبلمل، وما ترتا علةلا  ب ث 

هوةات وطنةف متماةزة، صحيةيحيف 

أو مصطن ف، أسست النيقيسياميات 

عييمييودةييف ويييتييبيياةيينييات مصييلييحييةييف 

وأطلقت صيراعيات جيدةيدة عيلي  

رلرةات جدةيدة. وهييا، بياإلزيا يف 

إييي  ايييقييواعييد ايسييةيياسييةييف يييلييدويييف 

اإلمبراطورةف  ايحدود ايمرتيوحيف، 

حرةف تنقل األ يراد واييجيمياعيات، 

تحرة  ايجيةيوش، واييميجيتيمي يات 

بايتايل، و يق احيتيةياجيات اييدوييف 

ا  اي س رةف واألمنةف، ويّيد تيميازجيا

ا ومي يادالت  ا وقيوميةيا ا واانةيا عرقةا

سيةياسيةيف واجيتيميياعيةيف ميتيشيابي ييف 

ومتدارلف ومت ارزيف إيي  درجيف 

ايييتيينيياقييض، أطييلييقييت صييراعييات 

وعييقييدت  ييرش حييل ايييرييبل ييات 

وايمشي يبلت بيةي  دول وشي يوا 

 ايمنطقف.

يقد أصبحت اييمينيطيقيف أسيةيرة 

طر ل م اديف متناقزة   تي يوةي  

تارةرل سةاسل اجتماعل ميوحيد، 

إي  حد  بةر، ميبينيل عيلي  وحيدة 

اي قةدة، وواقع قومل متماةز جدةد 

مرروض، غدت بيليا ميتي يارزيف 

ايمصايح مت ددة ايوالءات تي يةيش 

ازدواجةف ايحنةي  ييليميازيل، ييميا 

ةنطو  عليةي  مي  عيزة و يراميف 

و رر، وااليتحام بايواقيع اييجيدةيد 

العتبارات عملةف ةررزلا اييواقيع 

ايدويل ومســـتدعيةياتي  ايسيةياسيةيف 

 واألمنةف واالقتصادةف.

 ل هيا ايسةام ويدت اييقيزيةيف 

اييي ييردةييف، ويييدت ميي  اإلجييحيياف 

بحق اي رد، ريرجيوا مي  تيوزةيع 

تر ف ايدوييف اييميشيتير يف )اييدوييف 

اإلسبلمةفك ايتل  انوا جزءا مينيليا 

قيرنيا، صيريير  ٖٔطيوال قيرو ، 

ايةدة ، م  جلف، وت رزلم يغبي  

وتمةةز  ل ايدول ايتل ايحقوا بليا، 

 م  جلف اانةف.

يييم تييتييطييرم أورام اييينييدوة 

يييلييسييةييام ايييتييارةييرييل يييبلجييتييميياع 

اإلسبلمل ومترتبات ، وال يل ةانات 

ايسةاسةيف )اييدولك اييتيل أنشيلتيليا 

ايدول اييغيربيةيف اييمينيتيصيرة وميا 

انطوت علة  م  تر ةبيف سي يانيةيف 

غيةيير مييتييجيانسييف وميا ويييدتي  ميي  

تباةنات  ل اييميصياييح واييوالءات 

وايصيييراعيييات. دريييل مييي يييظيييم 

األورام موزوع  مي  ييحيظيات 

تييارةييرييةييف وسييةيياسييةييف انييتييقييائييةييف 

استنسابةف تردم تيوجيلي  اييري ير  

ورييةيياراتيي  ايسييةيياسييةييف، مييا جيي ييل 

االترام عل   لم ايقزةف وايتوا يق 

عل  مررح إةجابل وناجح ةحيقيق 

االسيييتيييقيييرار واألمييي  يشييي يييوا 

ايمنطقف ب ةد ايمنال. أصر اي يرا 

عل  ايتمس  بيايي يةيانيات اييقيائيميف 

وعل  تابةت حدودها وجغرا ةتلا، 

عييليي  رغييم أنييلييم  ييل مييجيياالت 

أررى ةلاجمونلا باعتبيارهيا دول 

بة و وايسبا  ل تجزئف  -ساة   

األمييف اييي ييربييةييف وةييدعييو  إييي  

تييلييدةييمييلييا وإقييامييف دويييف عييربييةييف 

واحدة، تنرةياا يحق تقرةر ايمصةير 

ايي  أعلنت  عصبف األميم وأ يدت 

علة  األمم ايمتحدة، حق ةتمس و  

ب  وةيني يروني  عيلي  ايي يرد،  يل 

ممارسف  جف الزدواجةف ايم اةةر. 

 ل حيةي  وقيف ايي يرد  يل جيليف 

مقابلف ومناقزف ةرةدو  اسيتي يادة 

حقلم م  تر ف ايدويف اييميشيتير يف 

وةييرةييدو  ايييمييشييار ييف  ييل نييظييام 

اي صر بإقامف دويف رياصيف عيلي  

أس  قومةف، وعل  ايمبدأ اييدوييل 

 يات   حق تقرةر ايمصةر.

تقزيل اييجيدةيف واييميسيسوييةيف 

اعييتييميياد ميي يياةييةيير واحييدة عيينييد 

اييتي ياطيل ميع مسيائيل ميتيمياايليف، 

واييي ييدايييف واإلنصيياف، اإلقييرار 

بحق اي رد ب ةيا  سيةياسيل ةيليبيل 

تطلي يليم اييقيوميل، واييميصيليحيف، 

ايتوصل م يليم إيي  تيرياهيم ةيلريي 

بيياالعييتييبييار أسييئييلييف ايييحييازيير 

وايمستقبل. وهيا ةيريرض االتيريام 

عل  ايمنطلقات وايمبادم ايحا ميف 

يلم ايجف ايسيةياسيةيف وأوييليا،  يل 

إطييار ايييقييزييةييف ايييمييطييروحييف، 

االعتراف بوجيود قزيةيف  يردةيف 

زاغطف واالنطبلم  ل حللا مي  

اإلقييرار بييحييق تييقييرةيير ايييمييصييةيير 

ا وأميف  يل يرد، بياعيتيبيارهيم شي يبيا

ممةزة يلا ايحيقيوم اييتيل ييلي يرا 

ياتلا، واي مل عل  االترام مي يليم 

عل  حل توا قل بايطرم ايسليميةيف 

إلرراح ايمنطقف مي  ايصيراعيات 

ايمرةرة ايتل عانت وةبلتلا ي قيود 

طوةلف، حل ةيريتيح اييطيرةيق أميام 

ايمنطقف نحو االزدهار عبر تو ةر 

األميي  واالسييتييقييرار وايييتيينييمييةييف 

ايييمييسييتييدامييف وتييحييقييةييق تييطييليي ييات 

 ش وبلا ايمادةف وايم نوةف.

 *  اتا سور 

 عرب ٔكرد: يٍ أجم املطرقثم

 من الفٌس بون ...

Ahmad Enaby 

 

 2ٕٔٓماةو  ٕٓ

 

 

يقد جم نا ام   يل شيبير عيلي  

أرض ايوط  وأزرنا إييةيليا أايميا  

ايشيي ييارات واييي ييقييائييد ايييمييجييرييرييف و 

صويجا  االةديوجيةيات ايصياريبيف، 

و ل ايشو ونةات ايمت رنيف وحيقيول 

ايقمح وايمد ، جم نا  يل ميا ميات 

اإلنسا  م  أجيلي  وقسيمينياه عيلي  

عدد ايقتل   ل تل  ايحقبف اييدميوةيف 

؛  طلر يي يل ميةيت  يا  ةيتيوجيا 

ني  أمزي  أل علة م أ  تد نوه واقرا 

حةات   للا را  ا عيلي  ر يبيتيةي  ، 

ظلر ي  بي يض اييميبلييةيم ةيلرييهيا 

وةقلع بلا إي  ايجنف بيميايابيف تيي يار 

 م  حر ف ايحرا...

 ييليياهيينييا االسييتييبييداد ايييقيياسييل ، 

وهنا  ايرزوع األعم  و يبلهيميا 

حقيل ميليجيور ال تي يةيش  يةي  إال 

 األشوا ..
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 بٌنار تانن

عل  ايرغم م  ايتشنجات حول 

ايمسليف ايسورةف، تتحول تر ةا 

باطراد نحو روسةا م  أجل تلبةف 

احتةاجاتلا  ل ايسةاسف ايرارجةف 

 وايدارلةف.

أةار/ماةو  ٙٔموقع صدى 

ٕٓٔ2 

أاار إعبل  إدارة دونايد تراما 

 ل ايتاسع م  أةار/ماةو أ  

ايوالةات ايمتحدة ست مد إي  تسلةح 

مقاتلل وحدات حماةف ايش ا 

اي ردةف است داداا يللجوم عل  

ايرقف، م قل ايدويف اإلسبلمةف  ل 

ا  ا وغازبا سورةف، رد   ل سرة ا

يدى ايجانا ايتر ل، مع أ  ايقرار 

ا.  قد حيّر وزةر   ا  متوقّ ا

ايرارجةف ايتر ل مويود تشاووش 

أوغلو، ايي  طايا باي ودة ع  

ايقرار، م  أ  أ  أسلحف 

تستحصل علةلا وحدات حماةف 

ايش ا تشّ ل تلدةداا مباشراا يتر ةا 

 ل  بلم قو  موجَّ  م  دويف  –

عزو  ل حلف شمال األطلسل 

)ايناتوك إي  دويف أررى عزو  ل 

ايحلف نرس .  ل تر ةا، ةُنظ ر إي  

ايدعم األمةر ل يحزا االتحاد 

ايدةمقراطل اي رد   ل سورةف 

ة ، وحدات حماةف  ة  ايمسلّح  وجناح 

ايش ا ووحدات حماةف ايمرأة، بلن  

مجلود مت ّمد ايلدف من  ت زةز 

م انف حزا اي مال اي ردستانل 

ا يتر ةا. هيا  ايي  ةُ تب ر عدواا دارلةا

ايربلف مع ايوالةات ايمتحدة 

ةصا  ل مصلحف روسةا.  مني 

ايمحاويف االنقبلبةف ايتل شلدتلا 

تموز/ةويةو  ٘ٔتر ةا  ل 

ايمازل، ةس   ايرئة  ايروسل 

 بلدةمةر بوتة  إي  االسترادة م  

-ايتدهور  ل اي بلقات ايتر ةف

األمةر ةف، ما ةسّد  إي  تجّدد ايقلق 

 ايغربل ايسائد م  "رسارة تر ةا".

تمّر اي بلقات ايتر ةف مع 

ا.  قد ت ّرض  أوروبا  ل أزمف أةزا

االسترتاء عل  ايت دةبلت 

 ٙٔايدستورةف ايي  أجر   ل 

نةسا /أبرةل ايمازل، وأسرر ع  

 رض نظام رئاسل  ل ايببلد، 

النتقادات واس ف م  مراقبل 

االنترابات األوروبةة ،  ةما شّدد 

ايقادة األوروبةو  عل  ايحاجف إي  

ايحراظ عل  ايدةمقراطةف ايتر ةف. 

و ل حة  توّج  ايرئة  األمةر ل 

دونايد تراما بايتلنئف إي  نظةره 

ايتر ل رجا طةا أردوغا ، 

مراعاةا يؤلصول، نبّلت وزارة 

ايرارجةف األمةر ةف إي  ايحاجف 

إي  حماةف "ايحقوم وايحرةات 

األساسةف" يجمةع األترا ، "بغض 

اينظر ع  رةاراتلم  ل 

ايتصوةت". هيا ايرتور  ل ايت اطل 

مع اينصر ايص ا ايي  حقق  

ا يز ف  أردوغا  شّ ل ان  اسا

ايموقف ايغربل  ل إدانف ايمحاويف 

االنقبلبةف  ل تر ةا  ل تموز/ةويةو 

.  ل يي  ايوقت،  ما اآل ، ٕٙٔٓ

بوتة  هو م   دعم أردوغا  مشةراا 

إي  أ  االسترتاء "شل  دارلل 

بحت" ةرش ايجملورةف ايتر ةف 

دو  سواها. ة شف هيا ايدعم 

ايمرتص ر يسةادة ايدويف ايتراهم 

ايمتنامل بة  بوتة  وأردوغا  

ايلية  تج للما ش بوةتلما 

ايسلطوةف وأطماعلما اإلقلةمةف 

شرة  ة   ل ايمصلحف تربطلما 

عبلقف غةر مرةحف إنما تررزلا 

 أح ام ايزرورة.

رداا عل  تصاعد االنتقادات 

األوروبةف، اشتّدت وتةرة ايرطاا 

ايمناهض يلغرا  ل تر ةا. باتت 

د بصورة  ايسةاسف ايدارلةف تُحّدِ

متزاةدة م ايم ايسةاسف ايرارجةف 

يحزا اي دايف وايتنمةف ايحا م، وقد 

شّ ل تر ةز أردوغا  عل  إجراء 

استرتاء حول ايت دةبلت ايدستورةف 

يترسة  سلطت ، قّوة محرِّزة مني 

رسارة حزا اي دايف وايتنمةف 

أ ارةت  ايبريمانةف يرترة وجةزة  ل 

. و ل محاويف ٕ٘ٔٓانترابات 

يتلجةل ايمشاعر ايقومةف، استردم 

حزا اي دايف وايتنمةف اترام عودة 

ايبلجئة  ايي  وقّ   االتحاد 

األوروبل مع تر ةا  ل آيار/مار  

، بماابف  بش محرقف  ل ٕٙٔٓ

إطار ايسةاسف غةر ايش بةف عل  

اإلطبلم ايتل ةنتلجلا  ل ايملف 

ايسور .   ل  ايرغم م  ايجلود 

ايتل بييتلا تر ةا ي بح تد ق 

ايبلجئة  باتجاه أوروبا، يم ةبادر 

االتحاد األوروبل إي  إيغاء 

تلشةرات ايسرر عمبلا بايوعود ايتل 

 ا  قد أطلقلا. وقد جاء ايرد 

األوروبل عل  ايمحاويف االنقبلبةف 

ا بايمقارنف مع  ب د بز ف أشلر باهتا

ايمراوف ايتل أعرا عنلا االتحاد 

األوروبل بشل  انتلا ات حقوم 

اإلنسا  ايتل أعقبت االنقبلا، ما 

د ع بتشاووش أوغلو إي  ايقول  

"يسوء ايحظ، ةرت ا االتحاد 

األوروبل أرطاء  ادحف. يقد  شلوا 

 ل االمتحا  ب د ايمحاويف 

االنقبلبةف".  ل غزو  يي ، أيق  

حزا اي دايف وايتنمةف ايمبلمف عل  

ايوالةات ايمتحدة عل  رلرةف إةوائلا 

اإلمام اإلسبلمل  تح هللا غوي  

ايي  ةُ تق د عل  نطام واسع  ل 

 تر ةا أن   ا  وراء االنقبلا.

ايشرا ات األ ار ت قةداا ايتل 

تقةملا تر ةا هل  ل سورةف، حةث 

إ  ايحاجف إي  االصطراف إي  

جانا قوى قادرة عل  تلبةف 

احتةاجاتلا ايسةاسةف واألمنةف 

ايدارلةف تتسبا باعتمادها سةاسف 

غةر متماس ف. عل  ايرغم م  أن  

 انت يتر ةا  ل األصل عبلقات 

تجارةف واس ف مع روسةا، ال سةما 

 ل قطاعات اإلنشاءات وايسةاحف 

ت تمد تر ةا عل  ايغاز  –وايطاقف 

ايروسل، وهل اانل أ بر مستلل  

إال أ  ايبلد ة   –يلغاز ايروسل 

ا ترقا  ل ايملف ايسور . عندما 

درلت روسةا ايحرا  ل أةلول/

يلحسول دو   ٕ٘ٔٓسبتمبر 

هزةمف نظام األسد،   لت يي  م  

أجل زما  مصايحلا اي س رةف 

واالقتصادةف، ال سةما أنابةا ايغاز 

ايطبة ل ايتل تمر عبر سورةف. 

ة ، أسقطت تر ةا طائرة  ب د شلر 

-روسةف عند ايحدود ايتر ةف

ايسورةف، ما تسبّا بمزةد م  

ايتدهور  ل اي بلقات.  رزت 

روسةا عقوبات اقتصادةف عل  

تر ةا  لّرت أنقرة، بحسا تقدةرات 

أّويةف، رسارة تبادالت تجارةف 

بقةمف عشرة ملةارات دوالر 

أمةر ل،  ل وقٍت  ا  االقتصاد 

 ايتر ل أصبلا  ل حايف تراجع. 

إياا دْعُم بوتة  ألردوغا  ب د 

االنقبلا ايراشل  ل تموز/ةويةو 

جاء  ل ايتوقةت األنسا. بحلول 

، و ل ٕٙٔٓآا/أغسط  

ان طا ف سةاسةف  برى، ترلت 

تر ةا ع  تشبّالا بموقرلا ايداعل 

إي  تنحةف ايرئة  ايسور  بشار 

األسد، وبحلول  انو  اياانل/

، صّرح نائا رئة  2ٕٔٓةناةر 

ايوزراء ايتر ل دمحم شةمش   ل 

ايمنتدى االقتصاد  اي ايمل  ل 

دا و ، أن  يم ة د بإم ا  تر ةا 

"اإلصرار عل  تسوةف م  دو  

األسد"، ما أتاح إم انات يلتنسةق 

مع روسةا وإةرا  م  أجل 

ايتوصل إي  حل دةبلوماسل 

يؤلزمف ايسورةف. وقد ارتدت 

انطبلقف محاداات ايسبلم  ل 

األستانف أهمةف أل  اي ملةف  انت 

بقةادة هسالء ايشر اء ايابلاف 

ايجدد،  ةما ا ترت ايوالةات 

ايمتحدة بمراقبتلا. ايبل ت  ا  

غةاا حزا االتحاد ايدةمقراطل 

اي رد  ايسور  ع  ايمحاداات، 

بسبا ايم ارزف ايتر ةف 

يمشار ت   ل مباحاات األستانف 

عل  رلرةف روابط  مع حزا 

اي مال اي ردستانل. ي   عل  

ايرغم م  إنجاز ابلث جوالت 

م  ايمباحاات، يم ةتحقق نجاحن 

ةُي  ر، وت شف مقاط ف 

ايم ارزف يلجويف ايااياف  ل آيار/

مار ، بتوجةلات م  تر ةا  ما 

قةل، أ  ايمراوزات هل مجرد 

حلبف إزا ةف ةستردملا  ل  رةق 

 يحماةف مصايح  ايقومةف.

   11ب د قةام نظام األسد        

 االَعطافح انرتكٛح حنٕ رٔضٛا
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 االنعطافة التركٌة ... تتمة

بش  هجوم  ةمةائل عل  بليدة ريا  شيةيريو  

 ل ايرابع م  نيةيسيا /أبيرةيل، وعيلي  زيوء 

موجف ايتندةد ايدويةف بايلجوم، تسنّيت ييتير يةيا 

 رصف إزا ةف  ل ت ةد صةاغف سةاستليا  يل 

 –ايمسليف ايسورةف.  ا  رد  ي يل أردوغيا  

ا   –ايييي  نيي ييت األسييد بـيي"ايييقيياتييل"  مييد ييوعييا

ا،  بييايييغييزييا األرييبلقييل ايشييدةييد إنييمييا أةزييا

وبايدرجف نرسلا، بحاجت  إي  إي اء ايميشياعير 

ايقوميةيف قيبيةيل االسيتيريتياء عيلي  اييتي يدةيبلت 

ايدستورةف. عيلي  اييرغيم مي  أ  رد اييري يل 

ا، إال أن  ييم  األمةر ل عل  ايلجوم  ا  مشابلا

ةد ع بايوالةات اييميتيحيدة إيي  إعيادة تيرتيةيا 

اصييطييرييا يياتييلييا. وجيياءت ايييلييجييمييات ايييجييوةييف 

ايتر ةف األحادةف عل  قيوات وحيدات حيمياةيف 

 ٕ٘ايش ا اي ردةف  ل دةرة  )ايماي ةفك  يل 

نةسا /أبرةيل، ييتيبيّدد إمي يانيات اييتي ياو  ميع 

اييوالةيات اييميتييحيدة. بيل إ  وحيدات حيمياةييف 

ايش ا عمدت إي  توطةد ت اونلا مع اييجيةيش 

األمةر ل يزبط األم  عند ايحدود واييحيسول 

دو  وقوع مزةد م  ايلجميات عيلي  األ يراد 

ايسورةة  ايمتحايرة  مع االئتبلف اييمينياهيض 

 يلدويف اإلسبلمةف.

رييبلييصييف ايييقييول، ايييمييريياوف ايييتيير ييةييف 

ايمستمرة م  ايح م اييياتيل ايي يرد ، وقيدرة 

حزا اي دايف وايتنمةف عل  تيلجيةيل اييغيزيا 

ايقومل  ل أوساط ناربة  حول هيه اييميسيلييف، 

يةي  ييليسيةياسيف  يل  يةي  اييميوّجِ هما بماابف ايسيليم 

ايتر ةف  ل ايميليف ايسيور ، ميا ةيسّد  إيي  

إز اف ايتزام تر ةا ايتيقيليةيد  تيجياه أوروبيا 

ومنطقف األطلسل، واستبداي  باستقبليةيف ياتيةيف 

أ بر  ل ايس ل رلف مصايحلا اإلقلةمةيف  يل 

-ايسةاسف ايرارجةف. ةحقّق اييتيقيارا اييتير يل

ايروسل  وائد ييليجيانيب يةي  عيلي  اييميسيتيوةيةي  

االستراتةجل واالقتصاد ، عيلي  اييرغيم مي  

استمرار ايتشنّيجيات. ةيحيصيل اييتيقيارا بيةي  

ايبلد ة   ل إطار منظومف م قّدة م  ايزيوابيط 

وايتوازنات ايجةوسةاسةف.  روسةا تي يتيبير أني  

ميي  شييل  امييتييبل ييلييا روابييط مييع عزييو 

استراتةجل  ل ايناتو أ  ةساهيم  يل إزي ياف 

هيا ايحلف عبر طرح عبلمات استرلام حيول 

-ايوالءات ايتر ةف.  ما أ  اي بلقات اييتير يةيف

ايييروسييةييف تسيياعييد عييليي  إرسيياء تييواز   ييل 

مواجلف ايسطوة ايغربةف  يل مينيطيقيف ايشيرم 

األوسط ب د االنترازات اي يربيةيف. وبيايينيسيبيف 

إي  تر ةا، ال غن  ع  روسةا م  أجيل  يبيح 

ايس ل اي رد  رلف ايح م اييياتيل، وتيدعيةيم 

اقتصادها ايملزوم.  ل غزيو  ييي ، وعيبير 

االمتناع ع  اتراي موقف وازح م  ايمسيلييف 

اي ردةف، ةتمّ   بوتة  م  إبقاء تير يةيا تيحيت 

  ل ايوقت ايراه . –ايسةطرة 

 * تُرجم هيا ايمقال م  ايلغف اإلن لةزةف.

بةنار تان  باحث  بةر  يل مي يليد أبيحياث 

 ك.PRIOأوسلو )-ايسبلم

 

 2ٕٔٓماةو  ٖٔرٌاض درار ..... 

يييييمييييايا نييييتيييي يييياييييي  عييييليييي  

اآلرييرةيي  ... ييل ايشيي ييوا يييلييا 

تيارةيريليا وحزياراتيليا، أدةيانيليا 

و لسراتلا، معسةلا وصيراعياتيليا، 

 ييرقييلييا وطييوائييرييلييا، مييلييو ييلييا 

وملراجاتلا، ش راسها وعشاقليا، 

آيلتلا وم ابدهيا وأسياطيةيرهيا، وميطيليوا مينيا 

 ايت ارف وايت ارف  قط !!!!

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

 2ٕٔٓماةو  ٖٔسمٌرة المسالمه  .... 

ايرةط ايوهمل بيةي  آسيتيانيف 

 وجنةف .... 

تتابع و ود آستانيف وجينيةيف، 

ايراصف بايمراوزات ايسورةف ـ 

ايسييورةييف، سييلييسييلييف يييقيياءاتييلييا 

ايمتيزاةيدة طيرداا ميع اسيتيميرار 

ايميلسياة ايسيورةيف، رغيم تزياسل األميل بيحيل 

سةاسل قرةا، و يل غيةياا أ  بيوادر إلنيلياء 

ايصراع عل  سورةف، ب د انتقيال ايصيراع مي  

 ون  صراعا سةاسةا بة  ايم يارزيف وايينيظيام، 

إييي  صييراع مسييلييح أحييد أدواتيي  األطييراف 

ايسورةف،  ةما تدةره وتتح م بنتائج  قوى دوييةيف 

وإقيلييةيمييةيف، بيإشييراف ميبيياشير وحزيور واسييع 

 يقواتلا عل  األرض ايسورةف.

 ا  م  ايمرترض أ  مسار  ايمباحاات  ل 

 ل م  جنةف وآستانف ةسدةا  إي  نتةجف واحدة، 

وهل تزا ر ايجلود يوقف االقيتيتيال وتيريريةيف 

ايتص ةد اي س ر  حسيا آسيتيانيف، ييةيتيم اييد يع 

ا يبحث االنتيقيال ايسيةياسيل  يل ميرياوزيات  قدما

ا ييي ، إي أرةد  جنةف، إال أ  ما حدث  ا  ربل ا

يمسار آستانف االيتراف عل  اييميسيار ايسيةياسيل، 

وتصدةره  لويوةف ةم   اال تراء بلا وايتيميحيور 

حويلا، ونقل ايتراوض مي  األطيراف ايسيورةيف 

إي  ايدول ايمتصارعيف عيلي  ايينيريوي ميبياشيرة، 

، إي تيم تيوقيةيع ٘وهو ما ظلر جلةا  ل أستانيف 

اترام ايمناطق منررزف ايتوتر م  قبل  يل مي  

إةييرا  وروسييةييا وتيير ييةييا دو  أ  إشييارة إييي  

 األطراف

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

Salih Bozan     .....  ٕ4 

 2ٕٔٓ  ماةو

أعتقد االعتماد عل  تر ةيا  يل 

ايقزةف اي ردةف هو ييةي  حصيا  

راسر  قط، بل هو بيميايابيف إدريال 

 داعشل مرر  إي  دارل بةت .

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

Ahed Elhendi )عهد الهندي( 

 2ٕٔٓماةو  ٓٔ

 تةر عم ةسلينل أصدقياء 

مسرراا عي  سيبيا تي يايةيريل 

يييليي ييتييابييف عيي  ايييمييوزييوع 

اي رد ، و ل  أمرن بليه ايزرامف ةحتاح يسبيا 

 أو مناسبف.

أول شييل، صييرييحييتييل عييليي  ايييرييةيي  بييو  

صغةرة، وال أس   يت بةرها،  ة نل  لمف هيو  

أم هنا  ي  تسار عل  أ  شيلء حياصيل عيلي  

 األرض.

ما ةجر   ل شمال شرم سورةا، وشيميال  -

سورةا م  تغةرات عل  ايصي يةيد ايي يرد  هيو 

أميير  ييل غيياةييف األهييمييةييف واإلاييارة ايسييةيياسييةييف، 

ون را  األمر، أو تحلةل  بش ل رغيبيو  ةيريدم 

ايدعاةات ايسةاسةف يررةق سةاسل سور   اشيل، 

 هو أمر جداا شائع .

ايحدةث ع  األمر بش ل موزوعل سيواءا  -

م  اي رد أو اي را هو أمر نادر، اي رد بيجيزء 

 ييبييةيير ميينييليي  آرييدةيي  ايييمييوزييوع  ييمييجييا ييرة، 

واي را ايمستائة  م  ايقيوة ايي يردةيف اريدةينيوا 

 بتمنةات وبمراهنات عل  أردوغا .

اييليوبيةيات اييتير يةيف اييميواييةيف ألردوغيا   -

ايراعلف  ل واشنط ، صر ت وتصرف ميبلةيةي  

ايدوالرات م  أجل إعطاء صورة غةر حقيةيقيةيف 

عيي  اييي ييرد. ييييييي   ييإ  ايييمييوزييوع اييي ييرد  

الة نةنل  شرش سور  وحسا، بل  لمرة ل 

مدر  ييحيجيم األ يايةيا اييتيل تيبيايليا اييدعياةيف 

األردوغانةف م  أجل ايتلايةير عيلي  اييقيرار  يل 

 أمرة ا.

اي يبلقيف بيةي  اييقيوى ايسيةياسيةيف ايي يردةيف  -

ايمتلارة بلوجبل  وبةي  نيظيام االسيد ميا  يانيت 

عبلقف سرةف. وبنر  ايوقت ما يانيت حصيرةيف، 

غايبةف ايقوى ايلبنانةف، ايرليسيطيةينيةيف، وايسيورةيف 

) ايموجودة ايةوم  ل م يسي ير مي ياد  ييؤليسيدك 

 انت تتمتع ب بلقات قوةف جداا مع نيظيام حيا يظ 

االسد ام عادت وانقلبت علة  الحقا بي يد تيغيةيةير 

 ايظروف.

م  ايسياجف  ل م ا  اعتبار ايقوى اي يردةيف 

ا، إميتيداداا  األوجبلنةف ايراعلف  يل سيورةيا حياييةيا

ينظام االسد.  لل ت ارز  وبش ل جير ، ي ي  

ألسباا ترتلف ع  أسباا ايم ارزف ايتقلةيدةيف. 

ايتحد  األ بر ينظام األسد سيةي يو   يل وجيود 

قوة غةره تمتل  ايسبلح واي داد، وتمتلي  اييدعيم 

ايغربل، ويدةلا قيدرة  يبيةيرة عيلي  اييتيحيشيةيد، 

وايطرف ايوحةد ايي  ةمل  هيا األمر هم قيوات 

سورةا ايدةمقراطةف، اييتيل ةيلي يا  يةيليا ايي يرد 

ا.  األوجبلنةو  دورا محورةا

ال عييبلقييف إلنييتييمييائييل اإلراييل األنييطييا ييل 

ايمسةحل بموقرل م  ايي يرد أو تير يةيا، وييةي  

يليا اإلنتماء أ  عبلقف بموقرل م  األسد واييي  

عل  أاره اعتقلت وهجرت ويم أتم   مي  ييقياء 

عائلتل يامانةف سنوات. وبايمناسبف، يو  ا  يلييا 

اإلنتماء أ  تلاةر سةاسل عيليل، ييميا عيارزيت 

األسد، وال اعتقلت، واالهم م  يي   نت سلقيف 

زد ما ة تبره ايمت صبةي  اييميسيةيحيةيةي  تيميدداا 

ا عل  حسابلم.   ردةاا زرما
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 بتصرف. 

عندما تصل إيي  مي يبيد الييش 

ةراود  ش ور مباشر  بيلني   يل 

م ا  قدةم ة ود إي  آالف ايسنة ، 

تجد بر ف اييمياء اييتيل تيلتيل مي  

عة  ايبيةيزياء )  يانيةيا سيبيل ك، 

حةث تغسل وجيلي  وةيدةي  قيبيل 

درول حرم ايم بد،  ما تجد عيدداا 

م  ايغرف وايمبانل اياانوةف حول 

ايم بد هل يآليلف اياانوةف وت يرف 

بـيي)رييودا  ك بييميي يينيي  صيياحييا، 

ايم بد مبنلن م  ايجب ، وحيجيارة 

يات أحيجياٍم ميتيرياوتيف وأرزيةيتي  

مبيليطيف بياييحيجيارة اييميرصيو يف، 

وهيه ايراصةف  انت موجودة  يل 

عمارة اييمي يابيد اآلشيورةيف، بي يد 

إجراء عملةف ايصيةيانيف واييتيرميةيم 

يلم بد اُست مل االسمنت بيدالا مي  

ايجب ، و ل ب ض مبانل ايمي يبيد 

اسييتييبييديييت ايييحييجييارة بييايييطييوا 

 اإلسمنتل . 

ة تبر م بيد الييش واحيداا مي  

أهيييم اييييميييواقيييع األايييرةيييف غيييةييير 

ايمستي يشيريف حيتي  اآل  و أقيد  

م ا  يدى اإلةزةدةة ، ةيبي يد عي  

قزيياء شييةييرييا   ييل  ييردسييتييا  

 يم ك،وةيقيع  ٓٔاي رام حوايل ) 

 ل مزةق جبلل تحةيطي  اييجيبيال 

م  جلات  ايابلث جبل مشت  مي  

ايييجيينييوا و جييبييل عيير ييات ميي  

ايشييمييال و جييبييل حييزرتييل ميي  

 ايغرا.

 يياييرت اآلراء حييول تسييمييةييف 

اليش، ي ننلا يم تستنيد عيلي  أدييف 

عليميةيف وتيارةيريةيف، بسيبيا عيدم 

وجود دراسات و تنقيةيبيات أايرةيف 

يم ر ف تيارةيري  ومي يني  اسيمي ، 

ويليا  قد اجتلد ايُ تّاُا  ل تحليةيل 

ميي يينيي  اسييم اليييش حسييا األديييف 

ايشحةحف ايتيل ييدةيليم، ايميف رأ  

ةرجع اسم مي يبيد الييش إيي  اسيم 

قييرةييف تييابيي ييف يييمييدةيينييف نييةيينييوى 

) ايموصل ك، و رأ   اا  ةيريسير 

 لمف اليش عل  أنلا مي يونيف مي  

مقط ة  األول ) الل ك بيمي ينيـي  

) أبـ م ك وايمقطع اياانـل ) يش ك 

بم نـ  ) أصم ك  ةي يو  اييمي يني  

م  ال ةسيميع وال ةيتي يليم، يي يو  

ايم ا  مقيد  و عيلي    يل مي  

ةدرل علةـ  أال ةيتي يليم بيل ةيدعيل 

رب  ، وةصيليل بصيميت ، ورأ  

اايث  ةرسر م ن  اليش علي  اني  

م و  م  مقط ةي  االول ) ال ك 

بم ن  ) عند ك، وايمقيطيع اييايانيل 

) يش ك بم ن  ) ايجسم ك، وبيييي  

ة و  ايم ن  عند وجود ايجيسيم ، 

أو وجود ايلة يل اييي  قيد ةي يو  

تمااالا إلي  ما  ما  ا   ل مي يظيم 

ايم ابد ايقدةمف، أو ربما ةقصد بي  

م ا  وجود هة ل شة  آد  ،  و 

رأ  رابع ة تقد أ    يليميف الييش 

م ونف م  مقطي يةي  األول )أةيلك 

ايسامل، وايمقطع اياانل ) أةيش ك 

ايرةنةقل، وبيلييا ةي يو  االسيم قيد 

جاء م  اسـم اإليي  ) ئياشيا ك إيي  

األرض عيينييد اآلرةييةيي ، وحسييا 

رأ  ريياميي  إ  تسييمييةييف اليييش 

جاءت م  ) ال شك ايسومرةف أو 

اي يوتيةيف اييتيل تي ينيل اييحيزيرة، 

واينور، وايحيةياة، و رأ  سياد  

ةيها إي   و  م بد اليش إحيدى 

ايقبلع اآلشورةيف قيبيل أ  ةصيبيح 

م بداا، و رأ  ةيجي يل مي  مي يبيد 

ا مي  ريبلل  اليش م بداا ميةيايرائيةيا

أسييلييوا ايييبيينيياء وغيير ييف جييرار 

ايزةت واينار ايتيل تشي يل بي يايرة 

 ل ايم بد، باإلزيا يف إيي  اييرأ  

ايي  ةيقيول أ  اييمي يبيد  يا   يل 

ا و أ  ايي يليوف  األصل زرادشتةا

ايمحرورة  ل حجارة اييجيبيل هيل 

ايم بد األسا ، وان   ا  موجوداا 

 ل ايقر  األول قبل ايمةبلد، وب د 

أ  ازداد عييدد ايييزائييرةيي  أصييبييح 

ايم بد صغةراا مما د  لم إي  بنياء 

مباٍ   يوم ايي يليوف، وةيس يد أ  

ايم بد  ا  ميوجيوداا قيبيل ميجيلء 

 ٔٙٔٔشة  آد  ايمتو ل سينيف ) 

مةبلد  ك، وقبل ظيليور اإلسيبلم، 

أل  ايرموز واييرسيوم اييميوجيودة 

عل  جدران  ال توجد  ل ايمساجيد 

وايييتيي يياةييا اإلسييبلمييةييف، و ميي  

ايتسمةيات األريرى ييلييا اييمي يبيد 

واألما   ايمحةطف ب  ) مير ي  ك 

ايتل جاءت م  ) مةلر ك، واييتيل 

ت نل ايشم ، و)    ك ايتل ت نيل 

مييوطيي  وميي ييا ، وبييليييا ةيي ييو  

ايييميي يينيي  مييوطيي  ايشييمييسييانييةييةيي ، 

وحسا ميا جياء  يل ايينيصيوش 

ايدةنةف اإلةزةدةف،  إ  تسمةف اليش 

ت نل رمةرة األرض، حةث  انيت 

األرض  يل اييبيداةيف  يل حياييتيليا 

ايسيائييلييف بيي ييد أ  انييزل هللا  ييةييلييا 

 اليش، وهيه اينصوش هل  

 -اييينييش بييايييلييغييف اييي ييردةييف 

 ايترجمف بايلغف اي ربةف

 -بشتل جل سـاي  بلـزمـــاره 

 ب ـد أرب ة  سنـف بايحساا

ع  رد  برسرا ن   يرت حي  

يـييم تييتييـييحييمييل األرض  -شيياره 

 حايتـلا

 -ه  تا اليـش بنـا ـدا دهـاتــي  

 إي  أ  نزيـت اليـش  ةـلا

 -اليـييـييـييش  ـييـييو دهـييـييـيياتـييـيي  

 وعنـدمــا جاءت اليــش

ل ع  ردى شيـيةي  دبـيوو ني  

بدأت ايينيبياتيات تينيميو  يل  -باتـ  

 األرض

وي   جمةع هيه اآلراء ت يتيبير 

مجرد نظرةات، إيي  أ  تيبيرهي  

إحييداهييا ميي  رييبلل ايييتيينييقييةييبييات 

األاييرةييف، وايييدراسييات ايييتييل قييد 

 تحدث  ل ايمستقبل.

ايييرميييوز ايييميييوجيييودة عيييلييي  

 جدرا  م بد اليش   

 ايا با   -رمز ايحةف  -ٔ

ورد ي ر ايحةف  يل عيدد مي  

األساطةير ايسيوميرةيف واييبيابيليةيف، 

داليف عيلي  اييقيوة ايشيرةيرة ميميا 

ا يلرنانة   ل عملةيف  ج ل  موزوعا

نحت  عل  األرتام بلةئف حيةيف ييليا 

ما ةشب  ايقرو ، وأسناني  ظياهيرة 

مع رروح ايلسا  مي  اييريم،  يميا  

ظيلييرت ايييحييةييف عييليي   ييرييارةييات 

وأرتيام نيلياونيد اييتيل تي يود ايي  

األيييف ايييرابييع م.م ،  ييمييا  ييل 

ايييريينييو  اييي ييةييبلمييةييف و مييلييحييمييف 

جييلييجييامييش،  ييل ايييمييةيياييويييوجييةييا 

اإلةزةدةف  إ  قتل اييحيةيف ايسيوداء 

حييرام ألنييلييا أنييقيييت ايييبييشييرةييف، 

وجمةع ايمرلوقيات أاينياء طيو يا  

 اينبل نوح. 

 رمز ايطةر  -ٕ

و ل م ظم مينيحيوتيات شيميال 

اي رام )  ردستا  ك نيرى رميز 

اييينييسيير، وةيي ييتييقييد انيي   ييا  االييي  

ايحامل يلمدةنف ايي  ةسيلير عيلي  

راحييف اييينييا ، أمييا  ييةييمييا ةييرييش 

ايطةر طاسو   ل اييميةيايوييوجيةيا 

اإلةزةدةف  لو رمز طاسو  ميلي  

ايييي  هييو رئييةيي  ايييمييبلئيي ييف  ييل 

ايدةيانيف اإلةيزةيدةيف  يميا جياء  يل 

 اينصوش ايدةنةف االةزةدةف.

 رمز اي صا ايم قو ف  -ٖ

ةوجد هيا اييرميز عيلي  أ ياير 

م  جدار  يل مي يبيد الييش،  يميا 

وةوجد  يل ميزار )مي  م شيريا ك 

اي م اييراعيل  يل ميجيميع رياني  

ايتابع ييميحيا يظيف دهيو ، نيقيوش 

يل يصيا اييمي يقيو يف، وةيرميز هييا 

اييي ييصييا إييي  إييي  امييورو عيينييد 

 ايسومرةة .

 رمز ايصويجا   - ٗ

رمز اينجيميف ) اييزهيرة ك  -٘

 15ايامانةف                        
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أةيييار  4ٔصييبييياح ايييجيييمييي ييف 

، أعييليينييت حيير ييف ايييتييغييةييةيير 2ٕٔٓ

 ردستا  اي رام عيبير   –)ڱورا ك 

بةا  صحريل و ياة مينيسيقيليا ايي يام 

ايمنازل نوشةروا  مصيطيري   يل 

مدةنف ايسلةمانةف، ب د صراع طوةل 

مع ايمرض، وبي يد سيتيف أةيام مي  

عييودتيي  ميي  رحييلييف اييي ييبلح  ييل 

 برةطانةا.

وتم تشةةيع جيايميا  اييريقيةيد  يل 

ايةوم ايتايل م  ايجامع اي يبيةير  يل 

ايسييلييةييمييانييةييف يييةييوارى اييياييرى  ييل 

" رد  زر تي "، وييي  بيحيزيوٍر 

جييميياهييةيير  حيياشييد وغييرييةيير وميي  

  ايةات سةاسةف واقا ةف واجتماعيةيف 

واس ف، أُيقةت  يل رحيةيلي   يليميات 

عدة، ر زت عيلي  مينياقيا اييريقيةيد 

وتييارةييريي  اييينييزييايييل ايييطييوةييل، 

وعبّرت ع  ايحز  واألسي  عيلي  

رحةل  ومدى ايرسارة ايتل أصيةيا 

بلا ايحر ف ايسةاسةف ايي يردسيتيانيةيف 

ا، حيةيث  يا  وقيع  واي راقةف عموما

ا  يل قيليوا اييُ يـيرد  نبل و ات  مسيما

ا.  عموما

نوشةروا  مصطري  أميةي  مي  

موايةد ميحيا يظيف ايسيليةيميانيةيف عيام 

، أتق  يغات عيدة )ايي يربيةيف 4ٗٗٔ

وايرارسةف واأليمانةف واإلنجيليةيزةيفك 

إي  جانا ييغيتي  األم، تيزوح عيام 

ورزم بييويييدةيي  وبيينييت،  43ٔٔ

ودر   ل  لةف ايي يليوم ايسيةياسيةيف 

 بجام ف بغداد.

 4ٙٗٔبدأ عمل  ايسةاسيل عيام 

حييةيينييمييا ايييتييحييق بيياتييحيياد طييلييبييف 

 ييردسييتييا ، وانزييم إييي  صييرييوف 

ايحزا ايدةمقراطل ايي يردسيتيانيل، 

وأس  مطلع ايسب ةنات م  اييقير  

اييييميييازيييل "عصيييبيييف ايشيييغيييةيييليييف 

 4ٙ4ٔاي يردسيتيانيةيف"، و يل عيام 

أصدر مجلف "رز يار " ، وشيغيل 

منصا س رتةر "جم ةف اي ادحة " 

بداةف ايسب ةنةات  ح مت ايسليطيات 

اي راقةّف علة  باإلعدام، ما ازطيره 

يللرا إي  اينمسا وايتيحيق بيإحيدى 

 جام اتلا.

عاد إي  ايسلةمانةيف بي يد تيوقيةيع 

اتراقةف ايجزائر ايمشسوميف، وسياهيم 

مييع ر يياقيي   ييل تييلسييةيي  االتييحيياد 

ايوطنل اي ردستانل بزعامف جيبلل 

، وانزيميت 42٘ٔايطايبانل عيام 

عصييبييتيي  إيييةيي ، وتييوييي  مسييسويييةييف 

االميةي  ايي يام ايييميسياعيد ييئلتيحيياد، 

وشار   يل صيريوف اييبيةيشيمير ي  

باي راح ايمسليح زيد قيوات صيدام 

حسة . واسيتيقيال مي  االتيحياد ميع 

مجموعف مي  ر ياقي  عي  االتيحياد 

، و يل ٕٙٓٓايوطنل أوارر عيام 

أسيي  حيير ييف  4ٕٓٓبييداةييف سيينييف 

اييتيغيةيةير )(ييلتا ك اييتيل ريازييت 

االنترابات ايبريمانةف بقائمف مستقليف 

وش لت  يتيليف وازنيف  يل بيرييميا  

 االقلةم.

هيا وتوا د جموع ايم زة  إيي  

ايسلةمانةيف اييتيل أعيلي  ميحيا يظيليا 

أةييام، وتييقييدم ايييمييميياييل  ٖايييحييداد 

ايراش يؤلمة  اي ام يؤلمم ايمتيحيدة 

 ل اي رام ةا   يوبيةيش بيتي يازةي ، 

ا أ  نييوشييةييروا  مصييطييريي   مييبييةيينييا

"شرصةف سةاسةف تارةيريةيف يشي يا 

إقلةم  ردستا "، وقال  وبيةيش  يل 

بةا  ي  ةوم ايجم ف، "ستظل ي رى 

ايرقةيد نيوشيةيروا  مصيطيري  حيةيف 

بييوصييريي  زعييةييمييا مييلييمييا ومييسةييدا 

يئلصبلح وايدةمقراطةيف، وميحير يا 

دةنامة ةا يلمشلد ايسةاسل  ل إقيليةيم 

 ردستا  اي رام، ومحيريزاا ييلينيا  

 برسةت  ايسةاسةف".

 ييمييا أ  رئييةيي  ايييجييمييلييورةييف 

اي راقةف ايسةد  ساد م صيوم أرسيل 

ببيرقيةيف عيزاء، جياء  يةيليا  " وإي 

ن ز  ايش بة  ايي يرد  وايي يراقيل 

برحةل ايسةد نوشةيروا  مصيطيري  

ايي  رسرناه منازبل صيليبيا جيميع 

بييةيي  ايييريي يير ايييقييومييل االنسييانييل 

وايوطنةف ايصادقف واياقا ف اير يةي يف 

 زبلا ع  االةما  ايراسي  بياييري ير 

ايدةمقيراطيل اييتيقيدميل واالحسيا  

اي ايل بايمسسويةف ومقارعف اييظيليم 

واالزطلاد،  اننا نستي ر باعتيزاز 

انييرييراطيي   ييل اييينييزييال ميي  أجييل 

ردميف شي يبي  وأميتي  مينيي ني يوميف 

اظراره  يميا نسيتيي ير ايي يايةير مي  

أدواره ايمشّرِ ف ايتل  رستي  مياياالا 

ا ييييليييتيييبلزم بيييةييي  اييييرييي ييير  طيييةيييبيييا

وايمسسويةف، وواحدا م  أنشط قيادة 

ايمي يارزيف ايي يراقيةيف اييمينياهزيف 

يلد تاتورةف واييمينيازيليف مي  أجيل 

 عرام دةمقراطل متقدم وحر."

وأرسييل ايييتييحييايييف ايييوطيينييل 

ك Hevbndîاي رد   ل سيورةيا )

 برقةف عزاٍء،  ةماةلل نصلا 

" األريوة  يل حير يف اييتيغيةيةير 

 ” ورا “

بباي  ايحز  واألس  تلقيةينيا نيبيل 

و اة األستاي ايمينيازيل نيوشيةيروا  

مصطر  مسسي  حير يف اييتيغيةيةير 

اييي ييردسييتييانييل صييبيياح هيييا ايييةييوم 

 يل ميدةينيف  2ٕٔٓ/٘/4ٔايجم يف 

ايسلةيميانيةيف، واييي   ير  حيةياتي  

يردمف قزةف ش ب  اي يرد  وقياتيل 

 اينظام اي راقل ايبائد.

يقد انررط اييراحيل  يل ايي يميل 

ايسةاسل مب را أاينياء دراسيتي   يل 

 لةف اي لوم ايسةاسيةيف وسياعيده  يل 

يي  إيمام  ايواسع بايقزاةا اير رةف 

واييياييقييا ييف، وبييرحييلييةيي  قييد رسييرت 

اييحيير يف اييي يردةييف وايي ييردسييتيانييةييف 

 واي راقةف منازبل ومر را قدةراا.

وبليه ايمناسيبيف األييةيميف نيتيقيدم 

إية م بت ازةنا ايقلبةف راجة  ايميويي  

اي لل ايقدةر أ  ةيتيغيميده بيرحيميتي  

وةس ن   سةح جنياتي  وةيجي يلي   يل 

 مراتا ايشلداء.

و يلينييا أمييل بيلنيي يم سيتيتييابي ييو  

ايييمييسييةييرة ايييتييل بييدأتييمييوهييا ميي ييا 

وستحققيو  طيميوحيات وتيطيلي يات 

ش بنا بتحقةق وحيدتي  وطيميوحياتي  

وتييجيي ييلييو  ميي  إقييلييةييم  ييردسييتييا  

اي رام واحف يلدةمقراطةف ةيتيسياوى 

 ةلا ايجمةع وة ملا األمي  وايسيبلم 

وةصا   ةلا ايسلم األهلل وايي يةيش 

ايمشتر  وت و  نيميويجيا ةيحيتييى 

 ب .

و ييل ايييرييتييام نيي ييرر تيي ييازةيينييا 

ايقلبةف، يلريقيةيد اييرحيميف واييميغيريرة 

وي م وييوة  ايصبر وايسيليوا ، إنيا 

هلل وا  إييةي  راجي يو ... قيامشيليل 

 " 2ٕٔٓماةو 4ٔ

وتقدم ايسةد ميحيل اييدةي  شيةي  

سيي ييرتييةيير حييزا ايييوحـييدة   –آيييل 

ايدةميقيراطيل ايي يرد   يل سيورةيا 

بيتيي ييازةيي  عيبيير رسييايييٍف،  ييةييميياةييلييل 

 نصلا 

" اإلروة أعزياء قيةيادة حير يف 

  ورا  اي ردستانةف ايشقةقف ...

نحةة م ونتقدم ميني يم بيتي يازةينيا 

ايييقييلييبييةييف بييرحييةييل األل ايييميينييازييل 

نوشةروا  مصطيري  اييي  أمزي  

ا عيي  قزييةييف شيي ييبيي   عييمييره د يياعييا

اييي يياديييف دو  تييردد، حييةييث شيي ييل 

رحةيلي  هييا رسيارة يشي يا إقيليةيم 

 ردستا  اي رام وعموم ايُ ـرد  ل 

 ايمنطقف.

مرةا أررى نُ زة م وم  ربلي م 

ننقل ت از  حزبنا إي  يو  اييريقيةيد 

وجمةيع أعزياء وأصيدقياء حير يف 

 ييورا ، ةييحييدونييا األمييل بييمييتييابيي ييف 

ايسيييةييير عيييلييي  ريييطييي  اييييراحيييل 

نوشةروا  مصطر  اييي  عير ينياه 

ا إي  تحيقيةيق غيٍد أ زيل  رمزاا تواقا

 يش ب  وش وا ايمنطقف.

مييع  ييائييق االحييتييرام ودمييتييم 

 ٕٓعيريرةي   -سايمة . .... سورةا 

 /ٓ٘  /ٕٓٔ2 ." 

وقد شار ت و ودن م  منظيميات 

حزا ايوحـدة  يل ميجيايي  عيزاء 

ايرقةد نوشةرا ، و يدن مي  مينيظيميف 

ايسلةمانةف  ل مراسم ايتشةيةيع، و يدن 

زييم ايسييادة )مييحييمييود دمحم عزييو 

ايلجينيف ايسيةياسيةيف، صياييح بيوزا  

عزو ايلةئف ايقةادةفك  ل اي اصيميف 

 ردستا  اي يرام بيتيارةي    –أربةل 

، و دن زيم ايسيادة 2ٕٔٓ/   ٘/   ٕٔ

)عييميير عييلييةيي ييو، صييبلح رسييول، 

عزو  ايلةيئيف اييقيةيادةيف ييمينيظيوة 

أورباك  ل مدةنف هانو ر األييميانيةيف 

، و ييدن 2ٕٔٓ/    ٘/    ٕٔبييتييارةيي  

برئاسف ايسيةيد عيليل  يميال عزيو 

ايلةئف ايقيةيادةيف  يل ميدةينيف بيرييةي  

 .2ٕٔٓ/ ٘/  ٕ٘األيمانةف بتارة  

 ردٛم انشخصٛح انطٛاضٛح انكردٚح انعراقٛح انثارزج، زعٛى دركح )كٕراٌ( املُاضم َٕشرئاٌ يصطفٗ
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ن   ايم تا ايسةياسيل ييليحيزا 

ايشةوعل اي راقل س رتةره األسبيق 

ايسةاسل اي رةيق عيزةيز دمحم عيبير 

/  ٘/    ٖٔبييةييا  صييادر بييتييارةيي  

 ، جاء  ة  2ٕٔٓ

"تلقةنا ايةوم بلسي ا عيميةيق وأييم 

ممض ربر رحةل ايقائد ايشيةيوعيل 

ايمريزيرم وايشيريصيةيف اييوطينيةيف 

اييي ييراقييةييف واييي ييردةييف ايييبييارزة، 

ايمنازل اير يةيق عيزةيز دمحم، عي  

 عمر ةناهز ايااياف وايتس ة .

ربط اير ةق ابيو سي يود حيةياتي  

 للا، مني  توت  ايمب رة حيتي  آرير 

نييريي  هيييا ايييةييوم، بيياييينييزييال  ييل 

صروف ايحزا ايشةوعل ايي يراقيل 

وايحزا ايشةوعل اي ردستانل مي  

اجييل قزييةييف ايييجييميياهييةيير ايشيي ييبييةييف 

اي ادحف، مي  اجيل حيرةيف اييوطي  

 وس ادة ايش ا.

و ل رزم ايمسيةيرة ايي يرياحيةيف 

ايطوةلف وايمايابيرة، عياني  ايي يايةير 

وقيياسيي  وتييحييمييل بصييبيير اييور  

وقناعف عمةقف ب دايف ايقزةف، اييتيل 

ر ييع راةييتييلييا عييايييةييا ودا ييع عيينييلييا 

بإربلش وترا  وابات  ل ميةيادةي  

اي مل ايسر  واي لنل،  ل ايسجو  

و ييل سييوح اييي ييريياح االنصييار  

 ايمظرر.

مزيةيئيف  ييانيت تيلي  اييميسيةييرة 

اينزايةف ير ةقنيا ايي يزةيز اييراحيل، 

وستبق  تنةير طيرةيق اييمينيازيليةي  

ايسائرة  عل  ريطياه وريطي  مي  

سبقوه مي  قيادة اييحيزا االمياجيد، 

 نحو ايغد اال زل يش بنا ووطننا.

وستبق  ي رى ايير يةيق عيزةيز 

دمحم حييةييف  ييل قييلييوا ايشييةييوعييةييةيي  

وسائر ايوطنةيةي  واييدةيميقيراطيةيةي  

وعييامييف اييينييا  ايييطييةييبييةيي   ييل 

 اي رام.".

 ما ني ياه رئيةي  اييجيميليورةيف 

اي راقةف ايسيةيد  يساد مي يصيود  يل 

 بةاٍ ، جاء  ة  

"تليقيةينيا بيلسيف بيايي  نيبيل و ياة 

ايصدةق واألل األسيتياي عيزةيز دمحم 

ايشييرييصييةييف ايييوطيينييةييف وايييميينييازييل 

ايصلا م  أجل حرةف بلده وس يادة 

 ش ب .

يقد  ا  ايراحل مشار ا حةا  ل 

صناعف جوانا م  ايتارة  ايوطنل 

ايم اصر، و انت مواقر   منيازيل 

وطنل غةر مت صا تقدم مااالا ي ل 

مييي  أحيييبيييوه واقيييتيييدوا بسيييةيييرتييي  

وبنزايي ،  ي يا  واحيدا مي  أبيرز 

 رموز ايةسار وايوطنةف اي راقةف.

ال ةررف م  أييم  يقيدا  عيزةيز 

دمحم سوى ما رلّر  م  سةرة عيطيرة 

وي ر طةا سةظل محروظا يي   يل 

 وجدا  ش ب  وأمت ."

 الراحل عزٌز دمحم فً سطور:

ويد عزةز دمحم عبد هللا بتارةي  ▪  

 يييييل قيييييرةيييييف  4ٕٗٔ/    2/    ٔ

)بةر وتك إقلةم  ردستيا ، ةينيحيدر 

ميي  عييائييلييف  ييبلحييةييف األا ميي  

سيوسي  “  يردسيتيا  ايي يرام واألم 

م )وا ك  ردستا  تر ةيا. ”  محمود

عاش طرويف قاسةف يزواح األا م  

امرأة أريرى أدى إيي  تير  األا 

وايسرر ييئلقياميف  يل أربيةيل، ميميا 

ازيطيير يييليي ييمييل صييغييةييراا، وتيي ييلييم 

ايقرآ   ل مسجد أبو ب ر ايصدةيق، 

ودر  ايريقي  ييميدة قصيةيرة، و يل 

ايتحصةل ايدراسل أ يميل اييدراسيف 

 االبتدائةف.

تييلايير  4ٗٔٔو 4ٗٓٔبييةيي  ▪  

بم يليمي  ايصيحيريل واألدةيا )عيز 

ايدة   ةضك وانزيم إيي  جيمي يةيف 

)األملك وم  ام إيي  حيزا ”  هةوا“ 

 شورش" )اياورةك.”

أصبح عزواا  ل  4ٕٗٔسنف ▪  

، و يانيت تصيدر ” جم ةف ايشي يا“ 

جرةدة )بليةيسيفك )ايشيرارةك، وهيل 

 جرةدة مار سةف.

أنتم  عيزةيز  4ٗ٘ٔ ل عام ▪  

دمحم إي  ايحزا ايشيةيوعيل ميتيلايراا 

ببرنامل ايحزا ايشةوعل ايي  اقير 

 ل ايميستيمير األول ييليحيزا سينيف 

وأ د عيلي  حيقيوم ايشي يا  4ٗ٘ٔ

اي راقل بايحرةف واإلراء وايمساواة 

وزما  حقوم اييريئيات اييدنيةيا  يل 

 ايمجتمع اي راقل.

أصييبييح عييزةييز دمحم مسييسول ▪  

يلحزا ايشةوعل  ل أربةيل، وبي يد 

دعييل 4ٗ2ٔاعييتييقييال ايييقييةييادة عييام 

عزةز دمحم ية و   ل بيغيداد وسي ي  

 مع أم   ل دار مطب ف ايحزا.

اعتقل عيزةيز  4ٗ3ٔ ل سنف ▪ 

دمحم مع أعزاء اييليجينيف اييمير يزةيف 

 سنف. ٘ٔوح م بايسج  يمدة 

 ا  عيزةيز دمحم ال ةيجيةيد إال ▪  

ايلغف ايي يردةيف و يل ايسيجي  تي يليم 

ايليغيف ايي يربيةيف وقيرأ ايي يايةير مي  

ايرواةات واي تا ييي  ةقيول دائيميا 

"ايحزا قز  عيلي  أميةيتيل" وتيم 

تيميوز  ٗٔاطبلم سراح  ب د اورة 

ٔ4٘3. 

أصبح عيزةيز  4ٙٓٔ ل سنف ▪  

دمحم مسسوال يلحزا ايشةوعل يررع 

 - ييردسييتييا  وايييي  ةزييم )اربييةييل

  ر و ك. –ايسلةمانةف 

انييتييرييا  ييل  4ٙٗٔسيينييف ▪  

اجتماع ايلجنف ايمر زةف سي يرتيةيرا 

يلحزا ايشةوعل وتي يرر انيتيريابي  

 س رتةير ييليحيزا ايشيةيوعيل  يل 

مستمرات ايحزا ايشةوعل )اياانيل 

، واييياييايييث سيينييف  42ٓٔسيينييف 

ك و يل  43٘ٔوايرابع سنف 42ٙٔ

مستمر ايحزا ايشةيوعيل اييريامي  

تنح  عيزةيز دمحم عي   44ٖٔسنف 

 منصب .

حصل عل  جائزة يةينيةي   يل ▪  

م  االتحاد ايسو ةتيل،  43ٗٔاي ام 

 ما هو ايشرش اياانل ب د ايراحيل 

نةلسو  ماندةبل ةنال جيائيزة ايينيجيم 

 ايساطع يقارة آسةا وا رةقةا.

قز  سنيةي  عيميره األريةيرة ▪  

 ل مدةنف أربةل، و ا  ةي يانيل  يل 

ا  ا عييامييا األشييليير ايييمييازييةييف زيي ييرييا

وتدهوراا  ل حايت  ايصحةف، بسبيا 

ايتقدم  ل ايس ، وقد تيوقيف نيبيض 

 ٘/  ٖٔقلب  ب د ظلر ةوم األرب اء 

وهو طيرةيح اييريراش  يل  2ٕٔٓ/ 

ميينييزييي ، و ييل ايييةييوم ايييتييايييل ُشييةييع 

جيياييمييانيي  بييحييزييور جييميياهييةيير  

وسةاسل  بةر وبمراسم الئيقيف إيي  

ماواه األرةر بمقبرة شلداء ايحيزا 

ايشةوعيل  يل قيرةيف ) يرده رشك 

 قرا أربةل.

هيا وقد شار  و يدن مي  حيزا 

ايوحـدة ايدةيميقيراطيل ايي يرد   يل 

سورةا  ل تشةةع جاما  ايرقةد زيم 

ايسادة )محمود دمحم عزيو اييليجينيف 

ايسييةيياسييةييف، صييايييح بييوزا  عزييو 

ايلةئف ايقةادةفك، وسلم برقيةيف عيزاٍء 

إي  مسسول مي يتيا ايي يبلقيات  يل 

 ايحزا ايشةوعل اي راقل.

 ما وأرسل ايسةد ميحيل اييدةي  

س رتةر ايحزا رساييف   –شة  آيل 

 ت زةف،  ةماةلل نصلا 

 " السادة أعضاء وأصدلاء

 الحزب الشٌوعً العرالً ...

الحححححححححححححزب الشححححححٌححححححوعححححححً 

 الكردستانً ...

ا، آميليةي  قيبيول  نحةة يم جيميةي يا

تيي ييازةيينييا ايييحييارة بييرحييةييل ايييقييامييف 

اي راقةف ايي يردسيتيانيةيف اييميرميوقيف 

ايصدةيق عيزةيز دمحم اييي  أمزي  

ا عي   عمره عل  مّر ايي يقيود د ياعيا

ا  قزياةيا ايسيلييم وايييحيرةيف، مي ييا يحييا

بييبلهييوادة ميي  أجييل غييٍد أ زييل 

ييلي يرام بيُ يـييرده وعيربي  وجيميةييع 

مي يونيياتي  ايييدةينيةييف واييقييوميةيف دو  

ا إييي  إرسيياء أسيي   تييمييةييةييز، تييواقييا

اي دايف االجيتيمياعيةيف وإعيبلء شيل  

 ايتعرل وايصداقف بة  ايش وا.

مييّرةا أرييرى نيي ييزةيي ييم، وميي  

ربلي م ننقل ت از  قيةيادة وقيواعيد 

حزبينيا إيي  يو  وأقيربياء اييريقيةيد 

وجمةع ميحيبيل وأصيدقياء اييراحيل 

 اي بةر عزةز دمحم.

مييع وا يير االحييتيييرام ودميييتيييم 

/   05عفرٌحن  -سورٌا سايمة .... 

31  /7352 ." 
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 طعمً العٌن ... تتمة

وايسييبلح  يييداعييش واييينييصييرة 

وجةش اإلسبلم وأحرار ايشام.... 

ال ن تقد أ  إدارة أقوى دوييف  يل 

اي ايم )أمرة اك ب ل ملحقاتلا مي  

مستشارة  ومسسيسيات وميرا يز 

بحث ودوائير اسيتيريبيارات، ميع 

 ل حلرائلا  ل ايغرا وايشيرم،  

ةم ينيليا أ  تينيا يق أو حيتي  أ  

 ةردعلا اآلررو  بنراقلم. 

سييةيياسييات تييرامييا وإدارتيي  

  -عيلي  األرجيح  –ستبق  امتداداا 

يسةاسيات أوبياميا  يل اسيتينيزاف 

ا  إةرا  ودول ايرليةيل  اقيتيصيادةيا

ا  ا ودبلوماسةيا وإربا  تر ةا سةاسةا

يلتقيليةيل مي  شيلنيليم واييحيد مي  

دورهم  ل إعادة ترتيةيا ايشيرم 

األوسييط بيي ييد دمييار وحييرائييق 

ايربةع اي يربيل، يي ي  قيد ةي يو  

ا بيميسايرات  علد تراما مصحوبا

حسييةييف و مييوسييةييقيي  تصييوةييرةييف 

دراميياتييةيي ييةييف وأسييلييوا تييروةييل 

 صارا. 

تراما واستربارات  وإعبلمي  

سيييةيييبييياييييغيييو   يييل دور إةيييرا  

اإلرهابل و ل قدراتلا اي س رةيف 

و ل رطرها علي  أمي  اييريليةيل 

برمت ، يةزمينيوا عيقيد صيريقيات 

سييبلح جييدةييدة مييع دول اييينييرييط 

اييي ييربييةييف. أمييرةيي ييا ييي  تييحييارا 

ا بيل تيحيتياح  يقيط  إةرا  عس رةا

إي   وبةيا إةيرا  يزيميا  جييا 

أموال واستامارات ايريليةيجيةيةي ، 

ستستمر سةاسف تراما و ق ريط 

بةانل متيبييا إيي  آرير عيليده، 

حةث ت و  اي قود ايمبرمف قد تيم 

تنرةيها، يةلت ب يد أربيع سينيوات 

رئيةي   جيدةيد  ألميرةي يا ربيمييا 

ةسييتيييلييل هيييو اآلرييير جييوييييتييي  

ايرارجةف م  ايس ودةف وةحيصيل 

ا عيلي  أوسيميف وهيداةيا مي   أةزا

ايما  واييها ... وعقود سيبلح 

 جدةدة.  

تييرامييا  ييا   ييل ايسيي ييودةييف 

ي زل تير يةيا عي  قيةيادة ايي ياييم 

اإلسبلمل ودم إسرة  بةنلا وبةي  

ايس ودةف واستبلم ايغرامف ايمايةف 

ع  زحاةا ترجيةيرات نيةيوةيور  

د  يف واحيدة، واسيتيبيدال ايي يداء 

اييي ييربييل إلسييرائييةييل بيياييي ييداء 

إلةرا ، وايليمي   يل آيا  قيادة 

دول ايمنطقف بل  اميف تيغيةيةيرات 

  ل ايمنطقف قادمف ال محال.   

 معبد اللش ... تتمة
 رمز الصلٌب -6

 رمز الكلب -2

 رمز دائرة داخل دائرة -8

رموز أخرى : هنان مجمحوعحة  -9

أخرى من الرموز الحتحً وجحدت عحلحى 

جدران معبد اللش، منها زهرة وجحدت 

 على عدة أشكال.

رمححز الححمححربححر والححدائححرة   - 53

 المزخرفتان

رمححوز وردت فححً كححتحححب  -55 

 الرحالة لبل عملٌات الترمٌم 

لام الكثٌر من الرحالة بزٌحارة للحى 

العراق وزاروا محعحبحد اللحش، وألحفحوا 

كتباً عن مشاهداتهم ، ولد ألّح  جحون 

كٌست كتابا عحن االٌحزٌحدٌحٌحن سحنحة )

م( تححت عحنحوان الحححٌحاة بحٌحن 5889

تارٌخ الٌزٌحدٌحن، ٌح حهحر فحٌحهحا  -الكرد

عدداً من الرموز التً لألس  لد تلفت 

أثناء عملٌة الترمٌم للمعبحد، محن بحٌحن 

 هذه الرموز : 

صورة لنسان كحننحه ٌحنحزل محن  -أ 

السماء، وبٌده ما ٌشبه أداة حربٌة أو 

ورلة ملفوفة، وهو ٌنزل للى األرض، 

ولد فسرها عبد الرلٌب ٌحوسح  عحلحى 

أنه اإلله مٌترا ولد أتى بتعلٌمات دٌنحه 

للححى األرض، أو بححٌححده سححٌحح  جححلححبححه 

 لٌضرب به اعداؤه.

 صورة فنس -ب 

لرص الشحمحس: محن الحرمحوز  -ج

الححتححً رسححمححهححا  )بححادغححر( سححنححة ) 

م (، وهذا الرمز كحان محوجحود 5817

على الجهة الٌسرى من بحاب الحمحعحبحد 

من األعلى، وهو غٌر محوجحود ححالحٌحاً 

بسبب عملٌة الحتحرمحٌحم الحتحً أ جحرٌحت 

للمعبد،  فٌما ٌخص تارٌخ هذا الحرمحز 

فححمححد وجححد عححلححى خححتححم ٌححعححود لححلححمححلححن 

الححمححٌححتححانححً شححـححوشححـححتححار واسححتححخححدمححه 

االشـورٌون بكثـرة فً منحححـحوتـحاتـحهحم 

وأختـامهم، وفً زمحن الحزرادشحتحٌحٌحن 

أصبح عبادة الحه الشحمحس فحً أعحلحى 

درجات التمحدٌحس، وكحان رمحزه عحلحى 

شكل لرص الشمس فً وسطه صورة 

 االله .

 االناء الفوار : -د

احد أهم الرمحوز الحتحً تحلحفحت فحً 

معبد اللش هحو رمحز اإلنحاء الحفحوار ، 

ولكن لحسن الح  فمد لام جون كٌست 

برسم هذا الرمز عند زٌحارتحه لحلحمحعحبحد 

لبل اجراء عملٌة الصٌانة، عند فوهحة 

اإلناء ٌصبح الماء علحى شحكحل أوراق 

 النباتات.

 أهالً بالنمد البناء ... تتمة
لم نعتمل لٌادات سٌاسٌة محعحروفحة 

فنلفك لهم تهم تهرٌب ! و لحم نحطحلحب 

من أمحرٌحكحا وضحر وححدات الحححمحاٌحة 

الكردٌة ضمن الئحة اإلرهاب!!... كحل 

ما نتعرض له هو مجرد بهتان و طعن 

فً  شخصٌات لٌادٌة او فحً شحخحص 

السكرتٌر دون  أن ٌتمكن أححد  ححتحى 

اآلن من  تعحزٌحز تحهحمحتحه بحوثحٌحمحة أو 

والعة أو صورة تكسبحهحا و لحو لحلحٌحالً 

من المصدالٌة ، و هنا نعحلحنحهحا لحلحمحأل 

َمن لدٌه وثٌمة تثبت أٌة تحهحمحة و لحو 

على دجاجة ٌملكها أحد أعضاء ححزب 

الوحدة فلٌ هرها للمراء و لال فكحل محا 

ٌححكححتححبححونححه لححٌححسححت لال لصححائححد هححجححاء 

 إلرضاء أمٌر بالطه . 

ربما حاولنا أن نكون متمحٌحزٌحن و 

هذا حمنا ، فاعتمدنا االنتخاب الشفحافحة 

وسٌلة من الماعدة و حتحى الحمحٌحادة و 

ً لحالخحتحال   تركنا فحً الحمحٌحادة هحامشحا

باعتبار رأي األكثرٌة لحراراً  و نشحر 

رأي األللٌة على صدر جرٌحدتحنحا و لحم 

ً محكحررة  نمبل أن ٌكون الحرفحاق نسحخحا

فتركنا هامشاً لالجتهاد و الخصوصحٌحة 

و االختال  و جعلنا النمحد الحبحنحاء فحً 

متناول الجمٌر على جدول الحعحمحل فحً 

كل اجتحمحاح ححزبحً لحٌحكحون محن ححك 

الفرلة الحزبٌة أن تنتمد المٌادة و محن 

حك أحدث عضو أن ٌنتمد السكرتٌر...  

كنا أول من وزح ملصمات فً حلحب و 

دمشك و الجزٌرة تطالب بإلغاء لانحون 

اإلحصاء و أول من نح حم اححتحجحاجحات 

مدنٌة أمام البرلمان السحوري و أمحام 

محاكم ن ام البعث الجائرة و سحفحارات 

الن ام فً الخارج و أول من دعا  للحى 

لشحران الحمححسحتححمحلححٌححن فححً الححمحشححاركححة 

بححالححمححرار السححٌححاسححً... كححمححا كححنححا مححن 

الغائبٌن باستمرار عحن اإلسحتحدعحاءات 

األمنٌة و الرافضٌن الوحٌحدٌحن إللحغحاء 

بحححححجححة وفححاة ابححن  5998نححوروز 

الرئٌس ... كنا من أوائل الذٌن نحبحهحوا 

للى خطورة اإلسحالم السحٌحاسحً عحلحى 

الثحورة السحورٌحة و خحطحورة تسحلحٌحح 

الثورة و لدخال الجهادٌٌن للى سحورٌحا 

و لدخال المسلحٌن للى المدن الكحبحٌحرة 

) حححلححب و حححمححص ..(... أسححسححنححا 

مححؤسححسححة حححمححاٌححة و تححعححلححٌححم الححلححغححة 

الكردٌة ، كرمنا المناضلٌن المدمحاء و 

مستمرون فً  تكرٌم المحتحمحٌحزٌحن كحل 

عام ...تمٌزنا عن غٌرنا بالحكحثحٌحر محن 

الموال  و المبادرات و أثرٌنا بحمحسحط 

ما موروث شعبنا النضالً لحكحنحنحا محر 

ذلن نبمى جزء من الحححركحة الحوطحنحٌحة 

الكردٌة و جزء من اللوحة السورٌة و 

لسنا حالة مثالٌة ، نخطئ و نصٌب بل 

ٌنمصنا الكثٌر و ٌهحمحنحا  رأي الحنحاس 

فٌنا فنهال بحالحنحمحد الحبحنحاء و ال سحهحالً 

 بالتجرٌح .

 تماسم النفوذ... تتمة«مناطك 
)ٌفصل بٌن منبج وعفرٌن(. لكحن 

نشر األمٌركٌٌن لحواتحهحم للحى جحانحب 

األكححراد وضححر حححداً، كححمححا ٌححبححدو، 

 لتهدٌدات أنمرة.

سححورٌححة » هححذه الححهححٌححمححنححة لـحح 

فححً شححمححال الححبححالد «  الحدٌححمحولححراطححٌحة

تختل  للى حد ما عن صورة الوضر 

فً جنوبها وجنوبهحا الشحرلحً. هحنحا 

ً هحً لحجحمحاعحات  الموة األكبحر ححالحٌحا

شححٌححعححٌححة تححتححدفححك بححإشححرا  لٌححرانححً 

لمساعدة الموات الن امٌحة السحورٌحة 

بحغحداد. فحتحح  -فً فتح طرٌك دمشك 

هذا الطر  فً األٌام األخٌرة جبهات 

مححتححعححددة. فححمححن رٌحح  السححوٌححداء 

الشرلً، انطلمت لوات عبر محنحاطحك 

جرداء لرب حدود األردن، وسٌطرت 

ٌحنحتحشحر  »داعحش«على مناطك كان 

ً لحبحل أن تحطحرده محنحهحا  فٌهحا سحابحمحا

فصائل معحارضحة. أمحا فحً الحبحادٌحة، 

فتمدمت الموات الن امٌة وححلحفحاؤهحا 

من رٌ  دمشك الشرلحً وححاصحرت 

المعارضة فً الملمون الشرلً الحذي 

ٌحاصره سابمحاً، لحبحل  »داعش«كان 

أن تحححل محححلحه الحمحوات الحنح حامحٌححة 

والموالون لها. والتمت هحذه الحمحوات 

لبل أٌام مر لوات أخرى كانت تتحمحدم 

فً رٌ  حمص الجنحوبحً الشحرلحً، 

متجهة كما ٌبدو نحو معبر التن  فً 

 لطار خطة فتح الطرٌك للى بغداد.

لحححكحححن الحححمحححوات الحححنححح حححامحححٌحححة 

والمٌلٌشٌات الشٌعٌة لٌسحت وححدهحا 

مححن  »داعححش«مححن ٌحححححاول طححرد 

البادٌة، فهنان أٌضاً فصائل مدعومحة 

مححن دول غححربححٌححة. وعححلححى رغححم أن 

األمٌركٌٌن ضحربحوا ححلحفحاء لحلحنح حام 

السوري عندما التربوا من الفصحائحل 

فً التن ، لال أن ذلن لم ٌتكرر عحلحى 

رغححم مححواصححلححة الححمححوات الححنحح ححامححٌححة 

 وحلفائها تمدمهم فً المنطمة ذاتها.

هححل سححٌحححسححمححح األمحححٌححركححٌحححون 

لححلحححححكححومححة السححورٌححة والححجححمححاعححات 

الشٌعٌة بمواصلة التمدم نحححو ححدود 

العراق؟ لٌس واضحاً الحجحواب ححتحى 

اآلن، لكن لذا ما حصل ذلن وسحبحمحت 

الموات الن امٌة المعارضة للحى دٌحر 

الزور، فحإن ذلحن سحٌحعحنحً بحال شحن 

 ً ً لحمحنحاطحك   –تكرٌساً أمٌركٌا روسحٌحا

النفوذ السورٌحة. سحٌحهحٌحمحن األكحراد 

وحلفاؤهحم عحلحى الشحمحال، بحححمحاٌحة 

أمححٌححركححٌححة، بححٌححنححمححا تححهححٌححمححن الححمححوات 

الن امٌة والجماعات الشٌحعحٌحة عحلحى 

جنوب شرلً البالد، بحماٌة روسٌة. 

ربححمححا هححذا مححا دفححر بححجححزء مححن 

الحمحعحارضحة لحرفححض اتحفحاق  سحتحانححة 

 »تخفٌ  التصعٌد«الخاص بمناطك 

األربر خشٌة أن ٌحؤدي للحى تحمحسحٌحم 

 »داعححش«سححورٌححة. مححر انححهححٌححار 

محنحاطحك «وتماسحم لرثحه، سحتحصحبحح 

ست مناطك بحدالً محن  »تماسم النفوذ

 أربر.
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دوييف عينيصيرةيف بيليبيو   -ببل ش    –إةرا  

طائرل ، نظام ايمبليل نظام مستيبيد  ياسيد   –دةنل 

ال ةتوان  ع  ممارسف اإلرهاا، ةقمع م ارزيةي  

بايحدةد واينار، ال ةتوقف ع  حيميبلت اييتيصيريةيف 

واإلعدام بحق اينشطاء و ل ميقيدميتيليم مينيازيليو 

ا ةيينييحييصيير  شيي ييبيينييا اييي ييرد  ... وييي يي  هييل حييقييا

اإلرهاا اي ايمل بإةرا  وايمنظمات ايتيابي يف ييليا 

 ما ترةد ايس ودةف ودول ايرلةل وتر ةا وايتنظيةيم 

اي ايمل يئلروا  ايمسلمةي  د يع أميرةي يا واييرأ  

 اي ام بليا االتجاه .   

إيا  انت إةرا  وايتنظةمات ايحلةرف يلا شر اء 

مع اينظام ايسيور   يل قيتيل ايسيورةيةي  ودميار 

ايبلد، أية  م ظيم قيادة داعيش وايينيصيرة ايييةي  

ا، هييم  ارتي ييبييوا ايييرييظيائييع بييحييق ايسيورةييةيي  أةزييا

س ودةو  ، أيةست ايجم ةيات اييريةيرةيف وأايرةياء 

ايرلةل هم أ بر ايمموية  يلجماعات اإلرهابيةيف  ، 

أية  م ظم منري  اي ملةات اإلرهابةيف  يل أوربيا 

هم م  ايميغيرا ايي يربيل ، أييةيسيت تير يةيا هيل 

ترانزةت اإلرهابةة  وايداعم ايلوجستل اييرئيةيسيل 

يئلرهاا وشب ات   ل سورةا واي رام،  تقةم عل  

أرازةلا م س راتلم، تداو  جرحياهيم وتيزودهيم 

بايسبلح ، يمايا ال تي يتيرف األنيظيميف اييرسيميةيف  

اي ربةف واإلسبلمةف بلنلم ايمسسويو  اييحيقيةيقيةيو  

ع  ترشل اي نف وايرقر ايليا  أنيجيبيا اإلرهياا ، 

أال ةتحمل ايينيظيام اييرسيميل مسيسوييةيف اييتيروةيل  

ياقا ف اي نف م  ربلل مناهل اييتيربيةيف واييتي يليةيم 

ومسسسات اإلعبلم ايرسمل وأئمف ايمساجد، اييتيل 

ال تتوقف ع  تمجةد األنا ايقومةيف واألنيا اييدةينيةيف 

وايقائد، ايرادم، ايمل ، ايدائيم ...وتيميجيةيد تيارةي   

لّ  غزو  واستباحف وقتل وسبل ...أية  ايينيظيام  جن

ايرسمل اي ربل واإلسبلمل مسيسول عي  تيريشيل 

ايرقر ايمدقع مقابل اياراء ايراحش  ل مجتمي ياتيليم 

م  ربلل ايتزاوح بة  ايسيليطيف واييميال وتيريرةي  

 ايمرسدة    .

هل أراد حي يام ايسي يودةيف  يل عيرف بيدو  

سايح، أ  ةط موا اي ة   يةستحل اييريم عي  قيول 

ا يلمال ايش بل ايقائل ) ط مل ايتيم  ايحقةقف.. تحدةاا

بتستحل اي ة  ك   م  ربلل ايمراسةم االستانيائيةيف 

الستقبال ايرئة  األمرة ل واي رم غةر ايمسيبيوم 

وهداةا بمئات ايمبلةة  م  ايدوالرات ي  وي ائيليتي  

 وعقود بمئات ايملةارات مع ايجانا األمرة ل.

ال نظ  أ  اإلدارة األمرةي يةيف سيتيسيتيحيل أو  

ستتجاهل دور ايس ودةيف بياييتيحيدةيد  يل صينياعيف 

اإلرهاا اي ايمل ودور ايرليةيجيةيةي   يل تيميوةيلي  

   15ودور تر ةا ايمواق  ل تقدةم اي و            

 جائسج عثًاٌ صرب٘ نهشاعرج يهٛكح يساٌ

 ل أجواٍء م  اييود واييتيقيدةير وبيميراسيم 

الئقف، تم تسلةم جائزة عاما  صبر  ايراب ف 

يييلييصييداقييف بييةيي  ايشيي ييوا إييي  ايشيياعييرة 

ايمغربةف ايشلةرة ملة ف مزا ،   –األمازةغةف 

تقدةراا يمواقرلا اينبةلف تجاه ايُ ـرد وقزاةاهيم 

اييي يياديييف وميينيياهزييتييلييا يييلييظييلييم واالسييتييبييداد 

يؤلروة بة  ايش وا، ويي  زمي  ودعواتلا 

"  Hamm  –حرل أُقةم  يل ميدةينيف " هيام 

، حزيره 2ٕٔٓ/    ٘/  ٖٔاأليمانةف، بتارة  

حشدن م  ايملتمة  وماقرة  و تاا، وايسيةيدة 

 Christina - ييرةسييتييةيي  أنييدةييرسييو  

Andersson  صدةقف ايُ ـيرد مي  ميميلي يف

اينروةل،  ما شار   ل اييحيريل و يد قيةياد  

م  حزا ايوحـدة بناءا عيلي  دعيوة رسيميةيف 

 م  ايلجنف ايمنظمف .

بدأ ايحرل ب لمٍف ترحةبةف، تبلها إيقاء  يل 

ميي  ايسييادة " دمحم زةيينييو و حييةييدر عييميير " 

عزوا يجنف ايجائزة  لمفا، بةّنا  ةيليميا  ي يرة 

ايجائزة ونسرليا ايسيابيقيف وأسيبياا اريتيةيار 

ايسةدة مزا  ايحايل.  ما أيقي  ايسيةيد  يميال 

صيدةيق وتيليميةيي ايييراحيل عيايمييا    –سيةيدو 

صبر   لمفا، تحدث  ةلا ع  نزال اييريقيةيد 

وايص وبات ايتل واجلتي  واييميشيقيات اييتيل 

 عان  منلا. 

استلمت ايسةيدة ميليةي يف ميزا  جيائيزتيليا 

بييرييرح وسييرور وسييط تصييرييةييق ايييحييزييور 

وتلانةلم، ام أيقت  لمف م برة، ش رت  يةيليا 

ايلجنف ايمشر ف، وعاهدت علي  ميواصيليتيليا 

ايتزام  ميع ايشي يا ايي يرد   يل نزيايي  

ا م  قصائدها ايجمةلف.  اي ادل، وقرأت ب زا

ارتتم حرل ايت رةم هيا بمقطوعيات  ينيةيف 

م  ايرنانة  )زبةر صايح  و  آال  بيةيوارك، 

 وبإيتقاط صور تي ارةف.

تلسست جائزة عاما  صبير  ييليصيداقيف 

م م  قبل مجميوعيف 443ٔبة  ايش وا عام 

م  األدباء واييميايقيريةي  اييُ يـيرد ايسيورةيةي ، 

 ومنحت عل  ايتوايل ي ل م   

عييايييم االجييتييميياع ايييتيير ييل إسييميياعييةييل  -

 بش جل

ا، اييراحيليف  - سةدة  يرنسيا األويي  سيابيقيا

 دانةةل مةترا 

أستاي ايقانو ، اي راقل ايد يتيور مينيير  -

 ايرزل 

وقد أعلنت ايلجنف ع  قرار منحلا يلسةدة 

،  ييلييل ٕٙٔٓ/   ٙ/    ٙٔمييزا  بييتييارةيي  

جلف  -أمازةغةف جرةئف م  موايةد آةت اعتاا

ايييمييغييرا، حيياصييلييف عييليي    –تييادال أزةييبلل 

اإلجازة  ل ايرلسرف اي امف م  جام ف دمحم بي  

عبد هللا برا ، شاعرة وناشطف ميدا ي يف عي  

حقوم االنسيا  وعي  ايشي يا األميازةيغيل، 

أمزيت عييقييوداُ مي  عييمييرهييا  يل ايييتييليييةييف 

وايتدرة  واألنشطف وايتنقيل بيةي  اييميغيرا 

 ودول ايملجر.

نشرت صحيف وو ياالت أنيبياء أوربيةيف  

ربراا ميرياده أ   2ٕٔٓ/   ٘/   ٕٙةوم ايجم ف 

وسةلف إعبلمةف منزوةف  ل إطار شبي يف  ٖٔ

يليت  "ايت او  األوروبل االسيتيقيصيائيل" وجَّ

ا ألسرة ايرئة  اييتير يل رجيا طيةيا  اتلاما

أردوغا  بايرساد، ألنلا تيميتيلي  سيراا، عيبير 

شر ات وهمةف مسجلف  ل مياييطيا وجيزةيرة 

 ٘.4ٕما ، ناقلف نرط تبل  قيةيميتيليا حيواييل 

ملةو  دوالر، تيليقيتيليا هيدةيف. وتيتيابيع نشير 

، حيةيث 2ٕٔٓأةيار  4ٔايملرات بيدءاا مي  

أوساط أردوغا  وايمت ياونيةي  مي ي  ال تيرد 

عل  تل  االتلياميات وال تيقيدم تيوزيةيحيات 

 حويلا.
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