
1947- 2010

النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

أدافــع عــن         اغــدوا مضطــراً ألن  أَُهاجــم،  »عندمــا 

نفســي«                                        إبراهيــم هنانــو

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/295/  نيسان 2018 م - 2630ك         الثمن: 100 ل.س

»تدمري متثال كـاوا حداد يف مدخل مدينة عفرين«

وزراء اخلارجية العرب يرفضون التدخل التركي يف عفرين 

االحتالل الرتكي لعفرين خمالف جلملة القوانني الدولية وال بديل عن عودة املهجرين
دخــول  علــى   

ً
يومــا خمســين  مــرور  مــع 

إلــى  الجهادييــن  وأعوانــه  الترـكـي  الجيــش 

قســرية  بهجــرة  وتســببه  عفريــن  مدينــة 

ألــف مــن أهالــي عفريــن  ألكثــر مــن /270/ 

لتركيــا  أن  والدانــي  للقا�صــي  ثبــت  وقراهــا، 

الداخــل  حيــال  مريــب  توســعي  مخطــط  

فــي   
ً
مســتخدمة بشــماله،   

ً
بــدءا الســوري 

السيا�صــي  اإلســام  جماعــات  تنفيــذه 

تحــت  املســلحة  تشــكياته  بمختلــف 

يافطــة )معارضــة ســورية وجيــش حــّر...(، 

 إقتنــاص فــرص فــي ظــل توافقــات 
ً
ة

َّ
ومســتِغل

دولهــا  وصفقــات  أســتانة  اجتماعــات 

الضامنــة الثــاث )روســيا، تركيــا وإيــران(، 

الريــاح  أدراج  2 لتذهــب 

 7 األربعــاء  مســاء   ،149 الـــ  اجتماعهــم  ختــام  فــي 

آذار2018، بمقــر الجامعــة العربيــة، عّبــر وزراء الخارجيــة 

العــرب فــي بيــان رســمي عــن رفضهــم للعمليــات العســكرية 

الســورية، فيمــا تحفظــت دولــة قطــر  فــي عفريــن  التركيــة 

التركيــة  العمليــة  فــإن  القــرار،  القــرار. وحســب  هــذا  علــى 

»مــن شــأنها أن تقــوض املســاعي الجاريــة للتحــول إلــى حلــول 

الســورية«. لألزمــة  سياســية 

الحــل  بــأّن  الثابــت  »املوقــف  علــى  البيــان  أكــد  كمــا 

جميــع  مشــاركة  علــى  قائــم  سيا�صــي  حــل  لألزمــة  الوحيــد 

األطــراف الســورية، وفقــا ملــا ورد فــي مفاوضــات جنيــف 1، 

إلــى تســوية سياســية   
ً
ودعــم جهــود األمــم املتحــدة وصــوال

املتحــدة  األمــم  مــع  للتعــاون  الجامعــة  ودعــوة  لألزمــة، 

الصــراع  إلنهــاء  برعايتهــا  تجــري  التــي  املفاوضــات  إلنجــاح 

ســوريا«. فــي  واالســتقرار  الســلم  وإرســاء 

تداعيــات  مــن  الشــديد  »قلقهــم  عــن  الــوزراء  وأعــرب 

تشــهدها  التــي  والخروقــات  العســكرية  األعمــال  اســتمرار 

اتفاقيــات خفــض التصعيــد فــي عــدد مــن أنحــاء ســوريا«، 

ودعــوا »األطــراف التــي لــم تلتــزم بتطبيــق االتفــاق إلى التقيد 

بآليــة تثبيــت وقــف إطــاق النــار واألعمــال العدائيــة«.

ُيذكــر أن قطــر قــد أعلنــت فــي آب 2015 تحفظهــا علــى 

بيــان جامعــة الــدول العربيــة الــذي اســتنكر قصــف تركيــا 

 بحــق تركيــا 
ً
ملناطــق فــي شــمال العــراق، فيمــا تصفــه دائمــا

إلــى جانــب  فــي الدفــاع عــن نفســها، وهــي الدولــة الوحيــدة 

تغطيــة  توفــر  التــي  العالمــي،  املســلمين  االخــوان  تنظيــم 

علــى  عدوانــه  فــي  الترـكـي  للجيــش  وإعاميــة  دبلوماســية 

عفريــن.

الكاتب دلـژار سيدا يف رحيله األبدي

حياتــه  فــي  كافــح  الطيبــة،  وروحــه  املعهــود  بهدوئــه 

 بلغتــه األم، 
ً
 بالثقافــة والعلــم، شــغوفا

ً
 وملمــا

ً
باقتــدار، محبــا

 ألســرته.
ً
 لعملــه الحزبــي، ومربيــا

ً
 ومواكبــا

ً
 سياســيا

ً
مناضــا

ريعــان  فــي  الكرديــة  الحركــة  صفــوف  إلــى  انتســب 

دائــرة  فــي   
ً
األخيــرة عضــوا الســنوات  فــي  كان  أن  إال  شــبابه، 

ديريــك لحــزب الوحـــدة )يكيتــي(، وكذلــك عمــل ســنوات فــي 

 فــي هيئــة 
ً
ـــرد )كوملــه( وعضــوا

ُ
صفــوف جمعيــة الشــباب الك

 فــي مؤسســة 
ً
 مؤسســا

ً
تحريــر مجلتهــا )بــروان(، وكان عضــوا

 فــي لجنــة 
ً
تعليــم وحمايــة اللغــة الكرديــة فــي ســوريا، وعضــوا

الجزيــرة لهيئــة تحريــر جريــدة نـــوروز، كمــا عمــل فــي مؤسســة 

اإلداريــة  الهيئــة  فــي   
ً
عضــوا ليصبــح  الكرديــة  والت  وإذاعــة 

ملجلــة والت، وكتــب العديــد مــن املقــاالت لـــ ) ريــا تــازا ( املوقــع 

ـــرد فــي روســيا.
ُ

اإللكترونــي املهتــم بشــؤون الك

لقاء وفد مشترك من التحالف الوطين الكردي وتيار بناء الدولة السورية مع نائب وزير اخلارجية الروسي 
وزارة  مبنــى  فــي   2018/4/6 الجمعــة  يــوم  التقــى 

الخارجّيــة الروســّية فــي موســكو وفــد مشــترك مــن التحالــف 

إبراهيــم – صــاح  الســادة )حبيــب  الكــردي ضــّم  الوطنــي 

علمــداري – لقمــان أيانــة – عثمــان محمــد( ومــن تيــار بنــاء 

الدولــة الســورّية ضــم الســادة )لــؤي حســين – منــى غانــم 

– جــوان أّيــو( مــع الســّيد ميخائيــل بوغدانــوف نائــب وزيــر 

للرئيــس  الخــاص  واملبعــوث  حادّيــة 
ّ
االت روســيا  خارجّيــة 

وأفريقيــا. األوســط  الشــرق  لشــؤون  الرو�صــي 

حيــث  والنصــف،  الســاعتين  حوالــي  اللقــاء  اســتمر 

6 5 نقــل ممثلــي التحالــف موقفــه مــن األحــداث 
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عمليات التغيري الديموغرايف واالستيطان القرسي يف عفرين وريفها مستمرة

الجــوار  عاقــات  بموجبــات  يمــت  مــا  كل 

اإلنســانية،  والقيــم  الدوليــة  والقوانيــن 

الترـكـي  االحتــال  ســلطات  تواصــل  حيــث 

يــد  إطــاق  فــي  املعروفــة  سياســاتها 

( الرتــكاب املوبقــات، عبــر  جماعــات )الحــرَّ

مزيــد مــن التعــدي والفظائــع بحــق املدنييــن 

ـــرد وممتلكاتهــم وحرمــة بيوتهــم... وذلــك 
ُ

الك

بهــدف توفيــر مســتلزمات إنجــاح )مشــاريع 

إســكان( لصالــح مهجريــن عــرب مــن أهالــي 

ونواحيهــا،  عفريــن  فــي  وغيرهــا  الغوطــة 

فــي  الحــدودي  الشــريط  قــرى  فيهــا  بمــا 

الجانــب الســوري املتاخــم ألرا�صــي تركيــا، 

واضــح،  ديموغرافــي  تغييــر  إحــداث  بغيــة 

العنــف  وبــذور  الكراهيــة  زرع  شــأنه  مــن 

والاســتقرار علــى املــدى القريــب والبعيــد.

تجهــد  املحمــوم،  الســياق  هــذا  وفــي 

وملحقاتــه  الرســمي  الترـكـي  اإلعــام  ماكنــة 

اإلخــوان  شــبكات  إعاميــي  دهاقنــة  مــن 

املســلمين وأنصار )دولة الخافة( لتســويغ 

علــى  والتســتر  االحتــال  وجــه  وتجميــل 

ــد بتخريــب  مآربــه ومبتغــاه الرئيــس املتجّسِ

ومحــو معالــم منطقــة عفريــن وخصوصيــة 

ـــرد ولغتهــم األم... وذلــك بذريعــة 
ُ

الك أهلهــا 

)أمنهــا  وشــماعة  تركيــا  وحــدة  حمايــة 

القومــي(.

املحايديــن  املتابعيــن  معظــم  إن 

وغالبيــة الســوريين علــى اختــاف ميولهــم، 

مواطنــي  مــن   
ً
واســعا  

ً
طيفــا وكذلــك 

علــى  الجــارة  تركيــا  جمهوريــة  وفعاليــات 

قناعــة تامــة بــأن حكومــة وســلطات حــزب 

العدالــة والتنميــة الترـكـي علــى مــدى ســبع 

قــد  الســورية  األزمــة  عمــر  مــن  ســنوات 

فــي   خطيــرة 
ً
أدوارا األمــر  حقيقــة  فــي  لعبــت 

جهــة  مــن   
ً
خصوصــا الســوري،  الداخــل 

اإلرهابــي،  التكفيــر  قــوى  ورعايــة  دعــم 

النصــرة  )داعــش،  الثاثــي  وأشــهرها 

تكــون  وبذلــك  التركســتاني(،  واإلســامي 

مســاعي   
ً
كثيــرا أعاقــت  قــد  الدولــة  تركيــا 

إيجــاد مخــرج لحــل سيا�صــي ســلمي لألزمــة 

 
ً
مؤخــرا لعفريــن  فباحتالهــا  الســورية، 

 
ً
 ميدانيــا

ً
تكــون تركيــا قــد أضافــت تعقيــدا

 لألزمــة الســورية املركبــة، مســتهترة 
ً
جديــدا

بــكل مــا هــو ســوري – إقليمــي ودولــي، وال 

خيــار أفضــل أمامهــا ســوى االنســحاب إلــى 

.
ً
دوليــا بهــا  املعتــرف  أراضيهــا  داخــل 

االحتالل التركي لعفرين  ... تتمة

التــي  املأســاوية  األوضــاع  بخصــوص 

تعيشــها منطقــة عفريــن وأهاليهــا النازحيــن، 

رفــع حــزب الوحـــدة )يكيتــي( مذكــرة بعنــوان 

إلــى  عفريــن(  إلنقــاذ  ومناشــدة  )نـــداء 

وقــوى  جهــات  وإلــى  العالمــي  العــام  الــرأي 

إلــى  رجمــت 
ُ
ت حيــث  دوليــة،  ومنظمــات 

األملانيــة  الفرنســية،  اإلنكليزيــة،  اللغــات 

إلــى  إيصالهــا  وتــم  والكردية-الصورانيــة، 

العديــد مــن ســفارات الــدول واملؤسســات، 

 فــي صفحــات 
ً
 ملحوظــا

ً
كمــا والقــت انتشــارا

نصهــا: فيمايلــي  اإلعــام، 

إلـى:

األمــم  لهيئــة  العــام  األميــن   -

غوتيريــش. أنطونيــو  الســيد  املتحــدة، 

ســوريا،  إلــى  األممــي  املبعــوث   -

مســتورا. دي  ســتيفان  الســيد 

املتحــدة  األمــم  مفــوض   -

زيــد  الســيد  اإلنســان،  لحقــوق  الســامي 

الحســين. رعــد 

الدوليــة  التحقيــق  لجنــة   -

العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  املســتقلة 

اإلنســان  حقــوق  ومجلــس  الســورية، 

املتحــدة.  لألمــم  التابــع 

)الواليــات  خارجيــة  وزراء   -

االتحاديــة،  روســيا  األمريكيــة،  املتحــدة 

الصيــن  جمهوريــة  األوربــي،  االتحــاد 

جمهوريــة  املتحــدة،  اململكــة  الشــعبية، 

العربيــة(.  الجامعــة  العربيــة،  مصــر 

الســورية  املنظمــات   -

بحقــوق  املعنيــة  والدوليــة  واإلقليميــة 

. ن نســا إل ا

وجميــع  العالمــي  العــام  الــرأي   -

والحريــة  العدالــة  قيــم  عــن  املدافعيــن 

. ة ملســاوا وا

مــع  التركيــة  املســلحة  القــوات  قامــت 

فصائــل  بينهــا  مســلحة،  ســورية  فصائــل 

بهجــوم  متشــددة،  راديكاليــة  إســامية 

للقانــون  ومنــاٍف  مبــّرر  غيــر  عســكري 

الدولــي، باجتيــاح الحــدود الدوليــة )التركيــة 

دولــة  أرا�صــي  علــى  واالعتــداء  الســورية( 

الحكومــة  مــن  تفويــض  دون  مجــاورة، 

عفريــن  منطقــة  احتــال  ثــم  الســورية، 

بســكانها   
ً
تاريخيــا املعروفــة  الســورية، 

ـــرد، شــمال غــرب حلــب، بذريعــة حمايــة 
ُ

الك

 أن حكومــة 
ً
»األمــن القومــي الترـكـي«، علمــا

اعتــداء  حادثــة  إثبــات  عــن  عاجــزة  أنقــرة 

باتجــاه  اآلمنــة  املنطقــة  هــذه  مــن  واحــدة 

األرا�صــي التركيــة، وذلــك فــي مســعى محمــوم 

ودورهــم  ـــرد 
ُ

للك التاريخــي  الوجــود  لضــرب 

البنــاء مــن جهــة، وتحقيــق أطمــاع توســعية 

لتركيــا فــي األرض الســورية مــن جهــة أخــرى. 

الترـكـي  االحتــال  قــوات  ارتكبــْت  لقــد 

بإمرتهــا  العاملــة  الســورية  والفصائــل 

علــى  الســيطرة  ولغايــة   2018/1/20 منــذ 

 2018/03/18 بتاريــخ  عفريــن  مدينــة 

وحتــى اللحظــة، جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

ممنهــج،  نحــو  علــى  وانتهــاكات  اإلنســانية 

فيمايلــي:  لخصهــا 
ُ
ن

- قتل وجرح اآلالف من املدنيين، بينهم 

الســن،  وكبــار  والنســاء  األطفــال  عشــرات 

تدميــر  إلــى  باإلضافــة  واختطــاف بعضهــم، 

كلــي أو جزئــي فــي منــازل الســكان، ومرافــق 

واملــدارس  واملســاجد  كاملشــافي  عامــة 

املركزيــة  )املحطــة  الشــرب  ميــاه  ومنشــآت 

التــي تغــذي مدينــة عفريــن بميــاه الشــرب( 

واالضــرار  الحيوانيــة،  الثــروة  وتنميــة 

أثريــة  مواقــع  وتخريــب  والغابــات.   بالبيئــة 

بــراد  وموقــع  دارة  عيــن  كمعبــد  شــهيرة 

مــارون(.  مــار  ضريــح  يضــم  )الــذي 

 
ً
بــرا العشــوائي  القصــف  نتيجــة   -

، تــم تهجيــر مــا ال يقــل عــن 200 ألــف 
ً
وجــوا

مــن منطقــة عفريــن، وهــم  كــردي  مواطــن 

حلــب،  ريــف  مناطــق  فــي  بشــّدة  يعانــون 

ظــّل  فــي  مأســاوية،  اإلنســانية  وأوضاعهــم 

مــن  الحيــاة،  مســتلزمات  غالبيــة  فقــدان 

األطفــال  وحليــب  ومســكن  وملبــٍس  مــأكٍل 

مــن األطفــال  واألدويــة، وقــد فقــَد العديــُد 

والشــيوخ حياتهــم بســبب قســاوة وفقــدان 

ظــروف املعيشــة. كمــا أن عشــرات اآلالف 

ديارهــم  إلــى  العــودة  فــي  الراغبيــن  مــن 

االحتــال  ســلطات  إغــاق  أمــام  عاجــزون 

عفريــن  فــي  بيوتهــم  إلــى  العــودة  ملعابــر 

بنواحيهــا وقراهــا ومزارعهــا، وال تســمح لهــم 

مدينــة  إلــى  بالتوجــه  الســورية  الحكومــة 

بأمــراض  إصابــات  حــاالت  ووثقــت  حلــب. 

الرئــوي  )الــدرن(  كالســل  خطيــرة  ُمعديــة 

واالزدحــام  الطبيــة  الرعايــة  غيــاب  نتيجــة 

الكبيــر. الســكاني 

ــم وواســع النطــاق، 
ّ
- ســلب ونهــب منظ

واملحــات  األهالــي  منــازل  محتويــات  شــمل 

واملســتودعات،  3 واملتاجــر 
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التقاريــر  مــن  العديــد  فــي  موثــق  وهــذا 

اإلعاميــة والحقوقيــة. وبخــاف إدعــاءات 

غــزو  عمليــة  أن  نؤكــد  املحتلــة،  القــوى 

مــة وشــارك فيهــا 
ّ
عفريــن كانــت مقــررة ومنظ

الســورية،  املعارضــة  مقاتلــي  مــن  اآلالف 

املحلّييــن  الســكان  إفقــار  إلــى  تهــدف  وهــي 

 
ً
وإذاللهــم، ومــازال النهــب والســلب مســتمرا

 إلــى حــاالت االبتــزاز 
ً
حتــى اللحظــة، إضافــة

والتهديــد أو االختطــاف مــن أجــل الحصــول 

ماليــة.  مبالــغ  علــى 

الديموغرافــي  التغييــر  عمليــات   -

وريفهــا  عفريــن  فــي  القســري  واالســتيطان 

مســتمرة، حيــث تــم إســكان آالف العائــات 

مــن  املمنوعيــن  عفريــن  ســكان  منــازل  فــي 

العــودة إلــى ديارهــم. معظــُم هــذه العائــات 

والضميــر  الغوطــة  مــن  اســتقدامها  تــم 

وإدلــب.  اعــزاز  مخيمــات  ومــن  وغيرهــا 

للخصوصيــة  مقصــود  اســتهداف   -

علــى  االعتــداء  شــمل  للمنطقــة،  القوميــة 

الرموز واملعالم ذات الخصوصية الثقافية 

للشــعب الكــردي وتخريبهــا وإزالتهــا. وفــي يــوم 

اقتحــام مدينــة عفريــن، تــم تحطيــم نصــب 

تــذكاري للبطــل األســطوري »كاوا الحــداد« 

ـــرد وشــعوب أخــرى إلــى 
ُ

الــذي ُيشــير عنــد الك

عيــد نـــوروز، كرمــز كفاحــي فــي وجــه الظلــم 

مــن  الكرديــة  الكلمــات  وإزالــة  والطغيــان. 

واجهــات املقــّرات واملؤسســات واســتبدالها 

بعبــارات تركيــة - عربيــة. 

- اعتقاالت عشوائية وكيفية، وحاالت 

ونشــطاء  صحفييــن  واختطــاف  تعذيــب، 

مــن عفريــن واقتيادهــم إلــى جهاٍت مجهولة، 

نذكــر منهــم عميــد كليــة األدب الكــردي فــي 

شــيخو«  املجيــد  »د.عبــد  عفريــن  جامعــة 

 ،
ً
مجهــوال مصيــره  يــزال  وال  عــام(   67(

رة الفوتوغرافيــة  وكذلــك اختطــاف املصــّوِ

ومصيرهــا  جــول«  قــره  »دلشــان  الســيدة 

، والكثيــر مــن الشــباب ملجــرد 
ً
مجهــول أيضــا

الشــبهة بكونهــم رافضيــن للغــزو واالحتــال 

العامــة  الحريــات  تغييــب  ظــل  فــي  الترـكـي، 

والفرديــة، وفــرض حظــر علــى ممارســة أي 

نشــاط مدنــي، ثقافــي أو إعامــي، إال الــذي 

وسياســته.  االحتــال  بروباغنــدا  يخــدم 

والكراهيــة  العنصريــة  ثقافــة  نشــُر   -

املجتمــع،  فــي  واملذهبــي  الدينــي  والتطــرف 

متطرفــة  ونعــوت  أوصــاف  وإطــاق 

وتحقيريــة علــى ســكان املنطقــة كـــ »الخنازير 

واملاحــدة والكفــار«، لتبريــر االعتــداء عليهم 

واضــح  انتقــام  وهنــاك  ممتلكاتهــم.  وســلب 

لســكان  املنفتــح  االجتماعــي  الطابــع  مــن 

االجتماعــي  ونســيجها  عفريــن  منطقــة 

ـــرد اإليزدّيــون فــي خطــر أكبــر 
ُ

املتآلــف. والك

بســبب خصوصيتهــم العقائديــة والدينيــة، 

حيث يجري إكراههم على ترك معتقداتهم 

، واالستهزاء 
ً
واعتناق الدين اإلسامي عنوة

عانيــة.  ومعتقداتهــم  بمقدســاتهم 

املجــال  فــي  تــام  شــبه  شــلل  هنــاك   -

والزراعــي،  والصناعــي  االقتصــادي 

والخبــرات  العاملــة  األيــدي  هجــرت  حيــث 

وصناعــة  البيريــن  معامــل  وتوقفــت 

والتصنيــع  األلبســة  وورشــات  الصابــون 

وإصــاح اآلليــات، بــل وُنهبــت معظمهــا، أمــا 

األعمــال الزراعيــة والخدمــات فهــي فــي أدنــى 

مستوياتها، حيث ُسرقت معظم الجرارات 

حقــول  وتضــررت  الزراعيــة،  والتجهيــزات 

القصــف  بســبب  والغابــات  الزيتــون 

 إلــى فقــدان ثــروة 
ً
الترـكـي واملعــارك، إضافــة

حيوانيــة كبيــرة، ممــا ُينــذر بفقــر مدقــع فــي 

عاليــة. بطالــة  ونســبة  املجتمــع 

 ،
ً
عمومــا الخدمــات  مســتوى  تدنــي   -

ُيعانــي  عفريــن  فــي  العــام  الصحــي  والوضــع 

نقــص  بســبب  اإلمكانــات،  العــوز وضعــف 

الخاصــة  املشــافي  واغــاق  الطبــي  الــكادر 

جديــد  مــن  الترخيــص  إلــى  حيلــت 
ُ
أ التــي 

لــدى تركيــا، وخــروج العديــد مــن العيــادات 

مــن  املركــزي  آفريــن  التخصصيــة ومشــفى 

 إلــى قلــة كميــات األدويــة 
ً
الخدمــة، إضافــة

وأنــواع  كميــات  وتدنــي  بعضهــا،  وفقــدان 

مــن  قلــق  هنــاك  حيــث  الغذائيــة،  املــواد 

القمامــة  تراكــم  بســبب  األمــراض  انتشــار 

 مــع قــرب حلــول فصــل 
ً
واألنقــاض، خاصــة

العيــادات  بعــض  توفــر  رغــم  الصيــف، 

إلــى  املر�صــى  بعــض  وإســعاف  الطبيــة 

التركيــة. املشــافي 

واملعاهــد وجامعــة  املــدارس  توقفــت   -

عفرين ومعاهد املوسيقا والرسم واللغات 

عــن الــدوام منــذ بــدء عمليــة غــزو عفريــن، 

وفقــد الطــاب فرصهــم فــي تحصيــل درا�صــي 

الئــق وفــي تطويــر وتنميــة مواهبهــم، كمــا أن 

يــن، مــن رعــب وضيــاع  األطفــال عانــوا األمرَّ

ورعايــة صحيــة متدنيــة. 

 

السيدات والسادة:

واملعطيــات  املوثقــة  الوقائــع  وفــق 

منطقــة  ســكان  حيــاة  أن  يتبّيــن  امليدانّيــة 

فــي  الترـكـي  االحتــال  حكــم  تحــت  عفريــن 

فــي  النازحيــن  حيــاة  وكذلــك  كبيــر،  خطــر 

وديرجمــال  رفعــت  وتــل  الشــهباء  مناطــق 

وبلدتي نبل والزهراء وقرى جبال ســمعان/ 

حلــب  شــمال   – شــيروا/  روباريــا-  ليلــون، 

ــا أحــوال منطقــة عفريــن  وأهاليهــا. وإذا قارنَّ

للعــدوان  الســابقة  بتلــك  اليــوم  وســكانها 

واالســتقرار  األمــان  حيــث  واالحتــال، 

ســوريا  شــمال  فــي  والدمــار  العنــف  وســط 

 ملــا 
ً
 آمنــا

ً
وحلــب، بحيــث كانــت املنطقــة مــاذا

يقــارب نصــف مليــون إنســان ســوري هــارب 

مــن جحيــم العنــف مــن مناطــق ريــف حلــب 

الكبــرى  الجريمــة  حجــم  نــدرك  وإدلــب، 

والفصائــل  التركيــة  الدولــة  ارتكبتهــا  التــي 

منطقــة  بحــق  بأمرهــا  املؤتمــرة  الســورية 

عفريــن  فــي  بقــي  فمــن  وســكانها،  عفريــن 

تتعامــل معــه ســلطات االحتــال كرهينــة، 

بعــد  كبيــر  ســجن  إلــى  عفريــن  وتحولــت 

ُهّجــر  ومــن  الســكان،  ممتلــكات  نهبــت  أن 

يعانــي  حياتــه  علــى  الخــوف  بســبب  ــزح 
ُ
ون

واإلنســانية  املعيشــية  الظــروف  أســوأ 

تفتقــر  بدائيــة  مخيمــات  فــي  أو  العــراء  فــي 

ألبســط الشــروط الصحيــة، حيــث لــم تقــم 

الحكومة الســورية أو املنظمات اإلنســانية 

أهميــة. ذات  مســاعدات  بتقديــم 

إن الوجــود العســكري واإلداري التركــي 

ســمات  كافــة  يحمــل  عفريــن  منطقــة  فــي 

القانــون  وفــق  االحتــال  دولــة  وصفــات 

الحكومــة  كــون  بــه،  يتصــل  ومــا  الدولــي 

أرا�صــي  الجتيــاح  جيشــها  دفعــت  التركيــة 

للقانــون  منــاف  نحــو  علــى  مجــاورة  دولــة 

الحكومــة  مــن  تفويــض  ودون  الدولــي 

عفريــن  منطقــة  وأخضعــت  الســورية، 

عســكرية  قــوات  لســيطرة  الســورية 

أجنبيــة ورفعــت العلــم التركــي علــى املقــرات 

وعمــل  العامــة،  والســاحات  واملؤسســات 

ومقــرات  نقــاط  بنــاء  علــى  الترـكـي  الجيــش 

عســكرية علــى الحــدود مــن الجهــة الســورية 

املنطقــة.  عمــق  وفــي 

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  فــي  إننــا 

نناشــُد  )يكيتــي(  ســوريا  فــي  الكــردي 

تجــاه  بواجبكــم  للقيــام  الحيــة  ضمائركــم 

واملهدديــن،  املضطهديــن  وأهاليهــا  عفريــن 

املتحــدة  األمــم  هيئــة  نناشــد  كمــا 

لجــان  إلرســال  عنهــا  املنبثقــة  واملؤسســات 

االنتهــاكات  لتحــري  املنطقــة  إلــى  خاصــة 

والجرائــم ومعاينــة آثــار االحتــال، وكذلــك 

بكــم  ونهيــُب  والنازحيــن.  املهجريــن  معانــاة 

للعمــل  التركيــة،  الحكومــة  علــى   
َ
الضغــط

علــى وقــف كافــة االنتهــاكات وإزالــة األلغــام 

الجثــث  وانتشــال  املعــارك  فــات 
ّ
ومخل

وتوفيــر  املتضرريــن  وتعويــض  املتفســخة 

مقومات الحياة وااللتزام الكامل بواجبات 

ومســؤوليات ســلطة االحتــال حتــى جــاء 

الجيــش الترـكـي ومــن رافقــه مــن ميليشــيات 

وعــودة  ــة 
ّ
املحتل الســورية  األرا�صــي  عــن 

عفريــن إلــى أهلهــا والســيادة الســورية. تلــك 

املواثيــق  فــي  عنهــا  املنصــوص  املســؤوليات 

فــي  الــواردة  الرئيســية  والقواعــد  الدوليــة 

الئحــة الهــاي لعــام 1907 )املــواد مــن 42-

)اتفاقيــة  الرابعــة  جنيــف  واتفاقيــة   )56

ومــن   34-27 مــن  املــواد  الرابعــة،  جنيــف 

أحــكام  بعــض  إلــى  باإلضافــة   ،)78-47

والقانــون  األول  اإلضافــي  البروتوكــول 

أبرزهــا:  العرفــي،  اإلنســاني  الدولــي 

علــى  ســيادة  املحتــل  يكتســب  ال   -

األرض- االحتــال، ليــس إال حالــة مؤقتــة.

-  يجــب علــى ســلطة االحتــال احتــرام 

مــا  املحتلــة  األرض  فــي  النافــذة  القوانيــن 

 لتطبيــق 
ً
 ألمنهــا أو عائقــا

ً
لــم تشــكل تهديــدا

لاحتــال. الدولــي  القانــون 

اتخــاذ  املحتلــة  القــوة  علــى  يجــب    -

النظــام  وضمــان  الســتعادة  تدابيــر 

اإلمــكان.  بقــدر  العامــة  والســامة 

-  يجــب علــى القــوة املحتلــة باســتخدام 

لضمــان  لهــا،  املتاحــة  الوســائل  جميــع 

كفايــة معاييــر النظافــة الصحيــة والصحــة 

إلــى  باإلضافــة  العامــة، 

عمليات التغيير الديمغرافي  ... تتمة
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وحدة تدقيق الوقائع: كم هجوما تعرضت له تركيا من عفرين؟

اإلمــداد بالغــذاء والرعايــة الطبيــة للســكان 

االحتــال.  تحــت  الواقعيــن 

-  ال يجــوز إجبــار الســكان فــي املنطقــة 

املســلحة  بالقــوات  الخدمــة  علــى  املحتلــة 

االحتــال. لســلطة 

- تحظــر عمليــات النقــل الجماعيــة أو 

أو  املحتلــة  األرض  مــن  للســكان  الفرديــة 

داخلهــا. 

الســكان  نقــل  عمليــات  تحظــر    -

إلــى  االحتــال  لســلطة  التابعيــن  املدنييــن 

كــون  عــن  النظــر  بغــض  املحتلــة،  األرض 

طواعيــة. أو   
ً
قســريا النقــل  هــذا 

- يحظر العقاب الجماعي. 

-  يحظر أخذ الرهائن.

مــن  االقتصــاص  تدابيــر  تحظــر    -

وممتلكاتهــم. املحمييــن  األشــخاص 

- تحظــر مصــادرة املمتلــكات الخاصــة 

بواســطة املحتــل.

أو  العــدو  ممتلــكات  تدميــر  يحظــر   -

االســتياء عليهــا، مــا لــم يكــن هــذا التدميــر 

العســكرية  الضــرورة  تســتدعيه   
ً
أمــرا

املطلقــة أثنــاء مباشــرة األعمــال العدائيــة.

-  يحظر تدمير املمتلكات الثقافية.

-  يحصــل األشــخاص املتهمــون بفعــل 

إجرامــي علــى إجــراءات تحتــرم الضمانــات 

 )فعلــى ســبيل 
ً
القضائيــة املعتــرف بهــا دوليــا

املثــال يجــب إخطارهــم بســبب احتجازهم، 

والخضــوع  لهــم،  محــددة  تهــم  وتوجيــه 

ملحاكمــة عادلــة فــي أســرع وقــت ممكــن(.

الحركــة  ملوظفــي  الســماح  يجــب   -

الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر 

بتنفيــذ أنشــطتهم اإلنســانية، ويجــب منــح 

الخصــوص  وجــه  علــى  الدوليــة  اللجنــة 

األشــخاص  جميــع  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 

كانــوا  وســواء  كانــوا،  أينمــا  املحمييــن، 

ال. أم  حريتهــم  مــن  محروميــن 

 للحق والعدالة
ً
ودمتم سندا

24 / نيسان )إبريل( 2018

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

في سوريا )يكيتي(

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

- املوقع الرسمي للحزب:

www.yek-dem.com 

- البريد االلكتروني:

 info@yek-dem.com 

عمليات التغيير الديمغرافي  ... تتمة

بي بي �سي تركي

 27 أبريل/ نيسان 2018

الزعم:

علــى  الترـكـي  العســكري  الهجــوم  عقــب 

املتحــدث  كتــب  ســوريا  شــمال  فــي  عفريــن 

يقــول:«  كاليــن  إبراهيــم  الترـكـي  الرئا�صــي 

املــدن  تعرضــت  وحــده  املا�صــي  العــام  فــي 

التركيــة ألكثــر مــن 700 هجــوم مــن منطقــة 

الشــعب  حمايــة  وحــدات  بقيــادة  عفريــن 

الكــردي.«

ما توصلت له وحدة تدقيق الوقائع:

حــول  متعــددة  مصــادر  إلــى  بالرجــوع 

وجــد  املنطقــة  فــي  املعلنــة  الهجمــات  عــدد 

هجــوم   700 الـــ  رقــم  مــن  كثيــرا  أقــل  أنهــا 

حيــث لــم يتجــاوز 26 هجومــا. وقالــت وزارة 

الخارجيــة التركيــة لوحــدة تدقيــق الوقائــع 

»تحــرش  حــادث   700 هنــاك  كان  إنــه 

بإطــاق النــار«، وعرفــت هــذه العبــارة بأنهــا 

مباشــرة،  تركيــا  يســتهدف  ال  �صــيء  »أي 

ولكــن قــد يكــون عرضــا جانبيــا لاشــتباكات 

الخارجيــة  وزارة  وقالــت  ســوريا.«  فــي 

التركيــة إنهــا رصــدت 90 هجومــا اســتهدف 

الفتــرة. نفــس  فــي  مباشــر  بشــكل  تركيــا 

الزيتــون  غصــن  عمليــة  تركيــا  وشــنت 

فــي  األكــراد  ميليشــيا  ضــد  العســكرية 

 20 فــي  ســوريا  شــمالي  عفريــن  منطقــة 

املا�صــي. أول  يناير/كانــون 

مدينــة  علــى  الســيطرة  أنقــرة  وأعلنــت 

أن  إلــى  الترـكـي  الرئيــس  وأشــار  عفريــن، 

العمليــات العســكرية قــد تمتــد إلــى مناطــق 

منبــج. مثــل  ســوريا  شــمال  فــي  أخــرى 

فــي  الهجــوم  شــنت  إنهــا  تركيــا  وقالــت 

عــن  الدفــاع  فــي  املشــروع  »حقهــا  إطــار 

نفســها الــذي أقــره ميثــاق األمــم املتحــدة.« 

هجــوم   700 بوقــوع  الزعــم  واســتخدم 

أتــراك  مســؤولين  لســان  علــى  جــاء  والــذي 

الهجــوم. لهــذا  مبــررا  املســتوى  رفيعــي 

وكان املتحــدث الرئا�صــي قــد أورد هــذا 

الزعــم فــي مقــال كتبــه ملوقــع �صــي إن إن فــي 

إلــى  فبراير/شــباط املا�صــي. وتمــت اإلشــارة 

املقــال فــي الحســاب الرســمي للرئاســة علــى 

موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر.

كمــا أشــار إلــى رقــم الـــ 700 هجــوم نائــب 

صحفــي  مؤتمــر  فــي  الترـكـي  الــوزراء  رئيــس 

بعــد يــوم مــن العمليــة.

وقد أجرت وحدة تدقيق الوقائع بحثا 

موســعا حــول تقاريــر بشــأن وقــوع هجمــات 

مســتخدمة  الفتــرة  نفــس  فــي  تركيــا  علــى 

مصــادر مختلفــة، وقــد توصلــت إلــى تقاريــر 

بشــأن وقوع 26 هجوم فقط من ســوريا في 

الفتــرة بيــن 1 يناير/كانــون ثانــي 2017 و20 

عــام 2018 و15 فقــط  ثانــي  يناير/كانــون 

مــن هــذه الهجمــات جــاءت مــن عفريــن.

أصــدر  قــد  الترـكـي  الجيــش  وكان 

بيانــات مفصلــة بشــأن هــذه الحــوادث التــي 

حــوادث  إلــى  جنــدي  مقتــل  بيــن  تراوحــت 

أقــل خطــورة كثيــرا مثــل ســقوط 5 طلقــات 

فــارغ. حقــل  فــي  رشــاش  مدفــع 

كمــا قارنــت وحــدة تدقيــق الوقائــع بيــن 

عديــدة  أخــرى  ومصــادر  الجيــش  بيانــات 

ووكالــة  الرســمية  األناضــول  وكالــة  منهــا 

liveuamap. وموقــع  الخاصــة  دوغــان 

com الذي يجمع كل ما ينشــر على وســائل 

النــزاع. مواقــع  مــن  االجتماعــي  التواصــل 

بــي  لبــي  ترـكـي  عســكري  مصــدر  وقــال 

الخارجيــة  لــوزارة  الرجــوع  عليهــا  إن  �صــي 

التركيــة للحصــول علــى تقاريــر كاملــة عــن الـــ 

700 هجــوم، مشــيرا إلــى أنــه لــم يعلــن عــن 

أغلبهــا«. بــل  الهجمــات  »كل 

أيــة  لــم تصــدر وزارة الخارجيــة  ولكــن 

الشــأن. بهــذا  تقاريــر 

ولكــن لــدى اتصــال بــي بــي �صــي مجــددا 

 700 إن  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  قالــت 

وقــع. قــد  النــار«  بإطــاق  »تحــرش  حــادث 

�صــيء  »أي  بأنهــا  العبــارة  هــذه  وعرفــت 

ال يســتهدف تركيــا مباشــرة ولكــن قــد يكــون 

عرضــا جانبيــا لاشــتباكات فــي ســوريا.«

وقالــت أيضــا إن بعــض هــذه الهجمــات 

اســتهدف مواقــع عســكرية تركيــة فــي شــمال 

أخــرى  ومناطــق  أدلــب  بينهــا  مــن  ســوريا 

الحــر  الســوري  الجيــش  عليهــا  يســيطر 

املدعــوم مــن تركيــا، األمــر الــذي يتعــارض 

عــن  تحدثــت  التــي  الرســمية  البيانــات  مــع 

التركيــة.« املــدن  »ضــد  هجمــات 

إنهــا  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 

تعــرف »الهجمــات« كحــوادث »اســتهدفت 

 90 رصــدت  وإنهــا  مباشــرة«،  تركيــا 

»هجومــا« فــي نفــس املنطقــة ونفــس الفتــرة.

ولــدى ســؤال وزارة الخارجيــة التركيــة 

تتفهــم  إنهــا  قائلــة  أجابــت  التعــارض  عــن 

مــن  باملزيــد  تــدل  ولــم  ارتبــاك  يوجــد  ملــاذا 

التفاصيــل.

والحقــا، بعثــت بكتيــب يحــوي مقــاالت 

مــن  املرعبــة  »التهديــدات  تظهــر  جديــدة 

لتركيــا.« ســوريا 

ملاذا تورطت تركيا في عفرين؟

الشــعب  حمايــة  وحــدات  ســيطرت 

تعتبرهــا تركيــا  الكــردي علــى عفريــن والتــي 

الكردســتاني  العمــال  لحــزب  امتــدادا 

 3 مــن  أكثــر  منــذ  يقاتــل  الــذي  املحظــور 

عقــود لحصــول األكــراد علــى حكــم ذاتــي فــي 

تركيــا.

األوروبــي  واالتحــاد  تركيــا  وتــدرج 

العمــال  حــزب  املتحــدة  والواليــات 

للمنظمــات  قائمتهــا  فــي  الكردســتاني 

. بيــة إلرها ا

الشــعب  حمايــة  وحــدات  وتنفــي 

الكــردي أي صــات سياســية أو عســكرية 

الكردســتاني. العمــال  حــزب  مــع 

إريم كوكير

»عمليات الجرف للرشيط الحدودي ضمن أرايض عفرين والتي رافقت بناء الجدار العازل«



5الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 295 / نيسان 2018 م - 2630ك تقارير وأخبار 

دولــة  تركيــا  واعتبــار  عفريــن،  فــي  األخيــرة 

بدورهــا  روســيا  قيــام  وضــرورة  ــة، 
ّ
محتل

لخفــض  الضامنــة  الــدول  مــن  كونهــا 

لانســحاب  تركيــا  علــى  بالضغــط  التوتــر 

مجلــس  تشــكيل  وضــرورة  عفريــن،  مــن 

بــإدارة  ليقــوم  عفريــن  أهالــي  مــن  مدنــي 

مدنّيــة  شــرطة  قــوات  وتشــكيل  املنطقــة، 

انســحاب  بعــد  األمــن  بحفــظ  للقيــام 

روســيا  تكــون  أن  علــى  التركّيــة،  القــوات 

عــن  تحدثــوا  كمــا  ذلــك.  فــي  الضامــن  هــي 

تركيــا  وســعي  واالعتقــاالت  النهــب  حــاالت 

مــع فصائــل عســكرية تابعــة لهــا فــي إحــداث 

وفــي  عفريــن.  بمنطقــة  ديمغرافــي  تغييــر 

خصوصّيــة  علــى  التأكيــد  تــّم  آخــر  ســياق 

القضّيــة الكردّيــة فــي ســوريا، التــي ســيكون 

هــا فــي دمشــق وليــس فــي عاصمــة أخــرى، 
ّ
حل

ســوريا  بنــاء  ضــرورة  علــى  التحالــف  وأكــدَّ 

حادّيــة المركزّيــة، وعلــى أّن فــرص الحــل 
ّ
ات

بعــد  التحقــق  إلــى  أقــرب  باتــت  السيا�صــي 

يســتدعي  وهــذا  العســكري،  الحــل  فشــل 

تفعيــل  كيفيــة  علــى  بالعمــل  االســتعجال 

الوســائل للوصــول إلــى حــل سيا�صــي لألزمــة 

الســورّية.

أّن  الوفــد  ــد 
ّ

أك حــول مؤتمــر سوت�صــي 

املؤتمــر لــم يحقــق أّيــا مــن النتائــج املرجــّوة.

بوغدانــوف  الســّيد  أعــرب  جهتــه  مــن 

عــن ســروره الســتقبال وفــد مشــترك يضــم 

اعتبــاره  يمكــن  والــذي  والعــرب،  ـــرد 
ُ

الك

وأّن  ســوريا،  فــي  للحــل   
ً
ــرا

ّ
مصغ  

ً
نموذجــا

روســيا مــع حــل القضّيــة الكرديــة فــي ســوريا 

ســوري،  ســوري  توافــق  وجــود  شــريطة 

وستكون روسيا داعمة لهذا التوافق، كما 

الســابقة  لقاءاتــه  عــن  تحــّدث بوغدانــوف 

مــع وفــود مــن املعارضــة الســورّية والحركــة 

الكردّيــة، وعــن نتائــج اللقــاء الثاثــي الــذي 

وإيــران. قــادة روســيا وتركيــا  جمــع 

عــدد  بوغدانــوف  للســّيد  الوفــد  م 
ّ
ســل

مــن الوثائــق، منهــا رســالة باســم التحالــف 

هــذا نصهــا:

بوغدانــوف  ميخائيــل  الســيد 

روســيا  جمهوريــة  خارجيــة  وزيــر  نائــب 

. . . . يــة د تحا ال ا

موســكو،  فــي  هنــا  بكــم  اللقــاء  يســرنا 

الفرصــة... هــذه  إتاحــة  علــى   
ً
شــكرا

هنــا  نمثــل  ســوريون،  كــرد  نحــن 

التحالف الوطني الكردي في ســوريا، الذي 

سياســية،  أحــزاب  خمســة  مــن  يتشــكل 

ومئــات األكاديمييــن والشــخصيات والرمــوز 

الحقــوق  أجــل  مــن  نناضــل  املســتقلة، 

القوميــة الكرديــة ضمــن الوطــن الســوري، 

وســيلة  والحــوار  الكلمــة  بقــوة  نؤمــن 

لــم  للتفاهــم، ليــس لنــا أجنحــة عســكرية، 

خــال  ســورية  دم  نقطــة  بإراقــة  نتــورط 

الســاح  فو�صــى  رغــم  املاضيــة،  الســنوات 

والعــدد الكبيــر مــن املجموعــات املســلحة، 

لــم  الضحايــا...  مــن   
ً
جــدا الكبيــر  والعــدد 

نحــو  للتغييــر  وســيلة  العنــف  علــى  نراهــن 

األفضــل، لســنا ضمــن االئتــاف الســوري 

املســلمين  اإلخــوان  لنفــوذ  الخاضــع 

ال  إدارة  فــي  شــركاء  لســنا  كمــا  وتركيــا، 

الســوري  الشــمال  فــي  القائمــة  د  ي  ب 

وتحالفاتهــا، لــم نراهــن علــى جهــة خارجيــة 

وال حتــى طــرف كردســتاني لتقويــة موقعنــا 

فــي ســوريا، وبالتالــي لــم نخــرج فــي طموحنــا 

الســقف  عــن  شــعاراتنا  وحتــى  ومطالبنــا 

الســوري. الوطنــي 

يكــن  لــم  املاضيــة  الســنوات  خــال 

ظــل  فــي  معنــى،  للحــوار  وال  صــدى  للكلمــة 

قرقعــة الســاح ومنطــق القــوة وانتشــار آفــة 

اإلرهــاب بصــور ومســميات متعــددة، اآلن 

تــم إلحــاق الهزيمــة باملجموعــات  وبعــد أن 

حــل  مــن  الســوريون  ويقتــرب  اإلرهابيــة 

سيا�صــي، لروســيا االتحاديــة دور محــوري 

فــي صياغاتــه، كمــا كان لهــا دور محــوري فــي 

الدولــة  مؤسســات  وإنقــاذ  اإلرهــاب  دحــر 

مــن الســقوط، بغــض النظــر عــن النظــام 

خــال عقــود م�صــى  ظلــه  فــي  عانينــا  الــذي 

والحريــات  الحقــوق  علــى  تضييــق  مــن 

 ومــن قوانيــن وسياســات 
ً
كســوريين عمومــا

.
ً
خصوصــا ســوريين  ـــرد 

ُ
كك عنصريــة 

 علــى دور روســيا االتحاديــة 
ً
نعــول كثيــرا

وإرســاء  ســوريا  بادنــا  فــي  العنــف  إنهــاء  فــي 

إلــى صياغــة  أســس حــل سيا�صــي للوصــول 

دســتور عصــري ودولــة ال مركزيــة اتحاديــة 

واالزدهــار  االســتقرار  للســوريين  يضمــن 

القوميــة. فيهــا حقوقــه  الكــردي  ولشــعبنا 

السيد بوغدانوف...

املفتــرض  مــن  كان  الــذي  الوقــت  فــي 

املســتقرة  الســورية  املناطــق  حمايــة  فيــه 

مناطــق  توســيع  فــي  مســاعيكم  وتعزيــز 

غــزوة  فيــه  تركيــا  شــنت  التوتــر،  خفــض 

الســورية،  عفريــن  منطقــة  علــى  عســكرية 

فــي تجــاوز فاضــح للســيادة الوطنيــة لدولــة 

جــارة وخــرق للقوانيــن الدوليــة، مســتخدمة 

فيهــا  بمــا  الحديثــة  الناتــو  أســلحة  فيهــا كل 

مســلحة  بمجاميــع  مســتعينة  الطيــران، 

والقاعــدة،  النصــرة  وبقايــا  ســورية 

و  اإلفتــاء  دور  و  املســاجد  حتــى  مســتغلة 

فتــاوى جماعــة اإلخــوان املســلمين وبعــض 

رجــال الديــن اإلســامي فــي عدوانهــا، ليشــكل 

 
ً
وخطــرا  

ً
جديــدا  

ً
تصعيــدا العــدوان  هــذا 

 علــى التعايــش بيــن األقــوام واألديــان 
ً
جديــا

املنطقــة. فــي  والطوائــف 

مــن تبعــات الغــزو الترـكـي علــى عفريــن، 

الجســيمة  املاديــة  األضــرار  إلــى  إضافــة 

املدنييــن  أرواح  فــي  وضحايــا  عنــه  الناتجــة 

املنطقــة  ســكان  مــن  اآلالف  مئــات  ونــزوح 

دون  العــراء  فــي  اآلن  حتــى  الكثيريــن  وبقــاء 

مســاعدات  وال  مــاء  وال  طعــام  وال  مــأوى 

أنبــاء  ورود  جهــة…  أيــة  مــن  تذكــر  إغاثيــة 

تعامــل  عــن  عفريــن  داخــل  مــن  مؤكــدة 

الكثيريــن  وتعــرض  العائديــن،  مــع  كيــدي 

االنتمــاء  بتهمــة  واالعتقــال  للتعذيــب 

ووحـــدات  الســابقة  اإلدارة  مــع  والتعامــل 

الخطــر  إلــى  إضافــة  الشــعب،  حمايــة 

االحتــال  ســلطات  باســتقدام  املتمثــل 

إلــى  وصلــوا  الذيــن  مــن  لعائــات  التركيــة 

قــرى  فــي  وإســكانهم  الغوطــة  مــن  إدلــب 

يخلــق  ممــا  عفريــن،  فــي  ـــرد 
ُ

الك وبيــوت 

متعمــد  تغييــر  مــن  النــاس  لــدى  مخــاوف 

للتركيبة السكانية في املنطقة، وأنتم أدرى 

بحساســية مثــل هكــذا مغامــرات فــي حــاالت 

التعــدد االثنــي والدينــي، كمــا هــو الحــال فــي 

.
ً
الســوري وعفريــن ضمنــا الشــمال  عمــوم 

السيد نائب وزير الخارجية...

أهميــة  ونــدرك  املصالــح  لغــة  نتفهــم 

 
ً
أيضــا نعتقــد  لكننــا  تركيــا،  مــع  عاقاتكــم 

أن لروســيا كقــوة عظمــى مصلحــة كذلــك 

لهــا مصلحــة  ـــردها… 
ُ

ك ومــع  الســوريين  مــع 

فــي نصــرة املســتضعفين وحمايــة األقليــات 

فــي  يعيــش  حيــث  والطائفيــة،  الدينيــة 

مســيحية  عائلــة   200 مــن  أكثــر  عفريــن 

والعلويــة. األيزيديــة  القــرى  وعشــرات 

ومــن   ،
ً
شــخصيا منكــم  نلتمــس 

االتحاديــة،  روســيا  جمهوريــة  خالكــم 

احتالهــا  تبعــات  التركيــة  الدولــة  تحميــل 

ملنطقــة عفريــن الســورية وتســوية أوضــاع 

املتضرريــن والنازحيــن وتأميــن عــودة ســاملة 

إلــى قراهــم وبيوتهــم، والضغــط عليهــا  لهــم 

واملجاميــع  العســكرية  قواتهــا  لســحب 

املتعاونــة معهــا مــن الســوريين إلــى الحــدود 

مســاعدتكم  نلتمــس  كمــا  الدوليــة، 

إدارة مدنيــة  املنطقــة علــى تشــكيل  ألهالــي 

بالتنســيق مع مؤسســات الدولة الســورية، 

حمايــة  وحــدات  انســحاب  بعــد  ســيما 

الشــعب ومســؤولي إدارة ب ي د الســابقة.

مــع  مصالحنــا  ســوريون،  ـــرد 
ُ

ك نحــن 

مــع  نتعايــش  أن  نريــد  الســوري،  الداخــل 

 
ً
واليــا نريــد  ال  الســورية،  املكونــات  بقيــة 

ثقافــة  أوالدنــا  تعلــم  مــدارس  وال   
ً
تركيــا

والغــزو. العنــف 

مع فائق تقديرنا

موسكو 6\4\2018 

وفد التحالف الوطني الكردي 

في سوريا

الخارجيــة  وزارة  وأكــدت  هــذا 

الروســية فــي بيــان صحفــي رســمي علــى لقــاء 

بوغدانــوف مــع الوفــد، و » تبــادل الجانبــان 

اآلراء واألفــكار حــول سلســلة مــن املواضيــع 

املتعلقــة بالحــل السيا�صــي لألزمــة فــي ســوريا 

الصــادر   2254 القــرار  علــى  واملرتكــز 

بعيــن  واألخــذ  األممــي  األمــن  مجلــس  عــن 

االعتبــار مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

مــن  الثاثيــن  فــي  فــي سوت�صــي  انعقــد  الــذي 

الثاثيــة  والقمــة  الفائــت  الثانــي  كانــون 

وإيــران  -روســيا  الضامنــة  للــدول  الثانيــة 

وتركيــا، والتــي انعقــدت فــي أنقــرة فــي الرابــع 

الرو�صــي  الجانــب  أعــاد  وقــد  نيســان  مــن 

إلــى  الداعــي  املبدئــي  موقفــه  علــى  التأكيــد 

وجــوب اشــراك جميــع الجماعــات اإلثنيــة 

الحــوار  فــي  اســتثناء  دون  مــن  والدينيــة 

الوطنــي الســوري مــن أجــل تقريــر مســتقبل 

البــاد.«.

لقاء وفد مشترك  ... تتمة
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حزب الوحـدة: العودة رضورة ملحة، والتعني الرضوخ ملشيئة االحتالل

فــي الوقــت الــذي تحولــت فيــه كثيــرة مــن 

قرانا وبلداتنا في منطقة عفرين إلى خرائب 

الوح�صــي  الترـكـي  القصــف  اثــر  مهجــورة 

وفــي  الثقيلــة،  األســلحة  بمختلــف  هــا 
ّ

ودك

الوقــت الــذي ُيعِلــن فيــه أكثــر مــن مســؤول 

فــي الحكومــة التركيــة عــن نيتهــم إجــراء تغييــر 

ديموغرافــي ويصــرح بعــض رمــوز ااٍلئتــاف 

فــي  رغبتهــم  تركيــا  مــع  املتحالــف  الســوري 

نقــل عــدد مــن نازحــي املخيمــات مــن تركيــا 

حــدوث  عــن  أنبــاء  وتتــوارد  عفريــن،  إلــى 

فــي بعــض  حــاالت إســكان بعــض العائــات 

القــرى ولــو فــي نطــاق ضيــق ... وفــي الوقــت 

مــن  النازحيــن  أوضــاع  فيــه  تتفاقــم  الــذي 

أبنــاء شــعبنا فــي عــراء ليلــون حيــث تفتــرش 

الســماء  وتلتحــف  األرض  العائــات  آالف 

وتتحــول حياتهــم مــع األيــام إلــى كابــوس بيــن 

مــن  تمنعهــم  التــي  النظــام  قــوات  حواجــز 

وقــوات  حلــب  مدينــة  نحــو  الســير  إكمــال 

يمنعونــه  الذيــن  ومرتزقتــه  الترـكـي  الجيــش 

الوقــت  هــذا  فــي  الخلــف...  إلــى  العــودة  مــن 

الــذي مــن املفتــرض أن نتوجــه فيــه بالنــداء 

لتحميــل  ومنظماتــه  الدوليــة  الهيئــات  إلــى 

العــدوان  مســؤولية  املحتلــة  الدولــة 

الغاشــم والجرائــم املرتكبــة بحــق املدنييــن 

األبريــاء، وكذلــك ِوزر عــودة ســريعة وســاملة 

للنازحيــن إلــى بيوتهــم وتأميــن الحمايــة لهــم، 

أصــوات  ترتفــع  بالــذات  الوقــت  هــذا  فــي 

أهلنــا  داعيــة  الكــرد  املســؤولين  بعــض 

والبقــاء  والصبــر  التحمــل  إلــى  النازحيــن 

تتحــرر  أن  إلــى  وبلداتهــم  قراهــم  خــارج 

يتمكــن  أن  دون  االحتــال،  مــن  عفريــن 

زمنــي  ســقف  تحديــد  مــن   -  
ً
هؤالء-طبعــا

متطلبــات  أدنــى  للنازحيــن  يؤمنــوا  أن  أو 

واالســتمرار. املعيشــة 

مــن  العــودة  فــي  النــاس  قــرار  ســنحترم 

هــي  وحياتهــم  النــاس  راحــة  ونعتبــر  عدمهــا 

أولويــة بالنســبة لنــا، و إن كنــا مــن جانبنــا 

وبيوتهــم  قراهــم  إلــى  عودتهــم  أن  نــرى 

ضــرورة  اليــوم  هــي  وأعمالهــم  وحقولهــم 

ملحــة وأن العــودة ال تعنــي الرضــوخ ملشــيئة 

االحتــال وال تنهــي عــن مقاومتــه بالوســائل 

املمكنــة.

2018\03\25

اللجنة السياسية

لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي 

في سوريا )يكيتي(

تصريح

إحياء يوم الصحافة الكردية في قامشلو

أحيــت لجنــة الثقافــة واالعــام – دائــرة 

قامشــلو لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( الذكــرى 

/120/ ليــوم الصحافــة الكرديــة، فــي مقــّر 

 ،2018/4/22 األحــد  يــوم  شــانو،  فرقــة 

ومثقفيــن  كتــاب  حضرهــا  خاصــة،  بنــدوة 

ومهتميــن، بعــد الترحيــب والوقــوف دقيقــة 

دمــت نبــذة 
ُ
صمــت علــى أرواح الشــهداء، ق

محمــد  زكيــن  محمــد  الفقيــد  حيــاة  عــن 

أميــن.

وألقى كل من )كوني ره ش، نواف عبد 

دشــتي(  دلوفــان  بيجرمانــي،  نوشــين  هللا، 

تحدثــت  املناســبة،  بهــذه  قيمــة  كلمــات 

ومراحــل،  الكرديــة  الصحافــة  تاريــخ  عــن 

وفــي  الكــردي  املجتمــع  تطويــر  فــي  ودورهــا 

دورهــا  جانــب  إلــى  واملعرفــة،  العلــم  نشــر 

التــي  العقبــات  وكذلــك  املميــز،  السيا�صــي 

مســيرتها. اعترضــت 

مــن  باقــة  يعقــوب  يوســف  قــرأ  كمــا 

إبراهيــم  وألقــى جــان  مــا جزيــري،  أشــعار 

الجميلــة. أشــعاره  بعــض 

النــدوة  الحضــور  أغنــى  وقــد 

التهانــي  وتبادلــوا  القيــم،  بمداخاتهــم 

. ت لتبريــكا ا و

رحيل المناضلة زينب حسن
الوحـــدة  لحــزب  أوربــا  منظمــة  نعــت 

)يكيتــي( الســيدة زينــب محمــد حســن، التــي 

مدينــة  فــي   2018/4  /30 بتاريــخ  توفيــت 

هيرنــة األملانيــة بعــد صــراع مريــر مــع مــرض 

عضــال.

 – الدرباســية  مواليــد  مــن  الفقيــدة 

عضــوة  وكانــت   ،1975/  1/  1 الجزيــرة 

للحــزب،  الدرباســّية  دائــرة  فــي  قيادّيــة 

السيا�صــي  نشــاطها  جانــب  إلــى  وســاهمت 

فــي نشــر وتعليــم اللغــة الكردّيــة، وكانــت لهــا 

األولــى  الدفعــة  تخريــج  فــي  قديــرة  مشــاركة 

الراحــل  مركــز  فــي  الكردّيــة  اللغــة  لطــاب 

عمــر. اســماعيل 

خســارة  رحيلهــا  أن  املنظمــة  وذكــرت 

صفوفــه  فــي  ناضلــت  الــذي  للحــزب  كبيــرة 

أن  شــاء  القــدر  ولكــّن  وإخــاص،  بتفــاٍن 

فــي ريعــان شــبابها وقمــة  ينبــأ برحيلهــا وهــي 

عطاءهــا.

بأحــّر  وأهلهــا  رفاقهــا  إلــى  نتقــدم 

الصبــر  لهــم  متمنيــن  القلبيــة،  التعــازي 

ن لســلوا وا

أميــن  محمــد  زـكـي  محمــد  الفقيــد 

 ،1972 عــام  مواليــد  مــن  ســيدا(  )دلـــژار 

مــدارس  فــي  والثانويــة  االبتدائيــة  درس 

فــي  القيــد  مكتومــي  مــن  وكان  قامشــلو، 

إكمــال  يســتطع  فلــم  الحســكة،  محافظــة 

الجامعيــة. دراســته 

هــذا وقــد نعــاه حزبــه يــوم اإلثنيــن 16 

قلبيــة  بنوبــة  وفاتــه  إثــر   ،2018 نيســان 

 
ً
وحزنــا  

ً
صدمــة شــكل  والــذي  مفاجئــة، 

 لــدى محبيــه ومعارفــه، فتــم تشــييع 
ً
عميقــا

جثمانــه إلــى مثــواه األخيــرة فــي مقبــرة املحطــة 

حاشــد،  بحضــوٍر  قامشــلو،   – القديمــة 

مــن األهالــي ووفــد أحــزاب ومنظمــات ومــن 

كلمــات  وداعــه  فــي  لقيــت 
ُ
وأ شــخصيات، 

مــن: معبــرة 

- دائرة ديريك لحزب الوحـدة.

- جريدة نـوروز، نواف عبد هللا.

اللغــة  وحمايــة  تعليــم  مؤسســة   -

بيجرمانــي. نوشــين  الكرديــة، 

الوحـــدة،  حــزب  ســكرتير  نائــب   -

مشــايخ. مصطفــى 

- عائلة الراحل، ســليمان أمين شــقيق 

الفقيد.

الراحــل  ســجايا  علــى  الكلمــات  ركــزت 

ودوره النضالــي والثقافــي، ومــدى إخاصــه 

وقضايــا  العادلــة  الكــردي  شــعبه  لقضيــة 

الديمقراطية وحقوق اإلنســان، وعمله في 

نشــر اللغــة الكرديــة وتعليمهــا، كمــا قّدمــت 

كل  أن  بالذكــر  وجديــر  ملحبيــه.  التعــازي 

مــن مؤسســة والت اإلعاميــة وموقــع )ريــا 

تــازه( واتحــاد الكتــاب الكــرد فــي ســوريا قــد 

نعــت الفقيــد دلـــزار ســيدا فــي رحيلــه.

أيــام  ثاثــة  مــدار  علــى  الجمــوع  زارت 

حــي  فــي  والــده  منــزل  قــرب  العــزاء  خيمــة 

فــي  عــزاء  مجالــس  وأقيمــت  العنتريــة، 

ديريــك وهوليــر وأوربــا، كمــا وردت عشــرات 

ومنظمــات  أحــزاب  مــن  عــزاء  برقيــات 

. ت وشــخصيا

إلــى  الوحـــدة  تحريــر  أســرة  تتقــدم 

 
ً
متمنيــة التعــازي،  بأحــّر  الفقيــد  محبــي 

والســلوان. الصبــر  لهــم 

الكاتب دلـژار سيدا   ... تتمة
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يوم املرأة العاملي... شؤون وشجون

 
ً
لعــل املــرأة كانــت وال تــزال األكثــر معاناة

 خــال ســبع ســنوات مــن املحنــة 
ً
واضطهــادا

قتــل 
ُ
ختطــف، ت

ُ
ُتهــان وت الســورية، ال تــزال 

شــّرد، فــي الغوطــة وعفريــن 
ُ
ثــكل وت

ُ
رّمــل، ت

ُ
وت

فــي الـــثامن  وغيرهمــا، بينمــا يومهــا العالمــي 

وُيعــزز  روحهــا  يجــدد  عــام  كل  آذار  مــن 

دورهــا وإن بشــكل نســبي.

حــزب  هنــأ  آذار   8 يــوم  وبمناســبة 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

عبــر  بعيدهــا،  والكرديــة  العامليــة  املــرأة 

فيهــا: جــاء  رســالٍة، 

العالمــي  اليــوم   
َ
مناســبة علينــا  ))تطــلُّ 

 
ً
للمــرأة هــذا العــام واملــرأة الســورية عمومــا

الفواجــَع  تعانــي   
ً
خصوصــا منهــا  والكرديــة 

التــي  ــرة  املدّمِ الحــرب  نتيجــة  والويــات 

ســنواٍت،  ســبع  نحــو  منــذ  باُدنــا  تعيشــها 

لتســتقبَل عيَدهــا وســط الدمــار والخــراب 

الواقــع   علــى 
ً
ــا

َ
ـ ـ  وأملـ

ً
بالدمــوع واآلهــات حزنــا

املأســاوي لبلدهــا ومجتمعهــا الــذي مّزقتــه 

الكارثيــة. الحــرب  هــذه 

وكعــادة املــرأة الكرديــة التــي ال تســتكيُن 

للقــَدر،  تستســلم  وال  والضيــم  للظلــم 

 عــن الحــق 
ً
لجــأْت إلــى حمــل الســاح دفاعــا

ماحــَم  بتضحياتهــا  َر 
ّ
لتســط والوجــود، 

املعتديــن  فلّقنــِت  والفــداء،  البطولــة 

وإبــاء  بشــموٍخ  وصمــدت  قاســية،   
ً
دروســا

أخوتهــا  جانــب  إلــى  املعــارك  ســاحات  فــي 

 
ً
وَصونــا أرضهــا  عــن   

ً
دفاعــا الرجــال 

علــى  املتفــرَج  العالــَم  فأذهلــت  لكرامتهــا، 

وملــَع  الفريــدة،  بتضحياتهــا  شــعبها  مذبحــة 

آريــن  مثــل  التاريــخ  َدهــا 
ّ
خل أســماٌء  منهــن 

كوبانــي  باريــن  خابــور،  آفيســتا  ميــركان، 

طــى 
ُ

خ علــى  ِســْرَن  اللواتــي  الكثيــر  وغيرهــن 

حبــاَل  تحــّدْت  التــي  قاســم  ليلــى  الشــهيدة 

 للــذل 
ً
 للحيــاة والحريــة ورفضــا

ً
املشــانق حبــا

والعبوديــة.((.

ســوريا  لقــوات  العامــة  القيــادة  أمــا 

بيومهــا  املــرأة  هنــأت  فقــد  الديمقراطيــة 

العالمــي عبــر بيــان معنــون بـــ »باريــن كوبانــي 

وأفيســتا خابــور ســتكونان مشــاعل يهتــدي 

والــذي  الحريــة«،  طريــق  إلــى  الشــعب  بــه 

فيــه: جــاء 

للمــرأة،  العالمــي  اليــوم  حلــول  ))مــع 

أمهــات  جميــع  إلــى  بالتهنئــة  نتوجــه 

وزوجــات وأخــوات الشــهداء وننحنــي أمــام 

بذلــوا  الذيــن  الحريــة  وشــهداء  شــهيدات 

الغالــي والنفيــس فــي ســبيل حريــة الشــعب. 

جميــع  فــي  املــرأة  نضــال  نثمــن  أننــا  كمــا 

ونخــص  والعاملــة،  املقاتلــة  املجــاالت 

مقاومــة  فــي  املقاتلــة  املــرأة  دور  بالذكــر 

العصــر واملتجســدة بشــخصية الخالدتيــن 

أفســتا خابــور وباريــن كوبانــي والعديــد مــن 

الصفــوف  فــي  تقاتلــن  اللواتــي  الفدائيــات 

األماميــة فــي مقاومــة العصــر فــي عفريــن ضد 

االحتــال  جيــش  قبــل  مــن  هجمــة  أشــرس 

املتحالفــة  اإلرهابيــة  والفصائــل  الترـكـي 

. معــه

كانــت  املــرأة  بــأن  معــروف  هــو  فكمــا 

تناضــل ضــد االســتبداد واآلن نراهــا تعمــل 

إن  الرجــل.  مــع  جنــب  إلــى   
ً
جنبــا وتقاتــل 

الذكــرى الســنوية للمــرأة هــي ليســت مجــرد 

احتفــال بهــذا اليــوم، حيــث تتجلــى فــي أبهــى 

صــور االحتفــال بهــذه املناســبة فــي خنــادق 

وأفســتا  باريــن  فرفــاق  عفريــن  فــي  القتــال 

الحريــة.((. نيــل  حتــى  يقاتلــون  ســوف 

أنشطة عديدة

= تحــت شــعار » عفريــن تحتفــل بعيــد 

 ،« باريــن  و  آفيســتا   ... املــرأة علــى طريقتهــا 

وبدعــوة  للمــرأة،  العالمــي  لليــوم  وإحيــاًء 

مــن منظمــة املــرأة فــي ســري كانيــه - الجزيــرة 

مــن  عشــرات  شــاركت  الوحـــدة  لحــزب 

وشــخصيات  الحــزب  وأعضــاء  النســوة 

مقاومــة  مــع  تضامنيــة  وقفــة  فــي  وطنيــة 

البطــات.  ونســوتها  عفريــن 

حمــل  الــذي  الحضــور  أمــام  لقيــت 
ُ
أ

الزيتــون وأعــام والفتــات معبــرة،  أغصــان 

كلمــة عــن الشــهيدات االســطوريات الثــاث 

باريــن  و  خابــور  آفيســتا   – ميــركان  آريــن   (

باســم   
ً
كلمــة  

ً
أيضــا لقيــت 

ُ
وأ  ،) كوباتــي 

ونضالهــا  يومهــا  فــي  املــرأة  حّيــت  املنظمــة، 

الــدؤوب.

 2018/3/7 األربعــاء  يــوم  وفــي   =

الوحــدة  لحــزب  املــرأة  منظمــة  احتفلــت 

املــرأة  بعيــد  الجزيــرة   - ســبي  تربــه  بلــدة  فــي 

الحفــل  عريفــة  رحبــت   
ً
بدايــة العالمــي، 

ألقــى  ثــم  بالحضــور،  فرهــاد  ســولين 

)قامشــلو  دائــرة  عضــو  بيجرمانــي  نوشــين 

فيهــا  تحــدث  كلمــة،  للحــزب  ســبي(  وتربــه 

الظلــم  رفــع  ســبيل  فــي  املــرأة  نضــاالت  عــن 

الاحــق بهــا وعــن البطــوالت التــي تســطرها 

وحـــدات حمايــة املــرأة فــي ســاحات النضــال 

واملقاومــة.

باللغــة  قصيــدة  مــراد  همريــن  ألقــت 

وكذلــك  وصمودهــا،  عفريــن  عــن  العربيــة 

باللغــة  قصيــدة  أو�صــي  ســارة  الطفلــة 

أغنيــة. دلنــاز  الطفلــة  وغنــت  الكرديــة 

للحــزب  الحســكة  منظمــة  وأحيــت   =

يــوم املــرأة فــي مقــّره، باحتفــال الئــق، الــذي 

حســن  ســيماف  مــن  ترحيبيــة  بكلمــة  بــدأ 

ثــم قــراءة رســالة الحــزب  -عريفــة الحفــل، 

ألقــت  الســيد دارا الحســن. كمــا  مــن قبــل 

لتعبــر  املنظمــة،  كلمــة  ســيماف  أم  جيهــان 

عــن معانــي ودالالت هــذا اليــوم ودور املــرأة 

الكردســتانية في النضال التحرري بصورة 

روال  االجتماعيــة  املرشــدة  وألقــت  عامــة. 

، تحدثــت فيهــا عــن دور املــرأة 
ً
الحســن كلمــة

الــدؤوب. التاريخــي وحيــت نضالهــا 

أعقبــت الكلمــات فقــرة موســيقية مــن 

»عبد الســام و ســيماف«، واختتم الحفل 

بكلمــة شــكر وامتنــان.

أحيــت  عمــر،  إســماعيل  مركــز  وفــي   =

الجزيــرة   – والدرباســية  املــرأة  منظمــة 

مــع  تضامنــي  بشــكٍل  املــرأة  عيــد  للحــزب 

الحــزب  أعضــاء  تجمــع  حيــث  عفريــن، 

الترـكـي.  بالعــدوان  منــددة  الفتــات  ورفعــوا 

املــرأة  منظمــة  شــاركت  كوبانــي  وفــي   =

للحــزب بمســيرة مركزيــة دعــت إليهــا مجلــس 

املقاطعــة، حيــث باركــت أمــل عطــي باســم 

الكرديــة  واملــرأة  العالــم  نســاء  املنظمــة 

خــاص.  بشــكل  منهــا  واملقاتلــة 

»حفل عيد املرأة يف الدرباسية«

»حفل عيد املرأة يف الحسكة«

»مسرية املرأة يف كوباين«
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تدافع عن خالفتك... تقتل األكراد ومجيع معارضيك

كمال داوود 

رجــب  الترـكـي  الرئيــس  زيــارة  أثــارت 

اإلثنيــن  يــوم  الجزائــر،  إلــى  أردوغــان  طيــب 

علــى   
ً
واســعا  

ً
جــدال  ،2018/2/26

صفحــات التواصــل االجتماعــي، بيــن مؤيــٍد 

لهــا ورافــض، وقــد نشــر الكاتــب الجزائــري 

 مفتوحــة إلــى 
ً
املعــروف كمــال داوود رســالة

مرحــب  ليــس   « بعبــارة  اســتهلها  أردوغــان، 

فــي بلدنــا »، وعّبــر عــن رفضــه للزيــارة. بــك 

فيمايلي نص الرسالة:

وعذبتهــم  قتلتهــم  الذيــن  أولئــك  باســم 

وســجنتهم، أردوغــان، ليــس مرحــب بــك فــي 

بلدنــا.

ال، ال نريدك في الجزائر.

وأريقــت  دموعنــا  انهمــرت  وأن  ســبق 

دماؤنــا بســبب مــن رغبــوا فــي فــرض خافتهــم 

أن  رأوا  ملــن  الثمــن  ودفعنــا  بادنــا،  علــى 

أفكارهــم أكثــر قيمــة مــن أرواحنــا، وأســروا 

فــي  وأملنــا  أرواحنــا  وســلبونا  أطفالنــا 

. ملســتقبل ا

ُيعــد  الــذي  السيا�صــي  اإلســام 

وأنــت  حزننــا،  ســبب  كان  رزقكــم  مصــدر 

ســحقت  أنــك  كمــا  األيــام،  بتلــك  تذكرنــا 

وتكــره  الحريــة  تكــره  كافــة.  شــعبك  قيــم 

املســيرات  تحــب  لكنــك  املســتقل،  الفكــر 

واللقــاءات الجماهيريــة وتحلــم بخافــة علــى 

بــه. والتجــارة  الديــن  باســتغالك  حســابنا 

رويــدا  هــذه  رغبتــك  تحقــق  واليــوم 

السيا�صــي  اإلســام  أحــزاب  بدعــم  رويــدا 

التــي  الشــركات  مــن  ومهاداتهــم  بــادك،  فــي 

تخضــع لــك، وإقامــة الجمعيــات والســيطرة 

القديمــة  األســاليب  تلــك  املســاجد.  علــى 

الذيــن  املســلمين”  “اإلخــوان  لجماعــة 

ناحيــة  ومــن  ناحيــة  مــن  مقابرنــا  يحفــرون 

أخــرى يصــورون الحيــاة فــي عصرهــم وكأنهــا 

جنــة.

جيــدا  نعــرف  أردوغــان،  ســيد  يــا  ال 

تدافــع  وال  مســاعدتنا،  فــي  ترغــب  ال  أنــك 

فــي الحكــم الذاتــي، بينمــا تقتــل  عــن حقنــا 

األكــراد وجميــع معارضيــك. أنــت تتحالــف 

الشــرق  فــي  وجاديهــم  الضحايــا  مــع 

األوســط، فأنــت ال تدافــع عــن حيثياتنــا بــل 

خافتــك. عــن  تدافــع 

التصفيــة  وقوائــم  ظلمــك  نن�صــى  لــن 

بعــد  يومــا  املتزايــدة  املوحشــة  وســجونك 

يــوم، والقضــاء الخاضــع لــك، وغطرســتك 

مجــرد  لــك  بالنســبة  فاإلســام  وتفاخــرك، 

واملدنيــة  تجاريــة،  ســلعة  واإللــه  م، 
ّ
ســل

عــرض.  نافــذة  مجــرد  وفلســطين  عــدو، 

فهــم  السيا�صــي  االســام  تيــار  أنصــار  أمــا 

الحائــرون. متملقونــك 

واملكائــد  بالحيــل  التاريــخ  ســيتذكرك 

الزائفــة،  وانقاباتــك  عليهــا،  أقدمــت  التــي 

ضــد  نفذتهــا  التــي  الســاحرات  وصيــد 

املختلــف،  الفكــر  وأصحــاب  شــعبك، 

وقتلــك لهــم، وتعذيبــك إياهــم، كل هــذا مــن 

حكمــك. علــى  اإلبقــاء  أجــل 

ســيذكرك التاريــخ بالقنابــل والحــروب، 

وعجــزك عــن خلــق حــوار، وعــدم اعترافــك 

نفســك  باســتثناء  الحيــاة  فــي  أحــد  بحــق 

الشــخصية. وقصتــك 

فــي  القــدس  علــى  التصويــت  حولــت 

تخــدم  تجاريــة  لســلعة  املتحــدة  األمــم 

مــع  لــك  نضحــك  دعنــا  مصالحــك، 

هــي ســلعة  القــدس  الفلســطينيين. قضيــة 

تتاجــر بهــا لصالحــك تماًمــا مثلمــا فعلــت مــع 

اآلخريــن، فأنــت تعــرف جيــدا كيــف تصعــد 

لــك. ينحنــون  مــن  ظهــور  علــى 

ممــن  كثيــرا  عانينــا  الجزائــر  فــي  نحــن 

حــق  ويمنحــون  آلهــة  شــبه  أنفســهم  يــرون 

الحيــاة ملــن يرغبــون فيهــم، ويســلبونه ممــن 

فيهــم. يرغبــون  ال 

أمــا  للجزائــر  زيارتــك  مــن  ســعداء  هــم 

ألنصــار  األعلــى  املثــل  فأنــت  فلســنا،  نحــن 

فــي  والشــعبيين  السيا�صــي  االســام  تيــار 

الجزائــر.

هــم ال يســتطيعون تخيــل الوصــول إلــى 

أمــا  خافتــك،  مــن  الــزواج  بــدون  الحكــم 

نحلــم  بلــد حريــات.  بلدنــا  فــي  نحــن فنحلــم 

ببلــد شــريف حتــى ولــو ســبق وأن ُســلب منــا. 

وليســت  بــه  تحلــم  مــا  ليســت  األمــور  هــذه 

قيمــك.

ســوق  إلــى  الجميلــة  تركيــا  حولــت 

وســجن  وأســرتك  لــك  واملقربيــن  ألنصــارك 

للمعارضــة. نأمــل أن هــذا الشــعب الجميــل 

يتجــاوز  مــن قبضتــك ســاملا، وأن  ســينجو 

واألطفــال  التعذيــب  وضحايــا  الســجناء 

األمــر. هــذا  يقصفــون  الذيــن 

أنــت مجــرد وهــم، وأنــت ونحــن نعــرف 

هــذا.

النقــص  عقــدة  فــي  تســتثمر  أنــت 

والدونيــة لدينــا، والقيــم واملعتقــدات التــي 

نحبهــا، ـكـي تقــدم نفســك علــى أنــك املنقــذ، 

بينمــا أنــت فــي الواقــع حافــر قبــور بالنســبة 

الجيــران. لــدول  ثــم  مــن  أوال  لبلــدك 

لــك  تديــن  ال  معجــزة  بمثابــة  تركيــا 

ب�صــيء، بــل مدينــة بهــذه املعجــزة إلــى النســاء 

كرامــة  أكســبوها  الذيــن  األحــرار  والرجــال 

ألتــان  أحمــد  مثــل  قوميــة  نهضــة  وحققــوا 

باملؤبــد. عليــه  حكمــت  الــذي 

تحــب ســرقة إنجــازات اآلخريــن تمامــا، 

السيا�صــي  االســام  تيــار  أنصــار  مثــل 

الثــورات،  نضــوج  وتنتظــر  اآلخريــن، 

نفســك  ســتعين  الوقــت  يحيــن  وعندمــا 

اإللــه. قبــل  مــن  معيًنــا  خليفــة 

البلــد  هــذا  ســُتفقد  شــعبيتك 

إلخفــاء  مواعظــك  تكفــي  ولــن  الكثيــر، 

جرائمــك، وأنصــار تيــار اإلســام السيا�صــي 

إليــك  ينظــرون  بادنــا  فــي  والشــعبيون 

خســارتهم  بعــد  وذلــك  كمحفظــة، 

الوهابييــن. الرأســماليين 

كــن علــى علــم بأنهــم ليســوا منــا، بــل هــو 

أتبــاع أيدولوجيتك.

وحــاالت  الوفيــات  التاريــخ  ســيتذكر 

وفســادك  فيهــا  تســببت  التــي  الحبــس 

وحمــات التصفيــة التــي نفذتهــا ومقاتاتــك 

لــك. الخاضعــة  واملحاكــم 

عثمانــي  كفاتــح  هنــا  إلــى  تأتــي  لــن 

جيــدا  نعــرف  فنحــن  املنقــذ،  وباربــاروس 

قصــص القراصنــة الذيــن جــاؤوا فــي صــورة 

. يــن منقذ

ومســتقل  قــوي  ببلــد  نحلــم  نحــن 

يقبــل  بجزائــر  نحلــم  بأجــداده.  ويفتخــر 

واألديــان  املعتقــدات  ويحتــرم  االختافــات 

املختلفــة ويحتــرم التعدديــة وحــق الجميــع 

الســعادة. نيــل  فــي 

وحلفــاء،  أصدقــاء  إلــى  بحاجــة  نحــن 

ولســنا بحاجــة ملــن يدهــم ملطخــة بالدمــاء 

مثلــك.

مســتقبل  وال  هنــا،  لحيلــك  مجــال  ال 

هنــا. لعمائــك 

أنت لست داخل أراٍض قمت بفتحها.

لــن تتجــاوز فتوحاتــك حــد الوهــم أبــًدا 

تمامــا مثــل املســتعمرين الســابقين.

Jwan Hame
2018/3/9

لقيامــة  واألربعــون  التاســع  اليــوم 

...
ً
جــذال فرهــاد  املــاك  عفريــن.... 

املزيــد املزيــد مــن املــوت هنــا، املزيــد مــن 

قــذارات الحرب...

فيــه  شــعرت  الــذي  الوحيــد  اليــوم 

ال  طفــل  وصــل  املعتــاد،  مــن  أكثــر  بعجــز 

بفخذيــن  العاشــرة،  تجــاوز  أنــه  أعتقــد 

مبتوريــن، ويــد يمنــى مبتــورة عبــر الرســغ، 

فــي عفريــن  منزلــه  تعــرض  قــد  كان  الطفــل 

لقذيفــة  8/آذار  الخميــس  يــوم  صبــاح 

هــذه  فــي  تســبب  ممــا  الترـكـي،  )الجــار(  مــن 

البشــاعة، لــم أســتطع تقديــم أي �صــيء لــه 

ســوى محــاوالت االنعــاش مــن قبــل طاقــم 

اإلنعــاش...

يســتجب  لــم  الصغيــر  قلبــه  لكــن 

العديــدة... االنعــاش  ملحــاوالت 

...
ً
أعتقد أن قلبه الصغير كان فرحا

أو  بحياتــه  يهتــم  مــن  صــادف   
ً
أخيــرا

... موتــه 

ســبع  منــذ  األولــى  املــرة  أنهــا  أعتقــد 

ســنين، حيــن اهتــم أحدهــم بحيــاة أطفــال 

ســوريا... كانــت دموعنــا فقــط مــا اســتطعنا 

املــاك... لهــذا  تقديمهــا 

Facebook
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 القاتل
ُ
، ذاك الداء

ُ
ب

ّ
التحز

ُر اإلنساُن الواعي باإلقدام 
ّ

عندما يفك

إلــى  يتبــادُر  أمــٍر  أّوَل  فــإّن  مــا،  عمــٍل  علــى 

مناســبٍة  أداٍة  بحيــازة  التفكيــُر  هــو  ذهنــه 

السياســة  أّن  وبمــا  العمــل.  ذلــك  إلنجــاز 

إحــداِث  إلــى   
ُ

يهــدف عمــٌل  هــي  ذاتهــا  بحــّدِ 

تغييــٍر فــي الحالــة السياســية- االقتصاديــة 

بــذل  وتســتدعي  القائمــة،  واالجتماعيــة 

 إلــى 
ً
الكثيــر مــن الجهــد، فإنهــا تحتــاُج أيضــا

ذلــك  تحقيــق  إلــى  للوصــول  مناســبٍة  أداٍة 

 فــي هــذه الحالــة ليســت مــن 
ُ
الهــدف. واألداة

 
ُ
مــا هــي أحــزاٌب سياســية تصــوغ

ّ
الجمــاد، إن

واضحــة،   
ً
أهدافــا وتحــدُد  معينــة  برامــَج 

وتضُع اســتراتيجية بعيدة املدى وتكتيكاٍت 

 للظــروف املوضوعيــة، وتقــوُد 
ً
 تبعــا

ً
متغيــرة

 تؤمــُن بأهــداٍف مشــتركة، 
ً
مجموعــة بشــرية

تحقيقهــا  أجــل  مــن  للعمــل  نفَســها  وتنــذُر 

وتضّحــي بالنفيــس مــن أجلهــا. وبعــَد إنجــاز 

إلــى  والوصــوُل  كان،  عمــٍل  أّي  العمــل، 

األداة  تلــك  وضــع  يتــمُّ  املنشــود،  الهــدف 

جديــٍد  بعمــٍل  بالتفكيــر  والبــدء   
ً
جانبــا

وابتــكار أداٍة أخــرى تناســب وتائــم العمــَل 

الجديــدة. الظــروف  وفــق  الجديــد 

السيا�صــي  الواقــع  فــي  بالتمّعــن 

هنــاك  أّن  يتضــُح  الكــردي،  االجتماعــي 

تحّولــت   
ْ
إذ العاقــة،  هــذه  فــي  كبيــٌر  خلــٌل 

ـــرد إلــى أهــداٍف بحــّدِ 
ُ

األدواُت ذاُتهــا لــدى الك

ذاتهــا، حيــث يتــمُّ اســتخداُم هــذه األدوات 

»األحــزاب« بصــورة خاطئــة وبغيــر موضعهــا 

 مــن أن تتجــَه كلُّ الطاقــات 
ً
الطبيعــي. فبــدال

املتمثــل  الرئي�صــي  التناقــض  الكرديــة نحــو 

بالشــوفينية والجهــات الحاقــدة علــى وجــود 

الوجــود  مــن  محــوِه  إلــى  والســاعين  شــعبنا 

بــأّن  نــرى  األشــقاء،  بيــن  األجــواء  وتنقيــة 

األحــزاب  هــذه  غالبيــة  أمــر  علــى  القائميــَن 

دفــة   
َ
وجهــة يغّيــروَن  خاطئــة  ولحســاباٍت 

الصــراع نحــو الداخــل الكــردي، فينفخــون 

مــون 
ّ
ويعظ الداخليــة  االختافــات  نــار  فــي 

حزبويــة  ألهــداٍف  خدمــة  شــأنها  مــن 

قصيــرة املــدى، ويبنــون بينهــم وبيــن أخوتهــم 

 
ً
جدرانــا واملصيــر  النضــال  فــي  وشــركائهم 

عاليــة، وينشــغلون بصــراٍع تناحــرّيٍ عقيــم 

تنســيهم هدفَهــم األســاس وهــو الصــراع مــع 

ناكــري حقــوق شــعبهم وراســمي سياســات 

املحــو واإلذالل، فتذهــُب الجهــود الكرديــة 

شــعٌب  ويبقــى  الريــح،  مهــّبِ  فــي  ُســدًى 

 
ً
بعيــدا  

ً
مليونــا األربعيــن  عــن  تعــداُده  يزيــُد 

أرضــه  علــى  والعيــش  حريتــه  نيــل  عــن 

هــذه  كلُّ  األرض.  شــعوب  كســائر  بكرامــة 

عــن  االبتعــاد  إلــى  بالكــرد  دفعــت  األمــور 

بــدون   
ً
عمليــا وباتــوا  النضاليــة  »أدواتهــم« 

املنــاط  العمــَل  تناســب  فاعلــة  أدواٍت 

الظلــم  مــن  للمزيــد  بهــا، وأصبحــوا ُعرضــة 

والقهــر فــي مجتمــٍع فقــدْت فيــه اإلنســانية 

يشــرعُن  مجتمــٍع  النبيلــة،  وقيَمهــا  معانيهــا 

وبقــاء  الضعفــاء  فنــاَء  عمليــة  فــي  ويســاهُم 

وأقــوى  أكبــر  ورئيــُس  ال،  كيــف  األقويــاء! 

دولــة فــي العالــم وفــي حفــل خطــاب تنصيبــه 

« فــي داللــة 
ً
 يرفــع شــعار »أمريــكا أوال

َ
رئيســا

واضحــٍة علــى األنانيــة املفرطــة لــدى إدارتــه 

والتصــارع لتحقيــق مصالــح أمريــكا حتــى لــو 

كانــت علــى حســاب حيــاة ودمــاء الشــعوب 

ومكانتهــا  لدورهــا  وتجــاوٍز  الضعيفــة، 

كدولــٍة عظمــى ُيطلــُب منهــا املشــاركة فــي حــّل 

تحقيــق  فــي  واملســاهمة  العامليــة  القضايــا 

الســلم والرخــاء للبشــرية بأجمعهــا. وكذلــك 

تبّجــح الرئيــس الرو�صــي بالتباهــي والتفاخــر 

باملســتوى الــذي وصلــْت إليــه أســلحة بــاده 

رة التي أزهقت أرواح آالف السوريين  املدّمِ

أســماَءها!... يعــرف  كلــه  العالــم  وأّن 

الحالــة  تشــخيص  حــول  اآلراَء  إن 

السياســية  النخــب  لــدى  الكرديــة 

مــن  فمنهــم  متعــددة،  الكرديــة  والثقافيــة 

مــن  والحرمــان  الظلــم  حالــة  بــأّن  يــرى 

علــى  مكتــوٌب  محتــوٌم  قــدٌر  هــو  الحقــوق 

الجبيــن ال ســبيَل مــن تجاوزهــا والتخلــص 

الــداء  بــأن أصــَل  آخــرون  يــرى  بينمــا  منهــا، 

وزعمائهــا  الكرديــة  القيــادات  فــي  يكمــُن 

، وبتبديلهــا، 
ً
 وحديثــا

ً
غيــر الجديريــن قديمــا

ســوف يتــّم تجــاوز الحالــة وتســتقيم األمــور. 

التشــتَت  حالــة  بــأّن  آخــر  فريــٌق  ويــرى 

الكــردي  املجتمــع  فــي  الداخلــي  والتصــارع 

ليســت وليــدة اليــوم أو البارحــة، وهــي غيــر 

مقتصــرة علــى األحــزاب السياســية والنخب 

فحســب،  الكرديــة  والفكريــة  الثقافيــة 

أعماقنــا  فــي  ومتجــذرة  موجــودة  هــي  بــل 

لهــا  أّن  حيــث   ،
ً
جميعــا ونفوســنا  وســلوكنا 

تمتــدُّ  تاريخيــة  موضوعيــة  علميــة  أســباٌب 

وكلنــا  التاريــخ،  عمــق  فــي  الســنين  ملئــات 

خانــي«  »أحمــد  الكبيــر  شــاعرنا  بــأّن  يعلــُم 

قبــَل  هــذه  االنقســام  آفــة  مــن  اشــتكى  قــد 

 فــي ديوانــه »مــم وزيــن«. 
ً
أكثــر مــن 350 عامــا

رأيــه  إلــى  أميــُل  الــذي  الفريــُق  هــذا  ويؤكــد 

إلــى  أســاءْت  عديــدة  عوامــل  هنــاك  بــأن 

نفســية اإلنســان الكــردي وجعلتــه فــي حالــٍة 

فــي  ال يســتطيع توحيــد صفوفــه والوقــوف 

واملســتفيدين  وطنــه  فــي  الطامعيــن  وجــه 

فبســبب  املنــال.  ســهَل   
ً
مشــتتا بقائــه  مــن 

التــي القاهــا  النكبــات والحــروب والويــات 

األنظمــة  أيــدي  علــى  تاريخهــم  فــي  الكــرُد 

لثوراتهــم  املتكــرر  والفشــل  الغاصبــة، 

بحــور  فــي  أخِمــدْت  التــي  وانتفاضاتهــم 

التاريخــي  الظلــم  إلــى  إضافــة  الدمــاء،  مــن 

واإلعــدام  القتــل  ومسلســات  املســتدام 

ســموم   ِ
ّ

بــث جانــب  إلــى  مناضليــه  بحــق 

فكريٍة اســتعائية ســاهمْت في تبلور شــعوٍر 

لــدى الكــرد يوهمهــم بتمّيزهــم ودونيتهــم عــن 

كلُّ  أّدت  ذلــك.  وغيــر  األخــرى..  الشــعوب 

 إلــى حــدوث تشــّوٍه 
ً
هــذه األســباب مجتمعــة

فــي النفســية الكرديــة وإلحــاق بالــغ الضــرر 

بأنهــا  النفــس  علمــاُء  يؤكــد  التــي  تلــك  بهــا، 

 
ُ

وتأخــذ تأثيــٍر  مــا  أيَّ والبيئــة  بالواقــع  تتأثــر 

التــي  والبيئــة  الظــروف  مــع  يتوافــق   
ً
شــكا

يعيــش فيهــا اإلنســان. وكذلــك، بفعــل اآللــة 

أصبــَح  الــدول،  لتلــك  َهــة  املوجَّ اإلعاميــة 

الكــردي املنكــوُب بــداء الدونيــة يــرى نفســه 

 عديــم النفــع والقيمــة، عديــم 
ً
 هامشــيا

ً
كائنــا

 بنفســه وبــكل بنــي 
ً
الثقــة بالنفــس، مشــكوكا

بلغــة أجــداده  ــَم 
ّ
التكل قومــه، يخجــُل حتــى 

أمــام اآلخريــن كــي ال ُينظــَر إليــه كإنســان مــن 

الدرجــات الدنيــا! فيلجــأ إلــى التحــدث بلغــة 

بمعرفــة  والتفاخــر  املضطِهــدة  الشــعوب 

عــن  بتجــرده  للتباهــي  وفولكلورهــا  تراثهــا 

أصلــه بغيــة خلــق نــوٍع مــن التــوازن النف�صــي 

لاســتمرار فــي الحيــاة. إن الشــعور بالدونيــة 

إلــى  ويف�صــي  املــوت  مــن  اإلنســان  يقــّرُب 

ينطــق  مــن  كلُّ  أن  مفــاُده  خاطــٍئ  شــعوٍر 

 ومهمــا علــْت مراتُبــه وتعــددْت 
ً
بلغتــه أيضــا

ملكاتــه، إنمــا هــو كائــٌن ال يختلــف عنــه فــي 

 
ً
قيمتــه ومكانتــه االجتماعيــة، فيــراه مهزومــا

واحترامــه!..  بثقتــه  يحظــى  وال   
ً
مكســورا

هــذه  جملــة  األجيــال  توارثــت  وهكــذا، 

هــذا. يومنــا  إلــى  أســافها  مــن  األمــراض 

بنفســه  الثقــة  املــرُء  يفقــُد  عندمــا 

عمــي ثقافــة اإلنســان املهــزوم 
ُ
وباآلخريــن، وت

الحيــاة  لديــه قيمــة  تقــلُّ  بصــَره وبصيرتــه، 

روابطهــا،  ُعــرى  وتتفــكك  االجتماعيــة 

مــن  حالــٍة  فــي  للعيــش  عرضــة  ويصبــُح 

االنعــزال واالنغــاق، وتتعاظــُم لديه »األنا« 

فــي  ليتفانــى  القاتلــة  الفرديــة  والنرجســية 

ليقــع فريســة  ذاتــه ورغباتــه،  عــن  البحــث 

 
ً
ســهلة فــي مصائــد األعــداء، وال يجــُد َحَرجــا

علــى  الحصــول  بغيــة  شــعبه  خيانــة  فــي 

بــاده  محتلــي  لــدن  مــن  لفتــٍة  أو  حظــوة 

وظالمــي شــعبه!! وهنــاك فــي التاريــخ الكــردي 

»ولألســف« العديــُد مــن الشــواهد واألمثلــة 

غيــر املشــّرِفة ممــن باعــوا أنفَســهم ألعــداء 

شــعبهم بدواعــي ومزاعــم االنتقــام مــن أنــاٍس 

حبــال  إلــى  رقابهــم  وإيصــال  قومــه  بنــي  مــن 

األعــداء!!. مشــانق 

شــائٌك  املوضــوع  أّن  الصحيــح  مــن 

الدراســات  عشــرات  إلــى  ويحتــاج  ومعقــٌد 

واألبحــاث واملجلــدات ـكـي يأخــذ حقــه ألنــه 

لــم تقــدم دراســات معمقــة 

نّواف بّشار عبد هللا
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للمجتمــع الكــردي تتنــاول مجمــل جوانــب 

الخلــل،  مكامــن  علــى  والتعــرف  حياتــه 

وحتــى لــو جــرت تلــك الدراســات فإنهــا تكــون 

 
ً
بمثابــة البــذرة التــي يســتغرق إثماُرهــا ردحــا

مــن الزمــن. لكــن يمكننــا فــي هــذه الُعجالــة 

األساســية  الخطــوط  بعــض  علــى  التأكيــد 

 
َ

نعتــرف أن  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  والتــي  للحــل 

 
ً
بأننــا كشــعٍب كــردي نعيــش حالــة خاصــة

لهــا أســباُبها املوضوعيــة نتيجــة اضطهادنــا 

املزمن، والتي قد نتحمُل كشعٍب وقيادات 

أن  إال  مســؤوليتها،  مــن  جــزًء  أحــزاٍب 

املســؤولية األســاس تقــع علــى عاتــق الــدول 

التــي تكالبــت علــى شــعبنا وأعاقــت أنظمُتهــا 

شــوفينية  عنصريــة  وألســباٍب  السياســية 

، فمنعــْت شــعبنا بمباركــٍة  تطوَرنــا الطبيعــيَّ

التعلــم  مــن  الكبــرى  الدوليــة  القــوى  مــن 

واملعرفــة  العلــم  دروَب  وأغلقــْت  بلغتــه 

 
ً
مكبــا ويبقــى  النــور  يــرى  ال  ـكـي  أمامــه 

فــي  لكــن،   ســهَل االنقيــاد واملنــال. 
ً
مطواعــا

نــدرك وكمــا قــال  الوقــت نفســه علينــا أن 

عنتــر  مو�صــى  املعــروف  الكــردي  الشــهيد 

أن الظلــم ليــس قدرنــا املحتــوم، وأن حالــة 

ليســت  نعيشــها  التــي  واالنقســام  التشــتت 

هــي  بــل  ودمائنــا،  جيناتنــا  فــي  متأصلــة 

صفــة مكتســبة وحالــة طارئــة تــزوُل بــزوال 

باملزيــد  التســلح  عبــَر  ذلــك  ويتــمُّ  أســبابها، 

مــن الوعــي املعرفــي والتخلــص مــن الشــعور 

 عنهــا، 
ً
بالدونيــة والتســلح بعــزة النفــس بــدال

نختلــف  ال  وشــعٍب  كأمــة  بأننــا  واالقتنــاع 

هــذا  فــي  األخــرى  والشــعوب  األمــم  عــن 

 منهــا وال أفضــل. 
ً
العالــم ولســنا أقــّل شــأنا

ونكتــب  نتحــدث  أرضنــا،  نعيــش علــى  إننــا 

 عــن أيــة 
ً
 وروعــة

ً
بلغتنــا التــي ال تقــّل جمــاال

روائــع  بهــا  ِتبــْت 
ُ

ك التــي  تلــك  أخــرى،  لغــة 

وجكرخويــن  خانــي  وأحمــدي  الجــزري 

وشــيركوه بيكس...وغيرهــم الكثيــر، وعلينــا 

 
ّ

أال علينــا  أنــه  كمــا  ونفخــر.  بهــا  نعتــّز  أْن 

نن�صــى بأننــا نعيــُش )وبــكّلِ أســٍف( فــي عالــٍم 

مــكان  ال  عالــٍم  اآلنيــة،  املصالــح  تحركــه 

فيــه للضعفــاء، فــإن لــم نســَع لحــّل جــذري 

بالنفــس  الثقــة  نعــزَز  ـكـي  القضيــة  لهــذه 

ونطالــب  صفوفنــا  توحيــد  مــن  ونتمكــن 

يشــّق  واحــد  بصــوٍت  املشــروعة  بحقوقنــا 

 فــي 
ً
هديُرهــا ُعبــاَب الســماء، ســنبقى عبيــدا

بمصيرنــا  تتحكــم  التــي  الشــعوب  حظائــر 

ومنطــق  الســوط  بلغــة  معنــا  وتتعامــل 

القــوة!. لــذا، ووفــاًء لدمــاء الشــهداء الذيــن 

اســتيعاب  عــن  التاريــخ  صفحــاُت  تعجــُز 

أســمائهم، أولئــك الذيــن ضّحــوا بأرواحهــم 

فــي  نســرَع  أن  علينــا  القضيــة،  هــذه  ألجــل 

فــي  وننطلــق  الحالــة  هــذه  لتغييــر  العمــل 

وتعزيــز  الجماعــي  العمــل  روح  تشــجيع 

مــن   
ً
بــدال وباآلخريــن  بالنفــس  الثقــة 

تمتيــن  علــى  والعمــل  واالنعزاليــة،  الشــك 

الروابــط االجتماعيــة ونشــر قيــم التســامح 

املبنيــة علــى أســٍس مــن االحتــرام والتفــاؤل 

، إن لــم يســَع أبنــاُء هــذا 
ً
باملســتقبل.  ويقينــا

األفضــل،  نحــو  واقعهــم  تغييــر  إلــى  القــوم 

غيُرهــم.!... عليــه  تقــدَم  لــن 

التحزب، ذاك الداء  ... تتمة

عفرين وكركوك ضحيتان حلقد واحـد

الكــردي  الشــعب  لتاريــخ  املتابــع  إن 

بــأّن  يــدرك  عليــه،  مــَرت  التــي  واملآ�صــي 

تركيــا   ( لكردســتان  الغاصبــة  األنظمــة 

تختلــف   ) ســوريا   – العــراق   – إيــران   –

املصالــح  مــن   
ً
بــدءا �صــيء  بــكَل  بينهــا  فيمــا 

ولكنهــا  والطوائــف،  باملذاهــب   
ً
وانتهــاءا

التآمــر  وهــو  أال  واحــد،  �صــيء  علــى  تتفــق 

علــى الشــعب الكــردي أينمــا كان وحرمانــِه 

علــى  يعيــش  كشــعب  حقوقــِه  أبســط  مــن 

 
ً
حديثــا ذلــك  وتجلــى  التاريخيــة،  أرضــِه 

علــى  كردســتان  جنوبــي  شــعب  أقــّر  حيــن 

قامــت  لقــد  لإلقليــم،  اســتفتاء  إجــراء 

القيامــة وتحــّرك مغتصبــو أرض كردســتان 

الكــردي  الشــعب  لحقــوق  عــادوَن 
ُ
وامل

مــن عاقــات  يملكــون  مــا  كّل  مســتخدمين 

واســتنفار  املســتويات  بأعلــى  دبلوماســية 

بجميــع  العراقيــة  للقــوات  عســكري 

الكــردي  الشــعب  لتشــريد  ميلشــياتها 

تســّمى  التــي  املناطــق  علــى  واالســتياء 

مناطــق   
ً
أصــا هــي  التــي  عليهــا،  باملتنازعــة 

كركــوك  مدينــة   
ً
وخاصــة كردســتانية 

ممّيــزة  مكانــة  لهــا  والتــي  بالنفــط،  الغنيــة 

كردســتان(. )قلــب  الكــردي  الشــعب  لــدى 

الكــردي  الشــعب  مــن  جــزء  ُصــِدم 

فيهــا  بمــا  الكردســتانية  القــوى  وبعــض 

الكرديــة الســورية بممارســات وتصريحــات 

لتوّهمهــا  لكردســتان  الغاصبــة  األنظمــة 

ســوف  األنظمــة  تلــك  بعــض  بــأّن   
ً
ســابقا

 
ً
بــدال كردســتان  اســتقال  مشــروع  تؤّيــد 

تلــك  قامــت  وعليــه  ضــّده،  التآمــر  مــن 

وتصحيــح  أوراقهــا  ترتيــب  بإعــادة  القــوى 

حــّدة  تخفيــف  باتجــاه  وذهبــت  مواقفهــا، 

-الكــردي.  الكــردي  السيا�صــي  الصــراع 

مــن  اليــوم  نفســه  يعيــد  والســيناريو 

خــال هجــوم الجيــش التركــي ومرتزقتــه علــى 

كانــت  والتــي  واملســتقرة،  الكرديــة  عفريــن 

مــأوى آلالف املهّجريــن الســوريين، فعفريــن 

بالنســبة  واحــدة  لعملــة  وجهــان  وكركــوك 

األنظمــة  تدفــع  التــي  الكرديــة  للقضيــة 

الغاصبــة لكردســتان بــأن تســاوم علــى كّل 

�صــيء فيمــا بينهــا ومــع الــدول العظمــى ملنــع 

الكردّيــة.  الحقــوق  مــع  التعامــل 

ويجــري  لنــا  جــرى  مــا  يســتحّق  أال 

بمواقفنــا  النظــر  نعيــد  بــأن  ـــرد 
ُ

كك معنــا 

وأفــراد  ومنظمــات  كأحــزاب  وسياســاتنا 

ولنــدرك بــأّن العــدوان الترـكـي مــع مرتزقتــه 

ال يمّيــز بيــن كــردي وآخــر، وشــوهد ذلــك مــن 

خــال املمارســات الهمجّيــة لتلــك الفصائــل 

مــن  واملدعومــة  اإلســاموي  التوّجــه  ذات 

نضــال  لرمزّيــة  اإلهانــة  مــن   
ً
بــدءا تركيــة، 

الحــداد(  كاوا  )تمثــال  الكــردي  الشــعب 

واالســتهزاء بقدســّية العلم القومي للشــعب 

الكــردي ورمــوزه، ومــا رافــق ذلــك مــن نهــب 

وســلب وتخريــب ملمتلــكات ســكان عفريــن.

تعيــد  املرتزقــة  أولئــك  همجيــة  إّن 

العراقيــة  امليليشــيات  ممارســات  لألذهــان 

يفتــرض  لــذا  لكركــوك،  دخولهــا  عنــد 

منطلــق  مــن  بعضنــا  مــع  نتعامــل  أن  بنــا 

الكردايتــي ونفــّوت الفرصــة علــى مغتصبــي 

مــع  التعامــل  نجعــل  وـكـي  وحقوقنــا  أرضنــا 

 بــكّل املقاييــس 
ً
 واقعــا

ً
القضّيــة الكرديــة أمــرا

اختلفنــا  مهمــا  نــا 
ّ
بأن ونؤكــد  الحضاريــة، 

علــى  االتفــاق  مــن  ن 
ّ

ســنتمك بالثانوّيــات 

ــب الجــرأة وتجــاوز 
ّ
األساســّيات، وذلــك يتطل

طــر 
ُ
التحــّزب واألنانيــة وفــّك االرتبــاط مــع األ

املرتبطــة مــع األنظمــة الغاصبــة لكردســتان 

تصــون  كردّيــة  ــة 
ّ
مظل بنــاء  علــى  والعمــل 

حقــوق الشــعب الكــردي وفــق خصوصّيــة 

العمــق  مــن   
ً
ومدعومــا  

ً
مســاندا جــزء  كّل 

خــرى دون 
ُ
القومــي الكردســتاني لألجــزاء اال

اآلخــر،  الجــزء  علــى  وتوجيــه  إرادة  فــرض 

ضــّد  عفريــن  مقاومــة  ومســاندة  ولدعــم 

الغــزاة وإعــادة مهّجريهــا إلــى قراهــم وبلداتهم 

 
ً
 جديــدا

ً
ألّن انتصارهــا ســوف يفــرض واقعــا

للشــعب الكــردي ضمــن الخارطــة الســورية 

 علــى األجــزاء األخــرى 
ً
وينعكــس ذلــك إيجابيــا

لتاريــخ  جديــدة  مأســاة  نضيــف  ال  ولكــي 

الكــردي.   شــعبنا 

إدريس شنكالي
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الترجمة عن اإلنكليزية: يونس آلي

فــي العشــرين مــن كانــون الثانــي، شــنت 

منطقــة  علــى  هجومــا  التركيــة  الدولــة 

عفريــن الواقعــة تحــت ســيطرة األكــراد فــي 

الســوري. الشــمال 

أن  التركيــة  الحكومــة  أعلنــت  فقــد 

عملياتهــا تهــدف إلــى »الحفــاظ علــى ســامة 

ووحــدة األرا�صــي الســورية »والقضــاء علــى 

املدنييــن. وحمايــة  اإلرهابيــة  الجماعــات 

وبهــذا الخصــوص نقلــت اإلندبندنــت، 

وســيلة اإلعــام الغربيــة األولــى فــي عفريــن، 

قائمــة  أن  فيســك،  روبــرت  لســان  وعلــى 

وائــل  ومنهــم  األطفــال  تشــمل  الضحايــا 

ومصعــب  ســنة  العمــر  مــن  البالــغ  حســين 

الحســين، النــازح مــن إدلــب الــذي قتــل فــي 

فــي  نازحــة(  أخــرى  )مــن عائلــة  21 شــباط، 

اليــوم. ذات 

الكثيــر  يتفاخــر  نفســه،  الوقــت  وفــي 

 Necati( أمثــال  تركيــا  فــي  الصحفييــن  مــن 

 )Sözcü( وهــو كاتــب فــي صحيفــة )Doğru

التركيــة  الصحــف  أكثــر  إحــدى  مثــا، 

بــأن عفريــن »ينبغــي  يفيــد  ، حيــث 
ً
انتشــارا

ثــم   ،« الثانيــة  تركيــا  قبــرص  تكــون  أن 

ســأدخل  القــول  يمكنــك  »ال  يضيــف 

ثــم  املنطقــة  وأطهــر  ســأضربهم  ســوريا، 

أعــود. بــل يجــب البقــاء هنــاك بشــكل دائــم 

الثانيــة. بقبرصنــا  وننعــم 

»نصــرا«  قبــرص  علــى  العــدوان  يعتبــر 

ولكنــه  بــه ســنويا  االحتفــاء  ويتــم  تركيــا  فــي 

جريمــة  فإنــه  قبــرص  لجمهوريــة  بالنســبة 

بشــكل  املنطقــة  معالــم  غيــرت  مروعــة، 

الحيــن. ذلــك  منــذ  كامــل 

أنهــا  تركيــا  ادعــت   1974 العــام  فــي 

غزوهــا  تــم  التــي  لقبــرص  الســام  تجلــب 

مســمى  تحــت  همجــي  عســكري  بهجــوم 

)عمليــة ســام قبــرص، عمليــة أتيــا( تيمنــا 

الوســطى  آســيا  مــن  ترـكـي  عســكري  بقائــد 

بيــن  مــا  حكــم  الــذي  املغولــي(  )أتيــا  يدعــى 

 ببطشــه 
ً
434_453 م، حيــث كان معروفــا

وحماتــه التخريبيــة وغزواتــه، بمــا فــي ذلــك 

الشــرقيون  الرومــان  اســتهدفت  التــي  تلــك 

البيزنطيــة(،  )اإلمبراطوريــة  والغربيــون 

مدمــرا  إيطاليــا  فيــه  غــزا  الــذي  الوقــت  فــي 

الشــمالية. أقاليمهــا 

جمهوريــة  علــى  الهجــوم  أعقــاب  وفــي 

قبــرص عــام 1974 جنــدت تركيــا مــا يقــارب 

مــن  الشــمالي  الجــزء  فــي  شــخصا   40000

الجزيــرة، والــذي تحــول إلــى املنطقــة األكثــر 

الحيــن  ذلــك  ومنــذ  العالــم.  فــي  عســكرية 

بــات حوالــي 37 باملئــة مــن مســاحة قبــرص 

)بوالنــد  واليــزال  الترـكـي.  االحتــال  تحــت 

أجاويــد( رئيــس الــوزراء الترـكـي آنــذاك يعــد 

رغــم  لقبــرص  فاتحــا  الكثيريــن  قبــل  مــن 

)نجــم  بأنــه  مؤخــرا  اآلخــر  البعــض  ادعــاء 

الديــن أربــكان( الــذي يســتحق بجــدارة هــذا 

اللقــب.

لقــد رافقــت تلــك الحملــة قتــل جماعــي، 

أتــراك  جنــود  واغتصــاب  خطــف  عمليــات 

لقبرصيــات مــن أصــل يونانــي، فقــد وثقــت 

اإلنســان  لحقــوق  األوروبيــة  املفوضيــة 

تتــراوح  عمليــات اغتصــاب لنســاء وأطفــال 

بيــن 12و 71. أعمارهــم مــا 

»الجنــس  بعنــوان  لهــم  مقــال  فــي 

أرمنيــات  نســاء  تكشــف  واإلبــادة« 

يســرد  تفاصيــل مرعبــة، حيــث  ويونانيــات 

كل مــن الباحثيــن »آرتيميــس بيبينلــي وأنــي 

كااليجيــان« عمليــات االغتصــاب الجن�صــي 

التــي قــام بهــا الجنــود األتــراك ضــد قبارصــة 

يونانيــون مــن نســاء وأطفــال والتــي يســمونها 

بقولهــم  القبر�صــي«  الجنــس  »إبــادة 

حــادة  مشــاكل  االغتصــاب  ضحايــا  :عانــى 

متعلقــة باألمــراض النســائية باإلضافــة إلــى 

الصدمــات النفســية .فقــد كان يتــم إرغــام 

ممارســة  علــى  الحــاالت  بعــض  فــي  النســاء 

منهــن  الكثيــر  جمــع  يتــم  حيــث  البغــاء، 

غــرف  فــي  وضعهــن  و  القــرى  مختلــف  مــن 

منفصلــة وبيــوت فارغــة، ويتــم اغتصابهــن 

األتــراك،  الجنــود  قبــل  مــن  متكــرر  بشــكل 

وفــي حــاالت أخــرى كان يتــم اغتصــاب أفــراد 

أمــام  متكــررة  بصــورة  العائلــة  نفــس  مــن 

اغتصــاب  حــاالت  حدثــت  كمــا  أطفالهــم، 

االعتــداءات  وتلــك  املشــاهدين  أمــام  علنــا 

ترافقهــا  كانــت  الوحشــية  الجنســية 

ذلــك  فــي  بمــا  حــادة  جســدية  انتهــاكات 

الخنــق، ولــم يفلــت األطفــال والحوامــل أو 

ذلــك. مــن  عقليــا  املختــات  النســاء 

تركيــا  ســارعت   1983 العــام  فــي 

لإلعــان عــن اســتقال الدولــة الوليــدة فــي 

قبــرص مــن جانــب واحــد وأطلقــوا علــى ذلــك 

تســمية »جمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة« 

)TRNC( باعتــراف أحــادي مــن جانــب تركيــا 

فقــط، وبهــذا تحــول الشــمال القبر�صــي إلــى 

إقليــم ترـكـي .

ذاتهــا  األســاليب  األتــراك  طبــق  لقــد 

آســيا  وتتريــك  اإلغريقيــة  املعالــم  ملحــو 

تضــم  كانــت  التــي  اليــوم(  )تركيــا  الصغــرى 

الســلب  يونانيــة حتــى 1453حيــث  غالبيــة 

بغيــة  )اســتانبول(،  للقســتنطينية  الترـكـي 

املثــال،  قبــرص، علــى ســبيل  تتريــك شــمال 

اليونانيــة  الجغرافيــة  األســماء  تحويــل  تــم 

تركيــة  أســماء  إلــى  املحتــل  قبــرص  لشــمال 

للتــراث  قائمــا  املمنهــج  التدميــر  ومــازال 

أيــدي نظامهــا  املنطقــة علــى  لتلــك  الثقافــي 

املئــات  وســلب  تدميــر  تــم  حيــث  الترـكـي، 

مــن التماثيــل واألوابــد التاريخيــة والدينيــة 

الكنائــس  مــن  الكثيــر  وتحويــل  وتحطيمهــا 

إلــى اســطبات، كازينوهــات، مســتودعات، 

الــخ. و  ومســاجد  ثكنــات 

واآلن يتلــوا املصلــون فــي تلــك املســاجد 

يــوم  كل  الفتــح«  »ســورة  القرآنيــة  اآليــة 

العســكرية  العمليــة  النتصــار  ويدعــون 

التركيــة علــى عفريــن حتــى انتهــاء الغــزو كمــا 

هــو مقــرر مــن قبــل رئاســة الشــؤون الدينيــة 

.)Diyanet( حكوميــا  املمولــة 

كذلــك ترفــض تركيــا الهويــة اليونانيــة 

اإللكترونــي  املوقــع  وبحســب  لقبــرص، 

الرســمي لــوزارة الخارجيــة التركيــة »قبــرص 

ليســت جزيــرة يونانيــة« ولــم تكــن فــي قبــرص 

قبرصيــة. أمــة 

ذلــك،  فــي  مخطئــة  التركيــة  الــوزارة 

ولــم يكــن القســم الشــمالي للجزيــرة يشــمل 

الترـكـي  الهجــوم  بــدء  حتــى  تركيــة  غالبيــة 

الترـكـي حوالــي  االحتــال  أجبــر  فقــد   1974

األصــل  يونانــي  قبر�صــي  مواطــن   170000

مــن الشــمال الخــروج مــن أماكــن ســكناهم 

الحــر  الجنوبــي  الجــزء  باتجــاه  والهــروب 

الحكومــة  اســتبدلت  بعدهــا  للجزيــرة، 

األصليــون  قبــرص  مواطنــي  التركيــة 

تركيــا  مــن  شــرعيين  غيــر  بمســتوطنين 

وبذلــك غيــرت بالقــوة الواقــع الديموغرافــي 

للجزيــرة، وبهــذه الطريقــة تــم خلــق غالبيــة 

تركيــة فــي الجــزء الشــمالي القبر�صــي والــذي 

يونانيــة حتــى  غالبيــة  ذو  الــدوام  علــى  كان 

يعــارض  مشــابهة  وبصــورة  العــام1974، 

فــي  الكرديــة  بــاإلدارة  االعتــراف  أردوغــان 

 عــن خطتــه فــي إحــداث تغييــر 
ً
عفريــن معلنــا

هنــاك. ديموغرافــي 

إذ قــال فــي خطــاب عــام: إن »55 باملائــة 

باملائــة  هــم عــرب و35  مــن ســكان عفريــن 

كــرد حيــث تــم إســكانهم هنــاك فيمــا بعــد، 

و6 أو7 باملائــة تركمــان« والهــدف األسا�صــي 

هو استعادة عفرين ألصحابها الحقيقين، 

كمــا نهــدف أيضــا وفــي الحــال إرجــاع ال3،5 

مليــون ســوري إلــى وطنهــم.

التوســع  بــات  األخيــرة  الســنوات  فــي 

لــدى  أبعــادا شــعبية متزايــدة  يأخــذ  الترـكـي 

الجماعــات املواليــة للحكومــة، حتــى وصــل 

للحكومــة  املؤيــدة  اإلعــام  بوســائل  األمــر 

تدعــو  لتركيــا،  جديــدة  خرائــط  بنشــر 

والتــي  العثمانيــة  اإلمبراطوريــة  الســتعادة 

والعــراق. اليونــان  تشــمل 

مــن  العديــد  عبــر  فقــد  ذلــك،  بمــوازاة 

ومعارضــة  حكومــة  األتــراك  السياســيين 

وبشــكل علنــي عــن نيتهــم لغــزو جــزر يونانيــة 

إيجــة. بحــر  فــي  واالســتياء عليهــا 

يغيــت  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  هــدد  كمــا 

مستشــاري  كبــار  أحــد  وهــو  بولــوت 

جزيــرة  علــى  بالســيطرة  اليونــان  أردوغــان 

»كارداك«.  األتــراك  يســميها  التــي  إيميــا، 

تواجــه  ســوف  إنهــا  قائــا 

)Uzay Bulut( :الكاتب

12



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 295 /  نيسان 2018 م - 2630ك فكر ورأي12

خافاتنــا،  فــي  منهمكيــن  كنــا  بينمــا 

حــول  أو  و)أو(،  )الــواو(  حــول  نتناقــش 

)الســين( و)الشــين(، اســتغل هــو الفرصــة 

ليبنــي مــن جديــد ذاتــه املتهالكــة، لــم يلتفــت 

يأبــه  لــم  بعضنــا،  لســذاجة  وال  لنزاعاتنــا، 

لشــتائمنا، اختــار طريقــه بوضــوح وإصــرار.

لــه  كان  ذواتنــا،  فــي  منهكيــن  كنــا  بينمــا 

قوتــه،  عظــم  نفــوذه،  عــزز  آخــر،  شــأن 

حينــا،  قوتــه  لنــا  أظهــر  للعلــن،  وخــرج 

حيــث  إلــى  جرنــا  حــاول   ،
ً
أحيانــا وســطوته 

يشــاء، حــاول ثنينــا عــن عزيمتنــا، كان لنــا 

هــم آخــر، كانــت لنــا )ثورتنــا( وثوريتنــا، كان 

بعضنــا فــي ســكرة انتصــار )قــادم( ال محــال، 

يضخــم  بعضنــا  لذاتــه،  يســوق  بعضنــا 

املوعــود. لليــوم  ويســتعد  ذاتــه،  شــأن 

لــم  ملــن  كيــف  حكمــاء،  نحــن  قلنــا 

لنــا  يكونــوا  أن  الحيــاة،  معنــى  يختبــروا 

نــراوح  ونحــن  األيــام،  بنــا  دارت  نصحــاء، 

لنــا ســوى صوتنــا، وصــدى  ليــس  باملــكان، 

الســماء،  عنــان  تشــق  بعضنــا  شــعارات 

مــن  )الحكمــاء(، وكل جعلــوا  تكاثرنــا وكثــر 

أوصيــاء. أنفســهم 

ذاتنــا،  تحمــي  باتــت  الذاتيــة  قوتــه 

لــم  ســواء،  الحمايــة  فــي  وكلنــا  مصالحنــا، 

كل  ممارســاتهم،  وال  هيئاتهــم،  تعجبنــا 

�صــيء فيهــم يذكرنــا بأيــام النظــام الســوداء، 

كنــا  باألمــان،  يشــعرنا  وجودهــم  كان  لكــن 

بــأن  نعلــم  باطمئنــان،  ألعمالنــا  نذهــب 

يتجــرأ  أحــد  ال  بأمــان،  وأطفالنــا  عائاتنــا 

قتلهــم،  يســتطيع  أحــد  ال  خطفهــم،  علــى 

وإن كان بيننــا غربــاء، نذهــب لتجارتنــا، ال 

أحــد يمنعنــا، ال أحــد ينهبنــا، لكــن لــم نكــن 

مجــرد  بأنهــم  علمنــا  مــن  فهنــاك  ســعداء، 

)أشــقياء(.

مــن  اســتفقنا  ســكرتنا،  غمــرة  فــي 

غفوتنا، اعتقدنا للوهلة األولى، إن بعضنا 

أدركــوا اللعبــة، إننــا قــد اكتشــفنا غلطتنــا، 

لشــقيقنا  ذهبنــا  تســامحنا،  تناصحنــا، 

بيننــا  جعلنــاه  همومنــا،  نشــتكي  األكبــر، 

األكبــر،  والزعيــم  لوحدتنــا   
ً
راعيــا  ،

ً
شــاهدا

لشــعبنا  وكان  عظيمــة،  فرحتنــا  كانــت 

 ،
ً
قاطعــا  

ً
وعــدا وعدنــا  األكبــر،  النصيــب 

ال  خــاف،  ال  اليمينــا،  وأقســمنا  تعاهدنــا 

تناحــر، أن نعمــل كالجســد الواحــد، عدنــا 

لديارنــا ســعداء، ســرنا بوحدتنــا كالحكمــاء، 

جشــع  بجفــاء،  ينظــر  ظــل  بعضنــا  لكــن 

بعضنــا،  وجهــل  بعضنــا،  طمــع  بعضنــا، 

أهدرنــا  فرحتنــا،  تــدم  لــم  تعســاء،  جعلنــا 

الصحــراء،  وحــوش  جوارنــا  وفــي  وحدتنــا، 

ســقطاتنا،  يترقبــون  هفواتنــا،  يتصيــدون 

ســرنا تائهيــن ال نــدري وجهتنــا، ضعنــا ولــم 

األعظــم،  الحــدث  فــكان  اللعبــة،  نفهــم 

شــردوا  أرضنــا،  اســتباحوا  ليلــة ظلمــاء  فــي 

علــى  تائهيــن  مــأوى،  بــا  وأصبحنــا  أهلنــا، 

وجوهنــا فــي العــراء، أو الجئيــن فــي ديــار مــن 

شــردونا.

وتقاذفنــا  بعضنــا،  مــن  اشــتكينا 

زال  وال  بعضنــا،  وتباـكـى  بكينــا  الشــتائم، 

الخيــرة،  اإلرادات  تنــادت  عاقــر،  العقــل 

فــي  وهنــاك  األصــوات،  صــدى  تاقــت 

مــن  التجأنــا  وبشــائر،  آمــال  اآلفــاق، 

جديــد، لراعينــا وزعيمنــا القديــم، إنــه يــوم 

للزمــان،  عابــر  ليــس  يــوم  كان،  كمــا  ليــس 

وكان  وحدتنــا،  اســتعدنا  ألفتنــا،  رممنــا 

يســتهان،  ال  ووعــد  جديــد  عهــد  كان،  مــا 

ليــس  الزمــان،  عظمــاء  مــن  الدعــم  تلقينــا 

اســتعدنا مجدنــا،  معــدودات،  أيــام  ســوى 

عدنــا  العبيــد،  دنــس  مــن  أرضنــا  طهرنــا 

الدنــس  لكــن  ســعداء،  لديارنــا  جديــد  مــن 

طويــا،  الفرحــة  تــدم  لــم  بالخفــاء،  صــار 

لعــب )الشــيطان( بعقــل بعضنــا، فأظهــروا 

لوســاوس  وارتهنــوا  الزمــان،  أحقــاد 

عــاج، ال شــفاء،  )الشــيطان(، ال حــل، ال 

فــي  اســتمروا  حصــل،  مــا  وهــو  الغــدر  كان 

حاولنــا  تحملنــا،  صبرنــا،  والبهتــان،  الغــي 

اســترجاع تآلفنــا، أبــو وأبــى معهــم الزمــان، 

اشــتكينا، صرخنــا، مــا لصوتنــا صــدى، وال 

صــارت  الســفاهة  مجيــب،  مــن  لشــكوانا 

حديــد. مــن  ككتلــة  صــار  والعقــل  حكمــا، 

تخاصمنــا، تنازعنــا، وال زلنــا كمــا كنــا في 

ســابق األزمــان، أبــى بعضنــا إال أن يســيروا 

حثــاالت  كل  وزاروا  داروا  كالظمــآن، 

كل  طرقــوا  الغلمــان،  وعواصــم  الكــون، 

الســلطان،  جالــة  بفضــل  األبــواب، 

والهــدف  زورا،  يشــهدون  جــورا،  يشــتكون 

أبناؤنــا الفرســان، تكالبــوا وكانــت الكارثــة، 

ومرتزقــة  عثمــان،  بنــي  جنــود  مــن  آالف 

 ،
ً
 وفســادا

ً
أرضنــا ســفكا فــي  عاثــوا  الزمــان، 

خــارج  أخــرى،  مــرة  بتنــا  البنيــان،  ودمــروا 

واملــكان. الزمــان 

مفتــاح  و«الصبــر  غلطتنــا،  تلــك  قلنــا 

فالغــدر  األيــام،  بنــا  وتاهــت  تهنــا  الفــرج«، 

، واملــوت فــي كل مــكان، وال زال 
ً
كان ســاحقا

جنــود )الســلطان( يعبثــون فــي ديارنــا، علــى 

مــرأى كل األنــام، أهــو غــدر األهــل أم غــدر 

 ألحقادكــم، وتبــا ملــن تســبب 
ً
الزمــان، فتبــا

كان... بمــا 

عـفـريـن قـصـة غــدر
دلدار قامشلوكي )علي علي(

ممــا  أســوء  بشــكل  تركيــا  غضــب  أثينــا 

نكســر  ســوف  عفريــن.  فــي  حاصــل  هــو 

الــوزراء  رئيــس  املســؤولين،  وأرجــل  أذرع 

)أليك�صــي تريبــراس( أو أي وزيــر تطــأ قدمــه 

جزيــرة كارداك فــي بحــر إيجــة. ليــس هنــاك 

قــوة مســلحة فــي هــذه املنطقــة باســتطاعتها 

املســلحة  القــوات  وجــه  فــي  الوقــوف 

يعرفــوا  أن  الجميــع  علــى  لــذا  التركيــة، 

اإلمبرياليــون  جميــع  وســيقبل  موقعهــم. 

الجزيــرة،  هــذه  فــي  للنــاس  الترـكـي  باألصــل 

وســوف  اإلســامية  لألمــة  ينتمــون  فهــم 

ثنيهــا. اليمكنهــم  التــي  اليــد  يّقبلــون 

الدفــاع  وزيــر  أعلــن  الوقــت،  ذات  فــي 

املجــال  بخــرق  قامــت  تركيــا  بــأن  اليونانــي 

فــي  مــرة   138 مــن  ألكثــر  اليونانــي  الجــوي 

شــباط. مــن  األول  فــي  وذلــك  واحــد،  يــوم 

تركيــا  تتباهــى   ،1974 العــام  منــذ 

وتتعجــرف كونهــا محتلــة فــي قبــرص، واآلن 

عفريــن،  التركيــة  الســلطات  تســتهدف 

أنهــا  املاضيــة  التجربــة  مــن  مســتفيدة 

قتــل  فيمكنهــم  املحاســبة،  عــن  بمنــأى 

وتعذيــب املدنييــن وارتــكاب جرائــم التطهيــر 

كان  فالبارحــة   . شــاؤوا  حيثمــا  العرقــي 

هدفهــم شــمال قبــرص، واليــوم 

الســوري. الشــمال 

هدفهــم  ســيكون  بلــد  أي 

كــوارث  وقــوع  قبــل  التالــي؟ 

يجــب  وهنــا  املنطقــة،  فــي  أكبــر 

تذكيــر تركيــا بــأن اإلمبراطوريــة 

العثمانيــة لفظــت أنفاســها ولــن 

أمجادهــا. تعــود 

26 كانون الثاني 2018
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بإصــرار  الحــرب  معارضــة  مــن  بــّد  ال 

كبيــر رغًمــا عمــن يتغــذون علــى رائحــة الــدم. 

اليــوم نحــن نــرى أن ثمــة صدعــان يبــرزان 

لنــا التصدعــات والتشــققات األخــرى التــي 

الصــدع  ذلــك  أولهمــا  تركيــا.  منهــا  تعانــي 

ويتحركــون  يفكــرون  مــن  بيــن  الفاصــل 

بنفــس أســلوب النظــام الحاكــم مــن جهــة، 

ذلــك  مــن  النقيــض  علــى  هــم  مــن  وبيــن 

تماًمــا مــن جهــة أخــرى. لكــن خــط الصــدع 

بــات  الحــرب،  فيــه  تســببت  الــذي  الثانــي 

يوضــح لنــا هــذا األمــر بشــكل جلــي. املــكان 

ذلــك  هــو  املجتمــع،  عنــده  انقســم  الــذي 

الحــد الفاصــل بيــن مــن يقدســون الحــرب 

يعارضونهمــا. ومــن  واملــوت، 

بــاب  فــي عفريــن تفتــح  التركيــة  الحــرب 

جهنــم الــذي قّننــن كافــة أشــكال املعامــات 

غيــر اإلنســانية بحــق بشــر باتــوا ال ُيعتبــرون 

بشًرا بعد إخراجهم من »ربقة اإلنسانية«.

تقتــل  التــي  والبريــة  الجويــة  الغــارات 

أكــراد عفريــن بــكل اســتمتاع، تظهــر لنــا أن 

خرجــوا 
ُ
هــؤالء النــاس ممــن لقــوا حتفهــم أ

مــن ربقــة اإلنســانية فتــم قتلهــم. فاملحــارب 

الــذي كان باألمــس القريــب يبــذل قصــارى 

جهــده ليتســتر علــى مجــزرة »روبوســكي« ) 

أســفرت عــن مقتــل 34 كرديــا علــى الحــدود 

فــي  العــراق  شــمال  منطقــة  مــع  التركيــة 

عــام 2011.(، بــات اليــوم واثــق بشــدة مــن 

مشــروعية مــا يقــوم بــه فــي عفريــن.

ضــد  انطلقــت  التــي  املطــاردة  عمليــة 

تركيــا،  داخــل  الحــرب  يعارضــون  مــن  كل 

النظــام  ينجــح  لــم  وربــط  ضبــط  مفتــاح 

فــي اســتخدامه بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن 

معنــى؛ رغــم كل مــا يقــوم بــه مــن ممارســات 

ضــد  يــزأر  الــذي  النظــام  قانونيــة.  غيــر 

أنتــم«،  أيــن  »مــن  قائــا  الحــرب  معار�صــي 

يتعيــن  خونــة  املعارضيــن  هــؤالء  فــي  يــرى 

قتلهــم، أي أنهــم وفــق وجهــة نظــر النظــام، 

قومييــن. وطنييــن  ليســوا 

مــن  شــاهدنا  كمــا  الحــرب  أن  شــك  ال 

واإليطالــي،  األملانــي،  النموذجيــن  فــي  قبــل 

لظهــور  الخصوبــة  شــديد  رحــم  إال  هــي  مــا 

التركيــة  الفاشــية  أن  ســيما  ال  الفاشــية. 

وتتعاظــم. الحــرب  علــى  تتغــذى 

ال شــك فــي أن تطهيــر هــذه األرض مــن 

ليــس  قــرون،  منــذ  أســرها  الــذي  العنــف 

ضــرب  الــذي  العنــف  ذلــك  الهّيــن.  باألمــر 

وفــي  حياتنــا،  مــن  ركــن  كل  فــي  بجــذوره 

الدولــة،  أســر  لقــد  وخطــاب،  تصــرف  كل 

والسياســة، واملجتمــع، حتــى أن بيوتنــا لــم 

تســلم هــي األخــرى منــه. يبقــى هــذا العنــف 

لــم  إذا  ألســنتنا،  علــى  يجــري  كام  مجــرد 

يطبــق بشــكل فعلــي علــى أرض الواقــع، كمــا 

أنــه ال يتضــرر منــه أحــد ســوى مــن هــم فــي 

األقليــة. عــداد 

هــو  البشــرية،  تاريــخ  أن  املؤكــد  مــن 

مــع  بــدأت  التــي  والســجات  الحــرب.  تاريــخ 

تقــول  الســومريين،  عنــد  الكتابــة  اختــراع 

أي  اآلن،  وحتــى  الحيــن،  ذلــك  منــذ  إنــه 

ســام  فتــرة  العالــم  شــهد  عــام   5600 مــن 

تلــك  منهــا  فتــرة  أكبــر  عــام،  اســتمرت 300 

التــي اســتمرت  بـ«ســام رومــا«  التــي تســمى 

عــام.  200 وحدهــا 

ليســت  الحــرب  أن  املعــروف  ومــن 

هــي  بــل  فحســب،  بشــرية  خســائر  مجــرد 

تكلفــة  البشــر  أفعــال  أكثــر  املقاييــس  بــكل 

لعرقلــة  طــرق  التمــاس  ولعــل  وتدميــًرا. 

القائمــة  العاقــات  لنــا  يوضــح  مــا،  حــرب 

بيــن املجتمعــات املختلفــة. وبشــكل ملخــص 

فــإن الحكمــة مــن الســعي لعرقلــة الحــروب 

اختافاتنــا،  علــى  »املحافظــة  مفادهــا 

يقتــل  أن  دون  عنهــا،  الناجمــة  وصراعاتنــا 

نشــوب  لعرقلــة  الســعي  البعــض«.  بعضنــا 

بالفتــرات  خاصــة  أمــًرا  ليــس  الحــروب 

منــذ  موجــودة  هــي  بــل  القريبــة،  الزمنيــة 

وجــود اإلنســان علــى ظهــر البســيطة.  لكــن 

كيــف  هــو،  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 

تعاملــت املجتمعــات البشــرية مــع الحــرب؟ 

مــن  قيمتــه  لــه  كبيــًرا  جــزًءا  أن  غــرو  ال 

الدراســات األنثروبولوجيــة يركــز علــى هــذه 

. ملشــكلة ا

جارتنــا أوروبــا التــي نعرفهــا بشــعار »ال 

تكفيهــا  لــم  اإلطــاق«،  علــى  ثانيــة  للحــرب 

ومــن  املاييــن،  ضحيتهــا  راح  عامليــة  حــرب 

ثــم فإنهــا بعــد اســتراحة دامــت فتــرة بلغــت 

20 عاًمــا، وقعــت حــرب أخــرى تســببت فــي 

آخريــن.  ماييــن  مقتــل 

علــى  عاًمــا   70 مــن  أكثــر  م�صــى  ولقــد 

آخــر حــرب كبيــرة. ولــم تــكل أو تمــل مســاعي 

البحــث عــن العدالــة، رغــم أنــه كان هنــاك 

بنــي  همجيــة  واضــح  بشــكل  يعكــس  عنــف 

اإلنســان، هــذا العنــف كان منتشــًرا فــي كل 

وحتــى  الدراســية  الكتــب  مــن  بــدًءا  مــكان 

الثانيــة  الحــرب  وفــي  الشــعبية.  الثقافــة 

البشــرية  الخســائر  مــن  املئــة  فــي   60 كان 

التــي تقــدر باملاييــن بأوروبــا، مــن املدنييــن. 

قــارة  فــي  اثنيــن  أو  وبخــاف اســتثناء واحــد 

لــم  العجــوز  القــارة  فــإن  بأكملهــا،  أوروبــا 

وقعــت  التــي  الحــروب  مــن  نصيبهــا  تأخــذ 

بالقــرن العشــرين، والســبب بســيط، وهــو 

هنــاك مدنيــون. يكــن  لــم  أنــه 

وعلــى الرغــم مــن هــذا الســجل املــروع 

بهــذه  أحــد  ال  فإنــه  الحــروب،  لخســائر 

اليــوم بضمــان  لــه  يســمح  فــي وضــع  القــارة 

وذلــك  ثانيــة.  وقتــال  حــروب  وقــوع  عــدم 

الســام  يعنــي  لــن  النســيان  ظــل  فــي  ألنــه 

شــيًئا لألجيــال الجديــدة التــي لــم تــَر الوجــه 

الحقيقــي للحــرب، وضحاياهــا مــن البشــر.

الســام  »مؤشــر  كان  الســبب  ولهــذا 

كان  التــي  الخّيــرة  األعمــال  أحــد  العالمــي« 

يتعيــن إنجازهــا دون ملــل أو كلــل مــن أجــل 

العالــم.  فــي  الســام  أهميــة  علــى  التشــديد 

وهــذا املؤشــر بمثابــة محاولــة لقيــاس وضــع 

املســاملة النســبي للــدول واملناطــق املختلفــة. 

وهــذه الدراســة هــي مــن بنــات أفــكار رجــل 

األعمــال األســترالي ســتيف كيلليــا، وتهــدف 

إلطــاع الحكومــات، واملؤسســات الدوليــة، 

وناشــطي الســام، علــى معلومــات وبيانــات 

فــي هــذا الصــدد.

إنتــاج معهــد االقتصــاد  مــن   واملؤشــر 

والســام، ووضــع بالتشــاور مــع فريــق دولــي 

البحــوث،  ومراكــز  واملعاهــد  الخبــراء  مــن 

طلــق املؤشــر أول مــرة عــام 
ُ
والفكــر. ولقــد أ

منتظــم.  بشــكل  ســنوًيا  ويصــدر   ،2009

للمؤشــر  تضيــف  العلميــة  الهيئــة  ونفــس 

املذكــور مؤشــًرا آخــر عــن اإلرهــاب العالمــي، 

الســام  عــن  تقريــًرا  إعدادهــا  عــن  فضــا 

اإليجابــي.

ويقــول رجــل األعمــال األســترالي ســتيف 

وتحذيــر  مناشــدة  املؤشــر  »هــذا  كيلليــا 

عليهــم  يتعيــن  الذيــن  العالــم  لرؤســاء 

حــل  أجــل  مــن  ســلمية  أكثــر  يكونــوا  أن 

بــدًءا  يواجهونهــا،  التــي  الكبــرى  املعضــات 

التنــوع  وحتــى  للــدول،  املناخــي  التغّيــر  مــن 

البيولوجــي«.

لتقييــم  معيــاًرا   26 فــي  يبحــث  املؤشــر 

دولــة   163 فــي  النســبي  املســاملة  وضــع 

يشــملها. وهــذه الــدول ال بــّد أن يكــون عــدد 

ســكانها أكثــر مــن مليــون نســمة، و/أو تكــون 

مربــع. متــر  كيلــو  ألــف   20 فــوق  مســاحتها 

علــى  العالمــي  الســام  مؤشــر  ويعتمــد 

عــدة  حــول  تــدور  املعاييــر  مــن  مجموعــة 

محــاور منهــا الشــؤون الداخليــة والخارجيــة 

ومــدى  السيا�صــي،  االســتقرار  مثــل  للــدول 

العنــف  ومــدى  فيهــا،  الجريمــة  انتشــار 

املنتشــر بيــن أفــراد املجتمــع، والصراعــات 

الداخليــة، والعاقــة مــع البلــدان املجــاورة 

أرا�صــي  علــى  الواقعــة  اإلرهابيــة  والجرائــم 

الدولــة، ومســتوى احتــرام حقــوق اإلنســان 

أو مــا ُيســمى بـ«نطــاق اإلرهــاب السيا�صــي«.

منهــا  أخــرى  معاييــر  علــى  يعتمــد  كمــا 

حفــظ  قــوات  دعــم  فــي  املشــاركة  مــدى 

للدولــة  العســكرية  والقــدرات  الســام، 

ومــدى  السياســية،  املشــاركة  وحجــم 

انتشــار الفســاد، واملســاحة املتاحــة لحريــة 

اإلعــام، ومشــاركة املــرأة فــي الحيــاة العامــة 

أعــداد  وتقديــرات  السياســية،  والحيــاة 

الوفيــات الناجمــة عــن الحروب الخارجية، 

عــن  الناجمــة  الوفيــات  أعــداد  وتقديــرات 

العســكري  واإلنفــاق  الداخليــة،  الحــروب 

كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، 

واحتمــال وقــوع مظاهــرات عنيفــة، ومــدى 

الرعايــة الصحيــة املقدمــة للســكان وفــرص 

املحــاور. مــن  وغيرهــا  التعليــم 

عــن  باختصــاٍر  هنــا  ولنتحــدث 

وهمــا  أال  التقريــر،  يتناولهمــا  مفهوميــن 

اإليجابــي: والســام  الســلبي،  الســام 

وجــود  عــدم  يعنــي  الســلبي  الســام 

بالخــوف  الشــعور  وجــود  عــدم  أو  العنــف 

منــه، أي أنــه ليــس ســاًما باملعنــى املعــروف. 

أدبيــات  فــي  عليــه  متعــارف  الوضــع  وهــذا 

وال  حــرب  »ال  بعبــارة  الدوليــة  العاقــات 

ســام«.

عــن  فمختلــف  اإليجابــي  الســام  أمــا 

وجــود  بمــدى  قياســه  يتــم  إذ  ســابقه، 

تشــكل  وهيــاكل  ومؤسســات  تصرفــات 

الســام فــي املجتمعــات الســلمية، وتحافــظ 

علــى اســتمراريته. فهــذه هــي األمــور التــي تيهــئ 

وبفضلهــا،  اإلنســان.  بنــي  لتطــور  األجــواء 

والنشــاط  البشــرية،  التنميــة  تكــون 

واالبتــكار،  والعلــوم  العــادل،  االقتصــادي 

أمــد  وذات  تأثيــًرا،  أكثــر  الرشــيد  والحكــم 

طويــل.

نصيــب  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

يبلــغ 14.3  العالمــي  فــي االقتصــاد  العنــف 

تريليون دوالر وهذا يعادل القوة الشــرائية 

كمــا   ،2016 عــام  بأكملهــا 

 إخراجهم من ربقة اإلنسانية
ّ
احلرب الرتكية يف عفرين تفتح باب جهنم حبق بشر مت
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فــي  ونطالــع  إال  األيــام  مــن  يــوم  يمــر  ال 

العديــد مــن وســائل اإلعــام أخبــاًرا تتســم 

األخبــار  هــذه  ومــن  والتفاهــة.  بالســخافة 

الرافديــن  بــاد  وكالــة  نشــرته  الــذي  ذلــك 

ســخافته  بقــدر  لكــن  املا�صــي،  األســبوع 

وتفاهتــه كان مهًمــا للغايــة مــن حيــث إظهــار 

النقطــة التــي وصلــت لهــا تركيــا فــي القضيــة 

الكرديــة.

الخبــر الــوارد فــي الوكالــة املذكــورة، كان 

يتكلم عن قيام قوات إنفاذ القانون بإلقاء 

القبــض علــى أربعــة بغــال ملواطــن فــي قريــة 

فــي  »أولــوَدَره«  لقضــاء  التابعــة  »َيِمشــلي« 

واليــة شــرناق، جنــوب شــرقي تركيــا، وذلــك 

بدعــوى أنــه كان يحمــل ســجائر مهربــة. وملــا 

إلــى املخفــر ملعرفــة  البغــال  ذهــب صاحــب 

قبــل  مــن  اقتيادهــا  تــم  التــي  بغالــه  عاقبــة 

مســؤولو  لــه  قــال  القانــون،  إنفــاذ  قــوات 

االنتهــاء  وبعــد  اعتقالهــم،  تــم  إنــه  املخفــر 

إحالتهــم  ســيتم  االعتقــال  إجــراءات  مــن 

إلــى النيابــة العامــة فــي »أولــودره« للتحقيــق 

الواقعــة. بشــأن 

ســلمت  البغــال  أن  علمنــا  يــوٍم  وقبــل 

لصاحبهــا شــريطة »عــدم بيعهــا دون انتهــاء 

اإلجــراءات؛ ألن اإلجــراءات لــم تنتــِه بعــد«. 

وال غــرو أن هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي 

أخذنــي الفضــول بشــأنها فــي هــذا املوضــوع، 

مثــل: كيــف تــم أخــذ أقــوال البغــال؟ كيــف 

واالعتقــال؟  التوقيــف  إجــراء  تطبيــق  تــم 

محامًيــا  املحاميــن،  نقابــة  عينــت  وهــل 

البغــال؟؟... تلــك  عــن  للدفــاع 

الفتــرات  هــذه  مثــل  أن  شــك  وال 

بهــا  تمــّر  التــي  األولــى  تكــن  لــم  الســخيفة، 

هذه الباد، لكن ال أعتقد أنه كانت هناك 

فتــرة مثــل التــي نعيــش فيهــا، قــد وصــل فيهــا 

كل �صــيء إلــى نقطــة الحافــة والنهايــة. فنحــن 

هنــاك  كانــت  أنــه  البــاد  تاريــخ  عبــر  نــرى 

ال  الســخافات؛  هــذه  بمثــل  مليئــة  فتــرات 

عمليــات  توقــف  شــهدت  التــي  تلــك  ســيما 

فيهــا  التــي زادت  تلــك  مــن  الســام، وغيرهــا 

ومتزايــد. الفــت  بشــكل  القمــع  إجــراءات 

نتحــدث  التــي  الســخافات  تلــك  ومــن 

القــرن  أربعينيــات  فــي  أنــه  أذكــر  عنهــا، 

املواطــن  علــى  القبــض  إلقــاء  تــم  املا�صــي، 

ضرًبــا  وضــرب  عنتــر،  مو�صــى  الكــردي، 

 
ً
لحنــا بصفــارة  عــزف  أنــه  بذريعــة  مبرًحــا؛ 

الســبب  ولنفــس  هــذا  يومنــا  وفــي   ،
ً
كرديــا

طــاب  بســجن  مطالــب  هنــاك  أيضــا 

جنــوب  بكــر،  ديــار  بواليــة  دجلــة  بجامعــة 

عــام.  27.5 إلــى  تصــل  ملــدة  البــاد،  شــرقي 

ال جــرم أن األكــراد كانــوا فــي أربعينيــات 

ماليــة  غرامــات  يدفعــون  املا�صــي  القــرن 

علــى كل كلمــة كرديــة كانــوا يتفوهــون بهــا، 

العشــرات  دفــع  األخيــرة  الســنوات  وفــي 

منهــم، وال زالــوا يدفعــون نفــس الغرامــات؛ 

ألنهــم يتحدثــون لغتهــم الكرديــة فــي املــدارس 

كنــا  كيــف  جيــًدا  ألتذكــر  وإنــي  واملحاكــم. 

املا�صــي،  القــرن  تســعينيات  فــي  نخبــئ 

تتغنــى  كانــت  التــي  الكاســيت  شــرائط 

لألغانــي  االســتماع  كان  فلقــد  بالكرديــة. 

الكرديــة بصــوت عــاٍل، أمــر صعــب املشــقة. 

إذ  أصعــب،  هــو  بــل  كذلــك  األمــر  زال  وال 

صاحــب  توقيــف  تــم  إنــه  يقولــون  باألمــس 

فــرح، وصاحــب صالــة أفــراح بســبب أغــاٍن 

رددت بالكرديــة فــي منطقــة »غــون ُجــران« 

إســطنبول. بمدينــة 

الدولــة  سياســة  أن  املؤكــد  مــن  لكــن 

فــي  شــهدت  الكرديــة،  القضيــة  تجــاه 

فرغــم  إيجابًيــا.  صعــوًدا  األوقــات  بعــض 

أن الكــردي لــم يكــن فــي وقــت مــن األوقــات 

أنــه  إال  الدولــة،  نظــر  فــي   
ً

مقبــوال مواطًنــا 

كانــت هنــاك بعــض الفتــرات التــي قبلــت فيهــا 

الكرديــة. الثقافــة  مــن  ببعــٍض 

ومــن هــذه الفتــرات التــي نتحــدث عنهــا، 

تلــك التــي شــهدت افتتــاح القنــاة الناطقــة 

باللغــة الكرديــة، وكذلــك جعــل ذات اللغــة 

فــي  ثانيــة  إحــدى الخيــارات للدراســة كلغــة 

املــدارس  بعــض  هنــاك  أن  )رغــم  املــدارس 

التــي لــم تطبــق هــذا األمــر بشــكل عملــي(.

العــام  املشــهد  يخلــو  ال  هــذا  مــع  لكــن 

مــن تناقضــات كبيــرة، ففــي الصبــاح نجــد 

البرامــج الكرديــة التــي تعــدد إنجــازات حــزب 

باســتمرار.  الحاكــم  والتنميــة  العدالــة 

العمــوم،  النــواب  رقــص  عــن  فضــا 

الرقصــات  الدولــة  الجيــش، وأركان  وقــادة 

الكرديــة،  املوســيقى  أنغــام  علــى  الشــعبية 

ويلتقطــون الصــور التذكاريــة لذلــك، لكــن 

إلرهابييــن.  الجميــع  يتحــول  مــا  ســرعان 

ملوســيقى  الكرديــة  املوســيقى  وتتحــول 

بــكل  الســجن  فــي  ويــزج  بــل  إرهابييــن، 

الفــور  وعلــى  أنغامهــا.  علــى  يرقــص  مــن 

فيهــا  الصفيــر  يعتبــر  التــي  الفتــرات  تبــدأ 

االعتقــال  توجــب  جريمــة  الكرديــة  باللغــة 

والتوقيــف.

وحقيقــة األمــر أنــه إذا كانــت السياســة 

التركيــة حيــال القضيــة الكرديــة تشــهد منــذ 

، إال أن الثابــت فــي 
ً

مئــة عــام صعــوًدا ونــزوال

عقــل الكــردي، هــو أن هــذه السياســة ثابتــة 

مواجهــة  وفــي  تجاهــه.   الســلبي  بالشــكل 

وأحياًنــا  قمعيــة،  سياســات  مــن  هــذا  كل 

»انفراجــات«، و«مجــازر«، و«محظــورات« 

بأغانيهــم،  الغنــاء  يواصلــون  األكــراد  كان 

بهــم،  الخاصــة  النيــروز  بأعيــاد  واالحتفــال 

والتحــدث  الخاصــة،  برقصاتهــم  والرقــص 

بلغتهــم دون أن يكلــوا أو يملــوا.

األكــراد كانــوا ال يتنازلــون عــن ثقافتهــم، 

فــي  حتــى  الكرديــة،  هويتهــم  أو  لغتهــم،  أو 

األوقــات التــي كانــوا يتعرضــون فيهــا للقمــع 

أزمــات  فيهــا  ويعيشــون  واالضطهــاد، 

كمــا  حياتهــم  يعيشــون  كانــوا  مختلفــة، 

يريــدون هــم حتــى وإن انغلقــوا علــى أنفســهم 

مــن  الصــّراع  يختلــف  قــد  ال�صــيء.  بعــض 

مطلًقــا  يختلــف  ال  لكنــه  الشــكل،  حيــث 

مــن حيــث املطالــب. فاملطالــب هــي كمــا هــي 

لــم تتغيــر منــذ 100 عــام. لــم يتراجعــوا ولــو 

لخطــوة واحــدة عنهــا، وذلــك ألنــه ال حيــاة 

املطالــب. تلــك  بــدون 

فــي فتــرة عشــرينيات وثاثينيــات القــرن 

وفــي  أكــراد«،  هنــاك  يكــن  »لــم  املا�صــي، 

أكــراد  هنــاك  »كان  التســعينيات  فتــرة 

وفــي  كرديــة«.  لغــة  هنــاك  تكــن  لــم  لكــن 

لكــن  كرديــة،  لغــة  »هنــاك   2009 العــام 

ال يوجــد علــم اللغــة الكرديــة«. وفــي العــام 

كرديــة«،  قضيــة  توجــد  »ال  باتــت   2015

ميــاه  هنــاك  تكــن  »لــم   2016 عــام  وفــي 

لألكــراد« فــي أقبيــة »جــزره«.  أمــا فــي العــام 

كرديــة.  موســيقى  هنــاك  تعــد  فلــم   2018

بمثابــة  »آمــد«  اســم  اســتخدام  وبــات  بــل 

»دعايــة لإلرهــاب«، وأضحــى البغــل الكــردي 

»إرهابًيــا«!.

الــوزراء،  رئيــس  قــال  املا�صــي  األســبوع 

بــن علــي يلدريــم »حــل حــل حــل ال يوجــد يــا 

أخــي«، لكــن علــى مــا يبــدو أن رئيــس الــوزراء 

الــذي يقــول هــذا الــكام بحــق الكــردي، ال 

يــدرك أن النضــال بالنســبة لألكــراد مســألة 

بقــاء علــى قيــد الحيــاة، وصمــود.

حيــاة  قضيــة  لهــم  بالنســبة  املســألة 

بحقهــم،  وخروقــات  انتهــاكات  مــن  تتكــون 

األطفــال  وفقــدان  البغــال،  كاعتقــال 

لحياتهــم بســبب نقــص املــاء، والــزج برؤســاء 

الشــعب  قبــل  مــن  املنتخبيــن  البلديــات 

التجــوال  حظــر  وفــرض  الســجون،  فــي 

املــدن  وهــدم  املدينــة،  فــي  تعســفي  بشــكل 

األرض،  علــى  الجنائــز  وتــرك  وتدميرهــا، 

وحرمــان األطفــال مــن التحــّدث بلغتهــم األم.

وربمــا  أيضــا.  ســتم�صي  األيــام  هــذه 

يبذل عشرات اآلالف من األتراك واألكراد 

واملحصلــة؟ النتيجــة  مــا  حســًنا  حياتهــم. 

النتيجــة ســتكون إصــرار األكــراد علــى 

ســيحافظون  عنهــا،  تنــازل  دون  مطالبهــم 

ويرقصــون  دينهــم،  ويحمــون  لغتهــم،  علــى 

ويحتفلــون  قراهــم،  ويحمــون  رقصاتهــم، 

بلدياتهــم،  رؤســاء  ويختــارون  بالنيــروز، 

إلــى  جيــل  مــن  أســاطيرهم  وســيتناقلون 

. جيــل

تقــول  التركيــة  اللغــة  فــي  عبــارة  هنــاك 

ربمــا  كذلــك؟،  أليــس  البغــال«،  »عنــاد 

أتكلــم. أن  أريــد  مــاذا  عــن  تفهــون 

* موقع أحوال تركيا 4 آذار 2018

نورجان بايسال*

أّن هــذا الرقــم يعــادل 12.6 فــي املئــة مــن 

الناتــج العالمــي، وهــذه الخســارة تقــدر بـــ 

علــى  يعيــش  شــخص  لــكل  دوالر   1953

يتضــح  األرقــام  هــذه  ومــن  األرض.  هــذه 

لنــا ُمجــدًدا أن الحــرب والعنــف، أنشــطة 

تكلفــة. األكثــر  هــي  تعتبــر 

مــن  القصيــد  بيــت  بخصــوص  أمــا 

تقريــر  بحســب  تركيــا  أن  فهــو  هــذا،  كل 

 ،2017 لعــام  العالمــي  الســام  مؤشــر 

املرتبــة  وهــي  بهــا،  تليــق  مكانــة  احتلــت 

دولــة!.  163 بيــن  مــن  الـــ146 

شــباط/  – تركيــا  أحــوال  موقــع   *

2018  17 فبرايــر 

الحرب التركية في عفرين  ... تتمة
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قــام وفــد مــن منظمــة إقليــم كردســتان 

برئاســة  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  العــراق 

محمــود محمــد عضــو اللجنــة السياســية، 

إدريــس  / دلوفــان  للراحــل  العــزاء  بواجــب 

برزانــي /، وســلم برقيــة، فيمايلــي نصهــا:

البارزانــي  مســعود  الرئيــس  األخ 

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس 

. . . لشــقيق ا

األخ نيجيرفــان البارزانــي رئيــس مجلــس 

وزراء إقليم كردســتان...

آل البارزاني املفجوعين...

ببالــغ الحــزن واأل�صــى تبلغنــا نبــأ انتقــال 

إلــى  البارزانــي  إدريــس  دلوفــان  لــه  املغفــور 

نوبــة قلبيــة أودت بحياتــه  إثــر  ربــه،  جــوار 

الحافلــة بخدمــة املظلوميــن، وبهذا املصاب 

إلــى  خالكــم  ومــن  إليكــم  نتقــدم  الجلــل 

عائلــة البارزانــي املناضلــة بأحــّر التعــازي، 

يتغمــد  أن  وجــل  عــز  البــاري  مــن  راجيــن 

فســيح  ويســكنه  رحمتــه  بواســع  الفقيــد 

والســلوان الصبــر  ويلهمكــم  جناتــه 

وفــي كل مصيبــة مــا لنــا إال قــول، إنــا هلل 

وإنــا اليــه راجعــون.

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

في سوريا )يكيتي( 

منظمة إقليم كردستان

2018 / 4 / 3

رئيس أرمينيا يلغي اتفاق إقامة العالقات الدبلوماسية مع تركيافي عزاء الراحل دلوفان برزاني

مــع  تركيــا  عاقــات  توتــر  خلفيــة  علــى 

فــي  ســلطتها  وتخبــط  الــدول،  مــن  الكثيــر 

أزماتهــا  واستشــراء  امللفــات،  مــن  العديــد 

عــن  التركيــة  الدولــة  وتراجــع  الداخليــة، 

التقــدم فــي ملفــات املصالحــة والســام مــع 

، األرمــن 
ً
الشــعوب املضطهــدة منهــا تاريخيــا

ـــرد منهم بشــكل خاص. أعلن املتحدث 
ُ

والك

الرســمي باســم الرئاســة األرمنيــة، فاديميــر 

 ،2018 آذار   1 الخميــس  يــوم  أكوبيــان، 

إقامــة  حــول  البروتوكــوالت  »إلغــاء  عــن 

العاقــات الدبلوماســية مــع تركيــا، املوقعــة 

 أنــه »قبــل فتــرة عقــد 
ً
عــام 2009«، موضحــا

ألرمينيــا،  القومــي  األمــن  ملجلــس  اجتمــاع 

سركســيان  ســيرج  الرئيــس  فيــه  أعلــن 

بطــان البروتوكــوالت«... بســبب طــرح تركيــا 

البروتوكــوالت،  تحفظــات وشــروطا بشــأن 

عــن  بالتخلــي  يريفــان  تطالــب  كانــت  حيــث 

مــن أجــل  الدوليــة  الســاحة  مســاعيها علــى 

االعتــراف بإبــادة األرمــن فــي العهــد العثمانــي 

عــام 1915، إضافــة إلــى التخلــي عــن دعــم 

األرمــن فــي نــزاع قــره بــاغ مــع أذربيجــان، التــي 

تركيــا. تدعمهــا 

تــم  ُيذكــر أن اتفــاق تطبيــع العاقــات 

السويســرية  زيوريــخ  مدينــة  فــي  توقيعــه 

األرمنــي  الخارجيــة  وزيــرا  بيــن  عــام 2009، 

الخارجيــة  وزيــري  بحضــور  والترـكـي، 

الرو�صــي واألمريكــي حــول إقامــة العاقــات 

بيــن  العاقــات  ومبــادئ  الدبلوماســية 

الدولتيــن، وحظــي هــذا بدعــم دولــي واســع. 

كارو  أن  تركيــا  أحــوال  موقــع  وذكــر 

بايــان، األرمنــي األصــل والنائــب فــي البرملــان 

الترـكـي عــن الحــزب الديمقراطــي الشــعبي، 

تعتــرف  أن  تركيــا  علــى  يجــب   « قــال:  قــد 

حقيقــة  علــى  وتوافــق  تاريخهــا،  بوقائــع 

اإلبــادة الجماعيــة لألرمــن، وتفتــح حدودهــا 

مــع أرمينيــا.«، وبشــأن الوضــع فــي تركيــا قــال 

بايــان: »إن الوضــع فــي تركيــا يــزداد ســوءا، 

وإن البــاد تنزلــق إلــى أحضــان الظــام ...«، 

وحــول شــخص الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

أردوغــان، يقــول النائــب بايــان إنــه »فــرض 

الصمــت علــى البرملــان ووســائل اإلعــام، فــي 

حيــن أن النظــام القضائــي ال يعمــل. ولعــل 

فــي  تعمــل  بقيــت  التــي  الوحيــدة  الســلطة 

الرئيــس.«. هــي ســلطة  البــاد، 

رحيل المناضل محمد علي حمو

بعدينــا  منظمــة  نعــت  وأ�صــى،  بحــزن 

– عفريــن لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( رفيقهــا 

مواليــد   – شــيار(  )أبــو  حمــو  علــي  محمــد 

 –  1963 عــام  هــاوار(  )جبــل  چيــا  قريــة 

الخميــس  يــوم  فجــر  توفــي  الــذي  عفريــن، 

مــرٍض  مــن  عانــى  أن  بعــد   ،2018/4/19

شــهور. منــذ  بــه  ألــمًّ  عضــال 

 
ً
عامــا ثاثيــن  مــن  أكثــر  الراحــل  ناضــل 

عضويــة  شــرف  ونــال  وإخــاص،  بتفــان 

دورات. عــدة  املنطقيــة  اللجنــة 

للغتــه  وحبــه  بهدوئــه  الفقيــد  ُعــرف 

شــعبه  قضيــة  عــن  دفاعــه  وكذلــك  األم، 

بيــن  الــدؤوب  ونضالــه  العادلــة،  الكــردي 

.
ً
معروفــا  

ً
اجتماعيــا  

ً
وجهــا فــكان  األهالــي، 

جمــع  بحضــور  الراحــل  جثمــان  ــيع 
ُ

ش

مــن األهالــي ورفاقــه، ووري الثــرى فــي مقبــرة 

رأســه  مســقط  مــن  القريبــة  آفــراز  قريــة 

االحتــال  ســلطات  منعــت  التــي  چيــا  قريــة 

إليهــا. األهالــي  عــودة  مــن  الترـكـي 

مــن  الحــزب  تتمكــن منظمــة  ولــم  هــذا 

إقامــة مراســم الئقــة فــي وداعــه، ولــم يتمكــن 

املئــات مــن محبيــه حضــور تشــييع جثمانــه  

بســبب ظــروف االحتــال .

إلــى عائلتــه أخلــص التعــازي، متمنيــن 

أن يغمــده هللا بواســع رحمتــه

تلبيس ضريح الراحل صالح عثمان 
نيســان   4 قــي  الواقــع  األربعــاء  يــوم  فــي 

األولــى  الســنوية  الذكــرى  وعشــية  الجــاري 

لرحيلــه املبكــر، انتهــت منظمــة أوربــا لحــزب 

الوحـــدة )يكيتي( بالتنسيق مع عائلته، من 

إنجــاز تلبيــس ضريــح الفقيــد صالــح عثمــان 

الشــخصية  بصورتــه   
ً
مزينــا بالرخــام، 

وشــعار حزبــه الــذي أم�صــى املرحــوم حياتــه 

حــق  عــن   
ً
دفاعــا صفوفــه،  فــي   

ً
مناضــا

شــعبه فــي الحريــة والســلم واملســاواة. وذلــك 

الشــمالية. بكردســتان  العائلــة  مقبــرة  فــي 

إلــى أّن الفقيــَد عثمــان  تجــدر اإلشــارة 

للحــزب،  القياديــة  الهيئــة  فــي   
ً
عضــوا كان 

أوربــا،  منظمــة  فــي  اإلعــام  لجنــة  وعضــو 

 فــي هيئــة تحريــر مجلــة »الحــوار«، 
ً
وعضــوا

وقــد فــارق الحيــاة إثــر نوبــة قلبيــة مفاجئــة 

ديــار  فــي   2017/04/21 بتاريــخ  بــه  ــت 
ّ
أمل

الحركــة  خســرت  وبرحيلــه  الغربــة، 

والوطنيــة  الكرديــة  والثقافيــة  السياســية 

الغيوريــن  رجاالتهــا  أحــَد  الســورية 

الحضــارات  بيــن  الثقافــي  التواصــل  علــى 

 ثقافــة الكراهيــة التي ترّوج 
ً
واألقــوام، نابــذا

لهــا الجهــات املعاديــة لشــعوبنا ولإلنســانية 

جمعــاء.

نســتذكر  األليمــة  املناســبة  وبهــذه 

سياســية   
ً
حالــة نعيــش  ونحــن  الراحــل 

صعبــة للغايــة، ومــن أهّمهــا الوضــع الــذي 

الترـكـي  االحتــال  تحــت  عفريــن  إليــه  آلــْت 

تجــاوزاٍت  مــن  فيهــا  أهلنــا  يعانيــه  ومــا 

اإلنســانية،  ضــد  الجرائــم  حــد  إلــى  تصــل 

»أبــو  عثمــان  صالــح  الفقيــد  نعاهــد  فإننــا 

شــعبنا  حــق  عــن   
ً
دفاعــا بالســير  هــوزان« 

كريمــة. حــرة  بحيــاة 

والســام،  الرحمــة  الطيبــة  لروحــه 

التعــازي. أحــرَّ  ورفاقــه  وذويــه  وألهلــه 
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الحملــة  نهايــة  إعــان  منــذ  عفريــن  فــي  يحــدث  مــا 

نفســها،  الحــرب  مــن  أخطــر  هــو  عليهــا  التركيــة  العســكرية 

مجــرد  كانــت  كلفتهــا  بــكل  الحــرب  بــأن  القــول  يمكــن  حتــى 

وســيلة للوصول إلى ما يجري تنفيذه اآلن على أرض عفرين 

التركيبــة  تغييــر  إلــى  تهــدف  بدقــة،  مدروســة  عمليــات  مــن 

الســكانية فيهــا، طمــس هويتهــا الكرديــة، تغييــر الخصوصيــة 

الثقافــة ألهلهــا، تعميــق الهــوة بيــن األطيــاف السياســية وزرع 

الشــقاق والنفــاق بيــن الســكان... مــن خــال تدابيــر خطيــرة، 

مــن بينهــا:

1- إســناد أدوار ترهيبيــة ملجاميــع الغوغــاء القادمــة علــى 

ظهــر الدبابــة التركيــة وإســناد دور املنقــذ املنصــف للعســكر 

الخدمــات  حجــم  حــول  دعايــة  بالونــات  وإطــاق  الترـكـي، 

والرفاهيــة القادمــة إلــى عفريــن علــى يــد الترـكـي. 

الحــرة(  )حلــب  محافظــة  مــن   
ً
جــزءا عفريــن  إعــان   -2

عنــوة  وتحويلهــا  االئتــاف،  لحكومــة  الــورق  علــى  التابعــة 

ســلطة  خــارج  واملســلحين  بالســاح  مدججــة  منطقــة  إلــى 

الدولــة الســورية، إلــى جــوار إدلــب التــي تحولــت بدورهــا إلــى 

مســتوطنة قســرية لعشــرات اآلالف مــن املســلحين وأمــراء 

دمــج عفريــن  مخــاوف  مــن  يعــزز  ممــا  واإلرهابييــن،  الحــرب 

مــع إدلــب والتعامــل معهــا باملثــل كمنطقــة نــزاع متصاعــد، 

اإلرهــاب  علــى  الحــرب  محرقــة  فــي  بهــا  التضحيــة  وبالتالــي 

واملخيفــة.  املرتقبــة  ومعركتهــا 

3- حرمــان عــدد كبيــر مــن النازحيــن ممــن كانــوا فــي قــوام 

إدارة عفريــن قبــل االحتــال، بحجــة التعامــل مــع إرهابييــن، 

مــن حــق العــودة إلــى بيوتهــم، واســتقدام آالف العوائــل مــن 

املنطقــة،  فــي  إلســكانها  وغيرهــا  والقلمــون  الغوطــة  مناطــق 

ناهيكــم عــن اإلذالل املمنهــج للســكان. 

 ،
ً
عرمرمــا  

ً
جيشــا الشــهرين  يقــارب  مــا  قاومــت  عفريــن 

الناتــو،  بتكنولوجيــا   
ً
مجهــزا ـــرد، 

ُ
الك علــى  بالحقــد   

ً
مشــبعا

الكــردي،  التاريــخ  فــي   
ً
خالــدا  

ً
فصــا وبناتهــا  أبناؤهــا  ســجل 

لكــن البــازارات واملقايضــات الدوليــة كانــت أكبــر مــن قدرتهــم 

، لكنهــا لــم تنكســر 
ً
علــى االســتمرار، عفريــن اغُتِصبــت عنــوة

ولــن تســقط، ســتقاوم األغــال وتســتمر فــي مقاومتهــا بجميــع 

والقانونيــة  والدبلوماســية  السياســية  والوســائل  الســبل 

تيحهــا لنــا جملــة الدســاتير واملواثيــق األمميــة.
ُ
املمكنــة، التــي ت

عفرين ... 
وما هو أسوأ من احلرب

رحيل الطبيب املعروف أمحد رسول

يف نـدوة حلزب الشعوب الدميقراطية...

فــي بــاد املهجــر أملانيــا توفــي الطبيــب املعــروف أحمــد 

، وهــو مــن مواليــد 
ً
خوجــه رســول عــن عمــر ناهــز 84 عامــا

الثانويــة  الشــهادة  نــال  آفرازيــه – عفريــن، حيــث  قريــة 

إلــى  وســافر  بحلــب،  املأمــون  ثانويــة  مــن   1954 عــام 

أملانيــا الشــرقية عــام 1956 ليلتحــق بكليــة الطــب، أتــم 

دراســة الطــب فــي جامعــة leipzig، ولينهــي اختصاصــه فــي 

الجراحــة العامــة واألوعيــة الدمويــة عــام 1967، فعــاد 

إلــى بلــده ســوريا .

أفتتــح مشــفاه الخــاص )مشــفى الشــهباء( فــي شــارع 

مقابــل   
ً
أيضــا طبيــة  وعيــادة  حلــب،  بمدينــة  فيصــل 

املتحــف الوطنــي. اســتمر بعملــه وبعطــاء متواصــل حتــى 

ألســباب  أملانيــا  إلــى  للعــودة  اضطــر  حيــث   ،1981 عــام 

 زوجتــه 
ً
فــي ســوريا، مصطحبــا سياســية منعــت وجــوده 

فــي  فــي عملــه كطبيــب مختــص  الثاثــة، اســتمر  وأوالده 

ليتقاعــد.  2010 عــام  حتــى  األملانيــة  املشــافي 

ُيعــد الراحــل مــن األطبــاء األوائــل فــي منطقــة عفريــن 

)كرداغ( ومن مشــاهير حلب، كما كان له دوٌر في الدفاع 

عــن القضيــة الكرديــة فــي ســوريا.

إلــى  التعــازي  بأحــّر  الوحـــدة  تحريــر  أســرة  تتقــدم 

لــد.
ُ

الخ جنــان  لــه  متمنيــة  الفقيــد،  عائلــة 

العــراق  كردســتان  إقليــم  منظمــة  مــن  وفــد  حضــر 

برئاســة محمــود محمــد ممثــل  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب 

الحــزب فــي اإلقليــم، نـــدوة أقامتهــا ممثليــة حــزب الشــعوب 

الســبت  يــوم  هوليــر،  مدينــة  فــي   HDP الديمقراطيــة 

املنطقــة  فــي  األخيــرة  التطــورات  حــول   ،2018/4/7

وموقــف حــزب الشــعوب منهــا، وال ســيما العــدوان التركــي 

علــى عفريــن. وذلــك بحضــور الرئيســة املشــتركة للحــزب 

الترـكـي  البرملــان  فــي  الحــزب  عــن  والنائــب  بولــدان  برويــن 

آخريــن. وأعضــاء  بايدمــر  عثمــان  الســيد 

قــّدم الســيد محمــد مداخلــة فــي النــدوة عــن األوضــاع 

الكرديــة فــي ســوريا.

هــذا وكان وفــد الـــ HDP فــي زيــارٍة إلــى اإلقليــم، التقــى 

الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس  برزانــي  مســعود  خالهــا 

وعــدد  برزانــي  نجيرفــان  الحكومــة  ورئيــس  الكردســتاني 

اإلقليــم. فــي  األحــزاب  مــن 


