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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.

ــال أرادوا  »يــا ولــدي، حياتنــا مليئــة بــاآلالم واآلثــام، أولئــك الجهَّ
االضطهــاد  ميــراث  ومــن  بالقهــر،  القهــر  مــوروث  مــن  الخــاص 
باالضطهــاد، وكنــت أنــت الضحيــة«            األســقف نســطور المرعشــلي

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/296/  أيار 2018 م - 2630ك         الثمن: 100 ل.س

ملتقى للحقوقيني

تركيا – عفرين... والطريق إىل الشام والقدس

الجــوار  حســن  مبــدأ  نقيــض  علــى 

واحتــراٍم متبــادل بيــن الــدول وفــق األعــراف 

دأبــت  عليهــا،  املتعــارف  املرعيــة  والقوانيــن 

تركيــا الجــارة علــى مواصلــة أدوارهــا املريبــة 

مــن   
ً
مزيــدا لتصــب  الســوري،  الداخــل  فــي 

الزيــت علــى نــار أزمتــه، عبــر رعايتهــا ودعمهــا 

ومختلــف  املســلحة  املعارضــة  لتشــكيالت 

فيهــا  بمــا  السيا�ســي،  اإلســالم  جماعــات 

األمــور  زيــد 
ُ
وت والقاعــدة،  داعــش  شــبكات 

الســوري  املشــهد  يشــير  حيــث   ،
ً
تعقيــدا

بمعطياتــه امليدانيــة وتجاذباتــه اإلقليميــة 

لحــل  وجــود  ال  بــأن  املتجــددة،  والدوليــة 

فــي القريــب العاجــل، وكأن  سيا�ســي ســلمي 

دروس  بحصيلــة  اكتــراث  أو  اتعــاظ  ال 

وِعَبــر معــارك الحــرب فــي وعلــى ســوريا علــى 

ومــا  مضــت،  أعــوام  وســبعة  نيــٍف  امتــداد 

نجــم عنهــا مــن مآ�ســي وفظائــع، لتعــود مــن 

جديــد عوامــل دفــٍع نحــو مزيــد مــن التوتــر، 

بفعــل  أخــرى  دمويــة  معــارك  ونشــوب 

انخفــاض مســتوى التفاهمــات الروســية – 

 
ً
األمريكيــة علــى الصعيــد الدولــي، خصوصــا

النــووي  إيــران  بملــف  املتصلــة  تلــك 

أوكرانيــا،  شــرق  ومســألة  والعقوبــات، 

غــزة  أوضــاع  إلــى   
ً
2 وصــوال

البدء بتشييد أبنية يف غابة كوباين أثار قلقا وامتعاضا لدى األهايل
مدينــة  غــرب  األشــجار  غابــة  كانــت 

للنزهــات   
ً
ومكانــا لهــا   

ً
متنفســا كوبانــي 

مــدار  علــى  واملناســبة  األعيــاد  واحتفــاالت 

األمــالك  مــن  عتبــر 
ُ
وت الســنين،  عشــرات 

التــي  التنظيميــة  املخططــات  وفــق  العامــة 

إال  الســورية،  الدولــة  مؤسســات  أعدتهــا 

أن البــدء بتنفيــذ مشــروع بنــاء ســكني علــى 

جــزء مــن أرضهــا بمســاحة /1650م2/ فــي 

لــدى   
ً
وامتعاضــا  

ً
قلقــا أثــار  األخيــرة  اآلونــة 

األهالــي.

لحــزب  كوبانــي  منظمــة  أصــدرت  وقــد 

 بهــذا الخصــوص 
ً
الوحـــدة )يكيتــي( تصريحــا

»الرئــة  فيــه:  جــاء   ،2018/5/28 بتاريــخ 

لالســتئصال  تتعــرض  للمدينــة  الوحيــدة 

يبلــغ عمرهــا  بقلــع أشــجارها، والتــي  وذلــك 

 بهــدف تشــييد البنــاء 
ً
أكثــر مــن ثالثيــن عامــا

 بأنهــا أمــالك عامــة 
ً
مــن قبــل التجــار، علمــا

وبمعارضــة  رســمي،  مخطــط  بموجــب 

أعضــاء املكتــب التنفيــذي لبلديــة كوبانــي .

هــذا  بوقــف  املعنيــة  الجهــات  نناشــد 

االعتــداء بشــكل فــوري واعــادة الحالــة الــى 

»...
ً
ســابقا عليــه  كانــت  مــا 

املنظمــة  مــن  أعضــاء  وشــارك 

مــن  حشــٍد  مــع  احتجاجيــة  وقفــة  فــي 

الثالثــاء  يــوم  وأهليــة،  إعالميــة  فعاليــات 

فيــه  تــم  الــذي  املــكان  فــي   ،2018/5/29

 عــن رفضهــم 
ً
قلــع األشــجار، وذلــك تعبيــرا

لعمليــات البنــاء فــي الغابــة واالعتــداء عليهــا.

مســلم  أنــور  أوضــح  جهتــه  مــن 

للمجلــس  املشــترك  الرئيــس 

محامــي  ثالثمائــة  مــن  أكثــر  حضــر 

 ُعقــد فــي مدينــة عامــودا 
ً
وحقوقــي اجتماعــا

 ،2018 أيــار   6 األحــد  يــوم  الجزيــرة،   –

ُســمي بـــ »ملتقــى الحقوقييــن الســوريين مــن 

ونقاشــات  مــداوالت  وبعــد  أجــل عفريــن«، 

مســتفيضة، اختتــم امللتقــى بإصــدار بيــان 

فيــه: جــاء  ختامــي 

لهــا  يتعــرض  التــي  االعتــداءات  ))إن 

الترـكـي  الجيــش  يــد  علــى  عفريــن  أهالــي 

مــا  فصائــل  مــن  لــه  التابعيــن  واملرتزقــة 

يسمى الجيش الحر في ظل غياب أي لجنة 

االنتهــاكات  هــذه  لتوثيــق  دوليــة  أو  محليــة 

وتقديمهــا إلــى الجهــات املختصــة، دفــع بنــا 

نحــن مجموعــة مــن الحقوقييــن الســلميين، 

وهــم أكثــر مــن ثالثمئــة محــام وحقوقــي مــن 

حضــروا  الذيــن  ســوريا  مناطــق  مختلــف 

أجــل  مــن  الســوريين  الحقوقييــن  ملتقــى 

حقوقيــة  منصــة  إطــالق  إلــى  عفريــن، 

بمنطقــة  مختصــة  إلكترونيــة  توثيقيــة 

لجنــة  وتشــكيل  عفريــن 

بدعوة من حزب الوحـدة، اجتماع عدد من املعارضني السوريني
)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  مــن  بدعــوة 

برليــن  يكيتــي  جمعّيــة  مقــر  فــي  عقــدت 

املعارضيــن  مــن  ملجموعــة  حواريــة  جلســة 

برليــن  األملانّيــة  العاصمــة  فــي  الســوريين 

حيــث   ،15/5/2018 االثنيــن  يــوم  وذلــك 

موفــق  الســادة:  مــن  كل  الجلســة  حضــر 

زكرّيــا   – البنــي  -أنــور  بــدر  أنــور   – نيربيــة 

حبيــب   – مطــر  عبدالعزيــز   – صّقــال 

إبراهيــم – حســن حميــد – الونــد مصطفــى 

الوحــدة. حــزب  أعضــاء  مــن  وعــدد 

بالوضــع  يحيــط  مــا  حــول  الحــوار  دار 

والقضّيــة  وإقليميــا   
ً
دوليــا الســوري 

ســوريا  فــي  الكــردي  واملشــروع  الســورية 

عــام  بشــكل  نيربّيــة  الســيد  تحــّدث  .حيــث 

دعــم  تراجــع  وعــن  الســوري  الوضــع  عــن 

االنتخابــات  وتأثيــر  الســورية  املعارضــة 

والتوتــر  اليمــن  فــي  والوضــع  العراقّيــة 

األمريكي اإليراني والسياســة 
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شيخ آيل آلدار برس: تركيا تكرس احتالهلا يف عفرين... وقوفنا إىل جانب املدافعني عنها أداٌء جلزٍء من واجب تارخيي

ونقــل ســفارة الواليــات املتحــدة إلــى مدينــة 

قضيــة  شــكلت  لطاملــا  التــي  القــدس 

اإلســرائيلي  الصــراع  مســارات  فــي  شــائكة 

معهــا  وتجــذب  جذبــت  الفلســطيني، 

اهتمامات شعوب ودول العالم اإلسالمي، 

الــذي تســعى تركيــا بقــوة لقيــادة دفتــه عبــر 

 
ً
خطــاب دينــي وسياســات شــعبوية، طمعــا

الدوليــة،  حدودهــا  خــارج  ــع  التوسُّ فــي 

ــت فــي أكثــر مــن محطــة ومناســبة، كان 
َّ
تجل

واســتنفار  تجييــر  علــى  االقــدام  أخطرهــا 

تعبئــة  بهــدف  جامــع  ألــف  تســعين  قرابــة 

جمــوع املصليــن، خاصــة إبــان صــالة أيــام 

تركيــا،  مــدن  وكبريــات  األريــاف  فــي  الجمــع 

فــي  حاشــدة  خطابيــة  مهرجانــات  رافقتــه 

رهــا حضــور الفــت  ســاحات ومالعــب، تصدَّ

لكبــار مســؤولي الدولــة والحكومــة، ومعهــم 

أشــهر املغنيــن وبعــض رمــوز فــن التمثيــل، 

لتتزاحــم جمــوع املصفقيــن، ويعلــو خطــاب 

التــي  عفريــن،  لغــزو  الجهــاد  إلــى  الدعــوة 

تهــدد )األمــن القومــي لتركيــا( كمــا زعمــوا،... 

العــام  شــبه  النفيــر  هــذا  تزامــن  حيــث 

تحريــك  أوســع  مــع  الترـكـي  الداخــل  فــي 

املســلحة  والقــوات  الجيــش  لقطعــات 

التركيــة   – الســورية  الحــدود  صــوب 

لتدخلهــا  عفريــن،  منطقــة  مــع   
ً
جنوبــا

لــه  يســبق  لــم  وبــري  جــوي  قصــٍف  وســط 

مــن  عــدة  أصنــاف  فيــه  شــاركت  مثيــل، 

الثقيلــة،  واملدفعيــة  الحربــي  الطيــران 

حققــت بســط احتاللهــا العســكري لكامــل 

بإحــداث  مباشــرة  فالشــروع  املنطقــة، 

بإســكاٍن  وذلــك  لهــا،  ديموغرافــي  تغييــر 

ــري الغوطــة الدمشــقية  شــبه قســري ملهجَّ

الســوري  الداخــل  مــن  أخــرى  وأماكــن 

أمــام  العمــل  وفــرص  أبــواب  وســد  فيهــا، 

تأليــب  فــي  االســتمرار  مــع  ـــرد، 
ُ

الك أهلهــا 

الــرأي العــام العربــي ضدهــم، وتصويرهــم 

بمثابــة أعــداء هللا واألمــة )كفــار مرتديــن، 

الخيــر  اليريــدون  إرهابييــن،  انفصالييــن، 

ــَم  ويتوهَّ ق  لُيصــّدِ الــخ(  املســلمة...  لتركيــا 

البعض من السوريين والفلسطينيين بأن 

تشــكل  هــذا،  وســلوكها  بسياســاتها  تركيــا 

إحقــاق  فــي  املخلــص  التاريخــي  ســندهم 

الكراهيــة،  تــزرع  أنهــا   
ً
علمــا حقوقهــم... 

بالديــن ووعــود  فــي لعبــة املتاجــرة   
ً
ماضيــة

شــق الطريــق إلــى القــدس ) التــي تمــّر عبــر 

ـــرد أينمــا وجــدوا، 
ُ

غــزو عفريــن( لضــرب الك

الســورية  لألزمــة  جديــدة  عقــدة  وإضافــة 

فأكثــر. أكثــر  تطــول  ـكـي 

تركيا – عفرين  ... تتمة

مايو 16, 2018

آدار برس-خاص

مــع  بــرس  آدار  أجــراه  خــاص  حــوار 

حــزب  ســكرتير  آلــي”  شــيخ  الديــن  “محــي 

الوحــدة الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا 

:
ً
كامــا نصــه  يلــي  فيمــا  )يكيتــي(، 

الســورية  األزمــة  تتجــه  أيــن  إلــى   -

وســط تصاعــد وتيــرة النزعــات والخافــات 

االحتــال  مــن  بــدأ  واإلقليميــة،  الدوليــة 

بالتهديــدات   
ً
مــرورا لعفريــن  الترـكـي 

امللــف  مــن  باالنســحاب  األميركيــة 

 إلــى الضربــات 
ً
النــووي مــع إيــران، وصــوال

اإلســرائيلية علــى عــدة مواقــع فــي ســوريا؟

عامهــا  الســورية  األزمــة  دخــول  “مــع 

الثامن، بفظائعها وجوانبها املؤملة، املتأتية 

 مــن ضــراوة الصــراع علــى الســلطة، 
ً
أساســا

ر الدور الرو�سي في املشهد   تصدُّ
ً
يبدو جليا

العــام، عبــر مســك زمــام األمــور واملبــادرة، 

الجانــب  مــع  معقــودة  اتفاقــات  بموجــب 

نفــوذ  معــه  ليتعــزز  دمشــق،  فــي  الحكومــي 

الســوري،  الســاحل  فــي  الرو�ســي  االتحــاد 

فــي ســواحل شــرق  وتتمتــع بحضــور نشــط 

دولــه،  مــع  متطــورة  وعالقــات  املتوســط 

الخليــج،  شــمال  دول  بعــض  مــع  وكذلــك 

 
ً
أبرزهــا العــراق وإيــران، ممــا يكســبها مزيــدا

رغــم  نجاحــات،  لتحقيــق  الدفــع  قــوة  مــن 

العراقيــل والتجاذبــات فــي ســياق مســارات 

الصــراع فــي املنطقــة، وأبرزهــا مســار امللــف 

الســوري الــذي نحــن بصــدده، والــذي بــات 

 بتكالــب صريــح للعديــد مــن القــوى 
ً
معروفــا

املحليــة  شــؤونه  علــى  والدوليــة  اإلقليميــة 

التــي تخــص الســوريين قبــل غيرهــم، وأقرب 

مثــال علــى ذلــك هــو مــا قامــت بــه تركيــا فــي 

الداخــل الســوري علــى مــدى ســبع ســنوات 

 احتاللهــا ملنطقــة عفريــن، 
ً
خلــت، ومؤخــرا

وســعيها لتكريــس احتاللهــا هــذا، مــع تقديــم 

جماعــات  مــن  ألعوانهــا  )غنائــم(  جوائــز 

ائتــالف  باســم  فــة 
َّ
املغل السيا�ســي  اإلســالم 

معارضــة ســورية وجيــش حــّر”.

فــي الداخــل   
ً
“صحيــح أن مــا يهمنــا أوال

قبــل  واألمــان  الســلم  توفيــر  هــو  الســوري 

أي اعتبــار آخــر، ـكـي تتضافــر كل الجهــود 

لألزمــة  سيا�ســي  لحــل  مخــرج  إليجــاد 

األمــن  مجلــس  قــرار  بموجــب  الســورية 

الدولي 2254 املجمع عليه، إال أن تصاعد 

فــي  اإلقليميــة،  والتوتــرات  املخاطــر  وتيــرة 

األمريكيــة  اإلدارة  ضــوء معطيــات موقــف 

املنفــرد حيــال ملــف إيــران النــووي )اتفــاق 

5+1(، وتبعاتــه علــى سياســات وســلوكيات 

ومســاعي  ولبنــان،  ســوريا  إزاء  إســرائيل 

اســتجرار دول الخليــج ملزيــد مــن االنغمــاس 

ال  حدودهــا،  خــارج  وحــروب  معــارك  فــي 

حقيقــي  انفــراج  حصــول  باقتــراب  ينبــئ 

األزمــة  ملــف  وضــع  أمــام  الطريــق  يفتــح 

ومــا  املنشــود،  الحــل  ســكة  علــى  الســورية 

ومــن  التســع  أســتانة بجوالتهــا  اجتماعــات 

مــن  وأعقبهــا  رافقهــا  ومــا  جنيــف،  قبلهــا 

واضــح  مؤشــر  ســوى  إعالمــي،  ضجيــج 

ال  لطاملــا  التــي  الجهــود،  تلــك  عبثيــة  ملــدى 

الشــعب  بأحــوال  الالئــق  االهتمــام  عيــر 
ُ
ت

األزمــة  بــأن  أزعــم  وبالتالــي  الســوري، 

املنظــور،  املــدى  فــي  قائمــة  تبقــى  الســورية 

ظلهــا  وفــي  أخــرى،  أشــكال  وتأخــذ  لتشــتد 

تتنامــى وتنتعــش أدوار وعمليــات انتحاريــة 

لقــوى التكفيــر اإلرهابــي، بخالياهــا النائمــة 

تضــرب  ـكـي  وحواضنهــا،  املنفــردة  وذئابهــا 

بأســاليب  والخــارج  الســوري  الداخــل  فــي 

.”
ً
إيالمــا أكثــر  مبتكــرة 

ــم مــن أكثــر القيــادات السياســية 
َ
- كنت

 
ً
 للمقاومــة فــي عفريــن علمــا

ً
الكرديــة دعمــا

تحاولــوا  لــم  ملــاذا  لحزبكــم،  تتبــع  ال  أنهــا 

كحــزب لــه تواجــد قــوي فــي عفريــن إليجــاد 

حتــل؟ وهــل كان 
ُ
حلــول سياســية قبــل أن ت

لكــم دور مــا فــي اتخــاذ قــرار االنســحاب مــن 

مدينــة عفريــن؟

يوميــات  ســرد  معــرض  فــي  “لســنا 

عفريــن  ربــوع  فــي  عشــناها  ولحظــات 

إبــان  ســواء  3 ونواحيهــا، 

» عفرين املقاومة »
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مــا  أو   ،
ً
وجــوا  

ً
بــرا عليهــا  الترـكـي  العــدوان 

قبلــه علــى مــّر ســنين، يمكــن القــول وبثقــة 

لحــزب  انتماءنــا   
ً
يومــا ــح  نرّجِ لــم  بأنــه 

فــي مؤتمــره  بــه  وموقــع املســؤولية املتصــل 

والوطنــي  القومــي  انتمائنــا  علــى  العــام 

املشــروع  الدفــاع  وموجبــات  الســوري، 

هنــا  فاملســألة  توقــف،  أو  تــردد  دون  عنــه 

ليســت قابلــة الجتهــاد، عندمــا يتعلــق األمــر 

 
ً
جهــارا أصحابــه  يصــّرِح  خارجــي  بعــدوان 

وقوفنــا  ومــا  عفريــن،  غــزو  إلــى  بالدعــوة 

قاومــوا  الذيــن  عنهــا  املدافعيــن  جانــب  إلــى 

إال  ودمائهــم،  بأرواحهــم  املحتليــن  الغــزاة 

أداٌء لجــزٍء مــن واجــب تاريخــي يترتــب علــى 

عاتــق كل مــن تعــز عليــه كرامتــه اإلنســانية 

النظــر عــن  والقوميــة والوطنيــة، بصــرف 

ومعتقداتــه”. الحزبــي  انتمائــه 

“إن جملــة التحضيــرات املســبقة التــي 

قامــت بهــا تركيــا علــى شــتى األصعــدة عندمــا 

بموجــب  عفريــن،  عمليــة  بصــدد  كانــت 

الترـكـي  الرئيــس  بيــن  ــع 
َّ
املوق البروتوكــول 

)دولــت  القوميــة  الحركــة  زعيــم  وحليفــه 

باهتشلي(، أغلقت جميع األبواب واملنافذ 

ديبلوما�ســي   – سيا�ســي  مســعى  أي  أمــام 

والفتــاوى  الحــرب  لغــة  عــن  لعدولهــا 

األفضــل  الخيــار  فــكان  الجهاديــة، 

ووحـــدات  عفريــن  أهالــي  أمــام  والتاريخــي 

 
ً
حمايــة الشــعب واملــرأة هــو املقاومــة دفاعــا

لت خــالل معاركهــا  عــن النفــس، التــي ُســّجِ

 عــن 
ً
 فــي التضحيــة واالحتــرام دفاعــا

ً
دروســا

عادلــة”. قضيــة 

مدينــة  مــن  االنســحاب  قــرار  “أمــا 

شــوارع  حــرب  خــوض  ــب  وتجنُّ عفريــن، 

فيهــا، مــع بقــاء األجــواء الســورية فــي عمــوم 

كافــة  لطلعــات  مفتوحــة  عفريــن  منطقــة 

 
ً
أنــواع الطيــران الحربــي الترـكـي، فــكان أمــرا

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  لقيــادة   
ً
عائــدا

كونــه   ،
ً
صائبــا  

ً
قــرارا كان  وهــذا  وقســد، 

مئــات  أرواح  علــى   
ً
حفاظــا األنســب، 

األلــوف مــن املدنييــن وعمــار املدينــة، رغــم 

النــزوح”. قســاوة 

بصــورة  تضعونــا  أن  لكــم  هــل   -

عفريــن؟ فــي  الوضــع 

“اليــوم وفــي ظــل االحتــالل الترـكـي منــذ 

18 آذار 2018، يتصــدر مشــهد الوضــع فــي 

منطقة عفرين ) كرداغ( بمركزها ونواحيها 

ومزرعــة  قريــة   /400/ مــن  وأكثــر  الســبع 

واســع  وانتشــار  مســلح  وجــوٌد  تتبعهــا، 

بمســميات  إســالموية  جهاديــة  لجماعــات 

عديــدة، تواصــل عمليــات الســلب والنهــب 

دور  ومحتويــات  األهالــي  ممتلــكات  بحــق 

الجيــش  ومســمع  مــرأى  علــى  الســكن 

عمليــات  اســتمرار  مــع   
ً
تزامنــا الترـكـي، 

مــا  كل  وإزالــة  وابتــزاز،  واعتقــال  خطــف 

يمــت بصلــة ملعالــم تخــص منطقــة عفريــن 

ـــرد، والترويــج للغــة التركيــة مــع 
ُ

وأهلهــا الك

فــرض مســحة دينيــة طائفيــة، ومضاعفــة 

مــن  تبقــى  مــن  بحــق  والضغــط  التضييــق 

مــن  بأصحابهــا  املعروفــة  القــرى  ســكان 

اإلخــوة اإليزيدييــن، واعتمــاد ســبل وطرائــق 

ـرد، 
ُ

تأليب وتحريض بعض العرب ضد الك

الجيــش  انشــغال  مــع   
ً
ترافقــا ذلــك  كل 

الترـكـي ببنــاء مواقــع عســكرية وتحصينــات 

عشــرات  واســتجالب  مــكان،  مــن  أكثــر  فــي 

وغيرهــا  الغوطــة  مهجــري  مــن  األلــوف 

فــي عفريــن وقراهــا، وذلــك بغيــة  وإســكانها 

تنفيــذ املشــروع التركــي الهــادف إلــى إحــداث 

طمــس  شــأنه  مــن  ديموغرافــي،  تغييــر 

الهويــة الكرديــة لعفريــن وتشــويه تركيبتهــا 

.”
ً
تاريخيــا املعروفــة  الســكانية 

نازحــي  النظــام  ملنــع  تحليلكــم  مــا   -

عفريــن مــن الذهــاب إلــى حلــب أو العــودة 

القــوات  منــع  مــع  بالتزامــن  عفريــن،  إلــى 

إليهــا  العــودة  مــن  للمهجريــن  التركيــة 

؟
َ
أيضــا

عفريــن  بيــن  واملنافــذ  الطــرق  “كافــة 

املايســترو  لترتيبــات  خاضعــة  وحلــب 

خطــوط  ترســيم  علــى  املشــرف  الرو�ســي 

بيــن  والحواجــز  التمــاس  نقــاط  وتحديــد 

الترـكـي،  واملحتــل  الســوري  الجيــش  قــوات 

بيوتهــم  إلــى  النازحيــن  عــودة  يعتــرض  ومــا 

فــي  يدخــل  حلــب،  أو  عفريــن  فــي  ســواء 

لجــان  تتابعــه  الــذي  األمنــي  الســياق  هــذا 

متفرعــة عــن اجتماعــات الــدول الضامنــة 

ضــوء  فــي  وإيــران(  تركيــا  )روســيا،  الثــالث 

أســتانة”. اجتماعــات  توافقــات 

صرحــت  كرديــة  قيــادات  هنــاك   -

بأنهم ســوف يســترجعون عفرين بالحوار 

علــى  تعليقكــم  مــا  والســلمي،  السيا�ســي 

ذلــك؟

“مقولة عفرين ألهلها، يقولها الجميع 

بمــا فيهــم الرئيــس الترـكـي رجــب أردوغــان، 

إال  لتركيــا،  الدوليــة  الحــدود  خــارج  كونهــا 

أن العمــل امليدانــي ومجريــات الوقائــع علــى 

وربوعهــا  عفريــن  ونواحــي  قــرى  فــي  األرض 

الترـكـي  الرئيــس  بــه  يتفــوه  مــا  فيــد عكــس 
ُ
ت

ألغــراض مناســبة لــه، ال تنطلــي علــى عقــول 

 
ً
حقــا املعنييــن  أو  املحايديــن،  املتابعيــن 

ألصحابهــا”. عفريــن  باســترجاع 

مــع  للتعامــل  خطــط  لديكــم  هــل   -

مــن  ســواء  عفريــن  فــي  الحالــي  الوضــع 

خارجهــا؟ أو  عفريــن  داخــل 

“يبقــى الوضــع الحالــي فــي عفريــن عقــدة 

وجــزًء ال يتجــزأ مــن ملــف املشــهد الســوري 

 بأنــه لــن 
ً
بأزمتــه املســتعصية، وال نذيــع ســرا

يهــدأ لنــا بــاٌل حيــال هــذا الوضــع االحتاللــي 

الخطــر واملقيــت، وســنبقى نواصــل العمــل 

مــا بوســعنا علــى شــتى الصعــد مهمــا بلغــت 

وأن   
ً
خصوصــا واالنتهازيــة،  الصعــاب 

عفريــن  وبنــات  ألبنــاء  املجتمعيــة  الكتــل 

ســواء مــن هــم فــي الداخــل أو الخــارج ليســوا 

ســوريا  ـــرد 
ُ

ك عمــوم  وإن  بــل  لوحدهــم، 

للوقــوف  تواقــون  فعالياتهــم،  بمختلــف 

مــن  لخالصهــم  بيــد   
ً
يــدا معهــم  والعمــل 

براثــن االحتــالل الترـكـي وأعوانــه، مــع توفــر 

الثقــة بتضامــن وتكاتــف الكثيــر مــن القــوى 

والفعاليــات الســورية مــع أبنــاء عفريــن فــي 

املشــروع  وكفاحهــم  التاريخيــة  محنتهــم 

يصلــح   
ً
بــارزا  

ً
عنوانــا ُيشــكل  يبقــى  الــذي 

لتكاتــف الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين 

ومســيحيين،  مســلمين   ،
ً
وعربــا  

ً
كــردا

 
ً
 وسياسيا

ً
فاالحتالل التركي ساقط قانونيا

لــه”. مســتقبل  وال   
ً
وأخالقيــا

“إن منطــق القــوة العميــاء واســتغالل 

الديــن الــذي لطاملــا لجــأت وتلجــأ إليــه تركيــا 

الكــردي،  الشــعب  وعمــوم  عفريــن  ضــد 

العمــل،  فــي  واملثابــرة  املنطــق  قــوة  ُيقابلهــا 

مــع  األســاس  التناقــض  أولويــة  واضعيــن 

مقدمــة  فــي  الجهادييــن  وأعوانــه  االحتــالل 

االهتمامــات”.

شيخ آلي آلدار برس  ... تتمة

عفرين مدينًة و بلداٍت و قرى تعيش كارثًة إنسانيًة حقيقية... مذكرة توجهها أطر وأحزاب سياسية ومنظامت حقوقية وإنسانية
األميــن  غوتيريــس  أنطونيــو  الســّيد 

العــام لهيئــة األمــم املتحــدة – نيويــورك...

الحســين  رعــد  بــن  زيــد  األميــر  ســمّو 

حقــوق  ملفوضيــة  الســامي  املفــّوض 

جنيــف...  – اإلنســان 

برســالتنا  لســعادتكم  نتوّجــه 

عنايتكــم  ببالــغ  تحظــى  أن  آمليــن  هــذه 

خاللهــا  مــن  لكــم  عــرب 
ُ
ن إذ  واهتمامكــم، 

عــن عميــق قلقنــا بســبب األوضــاع املترّديــة 

الســورّية  عفريــن  منطقــة  تعيشــها  التــي 

ذات الغالبيــة الكورديــة منــذ بــدء العــدوان 

عبــر   2018/1/20 بتاريــخ  عليهــا  الترـكـي 

الزيتــون(  )غصــن  بـــ  ُســّميت  التــي  العمليــة 

قبــل  مــن  واحتاللهــا  باجتياحهــا  انتهــت  و 

ســورية  فصائــل  ترافقهــا  التركيــة،  الدولــة 

لهــا. تتبــع  مرتزقــة  حة 
ّ

مســل

قــرى  و  بلــداٍت  و   
ً
مدينــة فعفريــن 

جــّراء  حقيقيــة   
ً
إنســانية  

ً
كارثــة تعيــش 

الغيــاب الكامــل لســلطة القانــون و نتيجــة 

التــي  الفظيعــة  الجرائــم  و  االنتهــاكات 

رتكــب بحــّق أهلهــا املدنييــن اآلمنيــن فيهــا .
ُ
ت

سعادة األمين العام:

سعادة املفّوض السامي:

الســورية  الفصائــل  ترتكبــه  مــا  إّن 

دولــة  إشــراف  تحــت  عفريــن  فــي  حة 
ّ

املســل

ودعــم  منــه  وبتوجيــه  التركّيــة  االحتــالل 

مباشــٍر وغيــر محــدوٍد لهــم مــن قبلهــا، مــن 

و  ســرقة  و  نهــٍب  و  وســلٍب  قتــٍل  أعمــال 

اختطافــات قســرية و اعتــداءاٍت جســدية 

قســري  تهجيــٍر  و  تعذيــب  4 و 
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علــى  االســتيالء  و  املدنييــن  للســكان 

الغيــر  توطيــن  و  ممتلكاتهــم  و  دورهــم 

فيهــا، ترقــى فــي الكثيــر منهــا ملســتوى جرائــم 

الجرائــم  و  الجماعيــة  اإلبــادة  و  الحــرب 

ضــد اإلنســانية بمعاييــر و مضاميــن مــواد 

ســيما  ال  و  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 

و   )1949( األربعــة  جنيــف  اتفاقيــات 

نظــام  و   )1977( امللحقيــن  بروتوكوليهــا 

الجنائيــة  للمحكمــة  األسا�ســي  رومــا 

الهــاي  اتفاقيتــي  و   )1998( الدوليــة 

الدوليــة  واالتفاقيــة   )1907-1899(

االختفــاء  مــن  األشــخاص  جميــع  لحمايــة 

املواثيــق  و  العهــود  مــن  غيرهــا  و  القســري 

تســعى  التــي  العامليــة  الحقــوق  اعالنــات  و 

. كرامتــه  و  اإلنســان  قدســّية  لصــون 

تحــدث  الجرائــم  تلــك  كل  أن   
ً
علمــا

بشــكٍل واضــٍح و فاضــح، إذ نمتلــك مئــات 

قــة، 
ّ
التقاريــر و الصــور و الفيديوهــات املوث

رغــم التعتيــم اإلعالمــي املريــب و الخطــورة 

الشــديدة علــى القائميــن بمهــام التوثيــق و 

التســجيل و الرصــد .

سعادة األمين العام:

سعادة املفوض السامي:

إلــى   
ً
أيضــا عنايتكــم  لفــت  مــن  بــُد  ال 

ــٍم وخطيــر مــن 
ّ
وجــود ســعٍي ممنهــٍج و منظ

املواليــة  املســلحة  الفصائــل  و  تركيــا  قبــل 

ــي أو جزئــي ملكــّون أو 
ّ

لهــا، هدفــه تدميــر كل

جماعــة علــى أســاس قومــي أال وهــو املكــون 

كانــت  مهمــا  و  الســبل  وبشــتى  الكــردي 

بهــدف  إجراميــة،  و  وحشــّية  الوســائل 

القوميــة  و  العرقيــة  الخصوصيــة  تغييــر 

الكــردي. الطابــع  ذات  لعفريــن 

تغييــر  إحــداث  علــى  تعمــل  حيــث 

ديموغرافــي واســع النطــاق عبــر اســتقطاب 

و جلــب عوائــل عربيــة مــن مناطــق أخــرى 

فــي مســاكن  تقــوم بتوطينهــم  فــي ســورية و 

و ممتلــكات العفرينييــن بعــد طردهــم منهــا 

الحواجــز  و  املعابــر  و  املنافــذ  وإغــالق 

أمــام مــن نزحــوا جــّراء األعمــال القتاليــة و 

منعهــم مــن العــودة الــى قراهــم و بلداتهــم، 

املئــات  باختطــاف  تقــوم  أنهــا  الــى  أضــف 

مــن املدنييــن قســريا و تقتادهــم الــى جهــات 

بمصيرهــم. أحــد  يعلــم  أن  دون  مجهولــة 

بموجــب  جرائــم  هنــاك  وبالتالــي 

اتفاقيــة منــع و معاقبــة اإلبــادة الجماعيــة 

)1948( وال ســيما بموجــب املــادة الثانيــة 

منهــا وهــي قصــد تركيــا و الفصائــل إحــداث 

قوميــة. لجماعــة  جزئــي  أو  كلــي  تدميــر 

سعادة األمين العام غوتيريس:

سعادة املفّوض السامي الحسين:

الرســالة  هــذه  خــالل  مــن  وضعناكــم 

األوضــاع  عــن  وعامــة  موجــزة  صــورة  فــي 

ُوفقنــا  قــد  نــدري إن كنــا  فــي عفريــن، و ال 

و  الوضــع خطيــٌر  عــن أن  لكــم  التعبيــر  فــي 

 و ُينذر استمراره بنتائج كارثية 
ً
خطيٌر جدا

أحقــاد  و  صراعــات  تعميــق  و  بترســيخ  و 

مســتقبلية بيــن املكونــات و املجتمعــات قــد 

تمتــد ملئــات ســنيٍن قادمــة .

مــن  ملتمســين  جئناكــم  لذلــك 

هياكلــه  بكافــة  الدولــي  املجتمــع  خاللكــم 

وفروعــه و مؤسســاته النهــوض بواجباتــه و 

 و العمــل بصــورٍة أســاس 
ً
مســؤولياته فــورا

: مايلــي  علــى 

فــي  عضــوة  كدولــة  تركيــا  دعــوة   •

ميثاقهــا  احتــرام  الــى  الدوليــة  املؤسســة 

الفــوري  الوقــف  عبــر  بــه  وااللتــزام 

الفصائــل  و  هــي  وجرائمهــا  النتهاكاتهــا 

عفريــن. مــن  االنســحاب  و  لهــا  املواليــة 

الفــوري  اإلفــراج  الــى  تركيــا  دعــوة   •

لديهــا  املختطفيــن  و  املختفيــن  كافــة  عــن 

لهــا و  لــدى الفصائــل الســورية التابعــة  و 

وقــف االختفــاءات القســرية و االعتــداءات 

كافــة  و  التعذيــب  وممارســات  الجســدية 

املدنييــن. بحــق  العنــف  مظاهــر 

بمعاملــة  االلتــزام  تركيــا  مطالبــة   •

شــاركوا  ممــن  لديهــا  واملحتجزيــن  األســرى 

فــي أعمــال قتاليــة ضدهــا بموجــب قوانيــن 

الدولــي  القانــون  و  الدوليــة  الحــرب 

اتفاقيــات  مــواد  ســيما  ال  و  اإلنســاني 

. الشــأن  ذات  جنيــف 

العــودة  بضمــان  تركيــا  مطالبــة   •

الســاملة و اآلمنــة لكافــة املدنييــن النازحيــن 

ممتلكاتهــم  و  منازلهــم  إلــى  املهّجريــن  و 

الترهيــب  و  االبتــزاز  ممارســات  وقــف  و 

و  ســبل  و  الحمايــة  تأميــن  و  بأشــكالها 

الخدمــات  و  الكريــم  العيــش  مســتلزمات 

للســكان، كــون كل ذلــك مــن التزامــات دولــة 

الرابــع  جنيــف  ميثــاق  بموجــب  االحتــالل 

.1949

• الوقــف الفــوري لعمليــات التوطيــن 

للعوائــل العربيــة داخــل عفريــن و إخــراج 

أماكــن  فــي  تأمينهــم  و   
ً
فــورا املســتوطنين 

الــى  العــودة  مــن  يتمكنــون  ريثمــا  أخــرى 

األصليــة. مناطقهــم 

املجــال  بإفســاح  تركيــا  مطالبــة   •

املنظمــات  و  اللجــان  و  اإلعــالم  لوســائل 

الدوليــة االنســانية و اإلغاثيــة والحقوقيــة 

كافــة و منظمــات املجتمــع املدنــي بدخــول 

عفرين و ادخال كافة املستلزمات و املواد 

الضمانــات  و  الحمايــة  تأميــن  و  اإلغاثيــة 

الكافيــة للجهــات املختصــة و لجــان تق�ّســي 

الحقائــق لتقــوم بنقــل و توثيــق االنتهــاكات 

كافــة. التجــاوزات  و  الجرائــم  و 

• ســعي االمــم املتحــدة عبــر مؤسســاتها 

الجنايــات  محكمــة  ســيما  وال  فروعهــا  و 

الدوليــة نحــو فتــح تحقيقــات و محاكمــات 

و  الجرائــم  مرتكبــي  معاقبــة  و  ملالحقــة 

 كانــت صفتهــم و 
ً
أّيــا االنتهــاكات فــي عفريــن 

الجرائــم. تلــك  عــن  املتضرريــن  تعويــض 

وتفضلوا بقبول 

فائق التقدير و االحترام
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االلكترونــي  بــرس  آدار  موقــع  أجــرى 

نائــب   - مشــايخ  مصطفــى  مــع   
ً
حــوارا

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير 

مــن  العديــد  حــول  ســوريا  فــي  الكــردي 

املســائل السياســية، إليكــم نــص الحــوار:

مــن  األمريـكـي  الرئيــس  انســحب   -

علــى  العقوبــات  وأعــاد  النــووي  االتفــاق 

 
ً
شــيئا ذلــك  ســيغير  هــل  برأيكــم  إيــران، 

الشــرق األوســط  فــي  القــوى  مــن معادلــة 

ســوريا؟ فــي  اإليرانيــة  والتدخــات 

الرئيــس  إدارة  انســحبت  لقــد  نعــم، 

إيــران  مــع  النــووي  االتفــاق  مــن  األمريكــي 

االقتصاديــة  العقوبــات  بعــض  وأعــادت 

الجديــدة  إطــار سياســتها  فــي  وذلــك  عليهــا، 

فــي املنطقــة والعالــم، ومــن الواضــح أنهــا لــم 

تنّسق خطوتها هذه مع شركائها في االتفاق 

وهــي الــدول الخمــس الكبــرى التــي خالفــت 

قامــت  حيــث  أمريــكا،  مــع  واملوقــف  الــرأي 

العديــد مــن الــدول األوربيــة بعقــد صفقــاٍت 

تجارية اقتصادية ضخمة مع إيران بمئات 

مليــارات الــدوالرات، وهــي تحــاول الحفــاظ 

علــى عالقاتهــا ومصالحهــا مــع إيــران، وأقــّر 

 باســتمرار التزامــه 
ً
االتحــاد األوربــي مؤخــرا

املذكــور.  النــووي  5 باالتفــاق 
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن القــرار األمريكــي هــذا 

إســرائيل  مــن  كّلٍ  باستحســان  حظــي  قــد 

واململكــة العربيــة الســعودية وبعــض دول 

التغــّول  مــن  تخ�ســى  التــي  األخــرى  الخليــج 

عبــر  ألمنهــا  املســتمّر  وتهديدهــا  اإليرانــي 

الداخليــة. فــي شــؤونها  ــل 
ّ

التدخ

تغييــر  علــى  القــرار  تأثيــر  عــن  أمــا 

موازيــن القــوى فــي الشــرق األوســط، يمكــن 

القــول بأنــه لــو اســتمرت الحالــة ولــم تتــم 

أســٍس  علــى  أتفــاق  عقــُد  أو  مصالحــة 

يرفضــه  مــا  وهــذا  الطرفيــن،  بيــن  جديــدة 

االقتصــاد  فــإن   ،
ً
حاليــا اإليرانــي  الجانــب 

 
ً
كبيــرا  

ً
تأثيــرا يتأثــر  ســوف  الهــّش  اإليرانــي 

، وســوف 
ً
تدهــورا ويــزداُد  العقوبــات  بهــذه 

للعملــة  الشــرائية  القيمــة  تنخفــض 

اإليرانيــة )تّمــن( مقابــل العملــة األجنبيــة، 

منطقــة  فــي  إيــران  نفــوذ   
ُ

يضعــف وســوف 

مــا ســوف  ، وهــذا 
ً
نســبيا الشــرق األوســط 

ينعش تركيا التي رغم العالقة التي تربطها 

الســوري  الشــأن  فــي  وروســيا  إيــران  مــع 

تحــت مظلــة مــا تســمى بـ)الــدول الضامنــة(، 

ســتحيُن فرصتهــا الذهبيــة الســتغالل هــذا 

إيــران  طلبــات  بتقديــم  للتفــرد  الحصــار 

مــن  عاليــة.  بأســعاٍر  العامليــة  الســوق  مــن 

جانــٍب آخــر، وبســبب النفــوذ الــذي تتمتــع 

بــه إيــران فــي العــراق وتأثيرهــا فــي االنتخابــات 

تســعى  ســوف  فهــي  جــرت،  التــي  البرملانيــة 

لفــرض رئيــس وزراٍء عراقــي بالهويــة وإيرانــي 

، ينفــذ أجنداتهــا. وفــي هــذا اإلطــار، 
ً
عمليــا

العامــري/  هــادي  صــوب  األنظــار  تتجــه 

املعــروف  الشــعبي  الحشــد  ميليشــيا  قائــد 

بانتمائــه ووالئــه اإليرانيْيــن. بذلــك، ســوف 

ســوف  التــي  الثانيــة  رئتهــا  العــراق  يصبــح 

تتنفــُس بهــا إلــى جانــب تركيــا جــراء الحصــار 

مــن  الضروريــة  لتأميــن متطلباتهــا  الخانــق 

هنــاك  األحــوال،  بــكل  العامليــة.  الســوق 

إلــى  اإليرانيــة  للخارجيــة  قريبــة  جولــة 

 إلــى التقليــل مــن آثــار 
ُ

روســيا وأوربــا تهــدف

مــن  والتخفيــف  إيــران  علــى  القــرار  هــذا 

تداعياتــه.

- كيــف نوفــق بيــن مــا كان ُيقــال بــأن 

النظاميــن الســوري واإليرانــي همــا حمــاة 

مــن  اآلن  يحصــل  مــا  وبيــن  إســرائيل؛ 

تبــادل للقصــف بيــن إســرائيل وإيــران فــي 

ســوريا؟

إســرائيل تراقــب الوضــع الســوري عــن 

هللا  حــزب  وتحــركات  عامــة  بصــورة  كثــٍب 

فــي  اللبنانــي واملليشــيات اإليرانيــة العاملــة 

الجنــوب الســوري بصــورة خاصــة وتتابعــه 

اإليرانيــة  العالقــة  الظاهــر،  فــي  بدقــة. 

اإلســرائيلية متوترة، والتهديدات متبادلة، 

اللوبــي  تأثيــَر  متابــٍع  أّي  علــى  يخفــى  وال 

اإلســرائيلي علــى خــروج الواليــات املتحــدة 

املعقــود  النــووي  االتفــاق  مــن  األمريكيــة 

إســرائيل  منــه  توجســت  الــذي  إيــران  مــع 

منــذ لحظــة توقيعــه وأعربــْت عــن رفضهــا 

الوجــود  عــن  راضيــة  غيــر  فإســرائيل  لــه. 

اإليرانــي وميليشــيا حــزب هللا بالقــرب مــن 

 بأنهــا لــن تســمح بإيصــال 
ً
حدودهــا، مدعيــة

حــزب  إلــى  اإليرانيــة  والصواريــخ  األســلحة 

الداخلــي.  أمنهــا  يهــدُد  الــذي  اللبنانــي  هللا 

ومــن املؤكــد أن إســرائيل لــم تقــْم بهجومهــا 

الجــوي الكبيــر بمشــاركة 38 طائــرة حربيــة 

إضافــة إلــى صواريــخ أرض أرض متوســطة 

املــدى بعــد إطــالق ميليشــيات إيرانيــة 20 

 صــوب الداخــل اإلســرائيلي دون 
ً
صاروخــا

رو�ســي! أخضــَر  وضــوٍء  أمريكيــة  موافقــة 

- برأيكــم هــل يمكــن أن يوافــق بشــار 

ســوريا  مــن  اإليرانييــن  طــرد  علــى  األســد 

اإلســرائيلية؟ التصريحــات  بعــد 

لــم  اليــوم  ســوريا  فــي  بأنــه  أعتقــد 

عســكرية  أو  سياســية  جهــة  هنــاك  تعــد 

التــي  املعارضــة  مــن   
ً
بــدءا قرارهــا  تملــك 

مت قرارهــا لــدول مثــل تركيــا واململكــة 
ّ
ســل

الســعودية وقطــر وغيرهــا، وانتهــاًء بالنظــام 

موا قرارهــم إليــران 
ّ
ومــن يوالونــه الذيــن ســل

الســوري  والوطــن  الرو�ســي،  واالتحــاد 

مبــاٌح، يتدخــل فيــه مــن يشــاء ويعربــد فيــه 

عفريــن  تركيــا  احتلــْت  حيــث  يريــد،  مــن 

دول  مــن  دولــة  تنطــق  أْن  دون   
ً
مؤخــرا

العالــم بكلمــة واحــدة حــول هــذه االنتهاكات 

للكرامــة الســورية وشــعبها بصــرف النظــر 

عــن النظــام وطبيعتــه ومــدى مشــروعيته، 

بهــا،  معتــرف  دوليــة  حــدود  فهنــاك 

أهلهــا  وتعريــض  الســالح  بقــوة  وتجاوزهــا 

كمــا  والتهجيــر  والترويــع  والقتــل  للعنــف 

يحصــل اليــوم فــي عفريــن هــو أمــٌر يناقــض 

مجمــل القوانيــن الدوليــة ويخالــف مواثيــق 

هيئــة األمــم املتحــدة. وأعتقــد بــأن إخــراج 

جميــع امليليشــيات املقاتلــة املوجــودة علــى 

 مــن ميليشــيا حــزب 
ً
األرض الســورية بــدءا

اإليرانــي  الثــوري  والحــرس  اللبنانــي  هللا 

مــن  الكثيــر  الحــق وغيرهــا  أهــل  وعصائــب 

حة مرهــوٌن بقــراٍر مشــترك 
ّ

الكتائــب املســل

بين الدول ذات الشأن في الوضع السوري 

ولــن  وروســيا،  أمريــكا  منهــا  املقدمــة  وفــي 

إســرائيل. بتهديــدات  ذلــك  يحصــل 

- حســب رؤيتكــم هــل يمكــن أن تــؤدي 

وإيــران  إســرائيل  بيــن  اآلن  االشــتباكات 

إلــى حــرب حقيقــة بيــن الدولتيــن؟

السياســية  املؤشــرات  قــراءة  إّن 

والتأمــل فــي املواقــف األمريكيــة والروســية 

مــن  املزيــد  نحــو  املنطقــة  دفــع  إلــى  تشــير 

لحســاباٍت  القضايــا  وتفجيــر  التــأزم 

علــى  الجاريــة  الحــرب  وإن  تخصهمــا. 

األرض الســورية اليــوم هــي حــروب تصفيــة 

الذيــن  املتخاصميــن  بيــن  الحســابات 

أراضيهــم. علــى  التبــاري  يتحاشــون 

ال  واملســتقبل  مؤلــٌم،  املشــهد  إن 

أمــا  الســورية.  للمأســاة  بقــرٍب حــل  يبشــر 

بيــن  حقيقيــة  حــرٍب  انــدالع  بخصــوص 

ذلــك  أرى  بمفردهمــا،  وإيــران  إســرائيل 

لــن  إســرائيل  ألن  مــا،  حــّدٍ  إلــى   
ً
مســتبعدا

موافقــة  دون  خطــوة  هكــذا  علــى  تقــدم 

دولــة  مــع  معركــٍة  خــوض  وألن  أمريكيــة، 

مثــل إيــران ليــس باألمــر الهّيــن، ويجــب أن 

القــرار.  اتخــاذ  قبــل  حســاب  لهــا  يحســب 

لكــن املتوقــع فــي املــدى املنظــور هــو تعميــق 

املشــاكل القائمــة وتفجيــر أخــرى، لديمومة 

مــن  العظمــى  الــدول  وتمكــن  التوتــر 

األثمــان  بأرخــص  الطاقــة  علــى  الحصــول 

شــركاتها  مخزونــات  لبيــع  ســوٍق  وتاميــن 

مــن األســلحة التــي تبــدُع فــي قتــل اإلنســان 

األوطــان! وتدميــر 

القصــف  تزامــن  ســبب  مــا   -

اإلســرائيلي للمواقــع اإليرانيــة فــي ســوريا 

مــن  االنســحاب  ترامــب  إعــان  مــع 

االتفــاق النــووي، وهــل يمكــن أن نعتبــر 

أمريــكا؟ مــن   
ً
أخضــرا  

ً
ضــوءا ذلــك 

حصلــت  لقــد  أعــاله،  أســلفت  كمــا 

إســرائيل علــى املوافقــة األمريكيــة والضــوء 

علــى  اإلقــدام  قبــل  الرو�ســي  األخضــر 

هجومها على املواقع العسكرية في سوريا، 

 علــى 
ً
والهجــوم الــذي اعتبرتــه إســرائيل ردا

إطــالق صواريــخ مــن األرض الســورية تجــاه 

الداخــل اإلســرائيلي هــو بحــّد ذاتــه رســالة 

 عــن دعــم ميليشــيا 
ّ

ضغــٍط إلــى إيــران للكــف

والصواريــخ  باألســلحة  اللبنانــي  هللا  حــزب 

زعمهــا. حســب 

أي  هنــاك  هــل  النهايــة..  فــي   -

فــي  ســوريا  شــمال  لفيدراليــة  مصلحــة 

كل مــا يحصــل مــن تطــورات، باعتبارهــا 

اإلقليميــة؟ للــدول   
ً
اســتنزافا

 ال مصلحــة لنــا فــي أجــواء الحــرب 
ً
أبــدا

املنطقــة  إليــه  تــؤول  ســوف  ومــا  والدمــار 

املــوت  تــوزع  التــي  الحــروب  هــذه  نتيجــة 

الحقــد  وثقافــة  والخــراب  الفقــَر  وتنشــر 

الكــرد  نحــن  مصلحتنــا  والكراهيــة. 

وكذلــك  الشــخصية  نظــري  وجهــة  مــن 

الوحــدة  حــزب  حزبنــا  نظــر  وجهــة  مــن 

القائمــة  ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

علــى نبــذ العنــف ولغــة الحــروب تكمــن فــي 

الســالم ووأد الفتــن بــكل أشــكالها وتالوينهــا. 

نحــن مــع حــل القضايــا الدوليــة فــي أروقــة 

منظمــة- باتــت  التــي  املتحــدة  األمــم  هيئــة 

قــوة،  وال  لهــا  حــول  ال  األســف-  ولشــديد 

املســتوى  علــى  وهيبتهــا  مكانتهــا  وفقــدْت 

العالمي بســبب حالة الشــقاق القائمة بين 

الدائمــة  العضويــة  ذات  الخمســة  الــدول 

وال  النقض)الفيتــو(،  حــق  تملــك  التــي 

دولــي  قــراٍر  اتخــاذ  املنظمــة  هــذه  تســتطيع 

واحــد لصالــح الشــعوب بســبب تجاذبــات 

تعــْد  لــم  التــي  الــدول  هــذه  بيــن  املصالــح 

املنظمــة  هــذه  لوثائــق  أهميــة  أيــة  عطــي 
ُ
ت

التــي كانــت تنظــم العالقــات الدوليــة وترعــى 

الدولــي. األمــن 

املتحــدة  الواليــات  أّن  أرى  بوضــوح، 

األوربــي  واالتحــاد  وروســيا  األمريكيــة 

 مــن 
ُ

تتحّمــُل املســؤولية األولــى عمــا تحــدث

اإلنســان  حقــوق  تطــال  خطيــرة  انتهــاكاٍت 

هنــا أو هنــاك دون أي رادع. وفــي املقدمــة 

الترـكـي  االحتــالل  هــي  االنتهــاكات  هــذه  مــن 

جنــود  وقيــام  الكرديــة  الســورية  لعفريــن 

دولــة االحتــالل وامليليشــيات الســورية التــي 

فــي  وهــي  الحــر(  بـ)الجيــش  نفَســها  تســمي 

حقيقتهــا عبــارة عــن العناصــر الهاربــة مــن 

داعــش وجبهــة النصــرة وبعــض الحاقديــن، 

بأهــل  فظيعــة  وجرائــم  بأعمــاٍل  بالقيــام 

التهجيــر  سياســة  بتطبيــق  وتقــوم  عفريــن 

الديموغرافــي  والتغييــر  العرقــي  والتطهيــر 

الكبــرى  الدوليــة  الجرائــم  مــن  تعــّد  التــي 

الدوليــة  ومنظمتــه  العالــم  أنظــار  أمــام 

الخرســاء!

حكومــة  تتعامــل  آخــر،  جانــٍب  مــن 

ماللــي طهــران بلغــة الحديــد والنــار مــع أبنــاء 

شــعبنا الكــردي وطليعتــه املثقفــة املطالبــة 

واملســاواة  الحريــة  فــي  شــعبها  بحقــوق 

 
ً
أحكامــا بحقهــم  وتصــدُر 

مشايخ آلدار برس ... تتمة

 6



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 296 /  أيار 2018 م - 2630ك تقارير وأخبار6

ستبوُء هذه احلملة عىل حزبنا كسابقاهتا بالفشل الذريع 

النشــاطات  وإثــَر  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 

بهــا  قــاَم  التــي  والدبلوماســية  السياســية 

حزُبنا، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

ممارســات  لفضــح  ســوريا)يكيتي(  فــي 

االحتــالل التركــي الــال إنســانية بحــق أهلنــا فــي 

ــة وتوثيــق جرائمــه، وتقديــم 
ّ
عفريــن املحتل

ة دامغة عن انتهاكاته 
ّ
راٍت تتضمُن أدل

ّ
مذك

ضمنهــا  مــن  اإلنســان،  لحقــوق   الفظيعــة 

العــام  للســيد األميــن  ّدمــْت 
ُ
ق التــي  املذكــرة 

الــدول  بعــض  وخارجيــة  املتحــدة  لألمــم 

العظمــى ذات الشــأن، والتركيــز علــى عمليــة 

عفريــن  فــي  الجاريــة  الديموغرافــي  التغييــر 

بقــوة  وطردهــم  أهلهــا  تشــريد  عبــر  وريفهــا 

الســالح واقتالعهــم مــن ديارهــم وبســاتينهم 

فــي  حي الغوطــة مــع عوائلهــم 
ّ
وإســكان مســل

أرض آبائهــم وأجدادهــم فــي حالــٍة تتنافــى مــع 

وترتقــي  الدوليــة  واملواثيــق  القوانيــن  كافــة 

إلــى درجــة جرائــم ضــد اإلنســانية، عــدا عــن 

بتقديــم  املتاحــة  بإمكاناتــه  الحــزب  قيــام 

إلــى  املهّجريــن  لعــودة  الالزمــة  التســهيالت 

االحتــالل،  لدولــة  يــروق  ال  ممــا  ديارهــم 

فأوعــزْت بشــّن حــرٍب إعالميــٍة شــعواَء ضــد 

ممنهــٍج،  بربــري  هجــوٍم  خــالل  مــن  حزبنــا 

 دون تقديــم دليــل تثبــت 
ً
هــم جزافــا وكيــِل التُّ

مزاعمهــا. صحــة 

هــو  لــه   
ُ

ُيؤســف الــذي  األمــَر  أن  إال 

 ARK مثــل  كرديــة  فضائيــة  قنــاة  تــوّرط 

ومشــاركتها فــي هــذه الحــرب الظاملــة، حيــث 

والكراهيــة  الحقــد  ســموم   ِ
ّ

ببــث تقــوُم 

اإلعالمــي  التضليــل  وتمــارُس  خطابهــا  فــي 

الحــزب  سياســة  فــي  للطعــن  الرخيــص 

ال  بصــورة  وتحريفهــا  وتحويرهــا  ومواقفــه 

الســافر  خروجهــا  فــي  للشــّك   
ً
مجــاال تــدُع 

عــن مبــادئ املهنيــة اإلعالميــة، واملصداقيــة 

هــا 
َ
اصطفاف وتؤكــُد  واالســتقاللية، 

املواليــن  اإلعالمييــن  جوقــة  مــع  وتخندقهــا 

لسياســاته. واملهلليــن  لالحتــالل 

إّن هــذه الحملــة املشــبوهة علــى حزبنــا 

والدخــول  أهدافنــا  عــن  إلهائنــا  إلــى   
ُ

تهــدف

هامشــية  بينيــة  وصراعــاٍت  مهاتــراٍت  فــي 

التغييــر  تمريــر مشــاريع  تحــت غبارهــا  يتــمُّ 

السياســات  مــن  وغيرهــا  الديموغرافــي 

االحتــالل. لدولــة  االنتقاميــة  الكيديــة 

رفاقنــا  بجميــع  نهيــُب  فإننــا  ولهــذا، 

وأصدقــاء حزبنــا بعــدم االنجــرار للــرّد علــى 

لجــّر  تســعى  التــي  املغرضــة  الجهــات  هــذه 

سياســاته  مــع  تتفــُق  ال  مواقــَع  إلــى  حزبنــا 

ناكــري  مــع  الصــراع  أولويــة  تعطــي  التــي 

حقــوق شــعبنا ومغتصبــي حقوقــه بالترافــق 

مــع الدعــوة إلــى جلــوس األشــقاء علــى طاولــة 

الحــوار لحــّل قضايــا الخــالف بغيــة تمتيــن 

البيــت  الكــردي وتحصينــه مــن الخروقــات 

منــه،  النيــَل  تريــد  التــي  الجهــات  وجــه  فــي 

ُد للجميع بأّن هذه الحملة كسابقاتها 
ّ

ونؤك

ســتبوُء بالفشــل الذريــع وأّنِ الــردَّ الصحيــح 

وأســيادهم  الحــرب  هــذه  مرّوجــي  علــى 

لخدمــة  وثبــاٍت  بهمــة  العمــل  مواصلــة  هــو 

العــام. الصالــح 
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الوحــدة  حــزب  ســكرتير  نائــب   *

الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا )يكيتــي(

 حتــى املــوت بصــورة مخزيــة 
ً
باإلعــدام شــنقا

اإلنســانية  الشــرائع  لــكل  ومنافيــة  مقــززة 

الدوليــة.! واملواثيــق 

تــان القانونــي 
َ
إّن حالــة الفو�ســى والفل

يخــدم  ال  املعاصــر  نــا 
ُ
عامل يعيشــها  التــي 

املصالــح  وإن  ب�ســيء،  البشــرية  مســتقبل 

التــي تبحــث عنهــا حكومــات الــدول العظمــى 

 لحقــوق 
ً
التــي يفتــرض بهــا أن تكــون حاميــة

األجيــال  ملســتقبل  وضامنــة  اإلنســان 

مــا  أمــام  صغيــرة  مصالــح  هــي  القادمــة، 

ُض عنهــا هــذه السياســات القائمــة 
ّ

ســتتمخ

تلقــي  وســوف  املفرطــة،  األنانيــة  علــى 

قــادم  فــي  شــعوبها  علــى  الســوداء  بظاللهــا 

األيــام.

اإلنســانية  الحالــة  فداحــة  ورغــم 

القائمــة وقتامــة اللوحــة، ال بــّد مــن العمــل 

والنضــال املشــترك علــى الصعيــد الوطنــي 

والحــرب  الشــر  قــوى  ملحاربــة  والعالمــي 

الحريــة  قضايــا  ومناصــرة  والعــدوان، 

هــذا  وفــي  والســالم،  اإلنســان  وحقــوق 

رغــم  الســير  حزُبنــا  يتابــع  ســوف  املســعى 

معرفتنــا بأننــا ســوف نصــادف العديــَد مــن 

الجديــة. والعراقيــل  العوائــق 

مشايخ آلدار برس ... تتمة

مصطفى مشايخ*

ضمــن  مــن  املنصــة  هــذه  لعمــل  متابعــة 

امللتقــى. فــي  الحاضريــن  أعضائهــا 

الحقوقييــن  منصــة  املنصــة:  اســم 

عفريــن. أجــل  مــن  الســوريين 

مقر املنصة: مدينة قامشلو.

تهدف املنصة إلى:

1-توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 

منطقــة عفريــن.

2-ســد ثغــرة غيــاب آليــة دوليــة لتوثيــق 

واملواثيــق  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

املعنيــة  الجهــات  إلــى  ورفعهــا  الدوليــة 

. ملختصــة وا

كافــة  وبيــن  املنصــة  بيــن  3-التنســيق 

حقــوق  مجــال  فــي  العاملــة  املنظمــات 

إلنســان. ا

املطالب:

1-إنشــاء لجنــة تق�ســي حقائــق دوليــة 

مســتقلة لتوثيــق انتهــاكات القانــون الدولــي 

والفصائــل  الترـكـي  الجيــش  يرتكبهــا  التــي 

لــه مــن الجيــش الحــر. التابعــة 

لتســهيل  واضحــة  آليــات  2-إنشــاء 

واســتعادة  إليهــا  عفريــن  أهالــي  عــودة 

. تهــم ممتلكا

دولــي  وطنــي  برنامــج  3-إنشــاء 

لجميــع  والجماعيــة  الفرديــة  للتعويضــات 

الترـكـي  املدنييــن املتضرريــن مــن االحتــالل 

. لعفريــن

ملراجعــة  لجنــة  تشــكيل  تــم  كمــا 

الحضــور،  قدمهــا  التــي  املقترحــات 

قبــل  مــن  واملعــدة  االدعــاء  بخصــوص 

املدعــي  إلــى  لتقديمهــا  التحضيريــة  اللجنــة 

الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  فــي  العــام 

اتخــاذ  إلــى  ليصــار  الدولــي  العــام  واملدعــي 

الالزمــة.((. اإلجــراءات 

ملتقى الحقوقيين ... تتمة

 2018  /  5  /  26 الســبت  يــوم  مســاء 

شــاركت منظمــة إقليــم كوردســتان لحــزب 

التضامنيــة  الوقفــة  فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة 

حديقــة  أمــام  وذلــك  عفريــن،  أهالــي  مــع 

شــاندر فــي هوليــر، وذلــك بحضــور جمــع مــن 

أحــزاب  مــن  ووفــود  وأصدقائهــا  أعضائهــا 

باالحتــالل  الحضــور  نــدد  كردســتانية؟... 

التــي  وباالنتهــاكات  عفريــن  ملنطقــة  الترـكـي 

مســؤول  ألقــى  جانبــه  ومــن  ٌترتكــب، 

مقتضبــة،  كلمــة  بــوزان  صالــح  املنظمــة 

الشــعب  أبنــاء  بيــن  التكاتــف  إلــى  دعــى فيهــا 

الكــردي ملواجهــة املحتــل الترـكـي وعمليــات 

التغييــر الديمغرافــي التــي يجريهــا املحتلــون 

دولــي. صمــت  وســط  ممنهــج  بشــكل 

مشاركة في يوم التضامن مع عفرين
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لقاء مع مكتب األمم المتحدة في هولير
املرتكبــة  والجرائــم  النتهــاكات   

ً
فضحــا

فــي عفريــن وإليصــال معانــاة أهاليهــا، التقــى 

 2018  /  5  /  22 الثالثــاء  يــوم  ظهــر  بعــد 

الوحــدة  لحــزب  العالقــات  لجنــة  مــن  وفــد 

ممثــل  محمــد  )محمــود  ضــم  )يكيتــي( 

الحــزب فــي اإلقليــم و صالــح بــوزان و محمــد 

عبــدي(، مــع رئيــس مكتــب املفوضيــة العليــا 

ريــكاردو  الســيد  هوليــر  فــي  املتحــدة  لألمــم 

رودريكــز والســيد عزيــز برزنجــي املستشــار 

الوفــد  نقــل  حيــث  للمفوضيــة.  السيا�ســي 

بحــق  انتهــاكات  مــن  يجــري  مــا  حقيقــة 

اإلنســانية فــي عفريــن، وتــم تســليم املكتــب 

عنهــا. وثائــق 

وكان قــد جــرى لقــاء ســابق، يــوم األحــد 

األوضــاع  حــول  املكتــب  مــع   2018/5/6

فــي عفريــن، حيــث شــرحها الوفــد بإســهاب 

وقــّدم مذكــرة عنهــا باســم الحــزب وتقريــري 

اثنيــن عــن األوضــاع اإلنســانية، ومــن جانبــه 

مــع  تعاطفــه  عــن  رودريكــز  الســيد  عبــر 

أهالــي عفريــن، وأكــد علــى إيصــال صوتهــم 

إلــى املجتمــع الدولــي ألجــل العمــل علــى إيجــاد 

حــل بأســرع وقــت مأســاتهم اإلنســانية.

لقاء مع القنصلية اإليرانية

التقــى بعــد ظهــر يــوم الخميــس 10 \ 5 

\ 2018، وفــد مــن لجنــة العالقــات لحــزب 

محمــد  )محمــود  ضــم  )يكيتــي(  الوحــدة 

بــوزان  فــي اإلقليــم و صالــح  ممثــل الحــزب 

العــام  القنصــل  مــع  شــامو(،  إســماعيل  و 

للجمهوريــة االيرانيــة االســالمية فــي مدينــة 

الســيد  كوردســتان  بإقليــم  الســليمانية 

زانــا مديــر  ســعدهللا مســعوديان، والســيد 

القنصــل. مكتــب 

ســوريا  فــي  الوضــع  حــول  النقــاش  دار 

ملنطقــة  الترـكـي  واالحتــالل  عــام  بشــكل 

عفريــن بشــكل خــاص، حيــث تطــرق الوفــد 

إلــى االنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة مــن قتــل 

مــن  األهالــي  ومنــع  وتهجيــر  وســلب  ونهــب 

مواطنيــن  وتوطيــن  ديارهــم،  إلــى  العــودة 

مــن  أخــرى  ومناطــق  الغوطــة  مــن  عــرب 

العمــل  وضــرورة  عفريــن.  فــي  ســوريا 

مــن  للحــد  التركيــة  الدولــة  علــى  للضغــط 

لدخــول  املجــال  وإفســاح  االنتهــاكات  تلــك 

آمنــة  وعــودة  دوليــة  حقوقيــة  منظمــات 

ديارهــم.  إلــى  لألهالــي 

العــام  القنصــل  رحــب  جانبــه  ومــن 

بالوفد، وعبر عن قلقه من التدخل التركي 

فــي الشــمال الســوري بشــكل عــام واحتاللهــا 

 العمــل علــى 
ً
لعفريــن بشــكل خــاص، مؤكــدا

إيصــال معانــاة الشــعب الكــردي فــي عفريــن 

إلــى جهــات املختصــة.

مذكــرة  تســليم  تــم  اللقــاء  ختــام  وفــي 

إلــى  باإلضافــة  القنصــل  إلــى  الحــزب  باســم 

املأســاوي  اإلنســاني  الوضــع  عــن  تقريريــن 

النــزوح. ومناطــق  عفريــن  فــي 

نائــب  مشــايخ  مصطفــى  وضــح  فيمــا 

فــي  جــاء  اللقــاء  ذاك  أن  الحــزب  ســكرتير 

إطــار سلســلة لقــاءات يجريهــا الحــزب مــن 

خــالل منظمتــه فــي إقليــم كردســتان العــراق 

الدبلوماســية  الجهــات  مــن  العديــد  مــع 

الشــعب  معانــاة  نقــل  ألجــل  والسياســية، 

الكــردي وفضــح سياســات تركيــا وتدخلهــا 

الســوري. الشــأن  فــي  الســافر 

التنفيذي في مقاطعة كوباني لوكالة هاوار 

أن اإلدارة قامــت بزراعــة مئــات األشــجار 

التــي  املنطقــة  و »أن  املواقــع  مــن  عــدد  فــي 

يتحــدث الجميــع عنهــا اآلن وضعــت ضمــن 

املخطــط التنظيمــي ملدينــة كوبانــي، هنالــك 

عــدد  يجاورهــا  لألطفــال  وروضــة  مدرســة 

»وقعــت  وأضــاف  األشــجار.«..  مــن  قليــل 

أشــجار قليلــة ضمــن هــذا املخطــط، هــذه 

مقابــل  منحــت  األرا�ســي  مــن  القطعــة 

شــهداء  مقبــرة  فيهــا  شــيدت  التــي  األرض 

تلــك األرض  مجــزرة كوبانــي، ألن صاحــب 

أرض  قطعــة  علــى  الحصــول  إال  يــرد  لــم 

أرضــه  مــن  بالقــرب  جرابلــس  طريــق  علــى 

وقــررت  اإلدارة  فاجتمعــت  القديمــة، 

طريــق  علــى  تقــع  التــي  األرض  هــذه  منحــه 

علــى  االعتــراض  يخــص  وفيمــا  جرابلــس«. 

قــرار البلديــة بمنــح ترخيــص البنــاء، قــال 

مســلم: »إن اإلدارة شــكلت لجنــة للبحــث 

فــي األمــر وتــم إيقــاف تنفيــذ مشــروع البنــاء 

بشــكل مؤقــت حتــى تصــدر اإلدارة الذاتيــة 

التــي  النتائــج  فيهــا  توضــح   
ً
رســميا  

ً
بيانــا

. » ســتخلصتها ا

بإلغــاء  كوبانــي  أهالــي  ويأمــل  هــذا 

علــى   
ً
حفاظــا البنــاء  مشــروع  ترخيــص 

الغابــة مــن التعديــات، إلــى جانــب إنصــاف 

أخــرى. بســبل  حــق  لــه  مــن 

البدء بتشييد  ... تتمة

»اعتصام يف غابة كوباين«

زار مســاء يــوم األثنيــن 7 \ 5 \ 2018 

وفــد مــن منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب 

حــزب  ممثليــة  مكتــب   ،) يكيتــي   ( الوحـــدة 

االتحــاد الديمقراطــي PYD فــي الســليمانية، 

باستشــهاد  العــزاء  واجــب  لتقديــم  وذلــك 

أحــد كــوادر PYD فــي كــري ســبي ) تــل أبيــض 

( نتيجــة انفجــار لغــم أر�ســي مــن مخلفــات 

التنظيــم اإلرهابــي ) داعــش (.

مامــو  صالــح  مــن  كل  الوفــد  ضــم 

الفــرع  ومســؤول  املنظمــة  قيــادة  عضــو 

الســليمانية و محمــد شــوكت وإدريــس  فــي 

مســتكا، حيــث اســتقبلوا مــن قبــل الســيد 

ســليمان عــرب ممثــل PYD فــي الســليمانية.

زيارة لمكتب ممثلية حزب االتحاد الديمقراطي في السليمانية
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أربعينية الراحل دلـژار سيدا

التقــى يــوم اإلثنيــن 14/5/2018 وفــد 

مــن منظمــة أوربــا لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( 

فــوزي  الســّيد  إبراهيــم،  حبيــب  برئاســة 

للحــزب  برليــن  مكتــب  مســؤول  أســعد 

العــراق،   – الكردســتاني  الديمقراطــي 

الكــردي  الوضــع  حــول  الحديــث  تطــرق 

 ووضــع الحركــة الكردّيــة فــي ســوريا 
ً
عمومــا

مــن  الوحـــدة  حــزب  بذلهــا  التــي  والجهــود 

جهــة والتحالــف الوطنــي الكــردي فــي ســوريا 

مــن جهــة أخــرى، فــي محاولــة رأب الصــدع 

ســوريا،  فــي  الكردّيــة  األطــر  بيــن  الحاصــل 

كمــا تحــّدث إبراهيــم عــن االحتــالل الترـكـي 

الســوري  الوطنــي  االئتــالف  ودور  لعفريــن 

فيــه والــذي تحــّول إلــى ائتــالف إخوانــي تركي.

كمــا تحــدث الجانبــان عــن االنتخابــات 

عــن  حبيــب  وأعــرب  العراقّيــة  البرملانّيــة 

وعــدم  كردّيــة  قوائــم  عــدة  لوجــود  أســفه 

التوافــق علــى قائمــة واحــدة، وأعــرب عــن 

أملــه فــي أن يتفــق ممثلــو القوائــم الكردّيــة 

الفائــزة وأن يكونــوا صوتــا واحــدا تحــت قّبــة 

العراقــي. البرملــان 

جــاء اللقــاء فــي إطــار املســاعي املبذولــة 

الكردســتانية  العالقــات  وتحســين  لتعزيــز 

البينيــة  .

لقاء مع مسؤول مكتب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة األلمانّية برلين

التركّيــة ... الــخ والــذي أدى لتدنــي االهتمــام 

الحــل  أن  نيربّيــة  ورأى  الســورّية،  باألزمــة 

فــي   
ً
وثانيــا الــرؤى  توحيــد  فــي   

ً
أوال يكمــن 

البرنامــج.  
ً
وثالثــا األداة  تأســيس 

الــدور  عــن  بــدر  أنــور  الســّيد  تحــدث 

ــد صعوبــة 
ّ

الدولــي فــي القضّيــة الســورّية وأك

تقســيم  ــع 
ّ
وتوق سياســّية  حلــول  إيجــاد 

أخــرى. احتمــاالت  إلــى  باإلضافــة  ســوريا، 

حديثــه  فــي  ــز 
ّ

فرك صّقــال  الســيد  أمــا 

الســورّية. الثــورة  حــول 

املحامــي أنــور البنــي مــن جهتــه قــال : إّن 

جميــع )أصدقــاء( الثــورة الســورية عملــوا 

للقضــاء علــى الثــورة، وأمريــكا تركــت الــدور 

مــا  حســب  عملــت  والتــي  إقليمّيــة  لــدول 

مصالحهــا. تقت�ســي 

أمــا الســيد حبيــب إبراهيــم فقــد شــرح 

ـــرد والحركــة الكردّيــة فــي ســوريا، 
ُ

واقــع الك

الكــردي  الشــعب  حقــوق  عــن  وتحــّدث 

الســوري  الوطــن  إطــار  فــي  قضّيتــه  وحــل 

ـــرد 
ُ

الك تصــف  التــي  األقاويــل  ورد  الواحــد 

باالنفصالييــن.

رأي  حميــد  حســن  الدكتــور  وطلــب 

لــه  يتعــرض  الــذي  الغبــن  حــول  الحضــور 

ســوريا. فــي  ـــرد 
ُ

الك

ــز فــي حديثــه حــول 
ّ

الونــد مصطفــى رك

ـــرد إلــى الوطــن الســوري.
ُ

انتمــاء الك

الحضــور  اقتــرح  الجلســة  ختــام  فــي 

الحوارّيــة  الجلســات  هــذه  اســتمرارّية 

يلعبــه  و  لعبــه  الــذي  الــدور  علــى  وأثنــوا 

النظــر  وجهــات  تقريــب  فــي  الوحـــدة  حــزب 

فــي  والعــرب  ـــرد 
ُ

الك بيــن  الحــوار  وتفعيــل 

ســوريا.

بدعوة من حزب الوحدة  ... تتمة

والــده  منــزل  قــرب  صبــت 
ُ
ن خيمــٍة  فــي 

فــي حــي العنتريــة – قامشــلو، يــوم الجمعــة 

2018/5/25، وبحضور حشــٍد من األهالي 

ومثقفيــن  كتــاب  ومــن  الراحــل  ورفــاق 

لجــان  وممثلــي  وطنيــة  وشــخصيات 

وجمعيــات ثقافيــة ووفــود أحــزاب، أحيــت 

منظمــة قامشــلو لحــزب الوحـــدة أربعينيــة 

الفقيــد الكاتــب محمــد زـكـي محمــد )دلـــژار 

ســيدا(، حيــث بــدأ الحفــل بكلمــة ترحيبيــة 

دقيقــة  والوقــوف  عبــدو  دلشــاد  قبــل  مــن 

ثــم  الشــهداء،  وأرواح  روحــه  علــى  صمــت 

وخصــال  حيــاة  عــن  معبــرة  كلمــات  ألقيــت 

الراحــل، مقدمــة التعــازي إلــى محبيــه، مــن:

الوحـــدة،  لحــزب  ديريــك  دائــرة   -

حمــزة. بنكيــن  الدكتــور 

اللغــة  وحمايــة  تعليــم  مؤسســة   -

ســوريا. فــي  الكرديــة 

وجريــدة  وبــرس  الحــوار  مجلتــي   -

هللا. عبــد  بشــار  نــواف  نــوروز، 

- مؤسسة والت اإلعالمية.

ســوريا،  الكــرد-  الكتــاب  اتحــاد   -

دشــتي. دلوفــان 

- اتحاد كتاب كردستان سوريا.

- أصدقاء الراحل، محمد صالح.

- قيادة حزب الوحـدة، خبات محمد.

- كلمة العائلة، سليمان محمد.

كمــا وصــل العديــد مــن برقيــات العــزاء 

بهــذه املناســبة، نذكــر منهــا:

التقدمــي  الديمقراطــي  الحــزب   -

ســوريا. فــي  الكــردي 

الكــردي  الديمقراطــي  الوفــاق  - حــزب 

فــي ســوريا.

- أحمــد جتــو عضــو اللجنــة السياســية 

لحزب الوحـدة.

- الكاتــب والت آكــري – موقــع ريــا تــازا 

الســوفيت. أكــراد  بشــؤون  املهتــم 

اللجنــة  عضــو  محمــد  محمــود   -

الوحـــدة. لحــزب  السياســية 

- أحمــد بافــي أوميــد – مؤسســة حمايــة 

وتعليــم اللغــة الكرديــة.

- فرقة ميديا للفلوكلور الكردي.

حيــاة  عــن  مؤثــر  فلــم  عــرض  تــم  كمــا 

أصدقائــه. مــن  مجموعــة  أعــده  الفقيــد، 

توجــه  األربعينيــة  مراســم  ختــام  فــي 

مقبــرة  فــي  الراحــل  ضريــح  إلــى  الحضــور 

مصطفــى  شــكرهم  القديمــة،  املحطــة 

مشــايخ نائــب ســكرتير الحــزب علــى وفائهــم.

اللجنــة  عضــو  جّتــو  أحمــد  بحضــور 

السياســّية لحــزب الوحــدة )يكيتــي( عقــدت 

منظمة دورتموند يوم السبت 5/5/2018 

فــي مدينــة إيســن األملانّيــة اجتماعــا مّوســعا، 

 
ً
كمــا عقــد فــرع الدانمــارك للحــزب اجتماعــا

 يــوم الســبت 12/5/2018.
ً
موّســعا

تحــدث  والتقديــم،  الترحيــب  بعــد 

السياســية  األوضــاع  عــن   
ً
مطــوال جّتــو 

الكــردي  الوضــع  علــى   
ً
ــزا

ّ
مرك املنطقــة،  فــي 

استفســارات  عــن  وأجــاب  والســوري، 

عاليــة. رفاقيــة  وروح  بشــفافية  الحضــور 

االجتماعيــن  فــي  الحضــور  توقــف 

حيــال األوضــاع التنظيميــة وآليــات العمــل 

. ملطلوبــة ا

اجتماع مّوسع لكل من فرعي دورتموند والدانمارك
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ة مبناسبة عيد العمال العاملي
ّ
وقفة تضامني

للعمــال  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 

أقامــت املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 

حــزب  مــع  بالتعــاون  وأوروبــا  بريطانيــا  فــي 

والهيئــة  النمســا  فــرع   - يكيتــي(   ( الوحـــدة 

العاصمــة  فــي  وقفــة  الكرديــة  القانونيــة 

بنــاء  عمــال  مــع   
ً
تضامنــا فيينــا  النمســاوية 

انشــاءات كأس العالم في قطر لعام 2022 

الذيــن  الســورّية  عفريــن  مدينــة  وعمــال 

واملعيشــّية  املادّيــة  أوضاعهــم  تدهــورت 

الزيتــون  غصــن  بعمليــة  ســميت  مــا  جــّراء 

بمشــاركة  التركيــة  القــوات  شــنتها  التــي 

املســلحة  الســورية  املعارضــة  فصائــل 

املنظمــات  قوائــم  علــى  هــم 
ّ
جل واملوضوعــة 

العمــال  أوضــاع  أن  معتبريــن  اإلرهابّيــة، 

يجــب  البلديــن فضيحــة  فــي كال  املأســاوية 

أن  إلــى  مشــيرين  عنهــا،  الســكوت  عــدم 

أوضــاع العمــال األجانــب فــي قطــر متدهــورة 

الجوانــب،  جميــع  مــن  للغايــة  وســيئة 

العربّيــة  املنظمــة  رئيــس  ــد 
ّ

أك وبــدوره 

أن  نوفــل  عبدالرحمــن  اإلنســان  لحقــوق 

الســلطات  تنتهجهــا  التــي  السياســة  هــذه 

القطرّيــة بحــق هــذه الفئــة املظلومــة يجــب 

 إلــى أّن 
ً
فضحهــا أمــام املجتمــع الدولــي مشــيرا

قطر تّدعي طوال الوقت أّنها تحترم مبادئ 

تنتهــك  باملقابــل  وهــي  اإلنســان  حقــوق 

حقــوق أولئــك العمــال الذيــن ال حــول وال 

قــوة لهــم، فأوضاعهــم املاديــة الصعبــة فــي 

بالدهــم دفعتهــم إلــى الســفر إلــى دولــة قطــر 

إلــى  واللجــوء  الفقــر  جحيــم  مــن  والهــروب 

ــد 
ّ

وأك واالضطهــاد،  االســتغالل  جحيــم 

فــي  أّن املنظمــة تضــع هــذه القضّيــة  أيضــا 

الحقوقيــة  ونشــاطاتها  برامجهــا  أولويــات 

الراميــة إلــى تعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان 

والديانــة،  العــرق  عــن  النظــر  بغــض 

 أّن اإلنســان هــو شــقيق اإلنســان، 
ً
مؤكــدا

ــد عضــو اللجنــة الفرعيــة لحــزب 
ّ

وبــدوره أك

الوحــدة ســيامند حســن أن عمــال مدينــة 

عفريــن ليســوا بأحســن حــاال مــن العامليــن 

عفريــن  مدينــة  عمــال  أن  حيــث  قطــر،  فــي 

جــّراء  املعيشــّية  أوضاعهــم  تدهــورت 

للمنشــآت  التركّيــة  الدولــة  طيــران  قصــف 

التحتّيــة  والبنيــة  والزراعّيــة  الصناعّيــة 

تســبب  حيــث  وريفهــا،  عفريــن  مدينــة  فــي 

العمــال  آالف  لفقــدان  الهمجــي  القصــف 

والفالحيــن العفرينييــن لوظائفهــم ومصــدر 

منهــم  الكثيــر  فقــدان  علــى  عــالوة  رزقهــم، 

عفريــن  مدينــة  أّن  إلــى   
ً
مشــيرا لحياتهــم، 

واالســتقرار  باألمــان  تمتــاز  كانــت  التــي 

الســورية  املقتلــة  ظــل  فــي  مقبــول  حــٍد  إلــى 

وتعرضهــم  البــالد،  فــي  الطاحنــة  والحــرب 

مــن  اإلخوانــي  اإلرهــاب  أنــواع  أبشــع  إلــى 

قتــل وتصفيــة وتهجيــر مــا يقــارب النصــف 

مليــون مواطــن كــوردي ســوري مــن مدينــة 

مــن  عــرب  مهجريــن  واســتجالب  عفريــن، 

ـــرد فــي عمليــة 
ُ

الغوطــة واســكانهم بيــوت الك

مدينــة  لنســيج  بشــعة  ديمغرافــي  تغييــر 

وقــد  هــذا  الســورية،  الكورديــة  عفريــن 

مــن مدينــة عفريــن  ــد ســيامند املنحــدر 
ّ

أك

حــدود  علــى  عالقيــن  مدينتــه  ســكان  أّن 

منطقــة عفريــن اليســمح لهــم الدخــول الــى 

بيوتهــم بحجــة وجــود ألغــام، وأّن مــن يصــّر 

يتعــرض  حــاالت  هكــذا  فــي  الدخــول  علــى 

ــد املحامــي لقمــان أيانــه 
ّ

حياتــه للخطــر، وأك

القانونيــة  للهيئــة  اإلداريــة  الهيئــة  عضــو 

املنطقــة  فــي  مأســاوي  الوضــع  أن  الكردّيــة 

و للعمــال بشــكل خــاص فــي ظــل االحتــالل 

التركــي واملمارســات املنتهكــة بحقهــم، وهــذه 

دولــة  املفروضــة علــى  لاللتزامــات  مخالــف 

القانونيــة  بواجباتهــا  للقيــام  االحتــالل 

وفــق القانــون الدولــي خاصــة الئحــة الهــاي 

لعــام 1907 )املــواد مــن 42-56( واتفاقيــة 

-47 ومــن  )املــواد34-27  الرابعــة  جينيــف 

الســلم  علــى  الحفــاظ   ( قبيــل  مــن   )78

هويتهــا  علــى  والحفــاظ  املنطقــة  فــي  األهلــي 

النقــل  العرقيــة والدينيــة وحظــر عمليــات 

الجماعيــة او الفرديــة للســكان مــن األرض 

املحتلــة او داخلهــا وكذلــك حظــر مصــادرة 

واالســتيالء  والعامــة  الخاصــة  املمتلــكات 

. عليهــا

أنشطة يف يوم اللغة الكردية
ملنطقــة  الترـكـي  االحتــالل  ظــل  فــي 

عفريــن، خلــت مناســبة يــوم اللغــة الكرديــة 

حــارب 
ُ
بــل وت أيــة أنشــطة،  أيــار مــن  فــي 15 

عليهــم  فــرض 
ُ
وت فيهــا  ـــرد 

ُ
الك وثقافــة  لغــة 

، ولكــن مناطــق الجزيــرة 
ً
ثقافــة أخــرى عنــوة

زيــارة  بينهــا  مــن  عديــدة،  أنشــطة  شــهدت 

وحمايــة  تعليــم  مؤسســة   - روشــن  لجنــة 

اللغــة الكرديــة ألضرحــة كل مــن الراحليــن 

بقريــة  الشــهداء  مقبــرة  فــي  صبــري  عثمــان 

قريــة  فــي  أوســكان  آرشــف  و  بركفــري 

الدرباســية. بناحيــة  بيركنيــس 

قــام وفــد مشــترك  بهــذه املناســبة  كمــا 

ومؤسســة  الكرديــة  اللغــة  هيئــة  مــن 

فــي ســورية  الكرديــة  اللغــة  تعليــم وحمايــة 

لحــزب  ديريــك  منظمــات  وبمشــاركة 

فــي ســوريا  الكــردي  التقدمــي  الديمقراطــي 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة  ولحــزب 

ـــرد 
ُ

الك الشــعراء  أضرحــة  بزيــارة  ســورية 

شــيخ  علــي حنيفــة،  لعلــي، محمــد  )عمــري 

مــن  أكاليــل  ووضــع  صالــح(  شــيخ  أحمــد 

كلمــات  لقيــت 
ٌ
أ ثــم  ومــن  عليهــا،  الزهــور 

وضــرورة  األم  اللغــة  أهميــة  عــن 

لألجيــال  تعليمهــا  وأهميــة  عليهــا  الحفــاظ 

القادمــة ودور املثقفيــن والكتــاب والشــعراء 

الكرد ممن يكتبون بلغتهم األم في الحفاظ 

وحمايتهــا. الكرديــة  اللغــة  علــى 
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ماذا يعني شرق الفرات؟!

شــرق الفــرات يعنــي منطقــة جغرافيــة 

إلــى الحــدود  تمتــد مــن مجــرى نهــر الفــرات 

الســورية،  الخارطــة  علــى   
ً
شــرقا العراقيــة 

 عــن منبــج وجوارهــا، حررتهــا قــوات 
ً
فضــال

ســوريا الديموقراطية )قســد( التي دعامتها 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  األساســية 

اإلرهابيــة  املجاميــع  مــن  )الكورديــة(   YPG

وأخواتهمــا،  والنصــرة  كداعــش  املســلحة 

بقيــادة  الحلفــاء  قــوات  مــن  بدعــم وغطــاء 

منطقــة  الفــرات  شــرق  تعتبــر  التــي  أمريــكا 

التــي تحكــم  بالتقاســم مــع روســيا  نفوذهــا 

ســاحل  إلــى  الفــرات  غــرب  مــن  باملقابــل 

املتوســط.

الفــرات  شــرق  شــؤون  تديــر 

محليــة  مجالــس  أمورهــا  وتســير 

الذاتيــة  اإلدارة  مــع  والتعــاون  بالتنســيق 

الديموقراطيــة إلقليــم الجزيــرة، وذلــك فــي 

ســحب  بعــد  الحاصــل  األمنــي  الفــراغ  ظــل 

وإداراتــه  ملؤسســاته  الســوري  النظــام 

 فــي بعــض 
ً
منهــا واإلبقــاء علــى بعضهــا رمزيــا

واملرافــق.. املراكــز 

الغنيــة  املنطقــة  يعنــي  الفــرات  شــرق 

الغــاز  مــن  الباطنيــة  الســيما  بثرواتهــا 

مواقــع   
ً
ســابقا كانــت  والتــي  والنفــط 

الصينيــة  الشــركات  لبعــض  اســتثمار 

اآلن  أصبحــت  فقــد  وغيرهــا،  وااليرانيــة 

ووصايــة  األمريكيــة  القــوات  حمايــة  تحــت 

جعلهــا  علــى  وعازمــة  العمالقــة،  شــركاتها 

ذات خصوصية وأهمية في تشــكيل ســوريا 

أيــة جهــة فيهــا دون  ــل 
ّ

الجديــدة، وأن تدخ

 
ً
فعــال حصــل  وقــد  أحمــر،  خــط  موافقتهــا 

حاولــت  التــي  الروســية  للقــوة  بتدميرهــا 

فتــرة. منــذ  النهــر  عبــر  إليهــا  التســلل 

شــرق الفــرات يعنــي منطقــة ذات موقــع 

جيوسيا�سي هام، فهي )الفاصل-الواصل( 

إلــى  اإليرانــي  )االمتــداد  الشــيعي  للهــالل 

األمريكــي  والوجــود  املتوســط(،  ســاحل 

اإليرانــي،  املشــروع  ظهــر  يقصــم  فيهــا 

مــن  يشــكون  وإســرائيل  العــرب  بــدأ  الــذي 

خطــره ويســعون للحــد منــه بــكل الوســائل 

إرادتــه  فــرض  مــن  إيــران  وملنــع  والســبل، 

ونموذجه في ســوريا املســتقبلية، وعمليات 

القصــف اإلســرائيلي األخيــرة ملواقــع إيرانيــة 

علــى  قاطعــة  دالئــل  ســوريا  فــي  هللا  وحــزب 

ذلــك.

متصلــة  منطقــة  يعنــي  الفــرات  شــرق 

 ،)
ً
وشــعبا  

ً
)أرضــا كورديــة  غالبيــة  وذات 

 علــى 
ً
بــإدارات محليــة تشــكل خطــرا تتمتــع 

الشــوفيني(،  أمــن تركيــا )حســب مفهومهــا 

األوضــاع  إلنهــاء  بوســعها  مــا  تبــذل  لذلــك 

الحاليــة القائمــة وبــث اإلرهــاب والفو�ســى 

فــي  فعلــت  كمــا   
ً
عســكريا بالتدخــل  فيهــا 

عبــر   
ً
أخيــرا وعفريــن  والبــاب  جرابلــس 

قــذرة  وصفقــات  جائــرة،  دوليــة  اتفاقــات 

مرتزقتهــا  وزج  واإليرانييــن،  الــروس  مــع 

بمــا  املســلحة  اإلرهابيــة  الفصائــل  مــن 

القتــل  أجــل  مــن  الحــر«  بـ«الجيــش  تســمى 

ومســاعيها  والتشــريد..،  والتدميــر  والنهــب 

الفصائــل  تلــك  لتجميــع  حثيثــة  الراهنــة 

»الجيــش  اســم  تحــت  حلــب  شــرق  فــي 

 
ً
اســتعدادا وتســليحها  وتدريبهــا  الوطنــي« 

لغــزو شــرق الفــرات فــي أيــة فرصــة ســانحة 

الفــرات«  »درع  الســابقة  كحمالتهــا  لهــا 

الزيتــون«. و«غصــن 

شــرق الفــرات يعنــي الفرصــة الوحيــدة 

ســعودية،...(  )مصــر،  الســنة  للعــرب 

الســورية  الصــراع  ســاحة  إلــى  للعــودة 

واســتعادة مواقعهــا وأوراقهــا التــي خســرتها 

 فــي 
ً
 وعســكريا

ً
لصالــح إيــران وتركيــا سياســيا

النفــوذ  تحــت  الواقعــة  الداخليــة  املناطــق 

الرو�ســي والتركــي واإليرانــي الثالثــي املتعــاون 

واملتفاهــم بالشــأن الســوري مقابــل الحلــف 

اســتقدام  حــول  واملباحثــات  األمريكــي، 

قــوات عربيــة جاريــة بيــن األطــراف املعنيــة.

الوطــن  مــن  جــزء  يعنــي  الفــرات  شــرق 

الســوري املقســم واملتهالــك، والخــارج عــن 

مــن  بالرغــم  املركزيــة  الحكومــة  ســيطرة 

 
ً
تواجدهــا الرمــزي فيهــا، والتــي لــم تعــد مؤثــرة

 فــي ظــل تصــارع الالعبيــن الكبــار فــي 
ً
وفاعلــة

وعلــى ســورية لتقريــر مســتقبلها ومصيرهــا، 

إلعــادة  املالئمــة  الظــروف  تنتظــر  ولكنهــا 

ســيطرتها كســابق عهدهــا ملــا قبــل األحــداث.

الحالــي  بواقعهــا  يعنــي  الفــرات  شــرق 

... ومهمــة الحفــاظ 
ً
 وسياســيا

ً
 وأمنيــا

ً
إداريــا

عليهــا تحــّدٍ رئي�ســي وكبيــر مــن أجــل البقــاء 

والبنــاء بالنســبة للكــورد وبعــض املكونــات 

باقــي  أوضــاع  إليهــا  آلــت  ملــا  بالنظــر  األخــرى 

املناطق السورية من خراب ودمار، بسبب 

األزمــة املتفاقمــة والحــرب الطاحنــة، فأيــة 

خطــوة غيــر محســوبة بدقــة، وارتــكاب أيــة 

األحــداث  مــع  التعامــل  فــي  صغيــرة  هفــوة 

الحساســة  الظــروف  ظــل  فــي  واملتغيــرات 

كــوارث  إلــى  ســتتحول  الراهنــة  والخطيــرة 

كبيــرة، وستنتشــر آثارهــا فــي أمكنــة كثيــرة، 

طويلــة. أزمنــة  إلــى  تداعياتهــا  وســتمتد 

بصــورة  الكــورد  يهــم  الفــرات  شــرق 

بــروح  الــذات  مراجعــة  وعليهــم  خاصــة، 

ترتيــب  وإعــادة  املســؤولية،  عاليــة  نقديــة 

مــن  وقراءتهــا  اللوحــة  إلــى  والنظــر  األوراق 

منظــار براغماتــي عملياتــي، واتخــاذ املواقــع 

بمعــزل  الصائبــة  واملواقــف  املناســبة 

الشــخصية  واألنانيــات  التخندقــات  عــن 

املصلحــة  مــن  واالنطــالق  والحزبيــة، 

ترميــم  مــن  تبــدأ  والتــي  العليــا،  القوميــة 

وتقويتــه،  وتوحيــده  الكــوردي  البيــت 

الطائفيــة  الصراعــات  عــن  واالبتعــاد 

وتجنــب  املنطقــة،  فــي  الســاخنة  والعرقيــة 

)الــدول  اإلقليميــة  املشــاريع  فــي  االنخــراط 

ومؤامراتهــا  لكوردســتان(  املقتســمة 

مــن  للنيــل  املســتمرة  االســتخباراتية 

واملشــروعة  العادلــة  الكورديــة  القضيــة 

االنســانية  واملضاميــن  األبعــاد  ذات 

والتجــارب  والتحرريــة،  والديموقراطيــة 

ومازلنــا  املجــال،  هــذا  فــي  ومريــرة  كثيــرة 

نعيــش آثارهــا الوخيمــة مــن املآ�ســي واآلالم 

واملعانــاة.

م. محفوظ رشيد 

إما أنا أو اإلسام السيا�سي
ميشال شماس

25 أبريل 2018

ومايــزال   - السيا�ســي  اإلســالم  شــكل 

العالــم  فــي  االســتبداد  ألنظمــة  عــكازة   -

العربــي الســتمرارها فــي الحكــم، تلجــأ إليهــا 

عنــد الحاجــة كفزاعــة إلخافــة الشــعوب 

فيهــا. الغــرب  والبتــزاز  تحكمهــا،  التــي 

Facebook
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إلــى  أيــام  ثالثــة  مدتهــا  زيــارة  خــالل 

حاكــم  التقــى  األحــد،  يــوم  بــدأت  بريطانيــا 

تركيــا مــع امللكــة إليزابيــث الثانيــة ومــع تيريــزا 

كانــت  وربمــا  بــل  الزيــارة،  وأعقــب  مــاي. 

مســؤولين  بيــن  ســنوي  تجمــع  لهــا،  نتيجــة 

مــن البلديــن يعقــد منــذ عــام 2011 ويســمى 

العــذب(. )اللســان  منتــدى 

اضطرابــات  وســط  الزيــارة  جــاءت 

الخــروج  بصــدد  وهــي  بريطانيــا،  تعانيهــا 

جاهــدة  تســعى  األوروبــي،  االتحــاد  مــن 

جهــة،  وأي  أحــد  أي  مــع  التجــارة  لتعزيــز 

لكنهــا تشــارك أيضــا فــي الدعايــة لالنتخابــات 

البرملانيــة والرئاســية التركيــة التــي ســتجرى 

فــي 24 يونيــو املقبــل فــي ظــل حالــة الطــوارئ. 

تهللــت  قــد  تركيــا  حاكــم  أســارير  أن  والبــد 

غيــر  شــخص  مــا  نوعــا  أنــه  إذ  للدعــوة، 

األوروبيــة.  القــارة  فــي  فيــه  مرغــوب 

األكثــر  البريطانيــة  الحكومــة  كانــت 

األخــرى  الــدول  بيــن  اإلطــالق  علــى  تفهمــا 

منــذ  الترـكـي  النظــام  بأفعــال  يتعلــق  فيمــا 

يوليــو  فــي  الفاشــل  العســكري  االنقــالب 

2016. فقــد تبنــت حكومــة جاللــة امللكــة، 

ووزارة الخارجيــة، واملبعوثــون البريطانيــون 

بوجــه عــام، موقفــا تصالحيــا حيــال أنقــرة.

لنــدن:  موقــف  �ســيء  أّي  يغيــر  لــم 

التــي  القانونيــة  وغيــر  القاســية  اإلجــراءات 

األتــراك  املواطنيــن  آالف  بحــق  اتخــذت 

املســتمر  القمــع  االنقــالب،  عقــب محاولــة 

األكــراد،  السياســيين  مصيــر  للمعارضــة، 

التعبيــر،  وحريــة  لإلعــالم  املزريــة  الحالــة 

التعامــالت املريبــة مــع الجهادييــن فــي الشــرق 

ســوريا،  أكــراد  أرا�ســي  غــزو  األوســط، 

ومشــتريات  روســيا  مــع  الجديــد  املحــور 

إبــداء  تركيــا  رفــض  الروســية،  الســالح 

التضامــن مــع بريطانيــا فــي قضيــة محاولــة 

ســابق. رو�ســي  جاســوس  اغتيــال 

الحكومــة  مســؤولو  يكتــِف  ولــم 

البريطانيــة بعــدم تغييــر موقفهــم وحســب، 

وإنمــا أصبحــوا مدافعيــن عــن النظــام علــى 

الســاحة الدوليــة. ال نن�ســى أن لنــدن قبــل 

األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج 

مســاعيها  فــي  ألنقــرة  داعــم  أقــوى  كانــت 

برغــم  األوروبــي،  االتحــاد  إلــى  لالنضمــام 

االفتقــار الشــديد إلــى التوافــق مــع املعاييــر 

تركيــا  دبلوماســية  واعتمــدت  املطلوبــة. 

ملحاولتهــا  بريطانيــا  دعــم  علــى  لســنوات 

فــي حيــن  إلــى االتحــاد األوروبــي،  لالنضمــام 

منغوليــا  حتــى  للبريطانييــن،  بالنســبة  أنــه 

لالتحــاد! تنضــم  أن  ينبغــي  كان 

يقــول الزعمــاء البريطانيــون لتركيــا »ال 

نريــد أن تصبــح بريطانيــا مــالذا آمنــا لهــؤالء 

املتآمريــن«. ال يســعني إال تذكــر الزيــارة التــي 

قــام بهــا إلــى لنــدن مدبــر انقــالب آخــر، هــو 

الجنــرال التركــي الراحــل كنــان إيفريــن الــذي 

اســتقبلته امللكــة فــي عــام 1988.

الســفراء  معرفــة  فــإن  وبالطبــع 

البريطانييــن أفضــل مــن املشــرعين. وقالــت 

لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس العمــوم 

فــي تقريــر فــي مــارس مــن العــام املا�ســي »ال 

عــن  يذكــر  شــيئا  الخارجيــة  وزارة  تعــرف 

املســؤول عــن محاولــة االنقــالب فــي تركيــا، 

أو عــن أتبــاع رجــل الديــن اإلســالمي الترـكـي 

غولــن  هللا  فتــح  املنفــى  فــي  يعيــش  الــذي 

بأنهــم  التركيــة  الحكومــة  تتهمهــم  الذيــن 

مســؤولون حصريــا عــن االنقــالب. توصلنــا 

إلــى أن روايــة الحكومــة التركيــة عــن أتبــاع 

وزارة  أن  يبــدو  التــي  واالنقــالب،  غولــن 

فــي  عمومــا  لقبولهــا  مســتعدة  الخارجيــة 

ملموســة  بأدلــة  مدعومــة  غيــر  ظاهرهــا، 

متاحــة علنــا، برغــم أنــه حتــى اآلن ال يوجــد 

مــا يناقضهــا بنفــس املعيــار. وبصــورة أعــم، 

الخارجيــة  وزارة  إشــارة  مــع  نختلــف  نحــن 

ضمنــا إلــى أن شــدة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

االنقــالب  محاولــة  بعــد  التركيــة  الحكومــة 

التهديــد«. حجــم  يبررهــا 

يكــون  دائمــا  فاالســترضاء  بــأس!  ال 

مجزيــا، وفــي هــذه املــرة مــع فائــدة. فمبيعــات 

محاولــة  منــذ  لتركيــا  البريطانيــة  األســلحة 

 667 بقيمــة  صفقــة  تشــكل  االنقــالب 

مليــون دوالر لبيانــات إلكترونيــة عســكرية، 

صغيــرة،  وأســلحة  مدرعــة،  وعربــات 

وذخائــر، وصواريــخ، وطائــرات دون طيــار، 

وطائــرات هليكوبتــر. وتشــمل أيضــا صفقــة 

بقيمــة 135 مليــون دوالر لشــركة )بي.إيــه.

أردوغــان  خطــة  لتحقيــق  سيســتمز(  إي 

لبنــاء طائــرة مقاتلــة تركيــة الصنــع. ووقعــت 

 2017 ينايــر  فــي  الطائــرات  اتفــاق  مــاي 

بموجــب »رخصــة مفتوحــة« لتســهيل نقــل 

تقاريــر  وتقــول  العســكرية،  التكنولوجيــا 

حاليــا إن املســؤولين البريطانييــن يرغبــون 

فــي توســيع االتفــاق مــن أجــل الســعي لفــوز 

املحــركات.  بعقــد  رويــس  رولــز  شــركة 

املشــينة  التجــارة  هــذه  اآلن  وحتــى 

الزيــارة،  عــن  تقريــر  وفــي  مــا.  نوعــا  خفيــة 

تايمــز املبجلــة  تســرد صحيفــة فاينانشــال 

البلديــن:  بيــن  التجــارة  فــي  الرئيســة  البنــود 

وســيارات،  ميكانيكيــة،  طاقــة  مولــدات 

وخامــات معدنيــة، ومســتحضرات دوائيــة، 

وكيماويــات عضويــة، والحديــد والصلــب، 

طائــرات،  وصــادرات  متخصصــة،  وآالت 

أســلحة!  توجــد  ال  لكــن 

وقــال عضــو البرملــان عــن حــزب العمــال 

 10 »أصبــح  مويــل  راســيل  لويــد  املعــارض 

فــي عهــد  داونينــغ ســتريت )مقــر الحكومــة( 

املســتبدين  ألعتــى  دوارا  بابــا  مــاي  تيريــزا 

زبائــن  أكبــر  أيضــا  هــم  الذيــن  العالــم،  فــي 

أســلحتنا«.

وزراء  رئيــس  أن  لــو  كمــا  األمــر  يبــدو 

ونظيــره  تشــامبرلين،  نيفيــل  بريطانيــا 

دالدييــه،  إدوار  الحيــن  ذلــك  فــي  الفرن�ســي 

فــي  هتلــر  ألدولــف  أســلحة  ســيبيعان  كانــا 

زيارتهمــا  خــالل   1938 عــام  فــي  ميونيــخ 

املشــينة بهــدف اســترضاء الطاغيــة األملانــي.

فــي   »1938 »ميونيــخ  زيــارة  وســجلت 

سياســية  كارثــة  بوصفهــا  األوروبــي  التاريــخ 

تاريــخ  وأظهــر  ودبلوماســية.  وعســكرية 

قــوى  اســترضاء  أن  الدوليــة  العالقــات 

دكتاتوريــة عمــل عقيــم بقــدر مــا هو خطير.

فــي  ليســت  ميونيــخ  فــروح  اليــوم،  أمــا 

تجــار  أكبــر  إن  بــل  فحســب،  ذروتهــا  أوج 

بريطانيــا،  ومنهــم  العالــم  فــي  األســلحة 

إبــرام  مــن  الضميــر  بوخــز  يشــعرون  ال 

دامــوا  مــا  مســتبدين  حــكام  مــع  صفقــات 

الثمــن. دفــع  علــى  قادريــن 

يــزال  ال  بريطانيــا  فــي  مــن  النهايــة،  وفــي 

يمتلــك الجــرأة علــى االحتجــاج علــى التوافق 

الواضــح؟ الوطنــي 

أعضــاء  مــن  تســعة  كتــب  حســنا، 

املجلــس  هــذا  »يشــعر  يقولــون  البرملــان 

بقلــق بالــغ إزاء زيــارة الرئيــس الترـكـي رجــب 

فــي  املتحــدة،  اململكــة  إلــى  أردوغــان  طيــب 

حاليــا  الجاريــة  العامــة  االنتخابــات  ضــوء 

حالــة  فــرض  اســتمرار  ظــل  فــي  تركيــا  فــي 

الطــوارئ؛ وينــوه فيمــا يتصــل بهــذا إلــى أن 

مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 

اإلنســان صرحــت فــي اآلونــة األخيــرة بــأن مــن 

الصعــب تصــور مــدى جديــة إمكانيــة إجــراء 

بشــدة  فيهــا  تعاقــب  أجــواء  فــي  االنتخابــات 

والتحديــات  املعارضــة  النظــر  وجهــات 

للحــزب الحاكــم، وأن إجــراء االنتخابــات فــي 

أجــواء تواجــه فيهــا الحريــات الديمقراطيــة 

وســيادة القانون مخاطر من شــأنه أن يثير 

حكومــة  ويشــجع  شــرعيتها؛  حــول  شــكوكا 

الدســتوري  النظــام  اســتعادة  علــى  تركيــا 

وضمــان  األساســية  الحريــات  واحتــرام 

إشــراف مراقبيــن دولييــن علــى االنتخابــات 

فــي  املشــاركين  السياســيين  لــكل  والســماح 

والحصــول  بحريــة  بالدعايــة  االنتخابــات 

ويدعــو  متكافئــة؛  إعالميــة  تغطيــة  علــى 

بشــكل  القضايــا  تلــك  طــرح  إلــى  الحكومــة 

زيارتــه«. خــالل  الترـكـي  الرئيــس  مــع  عاجــل 

اإلنكليــزي(  )القلــم  مؤسســة  ودعــت 

بــال  مراســلون  ومنظمــة  الرقابــة،  ومؤشــر 

حدود، وشبكة حقوق رسامي الكاريكاتير، 

واالتحــاد  الصحفييــن،  حمايــة  ولجنــة 

املحرريــن  وشــبكة  للصحفييــن،  األوروبــي 

لجنــوب  اإلعالميــة  واملنظمــة  العاملييــن، 

لحريــة  األوروبــي  واملركــز  أوروبــا،  شــرق 

العامليــة  والشــبكة  واإلعــالم،  الصحافــة 

لهــا،  والترويــج  التعبيــر  حريــة  عــن  للدفــاع 

فــي  الســلطات  إلــى  إلــى توجيــه رســالة قويــة 

املتحــدة.  واململكــة  تركيــا  مــن  كل 

أمــام  الثالثــاء  يــوم  ذلــك  تــّم  وقــد 

ســتريت. داونينــغ 

النشــاط  فــإّن  الحالــي  الوقــت  فــي  أّمــا 

التجــاري ســوف يزدهــر بيــن البلديــن، دون 

شــك.. أّي 

* أحوال تركيا 2018/5/17

جنكيز أكتار*
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حظوظ احلرب ما زالت أرجح

حتــى اآلن، لــم تبــد طهــران أي اســتجابة 

فــي  باملباشــرة  اإلســرائيلية  للعــروض 

الغــارات  ســورية.  فــي  أبيــب  تــل  مــع  حــرٍب 

تنوعــت  واألهــداف  يوميــة،  شــبه  صــارت 

ومواكــب،  أســلحة  ومخــازن  مطــارات  بيــن 

ببعــض  اشــتركوا  بدورهــم  واألميركيــون 

الغــارات.

طهــران  اســتجابة  عــدم  أن  والحــال 

مــن  قــدر  علــى  ينطــوي  الحــرب  لعــروض 

للمشــهد  قــراءة  أن  ذاك  السياســة، 

ســتف�سي بصاحــب القــرار فــي طهــران، إذا 

، إلى أن االنكفاء أجدى، وأن 
ً
ما كان واقعيا

موازيــن القــوى فــي هــذه الحــرب ليســت إلــى 

بــأي حــاٍل مــن األحــوال، واالكتفــاء  جانبــه 

بوعــود األميــن العــام لـــ »حــزب هللا« حســن 

نصــرهللا بــردود غيــر متوقعــة هــو الصيغــة 

اليــوم. اإليرانــي  للواقــع  مالءمــة  األكثــر 

إذا  إلــى جانــب طهــران  أحــد  يكــون  لــن 

ســتكون  نفســها  موســكو  الحــرب.  بــدأت 

عــبء  الســوري  والجيــش  الحيــاد،  علــى 

الشــيعية،  امليليشــيات   .
ً
ســندا وليــس 

باستثناء »حزب هللا«، ال تصلح لحرٍب من 

هــذا النــوع وســتكون مجــرد هــدف للغــارات، 

تــل  جانــب  إلــى  واشــنطن  ســتكون  فيمــا 

أبيــب، وجهــود التهدئــة األوروبيــة ســتبدأ فــي 

األســبوع الثالــث، أي بعــد أن تكــون الحــرب 

خصــوم  ميدانيــة.  معــادالت  أرســت  قــد 

طهــران مــن كل حــدب وصــوب ســينتظرون 

النتائــج. جــالء 

لكــن، فــي ظــل معادلــة اليــوم، علــى املــرء 

أن يراقــب املشــهد وأن يحــار ممــا ســيف�سي 

غيــر  حــرب  هــو   
ً
ميدانيــا يجــري  فمــا  إليــه! 

تصلنــا  التــي  اليوميــة  الغــارات  معلنــة. 

يرغــب  ال  حــرب  ســوى  ليســت  أخبارهــا 

بإعالنهــا.  أنفســهم  توريــط  فــي  أطرافهــا 

فــي  يجــري  ممــا  عنــه  أخبــار  يصلنــا  ال  ومــا 

طاملــا  يــدري،  مــن  أكبــر.  كان  ربمــا  امليــدان 

أن إســرائيل ال تعلــن وطهــران قالــت إن ال 

ســورية. فــي  لهــا  وجــود 

شــرط الحــرب هــو أن ُيعلــن عنهــا، وهــذا 

تتفاديانــه  أبيــب  وتــل  طهــران  أن  يبــدو  مــا 

 ،
ً
 سياســيا

ً
حتــى اآلن. الحــرب بصفتهــا حدثــا

عــن  ُيكشــف  أن  تقت�ســي   ،
ً
عســكريا ال 

ومفاوضــة  سياســة  تتحــول  لكــي  وقائعهــا 

ومعطياٍت ميدانية. أن تنفذ إسرائيل غارة 

وأن تدمر قاعدة للحرس الثوري اإليراني، 

فــال قيمــة غيــر ميدانيــة ملــا جــرى طاملــا أن 

طهــران، وبالتواطــؤ مــع تــل أبيــب، ال ترغــب 

فــي أن تبنــي علــى ال�ســيء مقتضــاه. لــن يطــول 

الوقــت حتــى تنق�ســي هــذه املعادلــة، فهــذا 

تــل  أن  شــك  ال  نتائــج  يولــد  لــن  االختنــاق 

ال  املعلنــة  غيــر  الحــرب  إليهــا.  تســعى  أبيــب 

تنجــم عنهــا نتائــج. الخســائر الســرية تحمــي 

مــن يتكبدهــا مــن تبعــات الهزيمــة الفعليــة. 

وهــذه لعبــة تجيدهــا طهــران، وتــل أبيــب مــن 

جهتهــا ال تمانــع حتــى اآلن طاملــا أن الهــدف 

مــا زال منــع طهــران مــن تثبيــت قواعــد لهــا 

فــي الجنــوب الســوري.

االختنــاق،  مــن  املســتوى  هــذا  وعنــد 

ستســعى طهــران إلــى مزيــد مــن البراغماتيــة 

األرجــح   .
ً
كثيــرا ذلــك  تجيــد  وهــي  امليدانيــة، 

أن تنفــذ »انكفــاءات« ميدانيــة وأن تفســح 

األرض  علــى  أكبــر  رو�ســي  لــدور  املجــال  فــي 

موثقــة  غيــر  معلومــات  وثمــة  ســورية،  فــي 

عــن انســحابات بــدأت تنفذهــا امليليشــيات 

وهــذه  الســوري.  الجنــوب  مــن  الشــيعية 

املعلومــات، إن صحــت، ال معنــى لهــا ســوى 

إنهــا ال تريــد الحــرب. أن طهــران تقــول 

ال  ذلــك  أن   
ً
أيضــا املرجــح  مــن  لكــن، 

يكفــي فــي عــرف تــل أبيــب. فالتــورط اإليرانــي 

فــي ســورية ال يمكــن حجبــه بســحب بعــض 

فعليــة  وانســحابات  العراقيــة.  الفصائــل 

تعنــي  إيــران  مــن  املرعيــة  للميليشــيات 

امليليشــيات  هــذه  مــن  املحمــي  النظــام  أن 

فقــد ظهيــره الرئي�ســي وســيلتقط خصومــه 

الــوراء.  إلــى   تعيــد عقــارب الســاعة 
ً
أنفاســا

موســكو مــن جهتهــا، ال يبــدو أنهــا فــي موقــع 

األرجــح  الحــرب.  لتفــادي  مفاوضــات  إدارة 

ألي  ضمانــة  تشــكل  أن  مــن  أضعــف  أنهــا 

وأن  املنتظــر.  موقــع  فــي  هــي  ولهــذا  اتفــاق، 

تتعــرض طهــران لضربــة فــي ســورية، فهــذا 

مــا يرشــح فالديميــر بوتيــن ألن يمــأل الفــراغ، 

وهــو مــا يدفــع إلــى االعتقــاد بــأن موســكو ال 

فــي ردع أحــٍد. ترغــب 

إيرانيــة  إســرائيلية  حــرب  حظــوظ 

حظــوظ  مــن  أرجــح  زالــت  مــا  ســورية  فــي 

 أن املســاعي 
ً
نجــاح املســاعي لتفاديهــا. علمــا

تقتصــر حتــى اآلن علــى خطــوات انكفائيــة 

أبيــب  تــل  أن  يبــدو  وال  طهــران،  تنفذهــا 

مقنعــة. بأنهــا  تشــعر 

* جريدة الحياة - 28 مايو 2018 

حازم األمين*

أحمد نسيم برقاوي          2018/5/31

قــد  كنــا 

مقالــة  فــي  طرحنــا 

فكــرة  ســابقة 

املجتمــع  احتــال 

وكنــا  الســوري، 

نقصــد تشــكيل وعيــه الجديــد ومجتمعــه 

املدنــي واحزابــه الديمقراطيــة. للحيلولــة 

دون أن يحكــم مــرة أخــرى مــن أي نظــام 

بربــط  الدكتاتــور  كان  ســواء  دكتاتــوري 

او  أفغانيــة  بعمامــة  أو  باريســية  عنــق 

ســوداء. بلفــة  أو  داع�ســي  بقنــاع 

يجــب أجــل يجــب أن يكــون مســتقبل 

ســوريا متناقضــا تناقضــا مطلقــا مــع كل 

نظــام معــاد للحيــاة وللحريــة واإلنســان.

الكارثيــة  االحتمــاالت  معــي  تخيلــوا 

اآلتيــة:

يعــود  فلــن  النظــام  انتصــر  إذا 

بــل   .
ً
أبــدا الســابق  الحكــم  نظــام  حتــى 

سيتأســس نظــام طائفــي مــا فــوق ســوري 

ألن املليشــيات الشــيعية التــي جــاءت مــن 

الحســين  باســم  ولبنــان  العــراق  إيــران 

حتمــا  النظــام  آلــة  مــن  جــزء  ســتكون 

عليــه. للحفــاظ 

والنصــرة  داعــش  انتصــرت  إذا 

إلــى نظــام دينــي همجــي  فســتعود ســوريا 

مــا فــوق ســوري فالشيشــاني والتون�ســي 

الســنية  املليشــيات  وكل  األفغانــي 

كارثــة  أي  النظــام.  مــن  جــزء  ســتكون 

أعظــم فيمــا لــو نجــح أحــد االحتماليــن أو 

إذا تقاســمت امليليشــيات  حكــم ســوريا.

إن تشــكيل وعــي ســوري غيــر طائفــي 

أساســه  ســوري  مدنــي  مجتمــع  وتكويــن 

الحــرة  الســورية  الوطنيــة  الهويــة 

الطريــق  هــو  والديمقراطيــة  واملدنيــة 

املســتقبل. ســوريا  لبنــاء  الوحيــدة 

لكنهــا  طويلــة  هــذا  إلــى  والطريــق 

الوحيــدة. الطريــق 

ألــف  مئــة  مــن  أكثــر  اآلن  ســوريا  فــي   

الثكالــى  أم ثكلــى فلتقــم روابــط األمهــات 

مــن الاذقيــة إلــى الرقــة للكفــاح مــن أجــل 

الفــاح  ذلــك  علــى  وقــس  دم.  بــا  ســوريا 

الــخ... واملثقــف  والعامــل 

إال  املســتقبل  لســوريا  توحيــد  ال 

حــر  سيا�ســي  ومجتمــع  مدنــي  بمجتمــع 

الــذي  هــو  املجتمــع  هــذا  البــاد.  ينتظــم 

مــن  الــذي  الوطنــي  الجيــش  ســيخلق 

برميــا  يرمــي  أن  عندهــا  املســتحيل 

متفجرا على قرية أو مدينة. هذا املجتمع 

لداعــش وأخواتهــا  مــكان  فيــه  يكــون  لــن 

كهــذا  مجتمــع  فــي  وأخواتــه.  هللا  ولحــزب 

ســينتصر إلــه الرجــاء. الحــب. إلــه املطــر 

النــاس. إلــه  والــرزق.  والخيــر 

وإمــا  لألحــرار  وطنــا  ســوريا  إمــا 

القتلــة. للســاديين 

وال وسط بين طرفين.

Facebookوالدة اجلديد: 2014
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 من إسقاط أردوغان عن عرش السلطة؟
ُ
 الكرد

ُ
ن

ّ
رى، هل سيتمك

ُ
ت

التــي ســوف  حــول االنتخابــات املبكــرة 

فيهــا،  الكــرد  دور  وعــن  تركيــا  فــي  تجــري 

 »The Arab Weekly« صحيفــة  نشــرت 

 للكاتب توماس ســيبرت، تســاءل فيه 
ً
مقاال

االنتخابــات  هــذه  كانــت  إذا  فيمــا  الكاتــب 

وحزبــه  الجمهوريــة  رئيــس  ســيجريها  التــي 

طيــُح بــه وتســقطه عــن الســلطة أم 
ُ
ســوف ت

ال؟..

يحــقُّ  مــن  عــدُد  يبلــغ  املقــال،  فحســب 

عشــرة   )10( األكــراد  مــن  التصويــت  لهــم 

مــن   %17 يقــارب   مــا  أي  ناخــب،  مالييــن 

مجمــل ناخبــي تركيــا، ويمكــن لهــذه النســبة 

أن تعطــي النجــاَح ألردوغــان فيحصــَل علــى 

مكاســَب محققــة واســعة، والظفــر بغالبيــة 

النســبة  لهــذه  البرملــان. كمــا يمكــُن  مقاعــد 

أْن تســاهَم فــي قطــع الطريــق أمــام نجاحــه.

:« إن حزب الشعوب 
ً
يتابُع املقال قائال

أمــام   
ً
عقبــة يشــكل   HDP الديمقراطــي 

ألنــه  الرئاســية،  االنتخابــات  فــي  أردوغــان 

األصــوات  مــن   %50 مــن  أكثــر  إلــى  يحتــاج 

هنــاك  ولكــن  األولــى،  الــدورة  فــي  للنجــاح 

العديــد مــن العقبــات التــي تعتــرض طموحــه 

هــذا، وقــد يضطــّر لخــوض الــدورة الثانيــة 

فــي 8 مــن شــهر تمــوز. التــي ســوف تجــري 

إلــى مرشــح  األنظــاَر  املقــال  يلفــُت  كمــا 

حــزب الشــعوب الديمقراطــي HDPالســيد 

إذا  فيمــا  الــذي  دمرتــاش  الديــن  صــالح 

 %10 العتبــة  النســبة  تجــاوز  مــن  ــَن 
ّ

تمك

املعارضــة  تحظــى  ســوف  األصــوات،  مــن 

بغالبيــة مقاعــد البرملــان. ويّدعــي الكاتــُب فــي 

مقالــه بــأّن:« حــزب الشــعوب الديمقراطــي 

مرشــُح  وصــَل  إذا  بأنــه  أعلــَن  قــد   HDP

الســيد   CHP الجمهــوري  الشــعب  حــزب 

فــإن  الثانيــة،  الــدورة  إلــى  إينجــه  محــّرم 

الحزَب ســوف يقوم بدعمه عبر التصويت 

لــم يفصــْح عــن  الكاتــَب  أّن  لصالحــه«. إال 

الخبــر. هــذا  مصــدر 

الصحيفــة  توضــُح  آخــر،  جانــٍب  مــن 

الخــاص  أردوغــان  لقــرار  يكــون  رّبمــا  بأنــه 

عفريــن  إلــى  التركيــة  القــوات  بإرســال 

 
ً
YPG دورا ملحاربــة قــوات حمايــة الشــعب 

ــُل مــن دعــم األكــراد 
ّ
 علــى نتائجــه وتقل

ً
ســلبيا

ولحزبــه. لــه 

الكــرَد  فــإّن  املقــال:«  وبحســب 

املحافظيــن كانــوا يدعمــون حــزب العدالــة 

والتنميــة AKP الحاكــم وال يدعمــون حــزب 

منتقــدي  لكــن  الديمقراطــي،  الشــعوب 

سياســة أردوغــان يقولــون بأنــه ليــس لــدى 

ومقترحــات  توجهــاٌت  وحزبــه  أردوغــان 

كمــا  الكرديــة«.  املناطــق  لتطويــر  واضحــة 

يوضــُح الكاتــُب فــي مقالــه بأنــه ليســت هنــاك 

بيــن  الســالم  مباحثــات  إلعــادة  مؤشــرات 

 PKK الكردســتاني  العمــال  وحــزب  تركيــا 

:«إّن أعــداء أردوغــان يســتغلون هــذه 
ً
قائــال

الصحيفــة  اّدعــت  كمــا  بإحــكام«.  النقطــة 

تلجــأ  أن  حقيقيــة   
ٌ

مخــاوف أنه«هنــاك 

فــي  االنتخابــات  نتائــج  تزويــر  إلــى  الحكومــة 

الكرديــة«. املناطــق 

التحريــر  هيئــة  فــي  متابعتنــا  وحســب 

ألنبــاء اللقــاءات بيــن األحــزاب الكردســتانية 

كرديــة  جبهــة  تشــكيل  بشــأن  تركيــا  فــي 

مشــتركة لخــوض هــذه االنتخابــات الهامــة 

مــن   24 فــي  تجــري  ســوف  التــي  واملصيريــة 

تتمكــن  لــم  فإنهــا  القــادم،  حزيــران  شــهر 

كلنــا  تاريخــه.  لحــد  وحدتهــا  إنجــاز  مــن 

لــرأب  بوســعه  مــا  الجميــع  يبــذل  بــأن  أمــٌل 

علــى  العامــة  املصلحــة  وتقديــم  الصــدع 

ســواها واالتفــاق املرحلــي لجميــع األحــزاب 

الشــعوب  حــزب  فيهــا  بمــا  الكردســتانية 

عمــل  برنامــج  علــى   HDP الديمقراطــي 

الرئاســية  االنتخابــات  لخــوض  واضــح 

 وبيــد واحــدة، آمليــن تحقيــق 
ً
والبرملانيــة معــا

السياســية  املعركــة  هــذه  فــي  النجــاح 

كردســتان. شــمال  فــي  إلخوتنــا  الســلمية 

الكاتب: توماس سيبرت
الترجمة عن اإلنكليزية: 

 Sputnic/سرتاج كايار
 27.05.2018/Kurdistan

ترجمة عن الكردية: 
هيئة تحرير الوحــــدة

بـدل رفـو ينال لقب المواطنة من مدينة شفشاون المغربية
بــدل  املعــروف  الكردســتاني  الشــاعر 

رفــو، املقيــم فــي النمســا، يســبح فــي الخيــال 

وأغناهــا  األماكــن  أجمــل  إلــى  رحالتــه  عبــر 

يطيــر  لشــعره  فالقــارئ  وإنســانية،   
ً
رمزيــة

علــى أجنحــة أبياتــه إلــى حيــث جمــال املــدن 

شــاعرنا  ليغــدو  واالنســان،  والطبيعــة 

والتســامح. للســالم   
ً
ســفيرا

للكتــاب  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 

 ،2018 أيــار   5 وبتاريــخ  املؤلــف،  وحقــوق 

والثقافــات  للفنــون  الحــوار  منتــدى  نظــم 

واملركــز  املغربيــة،  شفشــاون  بمدينــة 

محمــد  مؤسســة  مــع  بتنســيق  الثقافــي، 

واملترجــم  الشــاعر  مــع  أدبيــا  لقــاًء  حقــون، 

توقيــع  مــع  رفــو،  بــدل  الكــردي  والرحالــة 

الشــعر«. »رقصــة  كتابــه 

جاء في موقع هسبريس من شفشاون، 

))إن عبــد الجــواد الخنيفــي أشــار فــي كلمتــه 

التقديميــة إلــى أن الرحالــة بــدل، ومنــذ أن 

احتضنتــه العديــد مــن األمكنــة علــى خارطة 

الكــون، مــن كردســتان إلــى النمســا واملغــرب 

اآلفــاق  مــن  وغيرهــا  واملكســيك  والهنــد 

والطــرق  الضفــاف  علمتــه  املختلفــة، 

وتاريخهــا  بأناســها  شفشــاون  أن  البعيــدة 

وحضارتهــا وإطالالتهــا الهادئــة بيتــه الثانــي 

الــذي نســج فــي قلبــه خيوطــا مــن حريــر.

واســتحضر األديــب والرحالــة بــدل رفــو 

الكتابــة  فــي  فــي ســياق حديثــه عــن تجربتــه 

معناهــا  فــي  الرحــالت  مــن  العديــد  والحيــاة 

الجغرافــي والحضــاري، وانطالقهــا الح�ســي، 

والتــي وشــمت ووســمت ذاكرتــه فــي تنقــالت 

وفــي  إصــدارات  فــي  أرخهــا  بعدمــا  دائبــة 

ومجــالت  بصحــف  مقاالتــه  عبــر  محطــات 

عنــد  ذاتــه  املتحــدث  توقــف  كمــا  عامليــة. 

مســارات  لــه  فتحــت  التــي  اإلبــداع  نافــذة 

وامتــدادات تبــدأ بالحــب وتكتمــل بالشــعر 

اإلنســان.(( وقيــم  والجمــال 

الســفياني  محمــد  قــال  جهتــه  ومــن 

رفــو..  ))بــدل  شفشــاون:  مدينــة  -عمــدة 

الشــخصية املكــرم يســتحق تحيــة خاصــة، 

وعاليــة فــي أحضــان جبــال شفشــاون، ألنــه 

وكتــب  أمــه،  واعتبرهــا  شفشــاون  عشــق 

للعالــم،  املتعــددة  رحالتــه  إطــار  فــي  عنهــا 

وبذلــك دخلــت شفشــاون إلــى ســجل التاريــخ 

وصحفــي  شــاعر  رحالــة  بعيــون  املعاصــر 

مواطــن  لقــب  منــح  يســتحق  إنــه  کــردي. 

بيننــا  بــك  مرحبــا  بامتيــاز!!  شــرفي  شــاوني 

ياصديقــي بــدل!!((. حيــث ســلم الســفياني، 

للرحالــة  الفخــري  املواطــن  لقــب  شــهادة 

التــي  املكانــة  الــكل علــى  أجمــع  الــذي  رفــو، 

وأشــرطته  كتاباتــه  فــي  املدينــة  بهــا  تحظــى 

مــن وجوههــا  التوثيقيــة، إذ أصبــح واحــدا 

واإلنســان. للمــكان  األوفيــاء 
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تعليم وتدريس الموسيقا في الجزيرة ...
أوركسترا روج آفا لألطفال )نموذجًا(*

الفنــون  أنــواع  إحــدى  هــي  املوســيقى 

التــي تهتــّم بتأليــف وإيقــاع وتوزيــع األلحــان، 

علــم  انهــا  أي  والطــرب،  الغنــاء  وطريقــة 

بذاتــه.

القديمــة  الفنــون  مــن  املوســيقى  عــّد 
ُ
ت

أي  توجــد  وال   ، االنســان  عرفهــا  التــي 

معلومات حول أصلها بشكل دقيق، ولكن 

مــن املؤكــد أن بداياتهــا كانــت معتمــدة علــى 

التــي  أي   بالطبيعــة،  الخاصــة  األصــوات 

الحيــة،  والكائنــات  العناصــر  مــن  تصــدر  

واألنهــار  والطيــور  األشــجار  أصــوات  مثــل 

والحيوانات، ومن ثّم الحظ  االنسان هذه 

باألنابيــب  النفــخ  فاســتخدم  االصــوات، 

املصنوعــة مــن القصــب إلصــدار الصــوت، 

 
ّ
ومــع مــرور الوقــت صــارت املوســيقى جــزءا

تســتخدم  وأصبحــت  االنســان،  حيــاة  مــن 

تعزيــز  مثــل  املجــاالت  مــن  العديــد  فــي 

وفــي  والغــزوات  الحــروب  فــي  الشــجاعة 

مــن  كنــوع  واســتخدامها  وغيرهــا،  االفــراح 

املوســيقية.  املعاهــد  فــي  التعليــم  أنــواع 

والتدويــن  املوســيقا  تدريــس  كان  لقــد 

قبــل  كردســتان  آفــا  روج  فــي  املوســيقي 

 ،
ً
جــدا  

ً
نــادرا املاضيــة  الســنوات  العشــر 

مــن  كل  علــى   
ً
ســلبا بــدوره  انعكــس  وهــذا 

مــن  إذ  منطقتنــا،  فــي  والتــراث  الفلكلــور 

مدّونــة،  دقيقــة  مصــادر  إيجــاد  الصعوبــة 

االعمــال  لتلــك  وتوثيــق  ارشــفة  حتــى  وال 

االنعــكاس  هــذا  يقتصــر  ولــم  املوســيقية، 

مــا علــى 
ّ
الســلبي علــى املوســيقى فحســب وإن

املنطقــة.  فــي  الفنــون  أشــكال  جميــع 

ويعــو الســبب فــي هــذا برأينــا إلــى العديــد 

مــن األســباب أهمهــا:

الدين :   -1

 فــي تخلــف 
ً
 كبيــرا

ً
لقــد كان للديــن  دورا

تصويــره  حيــث  مــن  الكرديــة  املوســيقى  

األمــر  ومكــروه،  كمحــرم  للموســيقى 

مفهــوم  وترســيخ   بلــورة  الــى  أدى  الــذي 

خاطــئ فــي املجتمــع، وازاه فــي النتيجــة ربــط 

مــن  بأنــاس  وممارســتها   املوســيقى  مفهــوم 

باملجتمــع وجعلهــا مهنتــه  الدنيــا  الدرجــات 

إلــى  الدونيــة  صفــة  وإضافــة  محببــة،  غيــر 

عــن  البعــد  كل  بعيــد  وهــذا  ممارســيها، 

الثقافــة  الكرديــة، حيــث  التــراث و  صلــب 

دعائمهــا،  أهــم  والغنــاء  الرقــص  يشــكل 

بأغانــي   
ً
مــرورا اليارســانية  الطقــوس  فمــن 

والترحــال،   والحــرب  والحصــاد،  األعــراس 

التحريــم  ثقافــة  أن  جميعهــا  تؤكــد 

املوســيقى،  ممارســة  جــراء  واالنتقــاص 

ثقافــة دخيلــة علــى املجتمــع الكــردي وبنيتــه 

. الفكريــة  

السياسة :  -2

التــي  السياســات  أحــد  علــى  يخفــى  ال 

مورست على الكورد في األجزاء األربعة من 

كردســتان، وعمليــات التبشــّيع مــن ســرقة 

الغاصبــة  الــدول  ألحقتهــا  التــي  وتزييــف، 

مــن  الكــردي،  الثقافــي  بــاإلرث  لكردســتان  

تعريــب وتتريــك وتفريــس، وصــارت الصبغــة 

تظهــر هنــا وهنــاك حتــى أصبــح التعــرف علــى 

الهويــة الثقافيــة الكرديــة مجهــدة وصعبــة 

للغايــة .

كردســتان،  روجآفــا  صعيــد  علــى  أمــا 

حتــى  التعليــم  ومراكــز  الثقافــة  ُدَور  كانــت 

مؤسســات  علــى   
ً
حكــرا القريــب،  األمــس 

واملحســوبة  لهــا  التابعــة  واملراكــز  الدولــة 

   .
ً
حصــرا البعــث  حــزب  علــى 

وانتشــار  الكومبيوتــر  ظهــور  ومــع 

 أوائــل عــام 
ً
االنترنيــت فــي املنطقــة، وتحيــدا

يأخــذ  العالــم  علــى  االنفتــاح  بــدأ   2000

منحــاه بشــكل ملحــوظ، حيــث أصبــح العلــم 

فــي متنــاول الجميــع وتوفــرت أدواتــه، وبدأت 

بالظهــور،  الخاصــة  املوســيقية  املعاهــد 

عليهــا  االقبــال  أن  إال  فرديــة،  وبمبــادرات 

فــي  خاصــة   ،
ً
جديــدا  

ً
وتحديــا  

ً
خجــوال كان 

 إلــى حــّدٍ مــا فــي 
ً
أوســاط الفتيــات، ومحصــورا

، وربمــا 
ً
أبنــاء الطبقــة امليســورة اقتصاديــا

والتمّيــز  التباهــي  أو  الترفيــه  بدافــع  كان 

  .
ً
حينــا

مــع بدايــة )الثــورة الســورية( كمــا يحلــو 

مــن  الكثيــر  تغّيــرت  يســميها،  أن  للبعــض 

موجــات  فرغــم  والســلوكيات،  املفاهيــم 

ســوريا  اجتاحــت  التــي  الكبيــرة  الهجــرة 

االقبــال  أن  إال  الجزيــرة،  منطقــة  ومنهــا 

علــى تعلــم املوســيقى أخــذ يــزداد يومــا بعــد 

وخاصــة  العمريــة  الفئــات  ولكافــة  يــوم، 

فئــة االطفــال منهــم، وباتــت املوســيقى مــن 

مكمــالت الصحــة والدعــم النف�ســي للطفــل 

فــي ظــروف الحــرب والنزاعــات، ومــن خــالل 

املعاهــد  بعــض  علــى  امليدانــي  اطالعنــا 

اإليجابــي  األثــر  الحظنــا  التعليــم،  ومراكــز 

لهــذه املعاهــد علــى نفســية الطفــل ومــدى 

لتعلــم  وحبهــم  وشــغفهم  الطــالب  تعلــق 

املوســيقى.  

روجآفــا  معهــد  إن 

أوركسترا روج آفا لألطفال 
أول اوركسترا لألطفال 

في الشرق األوسط

إعداد: حسين بدر 

 15



15الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 296 / أيار 2018 م - 2630ك تتمات

))األخ املناضل كوسرت رسول...

األخــوة فــي املكتــب السيا�ســي وقيــادة 

االتحــاد الوطنــي الكردســتاني الشــقيق...

آل املغفور له األستاذ عادل مراد...

عــادل  األســتاذ  انتقــال  نبــا  تبلغــت 

مــراد إلــى جــوار ربــه، بهــذا املصــاب أتقــدم 

إليكــم ومــن خاللكــم أبنــاء شــعبنا الكــردي 

فــي ســائر أجــزاء كردســتان بخالــص عزائــي 

بواســع  هللا  يتغمــده  أن   
ً
راجيــا ومواســاتي 

جناتــه. ويدخلــه  رحمتــه 

األخوة األعزاء...

 
ً
صلبــا  

ً
مناضــال لــه  املغفــور  عرقــت 

 عــن قضيــة شــعبنا وقضايــا 
ً
 أمينــا

ً
ومدافعــا

 
ً
وكاتبــا االنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 

فــي  رحيلــه  وأن  غبــار،  لــه  اليشــق   
ً
بارعــا

جســيمة  خســارة  الحساســة  الفتــرة  هــذه 

ليــس لحزبكــم بــل خســارة للشــعب العراقــي 

الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة  ومجمــل 

األحــزان،  نشــاطركم  والكردســتانية، 

الحــارة. تعــازي  وأكــرر 

شــيراوا  راجعــون...  إليــه  وإنــا  هلل  وإنــا 

.))2018 /5 /26

هــذا وتقدمــت عائلــة الفقيــد ببطاقــة 

شــكر، فيمايلــي نصهــا:

وذوي  عائلــة  عــن  وبالنيابــة  ))باســمي 

الفقيــد الراحــل عضــو الهيئــة التأسيســية 

ســكرتير املجلــس املركــزي لالتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاني عــادل مــراد، نتقــدم بالشــكر 

االتحــاد  فــي  السياســية  للقيــادة  الجزيــل 

املركــزي  املجلــس  فــي  ورفاقــه  الوطنــي 

الذيــن  االتحــاد،  ومؤسســات  ومكاتــب 

وتقديــر  اخــالص  بــكل  وســاهموا  شــاركوا 

وتشــييع  اســتقبال  مراســم  فــي  ووفــاء 

الثــرى. الراحــل  القائــد  ومــوارات 

كمــا ونتقــدم بالشــكر الجزيــل للقــوى 

الكوردســتانية  السياســية  واالطــراف 

الــدول  وممثليــات  والعربيــة  والعراقيــة 

فــي  شــاركوا  الذيــن  واالجنبيــة،  العربيــة 

برقيــات  عبــر  أو  والعــزاء  التشــييع  مراســم 

عمــق  عــن  فيهــا  عبــروا  ومواســاة،  تعزيــة 

الفقيــد. تجــاه  حزنهــم وصــدق مشــاعرهم 

خالــص  نقــدم  ان  اال  اليفوتنــا  ختامــا 

الجهــات  لكافــة  وامتناننــا  تقديرنــا 

التــي  والحزبيــة  الحكوميــة  واملؤسســات 

فــي مراســم اعــادة وتشــييع ودفــن  شــاركت 

هللا  حفظكــم  الراحــل،  الفقيــد  جثمــان 

مــن كل ســوء، شــكرنا الخالــص لجهودكــم 

املخلصــة. النبيلــة 

الفقيــد  وذوي  عائلــة  عــن  بالنيابــة 

مــراد عــادل 

اشنا مراد زوجة الراحل((.

عــادل مــراد انضــم فــي ســتينات القــرن 

كردســتان،  طلبــة  اتحــاد  الــى  املا�ســي، 

أحــد  وكان  لــه،   
ً
ســكرتيرا بعدهــا  وأصبــح 

مــام  الراحــل  الرئيــس  مــع  املناضليــن 

الوطنــي  االتحــاد  مؤس�ســي  وأحــد  جــالل، 

 
ً
الكردســتاني فــي دمشــق، وانتخــب ســكرتيرا

الثالــث  املؤتمــر  فــي  املركــزي  للمجلــس 

لالتحــاد.

ولــد عــادل مــراد يــوم 11 كانــون االول 

علــى  حاصــل  خانقيــن،  مدينــة  فــي   ،1949

مــن  الكيميــاء  فــي  البكالوريــوس  شــهادة 

بغــداد. جامعــة 

رحيل عادل مراد  ... تتمة

الســورية للقيــام بواجبهــا لحمايــة عفريــن 

واملجاميــع  الترـكـي  االحتــالل  وإخــراج 

الطبيعيــة  الحيــاة  إلعــادة  اإلرهابيــة 

. املنطقــة  لســكان 

مســؤول  هــاوري  الســيد  ألقــى  فيمــا 

هيئــة مســاندة عفريــن فــي هوليــر كلمــة عبر 

وطالــب  عفريــن  مــع  التضامــن  عــن  فيهــا 

 
ً
املجتمــع الكــوردي بالوقــوف صفــا واحــدا

الشــعب  تواجــه  التــي  التحديــات  اتجــاه 

. الكــوردي 

بــوزان  صالــح  وجــه  جانبــه  ومــن 

ـــرد ســوريا فــي 
ُ

مســؤول املنظمــة نــداًء إلــى ك

اإلقليــم للمشــاركة فــي األنشــطة بمختلــف 

باالحتــالل  املنــددة  الســلمية  أشــكالها 

 
ً
رمــزا ســتبقى  عفريــن  أن   

ً
مؤكــدا الترـكـي، 

وشــكر   ،
ً
جميعــا ـــرد 

ُ
الك لنضــال   

ً
وشــعارا

علــى  الكوردســتانيون  واألخــوة  الحضــور 

وتضامنهــم. وقفتهــم 

اســماعيل  الرحيــم  عبــد  ألقــى  كمــا 

ونــدد  عفريــن  فيهــا  مجــد  مؤثــرة  قصيــدة 

. ملحتليــن با

كردســتان  إقليــم  منظمــة  أن  ُيذكــر 

مــن  بالعديــد  قامــت  الوحـــدة  لحــزب 

فــي  والدبلوماســية  السياســية   األنشــطة 

. عفريــن  قضيــة  دعــم  إطــار 

اعتصام تضامني في هولير  ... تتمة

لألوركسترا التابع لهيئة الثقافة في اإلدارة 

الذاتيــة يعتبــر أكبــر معاهــد املنطقــة، وأن 

عــن  يزيــد  فيــه  املســجلين  الطــالب  عــدد 

 مــن كال الجنســين، وقــد أن�ســئ 
ً
150 طالبــا

بدعــم   2016 عــام  بدايــة  فــي  املعهــد  هــذا 

وتمويــل كامــل مــن هيئــة الثقافــة، وأنشــئت 

الشــرق  فــي  لألطفــال  اوركســترا  أول  فيــه 

األوســط، وتعتبــر هــذه االوركســترا النــواة 

األكاديمــي  املوســيقي  واملســتقبل  األولــى 

إنشــاء  دراســة  يتــم   
ً
وحاليــا للمنطقــة، 

وعامــودا.  ديــرك  مدينــة  فــي  لهــا  فــروع 

املوســيقية  للمناهــج  بالنســبة   -

باملناهــج  تفــاوت  هنــاك  املعتمــدة، 

واختالفــات كبيــرة بيــن معهــد ومعهــد آخــر، 

أمــا اوركســترا روجآفــا فإنهــا تعتمــد املنهــاج 

العديــد  فــي  يــدرَّس  منهــاج  وهــو  اليابانــي، 

وهــو  العامليــة،  والجامعــات  املعاهــد  مــن 

حيــث  جيــد،  بشــكل  األطفــال  يناســب 

فــي  مختصيــن  قبــل  مــن  املنهــاج  وضــع  تــم 

شيت�ســي  )د.  رأســهم  وعلــى  املوســيقى 

ســوزوكي( الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس 

جمعيــة تطويــر الطفــل فــي اليابــان وســمي 

إليــه.  ً نســبة  ســوزوكي  املنهــاج 

مــن الجديــر ذكــره بــأن هــذا املنهــاج قــد 

تــم اعتمــاده بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، 

املنهــاج  بيــن  الوســط  الخيــار  كان  حيــث 

األمريكــي  واملنهــاج  املتعصــب  األوروبــي 

الكــم.  يعتمــد  الــذي 

املوســيقية  اآلالت  لكافــة  ويصلــح 

أهــم  بيــن  مــن  منتقــاة  وأعمالــه   ،
ً
تقريبــا

األعمــال العامليــة، وطريقــة ســرد الــدروس 

التكنيــك  ناحيــة  مــن  متكاملــة  فيــه 

األخــرى.  النظريــة  والنواحــي  والديناميــك 

مــدن  فــي  املعاهــد  عــدد  متوســط  إن 

الجزيرة هو معهد في كل مدينة، أما املدن 

الكبيرة كقامشــلو والحســكة وديرك يصل 

أو  ثالثــة  الــى  فيهــا  املوســيقى  عــدد معاهــد 

أربعــة لــكل منهــا. 

ومــن األهميــة بمــكان القــول: إن لهجرة 

املوســيقيين خاصــة األكاديمييــن منهــم أثــره 

الســلبي علــى متعلمــي املوســيقى، حيــث أن 

عــدد االســاتذة املتواجديــن فــي الجزيــرة ال 

يتناســب وحجــم اإلقبــال الكبيــر علــى تعلــم 

املوســيقى.

تعليم وتدريس املوسيقا   ... تتمة
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 تلك املرامي البغيضة للعدوان 
ً
 ومفضوحا

ً
بات معروفا

التركــي علــى عفريــن، املنطقــة اآلمنــة الوديعــة فــي شــمال غــرب 

ــرداغ البهيــة بجمــال طبيعتهــا وبطيــب ناســها وبقيــم 
ُ

ســوريا، ك

 أن تكــون 
ً
أهاليهــا الوطنيــة واإلنســانية، والتــي حاولــت مــرارا

هيهــات  ولكــن  الطاحنــة...  الحــروب  معمعــان  عــن  بعيــدة 

صراعــات  تبعــات  وبيــن  وطموحــات مشــروعة  أمنيــات  بيــن 

وأزمات مســتفحلة يعيشــها شــرقنا األوســط املعذب، وســط 

إيديولوجيــات متزمتــة ومصالــح دوليــة - إقليميــة متناقضــة.

قضيتهــا  ضريبــة  كبــرى،  ضريبــة  عفريــن  دفعــت  نعــم 

ثكلــى،  أمهــات  التاريخــي...  الكردســتاني  وموقعهــا  الكرديــة 

ُمهجريــن، دمــار وســلب ونهــب، إهانــات وانتهــاكات وجرائــم، 

أمــام  مقفلــة  ومســاكن  ــرى 
ُ
ق مغنومــة،  ومواســم  ممتلــكات 

ســاكنيها أو مســكونة مــن غربــاء، عجائــز ومر�ســى وأطفــال 

معتــدى  وغابــات  أشــجار  الطرقــات،  قارعــة  علــى  وقعــوا 

باليــة  وتقاليــد  ثقافــة  ُمفقــرة،  وزراعــة  بــور  أراٍض  عليهــا، 

فــي  مغلقــة  وطرقــات  ُمحاصريــن،  ونازحيــن  أهالــي  فــرض... 
ُ
ت

وجوههــم.

ـــردنا واقتنــاع 
ُ

ُهــم البعــض مــن ك فــي النفــس توَّ مــا يحــّز 

البعــض اآلخــر، أن الفصائــل املســلحة )املعارضــة( وتركيــا 

تخلصــوا  مــا  بعــد  والفــرج،  األمــان  لهــم  ســتجلب  املحتلــة، 

ممــا ســموها بـــ )ســلطة األمــر الواقــع اآلبوجيــة(، علــى هــدي 

شــعارات مــا ســموها )الثــورة( و )هللا محيــي الجيــش الحــّر(، 

دون أن يدركــوا زيفهــا، ربمــا عــن جهــل أو علــى خلفيــة تــورط 

أوســاط معارضــة، كرديــة وعربيــة، فــي أجنــدات إخوانيــة - 

توســعية. اســتعالئية  وتركيــة  إســالمية 

فــي  بــل مارســت حقهــا  لــم تستســلم عفريــن للمعتــدي، 

وعلــى  حقهــا  مــن  وســيبقى  النفــس،  عــن  والدفــاع  املقاومــة 

لــرد  املشــروعة  أشــكاله  بكافــة  والكفــاح  النضــال  الــدوام 

خيــار  فــكان  والحاقديــن،  الهمــج  مــن  واالنعتــاق  االحتــالل 

العــودة إلــى الديــار مــن أولــى رغبــات وإصــرار أبناءهــا والزال، 

بنيــة  بنــاء  فــي إعــادة  ولعــل جهــود الجميــع وتعاضــد األهالــي 

املــرء  كان  وإذا  ذاتهــا،  بحــد   
ً
مقاومــة ُيعــدُّ  وتآلفــه  املجتمــع 

وتلــك  املنطقــة  بهــا  تمــّر  التــي  الصعبــة  الظــروف  يتفهــم 

 مــن 
ً
الظــروف املوضوعيــة املعقــدة والشــائكة، والبــد أحيانــا

ابتــالع العلقــم- كمــا ُيقــال!، ولكــن هنــاك ســلوكيات وحــاالت 

مضــرة وســلبية، مــن جلــٍد للــذات ونســيان أفعــال األعــداء 

نفــاق  املحتــل،  مــع  مريــب  وتعــاوٍن  وشــايات  ومبتغاهــم، 

الــخ. بالنفــس...  ونــأي  تملــق  وانتهازيــة، 

لليــأس  ولكــن المجــال  ثقيــل،  أهــل عفريــن  ِحمــل  نعــم 

فــي التســلل إلــى نفوســنا، وال للوهــن واالســتكانة فــي إضعــاف 

بعــد  الغبــار  نفــض  تاريخهــم  مــن  ـــرد 
ُ

الك َعلــم 
َ
ت إرادتنــا،... 

فأولــى  أقــوى...  بــإرادة  جديــد  مــن  والكفــاح  انتكاســة،  كل 

وغيــر  مرغــوب،  غيــر  بأنــه  املحتــل  شــعر 
ُ
ن أن  البديهيــات 

بلدنــا. فــي  بــه  مرحــب 

رحيل املناضل الكردستاني- العراقي املعروف عادل مراداملُـحتـل غـري مـرغـوب...

اعتصام تضامني مع عفرين يف هولري

نعــى االتحــاد الوطنــي الكردســتاني، ســكرتير مجلســه 

املناضــل  التأسيســية،  هيئتــه  أعضــاء  وأحــد  املركــزي، 

الجمعــة  يــوم  فجــر  توفــي  الــذي  مــراد،  عــادل  املعــروف 

2018/5/18، فــي إحــدى املشــافي األملانيــة، بعــد صــراع 

السيا�ســي لالتحــاد،  املكتــب  املــرض. وأعــرب  مــع  طويــل 

 علــى 
ً
الحــزن واأل�ســى، مشــددا عــن عميــق  لــه،  بيــان  فــي 

الكــردي  للشــعب  كبيــرة  خســارة  القائــد  هــذا  رحيــل  أن 

االتحــاد  وقــدم  الكوردســتاني،  الوطنــي  واالتحــاد 

الوطنــي الكردســتاني، التعــازي لعائلتــه، وجميــع رفاقــه 

وأصدقائــه، وكــوادر ومؤيــدي االتحــاد الوطنــي، وجماهيــر 

كردســتان. شــعب 

بغــداد  عبــر مطــار  أملانيــا  مــن  الراحــل  قــل جثمــان 
ُ
ن

قيمــت لــه مراســم تشــييع 
ُ
إلــى مطــار الســليمانية، حيــث أ

الئقــة، صبــاح الخميــس 2018/5/24، ووري الثــرى فــي 

مقبــرة ســليم بــك.

حــزب  ســكرتير   – آلــي  شــيخ  الديــن  محــي  م  وقــدَّ

عبــر  تعازيــه  ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

نصهــا: فيمايلــي  برقيــة، 

بدعــوة مــن منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب الوحـــدة 

)يكيتــي(، بعــد ظهــر يــوم الجمعــة 4 \ 5 \ 2018 تجمهــر 

جمــع غفيــر مــن أعضائهــا وأصدقائهــا ومــن أحــزاب كرديــة 

وكردســتانية ومنظمــات مجتمــع مدنــي، أمــام املفوضيــة 

مــع  للتضامــن  وذلــك  هوليــر،  فــي  املتحــدة  لألمــم  العليــا 

أهالــي منطقــة عفريــن املحتلــة مــن قبــل الدولــة التركيــة 

واملمارســات  باألعمــال   
ً
وتنديــدا اإلرهابيــة،  واملجاميــع 

املرتكبــة والتــي تصنــف كجرائــم ضــد اإلنســانية.

بــدأ االعتصــام بالترحيــب بالحضــور مــن قبــل زوزان 

بكــي وإلقــاء أبيــات شــعر مــن أســعد عنتــر تمجــد مقاومــة 

عفريــن ، كمــا ألقــى محمــود محمــد ممثــل الحــزب كلمــة 

نــدد فيهــا باالحتــالل التركــي وطالــب املجتمــع الدولــي للقيام 

بواجباتــه والضغــط علــى الحكومــة التركيــة للخــروج مــن 

الحكومــة  طالــب  كمــا  عفريــن،  منطقــة 
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