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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.

»تعمــل أنظمــة االســتبداد علــى التالعــب بعواطــف الجماهير وحشــدها 
وراء شــعاراٍت جوفــاء، قوميــةً أو وطنيــة أو دينيــة، بعيداً عــن مصالحها ال
ملموســة...«                                                       منير شــحود
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... درعا – عفرين
ً
 وعـربا

ً
ـردا

ُ
يف عـذابات السوريني، ك

 2

سوريا: استيالء مجاعات تدعمها تركيا على املمتلكات يف عفرين

التــي  واملنغصــات  الخــراب  وســط 

 
ً
شــرقا  ،

ً
وجنوبــا  

ً
شــماال ســوريا  تشــهدها 

، منــذ انــدالع شــرارة أزمتهــا الداخليــة 
ً
وغربــا

 مــن مدينــة درعــا الجريحة 
ً
املركبــة، إنطالقــا

فــي آذار 2011، ومــا نجــم عنهــا مــن مآ�ســي 

تتوضــح  باتــت  مســبوقة،  غيــر  وويــالت 

، يشــير مفادهــا 
ً
ملعظــم الســوريين خالصــة

أبرزهــا: مــن  هامــة،  اســتنتاجات  إلــى 

: استســهال حمــل الســالح فــي وجــه 
ً
أوال

تغييــر  إحــداث  بهــدف  الدولــة  ســلطات 

قاتــل. خطــأ  ديمقراطــي 

: الرهــان علــى الخــارج يبقــى يحمــل 
ً
ثانيــا

صغيرهــا   – الــدول  وحكومــات  املخاطــر، 

وكبيرهــا – معنيــة بــإدارة وتدويــر سياســاتها 

بمــا يخــدم مصالــح بلدانهــا وفــق رؤاهــا هــي، 

 مــا تضمــره غيــر مــا تعلــن عنــه.
ً
وغالبــا

: االســتعالء الدينــي والعــزف علــى 
ً
ثالثــا

وتــر الطائفيــة عبــر اســتحضار القديــم مــن 

الفكــر  أبــواب  يغلــق  ومرويــات،  أحاديــث 

محلــه  ليحــل  واالفتــكار، 

» أهالي درعا النازحين «

 14 بتاريــخ  منشــور  لهــا،  تقريــر  فــي 

منظمــة  تحدثــت   ،2018 حزيران/يونيــو 

انتهــاكات  عــن  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 

وجرائــم اقترفتهــا الجماعــات املســلحة التــي 

تدعمهــا تركيــا فــي منقطــة عفرين، واســردت 

حيــة،  شــهادات  عبــر  الوقائــع  مــن  العديــد 

»إن  التقريــر:  مقدمــة  فــي  جــاء  حيــث 

فــي  تركيــا  تدعمهــا  مســلحة  جماعــات 

علــى  اســتولت  الحــر«  الســوري  »الجيــش 

ممتلــكات املدنييــن األكــراد ونهبتهــا ودمرتهــا 

فــي منطقــة عفريــن شــمالي ســوريا. أســكنت 

للحكومــة  املناهضــة  املســلحة  جماعــات 

الســكان،  منــازل  فــي  وعائالتهــم  مقاتليــن 

دون  ونهبتهــا  املدنيــة  املمتلــكات  ودمــرت 

أصحابهــا.«. 7      تعويــض 

قرار أممي حلماية الفلسطينينيوقفة احتجاجّية ولقاء يف الربملان األملاين 
)يكيتــي(،  الوحــدة  حــزب  مــن  بدعــوة 

وبمشــاركة جمعّيــة الدفــاع عــن الشــعوب 

أبنــاء  مــن  العشــرات  تجّمــع  املهــددة 

االملانــي،  البرملــان  أمــام  الكرديــة،  الجاليــة 

رفــع  حيــث   ،2018/6/26 الثالثــاء  يــوم 

منــّددة  وعبــارات  الفتــات  املحتجــون 

باالحتــالل الترـكـي ملنطقــة عفريــن، وهتفــوا 

الجــاري  ضــد االحتــالل والتعريــب املمنهــج 

. فيهــا

 وفــٌد 
ً
هــذا والتقــى أيضــا

القــوات  بيــن  املواجهــات  انــدالع  بعــد 

الفلســطينيين  واملحتجيــن  اإلســرائيلية 

أســفرت  والتــي  املا�ســي،  آذار  أواخــر  منــذ 

عــن مقتــل أكثــر مــن 130 فلســطيني وجــرح 

اآلالف واعتقــال املئــات، عقــدت الجمعيــة 

فيهــا  تتمتــع  التــي  املتحــدة  لألمــم  العامــة 

يــوم  مراقــب،  عضــو  بصفــة  فلســطين 

األربعاء 13 حزيران 2018، جلسة طارئة، 

 
ً
وبعــد مــداوالت مســتفيضة، اتخــذت قــرارا

الفلســطينيين. بحمايــة   5 6
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جريدة »الوحـــــدة«... 25 عاماً عىل طريق العمل والنضال

واالســتهتار. الغبــاء 

: املال السيا�ســي يفســد السياســة 
ً
رابعا

إلــى  متلقيــه  إرادة  ويســلب  عــام،  بوجــه 

حــٍد كبيــر، كمــا ويــدس الســم فــي طبخــات 

بمنظمــات  يعــرف  مــا  وأنشــطة  االعــالم 

االنســان. وحقــوق  املدنــي  املجتمــع 

التــي عاشــتها  التجــارب  إن مخططــات 

الســورية  املعارضــة  ومكونــات  أطــّر 

قــوى  )ائتــالف  بـــ  املتمثــل  األبــرز  وتعبيرهــا 

وتشــكيالته  الســورية(  واملعارضــة  الثــورة 

الحــّر(،  )الجيــش  بـــ  املســماة  املســلحة 

ســلف،  مــا  حقيقــة  للســوريين  أظهــرت 

إليــه  مــا ذهبنــا  الثقــة بصحــة  مــن  وزادت 

دوره  افتضــاح  لــدى   
ً
خصوصــا أعــاله، 

احتــالل  فــي  واملشــين  الفاقــع  الوظيفــي 

وتبريــره  لــه  والتحضيــر  لعفريــن،  تركيــا 

والتعتيــم عليــه، ومســاعي صــب كل اللــوم 

للمحتــل  إرضــاًء  الكــردي،  الجانــب  علــى 

بحيــث أضيفــت عقــدة  إال،  ليــس  الترـكـي، 

جديــدة علــى املشــهد الســوري، مــن املمكــن 

لقواتهــا  تركيــا  ســحب  عبــر  فقــط  هــا 
ّ
حل

والحــؤول  الدوليــة،  حدودهــا  داخــل  إلــى 

إلــى  دون تحــول تضاريــس منطقــة عفريــن 

بوابــة آمنــة ومرتــع خصــب لقــوى التكفيــر 

والجهاديــة الســلفية التــي ال مــكان لهــا لــدى 

 ،
ً
، وأهــل عفريــن خاصــة

ً
ـــرد ســوريا عامــة

ُ
ك

فثمــة أمثلــة وتجــارب عديــدة فــي أكثــر مــن 

ــت قــوى 
ّ
مــكان وبيئــة، تثبــت بأنــه أينمــا حل

التكفيــر اإلرهابــي وحظيــت بخطــوط دعــم 

ــت معهــا املآ�ســي والعذابــات، 
ّ
لوجســتي، حل

والشــعارات. األوهــام  مــن  والكثيــر 

في عذابات السوريين  ... تتمة

تكــوُن  الجــاري،  حزيــران  شــهر  فــي 

الخامســة  الســنوية  الذكــرى  ت  مــرَّ قــد 

جريــدة  صــدور  علــى  والعشــرون 

لحزبنــا،  املركزيــة  الجريــدة  »الوحـــــدة«- 

الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب 

قــرن  ربــع  مــدى  علــى  ســوريا)يكيتي(.  فــي 

والحــروب  باألحــداث  املكتــظ  الزمــن  مــن 

والقضايــا التــي تهــّم حيــاة النــاس، تلــك التــي 

 علــى جغرافيــة الوطــن 
ً
تركــت آثارهــا عميقــة

 فــي نفــوس 
ً
 وأخاديــَد غائــرة

ً
فــْت جروحــا

ّ
وخل

الســوريين بمختلــف انتماءاتهــم ووالءاتهــم 

نتيجــة كــوارث وويــالت الحــرب املدّمــرة التــي 

الســورية. األرض  علــى  تجــري  تــزاُل  ال 

مســيرتها  عبــَر  »الوحـــــدة«  ســاهمت 

الســلم  ثقافــة  نشــر  فــي  الشــاقة 

اإلنســان،  وحقــوق  والديمقراطيــة 

واملطالبــة الدائمــة باحتــرام حريــات األفــراد 

أرضيــة  علــى  الحــّرة  وإرادتهــا  والشــعوب 

والتمييــز  والعنصريــة  العنــف  مناهضــة 

كمــا  كانــت،  ذريعــة  أيــة  تحــت  البشــر  بيــن 

فــي  والعــدل  الحــق  جانــب  إلــى  وقفــْت  أنهــا 

بفضــح  وقامــْت  والعــدوان،  الظلــم  وجــه 

بحــق  املمارســة  الشــوفينية  السياســة 

األوســاط  جانــب  مــن  الكــردي  شــعبنا 

مــع  بالترافــق  البعــث  ســلطة  فــي  الحاقــدة 

العرفيــة  األحــكام  حالــة  رفــع  إلــى  الدعــوة 

الســوريين،  حيــاة  مــن  الطــوارئ  وقانــون 

وإفســاح املجــال للقانــون أن يأخــذ مجــراه 

اســتثناء،  دون  الجميــع  علــى  لينطبــق 

وحيــدة   
ً
لغــة الحــوار  تكــون  بــأن  واملطالبــة 

 
ً
بيــن األطــراف السياســية املتخاصمــة بعيــدا

واســتخدام  والفوقيــة  التعالــي  منطــق  عــن 

املختلفيــن  اآلخريــن  لقمــع   
ً
أداة الســلطة 

السيا�ســي.   واملوقــف  بالــرأي 

التــي  الداميــة  الســورية  املأســاة  وفــي 

بالســواد  الســوريين  حيــاة  ــُح 
ّ

توش تــزال  ال 

أشــكال  كافــة  »الوحـــــدة«  واآلالم، واجهــت 

الســوري  الشــأن  فــي  الخارجــي  التدخــل 

ودعــت املتخاصميــن إلــى الحــوار، كمــا أنهــا 

الصــادرة  العنصريــة  املواقــف  ناهضــت 

وشــخصيات  وأطــر  أحــزاب  بعــض  عــن 

املعارضــة الســورية حيــال الشــعب الكــردي 

ارتضــْت  التــي  تلــك  العادلــة،  وقضيتــه 

تســليم قرارهــا السيا�ســي لجهــاٍت خارجيــة 

بغيــة  الســوي  الوضــع  الســتغالل  تســعى 

تحقيــق أجنداتهــا وأهدافهــا الخاصــة التــي 

الشــعب  ومصالــح  أهــداف  مــع  تتقاطــع  ال 

الســوري التــواق إلــى الســلم والحريــة، تلــك 

املجتمــع  فــي  حقدهــا  ســموَم   
ُ

تنفــث التــي 

لت�ســيَء  العنصريــة  وأفكارهــا  بمواقفهــا 

مكوناتــه  بيــن  العالقــة  إلــى  بالغــة  إســاءة 

. ملختلفــة ا

مــن  وأعوانــه  الترـكـي  العــدوان  وحيــال 

حين الســوريين علــى عفريــن وجريمــة 
ّ

املســل

االحتــالل املنافيــة لــكل القوانيــن الدوليــة، 

 
ّ

صــف فــي  تــردٍد  دون  »الوحـــــدة«  وقفــت 

الدفــاع عــن حريــة عفريــن وأهلهــا، وأدانــت 

إقليميــة- بصفقــة  تــّم  الــذي  االحتــالَل 

جرائــم  تزال-بتوثيــق  وقامــت-وال  دوليــة، 

العــام  للــرأي  ونشــره  وفضحــه  االحتــالل 

واملنظمــات الدوليــة وهيئــة األمــم املتحــدة 

الخالفــات  نتيجــة  الشــلل  أصابهــا  التــي 

العظمــى  القــوى  بيــن  املصالــح  وتضــارب 

 اليــوَم موقــف 
ُ

املتحكمــة بقراراتهــا، وتقــف

وأنصــاره  االحتــالل  جرائــم  إزاء  املتفــّرج 

كجريمــة التغييــر الديمغرافــي التــي تتعــرض 

الجرائــم  مــن  وغيرهــا  وريفهــا  عفريــن  لهــا 

إلــى  تصــل  والتــي  الجبيــن،  لهــا  ينــدى  التــي 

درجــة جرائــم ضــد اإلنســانية وفــق قوانيــن 

ذاتهــا. املتحــدة  األمــم 

وفــي الشــأن الكــردي، كانــت »الوحـــــدة« 

دربهــا  وعلــى  األولــى،  انطالقتهــا  يــوم  مــن 

الحركــة  وحــدة  دعــاة  مــن  كانــت  الطويــل، 

مرجعيــة  وتشــكيل  الكرديــة  الوطنيــة 

وطنــي  مؤتمــر  عــن  منبثقــة  ســورية  كرديــة 

بمختلــف  الكــرد  وتمثــل  النضــال  تقــود 

املحافــل،  كافــة  فــي  السياســية  انتماءاتهــم 

أفضــل  وتوطيــد  تأســيس  دعــاة  ومــن 

مــن  أســٍس  علــى  الكردســتانية  العالقــات 

خصوصيــة  مراعــاة  مــع  املتبــادل  االحتــرام 

كل جــزء، وتحريــم االقتتــال الكــردي، وحــل 

ورفضــت  بالحــوار.  األخويــة  االختالفــات 

التــي  املتشــنجة  االرتجاليــة  املواقــف 

 
ً
تســاهم فــي تعكيــر أجــواء الحركــة، مطالبــة

ســواه  علــى  الرئي�ســي  التناقــض  بتغليــب 

تتناقــض   ملصلحــة شــعبنا والتــي ال 
ً
خدمــة

العامــة لســوريا  مــع املصلحــة  فــي جوهرهــا 

املتســاوين  الســوريين  لــكل  جامــٍع  كوطــٍن 

فــي الحقــوق والواجبــات واملتمتعيــن بنفــس 

الحقــوق القوميــة دون تمييــز أو تفضيــٍل.

لبيــان  يســعى   
ً
منبــرا »الوحـــــدة«  كانــت 

أمــام  ووضعهــا  3  الحقيقــة 
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الحــر  للصــوت   
ً
العــام، منبــرا الــرأي  أنظــار 

املــال  إلرادة  االنصيــاع  يرفــض  الــذي 

مــن  َن-لألســف- 
ّ

تمك الــذي  السيا�ســي 

عــن  اإلعــالم  وســائل  مــن  العديــد  حــرف 

مســارها املنهــي وأهدافهــا النبيلــة، وســيبقى 

 
ً
 عــن الحقيقــة، واضعــا

ً
هــذا املنبــُر مدافعــا

األقــالم  خدمــة  فــي  املتواضعــة  إمكاناتــه 

الحــرة التــي تحمــُل هــمَّ الوطــن واإلنســان.

 عــن العــدد 
ً
وفيمــا يلــي، نــورُد ملخصــا

األول مــن هــذه الجريــدة.

جريــدة  مــن  األوُل  العــدُد  صــدر 

حزيــران  بتاريــخ   YEKÎTÎ-»الوحـــــدة«

 
َ
صفحــة عشــر  بســتة  1993م-2605ك 

مــن قطــع A4، يحمــُل العديــد مــن املقــاالت 

 بعنــوان«كلُّ الجهــود 
ً
املختلفــة وافتتاحيــة

شــعبنا«. كاهــل  عــن  االضطهــاد  لرفــع 

مقالــة  األولــى  الصفحــة  تصــدرْت 

بعنــوان »املؤتمــر األول التوحيــدي لحزبنــا، 

فيهــا: جــاء  بــارزة«،  نضاليــة   
ٌ
محطــة

» لقــد جــاء مؤتمرنــا األول التوحيــدي 

إرادٍة  عــن   
ً
تعبيــرا املنصــرم  نيســان  فــي 

أحزابنــا  قواعــُد  لْتهــا 
ّ
مث شــاملة،  وحدويــٍة 

أبنــاء  غالبيــة  رغبــة  وصدقْتهــا  الثــالث 

شــعبنا الكــردي فــي ســوريا مــن جهــٍة أخــرى، 

الصــادق  الوطنــي  ــها  بحّسِ اكتشــفْت  التــي 

أّن املرحلــة التــي تمــرُّ بهــا حركُتنــا ويحتلُجهــا 

والحاجــة  الوحــدة،  مرحلــة  هــي  شــعُبنا 

 الوطنــي ووضعــه فــي اإلطــار 
ّ

لــرّص الصــف

رفــع  مهــام  إلنجــاز  املناســب  النضالــي 

االضطهــاد القومــي بشــكٍل عــاٍم، وتحقيــق 

القوميــة  بالحقــوق  املوصوفــة  أهــداه 

والديمقراطيــة للشــعب الكــردي فــي ســوريا 

مقدمــاُت  ــدْت  جسَّ ولقــد  خــاص،  بشــكٍل 

وموضوعيــة   
َ
واقعيــة هــذه  الوحــدة 

مــن  ابتــداًء  تلْتهــا  التــي  الحتميــة  النتيجــة 

األعمــال املشــتركة واملواقــف املتطابقــة فــي 

العمــل  وأســلوب  السيا�ســي   
ّ
الخــط إطــار 

والقناعــات حتــى تشــكيل القيــادة املشــتركة 

أصــدرت  االنتقاليــة حيــث  املرحلــة  لتقــوَد 

الحيويــة  القضايــا  حــول  بيانــاٍت  عــدة 

منــذ  والكردســتانية  منهــا  الوطنيــة  الهامــة 

الــذي  النداء)امللصــق(  نحــو عــام وأبرزهــا 

تــمَّ بموجبــه كســُر طــوق التعتيــم اإلعالمــي 

حــول قضيــة املجّرديــن مــن الجنســية، فلــْم 

مواجَهَتهــا  الشــوفينية   
ُ
األوســاط تتحّمــل 

مــن  بعــدٍد  فزّجــْت  امليدانيــة،  بالحقائــق 

الســجون....« فــي  شــعبنا  مناضلــي 

العالمــي،  العّمــال  عيــد  وبمناســبة 

بعنــوان   
ً
مقالــة الثالثــة  الصفحــة  احتــوت 

تحســين  أجــل  مــن  النضــال  »ضــرورة 

فيهــا: جــاء  ســوريا«  فــي  الكادحيــن  أوضــاع 

تكتســبها  التــي  لألهميــة   
ً
»...ونظــرا

ننتهــَز  أن  مــن  لنــا  بــدَّ  ال  كان  املناســبة، 

وتأييّدنــا  تضامننــا  ــَد 
ّ

لنؤك الفرصــة 

ملشــروعية وأهميــة النضــال الــذي تخوضــه 

أينمــا  الكادحيــن  وكّل  العاملــة  الطبقــة 

االجتماعــي  الظلــم  رفــع  أجــل  مــن  كانــوا 

وتحقيــق املســاواة والعدالــة االجتماعيــة، 

ســوريا  فــي  للكادحيــن  ــَد 
ّ

لنؤك  
ً
وأيضــا

ثبــاَت  القوميــة  انتماءاتهــم  بمختلــف 

التــي  أوضاعهــم  حيــاَل  النضالــي  موقفنــا 

تســيُر كلَّ يــوٍم مــن �ســيٍء إلــى أســوأ بســبب 

ظروفهــا  مســتوى  فــي  املســتمّر  التدهــور 

أشــكال  واســتفحال  تزايــد  مــع  املعاشــية 

النهــب الرأســمالي وانصــراف أجهــزة الدولــة 

رهم 
ّ
عــن االهتمــام بأوضــاع الكادحيــن، وتأث

املؤلــم باالرتفــاع املضطــرد ألســعار الســلع 

ــص 
ّ
وتقل األجــور،  ــي 

ّ
وتدن واملنتوجــات، 

البطالــة  ظاهــرة  وانتشــار  العمــل  فــرص 

األوضــاع  عــن   
ً
فضــال مخيــٍف،   بشــكٍل 

حركتهــا  واقــُع  إليهــا  وصلــْت  التــي  الســيئة 

مــع  مندمجــة  أصبحــْت  التــي  النقابيــة 

أجهــزة الدولــة وسياســات الحــزب الواحــد، 

وتطلعــات  آالم  تمثيــل  عــن  وابتعادهــا 

القيــود  اســتمرار  بســبب  الكادحيــن 

النقابيــة  الحركــة  حريــة  علــى  املفروضــة 

القوانيــن  ســَريان  ضــوء  فــي  عــام  بشــكل 

املبــررة  غيــر  االســتثنائية  والتشــريعات 

العرفيــة...« واألحــكام  الطــوارئ  كقانــون 

وفــي الصفحــة الســابعة مــن الجريــدة، 

املبــرر  غيــر  والعســف  الظلــم  حالــة  وعــن 

الكــرد  الطلبــة  مــن   
ً
عــددا طالــْت  التــي 

للفصــل  تعّرضهــم  نتيجــة  الجزيــرة  فــي 

املعلميــن- إعــداد  معهــد  مــن  التعســفي 

قســم اللغــة العربيــة- ورد مقــال بعنــوان« 

انتهــاٌك جديــٌد لحقــوق اإلنســان الكــردي، 

اآلتــي: منــه   
ُ

نقتطــف

جديــدة  حلقــة   
ً
مؤخــرا »أضيفــْت 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  سلســلة  إلــى 

األّوِل  اليــوم  فخــالل  ســوريا،  فــي  الكــردي 

للســنة  األخيــر  الفصــل  امتحانــات  مــن 

 1993 أيــار  شــهر  فــي  جــرْت  التــي  األولــى 

اســتجاَب الجهــاُز اإلداري فــي معهــد إعــداد 

فــي  العربيــة-  اللغــة  –قســم  املدّرســين 

لقــرارات  والقامشــلي  الحســكة  مــن  كل 

إخــراج  علــى  وأقــدَم  األمنيــة،  الجهــات 

ثمانيــٍة مــن الطــالب والطالبــات مــن قاعــات 

االمتحــان ليصبحــوا محروميــن مــن متابعــة 

تحصيلهــم العلمــي الــذي هــو حــٌق طبيعــي 

فــي  أمضــوا  أن  بعــد  كبشــٍر  حقوقهــم  مــن 

 دون أن يرتكبوا 
ً
الدراسة ثالثة عشر عاما

!! فــال 
ً
أيَّ ذنــٍب ســوى كونهــم ولــدوا أكــرادا

يــروق لألوســاط الشــوفينية أن تــرى أبنــاَء 

وبنــاِت الشــعب الكــردي ينهلــون مــن العلــم 

البــالد  تطــور  فــي  ويســاهمون  واملعرفــة 

العنصــريَّ  الحقــَد  ألن  ذلــك  وازدهارهــا، 

أن  نــرى  هنــا،  قلوَبهم.....ومــن  أعمــى  قــد 

وأصحــاب  الكبــار  املســؤولين  واجــب  مــن 

حــّدٍ  لوضــع  اإلســراَع  البــالد  فــي  القــرار 

النتهــاكات حقــوق اإلنســان الكــردي الــذي 

لتأميــن  باســتمراٍر  ويســعى  لــه،  ذنــَب  ال 

املواطنيــن  ســائر  مــع  القانونيــة  املســاواة 

مــا  تجاهــل  اســتمراَر  وإّن  الســوريين. 

يعتَبــُر  الكــردي  الشــعب  تجــاه  يجــري 

مســاهمة مقصــودة فــي خلــق البلبلــة وزرع 

الفرقــة وعرقلــة تطــور البــالد واســتقرارها، 

»...
ً
ودوليــا  

ً
إقليميــا مكانتهــا  إلــى  واإلســاءة 

وردت  عشــر  الحاديــة  الصفحــة  وفــي 

لبعــض  اإليرانــي  القصــف  حــول  مقالــة 

بعنوان«نظــاُم  كردســتان  فــي  املناطــق 

الغــدر واإلرهــاب فــي إيــران يصّعــُد هجماتــه 

فــي  اآلمنيــن  الســكان  ضــد  العســكرية 

فيــه: جــاء  كردســتان« 

أنبــاُء  األخيــرة  اآلونــة  فــي  »تالحقــت 

مــن  ملناطــق  مكثــٍف  إيرانــي  جــوّيٍ  قصــٍف 

مــن  العشــراُت  راحــت ضحيتــه  كردســتان 

األبريــاء، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، 

إنســان  آالف  خمســة  قرابــة  وتشــريد 

بيــان  إثــره  علــى  صــدَر  بيوتهــم.  مــن  كــري 

الكردســتاني- الديمقراطــي  الحــزب  مــن 

ووكاالت  الصحافــة  علــى  َع  ُوّزِ إيــران 

األنبــاء العامليــة جــاء فيــه تنديــٌد لعمليــات 

حــكام  لسياســات  وفضــٌح  هــذه  القصــف 

طاملــا  التــي  الكاذبــة  واّدعاءتهــم  طهــران 

الحركــة  مكانــة  مــن  للنيــل  يرددونهــا 

وفــي  إيــران،  كردســتان  لشــعب  التحرريــة 

شــيَر إلــى البيــان املذكــور فــي العديــد 
ُ
حينــه أ

األنبــاء  ووكاالت  الصحــف  كبريــات  مــن 

امللحــوظ  صــداه  للخبــر  فــكان  العامليــة، 

قلــق  وموضــع  العالمــي  العــام  الــرأي  لــدى 

أوســاط  عمــوم  لــدى  شــديدين  واســتنكاٍر 

ســوريا... فــي  الكــردي  شــعبنا 

 اإليرانــي املتكــرر 
َ

صحيــٌح أن القصــف

األولــى  وبالدرجــة   
ً
أساســا  

ُ
يســتهدف هــذا 

ضــرب قــوى ونفــوذ املقاومــة التــي يقودهــا 

الكردســتاني-إيران  الديمقراطــي  الحــزب 

وإجهــاض قــوى املعارضــة اإليرانيــة بمثابــة 

 أنــه يرمــي 
ً
تدبيــر وقائــي، ولكــن يبــدو أيضــا

إلــى زعزعــة األمــن واالســتقرار فــي كردســتان 

املؤسســات  دور  وإضعــاف  العــراق 

الشــرعية املنتخبــة وأطــر الوحــدة الوطنيــة 

حيــال  اإليرانــي   
َ

املوقــف أن  حيــث  هنــاك، 

العــراق  كردســتان  فــي  الفيدراليــة  إعــالن 

 كــم هــو ســلبي  ومناهــض، ويبــدو 
ٌ

معــروف

اللقــاءات  خــالل  مــن   
ً
تمامــا  

ً
واضحــا ذلــك 

الدوريــة بيــن وزراء خارجيــة كّلٍ مــن إيــران 

حــول   
ً
أساســا املتمحــورة  وســوريا  وتركيــا 

فــي  الفيدراليــة  إعــالن  إفشــال  كيفيــة 

كردســتان العــراق وزعزعــة الوضــع القائــم 

فيهــا....«.

جريدة الوحـــدة  ... تتمة

حزب الوحـدة ُيسلم وثائق لجهات سياسّية بريطانّية
الوحــدة  حــزب  لنشــاطات  اســتمرارا 

وبعــد  عفريــن،  ألهــل  الداعمــة  )يكيتــي( 

لقاءات عديدة له مع ســفارات وقنصليات 

أرســلت  فقــد  الــدول،  مــن  عــدد  وبرملانــات 

أيــار  شــهر  فــي  للحــزب  بريطانيــا  منظمــة 

والبيانــات  الوثائــق  مــن  مجموعــة   2018

والهيئــة  الحــزب  أصدرهــا  التــي  ــرات 
ّ

واملذك

سياســية  جهــات  إلــى  الكردّيــة  القانونيــة 

أهمهــا: بريطانّيــة  وأحــزاب 

1- وزارة الخارجّية البريطانّية

2- عدد من أعضاء البرملان البريطاني.

3- حزب العمال البريطاني.

4- حزب املحافظين البريطاني.

5- حزب األحرار البريطاني.

6- حزب الخضر البريطاني.

7- الحزب القومي الحر البريطاني.

شــروحات  الوثائــق  تلــك  وتضمنــت 

ـــرد 
ُ

الك املدنييــن  بحــق  االنتهــاكات  حــول 

مــن  عفريــن  فــي  التحتّيــة  البنيــة  وتخريــب 

الجيــش  وفصائــل  التركيــة  الحكومــة  قبــل 

الحكومــة  مناشــدة  إلــى  إضافــة  الحــر، 

الضغــط  فــي  دورهــا  للعــب  البريطانّيــة 

علــى تركيــا ومرتزقتهــا للخــروج مــن عفريــن 

ألهلهــا.    وتســليمها 
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حزب الوحـدة: ما حيدث يشء فظيع... نطالب بوقف الدعم العسكري عن تركيا ومحلها عىل االنسحاب من عفرين
حــزب  مــن  مشــترك  وفــٍد  لقــاء  أثنــاء 

عــن  الدفــاع  وجمعيــة  )يكيتــي(  الوحـــدة 

يــوم  البرملــان األملانــي  فــي  املهــددة  الشــعوب 

قــّدم ممثــل حــزب  الثالثــاء 2018/6/26، 

نصهــا: فيمايلــي   ،
ً
رســالة الوحـــدة 

رسالة إلى:

رئاسة البرملان االتحادي في جمهورية 

أملانيا االتحادية- البوندستاغ...

الســيد تومــاس أوبرمــان نائــب رئيــس 

البرملــان...

الوحــدة  حــزب  مقدمــه  مــن 

الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا – يكيتــي 

الكريــم... مقامكــم  إلــى 

إتاحــة هــذه الفرصــة   لكــم علــى 
ً
شــكرا

تحيــات  خاللهــا  مــن  إليكــم   لننقــل  لنــا 

شــيخ  الديــن  محــي  الســيد  حزبنــا  ســكرتير 

فــي  اللحظــة  هــذه  حتــى  املتواجــد  آلــي 

عفريــن  أطــراف  علــى  محاصــرة  منطقــة 

األطــراف  كل  مــن  املحدقــة  املخاطــر  رغــم 

) تركيــا،  التــي تقتســم املنطقــة  العســكرية 

إليكــم  ننقــل  كمــا  الفصائــل(،  النظــام، 

تحيــات اآلالف مــن رفــاق حزبنــا ومؤيديــه في 

الجزيرة، كوباني و عفرين، الذين يقدرون 

فــي  دورهــا  االتحاديــة  أملانيــا  لجمهوريــة 

احتــواء أكبــر عــدد مــن الالجئيــن الســوريين 

عــن  الباحثيــن  و  األخيــرة  الســنوات  خــالل 

علــى  الكــردي  شــعبنا  أبنــاء  مــن  آمــن  مــالذ 

دور  فــي  ويأملــون  الســنين،  عشــرات  مــدار 

أكبــر لبالدكــم فــي إيجــاد حــل سيا�ســي يضــع 

والقتــل  الســالح  وفو�ســى  للصــراع  نهايــة 

والتدميــر فــي ســوريا، حــّل يف�ســي إلــى دولــة 

المركزيــة اتحاديــة تضمــن حقــوق قومياتهــا 

هــذه  يوثــق  ودســتور  وطوائفهــا،  وأديانهــا 

الحقــوق.

سيد أوبرمان...

الحكومــة  أقدمــت  املاضيــة  الســنة  فــي 

جرابلــس  مناطــق  احتــالل  علــى  التركيــة 

األخيــرة  اآلونــة  وفــي  الســوريتين،  والبــاب 

منطقــة  علــى   
ً
عســكريا  

ً
عدوانــا شــنت 

املنصــرم،  آذار   20 فــي  فاحتلتهــا  عفريــن، 

مــن  املمتــدة  املنطقــة  كل  بذلــك  لتصبــح 

تحــت  األبيــض  البحــر  إلــى  الفــرات  نهــر 

و  إدلــب،  محافظــة  فيهــا  بمــا  ســيطرتها، 

حلــب نفســها تصبــح تحــت التهديــد الترـكـي 

آســتانا  تفاهمــات  وفــق  ذلــك  تــم  املباشــر. 

مســتغلين  إيــران،  و  روســيا  تركيــا،  بيــن 

املجتمــع  وصمــت  الســورية  الدولــة  عجــز 

واملدنيــة،  الرســمية  ومؤسســاته  الدولــي 

القوانيــن  لــكل   
ً
فاضحــا  

ً
خرقــا ليرتكبــوا 

الخصــوص.  بهــذا  الدوليــة  واملواثيــق 

االحتــالل  بعــد  عفريــن  فــي  يحــدث  مــا 

الدوليــة  للقوانيــن  يخضــع  ال  الترـكـي 

لــزم دولــة االحتــالل بحمايــة 
ُ
املعروفــة التــي ت

املدنييــن وحياتهــم وممتلكاتهــم وتنقالتهــم... 

يصــل   
ً
جــدا فظيــع  آخــر  �ســيء  يحــدث  مــا 

إلــى درجــة اإلبــادة العرقيــة املمنهجــة بحــق 

ســكان املنطقــة الكــرد، مــا يحــدث هــو غــزو 

على الطريقة اإلســالمية الســلفية ) القتل، 

الســبي، الغنائــم ...(، وفــرض اإلســالم علــى 

 – )االيزيدييــن  األخــرى  الديانــات  أتبــاع 

طقوســها  تمــارس  كانــت  التــي  املســيحيين( 

بــكل حريــة، وهــدم مزاراتهــم ودور العبــادة، 

فــي عفريــن وفــي القــرن الواحــد و العشــرين 

املدينــة  بكاملهــا،  منطقــة  اســتبيحت 

وســكانها  األرض  األربعمائــة،  قراهــا  و 

الجيــش  قبــل  مــن  ألــف،  الســبعمائة 

اإلســالمية  الفصائــل  مــن  وأعوانــه  الترـكـي 

الســورية، قتلــوا النســاء واألطفــال وســرقوا 

البيــوت واملحــال أمــام الكاميــرات واإلعــالم، 

النــاس،  أرزاق  علــى  يســتولون  عفريــن  فــي 

أتــاوات  يفرضــون  بيوتهــم،  مواســمهم، 

ســجل حــاالت اعتقــال واختفــاء 
ُ
كيفيــة، وت

)حــاالت  الســكان  علــى  يوميــة  واعتــداء 

يســتقدمون  مرفقــة(،  بالصــور  موثقــة 

والقلمــون  الغوطــة  مــن  العربيــة  العائــالت 

بغيــة  العفرينييــن،  بيــوت  فــي  ليســكنوها 

املنطقــة،  فــي  الســكانية  التركيبــة  تغييــر 

يرهبــون األطفــال و يفرضــون عليهــم اللغــة 

العربيــة و الثقافــة  التركيــة، بــدل لغتهــم و 

 ( النســاء  يعتــدون علــى  الكرديــة،  ثقافتهــم 

فــي بلــدة شــيخ الحديــد ربطــوا 13 امــرأة علــى 

كرا�ســي مقلوبــة  وانهالــوا عليهــن بالضــرب(، 

مــن ســكان   
ً
ألفــا مائــة وخمســين  مــن  أكثــر 

بأيــة  يحظــون  ال  نازحيــن،  زالــوا  ال  عفريــن 

رعايــة تذكــر مــن قبــل املنظمــات اإلنســانية 

ثمــة  قريــة  كل  فــي  الالجئيــن،  ومفوضيــة 

مــن  بحــق  كيفيــة   عقوبــات  و  محاكمــات 

منهــا  ينبعــث  وســجن  الســكان،  مــن  عــادوا 

األهالــي  يســمعها   ،
ً
يوميــا املعذبيــن  صــراخ 

الجيــش  يــد  علــى  عفريــن  فــي  يحــدث  مــا   ...

املجتمــع  علــى  عــار  هــو  وأعوانــه  الترـكـي 

برمتــه.  اإلنســاني 

املصالــح  لغــة  نتفهــم  سيا�ســي  كحــزب 

ولبالدكــم،  ألوربــا  تركيــا  أهميــة  ونــدرك 

جماعــة  تحالــف  أن  نعتبــر   
ً
أيضــا لكننــا 

حــزب  مــع  العامليــة  املســلمين  اإلخــوان 

رجــب  ورئيســه  الترـكـي  والتنميــة  العدالــة 

 علــى األمــن فــي 
ً
طيــب آردوغــان يشــكل خطــرا

منطقتنــا، كمــا فــي كل العالــم، وأن تمــادي 

وتدخالتــه  وتهديداتــه  الترـكـي  الرئيــس 

العســكرية فــي كل مــن ســوريا والعــراق ليــس 

ملحاربــة اإلرهــاب – كمــا يدعــي – بــل لضــرب 

املنفتحــة  وثقافتهــم  وحضورهــم  ـــرد 
ُ

الك

والتنظيمــات  الراديكالــي  لإلســالم  املعاديــة 

اإلرهابيــة. 

التقينــا بكــم فــي آذار 2017 فنبهنــا إلــى 

خطــورة الــدور التركــي فــي الشــمال الســوري 

ـــرد، نلتقــي 
ُ

وتهديداتــه العنصريــة تجــاه الك

 ،
ً
واقعــا أصبحــت  قــد  ومخاوفنــا  اآلن  بكــم 

بصــدد  تركيــا  بــأن  آذانكــم  فــي  نبــث  اآلن 

التنظيمــات  مــن  جديــد  جيــل  صناعــة 

والنصــرة  القاعــدة  غــرار  علــى  اإلرهابيــة 

وداعــش، ســيهدد بهــا أوربــا والعالــم، نتمنــى 

أن نلتقــي بعــد عــام آخــر وال يكــون مخاوفنــا 

.
ً
واقعــا أمســت  قــد  هــذه 

سيد أوبرمان...

لبالدكــم تاريــخ عظيــم و تأثيــر كبيــر علــى 

السياســة الدوليــة، ولكــم  دور مشــهود فــي 

رســم نهايــات ســعيدة لنزاعــات مســتعصية 

مــا   ،)
ً
حصــرا ليــس  و   

ً
مثــاال )أفغانســتان 

حكومتكــم  مــن  ســوريين  ـــرد 
ُ

كك نأملــه 

املوقــرة هــو قطــع الدعــم العســكري ووقــف 

التركيــة،  الحكومــة  مــع  الســالح  صفقــات 

الشــأن  فــي  تدخلهــا  تبعــات  تركيــا  تحميــل 

الســوريين  حــراك  وعســكرة  الســوري 

وبقيــة  لعفريــن  واحتاللهــا  الســلمي 

املناطــق، حمــل تركيــا علــى ســحب جيشــها 

واملجموعــات الجهاديــة املتعاونــة معهــا إلــى 

الحــدود الدوليــة، تشــكيل إدارة تكنوقــراط 

لتالفــي  عفريــن  أهالــي  مــن  مؤقتــة  مدنيــة 

الدولــة  بمؤسســات  وربطهــم  الفو�ســى 

تســتقيم  ريثمــا  دوليــة،  برعايــة  الســورية 

بعثــات  إيفــاد  البــالد،  عمــوم  فــي  األوضــاع 

تق�ســي، إعــالم، منظمــات إغاثيــة والعمــل 

الوقــوف  النازحيــن،  عــودة  تأميــن  علــى 

اثنــي  كمكــون  الكــردي  شــعبنا  جانــب  إلــى 

السيا�ســي  الحــّل  فــي مفاوضــات  للمشــاركة 

وتثبيــت  لســوريا  جديــد  دســتور  وصياغــة 

اتحاديــة. دولــة  ضمــن  القوميــة  حقوقنــا 

صدركــم  ســعة  علــى  لكــم   
ً
شــكرا

العادلــة. شــعبنا  بقضيــة  واهتمامكــم 

2018/6/26

حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في 

سوريا )يكيتي(

لفتة تضامنية مع عفرين 

يف مدينة لوتسرين السويرسية
الوحـــدة  حــزب  منظمــة  دعــت 

مدينــة  فــي   ،2018/6/8 بتاريــخ  )يكيتــي(، 

لوتســيرن السويســرية، مجموعــة أصدقــاء 

أطعمــة  علــى  االطــالع  إلــى  سويســريين، 

فلــم  عــرض  وحضــور  فولكلوريــة  ـــردية 
ُ

ك

تعــرض  الــذي  الدمــار والنهــب  وثائقــي عــن 

لــه منطقــة عفريــن علــى يــد الجيــش الترـكـي 

بــه... حيــث  ومجموعــات مســلحة مرتبطــة 

أهالــي  مــع  تضامنهــم  عــن  الضيــوف  ــر  عبَّ

لهــم. التبــرع  فــي  وســاهموا  عفريــن 
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انسحاب أمريكا من مؤسسات دولية يثري القلق والتساؤل!!!

ترامــب  دونالــد  الرئيــس  تبــوأ  أن  بعــد 

علــى  طفــت  األمريكيــة،  اإلدارة  مقاليــد 

مفاجئــات  األمريكيــة  السياســات  ســطح 

اتفاقــات  مــن  انســحابها  بينهــا  مــن  مثيــرة، 

بالغــة  أهميــة  ذات  دوليــة  ومؤسســات 

العالــم. فــي  الســلم  وإلرســاء  للبشــرية 

الرئيــس  أعلــن   ،2018/6/1 ففــي 

ترامــب انســحاب بــالده مــن اتفاقيــة باريــس 

للمنــاخ، وأكــد أنــه يرفــض أي �ســيء يمكــن 

االقتصــاد  »إنهــاض  طريــق  فــي  يقــف  أن 

األمريكــي«، وكان هــذا القــرار موضــع رفــض 

املنظمــات  معظــم  ومــن  أوربيــة  وإدانــة 

واملؤسســات املعنيــة بقضايــا البيئــة واملنــاخ 

واالنســان.

بتاريــخ  أمريــكا  انســحبت  قــد  وكانــت 

الدوليــة  املنظمــة  مــن   2017/10/12

)اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 

وقالت وزارة الخارجية األمريكية في حينها، 

املتحــدة  الواليــات  قلــق  يعكــس  القــرار  إن 

فــي  تجــاه ضــرورة إجــراء إصالحــات جذريــة 

ضــد  االنحيــاز  اســتمرار  وتجــاه  املنظمــة، 

إســرائيل فــي اليونســكو. فــي املقابــل، أعربــت 

إيرينــا بوكوفــا، مديــر عــام اليونســكو، عــن 

أســفها لهــذا القــرار، وقالــت: إن انســحاب 

لليونســكو  »خســارة  املتحــدة  الواليــات 

وخســارة  املتحــدة  األمــم  ألســرة  وخســارة 

للتعدديــة«.

والتســاؤل  القلــق  أثــار  الــذي  أمــا 

 هــو قــرار أمريــكا األخيــر باالنســحاب 
ً
مجــددا

الدولــي،  االنســان  حقــوق  مجلــس  مــن 

األمــم  لــدى  أمريــكا  ســفيرة  أعلنتــه  حيــث 

صحفــي  مؤتمــر  فــي  هيلــي،  نيكــي  املتحــدة، 

بومبيــو،  مايــك  الخارجيــة  وزيــر  بحضــور 

الثالثــاء 19 حزيــران 2018، وقالــت:  يــوم 

تتحــل  لــم  بعدمــا  انســحبت...  بالدههــا  إن 

أي دول أخــرى »بالشــجاعة لالنضمــام إلــى 

معركتنــا مــن أجــل إصــالح املجلــس املنافــق 

واألنانــي«. إذ جــاء القــرار علــى خلفيــة اتهــام 

بأنــه  للمجلــس  األمريكــي،  الرئيــس  إدارة 

ينتهــج »االنحيــاز املعــادي إلســرائيل وشــن 

ضدهــا«. ممنهجــة  حملــة 

املتحــدة،  لألمــم  العــام  األميــن  وأعــرب 

أنطونيــو غوتيريــس، عــن أســفه النســحاب 

حقــوق  مجلــس  مــن  املتحــدة  الواليــات 

 
ً
االنســان التابــع للمنظمــة األمميــة، معتبــرا

بقيــت  لــو  بكثيــر«  األفضــل  »مــن  كان  أنــه 

االمميــة  الهيئــة  هــذه  فــي   
ً
عضــوا واشــنطن 

وقــال  لهــا.   
ً
مقــرا جنيــف  مــن  تتخــذ  التــي 

ســتيفان  العــام،  األميــن  باســم  املتحــدث 

مجلــس  »بنيــة  إن  بيــان،  فــي  دوجاريــك، 

املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 

فــي تعزيــز حقــوق  تلعــب دورا هامــا للغايــة 

اإلنســان وحمايتها في جميع أنحاء العالم«.

وحســب مــا جــاء فــي تقريــر لـــ بــي بــي �ســي 

– نيويــورك:

))قــال رئيــس املجلــس الحالــي، الســفير 

الســلوفيني فوييســالف ســوك، إن املجلس 

»تســتجيب  التــي  الوحيــدة  الجهــة  هــو 

لقضايــا وحــاالت حقــوق اإلنســان فــي جميــع 

أنحــاء العالــم«، وأضــاف: »مــن الضــروري 

أن نحافــظ علــى املجلــس قــوي ونشــط«.

خيبــة  عــن  الــدول  بعــض  أعربــت  كمــا 

حيــث  األمريكــي،  االنســحاب  بشــأن  أملهــا 

بوريــس  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 

 
ً
معتبــرا »مؤســف«،  القــرار  إن  جونســون، 

أنــه فــي حيــن أن اإلصالحــات ضروريــة، فــإن 

هــو »كيــان مهــم  مجلــس حقــوق اإلنســان 

الــدول«. محاســبة  فــي 

الخيريــة  الجمعيــات  مــن  عــدد  وانتقــد 

ومجموعــات اإلغاثــة هــذه الخطــوة، وقــال 

اتحــاد الحريــات املدنيــة األمريكــي إن إدارة 

ترامــب تقــود »جهــودا مخططــة وعدوانيــة 

النتهــاك حقــوق اإلنســان األساســية«.

رايتــس  هيومــان  منظمــة  وأدانــت 

ووتــش، ومقرهــا نيويــورك، القــرار األمريكي 

سياســة  ووصفــت  املجلــس  بمغــادرة 

الرئيــس ترامــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان 

أحــادي«. ُبعــد  »ذات  بأنهــا 

لكــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن 

نتنياهــو ســارع إلــى دعــم هــذا اإلجــراء، حيــث 

وصفــه  بمــا  لإلشــادة  تغريــدات  عــدة  نشــر 

»القــرار الشــجاع«.((.

ُيذكــر أن مجلــس حقــوق اإلنســان هــو 

منظومــة  إلــى  تابعــة  دوليــة  حكوميــة  هيئــة 

 ،2006 العــام  فــي  شــكل 
َ
ت املتحــدة،  األمــم 

ويتألــف مــن 47 دولــة مســؤولة عــن تعزيــز 

جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا فــي أنحــاء 

العالــم كافــة.

وتعمل الدول األعضاء في االجتماعات 

اإلنســان  حقــوق  ســجالت  مراجعــة  علــى 

فــي األمــم املتحــدة  الــدول األعضــاء  لجميــع 

فــي عمليــة خاصــة، ويمنــح املجلــس الــدول 

لتحســين  قدمــوه  مــا  لعــرض  الفرصــة 

بأنــه  واملعــروف  اإلنســان،  حقــوق  أوضــاع 

الشــامل«. الــدوري  »االســتعراض 

مســتقلين  خبــراء  املجلــس  يرســل  كمــا 

وأنشــأ لجــان تحقيــق لإلبــالغ عــن انتهــاكات 

ســوريا  تشــمل  دول  فــي  اإلنســان  حقــوق 

وميانمــار  وبورونــدي  الشــمالية  وكوريــا 

الســودان. وجنــوب 

عضــو  علمــداري  صــالح  ضــم  مشــترك 

اللجنــة السياســية لحــزب الوحـــدة و كمــال 

و  األوســط  الشــرق  قســم  رئيــس  ســيدو 

بالســيد  الجمعيــة،  فــي  أفريقيــا  شــمال 

البرملــان  رئيــس  نائــب  أوبرمــان  تومــاس 

االتحــادي لجمهوريــة املانيــا االتحاديــة – 

البوندســتاغ.

عــرض  بعــد   :
ً
قائــال علمــداري  صــّرح 

فــي  األوضــاع  عــن  مســتفيض  شــفاهي 

الفصائــل  ترتكبهــا  التــي  والجرائــم  عفريــن 

مــرأى  علــى  املدنييــن  بحــق  العســكرية 

ومســمعه،  الترـكـي  االحتــالل  جيــش  مــن 

فــي  الجــاري  الســكانية  التركيبــة  وتغييــر 

الســيد  أنهــى  ممنهــج،  بشــكل  املنطقــة 

التاليــة:  بالعبــارات  بــه،  لقاءنــا  أوبرمــان 

»الحــرب التركيــة علــى عفريــن غيــر مبــررة، 

وتدخلهــا العســكري فــي ســوريا غيــر قانونــي. 

تشــكل  لــم  عفريــن  بــأن  فيــد 
ُ
ت معلوماتنــا 

 
ً
منطلقــا تســتخدم  ولــم  لتركيــا   

ً
تهديــدا

حليفكــم  ضدهــا...  إرهابيــة  لعمليــات 

األمريكــي تخلــى عــن عفريــن.... اســمحوا لــي 

لشــعبكم  وتقديــري  تحياتــي  أحملكــم  أن 

دورهــم  علــى  ســوريا  شــمال  فــي  الكــردي 

البــارز خــالل الســنوات األخيــرة فــي محاربــة 

شــمال  فــي  للبشــمركة  وكذلــك  اإلرهــاب، 

العــراق.«.

لجمعيــة  شــكره  علمــداري  وقــّدم 

لدفاعهــا  املهــددة  الشــعوب  عــن  الدفــاع 

الخــاص  وشــكره  عفريــن  عــن  املســتمر 

الــذي  رئيــس  ســيدو  كمــال  للدكتــور 

إلــى   
ً
إضافــة اللقــاء،  أثنــاء  بالترجمــة  قــام 

خــاص  تقريــر  وتقديــم  املعبــرة  مشــاركته 

للحــل. رؤيــة  مــع  بعفريــن 

خطيــة  رســالة  الوحـــدة  وفــد  وقــدم 

مرفقــة بصــور موثقــة للســيد اوبرمــان ومــن 

األملانــي.  االتحــادي  البرملــان  إلــى  خاللــه 

العلميــة  الدراســات  قســم  أن  ُيذكــر 

التابــع للبرملــان األملانــي قــد أعــدت دراســة، 

نتائجهــا،  األملانيــة  األولــى  القنــاة  نشــرت 

علــى  الترـكـي  الهجــوم  قانونيــة  فــي  تشــكك 

التدخــل  أن  إلــى  وخلصــت  عفريــن، 

عفريــن  منطقــة  فــي  الترـكـي  العســكري 

للقانــون   
ً
اختراقــا ربمــا  يعــد  الســورية 

الزيتــون«  غصــن  »عمليــة  وأن  الدولــي، 

 إلــى القانــون 51 
ً
تفتقــد للشــرعية اســتنادا

لغيــاب  املتحــدة، وذلــك  األمــم  مــن ميثــاق 

أمــن تركيــا  تهديــد علــى  األدلــة علــى وجــود 

القومــي.

وقفة احتجاجية ولقاء  ... تتمة
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قرار أممي حلامية الفلسطينيني

القــوات  بيــن  املواجهــات  انــدالع  بعــد 

الفلســطينيين  واملحتجيــن  اإلســرائيلية 

أســفرت  والتــي  املا�ســي،  آذار  أواخــر  منــذ 

فلســطيني   130 مــن  أكثــر  مقتــل  عــن 

عقــد  املئــات،  واعتقــال  اآلالف  وجــرح 

يــوم   خاصــة 
ً
الدولــي جلســة األمــن  مجلــس 

فيهــا  واســتخدم   ،2018/6/1 الجمعــة 

)الفيتــو(  النقــض  حــق  املتحــدة  الواليــات 

الكويــت  بــه  تقدمــت  قــرار  مشــروع  ضــد 

العنــف  مــن  الفلســطينيين  حمايــة  حــول 

اإلســرائيلي، وبــررت ســفيرة واشــنطن لــدى 

بالدهــا  موقــف  هيلــي  نيكــي  املتحــدة  األمــم 

الجانــب  »أحــادي  القــرار  مســودة  بــأن 

حركــة  »تتحمــل  وقالــت:  أخالقــي«،  وغيــر 

األساســية  املســؤولية  اإلرهابيــة  حمــاس 

عــن ظــروف العيــش املروعــة فــي غــزة«. وفــي 

املقابــل رفــض املجلــس مشــروع قــرار آخــر 

»حركــة  يديــن  املتحــدة  الواليــات  صاغتــه 

العنــف  أعمــال  خلفيــة  علــى  حمــاس« 

غــزة. فــي  األخيــرة 

والجزائــر  تركيــا  تقدمــت  ذلــك  إثــر 

وفلســطين بمشــروع قــرار فــي جلســة طارئــة 

للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة التــي تتمتــع 

مراقــب،  عضــو  بصفــة  فلســطين  فيهــا 

وبعــد   ،2018 حزيــران   13 األربعــاء  يــوم 

الجمعيــة  صوتــت  مســتفيضة،  مــداوالت 

ضــد  دول   8 مقابــل  دولــة   120 بأغلبيــة 

القــرار وامتنــاع 45 عــن التصويــت، حيــث 

معــّدل. أمريكــي  قــرار  مشــروع  رفــض  تــم 

املفــرط  االســتخدام  القــرار  يديــن  إذ 

املدنييــن  ضــد  إســرائيل  قبــل  مــن  للقــوة 

العــام  األميــن  ويطالــب  الفلســطينيين، 

 
ً
تقريــرا ُيعــد  أن  غوتيريــش  أنطونيــو 

يتضمــن،   ،
ً
يومــا  60 أقصــاه  مــدة  خــالل 

ســبل  بشــأن  مقترحاتــه  أمــور،  جملــة  فــي 

املدنييــن  الســكان  ســالمة  كفالــة  ووســائل 

الفلســطينيين وتمتعهــم بالحمايــة والرفــاه 

وتشــمل  اإلســرائيلي،  االحتــالل  تحــت 

للحمايــة.  دوليــة  بآليــة  تتعلــق  توصيــات 

وتشــجب الجمعيــة العامــة أي أعمــال 

مــن شــأنها أن تثيــر العنــف وتعــرض أرواح 

الجهــات  جميــع  وتدعــو  للخطــر،  املدنييــن 

الطابــع  علــى  الحفــاظ  كفالــة  إلــى  الفاعلــة 

أيضــا  وتشــجب  لالحتجاجــات،  الســلمي 

صــوب  غــزة  قطــاع  مــن  القذائــف  إطــالق 

إلــى  وتدعــو  إســرائيلية،  مدنيــة  مناطــق 

وقــف  لكفالــة  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ 

فــوري ودائــم إلطــالق النــار يتــم التقيــد بــه 

تمامــا. كمــا تدعــو أيضــا إلــى ممارســة أق�ســى 

مــن قبــل  النفــس والهــدوء  درجــات ضبــط 

اتخــاذ  ضــرورة  وتؤكــد  األطــراف،  جميــع 

تدابيــر فوريــة وملموســة لتحقيــق اســتقرار 

الوضــع وعكــس االتجاهــات الســلبية علــى 

الواقــع.  أرض 

وتدعــو إلــى النظــر فــي التدابيــر الالزمــة 

لضمــان ســالمة وحمايــة الســكان املدنييــن 

الفلســطينية  األرض  فــي  الفلســطينيين 

فــي قطــاع غــزة.  فــي ذلــك  املحتلــة، بمــا 

خطــوات  اتخــاذ  إلــى  أيضــا  وتدعــو 

اإلغــالق  سياســة  إنهــاء  أجــل  مــن  فوريــة 

والقيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى حركــة 

التنقــل والوصــول إلــى قطــاع غــزة والخــروج 

فــي ذلــك عــن طريــق فتــح معابــر  بمــا  منــه، 

أجــل  مــن  مســتمر  بشــكل  غــزة  قطــاع 

مــرور املعونــة اإلنســانية والســلع التجاريــة 

بمــا  الدولــي،  للقانــون  وفقــا  واألشــخاص 

فــي ذلــك مــا يتعلــق منــه باملتطلبــات األمنيــة 

املشــروعة. 

أبــرز  مــن  وأمريــكا  إســرائيل  أن  ُيذكــر 

الرافضيــن للقــرار، إســرائيل التــي لــم تلتــزم 

الدوليــة  القــرارات  مــن  بالعديــد  بتنفيــذ 

الفلســطينيين  مــع  نزاعهــا  بخصــوص 

والعــرب. 

أن  الفلســطينية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 

أثنــى علــى موقــف  الرئيــس محمــود عبــاس 

الــدول التــي صوتــت لصالــح القــرار، وقــّدم 

شــكره وتقديــره لهــا.

اجتامع يف الربملان األوريب يطالب املجتمع الدويل للعمل عىل انسحاب القوات الرتكية من األرايض السورية
))أن  للدراســات  الكــردي  املركــز  ذكــر 

 ،)EUTCC( التركية-األوروبيــة  املفوضيــة 

بالتعــاون مــع املؤتمــر القومــي الكردســتاني 

بروكســل،  فــي  الكــردي  واملعهــد   )KNK(

عقــدت يــوم الســبت 2018/6/28، جلســة 

بالعاصمــة  األوروبــي  البرملــان  مبنــى  فــي 

الغــزو  ملناقشــة  »بروكســل«،  البلجيكيــة 

الترـكـي واحتــالل »أنقــرة« ملدينــة »عفريــن« 

ســوريا. فــي  الكرديــة 

الجلســة  فــي  املجتمعــون،  وطالــب 

التــي انعقــدت بدعــم مــن اليســار األوروبــي 

فــي  الشــمالي  الخضــر  ومجموعــة  املوحــد 

وتحالــف   )GUE/NGL( األوروبــي  االتحــاد 

طالبــوا  والخضــر،  اليســار  الديمقراطييــن 

املقاطعــة  مــن  الفــوري  باالنســحاب  تركيــا 

وإنهــاء احتاللهــا الــذي تســبب بمقتــل وجــرح 

املئــات مــن املدنييــن، ناهيــك عــن عمليــات 

التعذيــب والتنكيــل التــي ال تــزال متواصلــة 

املقاطعــة.((. وقــرى  مناطــق  جميــع  فــي 

مــن  عــدد  علــى  الحضــور  توافــق 

الدولــي: املجتمــع  إلــى  املطالبــات 

التركيــة  القــوات  علــى  يجــب   -1

واملجموعــات التابعــة لهــا أن تنســحب مــن 

شــروط. دون   
ً
فــورا الســورية  األرا�ســي 

االنتهــاكات  فــي  التحقيــق  يجــب   -2

والتــي  »عفريــن«  فــي  تركيــا  ارتكبتهــا  التــي 

يجــب  كمــا  النــزوح،  أمــام  الطريــق  فتحــت 

. رها ســتنكا ا

3- يجــب اإلفــراج عــن األطفــال واألهالــي 

، وإيجــاد حلــول 
ً
الذيــن تــم اختطافهــم فــورا

لألضــرار التــي تعرضــوا لهــا.

بخصــوص  تحقيــق  فتــح  يجــب   -4

جــرت. التــي  األضــرار 

حقوقيــة  لجنــة  تشــكيل  يجــب   -5

مســتقلة مــن ممثلــي هيئــة حقــوق اإلنســان 

لتق�ســي  النســائية،  واملنظمــات  الســورية 

التــي  االنتهــاكات  فــي  والتحقيــق  الحقائــق، 

 20 فــي  لهجومهــا  تركيــا  شــن  منــذ  ارتكبــت 

ويجــب  املنصــرم،  الثاني/ينايــر  كانــون 

محاكمــة املســؤولين عــن هــذا العــدوان فــي 

الدوليــة. املحاكــم 

6- يجــب التعــاون مــع منظمــات حقــوق 

قضايــا  لتســليم  الســورية،  اإلنســان 

شــنها  منــذ  تركيــا  ارتكبتهــا  التــي  االنتهــاكات 

»عفريــن«. علــى  لهجــوم 

7- يجــب إعــادة األهالــي الذيــن خرجــوا 

مــن »عفريــن« إلــى منازلهــم بشــكل آمــن.

املؤسســات  كافــة  علــى  يجــب   -8

اإلنســانية  املســاعدات  تقــدم  أن  املعنيــة 

»عفريــن«. ألهالــي  واالقتصاديــة 

9- يجــب البحــث فــي العنصريــة املتبعــة 

أدت  والتــي  تركيــا،  قبــل  مــن  »عفريــن«  فــي 

إلــى  باإلضافــة  لألهالــي،  قســري  نــزوح  إلــى 

التغييــر الديمغرافــي الــذي تجريــه تركيــا فــي 

املنطقــة، وإعــداد تقاريــر موثقــة عــن ذلــك.
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عفرين حتت وطأة انتهاكات وجرائم يومية
عفريــن  فــي  الحالــة  عنــّون 

ُ
ت ببســاطة، 

فــي ظــل اســتمرار  بـــ »الفو�ســى والفلتــان«، 

الترـكـي علــى منهــج  سياســة دولــة االحتــالل 

إفقــار وإذالل وكســر إرادة أهالــي عفريــن، 

 عبــر أدواتهــا إلــى انتهــاكات 
ً
ترجــم يوميــا

ُ
والتــي ت

الجيــرة  لقيــم  منافيــة  فظــة،  وجرائــم 

لشــعوب  النبيلــة  والتقاليــد  والعــادات 

الشــرائع  لكافــة  ومخالفــة  املنطقــة، 

وهــي: والدوليــة،  اإلنســانية  والقوانيــن 

وأشــجار  لغابــات  وإتــالف  حــرق   -

.
ً
مثــاال ميدانكــي  بحيــرة  جزيــرة  وحقــول، 

للمدنييــن  واختطــاف  اعتقــاالت   -

وممارســة التعذيــب بحــق الكثيريــن، وقتــل 

ماليــة. فــًدى  وطلــب  بعضهــم، 

النــاس،  وأمــوال  ممتلــكات  ســرقة   -

والنهــار،  الليــل  فــي  ونهــب  ســطو  وعمليــات 

وتعفيــش منــازل وســلب محاصيــل زراعيــة، 

الغائبيــن. ممتلــكات  علــى  اليــد  ووضــع 

واآلالت  اآلليــات  آالف  ســرقة   -

الزراعيــة، تعطيــل معظــم معاصــر الزيتــون 

ومعامــل البيريــن، بســبب ســرقة أجــزاء منهــا 

 إلــى فــك ونقــل معمــل بيريــن 
ً
، إضافــة

ً
أو كليــا

بالكامــل. الزيــت  لتنــك  ومصنــع  »قــدح« 

والتضييــق  املدنييــن  حركــة  تقييــد   -

الزراعيــة  واألعمــال  النشــاطات  علــى 

أتــاوات  وفــرض  والتجاريــة  والصناعيــة 

. هظــة با

- ســرقة اآلثــار وتخريــب بعــض املواقــع 

مســاجد  وتدنيــس  وتخريــب  التاريخيــة، 

محتوياتهــا. وســرقة  دينيــة  ومــزارات 

- منــع عــودة األهالــي وإغــالق املعابــر إلــى 

مــن  النازحيــن  توطيــن  جانــب  إلــى  عفريــن، 

غيــر أهــل املنطقــة، واالســتيالء علــى آالٍف 

مــن منــازل األهالــي.

الكرديــة  واللغــة  الثقافــة  محاربــة   -

إطــالق  عبــر  املنطقــة،  أهــل  وعــادات 

نمــاذج  فــرض  ومحاولــة  دينيــة  شــعارات 

متخلفــة مــن اللبــاس والتقاليــد وغيرهــا علــى 

.
ً
خاصــة منهــم  النســاء  املواطنيــن، 

لتقديــم  خطــة  أي  إعــالن  عــدم   -

فهــي  الحيــاة،  مقومــات  وتأميــن  الخدمــات 

مســتوياتها. أدنــى  فــي  اآلن 

وذلــك فــي أجــواٍء مــن القلــق واالرهــاب، 

القالقــل  وإثــارة  العامــة  الحريــات  وقمــع 

بيــن  اقتتــال  مــن  أمنيــة  حــوادث  وخلــق 

الفصائــل ووقــوع تفجيــرات، مردهــا فــرض 

عفريــن  أهالــي  علــى  القيــود  مــن  املزيــد 

 لغيــاب 
ً
وإلصــاق ُتهــم شــتى بأبنائهــم، وتبريــرا

علــى  املســلحة  الفصائــل  وانفــالت  األمــان 

تركيــا  حكومــة  تتكلــف  أن  دون  هواهــا، 

احتــالل. كدولــة  وواجباتهــا  بمســؤولياتها 

قويــة  أهالينــا  إرادة  تبقــى  هــذا،  رغــم 

وتمســكهم  متينــة،  بأرضهــم  وتشــبثهم 

ومــا  راســخة،  عنهــا  ودفاعهــم  بحقوقهــم 

خيــار عــودة نازحــي عفريــن فــي مناطــق ريــف 

 
ً
مقاومــة إال  الســبل  بشــتى  الشــمالي  حلــب 

والظلــم. لالحتــالل  ذاتهــا  بحــد 

»احتراق غابة جزيرة وسط بحيرة ميدانكي «

قوانيــن  ))بموجــب  املنظمــة:  وقالــت 

علــى  االســتيالء  أو  النهــب  ُيحظــر  الحــرب، 

لالســتخدام  بالقــوة  الخاصــة  امللكيــة 

جريمــة  يشــكل  أن  ويمكــن  الشــخ�سي، 

منطقــة  فــي  القتــال  ســياق  فــي  حتــى  حــرب 

علــى  باالســتيالء  للمقاتليــن  ُيســمح  ال  مــا. 

حتــى  الشــخ�سي،  لالســتخدام  املمتلــكات 

إليــواء أســرهم. كمــا تحظــر قوانيــن الحــرب 

تدميــر املمتلــكات التــي ال تبررهــا الضــرورة 

العســكرية.

الســلطات الحاكمــة كأمــر  علــى عاتــق 

واقــع واجــب فــوري بتوفيــر املــأوى للعائــالت 

فــي  املهجــرة  األضعــف  والفئــات  النازحــة 

األرا�ســي التــي تســيطر عليهــا، ولكــن عليهــا 

امللكيــة  حقــوق  انتهــاك  دون  ذلــك  القيــام 

املمتلــكات  اســتخدام  باملالكيــن.  الخاصــة 

وباقــي  النازحــة  العائــالت  إليــواء  الشــاغرة 

الفئــات الضعيفــة يجــب أن يكــون مؤقتــا. 

اســتخدام  عــن  املالكيــن  تعويــض  ينبغــي 

ممتلكاتهــم وعــن أي ضــرر يحــدث، وضمان 

ك والعائديــن.
ّ

ــال
ُ
ـ ـ حقــوق املـ

األمميــة،  بينهيــرو  مبــادئ  تنــص 

املنطبــق  الدولــي  القانــون  تعكــس  التــي 

الســكن  إعــادة  بشــأن  واســع  نطــاق  علــى 

الالجئيــن  عــودة  ســياق  فــي  واملمتلــكات 

الالجئيــن  »لجميــع  أنــه  علــى  والنازحيــن، 

والنازحيــن الحــق باســتعادة أي مســكن و/

أو أرض ُحرمــوا منهــا بصــورة تعســفية أو 

إزالــة  تشــكل  أن  يمكــن  مشــروعة«.  غيــر 

املمتلــكات الشــخصية والخاصــة للنازحيــن 

أو احتاللهــا أو تدميرهــا عقبــة خطيــرة أمــام 

عودتهــم.

علــى تركيــا ومجموعــات الجيــش الحــر 

تــم  ممــن  النازحيــن  تعويــض  عفريــن  فــي 

أو  تدميرهــا  أو  ممتلكاتهــم  علــى  االســتيالء 

مــن  الســكان  حرمــان  عــدم  وعليهــا  نهبهــا، 

ممتلكاتهــم بشــكل دائــم. مــن واجبهــا صــون 

علــى  وقدرتهــم  ألصحابهــا  امللكيــة  حقــوق 

العــودة إلــى مــكان إقامتهــم املعتــاد بكرامــة 

وأمــان.

علــى  الحفــاظ  الســلطات  علــى 

ســجالت األرا�ســي إلــى أق�ســى مــدى ممكــن 

امللكيــة  منازعــات  لتســوية  آليــات  وإنشــاء 

واملســاعدة القانونيــة، وغيرهــا مــن األمــور 

ن الســكان العائديــن مــن فهــم 
ّ

التــي ســتمك

وإثباتهــا.((. ملكيتهــم  حقــوق 

املديــرة  موتابارثــي،  بريانــكا  وقالــت 

املؤقتــة لقســم الطــوارئ فــي هيومــن رايتــس 

الحــر  الســوري  الجيــش  »علــى  ووتــش: 

مــن اضطــروا  أمــالك  أو يســكن  أال يدمــر 

بــدل  إلــى الفــرار مــن القتــال عنــد قدومــه. 

هــؤالء  يقــوم  الضعفــاء،  املدنييــن  حمايــة 

املقاتلــون بتعميــق االنتهــاكات«. و  » الذيــن 

قــرروا االســتيالء علــى عفريــن عليهــم أيضــا 

عفريــن،  فــي  املقيمــون  يتمتــع  أن  ضمــان 

ومــن نزحــوا إليهــا مــن أماكــن أخــرى، بمــأوى 

بشــكل  املقومــات،  مــن  األدنــى  الحــد  فيــه 

يبــدو  األخــرى.  املجموعــات  حــق  ينتهــك  ال 

حاليــا أنهــم لــم يفعلــوا الصــواب بحــق أي 

املجموعتيــن«. مــن 

استيالء جماعات تدعمها   ... تتمة

تنديداً 

بدخول الجيش الرتيك

إىل شامل إقليم كردستان

مســاء يــوم الثالثــاء 5 / 6 / 2018 

هوليــر،  شــباب  مجلــس  مــن  وبدعــوة 

ومــن  الجماهيــر  مــن  جمــع  وبحضــور 

وفــد  شــارك  كردســتانية،  أحــزاب 

لحــزب  كردســتان  إقليــم  منظمــة  مــن 

نــدد  اعتصــام  فــي  )يكيتــي(،  الوحــدة 

إلــى  الترـكـي  الجيــش  دخــول  واســتنكر 

إلقليــم  الشــمالية  الحدوديــة  القــرى 

كردســتان.
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ندوة سياسية تشاورية في قاعة المؤتمرات بقامشلو

الديمقراطــي  الحــزب  مــن  بمبــادرة 

حــزب  و  ســوريا  فــي  الكــردي  التقدمــي 

فــي ســوريا،  الوحـــدة الديمقراطــي الكــردي 

تشــاورية،  سياســية  نــدوة  عقــد  تــم 

مــن  ومجموعــة  الحزبيــن  ممثلــي  بمشــاركة 

كافــة  مــن  املســتقلين  والوطنييــن  املثقفيــن 

مناطــق الجزيــرة وكوبانــي، بقاعة املؤتمرات 

.2018-6-8 بتاريــخ  قامشــلو،  مدينــة  فــي 

تــم افتتــاح اللقــاء مــن قبــل حســين بــدر 

الوحـــدة،  لحــزب  القياديــة  الهيئــة  عضــو 

بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شــهداء 

كردســتان وشــهداء الحريــة والكرامــة أينمــا 

كانــوا، ومــن ثــم شــرح الهــدف والغايــة مــن 

اللقــاء. بعــد ذلــك قــرأ حســن جنكــو عضــو 

الديمقراطــي  للحــزب  السيا�ســي  املكتــب 

قدمــت  التــي  النقــاش  ورقــة  التقدمــي 

تقديــم  تــم  كمــا  اللقــاء،  فــي  للمشــاركين 

ســكرتير  درويــش  الحميــد  عبــد  األســتاذ 

الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي فــي 

ســوريا، ليلقــي كلمــة باســم الحزبيــن، أكــد 

علــى  الجهــود  بــذل  ضــرورة  علــى  خاللهــا 

للتوصــل  والقومــي،  الوطنــي  املســتويين 

الجانــب  فــي  خاصــة  مشــتركة،  رؤيــة  إلــى 

وطنــي  مؤتمــر  عقــد  خــالل  مــن  الكــردي، 

القــرار  اســتقاللية  ويعــزز  يصــون  كــردي 

ســوريا. فــي  الكــردي  السيا�ســي 

بعــد ذلــك، أدار اللقــاء الســيد حســين 

بــدر الــذي أتــاح الفرصــة للحضــور إلبــداء 

التــي  النقــاط  حــول  أريحيــة  بــكل  آرائهــم 

أهمهــا:  النقــاش،  ورقــة  فــي  وردت 

الســوري بشــكل  الوضــع  - مناقشــة   1

عــام، وســبل البحــث عــن حلــول للتســوية 

البــالد. فــي  السياســية 

الحركــة  وضــع  ومناقشــة  دراســة   -2

حلــول  إيجــاد  وســبل  الكرديــة  السياســية 

لهــا عبــر آليــات وتوافقــات جديــدة مــع األخــذ 

باالعتبــار املعطيــات السياســية الجديــدة.

فــي  املشــاركين  معظــم  ســاهم  وقــد 

االجتمــاع مــن خــالل مداخالتهــم ومواقفهــم 

خــرج  الــذي  اللقــاء  إغنــاء  فــي  السياســية 

التحــرك  ســيتم  ومقترحــات  بتوصيــات 

القادمــة،  الفتــرة  فــي  ضوئهــا  علــى  والعمــل 

بيــان  لصياغــة  لجنــة  تشــكيل  إلــى  إضافــة 

ونشــره حــول مجريــات اللقــاء ومــا تمخــض 

عنــه.

صــدر عــن »اللقــاء التشــاوري الكردي« 

بيــان، نشــر بتاريــخ 2018/6/9، وجــاء فيــه:

تداعيــات  فــي  البحــث  البــدء  فــي  ))تــم 

أثارهــا  تركــت  التــي  الســورية  األزمــة 

الخطيــرة علــى مجمــل األوضــاع السياســية 

مــن  وزادت  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 

والطائفــي  الدينــي  والشــحن  التوتــر  حــدة 

والقومــي. وفــي هــذا الســياق فــأن املشــاركين 

الخيــار  فشــل  علــى  أكــدوا  االجتمــاع  فــي 

أو  النظــام  جانــب  مــن  ســواء  العســكري 

الصــراع  هــذا  مــن  وللخــروج  املعارضــة، 

اتخــاذ  الســوريين  علــى  يســتوجب  الدامــي 

الداخلــي  البيــت  ترتيــب  شــأنه  مــن  مــا  كل 

السوري وإطالق حوار وطني سوري يؤدي 

وطنــي  مؤتمــر  عقــد  إلــى  املطــاف  نهايــة  فــي 

ســوري شــامل يبحــث عــن مخــارج وحلــول 

الشــعب  مطالــب  ويحقــق  بالدنــا،  ألزمــة 

الســوري فــي الحريــة والديمقراطيــة، ويضــع 

فــي  واإلقليميــة  الدوليــة  للتدخــالت  حــدا 

الصعيــد  علــى  أمــا  الســورية،  الشــؤون 

مــن  اســتيائهم  املجتمعــون  أبــدى  الكــردي 

تعانــي  التــي  واالنقســام  التشــتت  حالــة 

والتخندقــات  الكرديــة  الحركــة  منهــا 

الحركــة،  أطــراف  بعــض  لــدى  املوجــودة  

ممــا يؤثــر ســلبا علــى املــزاج العــام لشــعبنا، 

وفــي  الكــردي،  الشــارع  فــي  الشــرخ  ويعمــق 

بضــرورة  املشــاركون  طالــب  املجــال  هــذا 

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتنقيــة األجــواء 

عــن  معــا  والبحــث  الكرديــة   - الكرديــة 

هــذه  فــي  املشــترك  الكــردي  للعمــل  آليــات 

يمــر  التــي  والحساســة  الخطيــرة  املرحلــة 

القوميــة  وقضيتــه  الكــردي  الشــعب  بهــا 

الحثيثــة  واملحــاوالت  عفريــن  نكبــة  بعــد 

التــي تقــوم بهــا تركيــا لتطبيــق اتفــاق مدينــة 

علــى  تنســحب  قــد  والتــي  لصالحهــا،  منبــج 

علــى  يضــع  مــا  األخــرى  الكرديــة  املناطــق 

عاتقنــا جميعــا مســؤولية تاريخيــة ملواجهــة 

التــي  هــذه التحديــات املصيريــة  واملخاطــر 

والحفــاظ  الكــردي  شــعبنا  لــه  يتعــرض 

فــي الســنوات  التــي تحققــت  علــى املكاســب 

املاضيــة.

كمــا دعــا االجتمــاع كافــة األطــراف إلــى 

مراجعــة مواقفهــا وتــرك خطــاب التخويــن 

الحــوار،  لغــة  إلــى  والعــودة  والكراهيــة 

لقــاءات  لعقــد  املناســبة  املناخــات  وتهيئــة 

بيــن األحــزاب واألطــر الكرديــة للتوصــل إلــى 

لعقــد  تؤســس  مشــتركة  وتفاهمــات  صيــغ 

عنــه  ينبثــق  ســوري  كــردي  قومــي  مؤتمــر 

املمثــل  تكــون  كرديــة  سياســية  مرجعيــة 

الشــرعي للشــعب الكــردي علــى الصعيديــن 

إســتراتيجية  ووضــع  والداخلــي،  الخارجــي 

الكــردي  الشــعب  مطالــب  تحــدد  كرديــة 

بعــودة  تتمثــل  والتــي  نضالــه  وأولويــات 

أهالــي عفريــن إلــى قراهــم ومدنهــم ملواجهــة 

هنــاك  يحصــل  الــذي  الديمغرافــي  التغييــر 

هاجــروا  الذيــن  الشــباب  عــودة  وتســهيل 

إلــى أوربــا ودول الجــوار إلــى مناطقهــم.  كمــا 

العمــل معــا  أكــد املجتمعــون علــى ضــرورة 

للحفــاظ علــى اســتقاللية القــرار السيا�ســي 

القوميــة  الحقــوق  وتأميــن  الكــردي، 

ســوريا.   فــي  الكــردي  للشــعب  املشــروعة 

أممــي. بإشــراف  دســتوريا  وتثبيتهــا 

تأييدهــم  املشــاركون  أبــدى  الختــام  فــي 

الحزبــان  بهــا  قــام  التــي  للمبــادرة  ودعمهــم 

وأعربــوا عــن اســتعدادهم للتعــاون والعمــل 

معــا لتحقيــق تطلعــات الشــعب الكــردي فــي 

والتحــرر.((. الوحــدة 

لقاء في البرلمان األوربي

بالعاصمــة  األوربــي  البرملــان  مبنــى  فــي 

الخميــس  يــوم  بروكســل،  البلجيكّيــة 

حــزب  مــن  وفــٌد  التقــى   ،2018/6/21

إبراهيــم،  )حبيــب  ضــم  )يكيتــي(  الوحـــدة 

برويــن  الســيدة  وبمشــاركة  حّبــو(  محمــد 

جميــل رئيســة املركــز الكــردي فــي بروكســل، 

مــع الســّيد فيليــب المبيــر الرئيــس املشــارك 

األوربــي. البرملــان  فــي  الخضــر  لكتلــة 

ـــرد 
ُ

الك وضــع  عــن  الوفــد  تحــّدث  وقــد 

فــي ســوريا واملظالــم التــي تعّرضــوا لهــا، كمــا 

تــّم التركيــز علــى الوضــع فــي عفريــن وتفنيــد 

أّن  اّدعــى  الــذي  الترـكـي  الجيــش  مزاعــم 

كانــت حمايــة حــدوده  الهجــوم  مــن  الغايــة 

أي  يشــّنوا  لــم  ـــرد 
ُ

الك أّن  ــد 
ّ

وأك وأمّنــه، 

يقومــوا  ولــم  التركّيــة  الحــدود  علــى  هجــوم 

بتهديــد األمــن القومــي التركــي خــالل ســنوات 

األزمــة الســورّية، وأّن العــدوان التركــي علــى 

اعتقــاالت  رافقتــه  احتــالل  هــو  عفريــن 

املواطنيــن،  ملمتلــكات  ونهــب  واغتيــاالت 

مــن  عــدد  وتخريــب  ســرقة  إلــى  باإلضافــة 

تخــص  التــي  واألثرّيــة  التاريخّيــة  املواقــع 

عــن عمليــة  ناهيــك  مدينــة عفريــن،  تاريــخ 

مــن  عائــالت  وإســكان  الديمغرافــي  التغييــر 

الغوطــة ومناطــق أخــرى فــي بيــوت مواطنــي 

عفريــن، كمــا تحــّدث الوفــد عــن املشــروع 

ودعمــه  أردوغــان  لحكومــة  اإلخوانــي 

االرهابّيــة  املتطرفــة  العســكرّية  للفصائــل 

الشــعب  وتطلعــات  وجــود  ضــد  ووقوفــه 

. الكــردي 

نــا 
ّ
إن المبيــر،  الســّيد  قــال  جانبــه  مــن 

فــي  الترـكـي  التدخــل  ضــد  ونقــف  وقفنــا 

عفريــن، ومــع خــروج الجيــش الترـكـي منهــا، 

تركيــا  عــن عالقــة  وقــد وصلتنــا معلومــات 

ومنهــا  االرهابّيــة  التنظيمــات  مــن  عــدد  مــع 

ونؤّيــد  السيا�ســي  الحــل  وندعــم  داعــش، 

وضامنــة  مواطنيهــا  لــكل  دولــة  ســوريا 

ـــرد.
ُ

الك ومنهــا  مكوناتهــا  جميــع  لحقــوق 

الكــردي  الوفــد  م 
ّ
ســل اللقــاء  نهايــة  فــي 

ــرات 
ّ

واملذك الوثائــق  مــن  مجموعــة 

الحــزب  أصدرهــا  قــد  كان  التــي  والبيانــات 

والتــي تخــّص الوضــع فــي عفريــن إلــى البرملــان 

األوربــي.
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لقاء في الخارجّية األلمانّية

التقــى   ،2018/6/13 األربعــاء  يــوم 

يمثــل  وفــد  األملانّيــة  الخارجّيــة  مبنــى  فــي 

حــزب الوحـــدة )يكيتــي( مــع الســّيد فرانــك 

فــي  الســوري  امللــف  مســؤول  هورســت 

الســاعتين،  حوالــي  اللقــاء  دام  الــوزارة، 

ودار الحديــث حــول الوضــع فــي عفريــن ومــا 

وفصائــل  الترـكـي  االحتــالل  دولــة  بــه  تقــوم 

الجيــش الحــر املدعومــة منهــا مــن انتهــاكات 

واغتيــاالت  اعتقــاالت  مــن  املدنييــن  بحــق 

شــرح  حيــث  ديموغرافــي،  تغييــر  وعمليــة 

الوفــد للجانــب األملانــي األســباب الحقيقّيــة 

ودون  عفريــن  باحتــالل  تركيــا  قيــام  وراء 

حــاد 
ّ
االت أو  املّتحــدة  األمــم  مــن  موافقــة 

األوربي أو حلف الناتو، وأّن الســالح الذي 

اســتخدمه الجيــش التركــي فــي قتــل املدنييــن 

هــو ســالح الناتــو وبالتالــي فــإّن دول الحلــف 

املســؤولّية  تتحمــل  املانيــا  بينهــا  ومــن 

االخالقّيــة ملــا حــدث فــي عفريــن، ويقــع علــى 

عاتقهــا لعــب دور مــن أجــل الضغــط علــى 

احتاللهــا. إلنهــاء  تركيــا 

أّن  هورســت  الســّيد  قــال  جانبــه  مــن 

الحكومــة األملانّيــة قــد طلبــت توضيحــا مــن 

لعفريــن،  اجتياحــه  عنــد  الترـكـي  الجانــب 

ونقلنــا لهــم رأينــا وهــو أّن العمــل العســكري 

أّنهــم  األتــراك  أخبرنــا  وقــد   ،
ً
حــال ليــس 

يدافعــون عــن أمنهــم القومــي وأّنهــم ليســوا 

هنــاك.  
ً
طويــال البقــاء  بــوارد 

ــق علــى مــا جــاء علــى 
ّ
الوفــد الكــردي عل

تهديــد  حــول  األتــراك  املســؤولين  لســان 

بالقــول: القومــي  أمنهــم 

ادعاءاتهــا  فــي  صادقــة  ليســت  تركيــا 

والدليــل أّنهــا لــم تتحــرك عندمــا كان تنظيــم 

داعــش اإلرهابــي يصــول ويجــول علــى مقربــة 

اللحظــة  مــن حدودهــا، وهنــاك حتــى هــذه 

الســجون  فــي  معتقلــون  أتــراك  صحفيــون 

حكومــة  عالقــات  فضحــوا  ألّنهــم  التركّيــة 

داعــش. مــع  أردوغــان 

وفــد  ــد 
ّ

أك ســوريا  فــي  الحــل  وحــول 

الوحـــدة أّن الظــروف الحاليــة علــى األرض 

وخاصــة بعــد انســحاب عــدد مــن الفصائــل 

حة مــن مناطــق كثيــرة فــي ســوريا وكان 
ّ

املســل

العــبء  خففــت  قــد  الغوطــة،  مــن  آخرهــا 

الحــل  وأّن  الســوري  النظــام  عــن   
ً
كثيــرا

العســكري أثبــت فشــله، وأّن جميــع القــوى 

الســوريين  بدمــاء  أياديهــا  خــت 
ّ
تلط التــي 

التشــّجع الحل السيا�ســي وغير مؤهلة حتى 

منــه. جــزءا  تكــون  أن 

م الوفــد إلــى الجانــب 
ّ
فــي نهايــة اللقــاء ســل

والبيانــات  الوثائــق  مــن  مجموعــة  األملانــي 

باللغتيــن  الوحــدة  حــزب  أصدرهــا  التــي 

الــدور  علــى   
ً
مشــّددا واألملانّيــة،  االنكليزّيــة 

األوربــي،  حــاد 
ّ
االت داخــل  ألملانيــا  الهــام 

مــا  تجــاه  بمســؤوليتها  تقــوم  أن  عــا 
ّ
متطل

عفريــن. فــي  الكــورد  بحــق  يحــدث 

إبراهيــم،  )حبيــب  ضــّم  الوحــدة  وفــد 

القيادّيــة  الهيئــة  عضــوي  كمــال(  علــي 

للحــزب، مصطفــى مصطفــى عضــو قيــادة 

الوطنّيــة  والشــخصّية  أوربــا،  منظمــة 

رشــيد. أدهــم  املعروفــة 

حوار تشاوري بين شخصيات سورّية معارضة
)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  مــن  بدعــوة 

شــخصيات  مــن  مجموعــة  حضــرت 

وذلــك   ،
ً
تشــاورّيا  

ً
حــوارا ســورّية  معارضــة 

العاصمــة  فــي   2018/6/23 الســبت  يــوم 

التاليــة: املحــاور  حــول  فيينــا،  النمســاوّية 

ســوريا  فــي  العســكري  الرهــان  فشــل   -

الفصائــل. فو�ســى  ونهايــة 

- فشــل املعارضــة السياســّية فــي طــرح 

مشــروع وطنــي جامــع.

ومقارنــة  السيا�ســي  املســار  تفعيــل   -

املطروحــة. والــرؤى  املشــاريع 

- هل يستطيع السوريون أن يؤسسوا 

إلرادة ســورّية، وبالتالــي أن يتوصلــوا لقــرار 

سوري.

الحــوار  نهايــة  فــي  وقــد شــكر الحضــور 

هــذه  مثــل  اســتمرار  وتمنــوا  الحــزب 

اللقــاءات والحــوارات، وأعربــوا عــن ثقتهــم 

دور  لعــب  فــي  الوحــدة  قيــادة  تقــوم  أن  فــي 

النظــر  وجهــات  تقريــب  أجــل  مــن  أسا�ســي 

علــى املســارين الكــردي – الكــردي والعربــي 

ســوريا. فــي  الكــردي   –

حضر الحوار كل من السادة:

التيــار  الــراس –  و زكريــا  علــي  حســين 

الديمقراطــي العلمانــي 

اآلثوريــة  املنظمــة   – دولــي  كــرم 

طّيــة ا يمقر لد ا

ماري تيريز كرياكي – املجتمع املدني

نبيل جديد – تيار بناء الدولة

الحــزب   – الرحمــن  عبــد  ســهف 

الســوري الدســتوري 

إبراهيــم  حبيــب  و  علمــداري  صــالح 

محمــد  و  آلــي  مصطفــى  و  آيانــة  لقمــان  و 

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب   – كــردي 

ســوريا فــي  الكــردي 

ريــاض درار، ماجدوليــن حســن، عمــر 

الشــعار، ســناء حويجــة، عــالء الخطيــب، 

فرهــاد هاجــي، نصــر خليــل.

تظاهرة في بروكسل تضامنًا مع عفرين
ومنظمــة  هيفــي  جمعيــة  مــن  بجهــود 

وأبنــاء  )يكيتــي(  الوحــدة  لحــزب  بلجيــكا 

الجاليــة الكرديــة، خرجــت تظاهرة حاشــدة 

العاصمــة  فــي   2018 حزيــران   11 بتاريــخ 

والالجئيــن  عفريــن  مــع   
ً
تضامنــا بروكســل، 

املهجــر،  بلــدان  مخيمــات  فــي  ـــرد 
ُ

الك

أن توصــل أصــوات  التظاهــرة  واســتطاعة 

إعــالم  وســائل  إلــى  عفريــن  أهالــي  ومعانــاة 

حكومــات  وإلــى  وعامليــة  بلجيكيــة  محليــة 

عديــدة. مدنــي  مجتمــع  ومنظمــات 



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 297 /  حزيران 2018 م - 2630ك تقارير وأخبار10

لقاء مكتب حقوق اإلنسان في القنصلية العامة الهولندية

التقــى   ،2018/6/6 األربعــاء  صبــاح 

وفــد ضــم )محمــود محمــد و صالــح بــوزان 

أعضــاء الهيئــة القياديــة، و ويــس مصطفــى 

عضــو قيــادة املنظمــة( مــن لجنــة العالقــات 

فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  منظمــة  لــدى 

إقليــم كردســتان العــراق مــع رئيســة مكتــب 

الهولنديــة  الســفارة  فــي  اإلنســان  حقــوق 

القنصليــة  مقــر  فــي  وذلــك  بإســطنبول 

العامــة فــي أربيــل، حيــث نقــل الوفــد حقيقــة 

مــا يجــري فــي عفريــن مــن انتهــاكات وجرائــم 

بحــق أهالــي املنطقــة مــن قتــل ونهــب وتهجيــر 

قســري للمواطنيــن وتوطيــن عائــالت عربيــة 

تغييــر  إلحــداث  وذلــك  أخــرى  مناطــق  مــن 

فــي منطقــة عفريــن. ديمغرافــي 

مذكــرة  الوفــد  ســلم  اللقــاء  ختــام  فــي 

باســم الحــزب ووثائــق حــول تلــك االنتهــاكات 

وتقاريــر. مــن صــور وفيديوهــات 

لقاء يجمع حزبي سورية المستقبل والوحـدة )يكيتي(
مــن  وفــد  زار   ،2018/6/8 بتاريــخ 

 
ّ
حــزب ســوريا املســتقبل، والــذي ضــمَّ كال

رئيــس  القفطــان  إبراهيــم  املهنــدس  مــن: 

األميــن  خلــف  هفريــن  املهندســة  الحــزب، 

حســن  مــروان  واملهنــدس  للحــزب،  العــام 

مســؤول العالقــات، مكتــب حــزب الوحــدة 

)يكيتــي( فــي مدينــة القامشــلي، حيــث كان فــي 

اســتقباله مصطفــى مشــايخ نائــب ســكرتير 

الحــزب و)حســين بــدر و محمــد صالــح( مــن 

الهيئــة القياديــة و زهيــة آلــة ر�ســي مــن دائــرة 

القامشــلي.

كانــت الزيــارة فــي إطــار اللقــاء باألحــزاب 

والقــوى السياســية، بغيــة التعريــف بحــزب 

السيا�ســي،  ونهجــه  املســتقبل  ســوريا 

وحــّل  مخــرج  إيجــاد  أجــل  مــن  والتواصــل 

لألزمــة العامــة فــي البــالد، بعــد فشــل الحــّل 

فــي  ســنوات.  ســبع  مــن  ألكثــر  العســكري 

املقابــل قــّدم رفــاق الوحـــدة نبــذة مقتضبــة 

النضالــي  وتاريخــه  الحــزب  حيــاة  عــن 

 
ً
ومواقفــه السياســية، والتــي اتصفــت دومــا

خطــاب  عــن   
ً
بعيــدا السياســية  بالواقعيــة 

التهويــل والشــعاراتية، وكذلــك عــن طاقــات 

والثقافيــة  السياســية  الحــزب  وإمكانــات 

والفكريــة والبشــرية، ودوره فــي نشــر ثقافــة 

بيــن  املشــترك  والعيــش  والســلم  التســامح 

جميــع مكونــات الشــعب الســوري، وكانــت 

مــن  الكثيــر  فــي  متطابقــة  النظــر  وجهــات 

اإلشــارة  تمــت  التــي  والقضايــا  املواضيــع 

إليهــا.  

تهنئة حزب االتحاد السرياني بانعقاد مؤتمره الثاني

املؤتمــر  أعمــال  انتهــاء  الســرياني بمناســبة  االتحــاد  لحــزب  الثانــي  العــام 

الصديــق زار وفــٌد مــن قيــادة حــزب الوحـــدة 

نائــب  مشــايخ  مصطفــى  ضــم:  )يكيتــي( 

ومحمــد  بــدر  حســين  الحــزب،  ســكرتير 

للحــزب،  القياديــة  الهيئــة  عضــوي  صالــح 

عضــوي  عموكــة  وســهام  ر�ســي  آلــة  وزهيــة 

األربعــاء  يــوم  مســاء  القامشــلي،  دائــرة 

االتحــاد  حــزب  مكتــب   ،2018/6/6

القامشــلي. مدينــة  فــي  الصديــق  الســرياني 

مــن:  كل  الوفــد  اســتقبال  فــي  كان 

نظيــرة  و  برصــوم  ســنحريب  الدكتــور 

وقــد  للحــزب(،  املشــتركة  )الرئاســة  كوريــا 

بانتهــاء  الحــزب  تهنئــة  الحديــث  تنــاول 

جــدول أعمالــه بنجــاح، وانتخــاب الرئاســة 

فــي  لهــم  املوفقيــة  تمنيــات  مــع  املشــتركة، 

املســؤولية  تحمــل  فــي  والنجــاح  نضالهــم، 

املرحلــة  هــذه  فــي  عاتقهــم  علــى  امللقــاة 

تــم  كمــا  وطننــا.  بهــا  يمــرُّ  التــي  العصيبــة 

وتعاضــد  تكاتــف  ضــرورة  علــى  التأكيــد 

السياســية  والقــوى  األحــزاب  جميــع 

حــّلٍ  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  الوطنيــة، 

النفــق  هــذا  مــن  البــالد  يخــرج  سيا�ســي 

بتلــي بــه، ويســهم فــي تحقيــق 
ُ
املظلــم الــذي أ

إلــى  املهجريــن  وعــودة  واالســتقرار  األمــن 

ديارهــم.

نـدوات سياسية
اللجنــة  عضــو  جتــو  أحمــد  التقــى 

الســليمانية  فــرع  بأعضــاء  السياســية 

 ،2018/6/21 بتاريــخ  الوحـــدة  لحــزب 

وتحــدث إليهــم عــن أهميــة التنظيــم ونشــر 

الشــعوب  حيــاة  فــي  الديمقراطيــة  الثقافــة 

وتطورهــا، والتركيــز علــى التعاطــي اإليجابــي 

األفــق  ضيــق  عــن   
ً
بعيــدا املجتمــع  مــع 

واألنــا الحزبيــة الضيقــة، كمــا تحــدث عــن 

االحتــالل  منهــا  عديــدة،  سياســية  جوانــب 

 علــى أهميــة وحــدة 
ً
الترـكـي لعفريــن، مؤكــدا

تأميــن  أجــل  مــن  والعمــل  الكــردي  الصــف 

للشــعب  املشــروعة  القوميــة  الحقــوق 

األســئلة  عــن   
ً
مجيبــا ســوريا،  فــي  الكــردي 

واالستفســارات.

يــوم الجمعــة 22/ 6/ 2018،  ومســاء 

بمكتــب  بــوزان  أحمــد  الشــهيد  قاعــة  فــي 

فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  منظمــة 

نفــس  فــي  جتــو  تحــدث  أربيــل،  العاصمــة 

 
ً
داعيــا السياســية،  واملواضيــع  الســياق 

مبــدأ  وفــق  كردســتانية  عالقــات  بنــاء  إلــى 

االحتــرام املتبــادل وعــدم التدخــل في شــؤون 

األجــزاء األخــرى. وأجــاب عــن استفســارات 

رحــب.  بصــدر  الحضــور 

الجزيــرة   – كانيــه  ســري  مدينــة  وفــي 

سياســية  نــدوة  فــي   
ً
أيضــا جتــو  تحــدث 

املواضيــع  تلــك  عــن  بتاريــخ 2018/6/29، 

عــن  الحديــث  إليهــا   
ً
مضيفــا الهامــة، 

نشــاطات الحــزب وحراكــه الدبلوما�ســي فــي 

الخــارج، وأجــاب عــن أســئلة واستفســارات 

الواقــع  حــول  تركــزت  التــي  الحضــور 

السيا�ســي واملــآالت املتوقعــة تجــاه مــا يجــري 

وســوريا. الكرديــة  املنطقــة  فــي 
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فيضانات تلحق أضرار بالغة يف كوباني
إعداد: نشتمان حاجي مراد

واألمطــار  املناخــي  التغيــر  نتيجــة 

فــي  املنطقــة  لهــا  تعرضــت  التــي  الغزيــرة 

جارفــة  فيضانــات  حدثــت  األخيــرة،  اآلونــة 

عــن  أســفرت  وريفهــا،  كوبانــي  مدينــة  فــي 

كبيــرة. وخســائر  جســيمة  أضــرار 

بريفيهــا  كوبانــي  تعرضــت  حيــث 

الجنوبــي والغربــي لثالثــة فيضانــات كبيــرة، 

حيــث  رمضــان،  شــهر  قبيــل  كان  أحدهــا 

غمــرت امليــاه حارتــي بوطــان شــرقي وغربــي 

خســائر  عــن  أســفر  الحــّرة،  املــرأة  ودوار 

ثالثيــن  مــن  أكثــر  نتيجتــه  وتدمــر  كبيــرة، 

 ،%90 نســبة  إلــى  وصلــت  بخســائر   
ً
منــزال

حيــث قــدرت قيمــة الخســائر التــي تعــرض 

لهــا املواطنــون بأكثــر مــن 500 مليــون ليــرة 

ســورية.

يــوم  كان  فقــد  الثانــي  الفيضــان  أمــا 

2018/6/14، فــي الريــف الجنوبــي والغربــي 

كبيــرة  أضــرار  عــن  أســفر  حيــث  لكوبانــي، 

مــن  كبيــر  عــدد  ونفــوق  املحاصيــل،  فــي 

أعــداد  واقتــالع  والدواجــن،  الحيوانــات 

 10 حوالــي  وتدميــر  األشــجار،  مــن  هائلــة 

منــازل.

الفيضــان الثالــث كان فــي أول أيــام عيــد 

اجتاحــت  حيــث   ،2018/6/15 الفطــر 

 حارتــي بوطــان شــرقي 
ً
ميــاه األمطــار مجــددا

وغربــي ودوار املــرأة الحــّرة، ولكنــه كان أقــل 

 مــن ســابقه، حيــث تدمــر أكثــر مــن 
ً
ضــررا

، وكانــت الخســائر فــي أثــاث املنــازل 
ً
15 منــزال

الكهربائيــة. واألجهــزة 

جديــر بالذكــر أن الفيضــان األول كان 

 علــى املواطنيــن 
ً
 واألكثــر ضــررا

ً
األشــد وطــأة

أمطــار  مجــيء  مــن  يتخوفــون  الذيــن 

ثالثــة  توفــي  حيــث  أخــرى،  وفيضانــات 

الغربــي. الريــف  فــي  أشــخاص 

توفــي  املــرض،  مــع  طويلــة  معانــاٍة  بعــد 

ليلــة  زوراب(  )أبــو  بكــي  طيــار  املناضــل 

 
ً
إرثــا خلفــه   

ً
تــاركا  ،2018/6/9 الســبت 

ــيع جثمانــه 
ُ

 وذكــرى طيبــة، حيــث ش
ً
نضاليــا

ومحبيــه  دربــه  رفــاق  مــن  حشــٍد  بحضــور 

ليــوارى  وسياســية،  وطنيــة  وشــخصيات 

 – كانيــه  ســري  مدينــة  مقبــرة  فــي  الثــرى 

منزلــه  أمــام  عــزاء  دار  لــه  قيــم 
ُ
وأ الجزيــرة، 

الكائــن فــي حــي الخرابــات – شــارع الزعيــم، 

هوليــر  مدينــة  فــي  عــزاء  مجلــس  وكذلــك 

الوحـــدة. حــزب  بمكتــب 

مواليــد  مــن  مصطفــى  بــن  بكــي  طيــار 

عائلــة  مــن   ،1958 عــام  كوبانــي  قنطــرة- 

فالحيــه هاجــرت )كوبانــي( إلــى مدينــة )ســري 

 .1965 عــام  الزراعــة  فــي  للعمــل  كانيــه( 

أوالد. لتســعة  أبــا  وأصبــح  تــزوج 

التحــق كغيــره مــن األطفــال بالكتاتيــب 

القرآنيــة فــي الجوامــع، ثــم املدرســة، إال أن 

إكمــال  أمــام  وقفــت  املعاشــية  الظــروف 

اإلعداديــة. دراســته 

انتســب إلــى صفــوف الحركــة الكرديــة 

مــرات  اســتجوابه  تــم  وقــد   ،1975 عــام 

عــام  فــي  األمــن.  أجهــزة  قبــل  مــن  عديــدة 

حــزب  إلــى  االنتمــاء  بتهمــة  اعتقــل   1994

فــي  يعمــل  كان  حيــث  )يكيتــي(،  الوحـــدة 

لألماكــن  مراقبــة  أو  وشــاية  إثــر  بيــروت، 

بعــض  ضبــط  وتــم  يقصدهــا،  كان  التــي 

املراســالت الحزبيــة معــه، حيــث تــم اقتيــاده 

واالســتطالع  االســتخبارات  شــعبة  إلــى 

الحمــرا  منطقــة  فــي  الســورية  العســكرية 

البيضــا،  رملــة  فــرع  إلــى  ثــم  ومــن  ببيــروت، 

تنظيــم  )تأســيس  تهمــة  إليــه  ووجهــت 

لبنــان(. فــي  لســورية  معــادي 

فــرع  فــي  ونصــف  عــام  مــدة  اعتقــل 

مــن  الصيــت  ال�ســيء  بدمشــق  فلســطين 

1994/9/27 وأفرج عنه في 7 /3/ 1996، 

لكافــة  تعــرض  االعتقــال  فتــرة  وخــالل 

مــرات  أربــع  نقلــه  وتــم  التعذيــب،  صنــوف 

ملعالجتــه،  العســكري  حرســتا  مشــفى  إلــى 

حيــث تــم كســر معظــم أســنانه، إضافــة إلــى 

أنفــه. عظمــة  وكســر  بأذنــه  اإلضــرار 

الزمتــه  والتعذيــب  الســجن  بســبب 

أمــراض عديــدة إلــى يــوم وفاتــه، ورغــم ذلــك 

إلــى  بــل عــاد  لــم تتدهــور حالتــه النفســية، 

العمــل الحزبــي فــي صفــوف حــزب الوحـــدة 

الســجن،  مــن  خروجــه  بعــد  )يكيتــي(، 

ومنطقيــة،  فرعيــة  هيئــات  فــي  وناضــل 

تــرك  الصعبــة  املعيشــية  ظروفــه  ونتيجــة 

الخامــس،  املؤتمــر  منــذ  التنظيمــي  العمــل 

أن  إلــى   ،2015 عــام  فــي   
ً
مجــددا ليعــود 

هاجــر إلــى كردســتان العــراق بســبب ســوء 

الســورية. األوضــاع 

قــال الفقيــد طيــار فــي مقابلــة صحفيــة: 

للشــعب  اعتــذاري  أقــدم  كشــخص  أنــا   «

الكــردي، بأنــي لــم أتمكــن تقديــم �ســيء لــه، 

حكمــت:  ناظــم  الترـكـي  الكاتــب  قــال  كمــا 

قدمــت  ربمــا  قلبــي(،  وهــي  حمــراء  )تفاحــة 

بمســتقبل  والتضحيــة  والصحــة  الوقــت 

لــه  أقــدم  أن  أســتطع  لــم  أنــي  إال  أوالدي، 

 غيــري 
ً
أغلــى مــن ذلــك ... ربمــا يســتطيع أحــدا

تقديــم أكثــر مــن ذلــك ».

كٍل  فــي  الحــزب  منظمــات  أن  يذكــر 

مــن ســري كانيــه وهوليــر والحســكة قامــت 

 لنضاالتــه 
ً
بتكريمــه ألكثــر مــن مــرة، تقديــرا

قدمهــا. التــي  والتضحيــات 

محبــي  إلــى  التعــازي  بأحــّر  نتقــدم 

الفقيــد، متمنيــن لهــم الصبــر والســلوان.

وفاة عابدين عبدي في ألمانيا

رحيل المناضل طيار بكي

يــخ  ر بتا

 ،2 0 1 8 /6 /1 3

نعــت منظمــة أوربــا 

الوحـــدة  لحــزب 

عضوهــا  )يكيتــي( 

عبــدي،  عابديــن 

الــذي توفــي فــي مدينــة أوســنابروك األملانّيــة 

مــن  وهــو  املــرض،  مــع  طويــل  صــراع  بعــد 

مواليــد قريــة كاخــرة – عفريــن عــام 1961، 

عــام  الحــزب  صفــوف  إلــى  انتســب  والــذي 

1979، ولجــأ إلــى أملانيــا بقصــد العــالج منــذ 

.
ً
عامــا عشــرين  يقــارب  مــا 

ُعــرف الراحــل بدماثــة خلفــه وإخالصــه 

لقضيــة شــعبه الكــردي العادلــة.

ومحبيــه،  لرفاقــه  التعــازي  أحــّر 

الجنــان. واســع  لــه  متمنيــن 

رحيل صدقي عثمان حمو
منظمــة  نعــت 

كوباني لحزب الوحـــدة 

عضوهــا   ،2018/6/30 بتاريــخ  )يكيتــي(، 

صدقــي عثمــان حمــو، الــذي توفــي عــن عمــر 

 – كوفــي  قريــة  مــن  وهــو   ،
ً
عامــا  44 يناهــز 

الحــزب  صفــوف  إلــى  وانتســب  كوبانــي، 

عــن قضيــة شــعبه  الدفــاع  فــي  للمســاهمة 

كان  الراحــل  أن  ُيذكــر  العادلــة.  الكــردي 

الذاتيــة  اإلدارة  مؤسســات  ضمــن  يعمــل 

فــي بلــدة عيــن عيــس – الرقــة، وتــم إســعافه 

القامشــلي،  مشــافي  أحــد  إلــى  العمــل  أثنــاء 

 ،2018/7/1 وبتاريــخ  فيهــا،  توفــي  حيــث 

بحضــور   
ً
شــهيدا جثمانــه  تشــييعه  تــم 

جماهيــري وحشــٍد مــن رفاقــه وأهلــه، ووري 

جثمانــه الثــرى فــي مقبــرة الشــهداء بكوبانــي.

له الرحمة، وملحبيه الصبر والسلوان.
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تركيا ولعنة املاضي

قــاد أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة 

جديــد،  نوعــي  مســتًوى  إلــى  تركيــا  انتقــال 

إحــدى  فصــارت  واقتصادًيــا،  سياســًيا 

معــدالت  فــي  األفضــل  العشــرين  الــدول 

موقــع  إلــى  تصــل  أن  طمــوح  مــع  نموهــا، 

هكــذا،  القادمــة.  الســنوات  خــالل  أفضــل 

ســوف  قــوة،  فائــض  تركيــا  لــدى  تشــكل 

الضــرورة،  بحكــم  تصريفــه  إلــى  تســعى 

شــاب  أو  مراهــق  يفعــل  كمــا  وتوظيفــه، 

لديــه،  مســتجدة  جســدية  بقــوة  معتــّد 

عنهــا،  التعبيــر  ورغبــة  دوافــع  فيــه  تبعــث 

ســبيالن  أمامــه  فيكــون  وتجســيدها، 

ســيئ  أحدهمــا  هــذه:  قوتــه  لتصريــف 

وهــدام، بمشــاجرات واعتــداءات علــى مــن 

هــم أقــّل قــوة منــه، وثانيهمــا بّنــاٌء وإيجابــي، 

بممارســة نــوع مــن أنــواع الرياضــات الكثيــرة 

املتوفــرة.

ضــرورة  الترـكـي  القــوة  فائــض  تصديــر 

عليهــا  ســارت  تاريخيــة،  وســّنة  حتميــة، 

قبلهــا دول كثيــرة، واالحتــالالت العســكرية 

هــذا  تجســيدات  إحــدى  كانــت  املا�ســي  فــي 

القانون التاريخي؛ فالعشائر األكبر عدًدا، 

واألقــدر علــى تجنيــد املحاربيــن، كانــت تغــزو 

مواردهــا،  علــى  لتســيطر  عــدًدا،  األقــل 

وتوســع  والصليبييــن  املغــول  وحمــالت 

مــن   
ً

شــكال كانــت  الرومانيــة  اإلمبراطوريــة 

عــن  الفائضــة  القــوة  اســتخدام  أشــكال 

الثــورة  وبعــد  الداخليــة،  الدولــة  حاجــات 

الرأســماليات  اضطــرت  الصناعيــة؛ 

قوتهــا  عوامــل  اســتخدام  إلــى  “الوطنيــة” 

لتأميــن  خارجًيــا،  للتوســع  هــذه  الزائــدة 

والحصــول  ملنتجاتهــا،  تصريــف  أســواق 

اقتصادهــا  لفــم  تلقمهــا  أوليــة  مــواد  علــى 

واملزيــد. املزيــد  طالًبــا  املفتــوح 

مــن  نوعيــن  إزاء  نحــن  اليــوم، 

االحتــالالت، فمــن يقــوم باالحتــالل، يفعــل 

 
ً

ذلــك تصديــًرا لفائــض فــي القــوة، أو ترحيــال

ــت الكويــت، 
ّ
ألزمــة داخليــة، فالعــراق احتل

وروســيا  محيطهــا،  فــي  تتوســع  وإيــران 

وبنيويــة،  عميقــة  ألزمــة   
ً

ترحيــال كذلــك، 

بائــس  واحــد،  ُبعــد  باســتخدام  وشــاملة، 

العســكرية. القــوة  أي  القــوة،  أبعــاد  مــن 

وقبلهــا  بــه،  فقامــت  أميــركا،  أمــا 

إجبارًيــا   
ً

اســتعماال وفرنســا،  بريطانيــا، 

األحاديــة  غيــر  املركبــة،  قوتهــا  لفائــض 

وبعــد موجــة  بعــد واحــد،  واملقتصــرة علــى 

أربعينيــات  فــي  الوطنيــة  االســتقالالت 

وخمســينيات القــرن املا�ســي، طــّورت دول 

علــى  للحصــول  أدواتهــا  هــذه  االســتعمار 

االحتــالل  ممارســة  مــن  املتوخــاة  النتائــج 

باســتخدام القــوة العســكرية، فــرأس املــال 

ألقلمــة  متعــددة  خيــارات  لديــه  صــارت 

وتكييــف االقتصــادات املتأخــرة ذات وتائــر 

النمــو املنخفضــة مــع حاجاتــه ومتطلباتــه، 

 إلــى القــوة العســكرية، 
ً
مســتخدًما، إضافــة

علــى  وقدرتــه  العالمــي  املالــي  النظــاَم 

اإلقــراض، وتفوقــه التقنــي، وعلــو كعبــه فــي 

والثقافــي. الفكــري  اإلنتــاج 

فــي  العســكرية  القــوة  أهميــة  تراجــع 

مــا  فــي  فقــط  يظهــر  ال  الخارجــي  التمــدد 

تجربــة  مــن  تتعــظ  أملانيــا  هــي  فهــا  ســلف، 

فائــض  تصريــف  قنــوات  وتبــدل  هتلــر، 

قوتهــا االقتصاديــة -التقنيــة، فتقــود اليــوم 

األوروبــي. االتحــاد  مشــروع 

أي خيارات كانت أمام تركيا لتصريف 

فائض قوتها املستجد؟

كان أمامها خياران:

هــو االتجــاه غرًبــا، واالنضمــام  األول، 

واالنصهــار  األوروبــي،  االتحــاد  إلــى 

ظــل  فــي  واالنضــواء  منظومتــه،  فــي  كلًيــا 

مشــكالته  مــن  واملعانــاة  اســتراتيجياته، 

فــي ذلــك مثــل أي عضــو فيــه، وهــذا  مثلهــا 

سياســيين   
ً
وممارســة خطاًبــا  يتطلــب 

ينســجمان مــع قيــم االتحــاد، يقومــان علــى 

والحريــات  اإلنســان  وحقــوق  الدمقرطــة 

إلــخ. العامــة… 

ا، إلــى ماضيهــا 
ً
أمــا الثانــي، االتجــاه شــرق

ألن  منــه،  الشــرقي  الشــق  فــي  اإلمبراطــوري 

بــل  عليهــا،  الهضــم  األوروبــي عســير  الشــق 

مستحيل، وال شك أن الخطاب واملمارسة 

السياســيين ســيكونان مــن طينــة مناســبة 

مداعبــة  علــى  يعتمــدان  التوجــه،  لهــذا 

ودعــم  الدينيــة،  واألفــكار  األحاســيس 

حركات اإلســالم السيا�ســي فيه، واســتغالل 

عنتهــا  وإكســاء  للســلطة،  املزمــن  عطشــها 

املســتجدة. تركيــا  بفحولــة  التاريخيــة 

وجــه  فــي  األول  الخيــار  أبــواب  ُســدت 

والتســويف  املماطلــة  بســبب  تركيــا؛ 

األوروبييــن فــي قبــول عضويتهــا فــي اتحادهم، 

أوروبــا  خــوف  أهمهــا  ثقافيــة،  وألســباب 

الخصومــة  مــن اإلســالم، وحضــور  املزمــن 

التاريخيــة بيــن ضفتــي املتوســط الشــمالية 

الغــزو  ثــم  هانيبــال  أيــام  منــذ  والجنوبيــة 

األوروبييــن  ذهــن  فــي  ألوروبــا  اإلســالمي 

علــى  أدل  وليــس  سياســية،  ونخًبــا  شــعوًبا 

جزئيــة  تتجــاوز  حقائــق  جملــة  مــن  ذلــك 

ماراتونيــة مفاوضــات تركيــا لالنضمــام إلــى 

، مســارعة هــذا االتحــاد 
ً

االتحــاد، منهــا مثــال

علــى  ســابقة،  شــيوعية  دول  ضــم  إلــى 

الرغــم مــن تكلفــة هــذا الضــم الهائلــة علــى 

االقتصــاد األوروبــي بســبب تأخــر وتخلــف 

قبــول  وعــدم  الــدول،  هــذه  اقتصاديــات 

التــي  اقتصادًيــا،  الجاهــزة  تركيــا  عضويــة 

كبيــًرا  مكســًبا  االتحــاد  إلــى  إضافتهــا  تعتبــر 

لالقتصــاد األوروبــي، وذات فائــدة مشــتركة 

والترـكـي. األوروبــي  للطرفيــن: 

فــي  املا�ســي  ُعقــد  حضــور  مالمــح  مــن 

، يمكننــا اســتحضار واســتذكار 
ً

أوروبــا مثــال

الحرب املمتدة في إيرلندا حتى عهد قريب، 

البريطانييــن  وقــرار  البوســنة،  ومجــازر 

الســير  وعــدم  االتحــاد،  عــن  االنفصــال 

فــوق  مــا  األممــي،  املشــروع  هــذا  ركاب  فــي 

البريطانيــة”  “األمــة  أمجــاد  إلحيــاء  قومــي، 

التــي  بريطانيــا  “لخصوصيــة”  وانتصــاًرا 

املتطــرف  اليميــن  وصعــود  عظمــى،  كانــت 

سياســًيا فــي عــدد مــن الــدول، علــى خلفيــة 

مــن  لعــدد  الثقافــي  التأثيــر  مــن  الخــوف 

مجمــوع  إلــى  نســبتهم  تتجــاوز  ال  الالجئيــن 

ألــف. إلــى  واحــًدا  أوروبــا،  ســكان 

هــذه،  والحــال  تركيــا،  أمــام  يكــن  لــم 

هــذا  توقيــت  وجــاء  ا، 
ً
شــرق التوجــه  إال 

متزامًنــا مــع مخاضــات تعيشــها املنطقــة فــي 

تونــس ومصــر وســورية، بــرز فيهــا اإلســالم 

السيا�ســي العًبــا مهًمــا، فــكان مــن الطبيعــي 

تركيــا  فــي  الســلطة  رهانــات  تكــون  أن 

معقــودة عليــه، ألســباب ال تتعلــق بتصــدر 

بــل،  فحســب،  املشــهد  السيا�ســي  اإلســالم 

األيديولوجيــا  طبيعــة  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

التــي يتبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة التركــي 

أردوغــان. وقائــده 

العضويــة فــي نســيج أيديولوجــي واحــد، 

وتجــذر الديــن فــي عقــول شــعوب الشــرق، 

والهــوس التاريخــي بإعــادة أمجــاد “األمــة”، 

كانــت  إســالمية،  أم  عربيــة  أكانــت  ســواء 

الشــرق،  نحــو  الترـكـي  التوجــه  حوامــل 

أوروبــا  تــردد  قــدر  �ســيء  يحفــزه  لــم  الــذي 

فــي االنســجام مــع قيمهــا املعلنــة، وعجزهــا 

تعبيــًرا  السيا�ســي،  اتحادهــا  تشــكيل  عــن 

عــن تجاوزهــا مرحلــة “الوطنيــة”، ونوســانها 

الوطنيــة،  هــذه  علــى  القائــم  ماضيهــا  بيــن 

الــذي تطمــح  مــا فــوق الوطنــي  ومســتقبلها 

الــذي  فيهــا  اليميــن  انتعــاش  بــل  ال  إليــه، 

يعلن جهاًرا نيته تفكيك االتحاد األوروبي، 

بوصفــه اعتــداًء علــى الوطنيــات البريطانيــة 

إلــخ. واألملانيــة…  والفرنســية 

لقــد فــّوت موقــف أوروبــا مــن تركيا على 

الطرفيــن فوائــد جمــة، وعلينــا كذلــك، فلــو 

تّم ضم تركيا إلى االتحاد لكان ذلك بمثابة 

هواجــس  مــع  قطيعــة  عــن  أوروبــي  إعــالن 

بمخاوفــه  الحاضــر  وتشويشــات  املا�ســي، 

“الثقافيــة”، واقتراًبــا أكثــر مــن قــدوة أوروبــا 

أي الواليــات املتحــدة األميركيــة؛ كمــا كانــت 

انغماًســا  تركيــا  إلــى  بالنســبة  تعنــي  ســوف 

قــادًرا  ســيكون  الــذي  الغــرب،  فــي  نهائًيــا 

بمنظوماتــه  اســتيعابها و”اســتقالبها”  علــى 

االقتصاديــة  املســتويات،  متعــددة 

بــل  ويكبــح،  والسياســية،  والثقافيــة 

وبهــذه  الشــرق  باتجــاه  جموحهــا  يمنــع 

عــن  أمــا  واألســاليب.  واألدوات  الطريقــة 

فائدتنــا نحــن، فســوف تكــون عــدم تعويــل 

أوهــام  علــى  السيا�ســي  اإلســالم  حــركات 

“األمــة  أمجــاد  بإعــادة  تتعلــق  ماضويــة، 

آثــار  مــن  ذلــك  يســتتبعه  ومــا  اإلســالمية”، 

السيا�ســي  عقلنــا  وبنيــة  مجتمعاتنــا  علــى 

وديناميــات الصــراع السيا�ســي فــي املنطقــة، 

منهــا  واســعة  شــرائح  أعنــاق  اشــرأبت  التــي 

مجــد  باعــث  الجديــد”  “الســلطان  نحــو 

الخالفــة، وفــق تصوراتهــا وأمنياتهــا، ونمــط 

“تحليالتها” الســطحية والشــكالنية للحالة 

التركيــة.

لعنــة املا�ســي هــذه، وهــي لعنــة شــاملة 

يبــدو، تطــال أوروبــا وتركيــا والعــرب،  كمــا 

فــي  خطيــر  انزيــاح  وراء  كانــت  التــي  هــي 

عبــر  الناشــئة،  التركيــة  الديمقراطيــة 

السيا�ســي  النظــام  دخــول 
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وهــو  شــخص،  علــى  االعتمــاد  نفــق  الترـكـي 

هــو  مانديــال  نيلســون  يكــون  ربمــا  نفــق 

فيــه  الدخــول  بــالده  جنــب  الــذي  الوحيــد 

فــي العقــود األخيــرة، إذ تنبــه إلــى أن كاريزمــا 

تلعــب دوًرا محورًيــا  شــخصه يجــب أن ال 

بينمــا  إفريقيــا،  جنــوب  نظــام  بنيــة  فــي 

االعتمــاد  ظاهــرة  بــروز  نلحــظ  باملقابــل 

عريقــة،  ديمقراطيــات  فــي  الشــخص  علــى 

األميركيــة،  املتحــدة  كالواليــات  ورائــدة، 

التــي حصــر التنافــس فــي نظامهــا السيا�ســي 

بيــن  الرئاســة،  مؤسســة  علــى  الرئا�ســي 

أدى،  مــا  وهــو  وكلينتــون،  بــوش  عائلتــي 

إضافــة إلــى جملــة عوامــل أخــرى، إلــى ظهــور 

ظاهــرة ترامــب، الــذي ربمــا لــو كان مرشــح 

األخيــرة  االنتخابــات  فــي  الديمقراطييــن 

“ســاندرز” لكانــت نتائجهــا غيــر مــا أســفرت 

عنــه، إذ اضطــر الكثيــر مــن األميركييــن إلــى 

رغبتهــم  بــاب  مــن  لترامــب،  أصواتهــم  منــح 

فــي أملانيــا  أيًضــا  مــا حــل  فــي التغييــر، وهــذا 

فالكثيــر  أيًضــا،  املا�ســي  العــام  بانتخاباتهــا 

مــن األملــان منحــوا أصواتهــم لحــزب البديــل 

حالــة  كســر  فــي  رغبتهــم  بســبب   ،AFD

الرتابــة التــي رافقــت بقــاء االئتــالف الحاكــم 

ميــركل. وممثلتــه  الســلطة  فــي 

عريقــة،  ديمقراطيــات  بالتأكيــد، 

أدوات  مــن  تمتلــك  واألملانيــة،  كاألميركيــة 

وآليــات املراجعــة مــا ال تملكــه ديمقراطيــات 

مســتجدة كتركيــا، تمكنهــا مــن تالفــي اآلثــار 

السيا�ســي  النظــام  العتمــاد  الســلبية 

إليــه  تفتقــر  مــا  وهــذا  شــخص،  علــى 

فــي  املتجــذرة  غيــر  الناشــئة،  الديمقراطيــة 

وحــزب  شــخص  يقودهــا  مــن  ألن  تركيــا، 

ومعرضــة  شــمولية،  أيديولوجيــة  يحمــالن 

وهوياتيــة،  كيانيــة  أزمــات  ملخاطــر  بشــدة 

الشــرق  نحــو  توجههــا  بســبب  ومضطــرة، 

مــع أنظمــة شــمولية ومافيويــة  وتحالفاتهــا 

حضــور  زيــادة  إلــى  وروســيا،  كإيــران 

الخارجيــة  سياســاتها  فــي  األيديولوجيــا 

نظريــة  تدريــس  منــع  قــرار   
ً

)مثــال وخطابهــا 

دارويــن فــي املــدارس التركيــة( وهــذا النــزوع، 

إلــى  التحــول  طريــق  فــي  الســير  بــدء  أو 

بأهميــة  فحســب  يتجلــى  ال  الديكتاتوريــة 

واألخطــر،  هنــا،  األهــم  أردوغــان،  شــخص 

هــو بــدء الســير باتجــاه تقزيــم الديمقراطيــة 

وجعلهــا مقصــورة علــى إحــدى أدواتهــا، أي 

فــي  األولــى  والخطــوة  االنتخابــات،  ممارســة 

هــذه الســيرورة بــدأت بانزيــاح الصالحيــات 

وأعنــي  للشــخص،  تبًعــا  املؤسســات  بيــن 

ورئاســة  الحكومــة  رئاســة  مؤسســتي  هنــا 

الجمهوريــة، فحيــث يكــون أردوغــان تميــل 

الصالحيــات.

نجــح أردوغــان فــي االنتخابــات األخيــرة، 

لكــن تركيــا كلهــا ونظامهــا السيا�ســي دخــال 

ســيرورة مركزيــة الشــخص، الكارثيــة، التــي 

تهــدد البنيــة التركيــة برمتهــا، وهــذا مــا ينبغــي 

علــى الحصيفيــن أن يــروه، ويفكــروا فيــه، 

إن خطــر لهــم التســاؤل: مــاذا كان ســيحّل 

إلــى إعــادة العجــوز  التــي اضطــرت  بماليزيــا 

مهاتيــر محمــد للســلطة، لــو أنــه كان ميًتــا؟ 

أبــو  وفــاة  بعــد  بالجزائــر  ســيحل  مــاذا 

تفليقــة؟ ومــا هــو مصيــر تركيــا إن أصابــت 

مفاجئــة؟! قلبيــة  ذبحــة  “الســلطان” 

تركيا ولعنة املا�ضي  ... تتمة

املالحقات األخالقية لرتكيا: من مذابح األرمن إىل »زيتون« عفرين

أعــوام   103 قبــل  األرمــن  مجــازر  مــن 

عفريــن  فــي  الزيتــون«  »غصــن  عمليــة  إلــى 

التركيــة  السياســة  تواجــه  الســورية، 

انعكســت  وإنســانية،  أخالقيــة  معضلــة 

 علــى صــورة تركيــا. ومــا بيــن املبــررات 
ً
ســلبا

التركيــة، والدعــاوى املضــادة ضــد ســلوكها 

الخشــن تجــاه األقليــات، تســتمر أنقــرة فــي 

وتدعــي  األرمــن،  بمجــازر  االعتــراف  رفــض 

»ملواجهــة  عفريــن  فــي  بقائهــا  شــرعية 

الترـكـي  الســلوك  هــذا  الكــردي«.  اإلرهــاب 

يكشــف عن توافق في التوجهات النخبوية 

 مــن التباينــات السياســية، 
ً
لألتــراك بعيــدا

فكلهــا تعلــي النزعــة القوميــة علــى مــا عداهــا. 

والتنميــة  العدالــة  حكومــة  ردود  ولعــل 

واألحــزاب التركيــة، تكشــف هــي األخــرى عــن 

جميعهــا  نــّددت  فقــد  التوجــه،  هــذا  عمــق 

الرافضــة  الدوليــة  القــوى  بمواقــف 

قبــل  مــن  رفضــت  كمــا  عفريــن،  دخــول 

مواقــف البرملانــات التــي اعترفــت بـــ »جرائــم 

»الروايــة  تبنيهــا  أن  وتــرى  األرمــن«،  ضــد 

األرمينيــة« حــول األحــداث واعتبــار مــا جــرى 

 ضــد تركيــا.
ً
 عدائيــا

ً
»إبــادة جماعيــة«، عمــال

في املقابل، اعتقلت الســلطات التركية 

اعتراضهــم  بســبب  األشــخاص،  مئــات 

الترـكـي  للجيــش  العســكرية  العمليــة  علــى 

فــي عفريــن، وتعتبــر أنقــرة وحــدات حمايــة 

 
ً
 وامتــدادا

ً
 إرهابيــا

ً
الشــعب »قســد« تنظيمــا

لحــزب العمــال الكردســتاني الــذي يخــوض 

 فــي جنــوب شــرق تركيــا ذي األغلبيــة 
ً
تمــردا

الكرديــة منــذ عــام 1984. وبرغــم اعتــراف 

 20 مــن  وأكثــر  املؤرخيــن،  مــن  كبيــر  عــدد 

وروســيا  وإيطاليــا  فرنســا  بينهــا  مــن  دولــة 

األمــم  إلــى  إضافــة  لألرمــن  إبــادة  بحصــول 

ومجلــس  األوروبــي،  والبرملــان  املتحــدة 

الكنائــس العالمــي، وغيرهــا مــن املنظمــات 

الهولوكوســت  أن  إال  الدوليــة،  الحقوقيــة 

ــم 
ّ
منظ بإنــكار  يصطــدم  يــزال  ال  األرمينــي 

الدولــة  ومواظبــة،  بحماســة  وراءه،  تقــف 

العثمانيــة. اإلمبراطوريــة  وريثــة  التركّيــة 

برفضهــا  أحمــر   
ً
خطــا تركيــا  وترســم 

الضغــوط الدوليــة لالعتــراف بـــ »اإلبــادة«، 

الجمعــي  الوعــي  فــي  ترســيخها  إلــى  وتســعى 

لــكال  »مأســاة«  باعتبارهــا  العالمــي 

الطرفيــن، وتقــول أنقــرة إن مــا حــدث كان 

الدولــة  أرا�ســي  ضمــن   »
ً
احترازيــا  

ً
»تهجيــرا

العثمانيــة بســبب عمالــة عصابــات أرمينيــة 

اليــوم  تركيــا  وتدعــو  الرو�ســي.  للجيــش 

»الذاكــرة  منظــور  عبــر  القضيــة  حــل  إلــى 

النظــرة  التخلــي عــن  يعنــي  الــذي  العادلــة« 

يتفهــم  وأن  التاريــخ،  إلــى  الجانــب  أحاديــة 

اآلخــر. عاشــه  مــا  طــرف  كل 

أو  عفريــن  فــي   
ً
مشــابها يبــدو  الوضــع 

مجــازر  أن  تركيــا  ادعــت  فبينمــا   ،
ً
قريبــا

اســتقرار  عــن   
ً
دفاعــا جــاءت  األرمــن 

الســلطنة، ومواجهــة خصومهــا الدولييــن، 

بــأن  عفريــن،  مــع  اليــوم،  أنقــرة  وعــدت 

معاركها فــــــي ســورية ضد اإلرهاب واألكراد 

إلــى  الالجئيــن  كل  يعــود  حتــى  تتوقــف  لــن 

عــام  مئــة  قبــل  املوقــف  ليـــــتحول  ديارهــم 

واليـــــوم إلــى موجــات جــــديدة ومستــــمرة مــــن 

النــــزوح.

الــذي أدانــت قــوى دوليــة  وفــي الوقــت 

وإقليميــة عمليــة »غصــن الزيتــون«، بعدمــا 

أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من 

واملدنييــن،  املقاتليــن  مــن  والجرحــى  القتلــى 

وقــرى  ببلــدات   
ً
كبيــرا  

ً
دمــارا وألحقــت 

العمليــة،  بــررت  أنقــرة  أن  إال  املنطقــة، 

ورأت فيهــا ضــرورة قصــوى لحمايــة األمــن 

الترـكـي. القومــي 

فــي  اتفقتــا  ويرفــان  أنقــرة  أن  صحيــح 

لتطبيــع  العــام 2009 علــى خريطــة طريــق 

تعازيــه  أردوغــان  قــدم  كمــا  العالقــات، 

لألرمــن قبــل نحــو ثالثــة أعــوام، أمــا فــي مــا 

يتعلق باملشــهد الســوري، فقد اســتضافت 

مــا يقــرب مــن 3 مالييــن الجــئ ســوري إال أنهــا 

بمســؤوليتها  االعتــراف  ترفــض  األولــى  مــع 

العثمانيــة  الدولــة  مآ�ســي  عــن  التاريخيــة 

 
ً
قســريا تمنــع  ســورية  وفــي  األرمــن،  ضــد 

 مــن العنــف فــي عفريــن 
ً
طالبــي اللجــوء هربــا

أراضيهــا. إلــى  وغيرهــا 

حجــم  فــي  مســاواة  ال  أن  األكيــد 

وأكــراد  األرمــن  طاولــت  التــي  التبعــات 

تركيــة  قســوة  عانــى  كليهمــا  لكــن  عفريــن، 

تبقــى  الســياق  هــذا  وفــي  عيــن،  تخطئهــا  ال 

اإلشــارة مهمــة إلــى أن إبــادة األرمــن فــي عــام 

1915، لــم تكــن هــي األولــى مــن نوعهــا، فقــد 

تمــت  التــي  أوالهــا  مماثلــة،  جرائــم  ســبقتها 

فــي عهــد الســلطان عبدالحميــد الثانــي ضــد 

األناضــول  شــرق  القاطنيــن  املســيحيين 

مــن األرمــن واألشــوريين بيــن عامــي 1894-

عــرف  مــا  الجرائــم  هــذه  ونفــذ   .1896

آنــذاك بالكتائــب الحميديــة، وهــي الكتائــب 

التــي تكونــت مــن قــوات شــبه نظاميــة مــن 

 1885 العــام  فــي  الكرديــة  العشــائر  أبنــاء 

أمــا  روســيا.  ضــد  الحــرب  فــي  الســتخدامها 

الجريمــة الثانيــة فقــد جــاءت فــي منتصــف 

أصــدر  عندمــا   ،1909 )أبريــل(  نيســان 

بتنظيــم  األوامــر  والترقــي  االتحــاد  حــزب 

ضحيتهــا  راح  )أضنــة(،  فــي  لألرمــن  مذابــح 

أرمنــي. ألــف   30 قرابــة 

أمــا املعانــاة الكرديــة مــن األتــراك فلــم 

مواجهــات  فثمــة  عفريــن،  علــى  تقتصــر 

الكردســتاني  العمــال  حــزب  بيــن  مســلحة 

 ،1984 العــام  منــذ  والدولــة  تركيــا  شــرق 

عــن  ناهيــك  اآلالف  ضحيتهــا  وراح 

جبــال  فــي  األكــراد  مــع  تركيــا  مواجهــات 

العــراق. شــمال  وســنجار  قنديــل 

تجــاه  التركيــة  التوجهــات  فــي  املثيــر 

تــم  أنــه  واألكــراد،  األرمــن 

كرم سعيد*

 14



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 297 /  حزيران 2018 م - 2630ك ثقافة وفن14

واليــوم،  باألمــس  الدينــي  البعــد  توظيــف 

فــي   
ً
فمثــال األقليــات.  هــذه  مــن  للتخلــص 

أحداث أضنة 1909 خطب شــيخ مســجد 

وقــت  »حــان   
ً
قائــال النــاس  فــي  توزبا�ســي 

مســاجد  نــادت  كمــا  الكفــرة«.  تصفيــة 

أن  حتــى  األرمــن،  ضــد  بالجهــاد  الســلطنة 

املجتمعيــن باملســاجد تحــت تأثيــر الشــحن 

أرمنــي  تــرك  »عــدم  علــى  أقســموا  الدينــي 

الحيــاة«. قيــد  علــى  واحــد 

الزيتــون«،  »غصــن  عمليــة  بــدء  ومــع 

زاد التوجــه نحــو تدييــن الخطــاب الرئا�ســي 

املكثــف  االســتخدام  خــالل  مــن  الترـكـي 

واملقــوالت  الدينيــة  للنصــوص  واملحــور 

فــي  السيا�ســي  االســتثمار  وبــرز  التراثيــة، 

دعــوة  فــي  الرئاســية  الخطابــات  أدلجــة 

للذهــاب  األتــراك  للمواطنيــن  أردوغــان 

»الفتــح«،  ســورة  وتــالوة  للمســاجد 

»املنــوط بهــا قضــاء الحوائــج ونيــل املــراد«، 

فــي  التركيــة  القــوات  انتصــار  أجــل  مــن 

وأصــدرت  الزيتــون«.  »غصــن  عمليــة 

رئاســة الشــؤون الدينيــة تعليمــات إلــى أئمــة 

قبيــل  »الفتــح«  ســورة  بقــراءة  املســاجد 

انطــالق  عشــية  والفجــر  العشــاء  صــالة 

الدينيــة  املجالــس  وروجــت  العمليــة. 

املســماة بـــ »مجالــس علمــاء الديــن« -والتــي 

فــي إفريقيــا وآســيا- للحملــة  أنشــأتها تركيــا 

الصلــوات  وأقامــت  التركيــة،  العســكرية 

الترـكـي. »الجهــاد«  لنصــرة 

زمــن  منــذ  تركيــا  أن  القصــد 

معضلــة  زالــت  ومــا  تواجــه  اإلمبراطوريــة 

األقليــات  مــع  التعامــل  بشــأن  أخالقيــة 

أو  كنفهــا  فــي  عاشــت  التــي  والعرقيــات 

جوارهــا، فإبــادة األرمــن برغــم مــرور أكثــر 

مــن  واحــدة  تمثــل  زالــت  مــا  قــرن،  مــن 

علــى  الحــرب  وبرغــم  اإلنســانية،  الجرائــم 

معلوماتــي  تضليــل  وممارســة  الحقيقــة، 

بشــأن أرقــام الضحايــا، فــإن إبــادة األرمــن 

يمكــن  وال  مفتوحــة،   
ً
جروحــا ســتظل 

 ،
ً
رســميا االعتــذار  دون  مــن  تضميدهــا 

وتقديــم تعويــض عــادل ينصــف مظلوميــة 

األرمــن. كمــا أن التدخــل التركــي فــي عفريــن، 

الكرديــة  التيــارات  مواجهــة  دعــاوى  تحــت 

إنســانية  مــآٍس  عــن  أســفر  اإلرهابيــة، 

كشــفت عــوار أخالقيــات النخــب التركيــة.

للسياســة  األخالقيــة  املفارقــات 

بمــن  االحتفــاء  فــي   
ً
أيضــا بــدت  التركيــة 

اإلبــادة،  ارتــكاب  تهــم  إليهــم  ُوجهــت 

العدالــة  حــزب  احتفــال   
ً
خصوصــا

والتنميــة، بمئويــة الســلطان عبدالحميــد 

الثانــي الــذي حكــم الدولــة العثمانيــة ألكثــر 

عقــود. ثالثــة  مــن 

فــي  تركيــا  مماطلــة  إن  القــول  يبقــى 

 103 مــرور  بعــد  األرمــن  بإبــادة  االعتــراف 

عفريــن  علــى  والســيطرة  عليهــا،  أعــوام 

جهــود  عــن  تنفصــل  ال  منبــج  علــى   
ً
وقريبــا

العثمانيــة  الدولــة  إرث  إحيــاء  محــاوالت 

والجغرافــي. السيا�ســي  التمــدد  طريــق  عــن 

 19 الحيــاة  جريــدة   - مصــري  كاتــب   *

 2018 يونيــو 

تركيا ولعنة املا�ضي  ... تتمة

أرمينيــا  فــي  والفلســفة  التاريــخ  كليــة  مــن 

الصحافــة  فــي  عمــل  الســوفييتية، 

الســوفييتية واألرمنيــة باللغــة الكرديــة بيــن 

خــاص  وبشــكل   ،2006  –  1962 عامــي 

الجديــد«،  »الطريــق  تــازه  ريــا  صحيفــة  فــي 

 مــن األعمــال، تنوعــت بيــن 
ً
 كبيــرا

ً
فتــرك تراثــا

بالنقــد  اشــتهر  املنوعــة.  والكتــب  املقــاالت 

 فــي اتحــاد الصحفييــن 
ً
األدبــي، وكان عضــوا

الكتــاب  اتحــاد  فــي   
ً
وعضــوا الســوفييت 

مجلــس  ورئيــس  أرمينيــا  فــي  والصحفييــن 

أرمينيــا. فــي  ـــرد 
ُ

الك املفكريــن 

فــي  كمترجــم  تــازه«  »ريــا  فــي  عمــل 

إلــى  الثقافــة،  قســم  رئيــس  ثــم  البدايــة، 

رئيــس   
ً
وأخيــرا التنفيــذي،  الســكرتير 

  .2006-1991 عامــي  بيــن  تحريرهــا 

مــن  الفخــري  الدبلــوم  علــى  حصــل 

األعلــى  الســوفييت  مجلــس  رئاســة  هيئــة 

لجمهورية أرمينيا االشــتراكية الســوفييتية 

فــي  الشــرف  لقــب  ونــال   ،1980 عــام 

.1986 عــام  األرمنيــة  الصحافــة 

مجموعــة   12 ســرداريان  نشــر 

فــوات   –  1974 األم  يــد  وهــي:  قصصيــة 

 –  1985 القلــب  صــوت   –  1979 األوان 

قريتنــا 2006 – الحيــاة 2008 – وغيرهــا 

مجموعــات  ثــالث  منهــا  الكرديــة،  باللغــة 

قصصيــة باللغــة الروســية: حفــل الزفــاف 

مــا  ليلــة  فــي   –  2007 متــى  إلــى   –  2005

2013. ولــه بعــض الكتــب فــي أدب األطفــال 

بالروســية والكرديــة وترجمــت أعمالــه إلــى 

األرمنيــة.   اللغــة 

األدبيــة  األعمــال  مــن  الكثيــر  ترجــم 

األرمنيــة إلــى اللغــة الكرديــة مثــل مؤلفــات 

إســهاكيان  وآفيتيــك  كوشــار  هراتشــيا 

مقــاالت  وترجــم  الكتــب،  مــن  والعديــد 

ودســتور  بريجينيــف  الســوفييتي  الرئيــس 

االتحــاد الســوفييتي وروايــة أرضنــا البكــر 

الكرديــة.  اللغــة  إلــى  ذلــك  وغيــر  الشــهيرة 

إيــران  فــي  إعالميــة  فعاليــات  فــي  شــارك 

ويعتبــر  وروســيا،  العــراق  وكردســتان 

الثانــي  الجيــل  مــن  ســرداريان  آماريــك 

الســوفييتي.  االتحــاد  فــي  األكــراد  للكتــاب 

 لخدماتــه فــي مجــال الصحافــة 
ً
تقديــرا

الســوفييتية،  الحكومــة  قبــل  مــن  واألدب 

الوثائقــي  الفيلــم  أبطــال  أحــد  كان 

الــذي يتحــدث  »صديقــي القديــم 1988« 

األرمنيــة،  الكرديــة  الصداقــة  تاريــخ  عــن 

املشــاهد  بعــض  فــي  الفيلــم  ويصــور 

هيئــة  اجتمــاع  مــن  لقطــات  الرئيســية 

تحريــر جريــدة ريــا تــازه الســوفييتية ويظهــر 

الهيئــة  عمــل  يقــود  ســرداريان  آماريــك 

الجريــدة  تاريــخ  عــن  الفيلــم  فــي  ويتحــدث 

.1931 عــام  منــذ 

لــه  فــي مقــال  الكاتــب آالن داود  يقــول 

عــن الكاتــب الراحــل: لــم يتنكــر ســرداريان 

لتاريخــه، بــل حــرص فــي الســنوات األخيــرة 

أن ينبــض تراثــه بالحيــاة مــرة ثانيــة، تــراث 

وتــراث  الكرديــة،  األرمنيــة  الصداقــة 

األدب  فــي  العظمــى  الوطنيــة  الحــرب 

نــورا  ابنتــه  بمســاعدة  وأســس  الكــردي، 

باللغتيــن   
ً
إلكترونيــا  

ً
موقعــا ســرداريان 

أعمالــه  كل  يضــم  والروســية،  الكرديــة 

املنشــورة ومراســالته وصــوره وذكرياتــه... 

إن تراثــه هــو موســوعة املواطنيــن األكــراد 

ألهــم  مكثــف  وأرشــيف  الســوفييت، 

التاريــخ.  مــن  املرحلــة  تلــك  محطــات 

http://kurd. املوقــع:  رابــط 
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وذكــر داود عــن الفقيــد: قبيــل رحيلــه 

الرســائل  مــن  جملــة  كتــب  قليلــة،  بأيــام 

عــن االتحــاد الســوفييتي، وهــو علــى فــراش 

»كنــت  األخيــرة:  رســالته  فــي  يقــول  املــوت، 

اليــوم   حتــى عــام 1991، ولكننــي 
ً
شــيوعيا

 
ً
حاميــا الســوفييتي  االتحــاد  كان  أقــول: 

ســعداء  عشــنا  لقــد  الصغيــرة،  للشــعوب 

الفــن  فــي  ذلــك  نملــك كل �ســيء، وانعكــس 

واألدب«. والعلــم 

تــازه  ريــا  خســرت  ســرداريان  برحيــل 

 
ً
قامــة واألرمنــي  الكــردي  الثقافــي  والوســط 

واالكــرام. االجــالل  تســتحق  مرموقــة 

وداع سرداريان  ... تتمة

في زيارة للبروفيسور جليلي جليل
وفــق توجهــات حــزب الوحـــدة )يكيتــي( 

والفــن  الثقافــة  لرمــوز  األهميــة  إعطــاء  فــي 

)صــالح  ضــم  منــه  وفــد  قــام  الكردييــن، 

علمــداري، حبيــب إبراهيــم، لقمــان آيانــة، 

مصطفــى آلــي، محمــد كــوردي، صــالح عبــد 

بزيــارة   ،2018/6/23 الســبت  يــوم  هللا(، 

جليلــي  املعــروف  الكــردي  البروفيســور 

جليــل، وذلــك فــي مكتبتــه بإحــدى ضواحــي 

فيينــا. النمســاوية  العاصمــة 

 عــن 
ً
تحــّدث البروفيســور جليلــي مطــوال

زيارتــه الســابقة لســوريا، وعّبــر عــن إعجابــه 

اهتماماتهــم،  ناحيــة  مــن  ســوريا  ـــرد 
ُ

بك

خاصــة بالشــأنين السيا�ســي والثقافــي، كمــا 

 
ً
مقدمــا لديهــم،  التــراث  غنــى  عــن  تحــّدث 

الكريمــة. االلتفاتــة  هــذه  علــى  الشــكر 

عــن  أيضــا  الحــزب  وفــد  عّبــر  وبــدوره 

شــكره وتقديــره للجهــود التــي بذلهــا ويبذلهــا 

الســّيد جليــل ووعــدوه بتكــرار زيارتــه كلمــا 

الظــروف.   ســنحت 

بالذكــر  الجديــر 

أّن البروفيســور جليــل 

أعمــدة  أحــد  هــو 

الثقافــة الكردّيــة، ولــه 

الدراســات  مــن  الكثيــر 

خاصــة  واألبحــاث، 

التــراث  مجــال  فــي 

مكتبــة  ويمتلــك  الكــردي،  والفولكلــور 

تضــم أكثــر مــن عشــرين ألــف كتــاب، عــدا 

واملخطوطــات. الوثائــق 
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أملانيــا،  فــي   1956 عــام  أواســط  املنعقــد 

 لهــا حســب قولــه فــي مقابلــٍة 
ً
وانتخــب رئيســا

جعفــر. علــي  مــع 

فيــو،  بــن  فيــو  زمجــي  أحمــد  الدكتــور 

منطقــة   – كرســانة  قريــة   1928 مواليــد 

حزيــران   4 فــي  توفــي  )عفريــن(،  ــرداغ 
ُ

ك

آخــن  مدينــة  قــرب  بمدينــة   ،2018

اإلثنيــن  يــوم  جثمانــه  ــيع 
ُ

وش األملانيــة، 

مــن  2018/6/11، وســط حضــور حشــٍد 

وكرديــة. أملانيــة  وشــخصيات  أصدقائــه 

بكلمــة  األملــان  أحــد  تقــدم  وداعــه  فــي 

بتقديــم  جعفــر  علــي  بــدأ  ثــم  معبــرة، 

أن  األولــى  للمــرة  أعلــن  حيــث  الحفــل، 

الفقيــد وزوجتــه قــد أوصيــا بتوريــث ملكيــة 

فــي  الكــردي  املعهــد  إلــى  فيــه  بمــا  بيتهمــا 

باريــس، ثــم شــكر د. محمــد بــركات باســم 

تعازيهــم،  علــى  الحضــور  الراحــل  عائلــة 

وأثنــى الشــخصية الكرديــة آبيــه جمــو علــى 

للجميــع،  العــزاء   
ً
الفقيــد، مقدمــا خصــال 

حــزب  باســم  إبراهيــم  حبيــب  ألقــى  كمــا 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

 مقتضبــة، ذكــر فيهــا كفــاح الفقيــد 
ً
كلمــة

فــي املجــال القومــي الكــردي والعلمــي، وأن 

 
ً
مقدمــا الكــردي،  للشــعب  خســارة  رحيلــه 

أخلــص التعــازي، ومــن جانبــه ذكــر الكاتــب 

كان  الراحــل  أن  جمــو  مامــد  واللغــوي 

ـــرد الذيــن أغنــوا تاريــخ 
ُ

 مــن رواد الك
ً
واحــدا

 ،
ً
 معنويــا

ً
كردســتان، والذيــن يبقــون ذخــرا

 
ً
 لجبــل األكــراد، متحدثــا

ً
فقــد كان صــورة

الشــكر   
ً
ومقدمــا حياتــه،  مــن  مالمــح  عــن 

. للحضــور

أحمد زمجي في رحيله  ... تتمة

هتشلي ردوغان – �ب
أ
كية منجزة ... فوز HDP صادم ل ت �ت انتخا�ب

العدالــة  حــزب  اســتطاع  أن  بعــد 

رئيســها  وبزعامــة   AKP تركيــا   – والتنميــة 

رجــب طيــب أردوغــان تمريــر مشــروع نظــام 

معتــادة  غيــر  واســعة  )بصالحيــات  رئا�ســي 

 ،2017 نيســان  اســتفتاء  فــي  للرئيــس( 

مــع  وبالتحالــف  وطاقمــه  أردوغــان  عمــل 

دولــت  بزعامــة   MHP القوميــة  الحركــة 

باهتشــلي علــى التحضيــر إلجــراء انتخابــات 

موعــده  قبــل  مبكــرة  ورئاســية  برملانيــة 

وذلــك   ،2019 الثانــي  تشــرين  االعتيــادي 

الطــوارئ  حــاالت  تبعــات  مــن  لالســتفادة 

 –  2016 تمــوز  منــذ  املفروضــة  املتتاليــة 

إثــر االنقــالب الفاشــل، وكذلــك مــن جملــة 

واإلداريــة  التنظيميــة  األمــور  فــي  تعديــالت 

والقانونيــة بخصــوص اجــراء االنتخابــات، 

رافقــت  التــي  اإلعالميــة  الحملــة  ومــن 

امللــف  فــي  تركيــا  حققتهــا  التــي  املكتســبات 

ومــن  عفريــن،  احتــالل   
ً
خاصــة الســوري، 

الخطــاب  فــي  القومــي   – الدينــي  التــزاوج 

والشــعارات التــي عّمــت املســاجد ووســائل 

التــي  الترهيــب  إلــى أجــواء   
ً
االعــالم، إضافــة

تركيــا  وشــرق  جنــوب  واليــات  فــي  رضــت 
ُ
ف

التــي  االعتقــاالت  وحملــة  )الكردســتانية(، 

اآلالف  وعشــرات  الحــّرة  األصــوات  طالــت 

مــن أعضــاء حــزب الشــعوب الديمقراطيــة 

HDP وأحــزاب املعارضــة األخــرى، وتضييق 

نشــاطاتها. علــى  الخنــاق 

 24 بتاريــخ  االنتخابــات  جــرت 

التوتــر  مــن  أجــواء  فــي   ،2018 حزيــران 

والتشــنج، ووقــوع العديــد مــن التجــاوزات 

واالنتهاكات، فلم تســمح الســلطات التركية 

دميرتــاش  الديــن  الرئا�ســي صــالح  للمرشــح 

عــن الـــ HDP بالخــروج مــن الســجن وقيــادة 

مــن  شــارك  بــل   ،
ً
حــّرا االنتخابيــة  حملتــه 

أو  مســجلة  خطابــات  عبــر  معتقلــه  داخــل 

مــن خــالل  أو  الشاشــات  عبــر  بــث مباشــر 

صحفيــة. مقابــالت 

فــي  جــاء  ومثلمــا  النتائــج،  حيــث  مــن 

اســتفتاء إقــرار النظــام الرئا�ســي، جــاء فــوز 

بأغلبيــة  باهتشــلي   – أردوغــان  تحالــف 

الســلطة  ألدوات  امتالكــه  رغــم  ضئيلــة، 

واملال، وممارســته لكافة أســاليب الترغيب 

عــن  فــي صــورٍة واضحــة  والترهيــب، وذلــك 

مــواالة  بيــن  منقســمة  مجتمعيــة  حالــة 

حــزب  حققــه  الــذي  الفــوز  أمــا  ومعارضــة. 

رغــم   ،%10 الـــ  عتبــة  وتجــاوزه   HDP الـــ 

مــورس  الــذي  والعــداء  الواســع  التضييــق 

ونعتــه  تحجيمــه  محــاوالت  وكل  ضــده، 

 
ً
بمختلــف األوصــاف املســيئة، جــاء صادمــا

وفــي  وحزبيهمــا،  باهتشــلي  و  ألردوغــان 

لتأييــد الجماهيــر الكرديــة  إشــارٍة واضحــة 

ورؤيــة  والديمقراطيــة  الســالم  ملشــروع 

العادلــة  الكرديــة  للقضيــة  الســلمي  الحــل 

تركيــا. فــي 

ومــن جهــة أخــرى لــم تســتطع املعارضــة 

عــزز مــن مواقعهــا 
ُ
التقليديــة العلمانيــة أن ت

وتتقــدم عّمــا ســبق مــن نتائــج.

 لحــزب الشــعوب الديمقراطيــة 
ً
ودعمــا

الســلمي  السيا�ســي  ومشــروعه   HDP

آلــي  شــيخ  الديــن  محــي  هنــأه  الديمقراطــي، 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير   –

علــى  وقواعــد،   
ً
قيــادة ســوريا،  فــي  الكــردي 

عبــر رســالة  األخيــرة،  االنتخابــات  فــي  فــوزه 

ســعادة  عــن  فيهــا  عّبــر  الكرديــة،  باللغــة 

 بهــذا النجاح 
ً
ـــرد والديمقراطييــن جميعــا

ُ
الك

الــذي يعــزز مــن دور HDP ومكانتــه ويلقــي 

لــه   
ً
متمنيــا جديــدة،  بمســؤوليات  عليــه 

والحريــة  الســلم  أجــل  مــن  الكفــاح  دوام 

واملســاواة. 

نـدوة سياسية في فيينا
عضــو  علمــداري  صــالح  بحضــور 

اللجنــة السياســّية لحــزب الوحــدة )يكيتــي( 

القيادّيــة  الهيئــة  ِإبراهيــم عضــو  و حبيــب 

وجمــع  للحــزب،  اوروبــا  منظمــة  ومســؤول 

واألعضــاء،  واملهتميــن  األصدقــاء  مــن 

يــوم األحــد  النمســا مســاء  أقامــت منظمــة 

نــدوة  فيينــا  العاصمــة  فــي   2018/6/24

. ســّية سيا

آخــر  حــول  علمــداري  فيهــا  تحــدث 

وريفهــا  عفريــن  مدينــة  فــي  األوضــاع 

املدنيــون  لهــا  يتعــرض  التــي  واالنتهــاكات 

إلــى  تطــرق  كمــا  يــوم،  بعــد   
ً
يومــا العــزل 

محــاوالت حــزب الوحــدة مــن أجــل تقريــب 

الحركــة  أطــراف  بيــن  النظــر  وجهــات 

 
ً
مبينــا ســوريا،  فــي  الكرديــة  السياســية 

أهمّيــة انعقــاد مؤتمــر قومــي كــردي بأســرع 

ممكــن. وقــت 

وتحــدث ابراهيــم بــدوره عــن اللقــاءات 

التــي يقــوم بهــا الحــزب مــع برملانــات الــدول 

ومطالبتهــا  حــدا،  علــى   
ً
كال األوروبيــة 

عفريــن،  مدينــة  ســكان  مــع  بالوقــوف 

املدنييــن  تجــاه  اإلنســاني  بواجبهــا  والقيــام 

فــي عفريــن، ووقــف بيــع الســالح. فــي الختــام 

عــن  واإلجابــة  الحضــور  الــى  االســتماع  تــّم 

صــدر. برحابــة  القّيمــة  تســاؤالتهم 
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علــى  لعدوانهــا  تســّوق  التركيــة  الحكومــة  كانــت  عندمــا 

عفريــن فــي أروقــة السياســات الدوليــة مســتعينة بســفاراتها، 

الخــارج،  فــي  بشــركاتها وتجارهــا وجالياتهــا  ممثلياتهــا، وحتــى 

ضــد  تركيــا  ومســاجد  جوامــع  معظــم  صلــوات  تســخير  مــع 

خيــال  مــن   
ً
أحداثــا وتؤلــف  الحجــج  لّفــق 

ُ
ت وهــي  عفريــن، 

اســتخباراتها، مــن أجــل تبريــر هــذا العــدوان، كانــت تأثيــرات 

التنافــس والصــراع املزمنيــن بيــن أحــزاب كردســتانية خــارج 

ســوريا باديــة للعيــان علــى املشــهد الكــردي الســوري، الــذي 

تطّبــع بانقســام سيا�ســي ومهاتــرات وتبــادل اتهامــات وشــروخ 

تســللت مــن خاللهــا حكومــة أنقــرة كمــا تريــد ولتســتميل إلــى 

أدالء  بهــم  املغــرر  البعــض  ليعمــل  وبالتالــي  طرفهــا كثيريــن، 

)قــوره جييــن( لــدى التركــي وأعوانــه، وذلــك لالســتحواذ علــى 

ـــرد ســوريا فــي إطــار أزمتهــا والصــراع اإلقليمــي الدولــي 
ُ

ملــف ك

عليهــا.

 علــى عمــل أطــراف كردســتانية 
ً
ذاك الصــراع أثــر ســلبا

فــي فضــح مرامــي تركيــا مــن عمليــة غــزو عفريــن أو علــى األقــل 

فــي تفنيــد مزاعمهــا، كمــا أعــاق أداء واجباتهــا فــي الدفــاع عــن 

عفريــن، وحتــى بعــد االســتيالء عليهــا، رغــم هــول مــا تفعلــه 

قــوات االحتــالل ومرتزقتــه.

أكبــر   
ً
 كردســتانيا

ً
ـــرد ســوريا عبئــا

ُ
ك تحميــل  جــرى  لقــد 

أضيفــت  ممــا  قوميــة،  شــعارات  تأثيــر  تحــت  طاقتهــم،  مــن 

إلــى  عــدة،  تعقيــدات  الســوري  الداخــل  فــي  قضيتهــم  إلــى 

مطالبــون  فهــم  النظــام.  وقمــع  الشــوفينية  مظالــم  جانــب 

اليــوم بإعــادة صياغــة عالقاتهــم مــع األطــراف الكردســتانية 

وبلــورة  املتبــادل،  االحتــرام  إلــى  التبعيــة  مــن  وتحريرهــا 

 ،
ً
فــي ســوريا وتفعيلهــا وطنيــا الكرديــة  القضيــة  خصوصيــة 

ووضــع  البينيــة  العالقــات  بتحســين  مطالبــون  هــم  كمــا 

واعتمــاد أســس العمــل املشــترك وفــق رؤيــة سياســية كرديــة 

شــفافة.

ـــرد سوريا بحاجة لضبط وتفعيل أدواتهم النضالية، 
ُ

ك

أحــزاب وأطــر ومؤسســات، بمنهــج أكثــر موضوعيــة وواقعيــة 

، وفــاًء ألولئــك املناضليــن الــذي ضحــوا بمــا أمكــن فــي 
ً
وتنظيمــا

الدفــاع عــن قضيــة شــعبهم العادلــة، ولدمــاء الشــهداء الــذي 

 عــن 
ً
ســطروا البطــوالت فــي وجــه األعــداء والحاقديــن دفاعــا

الكرامــة والتــراب.

علينــا   
ً
لزامــا نــرى   ،61 الـــ  الســنوية  املناســبة  وبهــذه 

األول  الرعيــل  رجــاالت  جميــع  وعذابــات  جهــود  اســتذكار 

الذيــن ســاهموا فــي بنــاء وانطالقــة عمــل أول تنظيــم سيا�ســي 

بينهــم  مــن   ،1957 حزيــران   14 فــي  ســوريا/حلب  فــي  كــردي 

أبنــاء عفريــن األربعــة الســادة األفاضــل رشــيد حمــو، محمــد 

علــي خوجــة، شــوكت نعســان وخليــل محمــد،... وعلــى دربهــم 

ســائرون.

 الدكتور أمحد زجمي فيو يف رحيله األبديعلى دربهم سائرون...

زيارة وتهنئة يف مكتب HDP بأربيل

 
ً
جامعــة يدخــل  عفريــن  منطقــة  مــن  طالــب  أول 

أملانيــة عــام 1955، بعــد طــرده مــن تركيــا علــى خلفيــة 

مــن  األخيــرة  األعــوام  فــي  وهــو  وعالقاتــه،  نشــاطاته 

دراســة الطــب فــي مدينــة اســتنبول التــي ســافر إليهــا بعــد 

نيلــه شــهادة البكلوريــا عــام 1950 فــي حلــب، وكان قــد 

 1943 عــام  االبتدائــي  الخامــس  شــهادة  علــى  حصــل 

عفريــن. بمدرســة 

، ومــارس 
ً
تــزوج مــن أملانيــة ولــم ينجــب منهــا أوالدا

، ولــم ينقطــع عــن زيــارة 
ً
فــي أملانيــا عقــودا مهنــة الطــب 

عفريــن وأهلهــا، بــل ظلــت ذاكرتــه متقــدة عــن منطقتــه 

وناســها، وهــو الــذي ســاعد الكثيــر مــن الالجئيــن.

فــي  ـــرد 
ُ

الك الطلبــة  لجمعيــة  املؤسســين  مــن  كان 

األول  مؤتمــره  فــي  شــارك  حيــث  15 أوربــا، 

برئاســة  وفــد  زار   2018/6/30 ســبت  يــوم  صبــاح 

مصطفــى مشــايخ نائــب ســكرتير حــزب الوحـــدة )يكيتــي( 

مكتــب حــزب الشــعوب الديمقراطيــة )HDP( فــي مدينــة 

قبــل  مــن  الوفــد  اســتقبل  العــراق.  كردســتان   – أربيــل 

عضــوي الرئاســة املشــتركة للمكتــب كل مــن عابــد ومزيــن.

فوزهــم  علــى  اإلخــوة  بتهنئــة  كلمتــه  مشــايخ  اســتهل 

فــي االنتخابــات البرملانيــة التركيــة، وركــز فــي حديــث علــى 

وادانــة  تركيــة  داخــل  الســلمي  الديمقراطــي  النضــال 

االحتــالل التركــي لعفريــن والجرائــم التــي ترتكــب فــي ظلــه، 

 إلــى أن الحــل املأمــول فــي ســوريا هــو حــل سيا�ســي.
ً
منوهــا

الزيــارة  علــى  الشــكر  قّدمــت  املشــتركة  الرئاســة 

وأكــدت علــى ضــرورة اســتمرارية الزيــارات املتبادلــة بيــن 

ـــرد فــي كال البلديــن.
ُ

 لقضايــا الك
ً
الحزبيــن، وذلــك خدمــة

وداع كاتب »ريا تازه« آماريك سرداريان
 2018 شــباط   19 بتاريــخ  األوكرانيــة،  خاركــوف  مدينــة  وّدعــت 

الجديــد«  »الطريــق  تــازه  ريــا  جريــدة  فــي  الكبيــر  والصحفــي  الكاتــب 

الـــ  إلــى مثــواه األخيــر، عــن عمــر ناهــز  الســوفييتية آماريــك ســرداريان 

االتحــاد  فــي  الكــردي  األدب  ممثلــي  أبــرز  مــن  يعتبــر  والــذي   ،
ً
عامــا  83

أرمينيــا.  وجمهوريــة  الســابق،  الســوفييتي 

وتخــرج  آالغــوز  جبــل  منطقــة  فــي  الثانويــة  14 درس 


