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... إدلب – عفرين و أدوار االحتالل الرتكي
ً
مع طبول اإلعالم مشاال
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تظاهرة كردية يف بروكسل تنديداً باالنتهاكات يف عفرين املحتلة

إدلــب  محافظــة  أوضــاع  تتصــدر 

العالمــي،  عناويــن كبريــات وســائل اإلعــام 

مــن بينهــا وكاالت أنبــاء وفضائيــات أشــهرها 

التركيــة،  و)أناضــول(  القطريــة  )الجزيــرة( 

قمــة  الجتماعــات  ماراتونــي  ســباق  وســط 

واملســتويات،  الجوانــب  متعــددة  وزيــارات 

ووزراء  لرؤســاء  شــتى  تصريحــات  تعقبهــا 

الســوري  بامللــف  معنيــة  بأنهــا  تــرى  دول 

يتخللهــا  الســوريين،  مــن غيرهــا ومــن  أكثــر 

أحــوال ومصيــر  البعــض علــى  قلــق وتباـكـي 

املدنييــن فــي إدلــب، دون االلتفــات إلــى جملة 

علــى   
ً
يوميــا املرتكبــة  والفظاعــات  الجرائــم 

مــدار الســاعة بحــق مدنيــي منطقــة عفريــن 

فــي ظــل اســتمرار االحتــال الترـكـي لهــا منــذ 

ــد  تعمُّ وافتضــاح  املنصــرم،  آذار  شــهر 

حقيقــة  علــى  التســتر  فــي  اآلخــر  البعــض 

املعارضــة  جماعــات  تمارســها  التــي  األدوار 

مســاعي  وراء  ولهاثــه  التكفيريــة،  املســلحة 

فــي  الطامعــة  تركيــا  سياســات  تســويغ 

الشمال السوري، حيث بات من املعروف 

لــدى كل ذي بصيــرة أن تركيــا الجــارة وعلــى 

األزمــة  عمــر  مــن  ســنوات  ثمانــي  مــدار 

الســورية لعبــت والتــزال لعبتهــا التخريبيــة 

وإعاقتهــا  الســوري،  الداخــل  فــي  واملريبــة 

سيا�ســي  مخــرج  إيجــاد  ملســاعي  الفعليــة 

ســلمي لألزمــة، وذلــك بزعمهــا الحــرص علــى 

حريــة وكرامــة الســوريين، وعزفهــا املمجــوج 

لطاملــا  الــذي  الطائفــي  الدينــي  الوتــر  علــى 

عــرف بــه حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 

 لتأليــب الــرأي 
ً
فــي أنقــرة، والــذي يجهــد كثيــرا

حضــور  ضــد  واإلســامي  العربــي  العــام 

ـــرد التاريخــي فــي الشــمال 
ُ

الك

» مدينة عفرين بعد احتاللها - صورة من صفحة منظمة العفو الدولية «

تظاهــر   ،2018/8/25 الســبت  يــوم 

ـــرد فــي أوربــا أمــام مبنــى 
ُ

مئــاٌت مــن أبنــاء الك

البلجيكيــة  العاصمــة  فــي  األوربــي  البرملــان 

باالنتهــاكات   
ً
تنديــدا وذلــك  بروكســل، 

الترـكـي  الجيــش  يرتكبهــا  التــي  والجرائــم 

والفصائــل املســلحة املواليــة لــه فــي منطقــة 

املحتلــة. عفريــن 

ُرفعت في التظاهرة شــعارات التضامن 

مــع عفريــن وأهلهــا، وأخــرى رافضــة للوجــود 

وكمــا  الجرائــم،  الرتــكاب  منــددة  الترـكـي، 

لقيــت كلمــات عديــدة.
ُ
أ

 موجهــة 
ً
هــذا ونشــر املتظاهــرون رســالة

إلــى رئاســة وأعضــاء البرملــان األوربــي، بعــدة 

البرملــان،  إلــى  منهــا  نســخة  وســلموا  لغــات، 

حيــث جــاء فيهــا:

حــرب  أوضــاع  تعيــش  ســورية   ...((

ازداد  وقــد  أعــوام،  ســبعة  منــذ  مأســاوية 

تعقــد  بســبب   
ً
تعقيــدا السيا�ســي  الوضــع 

األجنــدات  وتداخــل  السيا�ســي  املشــهد 

وترتــب  والداخليــة.  واالقليميــة  الدوليــة 

مأســاة  ازديــاد  ذلــك  علــى 

مجال علي شهيداً

لهــا، نعــت منظمــة دمشــق  فــي تصريــح 

جمــال  الشــهيد  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب 

علــي )أبــو رينــاس( عضــو اللجنــة املنطقيــة 

توفــي  الــذي  املنظمــة،  6 فــي   7
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ً السويداء أيضاً نزفت دماً غزيرا

 
ً
جاهــدا ويســعى  كان،  وأينمــا  الســوري 

ســورية  ألراٍض  احتالــه  عمــر  إلطالــة 

ارتهنــت  ســورية  معارضــة  مــن  بغطــاء 

منــذ  انقــرة  وأجنــدات حكومــة  لسياســات 

آذار  الســورية-  األزمــة  تفجــر  بدايــات 

عبــر  فاقــع  بوضــوح  ذلــك  ــى 
َّ

تجل  ،2011

فــي  األعلــى  اإلســامي  مجلســها  مبــادرة 

اآلونــة األخيــرة إلــى إصــدار فتــاوى وتعاميــم 

بعــد  التركيــة،  الليــرة  عــن   
ً
دفاعــا خطيــة 

تعاملــه  إلغــاء  علــى  مــدة  منــذ  إقدامــه 

بالعملة الســورية، واســتبدالها بالتركية في 

أســواق املــداوالت، ممــا أثــار موجــة ســخط 

واســتهجان لــدى معظــم الســوريين حيــال 

هكــذا ســلوكيات شــائنة تنتهجهــا معارضــة 

وحيــاة  العــدل  قيــم  علــى  الحــرص  تزعــم 

تمييــز. دون  املدنييــن 

مع طبول االعالم  ... تتمة

النســبيين  واالســتقرار  األمــان  رغــم 

 – الســويداء  مدينــة  بهمــا  تحلــى  اللذيــن 

أعــوام  ســبعة  مــدار  علــى  ســوريا  جنــوب 

مضــت، والتــي يقطنهــا أغلبيــة مــن الطائفــة 

الدرزيــة، لــم تســلم مــن هجمــات اإلرهابييــن 

الجهادييــن اإلســاميين، فقــد شــنت قــوات 

 بالتســلل إلــى وســط 
ً
 مباغتــا

ً
داعــش هجومــا

عمليــات  ونفــذت  قراهــا،  وبعــض  املدينــة 

األربعــاء  يــوم  انتحاريــة،  وتفجيــرات  قتــل 

25 تمــوز 2018، أســفرت عــن وقــوع أكثــر 

مــن /300/ بيــن قتيــل وجريــح، واختطــاف 

املعــارك  لتتوالــى  نســاء،  بينهــم  مدنييــن 

والكتائــب  الســورية  والقــوات  داعــش  بيــن 

داعــش  وتتراجــع  الريــف،  فــي  لهــا  التابعــة 

وصــل  حيــث  الباديــة،  نحــو  مواقعهــا  عــن 

واملدنييــن  الســوري  الجيــش  ضحايــا  عــدد 

 خــال شــهر، حســب مــا 
ً
إلــى /450/ شــهيدا

الســوري  واملرصــد  األنبــاء  وكاالت  أكدتــه 

االنســان. لحقــوق 

خــال   
ً
غزيــرا  

ً
دمــا الســويداء  نزفــت 

يــوم واحــد، جــراء مجــزرة فظيعــة، شــبيهة 

لتلــك التــي ارتكبهــا داعــش فــي مدينــة كوبانــي 

اســتنكار  موضــع  فكانــت   ،2014 صيــف 

مجلــس  دانهــا  حيــث  كبيــر،  ومحلــي  دولــي 

رســمي،  بيــان  عبــر  الديمقراطيــة  ســوريا 

وقــال: » إننــا نؤكــد بــأن هــذا اإلرهــاب موجــه 

الــدروز  املوحديــن  ثقافــة  ملحــو  باألســاس 

التــي تتميــز بهــا الســويداء وتســاهم فــي إغنــاء 

والتعــدد  التنــوع  ذات  الســورية  الثقافــة 

القومــي والدينــي والطائفــي، وأن آلــة املــوت 

الداع�ســي الســوداء تعّبــر عــن نفســها فقــط 

وال عاقــة لهــا بــأي ديــن؛ فلهــا العاقــة بمــن 

التنظيمــات  هــذه  مثــل  بقــاء  مــن  يســتفيد 

االســتبداد  لســطوة  ترســيخ  مــن  اإلرهابيــة 

شــعب  عمــوم  علــى  معّيــن  نمــط  فــرض  فــي 

ســوريا املعــروف بثقافاتــه املتنوعــة، وأنهــا 

تذكرنــا بمــا فعلــه هــذا اإلرهــاب بأهلنــا مــن 

 ،/ شــنكال  ســنجار/  فــي  اإليزيــدي  املكــون 

فــي  نفســه  اليــوم  مــن  ســنتين  قبــل   
ً
وأيضــا

تعرضــت  التــي  املجــزرة  قامشــلو،  مدينــة 

الشــهداء  مــن  العشــرات  ُمخِلفــة  لهــا 

م املجلــس تعازيــه إلــى أهالــي  والجرحــى.«. وقــدَّ

الســويداء.

التنفيذيــة  الهيئــة  تلقــت  وقــد 

طائفــة  دار  مــن  جوابيــة  رســالة  للمجلــس 

األحــد  يــوم  الــدروز،  املوحديــن  املســلمين 

حمــود  الشــيخين  بتوقيــع   ،2018/8/5

فيهــا:  جــاء  جربــوع،  يوســف  و  الحنــاوي 

 بيانكــم حــول اســتنكار 
ً
»نقــدر ونثمــن عاليــا

بحــق  اإلرهابــي  )داعــش(  تنظيــم  هجمــات 

الســويداء  محافظــة  فــي  األبريــاء  املدنييــن 

شــعوركم  لكــم  ونشــكر  نشــرتموه،  الــذي 

ووقوفكــم الوطنــي مــع محافظة الســويداء، 

واحــد  الســوري  الــدم  أن  نعتبــر  ونحــن 

واملصير السوري واحد، وأن هذا التنظيم 

اإلرهابــي والــذي عانيتــم منــه الديــن لــه إال 

التكفيــر«. إال  لــه  عقيــدة  وال  القتــل، 

آلــي  شــيخ  الديــن  محــي  صــّرح  كمــا 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتي   –

»مجــازر   :
ً
قائــا ســوريا،  فــي  الكــردي 

 
ً
مترافقــة جــاءت  عــار...  وصمــة  الســويداء 

الخافــة  دولــة  تنظيــم  انهيــار  بدايــة  مــع 

مواقعهــا  كامــل  مــن  وتراجعهــا  )داعــش( 

مــع  ومتزامنــة  الســورية،  الجغرافيــا  علــى 

النيــران  إضــرام  فــي  الترـكـي  االحتــال  تعمــد 

 ...
ً
لحــرق الشــجر فــي منطقــة عفريــن شــماال

إننــا فــي الوقــت الــذي نعلــن فيــه كل اإلدانــة 

التــي  الوحشــية  األعمــال  لهــذه  واالســتنكار 

تعرضــت لهــا ســكان الســويداء، ومــن قبلهــا 

مــدن وأريــاف ســورية عــدة، نناشــد جميــع 

واملنظمــات  الحّيــة  السياســية  القــوى 

وأنصــار  العنــف  ومناه�ســي  الحقوقيــة 

البيئــة فــي الداخــل والخــارج، برفــع أصواتهــا 

 مــع ضحايــا قــوى التكفيــر االرهابــي 
ً
تضمانــا

كان.« أينمــا  واإلنســان  للســلم  املعاديــة 

الجاريــة  املفاوضــات  خضــم  وفــي  هــذا 

ســراح  إطــاق  ألجــل  داعــش  تنظيــم  مــع 

قنــوات  عبــر  الســويداء  مختطفــي 

محــددة، ولــم تســفر عــن �ســيء، بــل أقــدم 

أحدهــم،  اعــدام  علــى  اإلرهابــي  التنظيــم 

ســوريا  لقــوات  العامــة  القيــادة  صّرحــت 

 :
ً
الديمقراطيــة بتاريــخ 5 آب 2018، قائلــة

 منــا بوحــدة املصيــر املشــترك لكافــة 
ً
»إيمانــا

فــي  لشــعبنا  ونؤكــد  نعــرب  ســوريا،  أبنــاء 

عــن  املختطفيــن  وأهالــي  الســويداء  مدينــة 

مــع  تبــادل  عمليــة  ألي  التــام  اســتعدادنا 

عناصــر داعــش املعتقليــن لدينــا فــي ســبيل 

ذويهــم  إلــى  وإعادتهــم  املختطفيــن  تحريــر 

الوطنــي  املوقــف  لهــذا   
ً
وتقديــرا وأهلــم«. 

واإلنســاني النبيــل، جــاء فــي رســالة جوابيــة 

املســلمين  لطائفــة  الروحــي  الرئيــس  مــن 

ســلمان  حكمــت  الشــيخ  املوحديــن 

 :2018 آب   7 بتاريــخ  الهجــري، 

نفوســنا  وعطــر  صدورنــا  أثلــج  ))لقــد 

وتاريخكــم  مجدكــم  أســفار  فــي  قرأنــاه  مــا 

النخــوة  شــيم  مــن  حاضركــم  وروعــة 

واإلبــاء، ومــا عبرتــم عنــه فــي بيانكــم الطيــب 

االعتــداء  حــاالت  حــول  باألمــس  الصــادر 

الســافر والغــدر والقتــل والخطــف ألبنائنــا 

وموقفكــم  الصامــدة،  أريافنــا  فــي  وبناتنــا 

مــع أهلكــم وإخوانكــم  الكريــم  وتضامنكــم 

 إخواننــا املحصنــات 
ً
فــي الســويداء، وخاصــة

العفيفــات اللواتــي امتشــقن ســيوف الحــق 

وإننــا   .
ً
مســاكا العقيــدة  وعفــاف   

ً
شــرفا

)عفريــن(  تحريــر  علــى   
ً
جميعــا حريصــون 

مــن األتــراك أوغــاد هــذا الزمــان، الذيــن لــم 

والعــداوات. املــرض  إال  لنــا  يتركــوا 

وتدخلكــم  الكريمــة  وقفتكــم  إن 

العرفــان  بمــداد  لكــم  نســطره  املشــرف 

وثوابكــم  وأجركــم  صحائفنــا  فــي  الجميــل 

منكــم  بمســتغرب  ليــس  وهــذا  هللا،  علــى 

ومــن شــهامتكم، حيــث الوفــاء بالعهــد هــو 

والســام. اإلخــوة  روابــط  لتجســيد  دأبكــم 

، لسان حالنا الشكر والتقدير 
ً
وختاما

ملســاعيكم النبيلــة مــع صالــح الدعــاء للحــق 

الكــروب  هــذه  عنــا  يكشــف  أن  ســبحانه 

فــرج أخواتنــا وأطفالنــا وبناتنــا  فــي  ويعجــل 

املخطوفــات مــن تنظيــم )داعــش(، ونســأله 

تعالــى أن يمطــر ســحائب الفــرج والخــاص 

مــن  واملفقوديــن  املخطوفيــن  جميــع  علــى 

ظالهــا  تحــت  جمعتنــا  التــي  ســورية  أبنــاء 

األطيــاف  بيــن  واألخــوة  املشــاعر  بوحــدة 

أن  القديــر  العلــي  ســائلين  والتاويــن 

ســراحهم  إلطــاق  وإياكــم  مســاعينا  يتــوج 

وســوء.((. دنــس  كل  مــن  ســاملين  بعودتهــم 
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أكثر من مخسة أشهر عىل االحتالل الرتكي لـ عفرين... 
جرائم وانتهاكات ممنهجة

 تراجيديــة، 
ً
ألــوان قاتمــة ترســم لوحــة

ونهــب،  ســلب  وارتــزاق،  لصوصيــة  مــن 

تشــليح وفــدى، تخريــب وتعفيــش، اضــرار 

وغابــات،  أشــجار  وحــرق  تحتيــة  ببنــى 

خطــف وتعذيــب واخفــاء قســري، قمــع وكم 

أفــواه وتهديــدات وإهانــات، تهجيــر قســري 

معظــم  وتعطيــل  ديموغرافــي،  وتغييــر 

مجــاالت الحيــاة، دون أن يتوفــر األمــان أو 

خدمــات مقبولــة... نعــم، جرائــم وانتهــاكات 

 بحــق أهالــي عفريــن 
ً
رتكــب يوميــا

ُ
ممنهجــة ت

ومرتــزق  ترـكـي  جنــدي  أول  دنــس  أن  منــذ 

مــن  العشــرين  فــي  املنطقــة  أراض  مســلح 

كانــون الثانــي 2018، وهــي مســتمرة ألكثــر 

مــن خمســة أشــهر مضــت، منــذ أن احتلــت 

والنواحــي  القــرى  ومعظــم  املدينــة  تركيــا 

لهــا. التابعــة 

مشــهد  فــي  فارقــة  عامــات  هنــاك 

مراقــد  ســرق، 
ُ
ت وآثــار  مســاجد  عفريــن، 

ُيغتصبــن  نســاء  دمــر، 
ُ
ت وقبــور  نبــش 

ُ
ت

كانــت  وإن  الــزواج  علــى  ُيكرهــن  وفتيــات 

أعمارهــن أقــل مــن /18/، كابــات التغذيــة 

قطــع فــي 
ُ
فــي املنشــآت وفــي شــبكات الكهربــاء ت

نحاســها، ســيارات  بيــع  النهــار ألجــل  وضــح 

الطرقــات  علــى  أصحابهــا  مــن  ســلب 
ُ
ت

وداخــل املدينــة وأمــام املنــازل ومــع أحمالهــا 

بينهــم  فيمــا  يتقاتلــون  مســلحون   ،
ً
أحيانــا

علــى الغنائــم واملســروقات، تفجيــرات هنــا 

املدنييــن  لحيــاة  يكــون  أن  دون  وهنــاك 

. قيمــة

مواســم الحبــوب، والفاكهــة والســماق 

غليــل  بينمــا  ُنهبــت،  قــد  والعنــب،  والجــوز 

حراميــة العصــر واملرتزقــة لــم يرتــوي بعــد، 

فهم يكشــرون عن أنيابهم ليلتهموا مواســم 

نفوســهم  تشــتاط  إذ   ،
ً
أيضــا الزيتــون 

إلــى  ينظــرون  وهــم   
ً
ولهاثــا  

ً
حقــدا الدنيئــة 

الوفيــرة. ومواســمها  عفريــن  خيــرات 

، لوحــة تراجيديــة ترســم تفاصيلهــا 
ً
اذا

وأجهزتهــا  أنقــرة  حكومــة  وتحبكهــا 

االســتخباراتية والعســكرية، فــي تأكيــٍد علــى 

ـــرد وعــداٍء لقضاياهــم 
ُ

حقــٍد دفيــن نحــو الك

بواجباتهــا   
ً
يومــا تكتــرث  فلــم  العادلــة... 

تمثــل  كونهــا  املنطقــة  عــن  ومســؤولياتها 

لـــ »خفــض  دولــة احتــال أو دولــة ضامنــة 

التصعيــد« بموجــب اتفاقــات أســتانة علــى 

األقــل!!!

عفريــن  أوضــاع  علــى  إعامــي  تعتيــم 

ونازحيهــا إلــى خــارج املنطقــة، تقاريــر يتيمــة 

صــدر، الينــدى لهــا جبيــن مســؤولي حــزب 
ُ
ت

العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيــا، فــي ظــل 

صمــٍت دولــي مريــب.

فــي  ـــرد 
ُ

الك إرادة  تبقــى  املآ�ســي،  رغــم 

ســوريا وأهالــي عفريــن قويــة، والتــي يســعى 

بــل  الســبل،  بــكل  أعداؤهــم  تحطيمهــا  إلــى 

.
ً
آجــا أم   

ً
عاجــا محنهــم  ســيتجاوزون 

تقرير جديد لألمم املتحدة ترصد االنتهاكات الواقعة يف منطقة عفرين... 

لحقــوق  الســامية  املفوضيــة  أصــدرت 

لألمــم  العامــة  للجمعيــة  التابعــة  االنســان 

 ،2018 حزيــران  شــهر  فــي   
ً
تقريــرا املتحــدة 

يرتكبهــا  التــي  الواســعة  االنتهــاكات  ترصــد 

املســلحة  والفصائــل  الترـكـي  الجيــش 

بعــد  عفريــن،  منطقــة  فــي  بــه  املرتبطــة 

.2018 آذار   18 بتاريــخ  لهــا  احتالــه 

إن منطقــة عفريــن  املفوضيــة  وقالــت 

انتهــاكات  تشــهد  ســوريا  غربــي  شــمال   –

للســرقة  عرضــة  املدنييــن  وأن  واســعة، 

الجســدية  واالعتــداءات  املســلح  والســطو 

إلــى  القتــل  وعمليــات  والخطــف  والترهيــب 

أنهــا  وأشــارت  ـــرد. 
ٌ

الك ضــد  التمييــز  جانــب 

األمــان  انعــدام  عــن  عــدة  تقاريــر  تتلقــى 

العنــف  أعمــال  وعــن  والقانــون  والنظــام 

والفو�ســى.

اختطــاف  حــاالت  املفوضيــة  وثقــت 

ماليــة  فــًدى  دقــع  مقابــل  ســراح  وإطــاق 

دوالر  آالف  ثاثــة  إلــى  ألــف  بيــن  مــا  تتــراوح 

عشــرات  مصيــر  يــزال  ال  بينمــا  أمريكــي، 

أســماء  وثقــت  كمــا   ،
ً
مجهــوال املخطوفيــن 

االنتهــاكات. ترتكــب  مســلحة  فصائــل 

حــاالت  علــى  الضــوء  التقريــر  يســلط 

املناطــق  نازحــي  مــن  عفريــن  فــي  توطيــن 

منــازل  علــى  االســتياء  عبــر  األخــرى، 

خــارج  إلــى  الفاريــن  الشــرعيين  أصحابهــا 

بشــكل  ـــرد 
ُ

الك منــع  جانــب  إلــى  املنطقــة، 

قــد  ممــا  ديارهــم،  إلــى  العــودة  مــن  فعــال 

العرقــي  التكويــن  لتغييــر  محاولــة  يشــكل 

دائــم. بشــكل  للمنطقــة 

ويتحــدث التقريــر عــن اقتياد املدنيين، 

لــدى  أو  منازلهــم  مــن  النســاء،  فيهــم  بمــا 

بنــاًء  واحتجازهــم  التفتيــش  نقــاط  عبــور 

علــى اتهامــات باالنتمــاء إلــى صفــوف مقاتلــي 

وحــدات حمايــة الشــعب YPG أو إلــى حــزب 

.PYD الديمقراطــي  االتحــاد 

الصارمــة  القيــود  عــن  يتحــدث  كمــا 

ضمــن  املواطنيــن  تنقــل  علــى  املفروضــة 

خارجهــا. وإلــى  مــن  أو  املنطقــة 

فيــد 
ُ
ت تقاريــر  أن  املفوضيــة  وأكــدت 

باســتمرار وقــوع اعتــداءات ضــد صحفييــن 

ونشــطاء فــي محاولــة لقمــع االنتقــاد العلنــي 

املســلحة  الجماعــات  أو  التركيــة  للقــوات 

لهــا.  التابعــة 

وقــوع  احتمــال  إلــى  التقريــر  وأشــار 

التركيــة  القــوات  مــن  عســكرية  هجمــات 

أخــرى. كرديــة  مناطــق  علــى  وأعوانهــا 

املفوضيــة  أوصــت  الختــام  وفــي 

الحكومــة التركيــة علــى ضمــان تقيــد جميــع 

الجماعــات املســلحة التــي تمــارس ســيطرتها 

عليهــا فــي عفريــن ومناطــق أخــرى مــن ســوريا 

اإلنســاني  القانــون  بموجــب  بالتزاماتهــا 

الدولــي، والوفــاء بواجباتهــا وحمايــة حقــوق 

كمــا  املنطقــة.  فــي  املتواجديــن  املدنييــن 

دعــت إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الســتعادة 

النظــام العــام والســامة العامــة وضمانهمــا 

عــودة  تســهيل  ضمــان  مــع  اإلمــكان،  قــدر 

وســام،  بكرامــة  ديارهــم  إلــى  النازحيــن 

إلــى  املدنييــن  وصــول  وتيســير  وضمــان 

علــى  للحفــاظ  األساســية  الخدمــات 

الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء واملــاء واملــأوى 

الصحيــة،  والرعايــة  الطبيــة  والخدمــات 

واملوافقــة علــى وتيســير خطــط اإلغاثــة مــن 

مــن  املحايــدة  اإلنســانية  املنظمــات  قبــل 

واإلمــدادات  الغذائيــة  املــواد  شــحن  أجــل 

الطبيــة واملابــس، وتســهيلها بــكل الوســائل 

إلــى  املدنييــن  وصــول  وتيســير  لهــا  املتاحــة 

مــع ضمــان  اإلنســانية،  هــذه اإلغاثــة  مثــل 

حريــة التعبيــر والــرأي، ومنــع التمييــز علــى 

أســاس العــرق أو الديــن أو الــرأي السيا�ســي 

ذلــك. غيــر  أو 
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منظمة العفو الدولية تدعو تركيا لوضع حٍد لالنتهاكات التي ترتكبها قواهتا املسلحة واجلامعات املوالية هلا يف عفرين

الدوليــة  العفــو  منظمــة  أصــدرت 

 ،2018 آب   2 بتاريــخ  ونشــرته   
ً
تقريــرا

عــن  مســتفيضة  تحقيقــات  أعقــاب  فــي 

 – عفريــن  منطقــة  فــي  الســائدة  األوضــاع 

شــمال غــرب ســوريا، ودعــت فيــه الحكومــة 

التركيــة لوضــع حــٍد لانتهــاكات التــي ترتكبهــا 

قواتهــا املســلحة والجماعــات املواليــة لهــا فــي 

عفريــن.

إليكم مقتطفات من التقرير: 

النقــاب  البحثــي  التقريــر  ))يكشــف 

عــن مجموعــة واســعة مــن االنتهــاكات التــي 

يكابدهــا أهالــي عفريــن، وترتكبهــا فــي األغلــب 

الســورية  املســلحة  الجماعــات  واألعــم 

التــي تزودهــا تركيــا بالعتــاد والســاح. ومــن 

التعســفي،  هــذه االنتهــاكات االعتقــال  بيــن 

املمتلــكات،  القســري، ومصــادرة  واإلخفــاء 

القــوات  غضــت  وقــد  النهــب،  وأعمــال 

إن  بــل  عنهــا.  الطــرف  التركيــة  املســلحة 

القــوات  وكذلــك  الجماعــات،  هــذه  بعــض 

علــى  اســتولت  ذاتهــا،  التركيــة  املســلحة 

مــن  اآلالف  تعليــم  عطــل  ممــا  املــدارس، 

األطفــال.

البحــوث  ليــن معلــوف، مديــرة  وقالــت 

العفــو  بمنظمــة  األوســط  الشــرق  ببرنامــج 

واالحتــال  الهجــوم  أدى  »لقــد  الدوليــة: 

العسكري التركي إلى تفاقم معاناة السكان 

ويــات  مــن  كابــدوه  مــا  بعــد  عفريــن،  فــي 

الصــراع املســلح املســتمر منــذ عــدة ســنين. 

تعرضــوا  عمــن  مروعــة   
ً
قصصــا وســمعنا 

لاعتقــال أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري 

الســورية  املســلحة  الجماعــات  أيــدي  علــى 

التــي مــا برحــت تلحــق الدمــار باملدنييــن بــا 

التركيــة«. القــوات  مــن  رادع  أو  ضابــط 

»إن  قائلــة:  معلــوف  ليــن  وأضافــت 

فــي عفريــن، ومــن  قــوة االحتــال  تركيــا هــي 

وســامة  رفاهيــة  عــن  مســؤولة  فإنهــا  ثــم 

علــى  والحفــاظ  املدنييــن،  الســكان 

تقاعســت  اآلن،  وحتــى  والنظــام.  القانــون 

 عــن النهــوض بتلــك 
ً
قواتهــا املســلحة تمامــا

مــن  التهــرب  لهــا  يمكــن  وال  املســؤوليات؛ 

املســلحة  الجماعــات  باتخــاذ  املســؤولية 

الســورية مطيــة لتنفيــذ أفعالهــا البغيضــة 

بالنيابــة عنهــا. ويجــب علــى تركيــا املســارعة 

إلــى إنهــاء االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الجماعــات 

ومحاســبة  معهــا،  املتحالفــة  املســلحة 

املســؤولين عنهــا، والتعهــد بمســاعدة أهالــي 

حياتهــم«. بنــاء  إعــادة  فــي  عفريــن 

..... بســطت تركيــا والقــوات املواليــة لهــا 

املحيطــة  واملناطــق  عفريــن  علــى  ســيطرتها 

بهــا، ممــا أدى إلــى النــزوح القســري لــآالف 

 عــن 
ً
مــن األهالــي الذيــن الذوا بالفــرار بحثــا

مــن  بالقــرب  الشــهباء،  منطقــة  فــي  األمــان 

ظــروف  فــي  اآلن  يعيشــون  حيــث  عفريــن، 

مزريــة.

بعثــت  يوليو/تمــوز،   25 وفــي   ....

حيــاد  فــي  يشــكك   
ً
ردا التركيــة  الحكومــة 

املنظمــة، ... ولكنــه خــا مــن أي رد جوهــري 

النتائــج. علــى 

مــن املقيميــن والنازحيــن  العديــد  أفــاد 

منظمــة  أجــرت  الذيــن  ســوريا،  داخــل 

أن  معهــم،  مقابــات  الدوليــة  العفــو 

املدنييــن  اعتقلــت  املســلحة  الجماعــات 

الحصــول  بهــدف  إمــا  تعســفية  بصــورة 

املطالبــة  علــى  لهــم   
ً
عقابــا أو  فديــة،  علــى 

 التهامات 
ً
باســترداد ممتلكاتهم، أو اســتنادا

االتحــاد  لـ«حــزب  باالنتمــاء  لهــا  أســاس  ال 

حمايــة  »وحــدات  أو  الديمقراطــي« 

الشــعب«. وأبلغــت مصــادر محليــة منظمــة 

العفــو الدوليــة بمــا ال يقــل عــن 86 حالــة 

وإخفــاء  وتعذيــب،  تعســفي،  اعتقــال 

. قســري

املئــات  بــدأ   ،2018 مــارس/آذار  منــذ 

 
ً
إلــى املدينــة ســيرا فــي العــودة  مــن النازحيــن 

 ....  ،
ً
جبليــا  

ً
طريقــا ســالكين  األقــدام،  علــى 

مــن  تمكنــوا  ممــن  الكثيــرون  واكتشــف 

املواليــة  املســلحة  الجماعــات  أن  العــودة 

وســرقت  ممتلكاتهــم  صــادرت  قــد  لتركيــا 

. تهــم متعلقا

ملنظمــة  أشــخاص  عشــرة  وقــال 

املســلحة  الجماعــات  إن  الدوليــة  العفــو 

الســورية قــد صــادرت املمتلــكات واملحــات 

إن  نازحــون  وقــال  عفريــن؛  فــي  التجاريــة 

منازلهــم  بــأن  أخبروهــم  وجيرانهــم  أقاربهــم 

عســكرية  مقــار  بمثابــة  أصبحــت  قــد 

أو  لتركيــا  املواليــة  املســلحة  للجماعــات 

الغوطــة  مــن  نازحــة  عائــات  فيهــا  تعيــش 

وحمــص. الشــرقية 

وقالــت ليــن معلــوف »يجــب علــى جميــع 

فــي  بمــا  ســوريا،  فــي  الدائــر  النــزاع  أطــراف 

ذلــك »وحــدات حمايــة الشــعب« والقــوات 

املســلحة  والجماعــات  التركيــة  املســلحة 

املحليــة، تيســير عــودة النازحيــن إلــى عفريــن 

إرادتهــم«. بكامــل  ســاملين 

تركيــا،  علــى  »يجــب   
ً
قائــا وأضــاف 

تقــدم  أن  االحتــال،  قــوة  باعتبارهــا 

منازلهــم  تعرضــت  ملــن  كاملــة  تعويضــات 

للمصــادرة أو التدميــر أو النهــب علــى أيــدي 

قــوات األمــن أو حلفائهــا. ومــن واجــب تركيــا 

إمكانيــة  النازحيــن  للمدنييــن  تكفــل  أن 

العــودة إلــى منازلهــم فــي عفريــن، وتضمــن رد 

حقوقهــم وممتلكاتهــم إليهــم، أو - إذا تعــذر 

لهــم«. ماليــة  تعويضــات  تقديــم   – ذلــك 

املؤسســات  إلــى  الوصــول  أصبــح 

ألهالــي  مســتحيل  شــبه   
ً
أمــرا التعليميــة 

2018؛  الثانــي  يناير/كانــون  منــذ  عفريــن 

العفــو  ملنظمــة  األهالــي  بعــض  ذكــر  فقــد 

يعــد  لــم  مــارس/آذار  منــذ  أنــه  الدوليــة 

املدر�ســي  التعليــم  تلقــي  األطفــال  بمقــدور 

عفريــن،  بمدينــة  واحــدة  مدرســة  فــي  إال 

 بعــد مــا 
ً
بينمــا أغلقــت جامعــة عفريــن تمامــا

والنهــب.  الدمــار  مــن  لــه  تعرضــت 

القانــون  »إن  معلــوف  ليــن  وقالــت 

تحظــى  بــأن  يق�ســي  الدولــي  اإلنســاني 

إتاحــة  املــدارس بحمايــة خاصــة وبضمــان 

حــاالت  فــي  ســيما  وال  لألطفــال،  التعليــم 

االحتــال. ومــن ثــم فإننــا نحــث تركيــا علــى 

تكفــل  التــي  الازمــة  التدابيــر  كافــة  اتخــاذ 

مدارســهم،  إلــى  العــودة  إمكانيــة  لألطفــال 

فتحهــا  وإعــادة  الجامعــة  ترميــم  وتضمــن 

يمكــن.« مــا  بأســرع 

فــي  وقــع  الــذي  الهجــوم  أعقــاب  فــي   

اآلالف  فــر   ،2018 الثانــي  يناير/كانــون 

إلــى منطقــة الشــهباء القريبــة؛  مــن األهالــي 

منهــم   
ً
ألفــا  140 عــن  يقــل  ال  مــا  وأصبــح 

منــازل  أو  مخيمــات  فــي  اآلن  يعيشــون 

الوصــول  لهــم  يتيســر  ال  حيــث  متضــررة 

الرعايــة  الازمــة، وال ســيما  الخدمــات  إلــى 

 علــى الجرحــى واملر�ســى 
ً
الطبيــة. وصــار لزامــا

ريثمــا  االنتظــار  مزمنــة  بأمــراض  املصابيــن 

مدينــة  بدخــول  لهــم  الحكومــة  تســمح 

فيــه  تتيســر  مــكان  أقــرب  وهــي  حلــب، 

الكافيــة. الطبيــة  الرعايــة 

الســورية  الحكومــة  منعــت  كمــا 

أي  إلــى  الشــهباء  منطقــة  مــن  االنتقــاالت 

بأوضــاع  تتســم  ســوريا  مــن  أخــرى  أنحــاء 

أرغــم  الــذي  األمــر  أفضــل،  معيشــية 

العيــش  شــظف  يقاســون  ممــن  الكثيريــن 

ملواجهــة  للمهربيــن  مبالــغ طائلــة  دفــع  علــى 

التنقــل.((. حريــة  علــى  القيــود  هــذه 

العفــو  منظمــة  ))حثــت  الختــام  وفــي 

حمايــة  و«وحــدات  ســوريا  الدوليــة 

فــي  املدنييــن  حــق  احتــرام  علــى  الشــعب« 

حريــة التنقــل، وتيســير عــودة النازحيــن إلــى 

وينبغــي  إرادتهــم.  بمحــض  ســاملين  ديارهــم 

وتيــرة  تســريع  الســورية  الســلطات  علــى 

والجرحــى  املر�ســى  لكافــة  الطبــي  اإلجــاء 

الذيــن ال يســتطيعون تلقــي العــاج الكافــي 

الشــهباء.((. منطقــة  فــي 

ش  ره  كونــى  الكاتبيــن  مــن  بدعــوة 

مشــروعهم  إطــار  وفــي  غالــب  ودرويــش 

النــدوات   )PANÊLÊN PÊNASÎNE(

الثاثــاء  يــوم  أقيــم  التعريفيــة، 

حــزب  مكتــب  مقــّر  وفــي  2018/8/14م، 

كان  نــدوة  بقامشــلو،  الوحـــدة)يكيتي( 

شــكو. دلــدار  الكاتــب  ضيفهــا 

ش،  ره  كونــى  الكاتــب  النــدوة  قــّدم 

والوقــوف  بالضيــوف  الترحيــب  وبعــد 

دقيقــة صمــت علــى أرواح الشــهداء، بــدأ 

عــن  موجــز  بســرد  شــكو  دلــدار  الكاتــب 

اللغــة والثقافــة  الحافلــة بخدمــة  حياتــه 

الكرديــة، بإســلوب أدبــي شــيق، باإلضافــة 

إلــى مــا تعانيــه اللغــة الكرديــة مــن مشــاكل 

ومعوقــات تقــف فــي وجــه الجهــود املبذولــة 

مشــتركة  أبجديــة  إيجــاد  أو  لتوحيــد 

أهميــة  عــن  بإســهاب  وتحــدث  وعامــة، 

وغناهــا. الكرديــة  اللغــة 

وكتــاب  مثقفيــن  النــدوة  حضــر 

ومهتميــن. كرديــة  وشــخصيات 

دلدار شكو ضيف
الندوات التعريفية
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انعقاد املؤمتر الثالث ملجلس سوريا الديمقراطية يف الطبقة

تحــت شــعار: » نحــو حــل سيا�ســي وبنــاء 

ســوريا المركزيــة ديمقراطيــة »

الديمقراطيــة،  ســوريا  مجلــس  أطلــق 

صبــاح يــوم األحــد 7/16/ 2018 فــي مدينــة 

ســوريا،  شــمالي  الرقــة  بريــف  الطبقــة 

 270 بمشــاركة  الثالــث،  مؤتمــره  أعمــال 

إلــى   
ً
املجلــس، إضافــة فــي   وقيادييــن 

ً
عضــوا

أوربــا.  عــن  ممثليــن 

بالوقــوف  أعمالــه  املؤتمــر جــدول  بــدأ 

الشــهداء،  أرواح  علــى  صمــت  دقيقــة 

وبكلمــة ترحيــب مــن قبــل الرئيــس املشــترك 

الطبقــة  مدينــة  فــي  التشــريعي  للمجلــس 

»...مــن  فيهــا:  جــاء  الفــرج،  حامــد  الســيد 

كافــة مناطــق ســوريا املحــررة نرحــب بكــم 

يــد  علــى  حــررت  التــي  الطبقــة  مدينــة  فــي 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتــي تحتضــن 

يمكــن  االنتصــارات  فتلــك  املكونــات.  كافــة 

ســوريا  مجلــس  بفضــل  تأتــي  بأنهــا  القــول 

كلمــة  ــرأت 
ُ
ق بعدهــا   الديمقراطيــة...«. 

فيهــا:  جــاء  والتــي  املشــتركة،  الرئاســة 

)..الهجمــة التركيــة علــى األرا�ســي الســورية 

بشــكل  كردســتان  وإقليــم  والعراقيــة 

دوليــة،  بتفاهمــات   
ً
أيضــا حدثــت  خــاص، 

ودرعــا  عفريــن،  مقابــل  الغوطــة  قايضــت 

كل  فــي  الخطــر  ايــران...  إخــراج  مقابــل 

لألرا�ســي  تحــدث  التــي  االحتــال  عمليــات 

الديمغرافــي  التغييــر  هــي عمليــة  الســورية، 

مــن  اإلقليميــة،  الــدول  بهــا  تقــوم  التــي 

توطيــن عائــات غيــر ســورية فــي العديــد مــن 

األصلييــن،  أصحابهــا  إخــراج  بعــد  املــدن 

الكــرد  مــن   
ً
بــدال املقاتليــن  عوائــل  وتوطيــن 

فــي عفريــن، فهــي سياســة ممنهجــة...(، ثــم 

مــن  القادميــن  الضيــوف  كلمــات  تتالــت 

ــرأت الرســائل 
ُ
جميــع املناطــق الســورية وق

والبرقيات الواردة إلى املؤتمر، التي أشادت 

معظمهــا بــدور املجلــس وأهميتــه فــي تحريــر 

الشــمال والشــمال الشــرقي مــن ســوريا  مــن 

اإلرهــاب وتحقيــق األمــان واالســتقرار فيــه، 

لقــوات  السياســية  املظلــة  يشــكل  كونــه  

علــى  تســيطر  التــي  الديمقراطيــة  ســوريا 

املذكــورة،  املنطقــة  مــن  كبيــرة  مســاحات 

وتحظــى بدعــم مــن التحالــف الدولــي الــذي 

وقــد  األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات  تقــوده 

الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة  ُمِثــل حــزب 

فــي ســوريا بخمســة أعضــاء هــم: مصطفــى 

)حســين  و  الحــزب  ســكرتير  نائــب  مشــايخ 

بــدر و خبــات محمــد( مــن الهيئــة القياديــة 

و زهيــة آلــة ر�ســي مــن دائــرة القامشــلي و أبــو 

عفريــن. منظمــة  مــن  خورشــيد 

مــن خــال املناقشــات واملداخــات تــم 

التأكيــد مــن قبــل الحضــور علــى عــدة نقــاط 

وتبنيهــا، مــن أهمهــا: 

الديمقراطيــة  تبنــي  علــى  التأكيــد   -

 
ً
وسياســيا  

ً
فكريــا  

ً
مشــروعا العلمانيــة 

ســوريا. ملســتقبل 

الســورية  األزمــة  حــل  علــى  التأكيــد   -

يفــرض  الــذي  السيا�ســي،  مســاره  وفــق 

يضــع  أن  علــى  قــادر  وحيــد  كحــل  نفســه 

كافــة  أمــام  املجــال  ويفســح  للمأســاة   
ً
حــدا

مكونــات املجتمــع، لتقــوم بدورهــا املطلــوب 

املســتقبل. ســوريا  فــي 

الامركزيــة  علــى  التأكيــد   -

مبــادئ  تكريــس  أجــل  مــن  الديمقراطيــة، 

الديمقراطيــة والعلمانيــة ال بــد مــن دســتور 

ديمقراطــي توافقــي، يعتبــر الضامــن الــذي 

يوحــد بيــن اإلدارات الذاتيــة الديمقراطيــة 

املشــترك. الوطــن  ضمــن 

- التأكيــد علــى الدعــوة إلــى مؤتمــر وطني 

ســوري جامــع فــي الداخــل الســوري للقــوى 

الديمقراطيــة والوطنيــة واعتبــاره األرضيــة 

املشــتركة للوقــوف عليهــا فــي وجــه التحديات 

اإلقليميــة والدوليــة.

- التأكيــد علــى مبــادئ مجلــس ســوريا 

األساســية. ومنطلقاتــه  الديمقراطيــة 

- التأكيــد علــى اعتبــار حريــة املــرأة هــي 

أســاس وضمانــة لكافــة الحريــات. 

مــن  كل  انتخــاب  تــم  النهايــة  وفــي   

درار  ريــاض  والشــيخ  عمــر  أمينــة  الســيدة 

ملنصــب الرئاســة املشــتركة واآلنســة إلهــام 

التنفيذيــة.  الهيئــة  لرئاســة  أحمــد 

 ،
ً
 ختاميــا

ً
كمــا صــدر عــن املؤتمــر بيانــا

وقرارتــه. أعمالــه  جملــة   
ً
ملخصــا

تحــت  انعقــدت  املؤتمــر،  وعقــب  هــذا 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  رعايــة 

 – الســوري  الحــوار  ملتقــى  جلســات 

علــى  وبنــاء(  )لقــاء  عنــوان  تحــت  الســوري 

أطــر  عــن  ممثليــن  بحضــور  يوميــن،  مــدار 

مســتقلة  وشــخصيات  ومجالــس  وأحــزاب 

عــدة  محــاور  فــي  النقــاش  وجــرى  ســورية. 

الســورية. لألزمــة  حــٍل  إيجــاد  طريــق  علــى 

امليدانيــة  الوقائــع  فــي  تحــوالت  إثــر 

والسياســية في ســوريا، جرت بين الحكومة 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  و  الســورية 

وإداريــة  خدميــة  مســائل  حــول  لقــاءات 

عقــد  أو  إعامــي  حضــور  دون  وسياســية، 

وســط  مشــتركة،  صحفيــة  مؤتمــرات 

ومختلفــة. عديــدة  تكهنــات 

الــرأي  إلــى   
ً
بيانــا املجلــس  أصــدر  وقــد 

العــام بتاريــخ 2018/7/28، فيمايلــي نصه: 

الســورية؛  الحكومــة  مــن  ))بدعــوة 

ُعقــد اجتمــاع بيــن وفــٍد مــن مجلــس ســوريا 

فــي  الســورية  والحكومــة  الديمقراطيــة 

دمشــق، بتاريــخ 26-7-2018 كان الهــدف 

تمهــد  التــي  ســس 
ُ
األ وضــع  اللقــاء  هــذا  مــن 

كافــة  ولحــل  وأشــمل،  أوســع  لحــواراٍت 

الســورية  االزمــة  وحــل  العالقــة،  املشــاكل 

الصعــد. مختلــف  علــى 

ســبقتها  قــد  كانــت  اللقــاءات  هــذه   

الطبقــة  مدينــة  فــي  تمهيديــة  حــوارات 

والتــي  للطرفيــن،  الفرعيــة  اللجــان  بيــن 

أســفر  وقــد  الخدميــة،  القضايــا  ناقشــت 

هــذا االجتمــاع إلــى اتخــاذ قــرارات بتشــكيل 

لتطويــر  املســتويات  مختلــف  علــى  لجــاٍن 

وضــع  إلــى   
ً
وصــوال واملفاوضــات،  الحــوار 

نهايــٍة للعنــف والحــرب التــي أنهكــت الشــعب 

ورســِم  جهــة،  مــن  الســوري  واملجتمــع 

خارطــٍة طريــٍق تقــود إلــى ســورية ديمقراطيــة 

المركزيــة.((

فــي مدينــة  بمقــّره  املجلــس  هــذا وعقــد 

األحــد  يــوم  الحســكة،   - الدرباســية 

القــوى  لجميــع   
ً
اجتماعــا  ،2018/7/29

واألحــزاب املنضويــة فيــه، وتمــت مناقشــة 

اللقــاء،  بذلــك  املتعلقــة  الجوانــب  كافــة 

إلهــام  الوفــد  رئيســة  عرضــت  حيــث 

أحمــد- رئيســة الهيئــة التنفيذيــة للمجلــس 

واملواضيــع  اللقــاء  ومجريــات  مضمــون 

التــي تــم بحثهــا مــع وفــد الحكومــة الســورية 

ومخرجاتــه. وجــاء فــي بيــان سيا�ســي صــادر 

أكــدت   « االجتمــاع  حــول  املجلــس  عــن 

مجلــس  فــي  السياســية  واألحــزاب  القــوى 

ســوريا الديمقراطيــة خــال اجتماعهــا علــى 

أهميــة هــذا اللقــاء كبــادرة للحــل السيا�ســي، 

وضــرورة اســتمراريته علــى مبــادئ راســخة 

العمليــة  جوانــب  كافــة  تخــص  ومتينــة 

الجانــب  فــي  ســُينجز  مــا  وأن  السياســية، 

لبنــاء  ارتــكاز  نقطــة  يعــد  والفنــي  الخدمــي 

ومــن  الطرفيــن،  بيــن  النيــة  وحســن  الثقــة 

تســوية  باتجــاه  اآلفــاق  يفتــح  أن  شــأنه 

ســوريا.«. لــكل  وكاملــة  شــاملة  سياســية 

لقاءات بين الحكومة السورية و مجلس سوريا الديمقراطية
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زيارة الهيئات والمجالس المحلية في كوباني
بعــد أن أطلقــت منظمــة كوبانــي لحــزب 

الوحـــدة )يكيتــي( نــداًء بتاريــخ 2018/7/2، 

مشــاريع  تنفيــذ  ضــرورة  علــى  فيــه  وأكــدت 

تنمويــة واقتصاديــة وخدميــة فــي املقاطعــة، 

مــع محاربــة الفســاد واملحســوبيات وإعطــاء 

املدنيــة  للمؤسســات  الصاحيــات  كامــل 

والئحتــه  االجتماعــي  العقــد  بموجــب 

مــن  أكثــر  مــرور  بعــد  وكذلــك  التنفيذيــة، 

املجالــس  انتخابــات  علــى  أشــهر  ســتة 

كوبانــي  منظمــة  قيــادة  قــررت  املحليــة، 

املجلــس. تلــك  بزيــارة  للحــزب 

منهــا  وفــد  زار   2018/8/11 ففــي 

الريــف  فــي  واللجــان  والبلديــات  املجالــس 

بنــدر  )بلــدة  كوبانــي  ملقاطعــة  الغربــي 

وناحيــة القنايــة...(، وبتاريــخ 2018/8/14 

زار الريــف الجنوبــي )بلــدات بلــك وتــل غــزال 

 2018/8/18 وبتاريــخ  شــيران...(،  وناحيــة 

اإلدارة  هيئــة  )البلديــة،  مقــرات  زار 

املحليــة، إدارة املقاطعــة(... حيــث اســتقبل 

الوفــد مــن قبــل العامليــن فــي تلــك املجالــس 

وأثنــى  بحفــاوة،  ومســؤوليها  والهيئــات 

تقديــم  إلــى  إضافــة  أعمالهــا،  علــى  الوفــد 

تطويــر  أجــل  مــن  وانتقــادات  ماحظــات 

اإلدارة وتحســين أدائهــا، وتــم التأكيــد علــى 

نبــذ املحســوبية والحزبويــة والعمــل كفريــق 

واحــد، كمــا جــرى الحديــث عــن الكثيــر مــن 

والصعوبــات. املعوقــات 

اختتمــت تلــك الزيــارات بــروح مــن الــود 

واالمتنــان واألمــل بغــٍد أفضــل.

إدارة  مــن  وفــٌد  زار  قــد  وكان  هــذا 

و  ايتــو  الســادة )مصطفــى  املقاطعــة ضــم 

كانيــوار إســماعيل( مكتــب حــزب الوحـــدة 

مــن  اســتقبل  حيــث  كوبانــي،  فــي  )يكيتــي( 

قبــل إدارة املكتــب بتقديــر واحتــرام، وجــرى 

وخدماتهــا  املدينــة  واقــع  عــن  الحديــث 

تقدمهــا.  تواجــه  التــي  والعثــرات 

بعــد  فــي ســجون دمشــق،  التعذيــب  تحــت 

وضالــة،  كاذبــة  تقاريــر  بموجــب  اعتقالــه 

املنظمــة. أوضحــت  حســبما 

قريــة  مــن  جمــال  »الرفيــق  وقالــت: 

جقماقــا التابعــة لناحيــة راجــو )عفريــن(، 

حــي  مدخــل  حاجــز  قبــل  مــن  اعتقالــه  تــم 

الحــراك  بدايــة  منــذ  دمشــق،  فــي  آفــا  زور 

الســوري الســلمي، وذلــك فــي شــهر رمضــان 

ابــاغ ذويــه  تــم  2012، وفــي 2018/7/27 

أبــو  الرفيــق  ُعــرف  حيــث  وفاتــه،  عــن 

رينــاس بإخاصــه لقضيــة شــعبه، عبــر قيــم 

 منــه بقضيــة شــعبه 
ً
ومبــادئ حزبــه وايمانــا

العادلــة.«.

 في 
ً
 أن الراحل كان ناشطا

ً
وُيذكر أيضا

صفــوف الحــزب ونضاالتــه، وفــي التواصــل 

 
ً
ـــرد فــي دمشــق، ومشــاركا

ُ
االجتماعــي بيــن الك

 
ً
ومحبــا الفولكلوريــة،  الفنيــة  الفــرق  فــي 

للغتــه األم.

فــي  عــزاء  مجلــس  لــه  قيمــت 
ُ
وأ هــذا 

يــوم األحــد 12 آب  مدينــة آخــن األملانيــة، 

الحــزب هنــاك،  مــن قبــل منظمــة   ،2018

حضــره جمــع غفيــر مــن رفاقهــا ومــن محبــي 

الراحــل وذويــه، حيــث بعــد الوقــوف دقيقة 

صمــت علــى أرواح الشــهداء، ألقــى غانــدي 

برزنجــي عضــو قيــادة منظمــة أوربــا والــذي 

ناضــل مــع الشــهيد فــي دمشــق فتــرة طويلــة، 

ونبــل  الشــهيد  مناقــب  عــن  معبــرة   
ً
كلمــة

فــي خدمــة قضيــة شــعبه  أخاقــه وتفانيــه 

العادلــة.

املعتقــل  قبــل  مــن  كلمــة  لقيــت 
ُ
أ ثــم 

الــذي  صديــق  محمــد  الســابق  السيا�ســي 

 مــع الشــهيد فــي زنزانــة واحــدة، 
ً
كان موقوفــا

الشــهيد  اعتقــال  ظــروف  عــن   
ً
متحدثــا

لــه. تعــرض  التــي  التعذيــب  وصنــوف 

بعدهــا، ألقــى صــاح علمــداري عضــو 

 
ً
، مســلطا

ً
اللجنــة السياســية للحــزب كلمــة

والتزامــه  الشــهيد  مناقــب  علــى  الضــوء 

شــعبه  لقضيــة  واخاصــه  حزبــه  بمبــادئ 

واستشــهاده. اعتقالــه  لحيــن 

ابــن  بكلمــة  العــزاء  مراســم  اختتمــت 

الشــهيد محمــد علــي شــيرينو، حيــث شــكر 

 
ً
الشــهيد، مجــددا والــده  الحضــور ورفــاق 

بالســير علــى خطــاه. العهــد 

للحــزب  أوربــا  منظمــة  قيــادة  وكانــت 

ابــن  بــأن   
ً
قــد وجهــت برقيــة عــزاء، مذكــرة

اللحظــة  هــذه  حتــى  الزال  رينــاس  الراحــل 

 لــدى النظــام الســوري، وال يعــرف 
ً
معتقــا

عــام 2012. منــذ  �ســيء عنــه  أي  ذُوه 

  ... تتمة
ً
جمال علي شهيدا

إحياء أربعينية الراحل طيار بكي

لحــزب  كانيــه  ســري  منظمــة  أحيــت 

الوحـــدة )يكيتــي( أربعينيــة رفيقهــا الراحــل 

األربعــاء  يــوم  مســاء  وذلــك  بكــي،  طيــار 

مقبــرة  فــي  ضريحــه  قــرب   ،2018/7/18

املدينــة. حضــر الحفــل مــن منظمتــي ســري 

الراحــل  وأصدقــاء  والدرباســية  كانيــه 

علــى  الــورود  أكاليــل  وضــع  وبعــد  وذويــه. 

مســؤول  عيســو  إدريــس  دعــا   ، مرقــده 

للوقــوف  الحضــور  كانيــه  ســري  منظمــة 

الفاتحــة. ســورة  وقــراءة  صمــت  دقيقــة 

ثم ألقيت كلمات: 

- حسن برو منظمة سري كانيه.

-  عمر عبدكي باسم أصدقاء الراحل.

الديمقراطــي  -الحــزب  بــرازي  شــوكت 

)البارتــي(  ســوريا  فــي  الكــردي 

باهوز طيار -عائلة الراحل 

الفقيــد  مناقــب  علــى  الكلمــات  أكــدت 

برحيلــه. التعــازي  وقّدمــت  ونضاالتــه، 

وفاة أحمد شيخموس آلي
، إثــر معانــاٍة 

ً
عــن عمــٍر ناهــز 58 عامــا

مفاجــئ،  وبشــكل  أعــوام،  منــذ  مــرض  مــن 

توفــي الســيد أحمــد شــيخموس آلــي شــقيق 

حــزب  ســكرتير   – آلــي  شــيخ  الديــن  محــي 

فــي ســوريا،  الوحـــدة الديمقراطــي الكــردي 

وذلــك يــوم األربعــاء 25 تمــوز 2018، حيــث 

فــي مقبــرٍة بحــي الشــيخ  الثــرى  وري جثمانــه 

فــي مدينــة حلــب. مقصــود 

إلــى  ووقوفــه  بهدوئــه  الراحــل  ُعــرف 

فــي  الكرديــة  الحركــة  نضــاالت  جانــب 

مــن قصــف  اســرته  مــع  نجــى  وقــد  ســوريا، 

طيــران حربــي ترـكـي متعمــد، الــذي أدى إلــى 

مدينــة  فــي  العائلــة  منــزل  مــن  أجــزاء  تهــدم 

قــرى  إلــى  للنــزوح  اضطــر  ممــا  عفريــن، 

حلــب. مدينــة  إلــى  ثــم  ومــن  شــيروا 

ُيذكــر أن منظمــة حلــب لحــزب الوحـــدة 

 ) يكيتــي (

قــد 

فتتحــت  ا

مجلــس 

مقصــود،  الشــيخ  حــي  فــي  للراحــل  عــزاء 

سياســية  أحــزاب  لوفــود  الشــكر  وقّدمــت 

بواجبــه. قــام  مــن  ولــكل 

الشــكر  بوافــر  آلــي  شــيخ  توجــه  كمــا 

تعازيهــم  قّدمــوا  مــن  جميــع  إلــى  واالمتنــان 

الخيــر  لهــم   
ً
متمنيــا الفقيــد،  لــذوي 

برقيــات  آالف  وردت  حيــث  والســامة، 

وعبــارات العــزاء مــن شــخصيات سياســية 

معــارف  ومــن  وثقافيــة  واجتماعيــة 

العائلــة. وأصدقــاء 

ولــه  الراحــل،  لــذوي  التعــازي  أحــّر 

تعالــى. هللا  رحمــة 
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باإلضافــة  فيهــا.  الكــردي  الشــعب 

واالســتبدادية  الدكتاتوريــة  للسياســات 

البعــث  ســلطات  قبــل  مــن  مورســت  التــي 

االجتيــاح  إلــى  الدكتاتوريــة،  العنصريــة 

قبــل  مــن  عفريــن  منطقتنــا  فــي  العســكري 

اإلســامية  والفصائــل  الترـكـي  الجيــش 

علــى  وفرضهــم  والجهاديــة.  املتطرفــة 

املنطقــة ســلطة الفســاد والنهــب، التــي أدت 

الــى تدميــر القــرى وتهجيــر مئــات اآلالف مــن 

عفريــن. مــن  الكــرد  املدنييــن  الســكان 

وملــا تقــدم ومــن خــال برملانكــم املوقــّر، 

اإلنســانية  والهيئــات  باملنظمــات  نهيــب 

األمــم  وباألخــص  والدوليــة  والقانونيــة 

االختصــاص،  ذات  بأجهزتهــا  املتحــدة 

والرقابــة  الضغــط  مــن  املزيــد  بممارســة 

واتخــاذ االجــراءات القانونيــة والسياســية 

الســكان  لحمايــة  املناســبة  واالنســانية 

الكــردي  الشــعب  وحقــوق  ووجودهــم، 

صميــم  مــن  تعتبــر  التــي  عفريــن.  فــي 

 للمعاهــدات الدوليــة 
ً
اختصاصاتهــا، وفقــا

ســواًء أثنــاء النزاعــات املســلحة أم فــي حالــة 

لســلم. ا

املتحــدة  األمــم  علــى   ،
ً
قانونيــا يتوجــب 

امليثــاق  ديباجــة  فــي  بذاتهــا  أقــرت  كمــا 

األجيــال  حمايــة  تلتــزم  بأنهــا  االممــي. 

ممــا  ووياتهــا.  الحــروب  مــن  والشــعوب 

مجلــس  ســواًء  أجهزتهــا  تحــرك  يســتلزم 

األجهــزة  أم  العموميــة  الجمعيــة  أم  االمــن 

القضائيــة الدوليــة. وفــق املبــادئ الدوليــة 

جنيــف  باتفاقيــات  الــواردة  وخاصــة 

والبروتوكوليــن   ،1949 لعــام  األربعــة 

امللحقيــن لعــام 1977املتعلقيــن بالنزاعــات 

الدوليــة والداخليــة فــي تحمــل مســؤولياتها 

مــن  واإلنســانية،  والسياســية  القانونيــة 

خــال املتابعــة واتخــاذ التدابيــر القانونيــة 

تجــاه األشــخاص واألفــراد والهيئــات الذيــن 

إلــى جرائــم  التــي ترقــى  يرتكبــون االنتهــاكات 

القانــون،  إطــار  خــارج  كالقتــل  دوليــة، 

واالحتجــاز التعســفي والعنــف والتعذيــب 

القســري،  والتهجيــر  القســري  واالختفــاء 

وعرقلــة ومنــع عــودة النازحيــن واملهجريــن، 

وغيــره مــن ضــروب املعاملــة الغيــر إنســانية 

املعاهــدات  وفــق  األخــرى  واالنتهــاكات 

معاهــدة  وخاصــة  الصلــة  ذات  الدوليــة 

للمحكمــة  1998املؤسســة  لعــام  رومــا 

الدوليــة.  الجنائيــة 

 املتعلقــة 
ً
إن هــذه اإلجــراءات، وخاصــة

واملهجريــن  النازحيــن  وعرقلــة  عــودة  بمنــع 

إلــى بيوتهــم وأماكهــم بحجــج واهيــة. تنــدرج 

املتعلقــة  املنهجيــة  السياســات  إطــار  فــي 

القســري.  والتهجيــر  الديمغرافــي  بالتغييــر 

 أن السياســات التركيــة الرســمية 
ً
وخاصــة

الكرديــة،  القضيــة  بمعــاداة   
ً
تقــّر صراحــة

للشــعب  املشــروعة  الحقــوق  وتنكــر 

الكــردي املتمثلــة بحقــه فــي تقريــر املصيــر. 

وفــق مــا هــو مذكــور بامليثــاق األممــي وإعــان 

لعــام  الدولــي  واإلعــان  اإلنســان،  حقــوق 

بيــن  الوديــة  بالعاقــات  الخــاص   1970

األمــم.

فــي  الكــردي  الشــعب  يطالــب  وعليــه 

عفريــن الجهــات الدوليــة والدولــة التركيــة 

باعتبارهــا ســلطة احتــال فعلــي، بمــا يلــي:

الترـكـي  االحتــال  أن  -اعتبــار 
ً
أوال

فــي  الشــعبية  اإلرادة  ضــد  واقعــي  أمــر 

القانونيــة  الحالــة  مــن  واليغيــر  عفريــن. 

ممــا  الســيادة.  انتقــال  إلــى  واليــؤدي  �ســيء 

الســلطة  بإعــادة  املحتلــة  الســلطات  يلــزم 

مؤسســاته  ببنــاء  لــه  والســماح  للشــعب 

بــه. الخاصــة  والقانونيــة  الدســتورية 

-خــروج الجيــش التركــي والفصائل 
ً
ثانيا

)مــا  والجهاديــة  املتطرفــة  اإلســامية 

والتــي  الحــّر(  الســوري  بالجيــش  يســمى 

املواطنيــن  بحــق   
ً
عانيــة الجرائــم  ترتكــب 

العامــة  املمتلــكات  علــى  االســتياء  مــن 

شاســعة  مســاحات  وإحــراق  والخاصــة، 

مــن الغابــات واملحميــات الطبيعيــة وكــروم 

بيئيــة  بكارثــة  ُيهــدد  الــذي  األمــر  الزيتــون. 

عــن  عــدا  جســيمة.  اقتصاديــة  وأضــرار 

القتــل  وجرائــم  الجماعيــة  االعتقــاالت 

واالختطــاف وســرقة املحاصيــل الزراعيــة 

وتدميــر اآلثــار. كلهــا جرائــم مخالفــة للقيــم 

والقوانيــن  واالنســانية  الديمقراطيــة 

الشــأن.  ذات  الدوليــة 

بعمليــات  االحتــال  دولــة  -قيــام 
ً
ثالثا

وذلــك  عفريــن،  فــي  الديمغرافــي  التغييــر 

مــن خــال منــع عــودة ســكان قــرى وبلــدات 

عفريــن مــن الرجــوع إلــى ديارهــم. وإســكان 

العوائــل العربيــة والتركمانيــة مــن مناطــق 

مــن  نرجــو  مكانهــم.  ســورية  مــن  أخــرى 

لوقــف  الفــوري  التدخــل  املوقــّر  برملانكــم 

املســتوطنين  وإخــراج  التوطيــن.  عمليــات 

والتــي  األصلييــن.  املواطنيــن  بيــوت  مــن 

اســتولوا عليهــا بــدون ســند أو إذن قانونــي. 

وتأمينهــم فــي أماكــن أخــرى ريثمــا يتمكنــون 

األصليــة. مناطقهــم  الــى  العــودة  مــن 

واملهجريــن  للنازحيــن  -الســماح 
ً
رابعا

 مــن عفريــن بالعــودة اآلمنــة لبيوتهــم 
ً
قســرا

األســرى  عــن  الفــوري  وأماكهــم واإلفــراج 

واملحتجزيــن، وفــق مــا تنــص عليــه املبــادئ 

 
ً
الدوليــة الخاصــة بالنزاعــات املســلحة وفقــا

للقانــون الدولــي وشــرائع حقــوق اإلنســان. 

القانونيــة  اإلجــراءات  -اتخاذ 
ً
خامســا

والهيئــات  واألفــراد  األشــخاص  تجــاه 

الرســمية أو الغيــر رســمية عــن االنتهــاكات 

املنصــوص  الدوليــة  للجرائــم  ترقــى  التــي 

التركيــة  الدولــة  باعتبــار   .
ً
دوليــا عليهــا 

املســؤولية  تتحمــل  فعلــي  احتــال  ســلطة 

ذات  القوانيــن  وفــق  الدوليــة  القانونيــة 

. لصلــة ا

للجهــات  الســماح   -
ً
سادســا

العمــل  بحريــة  اإلعاميــة  واملؤسســات 

وتنــص عليــه  مــا تضمنــه  وفــق  فــي عفريــن 

بالحريــة  الصلــة  ذات  الدوليــة  املواثيــق 

والصحفيــة.  اإلعاميــة 

-الســماح للمنظمــات اإلنســانية 
ً
سابعا

بالعمــل دون  الطبيــة واإلغاثيــة والرقابيــة 

 عمــل 
ً
فــرض قيــود عليهــا فــي عفريــن وخاصــة

الدولــي  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

الدوليــة  والرقابيــة  االنســانية  واملنظمــات 

الدولــي  القانــون  وفــق  العمــل  تــود  التــي 

االنســان. لحقــوق 

منكوبــة  منطقــة  عفريــن  -إقــرار 
ً
ثامنا

آمنــة  منطقــة  وفــرض  بإغاثتهــا.  واالســراع 

ولغتنــا  لشــعبنا  دوليــة  حمايــة  تأميــن  مــع 

حكــم  ظــل  فــي  وآثارنــا  وفلكلورنــا  وثقافتنــا 

يتضمنــه  دســتوري،  فدرالــي  ديمقراطــي 

الجديــد.((. الســوري  الدســتور 

تظاهرة كردية في بروكسل  ... تتمة

رحيل الفنان الفولكلوري عادل علي

الوحـــدة  لحــزب  عفريــن  منظمــة  نعــت 

الــذي  علــي،  أكــرم  عــادل  رفيقهــا  )يكيتــي( 

توفــي مســاء االثنيــن 2018/7/2، فــي منطقــة 

الشــهباء – شــمال حلــب، بعــد صــراع طويــل 

تللــف  قريــة  مواليــد  مــن  وهــو  املــرض،  مــع 

دفــن  حيــث   ،1957 عــام  عفريــن   –  Tillif

 عــن 
ً
جثمانــه فــي مقبــرة قريــة فافيــن، بعيــدا

الترـكـي  االحتــال  بســبب  رأســه،  مســقط 

منهــا. عائلتــه  وخــروج  للمنطقــة 

حيــث   ،
ً
فولكلوريــا  

ً
فنانــا الراحــل  كان 

شــعبي  رقــص  فــرق  تأســيس  فــي  شــارك 

مدينــة  فــي  زوزان  فرقــة  أعمــدة  أحــد  وكان 

 فــي صفــوف حــزب 
ً
حلــب، كمــا كان مناضــا

الكــردي  شــعبه  همــوم   
ً
حامــا الوحـــدة، 

 
ً
وقضيتــه العادلــة منــذ ريعــان شــبابه، مثــاال

والصداقــة. واالخــاء  للوفــاء 

الصبــر  وملحبيــه  الرحمــة  للفقيــد 

ن لســلوا وا

عائلة يوسف برازي ُتهدي نسخة من أعماله لمنظمة سري كانيه
شــوكت  مــن  كل  قــام 

عــن  نيابــة  بــرازي  آزاد  و 

الراحــل  الشــاعر  عائلــة 

بهــار  بــي   ( بــرازي  يوســف 

مــن  نســخة  بإهــداء   )

منظمــة  إلــى  الكاملــة  أعمالــه 

فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  كانيــه  ســري 

يــوم  املدينــة،  فــي  بمقّرهــا  بهــار  بــي  قاعــة 

تقــدم  وبدورهــم   .2018/7/23 االثنيــن 

لعائلــة  بالشــكر  املكتــب  فــي  املســتقبلون 

واهتمامهــم،  جهودهــم  علــى  الشــاعر 

التــي حملــت علــى  وكذلــك مؤسســة روداو 

للشــاعر  الكاملــة  األعمــال  تجميــع  عاتقهــا 

يوســف بــرازي فــي مجلديــن اثنيــن يتضمنــان 

شــعرية. دووايــن  عشــرة 

جديــر بالذكــر أن منظمــة ســري كانيــه 

الشــاعر  باســم  الرئيســية  قاعتهــا  ســمت 

نيســان  فــي  املقــّر  افتتــاح  أثنــاء  الراحــل 

النشــاطات  مــن  بالعديــد  وقامــت   ،2013

الشــاعر  بــدور  للتذكيــر  واملســاهمات 

ونضالــه. الراحــل 
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مركز أخبار األمم المتحدة
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمــدت 

املتحــدة بموجــب قرارهــا 214/49 املــؤرخ 

 1994 األول/ديســمبر  كانــون   23 بتاريــخ 

 9 فــي  األصليــة  للشــعوب  الدولــي  اليــوم 

تاريــخ  وهــو  عــام.  كل  مــن  آب/أغســطس 

انعقــاد أول اجتمــاع للفريــق العامــل املعنــي 

بالســكان األصلييــن التابــع للجنــة الفرعيــة 

اإلنســان.  حقــوق  وحمايــة  لتعزيــز 

الجمعيــة  أعلنــت   ،1990 عــام  وفــي 

العامــة /1993/ الســنة الدوليــة للشــعوب 

األصليــة، كمــا أعلنــت فــي العــام ذاتــه العقــد 

 
ً
فــي العالــم بــدءا الدولــي للشــعوب األصليــة 

 1994 األول/ديســمبر  كانــون   10 مــن 

بموجــب قرارهــا 75/47. وفــي وقــت الحــق، 

دولييــن  العامــة عقديــن  الجمعيــة  أنشــأت 

األولــى  العالــم:  فــي  األصليــة  للشــعوب 

1995 - 2004 القــرار 163/48، والثانيــة 

وذلــك   ،174/59 القــرار   2014-2005

بهــدف تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل حــل 

املشــاكل التــي يواجههــا الســكان األصليــون 

فــي مجــاالت: مثــل حقــوق اإلنســان والبيئــة 

والتنميــة  والصحــة  والتعليــم  والتنميــة 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

الوثيقــة  فــي  املطلــوب  ضــوء  وعلــى 

بشــأن  العالمــي 2014  للمؤتمــر  الختاميــة 

تــم وضــع خطــة عمــل  الشــعوب األصليــة، 

علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن 

حقــوق الشــعوب األصليــة مــن قبــل فريــق 

املعنيــة  الــوكاالت  بيــن  املشــترك  الدعــم 

بقضايــا الشــعوب األصليــة فــي عــام 2015، 

فــي مشــاورات مــع الشــعوب األصليــة، األمــم 

األمــم  ووكاالت  األعضــاء  الــدول  املتحــدة 

املتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات املعنيــة. وهــي 

متماســك  نهــج  وجــود  ضمــان  إلــى  تهــدف 

لتحقيــق الغايــات الــواردة فــي إعــان األمــم 

املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة، 

الدعــم  تحســين  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا 

األصليــة.  والشــعوب  األعضــاء  للــدول 

صورة

من هي الشعوب األصلية؟ 

الســكان  أو   — األصليــة  الشــعوب 

مــن  املنحــدرون  هــم   — األصليــون 

الســكان األوائــل فــي بلــدان كثيــرة، وتختلــف 

تنظيمهــم  وأنمــاط  وأديانهــم  ثقافاتهــم 

 .
ً
بــارزا اختافــا  واالقتصــادي  االجتماعــي 

 
ً
ويعيــش كثيــرون منهــم فــي أكثــر مــن 70 بلــدا

األمــازون  إلــى  القطبيــة  املناطــق  مــن  تمتــد 

وأســتراليا.

بــاألرض،  الخاصــة  عاقاتهــم  أن  إال 

 
ً
 حاسما

ً
 أساسيا

ً
 كينونيا

ً
التي تعتبر تعايشا

فــي بقائهــم، كانــت تواجــه منــذ قــرون خطــر 

أماكــن  علــى  اآلخريــن  وطلــب  املســتعمرين 

العيــش والغــذاء واملــوارد. ويعتبــر الســكان 

املجموعــات  أشــد  مــن  اليــوم  األصليــون 

وعندمــا  األرض.  وجــه  علــى   
ً
حرمانــا

يواجهــون  قومــي  مجتمــع  فــي  يدمجــون 

التمييــز واالســتغال، وكثيــرا مــا يعانــون مــن 

يبقــون  الذيــن  أمــا  العيــش.  ظــروف  أســوأ 

فــي مناطقهــم التقليديــة، فيواجهــون تمــزق 

املطالبــة  عنــد  املكانــي  والتشــرد  ثقافاتهــم 

الوطنيــة.  التنميــة  ألغــراض  بأراضيهــم 

والسكان األصليون يطالبون بالعدالة 

عــدة.  ســنوات  منــذ  الدولــي  املجتمــع  مــن 

فقــد نظمــوا أنفســهم علــى الصعــد املحليــة 

نشــطين  وأصبحــوا  واإلقليميــة  والوطنيــة 

باحتــرام  مطالبيــن  الدوليــة،  الســاحة  فــي 

وباملشــاركة  عيشــهم  وأنمــاط  ثقافاتهــم 

التــي  القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  الكاملــة 

لــم  الزمــن،  مــن  جيــل  وقبــل  عليهــم.  تؤثــر 

يكــن لكثيــر منهــم الحــق فــي التصويــت، أمــا 

اليــوم فقــد أخــذوا يبــرزون بصــورة متزايــدة 

أجــل  مــن  الكفــاح  فــي  شــركاء  بوصفهــم 

التنميــة  وتعزيــز  العامليــة  البيئــة  حمايــة 

املــوارد.  اســتخدام  وإعــادة  املســتدامة 

ما هي قضايا الشعوب األصلية 

الســكان  حــال  تحســين  يعتمــد 

مــن  ُيتخــذ  مــا  علــى  العالــم  فــي  األصلييــن 

منهــا:  عديــدة  قضايــا  بشــأن  إجــراءات 

والتنميــة  الذاتــي  الحكــم  األرض، 

واللغــة  الثقافــة  البيئــة،  املــوارد،  الذاتيــة، 

والتعليــم، الصحــة، الظــروف االجتماعيــة 

واالقتصاديــة. 

»الناشطة أليس ليسبين من شعب مارسابيت في كينيا«

الزراعة في القناية - كوباني

إعداد: نورس رسول
عــد ناحيــة القنايــة والقــرى التابعــة لهــا 

ُ
ت

فــي منطقــة كوبانــي مــن املناطــق الرئيســة فــي 

انتــاج الخضــار، بســبب ســهولة وخصوبــة 

ــزرع 
ُ
ت حيــث  الــري،  ميــاه  ووفــرة  أراضيهــا 

والخيــار  بالبنــدورة  هكتــار   200 حوالــي 

والبطيــخ  والفاصوليــاء  والباذنجــان 

وغيرها، ويغطي انتاجها معظم احتياجات 

 إلــى مناطــق 
ً
صــدر أحيانــا

ُ
كوبانــي و منبــج، وت

الجزيــرة.

وكثــرة  الجويــة  األحــوال  بســبب  ولكــن 

الربيــع  فصــل  فــي  والســيول  األمطــار 

تضــررت  العــام،  هــذا  صيــف  وأوائــل 

وأصابــت  كامــل،  بشــكل  البســاتين  بعــض 

بعضهــا أمــراض مختلفــة، أبرزهــا اللفحــة 

والذبــول، كمــا عانــت البســاتين ممــا يســمى 

الســرطان  أو  )الهالوك/حلــك(  بنبــات 

تــي. النبا

هــذا  وفيضانــات  األمــراض  بســبب 

املوســم، انخفــض االنتــاج بشــكل عــام إلــى 

 وربمــا أدنــى، ممــا أدى إلــى 
ً
النصــف تقريبــا

ونقــٍص  للفاحيــن  ماديــة  خســائر  وقــوع 

ملنطقــة  اإلنتــاج  مــن  الذاتــي  االكتفــاء  فــي 

كوبانــي.

الحل الكوردي هو حل لكامل 
املسألة السورية

رياض درار  31 آب 2018

فيس بوك-  مقتطفات

هــم  األكــراد 

األكثــر  الشــعب 

فــي   
ً
اضطهــادا

أكثــر  منــذ  املنطقــة 

كبيــرة  قوميــة  انهــم  ورغــم  عــام،  مئــة  مــن 

املنطقــة،  فــي  القــدم  وراســخة  وعريقــة 

غيــر أنهــم وقعــوا ضحيــة النزعــات القوميــة 

فيهــا  تواجــدوا  التــي  لإلمبراطوريــات 

وحكمتهــم مــن جهــة، وبيــن مصالــح الــدول 

أخــرى.  جهــة  مــن  االســتعمارية 

الديمقراطيــة  الذاتيــة  اإلدارة 

كمشــروع، تفــرض نفســها بإلحــاح بســبب 

الظــروف  هــذه  فــي  إليهــا  املاســة  الحاجــة 

بالــذات، ألنــه وفــق هــذا املشــروع يســتطيع 

حقوقــه  ممارســة  الكــردي   الشــعب 

تســتطيع  وكمــا  وهويتــه،  املشــروعة 

 ( الســوري  املجتمــع  فــي  األخــرى  املكونــات 

والتركمــان  اآلشــوريين  والســريان  األرمــن 

أن  األخــرى(  واملعتقــدات  املكونــات  وكل 

 
ً
جنبــا البعــض  بعضهــم  مــع  يتعايشــوا 

فــي ظــل أجــواء الســام واألخــوة  إلــى جنــب 

االجتماعــي، والوفــاق 

املناطــق  فــي  للشــعب  الذاتيــة  اإلدارة 

الحــدود  هــدم  إلــى  تهــدف  ال  واألقاليــم 

بهــا،  املســاس  أو  تغييرهــا  أو  السياســية  

بــل تهــدف إلــى حــل كل القضايــا السياســية 

والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

والحقوقيــة باإلضافــة إلــى مســألة الدفــاع 

خطــر  أي  مواجهــة  فــي  للمجتمــع  الذاتــي 

املناهضــة  القــوى  قبــل  مــن  وجــوده  يهــدد 

وتعمــل   ،
ً
وخارجيــا  

ً
داخليــا للديمقراطيــة 

للمشــاكل  الحلــول  لتقديــم  نهــار  ليــل 

الصحــة  مثــل   املتفاقمــة  االجتماعيــة 

علــى  العائلــة  وتنظيــم  األطفــال  وتربيــة 

املشــاريع  وتطويــر  ديمقراطــي  أســاس 

الجفــاف  أمــام  الطريــق  لســد  الزراعيــة 

والتصحــر وحــل مشــكلة البطالــة ونقــص 

األغذيــة. 
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أعلنا احلوار يف زمن اإلشكاالت واألكاذيب الكربى

صــدور  أيــام  قــرن  ربــع  قبــل  كنــا  كمــا 

مجلــة الحــوار بحاجــة للحــوار، فإننــا اليــوم 

بحاجــة أكثــر، ال ل�ســيء فقــط ألن تجاربنــا 

 
ً
طــوال هــذه الســنوات قــد أكــدت لنــا جميعــا

مــدى حاجــة مجتمعاتنــا للحــوار والتفاهــم، 

التــي  الســوداء  الســنوات  فالتعايــش... 

أظهــرت  ومجتمعاتنــا  بادنــا  علــى  مــّرت 

الحاجــة للحــوار ملواجهــة تغــول الســلطات 

وتنامــي  االرهــاب  وتف�ســي  االســتبدادية 

التوتاليتاريــة.

أو  نضيفــه  مــا  لدينــا  ليــس  الليلــة 

الحــوار.  فضائــل  عــن  للحديــث  نكتشــفه 

بهــذا  لنقولــه  جديــد  هــو  مــا  لدينــا  وليــس 

الصدد، فالحلم مازال هو نفســه لكنه قد 

تبرعــم، والحيــاة رغــم تبدلهــا وجريــان الزمــن 

ملــدة ربــع قــرن مازالــت هــي هــي بــكل مآســيها 

الحلــم  أفراحهــا.  مــن  والقليــل  وأحزانهــا 

مــازال هــو نفســه فليــس صدفــة أن نلتقــي 

اليــوم علــى نفــس الحلــم علــى نفــس الهــدف، 

فالتاريــخ ال يســير بخــط مســتقيم فــي شــرقنا 

البائس... لذلك فنحن معذورون إن كررنا 

 
ً
مــا قلنــاه منــذ ربــع قــرن، ألنــه ســيبدو طازجــا

 للقــول هــذه اللحظــة. فقــط نعيــد 
ً
وصالحــا

الحاجــة  علــى  بالتأكيــد  الذاكــرة،  تنشــيط 

للحــوار كمــا قلنــاه منــذ أمــٍد بعيــد. فالحــوار 

باقــي احتياجــات  بــل تتجــاوز  حاجــة ماســة 

أهــم  أحــد  وهــي  األساســية،  اإلنســان 

صفاتــه، ويبقــى الحــوار أحــد أهــم طاقــات 

التفاهــم.  علــى  قدرتــه  تجســد  اإلنســان، 

لنفســه  يحتفــظ  اإلنســان  مــازال  حيــث 

املســتمع  الكائــن  املحــاور،  الكائــن  صفــة 

البشــرية  تقدمــت  مــا 
ّ
فكل واملتفاعــل. 

الحاجــة  باتــت  الحيــاة،  مناحــي  وتطــورت 

بيــن اإلنســان وأخيــه اإلنســان  إلــى الحــوار 

اإلنســان  بيــن  الخــاف  كمــا  أشــده.  علــى 

وخصمــه اإلنســان علــى أشــده. ليــس لدينــا 

مــا قلنــاه قبــل  إلــى  مــا هــو جديــد لنضيــف 

خمــس وعشــرين ســنة، فــي افتتاحيــة العــدد 

 
ً
يومــا نكــن  لــم  املجلــة،  مــن  والثانــي  األول 

كنــا  إذ  واألصنــام.  األوثــان  إلــى  مفتقريــن 

نســتبدل الواحــدة منهــا باألخــرى ونتمســك 

بــات  بمتعــة وحمــاس شــديدين. حتــى  بهــا، 

مواجهــة  فــي  اإلنســان  مؤسســات  تفعيــل 

روحيــة  ضــرورة  املقدســة،  الحيــاة  أوثــان 

نعيــد  بــأن  نحلــم  مجلتنــا  فــي   .
ً
وأخيــرا  

ً
أوال

فــرادة  مواجهــة  فــي  للمؤسســة  االعتبــار 

فــي  نســاهم  أن  األوثــان،  وتفــرد  املقــدس 

لــدى  التآلفــي  االجتماعــي  الجانــب  إنعــاش 

بطاقــة  للتســلح   
ً
معــا نســعى  أن  االنســان. 

املؤسســات  عصــر  فــي  للدخــول  املجمــوع، 

نخ�ســى  إذ  الصغــرى.  والبديهيــات  الكبــرى 

مــن ســطوة املؤسســات نفســها، علــى طريــق 

ســلكناه. الــذي  الحريــة 

والتعدديــة  التنويــر  يبقــى  ذلــك  لــكل 

ومحــاورة اآلخــر، االســتماع إلــى رأيــه، ال بــل 

األفــكار  لتلــك  املجــال  إلفســاح  نعمــل  أن 

صفحــات  علــى  بالظهــور  آلرائنــا  املخالفــة 

مجلتنــا مــن أهــم أهدافنــا. لنمهــد األرضيــة 

مؤسســات  لبنــاء  واملعرفيــة  النفســية 

فــي  لنســاهم  الحــّرة.  الثقافيــة  اإلنســان 

والتحــاور  التعــاون  لصيــغ  االعتبــار  إعــادة 

املعرفــي والثقافــي، وإلعــادة االعتبــار ألحــام 

والسيا�ســي واالجتماعــي  الفكــري  التعايــش 

يبقــى  الشــقيقة.  املتداخلــة،  شــعوبنا  بيــن 

الثقافيــة  حياتنــا  مأسســة  فــي  الطمــوح 

مشــروع  ألي  الزاويــة  حجــر  واملدنيــة، 

الفكــر  لحريــة  الدعــوة  يتضمــن  نهضــوي، 

أكثــر  لســلوكيات  الدعــوة  واإلبــداع، 

عليــه  يهيمــن  متوحــش  عالــم  فــي  إنســانية 

واملقــدس،  املؤدلــج  العنــف  أنــواع  أســوأ 

وصنميــة  الســوق  لقدســية   
ً
وصــوال

الســلعة، فــي هــذا الزمــن الســوقي واألســواقي 

. ملنفلــت ا

هــذه  وكل  الســنوات  هــذه  كل  بعــد 

أكثــر  مرتبطيــن  أنفســنا  نجــد  األحــداث 

لغــة  بصفتهــا  للحــوار  املخلصــة  بقناعاتنــا 

فــي  رفعنــا  وكمــا  واألســمى...  األرقــى  البشــر 

العــدد األول، مجلــة الحــوار شــعار ومنهــج، 

مجلــة  حــّرة،  أنهــا  تعلــن  كرديــة  مجلــة  أنهــا 

أول  مــن  ســيكون  لذلــك  بالعربيــة.  ناطقــة 

 – الكــردي  إشــكالية  مامســة  مهامهــا 

كحــب  وتفاعــل،  تنافــر  كعاقــة  العربــي، 

االنعتــاق  فــي  ورغبــة  كتبعيــة  وتعاطــف، 

املشــروعة. واالســتقالية 

أكبــر  ومازالــت  كانــت  الحــوار  أحــام 

التعدديــة،  الديمقراطيــة،  حجمهــا:  مــن 

حريــة الكلمــة، حريــة اإلبــداع، نشــر الوعــي 

الســلمي. التعايــش  بأهميــة 

القــراءة  مــن  بــدأت  الحــوار  أهــداف 

االســتقراء  إلــى  وارتقــت  للتاريــخ،  العلميــة 

اإلنســان  مســتقبل  للمســتقبل.  املتخيــل 

خصوصيتــه  وبــكل  عموميتــه،  بــكل 

فــي  كانــت  والوطنيــة.  والكرديــة  املناطقيــة 

صفحاتنــا  وعلــى  املحــدودة،  مســاحتنا 

مــن  متســع  الحــب،  مــن  متســع  القليلــة، 

القــدرة علــى االســتماع، وكثيــر مــن الجهــد 

والــرأي  اآلخــر،  الــرأي  تقبــل  فــي  واألمــل 

نتوقــف  ولــم  تقدمنــا  لذلــك  املخالــف. 

ودعمكــم. بجهودكــم  تقدمنــا  وســنواصل 

لقــد أعلنــا الحــوار فــي زمــن اإلشــكاالت 

ونصبنــا  الكبــرى.  األكاذيــب  وزمــن  الكبــرى 

تســتعر  أن  قبــل  الفاعلــة،  الكلمــة  خيمــة 

الحــروب املشــتعلة، قبــل أن تنطفــئ براعــم 

التفاهــم.

هــذه  ســتظل  والتأكيــد:  القــول  نعيــد 

للســجال،  بوابــة  للحــوار،  دعــوة  املجلــة 

لتشــابك  عقــدة  وســتظل  للمعرفــة.  نافــذة 

الثقافيــة  الكــردي،   – العربــي  خيــوط 

 .
ً
أصــا املتشــابكة  والسياســية  والفكريــة 

علــى   
ً
قليــا تســترخي  الخيــوط  هــذه  فلعــّل 

ضــوء الحقيقــة، ونــور املعرفــة ولعلنــا نوفــق 

التاريخــي. نســيجها  تمتيــن  فــي 

أيهــا األصدقــاء نجــدد الدعــوة والعهــد 

 ،
ً
سياســيا  

ً
نهجــا الحــوار  مســيرة  بمواصلــة 

، وبالتالــي 
ً
 موضوعيــا

ً
 علميــا

ً
 معرفيــا

ً
وســلوكا

الحفــاظ علــى الحــوار كأحــد أشــكال القيــم 

نثبــت  وعبرهــا  بهــا  التــي  العليــا  اإلنســانية 

لألخــوة  املتعطشــة  إنســانيتنا  جوهــر 

والتعايــش...

 ملشــاركتكم 
ً
 الســتماعكم... شــكرا

ً
شــكرا

وقدومكــم فــي هــذه الليلــة الدافئــة مــن ليالــي 

قامشــلو الواعــدة.

الحــوار-  مجلــة  تحريــر  هيئــة  رئيــس   *

احيــاء  حفــل  فــي  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  نــص 

الــذي  املجلــة،  لصــدور   /25/ الذكــرى 

األحــد  يــوم  قامشــلو  مدينــة  فــي  أقيــم 

.2018 /8 /19

آزاد أحمد علي*

لغة احلوار وثقافة اإلنصات

مجلــة  تحريــر  هيئــة  مــن   
ً
إيمانــا

قبــَل  األولــى  انطاقتهــا  منــذ  »الحــوار« 

 بــأّن األدَب والثقافــة 
ً
خمــٍس وعشــريَن عامــا

 
ُ

منــذ اإلنســان  بحيــاة   
ٌ
لصيقــة والفنــون 

وتمــسُّ  هــذا،  يومنــا  وإلــى  العصــور  أقــدم 

اليوميــة وتامــُس   جوانــِب حياتــه 
َ

مختلــف

تغييــر  فــي  األســاُس  الــدوُر  ولهــا  هموَمــه، 

وعيــه ورفــع ســوّية تفكيــره نحــو األفضــل، 

الطريــق  هــذا  علــى  الســيَر  فاختــارت 

عنوانهــا  سياســيٍة  أجــواٍء   
َ
وســط الشــاّقِ 

الكراهيــة  بثقافــة  ومشــحونة  الشــمولية 

التــي تحــضُّ علــى العنــف والتمييــز، وأخــرى 

والتشــاُبك.  التعقيــد  بالغــة  اجتماعيــة 

الجديــة،  العقبــات  مــن  الكثيــر  فشــهدت 

تــردٍد  دون  تــزال-  املســيَر-وال  تابعــت  لكنهــا 

علــى  عــاب  الّصِ كل   
ً
متحملــة تقاعــس،  أو 

املزروعــة  واألشــواك  العراقيــل  إزالــة  أمــل 

بلدنــا وأبنائنــا  فــي طريــق الحــوار، لتجنيــب 

وإنهــا  الكبــرى.  والويــات  الكــوارث  مخاطــَر 

املباشــَر  الحــواَر  بــأّن  تامــة  قناعــٍة  علــى 

األمــن  تجلــُب  الــرأي  فــي  املختلفيــن  بيــن 

والطمأنينــة إلــى القلــوب، علــى العكــس مــن 

الشــكُّ  فــي أجوائهــا  تنتعــُش  التــي  القطيعــة 

 وتنمــو األفــكاُر الســوداء التــي تــؤذي 
ُ
والريبــة

العامــة،  الحيــاة  أجــواَء  ُم  وتســّمِ الجميــَع 

والضغائــن  األحقــاُد  ظلهــا  فــي  ثــار 
ُ
ت كمــا 

قلوبهــم  فــي  هــا 
َ
حمل بالبشــر  تليــُق  ال  التــي 

الــدوام  علــى  وهنــاك  بالحيــاة،  النابضــة 

الشــّر  لفعــل   
ٌ
متأهبــة  

ٌ
وأطــراف جهــاٌت 

فــي  فتنفــُخ  مصالحهــا،  زاويــة  مــن   
ً
منطلقــة

عــن  األشــقاَء  لتبعــد  الكراهيــة  ثقافــة  نــار 

طاولــة الحــوار وتلهَيهــم بمهاتــراٍت وحــروٍب 

 فيهــا 
ُ

ال مصلحــة لهــم فيهــا، فــي حيــن تنصــرف

إلــى اســتغال أجــواء الحــرب 

نواف بشار عبد هللا*
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العنف السياسي العربي مشكلة حضارية

كانــت الحربــان العامليتــان بمثابة نقطة 

فارقة بالنسبة إلى الكائن البشري ليتحول 

التكنولوجيــا  بمســاعدة  للقتــل  آلــة  مــن 

اإلنســانية.  طبيعتــه  إلــى  وليرجــع  الحديثــة 

املؤسســاتية  األطــر  عــن  البحــث  فبــدأ 

التــي ترتقــي بســلوكه اإلنســاني  والقانونيــة 

بوضــع القيــود علــى العاقــات والتفاعــات 

املنظمــات  فنشــأت  الــدول،  بيــن  مــا 

والهيئــات الدوليــة كاألمــم املتحــدة وغيرهــا.

وهــو التطــور املؤس�ســي الــذي انعكــس 

واملصالــح،  الحقــوق  فكــرة  علــى   
ً
إيجابــا

حقلــي  فــي  طفــرة  حــدوث  معهــا  وتــوازى 

والسياســة  الدولــي  القانــون  دراســات 

للــدول وحقــل حقــوق اإلنســان  الخارجيــة 

تقييــد  بهــدف  معرفيــة  حقــول  مــن  وغيــره 

تتحــول  قــد  التــي  العدوانيــة  النــوازع  هــذه 

التكنولوجــي  التقــدم  هــذا  وســط  بســهولة 

ثــم  ومــن  للمجتمعــات.  ودمــار  حــروب  إلــى 

كانــت الوقفــة مهمــة عقــب الحــرب العامليــة 

وبتجريــب  باكتشــاف  انتهــت  التــي  الثانيــة 

التركيــز  فتــّم  الشــامل.  الدمــار  أســلحة 

العلــم  بتســخير  اإليجابيــة  الجوانــب  علــى 

فكانــت  البشــرية،  خدمــة  فــي  واملعرفــة 

الحــرب  هــذه  خّربتهــا  التــي  بأوروبــا  البدايــة 

عشــرات  بمقتــل  كبيــرة  ضريبــة  ودفعــت 

 
ً
اقتصاديــا بتنميتهــا  أبنائهــا،  مــن  املاييــن 

القــارة  ولتتحــول  مارشــال  بمشــروع 

إلــى  بينهــا  مــا  فــي  تتحــارب  مــن دول  العجــوز 

شــكل  فــي  الحــدود  ملغيــة  متعاونــة  دول 

، والــذي لــم يوجــد 
ً
االتحــاد األوروبــي حاليــا

فجــأة وإنمــا نشــأ كنــواة فــي الخمســينات مــن 

القــرن املا�ســي، واســتمّر فــي النمــو والتطــور 

عقــود  مــدار  علــى   
ً
ومؤسســيا  

ً
فكريــا

بانضمــام الــدول إليــه وفــق قواعــد وأســس 

وشــروط يجــب أن تنفذهــا الدولــة الراغبــة 

إليــه. االنضمــام  فــي 

التــي  الصــورة  هــي  النتيجــة  وكانــت 

فحــروب  اآلن.  األوروبــي  املجتمــع  عليهــا 

برليــن  إلــى  ســتالينغراد  مــن  املــدن  تدميــر 

ومــن  لنــدن،  إلــى  األملانيــة  درســن  ومــن 

قــد  ونغازاـكـي،  هيروشــيما  إلــى  هاربــر  بيــرل 

الــذي  والنمــو  التطــور  هــذا  إلــى  أفضــت 

يكــن  ولــم  الكونيــة.  الحــرب  هــذه  أعقــب 

كان  وإنمــا  فقــط   
ً
اقتصاديــا التحــول 

األوروبــي  اإلنســان  أن  بمعنــى   ،
ً
حضاريــا

ليحيــا  نشــأ  املاضيــة  العقــود  مــدار  علــى 

والعنــف  النــوازع  عــن   
ً
بعيــدا بإنســانيته 

البعــض  عنــد  ظهــرت  لــو  وحتــى  والحــروب 

فاإلطــار  اآلن،  الشــعبوية  موجــة  فــي  كمــا 

املؤس�ســي والســلوكي داخــل املجتمــع كفيــل 

الثقافــة  فــي  املراجعــة  وهــذه  بامتصاصهــا. 

لتتــم  يكــن  لــم  والقتــل  للعنــف  الغربيــة 

الليبراليــة والعلمانيــة  العقليــة  لــوال وجــود 

األيديولوجيــات  عــن  البعيــدة  الحاكمــة 

التــي  املتعصبــة  والدينيــة  القوميــة 

وكعمــل  وســلوك  كثقافــة  ترجمتهــا  تــم 

مــا  املجتمــع،  تفاعــل  تحكــم  مؤسســات 

أســهم فــي تحييــد هــذه العوائــق التــي أخــذت 

عليهــا. االنتصــار  يتــم  حتــى   
ً
قرونــا

العنــف  عــن  بالبحــث  ســريعة  وبنظــرة 

العالــم  خريطــة  علــى  والتدميــر  والقتــل 

اليــوم وعلــى مــدار العقــود املاضيــة، نجدهــا 

عربــي  هــو  مــا  كل  جغرافيــة  عــن  تخــرج  ال 

هــل  الســبب؟  هــو  فمــا  أوســطي،  وشــرق 

الــدول  بيــن  التفاعــات  بطبيعــة  يرتبــط 

العربيــة،  الثــورات  فــي  واألطمــاع  الكبــرى 

أم  كثيــرة؟  تفســيرات  فــي  متــداول  هــو  كمــا 

املجتمعــي  الســياق  فــي  يكمــن  الســبب  أن 

االســتبداد  بوجــود   
ً
واجتماعيــا  

ً
سياســيا

التنميــة؟ وغيــاب 

يبحــث  تســاؤالت  مــن  ســبق  مــا  كل 

التــي  الحالــة  بهــذه  تفردنــا  أســباب  عــن 

ليفســر  واإلرهــاب  العنــف  هــذا  كل  تفــرخ 

مــن  املنتشــرة  لــه  الواحــدة  البصمــة  هــذه 

»بوكوحــرام« فــي أق�ســى الغــرب فــي نيجيريــا 

و  وســورية  العــراق  فــي  »داعــش«  إلــى 

»طالبــان« فــي أفغانســتان فــي أق�ســى الشــرق 

وال حتــى مــا بيــن اآلمنيــن فــي األحيــاء الفقيــرة 

فــي باكســتان إلــى األحيــاء الغنيــة فــي باريــس 

وبروكســل، درة مــدن الحضــارة الحديثــة، 

 عــن املــدن التــي تدمــر ويقتــل أهلهــا 
ً
فضــا

مــن حلــب الســورية إلــى املوصــل العراقيــة 

حتــى  كمســلمين،  نحــن  فلمــاذا  وغيرهمــا. 

املأســاة  هــذه  يشــاركنا  العربــي ال  املســيحي 

 لاســتئصال؟ 
ً
بــل هــو نفســه أصبــح هدفــا

العقيــدة  فهــم  فــي  خطــأ  يوجــد  قــد  نعــم 

إلــى  الســرعة  بهــذه  وتحولنــا  تحركنــا  التــي 

إرهابييــن. وقــد يكــون َمــن ينطبــق عليهم هذا 

هــذه  ولكــن  منــا   
ً
صغيــرا  

ً
جــزءا التوصيــف 

الشــريحة الصغيرة هي املســؤولة عن الذي 

نــراه اآلن ســواء فــي هــذه الحلقــة املفرقــة مــا 

بيــن االســتبداديين الدينــي والسيا�ســي الــذي 

يغــذي كل منهمــا اآلخــر. فأصبحنــا نتعاطــى 

بدايــة  الديــن،  باســم  حياتنــا  فــي  �ســيء  كل 

 بطريقــة 
ً
مــن السياســة واالقتصــاد ومــرورا

تفكيرنــا وســلوكياتنا، كيــف نلبــس، وكيــف 

نتحــدث، وكيــف ننظــر ونــدرك مــا حولنــا... 

الــخ؟ وأصبحــت هــذه الكــوارث تأتــي تحــت 

يرتديهــا  الــذي  أكان  ســواء  الديــن،  عبــاءة 

. املهــم هــو أنــه 
ً
 أو جهاديــا

ً
 أو داعشــيا

ً
ســلفيا

 ملــن يختلــف معــه 
ً
 كارهــا

ً
أن يكــون عنصريــا

فــي املعتقــد، األمــر الــذي يــؤدي بــه إلــى حالــة 

مــن الشــوفينية التــي توصلــه إلــى أن يصبــح 

إلــى الخالــق.  
ً
القتــل عنــده تقربــا

العقــول  فــي  هنــا  تكمــن  فاإلشــكالية 

علــى  الحقائــق  بهــا  تــرى  التــي  الطريقــة  وفــي 

الــذي  الواقــع  بهــا  تفســر  وكيــف  األرض، 

واأليديولوجــي  الدينــي  الصــراع  هــذا  ينتــج 

 بدرجــات مختلفــة، 
ً
الــذي نتنفســه جميعــا

تــراه  مــا  كل  ترجــع  أن  الســهل  مــن  والــذي 

مــن حولــك مــن حــروب أهليــة ومــن إرهــاب 

فــي  االزدواجيــة  وهــذه  التنافــر  هــذا  ومــن 

البعــض،  بعضهــم  تجــاه  البشــر  خطابــات 

ومــن هــذا الشــعور باالغتــراب فــي مجتمعــات 

الدينيــة  طقوســها  فــي  نفاقهــا  قمــة  تعيــش 

وفــي ادعائهــا األخاقــي، وهــي فــي الحقيقــة فــي 

 
ً
داخلهــا وتصرفاتهــا ال ترتقــي أن تكــون بشــرا

والثــورة  املراجعــة  مــن  فــــــهل  بوحشــيتها. 

 
ً
علــى كل مــا هــو بــال حتــى نكــون أكثــر أخاقــا

اآلن. عليــه  نحــن  ممــا  وإنســانية 
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مــن  حالــة  الســوريون  الكــرد  يعيــش 

الوجــوم املمــزوج باإلخفاقــات واالحتقــان، 

بقيــة  عــن   
ً
كثيــرا تختلــف  ال  حالــة  وهــي 

عنــد  أكبــر  كانــت  وإن  الســورية  الشــرائح 

الكــرد مــن غيرهــم، فعمــق املشــكلة الكرديــة 

الراهنــة،  الحالــة  علــى  ســابقة  الســورية 

...،
ً
وظلمــا دمويــة  وأكثــر 

تتعمــق املســألة الكرديــة فــي تعقيــدات 

فبينمــا  الســوري،  السيا�ســي  املشــهد 

يتحا�ســى البعــض مــن الزعامــات الســورية 

املرهونــة ألجنــدات خارجيــة التحــدث عــن 

يشــتغل  إنصافيــه،  تراحميــه  بلغــة  الكــرد 

آخــرون مــن املعارضــة بالعمــل علــى تراكــم 

الخافــات. وتعميــق  األحقــاد 

إن الجهل باملكونات السورية الكردية 

والعربيــة وحتــى الطائفيــة تخلــق مشــاكل، 

الســورية  الزعامــات  مــن  الكثيــر  مازالــت 

وأحزابهــم،  الكــرد  يجهلــون  املعارضــة 

معنــا  إمــا  خياريــن  بيــن  ويحصرونهــم 

ومشــروع  انفصالــي  أنــت  أو  رؤيتنــا  ووفــق 

امللــك والكرامــة والتاريــخ  إلحــاد ومســتباح 

الخطــوات  تكثيــف  مــن  البــد  والرمــوز، 

وتأســيس مــا يمكــن توصيفــه بميثــاق شــرف 

للتاقــي الكــردي العربــي، والــذي يتجلــى فــي: 

تكويــن ذائقــة سياســية واعاميــة وثقافيــة 

القانــون  لغــة  وتســيد  للتقــارب  تدعــو 

اإلنســان. وحقــوق 

الكبــرى،  القضايــا  علــى  التوافــق 

أي  تحييــد  الديمقراطيــة،  ســوريا  بنــاء 

كورديــة  ورايــة  حــزب  أي  علــى  توصيــف 

للوطــن  انتمائهــا  تعلــن  مادامــت  عربيــة  أو 

الذاتيــة  االدارة  تجربــة  احتــرام  الســوري. 

الثوابــت  ضمــن  ونقــده  مجهودهــا  وتقييــم 

النفتــاح  الدعــوة  والسياســية.  األخاقيــة 

الســورية.  املكونــات  علــى  الذاتيــة  اإلدارة 

بلغــة  والعــرب  الكــرد  التــزام 

الكرد يف سوريا... هل هم املشكلة؟
مقتطفات 
عالء الدين ال رشي*
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الربيع العربي... من اهلدف املنشود إىل الواقع املفروض

املنطقــة  تشــهده  مــا  إن  القــول  يمكــن 

ليســت  داخليــة  صراعــات  مــن  العربيــة 

الوجهــة  مــن  وياحظــه  البعــض  يظــن  كمــا 

الشــعوب  بيــن  صراعــات  الســطحية 

تشــهد  التــي  الــدول  فــي  الحاكمــة  وأنظمتهــا 

أزمــات محتدمــة، ربمــا هــذا أمــر بســيط أو 

إلــى  بالنســبة  الصــراع  مــن  مهــم  غيــر  جــزء 

لكــن  النزاعــات،  إثــارة  تحــاول  التــي  القــوى 

 مــن عوامــل زعزعــة 
ً
أصبــح هــذا األمــر عامــا

هــذه األنظمــة وقــد تــم اســتغاله لتســهيل 

بعمــق  فالنظــر  املطلوبــة؛  التغييــر  عمليــة 

حقيقــة  لنــا  يكشــف  الصراعــات  هــذه  إلــى 

فيــد أّن هنــاك قضايــا كثيــرة بقيــت 
ُ
مهمــة ت

الكبــرى  القــوى  تركتهــا  حــّل،  بــدون  عالقــة 

مؤقــت،  بشــكل  املنطقــة  غــادرت  عندمــا 

فيهــا  الحكــم  أنظمــة  مــن  الكثيــر  وربطــت 

املنطقــة  دول  تجعــل  وعقــود  باتفاقيــات 

، كمــا عملــت 
ً
تامــا  

ً
غيــر مســتقلة اســتقاال

علــى دعــم فئــة معينــة دون أخــرى للســيطرة 

تتخبــط  تركهــا  مــع  الحكــم،  مقاليــد  علــى 

فــي عمليــة قيــادة الدولــة وبنــاء مؤسســاتها 

والســير  الجوانــب،  جميــع  مــن  الضعيفــة 

التنمويــة  العمليــات  فــي  مترنحــة  بخطــًى 

اإلنتاجيــة. والخطــط 

املعانــاة  حجــم  إنــكار  يمكــن  ال  لذلــك 

جــراء  املنطقــة  هــذه  شــعوب  تعانيهــا  التــي 

عــن  الناجــم  ــي 
ّ
املتدن املعي�ســي  الوضــع 

االنعــزال  إلــى   
ً
إضافــة والبطالــة،  الفقــر 

الحضــاري،  والتقــدم  التقنــي  التطــور  عــن 

واملعانــاة مــن املمارســات القمعيــة املّتبعــة 

نتيجــة  الحاكمــة،  األنظمــة  قبــل  مــن 

وعــدم  للســلطة  محــددة  فئــات  احتــكار 

السياســية  بالعمليــة  الجماهيــر  إشــراك 

الديمقراطيــة، عــاوة علــى ذلــك فــإن بعــض 

األقليــات املوجــودة فــي هــذه البلــدان تعانــي 

، نتيجــة الغبــن امللحــق بهــا 
ً
 مركبــا

ً
اضطهــادا

املشــروعة. بحقوقهــا  االعتــراف  عــدم  مــن 

مــن  بــد  ال  املتــرّدي  الوضــع  هــذا  وإزاء   

كانــت  الجماهيــر  هــذه  أّن  علــى  التأكيــد 

للتعبيــر  الســانحة  الفرصــة  عــن  تبحــث 

عــن مطالبهــا وفــق أطــٍر ســلمية بعيــدة عــن 

العنــف. اتخــاذ 

مــا  إنــكار أن   
ً
أيضــا ــه ال يمكــن 

ّ
أن  كمــا 

يحــدث فــي املنطقــة مــن صراعــات ونزاعــات 

مفتعلــة  حــروب  الغالــب  فــي  هــي  داخليــة 

تقــف خلفهــا قــوى كبــرى تحركهــا بأســاليب 

وجهتهــا  تحويــل  علــى  وتعمــل  مختلفــة 

محاولــة  فــي  ومكانهــا؛  زمانهــا  اختيــار  مــع 

النزاعــات  فــي  املؤثــرة  القــوى  هــذه  مــن 

املعنيــة  البلــدان  فــي  القائمــة  الداخليــة 

لكســر املفاهيــم املعهــودة وتغييــر الثقافــة 

، وكشــف 
ً
الســائدة لدى هذه الشــعوب أوال

امللفــات املطويــة وإظهارهــا وخلطهــا وفرزهــا 

، وتغييــر الفئــات الحاكمــة 
ً
مــن جديــد ثانيــا

واســتبدالها بفئــات أخــرى ثــم أخــرى وأخرى 

األوضــاع  تهدئــة  بغيــة  إســعافية  كحلــوٍل 

زمنيــة  ولفتــرة  مؤقــت  بشــكل  املحتدمــة 

تســتطيع  ريثمــا  ذلــك  كل   .
ً
ثالثــا مطلوبــة 

هــذه القــوى إنجــاز سياســاتها أو جــزء منهــا، 

فالهــدف األســاس لهــذه الصراعــات ال كمــا 

مــن  الواســعة  الشــرائح  لــدى  هــو معــروف 

الجماهيــر أّن القضيــة هــي بهــذه البســاطة 

تــدور حــول الشــعار التالــي: )الشــعب يريــد 

هــو  الشــعار  هــذا  ربمــا  النظــام(،  إســقاط 

الصراعــات  فتيــل  أشــعل  الــذي  الســبب 

إلــى  أدت  التــي  الشــرارة  أو  اآلن،  الدائــرة 

القيــام  علــى  وحثتهــا  الجماهيــر،  هيجــان 

بحــراك شــعبي واســع، مــن خــال دغدغــة 

الوصــول  فــي  رغبتهــا  واســتغال  مشــاعرها 

وطموحــات  آمــال  مــن  إليــه  تتــوق  مــا  إلــى 

منشــودة، علــى اختــاف هــذه الطموحــات. 

تجــري  أن  معنــى  فمــا  ذلــك  غيــر  كان  وإْن 

فــي دول تتصــف بأنظمــة  هــذه الصراعــات 

حكــم متشــابهة، تتخــذ النظــام الجمهــوري 

لحكمها )تونس _ ليبيا _ مصر _ السودان 

أن  دون  العــراق(   _ ســوريا   _ اليمــن   _

حكــم  بأنظمــة  تتصــف  دول  إلــى  تنتقــل 

مغايــرة ؟! فهــل محــض صدفــٍة أن تنحصــر 

الصراعــات فقــط فــي دول بعينهــا وال تتعــّدى 

مجــاورة؟!!  أخــرى  دوٍل  إلــى 

نتصــور  ممــا  بكثيــر  أعمــق  فالقضيــة 

الواســعة  الشــريحة  تخيــل  مــن  وأبعــد 

والعيــش  بالحريــة  وحلمهــا  الجماهيــر  مــن 

علــى  مقبلــة  املنطقــة  أّن  ويظهــر  الكريــم؛ 

وإْن  تشــهدها،  ســوف  مهمــة  تغييــرات 

بشــكل تدريجــي عبــر فتــرات زمنيــة متاحقــة، 

وأّن القضايــا العالقــة املتراكمــة عبــر عقــود 

طويلــة مــن الزمــن واملتروكــة بــدون حلــول 

كثيــف  وبشــكل  وهنــاك  هنــا  تظهــر  ســوف 

إلــى حــد الدهشــة والتعقيــد، وســوف تهــب 

مــن  كثيــٍر  جــذور  تقتلــع  كثيــرة  عواصــف 

املاضيــة  األجيــال  توارثتهــا  التــي  املفاهيــم 

واملترســخة فــي أذهــان الفئــات املختلفــة مــن 

شــعوب املنطقة الحاضرة اآلن على مســرح 

األحــداث. وال يمكــن فهــم هــذه املعضلــة إال 

مــن خــال  املا�ســي  إلــى  بالذاكــرة  ُعدنــا  إذا 

خارطــة  تشــكيل  ملاحظــة  التاريــخ  قــراءة 

املنطقــة وكيفيــة رســم الحــدود بيــن الــدول 

املتشــكلة آنــذاك، ومــا هــي القــوى املهيمنــة 

بيدهــا  كانــت  والتــي  موجــودة،  كانــت  التــي 

ومقارنتهــا  الحيــن،  ذلــك  فــي  األمــور  زمــام 

ديــر 
ُ
وت األحــداث  علــى  تهيمــن  التــي  بالقــوى 

مجراهــا فــي أكثــر مــن منطقــة؟ وهــل توافــق 

الخارطــة الحاليــة للمنطقــة رغبــة ومطامــع 

الدوليــة  باألحــداث  املتحكمــة  القــوى 

هــذه  تنســجم  حــّدٍ  أّي  وإلــى  واإلقليميــة؟ 

املنطقــة  شــعوب  طموحــات  مــع  الخارطــة 

أوجــه  هــي  ومــا  التغييــر؟  فــي  وإرادتهــا 

التغييــر  إرادة  بيــن  والتوافــق  االختــاف 

ومطامــع القــوى املتحكمــة؟ كذلــك مــا هــي 

القــوى  تســتغلها  أن  يمكــن  التــي  الثغــرات 

الكبــرى للدخــول منهــا إلــى زعزعــة املنطقــة، 

وبالتالــي  مختلفــة،  نفــوذ  مناطــق  وتشــكيل 

املســتقبلية  الخارطــة  معالــم  رســم  إلــى 

املطلوبــة؟!!

من اإلرهاصات الثورية 

إلى االنتكاسات

هــو  املرحلــة  هــذه  فــي  األهــم  الســؤال 

هــل يمكــن عــّد هــذه الصراعــات بأّنهــا حالــة 

ثوريــة قائمــة فــي هــذه الــدول؟ لإلجابــة عــن 

مــن معرفــة املحــّركات  بــّد  الســؤال ال  هــذا 

التــي تقــف خلــف هــذه األحــداث، ودراســة 

أّن  شــّك  ال  فيهــا.  املؤثــرة  القــوى  ماهيــة 

األوضــاع  تحريــك  حاولــت  قــوًى  هنــاك 

الــدول،  هــذه  فــي  املائمــة  الظــروف  لتهيئــة 

مســتقبلية  مخططــات  تمريــر  بغيــة 

واقتصاديــة  سياســية  مشــاريع  وإنجــاز 

وثقافيــة واجتماعيــة، كمــا أّن هنــاك رغبــة 

تــم  إنكارهــا،  يمكــن  ال  ثوريــة  جماهيريــة 

إشــعال فتيــل  فــي  أولــى  اســتغالها كشــرارة 

ــد أّن هــذه الرغبــة هي 
ّ

الصراعــات؛ مــن املؤك

الضميــر  علــى  تحافــظ  التــي  الحيــة  البــذرة 

التغييــر  إلــى  يهــدف  الــذي  الحــي  اإلنســاني 

األفضــل  نحــو  املســتمّر 

رشيد عباس
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والعيــش بســامة وكرامــة فــي الحيــاة، فهــي 

اإلنســانية  ماتــت  وماتــت،  انعدمــت  إن 

وانعدمــت الحيــاة علــى األرض، ومــن املؤكــد 

 أن هــذه الرغبــة هــي املحــرك األســاس 
ً
أيضــا

فــي مجمــل األحــداث لكّنهــا الخاســر األول. 

أمــا القــوى األخــرى فهــي القــوى التــي تحــاول 

واالســتياء  الحكــم  ســّدة  إلــى  الوصــول 

املوجــة  ركــوب  خــال  مــن  الســلطة  علــى 

بهــا  تنــادي  التــي  الشــعارات  واســتغال 

وذلــك  التغييــر،  إلــى  التواقــة  الجماهيــر 

لصالــح دوافعهــا ومطامعهــا وهــي فــي الوقــت 

الــذي ال تملــك القــدرة علــى التضحيــة بمــا 

 فــي تغييــر مواقعها 
ً
 أبــدا

ً
تملــك، ال تــرى مانعــا

مختلفــة،  واصطفافــاٍت  تكتــاٍت  ضمــن 

املمتلــكات  عــن  التنــازل  عــن  تتوانــى  وال 

الســلطة،  إلــى  الوصــول  مقابــل  الوطنيــة 

كونهــا ال تملــك مبــادئ ثابتــة تؤمــن بهــا وال 

برامــج وطنيــة واضحــة، فــا يهمهــا �ســيء إال 

تتعامــل  التــي  القــوى  ومصالــح  مصالحهــا 

 . معهــا

وبعــد معرفــة هــذه القــوى التــي تتنــازع 

وفــق قانــون تنــازع البقــاء للحصــول علــى مــا 

األحــداث  هــذه  إلــى  النظــر  يمكــن  تبتغيــه، 

من زاوية معينة على أّنها إرهاصات ثورية، 

وذلــك مــن خــال االنطــاق مــن أّنهــا كســرت 

 مــن املفاهيــم التقليديــة املوروثــة عبــر 
ً
كثيــرا

األجيــال، وغيــرت مفاهيــم أخــرى، وزرعــت 

مفاهيــم جديــدة لــدى املجتمعــات، غيــر أّن 

هــذه اإلرهاصــات الثوريــة لــم تجــد البيئــة 

ألســباب  والديمومــة  لانتعــاش  املناســبة 

املوضوعيــة  الظــروف  أّن  منهــا  كثيــرة، 

لفتــرة  وتنمــو  تولــد  جعلتهــا  التــي  املواتيــة 

زمنيــة معينــة خانتهــا منــذ الخطــوة األولــى، 

والتبلــور،  النشــوء  علــى  تســاعدها  فلــم 

الذاتيــة  الظــروف  نضــوج  عــدم  كذلــك 

ســاعد فــي انتكاســها وعــدم ترعرعهــا، حيــث 

مــن  الدافعــة  القــوة  افتقادهــا  مــن  عانــت 

الداخــل، نتيجــة ضعــف القــوى الطليعيــة 

دفعهــا  تســتطع  لــم  والتــي  لهــا  القائــدة 

وإعطائهــا  الصحيــح  املســار  إلــى  وتحويلهــا 

االتجــاه  فــي  للســير  املســاعد  املحــرك 

اإلرهاصــات  هــذه  جعلــت  ممــا  املطلــوب، 

واملتســلقين  املســتغلين  أمــام  ضعيفــة 

لتحقيــق  التغييــرات  موجــة  ركبــوا  الذيــن 

الشــخصية.  ومآربهــم  الذاتيــة  مصالحهــم 

إضافــة إلــى ذلــك باعتقــادي يوجــد عامــان 

وقــد  ثــورّي،  تغييــر  ألي  مهّمــان  آخــران 

فــي هــذه اإلرهاصــات وهمــا: عامــل  انعدمــا 

بــذور  انعــدام  إّن  التقدمــّي،  التفكيــر 

التقــدم فــي هــذه البدايــات أدى إلــى تســلط 

القــوى الرجعيــة وهيمنــة التفكيــر الســلفي 

مــن  محاولــة  فــي  األحــداث،  مجمــل  علــى 

الجماهيــر  لخــداع  الرجعيــة  القــوى  هــذه 

بشــعارات  القائــدة،  القــوى  إلــى  الفاقــدة 

الجماهيــر  أحــام  تدغــدغ  عاطفيــة 

بالقــوى  وربطهــا  طــرف،  مــن  ومشــاعرها 

والداعمــة  األحــداث  فــي  املؤثــرة  اإلقليميــة 

املخططــات  لتمريــر  آخــر،  طــرف  مــن  لهــا 

مناطــق  إيجــاد  مثــل  املختلفــة  واملشــاريع 

الجماهيــر  بيــن  التفرقــة  وتشــجيع  نفــوذ 

لتســهيل التدخــل الخارجــّي، واإلكثــار مــن 

لغايــة  للتحقيــق  القابلــة  غيــر  األهــداف 

بيــن  املســتمر  والتوتــر  الصــراع  إطالــة 

املتنازعــة. األطــراف 

انعــدام  فهــو  الثانــي  العامــل  أّمــا   

وبالتالــي  الطبقــي،  بالصــراع  اإليمــان 

مقاومــة  إلــى  النضالــي  الدافــع  انعــدام 

ثــورة  كل  أســاس  هــو  الــذي  الصــراع  هــذا 

اإليمــان  هــذا  غيــاب  أّن  بيــد  جماهيريــة، 

 ممــا 
ً
أدى إلــى بــروز تفــاوت طبقــي أكثــر حــّدة

فــي الفتــرة الســابقة كمــا ســاعد  كان عليــه 

علــى ســيطرة الفئــات االنتهازيــة والعناصــر 

الدخيلــة علــى مجريــات األحــداث والتحكــم 

الشــعبي  الحــراك  ومصــادرة  بالتظاهــرات 

الحــروب،  وأمــراء  األزمــات  تّجــار  وبــروز 

مطامعهــا  إال  تهمهــا  ال  التــي  الفئــات  تلــك 

الشــخصية ومصالحهــا الفئويــة الضيقــة.

الربيع العربي  ... تتمة

اســتغال. أبشــَع 

الزمــن،  مــن  قــرٍن  ُربــع  مــدى  فعلــى 

بأعدادهــا  »الحــوار«  مجلــة  اســتطاعت 

عــن   
ْ

تتوقــف لــم  التــي  والســبعين  الواحــد 

الكارثيــة  الحــرب  أهــوال  رغــم  الصــدور، 

الجاريــة علــى بادنــا منــذ أكثــر مــن ســبعة 

األقــام  عشــرات  تســتقطَب  أن  أعــواٍم 

وتنشــَر  جانبهــا  إلــى  الواعــدة  الوطنيــة 

القّيمــة  واألبحــاث  املقــاالت  عشــرات 

ســوريين  وسياســيين  ومفكريــن  لكّتــاٍب 

ليعّبــروا  مــن مختلــف األطيــاف واملشــارب 

تامــة،  بحريــٍة  آرائهــم  عــن  خالهــا  مــن 

وأوصلــْت أصواتهــم ومواقَفهــم عبــَر منبرهــا 

ــٍل  تدخُّ ودون  بمهنيــة  العــام  الــرأي  إلــى 

إجــراء  علــى  أقدمــْت  كمــا  مضمونهــا.  فــي 

ومثقفيــن  فنانيــن  مــع  ولقــاءاٍت  مقابــاٍت 

وأدبــاٍء ومشــاهيَر ســوريين إليصــال آرائهــم 

فيهــا  نختلــف  قــد  التــي  نظرهــم  ووجهــات 

احتــرام  قاعــدة  علــى  النــاس  إلــى  معهــم 

 
ً
إضافــة والتعبيــر.  الــرأي  فــي  الجميــع  حــق 

والدراســات  املقــاالت  عشــرات  نشــر  إلــى 

العلميــة  بالوثائــق  املدعومــة  التاريخيــة 

أولــْت  كمــا  التاريخيــة.  والشــواهد  واألدلــة 

أهميــة خاصــة إلــى الترجمــة مــن الكرديــة إلى 

العربيــة بغيــة مــّد جســور الثقــة واملعرفــة 

بيــن الثقافتيــن لتعميــق الصداقــة وتقويــة 

الــذي  املشــترك  العمــل  وتعزيــز  العاقــات 

باقــاٍت  نشــر  علــى   
ً
عــاوة الجميــع،  يخــدم 

الفــن  مــن  ولوحــاٍت  واألدب  الشــعر  مــن 

التشــكيلي البديــع لفنانيــن موهوبيــن تحمــُل 

وأريَجهــا. اإلنســانية  عطــَر  ثناياهــا  فــي 

صحيــٌح أّن مجلــة »الحــوار« هــي مجلــة 

الحــوار  بتنشــيط  تهتــمُّ  ثقافيــة  فصليــة 

العربــي الكــردي ونشــر الثقافــة اإلنســانية 

حقــوق  احتــرام  علــى  َســة  املؤسَّ املعاصــرة 

العنــف  لغــة  ونبــذ  وحرياتهــا  الشــعوب 

 ،
ٌ
مســتقلة وهــي  والعنصريــة،  والتطــرف 

 تنظيمــٌي مــع جهــٍة 
ٌ
أي أنــه ليــَس لهــا ارتبــاط

نظرهــا  وجهــة  تخــدُم  محــددة  سياســية 

الفكريــة  أجنداتهــا  لتحقيــق  تســعى  أو 

عــن  بعيــدة  ليســْت  لكنهــا  والسياســية. 

همــوم النــاس وشــجونهم، وال يمكــُن لهــا أن 

تكون كذلك، ألن األدَب والثقافة والفنوَن 

معهــا  ومتشــابكة  السياســة  مــع   
ٌ
متداخلــة

 منهــا فــي األخــرى 
ُ
بقــوة بحيــث تؤثــُر الواحــدة

حِســَن 
ُ
وتتأثــُر بهــا، وتشــكُل بمجموعهــا-إْن أ

الشــعَب  تحمــي   
ً
مانعــا  

ً
ســياجا تنظيُمهــا- 

العليــا مــن أي تهديــٍد محتَمــٍل. ومصالحــه 

فــي  الجاريــة  الحــرُب  كشــفت  لقــد 

واألمــور  الحقائــق  مــن  الكثيــَر  منطقتنــا 

فأظهرتهــا  الغمــوض،  تكتنُفهــا  كانــت  التــي 

اّدعــات   
َ

زيــف وبّينــْت  حقيقتهــا،  علــى 

عليهــا  والتباـكـي  اإلنســان  حقــوق  مقولــة 

باتــت  والتــي  الكبــرى،  الــدول  جانــب  مــن 

بحتــة،  سياســية  ألغــراٍض  ســتخدم 
ُ
ت

وارتــدادات  انعكاســات  عــن  ناهيــك 

املصالــح الدوليــة واإلقليميــة علــى مصالــح 

وإمعاِنهــا  امللتهــب  ووطنهــم  الســوريين 

هــذه  أَمــد  إطالــة  خــال  مــن  تعذيبهــم  فــي 

هــا 
َ
الحــرب التــي دمــّرت البــاَد وشــردت أهل

مــن ديارهــم. ولعــّل مــن أهــّم دروِس وِعَبــر 

 أن تعــَي الشــعوب 
ُ
هــذه الحــرب هــي ضــرورة

والنخــُب الثقافيــة والفكريــة والتنظيمــات 

والفارســية  والتركيــة  العربيــة  السياســية 

الشــرق  ملنطقــة  يمكــُن  ال  بأنــه  والكرديــة 

األوســط أن تشــهَد الهــدوَء واالســتقراَر مــا 

 
ً
لــم تســارع إلــى حــّل القضيــة الكرديــة حــا

 عــن طريــق الحــوار املباشــر، وتــدرَك 
ً
ســلميا

بقــوة  والبطــش  للعنــف  يمكــن  ال  بأنــه 

تحــلَّ  أن  شــأٍن  مــن  بلغــْت  مهمــا  الســاح 

 
ً
قضيــة شــعٍب يربــو تعــداده األربعيــن مليونــا

العصــور،  أقــدم  منــذ  أرضــه  علــى  يعيــُش 

لنيــل  النضــال  فــي  عــن عزمــه  تثنيــُه  أْن  أو 

والعيــش  املشــروعة،  وحقوقــه  حريتــه 

وأّن  املنطقــة،  شــعوب  ســائر  مــع  بســام 

الرهــان علــى الخــارج واالســتقواء بــه رهــاٌن 

محالــة. ال  خاســٌر 

نســتذكر  أن  اليــوم  هــذا  فــي  بنــا  َحــريٌّ 

»الحــوار«  مجلــة  تحريــر  هيئــة  عضــَو 

الراحــل الزميــل صالــح عثمــان الــذي وافتــه 

يــوم 2017/04/21،  املنيــة بديــار الغربــة 

علــى  مميــزة  بصمــاٌت  لــه  كانــت  والــذي 

مــا  تقديــم  فــي  يبخــْل  لــم  حيــث  ــة، 
ّ
املجل

يمكنــه تقديُمــه للحركــة الثقافيــة الكرديــة 

، وندعــو هللا أن يتغمــده 
ً
والســورية عمومــا

رحمتــه. بواســع 

أن   
ً
أيضــا املناســبة  بهــذه  نــا 

ُ
يفوت وال 

نتقــدَم بجزيــل الشــكر ووافــر االمتنــان إلــى 

»الحــوار«  تحريــر  هيئــة  فــي  عمــل  مــن  كّل 

العمــل  بمتابعــة  الظــروف  لــه  تســمْح  ولــم 

تقديــم  مــع  عضويتهــا،  فــي  واالســتمرار 

شــكرنا إلــى كّلِ َمــْن ســاهَم فــي تزويــد املجلــة 

بمســاهماتهم العلميــة واألدبيــة والثقافيــة 

ولوحاتهــم  بنتاجاتهــم  نوهــا  وزيَّ والفنيــة، 

الجميلــة. وأفكارهــم 

، الشــكر لكــم، ولــكل متذوقــي 
ً
وختامــا

يمكــن  ال  حيــث  والثقافــة،  والفــن  األدب 

ألي مشروٍع ثقافي أن ينهض ويلقى النجاح 

بــدون اهتمامهــم واحتضانهــم. واالزدهــار 

الحــوار-  * عضــو هيئــة تحريــر مجلــة 

احيــاء  فــي حفــل  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  نــص 

الــذي  املجلــة،  لصــدور   /25/ الذكــرى 

األحــد  يــوم  قامشــلو  مدينــة  فــي  أقيــم 
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لغة الحوار وثقافة   ... تتمة
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الفنان التشكيلي محمد شاهين: 

الفن واجهة لثقافة الفرد... أجسد مقاومة اللبوات في لوحاتي

كوبانــي،  أبنــاء  أحــد  مــع  لقــاء  لنــا  كان 

ع�ســى أن نتقرب إلى شــجون وهموم الناس 

فــي عقــول مرهفــي اإلحســاس،  ومــا يختلــج 

التشــكيلي  الفنــان  لوحــات  فــي  فوجدنــا 

محمــد شــاهين مــا يرمــز إلــى إرادة االنســان 

الهــادئ: الحــوار  هــذا  إليكــم  القويــة... 

عــن شــخصكم  تعرفــون  لــو   
ً
بدايــة  -1

الرســم؟ فــي  وبداياتكــم 

- محمــد شــاهين مــن كوبانــي، لــم أدرس 

 .
ً
 شخصيا

ً
، بل كان اجتهادا

ً
الرسم أكاديميا

تأثــرت بأســاتذة الرســم والفــن الذيــن كانــوا 

كوبانــي  إلــى  عــدت  حلــب،  مدينــة  فــي  معــي 

، لكننــي تركــت 
ً
وبــدأت الرســم منــذ 25 عامــا

، ثــم عــدت 
ً
الرســم مــدة 10 ســنوات تقريبــا

إليــه، حيــث كانــت مقاومــة كوبانــي الدافــع 

الرئي�ســي لعودتــي. 

، كانــت مقاومــة كوبانــي الســبب 
ً
2- إذا

فــي عودتــك للرســم؟

أشــعر  كنــت  الحقيقــة  فــي  نعــم،   -

اللواتــي  الفتيــات  تلــك  أمــام  بالضعــف 

إلــى ســاحات  ــن يحملــن الســاح ويذهبــن 
ُ

ك

أحمــل  أن  أســتطيع  ال  ربمــا  املعــارك. 

حمــل  أســتطيع  لكننــي  وأقاتــل،  الســاح 

ســاحي )ريشــتي( وأجســد مقاومــة اللبــوات 

لوحاتــي. فــي 

وعودتــك  لوحاتــك  أن  يعنــي  هــذا   -3

فــي  املــرأة  ملقاومــة  دعــم  بمثابــة  للرســم 

؟ نــي كوبا

 
ً
رويــدا  

ً
رويــدا  ،

ً
مجــددا بــدأت  نعــم   -

فــي  للرســم  داعميــن  أنــاس  إلــى  تعرفــت 

املعــارض  مــن  العديــد  وأقمنــا  كوبانــي، 

قامشــلو. وفــي  هنــا  الجماعيــة 

4- ما رأيك باملواهب في كوباني؟

فــي   
ً
جــدا موهوبــون  أنــاس  يوجــد   -

كوبانــي، لكــن تنقصهــم الخبــرة، لــذا أردت 

 
ً
انطاقــا وريشــاتهم.  أصابعهــم  أمــّرن  أن 

 
ً
مــن هــذه الفكــرة أردت أن أقــدم لهــم شــيئا

أســتطيع  حتــى  صغيــر،  كمرســم   
ً
بســيطا

فــي الرســم،  مســاعدتهم وإعطائهــم دورات 

الرســم. مســيرة  فــي  ليتقدمــوا 

5- ماذا عن أعمالك السابقة؟ 

حلــب،  فــي  معــارض  عــدة  قدمــت   -

أحدهمــا  كوبانــي،  فــي  هنــا  ومعرضيــن 

فيــه  شــارك   ،2017 فــي  جماعــي  معــرض 

كردســتان،  أنحــاء  جميــع  مــن   
ً
فنانــا  74

الجائــزة  علــى  عفريــن  مــن  فنانــة  حصلــت 

األولــى والجائــزة الثانيــة كانــت مــن نصيبــي، 

بدايــة 2018.  فــي  كان  الثانــي  املعــرض  أمــا 

دبــي. و  دمشــق  فــي  وأيضــا 

ومشــاريعك  معارضــك  عــن  مــاذا   -6

؟ ملســتقبلية ا

أولهمــا   ،
ً
حاليــا مشــروعان  لــدي   -

أجــل  مــن  لطابــي،  جماعــي  معــرض 

فــي  الرســم  ثقافــة  ونشــر  تشــجيعهم 

وآالمهــم  أمالهــم  النــاس  وليــرى  مجتمعنــا، 

فــي لوحــات فنيــة. الثانــي معــرض خــاص بــي 

كوبانــي.  فــي  مفاجــأة  بمثابــة  وســيكون 

شــرقي،  مجتمــع  فــي  نعيــش  نحــن   -7

واملهنــدس  للطبيــب  االهتمــام  فيــه  يعطــى 

رأيــك؟ مــا  الفنــان.  مــن  أكثــر  وووو.. 

ينظــر  عــام  بشــكل  مجتمعاتنــا  فــي   -

الفــن  أرى  لكننــي  الفــن ك�ســيء كمالــي،  إلــى 

فمنــذ  اإلنســان،  حيــاة  فــي   
ً
أساســيا  

ً
أمــرا

بالرســم،  نفســه  عــن  عّبــر  اإلنســان  نشــأة 

لــي  بالنســبة  بالرســم.  التقــدم  واســتطاع 

الفــرد. لثقافــة  واجهــة  هــو  الفــن 

فــي  يرغبــون  للذيــن  تقــول  مــاذا   -  8

عــام؟ بشــكل  والفــن  الرســم  دراســة 

وهــذا  ببعضهــم،  يتأثــرون  الفنانــون   -

فالفــن  نظــري،  وجهــة  مــن  إيجابــي  �ســيء 

سلســلة متتابعــة لنقــل الثقافــة مــن جيــل 

أرغــب  كوبانــي  مــن  كفنــان  وأنــا  جيــل.  إلــى 

أن أورث الفــن لألجيــال مــن بعــدي، ليــس 

بدافــع الشــهرة، لكــن رغبــة منــي فــي خدمــة 

قضيتــي، وحتــى تســتطيع األجيــال القادمــة 

أشــجعهم  لــذا  وثقافتنــا،  تاريخنــا  إحيــاء 

الفــن. فــي طريــق  للســير 

إعداد: نشتمان حاجي مراد

جائزة اليونيسكو 
للكاتب الكردي جميل توران بازيدي

منحــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة 

جائزتهــا  اليونســكو”   ” والثقافــة  والعلــم 

األكاديميــة الســنوية للكاتــب جميــل تــوران 

 My( آزاد”  اســمي   ” روايتــه  عــن  بايزيــدي 

name is Azad(، التــي تتحــدث عــن حيــاة 

ابــن وام وطفــل وطفلــة، هربــت  أســرة مــن 

ملدينــة  الكيميائــي  القصــف  جحيــم  مــن 

الــذي   ،1988 عــام  حولهــا  ومــا  حلبجــة 

نفذتــه قــوات صــدام حســين املقبــور. االبــن 

آزاد )14 عــام( نجــح بالوصــول إلــى اليونــان، 

إلــى  األســرة  أفــراد  بقيــة  إعــادة  تمــت  فيمــا 

العــراق.

آغــري  مــن واليــة  كــردي  كاتــب  بازيــدي 

الجيــش  انقــاب  بعــد  اعتقــل  تركيــا،   -

 12 فــي  الحكــم  علــى  وســيطرته  الترـكـي 

أيلــول/ ســبتمبر 1980، وبعــد خروجــه مــن 

فيهــا. وأقــام  اليونــان  إلــى  هاجــر  املعتقــل 

جائزة فيلدز  ... تتمة

بيتــر  و  فيغالــي  أليســيو  ألربعــة،  الجائــزة 

العالــم  و  فنكاتيــش  أكشــاي  و  شــولز 

ميــروان  منطقــة  ـــرد 
ُ

ك مــن  بيــركار  كوجــر 

الــذي  إيــران،   – كردســتان  محافظــة   -

فــي  وُيحاضــر  كاجــئ،  بريطانيــا  فــي  يعيــش 

 
ً
جامعــة كمبــردج، وهــو الــذي قــّدم انجــازا

 فــي مجــال الربــط بيــن معادالت 
ً
 مميــزا

ً
علميــا

مميــزة. هندســية  وأشــكال  جبريــة 

االعــام:  لوســائل  بيــركار  وصــّرح  هــذا 

الذيــن  األشــخاص  صــور  أشــاهد  »كنــت 

أقــول  وكنــت  فيلــدز،  بجائــزة  فــازو 

تعلــق  ـكـي  يــوم  ســيأتي  هــل  نف�ســي،  فــي 

صورتــي مــع هــؤالء! فلــم أكــن أعلــم بأننــي 

بــاد  الــى  الذهــاب  مــا  يــوم  فــي  سأســتطيع 

قــد  أكــون  أن  »أتمنــى  وأضــاف  الغــرب«. 

مليــون   40 قلــوب  إلــى  الســعادة  أدخلــت 

العالــم«. فــي  كــردي 

ومــن املؤســف أن جائــزة البروفيســور 

الذهــب،  مــن  قيراطــا  تــزن 14  التــي  بيــكار 

قــدر قيمتهــا بـــ 4 آالف دوالر، قــد ُســرقت 
ُ
وت

ووضعهــا  الحفــل  فــي  اســتلمها  أن  بعــد 

الشــرطة  عليهــا  عثــرت  محفظــة،  فــي 

مــن  اســتدلت  كمــا  فارغــة،  وهــي  مرميــة 

شــخصين  إلــى  املراقبــة  تســجيات  خــال 

. مشــتبهين
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ي شناكل
ف

� 
ً
يدا مام زكي �ش

أســافه  وأرواح  شــعبه  عاهــد  كمــا 

فــي   
ً
 عنيــدا

ً
يبقــى مناضــا أن  الشــهداء  مــن 

ســقط  العادلــة،  قضاياهــم  عــن  الدفــاع 

يتســلل  أن  دون  الحريــة،  درب  فــي   
ً
شــهيدا

لــه  ، فــكان 
ً
إلــى قلبــه الخــوف واليــأس يومــا

باملرصــاد. الغــدر  أيــادي 

استشــهد مــام زـكـي شــنكالي إثــر غــارات 

جويــة نفذهــا الطيــران الحربــي الترـكـي علــى 

العــراق،  غــرب  شــمال   – شــنكال  منطقــة 

بعــد   ،2018 آب   14 األربعــاء  يــوم  عصــر 

الذكــرى  احيــاء  حفــل  مراســم  انتهــاء 

كوجــو  قريــة  ملجــزرة  الرابعــة  الســنوية 

أثنــاء  داعــش  ارتكبهــا  التــي  االيزيديــة، 

.2014 صيــف  للمنطقــة  اجتياحــه 

مــن  أوزدن(  )إســماعيل  شــنكالي  زـكـي 

مواليــد قريــة شاهســمه – ناحيــة إيليــه – 

واليــة باطمــان – تركيــا عــام 1952، عضــو 

اإليزيــدي  للمجتمــع  العامــة  املنســقية 

التنفيــذي  املجلــس  عضــو  و  شــنكال  فــي 

ملنظومــة املجتمــع الكردســتاني، ناضــل منذ 

الوطــن  إلــى  وعــاد  أملانيــا  فــي  شــبابه  ريعــان 

القضايــا  عــن  الدفــاع  فــي  مســيرته  ليكمــل 

االيزيــدي  املجتمــع  وعــن  الكردســتانية 

 كبيــرة فــي 
ً
، وهــو الــذي بــذل جهــودا

ً
خاصــة

فــي  االيزيدييــن  اإلخــوة  إلــى جانــب  الوقــوف 

شــنكال خــال األعــوام األربعــة املنصرمــة.

يــوم الســبت 18 آب 2018، بحضــور 

الئقــة،  وبمراســم  غفيــرة،  وجماهيــر  ذويــه 

 – خانصــور  منطقــة  فــي  جثمانــه  ــيع 
ُ

ش

الشــهيدين  مقبــرة  فــي  الثــرى  ووري  شــنكال 

وبرخــدان. دلكــش 

ســوريا  مجلــس  وأصــدر  هــذا 

فيــه  واســتنكر  أدان   
ً
بيانــا الديمقراطيــة 

و«الــذي  شــنكال  علــى  الترـكـي  العــدوان 

حكومــة  سياســية  إطــار  ضمــن  يدخــل 

بهــا  يواجــه  والتــي  الإلنســانية  أردوغــان 

املنطقــة.«، واعتبــر  فــي  املتحــررة  الشــعوب 

لســيادة  انتهــاك  هــو  شــنكال  قصــف  أن 

يســتوجب  كردســتان  وإقليــم  العــراق 

أن  كمــا  حكومتيــه.  مــن   
ً
واضحــا  

ً
مواقفــا

واملنظمــات  املتحــدة  األمــم  دعــا  املجلــس 

الدوليــة إلــى »العمــل الجــاد لحماية الشــعب 

بحقهــم  املتكــررة  الجرائــم  مــن  اإليزيــدي 

مــن قبــل تركيــا ومــن املنظمــات املتطرفــة، 

املشــروعة.«. وحقوقهــم  تطلعاتهــم  ودعــم 

شــيخ  الديــن  محــي  أرســل  جانبــه  ومــن 

آلــي – ســكرتير حــزب الوحـــدة الديمقراطــي 

الكــردي فــي ســوريا برقيــة عــزاء بالكرديــة إلــى 

 
ً
ذوي ومحبــي الشــهيد زـكـي شــنكالي، مقدمــا

 بــدور الفقيــد ومكانتــه 
ً
تعازيــه لهــم، ومذكــرا

وتضحياتــه.

ف �ي ي ذكرى اغتياهل التاسعة والع�ش
ف

يد عبد الرمحن قامسلو � ال�ش

تلبيــة لدعــوة مــن الحــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني -إيــران قــام وفــد مــن منظمــة 

النمســا لحــزب الوحـــدة)يكيتي( باملشــاركة 

التاســعة  الســنوية  الذكــرى  احيــاء  فــي 

الشــخصية  ســكرتيره  الغتيــال  والعشــرين 

عبــد  الدكتــور  الكردســتانية  القيادّيــة 

أمــام  أقيمــت  والتــي  قاســملو،  الرحمــن 

مــكان  فــي  املشــيد  التــذكاري  النصــب 

لــه. اغتيا

آيانــه  لقمــان  قــام  املناســبة  وبهــذه 

فيهــا  تحــّدث  الوحـــدة،  حــزب  كلمــة  بإلقــاء 

قاســملو  الدكتــور  لعبــه  الــذي  الــدور  عــن 

إلــى  الكــردي  الشــعب  صــوت  إيصــال  فــي 

دول أوروبــا آنــذاك، ورؤيتــه للحــل الســلمي 

الكــردي،  الشــعب  حقــوق  نيــل  أجــل  مــن 

التحقيــق  ملــف  بفتــح  طالــب  وكذلــك 

الجنــاة  وتقديــم  قاســملو  أغتيــال  لقضيــة 

جزاءهــم.  لينالــوا  املحاكمــة  إلــى 

باقــة  بوضــع  الوحــدة  رفــاق  قــام  كمــا 

النصــب  بجانــب  الشــموع  وأشــعلوا  ورد 

ورفاقــه. قاســملو  الشــهيد  لــروح   
ً
تكريمــا

ُيذكــر أن الشــهيد قاســملو قــد اغتيــل 

العاصمــة  فــي  مســاعديه  مــن  اثنيــن  مــع 

 ،1989/7/13 بتاريــخ  فيينــا  النمســاوية 

بعــد ســبعة أشــهر مــن املشــاورات الســلمّية 

مــع وفــد مــن الحكومــة اإليرانّيــة فــي النمســا 

من أجل الوصول إلى حل لقضّية الشــعب 

الكــردي فــي إيــران.

ي موسكو
ف

ر كردي �
ت
مؤ�

أكــراد  رابطــة  مــن  دعــوٍة  علــى  بنــاًء 

 Civata( الســابق  الســوفيتي  االتحــاد 

 piştevanî û hevkariyê bi gelê Kurd

الروســية  العاصمــة  فــي  انعقــد   ،)re

 ،2018 آب   4 الســبت  يــوم  موســكو، 

قــوى  عــن  ممثليــن  حضــره   
ً
مؤتمــرا

جانــب  إلــى  وكردســتانية  كرديــة  وفعاليــات 

شــخصيات سياســية وثقافيــة فاعلــة، مــن 

بيشــكجي  إســماعيل  الترـكـي  املفكــر  بينهــم 

 أخــرى علــى أهميــة 
ً
الــذي أكــد فــي كلمتــه مــرة

الكــردي. الصــف  وحــدة 

تمحــور  املؤتمــر  انعقــاد  مــن  الهــدف 

ـــرد املقيميــن فــي 
ُ

حــول كيفيــة لــم شــمل الك

األربعــة،  كردســتان  أجــزاء  ومــن  الخــارج 

تفعيــل  علــى  ليعمــل  مــا،  غطــاء  تحــت 

علــى  إيجابــي  تأثيــر  لهــم  وليكــون  دورهــم، 

الكرديــة  القضايــا  فــي  العالــم  مســتوى 

املؤتمــر  فــي  وشــارك  هــذا  والكردســتانية.  

)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  باســم  والت  تيــرو 

األحــزاب  بباقــي   
ً
اســوة  ،

ً
كلمــة وألقــى 

ضــرورات  علــى   
ً
مؤكــدا والتنظيمــات، 

املشــترك. الكــردي  العمــل  وأهميــة 

ومــن املزمــع عقــد اجتماعــات أخــرى فــي 

هذا اإلطار، حيث أن مؤتمر موســكو تلقى 

البارزانــي،  مســعود  الرئيــس  مــن  رســالة 

أبــدى فيهــا دعمــه لجهــود املجتمعيــن.
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وبطشــهم  الليــل  وزوار  املســلحين  لجــم 

وبشــاعتهم. ولكــي يبقــى املســؤول العــادل 

وحراســه  هــو  يقيــم  أن  ضيــر  ال   ،
ً
قريبــا

رأي  -حســب  جيــران  أو  إخــوة  بيــوت  فــي 

البــوق.

ُيســمع  ال  الصغيــر،  البــوق  هــذا 

أمــا  صغيــرة،  رقعــة  ضمــن  ســوى  صــداه 

املحترفــة،  الخبيــرة،  الكبيــرة،  األبــواق 

لعقــود  البســطاء  رؤوس  صدعــت  التــي 

)كردســتان  بـــ  كبيــرة ووعدتهــم  بشــعارات 

-لعــدل  خجــل  -دون  فتــروج  حــّرة(.  

شاشــات  علــى  وإنصافــه،  املحتــل  الترـكـي 

واملؤتمــرات!!! املحافــل  وفــي  الفضائيــات 

في أالعيب املحتل التركي  ... تتمة

وعــدة لغــات أفريقيــة بطاقــة، وُيعــد أول 

أفريقــي أســود يتولــى دور دبلوما�ســي كبيــر 

 
ً
أمينــا منصبــه  فــي  بقــي  حيــث  العالــم،  فــي 

العشــر  يقــرب  ملــا  املتحــدة  لألمــم   
ً
عامــا

ســنوات، لدورتيــن امتدتــا مــن عــام 1997 

إلــى عــام 2006.

 منصــب املبعــوث الخــاص 
ً
شــغل الحقــا

عيــن  والــذي  ســوريا،  إلــى  املتحــدة  لألمــم 

إليجــاد  الجهــود  وقــاد   ،2012 عــام  فيــه 

حــل ســلمي للصــراع هنــاك، وقــام بتقديــم 

مبــادرة مــن ســت نقــاط تمثــل رؤيتــه للحــل. 

وأرجــع أنــان اســتقالته مــن منصبــه فــي آب 

 
ً
كافيــا  

ً
دعمــا تلقيــه  عــدم  بســبب   ،2012

مــن  وكذلــك  املتصارعــة،  األطــراف  مــن 

يعانــي  الــذي  الدولــي  مــن املجتمــع  أطــراف 

فــي ســوريا. تجــاه األحــداث  مــن االنقســام 

وكان قــد قــال، عــام 2011، فــي إحــدى 

تتحلــى  أن  »يجــب  اليونســكو:  منشــورات 

النزاعــات  لــدرء  أعمــق  ببعــد  أعمالنــا 

فإننــا  ولذلــك،  تنشــأ.  أن  قبــل  العنيفــة 

بحاجــة لنشــر ثقافــة الســام، التــي تقــوم 

مقدمــة  فــي  يقــع  الــذي  التســامح  علــى 

بمــا  الثقافــة.  لهــذه  األساســية  املبــادئ 

يعنــي أنــه يجــب أن نكــن التقديــر واالحتــرام 

تنــوع  أســاس  تشــكل  التــي  لاختافــات 

وغنــاه.« كوكبنــا 

للســام  نوبــل  جائــزة  علــى  أنــان  حــاز 

 لــدوره فــي إعــادة إحيــاء 
ً
عــام 2001، تقديــرا

مــن  الدوليــة، ولجهــوده املبذولــة  املنظمــة 

املعمــورة.  أرجــاء  فــي  الســام  إحــال  أجــل 

فيهــا  أعلــن  التــي  الكلمــة  فــي  قــال  حيــث 

قبولــه للجائــزة، »يتعيــن، فــوق كل اعتبــار، 

ألنــه  الســام،  إحــال  أجــل  مــن  الســعي 

الشــرط الضــروري لكــي يتمكــن كل عضــو 

مــن أعضــاء الجماعــة البشــرية مــن العيــش 

باألمــن« والتمتــع  بكرامــة 

رحيل رجل السالم  ... تتمة

، رحــب فيهــا بالضيــوف، وتحــدث عــن 
ً
كلمــة

أنهــا  إلــى   
ً
أهــداف املجلــة وأحامهــا، مشــيرا

مجلــة ثقافيــة فصليــة حــّرة، صــدر العــدد 

وتضمنــت   ،1993 تمــوز  فــي  منهــا  األول 

حــوارات،  أبحــاث،  دراســات،  أعدادهــا 

 
ً
مشــيرا شــعر...وغيرها.  فــن،  أدب،  تاريــخ، 

ومــن  اإلنســان،  صفــات  أهــم  مــن  أن  إلــى 

الحــوار،  علــى  قدرتــه  هــي  طاقاتــه،  أهــم 

: جــاءت 
ً
قدرتــه علــى التفاهــم. وأردف قائــا

منبــر  نصــب  فــي  منــا   
ً
رغبــة الحــوار،  مجلــة 

الكبيــرة،  املتعــددة،  املنابــر  لزمــن  صغيــر، 

 لســماع صــوٍت 
ً
العاليــة، ألننــا نطمــح دائمــا

التعدديــة،  عصــر  مــع  يتناغــم  جديــد، 

واملتناحــرة. املتقاربــة  اإليقاعــات  ومرحلــة 

اإلصــدار  فــي  االســتمرار  علــى  وأكــد 

املجلــة  تبقــى  أن  علــى  للتطــور،  والســعي 

طريقهــا  وستشــق  ألهدافهــا،  وفيــة   
ً
دائمــا

 
ً
مســتمدة والصعوبــات،  العقبــات  رغــم 

قوتهــا مــن إرادة الُقــراء والجماهيــر، ومحبــي 

والتفاهــم. الحــوار  مناخــات 

عضــو  هللا  عبــد  نــواف  ألقــى  بعدهــا 

 تؤكــد علــى دور األدب 
ً
هيئــة التحريــر كلمــة

االنســان  حيــاة  فــي  والفنــون  والثقافــة 

وثقافــة  الحــوار  لغــة  وأهميــة  وتطورهــا 

نا بهذه املناســبة 
ُ
االنصات، وقال: »ال يفوت

ووافــر  الشــكر  بجزيــل  نتقــدَم  أن   
ً
أيضــا

االمتنــان إلــى كّل مــن عمــل فــي هيئــة تحريــر 

»الحوار« ولم تســمْح له الظروف بمتابعة 

مــع  عضويتهــا،  فــي  واالســتمرار  العمــل 

تقديــم شــكرنا إلــى كّلِ َمــْن ســاهَم فــي تزويــد 

واألدبيــة  العلميــة  بمســاهماتهم  املجلــة 

بنتاجاتهــم  نوهــا  وزيَّ والفنيــة،  والثقافيــة 

الجميلــة.«. وأفكارهــم  ولوحاتهــم 

علــي  أحمــد  آزاد  الدكتــور  ألقــى  ثــم 

إلــى  تعيــد   
ً
كلمــة التحريــر  هيئــة  رئيــس 

الحــوار  مجلــة  وأحــام  أهــداف  األذهــان 

ومــدى أهميتهــا منــذ ربــع قــرن وإلــى اآلن، إذ 

قــال: » ســتظل هــذه املجلــة دعــوة للحــوار، 

بوابــة للســجال، نافــذة للمعرفــة. وســتظل 

عقــدة لتشــابك خيــوط العربــي – الكــردي، 

الثقافيــة والفكريــة والسياســية املتشــابكة 

تســترخي  الخيــوط  هــذه  فلعــلَّ   .
ً
أصــا

 علــى ضــوء الحقيقــة، ونــور املعرفــة 
ً
قليــا

ولعلنــا نوفــق فــي تمتيــن نســيجها التاريخــي. 

والعهــد  الدعــوة  نجــدد  األصدقــاء  أيهــا 

 ،
ً
 سياســيا

ً
نهجــا الحــوار  بمواصلــة مســيرة 

، وبالتالــي 
ً
 موضوعيــا

ً
 علميــا

ً
 معرفيــا

ً
وســلوكا

الحفــاظ علــى الحــوار كأحــد أشــكال القيــم 

نثبــت  وعبرهــا  بهــا  التــي  العليــا  اإلنســانية 

لألخــوة  املتعطشــة  إنســانيتنا  جوهــر 

والتعايــش...«.

هيئــة  أعضــاء  حــاور  الختــام،  وفــي 

التحريــر ورئيســها الحضــور حــول أســئلتهم 

واستفســاراتهم ومداخاتهــم القيمــة، كمــا 

التهنئــة، وازدانــت  برقيــات  مــن   
ً
ورد عــددا

صفحــات التواصــل االجتماعــي بالتبريــكات 

للدكتــور  منشــور  منهــا  التهنئــة،  وعبــارات 

األكاديميــة  رئيــس  بوتانــي  الفتــاح  عبــد 

أحصــل  »كنــت  فيــه:  جــاء  الكورديــة، 

وقامشــلو  لدمشــق  زيارتــي  عنــد  عليهــا 

واألخ  علــي  آزاد  الدكتــور  الغيوريــن  مــن 

إنهــا مجلــة رصينــة، اصدارهــا  رســتم زازا، 

فــي  اليوصــف  ونضــال  بجهــاد  أشــبه  كان 

موادهــا   ،
ً
وسياســيا  

ً
ماديــا صعبــة  ظــروٍف 

للكتــاب  األهميــة  غايــة  فــي  مصــدر  غــدت 

املجهوليــن  للجنــود  تحياتــي  والباحثيــن. 

الذيــن حرصــوا علــى إصدارهــا وعلــى عــدم 

توقفهــا...«.

مجلة الحوار  ... تتمة

توافقيــة تدعــو إلــى التكامــل ال التفاضــل. 

الوطــن  إلــى  تنتمــي  حقيقيــة  جســور  بنــاء 

 عــن أي أجنــدة خارجيــة.
ً
الســوري بعيــدا

ســوريا  تــراب  وحــدة  علــى  التوافــق 

تضمــن  التــي  الحكــم  طريقــة  واختيــار 

الســورية...  املكونــات  كل  حمايــة 

نفــق  مــن  الخــروج  مــن  البــد 

شــاملة  وطنيــة  خطــة  ووضــع  االحتقــان 

واقتصاديــة  سياســية  واســتراتيجية 

املــوارد  متكاملــة زمنيــا وجغرافيــا وتأميــن 

شــبكات  إلقامــة  والعاجلــة  الازمــة 

الدولــة  مســتوى  علــى  االجتماعــي  األمــان 

والوطــن، كمــا أن غيــاب األمــان والضمــان 

تدفــع  أمــراض  والعدالــة  االجتماعــي 

بــأي  ويفتــك  املجتمــع،  مناعــة  لنقــص 

عــن  العاقــات  وســيحرف  مشــروع 

الجميــع  يعلــم  وأن  الصحيــح.  مســارها 

بالقانــون  املحتمــي  اآلمــن  املواطــن  أن 

بحاضــره  والواثــق   
ً
اقتصاديــا واملكتفــي 

ومســتقبل أطفالــه، هــو املواطــن املســتقّر 

واملشــارك بفاعلية في العملية السياســية 

فــي  الوطنيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

بشــار. بعــد  مــا  ســوريا 

كان الكــرد ومــا زالــوا جــزء مــن الحــل، 

بإنصــاف  غيرهــم  معهــم  ســيتعامل  فهــل 

وهــل  املشــكلة؟،  هــم  ليســوا  وأنهــم 

ســيتعامل الكــرد مــع غيرهــم بأنهــم شــركاء 

املشــكلة؟ مــن  جــزء  وليســوا  الحــل؟  فــي 

* مدونات الجزيرة 2018/8/24

ـرد في سوريا  ... تتمة
ُ

الك



Yekîtî العـددان/ 298-299 /  تموز-آب 2018 م - 2630ك  الوحـــــــدة                    

الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

www.yek-dem.com :الموقع الرسمي - Yekiti@yek-dem.com  :راسلونا على العنوان التالي

 لبرنامــج اســتباحة عفريــن، باالحتــال العســكري 
ً
تنفيــذا

ومــن خــال مجاميــع الجهادييــن والهمــج... يتــم نهبهــا وإيذائهــا 

بــكل األشــكال، ومحاولــة تجريدهــا مــن هويتهــا وطــرد أهلهــا 

واضطهادهــم بشــتى الســبل، ممــا ُيشــعرهم باالنكســار، فــي 

التســبب  أو  بالخيانــة   
ً
ـــرٌد بعضهــم بعضــا

ُ
ك فيــه  يتهــم  وقــٍت 

بمأســاة عفريــن، فــي حــال شــقاق مؤســف.

 - يجتمــع املســؤول التركــي فــي غرفــة 
ً
 للخطــة – إذا

ً
تنفيــذا

عمليات الليل بقادة الفصائل، ويســلم كل واحد معلومات 

فــي غايــة التفصيــل، عــن كل فــرد، فــي كل حــي أو قريــة ضمــن 

قطــاع كل فصيــل، )اســم الشــخص، مــاذا يملــك، َمــن ِمــن 

أبنائــه  ِمــن  َمــن  لــإلدارة،  داعميــن  كانــوا  وأقربائــه  عائلتــه 

املنشــآت  الخاليــة،  البيــوت  أوربــا...(،  فــي  وإخوتــه يعيشــون 

املتوفــرة...  واملواســم  املمتلــكات  اآلليــات،  الصناعيــة، 

عودتــه  ومــع  )ســعده(،  مهمتــه  جــدول  قائــد  كل  فيســتلم 

إلــى مقــّره، تبــدأ املداهمــات وتســتعر حملــة االغتنــام، حتــى 

فــي وضــح   
ً
وأحيانــا الفجــر،  أو  الليــل  فــي منتصــف  كان  وإن 

ويشــاهدون  بــل  هــذا،  يدركــون  األهالــي  مــن  الكثيــر  النهــار... 

فــي  الدمــوع والحرقــة  يكتمــون  لكنهــم  العيــن،  بــأم  �ســيٍء  كل 

بيوتهــم،  فــي  بالعيــش  يســتمروا  أن  فقــط  مقابــل  القلــوب، 

املســؤول  هــذا  إلــى  يلجــأ  الجســور  ربمــا  أو  الطيــب  البعــض 

التركي نفســه للشــكوى على شــناعة فعل املســلحين التابعين 

 مــع الحالــة، بيزفانــار، 
ً
لتركيــا، فيصــرخ املســؤول متعاطفــا

ادبســيزالر، ويرســل جنوده خلف الجناة أو يســير هو نفســه 

إليهــم، يســتحضرهم فــي حضــرة املجنــي عليــه، ينهــال عليهــم 

باملســبات، وربما ُيعيد بعض املســروقات-على ســبيل املثال 

شــوربة،  وجبــة   
ً
وأحيانــا شــاي  لــه  يطلــب  املشــتكي،  إلــى   –

بالجنــاة،  أق�ســى عقوبــة  بإنــزال  وَيعــده  بحــرارة،  ثــم يودعــه 

جانــم...  تمــام  ســراحه،  ويطلــق  الجانــي  فيكافــئ  يدخــل  ثــم 

دوام...!!!

-يتــم 
ً
–مثا فصيــل  قائــد  علــى  الشــكاوى  تكثــر  عندمــا 

ســتبدل بمجموعــة 
ُ
نقــل مجموعتــه بالكامــل مــن موقعهــا وت

واتهامــات  وتحقيقــات  اســتدعاءات  موجــة  لتبــدأ  أخــرى، 

 حملــة تشــليح وتشــبيح جديــدة، واعتقــاالت 
ً
جديــدة، وطبعــا

املســؤول  أن  بحجــة  هــذا  يتــم  الفديــة.  لطلــب  جديــدة، 

الجديــد ســيتعرف علــى النــاس وكل شــخٍص ضمــن قطاعــه 

أمنيــة – عســكرية!!! لضــرورات  قــرب،  عــن 

وظيفتهــا  أبــواق،  ثمــة  أصبــح  حــي،  أو  قريــة  كل  فــي 

هــذا  ُيعــدد  وإنصافــه،  الترـكـي  املســؤول  لعــدل  الترويــج 

البــوق محاســن الترـكـي وشــهامته ويســرد مبــررات وجــوده... 

ويدفــع النــاس للتمســك بعباءتــه وطلــب حمايتــه، وبقائــه فــي 

علــى  القــادر  الوحيــد  ألنــه  حيهــم،  أو  قريتهــم 

يف أالعيب احملتل الرتكي... 
متـام جـانِم

رحــيل رجــل الســالم كـويف أنــان

منح للعامل الكردي كوجر بريكار
ُ
جائزة فيلدز ت

جملة احلوار يف ذكرى يوبيلها الفضي
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فــي بيــان نعــوه قــال أنتونيــو غوتيريــش، األميــن العــام 

أنــان  كوفــي  كان  »بطــرق عديــدة  املتحــدة:  لألمــم  الحالــي 

ليقــود  الصفــوف،  عبــر  صعــد  لقــد  املتحــدة.  األمــم  هــو 

املنظمــة إلــى األلفيــة الجديــدة، بعــزة وتصميــم ال مثيــل 

للخيــر«. بأنــه »قــوة مرشــدة  لهمــا«. ووصفــه 

وقــد أعلنــت مؤسســة كوفــي أنــان: إنــه »توفــي بســام، 

يــوم الســبت بعــد مــرٍض قصيــر.«، فــي 18 آب/أغســطس 

الـــ  يناهــز  عمــر  عــن  السويســرية،  بــرن  بمدينــة   2018

80عــام. ووصفتــه بأنــه »رجــل دولــة عالمــي وأمــة دوليــة 

عالــم  أجــل  مــن  حياتــه  طــوال  حاربــت  بشــدة،  ملتزمــة 

هنــاك معانــاة  كانــت  «. و«أينمــا 
ً
وأكثــر ســلما  

ً
عــدال أكثــر 

أو حاجــة، كان يمــد يــده إلــى العديــد مــن النــاس بعطفــه 

فــي  تفكيــر  دون  اآلخريــن  وضــع  لقــد  العميــق.  وتعاطفــه 

والــدفء  الحقيقــي  اللطــف  إلــى  مشــيرين  األول،  املقــام 

فــي كل مــا فعلــه.« والــذكاء 

نيســان 1938،   8 مــن مواليــد  أنــان،  كوفــي  الفقيــد 

كوما�ســي -غانــا، تــزوج مــن املحاميــة نانــي، ولديهمــا ثاثــة 

أوالد، كان يتحــدث اإلنكليزيــة والفرنســية 

»امليداليــة  بـــ   
ً
رســميا املعروفــة  فيلــدز  جائــزة  تأســيس  تــم 

عــام  الرياضيــات«  فــي  التميــز  فائقــة  لاكتشــافات  الدوليــة 

جــون  الكنــدي  الرياضيــات  عالــم  مــن  توصيــة  علــى  بنــاًء   1936

منــح إلــى اثنيــن أو ثاثــة أو أربعــة مــن علمــاء 
ُ
تشــارلز فيلــدز، وهــي ت

 ،
ً
الرياضيــات الذيــن ال يتعــدى عمــر الواحــد منهــم األربعيــن عامــا

للرياضيــات،  الدولــي  يعقــده االتحــاد  وذلــك خــال مؤتمــر دولــي 

النوبــل. جائــزة  تعــادل  وهــي 

جانيــرو  دي  ريــو  مدينــة  فــي  قيــم 
ُ
أ حفــل  وضمــن  العــام  هــذا 

منحــت   ،2018 آب   1 الجمعــة  يــوم  البرازيليــة، 

 علــى صــدور مجلــة الحــوار، 
ً
بمناســبة مــرور خمســة وعشــرين عامــا

 فــي مقــّر 
ً
فــي ذكــرى يوبيلهــا الف�ســي، أقامــت هيئــة تحريــر املجلــة حفــا

حــزب الوحـــدة )يكيتــي( بمدينــة القامشــلي، يــوم األحــد 2018/8/19، 

حضــره كتــاب ومثقفيــن ومهتميــن وإعامييــن، حيــث تــم عــرض معظــم 

مطبوعــات أعــداد املجلــة فــي هــذه املناســبة.

بــارودو عضــو هيئــة التحريــر  ألقــى ســلمان   
ً
بدايــة
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