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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

»الدولــة المدنيــة المنشــودة هــي التــي تقــوم علــى حريــة األفــراد بــكل مــا يختارونــه مــن 

معتقــدات وآراء وأفــكار، ال دولــة الراعــي والقطيــع... ويبــدو أن الطريــق مــا زال طويــاً، 

حتــى يعــي الســوريون أن الحريــة بأشــكالها أهــم مــن الحجــاب«   د. محمــد شــحرور

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                    العـددان/300/  أيلول 2018 م - 2630ك          الثمن: 100 ل.س

مدارس مهدمة وأخرى مقّرات عسكرية... تركيا ماضية يف مراوغاتها
عشرات آالف الطالب يتخلفون عن حتصيلهم الدراسي يف عفرين 

بعد انكشاف حقيقة أدوارها املريبة ملعظم السوريين، وافتضاح نواياها التوسعية 

 باحتاللهــا الوقــح ملنطقــة عفريــن، بهــدف 
ً
حيــال الشــمال الســوري التــي تجســدت مؤخــرا

رعايتهــا  تعــارض  جــراء  حرجــة  دائــرة  وســط  اليــوم  تركيــا  باتــت  معاملهــا،  ومحــو  تغييــر 

 فــي فلــك قــوى 
ً
التاريخيــة وامليدانيــة لجماعــات املعارضــة الســورية املســلحة الدائــرة عمليــا

التكفيــر اإلرهابــي العالمــي مــع االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا مــع الجانــب الرو�ســي الضامــن 

فــي تنصلهــا عــن القيــام   
ً
بــات العجــز ظاهــرا األســاس التفاقــات أســتانة وتوابعهــا، حيــث 

بتنفيــذ تعهداتهــا بموجــب االتفاقــات تلــك املتصلــة بمصيــر محافظــة إدلــب الســورية التــي 

تجمعت فيها تشــكيالت معارضة مســلحة من معظم املدن واملناطق الســورية، وأخطرها 

تلــك املرتبطــة بشــبكات تنظيــم القاعــدة ومشــتقاتها التــي حولــت محافظــة إدلــب وغيرهــا 

مــن مناطــق الشــمال الســوري إلــى منصــات عمــل وتحضيــرات لتفعيــل مشــروعها التكفيــري 

التدميــري، وبذلــك تواصــل تركيــا مــع أعوانهــا تشــكيل حجــر عثــرة رئيســية أمــام أي مســعى 

جــاد نحــو إيجــاد مخــرج سيا�ســي ســلمي لألزمــة الســورية، وإن مزاعــم حكومــة أنقــرة فــي 

احتــرام الجيــرة وحرصهــا علــى مصالــح وكرامــة الســوريين ال تســتند إلــى أســاس يذكــر، إن 

فــي  فــي العيــون، عبــر ضــخ إعالمــي متواصــل، يرمــي  لــم نقــل عبــارة عــن هــراء وذر للرمــاد 

جانــب منــه إلــى التغطيــة علــى حقيقــة تعمــق أزمــات تركيــا الداخليــة املتراكبــة وتصديرهــا 

مــا أمكــن، وافتضــاح أمــر ســلطاتها فــي تجييــر واســتغالل الديــن ألغــراض السياســة وزرع 

الكراهيــة بيــن مكونــات وشــعوب املنطقــة.

مكتبــة صبحــي بكــر الشــهيرة فــي عفريــن 

والتــي افتتحــت عــام /1949م/، لــم تنقطــع 

أنــواع  أفضــل  وبيــع  اقتنــاء  عــن   
ً
يومــا

فكانــت  املدرســية،  واللــوازم  القرطاســية 

 لــدى 
ً
وجهــة للطــالب ومحبــي العلــم، خاصــة

وال  خاويــة  اآلن  ولكنهــا  املــدارس...  افتتــاح 

يزورهــا أحــد، ألن مرتزقــة االحتــالل الترـكـي 

فــي  موجــود  هــو  ومــا  فيهــا  مــا  كل  ســرقوا 

عفريــن،  وســط  صاحبهــا  ومنــزل  مســتودع 

وألن  أخــرى،  مكتبــات  ســرقة  إلــى   
ً
إضافــة

مزريــة. املنطقــة  فــي  املــدارس  أوضــاع 

الجديــد  الدرا�ســي  العــام  وبمناســبة 

لحــزب  عفريــن   – اإلعالمــي  املكتــب  نشــر 

 
ً
تقريــرا )يكيتــي(  2 الوحـــدة 

تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بسوريا
تشريد مجاعي ألكثر من مليون سوري خالل النصف األول من عام 2018

فــي الــدورة التاســعة والثالثــون ملجلــس 

الفتــرة  خــالل  املنعقــدة  اإلنســان،  حقــوق 

لجنــة  قّدمــت   ،2018 أيلــول   28-10

املعنيــة  املســتقلة  الدوليــة  التحقيــق 

 بنــاًء علــى التحقيقــات 
ً
 موثقــا

ً
بســوريا تقريــرا

التــي أجرتهــا فــي الفتــرة مــن 16 كانــون الثاني/

.2018 تموز/يوليــه   10 إلــى  ينايــر 

وقد جاء في موجز التقرير: 

))قامــت األطــراف املتحاربــة، فــي تطــور 

لــم يســبق لــه مثيــل خــالل الفتــرة املشــمولة 

حلــب،  فــي  معــارك  بخــوض  بالتقريــر، 

وشــمال حمــص، ودمشــق، وريــف دمشــق، 

عــن  أســفرت  وإدلــب،  درعــا  ومحافظتــي 

تشــريد جماعــي ألكثــر مــن مليــون ســوري، 

غالبيــة  وفــي  وأطفــال.  ونســاء  رجــال  مــن 

الحــاالت التــي وثقتهــا لجنــة التحقيــق، نجــم 

التشــريد إمــا بصــورة مباشــرة نتيجــة لعــدم 

التدابيــر  املتحاربــة جميــع  األطــراف  اتخــاذ 

يقتضيــه  مــا  نحــو  املمكنــة علــى  االحترازيــة 

بســبب  أو  الدولــي،  4 القانــون 

)346242( كردياً كانوا جمردين من اجلنسية 
و)171300( فرداً منهم كانوا مكتومي القيد يف سوريا

الذكــرى  حلــول  قــرب  بمناســبة 

اإلحصــاء  إلجــراء   /56/ الـــ  املشــؤومة 

محافظــة  فــي  االســتثنائي  اني 
ّ
الســك

أجــل  مــن  »ســوريون  أصــدرت  الحســكة، 

ســلطت   ،
ً
تقريــرا والعدالــة«  الحقيقــة 

األضــواء مــن جديــد علــى مظلوميــة تاريخيــة 

قبــل  مــن  ســوريا  فــي  ـــرد 
ُ

الك بحــق  وقعــت 

)دولــة البعــث(، بوثائــق وتفاصيــل جديــدة.

))بحســب معلومــات  التقريــر:  فــي  جــاء 

مــن  »ســوريون  عليهــا  حصلــت  حصريــة 

مصــادر  مــن  والعدالــة«  الحقيقــة  أجــل 

فــي  النفــوس  مديريــة  داخــل  رســمية 

ــه وحتــى مطلــع العــام 
ّ
محافظــة الحســكة فإن

2011 كان عــدد فئــة »أجانــب الحســكة/

واملســجلين  الحمــراء«  البطاقــة  أصحــاب 

بلــغ )346242(  قــد  املديريــة  قيــود  ضمــن 

، ومــع نهايــة شــهر أيار/مايــو 2018 بلــغ 
ً
فــردا

الّســورية  الجنســية  علــى  الحاصليــن  عــدد 

فيمــا   ،
ً
فــردا  )326489( الفئــة  نفــس  مــن 

فئــة  مــن   
ً
فــردا  )19753( هنالــك  يــزال  ال 

علــى  حاصليــن  غيــر  الحســكة  أجانــب 

بعــد. الســورية  2 الجنســية 
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نصــه: فيمايلــي   ،2018/9/29 بتاريــخ 

عفريــن  منطقــة  كانــت  أن  ))بعــد 

بالحركــة  تضــج  ســوريا  غربــي  شــمال   –

واســتقرار  بأمــان  وتنعــم  والنشــاط، 

نســبيين، وكان عشــرات آالف طــالب العلــم 

والجامعــة،  واملعاهــد  املــدارس  يرتــادون 

الكــردي  الثقافــي  طابعهــا  عليهــا  وبــرزت 

العيــش  ثقافــة  أبنائهــا  بيــن  وتعــززت 

الترـكـي  االحتــالل  إليهــا  جلــب  املشــترك... 

التابعــة  الجهاديــة  الســورية  والفصائــل 

كانــون   20 منــذ  ظاملــة  حــرٍب  عبــر  لــه 

هــا 
ُ
أّول والويــالت،  املآ�ســي   2018 الثانــي 

ومعاملهــا  رموزهــا  علــى  االعتــداءات  تلــك 

طمــس  ومحاولــة  والثقافيــة،  التاريخيــة 

الكرديــة. والثقافــة  اللغــة 

املــدارس  جميــع  غلقــت 
ُ
أ وقــد 

عــام  بدايــة  منــذ  التعليميــة  واملؤسســات 

مــن  العشــرات  تدميــر  وتــم  بــل   ،2018

معظمهــا،  مقتنيــات  وُنهبــت  مبانيهــا، 

ومبنــى  املتوســطة  املعاهــد  فرغــت 
ُ
وأ

الجامعــة مــن املحتويــات، وقــد ُحــرم جميــع 

طــالب عفريــن مــن إكمــال عامهــم الدرا�ســي 

أهاليهــم  مــع  منهــم  اآلالف  وبقــي  الفائــت، 

هــذا  حلــب  شــمال   – النــزوح  مناطــق  فــي 

العــام، يرتــاد قســم منهــم مــدارس بإمكانــات 

. ضعــة متوا

الترـكـي  االحتــالل  ســلطات  قــررت 

فــي  العــام  هــذا  عفريــن  مــدارس  افتتــاح 

بدايــة تشــرين األول، فــي ظــل وضــٍع إنســاني 

التحضيــر  فــي  شــديد  ــر 
ُ

وتأخ مــزري، 

أن: حيــث  الدرا�ســي،  للعــام  واالســتعداد 

مهدمــة  املــدارس  عشــرات  مبانــي   -1

مــن  فارغــة  أو  جزئــي  بشــكل  أو   
ً
كليــا

مبنــى  املثــال:  ســبيل  علــى  مســتلزماتها، 

راجــو  ناحيــة  مركــز  فــي  ابتدائيــة  مدرســة 

ناحيــة  مركــز  فــي  الثانويــة  املدرســة  ومبنــى 

بلــدة  فــي  مدرســتان  مدمريــن،  جنديــرس 

متضررتــان. ميدانكــي 

أصبحــت  عديــدة  مــدارس  مبانــي   -2

علــى  إداريــة،  أو  وأمنيــة  مقــّرات عســكرية 

غبــاري،  )أميــر  مــدارس  املثــال:   ســبيل 

االتحــاد، فيصــل قــدور، الكرامــة، األزهــار 

فــي  التربــوي  التوجيــه  ومبنــى  الخاصــة( 

مركــز مدينــة عفريــن، )املدرســة الغربيــة، 

مدرســة الثانويــة القديمــة( فــي جنديــرس، 

املدرســة  معبطلــي،  فــي  الثانويــة  املدرســة 

فــي راجــو، املدرســة االبتدائيــة –  الثانويــة 

الحديــد. شــيخ  بلــدة  فــي  أرنــدة  طريــق 

3- أبــواب عشــرات مــن مــدارس القــرى 

مدرســة  أي  فتــح 
ُ
ت ولــم  بعــد،  فتــح 

ُ
ت لــم 

عفريــن. منطقــة  فــي  إعداديــة  أو  ثانويــة 

4- املدرسة الصناعية بمدينة عفرين 

محتوياتهــا  كافــة  وُســرقت   ،
ً
جزيئــا مهدمــة 

املســلحين،  قبــل  مــن  وآالت(  )مســتلزمات 

حيــث أنهــا كانــت مــن املــدارس الرائــدة قبــل 

االحتــالل.

اعتمدتــه  الــذي  هــو  املنهــاج   -5

املؤقتــة(  املعــارض  االئتــالف  )حكومــة 

باللغــة العربيــة، ومــن املزمــع إضافــة تعليــم 

اللغتيــن التركيــة والكرديــة، ولــم يتــم توزيــع 

 أن املنهاج 
ً
الكتب واللوازم املدرسية، علما

الســابقة  الذاتيــة  اإلدارة  اعتمدتــه  الــذي 

كان باللغــة الكرديــة وألبنــاء املكــون العربــي 

األم. بلغتهــم 

6- املعلمــون مــن أهالــي املنطقــة ومــن 

فــي  ضعــف  هنــاك  حيــث  إليهــا،  الوافديــن 

التعليمــي. الــكادر  ومســتوى  حجــم 

والجامعــة  املتوســطة  املعاهــد   -7

أفقــد  ممــا  مغلقــة،  عفريــن  فــي  الوحيــدة 

تحصيلهــم  اســتكمال  طالبهــا  مــن  اآلالف 

علــى  املئــات  فيــه  كان  وقــٍت  فــي  الدرا�ســي، 

التخــرج. أبــواب 

أجــواء  تخلــو  ال  آخــر،  جانــب  ومــن 

املــدارس مــن مظاهــر مســلحة ومشــاحنات 

بيــن أبنــاء الوافديــن وطــالب أهــل املنطقــة، 

االجتماعيــة  البيئــات  الختــالف   
ً
نظــرا

 إلــى مــا يحملــه املحتلــون 
ً
والثقافيــة، إضافــة

واســتعالء  شــوفينية  ثقافــة  مــن  لعفريــن 

 
ً
أحيانــا ــه  وجَّ

ُ
ت حيــث   ،

ً
عمومــا ـــرد 

ُ
الك نحــو 

قبــل  مــن  ـــرد 
ُ

ك لطــالب  مباشــرة  إهانــات 

مــن  أيــاٍم  بعــد  أنــه  كمــا  وافديــن،  معلميــن 

افتتــاح مدرســة ابتدائيــة فــي بلــدة معبطلي، 

يــوم اإلثنيــن 2018/9/24، اعتــدى حشــٌد 

مــن أهالــي الوافديــن علــى أعضــاء املجلــس 

بالضــرب،  بعضهــم  علــى  وانهالــوا  املحلــي 

 لالختــالط بيــن الجنســين مــن تالميــذ 
ً
رفضــا

كانــت  الســابق  فــي  أنــه   
ً
علمــا املدرســة، 

مختلطــة. عفريــن  مــدارس  معظــم 

بــادئ األمــر، تتطلــب العمليــة التربويــة 

األمــان  وتوفيــر  ســليمة   
ً
بيئــة والتعليميــة 

الحيــاة  ومقومــات  الحريــة  مــن  وأجــواٍء 

األساســية، والتــي تفتقدهــا منطقــة عفريــن 

األهالــي  مــن  الكثيــر  الزال  حيــث   ،
ً
عمومــا

قلقــون مــن إرســال أبنائهــم إلــى املــدارس فــي 

منهــم.  البنــات   
ً
خاصــة عفريــن،  مدينــة 

تقــع علــى عاتــق دولــة االحتــالل الترـكـي 

بينهــا  مــن  جمــة،  ومســؤوليات  واجبــات 

توفيــر جميــع مســتلزمات التعليــم وغطائــه 

مــع  املنطقــة،  ألبنــاء  واإلداري  القانونــي 

األم.((. ولغتهــم  ثقافتهــم  مراعــاة 

مدارس مهدمة  ... تتمة

فقــد  املكتوميــن  فئــة  بخصــوص  وأّمــا 

التــي تقــول بعــدم  نفــى املصــدر التصاريــح 

فئــة  عــدد  الســورّية  الحكومــة  معرفــة 

إلــى أّن املديريــة  مكتومــي القيــد، إذ أشــار 

ســجالت  علــى  تعتمــد  كانــت  الحســكة  فــي 

والتــي  الســابقة  العقــود  خــالل  »املخاتيــر« 

كانــت تمنــح وثائــق لفئــة »مكتومــي القيــد« 

مثل »شهادة التعريف« على سبيل املثال، 

القيــد  مكتومــي  فئــة  عــدد  وصــل  وقــد 

مــن )171300(  العــام 2011 ألكثــر  حتــى 

 منهــم 
ً
، حصــل حوالــي )50400( فــردا

ً
فــردا

تصحيــح  بعــد  الّســورية  الجنســية  علــى 

وضعهــم القانونــي مــن فئــة املكتوميــن إلــى 

فئــة  إلــى  وبالتالــي  الحســكة  أجانــب  فئــة 

املواطنيــن الســوريين. ولكــن هنالــك حوالــي 

تصحيــح  تســتطع  لــم  حالــة   )41000(

وضعهــا القانونــي بســبب مشــاكل صادفتهــا 

قيــود  إلــى  ملفاتهــم  إدخــال  أثنــاء  املديريــة 

فئــة أجانــب الحســكة. ومــازال هنالــك أقــل 

باملجــيء  يقومــوا  لــم  مــن )5000( شــخص 

تصحيــح  أجــل  مــن  النفــوس  دوائــر  إلــى 

القانونــي. وضعهــم 

عــدد  مجمــوع  بلــغ  فقــد  وباملحصلــة 

منــذ  الجنســية  مــن  املجردين/املحروميــن 

عــام 1962 إلــى العــام 2011 إلــى أكثــر مــن 

 مــن الكــرد الســوريين. وقــد تــّم 
ً
)517( ألفــا

حصــل  التــي  الشــخصية  الهويــات  تمييــز 

عليهــا أجانــب الحســكة بشــفرات خاّصــة، 

حيــث تــّم وضــع الرقــم 8 بعــد رقــم الخانــة/

.8/×× كالتالــي:  لتصبــح  القيــد: 

الســلمية  االحتجاجــات  انــدالع  وبعــد 

إصالحــات  بإجــراء  واملطالبــة  ســوريا،  فــي 

شــاملة فــي البــالد صــدر املرســوم التشــريعي 

رقــم )49( بتاريــخ 7 نيســان/أبريل 2011، 

الســوري  الشــعب  موقــع مجلــس  نشــر  إذ 

 بـ »منح الجنسية 
ً
 معنونا

ً
 تشريعيا

ً
مرسوما

العربيــة الســورية للمســجلين فــي ســجالت 

.)) أجانــب الحســكة«... 

معانــاة  أوجــه  التقريــر  ذكــر  حيــث 

وتطــرق  املواطنــة،   – الجنســية  مفقــودي 

املشــؤوم  اإلحصــاء  ذاك  حيثيــات  إلــى 

الجائــر، إذ قــال: ))حــدث اإلحصــاء بشــكل 

دون  فقــط  الحســكة  محافظــة  فــي  فعلــي 

بموجــب  الّســورية،  املحافظــات  باقــي 

فــي  واملــؤرخ   93 رقــم  التشــريعي  املرســوم 

صــدر  والــذي   ،1962 آب/أغســطس   23

 مــن قبــل مــا ُســّمي آنــذاك بـــ »حكومــة 
ً
فعليــا

املرســوم  ذلــك  اســتند  وقــد  االنفصــال«، 

محافظــة  فــي  اإلحصــاء  بإجــراء  القا�ســي 

رقــم  التشــريعي  املرســوم  إلــى  الحســكة 

 1962 نيســان/أبريل   30 فــي  واملــؤرخ   )1(

وعلــى القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء 

واملــؤرخ   )106( رقــم  برئاســته  املنعقــد 

وتضّمــن   ،1962 آب/أغســطس   23 فــي 

باســم   
ً
حاليــا ُيعــرف  بــات  الــذي  املرســوم 

»إحصاء الحســكة 1962« في مادته األولى 

فــي  للســكان  عــام  يلــي: »يجــري إحصــاء  مــا 

ُيحــّدد  واحــد  يــوم  فــي  الحســكة  محافظــة 

بنــاًء  التخطيــط  وزيــر  مــن  بقــرار  تاريخــه 

.)) الداخليــة.«...  وزيــر  اقتــراح  علــى 

-أدى  التقريــر  نــوه  كمــا   – باملحصلــة 

العائــالت  علــى  كارثيــة  نتائــج  إلــى  اإلحصــاء 

التمّتــع  مــن  ُحرمــوا  الذيــن  واألشــخاص 

بالجنســية الّســورية علــى مــدار الســنوات 

دوران  مــع  خاصــة  الالحقــة،  والعقــود 

عقبهــا  أجيــال  ووالدة  الحيــاة  عجلــة 

مــن  الســاحقة  النســبة  وكانــت  أجيــال، 

هــؤالء املجرديــن هــم مــن الكــرد الســوريين، 

أعقــد  مــن  واحــدة  القضيــة  هــذه  لتصبــح 

امللفــات التــي فشــلت الحكومــات الســورية 

الغبــن  ورفــع  معهــا،  بالتعاطــي  املتعاقبــة 

عليهــا. وقــع  التــي  الفئــات  عــن 

مجردين من الجنسية  ... تتمة
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حزب الوحـدة )يكيتي( يدين اجلرائم املرتكبة بحق ُكـرد إيران، ويدعو إىل تغليب لغة احلوار يف التعاطي مع القضايا الكردية

الدولــة  تنظيــم  خطــر  انحســار  إثــر 

ســوريا  مــن  كّلٍ  فــي  »داعــش«  اإلســالمية 

القــوات  مــن  فاعلــة  بمشــاركٍة  والعــراق، 

حمايــة  ووحــدات  )بيشــمركة  الكرديــة 

الشــعب واملــرأة(، بالتعــاون والتنســيق مــع 

بــه،  الهزيمــة  وإلحــاق  الدولــي،  التحالــف 

وبمــن كانــوا يقدمــون لــه الدعــَم واملســاندة، 

مــن  اإلرهــاب  علــى  الحــرب  اقتــراب  ومــع 

الحاكمــة  القمــع  أنظمــة   
َ
وخشــية نهاياتهــا، 

مــن  والعــراق  وإيــران  تركيــا  مــن  كّلٍ  فــي 

 
ً
الكرديــة، ســارعت مجــددا االســتحقاقات 

إلــى ُمكرهــا املعهــود وإحيــاء تحالفهــا املشــين 

الكــردي  شــعبنا  طموحــات  ضــّد  املوّجــِه 

وباشــرت  واملســاواة،  والســلم  الحريــة  فــي 

أجهزُتهــا األمنيــة وقياداتهــا العســكرية عقــَد 

اجتماعــاٍت ولقــاءاٍت ثالثيــة لقطــع الطريــق 

 كل 
ً
أمــام تحقيــق أي حــّقٍ كــردي، واضعــة

 واتفقــت علــى العمــل لــوأد 
ً
خالفاتهــا جانبــا

الحقــوق الكرديــة مــن جذورهــا بعــَد تمكنهــا 

القــوى  اســتمالة  مــن  األســف-  -لشــديد 

 مصالحهــا 
َ

الدوليــة العظمــى الالهثــة خلــف

املعاديــة  وأهدافهــا  مشــاريعها  جانــب  إلــى 

مــن  وبــدأت  العادلــة،  وقضيتهــم  للكــرد 

الكردســتانية  واملناطــق  كركــوك  احتــالل 

املســتقطعة التــي حررهــا الكــرد مــن تنظيــم 

 باحتــالل عفريــن مــن جانــب 
ً
داعــش، مــرورا

 إلــى تهديــد املناطــق 
ً
الدولــة التركيــة وصــوال

باالجتيــاح  ســوريا  فــي  األخــرى  الكرديــة 

بذريعــة شــّماعة »حمايــة أمنهــا القومــي«!..

تعمــُل هــذه األنظمــة وتنســق خططهــا 

 
ً
 فــي الســّر والعلــن حربــا

ً
وبرامَجهــا لتشــّن معــا

 ضــد الشــعب الكــردي الــذي أخــذْت 
ً
ظاملــة

 
ً
شــعبيا  

ً
وتعاطفــا  

ً
دوليــا  

ً
بعــدا قضيُتــه 

قياداتــه   
َ

لتســتهدف األخيــرة،  اآلونــة  فــي 

والعســكريين  السياســيين  ونشــطائه 

الدولــي  والقانــون  الحــدوَد  متجــاوزة 

فقــْد  للــدول.  الوطنيــة  الســيادة  ومبــدأ 

يــوم  الترـكـي  الجــو  ســالح  طائــرات  ت 
ّ
شــن

 علــى موكــب القيــادي 
ً
2018/08/15 غــارة

فــي  شــنكال  بمنطقــة  شــنكالي  زـكـي  الكــردي 

 مــع 
ً
ــه شــهيدا

ْ
اقليــم كردســتان العــراق وأردت

عــدٍد مــن مرافقيــه بعمليــة قرصنــٍة جويــة 

الدوليــة.  واألعــراف  القوانيــن  كل  تخالــف 

وفــي ســياق اإلمعــان فــي تشــديد الخنــاق علــى 

الحركــة السياســية الكرديــة فــي كردســتان 

 
ٌ
محكمــة أصــدرت  ذراِعهــا،  ولــّيِ  الشــمالية 

بســجن  يق�ســي   
ً
قــرارا صوريــة  تركيــة 

الديــن  صــالح  املعــروف  الكــردي  املناضــل 

 تتــراوح 
ً
دمرتــاش وأحــد أعضــاء حزبــه مــددا

بيــن ثــالث ســنواٍت وثــالث ســنوات وثمانيــة 

الترويــج  بذريعــة  حــق  وجــه  دون  أشــهر 

اإلرهابيــة«. لـ«الدعايــة 

القيــادي  اغتيــال  عمليــة  نديــن  إننــا 

الحكــم  ونرفــض  شــنكالي  زـكـي  الكــردي 

الديــن  صــالح  املناضــل  بحــق  الظالــم 

الشــعب  قضيــة  أن  مؤكديــن  دمرتــاش، 

الكيديــة  بالطــرق  هــا 
ّ
حل يمكــن  ال  الكــردي 

الحــوار  وأن  الســالح،  وبلغــة  االنتقاميــة 

هــو الحــل الوحيــد الــذي يجنــُب تركيــا التــي 

جــراء  خانقــة  اقتصاديــة  أزمــة  مــن  تعانــي 

تســتعمل  التــي  إدارتهــا  سياســات  رعونــة 

بثقافــة   
ً
مليئــا  

ً
ممجوجــا  

ً
شــعبويا  

ً
خطابــا

والكراهيــة. الحقــد 

االقتصاديــة  األزمــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

جــّراء  إيــران  منهــا  تعانــي  التــي  الخانقــة 

األمريكيــة  االقتصاديــة  العقوبــات 

والعزلــة  النــووي  ملفهــا  بســبب  واألوربيــة 

الدولية التي تعيشــها، وفي خطط اســتمرار 

الكــردي،  الشــعب  علــى  املمنهجــة  الحــرب 

وبســياق مسلســل إعداماتهــا بحــق الشــباب 

القوميــة  بحقوقــه  املطالــِب  الكــردي 

الحكومــة  أقدمــت  الســلمية،  بالطــرق 

 
ً
اإليرانيــة علــى تنفيــذ حكــم اإلعــدام شــنقا

حتــى املــوت بحــق ثالثــة شــباٍن كــرد بصــورة 

عــرض  ضاربــة  لهــا،  مثيــل  ال  وحشــية 

والقيــم  الدوليــة  املواثيــق  كل  الحائــط 

 ،2018/09/08 الســبت  يــوم  اإلنســانية، 

وقصــٍف  جويــة  غــارٍة  شــّنِ  مــع  بالتزامــن 

صاروخــي علــى مقــرات الحــزب الديمقراطــي 

والحــزب  الكردســتاني-إيران)حدكا( 

الديمقراطــي الكردســتاني فــي منطقــة كويــة 

كان  حيــث  العــراق،  كردســتان  بإقليــم 

أســفَر  املركزيــة،  للجنــة  اجتمــاٌع  هنــاك 

 6 بينهــم  مــن   
ً
عضــوا  14 استشــهاد  عــن 

أكثــر  وجــرح  الحــزب،  قيــادة  مــن  أعضــاء 

 مــن بينهــم ســكرتير الحــزب، 
ً
مــن 40 عضــوا

تركيــا  مــن  كل  مــع  العمــل  تنســق  أنهــا  كمــا 

والعــراق علــى زعزعــة األمــن واالســتقرار فــي 

إقليــم كردســتان العــراق وتنتهــك الســيادة 

الفيدرالــي. العــراق  لدولــة  الوطنيــة 

إننــا فــي الوقــت الــذي نديــن فيــه بشــّدة 

جريمــة تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق الشــباب 

ونســتنكر  بحقوقــه،  املطالــب  الكــردي 

بحــق  ارتكبْتهــا  التــي  األخــرى  الجريمــة 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، نطالــب 

املجتمــع الدولــي بوضــع حــّدٍ للنظــام اإليرانــي 

املتوحــش املنفلــت مــن عقالــه وإرغامــه علــى 

املرعيــة. الدوليــة  بالقوانيــن  االلتــزام 

املصــادف  الســبت  يــوم  ســوريا،  وفــي 

الجــاري،  أيلــول  شــهر  مــن  الثامــن 

الســوري  للنظــام  حة 
ّ

مســل دوريــة  قامــت 

األمــن  لقــوات  تفتيــش  حاجــز  بعبــور 

القامشــلي،  فــي مدينــة  الداخلي)األســايش( 

بيــن  املتوتــرة  املشــحونة  لألجــواء  ونتيجــة 

الطرفيــن بســبب عــدم التوافــق علــى إجــراء 

فــي  للنظــام  املحليــة  اإلدارة  انتخابــات 

املناطــق الخاضعــة لســلطة مجلــس ســوريا 

املليئــة  الســلبية  واللغــة  الديمقراطيــة، 

اللــواء  بهــا  تحــدث  التــي  والوعيــد  بالتهديــد 

البعــث  لحــزب  القطريــة  القيــادة  عضــو 

خــالل زيارتــه ملدينــة قامشــلو، عــالوة علــى 

خالفــاٍت حــول التعليــم واملنهــاج املدر�ســي، 

الجهــات  بعــض  مــن  وتحريــٍض  ودفــٍع 

الحاقــدة، حصــل تبــادٌل إلطــالق النــار بيــن 

الطرفيــن أودى بحيــاة أكثــر مــن أربعــة عشــر 

الجرحــى. مــن  عــدد  ووقــوع  منهمــا   
ً
فــردا

 األســاس مــن هــذه العمليــة 
َ

إن الهــدف

واالســتقرار  األمــن  حالــة  مــن  النيــل  هــو 

التــي  املناطــق  بهمــا  تتمتــع  التــي  النســبيين 

التعايــش  وضــرب  الذاتيــة  اإلدارة  تديرهــا 

 
ً
وصــوال املختلفــة  املكونــات  بيــن  املشــترك 

إلــى خلــق فتنــة طائفيــة بغيضــة بيــن أبنائهــا 

أبنــاء  بيــن  املشــتركة  الروابــط  إلضعــاف 

الوطــن الواحــد وتســهيل تحقيــق أجنداتهــا 

وأهدافهــا.

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  فــي  إننــا 

لغــة  بــأّن  نــرى  )يكيتــي(  فــي ســوريا  الكــردي 

الحــوار هــي اللغــة املثلــى للتعاطــي مــع اآلخــر 

ولــن   
ً
نفعــا تجــدَي  لــن  الســالح  لغــة  وأن 

 
ً
 مزيــدا

ُ
ــف

ّ
، وتخل

ً
تزيــد قضايانــا إال تعقيــدا

ونناشــد  والدمــاء،  والدمــار  الخــراب  مــن 

املتحــدة  األمــم  وهيئــة  الدولــي  املجتمــع 

األنظمــة  هــذه  بطــش  مــن  شــعبنا  بحمايــة 

التــي تمــارس القتــَل وسياســة إرهــاب الدولــة 

الدولــة  وإرغــام  املخلصيــن،  أبنائــه  بحــق 

التــي  مــن عفريــن  التركيــة علــى االنســحاب 

جيــش  يــد  علــى  يوميــة  مــآٍس  إلــى  تتعــرض 

املواليــة  الراديكاليــة  والفصائــل  االحتــالل 

لهــا التــي تمــارس كل املوبقــات بحــق املدنييــن 

العــّزل دون أي رادع!!. وندعــو أشــقاءنا فــي 

والكردســتانية  الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة 

والســلبية،  االنقســام  حالــة  تجــاوز  إلــى 

املشــروع  الدفــاع  واجــب  بتأديــة  والقيــام 

شــعبها. عــن 

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

القتــل  ألنظمــة  والعــار  الخــزي 

. د ا الســتبد ا و

الهيئة القيادية

لحزب الوحــــدة الديمقراطي الكردي في 

سوريا)يكيتي(

2018/09/09

بيان

زيارة لمكتب حزب سوريا المستقبل في حلب
مــن  وفــٌد  قــام   ،2018/9/5 بتاريــخ 

)يكيتــي(  الوحــدة  لحــزب  حلــب  منظمــة 

املســتقبل،  ســوريا  حــزب  مكتــب  بزيــارة 

جلســة  وُعقــدت  بحفــاوة،  اســتقبل  حيــث 

مشــتركة،  قضايــا  فــي  للتباحــث  مشــتركة، 

بــروح رفاقيــة ووديــة، وتمــت التهنئــة بفتــح 

ضــرورات  علــى  التأكيــد  مــع  الحــزب  فــرع 

الدائــم. التواصــل 

وبــذات التاريــخ زار الوفــد مكتبــي فــرع 

وحــزب  الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس 

االتحــاد الديمقراطــي PYD فــي حــي الشــيخ 

الراهنــة.مقصــود، حيــث تــم تبــادل األحاديــث حــول  األوضــاع 
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 غيــر مشــروع بشــن 
ً
انتهــاج األطــراف ســلوكا

إيــالء  دون  ومتعمــدة،  عشــوائية  هجمــات 

االعتبــار.  مــن  الكثيــر  املدنييــن  حيــاة 

ويعانــي اآلن مــن محنــة التشــرد - بعــد 

 5 مــن  أكثــر   - الحــرب  مــن  ســنوات  ســبع 

الالجئيــن  مــن  املليــون  ونصــف  مالييــن 

 6 مــن  وأكثــر  البلــد،  مــن  فــروا  الذيــن 

املدنييــن  مــن  املليــون  ونصــف  مالييــن 

، الذيــن يعيشــون داخــل 
ً
املشــردين داخليــا

الســورية.((. العربيــة  الجمهوريــة 

بخصــوص  التقريــر  فــي  جــاء  كمــا 

شــمال   – عفريــن  منطقــة  علــى  الحــرب 

ســوريا:  غــرب 

التركيــة  املســلحة  القــوات  ))شــنت 

الســوري  الجيــش  أفــراد  مــن  وحلفاؤهــا 

الحــّر عمليــة غصــن الزيتــون فــي 20 كانــون 

الثاني/ينايــر. واســتمرت العمليــات الجويــة 

القــوات  دخــول  وإبــان  شــهرين...  والبريــة 

املســلحة  والجماعــات  التركيــة  املســلحة 

التابعــة لهــا إلــى مدينــة عفريــن فــي منتصــف 

الكرديــة  القــوات  كانــت  آذار/مــارس، 

املدينــة،  علــى  الســيطرة  عــن  تخلــت  قــد 

وعــدم  املــدن  حــرب  لتجنــب  مجهــود  فــي 

للخطــر.  املدنييــن  الســكان  تعريــض 

التركيــة،  الجويــة  القــوات  وحاولــت 

طائــرات  اســتخدام  الغــارات،  شــن  لــدى 

القســم  وكان  دقيقــة.  وذخائــر  متطــورة 

مــن  يتألــف  البريــة  القــوات  مــن  األكبــر 

الجيــش  إلــى  منتســبة  مســلحة  جماعــات 

الســوري الحــّر مــن مناطــق مجــاورة داخــل 

وكانــت  الســورية....  العربيــة  الجمهوريــة 

كقــوات  ومســلحة  مجهــزة  البريــة  القــوات 

ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  خفيفــة.  مشــاة 

 
ً
كانــت الوحــدات التركيــة مســلحة تســليحا

، وكانــت تقــوم بنشــر دبابــات وناقالت 
ً
ثقيــال

جنــود خفيفــة وعــدة أنــواع مــن املدفعيــة.

وكانــت مقابلهــا قــوات وحــدات حمايــة 

فــي  كانــت مســلحة  التــي  الكــردي،  الشــعب 

وفــي  خفيفــة....  مشــاة  بأســلحة  معظمهــا 

التركيــة  القــوات  أعلنــت  آذار/مــارس،   18

عفريــن.  مدينــة  علــى   
ً
رســميا االســتيالء 

الجويــة  الغــارات  بعــض  ألحقــت  وقــد 

والهجمــات البريــة الضــرر باألعيــان املدنيــة 

فــي  خاصــة  بحمايــة  املشــمولة  واألعيــان 

املرافــق  ذلــك  فــي  بمــا  حلــب،  محافظــة 

ومنــازل.  األســواق،  وأحــد  الطبيــة، 

لألعمــال  العظمــى  الوطــأة  أن  إال 

غــرب  شــمال  فــي  جــرت  التــي  القتاليــة 

الجمهوريــة العربيــة الســورية قــد تحملهــا 

كانــوا  الذيــن  املدنيــون  األولــى  بالدرجــة 

يســكنون فــي منطقــة عفريــن وقــت القيــام 

بعمليــة غصــن الزيتــون، والذيــن كان يزيــد 

شــخص.   320  000 علــى  عددهــم 

علــى  االســتيالء  عــن  اإلعــالن  وحــال 

منطقــة عفريــن، خضعــت اإلدارة العامــة 

املنطقــة  صعيــدي  علــى  هامــة  لتغييــرات 

املقيمــون  وأفــاد   ... الســواء.  علــى  والقريــة 

بحــدوث أنمــاط مــن االعتقــاالت وعمليــات 

بهــا  قامــت  التــي  واالختطــاف  الضــرب 

الجماعــات املســلحة املنتســبة إلــى الجيــش 

 مــن 
ً
الســوري الحــر والتــي أصبحــت، بــدءا

مشــهورة  معينــة،  مناطــق  علــى  اســتيالئها 

واالحتجــاز  االعتقــال  بعمليــات  بالقيــام 

 . لتعســفي ا

وأفــاد العديــد مــن املقيميــن بــأن أفــراد 

الجماعات املســلحة، عندما دخلوا مدينة 

بعمليــات  قامــوا  آذار/مــارس،  فــي  عفريــن 

علــى  وباالســتيالء  النطــاق  واســعة  نهــب 

منــازل املدنييــن. ووصــف الضحايــا كيــف 

»جــردت  أنهــا  درجــة  إلــى  البيــوت  ُنهبــت 

وكل  الكهربائيــة  واألجهــزة  األثــاث  مــن 

القــوات  أن  شــهود  وذكــر  الزينــة«.  أدوات 

علــى  موجــودة   
ً
أحيانــا كانــت  التركيــة 

مقربــة مــن األمكنــة التــي كانــت تحــدث فيهــا 

 
ً
شــيئا تفعــل  لــم  ولكنهــا  النهــب،  عمليــات 

نهــب  عــن  أخــرى  تقاريــر  ووردت  ملنعهــا. 

يزيــدي.  وضريــح  وكنائــس  مستشــفيات 

اللجنــة  تلقــت  األخيــر،  بهــذا  يتعلــق  وفيمــا 

دينيــة  مواقــع  تدميــر  عــن  تقاريــر   
ً
أيضــا

ذات  بــدت  اعتــداءات  فــي  أخــرى  يزيديــة 

طائفيــة. صبغــة 

قــت 
َّ
وث النهــب،  قضايــا  علــى  وعــالوة 

 مــن االســتيالء علــى املنــازل، 
ً
اللجنــة أنماطــا

الذيــن  األكــراد  مالكيهــا  مــن  وخاصــة 

ارتكــب  وقــد  لالشــتباكات.   
ً
تجنبــا فــروا 

املختلفــة،  املســلحة  الجماعــات  أفــراد 

النهــب  فــي  املتمثلــة  الحــرب  جريمــة   ،
ً
مــرارا

 
ً
خطيــرا  

ً
انتهــاكا يشــكل  وهــذا  عفريــن،  فــي 

للحــق فــي التمتــع باملمتلــكات وامللكيــة. وإذا 

ــن أن أي أفــراد لجماعــة مســلحة كانــوا  تبيَّ

يتصرفــون تحــت القيــادة والرقابــة الفعلية 

للقــوات التركيــة، فــإن االنتهــاكات املرتبكــة 

العســكريين  القــادة  إلــى  نســب 
ُ
ت أن  يمكــن 

أن  ينبغــي  كان  أو  كانــوا،  الذيــن  األتــراك 

االنتهــاكات. بتلــك  علــم  علــى  يكونــوا، 

قــام  فــي عفريــن )حلــب(،  فــي ذلــك  بمــا 

بعمليــات  املســلحة  الجماعــات  أفــراد 

ُيبقــوا  ولــم  املدنييــن،  ملنــازل  واســعة  نهــب 

للمدنييــن الذيــن فــروا لتفــادي االشــتباكات 

ال�ســيء الكثيــر الــذي يحملهــم علــى العــودة. 

، وجــد النازحــون 
ً
وفــي حــاالت أخــرى أيضــا

وأفــراد  مقاتلــون  احتلهــا  قــد  منازلهــم  أن 

قــد  املســلحة  الجماعــات  أن  أو  أســرهم 

ألغــراض  لتســتخدمها  عليهــا  اســتولت 

ذات  األحــداث  بعــض  وتبــدو  عســكرية. 

 .... أخــرى،  حــاالت  وفــي  طائفيــة.  صبغــة 

يعتبــر التدميــر الواســع الــذي تعرضــت لــه 

منــازل املدنييــن والبنيــة التحتيــة، ووجــود 

الحواجــز  مــن  منفجــرة  غيــر  حربيــة  مــواد 

العــودة.  دون  تحــول  التــي 

قــت موجــة أولــى مــن النــزوح خــالل 
ّ
وث

الزيتــون،  مــن عمليــة غصــن  األيــام األولــى 

عندمــا بــدأت القــوات التركيــة والجماعــات 

التابعــة لهــا بقصــف مناطــق واقعــة خــارج 

منتصــف  وبحلــول  عفريــن....  مدينــة 

 15  000 مــن  أكثــر  كان  شــباط/فبراير، 

مدنــي ينشــدون الســالمة قــد نزحــوا داخــل 

واملناطــق  عفريــن  مدينــة  إلــى  املنطقــة 

املجــاورة.  وتحــدث املدنيــون الذيــن شــردوا 

أوضــاع  عــن  باســتمرار،  عفريــن،  داخــل 

األفــراد  عشــرات  أن  وكيــف  االكتظــاظ 

فيهــا  توجــد  ال  مبــاٍن  فــي  مــالذ  عــن  بحثــوا 

بعــض  أقامــت  بينمــا  غــرف،  بضــع  ســوى 

األســر فــي مواقــع بنــاء فــي العــراء، معرضــة 

النازحــون  وكان  القــارس.  الشــتاء  لبــرد 

إلــى   
ً
نظــرا املصاعــب  ملواجهــة  يجهــدون 

حصولهــم بشــكل محــدود علــى الخدمــات 

والكهربــاء،  املــاء  ذلــك  فــي  بمــا  األساســية، 

األساســية.  الســلع  أســعار  وارتفــاع 

وتفاقمــت معاناتهــم عندمــا قطــع فــي بدايــة 

بامليــاه  يمدهــم  الــذي  الخــط  آذار/مــارس 

فــي  للميــاه  الرئيســية  الضــخ  محطــة  مــن 

املنزلــي  املــاء  مــن  فحرمــوا  ماتينــا،  قريــة 

املنكوبــون  املدنيــون  ويذكــر  أســابيع.  ملــدة 

اآلبــار  علــى  يائســين  اعتمــدوا  أنهــم  كيــف 

علــى  الصحــي،  والصــرف  لالســتهالك 

حــاالت  إلــى  االكتظــاظ  وأدى  الســواء. 

يســتدل  كمــا  األغذيــة،  فــي  شــديد  نقــص 

علــى ذلــك مــن الطوابيــر الطويلــة للنازحيــن 

أنهــم  املدنيــون  ويذكــر  املخابــز.  أمــام 

الجويــة  العمليــات  اقتــراب  مــع  اضطــروا، 

والبريــة أكثــر مــن مدينــة عفريــن، لالختبــاء 

إلــى  الوصــول  دون  أيــام،  ملــدة  األقبيــة  فــي 

مراحيــض، ومــع كميــات محــدودة مــن املــاء 

أغذيــة. ودون  للشــرب(  الصالــح  )غيــر 

آذار/مــارس،  منتصــف  وبحلــول 

الجــوي  القصــف  عمليــات  بلغــت  عندمــا 

املدنيــون  فــّر  عفريــن،  مدينــة  والبــري 

لســيطرة  خاضعــة  مناطــق  إلــى  اليائســون 

الحكومــة، فنجمــت عــن ذلــك موجــة ثانيــة 

مــن النــزوح. وروى هــؤالء النازحــون كيــف 

مــن  واألطفــال  والنســاء  الرجــال  آالف  فــر 

املدينــة. وبحلــول 18 آذار/مــارس، عندمــا 

 عــن االســتيالء علــى منطقــة 
ً
أعلــن رســميا

عفريــن، ُســجل فــي بلــدات تــل رفعــت ونّبــل 

مــن  شــخص،   98  000 قرابــة  والزهــراء 

أصــل أكثــر مــن 000 320 نــازح مــن الرجــال 

واألطفــال.  والنســاء 

ووقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان أكثــر 

مــن 000 138 نــازح ال يزالــون فــي تــل رفعــت 

محيطــة  مجتمعــات  وفــي  والزهــراء،  ونّبــل 

بها. ومما يزيد من تفاقم الحالة اإلنسانية 

الســكان  يعانيهــا  التــي  القاســية  العامــة 

 أن وكاالت املعونــة تحتــاج 
ً
املدنيــون حاليــا

إلــى أذن مــن حاكــم هاتــاي فــي تركيــا لتخــدم 

وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  معينــة.  مناطــق 

حضــور أكبــر للشــركاء اإلنســانيين فــي هــذه 

والخدمــات  املســاعدات  فــإن  املناطــق، 

غيــر كافيــة، وخاصــة ألولئــك الذيــن نزحــوا 

املدنيــون  ووصــف  الريفيــة.  املناطــق  إلــى 

املرافــق القائمــة فــي مواقــع النازحيــن بأنهــا 

دون املســتوى املطلــوب وغيــر مجهــزة علــى 

النحــو املناســب بمــا يضمــن كرامــة النســاء 

وســالمتهم.  واألطفــال 

شــردوا  الذيــن  األشــخاص  زال  ومــا 

 مــن عفريــن يخضعــون لقيــود كبيرة 
ً
داخليــا

علــى حريــة تنقلهــم. وذكــر قرويــون بصــورة 

املســلحة  الجماعــات  أفــراد  أن  خاصــة 

يرفضــون الســماح لهــم بالعــودة إلــى قراهــم 

عــن طريــق نقــاط التفتيــش، مــا لــم يدفعــوا 

. وأعــرب 
ً
رشــوة تتــراوح بيــن 50 و75 دوالرا

عــدد مــن املقيميــن الوافديــن مــن منطقــة 

العــودة  فــي  رغبتهــم  عــدم  عــن  عفريــن 

وفــي  الجديــدة،  ســلطاتها  ظــل  فــي  للعيــش 

الواقــع، عــن خشــيتهم مــن هــذه العــودة. )).

أوضــاع  إلــى  التقريــر  وتطــرق  هــذا 

واختتــم  الســورية،  املناطــق  مــن  العديــد 

معالجــة  منهــا  الهــدف  توصيــات  بجملــة 

فــي  بمــا  مشــردين،  مدنييــن  تمــس  قضايــا 

ذلــك ضمــان حقوقهــم فــي الســكن واألرض 

وامللكيــة.

تقرير لجنة التحقيق   ... تتمة
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منظامت حقوقية ومدنية تطالب بتمثيل عادل للُكـرد يف جلنة صياغة مسودة دستور جديد لسوريا 

حقوقيــة  منظمــات  مــن  لدعــوٍة   
ً
تلبيــة

أمــام  املهتميــن  مــن  جمــٌع  حضــر  ومدنيــة، 

جنيــف،  مدينــة  فــي  املتحــدة  األمــم  مقــّر 

 ،2018/9/12 األربعــاء  يــوم  عصــر 

للمطالبــة بتمثيــل عــادل للمكــّون الكــردي 

فــي لجنــة كتابــة وصياغــة مشــروع الدســتور 

الجديــد. الســوري 

املنظمــات  تلــك  مــن  وفــٌد  م  وقــدَّ هــذا 

ســوريا-  فــي  اإلنســان  حقــوق  )منظمــة 

ســوريا- فــي  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  مــاف، 

مجموعــة  فــي  القانونيــة  اللجنــة  مــاف، 

 ،act for afrin...عفريــن أجــل  مــن  العمــل 

 ،)DYK  ( الكورديــة  القانونيــة  الهيئــة 

حقــوق  عــن  للدفــاع  الكورديــة  الجمعيــة 

املدنــي  املجتمــع  قــوى  النمســا،  اإلنســان- 

للدراســات  ليكوليــن  مركــز  الكوردســتاني، 

اللجنــة  القانونية-املانيــا،  األبحــاث  و 

القانونيــة ملجلــس كــورد عفريــن فــي املهجــر 

كــورد  ســتونا  نشــطاء  مجموعــة   ،KAC

باللغتيــن  خطيــة   
ً
رســالة  ،)stuna kurd

اســتيفان  مكتــب  إلــى  واإلنكليزيــة  العربيــة 

لألمــم  الخــاص  املبعــوث  مســتورا  دي 

فيهــا:  جــاء  املتحــدة، 

أن  اآلن  بعــد  املقبــول  مــن  يعــد  ))لــم 

مكــوٍن  حســاب  علــى  ملكــون   
ً
حريــة نــرى 

دســتور  عــن  الحديــث  يمكــن  وال  آخــر، 

فــي  مســتقر  سيا�ســي  نظــام  أو  ديمقراطــي 

ســوريا بــدون أن يتمتــع الشــعب الكــوردي 

أن  أي  العــرب.  مــع  املتســاوية  بحقوقــه 

تثبيــت الحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي 

واالســتقرار  للســلم   
ً
شــرطا بــات   

ً
دســتوريا

ســوريا  فــي  للديمقراطيــة   
ً
ومفتاحــا والحــّل 

لهــا.  
ً
ومعيــارا

وحيــث أن مــا ُيطــرح اآلن وبمســاعيكم 

وإعــداد  دراســة  بشــأن  إشــرافكم  وتحــت 

مشــروع دســتور جديــد لســوريا هــي إحــدى 

واملناســبات  الخطــوات  تلــك  وأبــرز  أهــم 

يحــدد  الدســتور  كــون  اإلطــالق،  علــى 

والشــكل  الصــورة  عــن  ويعبــر  ويرســم 

األســاس واألهــم لســوريا القادمــة، وحقــوق 

وســلطاتها. شــعبها  وواجبــات 

لذلك كله كان من الواجب والضروري 

الســورية،  املكونــات  كل  تكــون  أن   
ً
جــدا

 
ً
 حقيقيــا

ً
ــة تمثيــال

ّ
وعلــى قــدر املســاواة، ممثل

الدســتورية.  العمليــة  فــي  نســبها  ووفــق 

الحقــوق  مــن  حــق  ذلــك  أن  عــن  ناهيكــم 

ونصــت  كفلتــه  لإلنســان،  األساســية 

الســماوية  والشــرائع  القوانيــن  كافــة  عليــه 

والوضعيــة مــن قوانيــن ومواثيــق وإعالنــات 

ومعاهــدات  وعهــود  واتفاقيــات  عامليــة 

، مــا 
ً
وأعــراف وغيرهــا. ونخــص بالذكــر مثــاال

ورد فــي املادتيــن األولــى والثانيــة مــن االعــالن 

اإلنســان. لحقــوق  العالمــي 

السيد املبعوث األممي:

 لــكل مــا ســبق ذكــره مــن موجــز 
ً
ســندا

نثــق  التــي  الضــرورات  لــكل   
ً
وســندا أعــاله، 

جئناكــم  برؤيتهــا،  كفيلــة  خبرتكــم  بــأن 

: ملتمســين

تمثيــل  حضــور  ضمــان  علــى  العمــل 

حقيقــي وممثليــن عــن الشــعب الكــوردي إلى 

جانب املكونات األخرى في ســوريا وبحســب 

فــي  واالختصــاص  الخبــرة  ذوي  مــن  نســبهم 

دســتور  مشــروع  إلعــداد  املجــاالت  كافــة 

الجديــد. ســوريا 

التــام  اســتعدادنا  عــن  ونعّبــر 

للمســاهمة والتعــاون معكــم فــي كل مــا مــن 

شــأنه ضمــان تحقيــق ذلــك وتحقيــق الخيــر 

ســوريا.((. فــي  والســالم 

تجمعات احتجاجية في برلين... رفضًا لزيارة أردوغان وتنديدًا باالنتهاكات في عفرين
عــن  الدفــاع  جمعيــة  بيــن  بالتعــاون 

الشــعوب املهــددة ومنظمــة حــزب الوحــدة 

حضــر  ســوريا،  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

الجنــدي  ضريــح  قــرب  املهتميــن  مــن  جمــٌع 

 مــن الزهــور أمامــه 
ً
املجهــول ووضــع إكليــال

الخميــس  يــوم  األملانيــة،  برليــن  مدينــة  فــي 

علــى  احتجاجــه  عــن  وعّبــر   ،2018/9/27

أملانيــا،  إلــى  أردوغــان  طيــب  رجــب  زيــارة 

التركيــة  الدولــة  لسياســات  تنديــده  وعــن 

االجراميــة واالنتهــاكات التــي يرتكبهــا جيشــها 

فــي  منهــا  املدعومــة  املســلحة  والفصائــل 

عفريــن. منطقــة 

الجمعــة  يــوم  آخــر،  جمــٌع  قــام  كمــا 

مقــّر  قــرب  بالحضــور   ،2018/9/28

الرئاســة األملانيــة فــي برليــن، وثــم توجــه إلــى 

عــن  عبــروا  املركزيــة، حيــث  برليــن  محطــة 

ونــددوا  أردوغــان  زيــارة  علــى  احتجاجهــم 

واالنتهــاكات  عفريــن  منطقــة  باحتــالل 

فيهــا. ترتكــب  التــي  والجرائــم 

ومــن  األملــان  مــن  عــدد  حضــر  وقــد 

االحتجاجــات  هــذه  فــي  التركيــة  املعارضــة 

.
ً
أيضــا

عبــر  األنشــطة  تلــك  تغطيــة  وتــم  هــذا 

ومــن  االجتماعــي  التواصــل  صفحــات 

تلفــزة ووســائل إعــالم أملانيــة  قبــل قنــوات 

مــع  مقابــالت  أجريــت  حيــث  ونمســاوية، 

الدكتــور كمــال ســيدو رئيــس قســم الشــرق 

مــن  أعضــاء  ومــع  الجمعيــة  فــي  األوســط 

الوحـــدة. حــزب 

نـدوة في موسكو
السياســية  »األزمــة  عنــوان  تحــت 

أقامــت  الكرديــة«،  والقضيــة  الســورية 

موســكو  فــي  الروســية  الخارجيــة  وزارة 

لوكالــة  نوفســتي«  »ريــا  قاعــة  فــي  نــدوة 

 ،2018 آب   28 بتاريــخ  الروســية،  األنبــاء 

مهتميــن  وسياســيين  شــخصيات  حضرهــا 

وســائل  مــن  والعديــد  الســوري،  بالشــأن 

تنــاول  وكردســتانية، حيــث  روســية  إعــالم 

املحــاورون )الدكتــور رضــوان بادينــي- رئــس 

السياســية،  والدراســات  االعــالم  معهــد 

يــوري نابييــف - رئيــس الجمعيــة الروســية 

الكــردي،  الشــعب  مــع  والعمــل  للتضامــن 

ماكارينكــو  فاديــم  الرو�ســي  الصحفــي 

فــي  االقليميــة  الدراســات  قســم  رئيــس 

مواضيــع  حــدة  علــى  كٌل  موســكو(  جامعــة 

وكذلــك  والســوري،  الكــردي  الشــأن  تهــم 

سياســات حكومــة روســيا االتحاديــة نحــوه. 

مــن  بالعديــد  النــدوة  اختتمــت 

املداخــالت واالستفســارات، تركــزت بشــكل 

ضــوء  فــي  روســيا  سياســات  حــول  خــاص 

مــع  ابرمــت  التــي  وتلــك  أســتانه،  اتفاقــات 

الجانــب التركــي بخصــوص منطقــة عفريــن.
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نـدوة حوارية سياسية في الشيخ مقصود

قضية عفرين عىل طاولة كونفدراسيون ُكـرد املهجر
فــي مبنــى  انعقــد بتاريــخ 2018/9/24، 

البلجكيــة  بالعاصمــة  األوربــي  البرملــان 

املهجــر  ـــرد 
ُ

ك كونفدراســيون  بروكســل 

 ،)DIAKURD( عنــوان  تحــت  التشــاوري 

ومنظمــات  جمعيــات  ممثلــي  بحضــور 

كردســتانية مــن أجــزاء كوردســتان األربعــة 

ـــرد دول االتحــاد 
ُ

إضافــة إلــى ممثليــن مــن ك

أعضــاء  مــن  وعــدد  الســابق،  الســوفيتي 

األوربــي. البرملــان 

اللجنــة  مــن  كلمــات،  عــدة  لقيــت 
ُ
أ

كريــم  الديــن  نجــم  والدكتــور  التحضيريــة 

اقليــم  حكومــة  ممثــل  دالور  والدكتــور 

كوردســتان فــي بلجيــا، ومــن الفنــان شــفان 

األوربــي. البرملــان  فــي  وأعضــاء  بــرور 

ملمثــل  مداخلــة  هنــاك  كانــت  كمــا 

الهيئــة القانونيــة الكرديــة املحامــي حســين 

نقــل  علــى  خاللهــا  مــن  ركــز  حيــث  نعســو، 

ظــل  فــي  أهلهــا  ومعانــاة  عفريــن  قضيــة 

الكونفرانــس  قاعــة  إلــى  الترـكـي  االحتــالل 

التــي  والجرائــم  االنتهــاكات  عــن  بالحديــث 

يرتكبهــا املحتــل التركــي ومرتزقتــه بحــق أهالــي 

عفريــن، ومســاعي دولــة االحتــالل الحثيثــة 

جلــب  خــالل  مــن  ديموغرافيتهــا  بتغييــر 

وتهجيــر  إليهــا  العــرب  املســتوطنين  آالف 

ـــرد األصلييــن، وطالــب 
ُ

وترحيــل ســكانها الك

لعفريــن  خاصــة  أهميــة  بإيــالء  الحضــور 

وإدانــة االحتــالل الترـكـي. هــذا وتلقــت كلمــة 

خاصــة  الحضــور،  واهتمــا  ترحيــب  نعســو 

والفنــان  كريــم  الديــن  نجــم  الدكتــور  مــن 

فــي  الضــوء  ســلطا  اللــذان  بــرور  شــفان 

ومــا  عفريــن  احتــالل  قضيــة  علــى  كلمتهمــا 

كارثــة. مــن  بهــا  حــل 

أعمــال  حضــور  هامــش  وعلــى 

مــن  مؤلــف  وفــد  قــام  الكونفدراســيون 

الســادة )عبــد الباقــي أســعد، رونــاك ميــرو، 

نعســو( حســين 

حقوقيــة  منظمــات  عــن  ممثليــن 

باللغــة  خطيــة  رســالة  بتســليم  ومدنيــة 

شــمال  حلــف  منظمــة  ملكتــب  االنكليزيــة 

)الناتــو( األطل�ســي 

والدفــاع  األمــن  لجنــة  إلــى  وكذلــك 

جرائــم  بخصــوص  األوربــي،  البرملــان  فــي 

منطقــة  فــي  الترـكـي  االحتــالل  وانتهــاكات 

علــى  للضغــط  الحلــف  ومطالبــة  عفريــن، 

تركيــا بغيــة إنهــاء احتاللهــا لعفريــن وإخــراج 

منهــا. مرتزقتهــا 

وقد جاء في الرسالة:

))ســعادة االميــن العــام ملنظمــة حلــف 

ينــس  الســيد   ،)NATO  ( األطل�ســي  شــمال 

املحتــرم.... ســتولنبرغ 

إقــدام   علــى ســيادتكم 
ً
يعــد خافيــا لــم 

تركيــا الدولــة العضــو فــي منظمتكــم املوقــرة 

علــى انتهــاك ســيادة دولــة مجــاورة وعضــوة 

فــي األمــم املتحــدة، وذلــك مــن خــالل قيامهــا 

بعمــل عســكري غيــر مبــرر ضــد دولــة ســوريا 

عفريــن  ملنطقــة  واحتاللهــا  لهــا،  املجــاورة 

والغالبيــة  الخصوصيــة  ذات  الســورية 

انتهــاك  فــي  وذلــك   ،
ً
تاريخيــا الكورديــة 

تأســيس  ومعاهــدة  مليثــاق  وفاضــح  صــارخ 

منظمتكــم وموادهــا القانونيــة، والســيما مــا 

)رغبــة  بخصــوص  مقدمتهــا  ديبــاج  فــي  ورد 

الــدول األعضــاء فــي العيــش بســالم والســير 

علــى مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة الفردية 

فــي  ورد  مــا  وكذلــك  للقانــون(،  واالمتثــال 

)منــع  علــى  نصــت  والتــي  منهــا  األولــى  املــادة 

الــدول األعضــاء مــن اســتخدام القــوة بمــا 

يتعــارض مــع نصــوص مبــادئ ميثــاق األمــم 

املتحــدة ، بحيــث يتــم حــل أي نــزاع بطريقــة 

ســلمية دون اللجــوء إلــي القــوة والتهديــد (، 

وذلــك بحجــج وذرائــع واهيــة وتحــت يافطــة 

والحفــاظ  اإلرهــاب  ومكافحــة  محاربــة 

يدحضهــا  الــذي  األمــر  القومــي.  امنهــا  علــى 

منطقــة  أن  حيــث  األرض،  علــى  الوقائــع 

عفريــن وبشــهادة كل املراقبيــن كانــت تعتبــر 

فــي   
ً
أمنــا املناطــق  أكثــر  مــن  احتاللهــا  قبــل 

إطــالق  منهــا  تــم  أن  يحــدث  ولــم  ســوريا، 

الدوليــة  الحــدود  باتجــاه  واحــدة  رصاصــة 

بتركيــا.... تربطهــا  التــي 

أطلقــت تركيــا العنــان... الرتــكاب أفظــع 

واملثبتــة  اآلمنيــن،  املدنييــن  ضــد  الجرائــم 

اعتقــال  مــن  والوثائــق  األدلــة  بمئــات 

للفديــة  وطلــب  واختطــاف  وتعذيــب 

الهويــة  علــى  وقتــل  وتشــليح  وســلب  ونهــب 

وتغييــر  األصلييــن  املنطقــة  ســكان  وتهجيــر 

الــذي  األمــر  الســكانية،  ديموغرافيتهــا 

 
ً
 ويؤثــر ســلبا

ً
ي�ســيء لســمعة املنظمــة عامليــا

مكافحــة  فــي  وجديتهــا  مصداقيتهــا  علــى 

اإلرهــاب ويفقدهــا قيمهــا األخالقيــة، وذلــك 

نتيجــة لتعــاون أحــد أعضاءهــا، والتــي هــي 

تركيــا، مــع املنظمــات اإلرهابيــة والتكفيريــة، 

والحــزب  والنصــرة  داعــش  أمثــال  مــن 

وحــراس  اإلســالم  وجيــش  التركســتاني 

الديــن... الــخ، وذلــك ملحاربــة الكــورد الذيــن 

كانــوا ومــا زالــوا أصدقــاء مخلصيــن للغــرب 

والناتــو فــي حربهــم ضــد اإلرهــاب، وقواتهــم 

العالــم  عــن   
ً
نيابــة اإلرهــاب  حاربــت  التــي 

بالتنســيق  وســوريا،  العــراق  مــن  كٍل  فــي 

الدولــي  التحالــف  قــوات  مــع  والتعــاون 

ملنظمتكــم  تتبــع  التــي  اإلرهــاب،  ملكافحــة 

املوقــرة

ســعادتكم  مــن  ملتمســين  جئنــا 

باملنظمــة  الدفــع  االعتباريــة  بصفتكــم 

وحّضهــا علــى التدخــل مــن منطلــق دورهــا 

علــى  والحفــاظ  العالــم  قيــادة  فــي  القيــادي 

الســلم واألمــن الدولييــن، وذلــك بالضغــط 

علــى تركيــا إلنهــاء احتاللهــا ملنطقــة عفريــن، 

العســكرية  امليليشــيات  تلــك  وإخــراج 

والقيــام  منهــا،  اإلرهابيــة  الراديكاليــة 

بمســؤولياتها القانونيــة، كدولــة احتــالل فــي 

حمايــة أمــن وحيــاة ســكان منطقــة عفريــن 

مــن  واملمنهجــة  املتكــررة  االعتــداءات  مــن 

قبــل تلــك املجاميــع املنفلتــة مــن كل عقــال 

أو  أخالقيــة  روادع  أيــة  التردعهــا  والتــي 

دينيــة.(( أو  إنســانية 

التحالــف  أقــام   2018/9/29 بتاريــخ 

نـــدوة  الســوري  الديمقراطــي  الوطنــي 

مقصــود  الشــيخ  حــي  فــي  سياســية  حواريــة 

للتحالــف  العــام  املنســق  اســتهلها  بحلــب، 

 فيهــا 
ً
أحمــد األعــرج بكلمــة ترحيبــة، مذكــرا

بضــرورات الحــوار الســوري الســوري مــن 

أزمتهــا. تجــاوز  أجــل 

وفــود  النــدوة  فــي  شــارك  وقــد  هــذا 

ســورية  وفعاليــات  سياســية  أحــزاب 

وكرديــة وألقــت كلمــات معبــرة عــن وجهــات 

نظرهــا حيــال األوضــاع الراهنــة فــي ســورية 

فــي  واشــتركت جميعهــا  أزمتهــا،  حــل  وســبل 

التأكيــد علــى الحــوار والتواصــل بيــن القــوى 

املختلفــة. الســورية 

حلــب  منظمــة  مــن  وفــٌد  شــارك  كمــا 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  لحــزب 

ســوريا )يكيتــي( بالنــدوة، بمداخلــة كتابيــة 

الوطنــي  الحــوار  موضــوع  علــى  ركــزت 

الشــعب  حقــوق  جانــب  إلــى  الســوري 

 ورقــة آراء 
ً
التوصيــات.الكــردي فــي ســوريا، وقــّدم أيضــا بنــد  فــي  إلدراجهــا 
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ً تركيا أغلقت معسكرات إيواء اإليزيديني املُهجرين قرسا
األلــم  وصنــوف  قصــص  الزالــت 

 – شــنكال  ايزديــي  حيــاة  تلــف  والجــراح 

العــراق املنكوبــة، منــذ احتــالل داعــش لهــا 

تحــررت. وإن   ،2014 صيــف 

الزالــت شــنكال غيــر مؤهلــة مــن حيــث 

التحتيــة  والبنــى  واملؤسســات  اإلدارة 

اآلالف  مصيــر  فــالزال  أبنائهــا،  الســتقبال 

، واآلالف مشــتتين بيــن بلــدان 
ً
منهــم مجهــوال

اللجــوء. ومخيمــات  النــزوح  ومناطــق 

بايســال  نورجــان  الكاتبــة  ذكــرت 

تركيــا  أحــوال  بموقــع  منشــور  مقــال  فــي 

بتاريــخ 27 أيلــول 2018، أن أهالــي القــرى 

جنــوب  فــي  الكرديــة  والبلديــات  الحدوديــة 

ألــف   30 نحــو  اســتضافت  تركيــا  شــرقي 

إيزيــدي، لــدى فرارهــم مــن شــنكال صيــف 

تأميــن  فــي  جمــة  مصاعــب  وســط   ،2014

ولــم  لهــم،  العيــش  ضــرورات  مــن  يلــزم  مــا 

باإليزيدييــن،  التركيــة  الدولــة  ترحــب 

مســاعدات  أيــة  مؤسســاتها  تقــدم  ولــم 

ملعســكرات إيوائهــم، و: »بعــد عــام ونصــف 

إلــى  اإليزيدييــن  مــن  الكثيــر  عــاد  العــام، 

العــراق. كانــوا خائفيــن مــن الدولــة التركيــة 

تنظيــم  مــع  تتعــاون  أنهــا  يعتقــدون  وكانــوا 

بعاميــن،  ذلــك  بعــد  اإلســالمية.  الدولــة 

املوجــودة  املخيمــات  معظــم  إغــالق  جــرى 

قــل مــن تبقــى مــن اإليزيدييــن 
ُ
فــي املنطقــة ون

علــى  والواقــع  بكــر،  ديــار  فــي  معســكر  إلــى 

املدينــة.«.  وســط  مــن   
ً
كيلومتــرا  15 بعــد 

عــام  ينايــر  فــي  املعســكر  غلــق 
ُ
»أ وأضافــت 

البعــض  اإليزيدييــن؛  آالف  غــادر   ...2017

أثنــاء  إيجــه  بحــر  فــي  حتفــه  لقــي  منهــم 

تمكــن  بينمــا  تركيــا،  مغــادرة  محاولتــه 

فــي  أوروبــا،  إلــى  الوصــول  مــن  املحظوظــون 

حيــن عــاد اآلالف إلــى العــراق. وبقــي فــي ديــار 

لــم  ممــن  أيزيــدي  و500  ألــف  نحــو  بكــر 

أجبرتهــم  وقــد  آخــر.  خيــار  أي  لديهــم  يكــن 

تديــره  مخيــم  فــي  العيــش  علــى  الســلطات 

الدولــة فــي مديــات حيــث كان يعيــش آالف 

فــي  اإليزيديــون  رفــض  بالفعــل.  الســوريين 

 ألنــه 
ً
البدايــة الذهــاب إلــى هنــاك؛ لكــن نظــرا

خيــار  لديهــم  يكــن  فلــم  شــتاء،  وقــت  كان 

الطــوارئ،  قانــون  حكــم  وبموجــب  آخــر. 

غلقــت جميــع املؤسســات واملنظمــات غيــر 
ُ
أ

، ولــم يبــق أحــد 
ً
الحكوميــة الكرديــة تقريبــا

لهــم.« املســاعدة  لتقديــم 

قــررت  ذلــك،  »بعــد  بايســال:  وقالــت 

معســكر  إغــالق  شــهرين  قبــل  الدولــة 

بالتوجــه  األيزيدييــن  وأبلغــت  مديــات 

رفــض  وعنتــاب.  كلــس  معســكري  إلــى 

األيزيديــون الذهــاب إلــى هنــاك؛ فهــم يــرون 

عليهــا  يهيمــن  مراكــز  املعســكرات  هــذه  أن 

املتعاطفــون مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية 

الحــر.«. الســوري  الجيــش  ومســلحي 

العفــو  منظمــة  أطلقــت  وقــد  هــذا 

حملــة  املا�ســي  آب  أواســط  الدوليــة، 

»حــان  وقالــت:  اإليزيدييــن،  ملســاعدة 

الدولــي  املجتمــع  يتخــذ  ألن  الوقــت 

إجــراءات فعالــة ملســاعدة هــؤالء النســاء – 

اإليزيديــات -علــى بــدء رحلــة طويلــة إلعــادة 

حياتهــن.« بنــاء 

» هجرة اإليزديين - صورة عن صفحة منظمة العفو الدولية«

زيارة إلى مكتبي التقدمي و االتحاد الديمقراطي في ديريك  
ديريــك  منظمــة  مــن  لوفــد  وديــة  زيــارة 

خبــات  برئاســة  )يكيتــي(  الوحــدة  لحــزب 

إلــى مكتبــي  القياديــة  الهيئــة  محمــد عضــو 

الكــردي  التقدمــي  الديمقراطــي   ( حزبــي 

 )  p y d الديمقراطــي  فــي ســوريا واالتحــاد 

بتاريــخ 2018/9/16،  ديريــك  فــي  الكائنيــن 

املســتجدات  حــول  اللقــاء  محــور  وكان 

الراهنــة فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة وكيفيــة 

للحفــاظ علــى املكتســبات  التعامــل معهــا، 

املحققــة فــي تلــك املناطــق وضــرورة توحيــد 

السياســية  القــوى  بيــن  مشــترك  موقــف 

الكرديــة فــي هــذه األوقــات الحرجــة، والعمل 

املتربصيــن  مخططــات  فشــل  أجــل  مــن 

كل  يبذلــون  الذيــن  الكــردي،  للشــعب 

الســلم  وزعزعــة  األوراق  لخلــط  الجهــود 

. الســورية  املكونــات  كافــة  بيــن  األهلــي 

ندوة سياسية في قرية تل برهم – تربه سبي

منظمــة  عقــدت   2018/9/11 بتاريــخ 

نــدوة  )يكيتــي(  الوحــدة  لحــزب  ســبي  تربــه 

فيهــا  تحــدث  برهــم،  تــل  فــي قريــة  سياســية 

محمــد صالــح عضــو الهيئــة القياديــة عــن 

إلــى  ثــم تطــرق  املراحــل النضاليــة للحــزب، 

الســاحة  علــى  السياســية  املســتجدات 

يبذلهــا  التــي  والجهــود  والكرديــة  الســورية 

والخطــاب  املوقــف  لتوحيــد  الحــزب 

الكــردي.

لطــرح  الحضــور  أمــام  املجــال  فتــح 

جيبت عنها برحابة صدر.
ُ
أســئلتهم، حيث أ

رحيل سردار حمي من كوباني
الوحـــدة  لحــزب  كوبانــي  منظمــة  نعــت 

)يكيتــي( عضوهــا ســردار حمــي بــن هويــدي، 

الــذي توفــي يــوم اإلثنيــن 2018/9/25 عــن 

فــي  مفاجئــة  بنوبــة   ،
ً
عامــا  38 ناهــز  عمــٍر 

بلــد املهجــر بلجيــكا، وهــو مــن مواليــد قريــة 

كوفــي – ريــف كوبانــي الجنوبــي.

هــذا ونقــل جثمــان الراحــل إلــى مســقط 

بوابــة  مــن  مهيــب  جنائــزي  بموكــب  رأســه، 

أهلــه  مــن  حشــد  وبحضــور  بينــار،  مرشــد 

وري   ،2018/9/28 بتاريــخ  ومحبيــه، 

شــعر  قصائــد  وداعــه  فــي  لقيــت 
ُ
وأ الثــرى، 

وكلمــات معبــرة، منهــا كلمــة باســم الحــزب، 

خصــال  فيهــا  ذكــر  حســو،  عــارف  ألقاهــا 

 التعــازي 
ً
الفقيــد وخســارة حضــوره، مقدمــا

. ملحبيــه

وملحبيــه  الخلــد،  جنــان  للراحــل 

والســلوان. الصبــر 
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رات العاملية«
ِّ
اتفاق دويل مشرتك لتعزيز جهود »العمل العاملي حول مشكلة املخد

الثالثــة  الــدورة  انعقــاد  عشــية 

والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

الجــاري،  أيلــول   18 بتاريــخ  افتتحــت  التــي 

دولــة   31 مــع  املتحــدة  الواليــات  نظمــت 

العالمــي  »العمــل  حــول   
ً
اجتماعــا أخــرى، 

رات العامليــة« وقعــت 
بشــأن مشــكلة املخــِدّ

 
ً
مشــتركا اتفاقــا  دولــة   124 نحــو  خاللهــا 

املجــال. هــذا  فــي  الجهــود  لتعزيــز 

أن  املتحــدة  األمــم  أنبــاء  مركــز  وذكــر 

جــدد  غوتيريــش  أنطونيــو  العــام  األميــن 

التــزام األمــم املتحــدة بالعمــل علــى مكافحــة 

أولويــة مشــتركة  ذلــك  باعتبــار  املخــدرات، 

تختلــف  »قــد  وقــال:  البلــدان،  كل  بيــن 

األولويــات الوطنيــة، لكــن املجتمــع العالمــي 

يتقاســم هدفا مشــتركا لحماية أمن وصحة 

ورفــاه النــاس. إن منظومــة األمــم املتحــدة، 

وأنــا شــخصيا، علــى أهبــة االســتعداد لدعــم 

مشــكلة  تحــدي  مواجهــة  فــي  الحكومــات 

العامليــة.« املخــدرات 

ترامــب  دونالــد  األميرـكـي  الرئيــس  أمــا 

دعا من جانبه إلى العمل املشــترك للقضاء 

إدمــان  ومشــكلة  املخــدرات  إنتــاج  علــى 

تعاطيهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم، مشــيرا 

كبيــرة  بصــورة  الوفيــات  نســبة  ارتفــاع  إلــى 

املخــدرات  عــن  العالمــي  التقريــر  بنــاء علــى 

الكوكاييــن  إنتــاج  »بلــغ   :2018 لعــام 

وارتفعــت  قياســية،  مســتويات  واألفيــون 

يصــدق،  ال  بشــكل  العامليــة  الوفيــات 

بنســبة 60% بســبب تعاطــي املخــدرات عــام 

2015، مقارنــة بعــام 2000. خمســة عشــر 

إنــه  إلــى 60 %.  عامــا ارتفعــت فيهــا النســبة 

« للغايــة.  فظيــع  أمــر 

املخــدرات  تجــارة  أن  ترامــب  وأضــاف 

والتدفقــات  املنظمــة  بالجريمــة  ترتبــط 

املاليــة غيــر املشــروعة والفســاد واإلرهــاب، 

قائــال إن محاربــة إدمــان املخــدرات ووقــف 

جميــع أشــكال االتجــار والتهريــب التــي توفــر 

الشــريرة  للتكتــالت  املاليــة  الحيــاة  شــريان 

بالنســبة  أمــر حيــوي  هــو  للحــدود  العابــرة 

القومــي. واألمــن  العامــة  للصحــة 

الواليــات  إطــالق  إلــى  ترامــب  وتطــرق 

عامليــة  دعــوة  املا�ســي  الشــهر  املتحــدة 

العامليــة  املخــدرات  مشــكلة  بشــأن  للعمــل 

غيــر  املخــدرات  إمــدادات  قطــع  فــي  تمثلــت 

املشــروعة، وتوســيع نطــاق العــالج، وتعزيــز 

الدولــي. التعــاون 

وتعهــدت الــدول املوقعــة علــى اإلعــالن 

الصلــة  ذات  االتفاقــات  بتنفيــذ  املشــترك 

ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ومنهــا 

االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات 

العقليــة.

»بوضــع  الــدول  تلــك  تعهــدت  كمــا 

إلــى الحــد مــن  تهــدف  خطــط عمــل وطنيــة 

الطلــب علــى املخــدرات غيــر املشــروعة مــن 

خــالل التثقيــف والتوعيــة، وتوســيع جهــود 

التعافــي  وتعزيــز  األرواح  إلنقــاذ  العــالج 

وتنفيــذ  القضــاء،  عبــر  الدولــي  والتعــاون 

إمــدادات  وقطــع  والصحــة  القانــون، 

املخــدرات غيــر املشــروعة عــن طريــق وقــف 

أو  الزراعــة  خــالل  مــن  ســواء  إنتاجهــا، 

.« الحــدود  عبــر  والتدفــق  التصنيــع، 

بموجــب  العامــة  الجمعيــة  أن  وُيذكــر 

ديســمبر   7 فــي  املــؤرخ   112/42 القــرار 

يونيو/حزيــران   26 تاريــخ  حــددت   ،1987

 عامليــا ملكافحــة اســتخدام املخــدرات 
ً
يومــا

واالتجــار غيــر املشــروع بهــا مــن أجــل تعزيــز 

العمــل والتعــاون مــن أجــل تحقيــق هــدف 

اســتخدام  مــن  خــال  دولــي  مجتمــع  إقامــة 

إلــى  »اإلصغــاء  شــعار  وتحــت  املخــدرات. 

األولــى  الخطــوة  هــو  والشــباب  األطفــال 

تــم  وآمــن«  صحــي  نمــو  علــى  ملســاعدتهم 

العــام. هــذا  املناســبة  إحيــاء 

جريمة مروعة بحق شابين في مدينة الحسكة
منظمــات  ســبعة  عــن  بيــان  صــدر 

 ،2018/9/26 بتاريــخ  ســورية  حقوقيــة 

مروعــة  جريمــة  وقــوع  فيــه  اســتنكرت 

بقتــل شــابين فــي مقتبــل العمــر، همــا )عمــر 

رشــاد حــج محمــد -  إيــاد مجبــاس( مــن حــي 

عثــرا  اللذيــن  الحســكة،  مدينــة   – املفتــي 

ديــر  مــن  »بالقــرب  جثمانيهمــا  أشــالء  علــى 

مريــم العــذراء للســريان األرثوذكــس الواقــع 

علــى الطريــق بيــن منطقــة تــل تمــر ومدينــة 

الحســكة،...من قبــل قــوات االمــن الداخلــي 

.»2018\9\25 بتاريــخ 

لعمليــة  تعرضــا  قــد  الشــابان  وكان 

مجهولــة  مجموعــة  قبــل  مــن  اختطــاف 

أيلــول، والتــي طلبــت فديــة ماليــة  أواســط 

كبيــرة.

الحقوقيــة  املنظمــات  وقّدمــت  هــذا 

وطالبــت  املغدوريــن،  أهالــي  إلــى  تعازيهــا 

اكتشــاف  علــى  للعمــل  املعنيــة  األجهــزة 

الفاعليــن  علــى  والقبــض  الجريمــة  خيــوط 

ومحاســبتهم، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى 

املجتمعــي. واألمــان  األهلــي  الســلم 

آزاد خليل يرحل مبكرًا 
عفريــن  منظمــة  نعــت  وأ�ســى  بحــزن 

لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( رفيقهــا آزاد خليــل 

بــن محمــد، الــذي توفــي صبــاح يــوم لإلثنيــن 

قلبيــة  لنوبــة  تعرضــه  إثــر   ،2018/10/1

حلــب،  مدينــة  فــي  عملــه  بمــكان  مفاجئــة 

ليــوارى  عفريــن،  إلــى  جثمانــه  نقــل  حيــث 

ناحيــة   – قزلبــاش  قريــة  مقبــرة  فــي  الثــرى 

رأســه. مســقط  شــران 

وقالــت املنظمــة: »للراحــل ثالثــة أوالد، 

وهــو مــن مواليــد عــام 1980، كان يعمــل فــي 

 ،
ً
 وقوميــا

ً
 وطنيــا

ً
مجــال التجــارة، حمــل همــا

نتســب  فا

صفــوف  إلــى 

منــذ  حزبنــا 

 ،2004 عــام 

عــن   
ً
مدافعــا

مــع  نــزح  وقــد  العادلــة،  شــعبه  قضيــة 

عائلتــه مــن عفريــن إلــى حلــب، إثــر احتاللهــا 

تركيــا.« قبــل  مــن 

أخلــص  وأســرته  الفقيــد  ذوي  إلــى 

والســلوان. الصبــر  لهــم  متمنيــن  التعــازي، 

املنّومــة  املــواد  تلــك  هــي  رات 
املخــِدّ

للجهــاز   
ً
ضــررا تســبب  التــي  نة 

ّ
واملســك

ــر فــي وظائــف الجســم بشــكٍل 
ّ
العصبــّي وتؤث

أو زراعتهــا  تداولهــا  ســلبي، بحيــث يحظــر 

الطبّيــة  األغــراض  لبعــض  إال  وصفهــا  أو 

والعالجيــة، وذلــك بســبب أضرارهــا الهائلــة 

الســلبية  وآثارهــا  اإلنســان  جســم  علــى 

عليــه مــن الناحيــة النفســية واالجتماعيــة 

والجســمانية.

نشــطات 
ُ
امل هــي:  خــّدرات 

ُ
امل فئــات 

)الكوكاييــن، امليثامفيتاميــن(، األفيونــات، 

السيلوســيبين،  )املاريجوانــا،  هلوســات 
ُ
امل

ثّبطــات.
ُ
هّدئــات وامل

ُ
عقــار إل إس دي(، امل

ضعــف  هــي:  خــّدرات 
ُ
امل أضــرار 

فــي جهــاز القلــب  الجهــاز املناعــّي، مشــاكل 

زيــادة  بالغثيــان،  الشــعور  والــدوران، 

الوفــاة  حــاالت  زيــادة  الكبــد،  إجهــاد 

فــي  بمشــاكل  التســّبب  واإلعاقــة،  والعجــز 

الدمــاغ، التســّبب بمشــاكل ســلوكّية، قــد 

الــوالدة... فــي  مشــاكل  بإحــداث  تتســّبب 

املخدرات... آفة املجتمعات
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مشكلة الكورد ثقافية أكثر من كونها سياسية

الكــورد  )مشــكلة  العبــارة  هــذه  تــدور 

فــي  سياســية(  كونهــا  مــن  أكثــر  ثقافيــة 

أالحــظ  باســتمرار، ال ســيما عندمــا  ذهنــي 

والجانــب   ،
ً
عمومــا الواقــع  فــي  يجــري  مــا 

الســلطة  . شــهوة 
ً
السيا�ســي فيــه خصوصــا

لنــوازع  تســتجيب  بشــرية،  ظاهــرة  تبــدو 

نفســية لــدى بعضهم-ولطمــوح يتوفــر لــدى 

، لخدمــة قضايــا يؤمن بها، 
ً
بعضهــم طبيعيــا

ويســعى لتحقيقهــا. هنــاك حاجــة إلــى حالــة 

تســاعد  ثقافيــة  منظومــة  ــر 
ّ
توف أن  يمكــن 

علــى قبــول اتجــاه يخــدم مصلحــة الشــعب، 

مصلحــة  ذلــك  ففــي  لتحقيقهــا.  والســعي 

وجــود  املصلحــة  مــن  إذ   .
ً
واقعيــا الجميــع، 

كيــان سيا�ســي / قانونــي للشــعب » الدولــة« 

ازدادت أهميتهــا للشــعوب –والكــورد منهــا 

-بعــد نشــوء هيئــة األمــم املتحــدة. فنشــاط 

ببرامجهــا  ينضبــط  الشــعوب)الدول( 

وقوانينهــا ويتأثــر بهــا. وإن دول »منتصــرة« 

فــي الحــرب العامليــة الثانيــة – رتبــت األمــور 

بحيــث تتمتــع بـ«حــق الفيتــو« أو النقــض، 

تتعــارض  قــرارات  رفــض  قــوة  فأعطاهــا 

فيمــا  روســيا  فعلــت  كمــا  مصالحهــا،  مــع 

يتصــل بالحــرب الدائــرة فــي ســوريا، وأمريــكا 

 ،
ً
دومــا مصالحهــا  مــع  يتعــارض  مــا  كل  فــي 

عمــل  يعيــق  ممــا  األخــرى.  الــدول  وكذلــك 

الحــروب،  منــع  أجــل  مــن  املتحــدة  األمــم 

العالمــي.  الســالم  خدمــة  علــى  وللعمــل 

كانــت آثــار الحــرب الكونيــة، ال تــزال مؤثــرة 

فــي  شــاركوا  الذيــن  وثقافــة  وجــدان  فــي 

مــن   
ً
أن جيــال إال  املتحــدة«.  إنشــاء »األمــم 

 
ً
املؤثريــن فــي إدارة السياســة العامليــة راهنــا

آثــار  نســوا  قــد  خاصــة(  متنفــذة  دول  )فــي 

النفســية  الرغبــات  فتنتعــش  الحــروب. 

، اجــراء فصــل 
ً
بقــوة! ممــا زاد الحالــة ســوءا

»تعســفي« بيــن السياســة كعلــم وممارســة، 

قيميــة  معاييــر  كمنظومــة  األخــالق  وبيــن 

املتنفــذة  للقــوى  ذلــك،  فأتــاح  إيجابيــة، 

»املصالــح«  مفهــوم  تجعــل  أن   ،
ً
سياســيا

 للفعــل السيا�ســي، وهــذا مــا يخــدم 
ً
محــورا

 
ً
هــا توجُّ أن  املحــزن  واألمــر  القــوى.  تلــك 

 إلــى هــذا الواقع-يؤثــر علــى 
ً
 -مســتندا

ً
ثقافيــا

ذهنيــة وســيكولوجية )ثقافــة( املؤثريــن فــي 

، فتضعــف روح إنســانية 
ً
السياســة عامليــا

. الســّيما 
ً
 فشــيئا

ً
وأخالقيــة إيجابيــة، شــيئا

مختلفــة،  –بتســميات   
ً
ماديــا  

ً
نزوعــا أن 

الجدليــة،  املاديــة  فلســفة  إلــى  يرتــد 

إلــى  للتنبيــه  ســبق،  مــا  أوردنــا   ،
ً
أثــرا يــزداد 

واملنظومــات  والعلــوم  املعرفــة  دور  أهميــة 

الفكرية-بتجليــات فلســفية -فــي التأســيس 

قــدرة  ــر 
ّ
توف اجتماعيــة؛  ثقافيــة  لحالــة 

فّعالــة علــى ممارســة الفعــل الواعــي )ضمــن 

تنظــم  عمــل  آليــة  ويوفــر  يضبطــه(،  إطــار 

الطاقــات املبعثــرة وتوجههــا... وقبــل ذلــك، 

الشــعب،  أبنــاء  بيــن  تكويــن رؤيــة مشــتركة 

السيا�ســي  للعمــل   
ً
إطــارا أو   

ً
أساســا تكــون 

الحالــة  مســتوى  فــي  النقــص  إن  الفاعــل، 

الثقافيــة أفــرز مجموعــة علــل تــكاد تصبــح 

– وتنعكــس  الكــورد،  حيــاة  فــي  مســتديمة 

التفكيــر  ومنهــج  طبيعــة  -علــى  تأثيراتهــا  فــي 

امللفتــة  الظواهــر  ومــن  لديهــم،  والفعاليــة 

والباديــة للعيــان، منهــج األحــزاب فــي تطويــع 

إهمالهــا،  تعّمــد  أو  لهــا،  الثقافيــة  الحالــة 

علــى   
ً
ســلبا األمــر  فانعكــس  وتجميدهــا... 

 ،
ً
عمومــا املتعثــر  الحزبــي  األداء  مســتوى 

بقيــادات- لــدى شــخصيات – ُوصفــت  أو 

تبنتهــا،  نضاليــة  مهمــة  أداؤهــا  يــوازي  فــال 

وأعلنت عنها، وراح ضحيتها، الكثير الكثير 

حكمــت  التــي  النظــم  إن  األمــة.  أبنــاء  مــن 

قــوى  إرادة  مــع  تناغــم  حالــة  -وفــي  الكــورد 

، الغــرب خاصة-اســتهدفت 
ً
متنفــذة عامليــا

لــدى الكــورد؛   امكانيــة ارتقــاء الوعــي 
ً
دومــا

 إلــى املعرفــة والعلــوم والفلســفة... 
ً
اســتنادا

ونتائــج التجربــة واكتســاب الخبــرة... وتــكاد 

الكورديــة  األحــزاب  وســلوكيات  مواقــف 

 
ً
ذاتهــا، تصــب ضمــن هــذا التوجــه –عامــدة

-فــي  املســؤولية  تتحمــل  وهــي  ـ  جاهلــة  أو 

–إذا  نفســها  هــي  دفعــت  وقــد  الحاليــن-، 

نظرنــا إليهــا كأحــزاب ال كقيــادات -ضريبــة 

أصبحــت  النشــقاقات  تعرضــت  اذ  ذلــك. 

فضعفــت  وســلوكها،  ثقافتهــا  مــن   
ً
جــزءا

واألنشــطة  الفعاليــة  واختزلــت  وهزلــت... 

حســن 
ُ
الحزبيــة فــي شــخصيات قياديــة، لــم ت

دور  فتضخــم  مســؤولياتها،  أعبــاء  تحّمــل 

األميــن  أو  )الســكرتير  األولــى  الشــخصية 

اســتبدادي؛  نظــام  وتكــّرس  أو...(،  العــام 

 علــى الحــزب فــي كل النواحــي، 
ً
انعكــس ســلبا

نزعــم  ال  أكثــر.  والقضيــة،  الشــعب  وعلــى 

أننــا نملــك زمــام التاريــخ، ونعــرف الحقائــق 

عنــه  وســمعنا  قرأنــاه  مــا  لكــن  نقيــة،  فيــه 

علــى  وتســاعد  لواقعهــا،  قريبــة  رؤيــة  ــر 
ّ
وف

فهــم معقــول –مــادام التحــرر مــن املؤثــرات 

هــو  وهــذا  غالبــة.  واملصلحيــة  النفســية 

موقــع  فــي  يكــون  أن  يريــد  ممــن  املطلــوب 

 فعلى 
ً
مؤثر، فان لم يســتطع أن يفيد كثيرا

، ال يســتطيع املقــال أن 
ً
األقــل ال يضــّر كثيــرا

، لكنــه 
ً
يشــير إلــى العناصــر الضروريــة كاملــة

يذكــر بهــا كأفــكار، ويأمــل أن يكــون التفاعــل 

النقــص  لســد  وســيلة  الجــاد  النقــدي 

تكامليــة  عمليــة  عبــر  فيــه،  والثغــرات 

عــن  النظــر  بغــض   ،
ً
جميعــا املهتميــن  بيــن 

وانتماءاتهــم  واهتماماتهــم  ميولهــم  طبيعــة 

يتحــرر  أن  الضــرورة  تقت�ســي  السياســية، 

وأعضــاء   ،
ً
عمومــا الكــوردي  االنســان 

امليــل  مــن  ؛ 
ً
خاصــة األحــزاب  وفعاليــات 

الثقافيــة  الحالــة  إدارة  علــى  الهيمنــة  إلــى 

حزبيــة/ لغايــات  وتســخيرها  ومصادرتهــا، 

دعــم  منهــا  فاملطلــوب   ،
ً
خاصــة سياســية 

حريــة املمارســة الثقافيــة واالبداعيــة... فــال 

 فــي الظــل...
ً
يمكــن للنبتــة أن تنمــو طبيعيــا

= تلبيــة لطلــب مــن هيئــة تحريــر جريــدة 

الوحدة بمناسبة إصدار العدد 300 .

محمد قاسم »ابن الجزيرة«

صراع مستدام... لغة مميتة

إن وجــود عاملــي التخلــف واالســتبداد 

-يشــكالن  والسيا�ســي  –االجتماعــي 

الذاتيــة  العوامــل  تلــك  أهــم  بالضــرورة 

أو  املجتمعــات  تلــك  وصــول  فــي  النشــطة 

الصراعــات  الحــروب،  هــذه  إلــى  الــدول 

بوظيفــة  تقــوم  التــي  والعميقــة،  الطويلــة 

طبيعيــة  غيــر  بصــورة  الذاتــي،  التدميــر 

إبــراز  دون   
ً
حكمــا املنطــق،  عــن  وبعيــدة 

آفــة  وخاصــة  األخــرى،  الفاعلــة  العوامــل 

الحــروب والصراعــات الكبــرى الناتجــة عــن 

بحكــم  الدوليــة،  واألطــراف  القــوى  صــراع 

.
ً
عمومــا املتزايــدة  مصالحهــا 

مــن  الســوري  الوضــع  يشــهده  مــا  إن 

تلــك  يشــكل  الصــراع-  الحــرب-  حالــة 

الحالــة املركبــة واملعقــدة، بحكــم التداخــل 

الكبيــر والعميــق فيمــا بيــن تلــك العوامــل، 

الذاتــي  بالعامــل  يتعلــق  مــا  كل  وخاصــة 

وانعــدام  االســتبداد  بظاهــرة  املرتبــط 

أمــا   ،
ً
أوال للتطــور  الديمقراطيــة  البيئــة 

 
ً
أيضــا مرتبــط  الكامــن  الثانــي  العامــل 

أجنــدات  عبــر  االقليمي-الدولــي  بالصــراع 

واســتراتيجيات متباينــة ومتناقضــة، حيــث 

واملزيــد  املزيــد  إضافــة  إلــى  هــذا  كل  يــؤدي 

 
ً
مــن األعبــاء علــى الحالــة الســورية، فضــال

وصعوبــة   ،
ً
أصــال معاناتهــا  حجــم  عــن 

إيجــاد الحلــول، رغــم دخــول املأســاة عامهــا 

عــن  واضحــة  تواريــخ  وجــود  دون  الثامــن، 

مــا. انفــراٍج  قــرب 

 
ً
باهظــا  

ً
ثمنــا دفعنــا  قــد  إننــا كســورين 

مــن الخطــوط  ، وقــد تجاوزنــا الكثيــر 
ً
جــدا

عــن   
ً
مجــددا والبحــث  للرجــوع  اآلمنــة 

القبــول  باســتثناء  السياســية،  خياراتنــا 

املتبقــي  والتفاهــم  الحــوار  للغــة  والركــون 

لبنــاء  وحلــول  خيــارات  مــن  األســاس 

املشــاكل  جملــة  ومعالجــة  املســتقبل 

علــى  الحفــاظ  بغيــة  املتراكمــة،  واألزمــات 

 
ً
كثيــرا تضــررت  التــي  الوطنيــة،  الوحــدة 

الســورية  األطــراف  أغلــب  اعتمــاد  نتيجــة 

ســلبية  وماتــزال  كانــت  وخيــارات  للغــة 

فقدنــاه-  -الــذي  العقــل  وبمنطــق   ،
ً
جــدا

اللغــة ومفرداتهــا  تلــك  تفيدنــا كل  تعــد  لــم 

 
ً
 حقيقيــا

ً
 حــال

ً
الخبيثــة، إن كنــا نريــد فعــال

بــكل  ســوري  كشــعب  طموحاتنــا  يلبــي 

أطيافــه ومكوناتــه، علينــا أن نحــدد بشــكل 

واضــح وصريــح خياراتنــا وأجنداتنــا، فيمــا 

أو  وأشــكالها  الحــرب  بهــذه  االســتمرار  بيــن 

اللجــوء إلــى الحــوار والتحــاور، حيــث يمكننا 

بشــقها  األقــل  علــى  الحــرب  هــذه  إنهــاء 

الداخلــي فيمــا بيننــا، ومــن ثــم إنهائهــا بشــكل 

يتوافــق  سيا�ســي  حــل  إيجــاد  عبــر  كامــل 

ومــع  ناحيــة،  مــن  الوطنيــة  املصلحــة  مــع 

الشــرعية الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، عبــر 

عليهــا. والتفاهــم  الجميــع  مصالــح  مراعــاة 

إن مهامنــا كســورين فــي 

هاوار كرداغي
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 فــي كيفيــة إيجــاد 
ً
غايــة الصعوبــة، وخاصــة

لغــة وأدوات يمكــن االعتمــاد عليهــا بعدمــا 

فشــل –اإلخــوة األعداء-فــي إحــراز أي منهــم 

النصــر املزعــوم علــى اآلخــر، فــي حــرٍب أدت 

إلــى تدميــر هائــل فــي بنيــة الدولــة واملجتمــع 

شــعبه،  وأطيــاف  بمؤسســاته  الســوري 

ومــوت  املالييــن  وتشــريد  تهجيــر  تــم  حيــث 

مئــات آالف. وفقــدان 

إن التبعية وفقدان القرار السيا�سي، 

قــد حولــت طبيعــة هــذا الخــالف الداخلــي 

إلــى حالــة طويلــة ومزمنــة مــن القتــال بكافــة 

لرغبــات   
ً
خدمــة فقــط  وصــوره،  أشــكاله 

لتخــدم  تكــن  لــم  خارجيــة،  وأجنــدات 

ً
أبــدا الســورين 

واالســتقرار،  الســالم  إحــالل  إن 

فــي  الشــعب  طموحــات  مراعــاة  يســتدعي 

نيــل وممارســة حقوقــه، عبــر إحــداث تغييــر 

سيا�ســي حقيقــي، والتحــول إلــى بنــاء نظــام 

حكــم ديمقراطــي تعــددي، يتفــق عليــه كل 

املكونــات  كل  مطالــب  ويلبــي  الســوريين، 

أحــد،  تهميــش  أو  إقصــاء  دون  الوطنيــة، 

ولن يتم هذا دون جهد ومساعدة املجتمع 

مــن  حقيقيــة  ذاتيــة  رغبــة  ودون  الدولــي، 

كافــة الســوريين، مــواالة ومعارضــة، أكــراد 

والتحــاور. الحــوار  فــي  وغيرهــم،  وعــرب 

الرأي اآلخر والصحافة احلزبية...

الجرائــد  عــن  واملعتــاد  املألــوف 

الحزبيــة )الكورديــة( ســرية هيئــة التحريــر 

 
ً
ومركزيتهــا، للتحكــم بمنهجيــة العمــل شــكال

رتابــة  نفــس  علــى  تحافــظ  ـكـي   ،
ً
ومضمونــا

الحــال  لســان  واملوجــه  املؤدلــج  الخطــاب 

اختيــار  فــي  والتكــرار  فالتقليــد  الحــزب، 

وإخراجهــا  صياغتهــا  وأســلوب  املواضيــع 

 
ً
غالبــا والتــي  والجمــود،  التقوقــع  ترســخ 

علــى  املتنفــذة  القياديــة  الفئــة  تخــدم  مــا 

حســاب تعطــل وترهــل امللــكات واملبــادرات 

القاعــدة  لــدى  والتنظيميــة  الفكريــة 

تتعــرض  حيــث  والجماهيريــة،  الحزبيــة 

مســتجدات  أيــة  أمــام  واالنهيــار  للتمــزق 

واالســتعداد  التغيــر  تســتدعي  وطــوارئ 

معطياتهــا  مــع  والتــالؤم  ملواجهتهــا 

االنقســامات  ومــا  وتداعياتهــا،  وفرضياتهــا 

جســم  فــي  والقســرية  الباراميســومية 

املرضيــة  الحالــة  هــذه  نتــاج  إال  الحركــة 

وتفاقمهــا. استشــرائها  ودليــل 

وبيروســترويكا  غالسنوســت  بعــد 

بعــض  -الســوفيتية( حــاول  )غورباتشــوف 

وال  نفســها  إصــالح  الكورديــة  األحــزاب 

، بمأسســتها وتوســيع دائرتهــا 
ً
ســيما إعالميــا

وتنويع وســائلها، واســتعانت بأقالم وكوادر 

فنيــة مــن خــارج هيئاتهــا القياديــة الحصريــة 

 
ً
حســنا بــالء  فأبلــت  التنظيميــة،  وأطرهــا 

 باملقارنــة مــع 
ً
علــى أكثــر مــن صعيــد نســبيا

أقرانهــا علــى الســاحة السياســية )الســورية 

فــي   
ً
رئيســا  

ً
عامــال كان  وقــد  والكورديــة(، 

فــي  السيا�ســي  للمشــهد  وتصّدرهــا  تمّيزهــا 

ومنعطــف. محطــة  مــن  أكثــر 

ألهميــة اإلعــالم ودوره املؤثــر والحاســم 

بــه  فاالهتمــام  القضايــا،  مختلــف  فــي 

وضــرورة،  حاجــة  وتطويــره  وتحديثــه 

الديموقراطــي  الوحــدة  حــزب  ومســاعي 

واضحــة  )يكيتــي(  ســوريا  فــي  الكــوردي 

االمكانــات  مــن  بالرغــم  املنحــى  هــذا  فــي 

املتواضعــة والظــروف املتوافــرة، مــن خــالل 

إصــداره للعديــد مــن الدوريــات )الشــهرية 

والفصليــة( مــن سياســية وثقافيــة باللغتين 

جريدتــه  إلــى  إضافــة  والعربيــة،  الكورديــة 

العديــد  وإشــراك  »الوحــدة«،  املركزيــة 

تحريــر  فــي  املنتميــن  وغيــر  املســتقلين  مــن 

موادهــا، ومنهــم كاتــب هــذا املقــال فــي مراحل 

ألفــكار  ونشــرهم  مســيرتها،  مــن  مختلفــة 

بالرغــم  صفحاتهــا،  علــى  وطروحــات  وآراء 

الحــزب  خــط  مــع  التــام  تطابقهــا  عــدم 

املعلــن واملتبــع تحــت عناويــن بــارزة وثابتــة 

ورأي،...(،  فكــر  اآلخــر،  الــرأي  )الحــوار، 

مــن  للكثيــر  الحــزب  يتعــرض  إثرهــا  وعلــى 

صديقــة  أطــراف  مــن  والعتــاب  االنتقــاد 

وشــقيقة، تشــعر بأنهــا تســتهدفهم وتعنيهــم.

تقديــر  موضــع  بمجملــه  التوجــه  هــذا 

وتشــجيع، وأهميتــه تكمــن فــي كســر الحالــة 

بمبــادرات  وإغنائهــا  املغلقــة،  الحزبيــة 

واجتهــادات ومعلومــات مــن خــارج أوســاطها 

املجــال  وفســح  املؤيــدة،  وأطرهــا  املــؤازرة 

واآلراء  املبدعــة  واملهــارات  الطاقــات  أمــا 

املختلفــة لتوصــل إلــى العامــة والخاصــة مــن 

املهتميــن واملعنييــن، وكــي تســاهم فــي تكويــن 

ومطلــع...،  ومنفتــح  ومثقــف  واٍع  عــام  رأي 

ويقرؤهــا  واألحــداث  األوضــاع  يعيــش 

وصحيــح. ســليم  بشــكل  ويميزهــا 

مجتمعنــا،  فــي  نحتاجــه  مــا  وهــذا 

والفعاليــات  النخــب  ألن  إليــه،  ونصبــوا 

والسياســية...  الثقافيــة  املجتمعيــة 

)الذهنيــة  الذاتيــة  قدراتهــا  بلغــت  ومهمــا 

تبقــى  والتنظيميــة...(  واملاديــة  والجســمية 

عاجــزة عــن التحديــث والتطويــر والتغييــر 

وبلــوغ  واألوضــاع،  واآلليــات  املفاهيــم  فــي 

عــن  بمعــزل  والطموحــات  األهــداف 

حامــل جماهيــري داعــم، ومســلح باملعاييــر 

والضوابــط العلميــة واملعرفيــة والســلوكية 

فــي التعامــل والتفاعــل مــع القضايــا اليوميــة 

واملصيريــة. 

األعمــال  نجــاح  حــال،  أيــة  علــى      

واالعــالم  الصحافــة  فــي  املهــام  وجــدوى 

وقواعــد  بشــروط  االلتــزام  بمــدى  مرهــون 

املهنيــة  أهمهــا  ومــن  واإلدارة،  البنــاء 

واملوضوعيــة  والشــفافية  واملصداقيــة 

واملواظبــة  والوطنيــة...،  والديموقراطيــة 

صيرورتهــا.  علــى 

 نحــو مــا هــو خيــر 
ً
    دمتــم موفقيــن، معــا

لشعبنا التواق للحرية والسالم واملساواة.

م. محفوظ رشيد 

صراع مستدام  ... تتمة

ب
ّ
نقِذه الوحيد... عن العنصرية والتعص

ُ
اإلنسان قربان اإلنسان، والعقل م

فيس بوك- ٣ سبتمبر/أيلول 2018

لديــن   ســواء 
ً
اإلنســان عنصريــا يولــد  ال 

غيــر  إنســان  التون�ســي  لطائفــة.  أو  لِعــرق  أو 

ــر، فهــو 
َ

ــل ومنفِتــح علــى اآلخ ــب وُمتقِبّ متعِصّ

ابــن التعدديــة بالفطــرة بالثقافــة املجتمعيــة 

أرض  كانــت  تونــس   
ّ

ألن ذاك  اقــع،  والو

املتعــددة،  والديانــات  واالثنيــات  األعــراق 

علــى  طارئــة  بحالــة  ليســت  فالتعدديــة 

. مجتمعنــا

هــو  بالتعصــب  التون�ســي  عــت 
َ
ين وَمــن 

فــي ســبيل الدولــة املدنيــة،   
ً
َمــن يقــف عائقــا

افرعهــا  بكافــة  الدينيــة  التيــارات  وخاصــة 

 املدنيــة تنهــي مرحلــة تقديــس األشــخاص 
ّ

ألن

وبالتالــي انتهــاء ثقافــة تقديــس الحاكــم وهــذا 

الدينيــة. األحــزاب  تريــده  ال  مــا 

البيئــة  حســب  اثيــة  ور مســألة  الديــن 

افية أو البيت واألســرة التي ينشــأ فيها  الجغر

هــو  للديــن«  »التعصــب   
ّ

أن َبيــد  اإلنســان؛ 

َســب ويعــود للتنشــئة فــي تقديــس 
َ
ســلوك ُمكت

فــي  إقحامــه  ويتــّم  الدينــي  واملــوروث  األفــكار 

مــن  ــب(  تعِصّ
ُ
امل ــج 

َ
نت

ُ
)امل الشــخص  عقــل 

كمبــدأ  إيديولوجيــة  عقيــدة  ــي 
ّ
تبن خــال 

و«الجماعــة«،  الفــرد  حيــاة  قيمــة  يــوازي 

للفــرد  فقــط  يعــود  ال  التعّصــب  مــردود   
ّ

ألن

بقــدر مــا هــو »للجماعــة« وهــو هــدف الذيــن 

ــق ســلوك عنفــي 
ْ
ل

َ
ُيحّرضــو علــى التعصــب وخ

ُمجتمعيــة. كثقافــة  قائــم 

وال يختلــف التعصــب الدينــي فــي ماهيتــه 

حالــة  وتــزداد  السيا�ســي،  التعّصــب  عــن 

الفكريــة  الرقابــة  ازدادت  كلمــا  التعصــب 

إلعــادة  األفــكار  ومناقشــة  النقــد  وُمِنــع 

ويبقــى  دوامــة  فــي  الشــعب  فيــدور  طرحهــا، 

فــي ســياق التقديــس. ولهــذا ترفــض الســلطة 

فــي  العلمانــي  النظــام  والسياســية  الدينيــة 

لــو الســلطتين في الشــرق 
ّ
الــدول العربيــة فممث

واحــدة. لعملــة  وجهــان  األوســط 

بقوانيــن   
ّ
إال املعضلــة  هــذه  حــّل  يتــم  ال 

لنبــذ  وقوانيــن  إجــراءات  واتخــاذ  مدنيــة، 

عاقاتنــا  مــن   
ً
وخطابــا  

ً
ثقافــة العنــف 

االجتماعيــة او السياســية. الخطــاب العنفــي 

القهــري الــذي تعانــي منــه منطقتنــا حــاَل دون 

وضَعنــا  وبالتالــي  واالنســان،  املجتمــع  تطــور 

والحداثــة  للنهــوض  حقيقــي  عجــز  أمــام 

والعلمــي. املعرفــي  والتطــور 

التعصــب   ،
ً
حــرا يولــد  اإلنســان 

والعنــف مــن صنــع الديكتاتوريــات الدينيــة 

أضاحــي   
ّ
إال الشــعوب  ومــا  والسياســية، 

والتطــرف. والعنــف  الحــروب 

ريم شطيح
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حماوالت اإلجهاز على احلركة الكردية يف سوريا... ملاذا؟

ســوريا  فــي  الكرديــة  الحركــة  تتعــرض 

منــذ  -جديــدة(  )قديمــة  شرســة  لحملــة 

بدايــات األزمــة الســورية التــي طالــت جميــع 

مــن  النيــل  مردهــا  ومناطقهــا.  مكوناتهــا 

حاضنتهــا الشــعبية وعزلهــا، وشــل إمكاناتهــا 

، ومــن ثــم اإلجهــاز عليهــا، 
ً
املتواضعــة أصــال

حتــى ال تتمكــن هــذه الحركــة مــن لعــب أي 

الراهــن  فــي  الكرديــة  للقضيــة  مفيــد  دور 

الشــعب  حرمــان  وبالتالــي  واملســتقبل، 

املســتقبلية  االســتحقاقات  مــن  الكــردي 

تفرضهــا  فــد  التــي  الترتيبــات  مــع  املترافقــة 

تلــوح  بــدأت  التــي  الســورية  األزمــة  نهايــات 

ـــرد 
ُ

فــي األفــق، ومــن املؤكــد بــأن نصيــب الك

 
ً
تلــك االســتحقاقات سيتناســب طــردا مــن 

قــوة  وبالتالــي  الكرديــة،  الحركــة  قــوة  مــع 

السيا�ســي  املشــهد  فــي  الكــردي  الحضــور 

الــذي  الحــّل  لخطــوات  واملرافــق  العــام 

طــال انتظارهــا. ولهــذا نجــد بــأن وتيــرة تلــك 

 مــن 
ً
 وشراســة

ً
الحملــة ازدادت أكثــر حقــدا

الثالــوث املتمثــل باإلســالم السيا�ســي  قبــل 

)جماعة االخوان املسلمين في سوريا( ومن 

التركيــة  والفاشــية  فضاءهــا،  فــي  يغــوص 

االســتعالء  علــى  سياســتها  ترتكــز  التــي 

السيا�ســي  واالســالم  العنصــري  القومــي 

كغطــاء لهــا، والشــوفينية البغيضــة للنظــام 

العربيــة  األمــة  جماعــة  مــن  لفهــا  لــف  ومــا 

التــي  الخالــدة،  الرســالة  ذات  الواحــدة 

غيرهــم.  قبــل  العــرب  أحرقــت 

جيناتــه  فــي  يحمــل  الــذي  الثالثــي  هــذا 

ـــرد 
ُ

للك والكراهيــة  الحقــد  أســباب  كل 

وقضيتهــم العادلــة ســخر جميــع إمكانياتــه 

والعســكرية  والسياســية  الدبلوماســية 

 مــن عمالئــه وأنصــاره 
ً
وطابــور طويــل جــدا

مــن  النفــوس  وضعــاف  املرتزقــة  مــن  وثلــة 

الشــعب  علــى   
ً
وعدوانــا  

ً
ظلمــا املحســوبين 

بــكل  الكــردي  الحضــور  لضــرب  الكــردي، 

التــي  والتنظيميــة  السياســية  تعبيراتــه 

حافظــت علــى خصوصيتهــا الكرديــة طيلــة 

الواحــد،  الحــزب  سياســات  حكــم  مرحلــة 

السياســية  الحيــاة  بجفــاف  تميــزت  التــي 

بذلــت  هــذا  ورغــم  الســوري،  املجتمــع  فــي 

ال  جهــود  ســوريا  فــي  الكرديــة  الحركــة 

السياســات  وتعريــة  لفضــح  بهــا  يســتهان 

بحــق  املطبقــة  العنصريــة  والقوانيــن 

نقــل  إلــى  باإلضافــة  الكــردي،  الشــعب 

مختلــف  ســاحات  إلــى  الكرديــة  القضيــة 

وطنيــة  قضيــة  وجعلهــا  الســورية  املــدن 

واالنصــاف  العــدل  مــن  فليــس  بامتيــاز، 

االســتخفاف  أو  االســتهتار  منطــق  اعتمــاد 

 مــن التقديــر والثنــاء لكــوادر ومناضلــي 
ً
بــدال

الحركــة الكرديــة، الذيــن تعرضــوا ملختلــف 

املالحقــة  وعمليــات  املضايقــات  أنــواع 

واالعتقــال والتعذيــب والســجن، وحرمــان 

طردهــم  أو  الوظائــف  مــن  منهــم  الكثيريــن 

منهــا، بســبب نشــاطهم وتمســكهم بالدفــاع 

العادلــة.  وقضيتــه  الكــردي  الشــعب  عــن 

 املهتميــن 
ً
وال يخفــى علــى أحــد وخاصــة

السياســية  الحركــة  بــأن  الكــردي  بالشــأن 

الكرديــة فــي ســوريا بشــكل عــام والغيوريــن 

مــن أوســاطها بشــكل خــاص، بذلــت جهــود 

 للنــأي بنفســها عــن التــورط فــي 
ً
كبيــرة جــدا

الحــرب األهليــة الداميــة وتجنــب االقتتــال 

الصيــت،  الســيئ  -الكــردي  الكــردي 

الســلم  علــى  املســتطاع  قــدر  والحفــاظ 

ظــل  فــي  الكرديــة،  املناطــق  فــي  األهلــي 

املتعمــد  والقتــل  العارمــة  الفو�ســى  أجــواء 

جانــب  إلــى  ســوريا،  أنحــاء  كل  فــي  املنتشــر 

الجهــود الحثيثــة املبذولــة مــن لــدن األعــداء 

علــى  انتماءاتهــم  بمختلــف  والحاقديــن 

ـــرد وقضيتهــم العادلــة، لجرهــم إلــى أتــون 
ُ

الك

الســورية. املحرقــة 

أي أن الحركــة الكرديــة حافظــت علــى 

خــٍط وطنــي عــام مفيــد للمجتمــع الكــردي، 

منهــا  الذاتيــة  إمكانياتهــا،  ضعــف  رغــم 

ســاحة  محاصــرة  نتيجــة  واملوضوعيــة، 

، باإلضافــة 
ً
عملهــا السيا�ســي املتقطــع أصــال

الشــباب  مــن  بــه  بــأس  انجــرار جــزء ال  إلــى 

ـرد وبعض العاملين في الحقل السيا�سي 
ُ

الك

كاذبــة  ودعايــات  براقــة  شــعارات  خلــف 

وخاصــة  السيا�ســي  االســالم  مجاميــع  مــن 

عملــت  التــي  املســلمين  االخــوان  جماعــة 

خلخلــة  علــى  الســورية  األزمــة  بدايــة  منــذ 

وإزاحــة جميــع األحــزاب واألطــر السياســية 

التــي لهــا تاريــخ نضالــي مشــهود لهــا فــي فضــح 

وتعرية السياســات االســتبدادية والقمعية 

الجاريــة فــي ســوريا منــذ عقــود، إلــى جانــب 

الحركــة ملكــر  فــي  أطــراف أساســية  معرفــة 

التــي  املســلمين  االخــوان  جماعــة  ودهــاء 

املغمســة  الطائفيــة  رائحــة  منهــا  تفــوح 

أفــرزت  مقيتــة،  عنصريــة  عربويــة  بنزعــة 

املناطــق  فــي  اآلن  نــراه  كمــا   ،
ً
تخريبيــا  

ً
دورا

الســنية.  العربيــة  األغلبيــة  ذات  الســورية 

فــي الختــام ال شــك هنــاك أخطــاء كثيــرة 

الكــردي  السيا�ســي  العمــل  رافقــت  وكبيــرة 

أثنــاء  فــي جميــع  مراحــل نضالــه، وخاصــة 

أخطــاء   منهــا  الســورية،  األزمــة  ســنوات 

تكوينيــة تتعلــق بكينونــة املجتمــع الكــردي 

مقصــودة  أخطــاء  ومنهــا  عــام،  بشــكل 

أشــخاص  مســؤوليتها  تتحمــل  ومتقصــدة 

هنــاك،  أو  هنــا  قياديــة  مراكــز  يتبــوؤن 

سياســية  كيانــات  أو  أحــزاب  وليســت 

تحتــاج  األخطــاء  هــذه  ومعالجــة  برمتهــا، 

الكــردي،  الشــعب  أبنــاء  جميــع  جهــود  إلــى 

، علــى 
ً
للوقــوف وقفــة جديــة مــع الــذات أوال

ثــم  فــرد بشــكل خــاص، ومــن  مســتوى كل 

بشــكل  والحركــة  األحــزاب  مســتوى  علــى 

عــام، ألن الــذي ال يجــرؤ علــى انتقــاد ذاتــه، 

ال يحــق لــه انتقــاد اآلخريــن، وإن فعــل ذلــك 

أكثــر. ال  منافــق  فهــو 

محمد علي كيال

ماذا بعد االتفاق الروسي الرتكي بشأن إدلب؟

مــن  املتوقــع أن تطلــب تركيــا  مــن  كان 

إدلــب  فــي  املوجــودة  املســلحة  الفصائــل 

الشــام )جبهــة  لتضغــط علــى جبهــة تحريــر 

أو  إدلــب  مــن  للخــروج   )
ً
ســابقا النصــرة 

بعــد  تســليم ســالحها وحــل نفســها، وذلــك 

ضمــن  النصــرة  جبهــة  تركيــا  أدرجــت  أن 

رغبــة  عنــد   
ً
نــزوال اإلرهابيــة،  الجماعــات 

روســيا، علــى أمــل التوصــل إلــى اتفــاق معها، 

فــي  وهكــذا فقــد جــرى اآلن االتفــاق بينهمــا 

مــن  ينــص،  والــذي  إدلــب  بشــأن  سوت�ســي 

ضمــن بنــوده، علــى أن يتــم تســليم الســالح 

منطقــة  إنشــاء  بغيــة  إدلــب  فــي  الثقيــل 

 أن ترفــض 
ً
عازلــة، وكان مــن املتوقــع أيضــا

لهــا  التابعــة  واملجموعــات  النصــرة  جبهــة 

هــذا الطلــب، وهــذا مــا ســوف يجعــل تلــك 

الفصائــل تقــع بيــن ناريــن، همــا نــار الضغــط 

قبــل  مــن  الرفــض  ونــار  مــن طــرف،  الترـكـي 

جبهــة النصــرة، فهــذه الفصائــل فــي الوقــت 

ترـكـي  طلــب  أي  رفــض  فــي  ترغــب  ال  الــذي 

جبهــة  علــى  تضغــط  أن   
ً
أيضــا تســتطيع  ال 

عــداء معهــا،  فــي حالــة  تقــع  أن  أو  النصــرة 

ألن مــن املعــروف أّن هــذه الفصائــل مثلمــا 

بجبهــة  نفســها  تحمــي  بتركيــا  نفســها  تحمــي 

تواجدهــا  نطــاق  ضمــن  وتتحــرك  النصــرة 

الســلمية  الحالــة  مــن  التحــول  بدايــة  منــذ 

بيــن  العســكري  الصــراع  إلــى 

خورشيد برافي
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غزوة الزيتون

الرئيــس  تصــدر  فــي  ناقــص  �ســيء  ثمــة 

الوجــدان  أردوغــان  طيــب  رجــب  الترـكـي 

عــن   
ً
أصــال الصــادر  املشــرقي،  اإلخوانــي 

ومــا  فالرجــل  العثمانــي.  للزمــن  مــا  حنيــن 

الوجــدان،  هــذا  تخاطــب  مهمــة  يتولــى  إن 

)توليــه تخريــج اتفــاق إدلــب مــع موســكو(، 

تقطــع  »تركيــة«  فيــه  تســتيقظ  حتــى 

النــزق  مــن   
ً
مقــدارا وتبــدي  عثمانيتــه  مــع 

»الوطنــي« ليســت بعيــدة مــن أتاتوركيــة ال 

القطــع معهــا،  الرجــل  يبــدو أن بمســتطاع 

الواقعيــة  وغيــر  الحانقــة  )تصريحاتــه 

عــن احتمــال شــن موســكو وأنقــرة عمليــة 

فــي  الكرديــة  الجماعــة  تســتهدف  عســكرية 

شمال سورية(. وفي هذه اللحظة، يتقلص 

»الســلطان«  ويتحــول  العثمانــي  الطمــوح 

 فــي جيــش أتاتــورك، وتصــاب 
ً
 صغيــرا

ً
ضابطــا

معــه تطلعــات »اإلخــوان املســلمين« العــرب 

»العثمانييــن«  املثقفيــن  مــن  يوازيهــم  ومــا 

بانتكاســة يحاولــون مداواتهــا عبــر افتعــال 

الســلطان،  صغائــر  تخاطــب  مشــاعر 

 
ً
مزاجــا اإلخوانيــة  الجماعــة  فتســتدخل 

فــي  ليســت  هــي  الكرديــة،  للحقــوق   
ً
معاديــا

صلــب وجــدان األكــراد، لكنهــا اآلن ضروريــة 

الصغيــر. الســلطان  لنجــدة 

هــي  األكــراد  خصومــة  أن  والقــول 

املــزاج  فــي  ومفتعــل  مســتدخل  عنصــر 

لهــذا  مديــح  علــى  ينطــوي  ال  اإلخوانــي 

فذلــك  واقعــي،  وصــف  لكنــه  الوجــدان، 

الوجــدان تشــكل فــي ســياق تجــاوز الهويــات 

اإلســالمية.  للمجتمعــات  اإلســالمية  غيــر 

الزمــن  فــي  افتتحــت  األكــراد  خصومــة 

الجماعــة  يدفــع  إذ  وأردوغــان  األتاتورـكـي، 

نحوها إنما يضعها في صدام مع عثمانيتها.

البيئــة  واســتجابت  الجماعــة  اســتجابت 

الصــادرة عــن »الجــرح العثمانــي« لرغبــات 

إمبراطورهــا املتوهــم رجــب طيــب أردوغــان 

األكــراد.  علــى  والوحيــدة  الكبــرى  حربــه  فــي 

إدلــب  مفاوضــات  فــي  بانتصــاره  تــزودت 

األكــراد.  علــى  الحــرب  فــي  معــه  وانطلقــت 

. الســطو على 
ً
املشــهد في عفرين كان مشــينا

موســم الزيتــون، والــذي كان ســبقه ســطو 

املدينــة،  مــن  الهاربيــن  منــازل األكــراد  علــى 

إليــه  تنتهــي  أن  يمكــن  ملــا   
ً
نموذجــا مثــل 

عفريــن  ومشــهد  »األكثريــة«.  الطموحــات 

وصــور »محــرري« كــروم زيتونهــا قــد يكــون 

 ملعنــى أن يســتتبع إمبراطــور صغيــر 
ً
نموذجــا

حــدود  عــن  طموحاتهــا  فاضــت  جماعــة 

أوطانهــا وراحــت تطلــب »املجــد« علــى تخــوم 

الضائعــة. اإلمبراطوريــة  أرا�ســي 

عــن  األخيــرة  أردوغــان  تصريحــات 

عمليــة  موســكو  مــع  تنفيــذه  احتمــال 

عليهــا  يســيطر  التــي  املناطــق  فــي  عســكرية 

األكــراد فــي شــمال ســورية، كاشــفة لضيــق 

ولحنــق ال يليقــان بمــا تطمــح إليــه الجماعــة 

يمكــن  ال  »ســلطانها«!  فــي  اإلخوانيــة 

ينفــذا  أن  بوتيــن  فالديميــر  وال  أردوغــان 

عســكرية  قواعــد  ثمــة  الرجــب!  قالــه  مــا 

هنــاك للجيــش األميركــي، وأي خطــوة هنــاك 

 مــع أميــركا، وهــذا مــا ال تقــوى 
ً
ســتعني حربــا

أنقــرة وموســكو مجتمعتيــن. األرجــح  عليــه 

أن تصريحــات أردوغــان غيــر الواقعيــة هــي 

 
ً
مجــرد نــزق ُيفــرغ مــن خاللــه الرجــل غضبــا

 عــن عجــزه فــي شــمال ســورية. لكــن 
ً
صــادرا

هــذه  تصريحاتــه  تحــول  فــي  هــو  الغريــب 

أصحابــه  يصفــق   
ً
عاطفيــا مانيفســتو 

كــروم  ضوئــه  فــي  ويتوعــدون  لســلطانهم، 

القامشــلي. فــي  الزيتــون 

الخطــاب  مــأزق  هــذا  ليــس  لكــن 

هــي  الخطــاب  هــذا  فانتكاســة  اإلخوانــي، 

عبــر  املــدوي  األخالقــي  ســقوطه  فــي   
ً
أيضــا

قاتــل  مــع  ســلطانه  لتحالــف  امتثالــه 

وانتكاســته  بوتيــن.  فالديميــر  الســوريين 

فــي اندراجــه فــي خطــاب معــاٍد لألكــراد علــى 

نهايــة  فــي  أف�ســى  وضيــق  عصبــوي  نحــو 

املطــاف إلــى مشــهد ســرقة موســم الزيتــون 

عفريــن. فــي 

ال شــك فــي أن حســن البنــا ومــن بعــده 

قبريهمــا،  فــي  يترنحــان  الســباعي،  مصطفــى 

أحــد  ال  وأن  »األمــة«،  أنهمــا  توهمــا  فهمــا 

أنــه  لــو توهــم هــو  خــارج »الجماعــة« حتــى 

اختصــرت  وقــد  األمــة  بهــذه  فــإذ  خارجهــا، 

علــى  القضــاء  ســوى  لــه  قضيــة  ال  برجــٍل 

وهــو   ،
ً
أصــال ركيكــة  ذاتــي  حكــم  تجربــة 

إرث  كل  هــذه  مهمتــه  فــي  معــه  اصطحــب 

مترفعــة  أنهــا  فــي  ادعاءاتهــا  وكل  الجماعــة، 

الصغــرى  االنتمــاءات  علــى  ومتعاليــة 

يتمنــاه  مــا كان  الصغــرى. وآخــر  والهويــات 

املســار  ينتهــي  أن  هــو  الجماعــة  رجــال 

فــي  الزيتــون  غــزوة  مشــهد  إلــى  اإلخوانــي 

عفريــن. كــروم 

* جريدة الحياة 1 أكتوبر 2018 

حازم األمين*

الســوري  والنظــام  الســورية  املعارضــة 

الصــراع  هــذا  فــي  النصــرة  جبهــة  وظهــور 

كقــوة فاعلــة صاحبــة زمــام األمــور واملبــادرة 

االنســحاب.  أو  بالتوســع 

ســياق  وفــي  ســبق  مــا  خــالل  مــن 

الترـكـي  الرو�ســي  االتفــاق  عــن  الحديــث 

مــاذا  التالــي:  الســؤال  الذهــن  إلــى  يتبــادر 

الفتــرة  أن   
ً
خاصــة املتوقــع،  تحقيــق  بعــد 

فــي االتفــاق لنــزع الســالح الثقيــل  املحــددة 

 وأنهــا علــى وشــك االنتهــاء؟ 
ً
هــي قصيــرة جــدا

تكــون  أن  يمكــن  كثيــرة  احتمــاالت  ثمــة 

واالشــتباك  التناحــر  فإمــا  الحســبان،  فــي 

املســلح بين الفصائل املحســوبة على تركيا 

واملدعيــة بأنهــا )معتدلــة( وبيــن املجموعــات 

املعارضــة لهــذه الفصائــل، ذلــك مــا ســوف 

يجــّر ويــالت إضافيــة أخــرى علــى املحافظــة 

وريفهــا، وقــد يمتــد إلــى مناطــق أخــرى مــن 

ســوريا، لكــن هــذا االحتمــال ضعيــف، ألن 

ســوف  تركيــا  علــى  املحســوبة  الفصائــل 

اإلمــكان،  قــدر  الصــراع  هــذا  تتحا�ســى 

فــي  تكمــن  نهايتهــا  أّن   
ً
مســبقا تعلــم  ألنهــا 

بعــض  أن  تعلــم  كونهــا  الصــراع؛  هــذا 

علــى  محســوبة  لهــا  املعارضــة  الجماعــات 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش( وتعلــم 

االحتمــال  أمــا   .
ً
مســبقا االشــتباك  نتيجــة 

الثانــي فهــو إتاحــة الفرصــة لقــوات النظــام 

وريفهــا  املحافظــة  باقتحــام  الســوري 

وإعــادة  اإلرهــاب  علــى  القضــاء  بحجــة 

علــى  الســورية  الدولــة  حكــم  إلــى  املنطقــة 

دمشــق  وريــف  درعــا  فــي  حــدث  مــا  غــرار 

الجنوبــي  والريــف  حلــب  فــي  حــدث  ومــا 

 
ً
الشــرقي منهــا، غيــر أن هــذا االحتمــال أيضــا

فــي حصــول  ضعيــف ألن روســيا ال ترغــب 

هــذا األمــر، علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي، 

فهــي ليســت مســتعدة فــي دعــم النظــام فــي 

هــذه املنطقــة مثلمــا دعمــت قــوات النظــام 

اآلخــر  االحتمــال  أمــا  املناطــق.  بقيــة  فــي 

فهــو أن تتكفــل تركيــا بالدخــول إلــى إدلــب 

بحجــة  عليهــا  والســيطرة  مباشــر  بشــكل 

فــي  حــدث  مثلمــا  اإلرهــاب،  علــى  القضــاء 

»غصــن  وعمليــة  الفــرات«  »درع  عمليــة 

العمليــة  فــي  ســيطرت  حيــن  الزيتــون«، 

الشــمالي  الريــف  مناطــق  علــى  األولــى 

)جرابلــس-  حلــب  مــن  الشــرقي  والشــمالي 

الثانيــة  العمليــة  وفــي  إعــزاز(  البــاب- 

وريفهــا،  عفريــن  مدينــة  علــى  ســيطرت 

 بموجــب هــذا االحتمــال، وهــو املرجــح 
ً
إذا

مــن  الثالثــة  الحلقــة  ســتتم  األغلــب،  علــى 

فــي  التركيــة  العســكرية  العمليــات  سلســلة 

األرا�ســي الســورية، وبالتالــي ســتقع منطقــة 

واســعة ومتواصلــة تحــت ســيطرة الجيــش 

حصــة  أخــذت  قــد  تركيــا  وتكــون  الترـكـي، 

بهــا مــن الشــمال الســوري، وهــذا  بــأس  ال 

الصفقــات  فــي  مهــم  دور  لعــب  مــن  نهــا 
ّ

يمك

القــوى  بيــن  بــرم 
ُ
وت خيوطهــا  حــاك 

ُ
ت التــي 

اإلقليمية والدولية بشــأن ســوريا ومناطق 

أخــرى مــن الشــرق األوســط. هــذا بالنســبة 

إلــى تركيــا أمــا بالنســبة إلــى املنطقــة الواقعــة 

تحــت ســيطرتها فســوف يتــأزم الوضــع فيهــا 

بيــن  واالقتتــال  والدمــار  التهجيــر  بســبب 

األطــراف املســلحة املتواجــدة فيهــا وعمليــة 

علــى  يخفــى  ال  كمــا  الديموغرافــي.  التغييــر 

املتابــع للوضــع فــي ســوريا أن النفــوذ الــذي 

األولــى  بالدرجــة  يأتــي  تركيــا  بــه  تحظــى 

هــذا  وســبب  لهــا،  الرو�ســي  الدعــم  مــن 

الدعــم ناتــج عــن أنهــا منــذ دخولهــا ســوريا 

الصــراع  ملــف  مــن  مهــم  بجــزء  والتحكــم 

املتحــدة  الواليــات  مــع  باالشــتراك  فيهــا 

دور  إعطــاء  إلــى  جاهــدة  تســعى  األمريكيــة 

مهــم لــكل مــن إيــران وتركيــا، فكأنهــا تحــاول 

أن تمســك بيد إيران وباليد األخرى تركيا، 

نهــا مــن منافســة 
ّ

بهــدف تشــكيل حلــف يمك

جهــة،  مــن  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

ومنافســة الــدول األوربيــة مــن جهــة أخــرى، 

هنــا  الصفقــات  إبــرام  علــى  قــادرة  لتكــون 

إلــى اســترجاع قوتهــا  فــي ســعي منهــا  وهنــاك 

مــن جديــد بعــد االنهيــار الــذي لحــق بهــا فــي 

مطلــع العقــد األخيــر مــن القــرن املنصــرم.

ماذا بعد االتفاق الرو�سي  ... تتمة
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األمير الدنماركي تكّلم بالكردية

 –  1564( شكســبير  وليــم  كتــب 

 38 األكبــر  اإلنجليزيــة  شــاعر   )1616

وقصتيــن  ســونيته،   158 و  مســرحية، 

الشــعرية.   القصائــد  وبعــض  شــعريتين، 

مــن  وهــي كلهــا شــعر، وينــدر أن نجــد فيهــا 

حيــن  مــن  معــدودات  صفحــات  إال  النثــر، 

الــى حيــن. مزايــا هــذا الشــعر وخصائصــه، 

علــى  شكســبير  أحدثــه  الــذي  والتغييــر 

مــن  بهــا  انتقــل  -حيــث  املســرحية  مفهــوم 

عالــم البطــوالت والخــوارق فــي املســرحيات 

االغريقيــة، إلــى العالــم الحقيقــي فــي عصــره، 

هــي   - العادييــن  النــاس  مــن  بشــخوصه 

فــي األدب  التــي جعلتــه يتبــوأ مكانــة رفيعــة 

مــن   
ً
مهمــا  

ً
جــزءا أدبــه  ويصبــح  العالمــي، 

اإلنســاني. التــراث 

فــي  شكســبير  أعمــال  قــرءوا  الذيــن 

يدركــون  بهــا،  كتبــت  التــي  باللغــة  أصلهــا، 

مــدى صعوبتهــا، ويعرفــون إن ترجمتهــا الــى 

 - يقــدم عليهــا  لغــة أخــرى مجازفــة، ال  أيــة 

مــن كان  إال   - يقــدم عليهــا  أن ال  ينبغــي  أو 

مــن   
ً
ومتمكنــا شــعرية،  موهبــة  صاحــب 

 
ً
 بينــا

ً
لغــة شكســبير، التــي تختلــف اختالفــا

عــن اللغــة اإلنجليزيــة املعاصــرة، لــذا فــإن 

ال  الحديثــة،  اإلنجليزيــة  اللغــة  معرفــة 

أعمــال  لترجمــة  للتصــدي  صاحبهــا  تؤهــل 

 علــى فهــم لغــة 
ً
شكســبير، إذا لــم يكــن قــادرا

والكتابــة  ومصطلحاتــه،  شكســبير  عصــر 

هــو. عصــره  بلغــة  ال  العصــر،  ذلــك  بلغــة 

قــد يلجــأ املترجــم إلــى الحــذف املتعمــد 

اللغــة  فــي  واملصطلحــات  العبــارات  لبعــض 

فهمــه  وعــدم  لعجــزه  عنهــا  يترجــم  التــي 

دينيــة  أو  اجتماعيــة  العتبــارات  أو  لهــا، 

األمانــة  ولكــن  سياســية،  أو  أخالقيــة  أو 

لترجمــة  قيمــة  ال  حيــث  الحــذف،  تبيــح  ال 

وهــذا  لألصــل.  صحيحــة  صــورة  تكــون  ال 

دون  هــو،  كمــا  األصــل  ترجمــة  يقت�ســي 

حــذف أو تلخيــص. وللمترجــم بعــد ذلــك أن 

حوا�ســي  فــي  وتعليقاتــه  مالحظاتــه  يســّجل 

يترجمــه. الــذي  الكتــاب 

يمكــن تقييــم درجــة نجــاح أي مترجــم 

ألعمــال شكســبير بمــدى اقترابــه مــن روح 

يتــرك  مترجــم  وكل  الشــعرية.   شكســبير 

الترجمــة،  علــى  زمنــه  وبصمــات  بصماتــه، 

وهــي بصمــات تختلــف مــن مترجــم الــى آخــر. 

 
ً
تباينــا تتبايــن   

ً
مثــال العربيــة  فالترجمــات 

 فــي مــدى التزامهــا الدقــة واألمانــة ونقــل 
ً
كبيــرا

مســرحيات  ترجــم  بعضهــم  املؤلــف.  روح 

املــوزون  الشــعر  مــن  قالــب  فــي  شكســبير 

 مــع الحفــاظ 
ً
املقفــى. وآخــرون ترجموهــا نثــرا

مــن  عليــه  تشــتمل  بمــا  املؤلــف،  لغــة  علــى 

وتراكيــب. واســتعارات  صــور 

فــي  الروســية  الترجمــات  تختلــف  وال 

تباينهــا ومــدى توفيقهــا فــي نقــل روح النــص 

ترجمــت  وقــد  الشكســبيري،  الشــعري 

أكثــر  الروســية  إلــى  »هاملــت«  مســرحية 

مــن عشــرين مــرة، لعــل أشــهرها هــي ترجمــة 

 ،
ً
بوريــس باســترناك لهــذه املســرحية شــعرا

مــن  تمكــن  ودون  باألصــل،  االلتــزام  دون 

يؤهلــه  الــذي  بالقــدر  اإلنجليزيــة  اللغــة 

لهــذا العمــل. ال شــك أن باســترناك شــاعر 

االنجليــزي  بالنــص  عظيــم. ولكنــه تصــرف 

إلــى حــد كبيــر، وأضــاف إليهــا مــا لــم يــرد فــي 

عملــه  أن  باســترناك  اعتــرف  وقــد  األصــل. 

هاملــت«،  موضــوع  حــول  حــّر  »خيــال 

يقــارن  مــن  وكل  دقيقــة.  ترجمــة  وليســت 

اإلنجليــزي،  باألصــل  باســترناك  »هاملــت« 

مختلفــان. شــعريان  عمــالن  أنهمــا  يــرى 

كل  الــى  شكســبير  أعمــال  ترجمــت 

الشــاعر  وكان  العالــم.  فــي  الحيــة  اللغــات 

تصــدى  مــن  أول  بابــان  صــالح  والروائــي 

اللغــة  إلــى  شكســبير  اعمــال  لترجمــة 

. يــة لكرد ا

الذيــن  األشــخاص  مــن  العديــد  ثمــة 

ولكــن  بابــان(،  )صــالح  اســم  يحملــون 

املقصــود هنــا، هــو األســتاذ الدكتــور صــالح 

بابــان، الــذي يقيــم فــي اململكــة املتحــدة منــذ 

، وهــو حاصــل علــى شــهادة 
ً
حوالــي 47 عامــا

مــن  امليكانيكيــة  الهندســة  فــي  الدكتــوراه 

علميــا  باحثــا  وعمــل  برمنجهــام،  جامعــة 

فــي الجامعــة ذاتهــا لســنوات عديــدة، وهــو 

فــي الوقــت نفســه شــاعر وروائــي، ومترجــم 

الكالســيكي  لــألدب  كبيــر  وعاشــق  كــفء، 

والرو�ســي. اإلنجليــزي 

املنجز اإلبداعي لصاح بابان

ترجــم  وقــد  كبيــر،  رائــد  بابــان  صــالح 

الكرديــة  اللغــة  الــى  شكســبير  أعمــال  أهــم 

وأظهــر  ودقيقــة،  أمينــة  ترجمــة   ،
ً
شــعرا

وبصــوره  وتعبيراتــه،  بمعانيــه  شكســبير 

حــذف  أو  تحويــر  أي  دون  واســتعاراته، 

الكــردي  لــألدب  قــّدم  وبذلــك  إضافــة،  أو 

إلــى  هنــا  ونشــير  بثمــن.  تقــدر  ال  خدمــة 

ترجمهــا  التــي  شكســبير  مســرحيات  أهــم 

، مــا عــدا مســرحية »مــا 
ً
إلــى الكرديــة شــعرا

 ،
ً
كبــث« التــي ترجمهــا مرتيــن، األولــى شــعرا

بترجمــات  ثبــت  وهــذا   ،
ً
فنيــا  

ً
نثــرا والثانيــة 

شكســبير: ألعمــال  بابــان  صــالح 

فــالح،  كاك  مطبعــة  1-ماكبــث، 

2007 الســليمانية، 

أربيــل،  آراس،  مطبعــة  2-هاملــت، 

2 0 0 9

آراس،  مطبعــة  وجوليــت،  3-روميــو 

2010 أربيــل، 

الفنــي(،  بالنثــر  )ترجمــة  4-ماكبــث 

2010 أربيــل،  آراس،  مطبعــة 

أربيــل،  آراس،  مطبعــة  ليــر،  5-امللــك 

2011

أربيــل،  آراس،  مطبعــة  6-عطيــل، 

2 0 1 2

آراس،  مطبعــة  قيصــر،  7-يوليــوس 

2013 أربيــل، 

أعمــال  ترجمــة  فــي  مســتمر  وهــو 

الكرديــة.  اللغــة  إلــى  األخــرى  شكســبير 

»انطونــي  مســرحية  ترجمــة  أنجــز  وقــد 

ولعــل  للنشــر.  جاهــز  وهــي  وكليوباتــرة«، 

أعمــال  نقــل  فــي  لجهــوده  تقييــم  أفضــل 

شكســبير إلــى الكرديــة، هــو قيــام »املجلــس 

بابــان  صــالح  ترجمــة  باختيــار  البريطانــي« 

ملســرحية »هاملــت« كأفضــل ترجمــة لهــذه 

وإصدارهــا  الكرديــة،  اللغــة  إلــى  املســرحية 

وتوزيعهــا.  نســخة   )1300( بـــ  جديــد  مــن 

 فــي أربيــل عــام 
ً
وقــد أقــام املجلــس احتفــاال

علــى  ســنة   )400( مــرور  ملناســبة   2016

علــى  الثنــاء  خاللــه  تــم  شكســبير،  وفــاة 

. كمــا 
ً
بابــان وتقييمهــا عاليــا ترجمــة صــالح 

أن صحيفــة » ينــي صبــاح » التركيــة نشــرت 

ملســرحية  الكرديــة  الترجمــة  صــدور  خبــر 

تكلــم  »هاملــت  عنــوان  تحــت  هاملــت 

تــاس«  ايتــر   « وكالــة  ونشــرت   ،« بالكرديــة 

هــذه  صــدور  عــن   
ً
خبــرا العامليــة  الروســية 

الترجمــة تحــت عنــوان »األميــر الدانمارـكـي 

.« بالكرديــة  تكلــم 

إلــى ترجمــة أعمــال شكســبير   
ً
وإضافــة

الكرديــة  باللغــة  بابــان  لصــالح  صــدر 

التاليــة: األعمــال 

تحــت عنــوان »هــل  1-ملحمــة شــعرية 

مطبعــة   ،»
ً
صغــارا كنــا  عندمــا  تتذكريــن 

2017 الســليمانية،  كردســتان، 

دار  وأدبــه،  حياتــه  2-دوستويفســكي: 

2018 دمشــق،  الزمــان، 

3-رواية »منيرة » وهي جاهزة للنشر.

عــن  عديــدة  فكريــة  دراســات  ولــه 

األدب،  مشــاهير  مــن  عــدد  واعمــال  حيــاة 

فــي  مهمــة   
ً
أدوارا لعبــوا  الذيــن  والعلــم، 

حيــاة البشــرية، وعــن بعــض األديــان مثــل 

الزرادشــتية والكونفوشيوســية، لعــل مــن 

يلــي: مــا  اهمهــا 

شكسبير، بوشكين، ليناردو دافن�سي، 

جارلز ديكنز، ماركوس توليوس سيســيرو، 

زرادشــت  كوبيرنيكــوس،  أرخميــدس، 

)كــون  كونفوشــيوس  الزرادشــتي،  والديــن 

فــو ت�ســي(.

صمت جليل ملبدع كبير

صومعتــه  فــي  بابــان،  صــالح  يعمــل 

الفكريــة بصمــت ومثابــرة يثيــران اإلعجاب، 

عــن   
ً
بعيــدا وحقيقــي،  كبيــر  مبــدع  كأي 

ال  فهــو  اإلعالميــة،  والضجــة  الضوضــاء 

يحــاول تســويق نفســه كمــا يفعــل عديمــو 

لكتبــه،  توقيــع  حفــالت  يقيــم  ال  املوهبــة. 

وال  الفضائيــات،  شاشــات  علــى  يظهــر  وال 

وال  اإلعــالم،  لوســائل  بتصريحــات  يدلــي 

تجــار  يتقنهــا  التــي  بالوســائل  لكتبــه  يــروج 

نــكاد  األدبــاء،  مــن  نــادر  طــراز  إنــه  الكلمــة. 

ال نصادفــه فــي أيامنــا هــذه، طــراز يهمــه فــي 

إغنــاء  فــي  واإلســهام  اإلبــداع،  األول  املقــام 

الكرديــة. والثقافــة  الكــردي  األدب 

صــالح بابــان هــو الــذي جعــل شكســبير 

. وكــّرس لهــذا العمــل 
ً
ينطــق بالكرديــة شــعرا

الهائــل حوالــي ثالثــة عشــر ســنة مــن عمــره. 

وهــو عمــل تعجــز عــن القيــام بــه، مؤسســة 

ثقافيــة كاملــة. تذكــروا هــذا االســم )صــالح 

بابــان(، فالجهــد الهائــل الــذي بذلــه بــدأب 

قــل نظيــره، جديــر بــكل ثنــاء وتقديــر.

جودت هوشيار
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عاجلــة  نــداءات  مــن  الرغــم  علــى 

صفحــات  وامتــالء  رســمية  وغيــر  رســمية 

اإلفــراج  بدعــوات  االجتماعــي  التواصــل 

حكــم  اإليرانيــة  الســلطات  نفــذت  عنهــم، 

أكــراد  اإلعــدام بحــق ثالثــة شــبان نشــطاء 

حســين  راميــن  مــرادي،  )زانيــار  معارضيــن 

إلــى  بتهمــة االنتمــاء  بناهــي، لقمــان مــرادي( 

»جماعــات إرهابيــة مســلحة«، يــوم الســبت 

8 أيلــول 2018، وفــق املنهــٍج الــذي اعتمــده 

ملعارضيــه  التــام  بالعــداء  اإليرانــي  النظــام 

غيــر  الشــعوب  ولحقــوق  السياســيين 

الفارســية منــذ إعــالن )الثــورة اإلســالمية(.

وبالتزامــن مــع عميلــة اإلعــدام، أقدمــت 

مقــرات  قصــف  علــى  اإليرانيــة  القــوات 

 – الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 

الديمقراطــي  والحــزب  ا«،  ك  د  »ح  إيــران 

الكردستاني »ح د ك«، في إقليم كردستان 

شــهداء  ضحايــا  وقــوع  إلــى  أدى  العــراق، 

الجرحــى. وعشــرات 

وقد صدر بيان عن اللجنة السياسية 

ذات  مســاء  الواقعــة  حــول  ك«  د  »ح  لـــ 

الكرديــة:  عــن  فيه-ترجمــة  جــاء  اليــوم، 

ومناضــل  كادر   15 استشــهد  ))فقــد 

وجــرح حوالــي40 شــخصا آخــر.  والشــهداء 

هــم:

1- کريــم مولوي)کریــم ســقزی(، عضــو 

اللجنــة املركزيــة للحــزب.

2- إبراهیــم إبراهیمــى )برایــم زیوەیــی(، 

عضــو اللجنــة املركزيــة للحــزب.

اللجنــة  عضــوة  حــداد،  نســرين    -3

للحــزب. املركزيــة 

اللجنــة  عضــو  بيروتــي،  رحمــن   -4

للحــزب. املركزيــة 

احتيــاط  عضــوة  قــادری،  ســهيال   -5

للحــزب. املركزيــة  للجنــة 

احتيــاط  عضــو  عزیــزی،  هاشــم   -6

للحــزب. املركزيــة  للجنــة 

املناضليــن  مــن  عثمانــي،  عثمــان   -7

للحــزب. القدمــاء 

شــێرکۆ(،  )مــام  زادة  رســول  كريــم   -8

للحــزب. القدمــاء  املناضليــن  مــن 

9- هــاوڕێ کارســاز)هاوڕێ شــێخانی(، 

کادر متقــدم للحــزب.

10- پێشەوا سيد عمر، بيشمركه.

11- جمال أكبري، بيشمركه.

12- منصور اكبري پوور، بيشمركه.

الحــزب  مــن مقاتلــي  اثنــان   – 14-  13

الديموقراطــي الكردســتاني-ايران فــي قاعــة 

تعــرض  والــذي  الحــزب،  لهــذا  الــدروس 

التوقيــت،  نفــس  فــي  الصاروخــي  للقصــف 

رســميا. أســماءهم  تعلــن  لــم  اآلن  حتــى 

15- محمد حسن پوور، من املناضلين 

القدمــاء، ومــن الوجهــاء املعروفيــن للحــزب 

والــذي  الكردســتاني  الديموقراطــي 

استشــهد الليلــة بســبب خطــورة جراحــه.((.

أحــزاب  عشــرة  عــن  بيــان  صــدر  كمــا 

الشــعبي  )االتحــاد  معارضــة  إيرانيــة 

الحركــة  آذربيجــان،   – الديمقراطــي 

العلمانيــة  الديمقراطيــة  الشــعبية 

حــزب  التنســيق،  مجلــس   – اإليرانيــة 

الحــزب  أهــواز،  الديمقراطــي –  التضامــن 

–إيــران،  الكردســتاني  الديموقراطــي 

الحــزب الديموقراطــي الكردســتاني، حــزب 

کومــه لــه کردســتان –إيــران، حــزب شــعب 

بلوچســتان، منظومــة اتحــاد فدائيــي خلــق-

إيــران، املجلــس املؤقــت لليســار االشــتراكي-

إيــران، کومــه لــه زحمتکشــان کردســتان(، 

عــن  ترجمــة  فيــه-  جــاء  التاريــخ،  بــذات 

الفارســية:

))الهجوم اإلجرامي الذي نفذه النظام 

فیــه نضــال  يتوســع  فــي وقــت  يقــع  اإليرانــي 

أنحــاء  جميــع  وفــي  كردســتان  فــي  الشــعب 

االقتصاديــة  األزمــة  فيــه  وتتعمــق  إيــزان، 

فــي حياتهــم. األمــان  النــاس  ويفتقــد 

ليــس لدينــا شــك بــأن هــذه اإلعدامــات 

واالعتداءات ال تضعف قوة إرادة الشعب 

املقاومــة  موقــع  تشــدد  بــل  الكــردي، 

القمعــي. النظــام  هــذا  ضــد  والكفــاح 

واالنتهــاكات  اإلرهــاب  هــذا  نديــن  إذ 

اإليرانــي  الشــعب  مــن  نطلــب  املنظمــة، 

فــي  باالســتمرار  الجرائــم  هــذه  علــى  يــرد  أن 

النظــام. هــذا  ضــد  النضــال 

تجــاه  الشــديد  أســفنا  عــن  نعبــر 

الحــزب  ومقاتلــي  كــوادر  استشــهاد 

وإعــدام  الكردســتاني  الديمقراطــي 

ونقــدم  الثالثــة  السياســيين  النشــطاء 

تعازينــا للعائــالت، نســاء ورجــال الشــهداء 

واإليرانــي. الكــردي  الشــعب  ولــكل 

األواصــر  تقويــة  علــى  نعاهــد  وکمــا 

الشــقيقة  الكرديــة  األحــزاب  وبيــن  بيننــا 

العمــل  هــذا  علــى  الــرد  إن  املعارضــة.  فــي 

اإلجرامــي يتــم بتعزيــز وتوســيع الوحــدة بيــن 

بــإرادة  النضــال  فــي  واالســتمرار  األحــزاب 

واملتقدمــة  الحــرة،  إيــران  أجــل  مــن  قويــة 

والديمقراطيــة...((

الكــردي  الوطنــي  التحالــف  ودان  هــذا 

عبــر  ذاك  اإليرانــي  القصــف  ســوريا  فــي 

الدوليــة  »القــوى  ودعــا  خــاص،  تصريــح 

إلــى  الدولــي«  األمــن  مجلــس  مقدمتهــا  وفــي 

لهــذا العمــل   لوضــع حــّدٍ 
ً
»التحــرك ســريعا

العدائــي، ولهــذا االنتهــاك الصــارخ لســيادة 

كردســتان  وإقليــم  العراقيــة  األرا�ســي 

العــراق.«

لحــزب  القياديــة  الهيئــة  دانــت  كمــا 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

ذاك الهجــوم وكذلــك جريمــة تنفيــذ حكــم 

الكــردي. الشــباب  بحــق  اإلعــدام 

 9  \  18 الثالثــاء  اليــوم  ظهــر  وبعــد 

منظمــة  قيــادة  مــن  وفــٌد  زار   2018  \

الوحـــدة  لحــزب  العــراق  كردســتان  إقليــم 

عضــو  محمــد  محمــود  برئاســة  )يكيتــي( 

»حــدك«  حــزب  مقــّر  السياســية  اللجنــة 

تعــازي  إليــه  ونقــل  كويســنجق،  مدينــة  فــي 

 
ً
مســتنكرا وقواعــد،   

ً
قيــادة الوحـــدة  حــزب 

تلــك الجريمــة النكــراء، ومــن جانبــه أعــرب 

عــن  »حــدك«  مولــودي ســكرتير  مصطفــى 

الوحــدة  لحــزب  الشــديد  وشــكره  امتنانــه 

علــى هــذا املوقــف النبيــل الــذي ال يزيدهــم 

الشــهداء  خطــى  علــى  الســير  فــي  قــوة  إال 

الذيــن رســموها بدمائهــم الذكيــة حتــى نيــل 

وحقوقــه. كرامتــه  الكــردي  الشــعب 

اعتصــام  فــي  املنظمــة  شــاركت  كمــا 

املفوضيــة  مكتــب  أمــام  »حــدك«  نظمــه 

بتاريــخ  أربيــل،  فــي  املتحــدة  لألمــم  العليــا 

املرتكبــة. باملجــزرة   
ً
تنديــدا  ،2018/9/12

قضايا كردستانية

داء وجرىح ا�ي �ش
ض

ان(... � ي )إ�ي
ي الكردستا�ض إعدام ثالثة شبان وقصف مواقع حز�ب

لقمان مراديرامين حسين بناهيزانيار مرادي

في اإلسام السيا�سي
واإلسام العام

رياض 

درار

 2٩ 

سبتمبر ، 

2018

ستتيح  العلمنة االنعتاق من طوق 

الخــاص  وتتيــح  واألدلجــة،  التســييس 

مــن الحــرب الطائفيــة. ســتتيح العلمنــة 

دولــة  تقــوم  ولــن  التأســيس.  إعــادة 

ويفقهــوا  يتعلمنــوا  حتــى  للمســلمين؛ 

اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  علــوم 

تعلمنــوا،  وإذا  باالدعــاء.  ال  بالفعــل 

مــع  الحيــاة  وأن  الديــن هلل،  أن  تعلمــوا 

مســاكنة. وليســت  مواطنــة  اآلخريــن 
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لحــل  الحــوار  إلــى  والدعــوة  العــام  للــرأي 

عبــر  وليــس   
ً
سياســيا الكرديــة  القضيــة 

البوابــة األمنيــة، ألنهــا قضيــة سياســية، 

الحــوار  عبــر   
ّ
إال حلهــا  يتــّم  ال  حيــث 

األضــواَء  ســلطت  كمــا  البّنــاء.  الهــادف 

علــى االعتقــال التعســفي بحــق الوطنييــن 

ورفعــت  وإدانتــه،  والســوريين  الكــرد 

»الحريــة  شــعار  صفحاتهــا  صــدر  علــى 

للمعتقليــن السياســيين ومناضلــي شــعبنا 

الكــردي فــي ســجون البــالد«، كمــا نشــرت 

مذكــرات الدفــاع التــي قدمهــا املناضلــون 

العليــا  الدولــة  أمــن  ملحكمــة  املعتقلــون 

زيــف  أجمــع  للعالــم  لتظهــر  بدمشــق، 

مــن  إليهــم  املوجهــة  واالدعــاءات  التهــم 

قبيــل )خطــر علــى أمــن الدولــة، واقتطــاع 

جــزء مــن ســوريا وضمهــا لدولــة أخــرى(!

  كذلــك، فقــد أكــدت »الوحــدة« علــى 

أشــكالها  بمختلــف  والشــّدة  العنــف  نبــذ 

التــي  القمــع  سياســة  وفضــح  وألوانهــا، 

املعارضــة  مــع  الســلطة  تمارســها  كانــت 

نشــر  إلــى  ودعــت  الســلمية،  املدنيــة 

بيــن  والتعايــش  والتســامح  الســلم  ثقافــة 

املكونــات الســورية، وركــزت علــى محاربــة 

األحــزاب  مــن  جعــل  الــذي  التحــزب  داء 

 مــن أن تكــون أدوات 
ً
 بذاتهــا، بــدال

ً
أهدافــا

مصلحــة  تخــدم  أهــداف  لتحقيــق  عمــل 

األولويــة  إعطــاء  عــن  ناهيــك  الشــعب، 

لترتيــب البيــت الداخلــي الكــردي وتشــكيل 

قيــادة  تتولــى  كرديــة  سياســية  مرجعيــة 

ـــرَد الســوريين 
ُ

العمل السيا�ســي وتمثل الك

والدولية...وأمــوٍر  الوطنيــة  املحافــل  فــي 

الســطور  هــذه  تســتطيع  ال  أخــرى 

 
ً
اإلحاطــة بهــا...وال تــزال »الوحــدة« صابــرة

تســير. دربهــا  وعلــى 

الوحـدة في العدد الـ 300  ... تتمة

اليــوم  فــي  بمســتقبلي.  وأحلــم  عينــي  أغلــق 

وأفكــر  وأخطــط  وأتعلــم  أصحــو  التالــي 

خــارج الصنــدوق لحــل املشــاكل مــن حولــي. 

أتناقــش مــع زمالئــي حــول كيــف أن بعــض 

عادلــة،  وغيــر  مبــررة  غيــر  السياســات 

فــي  نتطــوع  معهــا.  التعامــل  يمكننــا  وكيــف 

مــن  زوبعــة  ونحــدث  شــبابية  جمعيــات 

التواصــل.  حولنــا ونســيطر علــى منصــات 

وطاقــة.« وعزيمــة  وأحــالم  آمــال  لدينــا 

تســخير  إلــى  الشــباب  بتــول  ودعــت 

فــرص  لخلــق  والتكنولوجيــات  طاقتهــم 

وحــل  التعليــم  فــي  الفجــوة  وغلــق  عمــل 

والتصــدي  تواجههــم  التــي  املشــاكل 

وقالــت:  اإلنســان،  حقــوق  لخروقــات 

»نعلــم أن لدينــا الحــق فــي أن نقــود، ليــس 

اليــوم أو غــدا فقــط، ولكــن فــي كل لحظــة، 

مــع  ســيعيش  الــذي  الجيــل  ســنكون  ألننــا 

اليــوم.  قــرارات  عــن  تنجــم  التــي  التبعــات 

فــي  نبــدأ  أن  فــي  حــق  كل  لدينــا  ولذلــك 

اللحظــة.« هــذه  مــن  بــدءا  القيــادة 

وفي كلمته أشار األمين العام أنطونيو 

غوتيريــش إلــى أن األمــم املتحــدة قــد ســعت 

أجــل  مــن  العمــل  إلــى  عديــدة  عقــود  منــذ 

اســتراتيجية  خــالل  مــن  ولكــن  الشــباب. 

»شباب 2030«، تريد املنظمة الدولية أن 

تصبــح رائــدة فــي العمــل مــع الشــباب، عــن 

علــى  واملســاعدة  احتياجاتهــم  فهــم  طريــق 

وضــع أفكارهــم موضــع التنفيــذ.  وأضــاف: 

»إن تمكيــن الشــباب ودعمهــم والتأكــد مــن 

قدرتهــم علــى تحقيــق إمكاناتهــم هــي غايــات 

مهمــة فــي حــد ذاتهــا. وإذا أردنــا خلــق عالــم 

أكثــر ســالما واســتدامة وازدهــارا للجميــع، 

املســتدامة  التنميــة  رؤيــة خطــة  وتحقيــق 

قيــادة  إلــى  بحاجــة  فإننــا   ،2030 لعــام 

الشــباب.«

تعتمــد  االســتراتيجية  أن  وُيذكــر 

فتــح  هــي:  رئيســية  مجــاالت  خمســة  علــى 

الشــباب  مــع  لالنخــراط  جديــدة  طــرق 

وإشــراكهم وتعزيــز أصواتهــم؛ زيــادة تركيــز 

الشــباب  حصــول  علــى  املتحــدة  األمــم 

الصحيــة؛  والخدمــات  التعليــم  علــى 

فــي  اقتصاديــا  الشــباب  تمكيــن  وضــع 

املتحــدة  األمــم  اســتراتيجيات  مقدمــة 

التنمويــة، مــن خــالل التركيــز علــى التدريــب 

والوظائــف؛ العمــل بجــد لضمــان احتــرام 

حقــوق الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم املدنيــة 

والسياســية؛ منــح األولويــة لدعــم الشــباب 

فــي الصراعــات واألزمــات اإلنســانية، بمــا فــي 

الســالم. عمليــات  فــي  مشــاركتهم  ذلــك 

ووفــق بيانــات األمــم املتحــدة، يعيــش 

في العالم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم 

تحديــات  يواجهــون  عامــا،  و24   10 بيــن 

هائلــة مدفوعــة بالعوملــة والتكنولوجيــات 

املنــاخ  تغيــر  وتأثيــر  والتشــرد  الجديــدة 

باســتمرار. املتغيــرة  العمــل  وأســواق 

مــن  أكثــر  فــإن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 

العمــل  منظومــة  خــارج  الشــباب  خمــس 

ربعهــم  ويتأثــر  التدريــب،  أو  التعليــم  أو 

بالعنــف أو النــزاع املســلح بشــكل مــا. كمــا 

ال  بينمــا  أمهــات  الفتيــات  مالييــن  تصبــح 

صحتهــن  علــى  يؤثــر  ممــا  أطفــاال،  يزلــن 

الفقــر. دائــرة  فــي  ويرســخهن 

املصدر: مركز أنباء األمم املتحدة

شباب 2030  ... تتمة

الفاعليــن. بالتغطيــة علــى  التركيــة 

 
ً
صحفيــا  

ً
كاتبــا كان  عنتــر  أن  ُيذكــر 

 للســلطات 
ً
 الذعــا

ً
، وناقــدا

ً
 مرموقــا

ً
ومثقفــا

األســود(  )الجــرح  نتاجاتــه:  ومــن  التركيــة، 

-1967م  الكــردي(  )القامــوس   ،1959-

األول  الجــزء  )مذكراتــي(  إســطنبول، 

الجــزء  )مذكراتــي(  إســطنبول،  –1991م 

 مســابقة 
ً
نظــم ســنويا

ُ
الثانــي-1992. كمــا ت

ملنــح جائــزة باســمه لصحفييــن فــي خمســة 

كرديــة،  أخبــار  تركيــة،  )أخبــار  فــروع 

صحفــي،  تصويــر  نســائية،  صحافــة 

كاريكاتيــر(.

واغتيــال  واعتقــال  مالحقــة  مسلســل 

وقــد  تركيــا،  فــي  مســتمر  الصحفييــن 

ارتفعــت وتيرتــه فــي بضــع ســنوات خلــت مــن 

والزال. أردوغــان  طيــب  رجــب  حكــم 

مو�سى عنتر  ... تتمة

حــزب  منظمــة  مــن  وفــٌد  شــارك 

احتجاجيــة  وقفــة  فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة 

مــن  أبنــاٍء  مــع  األملانيــة،  برليــن  بوابــة  أمــام 

ووفــود  والكردســتانية  الكرديــة  الجاليــة 

اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  كردســتانية،  أحــزاب 

قصــف  بجريمــة   
ً
تنديــدا  ،2018/9/10

مواقــع الحزبيــن الديمقراطــي الكردســتاني 

)إيــران( واستشــهاد كوكبــة مــن كوادرهمــا، 

حيــث ألقــى ممثلــي الحزبيــن كلمتــان، عبــرا 

والدعــوة  واالدانــة  االســتنكار  عــن  فيهمــا 

كانــوا. أينمــا  ـــرد 
ُ

الك بيــن  للتضامــن 

النمســا  منظمــة  مــن  وفــٌد  شــارك  كمــا 

وقفــٍة  فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب 

احتجاجيــة وســط مدينــة فيينــا، أمــام دار 

إليهــا  دعــت  بتاريــخ 2018/9/15،  األوبــرا، 

واألحــزاب  للقــوى  املشــتركة  العمــل  لجنــة 

النمســا  فــي  والكردســتانية  ــة  الكرديَّ

بجرائــم  للتنديــد  وذلــك   ،)Hevkarî(

ـــرد، كمــا 
ُ

النظــام اإليرانــي املرتكيــة ضــد الك

قدمــت لجنــة )Hevkarî( مذكــرة احتجــاج 

لعــدد مــن ســفارات الــدول األوروبيــة، منهــا 

الواليــات  وســفارة  بريطانيــا(،  و  )فرنســا 

وزارة  وكذلــك  األمريكيــة،  املتحــدة 

النمســاوية. الخارجيــة 

منظمــة  مــن  وفــٌد  وشــارك  هــذا 

الســبت  يــوم  الوحـــدة،  لحــزب  برليــن 

اغتيــال  ذكــرى  إحيــاء  فــي   ،2018/9/15

ورفاقــه،  كنــدي  شــرف  صــادق  الدكتــور 

الــذي  برليــن،  فــي  ميكونــوس  مطعــم  أمــام 

جــرت فيــه العمليــة عــام 1992 علــى أيــدي 

اإليرانيــة. املخابــرات 

ان ـرد إ�ي
ُ
 مع ك

ً
تضامنا
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املؤتمــر  عقــد  وإثــر   ،1993 عــام  مــن  فــي شــهر حزيــران 

الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  لحــزب  األول  التوحيــدي 

جريــدة  مــن  األول)1(  العــدد  صــدر  ســوريا)يكيتي(،  فــي 

فــي حقــل النضــال  »الوحــدة-YEKÎTÎ«، لتبــدأ رحلــة العمــل 

وقضايــا  لشــعبنا  املشــروعة  القوميــة  الحقــوق  عــن   
ً
دفاعــا

املشــاريع  فضــح  وفــي  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة 

نشــِر  إلــى جانــب  املمنهجــة،  التمييــز  العنصريــة وسياســات 

اآلخــر  الــرأي  قبــول  فــي  املتمثلــة  العصــر  وثقافــة  املعرفــة 

 
ً
ســبيال املختلفيــن  بيــن  الحــوار  لغــة  اعتمــاد  علــى  املؤّســس 

صفحــات  تخصيــص  تــّم  الحقــة  مرحلــٍة  فــي  ولهــذا   ،
ً
وحيــدا

باســم »الــرأي اآلخــر« فــي الجريــدة ليتــم مــن خاللهــا نشــر آراء 

مختلفــة عــن رأي الحــزب ومواقفــه، بهــدف اإلغنــاء واإلثــراء.

كمــا أفــردت »الوحــدة« عبــر مســيرتها صفحــات لتنــاول 

قضايــا املــرأة الكرديــة وبحــث ســبل رفــع الســوية الثقافيــة 

والفكريــة لديهــا، وتســليط األضــواء علــى واقعهــا، والســعي 

تعتــرض  التــي  للعقبــات  العمليــة  الحلــول  إليجــاد  الــدؤوب 

املتــوارث  االجتماعــي  التخلــف  أمــراض  مــن  تقدمهــا  ســبيل 

عبــر األجيــال وتجــاوز العــادات والتقاليــد الباليــة التــي تعيــق 

فــه.
ْ
تقدمهــا للوقــوف إلــى جانــب الرجــل وليــس خل

 مــن العمــل 
ً
وبعــد مــا ينــوف عــن خمســة وعشــرين عامــا

فــي ظــروف املنــع والســرية وســيادة أجــواء الخــوف وحمــالت 

واملثقفيــن  السياســيين  النشــطاء  بحــق  الكيفــي  االعتقــال 

علــى   
ً
محافظــة »الوحــدة«  ــت 

ّ
ظل الكرديــة،  اللغــة  وكــوادر 

حمــل األمانــة ومتابعــة املســير رغــم الكثيــر مــن الصعوبــات 

اليــوم  والضغــوط وقلــة اإلمكانيــات حتــى يومنــا هــذا، هــذا 

بالدنــا  تعيــش  300، حيــث  الـــ  يشــهد صــدوَر عددهــا  الــذي 

ســوريا حالــة مزريــة نتيجــة الحــرب التــي تعيشــها منــذ حوالــي 

ثمانيــة أعــوام، والتــي تديُرهــا وتنفــخ فــي نيرانهــا جهــاٌت دوليــة 

وإقليميــة متعــددة يأتــي فــي املقدمــة منهــا تركيــا وإيــران اللتــان 

مصالحهمــا  تحقيــق  إلــى  متفاوتــة-  بدرجــاٍت  تســعيان-ولو 

املتعارضــة مــع مصالــح الشــعب الســوري التــواق إلــى الســلم 

والحريــة.   

رغــم كل الظــروف واألجــواء، ورغــم العقبــات والعراقيــل 

متابعــة  مــن  »الوحـــدة«  تمكنــت  ســبيلها،  اعترضــْت  التــي 

علــى  األضــواء  لتســلط  انقطــاع،  دون  ومهامهــا  مســيرتها 

التــي  الكرديــة  والقضيــة  الســورية  الوطنيــة  القضايــا 

.
ً
عــادال  

ً
حــال تســتوجب 

فعلى صعيد مواجهة املشــاريع العنصرية التي خططت 

لهــا ســلطات النظــام الشــمولي الحاكــم، عمــدت »الوحــدة« 

إلــى شــرح تفاصيلهــا وبيــان أهدافهــا ومراميهــا 

الوحـدة يف عددها الـ 300
على دربها سائرون

الذكرى الـ 26 الغتيال الصحايف الكردي موسى عنرت
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بمبــادرة مــن الصحفييــن األحــرار – تركيــا وبحضــور 

الشــعوب  حــزب  مــن  وبرملانييــن  وسياســيين  مثقفيــن 

تــم إحيــاء  HDP، وولديــه دجلــة و عنتــر،  الديمقراطيــة 

والصحافــي  الكاتــب  الغتيــال   26 الـــ  الســنوية  الذكــرى 

الكــردي الشــهير مو�ســى عنتــر، وذلــك بالتجمــع فــي موقــع 

مدينــة  وســط   /Seyrantepe/ تبــه  ســيران  استشــهاده 

شــعار  تحــت  2018م،  أيلــول   20 بتاريــخ  بكــر،  ديــار 

رفعــوا  حيــث   ،»RÊYA APÊ MUSA RÊYA ME YE«

صــور الفقيــد، وصــور صحفييــن شــهداء آخريــن، منعتهــا 

صــورة  لوحــة  بجانــب  ووضعــوا  التركيــة،  الشــرطة 

الشــهيد عنتــر فــي مــكان ســقوطه ورود القرنفــل. ثــم توجــه 

جمــٌع إلــى زيــارة ضريحــه فــي قريــة ســتيليه / Stilîliyê/ فــي 

مارديــن. نصيبين-واليــة 

مســتمرة  عنتــر  اغتيــال  قضيــة  محاكمــات  الزالــت 

دون الكشــف عــن الجنــاة، وســط تســويفات وإجــراءات 

بيروقراطيــة طويلــة، واتهامــات للســلطات 

املتحــدة  األمــم  أطلقــت   ،2018 أيلــول   24 بتاريــخ 

الشــباب،  وتمكيــن  لدعــم   »2030 »شــباب  اســتراتيجية 

األعضــاء  الــدول  جهــود  وحشــد  توحيــد  خــالل  مــن 

فــي  لالســتثمار  املدنــي  واملجتمــع  الخــاص  والقطــاع 

التنميــة. جهــود  فــي  وإشــراكهم  الشــباب 

بتــول  تحدثــت  مــكان،  كل  فــي  الشــباب  عــن  ونيابــة 

التخــرج  حديثــة  الشــابة  األردنيــة  الطبيبــة  الوهدانــي 

الطــب.  طــالب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد  ورئيســة 

وإنهــاء  العالــم  تغييــر  املمكــن  مــن  كان  إذا  تســاءلت  إذ 

األمــراض،  كل  وشــفاء  الفقــر  علــى  والقضــاء  الحــروب 

وعمليــا  بــل  فقــط  ممكنــا  ليــس  ذلــك  كل  إن  وقالــت 

للنــوم  أخلــد  أن  »قبــل  وأضافــت:  أيضــا، 
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