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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.

»إن العلمانيــة هــي الحمايــة الحقيقيــة لحريــة الديــن والعقيــدة والفكــر 
وحريــة اإلبــداع، وهــي الحمايــة الحقــة للمجتمــع المدنــي وال قيــام لــه 

بدونهــا«                        نصــر حامــد أبــو زيــد
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/301/  تشرين أول 2018 م - 2630ك          الثمن: 100 ل.س

ً
إطالة األزمة السورية ال ختدم شعبنا... واملخرج األمثل تالقي السوريني أوال

مــع قــدوم فصــل الشــتاء وهمومــه، لــم 

االهتمــام  كثيــر  يعيــرون  الســوريون  يعــد 

التــي  واملؤتمــرات  القمــم  باجتماعــات 

تعقدهــا دول لتنــاول امللــف الســوري الــذي 

مــن  أكثــر  كثــب  عــن  وتابعــه  عليــه  أشــرف 

 بالراحــل كوفــي أنــان، 
ً
مبعــوث أممــي، بــدءا

إلــى   
ً
ووصــوال اإلبراهيمــي  باألخضــر   

ً
مــرورا

أن  املرتقــب  مــن  الــذي  ديمســتورا  الســيد 

يســتقيل ليخلفــه آخــر فــي قــادم األيــام، ـكـي 

يباشر هو اآلخر بمهام عمله الوظيفي بعد 

أن ُيحِســَن االطــاع واإلحاطــة بموضوعــات 

أبرزهــا  بيــن  مــن  وحيثياتــه،  األزمــة  ملــف 

كمــا هــو متــداول منــذ مــدة، تشــكيل لجنــة 

عملهــا  آليــات  علــى  واالتفــاق  دســتورية، 

وتشــعبات،  تفاصيــل  مــن  هنالــك  إلــى  ومــا 

ودوليــة  إقليميــة  جهــة  مــن  أكثــر  تتشــاطر 

 علــى حيــاة 
ً
فــي التظاهــر بأنهــا األكثــر حرصــا

 
ً
ومســتقبل الســوريين، بــل واألكثــر شــعورا

أعــوام  مــدى ســبعة  بأوجــه معاناتهــم علــى 

ونيــف مــن عمــر األزمــة، ومــا نجــم عنهــا حتــى 

 مــن 
ً
اآلن مــن مآ�ســي وخــراب، بــات واضحــا

الخــارج  علــى  الرهــان  فــي  الركــون  العبــث 

ملــداواة الجــراح التــي أصابــت جميــع شــرائح 

تاوينــه  اختــاف  علــى  الســوري،  املجتمــع 

ومكوناتــه الدينيــة والقوميــة، ناهيكــم عــن 

البنيــة  طالــت  التــي  العميقــة  التشــوهات 

والتــزال  عنهــا  وتمخضــت  املجتمعيــة، 

الفــرد  صعيــد  علــى  ونزعــات  أمــراض 

أصــوات  فيــه  ترتفــع  وقــٍت  فــي  والجماعــة، 

لتضــع  البائســة  والقــوى  األوســاط  بعــض 

فــي ســلم أولويتهــا اإلســاءة إلــى دور وســمعة 

حضورهــم  وضــرب  ـــرد، 
ُ

الك

عفرين حتت االحتالل:
سرقة مواسم الزيتون واعتقاالت وانتهاكات يومية ممنهجة
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إحياء الذكرى السنوية الثامنة لرحيل إمساعيل عمر
إمساعيل عمر جبوار سلطان باشا األطرش، الشيخ صاحل العلي وإبراهيم هنانو!

وأصدقــاء  أعضــاء  مــن  مئــات  تجمــع 

حزب الوحـــدة )يكيتي( وشــخصيات وطنية 

الجزيــرة  منطقــة  منظمــات  مــن  ووفــود 

ليشــاركوا  األهالــي،  ومــن   
ً
عمومــا للحــزب 

لرحيــل  الثامنــة  الذكــرى  إحيــاء  مراســم 

رئيــس الحــزب املناضــل الفقيــد إســماعيل 

يــوم  ظهيــرة  وذلــك  شــيار(،  )أبــا  عمــر 

الخميــس 2018/10/18 قــرب ضريحــه فــي 

قوي-الدرباســية. قــره  قريــة 

 
ً
إجــاال صمــت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 

الحريــة  شــهداء  وأرواح  الفقيــد  لــروح 

–نائــب  مشــايخ  مصطفــى  ألقــى  والكرامــة 

الهيئــة  باســم  كلمــة  الحــزب  ســكرتير 

نصهــا: فيمايلــي  القياديــة، 

أيها األخوة واألخوات الحضور...

 الكرام...
ُ

الضيوف

آُل الفقيد املحترمون...

4 فــي مســتهّلِ هــذه الكلمــة، 

لحــزب  عفريــن   – اإلعالمــي  املكتــب  دأب 

عــن  موثقــة  تقاريــر  نشــر  علــى  )يكيتــي(  الوحـــدة 

تحــت  تــرزح  التــي  عفريــن  منطقــة  فــي  األوضــاع 

جهاديــة  فصائــل  بمشــاركة  قــاٍس  ترـكـي  احتــالل 

مســلحة. ســورية 

انتهــاكات  وتفضــح  التقاريــر  تلــك  بيــن 
ُ
ت

منطقــة  أهالــي  بحــق  رتكــب 
ُ
ت يوميــة  وجرائــم 

وبيئتهــا  التحتيــة  وبناهــا  )كــرداغ(  عفريــن 

الطبيعيــة وثقافتهــا ومعاملهــا التاريخيــة، وســرقة 

فــي  وفو�ضــى  أمنــي  فلتــان  ظــل  فــي  ناســها،  ونهــب 

ممنهجــة  تركيــة  بسياســة  الحكــم،  حيثيــات 

لتكريــس  وهادفــة  الكــردي،  للشــعب  معاديــة 

النفــوذ التركــي فــي شــمال ســوريا وإطالــة أمــد أزمــة 

املســتفحلة. بلدنــا 

أبــرز مــا جــاء فــي تلــك التقاريــر األربعة األخيرة، 

الصادرة في )6-13-20-27( تشرين األول، هي:

إلــى  العائــدة  العوائــل  مئــات  التــزال   -1

3 مدينــة عفريــن وريفهــا ممنوعــة 
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الشــمالية  للجــارة  إرضــاًء  كان،  أينمــا 

تركيــا الطامعــة فــي إبقــاء احتالهــا للعديــد 

الســوري،  الشــمال  فــي  املناطــق  مــن 

وإعــزاز،  بالبــاب   
ً
مــرورا بجرابلــس،   

ً
بــدءا

مــا  كل  وكأن  وإدلــب...  عفريــن  إلــى   
ً
وصــوال

األمــور،  إليــه  آلــت  ومــا  ســوريا  فــي  حصــل 

لــه تاريخــه  الــذي  َده الحضــور الكــردي  مــرَّ

هــذا  فــي  تناولهــا  بصــدد  لســنا  وصفحاتــه، 

تضليــل  مهــام  أن  يبــدو  أنــه  إال  الســياق... 

األنظــار،  وصــرف  العربــي  العــام  الــرأي 

املكــون  ضــد  واإلثــارة  التحريــض  وســبل 

بيــن  توصيفــه  تقت�ســي  الســوري  الكــردي 

وإلصــاق  وتوجيــه  بنعــوت  واآلخــر  الحيــن 

خجــل. ودون   
ً
جزافــا بــه  التهــم 

الترـكـي  الخطــاب  وتيــرة  تصاعــد  إن 

الرســمي وتهديداتــه املتكــررة بشــن هجــوم 

عســكري واســع علــى مناطــق شــرق الفــرات 

قــوات  الســتهداف  الســوري  الداخــل  فــي 

الذاتيــة  واإلدارات  الديمقراطيــة  ســوريا 

بــه،  االســتخفاف  اليجــوز  هنــاك  القائمــة 

الســورية  األزمــة  أمــد  مــن  يطيــل  فهــو 

، لتثقــل كاهــل الســوريين 
ً
ويزيدهــا تعقيــدا

ماءمــة  أكثــر  بيئــة  ويخلــق  فأكثــر،  أكثــر 

لنشــاط وفعاليــات قــوى التكفيــر اإلرهابــي 

الــذي  عامــة،  السيا�ســي  واإلســام   
ً
خاصــة

بسياســات   
ً
متمثــا األســاس  ظهيــره  يبقــى 

املســتهترة  وســلوكياتها  املمنهجــة  تركيــا 

الجــوار...  دول  وحــدود  بســامة   
ً
تاريخيــا

ممــا يســتوجب الحــذر وتاقــي جميــع القــوى 

صفحــة  لفتــح  الســورية،  والفعاليــات 

 
ً
درءا بينهــا  فيمــا  التعامــل  فــي  جديــدة 

ملخاطــر إطالــة األزمــة أكثــر، ولكــي تتضافــر 

أجــل عقــد مؤتمــر وطنــي  مــن  الجهــود  كل 

شــامل فــي دمشــق، مــن شــأنه وضــع أســس 

إلــى  فــوق دســتورية عبــر االحتــكام  ملبــادئ 

منطــق ولغــة الحــوار، واإلصغــاء إلــى الــرأي 

الســلم  تحقيــق  أجــل  مــن  اآلخــر  والــرأي 

والحريــة واملســاواة فــي ظــل ســيادة القانــون.

إطالة األزمة السورية  ... تتمة

شامل رشق سوريا منطقة غنية بالنفط واملوارد الزراعية واملائية... مرحلة جديدة من الرصاعات عليها وهتديدات تركية ساخنة
مجموعة األزمات الدولية: التعامل مع مرحلة جديدة خطرة في شمال شرق سوريا

واالتهامــات  التصريحــات  تتصاعــد 

الســاحة  علــى  الفاعليــن  بيــن  املتبادلــة 

الســورية، وكل جهــة تســوق مبرراتهــا وفــق 

سياســاتها التــي تغطيهــا بعبــارات البــكاء علــى 

شــعبها. وحمايــة  ســوريا 

إيــران،  و  تركيــا  روســيا،  و  أمريــكا 

 علــى تعزيــز 
ً
أربعــة دول رئيســة تجهــد يوميــا

ولــكٍل  الســورية،  الســاحة  فــي  نفوذهــا 

فهنــاك  األخــرى،  عــن  تختلــف  أجنــدات 

للشــعب  ليــس  بينهــا،  محمومــة  صراعــات 

جمــل. أو  ناقــة  فيهــا  الســوري 

منبــج  مــن  ســوريا،  شــرق  شــمال 

والجزيرة-الحســكة  كوبانــي  منطقــة  إلــى 

بقعــة  الــزور،  وديــر  الرقــة  ومحافظتــي 

بالنفــط  وغنيــة  اســتراتيجية  جغرافيــة 

وذات  والطبيعيــة  املائيــة  واملــوارد  والغــاز 

قــوات  عليهــا  ســيطر 
ُ
ت شاســعة،  مســاحة 

وحــدات  عمادهــا  الديمقراطيــة،  ســوريا 

مــن  ودعــم  بمســاندة  الشــعب،  حمايــة 

لإلرهــاب  املناهــض  الدولــي  التحالــف 

بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث 

األخيــرة. مراحلــه  فــي  داعــش  دحــّر 

أمريكــي  عســكري  تواجــد  هنــاك 

وتدعــي  اإليرانــي،  الوجــود  ُيعــادي  ضخــم، 

روســيا أنــه غيــر شــرعي ويهــدف إلــى )تقســيم 

يغيــظ  كمــا  كرديــة(،  دويلــة  وقيــام  ســوريا 

)وحــدات  ـــرد 
ُ

للك داعــم  تواجــد  ألنــه  تركيــا 

أي  أنقــرة  ترفــض  الذيــن  الشــعب(  حمايــة 

طمــوح لهــم فــي إدارة ذاتيــة أو أيــة مســاهمة 

ســوريا  بنــاء  فــي  كشــركاء  لهــم  حقيقيــة 

احتــال  مــن  االنتهــاء  فبعــد  املســتقبل. 

عفريــن وإنجــاز اتفــاق سوت�ســي بخصــوص 

)بوتيــن،  رباعيــة  قمــة  وعقــد  إدلــب، 

الســبت  يــوم  أردوغــان(  ماكــرون،  ميــركل، 

تركيــا  ــدت  صعَّ  ،2018 األول  تشــرين   27

الجديدة-القديمــة  تهديداتهــا  وتيــرة  مــن 

يــوم  أردوغــان  الرئيــس  وقــال  ـــرد، 
ُ

الك ضــد 

تركيــا  »إن  األول:  تشــرين   30 الثاثــاء 

لتدميــر  واســتعداداتها  خططهــا  أكملــت 

بســوريا  الفــرات  نهــر  شــرق  اإلرهابييــن 

 
ً
نطاقــا أوســع  عمليــات   

ً
قريبــا وســتطلق 

وأكثــر فعاليــة فــي تلــك املنطقــة.«، كمــا أن 

الجيــش التركــي قــام بقصــف قــرى فــي شــمال 

غــرب كوبانــي وإطــاق نيــران أســلحته علــى 

بوابــات كوبانــي و تــل أبيــض الحدوديــة منــذ 

األول. تشــرين   28 األحــد 

الفــرات،  شــرق  فــي  األوضــاع  حــول 

الدوليــة  األزمــات  مجموعــات  أصــدرت 

مــع  )التعامــل  بعنــوان   
ً
شــاما  

ً
تقريــرا

شــرق  شــمال  فــي  خطــرة  جديــدة  مرحلــة 

تشــرين   5 وتاريــخ   /190/ برقــم  ســوريا(، 

دراســاتها  ووفــق   ،2018 ســبتمبر  أيلــول/ 

ثــاث  علــى  تجيــب  أن  تحــاول  ومتابعاتهــا 

أهميــة  مــا  الجديــد؟،  )مــا  أســئلة جوهريــة 

ذلــك؟، مــا الــذي ينبغــي فعلــه؟(، حيــث جــاء 

التنفيــذي: ملخصــه  فــي 

آذار/مــارس  الجديد؟: فــي  ))مــا 

ترامــب  دونالــد  الرئيــس  أعلــن   ،2018

مــن  األميركيــة  القــوات  ســحب  اعتزامــه 

ــق تمويــل برامــج 
ّ
شــمال شــرق ســورية وعل

كبــار  املنطقــة.  فــي  االســتقرار  تحقيــق 

الخارجيــة  السياســة  لشــؤون  مستشــاريه 

حــد  إلــى  متضاربــة  نظــر  وجهــات  قدمــوا 

مــا. وقــد أضافــت هــذه الرســائل املختلطــة 

انعــدام  عنصــر  واشــنطن  عــن  الصــادرة 

.
ً
أصــا متقلــب  وضــع  إلــى  اليقيــن 

 
ً
 أميركيــا

ً
مــا أهميــة ذلــك؟: إن انســحابا

مــن  ســورية  شــرق  شــمال  مــن   
ً
متســرعا

تتصــارع  متنافســة  قــوى  يطلــق  أن  شــأنه 

لتحقيــق االمتيــازات. وتشــمل هــذه القــوى 

فــي  )وحلفاءهــا  الشــعب  حمايــة  وحــدات 

املدعومــة  الديمقراطيــة(  ســورية  قــوات 

 
ً
مدعومــا األســد  بشــار  ونظــام   ،

ً
أميركيــا

اتفــاق  وجــود  عــدم  إن  وتركيــا.  بحلفائــه، 

يهــدد  أن  يمكــن  عليــه  متفــاوض  مســبق 

متصاعــد. صــراع  بنشــوء 

فعله؟: تتمثــل  ينبغــي  الــذي  مــا 

أفضــل فرصــة لتحا�ســي الفو�ســى فــي شــمال 

مــن  شــكل  إلــى  التوصــل  فــي  ســورية  شــرق 

أشــكال الامركزيــة يتــم التفــاوض عليــه بين 

وحــدات حمايــة الشــعب، ودمشــق وأنقــرة، 

بدعــم مــن واشــنطن وموســكو. ال ينبغــي أن 

تقوم واشــنطن باالنســحاب بشــكل متســرع 

 
ً
وال أن تربــط وجودهــا بمواجهــة إيــران. بــدال

مــن ذلــك، ينبغــي أن توفــر لقــوات ســوريا 

الوقــت  مــن  الــازم  القــدر  الديمقراطيــة 

املفاوضــات.((. إلجــراء  والنفــوذ  واملجــال 

كما جاء في ختام امللخص:

نحــو   
ً
أمانــا األكثــر  املســار  ))يتمثــل 

حصيلــة أفضــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق بيــن 

وحدات حماية الشعب ودمشق على حكم 

، قبــل 
ً
 ألنقــرة أيضــا

ً
ال مركــزي يكــون مقبــوال

إجــراء انســحاب أميركــي تدريجــي ومشــروط. 

اســتعادة  االتفــاق  يشــمل  أن  يمكــن 

حدودهــا  علــى  الســورية  الدولــة  ســيطرة 

فــي  املحلــي  األمــن  وتفويــض  الشــمالية؛ 

الحــدود  )باســتثناء  الشــرقي  الشــمال 

نفســها( للقــوات املرتبطــة بوحــدات حمايــة 

الســيطرة   
ً
حاليــا تمــارس  التــي  الشــعب 

 داخــل 
ً
؛ وإدمــاج تلــك القــوى رســميا

ً
محليــا

املؤسســات  وعــودة  الســورية؛  الدولــة 

أن  املمكــن  مــن  للدولــة.  املدنيــة  اإلداريــة 

تســاعد بعــض الضمانــات املقدمــة بحكــم 

األمــر الواقــع مــن قبــل واشــنطن وموســكو 

فــي التوصــل إلــى تفاهــم وإلــى تحا�ســي انــدالع 

العنــف مــرة أخــرى. كمــا يمكــن لانخــراط 

 لتشجيع 
ً
األميركي الفعال أن يكون ضروريا

خطــوات إضافيــة تتخذهــا وحــدات حمايــة 

وبالتالــي  أنقــرة  مخــاوف  لتهدئــة  الشــعب 

عســكري  بعمــل  القيــام  خطــر  تقليــص 

ترـكـي.((.

عبــر   
ً
كامــا التقريــر  تحميــل  يمكنكــم 

الرابــط:

 http://www.yek-dem.com/?p=5540
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مــن الســكن فــي منازلهــا، بســبب االســتيالء عليهــا 

مهجــري  توطيــن  بســبب  أو  املســلحين  قبــل  مــن 

الغوطــة وغيرهــا فيهــا، ففــي بلــدة ميــدان أكبــس 

ســكانها  مــن  ضئيلــة  نســبة  تقطــن  الحدوديــة 

األصلييــن، كمــا تــم إســكان أكثــر مــن مئتــي عائلــة 

 /60/ يقــارب  مــا  اليــزال  التــي  معبطلــي  بلــدة  فــي 

عائلــة كرديــة عائــدة إليهــا تقطــن لــدى أقربــاء لها، 

منازلهــا.  إخــالء  عــن  افديــن  الو المتنــاع   
ً
نظــرا

بتهــم  مســتمر  االعتقــاالت  مسلســل   -2

مــن  املئــات  مصيــر  واليــزال  عديــدة،  وتلفيقــات 

، وأودع املئــات فــي معتقالت، 
ً
املختطفيــن مجهــوال

مثل ســجن بلدة الراعي –شــمالي منطقة الباب، 

دون محاكمــات عادلــة، وفــي ظــروف قاســية، مــن 

وغيــره.  تعذيــب 

يتعرضــون  املختطفيــن  أهالــي  أغلــب   -3

ماليــة،  فــدى  دفــع  ألجــل  واإلهانــات  لالبتــزاز 

علــى ســبيل املثــال: تــم إطــالق ســراح املواطنيــن 

ماليــة  مبالــغ  دفــع  مقابــل  م.خ(  م.ن،  )م.س، 

كبيــرة، وتــم اإلفــراخ عــن املواطــن )ح.ح.ح( بعــد 

ســورية. ليــرة  مليــون  مبلــغ  دفــع 

ســيارات  علــى  أتــاوات  فــرض  يتــم   -4

املــارة   ،
ً
عمومــا والشــاحنات  الصغيــرة  الركــوب 

منطقــة  فــي  والفرعيــة  الرئيســية  الطرقــات  عبــر 

 
ً
وأحيانــا املســلحين،  حواجــز  قبــل  مــن  عفريــن، 

البضائــع. احتجــاز  يتــم 

مــن  الكرديــة  العوائــل  مئــات  خــروج   -5

عفريــن نحــو مناطــق كوبانــي والجزيــرة، وبعضهــا 

إلــى حلــب، منــذ مــا يقــارب ثالثــة أشــهر، نتيجــة 

مختلفــة  ومضايقــات  لضغــوط  تعرضهــا 

بســبب  أو  عــام،  بشــكل  األوضــاع  وتدهــور 

األوضــاع االقتصاديــة املترديــة وفقــدان األعمــال 

إلــى  النــزوح  حــاالت  معظــم  أن  حيــث  واألرزاق، 

باهظــة. ماليــة  مبالــغ  دفــع  عبــر  تتــم  الخــارج 

والفاكهــة  الحبــوب  مواســم  غــرار  علــى   -6

والجــوز والرمــان، التــي تــم نهبهــا بفظاظــة، وتحــت 

والفصائــل  الترـكـي  الجيــش  وإشــراف  أعيــن 

الكثيــر  علــى  الســطو  عمليــات  بــدأت  املســلحة، 

أو  مواســمها  وســرقة  الزيتــون  حقــول  مــن 

ناحيــة  قــرى  فــي   
ً
خاصــة بعضهــا،  وضمــان  بيــع 

كمــا  إعــزاز.  ملنطقــة  املتاخمــة  وروباريــا  ان  شــرَّ

تفــرض  تعاميــم  أصــدرت  املحليــة  املجالــس  أن 

الزيتــون،  محصــول  جنــي  عمليــات  علــى   
ً
قيــودا

املنتــوج  مــن   %10 نســبة  فــرض  تتضمــن  وهــي 

ل تلــك النســبة أو معظمهــا  حــوَّ
ُ
لصالحهــا، وربمــا ت

أتــاوات  جانــب  إلــى  املســلحة  الفصائــل  لصالــح 

أســاليب  بمختلــف  األهالــي  علــى  هــي  تفرضهــا 

املجالــس  تلــك  تنــوي  كمــا  والســلب،  االبتــزاز 

التصــرف  املســلحة  الفصائــل  مــع  وبالتعــاون 

راجــو  مجلــس  أصــدر  حيــث  الغائبيــن،  بأمــالك 

 بتاريــخ 2018/10/10 ينــوي فيــه 
ً
كنمــوذج إعالنــا

ضمــان حقــول زيتــون، وذكــر مصــدر موثــوق أنــه 

تــم االســتيالء علــى مــا يقــارب /15/ ألــف شــجرة 

زيتــون بيــن قريــة عدمــا وميــدان أكبــس – ناحيــة 

ســرقة  إلــى   
ً
إضافــة الربيــع.  أواخــر  منــذ  راجــو 

حقــول عائــدة ألهالــي عفريــن بأكملهــا أو قطــاف 

غائبيــن  ملواطنيــن  عائــدة  زيتــون  أشــجار  ثمــار 

بحجــة انتمائهــم إلــى حــزب االتحــاد الديمقراطــي 

PYD، مثل ما حصل في قريتي حجيالر و بعدينا، 

أو ضمــان حقــول مــن قبــل مجالــس محليــة، مثــل 

مــا جــاء فــي عقــد اتفــاق منشــور بيــن مجلــس راجــو 

أتــاوات  فــرض 
ُ
ت كمــا  النــور.  بشــركة  تســمى  ومــا 

تتجــاوز  املعاصــر،  مــن  الصــادر  اإلنتــاج  علــى 

إلــى  لتصــل   ،%10 املعلنــة  النســبة  تلــك   
ً
أحيانــا

بتســليم  القــرى  بعــض  أهالــي  طالــب 
ُ
ت أو   ،%20

كميــات كبيــرة مــن عبــوات الزيــت دون النظــر فــي 

قــرى  أهالــي  مــن  لــب 
ُ
ط مــا  مثــل  إنتاجهــا،  حجــم 

وكيــال. ومارتيــه  جويــق 

عــن  الكشــف  أجهــزة  اســتخدام  يتــم   -7

عــن  البحــث  فــي  عديــدة  أخــرى  وأدوات  األلغــام 

نشــر  حيــث  وســرقتها،  الثمينــة  واملعــادن  اآلثــار 

مقطــع  اإلنســان  لحقــوق  الســوري  املرصــد 

فيديــو بتاريــخ 2018/10/2 وبالصــوت والصــورة 

األثــري  هــوري  نبــي  فــي موقــع  آثــار  عمليــة ســرقة 

التاريخــي.

8- فــي ظــل فلتــان أمنــي، يتخــوف األهالــي مــن 

للضــرورة،  إال  عفريــن،  منطقــة  داخــل  التنقــل 

وخاصــة  الظــالم،  حلــول  بعــد  يخرجــون  وال 

فــي  األوقــات  أكثــر  يمكثــون  الشــباب، حيــث   
ً
فئــة

حــاالت  عفريــن  مدينــة  فــي  تكثــر  كمــا  منازلهــم، 

يتــم  وكذلــك  الكيفــي،  واالعتقــال  االســتفزاز 

وثائــق  لتقديــم  املدينــة  قاطنــي  علــى  الضغــط 

-يصعــب تأمينهــا فــي هكــذا أجــواء- للعقــارات التــي 

باإلخــالء. وتهديدهــم  يســكنونها، 

9- هناك حاالت اعتقال للنساء والفتيات، 

، وكذلــك حــاالت تحــرش جن�ضــي 
ً
وتعذيبهــن أيضــا

 وال يتــم اإلفصــاح عــن أغلبهــا، 
ً
واغتصــاب أيضــا

التخلــف  ثقافــة  تعميــم  محــاوالت  ظــل  فــي 

.
ً
املــرأة عمومــا علــى حيــاة  الباليــة  والعــادات 

متعمــد  بشــكل  مضــت،  أشــهر  خــالل   -10

 ،
ً
أحيانــا حارقــة  ناريــة  عيــارات  إطــالق  وبســبب 

وادي  غابــات  فــي  عديــدة  حرائــق  اندلعــت 

سارســين ووادي جرقــا – راجــو، وفــي مــا يقــارب 

بافــران،  اقــع  )مو هــاوار  جبــال  غابــات  نصــف 

حــي  أحــراش  وفــي  عســيه(،  ريشــا  هــاوار،  قلعــة 

جزيــرة  غابــة  وفــي  عفريــن،  بمدينــة  املحموديــة 

وســط بحيــرة ميدانكــي، وفــي غابــات قــرى رمضانــا 

وتتــرا وحــج حســنا وموقــع قازقلــي وشــيخ محمــد 

تقطيــع  إلــى   
ً
إضافــة جنديــرس،  وجوالقا-ناحيــة 

مــا  أنــه  زراعــي  مصــدر  ذكــر  حيــث  فيهــا،  أشــجار 

يقارب 10 أالف هكتار من أصل 32 ألف هكتار 

فــي  واملزروعــة  الطبيعيــة  الصنوبــر  غابــات  مــن 

والتقطيــع.  للحــرق  تعــرض  قــد  عفريــن  منطقــة 

شــجرة  قطــع  تــم  أنــه  مصــادر  عــدة  وذكــرت 

معميــه  شــجرة  باســم  معروفــة  كبيــرة  ســنديان 

عبــاس علــى أيــدي مســلحين، والتــي كانــت بمثابــة 

طريــق  علــى  »أرمــوت«  منحــدر  فــي  للعامــة  متنــزه 

 100 مــن  أكثــر  وعمرهــا  أكبــس،  راجو-ميــدان 

بتاريــخ  قازقلــي  غابــة  فــي  حريــق  وحــدث  عــام. 

افتعــال  تــم   10/19 ليلــة  وفــي   ،2018/10/20

فــي  التالــي  اليــوم  لظهيــرة  واســتمر  كبيــر  حريــق 

يبلــغ  الــذي  عفريــن   – املحموديــة  حــي  حــرش 

مســاحته /30/ هكتــار والــذي تــم تحريجــه عــام 

 
ً
ومتنفســا املدينــة  معالــم  مــن  ويعتبــر   ،1965

لهــا، ولــم تكتــرث الســلطات التركيــة إلــى إخمــاده، 

الحــاالت. مــن  العديــد  فــي  حصــل  مثلمــا 

أوضــاع  علــى  التقاريــر  أحــد  ســلط  كمــا 

فيــه: جــاء  عفريــن،  فــي  االيزدييــن 

منطقــة  فــي  االيزدييــن  أن  املعــروف  مــن 

عفريــن )كــرداغ( قــد تعرضــوا ملظالــم تاريخيــة، 

فتقلصــت أعدادهــم بدخــول الكثيريــن منهــم إلــى 

، حيــث 
ً
الديــن اإلســالمي وبســبب الهجــرة أيضــا

ُيقــارب  مــا  الحالــي  العقــد  بدايــة  عددهــم  ــدر 
ُ
ق

مــن  أكثــر  فــي  يقطنــون  وهــم  نســمة،  ألــف   /25/

وُيذكــر   .
ً
أيضــا عفريــن  مدينــة  وفــي  قريــة   /20/

أنهــم قــد مارســوا طقوســهم وشــعائرهم الدينيــة 

بحريــة وكان لهــم مؤسســات مدنيــة خــالل ســبع 

إلــى  الذاتيــة«،  »اإلدارة  ظــل  فــي  خلــت  ســنوات 

أن تــم احتــالل املنطقــة مــن قبــل الجيــش التركــي 

حيــث  مســلحة،  جهاديــة  فصائــل  مــن  وأتباعــه 

شــيخ  و  خاتــون  )بارســه  االيزدييــن  مــزارات  أن 

حميــد بجــوار قريــة قســطل جنــدو، شــيخ شــرف 

الديــن فــي قريــة بافلــون، حــه جــه ركــي و ملــك آدي 

ركاب  شــيخ  قيبــار،  قريــة  بجانــب  خانــه  چــل  و 

فقيــرا،  قريــة  فــي  قريــة شــادير، شــيخ ســيدي  فــي 

شــيخ علــي فــي قريــة باصوفــان، شــيخ بــركات فــوق 

قمــة جبــل بــركات، بيــر جعفــر بجانــب زيــارة عبــد 

الحنــان، أبــو كعبــة بجانــب قريــة أبــو كعبــة، منــان 

قــد  كفرجنــة(،  قريــة  علــى  املشــرف  املرتفــع  فــي 

تعرضــت إلــى العبــث والنبــش والتخريــب، وحتــى 

.
ً
أيضــا املتوفيــن  قبــور  شــواهد  تخريــب 

منهــم،   %60 مــن  أكثــر  نــزح  الحــرب  وبســبب 

وتــم منــع عــودة أهالــي قريــة بافلــون، وال يســمح 

لإليزدييــن بممارســة معتقداتهــم أو الجــرأة علــى 

البــوح عــن دينهــم، ويضغــط علــى البعــض منهــم 

، حيــث 
ً
لتــرك دينهــم أو الصــالة فــي املســاجد عنــوة

تــم تحويــل بعــض منــازل اإليزيدييــن إلــى مســاجد، 

قســطل  و  باصوفــان  قريتــي  فــي  حصــل  مــا  مثــل 

جنــدو. 

قريــة  مــن  عــام   66 شــنو  عمــر  وجــد  كمــا 

تلــت 
ُ
 أواخــر شــهر آذار املا�ضــي، وق

ً
قيبــار مقتــوال

املواطنــة )فاطمــة أحمــد كــول جوتــي( إثــر إلقــاء 

قطمــة. قريــة  فــي  منزلهــا  علــى  قنبلــة 

وتعــرض إيزدييــن إلــى االعتقــال أو الخطــف 

ممــو،  حســن  عرفــو،  )حنــان  مثــل  والتعذيــب، 

)نــوري  قيبــار،  قريــة  مــن  رشــيد(  الرحمــن  عبــد 

علــي  عينــدارا،  قريــة  مــن  نجــار(  جمــال  و  نجــار 

مصيــره  يعــرف  ولــم  عفريــن  مدينــة  مــن  صــواج 

اللحظــة. هــذه  حتــى 

فــي  جــاء  الدولــة  موظفــي  أوضــاع  وحــول 

األخيــر: التقريــر 

أمــا بخصــوص أوضــاع موظفــي مؤسســات 

الدولــة، الذيــن كان عددهــم يقــارب /10/ آالف 

بيــن قائــم علــى رأس عملــه ومتقاعــد قبــل ســنوات 

 ،
ً
تقريبــا النصــف  إلــى  العــدد  انخفــض  األزمــة، 

بســبب الهجــرة والحصــار وصعوبــات ومعوقــات 

املديريــات  مــع  والتواصــل  العمــل  فــي  االســتمرار 

تلــك  دور  تراجــع  وكذلــك  حلــب،  مدينــة  فــي 

املؤسســات. ولكــن معانــاة إضافيــة وقعــت علــى 

كاهــل املتبقيــن منهــم، أثنــاء الحــرب علــى منطقــة 

عفريــن وبعــد احتاللهــا مــن قبــل تركيــا. فمعظــم 

املديريــات طالبــت موظفيهــا لاللتحــاق بمراكــز 

حواجــز  منــع  رغــم  حلــب،  مدينــة  فــي  عملهــا 

املواطنيــن  لجميــع  والعســكرية  األمنيــة  النظــام 

مــن  ونواحيهــا  عفريــن  نفــوس  فــي  املســجلين 

دخــول حلــب، ســوى الســماح ألعــداد محــدودة 

مــن  مئــات  اضطــر  ممــا  حصريــة،  افقــات  وبمو

-125/ طائلــة  ماليــة  مبالــغ  لدفــع  املوظفيــن 

500/ألــف ليــرة ســورية عــن الشــخص الواحــد 

للمهربيــن مــن أجــل الوصــول إلــى حلــب، وأكثرهــم 

للعــودة  أخــرى  مئــات  واضطــر  أســرهم،  برفقــة 

إلــى  فــي عفريــن، فعمــدت املديريــات  إلــى ديارهــم 

البعــض  وفصــل  أجــر  بــال  إجــازات  أغلبهــم  منــح 

املديريــات  تلــك  وقــٍت التــزال  فــي  مــن وظائفهــم، 

تراعــي أوضــاع موظفيهــا فــي مناطــق أخــرى محتلــة 

مثــل اعــزاز وجرابلــس والبــاب أو تقــع تحــت نفــوذ 

فصائــل مســلحة مثــل منبــج وريــف حلــب الباقــي، 

اتبهــم  وتبقــى علــى تواصــل معهــم وتدفــع لهــم رو

إلــى حلــب. االنتقــال  إرغامهــم علــى  دون 

عفرين تحت االحتالل   ... تتمة
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يطيــُب لنــا أْن نرحــَب بكــم ونشــكركم علــى 

الطريــق   
َ
ومشــقة الســفر  أعبــاَء  تحملكــم 

للوقــوف فــي حضــرة الراحــل الكبيــر باحترام 

وخشــوع، وفــاًء لذكــراه وإخاصــه لقضيــة 

الذكــرى  فــي  واســتذكاره  املظلــوم،  شــعبه 

كمــا  نــا 
َ َ
آمل الــذي  املفاجــئ  لرحيلــه  الثامنــة 

ــَم جميــع املناضليــن الســوريين فــي ســبيل 
َ
آل

الحرية، في ســبيل كرامة املواطن والوطن.

قــادة  أبــرز  أحــَد  الكبيــُر  الراحــل  كان 

ســوريا،  فــي  الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة 

ممــن قــرأوا الواقــع السيا�ســي بموضوعيــة 

واتــزان،  أفــٍق  بســعة  الواقــع  مــع  وتعاملــوا 

األول  الرعيــل  ونهــج  لفكــر  األوفيــاء  ومــن 

ـــرد الذي قاموا بتأسيس 
ُ

من املناضلين الك

مــن  األول  الكــردي  السيا�ســي  التنظيــم 

محمــد،  خالــد  صبــري،  »أوصمــان  أمثــال 

نويــران،  حمــزة  درويــش،  عبدالحميــد 

ومحمــد  نعســان  شــوكت  حمــو،  رشــيد 

السيا�ســي  تاميــذ  ومــن  خوجــة«،  علــي 

املحّنــك املناضــل الدكتــور نورالديــن زازا، 

 
ً
حيــث ســاَر علــى دربهــم دون تــردد، خدمــة

للقضيــة الكرديــة العادلــة التــي كــّرَس جــّلِ 

ألجلهــا.  حياتــه 

فقــد  الســوري،  الوطنــي  الشــأن  وفــي 

بيــن  الربــط  إجــادة  مــن  فقيدنــا  ــَن 
ّ

تمك

مفهــوم النضــال القومــي الكــردي وشــرعية 

حقوقــه  عــن  الكــردي  الشــعب  دفــاع 

الوطنــي  والنضــال  الديمقراطيــة  القوميــة 

وقدرتــه  منطقــه  وبقــوة  العــام،  الســوري 

على اإلقناع، استطاع أْن يكسب أصوات 

والسياســيين  املثقفيــن  مــن  العديــد 

الوطنييــن العــرب إلــى جانــب هــذه القضيــة 

إطــار  فــي  هــا 
َّ
حل يســتوجُب  التــي  الوطنيــة 

وحــدة البــاد علــى قاعــدة املســاواة التامــة 

الوطنيــة  املكونــات  كل  بيــن  الحقــوق  فــي 

إلــى   
ً
معــا وتوصلــوا  تمييــز،  أو  دون عســف 

 2005 دمشــق  إعــان  ائتــاف  تأســيس 

والدعــوة ملؤتمــٍر حــواٍر وطنــي ســوري عــام 

دون إقصــاء، لانتقــال السيا�ســي الســلمي 

الرحبــة  الديمقراطيــة  آفــاق  نحــو  بالبــاد 

والشــمولية،  االســتبداد  مــن  والتخلــص 

االســتراتيجية  رؤيتــه  فــي   
ً
مصيبــا كان  وقــد 

للحــوار وســيلة وحيــدة لحــّل كافــة القضايــا 

والتعامــل   
َ

والعنــف القمــَع  ألن  الوطنيــة، 

تصلــَح  أن  لهــا  يمكــن  ال  األمني-العســكري 

بهــا. ُيقتــدى   
ً
حلــوال

أيها األعّزاء...

نعــرَج  أن  لنــا  ُبــدَّ  ال  املناســبة،  بهــذه 

العــام،  السيا�ســي  الوضــع  علــى   
ً
قليــا

بادنــا  تشــهده  مــا  علــى  األضــواء  لتســليط 

منــذ  قــذرة  عبثيــة  بحــرٍب  املبتليــة  ســوريا 

أنهكــت  ســنوات،  الثمانــي  يقــارب  مــا 

نظــام  يتحّمــل  الوطــن،  ودّمــرت  الشــعَب 

األولــى،  مســؤوليتها  دمشــق  فــي  االســتبداد 

وميليشــيات  بإيــران  اســتقوى  حيــث 

رو�ســي  وبدعــٍم  اللبنانــي  هللا  حــزب 

كمــا  وعســكري.  دبلوما�ســي  سيا�ســي، 

آلــْت  عمــا  التاريخيــة  املســؤولية  تتحمــل 

الســورية  املعارضــة  البــاد   أوضــاُع  إليهــا 

اإلســاموية التــي ذابــْت فــي هيــاكل جماعــة 

اإلخــوان املســلمين الرجعيــة املتخلفــة التــي 

لــدول  السيا�ســي  قرارهــا  بتســليم  ارتضــْت 

اإلقليــم، مثــل تركيــا وبعــض دول الخليــج 

العربــي، التــي تســتعملها كورقــة للمســاومة 

ومصالحهــا  غاياتهــا  لتحقيــق  واالبتــزاز 

أيــة  دون  الدوليــة،  السياســة  أســواق  فــي 

التواقيــن  الســوريين  لحقــوق  مراعــاة 

باألمــن  والحامليــن  والتغييــر،  الحريــة  إلــى 

إلــى تعثــر مجلــس األمــن   
ً
والســام، إضافــة

التــي  املأســاة  لهــذه  حــّلٍ  إيجــاد  فــي  الدولــي 

الدولــي  واألمــن  املنطقــة  أمــَن  تهــدد  باتــت 

أصقــاع  إلــى  آثارهــا  وصلــْت  حيــث  برمتــه، 

الجماعيــة  اللجــوء  رحــات  عبــر  العالــم 

الــذي  األمــان  عــن   
ً
وبحثــا املــوت  مــن   

ً
هربــا

هــذه األرض  مــن  بقعــة  أيــة  فــي  يجــدوه  لــم 

وِبحارهــا!!.. محيطاتهــا  وحتــى  الشاســعة 

 
َ
املعارضــة تركيــا  اســتغلت  فقــد 

اإلســاموية  والجماعــات  الســورية 

فــي  املتطرفــة لتحقيــق أهدافهــا وأطماعهــا 

بمعــاداة  تلخيُصهــا  يمكــن  التــي  ســوريا، 

الكــردي  للشــعب  القوميــة  الحقــوق 

مــن  أجــزاٍء  فــي  وأطماعهــا  �ســيء،  كّلِ  قبــل 

إلــى  وضمهــا  القتطاعهــا  ســوريا  أرض 

لــواء  بضــّم   
ً
ســابقا فعلــْت  كمــا  حدودهــا، 

فأقدمــت  إليهــا،  الســورية  اإلســكندرون 

حّمــى  ظــّلِ   وفــي  قــة،  ملفَّ ذرائــع  وتحــت 

علــى  العظمــى  الدوليــة  القــوى  تصــارع 

وانقســام  النفــوذ،  ومناطــق  املصالــح 

احتــال  علــى  وشــللها،  الدوليــة  املنظمــة 

جرابلــس ومــن ثــم عفريــن بتوافــق رو�ســي-

نظيرهــا،  قــلَّ  خطيــرة  ســابقة  فــي  أمريكــي، 

لدولــة  الدوليــة  الحــدود  بانتهــاك  فقامــْت 

واحتــال  املتحــدة  األمــم  فــي  عضــو  جــارة 

 
ً
تجــاوزا ذلــك  يعــّد  حيــث  منــه،  أجــزاء 

الدوليــة،  والعاقــات  الدولــي  للقانــون 

التركيــة-  الدولــة  قيامهــا-أي  عــن  عــدا 

الفيدرالــي  العــراق  دولــة  ســيادة  بانتهــاك 

عســكري  واجتيــاح  جويــة  لغــاراٍت  وشــّنها 

محاربــة  بذريعــة  الشــمالية،  ملناطقهــا 

فيــه  يعــد  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  اإلرهــاب، 

التناغــم  مــدى  متابــٍع  أّي  علــى   
ً
خافيــا

اإلرهابيــة  املنظمــات  وبيــن  بينهــا  والتوافــق 

العامليــة بــدًء مــن شــبكات القاعــدة وجبهــة 

الفصائــل  مــن  وغيرهــا  وداعــش  النصــرة 

ســعيها  ســياق  وفــي  املتطرفــة.  الراديكاليــة 

الكرديــة،  القضيــة  إلــى  لإلســاءة  املحمــوم 

تقــوم تركيــا اليــوم ببــذل قصــارى جهودهــا 

ـــرد الســوريين مــن املشــاركة فــي 
ُ

إلقصــاء الك

اللجنــة الدوليــة لصياغــة الدســتور، بغيــة 

صــدور  علــى   
ً
جاثمــا والغبــن  الظلــم  إبقــاء 

ـــرد وإبقائهــم مكّبليــن مهّمشــين مســلوبي 
ُ

الك

واملصيــر. اإلرادة 

أمــا فــي الشــأن الكــردي، وبعــد اجتيــاح 

ميليشــيات الحشــد الشــعبي املدعــوم مــن 

نظــام طهــران الدمــوي املتخلــف للمناطــق 

واحتالهــا  املســتقطعة  الكردســتانية 

تركيــا  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  لكركــوك 

بتوافــٍق أمريكــي، ومــن ثــّم الجريمــة النكــراء 

فــي شــهر  الترـكـي ملنطقــة عفريــن  لاحتــال 

الفصائــل  ليــد  وإطاقهــا  املنصــرم،  آذار 

الجيــش  اســم  تحــت  املنضويــة  املســلحة 

املعــارض  الســوري  التابــع لإلئتــاف  الحــر 

واملشــبعة بــروح الحقــد والكراهيــة ونزعــة 

بحــق  يوميــة  لجرائــم  وارتكابهــا  االنتقــام، 

الهجــرة  علــى  إرغامهــم  بغيــة  املواطنيــن، 

تغييــر  إلحــداث  وحقولهــم  أرضهــم  وتــرك 

تنــال مــن الوجــود الكــردي علــى  ديمغرافــي 

أصيــَب  العــام،  الــرأي  أنظــار  أمــام  أرضــه 

ـــرد بصدمــة مهّولــة مــن موقــف الحلفــاء 
ُ

الك

العالمــي.  اإلرهــاب  محاربــة  فــي  والشــركاء 

ـــرد الحصــوَل علــى حقوقهــم 
ُ

فقــد تأّمــل الك

بحريــة  للعيــش  هــم 
ُ
إنصاف يتــمَّ  وأن 

تضحياتهــم  علــى   
ً
مكافــأة أرضهــم،  علــى 

وتميزهــم فــي الدفــاع، واجتــراح قواتهــم مــن 

ووحــدات  الشــعب  ووحــدات  البيشــمركة 

املــرأة لبطــوالٍت أبهــرت العالــم، ال أن يتــّم 

إعــادة إطــاق يــد أنظمــة اإلقليــم ملمارســة 

مــة 
َ
ل
ْ
ظ

َ
امل القتــل والعســف بحقهــم وعــودة 

يخفــى  وال  األول.  مربعهــا  إلــى  الكرديــة 

مــن  حزبنــا  بــه  يقــوم  مــا  الصــدد  هــذا  فــي 

وتوثيــق  والخــارج  الداخــل  فــي  نشــاطات 

جانــب  مــن  املرتكبــة  والجرائــم  االنتهــاكات 

جيــش االحتــال التركــي والفصائــل املؤتمــرة 

بأمــره بحــق أهلنــا فــي عفريــن مــن عمليــات 

قتــل وســلٍب ونهــب وإحــراق الحقــول وإزالــة 

املنطقــة  مــن  الكرديــة  األثريــة  املعالــم  كل 

الصلــة. ذات  الدوليــة  للجهــات  وتســليمها 

أيها الحضور الكريم...

كما تعلمون أن حزبنا قد قّرَر التعامل 

علــى   
ً
حرصــا الذاتيــة  اإلدارة  مــع  اإليجابــي 

األمــن واألمــان، واالقتنــاع التــام بــأن وجــود 

التــي  الفو�ســى  مــن  خيــٌر  منقــوٍص  قانــون 

يخفــى  وال  للخطــر،  النــاس  حيــاة  تعــرض 

ينكــر  أن  منصــٍف  كل  علــى 

إحياء الذكرى السنوية  ... تتمة

 5



5الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 301 / تشرين أول 2018 م - 2630ك تقارير وأخبار

خدمــاٍت  مــن  اإلدارة  هــذه  قدمْتــه  مــا 

علــى  منــه  األمنــي  الجانــب  وفــي  للمواطنيــن 

حزُبنــا  شــارك  كمــا  الخصــوص.  وجــه 

 
ً
دعمــا الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  فــي 

لخدمــة املواطــن ولتخفيــف أعبــاء الحيــاة 

عنــه فــي ظــل الفــراغ األمنــي واإلداري الــذي 

هــذا  أّن  الكرديــة، إال  فــي مناطقنــا  حصــل 

التعامــل اإليجابــي ال يعنــي مصــادرة حقنــا 

السياســات  ومعارضــة  الــرأي  إبــداء  فــي 

عمــل  يصاحــب  الــذي  والفســاد  الخاطئــة 

واتخاذهــا  ومســؤوليها،  مؤسســاتها  بعــض 

آثارهــا  تتــرك  للمواطــن،  مســيئة  لقــراراٍت 

 علــى حيــاة املواطــن وتلحــق 
ً
الســيئة أحيانــا

مثلمــا  ومســتقبله،  بمعيشــته  الضــرَر 

تشهده هذه األيام الحملة غير املبررة على 

يطلــُب  حيــث  الرســمية،  التعليــم  مناهــج 

القــوى  إشــراَك  الحــاالت  هــذه  مثــل  فــي 

االختصــاص  ذات  والجهــات  السياســية 

نتائــج  إلــى  للوصــول  معمقــة  نقاشــاٍت  فــي 

ُمرضيــة، تجّنــب مناطقنــا مــن التوتــر الــذي 

واملعاديــة  الحاقــدة  القــوى  بعــض  تســعى 

فــي  لاصطيــاد  إثارتهــا  إلــى  فيهــا  لاســتقرار 

امليــاه العكــرة بغيــة النيــل مــن حالــة األمــن 

بهــا. تنعــم  التــي  األهلــي  والســلم 

، نقول، إننا واثقون بأن شــعبنا 
ً
ختاما

قــادٌر علــى تجــاوز محنتــه بصبــره وعزيمتــه 

مواصلــة  إلــى   
ً
مجــددا والعــودة  املعهــودة، 

حقوقــه  عــن   
ً
دفاعــا والنضــال  العمــل 

نتابــُع  املهــدورة، وأننــا مــن جانبنــا، ســوف 

العمــل رغــم كل الصعــاب فــي ســبيل وحــدة 

الصــف الكــردي، هــذه الوحــدة التــي وضــع 

الراحــل املناضــل اســماعيل عمــر أسَســها، 

عــن  نحيــَد  ولــن  لتحقيقهــا،  حياتــه  وأفنــى 

هــذا الــدرب، مســتمدين العــزَم مــن قوتكــم 

وتضامنكــم.

اســماعيل  املناضــل  لــروح  املجــُد 

الوطــن لشــهداء  املجــُد  عمــر، 

 إلصغائكم...
ً
وشكرا

بعــد  الحــزن  أيــام  أجــواء  إلــى  وللعــودة 

والتقديــر  شــيار(  )أبــا  لـــ  املفاجــئ  الرحيــل 

التــي  الكلمــة  لكــم  ترجــم 
ُ
ن القــاه،  الــذي 

ســكرتير   – آلــي  شــيخ  الديــن  محــي  ألقاهــا 

الحزب بالكردية في مراســم تشــييع جثمان 

الفقيــد، يــوم الثاثــاء 2010/10/19، إلــى 

نصهــا: فيمايلــي  العربيــة، 

األخوة واألخوات األعزاء...

ممثلو األحزاب واملنظمات...

الحضور املحترمون...

وباســم   
ً
جميعــا بكــم   

ً
وســها  

ً
أهــا

إليكــم  نتقــدم  لحزبنــا  القياديــة  الهيئــة 

التعــازي. بأحــّر 

اليــوم، يــوم الثاثــاء الواقــع فــي التاســع 

عشــر مــن شــهر تشــرين األول عــام 2010 

، حيــث اجتمعتــم فــي قريــة  هــو يــوٌم تاريخــيٌّ

قره قوي لوداع الراحل األستاذ إسماعيل 

عمــر، الــوداَع األخيــر وإلقــاَء النظــرة األخيرة 

عمــر  إســماعيل  الطاهــرة،  جثمانــه  علــى 

الــذي أغمــَض عينيــه بقلــٍب تملــؤه الراحــة 

البيــاض  ناصــع  بســجّلٍ  غادَرنــا  واألمــل، 

وزاخــٍر بالعمــل والتضحيــة والعطــاء.

األخوة واألخوات...

محبــون  أنتــم  كمــا   
ً
تمامــا تأكــدوا 

هــو  كان  إســماعيل،  لألســتاذ  وأوفيــاٌء 

 
ً
وفيــا قلبــه،  أعمــاق  مــن  لكــم   

ً
وفيــا  

ً
أيضــا

ســوريا...  لوطنــه   
ً
وفيــا الكــردي،  لشــعبه 

ـــرد 
ُ

الك مــع  صداقتــه  تقتصــْر  لــم  حيــث 

كانــت   
ْ
إذ  ،

ً
تعداهــا كثيــرا بــل  دون غيرهــم، 

ــه عاقــاُت صداقــٍة وطيــدٍة مــع املئــات 
ُ
تربط

واملثقفيــن  والسياســيين  الوطنييــن  مــن 

العــرب واآلشــوريين والشــراكس والتركمــان 

فــي  واملســيحيين،  املســلمين  مــع  واألرمــن، 

العديــد مــن املــدن واملحافظــات الســورية.

وإخــاص  بنشــاٍط  الراحــل  ناضــَل 

متميــز، عمــَل بمســؤولية وإيمــاٍن علــى مــدى 

شــعبه  خدمــة  فــي   
ً
عامــا أربعيــن  مــن  أكثــر 

سياســة  علــى  خالهــا   
َ
حافــظ املظلــوم، 

حزبــه ونهجــه، لذلــك، حظــَي علــى احتــرام 

قلوَبهــم. وســكَن  الجميــع 

بقــدر مــا كان األســتاذ إســماعيل عمــر 

 لحزبــه، كان بــذات القــدر 
ً
 ورئيســا

ً
مســؤوال

 لرفاقــه فــي الشــدائد 
ً
 وفيــا

ً
، رفيقــا

ً
متواضعــا

واملحــن، كمــا أنــه لــم يكــن يتكابــُر علــى أبنــاء 

يمتلــُك   ،
ً
شــهما كان  ألنــه  البّتــة،  شــعبه 

لإلنســان   
ً
كبيــرا  

ً
وحبــا إنســانية  خصائــَل 

ــه املفاجــئ 
َ
والقيــم النبيلــة. لهــذا، فــإن رحيل

تعــد  بــل   لحزبنــا وحســب، 
ً
َعــدُّ خســارة

ُ
ت ال 

الكرديــة،  الوطنيــة  الحركــة  لــكل  خســارة 

لســوريا   
ً
خســارة والعــرب،  للكــرد  خســارة 

برّمتهــا.

ومســكُنُه  عمــر  إســماعيل  مقــاَم  إن 

هــو بجــوار ســلطان باشــا األطــرش، الشــيخ 

هنانــو!. وإبراهيــم  العلــي  صالــح 

ومســكنه  عمــر  إســماعيل  مقــاَم  إن 

صــادق  قاســملو،  الدكتــور  بجــوار  هــو 

ومــا  عبدالرحمــن  ســامي  شــرفكندي، 

البارزانــي!. مصطفــى 

ه 
ُ
ومســكن عمــر  إســماعيل  مقــام   

ّ
إن

بوجــاق  فايــق  عنتــر،  مو�ضــى  بجــوار  هــو 

آلجــي!. وســعيد 

ه 
ُ
ومســكن عمــر  إســماعيل  مقــام  إنَّ 

جكرخويــن،  نويــران،  حمــزة  بجــوار  هــو 

نورالديــن  والدكتــور  صبــري  أوصمــان 

ظاظــا!.

إنَّ مقام إسماعيل عمر ومسكنه هو 

عبدالرحمــن  زيبــار،  عبدالحميــد  بجــوار 

أوصمــان والدكتــور نــواف حســين!.

 أننــا ســوف نواصــُل الســيَر علــى 
ً
وعهــدا

األســتاذ  الخالــد  وعقانيــة  إخــاص  درب 

إســماعيل عمــر، ونتابــُع النضــاَل علــى تلــك 

الــدرِب دون تــردد.

القياديــة  الهيئــة  وباســم  أخــرى،   
ً
مــرة

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة  لحــزب 

 
ً
ســوريا)يكيتي( نعزيكــم ونتمنــى لكــم حيــاة

الصادقــة  بالتعــازي  نتقــدم  ســعيدة، كمــا 

ألهــل  عمــر،  إســماعيل  ورفــاق  ألصدقــاء 

الحســكة  ملحافظــة  قــوي،  قــره  قريــة 

ســوريا. وشــعب 

الصادقــة  بالتعــازي  نتقــدم   
ً
وختامــا

ولبناتــه  عمــر،  إســماعيل  الراحــل  لــذوي 

األفاضــل.  وأبنائــه 

 إلصغائكم...
ً
وشكرا

-----------

هــذا وكان ضمــن مراســم حفــل إحيــاء 

)أبــا  للفقيــد  الثامنــة  الســنوية  الذكــرى 

علــى  الــورود  مــن  أكاليــل  وضــع  شــيار(، 

حضرتــه  فــي  والوقــوف  الجميــل،  ضريحــه 

وإجــال. بخشــوع 

كمــا وردت مــن عائلــة الشــاعر الراحــل 

املناســبة،  بهــذه  عــزاء  برقيــة  جكرخويــن 

إلــى  ترجمتهــا  فيمايلــي  الكرديــة،  باللغــة 

العربيــة:

لرحيــل  الثامنــة  الذكــرى  بمناســبة 

صــادف  الــذي  عمــر  إســماعيل  األســتاذ 

األول  تشــرين  شــهر  مــن  عشــر  الثامــن 

لقــد  واأل�ســى.  بالحــزن  أشــعُر  الجــاري، 

اجتمعــُت مــع الراحــل ثاثــة مــراٍت فقــط، 

كان  حديثــه  بــأن  أقــول  للحقيقــة  لكــن 

 لدرجــة أن املــرء لــم يكــن ليرغــُب فــي 
ً
طيبــا

مغادرتــه.

 وتــرك فــي 
ً
 لكــن لألســف، غادرنــا مبكــرا

يغادرنــا  أن  املحــزن  ومــن  حســرة،  قلوبنــا 

لهــم حضــوٌر  أمثــال هــؤالء الرجــال الذيــن 

إننــي  الحقيقــة  فــي  مجتمعهــم.  فــي  واحتــرام 

 ،
ً
لــن أنســاه وقــد حزنــُت علــى رحيلــه كثيــرا

نــادرون. أمثالــه  ألن 

أحّر التعازي للشعب الكردي.

أحّر التعازي لرفاقه.

ستوكهولم 2018/10/26

عائلة الشاعر جكرخوين

يو جكرخوين
َ

ك

إحياء الذكرى السنوية  ... تتمة

إحياء الذكرى السنوية األولى لرحيل الشهيد رودي عمو

وســرى  الدرباســية  منظمتــا  أحيــت 

كانيه لحزب الوحدة )يكيتي(، يوم الجمعة 

26 تشرين األول 2018، الذكرى السنوية 

األولــى الستشــهاد رفيقهــا البيشــمرگه رودي 

صالــح عمــو، بقــراءة الفاتحــة علــى ضريحــه 

 ،« قــوي  قــره   « بقريــة  رأســه  مســقط  فــي 

ووضــع أكاليــل 

مــن الــورود عليــه، وإلقــاء كلمــات معبــرة فــي 

رحيلــه.
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حضور مؤتمر للتجمع اإليزيدي السوري في ألمانيا

ختريج دفعة من طالب جامعة روزآفا... وطالب جامعة عفرين عىل أمل العودة

اإلدارات  إنجــازات  إحــدى  مــن 

وكوبانــي  الجزيــرة  مناطــق  فــي  الذاتيــة 

وعفريــن، افتتــاح معاهــد تعليــم متوســطة 

اللغــة  مجــال  فــي   
ً
وخاصــة وجامعــات، 

ـــرد 
ُ

الك منهــا  ُحــرم  التــي  الكرديــة،  والثقافــة 

علــى  يعيــش  كشــعب  اضطهدتهــم  دوٍل  فــي 

التاريخيــة. أرضــه 

تمــوز  فــي  افتتاحهــا  مــن  عاميــن  بعــد 

يــوم  روزآفــا،  جامعــة  أقامــت   ،2016

لـــ  تخــرج  حفــل   ،2018/10/27 الســبت 

واألدب  اللغــة  كليــة  مــن  طالــب   /118/

فــي صالــة زانــا بمدينــة قامشــلو،  الكــردي، 

وأهاليهــم،  املتخرجيــن  الطــاب  حضــره 

ومــن  وسياســية  ثقافيــة  وشــخصيات 

الذاتيــة. اإلدارة 

كلمــات  إلقــاء  الحفــل  مراســم  تضمــن 

وفقــرات غنــاء ودبــكات، وتوزيــع الشــهادات 

بينهــم /66/ طالبــة،  علــى املتخرجيــن، مــن 

وســط مشــاعر الغبطــة والفــرح.

جامعــة روژآفــا تتضمــن كليــات )الطــب 

البشــري، الهندســة باختصاصــات »زراعــة 

–اتصــاالت«،  –بتــرول  –معلوماتيــة 

)معلــم  باختصاصــات  والتعليــم  التربيــة 

كيميــاء(،   – فيزيــاء   – رياضيــات   – صــف 

الكــردي. واألدب  اللغــة  كليــة  إلــى   
ً
إضافــة

هــذا وهنــاك مشــاريع الفتتــاح جامعــات 

.
ً
أخــرى، وفــي منطقــة كوبانــي أيضــا

التــي  عفريــن  جامعــة  طــاب  أمــا 

إلــى  ووصلــوا   ،2015 خريــف  فــي  افتتحــت 

الســنة الثالثــة، يعتصــر قلوبهــم األلــم مــن 

حلمهــم  وتبــدد  دراســتهم،  عــن  االنقطــاع 

بعــد  الجامعــة  إغــاق  بســبب  التخــرج،  فــي 

مــن قبــل  تخريبهــا ونهــب محتويــات مبناهــا 

واملحتليــن. املرتزقــة 

كانــت جامعــة عفريــن تتضمــن كليــات 

زراعــة،  إعــام،  االقتصــاد،  )الطــب، 

مرحلــٍة  وفــي  كهروميكانيــك(  كــردي،  أدب 

متقدمــة مــن اإلمكانــات، إلــى جانــب العديــد 

املتوســطة. املعاهــد  مــن 

بعــد تنهيــدة مشــحونة باأللــم قالــت لنــا 

الطالبــة )ن.ع(: كنــت فــي الســنة الثالثــة مــن 

الكــردي  واألدب  اللغــة  كليــة  فــي  الدراســة 

عليهــا  الحــرب  إثــر  عفريــن  غادرنــا  عندمــا 

بدايــة هــذا العــام، لقــد بذلنــا جهود مضنية 

ولغتنــا  الكرديــة  والثقافــة  األدب  تعلــم  فــي 

تاريــخ شــعبنا، ووصلنــا  األم واالطــاع علــى 

حلمنــا،  تبــدد  لكــن  متقدمــة...  مرحلــة  إلــى 

راودنــا  لطاملــا  الــذي  الجميــل  الحمــل  ذاك 

، علــى أمــل التخــرج مــن 
ً
أنــا وزمائــي طويــا

الجامعة كدفعة أولى والعيش في مستقبل 

مزدهــر... ينتابنــا اآلن حــزن شــديد، ولكننــا 

النفقــد األمــل بالعــودة إلــى عفريــن فــي أجــواٍء 

مــن الســلم واألمــان، كمــا كانــت«.

الذكرى السابعة والعرشون الغتيال الشهيد عبد احلميد زيباري
األول  تشــرين  شــهر  مــن  العاشــر  فــي 

أمنيــة  لخطــة   
ً
وتنفيــذا  ،1991 عــام  مــن 

خبيثــة، وبهــدف قطــع الطريــق أمــام انتشــار 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الحــزب 

التوحيــدي  مؤتمــره  عقــد  بعــد  املوحــد، 

صفوفــه  وتوســع   1990 آب  مــن  األول  فــي 

وحلقــة جماهيــره مــن املثقفيــن والوطنييــن 

الكــردي  شــعبهم  مصلحــة  علــى  الغيوريــن 

ســوريا،  بلدهــم  مصلحــة  مــع  املرتبطــة 

العضــو  اغتيــال  علــى  غــادرة  أيــاٍد  أقدمــت 

زيبــاري  الحميــد  عبــد  الرفيــق  القيــادي 

يــوم  أوشــاغي  معمــل  بقريــة  حقلــه  فــي 

يحظــى  الشــهيد  كان   .1991/10/10

 
ً
نظــرا ـــرد 

ُ
الك جبــل  أهــل  عمــوم  باحتــرام 

والتزامــه  ســيرته  وحســن  الطيبــة  لســمعته 

كان  والتــي  اليوميــة،  وقضاياهــم  بهمومهــم 

يــراد منهــا إضافــة إلــى مــا ســبق مــن أهــداٍف 

خلــق  إلــى   
ً
وصــوال الكرديــة،  األجــواء  توتيــر 

مدّمــر. أخــوّيٍ  واقتتــال  فتنــة 

إال أّن قيــادة الحــزب قــد تعرفــْت حينهــا 

حكمــة وعلــى أدواتهــا 
ُ
علــى الخطــة األمنيــة امل

 
ً
الغــادرة فــي هــذه الجريمــة وتفاصيلهــا، وردا

منهــا  يــراد  كان  التــي  األمنيــة  اللعبــة  علــى 

إراقــة املزيــد مــن الدمــاء، قــد نظمــت مســيرة 

مــن  اآلالف  عشــرات  فيهــا  شــارك  ســلمية، 

ـــرد الذيــن قدمــوا مــن أقا�ســي الجزيــرة 
ُ

الك

ودمشــق،  وعفريــن  وكوبانــي  الســورية 

والتــي وصلــت إلــى ضريــح الشــهيد فــي قريتــه، 

هــذا  إدانــة  علــى  أكــدت  كلمــات،  وألقيــت 

تكــف  لــم  إن  وقالــت،  الجبــان،  العمــل 

الســلطة القمعيــة فــي دمشــق عــن ممارســة 

عمليات االغتيال السيا�سي، فإن املظاهرة 

تــّم  وبذلــك،  دمشــق.  فــي  ســتكون  القادمــة 

إفشــال املخطــط األمنــي وأتباعــه وأدواتــه، 

الوخيمــة. نتائجــه  مــن  وتجنيــب شــعبنا 

والعشــرين  الســابعة  الذكــرى  فــي 

زيبــاري،  الحميــد  عبــد  الرفيــق  الستشــهاد 

أننــا  الشــهداء علــى  ولــكل  لــه  العهــد  نجــدد 

أهدافهــم. تحقيــق  درب  علــى  ماضــون 

عبــد  الشــهيد  والخلــود  املجــُد  لــك 

ـــرد.
ُ

الك شــهداء  ولــكل  زيبــاري  الحميــد 

مــن  وفــد  حضــر  منــه،  لدعــوٍة   
ً
تلبيــة

لحــزب  أوربــا  ملنظمــة  القيادّيــة  الهيئــة 

)فرهــاد  مــن  كل  ضــّم  )يكيتــي(  الوحــدة 

مو�ســى، وفتحــي عمــرو، وزنــار محــي( املؤتمــر 

الثالــث للتجمــع اإليزيــدي الســوري، والــذي 

عقــد بتاريــخ 2018/10/21 فــي مدينــة لونــه 

تحريــر عفريــن  مــن  تحــت شــعار:  األملانيــة 

المركزيــة.  ديمقراطيــة  ســوريا  نحــو 

باســم   
ً
كلمــة مو�ســى  فرهــاد  القــى  وقــد 

املؤتمــر  إعــداد  لجنــة  فيهــا  شــكر  الحــزب، 

للمؤتمــر  وتمنــى  الدعــوة،  لتوجيههــم 

النجــاح، كمــا تطــرق فــي حديثــه إلــى الوضــع 

 ومــا آلــت إليهــا األحــداث، 
ً
الســوري عمومــا

للتدخــل   
ً
ملعبــا ســوريا  أصبحــت  حيــث 

ســوريا  مــع  كحــزب  »إننــا  وقــال:  الخارجــي. 

فيهــا  تصــان  المركزيــة  ديمقراطيــة  حــرة 

الشــعب  حقــوق  فيــه  بمــا  الجميــع  حقــوق 

الكــوردي«.

وحــول الوضــع فــي عفريــن أكــد مو�ســى 

أن أي عمــل أو نشــاط مــن أجــل عفــري،ن 

إدانــة  الرئيــس  عنوانــه  يكــون  أن  يجــب 

احتــال  دولــة  واعتبارهــا  التركيــة  الدولــة 

كل  عــن  القانونّيــة  املســؤولّية  وتحميلهــا 

هنــاك. املرتكبــة  الجرائــم 

وفــي ختــام كلمتــه دعــا مو�ســى الجميــع 

إلــى ضــرورة العمــل مــن أجــل تقريــب وجهات 

 اســتعداد حــزب 
ً
النظــر بيــن الفرقــاء، مبديــا

الوحــدة )يكيتــي( للعمــل املشــترك واالســهام 

فــي أي جهــد قــد يف�ســي إلــى وحــدة الصــف 

التــي  الحساســة  املرحلــة  هــذه  فــي  الكــردي 

الكرديــة   واملناطــق 
ً
بهــا ســوريا عمومــا تمــّر 

فــي ســوريا بشــكل خــاص.
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عمل ميداني متواصل في مدينة كوباني

عارف حسو

لوحــظ فــي مدينــة كوبانــي عمــل ميدانــي 

وتزقيتهــا،  طرقــات  تعبيــد  متواصــل، 

حمــات النظافــة ونقــل القمامــة، وترحيــل 

خــارج  إلــى  الدمــار  مخلفــات  مــن  األنقــاض 

كــردي  صالــح  مــع  لقــاء  لنــا  فــكان  كوبانــي. 

نائــب رئيــس بلديــة كوبانــي، فتحــدث إلينــا 

كوبانــي  بلديــة  فــي  العامليــن  نحــن   :
ً
قائــا

وهدفنــا  واحــد،  عمــل  كفريــق  نعمــل 

األســاس خدمــة املدينــة، وقــد أنجزنــا هــذا 

مايلــي:  العــام 

للصحــي  للصــرف  شــبكة  تنفيــذ   -1

بطــول /5000/ متــر فــي مــا يعــادل 30% مــن 

كوبانــي. مدينــة  مســاحة 

وفرعيــة  رئيســية  طرقــات  تعبيــد   -2

يعــادل  مــا  طــن،   /5000/ بكميــة  وتزفيتهــا 

يقــارب  مــا  فــي  مكعــب،  متــر   /30000/

كوبانــي. مدينــة  مســاحة  نصــف 

3- تأميــن أربــع باصــات للنقــل وبأجــور 

ل   /25/ بـــ  املدينــة  ضمــن  إحداهــا  رمزيــة، 

صريــن،   – كوبانــي  خــط  علــى  وآخــر  س، 

الجلبيــة،   – كوبانــي  خــط  علــى  وبــاص 

وبــاص علــى خــط كوبانــي – القنايــة، بأجــر 

س. ل   /50/ راكــب 

فــي  العريــض  الشــارع  تزفيــت   -4

مدينــة كوبانــي، شــارع الـــ /48/ م، وتعبيــد 

بمســاحة  االنترلــوك  بأحجــار  الرصيــف 

مربــع. متــر   /15000/

ملكاتــب  املخصــص  املــكان  تزفيــت   -5

الســيارات الواقــع جنــوب كوبانــي بـــ 3 كــم.

6- تعبيــد وتزفيــت شــوارع ســوق الهــال 

الواقــع شــرق كوبانــي، الرئيســية والفرعيــة.

قــره  فــي  للزفــت  مجبــل  تجهيــز   -7

مــن  كل  انتاجــه  يغطــي  حيــث  قــوزاق، 

ومنبــج. كوبانــي  منطقتــي 

الشــيوخ،   – كوبانــي  طريــق  قشــط   -8

وتســويته.

عــرب  بئــر  ايدقــوي-  طريــق  تعبيــد   -9

كــم.  3 بطــول 

قيــد  وهــي  املســتقبلية  املشــاريع  أمــا 

واالعــداد:  الدراســة 

1- اســتدراج عــروض أســعار مــن أجــل 

دهــن أبــواب املحــات، حيــث لــكل حــي لــون، 

حســب مــا تقــرره البلديــة.

محــل   /700/ إنجــاز  علــى  العمــل   -2

خــال  وســينتهي  الصناعيــة،  املنطقــة  فــي 

دونــم.  20 بمســاحة  ســنتين 

جميــع  »إن  كــردي،  صالــح  وأضــاف 

ميزانيــة  مــن  هــي  املشــاريع  تلــك  نفقــات 

عاقــة«. أيــة  للمنظمــات  وليــس  البلديــة، 

تبقــى األعمــال املنجــزة واملزمــع القيــام 

بهــا موضــع ارتيــاح وامتنــان املواطنيــن، وإن 

كان هنــاك ســلبيات أو انتقــادات توجــه إلــى 

اإلدارة ومؤسســاتها.

زيارة لممثلية إقليم كردستان في النمسا
برئاســة حبيــب إبراهيــم عضــو الهيئــة 

القياديــة للحــزب ومســؤول منظمــة أوربــا 

زار وفــد مــن حــزب الوحــدة )يكيتــي(، يــوم 

حكومــة  ممثليــة   ،2018/10/22 اإلثنيــن 

العاصمــة  فــي  العــراق،  كردســتان  إقليــم 

الدكتــور  مــع  والتقــى  فيينــا،  النمســاوّية 

وهنــأ  اإلقليــم،  ممثــل  رمضــان  مصطفــى 

نجــاح  بمناســبة  اإلقليــم  حكومــة  الوفــد 

فــي   
ً
قدمــا وامل�ســي  البرملانيــة  انتخاباتــه 

فيــه. جديــدة  حكومــة  تشــكيل 

األوضــاع  حــول  النقــاش  جــرى   

علــى  التأكيــد  وتــّم  الحالّيــة،  السياســّية 

األطــر  بيــن  العاقــات  ترميــم  أهمّيــة 

السياسية الكردية، والتأكيد على حضور 

باألزمــة  املتعلقــة  الدولّيــة  املؤتمــرات 

كــردي مشــترك، وضــرورة  بوفــد  الســورّية 

التقــارب والعمــل املشــترك مــن أجــل خدمــة 

الجاليــة الكرديــة والكردســتانية املتواجــدة 

أوروبــا. فــي 

وفد ألماني في سرى كانيه 

فــي إطــار زيارتــه ملناطــق اإلدارة الذاتيــة 

املخــرج  وبرفقــة  ســوريا،  شــرق  شــمال  فــي 

أملانــي  وفــٌد  زار  حيــدو،  أكــرم  الكــردي 

يمثــل جمعيــة صداقــة بلديــة وســط برليــن 

 ،2018/10/23 الثاثــاء  يــوم  وديريــك، 

مكتــب منظمــة ســري كانيــه لحــزب الوحـــدة 

)يكيتــي(. 

ضــم الوفــد الزائــر: غونتــر هانس كليف 

السياســية،  العلــوم  فــي  جامعــي  دكتــور 

والســيدة ايلكــه دانكايــت عضــوة الحــزب 

وســط  برملــان  وعضــوة  األملانــي  اليســاري 

مــن لجنــة  اســتقباله وفــد  فــي  برليــن، وكان 

الحــزب. ملنظمــة  العاقــات 

قــام  الزائــر  بالوفــد  الترحيــب  بعــد 

بالتعريــف  العاقــات  لجنــة  أعضــاء 

بالحــزب و بشــرح مســهب للقضيــة الكرديــة 

فــي ســوريا ومجمــل السياســات العنصريــة، 

ـــرد في ســوريا، كمرســوم 
ُ

التي تعرض لها الك

اإلحصــاء الجائــر ومشــروع الحــزام العربــي 

والتــي  التعســفي،  االعتقــال  وحــاالت 

 ،
ً
وافــرا نصيبــا  الحــزب  أعضــاء  منهــا  نــال 

الراهــن،  الســوري  الوضــع  إلــى  وتطرقــوا 

مؤكديــن علــى اســتقالية القــرار السيا�ســي 

الداعــم  الحــزب  موقــف  وعلــى  للحــزب 

للحــل السيا�ســي كمخــرج لألزمــة الســورية، 

علــى  العاقــات  لجنــة  أعضــاء  وأكــد  كمــا 

أهميــة اإلدارة الذاتيــة فــي املناطــق الكرديــة 

ودعمهــم لهــا بالرغــم مــن بعــض الســلبيات 

عملهــا. تعتــري  التــي 

علــى  األملانــي  الوفــد  أكــد  جانبــه  مــن 

فــي  الكــردي  للشــعب  ودعمــه  صداقتــه 

 أن زيارته لروج آفا 
ً
األجزاء األربعة موضحا

جــاء للتعــرف عــن قــرب علــى هــذه التجربــة 

بهــا. األملانــي  الشــعب  تعريــف  فــي  ورغبتــه 

وفــي نهايــة الزيــارة شــكر الوفــد األملانــي 

علــى  الوحــدة  لحــزب  كانيــه  ســرى  منظمــة 

واللقــاء. االســتقبال  حســن 
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خدمات في ناحية شيران-كوباني

شيرين عطي

ضمــن ســياق حملــة األعمــال امليدانيــة 

ناحيــة  بلديــة  بهــا  تقــوم  التــي  والخدمــات 

التقينــا  كوبانــي،  ملقاطعــة  التابعــة  شــيران 

حليمــة ســيد أحمــد عضــوة املكتــب الفنــي 

و توليــن حمــي رئيســة بلديــة ناحيــة شــيران، 

الخدمــات  علــى  أكثــر  والتعــرف  للحديــث 

الكثيــر  تقديــم  تــم  قالتــا:  حيــث  املقدمــة، 

البلديــة  عمــل  بــدء  منــذ  الخدمــات  مــن 

البلديــة  قدمــت  حيــث  شــيران،  ناحيــة  فــي 

التاليــة: الخدمــات 

- تقديــم مــادة الكلــور لتنظيــف وتعقيم 

للمنــازل  امليــاه  وتأميــن  امليــاه،  أحــواض 

وترخيــص  األبقــار  ومزرعــة  اآللــي  والفــرن 

حفــر /55/ بئــر مــاء باإلضافــة إلــى الدوائــر 

واملــدارس. واألكاديميــة  الرســمية 

لألهالــي  املســاعدات  تقديــم   -

التــي  الفيضانــات  جــراء  مــن  املتضرريــن 

حدثــت وإصــاح املنــازل املتضررة وتنظيف 

الفيضانــات. مخلفــات 

الصحــي  الصــرف  شــبكات  إصــاح   -

رخــص  ومنــح  والكهربــاء  امليــاه  وشــبكات 

البنــاء.

- تقديــم مســاعدات للعوائــل النازحــة 

مــن عفريــن.

وإصــاح  وفتــح  تعبيــد  حملــة  وضمــن 

إصــاح  تــم  أضافتــا:  املنطقــة  فــي  الطــرق 

كالتالــي: الطــرق  شــبكات  مــن  عــدد 

مــخ(  )قــرة  قريــة  وتعبيــد طريــق  فتــح   -

بالبقايــا وتعبيــد خمــس شــوارع فــي القريــة.

- فتــح وتعبيــد الشــوارع فــي قريــة )عيــن 

البــط(.

- تعبيــد طريــق قــرى ) يــدي قــوي _ بيــر 

عــرب(.

 _ بيلويــران   ( قــرى  طرقــات  تعبيــد    -

بعمــل  وذلــك  بيشــالتيان(  كــورك  تخــت_ 

. شــعبي

مخــرج_   ( قــرى  طــرق  بتعبيــد  البــدء   -

وفتــح  شــيران(   _ )نــوردان  و  حــران(  جــم 

الشــارع  وتزفيــت  شــيران  شــرقي  طريــق 

قريــة  وطريــق  شــيران  ناحيــة  فــي  الرئي�ســي 

شــعبي. بعمــل  حــران(  )جــم 

األر�ســي  الهاتــف  عواميــد  إزالــة   -

الناحيــة. فــي  املعطلــة 

- تقديــم املبيــدات الحشــرية ورشــها فــي 

جميــع القــرى التابعــة للناحيــة.

عملهــا  فــي  مســتمرة  والبلديــة  هــذا 

خدمــات. مــن  أمكــن  مــا  وتقديــم 

نـدوة في سري كانيه بمناسبة الذكرى 56 لإلحصاء االستثنائي
لحــزب  كانيــه  ســري  منظمــة  عقــدت 

الجمعــة  يــوم  مســاء  )يكيتــي(  الوحـــدة 

الذكــرى  بمناســبة  نــدوة   ،2018/10/5

لإلحصــاء  والخمســون  السادســة 

عــام  الحكســة  محافظــة  فــي  االســتثنائي 
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حضــر النــدوة شــخصيات وأعضــاء فــي 

الحــزب، تحــدث فيهــا املحاميــان حســن بــرو 

منظمــات  قيــادات  عضــوي  آيانــه  ولقمــان 

ســري كانيــه وأوربــا للحــزب، عــن مجمــل مــا 

يتعلــق باملناســبة وتداعيــات ذاك اإلحصــاء 

عبــر عقــود.

وفد من منظمة تربه سبي يزور مكتب ب ي د
قــام وفــد مــن منظمــة تربــه ســبي لحــزب 

 10  /6 الســبت  يــوم  )يكيتــي(،  الوحــدة 

االتحــاد  حــزب  ملكتــب  بزيــارٍة   ،2018  /

ســبي.  تربــه  فــي   PYD الديمقراطــي 

تبــادل الجانبــان الحديــث عــن األوضاع 

بأعمــال  القيــام  وضــرورات  الراهنــة 

املحلــي. الصعيــد  علــى  مشــتركة 

رحيل السيدة الفاضلة كوجري يونس 

توفيــت فــي مدينــة القامشــلي فجــَر يــوم 

كوجــري  الســيدة   2018/10/26 الجمعــة 

اللجنــة  عضــو  جتــو  أحمــد  والــدة  يونــس 

عــن  )يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب  السياســية 

حشــٍد  وبحضــور   .
ً
عامــا  84 الـــ  ناهــز  عمــٍر 

ومــن  وأصدقائــه  الحــزب  أعضــاء  مــن 

األهالــي، ووريــت الثــرى فــي مقبــرة قريــة حلــوة 

الشــيخ.

كامــرأة  املنطقــة  فــي  الفقيــدة  عرفــت 

كرديــة مكافحــة، وكانــت تتفانــى فــي خدمــة 

ضيوفهــا ومــن رفــاق أبنائهــا املناضليــن بــكل 

أبنائهــا. بمثابــة  إخــاص ووفــاء، وتعتبرهــم 

وأســكنها  كوجــري  الراحلــة  هللا  رحــم 

الصبــر  وذويهــا  أهلهــا  ووهــب  جناتــه 

لذويهــا  التعــازي  وأخلــص  والســلوان، 

. ئلتهــا وعا

رحيل رياض بدر 
كردســتان  إقليــم  عاصمــة  أربيــل  فــي 

 ،2018/10/27 الســبت  يــوم  العــراق، 

عــن  بــدر  ريــاض  املناضــل  قلــب  توقــف 

مــرض  مــع  مريــر  صــراٍع  إثــر  الخفقــان 

، وبعــد 
ً
عضــال، عــن عمــر ناهــَز الـــ 55 عامــا

محــاوالٍت متعــددة غيــر موفقــة للســفر إلــى 

العــاج. بهــدف  الخــارج 

فــي عائلــة وطنيــة ملتزمــة  الراحــل  نشــأ 

إلــى  فانتســب  املظلــوم،  شــعبها  بقضيــة 

حيــث  )يكيتــي(،  الوحـــدة  حــزب  صفــوف 

عملــه  رأس  علــى   
ً
وقائمــا فيــه   

ً
عضــوا بقــي 

التنظيمــي بمنظمــة إقليــم كردســتان حتــى 

للراحــل  أقيمــت  حياتــه.  مــن  يــوٍم  آخــر 

بمدينــة  الحــزب  مكتــب  فــي  عــزاء  مراســم 

هوليــر وفــي مدينــة قامشــلي، حيــث حضرهــا 

برحيــل  العــزاء  واجــب  لتقديــم  املئــات 

. نــا فقيد

نتقــدم بخالــص التعــازي ألهلــه وذويــه 

وعائلتــه ورفاقــه، ولشــقيقه حســين بــدر/

عضــو الهيئــة القياديــة لحزب الوحـــدة.
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 جائزة نوبل للسالم 2018
ً
ناديا مراد والطبيب دينيس موكويغي يناالن مناصفة

إنهــاء  أجــل  مــن  لجهودهمــا   
ً
تقديــرا

فــي  كســاح  الجن�ســي  العنــف  اســتخدام 

 
ً
ملموســا  

ً
إســهاما مــا  قدَّ وألنهمــا  الحــرب، 

هــذه  الحــرب  جرائــم  علــى  االنتبــاه  لتركيــز 

يــوم الجمعــة 5 تشــرين األول  ومكافحتهــا، 

2018، أعلنــت لجنــة جائــزة نوبــل للســام 

منح نسخة هذا العام 2018 مناصفة بين 

والطبيــب  مــراد  ناديــا  اإليزيديــة  الناشــطة 

موكويغــي. دينيــس  الكونغولــي 

الطبيــب النســائي موكويغــي كان يعالــج 

ضحايــا االغتصــاب فــي جمهوريــة الكونغــو 

فــي  ملشــفى  إدارتــه  لــدى  الديمقراطيــة، 

حيــث  البــاد،  بشــرق  بوكافــو  مدينــة 

عــام  فــي  افتتاحــه  منــذ  املشــفى  يســتقبل 

تســتدعي  عــام،  كل  النســاء  آالف   1999

الجراحــي  التدخــل  منهــن  الكثيــرات  حالــة 

الجن�ســي. العنــف  بســبب 

تعيــش  كانــت  فقــد  مــراد  ناديــا  أمــا 

كوجو-منطقــة  قريتهــا  فــي  هادئــة  فتــاة 

اجتيــاح  بعــد  ولكــن  العراقيــة،  ســنجار 

تغيــرت   ،2014 آب  فــي  للمنطقــة  داعــش 

لتصبــح  ظــام،  ورحلــة  مأســاة  إلــى  حياتهــا 

تحــررت  أن  إلــى  الجن�ســي،  للــرق  ضحيــة 

ولجــأت إلــى أملانيــا وبــدأت عملهــا كناشــطة 

حقوقيــة، لُتعيــن ســفيرة لألمــم املتحــدة فــي 

أيلــول 2016، للدفــاع عــن كرامــة ضحايــا 

االتجــار بالبشــر، وخصوصــا مــا تعــرض لــه 

اإليزيدييــن.

عــن  تتوانــي  ال  عمرهــا  مــن   25 الـــ  فــي 

الســام ومحاربــة  أجــل  مــن  أي جهــد  بــذل 

واألطفــال  النســاء  عــن  والدفــاع  اإلرهــاب 

، وبمناســبة نيلهــا لجائــزة 
ً
واألقليــات خاصــة

نوبــل للســام كتبــت ناديــا فــي صفحتهــا علــى 

لتقــول: بــوك  الفيــس 

)صبــاح هــذا اليــوم، 5 أكتوبر/تشــرين 

املشــرفة  اللجنــة  أبلغتنــي   ،2018 األول 

علــى جائــزة نوبــل للســام بأنــه تــم اختيــاري 

للفــوز بهــذه الجائــزة باملناصفــة، أنــا ممتنــة 

لهــذا التكريــم والتواضــع بشــكل ال يصــدق، 

مــع  الجائــزة  هــذه  أشــارك  أن  ويســرني 

وغيرهــم  واألكــراد  والعراقييــن  اإليزيدييــن 

االضطهــاد  مــن  تعانــي  التــي  األقليــات  مــن 

وجميــع ضحايــا العنــف الجن�ســي فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، وبصفتــي إحــدى الناجيــات، 

أشــعر باالمتنــان إلتاحــة هــذه الفرصــة لــي 

إلــى منحــة اإليزيدييــن  للفــت انتبــاه العالــم 

الذيــن عانــوا مــن فظائــع ال يمكــن تصورهــا 

منــذ أن ارتكبــت داعــش االبــادة الجماعيــة 

بــدأت عــام 2014.  التــي 

العديــد مــن اإليزيدييــن ســوف ينظــرون 

أفــراد  ويســتذكرون  الجائــزة  هــذه  إلــى 

عوائلهــم املفقــودة مــن بينهــم حوالــي 1300 

األســر،  فــي  يعانــون  الزالــوا  وطفــل،  امــرأة 

مثــل العديــد مــن األقليــات فــإن اإليزيدييــن 

عبــر  االضطهــاد  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
ثقــا حملــوا 

عانيــن  قــد  النســاء  أن  حيــث  تاريخهــم، 

تعانيــن   والزلــن 
ً
الجن�ســي كثيــرا العنــف  مــن 

باســتمرار.

التــي  بوالدتــي  أفكــر  لــي،  بالنســبة 

تربيــت  الذيــن  األطفــال  داعــش،  قتلتهــا 

نفعــل  أن  علينــا  يتحتــم  ومــاذا  معهــم، 

االقليــات  اضطهــاد  تكريمهــم،  أجــل  مــن 

ينتهــي،  أن  يجــب  الضعيفــة  واملجموعــات 

لكــي  وعــزم،  بإصــرار   
ً
معــا نعمــل  أن  علينــا 

االبــادة  حمــات  أن  نتبــث  أن  فقــط  ليــس 

الجماعيــة قــد فشــلت، بــل نعاقــب الجنــاة 

الذيــن ارتكبــوا هــذه الحمــات ونعمــل علــى 

للناجيــات. العدالــة  تحقيــق 

ملتزميــن  نبقــى  أن  علينــا  يجــب 

دمرتهــا  التــي  املجتمعــات  بنــاء  بإعــادة 

والناجــون  الناجيــات  الجماعيــة،  االبــادة 

يســتحقون الســام واألمــن فــي أرضهــم أو فــي 

أي مــكان يرغبــون العيــش فيــه. يجــب علينــا 

أن ندعــم الجهــود التــي تبــذل علــى املســائل 

االنقســامات  علــى  والتغلــب  االنســانية 

ينبغــي علينــا أن ال  السياســية والثقافيــة، 

 أفضــل للنســاء واألطفــال 
ً
نتخيــل مســتقبا

واألقليــات املضطهــدة فحســب، بــل يجــب 

باســتمرار لتحقيــق   أن نعمــل 
ً
أيضــا علينــا 

ذلــك، يجــب أن نعطــي األولويــة لإلنســانية 

للحــرب. وليــس 

الجائــزة  فــي  لوصيفــي  التهنئــة  أوجــه 

كــرس  الــذي  الرجــل  ميكويــك،  الدكتــور 

حياته في مســاعدة النســاء اللواتي تعرضن 

الجن�ســي. العنــف  إلــى 

كمــا يســعدني أن أوجــه شــكري للجنــة 

املشــرفة علــى جائــزة نوبــل للســام.(.

وكتــب الرئيــس العراقــي الدكتــور برهــم 

»تحدثــت  توتيــر  علــى  حســابه  فــي  صالــح 

وباركــت  مــراد،  ناديــا  العزيــزة  مــع  هاتفيــا 

لهــا نيلهــا جائــزة نوبــل للســام... إنــه تكريــم 

مواجهــة  فــي  العراقييــن  وصمــود  لكفــاح 

والتطــرف«. اإلرهــاب 

الرئيــس األميرـكـي  نائــب  كمــا اســتقبلها 

 2018/10/9 الثاثــاء  يــوم  بنــس  مايــك 

للســام،  نوبــل  بجائــزة  فوزهــا  ملناســبة 

والتبريــكات. التهانــي  لهــا   
ً
مقدمــا

لألمــم  الخــاص  املستشــار  وقــال 

املتحــدة ورئيــس فريــق التحقيــق للمســاءلة 

الســيد   )UNITAD( داعــش  جرائــم  عــن 

االســتثنائية،  »بشــجاعتها  خــان:  كريــم 

اختــارت ناديــة مــراد مواجهــة أولئــك الذيــن 

معاملتهــا،  وأســاءوا  وعذبوهــا  اختطفوهــا 

مــن أجــل لفــت االنتبــاه إلــى محنــة مجتمعهــا 

الذيــن  الضحايــا  مــن  وغيرهــم  األيزيــدّي 

. وهــي بذلــك قــد أبــرزت ضــرورة 
ً
عانــوا كثيــرا

أن يضمــن املجتمــع الدولــي تحقيــق العدالة 

الســيد خــان:  الضحايــا.« وأضــاف  لجميــع 

بالتأثيــر  شــيد 
ُ
ون شــجاعتها  حّيــي 

ُ
ن »ولهــذا، 

عــن  الوصمــة  إزالــة  فــي  أحدثتــُه  الــذي 

الضحايــا وتذكيرنــا بــأن معاناتهــم يجــب أال 

».
ً
أبــدا ن�ســى 

ُ
ت

اســتقبلها   2018/10/25 وبتاريــخ 

ماكــرون،  إيمانويــل  الفرن�ســي  الرئيــس 

بعــض  علــى   
ً
وموافقــا التهانــي،  لهــا   

ً
مقدمــا

طلباتهــا باســتقبال فرنســا لبعــض الاجئيــن 

إيزيدييــن. لضحايــا  مســاعدات  وتقديــم 

ُيذكــر أن جائــزة نوبــل تتضمــن شــهادة 

كرونــة  ماييــن  وتســعة  ذهبيــة  وميداليــة 

ســويدية )871 ألــف يــورو(، ستســلم لهمــا 

بمدينــة أوســلو بتاريــخ 10 كانــون األول فــي 

ألفريــد  الصناعــي  مؤسســها  وفــاة  ذكــرى 

نوبــل.

)Vîna Jin( يف كوباني )معمل )إرادة املرأة
أمل عطي

Vîna Jin(-بيــت  ژن-  )فينــا  معمــل 

صنــع  فيــه  يتــم  يــدوي،  معمــل  املونة-هــو 

ن الشــتوية بــكل أنواعهــا، مــن الدبــس، 
َ

ــؤ
ُ
امل

الفليفلــة، مخلــل، مكــدوس، وجميــع أنــواع 

يعملــن  نســاء  عشــر  حوالــي  املربيات...الــخ. 

تأميــن  أجــل  ومــن  معيلهــن  ملســاعدة  فيــه، 

ألوالدهــن. العيــش  لقمــة 

مــن   ،2017 عــام  املعمــل  هــذا  افتتــح 

فــي  الذاتيــة  اإلدارة   – املــرأة  هيئــة  قبــل 

املتحدثــة  يوســف  روديــن  وقالــت  كوبانــي، 

كوبانــي  مقاطعــة  فــي  املــرأة  لجنــة  باســم 

مثــل  وفــي  عــام  املعمــل: كل  واملشــرفة علــى 

ويبــدأ  املعمــل  فتــح  يتــم  االوقــات  هــذه 

يتــم  املنتوجــات  انتهــاء  فيــه، وحيــن  العمــل 

للمعمــل. تابــع  محــل  فــي  بيعهــا 

للمشــروع  بــأن  يوســف  وأشــارت 

: ن فــا هد

ولكــي  املــرأة،  اقتصــاد  تقويــة  األول: 

تأميــن  العامــات  أولئــك  يســتطعن 

الحياتيــة. احتياجاتهــم 

الثاني: من أجل مســاعدة تلك النســوة 

اللواتــي ال يســتطعن تجهيــز مــؤن شــتوية، 

كاملعلمــات  الخــارج  فــي  أعمالهــن  بســبب 

الــخ. واملوظفــات... 

شكرت يوسف أسرة جريدة الوحـــدة، 

واختتمــت حديثهــا بالقــول، إنهــن علــى أمــل 

ليتــم توســيع هــذا املشــروع، وتأميــن فــرص 

املــرأة  ومســاندة  ودعــم  للنســاء،  العمــل 

الطــرق والوســائل. الكوبانيــة بشــتى 
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القانون رقم /10/ بني النص والتطبيق

ســبع  مــن  أكثــر  منــذ  ســورية  عانــت 

ســنوات وال تــزال مــن تدميــر وتخريــب للبنــى 

التحتيــة وكذلــك املبانــي واملنشــآت الحيويــة 

البشــر  تتــرك  لــم  التــي  الحــرب  نتيجــة 

والحجــر والشــجر، ممــا يســتدعي ذلــك إلــى 

التفكيــر بإعــادة اإلعمــار والتأهيــل لــكل مــا 

أســلفناه.

إصــدار  اســتدعى  األمــر  هــذا  كان  إذا 

قبــل  مــن  لعــام 2018   )10( رقــم  القانــون 

 2018/4/2 بتاريــخ  الســورية  الحكومــة 

ضمــن  تنظيميــة  مناطــق  بإحــداث 

كامــل  علــى  التنظيميــة  املخططــات 

الجغرافيــة الســورية، إال أنــه ومنــذ اإلعــان 

عنــه ال زالــت الــردود تتفاعــل ولــم تتوقــف، 

املوافقيــن  أو  الرافضيــن  قبــل  مــن  ســواًء 

ذلــك،  فــي  مبرراتــه  ولــكل  القانــون،  لهــذا 

مــدى  الــى  منهــا  ينظــر  التــي  الزاويــة  حســب 

جــدوى هــذا القانــون والنتائــج التي ســتترتب 

عليــه، وكذلــك التوقيــت الــذي صــدر فيــه.

إذا كان الــكل متفــق فــي موضــوع إعــادة 

فإنــه  التحتيــة،  للبنــى  والتأهيــل  اإلعمــار 

نقــاط  عــدة  علــى  الوقــوف  مــن  لنــا  البــد 

القانــون  فحــوى  علــى  الضــوء  وتســليط 

وتداعياتــه.

ظــروف  هكــذا  ظــل  فــي  نقــول،   
ً
بدايــة

الجوانــب  كافــة  مــن  مســتقر  غيــر  وواقــع 

االقتصاديــة،  العســكرية،  )السياســية، 

تصــور  يمكــن  ال  ........إلــخ(،  االجتماعيــة، 

تطبيــق هكــذا قانــون مــن الناحيــة العمليــة، 

التاليــة: لألســباب  وذلــك 

1- حسب تقارير صادرة عن منظمات 

حقوقيــة وإنســانية ومدنيــة، فــإن مــا ُيقــارب 

مهاجــر  بيــن  ســوري  مواطــن  مليــون   /12/

ونــازح ومفقــود أو فاقــد لحياتــه، ممــا يجعل 

معــه عــدم إمكانيــة قيــام املالكيــن، وكذلــك 

مــن لــه حــق بتلــك العقــارات الداخلــة ضمن 

منطقــة االســتماك والتنظيــم مــن متابعــة 

إجــراءات هــذا القانــون.

2- فقدان أو إتاف الكثير من الوثائق 

الخاصــة بتلــك العقــارات، نتيجــة التدميــر 

الــذي أصــاب الكثيــر مــن املؤسســات ذات 

العاقــة.

مائــم  غيــر  القضائــي  الوضــع   -3

بخصــوص  الدعــاوي  إقامــة  إلمكانيــة 

الحقــوق. بهــذه  املتعلقــة  املنازعــات 

4- الحالــة األمنيــة والفو�ســى املوجــودة 

فــي املجتمــع نتيجــة الحــرب.

دراســات  تقديــم  إمكانيــة  ضعــف   -5

هندســية ومعماريــة شــفافة وذات جــدوى 

كافــة  وعلــى  والدولــة،  للمجتمــع  حقيقيــة 

. الصعــد 

نــزاع  محــل  العقــارات  مــن  الكثيــر   -6

إثبــات  فــي  ملفاتهــا  تحســم  ولــم  امللكيــة  فــي 

ملكيتهــا، وفقــدان الكثيــر مــن تلــك امللفــات 

الحــرب. أتــون  فــي 

إلى غير ذلك من أسباب أخرى.

التنظيــم  بموضــوع  يتعلــق  ومــا 

القانونيــة،  الناحيــة  مــن  واالســتماك 

هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن واملراســيم، 

: منهــا

أ-القانون رقم )1( لعام 2003

ب-القانون رقم )20( لعام 1983

ج-القانون رقم )60( لعام 1979

د-املرسوم رقم )66( لعام 2012

لعــام   )10( رقــم  القانــون  وآخــره 

2018، الــذي جــاء كتعديــل فــي الكثيــر مــن 

.2012 لعــام   )66( رقــم  للمرســوم  مــواده 

حيــال  الوقــوف  مــن  لنــا  البــد  هنــا 

نقطتيــن: القيمــة التقديريــة للعقــار ونســبة 

املســتملك  العقــار  مســاحة  مــن  املالــك 

املراســيم  وفــق  املالــك(  )تخصيــص 

 )10( رقــم  للقانــون  الســابقة  والقوانيــن 

.2018 لعــام 

: القيمة التقديرية:
ً
أوال

1- العقــارات الواقعــة ضمــن املخطــط 

عــن طريــق لجــان  يتــم تقديرهــا  التنظيمــي 

فــي  يســبب  قــد  ممــا  الغايــة،  لهــذه  تتشــكل 

الحقيقيــة  القيمــة  تقديــر  إمكانيــة  عــدم 

عــادل. بشــكل  العقــارات  لتلــك 

2- العقــارات الواقعــة خــارج املخطــط 

الحــدود  ضمــن  تقــع  أنهــا  إال  التنظيمــي، 

الجغرافيــة للوحــدة اإلداريــة، يتــم تقديرهــا 

عــن عشــر ســنوات  إنتاجهــا  قيمــة  حســب 

ســابقة مــع إلــزام املالــك بتقديــم بــراءة ذمــة 

مــن  أكثــر  تكلــف  قــد  والتــي  للعقــار،  ماليــة 

التعويــض. قيمــة 

مســاحة  مــن  املالــك  نســبة   :
ً
ثانيــا

املالــك(: )تخصيــص  عقــاره 

مــن  باملئــة   40 نســبة  فقــط  للمالــك 

مســاحة عقــاره املســتملك، وتقــوم االدارة 

بتقديــر الســعر لهــذه النســبة وفــق الســعر 

التحســينات. إجــراء  بعــد  الرائــج 

أن  وبمــا  املوجــزة،  الوقفــة  هــذه  بعــد 

مــن  أتــى   2018 لعــام   /10/ رقــم  القانــون 

كداعــم  لــه  الصــادرة  الجهــة  نظــر  وجهــة 

التنظيميــة وتطويرهــا  لتنفيــذ املخططــات 

فــي املناطــق التــي ســيتم إحداثهــا وفــق أحــكام 

مــواد  لبعــض  وكتعديــل  القانــون،  هــذا 

بحيــث   ،/2012/ لعــام   /66  / املرســوم 

يتيــح للوحــدات اإلداريــة مــن خــال مرســوم 

اإلدارة  وزيــر  اقتــراح  علــى  بنــاء  يصــدر 

املحليــة والبيئــة إحــداث منطقــة تنظيميــة 

التنظيميــة. مخططاتهــا  ضمــن  أكثــر  أو 

فــي  العقاريــة  الشــؤون  مديــر  وحســب 

وزارة اإلدارة املحليــة والبيئــة فــي الحكومــة 

الســورية عصــام قولــي فإنــه يصنــف هــذا 

القانــون ضمــن قوانيــن التنظيــم العمرانــي 

وال يؤثــر علــى امللكيــة، إال فــي حــدود الحاجــة 

إلــى إنشــاء مرافــق عامــة وبنــى تحتيــة ومراكــز 

الســكان  بالنتيجــة  تخــدم  التــي  إداريــة 

إليهــم،  والفائــدة  بالنفــع  وتعــود  املحلييــن 

الخدمــات  فــي  التحســينات  رأيــه  وحســب 

فــي  العقــار  قيمــة  فــي  ارتفــاع  إلــى  تــؤدي 

املشــمولة.  املنطقــة 

حتــى نســتطيع الوقــوف علــى الجوانــب 

البــد  القانــون،  لهــذا  واإليجابيــة  الســلبية 

وبيــن  بينــه  بســيطة  مقارنــة  إجــراء  مــن  لنــا 

./2012/ /66/لعــام  املرســوم 

منطقتيــن  حــدد   /66/ املرســوم   –  1

سوســة  وكفــر   – املــزة   / همــا  تنظيميتيــن 

فلــم   /10/ رقــم  القانــون  أمــا  بدمشــق،   /

بإصــدار  األمــر  تــرك  وإنمــا  بعــد  يحــدد 

وزيــر  اقتــراح  علــى  بنــاء  الحــق  مرســوم 

تلــك  بتســمية  والبيئــة،  املحليــة  اإلدارة 

املناطــق ضمــن شــرطين اثنيــن: األول وجــود 

والثانــي  عــام وتفصيلــي مصــدق،  مخطــط 

وجــود دراســة جــدوى اقتصاديــة معتمــدة.

2 – املرســوم /66/ ينص على تشــكيل 

لجــان برئاســة قا�ســي مســمى مــن قبــل وزيــر 

مــن  تســميتها  تتــم  إداريــة  ولجــان  العــدل 

قبــل اإلدارة، وقــرارات هــذه اللجــان قابلــة 

القضائيــة  اللجــان  قــرارات  لاســتئناف، 

غرفــة  فــي   – االســتئناف  محكمــة  أمــام 

أمــام  اإلداريــة  اللجــان  وقــرارات  املذاكــرة 

املحاكــم اإلداريــة، بينمــا فــي القانــون /10/ 

أغلــب لجانهــا إداريــة وقراراتهــا قابلــة للطعن 

أمــام محاكــم االســتئناف بغــرف املذاكــرة.

يمكــن   /66  / املرســوم  حســب   -3

ألقربــاء مدعــي امللكيــة للقيــام باملراجعــات 

درجــة  تحديــد  دون  عنــه   
ً
نيابــة اإلداريــة 

فــي  ثابتــة  غيــر  ملكيتــه  باعتبــار  القرابــة، 

مــا  معهــم  مصطحبيــن  العقــاري،  الســجل 

بحوزتهــم مــن وثائــق امللكيــة، بينمــا القانــون 

/ 10 / حصــر درجــة القرابــة حتــى الدرجــة 

الرابعــة أو الوكيــل القانونــي بموجــب وكالــة 

أصوليــة. إداريــة 

نســبة  حــدد   /66/ املرســوم   -4

ضمــن  الداخــل  العقــار  فــي  للمســتأجر 

بـــ%30،  املحدثــة  التنظيميــة  املنطقــة 

ذلــك. يذكــر  لــم   /  10  / القانــون 

لجنــة  حــدد   /66/ املرســوم   –  5

برئاســة قا�ســي يســميه وزيــر العــد ل لحــل 

الخافــات، فــي القانــون / 10 / لجــان إداريــة 

فيهــا. تبــن 

6- املرســوم /66/ جعــل 

المحامي علي حبو

» مخيم اليرموك بدمشق، إحدى املناطق املزمع جعلها منطقة تنظيمية في دمشق«
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وتحديــد  ومســحه  العقــار  وصــف  مهمــة 

طبيعــة املوقــع مــن مهمــة اللجــان، القانــون 

مهمــة  الســابقة  املهمــة  إلــى  أضــاف   /10/

االجتماعــي. املســح 

أنــه  إال  القانــون،  هــذا  كان  ومهمــا 

اإليجابيــات  مــن  الكثيــر  طياتــه  فــي  يحمــل 

القوانيــن  مــع  باملقارنــة  والســلبيات 

إيجازهــا  يمكننــا  الســابقة،  واملراســيم 

: يلــي بما

السلبيات:

وذلــك  االحتيــال،  مجــال  وســع   -1

أصحــاب  ملكيــة  نقــل  إمكانيــة  خــال  مــن 

خاصــة  قانونيــة،  غيــر  بطــرق  العقــارات 

قــدرة  عــدم  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا 

الكثيــر مــن أصحــاب العقــارات فــي مراجعــة 

الدوائــر والقضــاء ألســباب منهــا /أمنيــة – 

وثائــق   – للوثائــق  فاقديــن   – مفقوديــن 

./ ....إلــخ  متلفــة 

2- جعــل مــدة الســنة للمراجعــة مــدة 

للســقوط، حيــث بعدهــا ال يحــق لصاحــب 

فقــط  بالتعويــض  املطالبــة  ســوى  العقــار 

التخصيــص. دون 

فــي  لــإلدارة   
ً
واســعا املجــال  تــرك   -3

االلتفــاف علــى أصحــاب العقــارات، وذلــك 

 مــن 
ً
بطــرح فكــرة املســاحة الطابقيــة بــدال

لهــذه  يمكــن  حيــث  الســهمية  املســاحة 

. االجتهــاد  فــي  اإلدارة 

4 – عــدم تحديــد نســبة حصــة اإلدارة 

مــن تلــك البقعــة إلنشــاء مبانــي للمنذريــن 

بالهــدم وذوي الدخــل املحــدود، وذلــك علــى 

حســاب مالــك العقــار.  

غيــر  األمنــي  الوضــع  ذكرنــا  كمــا   –  5

مســتقر، ممــا ينتــج عنــه ســلبيات، وبالتالــي 

محــل شــك. القانــون  تاريــخ صــدور  فــإن 

اإليجابيات:

1- ألغــى القانــون النســبة املوزعــة بيــن 

املالــك واإلدارة، حيــث كانــت 40% للمالــك  

مالــك  علــى  بالتوزيــع  وأقــّر  لــإلدارة،   %60

التنظيــم  عــن  الناتجــة  للمقاســم  العقــار 

العامــة. بعــد خصــم مســاحة املرافــق 

مــن  العامــة  الجمعيــات  تعــد  لــم   -2

علــى  تتحــول  وبالتالــي  العامــة،  املرافــق 

املالكيــن. حســاب 

للمالــك  املــادي  التعويــض  إلغــاء   -3

املقاســم  وهــو   ،
ً
عينيــا تعويضــا  وجعلــه 

التنظيــم. عــن  الناتجــة 

وحــدد  التجــار  اســتغال  إلغــاء   -4

نســبة  كانــت  مهمــا  واحــد  بمقســم  حقــه 

املنطقــة  إحــداث  بعــد  لألســهم،   شــراءه 

. لتنظيميــة ا

املنطقــة  إلحــداث  القانــون،  حســب 

شــرطين: توفــر  مــن  البــد  التنظيميــة 

تفصيلــي  عــام  مخطــط  وجــود   – أ 

. للمنطقــة

للجــدوى  دراســة  وجــود   - ب 

. يــة د قتصا ال ا

جمهــوري  مرســوم  بصــدور  وذلــك 

. لــك بذ

كلمة البد منها:

فــي  املثبتــة  للحقــوق  بالنســبة 

أو   
ً
مالــكا كان  ســواًء  العقاريــة  الصحيفــة 

لديــه إشــارة دعــوى حــق امللكيــة، لــه الحــق 

أن  غيــر  نســبته،  أكثــر حســب  أو  بمقســم 

هنــاك الكثيــر مــن املالكيــن ممــن يملكــون، 

فقــط بموجــب وكالــة كاتــب عــدل مصدقــة 

أو عقــد بيــع عــادي أو صــك مخارجــة، ألن 

مثــل هــذه العقــود ال تســجل فــي الصحيفــة 

الظــروف  حــول  أســلفنا  وكمــا  العقاريــة، 

األمنيــة وعــدم إمكانيــة املراجعــات اإلداريــة 

إلثبــات  املالكيــن  مــن  للكثيــر  والقضائيــة 

الســنة  مــدة  أخذنــا  مــا  وإذا  حقوقهــم، 

كمــدة ســقوط بعيــن االعتبــار، فإننــا ننــوه 

كل مــن لــه حــق أن يبــادر إلــى إيجــاد طريقــة 

ســواء بتوكيــل محامــي أو إمكانيــة مراجعــة 

الضيــاع،  مــن  حقهــم  إلثبــات  الجهــات 

املنطقــة  ضمــن  عقــاره  دخــل  إذا  فيمــا 

. لتنظيميــة ا

القانون رقم /10/.. تتمة

أردوغان والبقاء األمريكي غري احملدود يف سوريا

حاكــم  حــزب  أكبــر  أردوغــان  يتزعــم 

الــذي  السيا�سي-الســني،  اإلســام  ينتهــج 

الصراعــات  فــي   
ً
أساســيا  

ً
طرفــا يعتبــر 

فــي   
ً
مهــارة ويمتلــك  القائمــة،  االقليميــة 

إدارة األزمــات الداخليــة والخارجيــة بدعــٍم 

ومســاندٍة مــن الدولــة العميقــة التــي ترتبــط 

بعاقــاٍت قديمــة ومميــزة مــع صنــاع القــرار 

الناتــو،  حلــف  فــي  كعضويتهــا  العالــم،  فــي 

حزبــه  نزيــف  يــؤدي  أن  يســتبعد  لذلــك 

فــي  معارضيــه  أمــام  ملحوظــة  خســارة  إلــى 

املقبلــة. االنتخابــات 

أبــدى أردوغــان ممانعــة كبيــرة ملشــروع 

ســوريا  تحويــل  فــي  )الغــرب(  الحلفــاء 

المركزيــة  تعدديــة  ديمقراطيــة  دولــة  إلــى 

األزمــة  فــي  تركيــا  موقــع  وعــزز  )فدراليــة(، 

احتضانهــا  خــال  مــن  القائمــة  الســورية 

واملجاميــع  الراديكاليــة  للمعارضــة 

بمحاربــة  وتذرعهــا  املســلحة،  اإلرهابيــة 

 فــي 
ً
العمــال الكردســتاني للتدخــل عســكريا

األرا�ســي الســورية وانتهــاك ســيادتها، لكــن 

واســتمرارهم  )األمريــكان(  الحلفــاء  إصــرار 

وحمايــة  ســوريا  شــرق  بشــمال  البقــاء  فــي 

، أجبــر أردوغــان 
ً
 واقعــا

ً
إداراتهــا وجعلهــا أمــرا

إلعــادة النظــر فــي حســاباته وترتيــب أوراقــه 

تصريحاتــه  أمــا  املتغيــرة.  األوضــاع  حيــال 

إطــار  فــي  فتأتــي  املســتمرة  وتهديداتــه 

للتمويــه  اإلعاميــة  والدعايــة  الضغــوط 

وتحســين الشــروط فــي الصفقــات الجاريــة.

الــدور  لتحجيــم  أمريــكا  خطــة  ترتكــز 

ســوريا  فــي  وإنهائــه  املنطقــة  فــي  اإليرانــي 

العقوبــات  فــرض  علــى  البدايــة  منــذ 

إيــران،  علــى  والدبلوماســية  االقتصاديــة 

والعســكرية،  السياســية  أذرعهــا  ومحاربــة 

كحــزب هللا اللبنانــي والحوثييــن، إلضعافهــا 

املنظمــة  الجريمــة  تحــت عناويــن مكافحــة 

فــي  واالســتقرار  األمــن  وزعزعــة  واإلرهــاب 

املنطقــة. أمــا الصــدام العســكري مــع إيــران 

حلفائهــا  عبــر  بآخــر  أو  بشــكل  قائــٌم  فهــو 

كالســعودية وإســرائيل التــي تنفــذ ضرباتهــا 

ومراكزهــا  الهامــة  إيــران  ملواقــع  الجويــة 

ســوريا. فــي  الخطيــرة 

الفعلــي  لوجودهــا  أمريــكا  تعزيــز 

-بشــكٍل   
ً
وسياســيا  

ً
عســكريا األرض  علــى 

متصاعــد- فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا 

وتقويتهــا،  القائمــة  اإلدارات  وتوســيع 

لهــا،  املتكــررة  مســؤوليها  زيــارات  وكذلــك 

حتــى  املنطقــة  فــي  بالبقــاء  وتصريحاتهــم 

وإتمــام  اإلرهابــي  »داعــش«  علــى  القضــاء 

جنيــف  مخرجــات  وفــق  السيا�ســي  الحــل 

والقــرار األممــي 2254، تؤكــد بشــكٍل قاطــع 

فيهــا. املحــدود  غيــر  البقــاء  علــى  وواضــح 

فــي  القائــم  الوضــع  علــى  الحفــاظ 

شــمال شــرق ســوريا وتقويتــه وتثبيتــه علــى 

سياســة  فــي  أســاس  حجــر  يعتبــر  الخارطــة 

االســتراتيجية  مشــاريعها  لتنفيــذ  أمريــكا، 

فــي  والسياســية  واألمنيــة  االقتصاديــة 

 من سوريا، والتصريحات 
ً
املنطقة انطاقا

سوت�ســي   - آســتانا  أقطــاب  عــن  الصــادرة 

بمثابــة ردود تعبــر عــن عجزهــا فــي مواجهــة 

علــى  تنفيــذه  الجــاري  األمريكــي  املخطــط 

.
ً
ميدانيــا األرض 

م. محفوظ رشيد

تغيريات دميغرافية أو جغرافية... بؤرة للعنف املستقبلي 
أكثم نعيسة

بــوك  فيــس 

2 0 1 8 /1 0 /3 0

تكــن  لــم  وإن 

مغلقــة  دائــرة  الديمغرافيــة  أو  الجغرافيــة 

جــدل  خــارج  صمــاء  كتلــة  أو  مكتملــة، 

بلوحــة  أشــبه  هــي  إنمــا  والحركــة،  الفعــل 

طويلــة  زمنيــة  صيــرورة  فــي  رســمها  تــم 

والشــروط  واملعانــاة  اإلرهاصــات  مــن 

واالقتصاديــة  والسياســية  االجتماعيــة 

كان  ألٍي  اليمكــن  واللغويــة،  والروحيــة 

العبث بها أو طمس تاوينها، إال إذا فرضنا 

وقمعيــة  عســفية  اســتثنائية   
ً
شــروطا

»قســرية » تشــكل فــي عــرف القانــون الدولــي 

.
ً
 إنســانيا

ً
وفــي العــرف التاريخــي للبشــر جرمــا

يمكــن لنــا إدراج كثيــر مــن املعاهــدات 

الدوليــة  اإلذعــان  وعقــود  واالتفاقــات 

التــي جــرت فــي التاريــخ الحديــث أو التاريــخ 

فــي هــذا اإلطــار،  املعاصــر، يمكــن إدراجهــا 

 
ً
مكشــوفا  

ً
جرحــا عهــود  طــوال  وشــكلت 

يجــري  ومــا  والعنــف،  والحــروب  لألزمــات 

اليــوم مــن تغييــرات ديمغرافيــة أو جغرافيــة 

 ،
ً
 وفــي ســوريا خصوصــا

ً
فــي املنطقــة عمومــا

االجتماعــي  شــرطها  مــع  تتوافــق  لــم  مــا 

جوهــر  وتامــس  لهــا  الطبيعــي  التاريخــي 

بــؤرة  تكــون  أن  البــد  الشــعوب،  حقــوق 

للعنــف املســتقبلي وعــدم االســتقرار يهــدد 

والعالــم. املنطقــة  فــي  الســام 
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أبناء عفرين يف الشتات... اغرتاب وحنني للوطن

حياتــه  فــي  املــرء  يواجــه  مــا   
ً
كثيــرا

يجهــل  قــد  وعاطفيــة،  نفســية  صراعــات 

أســبابها ودوافعهــا الحقيقيــة، فتتولــد لديــه 

إن  الضيــاع،   
ً
وأحيانــا التخبــط  مــن  حالــة 

لــم يســرع إلــى إعمــال الفكــر والتعــرف علــى 

امليكانيزمــات الكامنــة وراء ذلــك، للحــّد مــن 

عقبــاه. تحمــد  ال  قــد  وبــاء  استشــراء 

االصابــة  أســباب  فــي  البحــث  إن 

عاجهــا،  وســبل  النفســية  باألمــراض 

مــا  فمنهــا   مطوليــن، 
ً
ووقتــا دراســة  يتطلــب 

هــو ذات منشــأ اجتماعــي واقتصــادي ووو... 

ههنــا  ســنكتفي  ولكننــا  كثيــرة.  فاألســباب 

تلعــب  التــي  العوامــل  أحــد  علــى  بالوقــوف 

 فــي بــروز أمــراض، تدعــى فــي علــم 
ً
 مهمــا

ً
دورا

نفسجســمية،  )سايكوســوماتية(  النفــس 

ومــن بيــن تلــك العوامــل واألســباب املؤديــة 

االغتــراب.  لذلــك، 

عفرين-شــمال  منطقــة  أبنــاء  يعانــي 

 .
ً
معــا األمّريــن  ويــذوق  الشــتات  فــي  ســوريا 

ومرابــع  الوطــن  أرض  عــن  بعــده  األول، 

الطفولــة والصبــا )الغربــة كربــة(، والثانــي، 

االحتــال  ظــل  فــي  أهلنــا  بمأســاة  تأثــره 

فــي  وأهلنــا  ال!  كيــف  البغيــض....  الترـكـي 

أنــواع  لشــتى  يتعرضــون  املنكوبــة،  عفريــن 

كل  عــن  والخارجــة  اليومــي،  التعذيــب 

والشــرائع  اإلنســانية  والقيــم  األعــراف 

ونقــرأ  نشــاهد  والوضعيــة.  الســماوية 

 علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ً
يوميــا

أعــزاء،  أشــخاص  عــن  وأخبــار  نعــوات 

وخارجهــا.  عفريــن  داخــل  الحيــاة  فارقــوا 

والســبب األســاس يعزا لجملة الضغوطات 

الظــروف  بســبب  التــي ياقونهــا،  النفســية 

علــى  العيــش  مــن  وحرمانهــم  القاســية 

وكرامــة،  بحريــة  وأجدادهــم  آبائهــم  أرض 

وعــدم تمكنهــم مــن االســتمتاع بممتلكاتهــم 

املجبولــة بدمهــم وعــرق جبينهــم.  إزاء هكــذا 

وضــع ال إنســاني، مــاذا نفعــل ومــا العمــل؟!.

ونجتــّر  الواقــع  لألمــر  نستســلم  هــل 

املا�ســي أو نبكــي علــى األطــال، أم نواصــل 

الوقــوع  العمــل والنضــال؟، فلكــي نتجنــب 

فــي بحــر الظلمــات. ال  فــي املطبــات والغــرق 

بــد مــن تضافــر الجهــود ومواصلــة الســير فــي 

طريــق العطــاء واإلبــداع. فاالحتــال الترـكـي 

والشــجر  البشــر  يســتهدفون  ومرتزقتــه 

الوجــود  ملحــو  محاولــة  فــي  والحجــر، 

ـــرد وطمــس معاملهــم 
ُ

للك القومــي والشــرعي 

الحاجــة  الغربــة،  بــاد  فــي   ،
ً
اذا التاريخيــة. 

ملحــة تدعــو لضــخ دمــاء جديــدة فــي عــروق 

أبناءنــا، لحثهــم وتشــجيعهم علــى التحصيــل 

العلمــي والعمــل. فهــم يمتلكــون القــدرة علــى 

التكيــف والتأقلــم مــع املجتمعــات والبيئــات 

العراقيــل  وتجــاوز  الجديــدة،  والثقافــات 

بــادئ  ســبيلهم،  تعتــرض  التــي  والصعــاب، 

العامــل  تشــكل  والتــي   ،
ً
مثــا كاللغــة  األمــر. 

لاندمــاج  تهــدف  خطــوة  أيــة  فــي  األهــم 

العمــل. ســوق  فــي  والدخــول 

مــا  تتجاذبنــا  التــي  اإلرادات  ان 

وفتــح  الغربــة  ديــار  فــي  البقــاء  بيــن 

الحيــاة،  فــي  لاســتمرار  جديــدة  صفحــة 

والنوســتالجيا )الحنيــن( التــي تشــدنا نحــو 

النفــس  فــي  تولــد  إليــه،  والشــوق  الوطــن 

 مــن التــردد وعــدم االســتقرار النف�ســي. 
ً
نوعــا

لــذا فــإن نشــدان الصحــة النفســية وتجنــب 

النظــر  علينــا  يحّتــم  والضيــاع،  التخبــط 

لألمــام وبنــاء مســتقبل أفضــل. هــذا ال يعنــي 

االنقطــاع عــن الوطــن أو اســتدارة الظهــر 

للتوفيــق  الســعي  بــل  رجعــة،  دون  لــه، 

الجديــدة  الحيــاة  فــي  االندمــاج  أي  بينهمــا، 

يــد العــون ألهلنــا مــن جهــة  مــن جهــة ومــّد 

فالحــال  اســتطاعته.  حســب  كٌل  أخــرى، 

يعيشــون،  فالنــاس  لــه،  ُيرثــى  عفريــن،  فــي 

 حياتيــة 
ً
بحســب التقاريــر الــواردة، ظروفــا

حياتهــم  عكــس  علــى  الصعوبــة،  غايــة  فــي 

رغــم  الذاتيــة،  اإلدارة  ظــل  فــي  الســابقة 

جملــة األخطــاء والعثــرات التــي كانــت تعتــري 

عملهــا، إال أن الســواد األعظــم مــن النــاس، 

اليوميــة  ويمارســون حياتهــم  كانــوا راضيــن 

دفعهــم  ممــا  الــرأس،  مرفوعــي  بحريــة، 

مكتســباتهم  عــن  الدفــاع  فــي  لاســتماتة 

وصــون كرامتهــم، إلــى أن جــاء املحتــل التركــي 

فأطبقــوا  املرتزقــة،  بميليشــياته   
ً
مصحوبــا

التيــن  بلــد   - الطاهــرة  عفريــن  أرض  علــى 

يعــد  ولــم   ،
ً
فســادا فيهــا  وعاثــوا  والزيتــون، 

املصالــح  تشــابك  مــدى  أحــد،  علــى   
ً
خافيــا

اإلنســان  حقــوق  حســاب  علــى  الدوليــة 

وحريتهــا. الشــعوب  وكرامــة 

كاهــل  علــى  بثقلــه  ألقــى  ذلــك،  كل 

فــي  خــاص،  بشــكل  العفرينــي  املواطــن 

للحريــة   
ً
دومــا التــواق  والخــارج،  الداخــل 

اآلالم  كل  رغــم  ـــرد، 
ُ

الك ولكــن  والســام. 

مواصلــة  علــى   
ً
مصممــا يبقــى  واألحــزان، 

صفوفــه  ورص  املحتــل،  لتعريــة  النضــال 

والتمتــع  املغتصبــة  حقوقــه  الســتعادة 

بشــعوب   
ً
أســوة املشــروعة،  بحقوقــه 

لــم. لعا ا

يونس آلي

قراءة أولية يف تصدع التحالف الطوراني اإلسالمي 
 Hussain

jummo

فيس بوك 

2018/10/23

الســنوات  خــال  األخطــر  التحالــف 

حــزب  يتصــدع.  تركيــا  فــي  املاضيــة   18 الـــ 

العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة القوميــة 

علــى مفتــرق طــرق بعــد »إنجازهمــا املهمــة« 

وإنهــاء  السياســية  الحريــات  تجفيــف  فــي 

التركيــة.  الكرديــة  الســام  عمليــة 

بهــا  يتحجــج  التــي  الســخيفة  األســباب 

دولــت بهجلــي، ترجــح أن الرجــل يريــد إنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه طاملــا أنــه حقــق هدفــه فــي 

»حمايــة الــروح التركيــة« بحســب تعبيــرات 

وبهجلــي  أردوغــان  بيــن  الخــاف  الحــزب.  

يــدور حــول مســألتين. األولــى، رفــض حــزب 

العدالــة مقتــرح قانــون عفــو صاغــه حــزب 

إســقاط  ويتضمــن  القوميــة،  الحركــة 

الســجناء  علــى  الحكــم  مــن  ســنوات   5

الدولــة  ضــد  جرائــم  ارتكــب  مــن  باســتثناء 

والتحــرش  املخــدرات  فــي  املتورطيــن  او 

اإلفــراج  ســيعني  املقتــرح  وهــذا  الجن�ســي. 

عــن 163 ألــف ســجين، مــن بينهــم بضعــة 

التابعيــن  املراهقيــن  املجرميــن  مــن  آالف 

لحــزب الحركــة القوميــة، وهــؤالء غالبيتهــم 

ارتكبــوا جرائــم اســتهداف سيا�ســي ملقــرات 

وحكمهــم  معارضــة،  وشــخصيات  حزبيــة 

الجرائــم  وليــس  »الجنــح«  بنــد  تحــت  يأتــي 

العدالــة  حــزب  املســتثناة.  السياســية 

 »
ً
يرفــض بشــدة. ومقاربــة أردوغــان »نظريــا

تجــاه هــذا العفــو االنتهــازي بالتحديــد أكثــر 

 .
ً
قبــوال

األيــام  خــال  للخــاف  الثانــي  الســبب 

الترـكـي  الدولــة  مجلــس  تصويــت  املاضيــة، 

املــدارس  إلــى  الوطنــي  النشــيد  إعــادة  علــى 

بشــكل يومــي. وهــذا التصويــت جــرى بدعــم 

رغبــة  خــاف  وعلــى  القومــي،  الحــزب  مــن 

حــزب العدالــة الــذي كان قــد حظــر النشــيد 

قبــل ســنوات.  بنفســه 

أمــا الســبب األقــرب للواقــع فيعــود إلــى 

رغبــة بهجلــي خــوض مغامــرة فــي االنتخابــات 

مرشــحين  بتقديــم   )2019 )آذار  البلديــة 

خــارج التحالــف مــع حــزب العدالــة. الســبب 

إلــى أن األزمــة  أن بضعــة دراســات أشــارت 

دفعــت  تركيــا  فــي  الطاحنــة  االقتصاديــة 

بنســبة ال بــأس بهــا مــن القواعــد االنتخابيــة 

لحــزب العدالــة إلــى حــزب الحركــة القوميــة. 

املشــهد يحتمــل الكثيــر مــن الخيــارات. 

الحزبيــن  بيــن  التحالــف  اســتمرار  أبزرهــا 

عبــر تقديــم العدالــة دوائــر بلديــة إضافيــة 

للقوميين في االنتخابات. والحزب القومي، 

على رذالته وقماءته، فهو يمنح »الشــرعية 

الطورانية« ألردوغان. واستمرار التحالف 

يعنــي املزيــد مــن التصعيــد فــي الحــرب ضــد 

الشــعوب  )حــزب  للكــرد  السيا�ســي  املمثــل 

إفقــار  سياســة  مــن  ومزيــد  الديمقراطــي( 

، كمــا يجــري فــي 
ً
الكــرد وتدميرهــم اقتصاديــا

 .
ً
آمــد وجزيــر ومــدن شــمال كردســتان حاليــا

لكــن املعضلــة أن هنــاك مشــكلة ذات طابــع 

يهتــم  فالرجــل  ببهجلــي.  تتعلــق  شــخ�سي 

بالصــورة التــي ســيتم ذكــره فيهــا فــي التاريــخ. 

وهــو فــي املرحلــة الحاليــة »تابــع« ألردوغــان، 

التركيــة.  السياســية  الحيــاة  فــي  و«صغيــر« 

»نصــف  يكــون  ان  لبهجلــي  يمكــن  ال 

الحاكمــة« كمــا يطمــح.  السياســية 

انهيــار هــذا التحالــف.  الثانــي،  الخيــار 

حــزب  خســارة  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  إمــا 

وهــذا   – البلديــة  االنتخابــات  فــي  العدالــة 

ظــل  فــي  العدالــة  لحــزب   
ً
اســتراتيجيا ليــس 

يدفــع  وقــد   – الفــردي  الرئا�ســي  النظــام 

تجــاه  محــدودة  مبــادرات  تقديــم  إلــى  ذلــك 

صــاح  الزعيــم  عــن  اإلفــراج  مثــل  الكــرد، 

تتوقــف  أان  دون  مــن  دميرتــاش،  الديــن 

الحــرب. 

أردوغــان  علــى  ســيكون  النهايــة،  فــي 

التخلــص مــن جثــة حــزب الحركــة القوميــة.
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التربية والتعليم في كوباني
نشتمان حاجي مراد

 
ً
 ملحوظا

ً
تشــهد مقاطعة كوباني تطورا

فــي جميــع النواحــي، االقتصاديــة والثقافيــة 

مجــال  ولعــل  والتعليميــة.  واالجتماعيــة 

أنــه ال  غيــر  األبــرز،  التطــور  يشــهد  التربيــة 

يخلــو مــن بعــض العوائــق والعراقيــل، فمــع 

تــم   2019-2018 الدرا�ســي  العــام  بدايــة 

توثيــق مــا يلــي:

وصــل عــدد املــدارس فــي مقاطعــة   -

منهــا  مدرســة،   /537/ إلــى  وريفهــا  كوبانــي 

/444/ مدرســة للتعليــم االبتدائــي، و/93/ 

والثانــوي. اإلعــدادي  للتعليــم  مدرســة 

الذيــن  الطــاب  عــدد  إجمالــي   -

يدرسون في هذه املدارس يفوق /57500/ 

املراحــل. جميــع  فــي  طالــب 

الذيــن  املعلميــن  عــدد  يبلــغ    -

مــن  أكثــر  املــدارس  هــذه  فــي  يدرســون 

العــدد  وهــذا  ومعلمــة،  معلــم   /2400/

مــن  يــزداد بســبب تخريــج دفعــات جديــدة 

واألكاديميــات. املعاهــد  طــاب 

املراحــل  تغطيــة  ســتتم   -

توزيــع  خــال  مــن  بالكامــل  االبتدائيــة 

االبتدائيــة  املــدارس  علــى  املعاهــد  خريجــي 

الجــاري. األول  تشــرين  نهايــة  مــع 

تــم  الدرا�ســي  العــام  بدايــة  مــع   -

الكتــب  مــن  نســخة   /20000/ اســتام 

الذاتيــة،  اإلدارة  بمناهــج  املراحــل  لجميــع 

دفعــات  علــى  الكتــب  اســتام  وســيتم 

جميــع  احتياجــات  تغطــي  حتــى  متتاليــة 

ملــدارس. ا

ســيتم افتتــاح املــدارس املغلقــة   -

 مــع 
ً
واملوجــودة فــي القــرى البعيــدة تدريجيــا

املعاهــد. طــاب  تخريــج 

التربيــة  هيئــة  ميزانيــة  وصلــت   -

تدفــع  ســورية  ليــرة  مليــون   /149/ إلــى 

واالدارييــن  املعلميــن  رواتــب   
ً
شــهريا منهــا 

واملوظفيــن التابعيــن لهيئــة التربيــة مــع بقيــة 

. ت لنفقــا ا

العمليــة  ســير  تواجــه  عوائــق  ولكــن 

التربويــة:

التعليمــي  الــكادر  نقــص   -

كيميــاء،  )فيزيــاء،  االختصا�ســي 

. ) . . . ت ضيــا يا ر

فــي  الشــرب  ميــاه  توفــر  عــدم   -

يتــم  حيــث  كاٍف،  بشــكل  املــدارس  بعــض 

بالصهاريــج. تأمينهــا 

ســوء الصــرف الصحــي فــي بعــض   -

الصيانــة. إلــى  وحاجتــه  املــدارس، 

تذليــل  علــى  التربيــة  هيئــة  تعمــل 

حســب  املشــاكل  هــذه  وحــّل  العقبــات 

لديهــا. املتوفــرة  اإلمكانــات 

جديــر بالذكــر أنــه تــم افتتــاح جامعــة 

الطلبــة  الحتــواء  العالــي  للتعليــم  كوبانــي 

الثانويــة. املرحلــة  فــي  الخريجيــن 

كمــا أن اإلدارة الذاتيــة كانــت قــد ألغــت 

 
ً
بــدال مناهــج الدولــة الرســمية، واعتمــدت 

عنهــا مناهــج جديــدة، معظــم موادهــا باللغة 

انتقــادات،  موضــع  وأصبحــت  الكرديــة، 

 فــي مجــال 
ً
فــت إشــكاالت عديــدة وإربــاكا

َّ
وخل

.
ً
التربيــة والتعليــم عمومــا

تكريم طالب نالوا درجة الماجستر في الدانمارك
حــزب  لــدى  أســاس  فهــٍم  مــن   

ً
انطاقــا

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

)يكيتــي(، أن الســبب الرئيــس لانتكاســات 

هــو  املتتاليــة  والكردســتانية  الكرديــة 

هــو  الوحيــد  ودواءه  والتخلــف،  الجهــل 

العلــم ونيــل الشــهادات العلميــة بمختلــف 

فروعهــا واختصاصاتهــا ومســتوياتها، أحيــا 

للحــزب،  أوربــا  منظمــة   – دانمــارك  فــرع 

يــوم  هيرنينــغ،  بمدينــة  ثقافيــة  صالــٍة  فــي 

عشــرات  بحضــور   ،2018/10/14 األحــد 

وثقافيــة  سياســية  فعاليــات  ممثلــي  مــن 

حفــل  املكًرميــن،  أهالــي  ومــن  واجتماعيــة 

ـــرد ممــن حصلــوا علــى 
ُ

تكريــم لســتة طــاب ك

درجــة املاجســتير فــي مملكــة الدانمــارك هــم:

جان بيت خورتو - علوم سياسية 

جيهان جمو - تكنولوجيا بيئية 

بدر حسين - عالقات دولية 

روجيــن شــيخ حســن - تطويــر األعمــال 

التكنولوجية 

االعمــال  تطويــر   - ابراهيــم  هــوزان 

لتكنولوجيــة  ا

حميد شيخو - تمويل وأعمال دولية

ألقاهــا  مقتضبــة  بكلمــة  الحفــل  بــدأ 

دانمــارك  فــرع  باســم  كيــا  علــي  محمــد 

علــى  وأثنــى  بالحضــور  فيهــا  ــب  رحَّ للحــزب، 

لدرجــة  الطــاب  ونيــل  الحــدث  أهميــة 

 لــدور العلــم واملعرفــة فــي 
ً
املاجســتير، منوهــا

حيــاة الشــعوب واملجتمعــات بشــكل عــام، 

 
ً
مؤكــدا ـــرد، 

ُ
الك لــدى  القصــوى  وضرورتــه 

متابعــة  هــو  اإلخــوة  هــؤالء  تكريــم  بــأن 

مــن  طويلــة  لســنين  تمتــد  التــي  للمســيرة 

القصــوى  األهميــة  الوحـــدة  حــزب  إعطــاء 

للعلــم وقيامــه بتكريــم اآلالف مــن الطلبــة 

مســتوياتهم  بمختلــف  ســوريا  فــي  ـــرد 
ُ

الك

الدراســية، وأكــد بــأن املنظمــة وبإمكاناتهــا 

الطلبــة  لجميــع   
ً
عونــا ســتكون  املتواضعــة 

ـــرد. 
ُ

الك

وفــود  إشــراك  تــم  نــادرة،  لفتــة  وفــي 

مراســم  فــي  وكردســتانية  كرديــة  أحــزاب 

عــن:  حضــرت  التــي  الوفــود  التكريــم، 

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب   -

-إيــران

 - PAK- حزب آزادي الكردستاني -

- حزب االتحاد الوطني الكردستاني. 

التقدمــي  الديمقراطــي  الحــزب   -

ســوريا  فــي  الكــردي 

 - PYD- حزب االتحاد الديمقراطي -

اتحــاد الجمعيــات الكرديــة  - مســؤول 

فــي دانمــارك - فيدراســيون -  

االشــتراكي  الحــزب  مــن  برقيــة  ووردت 

تركيــا.  –  PSK- الكردســتاني 

أمــا الطلبــة الســت، وهــم علــى خشــبة 

املســرح أكــدوا علــى أهميــة العلــم وضــرورة 

تحصيــل مســتويات عليــا، مبديــن امتنانهــم 

لهــذا التكريــم.

املوســيقا  أنغــام  علــى  الحفــل  اختتــم 

الكرديــة وباقــة مــن قصائــد شــعرية، وســط 

والتقديــر. الــود  مشــاعر 

زيارة لمعهد جاسمي جليل للعلوم الكردية في فيينا
بدعــوة كريمــة مــن البروفيســور جليلــي 

النمســا  منظمــة  مــن  وفــد  قــام  جليــل، 

الســبت  يــوم  )يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب 

)حبيــب  مــن  مؤلــف   ،2018/10/20

ِإبراهيــم عضــو الهيئــة القيادّيــة ومســؤول 

آلــي  ومصطفــى  للحــزب،  أوروبــا  منظمــة 

عضــو قيــادة منظمــة أوروبــا(، بزيــارة معهــد 

جاســمي جليــل للعلــوم الكرديــة فــي ضواحــي 

البروفيســور  إهــداء  وتــم  فيينــا،  مدينــة 

جليــل مجموعــة مــن أعــداد مجلتــي الحــوار 

الوحــدة  جريدتــي  مــن   
ً
وأعــدادا وبــرس 

ونــوروز الناطقتيــن باســم الحــزب، مــن قبــل 

املعهــد.   مكتبــة  إلــى  ضمهــا   
ً
متمنيــا الوفــد، 

خــدم  الــذي  جليــل،  البروفيســور 

الكرديــة،  الثقافــة  طويلــة  لســنوات 

تكــرار  وتمنــى  الزائــر  الوفــد  بــدوره  شــكر 

عّبــر  كمــا  زياراتــه، 

إلهــداء  ســروره  عــن 

الوفــد مجموعــة مــن 

ملكتبتــه. املطبوعــات 

كمــا وعــد الوفــد 

الزيــارات  بتكــرار 

لاهتمــام  ومواصــل  

والثقافــة. بالعلــم 
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ن ل�ي ي �ب
ن

دورات اللغة الكردية �

قضايا كردستانية

ي املنطقة الكردية
ن

اية التعددية الثقافية � �ن

فــي  البلديــات  بمعظــم  الفــوز  بعــد 

أغلبيــة  تقطنــه  الــذي  تركيــا  شــرق  جنــوب 

كرديــة فــي االنتخابــات املحليــة لعــام 2009، 

املوالــي  الديمقراطــي  املجتمــع  حــزب  حفــز 

»الحكــم  مفهــوم  عليــه  أطلــق  مــا  لألكــراد 

فــي  الثقافــات«  ومتعــدد  اللغــات  متعــدد 

الكرديــة. املــدن 

تــم افتتــاح كنيســة القديــس كيراكــوس 

فــي  أرمنيــة  كنيســة  أكبــر  وهــي  الرســولية، 

الشرق األوسط، في عام 2011 بعد إجراء 

ديــار  بلديــة  مــن  بتمويــل  كبيــرة  تجديــدات 

بكــر والجاليــة األرمنيــة. جــاء مئــات األرمــن 

وأماكــن  وأوروبــا  املتحــدة  الواليــات  مــن 

 
ً
حدثــا كان  االفتتــاح.  لحضــور  أخــرى 

. قــال رئيــس بلديــة ديــار بكــر، عثمــان 
ً
كبيــرا

االفتتــاح: مراســم  فــي  لألرمــن  بايدميــر، 

هنــا  اليــوم.  مضيفكــم  لســت  »أنــا 

هلل  الحمــد  بيتكــم.  فــي  بكــم   
ً
مرحبــا بيتكــم. 

 مــرة أخــرى بعــد قــرن مــن الزمــان. 
ً
أننــا معــا

وأجــراس  اآلذان  أصــوات  أن  هلل  الحمــد 

رحيلكــم،  بعــد  أخــرى.  مــرة   
ً
معــا الكنيســة 

أصبحنــا فقــراء، فقدنــا الســام. لــن نترككــم 

. لــن نتــرك إخواننــا وأخواتنــا 
ً
مــرة أخــرى أبــدا

أخــرى«. مــرة 

األرمنيــة  الكنيســة  افتتــاح  وأعقــب 

ففــي  الثقافــات.  متعــددة  أخــرى  مبــادرات 

بفخــر  اإلعــام  وســائل  بثــت   ،2012 عــام 

نبــأ افتتــاح دورات اللغــة األرمينيــة فــي ديــار 

اســتمرت  صــور،  بلديــة  مــن  وبدعــم  بكــر. 

الــدورات لعــدة ســنوات باهتمــام بالــغ مــن 

واألرمنيــة.  الكرديــة  املحليــة  املجتمعــات 

التحيــة  تقديــم  تــم  ســنوات،  بضــع  بعــد 

للســكان املحليين بإشــارات الشــوارع باللغة 

األرمنيــة. ليــس فقــط فــي مدينتــي ديــار بكــر، 

ولكــن فــي العديــد مــن املناطــق األخــرى مثــل 

إدرميــت وديريــك وفــان، أصبــح مــن الشــائع 

الثقافيــة  واألحــداث  اإلشــارات  رؤيــة 

األرمنيــة.

وقالــت رئيســة بلديــة إدرميــت، ســيفيل 

روجبيــن جيتيــن »لــن نســمح بتدميــر التاريــخ 

الدولــة  أرادت  التــي  األرمنيــة  والثقافــة 

الجهــود  هــذه  بذلنــا  لقــد  عليهــا.  القضــاء 

 مــن ضــرورة احتــرام ذاكــرة الشــعب 
ً
انطاقــا

األرمنــي«.

تبعــت هــذه األحــداث تطــورات أخــرى 

فــي  أخــرى  وأقليــات  باآلشــوريين  مرتبطــة 

املنطقــة الكرديــة. عــادت عائــات آشــورية 

عديــدة إلــى قراهــا مــن أوروبــا بعــد ســنوات 

فــي  الكرديــة  البلديــات  دعمتهــا  عديــدة. 

جهودهــا إلعــادة بنــاء حياتهــا فــي قراهــا. بيــن 

 مــا كانــت تغطــي 
ً
عامــي 2012 و2015 غالبــا

عناويــن وســائل اإلعــام عــودة اآلشــوريين. 

ســترى  املنطقــة،  إلــى  رحلــة  كل  فــي  وكنــت 

 مــن العائــات اآلشــورية. أصبــح 
ً
 قليــا

ً
عــددا

 فــي جميــع أنحــاء 
ً
النبيــذ اآلشــوري مشــهورا

املنطقــة وأصبــح مــن الشــائع رؤيــة الســلع 

األســواق. فــي  لألقليــات  الثقافيــة 

عمليــة  انهيــار  بعــد   ،2015 يوليــو  فــي 

العمــال  وحــزب  الدولــة  بيــن  الســام 

فــي  االشــتباكات  اندلعــت  الكردســتاني، 

حظــر  الدولــة  أعلنــت  الكرديــة.  املــدن 

التجــول العســكري فــي املــدن الكرديــة. وقــد 

تــم تدميــر ونهــب كنيســة القديــس كيراكوس 

الكنائــس  وبعــض  األرمنيــة  الرســولية 

التاريخيــة  األماكــن  مــن  والعديــد  األخــرى 

واآلشــوريين  واألرمــن  لألكــراد  الهامــة 

التجــول. حظــر  خــال  والكلدانييــن 

يوليــو  فــي  الطــوارئ  حالــة  إعــان  بعــد 

2016، تم ســجن رؤســاء البلديات األكراد 

وتــم تعييــن مــدراء مــن الدولــة ليحلــوا محــل 

قــام  املنتخبيــن.  األكــراد  البلديــات  رؤســاء 

املــدراء فــي البدايــة بإزالــة اإلشــارات األرمنيــة 

مــن مداخــل البلديــات الكرديــة واســتبدلوا 

هــذه اإلشــارات باألعــام التركيــة.

الفتــات  أزيلــت  أشــهر،  عــدة  وبعــد 

إدرميــت  مثــل  مــدن  فــي  األرمنيــة  الشــوارع 

وفــان وأكدامــار حيــث عــاش األرمــن ملئــات 

الســنين. كان األمــر ذاتــه فــي مســقط رأ�ســي 

ديــار بكــر. قــام املســؤولون بإزالــة الافتــات 

بأعــام  واســتبدلوها  واآلشــورية  األرمنيــة 

قضائيــة  دعــاوى  فتــح  تــم  وقــد  تركيــة. 

عبــد  الســابق  صــور  بلديــة  رئيــس  ضــد 

الفتــات  اســتخدام  بســبب  دميربــاش  هللا 

واآلشــورية. األرمنيــة  الشــوارع 

العســكرية  شــبه  القــوات  بــدأت  ثــم 

اآلشــورية  األرا�ســي  علــى  االســتياء  فــي 

األشــخاص  بعــض  وُســجن  والكلدانيــة. 

الحفــاظ  أجــل  مــن  ناضلــوا  الذيــن 

للتهديــد  تعرضــوا  ولقــد  أراضيهــم.  علــى 

شــبه  الجماعــات  قبــل  مــن  فقــط  ليــس 

الجنــود  قبــل  مــن   
ً
أيضــا ولكــن  العســكرية 

خــال  الغابــات  حرائــق  أضرمــوا  الذيــن 

العمــال  حــزب  ضــد  العســكرية  العمليــات 

واآلشــوريون  األرمــن  غــادر  الكردســتاني. 

قراهــم  إلــى  عــادوا  الذيــن  والكلدانيــون 

جديــد. مــن  ومنازلهــم  وأراضيهــم 

اللغــة  دورات  جميــع  إغــاق  تــم 

رعايــة  دور  إغــاق  تــم  واألرمنيــة.  الكرديــة 

فتحتهــا  التــي  اللغــات  متعــددة  األطفــال 

وســائل  وأغلقــت  الكرديــة.  البلديــات 

اللوحــات  إزالــة  وتمــت  الكرديــة.  اإلعــام 

الشــوارع  وأســماء  واإلشــارات  اإلعانيــة 

واآلشــورية.  واألرمينيــة  الكرديــة  واآلثــار 

 جميــع املراكــز الثقافيــة. تــم 
ً
وأغلقــت أيضــا

حظــر كل �ســيء مرتبــط بالتعدديــة اللغويــة 

الثقافيــة. والتعدديــة 

واحــدة  ثقافــة  إلــى  �ســيء  كل  عــاد 

واحــد.  وعلــم  واحــدة  وأمــة  واحــدة  ولغــة 

الدولــة  تعييــن  مــع  املاضييــن،  العاميــن  فــي 

كل  فقدنــا  بلدياتنــا،  فــي  للمســؤولين 

التعدديــة  فقدنــا  لقــد  أخــرى.  مــرة  �ســيء 

لقــد فقدنــا األرمــن والكلدانييــن  الثقافيــة. 

واآلشــوريين. لقــد فقدنــا إخواننــا وأخواتنــا 

أخــرى. مــرة 

أصبحنا فقراء مرة أخرى.

*موقع أحوال تركيا – 2018/10/25

نورجان بايسال*

مــن  برليــن  فــي  يكيتــي  جمعيــة  انتهــت 

دورٍة لتعليــم اللغــة الكرديــة ملجموعــة مــن 

منــذ  بهــا  بــدأت  قــد  كانــت  ـــرد، 
ُ

الك الشــبان 

خمســة أشــهر، حيــث قــّدم الدكتــور حســن 

محمــد أساســيات قواعــد اللغــة الكرديــة، 

اختبــار  إجــراء  اآلن  الجمعيــة  وتحــاول 

لغــوي Telc املعتــرف بــه فــي أملانيــا عــن طريــق 

بشــكل  املعتمــد  تنكــزار  جــوان  املــدرس 

.Volkshochschule مــدارس  فــي  رســمي 

بتاريــخ  خاصــة  جلســة  وفــي 

2018/10/27 بمقــّر الجمعيــة، وبحضــور 

الجمعيــة،  إدارة  ومــن  الطــاب  مــن  عــدد 

تحدث الســيد تنكزار عن شــؤون وشــجون 

لتعلمــه،  الراغبيــن  وقلــة  الكرديــة  اللغــة 

رغــم وجــود مــا يقــارب الـــ /100/ ألــف كردي 

فــي برليــن، كمــا أثنــى علــى الجهــود التــي تبــذل 

مــن إنجــار الــدورة الجديــدة التــي ســتقام فــي 

.2019 شــباط   12

ـــرد 
ُ

الك أبنــاء  الجمعيــة  وتهيــب  هــذا 

بضــرورة تعلــم لغتهــم األم، وااللتحــاق التــي 

اللغــة مكانتهــا  تتبــوأ  أجــل أن  مــن  تقيمهــا، 

العامليــة.

عــن  بعيــدة  الجمعيــة  أن  وُيذكــر 

مــع  تتواصــل  وهــي  الحزبيــة،  األجنــدات 

باللغــة  االهتمــام  منهــم  وتتمنــى  الجميــع، 

ـــرد املتواجديــن 
ُ

الكرديــة وتشــجيع أبنــاء الك

فــي برليــن علــى التوجــه للجمعيــة فــي ســبيل 

أن  الجمعيــة  وتحــاول  األم،  لغتهــم  تعلــم 

تكــون الــدورات باختبــارات نهائيــة رســمية 

لطابهــا. شــهادات  ومنــح 
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الشــمالي، وإلــى جانــب قــوات التحالــف الدولــي 

فــي مناطــق شــرق الفــرات، ممــا  بقيــادة أمريــكا 

أوســاط  لــدى   
ً
وتقديــرا الئقــة   

ً
ســمعة أكســبها 

األوســاط  ومختلــف  الغربــي  العــام  الــرأي 

الديمقراطيــة واإلنســانية العامليــة التــي تلتقــي 

ومكافحتــه. اإلرهــاب  محاربــة  فــي   
ً
معــا

روســيا هــي التــي أتــت إلــى ســوريا وتمــددت 

هــي  بــل  دعوهــا،  ممــن  ـــرد 
ُ

الك وليــس  فيهــا، 

ضحــت بعفريــن )منطقــة كــرداغ( لتركيــا مقابــل 

هــي  وأمريــكا  أخــرى،  مناطــق  علــى  الســيطرة 

ـــرد 
ُ

الك وليــس  الفــرات  شــرق  إلــى  دخلــت  التــي 

تلــك الطروحــات  ممــن طلبــوا منهــا ذلــك، ومــا 

إدارة  أو  فيديراليــة  مــن  الكرديــة  السياســية 

فــي  الدولــة، ســوى مشــاريع  المركزيــة  أو  ذاتيــة 

إطــار وحـــدة البــالد، فليــس هنــاك مــن أجنــدات 

افيــة  انفصاليــة، وال تتوفــر لهــا مقومــات جغر

يعلــم  واجتماعيــة،  وسياســية  اقتصاديــة  و

تهمــة  أن  حيــث  الصديــق،  قبــل  العــدو  ذلــك 

ــروج ضــد 
ُ
ســاق وت

ُ
االنفصــال وتجزئــة ســوريا ت

مختلفــة. ألهــداٍف  ـــرد 
ُ

الك

تســعى  أمريــكا  إن  قــال  الفــروف  ســيرجي 

فــي  الفــرات،  شــرق  فــي  كرديــة  دويلــة  لقيــام 

مســعى رو�ضــي مكشــوف التهــام أمريــكا بالعمــل 

ســوريا  فــي  وجودهــا  وأن  املنطقــة  تجزئــة  علــى 

غيــر شــرعي، فــي ســياق صــراع رو�ضــي أمريـكـي ال 

ـــرد فيهــا... والنظــام الســوري يمتعــض 
ُ

دور للك

ـــرد مــع أمريــكا وكأن لهــم املقــدرة 
ُ

مــن تعــاون الك

التحالــف  علــى  مرغميــن  وليســوا  طردهــا  علــى 

عــن  والدفــاع  داعــش  دحــّر  أجــل  مــن  معهــا 

اليوميــة  تهديداتهــا  تطلــق  وتركيــا  أنفســهم... 

وتنفــذ اعتــداءات متكــررة علــى مناطــق اإلدارة 

الذاتيــة وال تتوانــى عــن عقــد أيــة صفقــات فــي 

ســعي محمــوم إللغــاء الــدور والحضــور الكــردي 

... أمــا أوســاط معارضــة ســورية شــوفينية 
ً
بتاتــا

هزيلــة، فــال تجــد غضاضــة مــن إطــالق ســمومها 

محاولــة  فــي  ـــرد 
ُ

الك علــى   
ً
افــا جز واتهاماتهــا 

فشــلها  علــى  وللتغطيــة  أزماتهــا  لتصديــر 

لسياســات  ذيليتهــا  علــى   
ً
وتأكيــدا املســتدام 

املريبــة. تركيــا 

أجنــدات  لهــم  ملــن  ليســوا شــماعة  ـــرد 
ُ

الك

خاصة بعيدة عن طموحات ومطالب الشعب 

الســوري، وال للفاشــلين مــن الســوريين الذيــن 

راهنــوا علــى الخــارج والســالح... ولــن يرضخــوا 

العدالــة  حكومــة  وتهديــدات  العتــداءات 

إرادتهــم  علــى  يراهنــون  بــل  –تركيــا،  والتنميــة 

ووحدتهــم وعلــى دعــم ومســاندة محبــي الســلم 

واملســاواة. والحريــة 

ـرد شماعة  ... تتمة
ُ

هل الك

كمــا لــه العديــد مــن النشــاطات فــي محافــل 

عامليــة. واقتصاديــة  وثقافيــة  سياســية 

 – آلــي  شــيخ  الديــن  محــي  هنــأه  وقــد 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير 

الكــردي فــي ســوريا عبــر رســالٍة، فيمــا يلــي 

: نصهــا

))جمهورية العراق -بغداد

السيد رئيس الجمهورية 

الدكتور برهم صالح

تحية واحترام...

والشــعب  نهنئكــم  أن  ُيســعدنا 

منصــب  تســنم  فــي  بنجاحكــم  العراقــي 

انتخابيــة  عمليــة  عبــر  الجمهوريــة  رئيــس 

شــفافة لبرملــان العــراق الشــقيق، يحدونــا 

جهودكــم  كامــل  تبذلــوا  بــأن  األمــل  وطيــد 

ومؤهاتكــم ملــا فيــه خيــر وســامة العــراق 

كمــا  مكوناتــه،  وكافــة  وعربــه  ـــرده 
ُ

بك

وموجبــات  العراقــي  الدســتور  يقتضيــه 

قضايــا الســلم والحريــة ومكافحــة اإلرهــاب 

والفســاد.

التهانــي  أصــدق  نهنئكــم  أخــرى   
ً
مــّرة

متمنيــن لكــم وللســيد عــادل عبــد املهــدي 

واملوفقيــة. النجــاح  كل 

4 تشرين األول 2018((.

مواليــد  مــن  صالــح  برهــم  الرئيــس 

العــراق  السليمانية-كردســتان  مدينــة 

عــام 1960، ومــن أســرة متعلمــة ميســورة 

الحــال، حاصــٌل علــى شــهادة البكالوريــوس 

فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة كارديــف-

بريطانيــا عــام 1983، وشــهادة الدكتــوراه 

فــي  الهندســية  والتطبيقــات  اإلحصــاء  فــي 

الكومبيوتــر مــن جامعــة ليفربول-بريطانيــا 

.1987 عــام 

االتحــاد  صفــوف  إلــى   
ً
ســرا انضــم 

عــام  أواخــر   )PUK( الكردســتاني  الوطنــي 

 فــي تنظيمــات 
ً
1976 ومــن ثــم أصبــح عضــوا

العاقــات  مكتــب  عــن   
ً
ومســؤوال أوروبــا 

الخارجية لاتحاد في العاصمة البريطانية 

 فــي قيــادة االتحــاد 
ً
– لنــدن. انتخــب عضــوا

ــف 
ّ
ل

ُ
فــي أول مؤتمــر للحــزب عــام 1992 وك

الواليــات  فــي  إدارة مكتــب االتحــاد  بمهمــة 

 ألول 
ً
املتحــدة األمريكيــة، كمــا أصبــح ممثــا

حكومــة فــي إقليــم كردســتان لــدى الواليــات 

فــي   
ً
بــارزا  

ً
لــه دورا املتحــدة األمريكيــة. كان 

ـــرد ومعانــاة الشــعب 
ُ

التعريــف بقضيــة الك

العراقــي فــي دوائــر وأروقــة صنــع القــرار.

إقليــم  حكومــة  رئيــس  منصــب  شــغل 

كردســتان للفتــرة مــن كانــون الثانــي 2001 

.2004 منتصــف  وحتــى 

البعــث  حــزب  نظــام  ســقوط  بعــد 

رئيــس  نائــب  منصــب  تولــى  العــراق،  فــي 

العراقيــة  الحكومــة  فــي  الــوزراء  مجلــس 

للتخطيــط   
ً
ووزيــرا  ،2004 عــام  املؤقتــة 

عــام  االنتقاليــة  العراقيــة  الحكومــة  فــي 

فــي  الــوزراء   لرئيــس مجلــس 
ً
2005، ونائبــا

حيــث   ،2006 عــام  منتخبــة  حكومــة  أول 

رئيســا  االقتصــادي  امللــف  مهمــة  تولــى 

االقتصاديــة. للجنــة 

كردســتانية  لقائمــة   
ً
رئيســا كلــف 

فــي االنتخابــات التشــريعية  حققــت الفــوز 

وكلــف   ،2009 عــام  كردســتان  إقليــم  فــي 

لحكومــة  السادســة  الحقيبــة  بتشــكيل 

منصــب  تولــى  حيــث  كردســتان،  إقليــم 

رئيســها منــذ تشــرين األول عــام 2009 إلــى 

.2011 عــام 

رئيســة  صالــح  ســرباغ  مــن  متــزوج 

اإلقليــم  فــي  النباتــي  التنــوع  جمعيــة 

الدفــاع عــن حقــوق  فــي مجــال  والناشــطة 

النســاء، ولديهمــا ولــد وبنــت، ويجيــد اللغــة 

رديــة.
ُ

والك واإلنجليزيــة  العربيــة 

  ... تتمة
ً
برهم صالح رئيسا

درجــات  ارتفــاع  مــن  الحــّد  ثانيــا: 

ليــس  مئويــة  درجــة   1.5 بمقــدار  الحــرارة 

إحــداث  يتطلــب  ولكنــه   ،
ً
مســتحيا

تغييــرات غيــر مســبوقة فــي جميــع قطاعــات 

 . ملجتمــع ا

: هنــاك منافــع واضحــة للســيطرة 
ً
ثالثــا

درجــة   1.5 يتخطــى  كيــا  االحتــرار  علــى 

مئويــة مقارنــة بدرجتيــن مئويتيــن أو أعلــى 

مــن  بســيط  ولــو  قــدر  أي  إن  ذلــك.  مــن 

تأثيــر.  لــه  االحتــرار 

: الحــّد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 
ً
أخيــرا

إلــى درجــة ونصــف مئويــة، يمكــن أن يســير 

األهــداف  تحقيــق  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا 

التنميــة  أهـــداف  مثــل  األخــرى،  العامليــة 

الفقــر. علــى  والقضــاء  املســتدامة 

املحافظــة  أن  إلــى  التقريــر  وخلــص 

علــى االحتــرار فــي حــدود 1.5 درجــة مئويــة 

ســيتطلب إدخــال تحــوالت ســريعة وبعيــدة 

والطاقــة  األرا�ســي  قطاعــات  فــي  املــدى 

كمــا  واملــدن،  والنقــل  واملبانــي  والصناعــة 

ثانــي  انبعاثــات  صافــي  خفــض  ســيلزم 

علــى  املنشــأ  البشــرية  الكربــون  أكســيد 

نطــاق العالــم، بنســبة 45 فــي املئــة تقريبــا 

.2030 عــام  بحلــول 

بتاريــخ  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 

لألمــم  العــام  األميــن  قــال   ،2018/10/8

عواقــب  »إن  غوتيــرش:  أنطونيــو  املتحــدة 

تغيــر املنــاخ باديــة فــي كل مــكان، متمثلــة فــي 

الطقــس املتطــرف وزيــادة منســوب البحــار 

وتقلــص جليــد البحــر القطبــي«. وأضــاف: 

»إن زيــادة االحتــرار بنصــف درجــة يحــدث 

 مــن 
ً
، وذكــر أن ذلــك يعنــي مزيــدا

ً
فرقــا كبيــرا

املوجــات الحــارة لعشــرات ماييــن النــاس، 

وخســارة أكبر في التنوع البيولوجي، وتزايد 

العالــم  مناطــق  أكثــر  بعــض  فــي  املــاء  شــح 

 لاســتقرار، والقضــاء الكامــل على 
ً
انعدامــا

املرجانيــة«. الشــعاب 

وقــال األميــن العــام »بالتحديــد يتعيــن 

وأن  الغابــات،  إزالــة  نوقــف  أن  علينــا 

بشــكل  ونقلــل  األشــجار،  باييــن  نغــرس 

األحفــوري  الوقــود  اســتخدام  هائــل 

 عــن اســتخدام الفحــم 
ً
ونتوقــف تدريجيــا

محطــات  بنــاء  ونكثــف   ،2050 بحلــول 

والشــمس،  بالريــاح  الطاقــة  توليــد 

ونســتثمر فــي الزراعــة املســتدامة صديقــة 

جديــدة  تكنولوجيــات  فــي  ونفكــر  البيئــة، 

وتخزينــه«. الكربــون  احتجــاز  مثــل 

األمــم  مؤتمــر  إلــى  غوتيريــش  وأشــار 

فــي  بولنــدا  فــي  املقــّرر  للمنــاخ  املتحــدة 

الــدول  كل  وحــث  األول،  ديســمبر/كانون 

إلــى  واإلنصــات  املؤتمــر  إنجــاح  علــى 

ســقف  ورفــع  العالــم،  علمــاء  أبــرز  نصــح 

العمــل  خطــط  وتعزيــز  الطموحــات، 

املنــاخ بشــكل عاجــل،  فــي مجــال  الوطنيــة 

للمنــاخ.  باريــس  اتفــاق  وتطبيــق 

بالتأكيــد  بيانــه  العــام  األميــن  واختتــم 

على ضرورة االرتقاء إلى مستوى التحدي، 

وفعــل مــا يطلبــه العلــم قبــل فــوات األوان.

املتحــدة  األمــم  قالــت  آخــر،  خبــٍر  وفــي 

شــهدت  األخيــرة   
ً
عامــا العشــرين  إن 

املئــة  فــي   151 بنســبة   
ً
ملحوظــا  

ً
ارتفاعــا

عــن  الناجمــة  االقتصاديــة  الخســائر  فــي 

فقــد  بينمــا  باملنــاخ؛  املرتبطــة  الكــوارث 

شــخص  ألــف  وثاثمئــة  مليــون  مــن  أكثــر 

مــا  للتشــريد  تعــرض  أو  حياتهــم، وأصيــب 

يفــوق الـــ 4.4 مليــار شــخص مــن جــراء هــذه 

الكــوارث.

املصدر: مركز أنباء األمم املتحدة.

تقرير عالمي جديد عن املناخ.. تتمة
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 ،
ً
مقيتــا أصبــح  الــذي  الســوري،  املشــهد  ميــز 

ُ
ت فارقــة   ُ عالمــات 

ســاخن،  بــركان  مــن  ســنواٍت  ســبع  يقــارب  مــا  بعــد   ،
ً
ومعقــدا  

ً
مؤملــا

 وإرهــاب، قتــٌل ودمــار، تفتــت وتشــرد، فعــل همجــي ورد فعــل 
ٌ

عنــف

وانتهازيــة،  تملــق  لآلخــر،  وإلغــاء  تكفيــر  وكراهيــة،  حقــد  وح�ضــي، 

نشــاز...  وأصــواٍت  رصــاص  قعقعــة  أمــام   
ٌ

ضعيــف العقــل  وصــوت 

وكأن التجربــة الســورية تدحــض نظريــات علــم االجتمــاع عــن تطــور 

التاريخيــة. فكيــف ملجتمــٍع ســوري  والبلــدان وســيرورتها  الشــعوب 

عــام،  مائــة  منــذ  املشــترك  والعيــش  الوطنيــة  روح  ســاده  منفتــح، 

إيديولوجيــات وفكــر متطــرف وأدوات عنــف مدمــرة،  أســير  يصبــح 

التقانــة  عصــر  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  مــن  الثانــي  العقــد  فــي 

التراجيديــا،  هــذه  وليشــهد  املتطــورة،  والتكنولوجيــا  واملعلوماتيــة 

لــم  مجتمــع  بشراســة؟!...  أبنائــه  يتقاتــل  متخلــف،  مجتمــع  وكأنــه 

يفلــح فــي إنتــاج قــوى وفعاليــات تعمــل علــى تغييــر ديمقراطــي وتتغلــب 

 
ً
ردحــا الشــوفينية  والقوميــة  الديــن  أمــواج  ركبــت  التــي  تلــك  علــى 

 
ً
وســيلة والســالح  العنــف  انتهجــت  التــي  تلــك  والتــزال،  الزمــن  مــن 

جديــدة  أســاليب  وابتكــرت  بــل  البغيضــة،  صراعاتهــا  فــي  أساســية 

وفظاظــة.   
ً
قســوة أكثــر 

شــجعت  وبــررت،  غطــت  التــي  السياســية  النخــب  شــك،  دون 

املســؤوليات  تتحمــل  ســوريا  فــي  الحــرب  جبهــات  قــادت  أو  ودعمــت 

الكبــرى، وال نن�ضــى أدوار حكومــات دول إقليميــة وعامليــة فــي تأجيــج 

ٍل حســب أجنداتــه 
ُ
الصراعــات وشــدها لحبــال العنــف واالقتتــال، ك

فــي  الصــراع  أطــراف  مــن  طــرٍف  أي  أن  املؤســف،  ومــن  ومصالحــه. 

وعلــى ســوريا اليعتــرف بــأي )خطــأ علــى األقــل( قــد ارتكبــه، وال يقــول 

)لبنــي حامــض( علــى حــد تعبيــر مثــٍل شــعبي، بــل يرمــي بالالئمــة علــى 

الغيــر املختلــف، ويتباكــى علــى ســوريا وأوجــاع شــعبها، دون أن يكــون 

سيا�ضــي  حــٍل  إيجــاد  مســعى  فــي  جديــة  تنــازالٍت  لتقديــم   
ً
مســتعدا

ألزمتنــا.

اإلدارة  مناطــق  فــي   
ً
نســبيا واملســتقر  اآلمــن  الوضــع  يــُرق  لــم 

التــي  وتركيــة،  عربيــة  شــوفينية  ألوســاٍط  ســوريا  الذاتية-شــمال 

توســعت واشــتدت لألســف مــع تطــور األحــداث فــي ســوريا، وبعــد أن 

تبلــورت شــخصية سياســية كرديــة ملكــون قومــي يعيــش علــى أرضــه 

، بــل ومظالــم 
ً
 كبيــرا

ً
التاريخيــة ونــال مــن االقصــاء والتهميــش نصيبــا

 إلــى تنامــي دور 
ً
تاريخيــة واضطهــاد مــزدوج، علــى مــّر عقــود، إضافــة

بالعــداء  لهــا  فكانــت   ،YPG-YPJ واملــرأة  الشــعب  حمايــة  وحــدات 

، مــن داعــش 
ً
والهجــوم أشــد التنظيمــات الجهاديــة اإلســالمية تطرفــا

وبحكــم  بالتالــي  إقليميــة،  جهــات  وبدعــم  وغيرهمــا  النصــرة  وجبهــة 

الوقائــع امليدانيــة وضــرورات الدفــاع عــن النفــس، وبحكــم توجهاتهــا 

فــي  نفســها   YPG-YPJ وحـــدات  وجــدت  الديمقراطيــة،  العلمانيــة 

القــوات  جانــب  إلــى  وقتالهــا  التكفيريــة  التنظيمــات  تلــك  مواجهــة 

وريفهــا  حلــب  بأحيــاء  الفــرات  غــرب  فــي  الروســية 

ـرد 
ُ
هل الك

مشاعة للفاشلني واملعتدين؟!

 جلمهورية العراق
ً
الدكتور برهم صاحل رئيسا
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بعد تجاذبات طويلة بين القوى السياسية العراقية 

وفــي داخــل البرملــان العراقــي املنتخــب أواســط أيــار 2018، 

وشــد وجــذب بيــن قــوى كردســتانية حــول اختيــار مرشــح 

ملنصــب رئيــس جمهوريــة العــراق، التــم مجلــس النــواب 

األول/أكتوبــر  تشــرين   2 اإلثنيــن  يــوم  االجتمــاع  إلــى 

2018، فــي آخــر يــوٍم مــن املهلــة الدســتورية، لتتــم عمليــة 

التصويــت علــى املرشــحين، ففــاز الدكتــور برهــم صالــح 

 /272/ أصــل  مــن   
ً
صوتــا  /219/ بـــ  الثانيــة  الجولــة  فــي 

 شــاركوا فــي التصويــت، ثــم أدى اليميــن الدســتوري، 
ً
نائبــا

بتكليــف الدكتــور  قــرار رئا�ســي  الفــور أول  وأصــدر علــى 

 للحكومــة العراقيــة.
ً
عــادل عبــد املهــدي رئيســا

رغــم رمزيــة منصــب رئيــس الجمهوريــة، حيــث نظــام 

يعــّد  صالــح  انتخــاب  أن  إال  برملانــي،  العــراق  فــي  الحكــم 

ملــا  وتطــوره،  العراقــي  الوضــع  إصــاح  فــي  جــادة  خطــوة 

يتمتــع بعاقــات كردســتانية، عراقيــة، إقليميــة ودوليــة 

جميــع  علــى   
ً
ومنفتحــا  

ً
معتــدال  

ً
سياســيا وكونــه  واســعة، 

عاقــات  شــبكة  ولــه  البــاد،  فــي  السياســية  التيــارات 

والثقافــي،  اإلعامــي  الوســط  مــع  واســعة 

صــدر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر 

املناخــي  التغيــر  عــن  جديــد  علمــي  تقريــر   )IPCC( املنــاخ 

دولــة،   40 مــن   
ً
عاملــا  91 كتابتــه،  فــي  شــارك  وآثــاره، 

واعتمــد علــى أكثــر مــن 6000 مرجــع علمــي، باإلضافــة إلــى 

مســاهمات مئــات الخبــراء واملراجعيــن، والــذي أصــدرت 

فــي كوريــا الجنوبيــة. وقــد أعــّد التقريــر  الهيئــة ملخصــه 

املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  أمانــة  مــن  لدعــوة   
ً
اســتجابة

اتفــاق  اعتمــاد  لــدى  املنــاخ،  بتغيــر  املعنيــة  اإلطاريــة 

باريــس.

كوريــا  فــي  إنشــون  بمدينــة  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 

الجنوبيــة، قــال هوســانغ لــي رئيــس الهيئــة إن التقريــر هــو 

أحــد أهــم التقاريــر التــي أعدتهــا الهيئــة الحكوميــة الدولية 

قائــا: نقاطــه  أهــم  واســتعرض  املنــاخ،  بتغيــر  املعنيــة 

النــاس  علــى  بالفعــل  يؤثــر  املنــاخ  تغيــر  إن   :
ً
أوال

أنحــاء  بجميــع  الــرزق  كســب  وســبل  البيئيــة  واألنظمــة 

لــم. العا
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علينا إيقاف إزالة الغابات، وأن نغرس باليني األشجار


