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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.
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اســتعراض   
ً
ممجوجــا بــات  مــا  بقــدر 

خطــاب أهــل الســلطة وشــعارات املعارضــة 

ورهاناتهــا فــي مــدى األعــوام املاضيــة، بقــدر 

مــا بــات مــن الضــرورة بمــكان تبيــان التشــوه 

وأدبيــات  مفهــوم  أصــاب  الــذي  الفاقــع 

ســاحتنا  فــي  الكثيريــن  لــدى  السياســة 

الــرؤى  بــاء  وألــف  الســورية  الوطنيــة 

العــام،  الشــأن  مياديــن  فــي  والتوجهــات 

أبرزهــا القــدرة علــى التمييــز والفصــل بيــن 

أي  وفــي  واملعــاداة،  املعارضــة  مفهومــي 

التعبيــر-  جــاز  إن   – املعادلــة  مــن  جانــب 

ُوِصفــوا  لطاملــا  الذيــن  ســوريا  ـــرد 
ُ

ك يقــف 

وُبِذلــت  كثيــرة،  بنعــوت  العقــود  مــّر  علــى 

لتصويرهــم  محمومــة  مســاع  تــزال  وال 

بمثابــة جســم غريــب وجماعــة متســللة عبــر 

 علــى أمــن وســامة 
ً
شــكل خطــرا

ُ
الحــدود، ت

ثيــر النعــرات فتتســبب 
ُ
املجتمــع والدولــة، ت

ووحــدة  األهلــي  الســلم  تهــدد  بعــداوات 

وال  العروبــة،  صــرح  فــي  وتنخــر  البــاد، 

 للمعتقــدات وموجبــات الجــوار، 
ً
قيــم وزنــا

ُ
ت

أبناؤهــا،  حــل  أينمــا  أمرهــا  فــي  مشــكوك 

ومهمــا قدمــوا مــن تضحيــات، وأخلصــوا فــي 

اآلخــر. مــع  التعامــل 

فــي  حقيقــة األمــر أن الحــراك الكــردي 

خاصــة،  وشــرقها  وشــمالها   
ً
عامــة ســوريا 

وضــع   2011 آذار  فــي  أزمتهــا  تفجــر  ومنــذ 

األذى  إلحــاق  تجنــب  عينيــه  نصــب 

والضــرر بمؤسســات الدولــة 

ـرد بني املعارضة واملعاداة... مع احللقة املفرغة ملسلسل جنيف-أستانه )11-6(
ُ
الك

اعتداءات تركية على مناطق كوباين وتل أبيض... 
تشييع مهيب للشهيدة الطفلة سارة مصطفى
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» شجرة سنديان رومي-مزار شيخ حمزة- قرية علي كارا-عفرين، عمرها أكثر من مئة عام، تم قطعها مع أشجار  محيطة بها من قبل عناصر مسلحة «

ـــرد 
ُ

للك التاريخــي  عدائهــا  خلفيــة  علــى 

السيا�ســي  ودورهــم  ولحقوقهــم   ،
ً
عمومــا

دورهــم  وضــد   ،
ً
خصوصــا تركيــا  فــي 

ســوريا،  شــمال  فــي  املتنامــي  وحضورهــم 

علــى  نهــار،  ليــل  أنقــرة  حكومــة  تعمــل 

ومســتقبل  حاضــر  فــي  فّعاليتهــم  تقويــض 

عفريــن،  منطقــة  احتــال  وبعــد  ســوريا، 

صــوب  واعتداءاتهــا  تهديداتهــا  تواصــل 

تتمتــع  التــي  والجزيــرة  كوبانــي  مناطــق 

قــوات  لســيطرة  وتخضــع  ذاتيــة،  بــإدارة 

نفــوذ  ضمــن  وهــي  الديمقراطيــة،  ســوريا 

قــوى التحالــف الدولــي املناهــض لإلرهــاب 

إلــى  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  بقيــادة 

جانــب محــاوالت أنقــرة املســتمرة للتدخــل 

فــي مدينــة منبــج، وذلــك باللعــب علــى حبــال 

عديــدة.

الثقيلــة  التركيــة  املدفعيــة  قامــت 

وكورعلــي  )زورمغــار  مواقــع  بقصــف 

–كوبانــي،  الغربــي  الريــف  فــي  وســليم( 

والبوابــة الحدوديــة فــي بلــدة تــل ابيــض، فــي 

الشــهر  مــن  األخيــرة  3 األيــام 

عفرين حتت االحتالل التركي
رصــد املكتــب اإلعامي-عفريــن لحــزب 

الوحـــدة )يكيتي( خال شــهر تشــرين الثاني 

املعانــاة  أوجــه  تقاريــر،  أربــع  خــال  ومــن 

فــي ظــل االحتــال،  اليوميــة ألهالــي عفريــن 

وارتــكاب  يوميــة،  انتهــاكات  مــن  يقــع  ومــا 

واختطــاف  ســرقة  وعمليــات  جرائــم، 

وتخريــب  أشــجار،  وقطــع  واعتقــاالت، 

االهانــات  إلــى   
ً
إضافــة التحتيــة،  البنــى  فــي 

املختلفــة. اليوميــة  واملضايقــات 

باهتمــام  التقاريــر  تلــك  وحظيــت  هــذا 

اإلعامــي   التواصــل  شــبكات  علــى  واســع 

إعاميــة. وســائل  4 ولــدى 

اجتماعات أستانة )11(، دي مستورا يأسف لفشلها
 )11( أســتانة  اجتماعــات  اختتمــت 

التــي انعقــدت فــي العاصمــة الكازاخســتانية 

 ،2018 الثانــي  تشــرين   29-28 يومــي 

إطــاق  وقــف  بحــث  خالهــا  تــم  والتــي 

صياغــة  لجنــة  وتشــكيل  إدلــب،  فــي  النــار 

دون  معتقليــن...  عــن  واإلفــراج  الدســتور، 

لجنــة  تشــكيل  حــول  اتفــاق  إلــى  التوصــل 

مبعــوث  أعــرب  وقــد  الدســتور،  لصياغــة 

عــن  دي مســتورا  ســتيفان  املتحــدة  األمــم 

تقــدم  أي  تحقيــق  لعــدم  العميــق  »أســفه 

الــذي  املــأزق،  علــى  التغلــب  فــي  ملمــوس 

حــول  أشــهر،  عشــرة  2 دام 
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احلل السيايس بني السوريني بإطار من املسؤولية واجلدية والذهنية املنفتحة
حـوار سـوري-سـوري في بلدة عين عيسى

وذلــك  والخاصــة،  العامــة  واملمتلــكات 

معارضتــه  بــأن  وإدراك  وعــي  مــن   
ً
انطاقــا

ال  الحكــم  نظــام  واســتبداد  لشــوفينية 

تعنــي البتــة املعــاداة لوجــود وكيــان الدولــة، 

وأن الدفــاع عــن حقــوق املواطــن والشــعب 

الســوري ال يمــّر عبــر واشــنطن وموســكو، 

تركيــا  الجــارة  سياســات  علــى  الرهــان  أو 

قــدس  التــي  املعتقــة،  املريبــة  وأدوارهــا 

األبــواب  وســد  ـــرد، 
ُ

الك ضــرب  أقداســها 

أمــام حراكهــم الدفاعــي، والتضييــق عليهــم 

والشــتات،  املهاجــر  فــي  ولــو  كانــوا  أينمــا 

أوســاط  أوســع  وبدهــاء،   
ً
مســتخدمة

جماعــات  بقيــادة  الســورية  املعارضــة 

ـــرد، 
ُ

اإلســام السيا�ســي املتطــرف لعــزل الك

األحــوال  أحســن  وفــي  حراكهــم،  وشــل 

الطيعيــن،  أعوانهــا  جوقــة  إلــى  ضمهــم 

لــدى   ألغــراض دعائيــة – إعاميــة 
ً
خدمــة

بخصــوص  واجتماعــات  محافــل  انعقــاد 

ها، 
َّ
امللف السوري وسبل إدارة أزمته ال حل

 أن مسلســل اجتماعــات 
ً
حيــث يبــدو جليــا

الحاديــة عشــرة،  الســتة وأســتانة  جنيــف 

حضــور  مــع  وغيرهــا  سوت�ســي  عــن   
ً
فضــا

بقيــت  املتحــدة،  األمــم  مبعوثــي  وجهــود 

، إن لــم نقــل دارت وتــدور فــي 
ً
متعثــرة تمامــا

إعامــي  بصخــب  تضــج  مفرغــة،  حلقــات 

اليقبــل  بمــا  ســياقاتها  فــي  ثبــت  إال،  ليــس 

الشــك أن تركيا هي لســان حال والحاضنة 

أطــر  مختلــف  وفعاليــات  ألدوار  األســاس 

والراعيــة  السيا�ســي،  اإلســام  وفعاليــات 

تنظيــم  مــن  اإلرهابــي  التكفيــر  لقــوى 

وشــبكات  النصــرة  وجبهــة  داعــش  الدولــة 

القاعــدة، فــا تــزال ماضيــة فــي عرقلــة أي 

خطــوة باتجــاه إيجــاد حــل سيا�ســي ممكــن 

مــع   
ً
تزامنــا واســتغالها،  الســورية  لألزمــة 

عفريــن  منطقــة  احتــال  فــي  اســتمراراها 

بغيــة الشــطب علــى معاملهــا، وقلــب وتغييــر 

نســيجها املجتمعــي، والتــي حشــدت لــه فــي 

كانــون الثانــي املنصــرم تحــت مســمى عمليــة 

)غصــن الزيتــون( أحــدث أنــواع أســلحتها، 

هجوميــة  ميدانيــة  بشــراكة   ،
ً
وبــرا  

ً
جــوا

الحــّر  بالجيــش  ُيعــرف  كان  مــا  ملجاميــع 

مــن  مــع ســيل  فلــول داعــش،  مــن  وكــوادر 

ألــف  تســعين  قرابــة  ــت  عمَّ دينيــة  فتــاوى 

فــي تركيــا وأملانيــة، وَدَعــت  جامــع ومســجد 

»ســورة  هــدى  علــى  عفريــن  اقتحــام  إلــى 

 الرئيــس الترـكـي 
ً
الفتــح«، كمــا رددهــا كثيــرا

بــأن  أوحــى  ممــا  أردوغــان،  طيــب  رجــب 

إلنجــاح  قصــوى  اســتراتيجية  أهميــة  ثمــة 

ونتائــج  تبعــات  مــن  لــه  ملــا  عفريــن  عمليــة 

الســوري،  والداخــل  الشــمال  عمــوم  علــى 

وهــذا يحيلنــا إلــى القــول بــأن كلمــا طــال أمــد 

اســتمرت  كلمــا  لعفريــن،  الترـكـي  االحتــال 

األزمــة الســورية فــي التفاقــم وطــال أمدهــا 

الخيــار  يبقــى  حيــث   ،
ً
تعقيــدا وازدادت 

تضافــر  وأصدقائهــم  للســوريين  األفضــل 

ســحب  علــى  تركيــا  لحمــل  الجهــود  كل 

قواتهــا مــن عفريــن وباقــي مــدن وبلــدات فــي 

عــن مواصلــة  والكــف  الســوري،  الشــمال 

الفــرات  شــرق  ملناطــق  األرعــن  تهديدهــا 

مزيــد  خلــق  فــي  املفضوحــة  ومســاعيها 

شــعبنا  مكونــات  بيــن  والفتــن  الفتــور  مــن 

بالجــراح. املثخــن  الســوري 

ـرد بين املعارضة واملعاداة.. تتمة
ُ

الك

حيــث  الدســتورية.«.  اللجنــة  تشــكيل 

يــوم  مكتبــه  عــن  صــدر  بيــان  فــي  وصــف 

فــي  االجتمــاع   2018/11/29 الخميــس 

بالنســبة  الضائعــة،  »بالفرصــة  أســتانا 

للشــعب الســوري، لإلســراع بإنشــاء لجنــة 

ومتوازنــة  مصداقيــة  ذات  دســتورية 

ســوريا  وتقودهــا  تمتلكهــا  وشــاملة، 

وتيســرها األمم املتحدة«.  وقد صدر بيان 

ختامــي للــدول الضامنــة )روســيا، تركيــا، 

كازاخســتان  خارجيــة  وزيــر  قــرأه  إيــران(، 

التطــرق  دون  الرحمانــوف،  عبــد  خيــرات 

مــن  العديــد  لتبقــى  عمليــة،  لحلــول 

القضايــا معلقــة.  وختــم البيــان قولــه بــأن 

قــررت  أســتانا  لعمليــة  الضامنــة  الــدول 

شــهر  بدايــة  فــي  املقبــل  االجتمــاع  عقــد 

القــادم. العــام  مــن  شــباط 

اجتماعات أستانة  ... تتمة

»لقــاء  األول  الحــواري  اللقــاء  بعــد 

تّموز/يوليــو   18 فــي  ُعِقــد  الــذي  وبنــاء« 

وجهــات  عنــه  ضــت 
ّ

تمخ والــذي  املا�ســي، 

نظــر مشــتركة بيــن الحضــور، انعقــد اللقــاء 

الثانــي بعنــوان )الحــوار الســوري الســوري: 

بتاريــخ  عي�ســى  عيــن  بلــدة  فــي  وتقــدم(  بنــاء 

بحضــور   ،2018 الثانــي  تشــرين   29/28

أكثــر مــن /100/  مشــارك مــن ممثلــي قــوى 

مســتقلة  وشــخصيات  وأحــزاب  معارضــة 

ونشطاء مجتمع مدني، حيث ناقشوا ست 

املســألة  وهــي:  يوميــن  مدايــن  علــى  محــاور 

شــكل  الســورية،  األزمــة  فــي  اإلنســانية 

فــي  الديمقراطيــة  الامركزيــة  فــي  الحوكمــة 

الديمقراطيــة،  الذاتيــة  اإلدارة  نمــوذج 

األمثــل  وشــكلها  االقتصاديــة  املســألة 

الســوري  الدســتور  املســتقبل،  لســوريا 

بيــن  مــا  املــرأة  واقــع  األساســية،  ومبادئــه 

الســورية،  والتشــريعات  الدوليــة  املواثيــق 

الديمقراطيــة  املعارضــة  توحيــد  وآليــات 

الســورية. العلمانيــة 

صمــت  دقيقــة  بالوقــوف  اللقــاء  بــدأ 

ريــاض  ألقــى  ثــم  الشــهداء،  أرواح  علــى 

ســورّيا  ملجلــس  املشــترك  الّرئيــس  درار 

التــي  االفتتاحّيــة  كلمــة  الديمقراطّيــة، 

 
ً
مركــزا األول،  اللقــاء  نتائــج  إلــى  فيهــا  نــوه 

الســوري  الســوري  الحــوار  أهميــة  علــى 

 إلــى عقــد مؤتمــر 
ً
واالســتمرار فيــه، وصــوال

عــام. وطنــي 

جــاء   ،
ً
ختاميــا  

ً
بيانــا اللقــاء  عــن  صــدر 

الحــل  أن  إلــى  املجتمعــون  )توصــل  فيــه: 

والســليم  الصائــب  التوجــه  هــو  السيا�ســي 

الســوريين  جميــع  مشــاركة  يضمــن  الــذي 

الدســتورية  اللجنــة  فــي  االقصــاء  وعــدم 

علــى  والعمــل  السياســية،  والعمليــة 

مواجهــة االســتبداد ومحاربــة كافــة أشــكال 

مــن  االحتــال  قــوى  وخــروج  التطــرف 

الســوريين  إرادة  واســتقالية  ســوريا، 

قيــام  ضــرورة  مــع  مصيرهــم.  تقريــر  فــي 

املنظمــات الدوليــة واملؤسســات الحقوقيــة 

فــي  بمهامهــم  املتحــدة  األمــم  رأســها  وعلــى 

إنهــاء األزمــة والتوصــل إلــى تحقيــق الســام 

االســتقرار. ودعــم  ســوريا  فــي 

لجنــة  تشــكيل  إلــى  املشــاركون  دعــا 

اللقــاءات  هــذه  اســتمرار  مهمتهــا  متابعــة 

الســوري  الحــوار  عمليــة  فــي  وامل�ســي 

الســوري بهدف عقد مؤتمر ســوري شــامل 

تخويــل  يتــم  املشــاركة  دائــرة  فيــه  تتوســع 

القــادم،  االجتمــاع  محــاور  بوضــع  اللجنــة 

ملزيــد  القــادم  اللقــاء  يكــون  أن  اقتــراح  مــع 

الدســتورية  املســألة  طــرح  فــي  التقــدم  مــن 

بمشــاركة  الديمقراطــي  االنتقــال  وآليــات 

مواجهــة  فــي  واالســتمرار  الســوريين  كل 

االحتــاالت  مســألة  ونقــاش  اإلرهــاب 

األجنبــي. العســكري  والتواجــد 

املجــدي  التفاهــم  تحقيــق  أجــل  ومــن 

الســلطة  ممثلــي  بدعــوة  الحضــور  توجــه 

االنفتــاح  إلــى  املدنــي  واملجتمــع  واملعارضــة 

علــى الحــوار والتفــاوض الفعلــي؛ ألننا نؤمن 

الســوريين  بيــن  هــو  السيا�ســي  الحــل  بــأن 

والذهنيــة  والجديــة  املســؤولية  مــن  بإطــار 

املنفتحــة.(.

هــذا وتزامــن هــذا اللقــاء مــع اجتماعات 

يــوم   
ً
أيضــا اختتمــت  التــي   ،)11( أســتانة 

فــي  وفشــلت  الثانــي،  تشــرين   29 الخميــس 

لجنــة  تشــكيل  حــول  اتفــاق  إلــى  التوصــل 

لصياغــة الدســتور، وعبــر املبعــوث الدولــي 

أســفه. عــن  ســتيفان دي ميســتورا 
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ماديــة  أضــرار  وقــوع  إلــى  أدى  الفائــت، 

مــع  وبالتزامــن  وجرحــى،  شــهداء  وضحايــا 

قصــف قريــة تــل فنــدر فــي ريــف تــل ابيــض 

تــم  الجــاري،  الشــهر  مــن  األول  فــي  الغربــي 

مصطفــى  رفعــت  ســارة  الطفلــة  قنــص 

إلــى  فــأدى  ســنة،   11 العمــر  مــن  البالغــة 

إعاميــة  حملــة  مــع   
ً
ترافقــا استشــهادها. 

وتهديــدات تركيــة ســاخنة باجتيــاح مناطــق 

باســتعداد  والتصريــح  الفــرات،  شــرق 

الترـكـي وفصائــل جهاديــة ســورية  الجيــش 

الهجــوم. لهــذا  مســلحة 

قــوات  إلعــان  الهجمــات  تلــك  أدت 

العســكرية  عملياتهــا  توقــف  عــن  »قســد« 

داعــش  لتنظيــم  األخيــر  الجيــب  ضــد 

اإلرهابــي فــي ريــف ديــر الــزور، فــي 1 تشــرين 

الثانــي 2018، ممــا اســتدعى األمــر انتقــاد 

عــدم  إلــى  تركيــا  لتدعــو  أمريــكا،  وتدخــل 

التصعيــد ووقــف هجماتهــا، و »التنســيق 

اســتعاد  الــذي  الوقــت  فــي  والتشــاور«. 

وعلــى  داعــش،  املتشــدد  التنظيــم  فيــه 

خســرتها،  مناطــق  مباغتــة،  هجمــات  إثــر 

قســد  صفــوف  فــي  أضــرار  إلحــاق  وكذلــك 

عمليتهــا. بعــد  فيمــا  اســتأنفت  التــي 

رغــم الدعــوات التركيــة بفــك االرتبــاط 

مع قوات »قسد« وإيقاف دعمها، واصلت 

مواقعهــا  تعزيــز  الدولــي  التحالــف  قــوات 

العســكري  العتــاد  مــن  املزيــد  وإرســال 

ووضــع برامــج التدريــب والتجهيــز لعناصــر 

تســيير  إلــى   
ً
إضافــة »قســد«،  ووحــدات 

وتــل  كوبانــي  فــي  الحــدود  قــرب  دوريــات 

أبيــض، والعمــل علــى إنشــاء نقــاط مراقبــة 

الغــرب  تصريحــات  جانــب  إلــى   ،
ً
مؤخــرا

الداعمــة  السياســية  وأمريــكا   
ً
عمومــا

فــي  وإقرارهــا فعاليــة وأهميــة دور »قســد« 

وحـــدات  أن  وتذكيرهــا  اإلرهــاب،  محاربــة 

منظمــة  ليســت   YPG الشــعب  حمايــة 

إرهابيــة.

هــذا وفــي بيــان بتاريــخ 31 تشــرين األول 

لقــوات  العامــة  القيــادة  أكــدت   ،2018

حــق  مارســت  أنهــا  الديمقراطيــة  ســوريا 

 لقواعــد االشــتباك، ضمــن إطــار 
ً
الــرد وفقــا

حقهــا فــي الدفــاع املشــروع، وقالــت » نجــّدد 

أشــكال  كافــة  علــى  الــرد  بحــق  تمســكنا 

مناطقنــا،  لهــا  تتعــرض  التــي  الهجمــات 

واســتخدام هــذا الحــق طاملــا تطلــب األمــر 

ذلــك.«.

وفــي  املحلــي،  السيا�ســي  الصعيــد  علــى 

دانــت   ،2018/11/1/ بتاريــخ  لهــا  بيــان 

آشــورية  ســريانية  ومنظمــات  أحــزاب 

مناطــق  علــى  التركيــة  التعديــات  كلدانيــة 

شــمال ســوريا، )حــزب االتحــاد الســرياني 

الســوري، حــزب اتحــاد بيــث نهريــن الوطنــي 

األوروبــي،  الســرياني  االتحــاد  العراقــي، 

االتحــاد  األميرـكـي،  الســرياني  االتحــاد 

النســائي الســرياني فــي ســوريا، اتحــاد نســاء 

الســرياني  االتحــاد  حــزب  نهريــن،  بيــث 

العالمــي(، وقالــت: )إننــا كأحــزاب سياســية 

الوقــت  فــي  كلدانيــة  اشــورية  ســريانية 

الــذي ننــدد ونرفــض فيــه هــذه التعديــات 

فإننــا  الســوري،  الشــمال  ملناطــق  التركيــة 

 يهــدد شــعبنا وعمــوم 
ً
 خطيــرا

ً
نجدهــا مؤشــرا

 أنهــا تأتــي فــي 
ً
شــعوب املنطقــة، وخصوصــا

ســوريا  فيهــا  تنتقــل  أن  منهــا  نأمــل  مرحلــة 

حالــة  إلــى  والحــرب  الفو�ســى  حالــة  مــن 

املظلــة  تكــون  لدولــة  والوصــول  اســتقرار 

عبــر  الســورية  املكونــات  لعمــوم  الحاميــة 

دســتور ديمقراطــي يضمــن عمــوم الحقــوق 

التنــوع  لتعزيــز  واملطلوبــة  املشــروعة 

غنــى  يعتبــر  والــذي  فيهــا،  والدينــي  القومــي 

للدولــة الســورية، كمــا أن هــذه التهديــدات 

عاصفــة  حملــة  تعطيــل  بهــدف  تأتــي 

معاقــل  آخــر  الــى  وصلــت  والتــي  الجزيــرة 

تنظيــم داعــش فــي ريــف ديرالــزور والتــي مــن 

جديــد،  مــن  التنظيــم  هــذا  احيــاء  شــأنها 

لذلــك نجــد أن هــذه السياســة التركيــة هــي 

والســاعي  املتحضــر  العالــم  لــكل  تحــدي 

. االرهــاب  علــى  للقضــاء 

وبنــاًء علــى ذلــك فإننــا نناشــد املجتمــع 

أمــام  الوقــوف  فــي  دوره  ألخــذ  الدولــي 

فــي  تضــر  التــي  التركيــة  السياســات  هــذه 

املنطقــة  فــي  واالســتقرار  الســام  إرســاء 

علــى  والعمــل  األوســط  الشــرق  وعمــوم 

مســارها  نحــو  السياســية  العمليــة  دفــع 

مــن  الســوري  الشــعب  ليتمكــن  الصحيــح 

أســس  علــى  دولتــه  بنــاء  عمليــة  فــي  البــدء 

التدخــات  كل  عــن   
ً
بعيــدا ديمقراطيــة 

والدوليــة.(. االقليميــة 

)حــزب  ســورية  أحــزاب  وكذلــك 

الديمقراطــي  الحــزب  الســرياني،  االتحــاد 

اليســاري  الحــزب  الســوري،  الكــردي 

الوطنيــة  الهيئــة  ســوريا،   فــي  الكــردي 

العربيــة، حــزب املحافظيــن الديمقراطــي، 

حــزب الخضــر الكردســتاني، حــزب اليســار 

حــزب  ســوريا،  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

الســام الديمقراطــي الكردســتاني، حــزب 

التغييــر الديمقراطــي الكردســتاني، اتحــاد 

االصــاح  حركــة  الكردســتانية،  الشــغيلة 

الكــردي  الديمقراطــي  الحــزب  ســوريا،   –

الديمقراطــي،  االتحــاد  حــزب  »البارتــي«، 

حركــة  الكردســتاني،  الليبرالــي  االتحــاد 

الوفــاق  حــزب  الكردســتاني،  التجديــد 

البارتــي  الســوري،  الكــردي  الديمقراطــي 

الديمقراطــي الكردســتاني، حــزب الوحــدة 

قالــت  ســوريا(،  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

 :2018/10/31 بتاريــخ  لهــا  بيــان  فــي 

فــي األيــام االخيــرة االعتــداءات  )تصاعــدت 

وشــرق  شــمال  مناطــق  علــى  التركيــة 

عرقلــة  الــى  بذلــك  تهــدف  وهــي  ســوريا... 

ومســاندة  ســوريا  فــي  السيا�ســي  الحــل 

االرهابيــة. الفصائــل 

 
ً
 واحــدا

ً
ندعــو جماهيرنــا للوقــوف صفــا

والتصــدي لهــذه االعتــداءات والتهديــدات 

والحفــاظ  الديمقراطيــة  الوســائل  بشــتى 

أننــا  كمــا  تحققــت،  التــي  املكتســبات  علــى 

بحــزم  للوقــوف  الدولــي  املجتمــع  ندعــو 

فــي  وسياســتها  التركيــة  االعتــداءات  ضــد 

زعزعــة االســتقرار وإلــى تحمــل مســؤولياته 

فــي الحفــاظ علــى األمــن فــي املنطقــة والدفــع 

السيا�ســي  للحــل  صيغــة  ايجــاد  أجــل  مــن 

فــي ســوريا، وباعتبــار االعتــداءات التركيــة 

انتهــاك للقوانيــن واملواثيــق الدوليــة يجــب 

مســؤولياتها  كافــة  تحمــل  دمشــق  علــى 

القانونيــة.(.

ومــن جهتهــا )منظمــة حقــوق اإلنســان 

فــي ســوريا- مــاف، لجنــة حقــوق اإلنســان فــي 

ســوريا-ماف، الجمعيــة الكورديــة للدفــاع 

قــوى  النمســا،  اإلنســان-  حقــوق  عــن 

منظمــة  الكوردســتاني،  املدنــي  املجتمــع 

القانونيــة  واالبحــاث  للدراســات  ليكوليــن 

الكورديــة(،  القانونيــة  الهيئــة  –املانيــا، 

)نديــن  قالــت:   ،2018/11/1 بتاريــخ 

العدائيــة  األعمــال  هــذه  مثــل  ونســتنكر 

مــن الجانــب التركــي تجــاه املناطــق الكرديــة 

ابيــض،  وتــل  كوبانــي  ريفــي  فــي  اآلمنــة 

وندعــو فــي الوقــت نفســه قــوات التحالــف 

الدولــي للتدخــل لوقــف هــذه االعتــداءات 

والتهديــدات العدائيــة ونحملهــم مســؤولية 

مــا يجــري هنــاك مــن اعتــداءات وأية أعمال 

املنطقــة  تجــاه  تركيــة  عدائيــة  عســكرية 

وســكانها، كمــا ندعــو فــي الوقــت نفســه كل 

محبــي الســام والســلم مــن منظمــات ودول 

التركيــة  الدولــة  علــى  للضغــط  وهيئــات 

أي  مــن  املنطقــة  لوقــف عدوانهــا وحمايــة 

وويــات  كــوارث  عنــه  ينجــم  ترـكـي  اعتــداء 

بحــق أبنــاء املنطقــة كمــا حــدث فــي منطقــة 

عفريــن.(.

مــن جانــب آخــر، إذا كانــت التهديــدات 

 
ً
قلقــا تحــدث  التركيــة  واالعتــداءات 

لــدى املجتمــع وتؤثــر علــى الحيــاة   
ً
وتخوفــا

والدفــاع  البقــاء  إرادة  فــإن   ،
ً
العامــة ســلبا

مشــاركة  ومــا  قويــة،  تبقــى  النفــس  عــن 

ســارة  الطفلــة  جثمــان  تشــييع  فــي  اآلالف 

الســبت  يــوم  مهيــب،  بموكــب  مصطفــى 

2018/11/3، والــذي وري الثــرى فــي مــزار 

 – تنهــوزة  بقريــة  طعمــة  محمــود  الشــهيد 

التنديــد  عبــارات  إطــاق  مــع  أبيــض،  تــل 

ورفــض العــدوان الترـكـي، إال تعبيــر صــارخ 

املختلفــة. عــن مواقــف شــعب وفعالياتهــا 

اعتداءات تركية على مناطق... تتمة
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عفرين تحت االحتالل التركي
انتهاكات يومية، وارتكاب جرائم، وعمليات رسقة واختطاف واعتقاالت، وقطع أشجار، وختريب يف البنى التحتية

الجهاديــة  الفصائــل  جميــع  »ارتــكاب 

أنــواع  ملختلــف  الترـكـي  والجيــش  املســلحة 

وإشــراف  بعلــم  والجرائــم،  االنتهــاكات 

الدولــة  وأجهــزة  أنقــرة  حكومــة  وتخطيــط 

التركيــة، فــي منطقــة عفريــن- شــمال غــرب 

 ،
ً
ومفضوحــا  

ً
مكشــوفا  

ً
أمــرا بــات  ســوريا، 

ضــد  ممنهجــة  بسياســٍة  مــارس 
ُ
ت حيــث 

ـــرد.«.
ُ

الك

املكتــب  رصــد  التقييــم  هــذا  وفــق 

)يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  اإلعامي-عفريــن 

خــال  ومــن  الثانــي  تشــرين  شــهر  خــال 

اليوميــة  املعانــاة  أوجــه  تقاريــر،  أربــع 

فــي ظــل االحتــال، ومــا يقــع  ألهالــي عفريــن 

جرائــم،  وارتــكاب  يوميــة،  انتهــاكات  مــن 

واعتقــاالت،  واختطــاف  ســرقة  وعمليــات 

وقطــع أشــجار، وتخريــب فــي البنــى التحتيــة، 

 إلــى اإلهانــات واملضايقــات اليوميــة 
ً
إضافــة

. ملختلفــة ا

سرقة محاصيل الزيتون

الجهاديــة  الفصائــل  واصــل 
ُ
ت إذ 

اليــد  ووضــع  االســتياء  عمليــات  املســلحة 

علــى أمــاك نســبة كبيــرة مــن نازحــي عفريــن 

إلــى الخــارج، وكذلــك نهــب وســلب محاصيــل 

 
ً
موســم الزيتــون علــى نطــاٍق واســع، خاصــة

ســكانها  إليهــا  َيعــود  لــم  التــي  القــرى  فــي 

 أو عــادوا بنســب 
ً
األصلييــن املهجريــن قســرا

قليلــة، مثــل ناحيتــي شــّران وبلبــل وقراهــا، 

مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتقدام  يجــري  حيــث 

الغوطــة  )مهجــري  املنطقــة  إلــى  الوافديــن 

وتشــغيلهم  املســلحين  قبــل  مــن  وغيرهــا( 

بأكبــر  الزيتــون  ثمــار  جنــي  ألجــل  كعمــال 

اليــوم الواحــد وســرقتها،  فــي  كميــة ممكنــة 

مواطنيــن  عــن  وكاالت  رفــض  وكذلــك 

ثمــار  وســرقة  قطــاف  تــم  حيــث  غائبيــن، 

وبلــدة  قريــة  كل  فــي  الزيتــون  أشــجار  آالف 

فــرض 
ُ
ت وحــول مركــز مدينــة عفريــن، كمــا 

وتصــل  اإلنتــاج  مجمــل  علــى   %10 أتــاوات 

كميــات  مصــادرة  أو   ،%50 إلــى   
ً
أحيانــا

وتشــليح  املواطنيــن  لبعــض  الزيــت  مــن 

املقطــوف.  الزيتــون  مــن  شــواالت  آخريــن 

قطــاف  يتــم  الزيتــون،  ســرقات  وأثنــاء 

مــع تقطيــع لألشــجار  الثمــار بشــكل جائــر 

بهــا. واالضــرار 

فــي  زيتــون  معصــرة   /100/ مــن  أكثــر 

الخدمــة  خــارج  أصبحــت  عفريــن  منطقــة 

محتوياتهــا،  ســرقة  أو  التدميــر  بســبب 

املعاصــر  أصحــاب  علــى  ضغــوط  وهنــاك 

واالســتياء علــى بعضهــا وتشــغيلها لصالــح 

منهــم  البعــض  اضطــر  حيــث  مســلحين، 

أو  ملســلحين  معاصرهــم  تســليم  علــى 

وافديــن ألجــل تشــغيلها، لتفــادي االهانــات 

تعانــي  املعاصــر  وعمــوم  الضغــوط،  وتلــك 

االزدحــام والفو�ســى، ونفــاذ التنــك الفــارغ 

البعــض. لــدى 

بســبب منــع شــركات وســيارات الشــحن 

خــارج  إلــى  الزيتــون  زيــت  عبــوات  نقــل  مــن 

املنطقــة، وكذلــك فــرض حصــار علــى نقلهــا 

ــلت حركــة البيــع 
ُ

، ش
ً
ضمــن املنطقــة أيضــا

والشــراء إال مــن قبــل بعــض التجــار ضمــن 

علــى  قبــل محســوبين  مــن  أو  نطــاق ضيــق 

االحتــال أو مــن قبــل فريــق ترـكـي لــه مركــز 

فــي مدينــة جنديــرس، وقــد تكدســت كميــات 

ســعر  وانخفــض  املعاصــر،  داخــل  كبيــرة 

عبــوة زيــت الزيتــون /16 كــغ/ إلــى /15-10/ 

فــي وقــٍت معظــم األهالــي فيــه  أالف ل. س. 

مرغميــن علــى البيــع –بعــض الكميــات علــى 

األقــل- لســد حاجيــات ودفــع ديــون وتجنــب 

 أن الســعر اآلن فــي مدينــة 
ً
الســرقات، علمــا

ل.س،  أالف   /27  -23/ بيــن  يتــراوح  حلــب 

وفــي العــام الفائــت كان الســعر فــي عفريــن 

يتــراوح بيــن /42-52/ دوالر.

وأفــاد وزيــر الزراعــة والغابــات الترـكـي، 

التركيــة  )الحكومــة  إن  باكدميرلــي،  بكــر 

العمــال  حــزب  يســيطر  أن  فــي  ترغــب  ال 

 
ً
مشــيرا عفريــن  مــوارد  علــى  الكردســتاني 

مــوارد  علــى  الحصــول  فــي  أنقــرة  رغبــة  إلــى 

صحيفــة  حســب  مــا(-  بطريقــة  عفريــن 

الزمــان التركيــة 2018/11/18، وتحدثــت 

جلســات  خــال  الوزيــر  أن  الصحيفــة 

بالبرملــان،  وزارتــه  ميزانيــة  مناقشــة 

منتجــات  علــى  تركيــا  »باســتياء  اعتــرف 

نائــب عــن حــزب الشــعوب  عفريــن« وقــال 

علــى  القضــاء  تــم  »إنــه  الديمقراطيــة، 

 أن هــذا 
ً
مــزارع الزيتــون فــي عفريــن، مفيــدا

فــي  لألكــراد  العــداء  سياســة  يعكــس  األمــر 

املجــال االقتصــادي، كمــا طالــب بضــرورة 

والنهــب  الغنيمــة  سياســة  عــن  التراجــع 

»إشــاعات  الصحيفــة  ونقلــت  هــذه«، 

ألــف طــن زيــت  نقــل /50/  متداولــة حــول 

زيتــون« إلــى تركيــا مــن معبــر )غصــن الزيتــون 

الحــدودي(.

اختطاف واعتقاالت وقتل

املدنييــن  اختطــاف  عمليــات  تتواصــل 

ماليــة،  فــدى  ودفــع  االبتــزاز  أجــل  مــن 

واتهامــات  عشــوائية  اعتقــاالت  وكذلــك 

باطلــة، للدفــع باملواطنيــن علــى الرحيــل، وال 

.
ً
مجهــوال كثيريــن  مصيــر  يــزال 

على سبيل املثال:

بــن  معمــو  )عبــدو  مــن  كل  اختطــاف 

عصــام  عفريــن،  مدينــة  وســط  بشــير 

الزيديــة- حــي  فــي  خليــل  مصطفــى 

فــي حــي  عفريــن، محمــد علــي جرتــو ونجلــه 

املحمودية-بعفريــن، آزاد طوبــال مــن قريــة 

معرســكة – شــيروا، محمــد رشــيد عــارف 

مــن  إســماعيل  لقمــان  كــوركا،  قريــة  مــن 

قريــة ممــاال، نازليــة شــيخ يعقــوب مــن قريــة 

بابليــت، غــازي الحنــش مــن املكــون العربــي 

فــي جنديــرس، حمــو ذهنــي و شــيار محمــد 

الشــابة  عبدالــو،  بــرج  قريــة  مــن  حســن 

الفــا مصطفــى يوســف فــي حــي املحموديــة - 

) عفريــن

مصطفــى  )»هيفيــن  مــن  كل  واعتقــال 

إيبــش، محمــد زكريــا جــرو، حميــد عطــو« 

بلــدة بعدينــا، محمــد خليــل عمــي مــن  مــن 

جمــو  شــاميران  الســيدة  الحديــد،  شــيخ 

خلــو  عثمــان  مســعود  يانقــوز،  قريــة  مــن 

مــن قريــة كفرصفــرة، »عبــدو خليــل علــو، 

ســامي خليــل جمــو، حســن شــكري ســيدو« 

مــن قريــة إســكان، جليــل أحمــد بريــم مــن 

قريــة  مــن  كبيشــين  زهيــر  الغزاويــة،  قريــة 

كباشــين، الســيدة نيــكار حســن مــع طفلتهــا 

شــكري  »حســن  جنديــرس،  فــي  الرضيعــة 

أيــوب حيــدر  ســيدو، ســامي خليــل جمــو، 

إيســكا(. مــن قريــة  معمــو« 

كمــا هنــاك كثيــرون لــم تــرد أســمائهم، 

وقــد تعــرض معظــم املختطفيــن واملعتقليــن 

لإلهانــات والتعذيــب، وتــم تــرك بعضهــم أو 

أو  فــدى  عــن آخريــن مقابــل دفــع  االفــراج 

غرامــات ماليــة.

هــذا وأثنــا ذهابهــم إلــى حقــول الزيتــون 

فوقانــي- كوليــان  كوزية-قريــة  وادي  فــي 

لــدى  أر�ســي  لغــم  انفجــر  راجــو،  ناحيــة 

أدى  ممــا  فوقــه،  الزراعــي  جرارهــم  مــرور 

واستشــهاد  الجــرار  وتعطيــب  تكســير  إلــى 

 ،
ً
عامــا  /40/ عثمــان  بشــير  علــي  املواطــن 

 بجروح 
ً
وإصابة شــقيقة محمد /38/ عاما

بليغــة مــع بتــر يديــه وســاقيه – ووفاتــه فيمــا 

عثمــان  بلــو  شــقيقهما  ابــن  وإصابــة  بعــد، 

طفيفــة. بجــروح   
ً
عامــا  /17/

باقتحــام  مســلحة  مجموعــة  وقامــت 

فــي  محمــد  ســيدو  نظمــي  الســيد  منــزل 

 ،2018/11/9 ليلــة  عبدالــو  بــرج  قريــة 

عائشــة  املســنة  والدتــه  بخنــق  وقامــت 

مــن  املنــزل  بداخــل  مــا  وســرقة  حنــان، 

 
ً
أيضــا القريــة  نفــس  وفــي  وأمــوال،  مصــاغ 

تــم االســتياء علــى ممتلــكات املواطــن زكريــا 

وســيارة،  وجــرار  منــزل  مــن  أوســو  رفعــت 

الرحيــل. علــى  وإجبــاره 

الطفــل  مقتــل  عــن  أنبــاء  وتــواردت 

 مــن قريــة باخجــة 
ً
حســن خلــو /15/ عامــا

حــي  فــي  أهلــه  مــع  واملقيــم  بلبــل  -ناحيــة 

أحــد  يــد  علــى  عفريــن،  بمدينــة  الزيديــة 

املســلحين، لــدى زيــارة املغــدور لــه فــي منزلــه.

قطع أشجار

القطــع املتعمــد آلالف أشــجار الزيتــون 

وأشــجار حراجيــة فــي مواقــع عديــدة ألجــل 

مســاحات  حــرق  تــم  قــد  وكان  التحطيــب، 

مــن  العديــد  فــي  5 شاســعة 
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قطــع شــجرة  وكذلــك  واألحــراش،  الجبــال 

 /100/ مــن  أكثــر  عمرهــا  رومــي  ســنديان 

عــام، قــرب مــزار شــيخ حمــزة، بيــن قريتــي 

علــي كارا و زعريــة- ناحيــة بلبــل، وهــي مــن 

الصنــف املهــدد باالنقــراض ولــدى قطعهــا 

شــجرة  أو  أغصــان  مكانهــا  فــي  تنبــت  ال 

جديــدة، فــي وقــٍت لــم تتخــذ فيــه ســلطات 

االحتــال أيــة إجــراءات وتدابيــر ملنــع قطــع 

وبممتلــكات  بالبيئــة  واالضــرار  األشــجار 

الحرائــق  انــدالع  لتفــادي  أو  األهالــي 

املناســب. الوقــت  فــي  وإطفائهــا 

تخريب بنى تحتية

األر�ســي  الهاتــف  شــبكات  بخصــوص 

عفريــن  فــي  ومرافقهــا  ومراكزهــا  والكهربــاء 

للتخريــب  تعرضــت  فإنهــا   ،
ً
عمومــا

محميــة  كانــت  حيــث  والســرقة،  والعبــث 

الذاتيــة  اإلدارة  أثنــاء  بالكامــل  وقائمــة 

يعمــل  كان  األر�ســي  فالهاتــف  الســابقة، 

الشــبكتان  كانــت  وإذ  طبيعــي،  بشــكل 

مقطوعتــان عــن شــبكات محافظــة حلــب 

املجــاورة.  املناطــق  فــي  التخريــب  بســبب 

مــن   %80 أن  مســؤول  مصــدر  أفــاد  وقــد 

كوابــل شــبكتي الهاتــف والكهربــاء قــد تمــت 

ســرقتها ألجــل بيــع النحــاس املوجــود فيهــا، 

كمــا تمــت ســرقة /10/ مجموعــات توليــد 

كهربــاء عائــدة ملراكــز الهاتــف، منهــا ثاثــة 

هاتــف  مركــزي  تحويــل  وتــم  املدينــة،  فــي 

عســكرية. مقــّرات  إلــى  بعدينــا  و  راجــو 

فو�ضى وفلتان

تتكــرر حــوادث االشــتباكات واالقتتــال 

بيــن الفصائــل املســلحة فــي منطقــة عفرين، 

وحــدود  الســرقات  علــى  االختــاف  نتيجــة 

وتصفيــة  االنتقــام  بســبب  أو  النفــوذ 

مــن  مجموعــات  دخــول  وبعــد  حســابات، 

تــم  عفريــن،  إلــى  تركيــة  خاصــة«  »قــوات 

يومــي  املدينــة  فــي  التجــوال  حظــر  فــرض 

 ،2018/11/19-18 واالثنيــن  األحــد 

وأعلنــت مــا تســمى بهيئــة األركان العامــة – 

الجيــش الوطنــي إن »االســتنفار الحاصــل 

العصابــات  مــن  مجموعــات  ملاحقــة  هــو 

وأغلقــت  القانــون«،  عــن  الخارجــة 

فوقعــت  اســبوع.  مــن  أكثــر  املــدارس 

تلــة  اشــتباكات عنيفــة داخــل املدينــة وفــي 

 ،
ً
قريــة كفرشــيل، علــى مــدار يوميــن تقريبــا

أدت إلــى وقــوع عشــرات القتلــى والجرحــى، 

واحتــراق منــزل مــن طابقيــن بجانــب مقهــى 

ماديــة  أضــرار  لحقــت 
ُ
وأ كافــي«،  »شــو 

األجــواء،  تلــك  وفــي  مواطنيــن،  بممتلــكات 

فــي شــارع  بســرقة ســيارات  قــام مســلحون 

وســرقة  نــوروز،  دوار  وقــرب  الفيــات 

وقــٍت  فــي  تجاريــة.  محــات  محتويــات 

هــذه  مثــل  أن   
ً
جيــدا املواطــن  فيــه  ُيــدرك 

وخلــق  األمــن  لفــرض  ليســت  العمليــات 

هــي  بــل  اللصــوص،  وماحقــة  االســتقرار 

تصفيــة حســابات وإعــادة لضبــط وتنظيــم 

تلــك الفصائــل ضمــن سياســات وأجنــدات 

بمهــام  تكليفهــا  ربمــا  الترـكـي،  االحتــال 

أخــرى.

الختام

والجرائــم  الواســعة  االنتهــاكات  رغــم 

املرتكبــة ضــد اإلنســانية وعمليــات التغييــر 

ووقــوع  عفريــن،  منطقــة  فــي  الديمغرافــي 

مخالفات كبيرة مضادة للقانون اإلنساني 

االهتمــام  خــارج  التــزال  فهــي  الدولــي، 

ولــم  الكافــي،  والتوثيــق  والرصــد  اإلعامــي 

العــام  الــرأي  أوســاط  بــال  َبعــد  تشــغل 

العالمــي بشــكل جــدي، وســط صمــٍت دولــي 

مريــب. رســمي  وأممــي 

أحــزاب  ومطالبــات  مناشــدات  ورغــم 

حقوقيــة  ومنظمــات  سياســية  وأطــر 

دوليــة  وقــوى  مؤسســات  إلــى  ومدنيــة 

فــي  األوضــاع  رصــد  علــى  للعمــل  وأمميــة 

عفريــن، والضغــط علــى الحكومــة التركيــة، 

الكــردي  الشــعب  محاربــة  عــن  لثنيهــا 

فــي  الحــال  يــزداد  االنتهــاكات...  ووقــف 

.
ً
ســوءا عفريــن 

عفرين تحت االحتالل... تتمة

خرباء أمميون يؤكدون عىل رضورة تفسري مصري كافة املحتجزين واملفقودين يف كل أنحاء سوريا
القانون ومنع الجريمة

التــي  األخيــرة  املعلومــات  أعقــاب  فــي 

بشــأن  الســورية  الحكومــة  عــن  صــدرت 

املحتجزيــن  األشــخاص  مــن  العديــد  وفــاة 

الدوليــة  اللجنــة  أكــدت  املفقوديــن،  أو 

املســتقلة لتق�ســي الحقائــق فــي ســوريا علــى 

ضــرورة أن تتحمــل الدولــة الســورية عــبء 

الذيــن  املحتجزيــن  كافــة  مصيــر  تفســير 

فــي  أعلــن عــن وفاتهــم، ومصيــر املفقوديــن 

وجودهــم. وأماكــن  البــاد  أنحــاء  كل 

املســتقلة،  التحقيــق  لجنــة  وســلطت 

علــى  الضــوء  األربعــاء،  اليــوم  لهــا  بيــان  فــي 

كيفيــة اكتشــاف العديــد مــن األســر مصيــر 

فــي  مــرة  ألول  وأبنائهــم  وأزواجهــم  آبائهــم 

هيئــات  قامــت  عندمــا   ،2018 أيار/مايــو 

العســكرية  الشــرطة  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــة، 

الســوري،  الجيــش  لقــوات  التابعــة 

املدنــي الحكوميــة  الســجل  بتزويــد مكاتــب 

بمعلومــات بالجملــة عــن وفيــات أشــخاص. 

رئيــس  قــال  ذلــك،  علــى  وتعقيبــا 

قــد  مــا  »نشــر  إن  بينيــرو  باولــو  اللجنــة 

مــن  اآلالف  عشــرات  أو  اآلالف  إلــى  يصــل 

أســماء املحتجزيــن املتوفيــن أو املفقوديــن 

غيــر  أمــر  هــو  العــام  هــذا  املزعوميــن 

 . » مســبوق

وفــاة  حالــة  »فــي  أنــه  بينيــرو  وأضــاف 

محتجــز  أنــه  املعــروف  مــن  كان  شــخص 

لــدى الدولــة، فــإن الدولــة تتحمــل أساســا 

عــبء إثبــات أن الوفــاة لــم تحــدث بســبب 

يمكــن  أفعــال  عــن  االمتنــاع  أو  أفعــال 

بتحقيــق  القيــام  ويجــب  إليهــا.  إســنادها 

مســتقل فــي كل حالــة وفــاة أثنــاء االحتجــاز 

علنــي«.  بشــكل  النتائــج  عــن  واإلبــاغ 

باتخــاذ  ســوريا  اللجنــة  وأوصــت  هــذا 

ملعالجــة  الجوهريــة  الخطــوات  مــن  عــدد 

وأســرهم  للضحايــا  إلحاحــا  القضايــا  أكثــر 

فــي هــذا املوضــوع. يتضمــن ذلــك االعتــراف 

مــن  املوتــى  وفــاة  كيفيــة  بشــأن  بالحقيقــة 

وجــود  أماكــن  عــن  والكشــف  الضحايــا 

وكامــل  فــوري  تحقيــق  وإجــراء  رفاتهــم، 

الوفــاة  حــاالت  كل  فــي  ومســتقل  وشــفاف 

عــن  الناتجــة  وتلــك  االحتجــاز،  أثنــاء 

إجــراءات موجــزة أو خــارج نطــاق القضــاء، 

اللجنــة.  حســب 

الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  وتتألــف 

العربيــة  بالجمهوريــة  املعنيــة  املســتقلة 

الســورية مــن الســيد باولــو ســيرجيو بينيــرو 

)رئيــس اللجنــة(، والســيدة كاريــن أبــو زيــد، 

مجلــس  كلــف  وقــد  مجالــي.  هانــي  والســيد 

املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 

كافــة  وتوثيــق  التحقيــق  بمباشــرة  اللجنــة 

ســوريا  داخــل  الدولــي  القانــون  انتهــاكات 

.2011 آذار/مــارس  منــذ 

المتحــدة-28  األمــم  أخبــار  المصــدر: 

2018 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 

انفجار لغم أرضي في قرية احرص-الشهباء

فــي  الكــردي  األحمــر  الهــال  ذكــر 

 ،2018/11/13 بتاريــخ  أنــه  صفحتــه 

انفجــرت قنبلــة عنقوديــة فــي قريــة احــرص 

طفليــن  جــرح  إلــى  أدى  –الشــهباء-حلب، 

الهــال األحمــر  كادر  وشــاب، حيــث ســارع 

إلــى إســعافهم ونقلهــم إلــى مشــفى افريــن فــي 

وهــم: فافيــن،  ناحيــة 

 /8/ العمــر  داداكــو  عمــاد  ميرفــان   -

ســنوات.

- عبدو بكر دودق العمر /11/ سنة.

العمــر/24/ خليــل  ياســين  يوســف   -

ســنة.
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احلزب اإلسالمي الرتكستاين... منظمة إرهابية يف أحضان تركيا العدالة والتنمية
ســوريا  فــي  الحــرب  ســنوات  خــال 

انتشــرت علــى جغرافيتهــا فصائــل إســامية 

، برعايــة 
ً
جهاديــة متشــددة وأكثرهــا تطرفــا

اإلســام  مرجعيــات  مختلــف  ودعــم 

السيا�ســي العالمــي واملحلــي، أبرزهــا حــزب 

باســم  تركيــا، وذلــك  فــي  والتنميــة  العدالــة 

)الكفــر(،  ومناهضــة  والجهــاد(  )الثــورة 

وأفــكار  شــعارات  مــن  هنالــك  مــا  إلــى 

دينيــة. إيديولوجيــة 

روجتــه  التــي  املقولــة  مــن   
ً
انطاقــا

بدعــم  الحــق  لديهــا  الصيــن  كانــت  »إذا 

الحــق  لدينــا  فنحــن  ســوريا،  فــي  األســد 

توجــه  املســلمين«  الســوريين  بدعــم 

الحــزب اإلســامي التركســتاني إلــى الســاحة 

لنشــاطاته   
ً
مــاذا فيهــا  ليجــد  الســورية، 

اإلعاميــة. لدعاياتــه  دســمة   
ً
ومــادة

إقليــم  فــي   1997 عــام  الحــزب  تأســس 

التــي  الشــرقية،  )تركســتان  شــينغيانغ 

اســتولى عليهــا الصيــن عــام 1949باالتفــاق 

تركســتان  علــى  اســتولت  التــي  روســيا  مــع 

مــن  معصــوم  حســن  يــد  علــى  الغربيــة( 

عــام  الصينيــة  قشــغر  مدينــة  مواليــد 

 دينيــة وفــي عــام 
ً
1964، والــذي تلقــى علومــا

الســعودية  مكــة  مدينــة  إلــى  ســافر   1997

ومــن ثــم توجــه إلــى أفغانســتان، وقــد تمكــن 

الصينييــن  املســلمين  آالف  تجنيــد  مــن 

اســتقال  عــن   
ً
بحثــا للقتــال  اإليغــور 

تركســتان، قبــل أن يتحــول اهتمــام الحــزب 

إلــى أفغانســتان، فقاتــل إلــى جانــب تنظيــم 

»القاعــدة« و«حركــة طالبــان«. بعــد مقتــل 

تولــى   ،2003 فــي  أمريكيــة  بغــارة  معصــوم 

عبــد الحــق التركســتاني زعامــة الحــزب وهــو 

مقــرب مــن حركــة طالبــان األفغانيــة. ويــرى 

املشــروع  نجــاح  أن  اإليغــور  “الجهاديــون” 

 
ً
إيجابيــا فــي ســوريا ســينعكس  »الجهــادي« 

»تركســتان«. قضّيــة  علــى 

مقومــات  أبــرز  مــن  اإلعــام  وحــدة 

البيانــات  منتظــم  بشــكل  تصــدر  الحــزب، 

كمــا  املصــورة،  واإلصــدارات  والترجمــات 

اإلســامية«،  »تركســتان  مجلــة  أطلقــت 

 
ً
 )باللغــة التركيــة( موجهــا

ً
 الكترونيــا

ً
وموقعــا

للتركســتانيين، يحضهــم علــى الجهــاد ضــد 

بكيــن، فــي إقليــم ذات مســاحة كبيــرة وعــدد 

نســمة،  مليــون  عشــرين  مــن  أكثــر  ســكانه 

غالبيتهــم العظمــى مــن املســلمين. وال يخفــي 

الحــركات  لبقيــة  املعــادي  موقفــه  الحــزب 

األخــرى  الشــرقية  التركســتانية  واألحــزاب 

املناهضــة للحكــم الصينــي. ويعتبــر الحــزُب 

 والدعــوة لدولــة وطنيــة، 
َ
أن الديموقراطيــة

أمــر مخالــف للشــريعة اإلســامية، ويؤكــد 

أن هدفــه إقامــة دولــة إســامية فــي اإلقليــم، 

اإلســامية. الخافــة  إعــادة  علــى طريــق 

عــزة  حلــب-دارة  طريــق  عبــر  املــاّر 

وجــود  يشــاهد  كان   ،2012 عــام  أواســط 

قــرب  اإليغــور  مــن  مســلحة  عناصــر 

معســكرات جبــل الشــيخ ســليمان، الذيــن 

فــي  متفرقــة  معــارك  فــي   
ً
بدايــة شــاركوا 

حلــب(  وريــف  )إدلــب،  الســوري  الشــمال 

»جبهــة  رايــة  تحــت  محــدودة،  بأعــداد 

الشــام  »أحــرار  ورايــة   ،
ً
حينــا النصــرة« 

 ،
ً
، و«جيــش الفتــح« أيضــا

ً
اإلســامّية« حينــا

إلى أن تدفقوا خال أعوام 2015-2013، 

ليعلنــوا عــن )الحــزب اإلســامي التركســتاني 

ــد مقاتليــن  لنصــرة أهــل الشــام(، الــذي جنَّ

مــن الاجئيــن اإليغورييــن فــي تركيــا والذيــن 

غــّض  مــع  ألــف،   /20/ بـــ  عددهــم  يقــدر 

نظــر ودعــٍم خفــي مــن املخابــرات التركيــة، 

 إلــى مــن يرحلــون مــع عائاتهــم مــن 
ً
إضافــة

عديــدة  دول  عبــر  شــاقة  رحلــة  فــي  الصيــن 

ســوريا. إلــى  وتركيــا 

الشــهادة  علــم  الحــزب  يســتخدم 

باللغــة  الجماعــة  اســم  مــع  الجهــادي 

الشــهادة. أســفل  العربيــة 

لحقــوق  الســوري  املرصــد  ذكــر 

بتاريــخ  نشــره  تقريــر  فــي  االنســان 

التركســتاني  الحــزب  أن   ،2018/10/7

صديــق لجبهــة النصــرة، وفــي صفوفــه /7/ 

مطلــع  حتــى  لســوريا  قدمــوا  مقاتــل  آالف 

2016 بتســهيات مــن الســلطات التركيــة، 

ممــن  الســوريين،  مــن  كبيــر  عــدد  بينهــم 

“جنــد  بفصيــل  ســابقين  مقاتليــن  كانــوا 

بريــف  حلفايــا  مــن  ومقاتليــن  األق�ســى” 

 عــن كتيبــة الغربــاء 
ً
حمــاة وغيرهــم، فضــا

وهــم  التركســتان،  رايــة  تحــت  املنضويــة 

الفلســطينية،  الجنســية  مــن  مقاتلــون 

فــي  الحــزب  مقاتلــي  صيــت  ذاع  حيــث 

بأرزاقهــم  الســوريين  وزاحمــوا  الشراســة 

منهــا. الكثيــر  علــى  واســتولوا 

أول  التركســتان  )بــدأ  املرصــد:  وقــال 

وهــي  الصريــح،  باســمهم  رســمية  معركــة 

»معركــة مدينــة جســر الشــغور« فــي نيســان 

خالهــا  اكتســبوا  والتــي   ،2015 عــام 

الكبــرى  مســاهمتهم  بعــد  األكبــر  الصيــت 

وبلــدات  وقــرى  املدينــة  علــى  بالســيطرة 

حيــث  الفصائــل،  بقيــة  برفقــة  بريفهــا 

لعــب التركســتان خــال املعــارك هــذه دور 

االنتحاريــة  العمليــات  عبــر  الحربــة  رأس 

أنفســهم  وتفجيــر  مفخخــات  تفجيــر  مــن 

بأحزمــة ناســفة، وقتــل منهــم الكثيــر خــال 

تعتبــر مدينــة جســر  لذلــك  املعــارك،  هــذه 

للتركســتان  رمزيــة  قيمــة  ذات  الشــغور 

الــذي نصبــوا رايتهــم فــي وســط املدينــة منــذ 

هــذا.(. كمــا ظهــروا  يومنــا  إلــى  الحيــن  ذلــك 

فــي معــارك الســيطرة علــى مطــار أبــو ظهــور 

.2015 صيــف 

وأكــد املرصــد الســوري أن )التركســتان 

وبيــع  والزراعــة  التجــارة  فــي  نشــطوا 

املحاصيــل الزراعيــة بعــد الســيطرة عليهــا، 

إبــان  للنــزوح  اضطــروا  أهالــي  مــن  ســواًء 

وجبــال  الشــغور  جســر  ريــف  فــي  املعــارك 

الســاحل وغيرهــا، أو مــن خــال االســتياء 

الرئي�ســي وهــو  الشــريك  مــن  بفتــاوى  عليهــا 

التجــارة  فأصبحــت  الشــام،  تحريــر  هيئــة 

الدخــل  مصــادر  أحــد  املحاصيــل  وبيــع 

املنطقــة،  فــي  للتركســتان  املــادي  والدعــم 

 عــن »الغنائــم« التــي اســتولوا عليهــا 
ً
فضــا

مــن معــارك ســابقة فــي ســهل الغــاب وجبــال 

وكان  إلدلــب،  الغربــي  والريــف  الاذقيــة 

آخرهــا »غنائــم« كفريــا والفوعــة اللتيــن كان 

يقطنهمــا مواطنــون مــن الطائفــة الشــيعية 

دولــي(. اتفــاق  بموجــب  تهجيرهــم  وجــرى 

التركســتان  )ســيطرة  كذلــك  ورصــد 

الزراعيــة  املحاصيــل  مــن  اآلالف  علــى 

التــي  والحمضيــات،  الزيتــون  كأشــجار 

مئــات  عــن   
ً
فضــا املنطقــة،  بهــا  تشــتهر 

يعمــدون  التــي  التجاريــة  واملحــال  املنــازل 

بالتعــاون  ماديــة  مبالــغ  مقابــل  لتأجيرهــا 

باإلضافــة  الشــام،  تحريــر  هيئــة  مــع 

ومحطــات  بهــا  واملتاجــرة  املوا�ســي  لتربيــة 

مــادة  ومعاصــر  والوقــود  املحروقــات 

مناطــق  وتلقــى  مواســمها،  فــي  الزيتــون 

مــن   
ً
شــعبيا  

ً
اســتياءا التركســتان  تواجــد 

والتدخــل  أرزاقهــم  فــي  املدنييــن  مزاحمــة 

مــن  الخصــوص  وجــه  وعلــى  شــؤونهم،  فــي 

جســر  ريــف  فــي  تنتشــر  التــي  الحواجــز 

مــن  املدنييــن  وتمنــع  الغربــي،  الشــغور 

مطلقيــن  والحطــب،  الخشــب  اقتطــاع 

النــار علــى أي محــاول لذلــك، بينمــا يتفنــن 

األشــجار  باقتطــاع  التركســتان  عناصــر 

واألخشــاب مــن املناطــق ذاتهــا الســتخدامها 

األســواق(. فــي  بيعهــا  أو  التدفئــة  فــي 

التركســتاني  الحــزب  أن  املرصــد  ونــوه 

كثيــر  فــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  شــارك  قــد 

فصائــل  مــع  الداخليــة  االقتتــاالت  مــن 

أخــرى عاملــة فــي املنطقــة والتــي جــرت العــام 

الجــاري. والعــام  الفائــت 

فــي  املرصــد  قــال  أخــرى  جهــٍة  ومــن 

واألمتــن  األقــوى  العاقــة  )أمــا  تقريــره: 

مــع  تجلــت  التركســتاني  اإلســامي  للحــزب 

أن  بعــد  التركيــة،  واملخابــرات  الســلطات 

التركســتان  قــدوم  عمليــة  األخيــرة  ســهلت 

عبــر  تمــت  والتــي  الســورية،  األرا�ســي  إلــى 

 
ً
فضــا بينهــم،  وبتنســيق  التركيــة  األرا�ســي 

عــن الدعــم التــي تقدمــه الســلطات التركيــة 

، باإلضافــة لتواجدهــم 
ً
 ومعنويــا

ً
لهــم ماديــا

بجبــال  تركيــا  مــع  حدوديــة  مناطــق  ضمــن 

الساحل وغرب إدلب، فيما باملقابل يعمد 

التركســتان لحمايــة األرتــال التركيــة ضمــن 

ســهل الغــاب وجبــال الســاحل وريــف إدلــب 

7 الغربــي، حيــث ترافــق األرتال 
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لقاء مع الحزب الحاكم في اليونان

متوســطة  برشاشــات  مــزودة  بآليــات 

وعناصــر كثــر، كمــا يعمــل التركســتان علــى 

حمايــة بعــض مــن النقــاط التركيــة االثنــي 

كالحلــوز  للمراقبــة،  املخصصــة  عشــر 

والزيتونــة واشــتبرق بجبــل التركمــان وريــف 

جســر الشــغور، ويمتلــك الحــزب اإلســامي 

األســلحة  مــن  كبيــر  عــدد  التركســتاني 

مــن مدرعــات ودبابــات ومنصــات  الثقيلــة 

للصواريــخ(. إطــاق 

تواجــد  )يبعــد  املرصــد:  وقــال 

أقــل  الثقيــل  ســاحهم  برفقــة  التركســتان 

قــوات  ومواقــع  مناطــق  عــن  كلــم   10 مــن 

الشــغر  ومعســكر  الطيبــات  فــي  النظــام 

ومحــاور  الناجيــة  ومحيــط  وكفريديــن 

باإلضافــة  الشــمالي،  الاذقيــة  بريــف 

 ضمــن مــا يعــرف بـــ 
ً
لســهل الغــاب وتحديــدا

مباقــر الســرمانية، ويعمــد التركســتان إلــى 

اســتهداف مواقــع قــوات النظــام وحلفائهــا 

الحيــن  بيــن  “انغماســية”  وتنفيــذ عمليــات 

واآلخــر فــي محــاور ريــف الاذقيــة الشــمالي 

فــي  ويشــاركها  الغــاب،  وســهل  الشــرقي 

التركمــان  مــن  مقاتلــون  العمليــات  هــذه 

كفرســان  أخــرى  آســيوية  وجنســيات 

وأنصــار  اإلســام  جبــل  وكتيبــة  اإليمــان 

معضلــة  شــكل  الــذي  األمــر  اإلســام، 

بيــن تبعيــة التركســتان لألتــراك،  تراوحــت 

أبرمتــه تركيــا  الــذي  وبيــن خرقهــا لاتفــاق 

واملنطقــة  الهدنــة،  يخــص  بمــا  روســيا  مــع 

لــم  حيــث  املفترضــة،  الســاح  منزوعــة 

تجــري أي عمليــة ســحب علنيــة مــن قبــل 

التركســتان لســاحها الثقيل بل عمدت إلى 

إخفائــه بخنــادق مغطــاة مــن األولــى رفقــة 

الاذقيــة  بريــف  بمحــاور  أخــرى  فصائــل 

الشــرقي.(. الشــمالي 

إلــى  عمــد  قــد  التركســتاني  وكان  هــذا 

موقــع  أكــده  مــا  مثــل  تحتيــة،  بنــى  تدميــر 

أجــزاء  بتفكيــك  املعــارض،  بلــدي  عنــب 

مــن ســكة القطــار، وبيــع مقتنيــات محطــة 

بريــف  الغــاب  ســهل  فــي  الحراريــة،  زيــزون 

فــي  املنطقــة،  أســواق  فــي  الغربــي،  حمــاة 

مــن  العديــد  هــدم  كمــا   .2016 نيســان 

هــرت 
ُ
الكنائــس فــي مناطــق ســيطرته التــي ط

مســيحيين. ســكان  مــن   
ً
أيضــا

اإلســامي  »الحــزب  أن  إلــى  يشــار 

إرهابــي  كتنظيــم  مصنــف  التركســتاني« 

)أوزبكســتان، كازخســتان،  مــن قبــل دول 

العربيــة  اإلمــارات  قيرغيزســتان،  روســيا، 

املتحــدة، الصيــن، أفغانســتان، پاكســتان، 

وأدرجتــه  األمريكيــة(،  املتحــدة  والواليــات 

املنظمــات  قائمــة  علــى  املتحــدة  األمــم 

.2001 عــام  اإلرهابيــة 

الحزب اإلسالمي التركستاني... تتمة

التقــى وفــد مــن حــزب الوحـــدة )يكيتــي( 

ضّم حبيب إبراهيم عضو الهيئة القيادّية 

بريطانيــا  منظمــة  عضــو  شــّمو  مــروان  و 

فــي   ،2018/11/5 اإلثنيــن  يــوم  للحــزب، 

 مــن حــزب 
ً
العاصمــة اليونانّيــة أثينــا، وفــدا

ســتيليو  ضــّم  اليونــان  فــي  الحاكــم  ســيريزا 

بابــاز عضــو هيئــة رئاســة الحــزب و بانــوس 

فــي  الدولّيــة  العاقــات  مســؤول  تريكازيــس 

الحــزب، حيــث تحــدث وفــد حــزب ســيريزا 

اليونــان  وموقــف  ســوريا  فــي  الوضــع  عــن 

يــؤّدي  ال  الــذي  السيا�ســي  للحــل  الداعــم 

ـــرد 
ُ

للك يكــون  بحيــث  ســوريا،  تقســيم  إلــى 

مكانهــم فــي ســوريا ديمقراطّيــة، كمــا أوضــح 

لــإلدارة  بإيجابّيــة  ينظــرون  أّنهــم  الوفــد 

الكردّيــة. املناطــق  فــي  القائمــة  الذاتّيــة 

وفــد الوحــدة تحــّدث عــن رؤيتــه للحــل 

إشــراك  وضــرورة  ســوريا  فــي  السيا�ســي 

ـــرد فــي أيــة عملّيــة سياســّية، كمــا تحــّدث 
ُ

الك

عــن جرائــم الفصائــل املســلّحة فــي عفريــن، 

االحتــال  جيــش  أوامــر  وفــق  تعمــل  والتــي 

واعتقــاالت  ديمغرافــي  تغييــر  مــن  الترـكـي 

عّبــر  حيــث  وغيرهــا،  املحاصيــل  وســرقة 

اســتيائهم  مــن جانبــه عــن  اليونانــي  الوفــد 

ــدوا علــى 
ّ

مــن تلــك األعمــال الاإنســانية، وأك

أّنهــم يتابعــون املوضــوع، واقتــرح علــى وفــد 

أخــرى. بلقــاءات  القيــام  الوحــدة 

كمــا التقــى وفــد الوحــدة، يــوم الثاثــاء 

2018/11/6 بالكاتــب واإلعامــي اليونانــي 

الكــردي  الشــعب  وصديــق  املعــروف 

ســافاس كالنديريــدس، حيــث دار النقــاش 

حــول الــدور األمريكــي والرو�ســي فــي ســوريا، 

وعــن االحتــال التركــي لعفريــن، واالســتفتاء 

ورأى  كردســتان.  إقليــم  فــي  جــرى  الــذي 

لــن  واألمريكييــن  الــروس  أن  كالنديريــدس 

تركيــا  ضــد  عســكري  عمــل  بــأي  يقومــوا 

إلخراجهــا مــن عفريــن، ويســتطيع الجيــش 

بهــذه  القيــام  حلفائــه  بمســاعدة  الســوري 

فــي  ـــرد 
ُ

الك قضيــة  وبخصــوص  املهمــة. 

ســوريا قــال: إّن أصدقــاء الشــعب الكــردي 

تكــون  عندمــا  فقــط  معــه،  ســيقفون 

موحــدة. الكرديــة  السياســية  الحركــة 

زيارة لمكتب التقدمي في ديريك
مــن  وفــد  زار   ،2018/11/27 بتاريــخ 

خبــات  برئاســة  )يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب 

مكتــب  القياديــة  الهيئــة  عضــو  محمــد 

التقدمــي  الديمقراطــي  للحــزب  ديــرك 

الكــردي فــي ســوريا، وذلــك لتقديــم التهانــي 

الخامــس  مؤتمــره  أعمــال  انتهــاء  بمناســبة 

عشــر، حيــث تــم اســتقباله مــن قبــل عبــاس 

مصطفــى عضــو املكتــب السيا�ســي وحســن 

اللجنــة  عضــوي  خلــف  وعثمــان  جنــدي 

املركزيــة للتقدمــي. تــم خــال الزيــارة التركيــز 

الســوري  والوطنــي  الكــردي  الوضــع  علــى 

والبحــث عــن النقــاط املشــتركة التــي تخــدم 

التــي  والســبل  الكــردي  الشــعب  قضيــة 

تتوجــه الــى وحــدة الصــف واملوقــف الكردي 

واإلقليميــة  الدوليــة  املحافــل  كافــة  فــي 

وفــي  املصيريــة  املرحلــة  هــذه  فــي   
ً
وخاصــة

الخطــاب  وحــدة  تفعيــل  يتطلــب  وقــت 

املختلفــة  الصعوبــات  ملواجهــة  والجهــد 

وعلى كافة املســتويات من القوى املتطرفة 

التــي تســتهدف الوجــود الكــردي فــي عفريــن 

وتهديدهــا املســتمر لشــرق الفــرات وبرعايــة 

الترـكـي. االحتــال 

لقاء تشاوري... وآخر مع أبناء الجالية الكردية في الدانمارك
فــرع  قــام   ،2018/11/19 بتاريــخ 

)يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  الدانمــارك 

وبحضــور حبيــب إبراهيــم مســؤول منظمــة 

أوروبــا بعقــد لقــاء مــع مجموعــة مــن أبنــاء 

بودينبــورغ،  بمدينــة  الكرديــة،  الجاليــة 

ملناقشــة تطورات الوضع السيا�ســي بشــكل 

خــاص. بشــكل  والكــردي  عــام 

كمــا تــم عقــد لقــاء تشــاوري مــع ممثلــي 

أحــزاب كردّيــة وكردســتانّية )حــزب يكيتــي 

الديمقراطــي  الحــزب  ســوريا،  فــي  الكــردي 

الحــزب  ســوريا،  فــي  الكــردي  التقدمــي 

الديمقراطــي الكردســتاني، حــزب االتحــاد 

االشــتراكي  الحــزب  الكردســتاني،  الوطنــي 

الحــق  حــزب  تركيــا،   – الكردســتاني 

وبعــض  تركيــا(  فــي   HAK-PAR والحريــات 

تــم فيــه تبــادل  نشــطاء جمعيــات ثقافّيــة، 

التقــارب  ســبل  ومناقشــة  النظــر  وجهــات 

التخنــدق  حالــة  مــن  للخــروج  والتاقــي 

فــي  الكردّيــة  الحركــة  أطــراف  بيــن  الحــاد 

ســوريا.
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ً
 وإهلاما

ً
فتاة من ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن قائمة بي بي سي ألكثر «100 امرأة« تأثريا

 علــى 
ً
الــذكاء وقــوة اإلرادة أعطتهــا قــدرة

بســبب  ومحنهــا.  الحيــاة  صعــاب  تجــاوز 

مــن  أســرتها  انتقلــت  ســوريا،  فــي  الحــرب 

حلــب إلــى منبــج ومــن ثــم إلــى مدينــة كوبانــي، 

للرحيــل  أجبرهــا  داعــش،  عــدوان  ولكــن 

أيلــول  وفــي   ،2014 صيــف  تركيــا  إلــى 

2015، اختــارت طريــق اللجــوء إلــى أوربــا، 

بهــم  ضاقــت  الذيــن  الســوريين  بقيــة  مثــل 

شــقيقتها  مــع  وصلــت  واملخاطــر،  الــدروب 

األكبــر وأقــارب آخريــن إلــى جزيــرة ليســبوس 

ظهــر  علــى  البحــر  عبــور  بعــد  اليونانيــة 

شــعور  أن  إال  »بلــم«،  مطاطــي  قــارب 

لكرســيها  افتقداهــا  مــن  والخــوف  القلــق 

مثــل  يازمهــا  ظــل  البحــر  وســط  املتحــرك 

كابــوس مزعــج. وأصبحــت شــهيرة بعــد نشــر 

صــورة لهــا مــن قبــل مصــور مفوضيــة األمــم 

املتحــدة لشــؤون الاجئيــن، ورافقهــا فريــق 

مــن إعاميــي » بــي بــي �ســي« فــي رحلــة اللجــوء 

إلــى   
ً
وأخيــرا مقدونيــا  إلــى  أثينا-اليونــان  مــن 

أملانيــا.

عديــدة  وتلفزيونيــة  صحفيــة  تقاريــر 

مصطفــى-  نوجيــن  قصــة  والتــزال  نقلــت 

فتــاة كرديــة ســورية مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة، فهــي مــن أهالــي كوبانــي- مواليــد 

عــام 1999، عاشــت صغرهــا بحــي الشــيخ 

شــلل  وبســبب  حلــب،  مدينــة   – مقصــود 

دماغــي أصابهــا منــذ الــوالدة، هنــاك نقــص 

فــي وظائــف عضــات أرجلهــا، فهــي مقعــدة 

متحــرك. كر�ســي  علــى 

وذكــرت الجزيــرة نــت 30 أيلــول 2015، 

إن املذيع البريطاني الشــهير«جون أوليفر« 

أيلــول   28 األثنيــن  مســاء  حلقتــه  خــال 

الســاخر  بتناولــه  متابعيــه،  فاجــأ   2015

ملواقــف رؤســاء الــدول األوروبيــة مــن أزمــة 

عــرض  خــال  مــن  الســوريين،  الاجئيــن 

عرضتهــا  التــي  مصطفــى،  نوجيــن  قصــة 

ودعوتــه  البريطانيــة،  �ســي«  بــي  »بــي  قنــاة 

ــم 
ُّ
عل

َ
ت كيفيــة  علــى  للتعــرف  ملشــاهديه 

 
ً
نوجيــن للغــة اإلنكليزيــة، ثــم عــرض مقطعــا

مــت بفعــل 
ّ
مــن حوارهــا وهــي تقــول إنهــا تعل

متابعــة املسلســل األميركــي الشــهير »أّيــام فــي 

حياتنــا« )يعــرض علــى شــبكة »أن بــي �ســي« 

 إلــى أنهــا 
ً
منــذ العــام 1965 إلــى اآلن(، مشــيرة

شعرت بالحزن ملوت أحد أبطال املسلسل 

بعــرض مشــهد  أوليفــر  فقــام  جــاي«،  »إي 

جديــد مــن ذاك املسلســل يظهــر عــودة »إي 

لحلــم   
ً
تحقيقــا ســامي،  إلــى حبيبتــه  جــاي« 

جــون  »مبــادرة  الجزيــرة:  وقالــت  نوجيــن. 

قوبلــت  نوجيــن،  حلــم  بتحقيــق  أوليفــر 

وتــّم  اإلعــام،  وســائل  فــي  كبيــرة  بإيجابّيــة 

تناقــل مشــهد عــودة »إي جــاي« مــن املــوت 

املــّرات.«. آالف  عشــرات 

املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة 

صفحتهــا  علــى  الاجئيــن  لشــؤون 

االلكترونيــة، تقــول: »نوجيــن مصطفــى هــي 

داعمــة ناشــطة لحقــوق الاجئيــن الشــباب، 

املؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  تحدثــت  وقــد 

فــي ذلــك تلــك التــي  الرفيعــة املســتوى، بمــا 

ونــوع  العمــر  حــول  املفوضيــة  أجرتهــا 

الجنــس والتنــوع فــي قصــر األمــم فــي جنيــف، 

اململكــة  فــي  الدولــي  تيدكــس  منتــدى  وفــي 

نوجيــن  كانــت  كمــا  والعــراق.  املتحــدة 

املتحدثــة خــال حفــل توزيــع جائــزة نانســن 

.».2017 لعــام  لاجــئ 

ملجلــس  اجتمــاع  فــي  نوجيــن  وشــاركت 

زيوريــخ  بمدينــة  ووتــش  رايتــس  هيومــن 

السويســرية- حزيــران 2018، تحدثــت فيــه 

عــن قصتهــا، واألوضــاع اإلنســانية الصعبــة 

.
ً
عمومــا للســوريين 

 :2018/11/30 ،BBC جــاء فــي تقريــر لـــ

كتــاب  فــي  حياتهــا  ســيرة  نوجيــن  )نشــرت 

وصولهــا  بعــد  اإلنجليزيــة،  باللغــة  كتبتــه 

فــي أواخــر عــام 2016، شــاركتها  إلــى أملانيــا 

المــب...  كريســتينا  البريطانيــة  الكاتبــة 

الكتاب مليء باألحداث واآلالم والتفاصيل 

أخــرى،   
ً
أحيانــا واملرعبــة   ،

ً
أحيانــا الحزينــة 

وُيخيــل للقــارئ للوهلــة األولــى أنهــا قصــة مــن 

وحــي الخيــال، لكنــه ســرعان مــا يــدرك أنهــا 

فــي  التــي عاشــتها نوجيــن  الحيــاة الحقيقيــة 

زمــن الحــرب.(. و )الكتــاب ال يشــمل فقــط 

وتفاصيــل  بالتحــدي  املليئــة  حياتهــا  رحلــة 

هــو  بــل  مرحلــة،  كل  فــي  العقبــات  تجــاوز 

 رســالة إلــى العالــم، بينــت فيــه الوجــه 
ً
أيضــا

بلدانهــم  تركــوا  الذيــن  لاجئيــن  اإلنســاني 

وكيــف  الحــروب،  بســبب  عنهــم   
ً
رغمــا

بــل  الغــرب،  ليخافهــا   
ً
أرقامــا ليســوا  أنهــم 

أنهــم  وكيــف  الحــرب،  عليهــم  جــارت  بشــٌر 

قــادرون علــى املســاهمة فــي بنــاء املجتمعــات 

رجــم الكتــاب 
ُ
والبلــدان التــي لجــأوا إليهــا.(. ت

فعاليــات  وضمــن  عامليــة،  لغــة   13 إلــى 

فــي  اختتــم  الــذي  الكتــب«  »زمــن  معــرض 

صيــف 2017، بمدينــة ميانــو االيطاليــة، 

»هاربــر  دار  فــي  التحريــر  مديــرة  قّدمــت 

روايــة  ماتــزا  فيفيانــا  الســيدة  كولينــز« 

الامعقولــة«،  نوجيــن  »رحلــة 

قصيــرة،  فتــرة  خــال  نوجيــن  تحّولــت 

معاصــرة؛  بطلــة  إلــى  الكتــاب،  بفضــل 

فــي   
ً
جديــدا  

ً
زخمــا منحتهــا  اللجــوء  وتجربــة 

التقريــر، اختيــرت ضمــن  الحيــاة. وحســب 

 
ً
قائمــة بــي بــي �ســي ألكثــر » 100 امــرأة« تأثيــرا

.2018 لعــام  العالــم  حــول   
ً
وإلهامــا

كمــا جــاء فــي التقريــر: )» وتميــزت نوجين 

املرحــة،  وروحهــا  وعفويتهــا  ببســاطتها 

املاييــن ممــن شــاهدوا قصــة  ألهمــت  التــي 

حياتهــا علــى شاشــات التلفزيــون العامليــة، 

�ســي  بــي  بــي  قنــاة  مــن  بدايتهــا  كانــت  والتــي 

ونقلــت  الحــدود  علــى  رحلتهــا  رافقتهــا  التــي 

شــخصيتها عندمــا  عــن  تفاصيــل مدهشــة 

كانــت فــي الـــ 15 مــن عمرهــا، وكان ذلــك فــي 

 .2015 عــام  أواخــر 

مشــاهير  مــن  العالــم  فألهمــت 

سياســة وإعــام ورياضــة ونجــوم الســينما 

االحتياجــات  وذوي  العامليــة  والشاشــات 

الخاصــة واملراهقــات واملراهقيــن.«. وتقــول 

نوجيــن: » رغــم أننــي ال أســتطيع امل�ســي، إال 

أننــي لــم أكــن ســلبية تجــاه إعاقتــي، بــل كان 

 بالنســبة لــي لتحقيــق ذاتــي 
ً
 قويــا

ً
ذلــك دافعــا

والكتــب«،  العلــم  إلــى  فلجــأت  وتطويرهــا، 

فــي رحلتــي  وتضيــف: »وعندمــا كنــت أفكــر 

عبــر البحــر، كنــت قــد قلــت لنف�ســي إمــا أن 

أبــدأ مــن الصفــر أو أمــوت واالبتســامة علــى 

خــوض  علــى  مصــرة  كنــت  لكننــي  وجهــي، 

التجربــة«(.

بالساســة واملدافعيــن  فــي قاعــة مليئــة 

والصحافييــن،  اإلنســان  حقــوق  عــن 

والكاميــرات  إليهــا  متجهــة  األنظــار  وكل 

 29 األربعــاء  يــوم  صبــاح  إليهــا،  موجهــة 

البرملانييــن  نوجيــن  أخبــرت   ،2017 آذار 

ومأســاة  مأســاتها  بتفاصيــل  األوروبييــن 

أملانيــا،  فــي  الجديــدة  وحياتهــا  الســوريين 

مــن  الاجئيــن  أوضــاع  بتحســين  وطالبــت 

باقــي  وكذلــك  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي 

. لاجئيــن ا

مركــز  إعــام  مــع  مصــور  لقــاء  فــي 

برجــاف قالــت نوجيــن: »كنــا ســعداء بعــدم 

وال  ـــرد 
ُ

للك مدينــة  وبقائهــا  كوبانــي  ســقوط 

حياتنــا  وإلــى   ،
ً
كثيــرا إليهــا  ومشــتاقة  تــزال، 

كوبانــي  أســاعد  أن  أتمنــى  االجتماعيــة... 

عــن  العالم«-ترجمــة  إلــى  صوتهــا  وأوصــل 

الكرديــة.

وقالــت فــي صفحتهــا – فيــس بــوك، 20 

 
ً
مــرة الجريحــة...  »إلــى عفريــن  آذار 2018: 

أخــرى نحــن نهــرب، املــوت والبــؤس يطرقــان 

 أخــرى... إن ورود ربيعنــا ترتجــف 
ً
البــاب مــرة

 أخــرى، 
ً
 أخــرى، نبكــي دمــوع الــدم مــرة

ً
مــرة

 أخــرى« - ترجمــة 
ً
وفــي النهايــة ســننتصر مــرة

عــن اإلنكليزيــة.

إليهــا  وجــه   2017 األول  كانــون  أوائــل 

لحضــور  دعــوة  االســباني  برشــلونة  نــادي 

األول  كانــون  فــي مطلــع شــهر  جــرت  مبــاراة 

2017، فحضرتهــا، وأصــدر نــادي برشــلونة 

 جــاء فيــه: )إن نوجيــن شــكلت مصــدر 
ً
بيانــا

إلهــام للحملــة التــي أقامهــا النــادي ملناســبة 

األعيــاد( و )عندمــا وصلــت الفتــاة الكرديــة 

ملعــب  إلــى  9 الســورية... 
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لحــزب  كانيــه  ســري  منظمــة  أقامــت 

الجمعــة  مســاء  )يكيتــي(،  الوحـــدة 

حــول  ثقافيــة  نــدوة   ،2018/11/23

الكاتــب  فيهــا  حاضــر  الكــردي،  األدب 

والشــاعر دلــدار شــكو، وحضرهــا مهتمــون 

وطنيــة. وشــخصيات 

عــن  محاضرتــه  شــكو  الكاتــب  اســتهل 

الكــردي  الشــعب  تاريــخ  فــي  األدب  دور 

الحيــاة،  مناحــي  مختلــف  علــى  وتأثيراتــه 

بــاألدب  تطورهــا  ومــدى  اللغــة  وعاقــة 

وغيرهــا. والقصــة  الشــعر  مــن  وأنواعــه 

تواجــه  إشــكالية  مســائل  طــرح  كمــا 

الكــردي والتــي تحــول دون تطــوره،  األدب 

أجــزاء  فــي  السياســية  التأثيــرات  ســيما  ال 

األدب  ثقافــة  وانتشــار  األربــع  كردســتان 

بإمكانــه  الــذي  الوطنــي  بــدل  الحزبــي 

إحــداث تطــور للمجتمــع وتقديــم الخدمــة 

الصحيحــة لــه، علــى عكــس الحزبــي الضيــق 

الــذي يصنــع ثقافــة متملقــة وديماغوجيــة 

وصفــه. حــد  علــى 

مي�ســي  ليونيــل  اســتقبلها  نــو«  »كامــب 

كمــا  معهــا.  التذكاريــة  الصــور  والتقــط 

أندريــس  منهــم  آخريــن،  العبيــن  التقــت 

بيكيــه.(. وجيــرار  إنييســتا 

صوتــي  »أصبــح   :
ً
مــرارا نوجيــن  تقــول 

علــى  قــادرة  وصــرت  اليــوم   
ً
مســموعا

مســاعدة النــاس«. فلــم تكــن مجــرد الجئــة 

أن  مــا  فاعلــة  أصبحــت  إنهــا  بــل  ســورية، 

وتتحــدث  اليونانيــة  الجزيــرة  إلــى  وصلــت 

نيابــة عــن أفــراد مجموعتهــا باإلنكليزيــة مــع 

مــن يلتقونهــم، وباتــت ممثلــة عــن الاجئيــن 

 إيجابيــة عــن 
ً
فــي أوروبــا، وهــي ترســم صــورة

عــن  يبحثــون  بشــر  أنهــم  علــى  الســوريين، 

آمــن. مــكان 

كلماتهــا،  ودعابــة  املرحــة  بروحــه 

والعربيــة  الكرديــة  تتقنهــا،  التــي  وباللغــات 

األملانيــة  تعلمهــا  جانــب  إلــى  واإلنكليزيــة، 

وتناشــد  حولهــا،  مــن  تحاـكـي  بتفــوق، 

إلــى أوضــاع  الضميــر اإلنســاني، لالتفــات 

والاجئيــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

.
ً
عمومــا الســوريين 

نوجين مصطفى... تتمة

عمالة األطفال يف كوباني

عشــرات مــن األطفــال يقومــون بأعمــال 

شــاقة، تفــوق طاقتهــم وقدراتهــم البدنيــة، 

وأعمــال  الصناعيــة  الورشــات  فــي  كالعمــل 

البنــاء والعتالــة وغيرهــا.

حرصــت  الــدول  معظــم  قوانيــن  إن 

برعايتهــم  الطفــل، واالهتمــام  علــى حقــوق 

منعــت  كمــا  لــه.  التعليــم  وتأميــن  وتربيتهــم 

للضــرب  األطفــال  تعريــض  القوانيــن  تلــك 

الحــروب  فــي  تجنيدهــم  وعــدم  والعنــف، 

اتخاذهــم  وعــدم  املســلحة،  والصراعــات 

تلــك  تنتشــر  ذلــك  رغــم  بشــرية.  دروع 

 
ً
خاصــة الــدول،  مــن  كثيــر  فــي  الظواهــر 

أنهــا  كمــا  أهليــة،  حــروب  تشــهد  التــي  تلــك 

موجــودة فــي مقاطعــة كوبانــي بهــذا الشــكل 

الدمــار  باملنطقــة  حــَل  أن  بعــد  ذاك،  أو 

الحــرب. نتيجــة  املآ�ســي  وتلــك 

تركــوا  كوبانــي  أطفــال  مــن  الكثيــر  إن 

ذات  بمهــن  والتحقــوا  والتعليــم،  املــدارس 

لقمــة  تأميــن  وراء   
ً
ســعيا شــاقة،  أعمــال 

يقــول  حيــث  اليومــي،  والقــوت  الخبــز 

والدتــه  يســاعد  لكــي  يعمــل  بأنــه  أحدهــم 

األرملــة لتوفيــر دخــل البيــت وتأميــن لقمــة 

الصغــار.  ألشــقائه  العيــش 

إن اتســاع ظاهــرة عمالــة األطفــال مثيــر 

للقلــق فــي الوقــت الراهــن، ويــرى مرشــدون 

 
ً
نفســيون بــأن هــذه للظاهــرة تنعكــس ســلبا

علــى املجتمــع واألســرة، وتؤثــر علــى ســلوك 

لحرمانــه  وتــؤدي  وصحتــه،  ذاتــه  الطفــل 

واللعــب  كالتعليــم  األساســية  حقوقــه  مــن 

والرفاهيــة ونمــو جســدي ســليم.

طــرح، هــل اتســاع هــذه 
ُ
أســئلة محقــة ت

الظاهــرة ســببها الفقــر أم فقــدان املعيــل أم 

الوضــع االقتصــادي املتــردي أم الجهــل أم 

السياســة التعليميــة أم الحــرب الدائــرة فــي 

ســوريا؟

علــى  وواجــب  ملحــة  حاجــة  هنــاك 

تدابيــر  التخــذا  كوبانــي  فــي  الذاتيــة  اإلدارة 

األطفــال  مســاعدة  أجــل  مــن  عديــدة، 

. يتهــم وحما

أمل عطي

دلدار شكو... ندوة عن األدب الكردي

النقد الذاتي -قيم مفقودة

إن عــدم تحمــل املســؤولية السياســية 

املتزايــدة  والهرولــة  املطلــوب  بالشــكل 

 آخــر، 
ً
 والتبريــر حينــا

ً
باتجــاه املبالغــة حينــا

يكشــف لنــا مــدى ضعــف وهشاشــة القــرار 

السيا�ســي الكــردي فــي كل تحــوالت املشــهد 

والســوري  الكــردي  وبشــقيه  السيا�ســي، 

حالــة  مــن  نشــهده  مــا  أن  حيــث   ،
ً
عمومــا

التشــدد السيا�ســي القائمــة فيمــا بيــن قــوى 

 
ً
مــرة يكشــف  الكرديــة،  الحركــة  وأطــراف 

أخــرى، تلــك الحقيقــة والظاهــرة الســلبية 

عامــودي  انقســام  مــن  شــك،  أدنــى  دون 

حيــث  أقطابهــا،  بيــن  فيمــا  قــوي  وتنافــر 

شــكل هــذه الحالــة وبهــذه الشــدة التــي لــم 
ُ
ت

تشــهدها الحركــة الكرديــة مــن قبــل، حالــة 

السيا�ســي،  تاريخهــا  كل  عبــر  دراماتيكيــة 

وهــي تقــف اآلن علــى أعتــاب مرحلــة فــي غايــة 

بنــاًء وعلــى ضــوء  والحساســية،  الخطــورة 

الســورية  الحالــة  وتطــورات  تجليــات  كل 

مــن  املزيــد  باتجــاه  تتجــه  ماتــزال  التــي 

يتعلــق  مــا  التعقيــد والصــراع، خاصــة كل 

الوطنــي. والتفاهــم  بالحــوار 

علــى  األطــراف  جميــع  اصــرار  إن 

واســتمرار  والاتفاهــم  الاحــوار  حالــة 

يزيــد  الذاتــي،  التقوقــع  حالــة  فــي  البقــاء 

مــن  ويزيــد  واألعبــاء،  املخاطــر  حجــم  مــن 

شــعبنا  أبنــاء  لــدى  والعجــز  اليــأس  حالــة  

أفضــل  حالــة  إلــى  يســعى  مــازال  الــذي 

يكــون  الداخلــي،  السيا�ســي  التعاطــي  فــي 

العامــل  وتقويــة  حمايــة  األسا�ســي  عنوانــه 

ملوقــف  حقيقيــة  بلــورة  باتجــاه  الكــردي 

عبــر  وفاعــل،  موحــد  كــردي  سيا�ســي 

املرحلــة  ضــرورات  تناســب  وأشــكال  صيــغ 

أكثــر،  الذاتــي وتقويتــه  العامــل  وضــرورات 

بغيــة تثبيــت حقــوق ومطالــب شــعبنا الــذي 

ال يــزال يتعــرض ألبشــع تلــك الحمــات التــي 

تســتهدف وجــوده ومســتقبله، حيــث يجــب 

التركيــز هنــا بكارثــة عفريــن وفصولهــا، كمــا 

 بآنه ال يمكن ألي طرف 
ً
يجب التركيز أيضا

مــن هــذه األطــراف مهمــا حــاول بمفــرده مــن 

أن يتحمــل كل هــذه املســؤوليات الكبيــرة، 

الجماعــي  العمــل  باتجــاه  يتجــه  لــم  إذا 

ومتــازم،  متكامــل  وبشــكل  واملؤسســاتي، 

إال  الشــرط  هــذا  تأميــن  يمكننــا  ال  حيــث 

عبــر الرجــوع أو الركــون إلــى نقطــة االرتــكاز 

فــي وحــدة  األولــى واألساســية، والتــي تكمــن 

بالضــد  الكــردي،  السيا�ســي  املوقــف 

حيــث  والتناقضــات،  الخافــات  كل  مــن 

لــم  الذيــن  كل  علــى   
ً
أيضــا املســؤولية  تقــع 

املبــدأ،  َبعــد أهميــة هــذا  يدركــوا ويقتنعــوا 

أمــام  العراقيــل  مــن  املزيــد  يضعــوا  ال  بــأن 

بــات  الــذي  النبيــل  واملطلــب  املســعى  هــذا 

 مــن جملــة كل تلــك 
ً
 وحصريــا

ً
 وحيــدا

ً
خيــارا

الكــردي  السيا�ســي  العمــل  فــي  الخيــارات 

شــك. أدنــى  دون  الطويــل 

باهوز كرداغي
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ما وراء سياسة النهب والغنائم يف عفرين

بدرخان علي

املســلحة  الجماعــات  اجتاحــت  حيــن 

لجيــش  املرافقــة  املتمــردة،  الســورية 

االحتــال الترـكـي، مركــز مدينــة عفريــن، فــي 

18 مــن شــهر آذار 2018، ظهــَر للمتابعيــن 

النطــاق،  الواســع  النهــب  ذلــك  أجمــع 

حيــث اآلالف مــن مقاتلــي تلــك الجماعــات 

املؤتمــرة مــن أنقــرة يقومــون بســرقة كل مــا 

واألســواق  املحــال  مــن  أيديهــم  تحــت  يقــع 

 
ّ

خــف مــا  بســرقة  يكتفــون  وال  واملنــازل، 

املســاعدة  طلبــوا  بــل  فقــط،  ثمنــه  وغــا 

واملشــاركة مــن مدنييــن فــي املناطــق املجــاورة 

لعفرين، الواقعة تحت سيطرتها، إذ كانت 

 
ً
مشــاعا ومازالــت،  العفرينييــن،  ممتلــكات 

الشــهيرة  الصــور  أظهــرت  وقــد   .
ً
مفتوحــا

املنقولــة مــن قبــل وكالــة األنبــاء الفرنســية 

مشــاهد واضحــة للنهــب املفتــوح والشــامل. 

تلــك  نقــل  الــذي  الترـكـي  املصــور  قــال 

، إن 
ً
الصــور، فــي تصريــح للـــ CNNمســتغربا

هــؤالء املقاتليــن كانــوا مشــغولين بالســرقة 

بانتصارهــم.  االحتفــال  مــن  أكثــر  والنهــب 

منــذ ذلــك اليــوم املشــؤوم تتوالــى املشــاهد 

والصــور والتقاريــر، وجلهــا مــن قبــل إعــام 

عفريــن  فــي  كــردي  إعــام  ال  إذ  املعارضــة، 

السياســة  هــذه  لتؤكــد  االحتــال،  بعــد 

تســتطع  لــم  منهجــي.  بشــكل  املمارســة 

وال  لعفريــن  املحتلــة  املســلحة  املعارضــة 

باإلئتــاف   
ً
ممثــا السيا�ســي  غطاءهــا 

املشــينة،  الظاهــرة  هــذه  إنــكار  وحكومتــه، 

حجمهــا  مــن  التخفيــف  إلــى  عمــدت  إنمــا 

ونطاقهــا. وقــد ظهــرت أصــوات مــن نشــطاء 

املحتلــة،  للجماعــات  مرافقيــن  إعامييــن 

يتوّهمــون أنهــم مؤيديــن لـ«ثــورة« ال لتمــرد 

لتدميــر  أداة  ُيســتخدم  ح 
ّ

مســل طائفــي 

بلدهــم وخدمــة أجنــدات دول طامعــة فيهــا، 

اســتفظعوا وقــوع تلــك املمارســات مــن قبــل 

أنــاس يمثلــون )الثــورة الســورية-املزعومة-

وِقَيمهــا(. 

ممتلــكات  معظــم  علــى  اإلجهــاز  بعــد 

األهالــي واملحــال التجاريــة، وســلب مواســم 

والســّماق  والرمــان  والفاكهــة  الحبــوب 

وهــو  الزيتــون  موســم  أصبــح  والعنــب، 

مصــدر الدخــل األسا�ســي لســكان املنطقــة 

الســرقة  مهــب  فــي  األسا�ســي،  املــورد  و 

الســاح  ضغــط  تحــت  إن  واالســتياء، 

تبقــى  مــا  بنهــب  أو  األهالــي،  أنظــار  أمــام 

ســّنها  »قانونيــة«  بوســائل  املوســم،  مــن 

إجبــار  طريــق  عــن  وأعوانــه،  االحتــال 

حين 
ّ

األهالــي علــى دفــع أتــاوات باهظة للمســل

 
ً
وبيــع الزيــت والزيتــون لفريــق ترـكـي حصــرا

بأســعار  التجــار  مــن  لبعــض وســطائهم  أو 

ســورية،  ليــرة  /10-15/ألــف  منخفضــة 

فــي ظــل حصــار مفــروض علــى نقــل الزيــت 

محــدودة  بموافقــات  إال  املنطقــة،  ضمــن 

وحصريــة، وكذلــك منــع شــحنه إلــى الداخــل 

ويصــل  لــه  ماســة  بحاجــة  الــذي  الســوري 

ليــرة ســورية،  ألــف  إلــى /27/  فيــه  الســعر 

األهالــي  مــن  املوســم والرابــح  ينتهــي  بحيــث 

، بعــد جهــد وعمــل 
ً
هــو مــن لــم يخســر كثيــرا

ومصاريــف وانتظــار عاميــن ) حمــل الزيتــون 

عاميــن(.  كل  يكــون 

فــي هــذا املقــال ســرد كل    ال نســتطيع 

الكثيــر  فهنــاك  والنهــب،  الســرقة  مظاهــر 

اإلعاميــة  والتقاريــر  املنشــورات  مــن 

القــول  نريــد  أننــا  بيــد  حولهــا.  والحقوقيــة 

عمليــة  عفريــن  ســكان  ممتلــكات  نهــب  إن 

متكاملــة  عديــدة  أهــداف  ولهــا  مقصــودة، 

عمليــة  فقــط  وليســت  واحــد،  آن  فــي 

لصوصيــة قــد تشــيع وســط الفو�ســى، بــل 

هــي سياســة ممنهجــة ذات أهــداف قصيــرة 

املــدى،  وبعيــدة  متوســطة  وأخــرى  وآنيــة 

كالتالــي: تلخيصهــا  يمكــن 

الفصائــل  جميــع  تتعامــل   -1

ــة ملنطقــة عفريــن، وكذلــك 
ّ
حة املحتل

ّ
املســل

منطقــة  مــع  بالطبــع،  الترـكـي  االحتــال 

وثــروة   
ً
ومجتمعــا  

ً
ســكانا ككل،  عفريــن 

وخصوصيــة ثقافيــة وســكانية، كـــ« منطقــة 

، وال خطــوط 
ً
معاديــة«. فــكل �ســيء مبــاح إذا

حمــراء أو روادع أخاقيــة. عفريــن منطقــة 

»معاديــة« لــدى هــؤالء املتمّرديــن، ألنهــا لــم 

شــبكات  مــن  حين، 
ّ

املســل أولئــك  تحتضــن 

القاعــدة واإلخــوان املســلمين، ولــم تصبــح 

االســتخبارات  خطــط  لتنفيــذ  قاعــدة 

وريفهــا،  حلــب  علــى  الســيطرة  فــي  التركيــة 

العمــل  بدايــة  منــذ  الحثيثــة  الجهــود  رغــم 

املســلح فــي ريــف حلــب إلدخــال املنطقــة فــي 

ح 
ّ

املســل الطائفــي  اإلســامي  التمــّرد  مــدار 

تحــت  والدوحــة،  أنقــرة  مــن  املدعــوم 

شــعار )الثــورة والجهــاد(. وهــذه الفصائــل 

االنتهــاكات  هــذه  مثــل  ترتكــب  لــم  نفســها 

مناطــق  فــي  واالســتمرارية  الحجــم  وبهــذا 

أخــرى ســيطرت عليهــا فــي الشــمال الســوري 

تركيــا.   قبــل  مــن  املحتــّل 

صاحــب  الترـكـي،  االحتــال   -2

شــّجع  الرســمي،  والراعــي  العليــا  الكلمــة 

لتحقيــق  السياســة،  هــذه  ويشــّجع 

تلــك  أهــداف  مــع  تتطابــق  أهــداف  عــدة 

املســلحة.  الجماعــات 

وســيلة  والســرقة  النهــب   -3

الفصائــل،  لتلــك  الذاتــي  للتمويــل  جيــدة 

ووســيلة إثــراء لقادتهــا، وكنــوع مــن املكافــأة 

الذاتيــة. ومعظمهــم جلبــوا عائاتهــم معهــم 

هجريــن 
ُ
وأســكنوها فــي منــازل العفرينييــن امل

.
ً
قســرا

عفريــن،  أهــل  وإذالل  إفقــار   -4

املنطقــة  ســكان  إرادة  كســر  كسياســة 

العاميــة،  فــي  يقــال  كمــا  عيــن«  »كســر  و 

 
ً
يوميــا وتذكيرهــم  وفــرض ســلطة جديــدة، 

بــأن هنــاك ســلطة جديــدة عليهــم، ال مجــال 

.
ً
ملعارضتهــا أو رفضهــا، أو التذّمــر منهــا علنــا

األساســية  املقومــات  ســلب   -5

الــذي  الذاتــي،  واالكتفــاء  الكريــم  للعيــش 

املنطقــة  مــوارد  مــن  تأمينــه  املمكــن  مــن 

تأتــي  اإلطــار  هــذا  وفــي  الطبيعيــة.  وثروتهــا 

بالغطــاء  واالضــرار  غابــات  حــرق  عمليــات 

وحراجيــة  زيتــون  أشــجار  وقطــع  النباتــي، 

وتخريــب  ومــزارع  حقــول  وتجريــف  معّمــرة 

بنــى تحتيــة. كمــا أن ظاهــرة خطــف املدنييــن 

اإلفــراج  لقــاء  باهظــة  بمبالــغ  واملطالبــة 

الســكان  إفقــار  سياســة  تخــدم  عنهــم، 

ومدخراتهــم. مواردهــم  مــن  وحرمانهــم 

االنتقــام مــن الواقــع الســابق فــي   -6

عفريــن، قبــل اإلحتــال. حيــث كانــت مــوارد 

املنطقــة تســتثمر علــى نحــو يعــود بالفائــدة 

الذاتيــة  اإلدارة  حكــم  إبــان  الســكان  إلــى 

 
ً
جيــدا  

ً
أمانــا ــرت 

ّ
وف التــي  آنــذاك،  القائمــة 

وســط  إليهــا،  والنازحيــن  عفريــن  لســكان 

ريــف  مناطــق  فــي  والعنــف  الحــرب  جحيــم 

حلــب ومدينــة حلــب نفســها، وكذلــك إنتــاج 

اقتصــادي، وبنــاء عمرانــّي، وحمايــة متينــة 

ضــد غــزوات الفصائــل املتمــّردة املتواجــدة 

مقاتلــي  حــال  لســان  املحيطــة.  املناطــق 

الجماعــات الســورية املتمــردة، املنحدريــن 

مــن مناطــق أنهكتهــا الحــرب، لســان حالهــم 

ُدّمــرت مناطقنــا، وهــذه  ملــاذا  فــي عفريــن » 

أمــا  بالخيــرات«.  تنعــم  املعاديــة  املنطقــة 

االحتــال التركــي فلــن يغفــر لســكان منطقــة 

حمايــة  لوحـــدات  احتضانهــم  عفريــن، 

والتفافهــم   ،YPG-YPJ واملــرأة  الشــعب 

الشــاجبة  الشــعبية  واملظاهــرات  حولهــا، 

الســماح  وعــدم  التركيــة.  للسياســة 

ملنطقتهــم بــأن تكــون قاعــدة ألعــوان تركيــا 

إدارة  ووجــود  الســوريين،  املتمرديــن  مــن 

للمنطقــة.  كرديــة 

علــى  املنطقــة  ســكان  إجبــار   -7

االحتــال  ســلطة  مؤسســات  مــع  التماهــي 

صفــوف  فــي  واالنخــراط  الجديــدة، 

عســكرية،  شــرطة  »مجالــس،  تشــكياتها 

قــوات أمنيــة...«، لتأميــن لقمــة العيــش، أو 

درء خطــر الســلطة الجديــدة، بعــد ســلبهم 

وثرواتهــم.  ممتلكاتهــم 

8-  االحتــال التركــي، يظهــر نفســه، 

 عــن عمليــات النهــب والســرقة، التــي 
ً
بعيــدا

الســورية  الفصائــل  علــى  مقتصــرة  تبــدو 

جيــش  يظهــر  وهنــا  للمنطقــة.  املحتلــة 

االحتــال الترـكـي كملجــأ لبعــض املواطنيــن 

علــى  بــه  لاســتنجاد  أمرهــم  علــى  املغلــوب 

أمــل وقــف الســرقة، أو إعــادة املســروقات. 

وقــد حصــل هــذا األمــر مــّرات كثيــرة، دون 

جــدوى.   

فــي  الترـكـي  االحتــال  ســعى   -9

تحســين  ملحاولــة  األخيريــن،  األســبوعين 

بعــد  عفريــن،  فــي  االحتالــي  حكمــه  صــورة 

شــينة فــي وســائل 
ُ
اســتمرار تــوارد الصــور امل

اإلعــام، وتقاريــر منظمــات حقوقيــة، وبعــد 

 مــن 
ً
 كبيــرا

ً
أن حققــت سياســة النهــب جــزءا

أهدافهــا، املشــارة أعــاه.  فكانــت »الحملــة 

الفاســدين  ملاحقــة  األمنيــة  العســكرية 

11 واملفســدين« املزعومــة ضــد 
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الفصائــل  مــن  عســكري  فصيــل  أصغــر 

الصغيــر  الفصيــل  لهــذا   
ً
عقابــا املحتلــة. 

يضــم  الــذي  الشــرقية«  شــهداء   «(  
ً
جــدا

حوالــي 200 مقاتــل فقــط فــي عفريــن!(، ألنه 

يعمــل ويســرق وينهــب لحســابه الخــاص، أو 

ربمــا رفــض أوامــر وطلبــات تركيــة معينــة، 

فكانــت بمثابــة حملــة تأديــب لهــذا الفصيــل 

لتركيــا،  تابعــة  أكبــر  لفصائــل  ولينصــاع 

 .
ً
أيضــا للغيــر   

ً
عبــرة وليكــون 

أصــدر  عفريــن  غــزو  قبيــل   -10

وهــو  الســوري«،  اإلســامي  »املجلــس 

 
ً
 واجتماعيــا

ً
هيئــة ُمحاِفظــة ورجعّيــة دينيــا

واملشــايخ  األئمــة  عشــرات  تضــم   
ً
وفكرّيــا

و« العلمــاء« الســوريين مــن ضفــة التمــّرد 

اســطنبول  فــي  مقــره  ســوريا،  فــي  الطائفــي 

ويطمــح ألن يكــون« هيئــة األمــر باملعــروف 

الّحــرة  ســوريا«  فــي  املنكــر«  عــن  والنهــي 

عــدة  أصــدر   ، الجديــدة!«  الديمقراطيــة 

ســورية  »قــوات  قتــال  فيهــا  اعتبــر  فتــاوى 

هللا  ســبيل  فــي   
ً
جهــادا الديمقراطيــة« 

وشــّرع  واإللحــاد،  العلمانيــة  ومحاربــة 

فــي  الســكان  ممتلــكات  علــى  االســتياء 

»الغنائــم«.  عــن  الحديــث  عنــد  عفريــن 

وبعــد االحتــال وافتضــاح ظاهــرة الســرقة 

فتوتيــن  نفســه  املجلــس  أصــدر  والنهــب 

تبعــات  مــن  ــص 
ّ
التمل فيهمــا  يحــاول 

ســرقة  لتشــريع  األخاقيــة  املســؤولية 

املدنييــن. ممتلــكات 

االســتياء علــى موســم الزيتــون   -11

قــد تــم بتنفيــذ مباشــر مــن قبــل االحتــال 

وقــد  والتنميــة.  العدالــة  وحكومــة  الترـكـي 

الترـكـي،  والغابــات  الزراعــة  وزيــر  اعتــرف 

جلســة  خــال  بذلــك  باكدميرلــي،  بكــر 

الــوزارة  لخطــة  مخصصــة  برملانيــة 

باالســتياء علــى زيــت وزيتــون عفريــن حيــن 

زيــت  بيــع  مســألة  املعارضــة  نــواب  طــرح 

وزيتــون عفريــن فــي تركيــا وتصديــره لخــارج 

الواضــح  مــن   « بقولــه  ذلــك   
ً
مبــررا تركيــا، 

العمــال  لتنظيــم  نريــد  ال  أننــا  والجلــي 

مــوارد  علــى  يســتولى  أن  الكردســتاني 

عفريــن«. ورد عليــه نــواب حــزب الشــعوب 

الســلوك  هــذا  بــأن   HDP الديمقراطــي 

هــو« سياســة االحتــال والغنائــم والنهــب« 

وقفهــا. ويجــب 

الواضــح أن هــذه السياســة املســتمرة 

الســوريين  ومســلحيها  تركيــا  احتــال  منــذ 

األول  اليــوم  منــذ  بــل  عفريــن،  ملنطقــة 

الحدوديــة،  القــرى  واجتيــاح  للعــدوان 

الســرقة،  حــاالت  أولــى  ظهــرت  حيــث 

واملســتمرة حتــى اليــوم، علــى مــدار تســعة 

مــن  حــال  بــأي  نعتهــا  يمكــن  ال  شــهور، 

األحــوال كتصرفــات فرديــة، أو ســلوكيات 

فو�ســى،  لحالــة  اســتغال  أو  شــاذة، 

ضبطهــا  وباإلمــكان   
ً
أساســا مصطنعــة 

الترـكـي  بســهولة مــن قبــل جيــش االحتــال 

بقدراتــه  املنطقــة  فــي  بكثافــة  املتواجــد 

ضبــط  بســهولة  ويســتطيع  الكبيــرة، 

يقبضــون  الذيــن  الســوريين  املرتزقــة 

رواتبهــم مــن تركيــا ويرفعــون علمهــا وصــورة 

ويطمحــون  بحياتــه  ويهتفــون  رئيســها 

ألنــاس  نســبها  يمكــن  وال  جنســيتها،  لنيــل 

إن  وحســب.  ومفســدين«  »فاســدين 

واملــدى  الفاعليــن  وعــدد  ونطــاق  حجــم 

الزمنــي الطويــل، واملســتمر حتــى اللحظــة، 

إلــى  املدنييــن،  ممتلــكات  نهــب  لعمليــات 

ضــد  وجرائــم  انتهــاكات  ارتــكاب  جانــب 

إن  بوضــوح  يبّيــن  ذلــك  كل  اإلنســانية، 

ومرســومة  فعالــة  سياســة  هــو  يجــري  مــا 

مــن  غيرهــا  جانــب  إلــى  بجــدارة،  وطبقــت 

مــن  وأعوانــه  الترـكـي  االحتــال  سياســات 

الســوريين )تهجيــر الســكان وإجــراء تغييــر 

آالف  بإســكان  املنطقــة  فــي  ديمغرافــي 

فــي   أخــرى  ســورية  مناطــق  مــن  العوائــل 

تفكيــك  َهجريــن، 
ُ
امل عفريــن  ســكان  منــازل 

املندمــج  العفرينــي  االجتماعــي  النســيج 

دينّية/مذهبّيــة  ثقافــة  فــرض  واملتآلــف، 

متشــددة غريبــة علــى ســكان املنطقــة، ضــم 

منطقــة عفريــن للنفــوذ التركــي املباشــر علــى 

 
ً
األرض الســورية....الخ(، والهادفــة أساســا

إلــى االعتــداء علــى الخصوصيــة الثقافيــة-

القوميــة للمنطقــة ذات الغالبيــة الكرديــة 

منفلتــة  بعصابــاٍت  تليــق  انتقاميــة،  بــروح 

طــرق. ــاع 
ّ
وقط

ما وراء سياسة النهب... تتمة

عفرين )جبل األكراد( ... وجهة نظر بيئية

تقــع  افيــة  جغر منطقــة  األكــراد  جبــل 

أق�ضــى  و ســوريا،  غــرب  شــمال  أق�ضــى 

افيــة  الجنــوب الغربــي مــن كردســتان الجغر

فــي قمــة مثلــث - رأســه  الطبيعيــة، وهــي تقــع 

جبــال   - وضلعــاه  التاريخــي،  بيــالن  ممــر 

األمانــوس مــن الغــرب وجبــال طــوروس مــن 

الداخــل  علــى  مفتوحــة  وقاعدتــه  الشــمال، 

الســوري.

كانــت  األكــراد(  )جبــل  عفريــن  منطقــة 

-القــادم  الحريــر  مــن طريــق  األخيــرة  النقطــة 

لــكل  واملمــر  الصينــي-  الشــرق  أق�ضــى  مــن 

الهجــرات والحمــالت والغــزوات القادمــة مــن 

الشــام. بــالد  مــن  الجنــوب  ومــن  الشــرق 

كانــت هــذه املنطقــة علــى غيــر العــادة تعــج 

بالقــالع والحصــون كونهــا تقــع ضمــن مناطــق 

الثغــور الشــامية، والقــالع تدمــر فــي الحــروب 

ويعــاد بناؤهــا مــن جديــد.

حديثنــا عــن ثالثــة أمــور متعلقة بمنطقة 

ـرد وجوارها:
ُ

جبل الك

1- الجانب الطبيعي البيئي.

2- الجانب السكاني.

3- الجانب املائي.

وامليــاه  بالغابــات  غنيــة  كانــت  املنطقــة 

تقــول: التاريــخ  كتــب  أن  حيــث  واألنهــار، 

محصــورة  كانــت  الســكنية  التجمعــات 

القــرى  أن  بدليــل  األكــراد،  فــي محيــط جبــل 

علــى  حافظــت  قــد  األكــراد  جبــل  محيــط  فــي 

أســمائها التاريخيــة منــذ ألــف ســنة إلــى يومنــا 

هــذا، مثــل: ســهل الجومــة - جبــال الليلــون - 

كفــر صفــرة - تــل ســلور - شــيح الديــر- شــيح 

الحديــد- ماشــحلال - تــل ونهــر عفريــن – إعــزاز 

باســوطة،   – نابــو  -كفــر  قيبــار   – جــارة   –

وغيرهــا الكثيــر مــن أســماء القــرى، وكلهــا تقــع 

 
ً
فــي محيــط الجبــل - دون أن نصــادف اســما

وداخلــه،  الجبــل  متــن  فــي  ســكاني  لتجمــع 

كان  األكــراد  جبــل  أن  هــذا  مــن  ونســتنتج 

تصلــح  لــم  وحشــية،  كثيفــة  غابيــة  منطقــة 

فهــي  بصعوبــة،  إال  مباشــرة،  لالســتيطان 

كانــت تعــج بمختلــف الحيوانــات الضاريــة، 

وعلى رأســها األســود التي كانت تهاجم البشــر 

 حيــن تجــوع أو ألســباب أخــرى، حيــث 
ً
أحيانــا

بــن  فــي عهــد الخليفــة األمــوي - الوليــد  نجــد 

عبــد امللــك - أن النــاس كانــوا يشــتكون مــن 

 - املصيصــة  مــن  أنطاكيــة  إلــى  الطريــق  أن 

فــكان أن أرســل  الســباع واألســود،  تقطعهــا 

الخليفــة 4000 آالف جامــوس وجاموســة - 

بهــا. فنفــع هللا 

دولــة  أيــام  مــن  الشــعراء  أحــد  ويصــف 

بنــي حمــدان، وهــو أحمــد بــن محمــد العقيلــي 

فــي قصيــدة طويلــة طرديــة مــن 196  األميــر، 

، وصــف فيهــا رحلــة صيــد لــه مــن حلــب 
ً
بيتــا

منطقــة  فــي  الجومــة  ســهل  إلــى  ونواحيهــا 

األبيــات: بعــض  منهــا  أقتبــس  عفريــن، 

يوم ســرور كان في أرض حلب - - - طربت 

 علــى طــرب
ً
فيــه طربــا

قيــل   -  -  - جعفــر؟  البازيــار  أيــن  وقلــت 

يحضــر قلــت  الــدار،  ببــاب 

 -  -  -  -  -  -  - التدويــر  فــي  اللفــة  تــرى  حتــى 

الطنبــور كعنــق  قائمــة 

ســقيا لعجــار ومــا والهــا- - - - - - - طــاب 

ثراهــا وشــفى هواهــا

عليــه أن حــل بــأرض الجومــة - ----- فهــي 

عليــه أرض مشــؤومة

قالــوا لنــا: قــد نزلــوا بماشــحال - - - قلــت 

لهــم: حــل بهــم منــا البــال

 ------ األرمنــا  وســبيت  قتلــت  قــد  كــم 

فنــا للــروم  ليــس  لكــن  والــروم، 

فيهــا  تــرد  طويلــة،  قصيــدة  قلــت  كمــا 

أســماء بعــض القــرى )عجــار –أرض الجومــة 

– ماشــحال(، وذكــر األرمــن والــروم مــن ســكان 

املنطقــة، وذكــر آلــة الطنبــور، ويذكر الشــاعر 

كذلــك أســماء الحيوانــات التــي صادفهــا فــي 

رحلــة الصيــد مــن حلــب الــى منطقــة الجومــة 

عفريــن ( – والحيوانــات هــي كالتالــي :

)القبــج – الــدراج – الســكبج –الباشــق-

البــاز   – الفهــد   – الشــاهين   – الصقــور 

الغطراف-الحبارى-النمــس-  – –الكراـكـي 

الظباء-الغزال-االســد(،   – الحجل-النعــام 

الحيــوان  مــن  األجنــاس  هــذه  غالبيــة 

أكثــر،  وللداللــة  اليــوم،  ومنقرضــة  مختفيــة 

العديــد مــن القــرى فــي عفريــن تحمــل أســماء 

نراهــا  وال  منتشــرة  كانــت  التــي  الحيوانــات 

قــرى  )الضبــع(،  حفتــارو  قريــة  مثــل  اليــوم، 

كلــي  آوى(،  )إبــن  الجقليــات 

د. فرهاد نعسان
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شــيروا. منطقــة  فــي  النمــور(  )وادي  بلنــك 

آن  البريطانيــة  الرحالــة  قامــت  وقــد 

األولــى  الهجمــة  بوصــف  1878م-  بالنيــت- 

علــى هــذا التنــوع مــن الكائنــات والحيوانــات 

فــي رحلتهــا عبــر املنطقــة والباديــة الســورية، 

حيــث تصــف األســد الفراتــي النــادر، الــذي 

 مــن أعلــى الهــرم الغذائــي 
ً
 أساســيا

ً
كان جــزءا

 هــذه األســود، 
ً
فــي الباديــة الســورية، واصفــة

الخاليــة  البابليــة   األســود  زمــرة  مــن  بأنهــا 

مــن اللبــدة، وأنهــا مــن زمــرة األســود النــادرة 

فــي العالــم. إذ فــي ذلــك الزمــان - عــام 1878- 

مكافــأة  التركيــة  الحكومــة  خصصــت   -

 ، أســد  جلــد  لــكل  جنيهــات  ثالثــة  مقدارهــا 

يتــم إحضــاره، وبالفعــل كانــت هــذه املكافــأة، 

هــذه  باصطيــاد  الباديــة  قبائــل  لــكل   
ً
دافعــا

طمعــا  وحشــية،  بأشــكال  النــادرة،  األســود 

باملكافــأة، وهكــذا تــم إبــادة فصيلــة األســود 

بالكامــل. النــادرة  الســورية 

التركيــة  الحكومــات  اســتمرار  ومــع 

القضــاء  سياســة  تشــجيع  فــي  املتعاقبــة 

علــى البيئــة بقطــع ميــاه أنهــار عفريــن والنهــر 

األســود ونهــر قويــق، ومــن ثــم تجفيــف بحيــرة 

تــم  قــد  كان  هــذا  وقبــل  بالكامــل،  العمــق 

الغابيــة  املســاحات  علــى  بالقضــاء  البــدء 

بقطــع األشــجار الحراجيــة املتنوعــة فــي جبــل 

واســتكمال  مختلفــة،  حجــج  تحــت  الكــرد 

إحــراق مــا تبقــى مــن مســاحات غابيــة اليــوم 

إلــى  أدى  الــذي  األمــر  عفريــن،  احتــالل  بعــد 

وأكثــر،  أكثــر  اليــوم  تتعمــق  بيئيــة،  كارثــة 

كان  إن  امليــاه،  مصــادر  ونقــص  بالتصحــر 

األنهــار  ميــاه  قطــع  أو  املطريــة  بالهطــوالت 

الســطحية  امليــاه  ونقــص  الســدود  بإنشــاء 

الجوفيــة  امليــاه  ســوية  وانخفــاض  الجاريــة 

اليــوم  تتابــع  وكالئهــا  عبــر  وتركيــا  املخزنــة، 

نفــس السياســة، باإلجهــاز علــى مــا تبقــى مــن 

املســاحات الغابيــة وحرقهــا بالكامــل، وقطــع 

وبنوايــا  مختلفــة  بحجــج  الزيتــون،  أشــجار 

ارتبــاط  لقطــع  وواضحــة،  ظاهــرة  إجراميــة 

رزقهــم،  ومصــادر  بأرضهــم  ـــرد 
ُ

الك الســكان 

الرحيــل. علــى  وإلجبارهــم 

املوثوقــة،  اإلحصــاءات  إلحــدى   
ً
ووفقــا

للحــرق  تعرضــت  التــي  األشــجار  عــدد  إن 

تقــدر  الترـكـي  االحتــالل  ظــل  فــي  واالقتــالع 

بأكثــر مــن 8 آالف شــجرة زيتــون فــي مختلــف 

مرشــح  والرقــم  عفريــن،  مقاطعــة  أرجــاء 

الزيــت  ملحصــول  واســع  نهــب  بعــد  للزيــادة، 

مختلفــة  وبآليــات  األهالــي،  مــن  والزيتــون 

مباشــرة،  والغيــر  املباشــرة  والســرقة  للنهــب 

إضافــة إلحــراق أكثــر مــن 5000 هيكتــار مــن 

باألشــجار  املزروعــة  الحراجيــة  األرا�ضــي 

النــادرة. الغابيــة 

 – البشــري  الجانــب  يخــص  فيمــا 

ثغــور  منطقــة  املنطقــة،  كــون  اإلنســاني، 

للهجــرات،  إجبــاري  وممــر  وغــزوات 

قــد  واألقــوام  الشــعوب  مــن  الكثيــر  نجــد 

الصغيــرة،  البقعــة  هــذه  فــي   
ً
معــا تعايشــت 

والســريان  والتركمــان  والعــرب  األكــراد 

املســيحيين  والفــرس،  والبيزنطييــن  واألرمــن 

واملســلمين واليهــود واإليزدييــن، إذ أن املنــاخ 

ووفــرة امليــاه والغابــات جعلــت مــن املنطقــة 

جنــة مــن جنــان األرض، وكانــت قــرى املنطقــة 

والخلفــاء  امللــوك  مصايــف  مــن  وقالعهــا 

الحمدانيــة  الدولــة  أمــراء  مــن  واألمــراء، 

والخليفــة هــارون الرشــيد، وامللــك الكــردي 

الراونــدان  قلعــة  فــي  غــازي  الظاهــر  األيوبــي 

إعــزاز  فــي  جنبــالط  قلعــة  عفريــن،  نهــر  علــى 

االســم  نفــس  تحمــل  أخــرى  قلعــة  وتوجــد 

مــن  وهــم  الحــدود،  مــن  الترـكـي  الجانــب  فــي 

أجــداد عائلــة جنبــالط الدرزيــة املعروفــة فــي 

لبنــان.

أطــالل  ســوى  يبــق  لــم  اليــوم،  لألســف 

للقــالع علــى ذرى كل جبــل، وكل مرتفــع مــن 

عــن  عبــارة  وهــي  ـــرد، 
ُ

الك جبــل  مرتفعــات 

أمجــاد  آثــار  علــى  تــدل  )كلوشــكة(  أطــالل 

غابــرة.

لالهتمــام،  مثيرتــان  إحصائيتــان  لــدي 

أقدمهمــا دون املســارعة إلــى االســتنتاجات، 

كتابــه  فــي  لوتســكي  الرو�ضــي  املــؤرخ  يذكــر 

القــرن  نهايــة  فــي  العربيــة«،  األقطــار  »تاريــخ 

املتكــررة  الحــروب  بســبب  عشــر،  الثامــن 

تدهــورت  والجفــاف  اإلقطاعيــة  والفتــن 

حــد  أدنــى  إلــى  الفالحيــن  وأوضــاع  الزراعــة 

فــي إيالــة حلــب، ولــم يبــق فيهــا ســوى /400/ 

قرية من أصل /3200/ قرية كانت موجودة 

واالحصائيــة  عشــر.  الســادس  القــرن  منــذ 

واملــؤرخ  الكاتــب   
ً
أيضــا ذكرهــا  الثانيــة، 

الثميــن  كتابــه  فــي  مينورســكي  الرو�ضــي 

بعنــوان »االكــراد« وجــود أكثــر مــن /1000/ 

1915م. عــام  حلــب  ريــف  فــي  كرديــة  قريــة 

وهــي  ـــرد، 
ُ

الك جبــل  عــن  الحديــث  وفــي 

القــرى  غالبيــة  خالصــة،  كرديــة  منطقــة 

تحمل أسماء كردية خالصة،  وبعضها تدل 

بنــاء  ارتبــط  الذيــن  علــى أســماء األشــخاص 

القريــة بهــم وبأســمائهم، مثــل قــرى )حســن، 

خليــل، مــال خليــل، حــج خليــل، حســن ديــرا، 

وكذلــك  وغيرهــا،  جــار(  علــي  إيبــو،  كيــل 

بأســماء العشــائر الكرديــة التــي انحــدرت منهــا 

ميــركان،  )شــيتكان،  مثــل  الســكان،  أصــول 

فالتركيبــة  ممــاالن(،  ســينكان،  خــرزان، 

ثابتــة بأغلبيــة  فــي املنطقــة بقيــت  الســكانية 

كرديــة مطلقــة وســاحقة، إال أننــا وفــي هــذه 

محمومــة  ممنهجــة  سياســة  نشــهد  األيــام 

الغاصبــة  املحتلــة  التركيــة  الدولــة  تنتهجهــا 

ـــرد، وذلــك بمحاولــة إفــراغ 
ُ

ملنطقــة جبــل الك

األصلييــن  املحلييــن  الســكان  مــن  املنطقــة 

واالختطــاف  القتــل  سياســات  طريــق  عــن 

واالبتــزاز وقطــع ســبل العيــش ومــوارد الــرزق 

املنطقــة  عــن  غريبــة  عناصــر  وإســكان 

لتغييــر  املعالــم  واضحــة  بجريمــة  بالكامــل، 

والتالعــب  الديموغرافــي  املنطقــة  وجــه 

الســكانية. بالتركيبــة 

وبسياســتها  الحديثــة  التركيــة  الدولــة 

لتلــك  اســتمرار  إال  هــي  مــا  املمنهجــة، 

السياســة بأشــكال أكثــر وحشــية، مــن قطــع 

الغطــاء  وإبــادة  الغابــات  ومحــو  األشــجار 

معلــن  الغيــر  الهــدف  إلــى   
ً
وصــوال النباتــي، 

الســكان  مــن  وتفريغهــا  املنطقــة  بتصحيــر 

. ألصلييــن ا

منطقــة  فــي  امليــاه  -عــن  الثالــث  املحــور 

بمختلــف   
ً
جــدا غنيــة  كانــت  التــي  عفريــن 

كونهــا  عــن   
ً
عــدا التــي  امليــاه  مصــادر  أنــواع 

 
ً
خواصــا امتلكــت  للشــرب،   

ً
ومنهــال  

ً
مصــدرا

تحــدث  مــا  ومنهــا  وغريبــة،  عجيبــة  عالجيــة 

عنهــا بالتفصيــل املــؤرخ الحلبــي إبــن العديــم 

ميــالدي. عشــر  الثانــي  القــرن  فــي 

الكبريتيــة،  الحمــام  منطقــة  ميــاه   -1

ملعالجــة  عالجيــة   
ً
خواصــا تمتلــك  كانــت 

والباطنيــة،  الجلديــة  األمــراض  مــن  الكثيــر 

ســنوات  عــدة  منــذ  مياههــا  جفــت  حيــث 

. فقــط

2- نبــع شــيح الحديــد والعقــرب، ويذكــر 

ابــن العديــم فــي الخــواص العجيبــة مليــاه هــذا 

النبــع ضــد لســعات العقــارب، 

)قريــة  الحديــد  شــيح  قريــة  أن  حيــث 

وأن   ،
ً
أصــال عقــارب  بهــا  يوجــد  ال  شــية( 

فــي  ثوبــه  غســل  إذا  شــيح  أهــل  مــن  الرجــل 

فوضــع  آخــر،  موضــع  إلــى  خــرج  ثــم  مائهــا 

علــى ثوبــه مــاء وعصــر، فشــربه مــن لدغتــه 

منــه  قطــر  وإن  وقتــه،  مــن  بــريء  عقــرب، 

علــى عقــرب ماتــت، فــي الحالــة الراهنــة هــذه 

ويذكــر  هــذا،  يومنــا  إلــى  موجــودة  النبعــة 

الثقــاة مــن أهــل القريــة أنــه كان هنــاك حجــر 

كبيــر عليــه رســم العقــرب علــى مخــرج النبــع، 

فقــط. ســنوات  عــدة  منــذ  آثــاره  ضاعــت 

3- بئــر الكلــب وكان مــن عجائــب الدنيــا، 

حلــب  فــي  الدنيــا  عجائــب   ،
ً
قديمــا وقيــل 

ونهــر  الكلــب،   وجــب  حلــب،  قلعــة   : ثــالث 

الذهــب، أمــا جــب الكلــب فهــو جــب فــي قريــة 

كانــت تعــرف بجــب الكلــب وتقــع قــرب قريــة 

شــيروا  منطقــة  حــدود  علــى  الجبــل،  قبتــان 

ابــن  زمــن  فــي  خربــة،   هــي  اليــوم  عفريــن،   –

العديــم، كان الــذي يعضــه الكلــب ) املصــاب 

بــداء الكلــب( يأتــي إلــى هــذا البئــر فيغتســل، 

فيبــرأ، وقــد بطــل اآلن مفعولهــا أي مفعولهــا 

العالجــي.

أمــام  تقــع  كانــت  التــي  العمــق  بحيــرة 

كانــت  والتــي  التاريخــي،  بيــالن  ممــر  فتحــة 

تصــب فيهــا أنهــار عفريــن والنهــر األســود ونهــر 

تــل ســلور، ومــن  الــذي ينبــع مــن قريــة  يغــرا 

بحيــرة العمــق يخــرج نهــر ليرفــد نهــر العا�ضــي.

تركيــا جففــت بحيــرة العمــق بيــن أعــوام 

.1970-  1940

مدينــة  عــن  قويــق  نهــر  قطعــت  تركيــا 

. حلــب

تركيا قطعت نهر عفرين.

تركيا قطعت النهر األسود.

كبيــرة  بيئيــة  كــوارث  ســببت  تركيــا 

الفــرات  أنهــار  ميــاه  مســتوى  بتخفيــض 

الســدود  مــن  كبيــر  عــدد  بنــاء  عبــر  ودجلــة، 

التاريخيــة  األنهــار  هــذه  افــد  علــى مســار ورو

مــن   
ً
أساســيا  

ً
جــزءا كانــت  التــي  العظيمــة، 

واإلنجيــل  )التــوراة  الســماوية  الكتــب  كل 

الجنــة. بأنهــار  لهــا  تشــبيها  والقــرآن( 

 أختــم معكــم، الباديــة الســورية 
ً
وأخيــرا

اليــوم صحــراء قاحلــة، وهــي كانــت جنــة غنــاء 

مــن أيــام حضــارة تدمــر وزنوبيــا،

إلــى   
ً
رويــدا  

ً
رويــدا تزحــف  والصحــراء 

والحضــر. املــدن  حــدود 

حوالــي  قبــل  العظيمــي،   – املــؤرخ  ذكــر 

دجلــة  نهــر  أن  هجــري(   315( عــام  ألــف 

عليهــا  مشــت  حتــى  تجمدتــا،  قــد  والفــرات 

ونتيجــة  دجلــة  نهــر  نجــد  واليــوم  الــدواب، 

تخفيــض  فــي  التركيــة  الدولــة  سياســة 

منســوب امليــاه، حتــى مشــت )عبرهــا( البشــر 

والــدواب.

املراجع واملصادر:

 – الحلبــي  العظيمــي   - حلــب  تاريــخ   -1

ميــالدي. عشــر  الثانــي  القــرن 

ابــن   - حلــب  تاريــخ  فــي  الطلــب  بغيــة   -2

ميــالدي. عشــر  الثانــي  القــرن   - العديــم 

3-د محمد عبدو – عفرين.

عفرين، وجهة نظر بيئية... تتمة
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جوهر الثقافة ووظائفها األساسية

فكــرة  الجمعــي  الوعــي  فــي  ترســخت 

تقتصــر  باعتبارهــا  الثقافــة  عــن  مبتســرة 

علــى مجــاالت اآلداب والفنــون حســب وال 

مــن  وليــس  اليوميــة.  بالحيــاة  لهــا  عاقــة 

قبيــل املصادفــة أن ثمــة وزارة للثقافــة فــي 

تتركــز وظيفتهــا  العالــم  بلــدان  مــن  العديــد 

املجــاالت  بتلــك  االهتمــام  علــى  األساســية 

األدبــاء  مــن  املبدعيــن  ورعايــة   
ً
حصــرا

والفنانيــن. والشــعراء  والكتــاب 

األخيــرة  الســنوات  فــي  شــاعت  كمــا 

اســتخداما  الثقافــة  مصطلــح  اســتخدام 

جوانــب  مــن  جانــب  علــى  للداللــة   ،
ً
ضيقــا

قانونيــة  أو  طبيــة  )ثقافــة  مثــل  العلــم 

الحيــاة  جوانــب  أحــد  أو  بيئيــة(  أو 

)الثقافــة  قبيــل  مــن  واملعنويــة  الفكريــة 

ثقافــة  الحــوار،  ثقافــة  الديمقراطيــة، 

الحريــة، ثقافــة التســامح، ثقافــة االعتــذار، 

أبعــد  البعــض  وذهــب  التحريــم(،  ثقافــة 

إلــى  الثقافــة  كلمــة  بإضافــة  ذلــك  مــن 

أمــور ال تمــت للثقافــة بصلــة مثــل )ثقافــة 

االســتبداد، ثقافــة التخلــف(. ويكفــي إلقــاء 

تنشــر  التــي  املقــاالت  عناويــن  علــى  نظــرة 

هــذه األيــام علــى املواقــع اإللكترونيــة علــى 

وجــه الخصــوص، لنكتشــف كيــف ي�ســيء 

البعــض اســتخدام كلمــة الثقافــة علــى نحــو 

االشــمئزاز،  نقــل،  لــم  إن  الدهشــة،  يثيــر 

وهــذا  العراقيــة(،  الفقاعــة  )ثقافــة  مثــل 

نشــر  عراقــي  لكاتــب  مقــال  عنــوان  األخيــر 

تغيــب  ال  كمــا  املواقــع.  أحــد  فــي   
ً
مؤخــرا

كلمــة الثقافــة عــن عناويــن األخبــار الفتيــة 

 
ً
خبــرا قــرأت  وقــد  وغيرهــا،  والرياضيــة 

الخليجيــة  الصحــف  إحــدى  فــي   
ً
رياضيــا

ثقافــة  ينشــرون  )ســعوديون  عنوانــه  كان 

كانــت   
ً
أيــا الهوائيــة(.  بالدراجــة  التنقــل 

تــدل  ال   ،
ً
جميعــا أنهــا  إال  املســميات،  تلــك 

العلمــي.  بمفهومهــا  الثقافــة  جوهــر  علــى 

جوانــب  كافــة  تشــمل  ظاهــرة  الثقافــة  ألن 

االجتماعــي،  والســلوك  البشــرية  الحيــاة 

مجــاالت  فــي  وحصرهــا  اختزالهــا  يمكــن  وال 

محــددة.

ما الثقافة؟

اإلنســانية،  الحيــاة  أســاس  الثقافــة 

اإلنســان،  تطــور  مــع  وتطــورت  نشــأت 

 
ً
وتجســدت فيهــا كل مــا يميــز اإلنســان نوعيــا

عــن جميــع الكائنــات الحيــة األخــرى، وعــن 

االهتمــام  ولكــن  عــام.  بشــكل  الطبيعــة 

حديــث  أمــر  وتفســيرها  الثقافــة  بدراســة 

.
ً
نســبيا

فــي  مــرة  ألول  )الثقافــة(  كلمــة  ظهــرت 

اســتصاح  تعنــي  وكانــت  القديمــة،  رومــا 

هــذا  اختفــى  وقــد  والزراعــة.  األرا�ســي 

 وحــل محلــه معنــى 
ً
املعنــى األصلــي تدريجيــا

آخــر، يشــير إلــى التنميــة الروحيــة وتحســين 

طريــق  عــن  لإلنســان  الفرديــة  املهــارات 

والتعليــم. التربيــة 

وفــي القــرن الثامــن عشــر، الــذي دخــل 

اقتصــر  التنويــر،  عصــر  باعتبــاره  التأريــخ 

علــى  الجوهــر  حيــث  مــن  الثقافــة  مفهــوم 

املقــام  فــي  تعنــي  وكانــت  الروحيــة.  الثقافــة 

التعليمــي  الشــخص  مســتوى  األول، 

والتربــوي. وكانــت للمعرفــة الــدور الحاســم 

مــن  كان  وإن  املســتوى،  هــذا  تحديــد  فــي 

الواضــح فــي تلــك الفتــرة، أن التعليــم شــرط 

ضــروري ولكنــه غيــر كاف ليكــون الشــخص 

بعــد،  الثقافــة  لــم تكــن  ، ومــع ذلــك 
ً
مثقفــا

حتــى  وشــاملة،  معمقــة  دراســة  موضــع 

االهتمــام  بــدأ  حيــث  العشــرين،  القــرن 

الجــاد بدراســة الثقافــة علــى نطــاق واســع، 

كمــا يتضــح مــن عــدد متزايــد مــن تعريفــات 

بلــغ  للباحثيــن  ووفقــا  الثقافــة.  مفهــوم 

عــدد التعريفــات فــي أوائــل القــرن العشــرين 

حوالــي 10 وفــي منتصــف القــرن العشــرين 

 وفــي أيامنــا هــذه ثمــة أكثــر 
ً
بلــغ 150 تعريفــا

الثقافــة. ملفهــوم  تعريــف   500 مــن 

التنويــر  عصــر  فاســفة  مــن  العديــد 

درجــة  أنهــا  علــى  الثقافــة  يفهمــون  كانــوا 

اإلنســانية فــي اإلنســان والكمــال البشــري، 

الروحــي  الثــراء  بذلــك  يقصــدون  وكانــوا 

الداخلــي.

لعالــم  البدائيــة(  )الثقافــة  كتــاب  كان 

األجنــاس البريطانــي ادوارد تايلــور )1832-

 1871 العــام  فــي  صــدر  الــذي   ،)1917

وقــد  للثقافــة.  املكرســة  الكتــب  أوائــل  مــن 

عــرف تايلــو الثقافــة بأنهــا )مجمــوع املعــارف 

العليــا  واملثــل  والقيــم  والعقائــد  والفنــون 

والقوانيــن والعــادات وغيرهــا مــن القــدرات 

بوصفــه  اإلنســان  يكتســبها  التــي  واملهــارات 

املجتمــع.( فــي   
ً
عضــوا

 –  1844( نيتشــه  فريــدرخ  وكان 

طريقــة  بوصفهــا  الثقافــة  يفهــم   )1900

النــاس. مــن  مجموعــة  حيــاة 

)دانيــال  األمريكــي  االجتمــاع  عالــم  أمــا 

عــرف  فقــد   ،)1919 فــي  املولــود   – بيــل 

الجماليــة،  اآلراء  )منظومــة  بأنهــا  الثقافــة 

الحيــاة،  وأســلوب  األخاقيــة  والقيــم 

الذاتيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ  كوســيلة 

الفريــدة.(

مــا  كل  هــي  معانيهــا  أوســع  فــي  الثقافــة 

علــى  اإلنســان  واكتســبه  وأبدعــه  خلقــه 

 ،« ثانيــة  »طبيعــة  هــي  أو  الطويــل،  املــدى 

عالــم  وتشــكل  نفســه،  اإلنســان  مــن خلــق 

معتقــدات  مــن  فيــه  مــا  بــكل  اإلنســان 

عليــا. ومثــل  وقيــم  واتجاهــات 

إن ثقافــة شــعب مــا تميــز نمــط حياتــه 

عــن أنمــاط الشــعوب األخــرى، مــن دون أن 

تعزلــه عــن ثقافــات تلــك الشــعوب.

ماديــة  إلــى  عــادة  الثقافــة  تقســم 

وروحيــة. ويعــود هــذا التقســيم إلــى الكاتــب 

 –  43( شيشــرون  الرومانــي  والخطيــب 

106 ق.م.(، الــذي الحــظ ألول مــرة أن ثمــة 

ثقافــة روحيــة إضافــة إلــى الثقافــة املاديــة 

الزراعــة. بمعنــى 

اإلنتــاج  املاديــة  الثقافــة  تشــمل 

التحتيــة  والبنــى  واإلســكان  الصناعــي 

واملســتلزمات املنزليــة واملابــس وأي انجــاز 

فإنهــا  الروحيــة  الثقافــة  أمــا  آخــر،  مــادي 

األخــاق،  الفلســفة،  األديــان،  تشــمل: 

كمــا  الــخ.  اآلداب...  الفنــون،  العلــوم، 

إلــى العلــم باعتبــاره أســاس الثقافــة  ينظــر 

والتكنولوجيــة. الفكريــة 

والروحيــة  املاديــة  الثقافتــان  تشــكل 

للنشــاط  نتيجــة  فهمــا  تنفصــم،  ال  وحــدة 

أي  روحــي،  هــو  ممــا  وتنطلقــان  البشــري، 

مــن األفــكار اإلبداعيــة، التــي تتجســد، بعــد 

مــادي. شــكل  فــي  تطبيقهــا، 

فقــط  ليــس  مطلــوب  املــادي  الشــكل 

والتكنولوجيــا،  الصناعــة  فــروع  لشــتى 

ولكــن أيضــا لألعمــال الفنيــة واألدبيــة، ومــا 

العضويــة  الوحــدة  أمثلــة  ومــن  ذلــك.  إلــى 

الروحيــة  والثقافــة  املاديــة  الثقافــة  بيــن 

 فنيــة 
ً
األعمــال املعماريــة، فهــي تعــد أعمــاال

 عملية 
ً
ولكنها تخدم في الوقت ذاته أهدافا

الفنــادق،  املعابــد،  املســارح،  )البنايــات، 

اإلنتــاج  بيــن  فــإن  ذلــك،  ومــع  املســاكن(، 

املــادي واإلنتــاج الروحــي اختافــات كبيــرة.

أن  نــرى  األدبــي،  أو  الفنــي  العمــل  فــي 

الغــاف املــادي واملحتــوى الروحــي )الشــكل 

واملضمــون( كاهمــا يتمتــع بنفــس األهمية، 

فــي حيــن مــن الصعــب للغايــة اكتشــاف مــا 

وفــي  التكنولوجــي.  اإلبــداع  فــي  روحــي  هــو 

أو  أنهمــا متعارضــان  نجــد  الحــاالت  بعــض 

متناقضــان.

 
ً
ومنــذ القــرن التاســع عشــر وخصوصــا

الثقافــة  أصبحــت  العشــرين،  القــرن  فــي 

علــى  متزايــد  نحــو  علــى  تهيمــن  املاديــة 

الروحيــة. الثقافــة 

فــي  ونــرى علــى هــذا النحــو أن الثقافــة 

األسا�ســي  البعــد  تشــكل  التــي  هــي  جوهرهــا 

للحيــاة البشــرية وتجســد طريقــة أو أنمــاط 

الشــعوب واألمــم. حيــاة 

الثقافــة تشــمل كل الظواهــر البشــرية 

)الوراثــة  لعلــم  كنتائــج  تعــد  ال  التــي 

البشــرية( بصفــة أساســية بــل نتيجــة نبــوغ 

القــدرة اإلنســانية فــي التعبيــر عــن الخبــرات 

والتصــرف علــى  والتجــارب بطريقــة رمزيــة 

قــة.
ّ
خا إبداعيــة  بطريقــة  األســاس  هــذا 

وبفضــل الثقافــة يتغلــب اإلنســان علــى 

الصفــات  ويكتســب  )الحيوانيــة(  الغرائــز 

الطابــع االجتماعــي. )اإلنســانية( ذات 

 1856( فرويــد  ســيغموند  ويــرى 

مــا  كل  تشــمل  الثقافــة  إن   ،)1939-

الحيــاة  فــوق  الحيــاة اإلنســانية  بــه  تســمو 

الحيــاة  عــن  يميزهــا  مــا  أو  الحيوانيــة 

جوهــر  هــو  وهــذا  الفطريــة...  البدائيــة 

املقولــة املعروفــة: اإلنســان – هــو الثقافــة.

وظائف الثقافة:

حيــاة  فــي  مهمــا   
ً
دورا تلعــب  الثقافــة 

فهــي  املجتمــع،  فــي   
ً
عضــوا بصفتــه  الفــرد 

تخلــق وعيــه وتصوغــه وننحكــم بســلوكه، 

فهــو نتاجهــا واكتســب منهــا طبيعتــه الثانيــة. 

مــن  مجموعــة  فــي  الــدور  هــذا  ويتجلــى 

تحقيــق  يســتحيل  بدونهــا  التــي  الوظائــف، 

الرقــي الفكــري واألدبــي واالجتماعــي لألفــراد 

والجماعــات.

1 - وظيفة التنشئة االجتماعية:

الطبيعــة  عــن  اإلنســان  تميــز  إن 

إلــى   
ً
جنبــا حــدث   ،

ً
اجتماعيــا وصياغتــه 

املولــود  الثقافــة.  وتطــور  نشــوء  مــع  جنــب 

 خــارج 
ً
الجديــد ال يمكــن أن يصبــح إنســانا

الثقافــة. ولقــد وجــد أن الطفــل الصغيــر، 

الــذي ينتــزع مــن الحيــاة اإلنســانية العاديــة 

مــع  ســنوات  عــدة  ويعيــش 

جودت هوشيار*
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فراج عنه لإ ... حممكة أوروبية تطالب �ب
ً
ال معتقال ز ش ل �ي �ت ز دم�ي صالح الد�ي

الكــردي  السيا�ســي  أن  شــك  دون 

الــذي  دميرتــاش  الديــن  صــاح  املعــارض 

تركيــا  فــي  كانــون األول 2016  منــذ  اعتقــل 

 
ً
رمــزا أغــدى  البرملــان،  فــي   

ً
عضــوا وكان 

عــن  وللمدافعيــن  الديمقراطــي  للنضــال 

الــذي  وهــو  والشــعوب،  اإلنســان  حقــوق 

مرموقــة  كاريزميــة  شــخصية  اكتســب 

نجاحــات  وحقــق  التركيــة،  الســاحة  علــى 

الشــعوب  حــزب  قيــادة  فــي  ملحوظــة 

رفيقتــه  جانــب  إلــى   HDP الديمقراطيــة 

 .
ً
أيضــا املعتقلــة  يوكســكداغ  فيــدان 

فــي   %10 حاجــز  تجــاوز  الــذي  الحــزب 

وشــكل  متتاليــة  برملانيــة  انتخابــات  ثاثــة 

كتــل برملانيــة، ونــال رئاســة مــا يقــارب مئــة 

بلديــة، رغــم كل الضغوطــات والتجــاوزات 

حــزب  حكومــة  تــزال  وال  مارســتها  التــي 

رجــب  ورئيســه   AKP والتنميــة  العدالــة 

دميرتــاش  خــاض  حيــث  أردوغــان،  طيــب 

األخيــرة  والبرملانيــة  الرئاســية  االنتخابــات 

القضبــان. خلــف  مــن   
ً
مرشــحا

ملــدة  بســجنه  حكــم   
ً
مؤخــرا صــدر 

إهانــة  بتهمــة  شــهور  وثمانيــة  ســنوات  أربــع 

أردوغــان،  طيــب  رجــب  الترـكـي  الرئيــس 

عديــدة،  بتهــم  جاريــة  محاكماتــه  والزالــت 

عشــرات  بالســجن  أحــكام  لفــرض  تســعى 

عليــه. الســنين 

لحقــوق  األوروبيــة  املحكمــة  أن  إال 

الثاثــاء  يــوم  جلســٍة،  فــي  أقــرت  اإلنســان، 

مطالبــة   ،2018 الثانــي  تشــرين   20

الحكومــة التركيــة بإطــاق ســراح دميرتاش، 

 بمبلــغ /10/ آالف يــورو، 
ً
وتعويضــه ماديــا

تكاليــف  مبلــغ  يــورو  ألــف   /15/ ودفــع 

. �ســي لتقا ا

مــن   
ً
ملزمــا الحكــم  يكــون  أن  يفتــرض 

الناحيــة القانونيــة، ألن املحكمــة األوروبيــة 

حقــوق  انتهــاكات  بشــأن  قضايــا  فــي  تنظــر 

األوروبيــة  لاتفاقيــة   
ً
وفقــا اإلنســان، 

لحقــوق اإلنســان التــي وقعــت عليهــا تركيــا، 

األعضــاء. للــدول  ملزمــة  وقرارتهــا 

إال أن وكالــة األناضــول التركيــة نقلــت 

التــي  »القــرارات  قولــه:  أردوغــان  عــن 

تتخذهــا املحكمــة األوروبيــة ليســت ملزمــة 

وســنكمل  مضــادة،  خطــوة  ســنتخذ  لنــا. 

املهمــة«.

)تــرى  �ســي«:  بــي  »بــي  لـــ  تقريــر  وذكــر 

املحكمــة أن تركيــا انتهكــت حــق دميرتــاش، 

ذمــة  علــى  ســجنه  فتــرة  مــددت  بــأن 

خــال   
ً
قيــودا عليــه  فــرض  مــا  املحاكمــة، 

بهــا  فــاز  التــي  الرئاســية  االنتخابــات  حملــة 

اعتقــل  دميرتــاش  بــأن  وأقــرت  أردوغــان... 

ارتكابــه  فــي  منطقــي«  »اشــتباه  علــى  بنــاء 

جريمــة، لكنهــا قالــت إن مبــررات اســتمرار 

»تدخــا  وتشــكل  كافيــة«،  »غيــر  اعتقالــه 

غيــر مبــرر، فــي حريــة األشــخاص فــي التعبيــر 

تمديــد  أن  املحكمــة  ورأت  آرائهــم«...  عــن 

اعتقــال دميرتــاش، خــال فتــرة االســتفتاء 

االنتخابــات  وكذلــك  الدســتور،  علــى 

»خنــق  اســتهدف  األخيــرة،  الرئاســية 

التعدديــة، وكبــح حريــة النقــاش السيا�ســي، 

املجتمــع  مفهــوم  صلــب  يشــكان  اللــذان 

املحكمــة  طالبــت  ولــذا،  الديمقراطــي«(. 

»باإلجمــاع أن الدولــة املدعــى عليهــا باتخــاذ 

نهايــة  لوضــع  الضروريــة،  اإلجــراءات  كل 

للمدعــي«. االحتياطــي  للحبــس 

ينفــي دميرتــاش، البالــغ مــن العمــر 45 

، كل التهــم التــي يوجههــا إليــه االدعــاء 
ً
عامــا

التركي، ويقول إنها »ذات دوافع سياسية«.

ذات  حــدث  كمــا   – البريــة  فــي  الحيوانــات 

تعلــم  يمكنــه  وال   
ً
متوحشــا يبقــى   – مــرة 

مــن  آخــر  أي عنصــر  أو  إنســانية  لغــة  أي 

حضــن  إلــى  إعادتــه  بعــد  الثقافــة  عناصــر 

. ملجتمــع ا

الخبــرة  يمتلــك  أن  لإلنســان  يمكــن  ال 

االجتماعيــة املتراكمــة عبــر األجيــال ويصبح 

خــال  مــن  إال  املجتمــع،  فــي  كامــا   
ً
عضــوا

فــي املعــارف والقيــم  الثقافــة التــي تتجســد 

والتقاليــد  والعــادات  واملهــارات  واملعاييــر 

وغيرهــا. والرمــوز  واللغــة  والطقــوس 

إلــى  جبــل  مــن  تنتقــل  املجتمــع  ثقافــة 

حيــث  االجتماعيــة،  التنشــئة  عبــر  آخــر 

يكتســب أفــراده الجــدد أو األطفــال خــال 

مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع، أي 

نــوع مــن »الوراثــة  الثقافــة هــي بمثابــة  أن 

ال  دورهــا  أن  يعنــي  وهــذا  االجتماعيــة«، 

البيولوجيــة«. »الوراثــة  دور  عــن  تقــل 

2 – الوظيفة املعرفية واملعلوماتية:

 بالوظيفــة 
ً
 وثيقــا

ً
وهــي، ترتبــط ارتباطــا

قــادرة علــى مراكمــة كــم  األولــى، فالثقافــة 

هائــل مــن املعــارف واملعلومــات -التــي تحــدد 

أنفســهم  عــن  تصوراتهــم  املجتمــع  ألفــراد 

الذاكــرة  باعتبارهــا  حولهــم.  مــن  والعالــم 

االجتماعيــة والفكريــة للجماعــات البشــرية 

هــذا  واســتخدام  واألمــم.  والشــعوب 

اإلنســانية  املمارســة  فــي  املعرفــي  الخزيــن 

والتعليــم. التربيــة  عبــر 

3 – الوظيفة التنظيمية والرقابية:

وتتعلــق فــي املقــام األول بتنظيــم شــتى 

االجتماعيــة  األنشــطة  وأنــواع  جوانــب 

والشــخصية. فهــي تؤثــر فــي مجــاالت العمــل 

االجتماعيــة  والعاقــات  اليوميــة  والحيــاة 

بشــكل أو بآخــر فــي ســلوك النــاس وتنظــم 

تصرفاتهــم وحتــى اختيارهــم للقيــم املاديــة 

والروحيــة. تنجــز هــذه الوظيفــة فــي املقــام 

منظومــات  عــدة  مراعــاة  خــال  مــن  األول 

للوجــود  ضروريــة  وأخاقيــة،  قانونيــة 

أفــراد  بيــن  املشــترك  والتعايــش  اإلنســاني 

املجتمــع.

4 – الوظيفة االتصالية:

املذكــورة،  الثــاث  الوظائــف  ترتبــط 

االتصاليــة،  وبالوظيفــة   
ً
وثيقــا  

ً
ترابطــا

التــي تتــم فــي املقــام األول مــن خــال اللغــة 

لاتصــال  الرئيســية  الوســيلة  باعتبارهــا 

النــاس. بيــن 

إلــى جنــب مــع اللغــة الطبيعيــة،   
ً
جنبــا

الثقافــة  مــن  محــددة  مجــاالت  فــإن 

 - الــخ  التكنولوجيــا،  الفــن،  العلــم،   –

عنهــا  غنــى  ال  التــي  الخاصــة،  لغاتهــا  لهــا 

الثقافــة ككل. كمــا أن معرفــة  الســتيعاب 

إلــى  الطريــق  تفتــح  األجنبيــة  اللغــات 

األخــرى. الثقافــات 

5 – الوظيفة القيمية:

الشــخص  إليــه  يحتــاج  مــا  تعــزز  وهــي 

لــه  وتســمح  القيميــة،  التوجهــات  مــن 

الخيــر  والباطــل،  الحــق  بيــن  التمييــز 

ملثــل  املعيــار  والقبيــح.  الجميــل  والشــر، 

القيــم  هــي  والتقديــرات  االختافــات  هــذه 

األول. املقــام  فــي  والجماليــة  األخاقيــة 

6 – الوظيفة اإلبداعية:

والقيــم  الجديــدة  املعرفــة  خلــق  هــي 

واملعاييــر والقواعــد والتقاليــد والعــادات، 

وتطويــر  النقــدي،  التفكيــر  باســتخدام 

القائمــة. الثقافــة  وتحديــث 

7 -الوظيفة الترفيهية التعويضية:

القــوى  تجديــد  أو  باســتعادة  وترتبــط 

طريــق  عــن  لإلنســان  والعقليــة  البدنيــة 

النف�ســي،  والتنفيــس  الترفيهيــة  األنشــطة 

الوظيفــة  هــذه  وتكتســب  ذلــك،  إلــى  ومــا 

 مــا 
ً
فــي عصرنــا أهميــة متزايــدة، ألنهــا غالبــا

األخــرى. الوظائــف  حســاب  علــى  تكــون 

إليهــا  اإلشــارة  أســلفنا  التــي  الوظائــف 

 فــي أمريــن 
ً
وغيرهــا، يمكــن حصرهــا إجمــاال

االجتماعيــة  التجربــة  نقــل  أولهمــا  اثنيــن، 

وثانيهمــا  آلخــر،  جيــل  مــن  املتراكمــة 

اإلبداعيــة. النقديــة  األنشــطة 

مــع  الوظيفتــان  هاتــان  وترتبــط 

 ويصعــب الفصــل 
ً
 وثيقــا

ً
بعضهمــا ارتباطــا

. بينهمــا

 
ً
قيمــة األكثــر  التجربــة  اختيــار  ألن 

يتطلــب  متــاح،  هــو  مــا  كل  مــن   
ً
وفائــدة

ومقاربــة   
ً
نقديــا  

ً
تفكيــرا

جوهر الثقافة  ... تتمة
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التــي  الجرائــم  باقــي  إلــى  آلجــي  طاهــر  ضــد 

ثاثــة  مضــت  مجهــول.  ضــد  تســجيلها  تــم 

اآلن  حتــى  يتــم  ولــم  الجريمــة  علــى  أعــوام 

الكشــف عــن أي دليــل أو متهــٍم واحــٍد حتــى. 

 أننــا لــن نتخلــى عــن 
ً
فليعلــم الجميــع جيــدا

هــذا الحلــم وســنحميه حتــى النهايــة. نقــف 

طاهــر  فيــه  تــل 
ُ
ق الــذي  املــكان  فــي  اليــوم 

آلجــي. نحــن مدينــون لطاهــر آلجــي بالكفــاح 

فــي ســبيل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان. 

آلجــي  طاهــر  ألحــام  أوفيــاء  ســنبقى 

وقضيتــه«. وألقيــت كلمــات أخــرى ووضــع 

الضريــح،  علــى  القرنفــل  وورد  الحضــور 

 
ً
مــت نقابــة املحاميــن فــي آمــد معرضا

ّ
كمــا نظ

للصــور فــي مركــز النقابــة، حيــث تــم عــرض 

صــور عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وفلــم 

الراحــل. حيــاة  عــن  وثائقــي 

نقابــة  أن  الفــرات،  وكالــة  وذكــرت 

الـــ  الفعاليــة  مــت 
ّ
نظ آمــد  فــي  املحاميــن 

عدليــة  مبنــى  أمــام  التوالــي  علــى   144

آلجــي  قتلــة  عــن  بالكشــف  للمطالبــة  آمــد 

والعشــرين  الثامــن  فــي  اغتيالــه  تــم  الــذي 

فــي   2015 لعــام  الثانــي  تشــرين  شــهر  مــن 

وضــح النهــار أمــام منــارة ســور آمــد، حيــث 

فيــه  طالبــت  صحفــي،  بيــان  قــراءة  تمــت 

النقابــة بالعثــور علــى القتلــة ومحاكمتهــم. 

أوزَمــن  أحمــد  النقابــة  رئيــس  وتحــّدث 

تركيــا  »مجتمــع   :
ً
قائــا الفعاليــة  خــال 

علــى  يجــب  آلجــي.  لطاهــر  مديــٌن  بأســره 

املجتمــع الضغــط علــى الســلطة للكشــف 

تقــم  لــم  ألجــي. لألســف،  قتلــة طاهــر  عــن 

الســلطة حتــى اآلن بالخطــو خطــوة واحــدة 

فــي ملــف قضيــة اغتيــال طاهــر ألجــي. يجــب 

اتخــاذ خطــوات  السياســية  الســلطة  علــى 

املجــزرة«. مابســات  لتوضيــح  حقيقيــة 

أمــا فــي أنقــرة، منعــت الشــرطة التركيــة 

محامــي رابطــة نشــطاء الحقــوق والحريــات 

مبنــى  أمــام  صحفــي  بيــان  قــراءة  مــن 

كمــا  آلجــي،  الشــهيد  واســتذكار  املحكمــة، 

البيــان. نقــل  مــن  الصحفييــن  منعــت 

وفــي حــوار مــع شــيرزان اومــت – موقــع 

الثانــي  نوفمبر/تشــرين  تركيــا- 17  أحــوال 

مؤلــف  أربــي  محــرم  الكاتــب  قــال   ،2018

كتــاب »حكايــة طاهــر آلجــي« الــذي ُيطــرح 

معــرض  فعاليــات  ضمــن  األولــى،  للمــرة 

إســطنبول للكتــاب، املقــرر إقامتــه الشــهر 

 
ً
جاهــدا )حاولــت  أربــي:  قــال  إذ  الجــاري. 

فــي هــذا الكتــاب، الجانــب   أن أبــرز، 
ً
أيضــا

الحقوقــي،  ألجــي  وليــس  أللجــي،  اإلنســاني 

فحســب،  األكــراد  قضيــة  عــن  املدافــع 

الخاصــة،  حياتــه  إلــى  كذلــك  تطرقــت 

 ،
ً
 وصديقــا

ً
أبــا أبــرز كيــف كان  أن  حاولــت 

 أن أطلــع القــارئ علــى نضــال 
ً
حاولــت أيضــا

ألجــي ودفاعــه عــن قضيــة األكــراد، عندمــا 

حقــوق  عــن  ليدافــع  قريتــه  مــن  خــرج 

األوروبيــة لحقــوق  املحكمــة  أمــام  األكــراد 

 مــن طــراز 
ً
 وحقوقيــا

ً
اإلنســان... كان مثقفــا

فريــد. يمكننــي القــول إن طاهــر ألجــي كان 

قبــل  للقانــون   
ً
ورمــزا  

ً
مثــا لنــا  بالنســبة 

مــن  بالكثيــر  طاهــر  قــام  آخــر...  �ســيء  أي 

ونصــرة  اإلنســان  وحقــوق  األكــراد  أجــل 

الديمقراطيــة والقانــون... فســور لــم تكــن 

فيــه األكــراد فحســب؛ فعلــى  عــاش   
ً
مكانــا

األرمــن  كذلــك  عــاش  املنطقــة  هــذه  أرض 

والســريان واليهــود واألتــراك كذلــك... وجــه 

صحفــي  حديــث  فــي  نــداء،  ألجــي  طاهــر 

نريــد   »ال 
ً
قائــا النــزاع  أطــراف  إلــى  ســابق، 

ــر«.(. دمَّ
ُ
ت أن  لســور 

الشــهيد ألجــي مــن مواليــد عــام 1966 

عمــل   1992 عــام  منــذ  بوتــان،  جزيــرة   –

األملانيــة  اللغــات  يتقــن  وكان   
ً
محاميــا

إضافــة  والكرديــة،  والتركيــة  واإلنكليزيــة 

أملانيــا  فــي  تــدرب  الحقــوق  فــي  إجازتــه  إلــى 

القانــون  و  األوروبــي  القانــون  بأكاديميــة 

 ، الجنائيــة  العدالــة  و  الدولــي  الجنائــي 

فــي  كان   2006  –  1998 أعــوام  وبيــن 

ثــم  بكــر،  ديــار  فــي  املحاميــن  نقابــة  إدارة 

فــي العديــد   لهــا، وشــارك كمتحــدث 
ً
رئيســا

الوطنيــة  واملؤتمــرات  االجتماعــات  مــن 

القضيــة  عــن   
ً
مدافعــا وعمــل  والدوليــة، 

العديــد  فــي  اإلنســان  وحقــوق  الكرديــة 

والقضائيــة،  اإلنســانية  امللفــات  مــن 

األول  تشــرين  شــهر  مــن  العشــرين  وفــي 

تأكيــده  بســبب  مكتبــه  فــي  اعتقــل   2015

ليــس  علــى أن حــزب العمــال الكردســتاني 

محكمــة  إليــه  ووَجَهــت  ارهابيــة،  منظمــة 

اســطنبول تهمــة »التحریــض علــى اإلرهــاب 

مــع  ُيفــرج عنــه  أن  قبــل  الصحافــة«،  عبــر 

قضائيــة. مراقبــة 

ــيع جثمانــه 
ُ

فــي اليــوم التالــي الغتيالــه ش

منقطــع  حاشــد  جماهيــري  بحضــوٍر 

حــزب  فــي  أعضــاء  وبمشــاركة  النظيــر، 

الشــعوب الديمقراطــي HDP ومــن أنصــار 

وجمــوع  تركيــا  فــي  والديمقراطيــة  الســلم 

نــال  حيــث  الرســمي،  بلباســهم  محاميــن 

وكردســتانية  كرديــة  إدانــة  ألجــي  اغتيــال 

ومنظمــات  وقــوى  دول  لــدن  ومــن  عارمــة 

مناهضــة للعنــف ومناصــرة للســلم وأخــوة 

الشــعوب.

تعمــل  التركيــة  الســلطات  كانــت  إذا 

علــى إخفــاء جرائــم اغتيــال مو�ســى عنتــر و 

هرانــت دينــك و طاهــر آلجــي وغيرهــم، فــإن 

وتضحيــات  قضاياهــا  تن�ســى  ال  الشــعوب 

املخلصيــن. أبناءهــا 

طاهر آلجي  ... تتمة

. قــة خا

االبداعيــة  الوظيفــة  فــإن  وبدورهــا 

عناصــر  جميــع  األول  املقــام  فــي  تعنــي 

وآليــات الثقافــة، التــي تــؤدي إلــى خلــق �ســيء 

جديــد.

الثقافــة هــي خاصيــة مازمة لإلنســان، 

 
ً
ولكــن تصــور مــن يجــب أن نعتبــره مثقفــا

 أمــر قــد يكــون محــل جــدل ونقــاش.
ً
حقــا

كان  القدمــاء  الرومــان  لــدى  املثقــف 

يختــار  كيــف  يعــرف  الــذي  الشــخص 

أصحــاب الســفر واألشــياء واألفــكار -ســواًء 

العصــور  وفــي  الحاضــر.  أو  املا�ســي  فــي 

الوســطى كان الشــخص املثقــف هــو الــذي 

املقــدس. الكتــاب  يقــرأ  أن  يســتطيع 

جــورج  األملانــي  الفيلســوف  وكان 

 )1831-1770( هيغــل  فريدريــش  ويلهلــم 

القــادر  هــو  املثقــف  الشــخص  أن  يعتقــد 

اآلخــرون. يفعلــه  مــا  بــكل  القيــام  علــى 

لقد عرف التأريخ البشري شخصيات 

مــن  عاليــة  درجــة  علــى  كانــت  عظيمــة 

منهــم  الكثيريــن  معــارف  وكانــت  الثقافــة 

األهميــة  غايــة  فــي  وأعمالهــم  موســوعية 

والدقــة والكمــال، مثــل ليونــاردو دافن�ســي 

 
ً
 عظيمــا

ً
)1452 -1519(، الــذي كان عاملــا

عصــر  فــي   
ً
عبقريــا  

ً
وفنانــا  

ً
فــذا  

ً
ومهندســا

النهضــة.

أيامنــا هــذه أن  فــي   
ً
مــن الصعــب جــدا

، شــخصيات موســوعية، رغــم 
ً
نجــد عمليــا

وفــرص  امكانــات  فــي  املضطــردة  الزيــادة 

علــى  املثقــف  وخلــق  املعرفــة  اكتســاب 

هــذه  وتكمــن  مثيــل،  لــه  يســبق  لــم  نحــو 

فــي اتســاع املعــارف واملعلومــات  الصعوبــة 

عصرنــا  فــي  متســارعة  بوتائــر  تتزايــد  التــي 

الراهــن، بحيــث باتــت تتضاعــف كل عشــر 

ســنوات.

ولكــن الخصائــص الرئيســية للمثقــف 

املعمقــة  املعرفــة  نفســها:  هــي  تــزال  ال 

األخاقيــة  التربيــة  إلــى  إضافــة  الواســعة 

الســلوك  قواعــد  ومراعــاة  والجماليــة، 

اللغــات  ومعرفــة   ،
ً
اجتماعيــا املقبولــة 

. ألجنبيــة ا

املعاصــر  املثقــف  صــورة  ولكــن 

بمهــارات  اإلملــام  دون  مــن  تكتمــل  لــن 

تكنولوجيــا املعلومــات بمــا فيهــا اســتخدام 

الرقميــة  واألجهــزة  واألنترنــت  الكمبيوتــر 

. كيــة لذ ا

....................................

صــوت   « صحيفــة  نشــرتها  دراســة   *

.2014 عــام   « العقــل 

جوهر الثقافة  ... تتمة
بتاريــخ   

ً
بيانــا الديمقراطيــة  ســوريا 

2018/11/4، جاء فيه: )إن مرتكبي هذه 

الجريمــة النكــراء، ال يختلفــون عــن قتلــة 

الطفلــة »ســارا مصطفــى« التــي اســتهدفتها 

رصاصــة غــادرة مــن أحــد قنا�ســي قــوات 

الجيــش الترـكـي علــى الحــدود بينمــا كانــت 

عائــدة مــن مدرســتها فــي قريــة ” تــل فنــدر ” 

أبيــض. تــل  مدينــة  بريــف 

 إننــا فــي مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 

بأشــد  فيــه  نســتنكر  الــذي  الوقــت  فــي 

نؤكــد  النكــراء،  الجريمــة  هــذه  العبــارات 

 
ً
أن هــذا الحــادث ســيزيد املصرييــن إصــرارا

علــى مواجهــة اإلرهــاب، كمــا ونعــزي ذوي 

العربيــة  مصــر  وجمهوريــة  الشــهداء 

، ونتمنــى الشــفاء العاجــل 
ً
حكومــة وشــعبا

للجرحــى.(.

جريمة إرهابية في املنيا  ... تتمة
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وأخريــات  واأل�ســى،  الحــزن  يعترهــن  ثكالــى  أمهــات 

يتضرعن إلى هللا، ع�سى أن ُيعيد إليهن مفقودينهن، زوج أو 

رّيــة، أٌخ أو أب، وكثيــرات يقبضــن علــى قلوبهــن، مــن ســوٍء 
ُ
ذ

 عــن غــٍد مجهــول... 
ً
قــد يطــال قريــب، وهــنَّ ال يعرفــن شــيئا

الحيــاة،  فــي  الطويــل  وكفاحهــن  واجبهــن  ينســيَن  أن  دون 

أن  ودون  والجمــال،  والحــزن  الحــب  أغانــي  يدنــدن  وهــنَّ 

ســعفها خصوصيتهــا كإمــرأة، وال صــدق 
ُ
يفقــدن األمــل.... لــم ت

كانــت  بــل  الجياشــة،  وعواطفهــا  وأحاسيســها  مشــاعرها، 

الضحيــة، املعذبــة، املكلومــة الفــؤاد، ســندان الضغوطــات 

 ينهــار، أبنــاء شــعبها 
ً
والصعوبــات... شــهدت بــأم عينيهــا، وطنــا

ذكريــات  ُيشــوه،   
ً
تاريخــا بــدد، 

ُ
ت  

ً
وثقافــة  

ً
تراثــا يتقاتلــون، 

 تتهــدم 
ً
محــى، وأخاقيــات وإنســانيات تتشــظى... رأت منــازال

ُ
ت

أو  وأطفــال ضائعــون  تمــأل شــوارع،   
ً
ســاكنيها، وجثثــا فــوق 

يحتضــرون. ســن  كبــار  يتأملــون،  جرحــى  جائعــون، 

مــن  آمــن،  مــاٍذ  إلــى  لترحــل  أطفالهــا  بأيــادي  أمســكت 

هــول براميــل وقذائــف متفجــرة، مــن حــروٍب طاحنــة، مــن 

قيــوٍد داعشــية مهينــة... إلــى مخيمــات النــزوح، قــد تجــد فيهــا 

بائــس  وضــٍع  فــي  وكســاء،  طعــام  هبــات  تنتظــر  وهــي  مــأوى، 

وشــقاء كابــس... أو هربــت الجئــة إلــى أوروبــا الحلــم والجمــال، 

ع�ســى أن تنعــم براحــة، ولكــن! تشــتٌت فــي الذهــن، وحنيــن إلــى 

 ألبنــاء أو زوج.
ٌ
األهــل والوطــن، وربمــا خســارة

تلــت 
ُ
فاملــرأة الســورية اضطهــدت، ُهجــرت وتشــردت، ق

وُعذبــت،  اعُتقلــت  الحبيــب،  وفقــدت  كلــت 
ُ
ث وُجرحــت، 

ُســبيت  واغتصبــت،  كرامتهــا  دشــت 
ُ

خ وتيتمــت،  جيعــت 

الدعــارة  فــي  واســتغلت  بــل  النخاســة،  ســوق  فــي  وبيعــت 

ركــت مقاعــد الدراســة وأماكــن العمــل، 
َ
وســهرات الليالــي... ت

ولــن تستســلم،  لــم  ... ولكــن! 
ً
أو قســرا  

ً
وُزوجــت وهــي طفلــة

دافــع عــن نفســها، وقــت مــا 
ُ
كافــح وتبنــي أينمــا كان، بــل وت

ُ
ت

. تمكــن
َ
ت

وإذا   ...
ً
يوميــا وُيعنفــن  عبوديــة،  حيــاة  يعشــن  كثيــرات 

كان أصــل البــاء هــو العنــف والحــروب، التخلــف والجهــل 

فهــل  واالســتقرار...  لألمــان  وفقدانهــن  املتعصــب،  والفكــر 

املتحــدة  األمــم  قررتهــا  برتقالــي«  »عالــم  حملــة  ســاعدهن 
ُ
ت

إلــى  ســعٍي  فــي  املــرأة«  ضــد  العنــف  إلنهــاء  »اتحــدوا  بعنــوان 

 خــاٍل مــن العنــف ضــد النســاء 
ً
 وعاملــا

ً
مســتقبل أكثــر إشــراقا

والفتيات، أو ُيسهل دربهن احتفاٌء بـ »اليوم الدولي للقضاء 

علــى العنــف ضــد املــرأة«، ُيقــام هنــا وهنــاك؟!

الســوريون  نحــن  تنتظرنــا،  جمــة  ومهــام  مســؤوليات 

البســمة  إليهــا  عيــد 
ُ
ون املــرأة،  عــن  الحيــف  نرفــع  لعلنــا   ،

ً
أوال

واالرتيــاح، ونحقــق لهــا مــن مــراد فــي مجتمــٍع يســوده الســلم 

واملســاواة. والحريــة 

املرأة السورية... 
عنف واضطهاد

طاهر آجلي ... شهيد احلرية والدفاع عن احلقوق

جرمية إرهابية يف املنيا املصرية... 
وجملس سوريا الدميقراطية يدينها

ثاثــة أعــوام، اســتذكاٌر ســنوي للشــهيد طاهــر آلجــي، 

تــزال املحكمــة تســجل الجريمــة ضــد مجهــول، تلــك  وال 

 
ً
مؤتمــرا حضــروا  مراســلين  كاميــرات  أمــام  جــرت  التــي 

فــي  األثريــة  األماكــن  عــن   
ً
دفاعــا آلجــي  عقــده   

ً
صحفيــا

منطقــة ســور آمــد )ديــار بكــر(- تركيــا، فــي وقــٍت كانــت قــد 

تعرضــت فيــه مأذنــة ذات أربــع أرجــل ملســجد تاريخــي إلــى 

أضــرار.

قــرب  ومحامــون  ونشــطاء  سياســيون  احتشــد 

األربعــاء  يــوم  آمــد،   – كــوي  ينــي  مقبــرة  فــي  آلجــي  ضريــح 

2018/11/28. الســتذكار الشــهيد الراحل، وشــارك فيه 

ممثلــو نقابــات عماليــة وبرملانيــون عــن حزبــي الشــعوب 

إلــى زوجــة   
ً
الجمهــوري، إضافــة الديمقراطيــة والشــعب 

املحاميــن. مــن  وعــدٍد  الفقيــد 

نقابــة  رئيــس  قــرأ  الفــرات،  أنبــاء  وكالــة  حســب 

، جــاء فيــه: »أتينــا 
ً
املحاميــن فــي إزميــر أوزكان يوَجــل بيانــا

لســنوات  ناضــل  الــذي  آلجــي  طاهــر  مــع  لنجتمــع  اليــوم 

البــاد،  هــذه  لضحايــا  املجهوليــن  القتلــة  عــن  للكشــف 

رتكبــة 
ُ
امل يريــدون إضافــة الجريمــة  15 واآلن 

إلــى  أخــرى  جريمــة  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم  أضــاف 

ســجله األســود، يــوم الجمعــة 2 تشــرين الثانــي 2018، فــي 

الهجــوم علــى حافلــة ركاب مدنييــن أقبــاط متجهــة إلــى ديــر 

جنــوب  /250/كــم  املنيــا،  منطقــة  فــي  صموئيــل،  األنبــا 

وإصابــة  ســبعة  بحيــاة  أودى  الــذي  مصــر،   – القاهــرة 

ســبعة عشــر آخريــن بجــروح متفاوتــة.

األحــد  املصريــة،  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 

 متورطيــن فــي الهجــوم 
ً
2018/11/4، مقتــل 19 مســلحا

مواقعهــم. تتبــع  بعــد 

السياســية  الفعاليــات  معظــم  وأدانــت  هــذا 

وكذلــك  النكــراء،  الجريمــة  تلــك  املصريــة  واملجتمعيــة 

15 قــوى ومنظمــات دوليــة، وأصــدر مجلــس 


