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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.

»مــن كان يحيــا بمحاربــة عــدو مــا، تصبــح لــه مصلحــة فــي اإلبقــاء علــى 
هــذا العــدو حيــاً «     

فريدريك نيتشه
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/303/  كانون األول 2018 م - 2630ك          الثمن: 100 ل.س

الكثيريــن  وانشــغال   ،2019 الجديــد  العــام  ودخولنــا   2018 عــام  توديــع  مــع 

باالحتفــاء بقدومــه، كل حســب بيئتــه ونوازعــه، ليتأمــل املتابــع صــور ومشــاهد العــام 

الفائــت، واإلفتــكار بمــا تحملــه األيــام القادمــة، تتــراءى أمــام أعيــن معظــم الســوريين 

حالة االحتقان واأل�ســى التي تمثلت بدوران األزمة الســورية في حلقاتها، الذي أعاق 

 للمآ�ســي والصعوبــات 
ً
حصــول أي تقــدم لتســوية سياســية وحــل ســلمي يضــع حــدا

املثقلــة  املنصرمــة،  الســبعة  األعــوام  مــّر  علــى  الســوريون  عاشــها  التــي  الجمــة 

 
ً
بــدءا معتقداتهــم؛  عــن  النظــر  بصــرف  النــاس،  لحيــاة  صارخــة  وانتهــاكات  بفظائــع 

مــن محافظــة الســويداء ومحيــط العاصمــة دمشــق والباديــة الســورية وحواضرهــا، 

 بمحافظــة إدلــب وجوارهــا، وانتهــاًء باالحتــال التركــي ملنطقــة عفريــن، وتشــريد 
ً
مــرورا

عــدوان  لشــن   
ً
لتركيــا تحضيــرا العســكرية  الحشــود   بمشــاهد 

ً
ـــرد، وصــوال

ُ
الك أهلهــا 

واســع علــى مناطــق شــرق الفــرات، لينشــط ويتهافــت البعــض مــن املعارضــة الســورية 

 
ً
)املتباكيــة علــى اإلســام والعروبــة( لتســويغ أعمــال وسياســات تركيــا، التــي بــات جليــا

 كلمــا انحســر نفــوذ قــوى التكفيــر اإلرهابــي بمختلــف 
ً
لــكل ذي بصيــرة أنهــا تضيــق ذرعــا

ـــرد ســوريا حضــور نشــط علــى نقيــض مــع 
ُ

مســمياتها، بــل وتفقــد توازنهــا كلمــا كان لك

مشــاريع )دولــة الخافــة( ومآربهــا التوســعية.

اإلقليميــة  القــوى  ســباق  فــي  املاراتونيــة  واالجتماعــات  املؤتمــرات  تنفــع  لــم 

والدولية، في ســياق مســاعي بلورة واعتماد مخرج ســلمي للتســوية، رغم قرار مجلس 

األمــن الدولــي املجمــع عليــه رقــم /2254/، الــذي كان مــن بيــن مشــتقاته عمــل مكثــف 

 
ً
لتشــكيل )لجنــة دســتورية( قبــل حلــول العــام الجديــد، الــذي سيســتقبل مبعوثــا

 للســيد ديمســتورا، وبيــن يديــه 
ً
 للملــف الســوري غيــر بيدرســون خلفــا

ً
 جديــدا

ً
أمميــا

تجربــة غنيــة ومعطيــات جديــدة، عنوانهــا األبــرز رســوخ حضــور روســيا االتحاديــة 

ودورهــا األبــرز فــي مســارات امللــف الســوري برمتــه، الــدور الــوازن لجمهوريــة مصــر 

العربيــة وانفتــاح رســمي للعديــد مــن الــدول العربيــة علــى حكومــة دمشــق، هشاشــة 

قياداتهــا  ارتهــان  ثبــوت  بحكــم  للمعارضــة  املمثــل  الرســمي  الجانــب  مصداقيــة  وال 

النافــذة لســلطات الحــزب الحاكــم فــي تركيــا، انحســار دور تنظيــم الدولــة )داعــش( 

دون انتهائــه، مــع تبعــات اإلبقــاء علــى االحتــال التركــي ملنطقــة عفريــن وملــف محافظــة 

عــن  وتنصلهــا  تركيــا  مماطــات  مــدى   
ً
واضحــا يتجلــى  بحيــث  معالجــة؛  دون  إدلــب 

 عــن اســتهتارها املكشــوف بوجــود 
ً
الوعــود والتفاهمــات وفــق اتفاقــات أســتانه، فضــا

ومقــررات مجلــس األمــن ومواثيــق األمــم املتحــدة وضربهــا عــرض الحائــط قــرارات 

بــأن  يفيــد  كلــه   فيهــا... وهــذا 
ً
التــي هــي عضــوا املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 

عيق عملية إحال الســام 
ُ
تركيا هي الاعب اإلقليمي الرئيس املجاور لســوريا التي ت

 
ً
واألمــان فيهــا، ويــروق لهــا إطالــة أمــد أزمتهــا بغيــة مواصلــة االســتثمار فيهــا، خدمــة

ألجنــدات وتوحــش اإلســام السيا�ســي ورعايتــه علــى الصعيديــن املحلــي واإلقليمــي، 

نبــرات خطابهــا أو اســتترت  إال أن الريــاح تجــري بمــا ال تشــتهي ســفنها مهمــا تعالــت 

وتخفــت وراء شــعارات الديــن ودعــاوى الدفــاع عــن القوميــة واســتحضار رمزيــات 

زمــن الســلطنة العثمانيــة، فــي نهايــات العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين 

.2019

، مسلمين ومسيحيين.
ً
 وعربا

ً
ـردا

ُ
 للسوريين ك

ً
نحو عاٍم جديد أقل معاناة

 بيد من أجل السلم والحرية واملساواة.
ً
يدا

كل عام وأنتم بخير

 جديد... معطيات ورؤية األولوية
ٌ
عام
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قامشلو: تظاهرة احتجاجية يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

 كان االحتفــاء 
ً
ــا ــى مــدار /70/ عام عل

ــوم  ي ــون األول، ال ــوم العاشــر مــن كان ي ب

 
ً
شــعلة اإلنســان،  حقــوق  ل ــي  العالم

أرجــاء  ــي  ف ــن  واملقهوري ــن  للمضطهدي

ــي  ف ــاس،  ــاس وأن  وأجن
ً
ا املعمــورة، شــعوب

حقــوق  ــل  ي ون ــاق  االنعت ألجــل  النضــال 

وكرامــة. ــة  بحري ــة  طبيعي

ــن  ي ن اإلث ــوم  ي ــر  ظه املناســبة،  ــذه  ه ب

2018/12/10، خرجــت تظاهــرة حاشــدة 

ــي  الترك ــال  لاحت »ال  شــعار  تحــت 

ــة  ن مدي ــي  ف ــن«،  عفري ــي  ف ــه  وانتهاكات

ــر  عب الســورية،  جزيرة  ي-ال القامشــل

ــى  مبن أمــام   
ً
متمركــزة ي،  الســياح شــارع 

املتحــدة،  األمــم  ــة  ي ممثل

كوباين... رفض مجاهريي عارم للتهديدات التركية

ــى  ــي وجــه أعت ــي وقفــت ف ت ــي ال ان كوب

ــي  ت ــا، وال ه ــة ودحرت ي التنظيمــات اإلرهاب

الهمــج،  ووحشــية  العــدوان  مــرَّ  ذاقــت 

ــدات التركيــة ضــد مناطــق  ترفــض التهدي

ــداءات  اعت ــن  وتدي الفــرات،  شــرق 

ــي وتصريحــات قــادة أنقــرة  جيــش الترك ال

ــرد. ـ
ُ

الك ضــد  حاقــدة  ال

ــدات،  التهدي ــك  ل ت اشــتدت  أن  ــذ  من

ــم  ي )إقل ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  ــادرت  ب

ــي  ف أزمــة  ــة  ي خل تشــكيل  ــى  إل الفــرات( 

ــي  ممثل مــن  تتكــون  ــي،  ان كوب ــة  ن مدي

أحــزاب  ــي  وممثل اإلدارة  مؤسســات 

كردية، حيث قامت بعدة أنشطة، منها 

ــة  جماهيري اعتصامــات  ــم  خي ــب  تنصي

ــة قــرة مــغ  ــا )قري حــدود مــع تركي ــى ال عل

أبيــض،  ــل  ت ــي،  ان كوب  – 3
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البســيط  الســوري  اإلنســان  ــا  أن

ــي  ــن تضامن ــة، أعل ــي املتواضع ات وبإمكان

ــي  أخوان ــب  جان ــى  ال ــي  ووقوف الكامــل 

مــن  ســوريا،  وشــرق  شــمال  شــعوب 

وســريان  وآشــوريين،  وعــرب  ــرد  ـ
ُ

ك

أو  ــد  تهدي أي  ضــد  وغيرهــم،  ــة...  وأزدي

اإلخــوة  ــع  جمي وأناشــد  ــم،  ه ي عل عــدوان 

االنتمــاءات  ــف  مختل مــن  الســوريين 

ــات  واملكون ــة  الوطني السياســية 

وغيرهــا،  ــة  االجتماعي

ــب  جان ــى  إل للوقــوف 

ــن  الذي الســوري  الشــمال  ــي  ف ــم  ه أخوت

النزعــة  حــاب  أص ــد  لتهدي يتعرضــون 

ــه  ــي وج ــون ف ــدة، ويقف جدي ــة ال العثماني

بقضــم  ــة  القاضي ــة  ث خبي ال ــا  أطماعه

ــة  بغي الســوري،  الوطــن  مــن  أجــزاء 

ــات  ــى دوي ــه وتقســيمه ال ــك وحدت تفكي

ــة. ومتحارب متنازعــة 

ــا  تضعن حقــة  ال ــة  الوطني ــوم،  ي ال

ــا  م عــن  كاشــفة  ــة،  التجرب محــك  ــى  عل

ــي وصــادق. هــو رث كاذب، ومــا هــو وطن

ــدة  ــن حــزب الوحـ  لدعــوة م
ً
ــة ــك تلبي وذل

.) ــي يكيت (

صــور  ــم  ه بأيادي حتجــون  امل رفــع 

وبشــاعة  جــم  ح عــن  ــر  عب
ُ
ت ويافطــات 

رتكــب 
ُ
ت ــي  ت ال ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

ــش  جي ــل  قب مــن  ــن،  عفري منطقــة  ــي  ف

ي وأعوانه من تنظيمات  االحتال الترك

ــى  إل  
ً
إضافــة ــة،  ي إرهاب ومجموعــات 

ــات  ــعارات باللغ ــا ش ه ي ــت عل ــات كتب الفت

ــة تقــول: ــة واإلنكليزي ــة والكردي ي العرب

ــاك  ه ت ان ــي  الديمغراف ــر  ي التغي  -

ــن. عفري ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ل صــارخ 

عــودة  أجــل  مــن  ــود  جه ال كل   -

ديارهــم. ــى  إل ــن  جري امله

ــن  ــي لعفري - يســقط االحتــال الترك

ــي الســورية. واألرا�ض

حضارية. - ال لتغيير املعالم ال

الســطو  وأعمــال  ــب  للتخري ال   -

ــج. املمنه ــب  ه ن وال

ــب  ائ ــى مشــايخ ن ــى مصطف كمــا ألق

ــور كلمــة،  حض ــزب أمــام ال ح ــكرتير ال س

ــة  حاصل ال ــاكات  ه ت »االن ــى  عل ــا  ه في ركــز 

ــب  ــل واغتصــاب ونه ــن، مــن قت ــي عفري ف

ــل  الفصائ ــل  قب مــن  ــكات،  ل للممت

واملدعومــة  املتطرفــة  اإلســامية 

ــٍط  وبتخطي ــة،  التركي حكومــة  ال مــن 

ــة«،  األمني ــا  ه أجهزت ــب  مــن جان ــٍج  ممنه

شــن  ــي  ف املتكــررة  ــدات  »التهدي ــى  وعل

ــى  ن ــة«، وأث ــى املناطــق الكردي عــدوان عل

ــة  حماي ــدات  وحـ دور  ــى  عل ــه  كلمت ــي  ف

ا  الشــعب واملرأة YPG-YPJ وقوات ســوري

ــن  ــي الدفــاع عــن عفري ــة، ف الديمقراطي

ــا  ه ومقاومت الســورية،  املناطــق  وكافــة 

اإلرهــاب  ــى  عل القضــاء  ــي  ف الباســلة 

.... ودحــره 

ــة  الهيئ عضــو  ــدر  ب حســين  وقــرأ 

حــزب،  ال باســم   
ً
كلمــة ــة  القيادي

لألمــم  العــام  ــن  األمي ــى  إل ــة  موجه

ــة  ي العرب ــن  ي باللغت ــة  مكتوب املتحــدة، 

تســليمها  ــم  ت ــي  ت وال ــة،  واإلنكليزي

ــي  ــا يل ــة، فيم ــّر املمثلي ــي مق ــن ف للمعنيي

ــي: العرب ــا  نصه

ــة األمــم املتحــدة  ــن العــام لهيئ األمي

ــرم  حت امل ــس  غوتيري ــو  ي أنطون الســيد 

ــة وبعــد: ــة طيب تحي

الوحــدة  حــزب  ــي  ف نحــن 

ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــن  ــوم وأمــام مقّركــم الكائ ي ــي(، ال )يكيت

ســوريا،  ــي  ف ي  القامشــل ــة  ن مدي ــي  ف

بمناســبة  ــة،  احتجاجي بوقفــة  ــا  قمن

ــد  ــان، ض ــوق اإلنس حق ــي ل ــوم العالم الي

ــه،  قوات ــاكات  ه ت وان ــي  الترك ــال  االحت

ــب العســكرية  ــاكات الكتائ ه ت ــك ان وكذل

ــا، بحــّق ســكان منطقــة  املتحالفــة معه

ــن  ي جب ــه  ل ــدى  ن ُي ــذي  وال ــن،  عفري

ــاكات  ه ت وان ممارســات  مــن  اإلنســانية 

ــة  ــك بغي ــجر، وكل ذل ضــد البشــر والش

مخطــط  وفــق  ــة  الكردي ــة  الهوي ــر  ي تغي

ــي  العرق ــر  للتطهي ــج  ممنه عنصــري 

ــّم  ت ــث  حي ــي،  الديمغراف ــر  ي والتغي

ــل تلــك الكتائــب املتحالفة  ــن عوائ توطي

ا  ــي، بعــد طــرد ســكانه مــع االحتــال الترك

كافــة  ممارســة  خــال  مــن  ــن  ي ي األصل

ــاوات وحــرق  ــواع التعذيــب وفــرض األت أن

املزارع وتدمير املعالم األثرية والدينية 

اللغــة  وفــرض  ــة  الكيفي واالعتقــاالت 

اســتبدال  ــك  وكذل ــة،  التركي ــة  والعمل

ــة. تركي ــى  إل ــة  كردي مــن  ــم  املعال أســماء 

هــذا  ــا  ن بندائ إليكــم  نتقــدم  ــذا  ل

لوقــف   
ً
ــا عاملي ــة  خول امل ــة  جه ال ألنكــم 

ــى  عل والضغــط  ــاكات  ه ت االن هــذه 

ــحاب  باالنس ــه  وحلفائ ــي  الترك النظــام 

املناطــق  وكل  ــن  عفري منطقــة  مــن 

العــودة  وتســهيل  ــة،  ل حت امل الســورية 

ــا ثقــة  ن ــن، وكل ي ي ا األصل ــة لســكانه اآلمن

ــة وتنشــرون  بأنكــم ســتحققون العدال

ا. ســوري ــا  بادن ــوع  رب ــي  ف الســام 

ــاء الوقفــة بحــدود الســاعة  ه ت بعــد ان

توجــه  والنصــف،  عشــرة  ــة  حادي ال

ــن  ي ــة حامل ــيرة منظم ــي مس ــون ف حتج امل

حــزب  ال ــب  مكت ــى  إل والصــور  ــم  ه الفتات

االعتصــام. موقــع  مــن  ــب  القري

رئاســة  ــة  هيئ أصــدرت  ــا  ه جهت ومــن 

 
ً
ا ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

جــاء  2018م،  األول  ــون  كان  10 ــي  ف  
ً
ــا بيان

ومــا  الذكــرى  هــذه  ــا  علين )تحــلُّ   : ــه  في

ــاكات  ه ت ان وطــأة  تحــت  ــن  ئ ي ــم  العال زال 

أرجــاء  مــن  ــر  ي الكث ــي  ف حقــوق اإلنســان 

ســوريا  ــا  بلدن ــي  ف  
ً
وخاصــة املعمــورة، 

 منــذ ســنوات، 
ً
ــا  دامي

ً
ــي تشــهد صراعــا الت

ــل  ــن قتي ي ــا ب حاي ــن الض ــن م ي ــف املاي
َّ
خل

ــئ  ــح و مفقــود وأســير ومشــرد والج و جري

ــورة  ــذه الص ــس ه ــم ... لتعك ــة ويتي وأرمل

أبشــع تجليات انتهاك حقوق اإلنســان، 

و  العســكرية  القــوى  تنافــس  ظــل  ــي  ف

التدخــات  مــع  وبالتزامــن  السياســية، 

تأخــذ  ال  ــي  ت ال ــة،  واإلقليمي ــة  ي الدول

بغــض  ــا،  حه مصال ســوى  حســبان  بال

ي. اإلنســان ــب  جان ال عــن  النظــر 

ا  ســوري ــي  ف الكــردي  والشــعب 

مــن  ــر  الوفي ــه  ب نصي ــه  ل كان   
ً
أيضــا

وبشــكل  ــاكات،  ه ت االن ــذه  ه ل تعرضــه 

ــن  ــن الوط ــزء م ــه ج  لكون
ً
ــرة ــف، م مضاع

أخــرى،   
ً
مــرة كــردي  ــه  ولكون الســوري، 

ــري  برب جــوم  له مناطقــه  فتعرضــت 

مــن  وغيرهــا   « داعــش   « ــات  عصاب مــن 

ــث  حة، حي املســل ــة  ي االرهاب ــات  العصاب

ــد  العدي ــة  الكردي املناطــق  شــهدت 

ــة،  ي اإلرهاب ــة  االنتحاري ــات  ي العمل مــن 

ــا  ه أبنائ بحــق  املروعــة  جــازر  امل خلفــت 

مــن  ــد  العدي تعرضــت  كمــا  ــن،  ي اآلمن

جــوم  له ــة  الكردي ــدات  ل والب املــدن 

ــي  ان ــي كوب  ف
ً
ــا، وخاصــة ه مباشــر مــن قبل

ــه وغيرهــا مــن  ي ي وســري كان وكــري ســب

ــات  ي املناطــق، ممــا ســاهمت خــال عمل

ــي  ف  
ً
واســعا  

ً
دمــارا ــر  والتحري جــوم  اله

ــة.... التحتي ــا  ه بنيت

ــل  قب مــن  ــة  ل حت امل ــن  عفري أمــا 

مــن  ــا  ه ومرتزقت ــة  التركي الســلطات 

ــة  ي اإلرهاب العســكرية  ــل  الفصائ

أفظــع  ــى  عل  
ً
ــا حي  

ً
شــاهدا ــر  ب فتعت

ــث  حي اإلنســان،  حقــوق  ل ــاكات  ه ت االن

 
ً
ــرا ي تغي ــة  الكردي املنطقــة  هــذه  تشــهد 

ــا  ه ي عل شــرف 
ُ
ت  ،

ً
جــا ممنه  

ً
ــا ديمغرافي

خــال  مــن  ــي،  الترك ــال  االحت ســلطات 

للمنطقــة  الكــردي  ــع  الطاب ــر  ي تغي

ــا،  ملعامله ــة  الكردي األســماء  ــل  بتبدي

ــن،  ي ي ا األصل ــر ســكانه جي ــى ته إل  
ً
إضافــة

ــف  ــق ري ــن مناط ــن م جري ــتقدام امله واس

املناطــق،  ــك  ل ت ــي  ف وإســكانهم  دمشــق 

إقامــة  خطــوات  ال هــذه  آخــر  وكان 

أشــبه  خطــوة  ــي  ف الشــامية،  ــة  القري

ــى  إل ــك  وذل ــة.  العنصري باملســتوطنات 

واالختطــاف  ــل  القت ــات  ي عمل ــب  جان

ــي  ت ال ــب  ه ن وال والســلب  ــب  والتعذي

ي ألبناء شــعبنا  تحدث بشــكل شــبه يوم

ــن  ي اإليزيدي  
ً
وخاصــة ــاك،  هن الكــردي 

ــدي قــوات  ــى أي ــات عل ــوا الوي ــن عان الذي

ــا. ه ومرتزقت ــال  االحت

ــا  نداءن نوجــه  أن  إال  يســعنا  ال   ...

ــة واملنظمــات  ي ــات الدول ــى كافــة الهيئ إل

ــدأ  ب ت أن  اإلنســان  بحقــوق  ــة  املعني

حــّد  لوضــع  وجــاد  فــوري  بتحــرك 

بالضغــط  وتقــوم  الســوريين،  ملأســاة 

ــحب  تنس أن  ــة  التركي الســلطات  ــى  عل

ــي الشــمال  ف ــا  ه ــي تحتل ت ال مــن املناطــق 

الســوري، وتكــف عــن التدخــل الســافر 

عــن  وتتوقــف  الســورية،  الشــؤون  ــي  ف

ــا، كمــا  ه ــة في جماعــات اإلرهابي ــا لل دعمه

ــاهمة  ــة للمس ي ــوى الدول ــو الق ــا ندع ن أن

قــرارات  وفــق  الســورية  األزمــة  حــل  ــي  ف

ي  الســلم حــوار  ال خــال  مــن  ــف/  جني

ــن مختلــف الفرقــاء، وضــرورة تمثيــل  ي ب

الســوري  جتمــع  امل شــرائح  ــف  مختل

عــن  ــن  ي ممثل  
ً
وخاصــة املفاوضــات،  ــي  ف

دســتور  ــى  إل  
ً
وصــوال الكــردي،  الشــعب 

حقــوق  ــي يقــّر بال ــي عصــري توافق وطن

ســوريا  ــي  ف الكــردي  للشــعب  ــة  القومي

ــد  ل ــي ب ــة ف ي ــق الدول ــود واملواثي ــق العه وف

ــي تعــددي المركــزي...(. ــي برملان ديمقراط

قامشلو: تظاهرة في... تتمة

الوقوف ضد أي تهديد أو عدوان على شعوب مشال وشرق سوريا
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قرار بسحب القوات األمريكية من سوريا.... تهديدات تركية متواترة، ورفض واسع لها

ــل  ت خيمــة  زار  ــث  حي ســلوك(،  ــة  ناحي

وفــد   ،2018/12/18 ــخ  بتاري أبيــض، 

ــم  ي إقل وإدارة  ــات  ي وفعال أحــزاب  مــن 

ــو  كن ــى  مو�ض باســمه  ــى  وألق الفــرات، 

ي إقليم الفرات  ا: » إننا ف ، جاء فيه
ً
كلمة

ــوري  ــعبنا الس ــة ش ح ــوار ملصل ــع أي ح م

ــي،  خطــاب السيا�ض ووحــدة املوقــف وال

ــة  ي الداخل ــة  ه جب ال ــن  ي تمت ــى  عل العمــل 

بأرضــه  التمســك  ــى  عل الشــعب  وحــث 

ــه مــن خال  والدفــاع عــن حريتــه وكرامت

ــة،  جماهيري ال والنشــاطات  اإلعــام 

ــذي  ال املغــرض  اإلعــام  أمــام  الوقــوف 

ــن  ــة والفت ــب والبلبل خــوف والرع ــث ال يب

ــى التواصــل والتشــاور... كمــا  والبقــاء عل

ــارات  ــن ونســتنكر وبأشــد العب ــا ندي ن إن

ــع  ــاء ضــد جمي ــة الرعن ــدات التركي التهدي

ا  ســوري شــرق  شــمال  ــي  ف ــات  املكون

بســام  كأخــوة   
ً
معــا يعيشــون  ــن  ،الذي

مشــترك«. ــش  وعي اســتقرار  ،أمــان، 

ــم  بتنظي ــة  ي خل ال قامــت   
ً
وأيضــا

بحضــور  ــر،  ي كب ــري  جماهي اعتصــام 

أعــداد  ــت  وصل ــة،  مجتمعي ــات  ي فعال

ــك  وذل ــف،  أل  /20/ ــى  إل ــه  في املشــاركين 

أمــام   ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي

خــراب  ــي  ف ــي  الدول ــف  التحال قاعــدة 

ــي. ان جلبية-كوب ال عشــق-ناحية 

األنشــطة  ــك  ل ت ــي  ف ُرفعــت  وقــد 

ــة الشــعب  ــدات حماي صــور شــهداء وحـ

ــرأة YPG-YPJ وشــهداء قــوات ســوريا  وامل

وشــعارات  »قســد«،  ــة  الديمقراطي

ــن وترفــض التهديدات  دي
ُ
ــا، ت ه ي متفــق عل

ــة  ــي املقاوم حي
ُ
ــة، وت ــداءات التركي واالعت

»قســد«. و   YPG-YPJ ـــ  ال وبطــوالت 

االعتصــام،  عــن  ــل  ممث وفــٌد  وزار 

عشــائر،  )شــيوخ  ــة  ي ثمان مــن  ــف  مؤل

ــي  ممثل ــة،  كردي أحــزاب  ــي  ممثل

ــرأة(،  وامل ــي  املدن جتمــع  امل ــات  ي فعال

موقــع  ــي  ف ــف  التحال قــوات  ــادة  قي

ــة  قري قــرب  االســمنت-الفارج(  )شــركة 

ــة  موجه رســالة  وقــّدم  عشــق،  خــراب 

باللغــة  ترامــب  ــد  ال دون ــس  ي الرئ ــى  إل

املســؤولون  وعــد  ــث  حي ــة،  اإلنكليزي

مــع  ــم  تعاطفه ــدوا  أب ــن  الذي ــا،  ه بإيصال

ــن. املعتصمي ــب  مطال

ــة  الهيئ عضــو  ــو  كن ــى  مو�ض وأفــاد 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ــة  القيادي

دة،  جريدة الوحـ وعضو الوفد الزائر، ل

)فــرض  ــب  مطال ــت  تضمن الرســالة  أن 

ي ســوريا،  ــى شــمال شــرق حظــر جــوي عل

حــدود  ال ــى  عل ــة  املراقب نقــاط  ــادة  زي

ــي  السا�ض الدعــم  لســوريا،  الشــمالية 

ــة، الدعــم  ي ــإدارة الذات ــي ل والدبلوما�ض

ــي الدفــاع  ف العســكري لقــوات »قســد« 

ــة األمــن واالســتقرار  عــن نفســها وحماي

ــى دعــم أطــر  ودحــّر االرهــاب، العمــل عل

وشــعوب  ــات  ملكون ــة  ل ممث سياســية 

فــرض  باتجــاه  والدفــع  ســوريا  شــمال 

ــة  ي الدول ــود  جه ال ضمــن  مشــاركتها 

الدســتورية(. ــة  جن والل

ــك  ل ــة األزمــة ت ي ــو أن خل  وأضــاف كن

ــي إطــار اقليــم  قــد اتخــذت عــدة قــرارات ف

ــس  جل مل اقتراحــات  وقّدمــت  الفــرات 

ــا: ه من ــة،  الديمقراطي ا  ســوري

كــردي- حــوار  ــة  ي عمل إطــاق   -

ــدون اســتثناء. كــردي، وكــردي ســوري ب

الكــردي  االعــام  ــه  توجي   -

ــف  والتكات واألخــوة  التســامح  ــى  إل

حــات  مصطل ــذ  ب ون ــي،  ت والكرداي

ــة. والعمال ــة  خيان ال

ــة  ي الداخل ــة  ه جب ال ــن  ي تمت   -

خطــاب  وال والكلمــة  الصــف  ووحــدة 

. ــي �ض لسيا ا

اإلعــام  أمــام  الوقــوف    -

خــوف والرعــب  ــق ال ــذي يخل املغــرض ال

ــر. جماهي ال ــن  ي ب ــة  ل والبلب

ــك  ــى التمس ــعب عل ــث الش -  ح

ــه. ــه وكرامت ت بأرضــه والدفــاع عــن حري

ــاور  ــل وتش ــى تواص ــاء عل -  البق

املناســبة. القــرارات  واتخــاذ 

باألنشــطة  ــام  القي   -

ــا  تركي ــدات  تهدي ضــد  ــة  جماهري ال

. ــه قت تز مر و

النخــب  مــع  التواصــل   -

ــي  جتمــع املدن ــات امل ي ــة وفعال جتمعي امل

خصــوص. ال ــذا  ه ب ــم  ه تصورات ألخــذ 

ــي  ان كوب منظمــة  صَرحــت  كمــا 

ــخ  بتاري ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــدات  التهدي بخصــوص   ،2018/12/13

:
ً
ــة ل قائ ــة،  التركي

ــه  في تنعــم  ــذي  ال الوقــت  ــي  ف  «

ــهد  ــث تش ــان، حي ــا باألمــن واألم مناطقن

ــاة،  حي ال ــب  جوان ــع  جمي مــن   
ً
اســتقرارا

بعــد أن دحــرت قــوى الشــر واالرهــاب... 

ــم  ه ــي معقل ف ــا  ه ــا يحاربون أبناؤن ومــازال 

أجمــع  ــم  العال عــن   
ً
ــة نياب ــر،  األخي

ــي... مــرة أخــرى يدفــع  وبإشــادة ودعــم دول

املنطقــة  ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــس  ي الرئ

ــول  طب ويقــرع  ــر  التوت مــن  ــد  املزي ــى  إل

أي  ــارات  العب بأشــد  ــن  وندي حــرب...  ال

عمــل عســكري يســتهدف أمــن وســيادة 

ــة  املنطقــة... ونناشــد املؤسســات األممي

جتمــع  وامل اإلنســان  حقــوق  ــات  وهيئ

ــة  ي ــي لتحمــل مســؤولياته القانون الدول

ــة...«. واألخاقي

كوباني، رفض... تتمة

ــة  التركي ــدات  التهدي ــر  توات خضــم  ــي  ف

النطــاق  واســعة  عســكرية  ــة  ي عمل بشــن 

ــج وشــرق الفــرات، وتضــارب  ــد مناطــق منب ض

ــات السياســية،  ي ــات والتحل ــاء والتكهن ب األن

ترامــب  ــد  ال دون ــي  األمريك ــس  الرئي فاجــأ 

املنطقــة  ودول  وشــعوب  ــي  الدول جتمــع  امل

السياســية  والطبقــة  ــه  إدارت وأوســاط 

ــدة  ــر تغري ــن، عب ي  واملراقب
ً
ــة عمومــا أألمريكي

 ،2018 األول  ــون  كان  19 األربعــاء  ــوم  ي ــر،  ي توت

ــة  األمريكي القــوات  ــحب  س عزمــه  بإعــان 

املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال ضمــن  ــة  العامل

ســوريا. ــي  ف لإلرهــاب 

ــك املناطــق مــن  ل ــه شــعوب ت مــا كان يأمل

مــع  ــا  بتحالفه الوفــاء  هــو  ــة  اإلدارة األمريكي

ــي  ف »قســد«  ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات 

 
ً
ا ــل ودعمهــا سياســي ــا مــن أي عــدوان، ب ه ت حماي

ــا  ــدات تركي ــي وجــه تهدي  ف
ً
، خاصــة

ً
ــا واقتصادي

أكمــل  ــى  عل ــا  ه واجب أدت  أن  بعــد  ــا،  ه وأعوان

ــي  اإلرهاب داعــش  ــم  تنظي دحــّر  ــي  ف وجــه 

ــزال. والت

»قســد«،  ـــ  ل العامــة  ــادة  القي ــت  فال إذ 

»قــرار  إن   ،2018/12/20 ــخ  بتاري ــا  ه ل ــان  ي ب ــي  ف

مــن  ــحاب  باالنس ــي  القا�س ــض  األبي ــت  البي

ــى  عل  
ً
ا ب ســل ســيؤثر  ســوريا،  وشــرق  شــمال 

ي لإلرهــاب  ــة مكافحــة اإلرهــاب وســيعط حمل

 
ً
ــا ي  وميدان

ً
 سياســيا

ً
ــه زخمــا ــه ومؤيدي وداعمي

أن  وأكــدت   ،»
ً
مجــددا لانتعــاش   

ً
ا وعســكري

بعــد،  ــي  تنته ــم  ل »معركــة مكافحــة اإلرهــاب 

ــة به، بل  ي هائ حــاق الهزيمــة الن ــم بعــد إل ــم يت ول

ــب  تتطل ــة،  ــة حاســمة ومصيري ــي مرحل ف ــي  ه

 
ً
ودعمــا ــع  جمي ال ــل  ب ِق مــن  جهــود  ال تضافــر 

ــا،  ه ــتمرار في ــي لاس ــف الدول ــن التحال ــر م أكب

للقــوات  األشــكال  بكافــة  الدعــم  ــادة  وزي

ــحاب  االنس ــس  ولي األرض،  ــى  عل ــة  ل املقات

لقــرار  ســيكون  ــه  أن وأضافــت،  ــا...«،  ه من

ــى  عل ــر  تؤث ــرة  خطي ــات  »تداعي ــحاب  االنس

فــراغ  ــق  ي...وخل العالم والســلم  االســتقرار 

ــرك  وت املنطقــة  ــي  ف وعســكري  ــي  سيا�س

جهــات  وال القــوى  ــب  مخال ــن  ي ب ا  شــعوبه

ــة«. املعادي

ــك  ل ت ــب  جان ــى  إل أخــرى،  ــٍة  جه ومــن 

املناطــق  عمــت  ــي  ت ال العارمــة  التظاهــرات 

واألنشــطة  ــي،  الترك بالعــدوان  املهــددة 

ــدات،  التهدي ــك  ل لت الرافضــة  ــدة  العدي

ــد مــن  أصــدرت أحــزاب وأطــر سياســية العدي

السياســية. ــات  البيان

مجلس سوريا الديمقراطية

 ،2018/12/14 ــخ  بتاري ــه  ل ــان  ي ب ــي  ف قــال 

جــوار  ال حســن  ــى  عل حفــاظ  ال ــى  عل ــا  ن »عمل

تؤكــد  ــدات  التهدي هــذه  لكــن  ــه،  ل ي  والســع

ها بضــرب اســتقرار  ــة وســعي ــة التركي ي العدوان

ــاج  ت ــجع إعــادة إن وأمــن هــذه املناطــق، مــا يش

بجســد   
ً
فســادا ــث  لتعي أخــرى،  مــرة  داعــش 

الســوريين  كل  ندعــو  ــك  لذل ســوريا... 

ــة  خبيث ال ــب  األالعي بوجــه  للوقــوف 

ــى املأســاة  ــد عل ــي ال تزي ــة، ك حكومــة التركي لل

ــن  ــس »الغيوري جل ــا امل ــرى...«، ودع ــي أخ مآ�س

ــد الصــف  ــراب ســوريا وســيادتها بتوحي ــى ت عل

خافــات  ــرك كافــة ال ــدات وت تجــاه هــذه التهدي

ــم  ل مــا   ،
ً
ســوءا ســيزداد  األمــر  ألن   ،

ً
ــا ب جان

وندعــو  ــد،  التصعي ــذا  ه ل رادع  ــاك  هن يكــن 

ــع لتحمــل مســؤوليتهم  جمي 4 ال
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ــف  التحال قــوى  ــب  طال كمــا  ــة«،  التاريخي

عــن  جــوم  اله ــع  تمن ــا، وأن  ه بواجب تقــوم  »أن 

 ،»
ً
معــا داعــش  مــن  حررناهــا  ــي  ت ال املناطــق 

األمــم  ــة  وهيئ ــي  الدول جتمــع  امل ــب  وطال

حــاوالت العدوانية  ــردع هــذه امل املتحــدة » أن ت

ــي  ف ــر  التوت ــد  وتزي الســام  تخــدم  ال  ــا  ه ألن

ي.«. الســلم حــل  ال جهــود  ــع  وتضي املنطقــة 

ي الكردي التحالف الوطن

ــي  ف ــان،  ي ب ــر  عب رئاســته  ــة  هيئ ــت  قال

ى إلعــادة  ــا اليــوم تســع 2018/12/12، »إن تركي

ــي شــمال شــرق ســوريا،  ف ــن  ســيناريو عفري

ــات  املكون ــن  ي ب ــة  ن الفت ــارة  إث ــى  عل وتراهــن 

ــة،  ــخ املنطق ــال تاري ــام خ ــت بس ــي تعايش الت

ــي  ت ال ــة  ي الذات اإلدارة  ــة  تجرب وضــرب 

ــى هــذه  ــة عل حافظــت خــال الســنوات املاضي

ــت  ودان ــش.«،  التعاي مفهــوم  وعــززت  ــم  القي

جتمــع  امل وناشــدت  ــة،  التركي ــات  التوجه

ــاء  ن أب تجــاه  ــه  بواجبات ــام  »للقي ــي  الدول

األول  الدفــاع  خــط  شــكلوا  ــن  الذي املنطقــة 

والســلم  لألمــن  داعــش  ــد  تهدي ــة  مواجه ــي  ف

ا  ي ســوري العامليين«، كما ناشــدت الشــرفاء ف

ــة  التركي النزعــات  ــة  مواجه ــي  ف ــف  »للتكات

الســورية  ــي  األرا�س مــن  ــد  املزي ــال  الحت

مــا  ــكل  ب ــام  والقي ــاد،  ب ال ســيادة  ــد  وتهدي

ــة والضيقــة  ــح الفئوي ــزم، وتجــاوز املصال ل ي

ــة.«. ي واملفصل حساســة  ال ــة  املرحل هــذه  ــي  ف

ي االتحاد السريان

ــي  ف ــة،  التنفيذي ــه  ت هيئ رفضــت 

ــس  الرئي تصريحــات  ــت  ودان  ،2018/12/13

ــي  أرا�س ــال  احت ــى  إل ي  الســاع ــي  الترك

عســكرية  لقــوات  والداعــم  أخــرى،  ســورية 

ــاكات  ه ت االن أفظــع  ترتكــب  ــي  ت »ال ــة،  ي إرهاب

ــه«،  ات مكون ــكل  ب الســوري  الشــعب  بحــق 

للوقــوف  الســوري  الشــعب  »عمــوم  ودعــت 

خطــط  العــدوان وامل هــذا  تجــاه   
ً
واحــدا  

ً
صفــا

ســورية«  أراٍض  ــزاء  اجت ــى  إل ــادف  ه ال ــي  الترك

»بأخــذ  ــي  الدول ــف  التحال ــت  ب طال كمــا   ،

شــرق  منطقــة  ــة  حماي ــي  ف مســؤولياته 

ــد عســكري، مــن شــأنه  ي تهدي
َ
ا الفــرات مــن 

ــج كارثيــة«، كمــا دعــت األمــم  ــى نتائ ان يــؤدي ال

ــي  ف الســام  ــة  ي عمل ــي  ف »باإلســراع  املتحــدة 

لاســتقرار،  الضامــن  تشــكل  ــي  ت وال ســوريا 

املنشــود  ــي  السيا�س حــل  ال نحــو  والشــروع 

والتدخــات  حــروب  لل  
ً
حــدا ســيضع  ــذي  وال

ــة.«. خارجي ال

حركــة  ــة-  الوطني التنســيق  ــة  هيئ

ــي الديمقراط ــر  ي التغي

باســمه  ي  الرســم الناطــق  ح  صــرَّ

ــأن  ــي 2018/12/12، ب ــذر خــدام، ف ــور من الدكت

ــي،  الترك ــس  الرئي تصريحــات  ــن  تدي ــة  الهيئ

ــي  ف ــة  حقيقي أطمــاع  ــا  »لتركي أن  ــى  إل ــه  ب ون

الســكوت  يجــوز  وال  الســورية«،  ــي  األرا�س

ــع، وقــال  ــت الذرائ ــدات مهمــا كان ــى التهدي عل

مــن  ــل  ب الســورية،  حكومــة  ال ــى  عل ــي  »ينبغ

أطمــاع  وجــه  ــي  ف للوقــوف  ــب  ه ت أن  ــا،  ه واجب

أنجــع  ــس  ولي الســورية.  ــا  ن أراضي ــي  ف ــا  تركي

مــع  حــوار  ال اســتئناف  مــن  ــك  ذل ــى  إل  
ً
ســبيا

ــي املنطقــة،  ــة والسياســية ف جتمعي القــوى امل

سياســية  تفاهمــات  ــى  إل التوصــل  أجــل  مــن 

ــي وجــه اطمــاع تركيا واعتداءاتها«. ــا ف ه تحصن

منظمات حقوقية ومدنية

ضــم  ــا،  ه من ــة  ي ثمان عــن  ــٌل  ممث وفــٌد 

ــي،  ــي أســعد، جمــال مرع الباق ــد  الســادة )عب

م 
ّ
ســل  ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي كاروان(، 

ى مفوضية األمم املتحدة الســامية  رســالة إل

ــن  ي باللغت ــف،  جني ــي  ف االنســان  حقــوق  ل

ــدات  التهدي حــول  ــة،  واإلنكليزي ــة  ي العرب

الفرات-ســوريا.  شــرق  ملناطــق  ــة  التركي

العــام  ــن  األمي ــى  إل ــداًء  ن الرســالة  ــت  تضمن

خمــس  ال ــدول  ال وحكومــات  املتحــدة  لألمــم 

جــاء  األمــن،  ــس  مجل ــي  ف ــة  العضوي الدائمــة 

 
ً
ــرا ي كث ــى  عان الســوري  الشــعب  »إن  ــه:  في

ــة  ــة الطاحن ي حــرب األهل ال ــات  ــار ووي آث مــن 

أن  ــه  ل وآن  ســوريا...  ــا  ببادن عصفــت  ــي  ت ال

ــٍة،  دول داخــل  واألمــان  باالســتقرار  ينعــم 

حقــوق  ويضمــن  يحفــظ  دســتور  ظــُل  ــي  وف

واجباتكــم  كامــل  أمــام  نضعكــم  ــع...  جمي ال

جــم  ــى وقــف ول ــي العمــل عل ومســؤولياتكم ف

ــي  الهمج العــدوان  وهــذا  ــدات  التهدي هــذه 

ــي  ف ا  ســوري ــات  ومكون شــعوب  ــى  عل ــي  الترك

ــا  ن ــي بأن جتمــع الدول ر امل
ّ

شــرق الفــرات، ونحــذ

ــدة  جدي أخــرى  إنســانية  ــٍة  كارث ــواب  أب ــى  عل

ــات  مئ ــدد  ه ُت ســوريا،  وعمــوم  ــن  عفري بعــد 

ــم  ه ــم وممتلكات ــاء ومناطقه اآلالف مــن األبري

والهــاك«. ــر  بالتدمي

أحزاب وقوى سياسية

وقــوى  أحــزاب  اجتمعــت  وقــد  هــذا 

قامشــلو  ــة  ن مدي ــي  ف ســورية،  سياســية 

ــى  إل  
ً
ــا بيان وأصــدرت   ،2018/12/14 ــخ  بتاري

ــا  ه ت رؤي أن  ــى  إل ــه  في أشــارت  العــام،  ــرأي  ال

حــول:  توحــدت 

ــي اعــان حــرب  ــة ه ــدات التركي 1- التهدي

ــذ  من ــي  والترق االتحــاد  أطمــاع  مــن  وجــزء 

ــع  وتســتهدف جمي العشــرين،  القــرن  ــة  بداي

ــا  ه إرادت مــن  ــل  الني ــدف  ه ب املنطقــة  ــات  مكون

ــة  ي لعثمان والتأســيس  مكتســباتها  وضــرب 

. ــدة  جدي

نتيجــة  جــاءت  ــة  التركي ــدات  التهدي  -2

وســرية،  ــة  علني ــة  وإقليمي ــة  ي دول توافقــات 

ــى  عل ــة  جه كل  ــح  مصال ــه  تقتضي مــا  وفــق 

ــح  ــي تتعــارض مــع مصال ت ــل، وال املــدى الطوي

املنطقــة. شــعوب 

ــي اجتمــاع  ، ف
ً
ــا  كردي

ً
ــا كمــا اتفــق /22/ حزب

 ،2018/12/15 ــخ  بتاري قامشــلو  ــة  ن بمدي ــا  ه ل

ــة  ي ــى تشــاوري، ووضــع آل ــى تأســيس ملتق عل

ــة  التركي ــدات  التهدي ــرت  ب واعت ــه،  ل عمــل 

ــى  عل عاهــدت  كمــا  حــرب،  إعــان  ــة  بمثاب

ــا. ه بين فيمــا  املشــترك  العمــل  ــة  مواصل

ــش  ــد حــاج دروي  لدعــوة مــن حمي
ً
ــة ي ب وتل

ــي  التقدم ــي  الديمقراط حــزب  ال ســكرتير   –

أحــزاب  عــدة  اجتمعــت  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــة  ن ــن ظاظــا، بمدي ــور الدي ــي قاعــة ن ف ــة  كردي

 ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي قامشــلو، 

موقــف  صياغــة  ــى  إل ــان  ي ب ــر  عب ودعــت 

خاطــر  امل ــة  ملواجه ومشــترك  موحــد  كــردي 

ــار  خي »ال  أن  االجتمــاع  وأكــد  ــات،  والتحدي

ــة  طاول ــى  عل ــوس  جل بال إال  الســوريين  أمــام 

بالطــرق  الســورية  ــة  القضي وحــل  حــوار،  ال

أخطــار  إبعــاد  شــأنه  مــن  وهــذا  السياســية، 

ــورية  ــؤون الس ــي الش ــة ف خارجي ــات ال التدخ

ــي.«. الترك التدخــل  ــا  ه في بمــا 

مواقف دولية

ــي  ف ــة  ي البريطان حكومــة  ال ــت  قال  •

ــا  ه إن  ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي ــا،  ه ل ــان  ي ب

ــى ضمــان  ــا ضــد داعــش، حت ه ــي حرب مســتمرة ف

ــي  ــه، وأن »اململكــة املتحــدة مســتمرة ف هزيمت

ــى  ــف حت ــدول األعضــاء بالتحال العمــل مــع ال

ــحب  ى أن س  إل
ً
تحقيــق ذلــك الهــدف«، منوهــة

يؤشــر  »ال  ســوريا  مــن  ــة  األمريكي القــوات 

ــي ضــد داعــش أو  ــف الدول ــة التحال اي ــى نه عل

ــه«. ل يمث ــذي  ال ــد  التهدي ــة ضــد  حمل ال

ــس  للرئي مستشــارون  اســتقبل   •

قصــر  ــي  ف ماكــرون  ــل  إيمانوي ــي  الفرن�س

 
ً
وفــدا  ،2018/12/21 جمعــة  ال ــوم  ي ــة،  االليزي

ــس  ــن مجل ــد( ع ــام أحم ــاض درار وإله ــم )ري ض

ــي  السيا�س الغطــاء  ــة،  الديمقراطي ســوريا 

دعــم  »رســالة  ــه  ي إل ونقــل  »قســد«،  لقــوات 

ــي  ت ال ــات  حادث امل ــم  ه ل وشــرحوا  وتضامــن، 

ــة  األمريكي الســلطات  مــع  فرنســا  ــا  ه أجرت

حــوا  وأوض داعــش«،  ضــد  حــرب  ال ــة  ملواصل

ى ضمان أمن قوات ســوريا  حرض فرنســا عل

ــي  ف الســكان  ــة  حماي ــى  وعل ــة،  الديمقراطي

ــب  لتجن املنطقــة  واســتقرار  ســوريا  شــمال 

ــن. ي ي ــدة وعــودة اإلرهاب مأســاة إنســانية جدي

ــي،  األملان ــة  خارجي ال ــر  وزي وقــال   •

قــرار  إن   ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي

مــن  ــحاب  لانس ــئ  املفاج املتحــدة  ــات  الوالي

حــرب  بال ويضــّر  للدهشــة،  يدعــو  ســوريا، 

ــض  تقوي خطــر  ــاك  وهن داعــش،  ضــد 

بالفعــل. تحققــت  ــي  ت ال النجاحــات 

الروســية  حكومــة  ال ــدت  أب  •

ــت  وقال ــي،  األمريك بالقــرار  ــا  ه ترحيب

ــا  ماري ــا،  ه خارجيت وزارة  باســم  ــة  املتحدث

إن   ،2018/12/26 األربعــاء  ــوم  ي زخاروفــا، 

ــى  عل يســيطر  أن  الســوري  النظــام  ــى  عل

القــوات  ــا  ه من ــحب  ستنس ــي  ت ال املناطــق 

ــكل  ــدت »ب ــة، وأك ــرة املقبل ــي الفت ــة ف األمريكي

ومــع  ــي  الدول ــون  القان وبحســب  وضــوح، 

ــار مــا عاشــته ســوريا والشــعب  األخــذ باالعتب

الســيطرة  تكــون  أن  يجــب  الســوري، 

الســورية«. حكومــة  لل

ــدت  أب ــة،  ي عرب ــة  كدول مصــر   •

وناشــدت  ــة،  التركي ــدات  للتهدي ــا  رفضه

حــل  إيجــاد  ــى  عل للعمــل  ــة،  الفاعل ــدول  ال

ــت  ن أعل ــث  حي الســورية،  لألزمــة  ــي  سيا�س

جــال. ــذا امل ه ــة ب ي ــذل جهــود مضن ــي ب ــا ف ه ت رغب

تركيا واالئتاف السوري

ــل شــن  ــة تأجي التركي حكومــة  ــت ال ن أعل

ــق  ث ي أن  دون   
ً
طبعــا العســكرية،  ــا  ه عمليات

ــال  الحت ــا  ه نيت ــي  تلغ أن  ودون  أحــد،  ــا  ه ب

اإلدارة  ــة  تجرب وأد  ــى  وعل ســوريا،  شــمال 

ــى  عل  
ً
جاهــدة تعمــل  ــي  وه ــا،  ه في ــة  ي الذات

ــن،  ــن التكفيري ي جهادي ــا مــن ال ه ــع أعوان تجمي

الســورية،  املعارضــة  مــن  ــا  ه ل ــن  ي واملوال

مختلفــة. بأســماء  املرتزقــة  وبعــض 

ى   ومن جهته أكد عبد الرحمن مصطف

املعــارض- الســوري  ــاف  ت االئ ــس  رئي

 ،2018/12/14 جمعــة  ال ــوم  ي اســتنبول، 

ــة  تركي عســكرية  ــة  ي عمل ألي  دعمــه  ــى  عل

مــا  ــل  فصائ أن  وشــدد  ســوريا،  شــمال  ــي  ف

للتعــاون  مســتعدة  حــّر  ال ــش  جي بال ى  يســم

ــي. الترك ــش  جي ال مــع  واملشــاركة 

ــة األركان  ـــ )هيئ ى ب ــم ــا تس ــت م ــذا وأعلن ه

قــرار  الســوري(  ــي  الوطن ــش  جي لل العامــة 

ــة  أي ــي  ف ــي،  الترك ــش  جي ال مــع  ا  ه مشــاركت

ــك  ــا، وذل ه ــام ب ــوي القي ــكرية ين ــات عس ي عمل

.2018/12/16 ــخ  بتاري منشــور  ــان  ي ب ــي  ف

والتخــوف  ــق  القل ــة  حال ورغــم  هكــذا، 

وشــرق  ــج  منب مناطــق  ســكان  يعيشــها  ــي  ت ال

النفــس،  عــن  الدفــاع  إرادة  ولكــن  الفــرات، 

ــة  الدول إرهــاب  وجــه  ــي  ف ــاألرض  ب والتمســك 

ــة،  التكفيري ــة  جهادي ال ــل  والفصائ ــة  التركي

ــة. وقوي قائمــة  ــى  تبق

قرار بسحب القوات... تتمة
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جيب أن نحافظ عىل البعد األخالقي لألمم املتحدة، نحن لطيفون ولكن لسنا أغبياء
في النزاع السوري... الجانبين لم يرغبا يوماً في التفاوض، ولم أر صراعًا يستخدم فيه هذا القدر من الوحشية

ــه،  مهمت مــن  ــرة  األخي األســابيع  ــي  ف

ســتيفان  ونشــاط  حركــة  تبطــأ  ــم  ل

املتحــدة  األمــم  مبعــوث  مســتورا  دي 

ــدى  ــي منت ف خــاص بســوريا، إذ شــارك  ال

الدوحة-قطر، 15-16 /2018/12، وأشــار 

ــة حساســة عــن األزمــة  ــى نقــاط جوهري إل

إغفــال  عــن  ــه  ث حدي اســتهل  الســورية؛ 

 ،
ً
ــا مؤقت ــة  ي االنتقال ــة  العدال موضــوع 

أفغانســتان  ــل  مث ــة،  معين أزمــات  ــي  ف

بعــض  ــي  ف  « قــال:  ــث  حي وســوريا، 

 
َ
األحيان ال يمكن تطبيقها مباشــرة وإال

أهــم  يكــون  أن  يمكــن  مــا  مــع  ــت  تداخل

ــى حــل  ــي يمكــن أن توصــل إل ت ــج ال النتائ

ــزاع... ولكــن، ولكــن، ولكــن  ن ل ــي ل سيا�ض

ــل الشــمعة والضــوء  يجــب أن تكــون مث

ــذا  ه ول  ،
ً
ــدا أب ــي  يختف أن  ــي  ينبغ ال 

ــذا  ه ب االحتفــاظ  ــى  إل ــاج  نحت الســبب 

 أم 
ً
 مــا، عاجــا

ً
 مــا، يومــا

ً
ــه يومــا الضــوء ألن

 باألمــل 
ً
ي الشــمعة شــعورا ، ســتعط

ً
آجــا

ــن بســبب  ــن فقــدوا الكثيري ــك الذي ألولئ

الرعــب«. هــذا 

الســوري،  ــزاع  ن ال ــة  ماهي وحــول 

مــع   
ً
ــا عام  47 ملــدة  ــت  عمل »فقــد  قــال: 

ــا  ه ، بمــا في
ً
ــي 22 نزاعــا ف األمــم املتحــدة، 

 
ً
 صراعــا

ً
ــدا أب أر  ــم  ل ــر...  ــزاع األخي ن ال هــذا 

الوحشــية  مــن  القــدر  هــذا  يســتخدم 

مــن  ــر  أكث العشــوائية،  والوحشــية 

ــل  ا. لقــد ذكــرت البرامي ــي ســوري ــزاع ف ن ال

ــاك  ــت هن ــي الواقــع كان املتفجــرة، لكــن ف

املســتخدمة،  حة  األســل ــواع  أن كل 

ــن...«،  ي ب جان ال كا  مــن  وبصراحــة 

املتحــدة  األمــم  ــي  ف نحــن   « وأضــاف: 

ــك  لذل ــاء،  أغبي لســنا  ولكــن  لطيفــون 

ــا  أدركن وقــد  ــة،  كامل ــة  دراي ــى  عل ــت  كن

ــي  ف  
ً
ــا يوم ــا  يرغب ــم  ل ــن  ي ب جان ال أن   

ً
ــا تمام

ــا  ــة كانــت: أن التفــاوض، ألن نقطــة البداي

ــت  ــي، أن ــرف ب ــت ال تعت ــك، أن ــرف ب ال أعت

شــرعية«. ــر  غي حكومــة  ــت  أن ــي،  إرهاب

ــة  جن الل تشــكيل  وحــول 

مســتورا:  دي  ــح  أوض الدســتورية، 

إجراؤهــا  ــم  ت إذا  ــح،  تصب أن  »يمكــن 

ــم إنشــاؤها بشــكل  ــح، إذا ت حي بشــكل ص

هــو  كمــا  الدخــول  نقطــة  ــح،  حي ص

ــة يكــون  ــي كل دول ــد، وف ل ــي كل ب حــال ف ال

لشــكل  ــة  اي ه ن وال ــة  البداي هــو  الدســتور 

ــرة،  ي كب ــة  قضي فالدســتور  ــد...  جدي

ــذا  ه ول ــم،  مه ــل  ب  –  
ً
بســيطا ــس  ي ل ــه  إن

ــة بشــأنه،  حكومــة قلقــة للغاي الســبب ال

مشــكلة  وجــود  ــي  ف الســبب  هــو  وهــذا 

ــغ  تصب ــم  ل وإذا  املوضــوع...  هــذا  حــول 

ــى  عل الشــرعية  ــع  طاب املتحــدة  األمــم 

ذات  دســتورية  ــة  جن ل ــه  أن نعتقــد  مــا 

ــا  ه فإن وشــاملة،  ــة  ومتوازن ــة  مصداقي

ــة  ي محل وســتكون  ــاه،  كاملي ســتكون 

ــرة  األخي الكلمــة  فــإن  ــذا  ل ــع،  الصن

ــاك أي حــّل  لألمــم املتحــدة... إذا كان هن

وبطريقــة  ــع  جمي ال يشــرك  ال  لســوريا 

ــام بذلــك مــن  ــة، ويمكــن القي ــة للغاي قوي

وشــامل  ــة  مصداقي ذو  دســتور  خــال 

ــع.... يجــب  ــي تطبيقــه بالطب ــذي ينبغ وال

أن يكــون الســوريون هــم مــن يقــررون، 

ــه ذو  يمكــن لألمــم املتحــدة أن تقــول إن

وشــامل،  ــق  للتطبي ــل  وقاب ــة،  مصداقي

أن  يجــب  يجتمعــون  حينمــا  ولكــن 

ــذا،  ل ــم.  ه بين فيمــا  ــم  ه قرارات يتخــذوا 

نحافــظ  ان  ويجــب  قــوي،  رأي  ــا  ن لدي

املتحــدة  لألمــم  ــي  األخاق البعــد  ــى  عل

الشــأن...«. ــذا  ه ب

ــم  ت األمــن،  ــس  جل مل جلســٍة  وأمــام 

 ،2018 األول  ــون  كان  20 ــخ  بتاري عقدهــا 

ــه  إحاطت مســتورا  دي  ســتيفان  قــّدم 

ــه،  مهمت انقضــاء  ــل  قب ــرة،  األخي

ومــا  ــه  ت والي ــب  جوان كافــة   
ً
مســتعرضا

ــر. وتعث تقــدم  مــن  شــهدته 

وقــال: »إن كافــة جهــوده ومجهــودات 

ــق  ــف منط ــي وق ــد ف ع ــح َب ــم تفل ــس ل جل امل

ــى اآلن، وإن منطــق  حــرب الســائد حت ال

ى منطق   عل
ً
أرض القتال ما زال متغلبا

حــوار، بالرغــم مــن التوصــل لعــدد مــن  ال

ــا  ه لكن ــار«،  ن ال إطــاق  وقــف  اتفاقــات 

ــن«. ــاة الكثيري ــي إنقــاذ حي »ســاهمت ف

ــى ســؤاٍل طرحــه هــو: هــل   عل
ً
ــا وجواب

ســوريا؟،  ــي  ف الســام  ــق  تحقي يمكــن 

ــب  ــا يتطل ــد، وهــو م قــال: ممكــن بالتأكي

ــة.«  حقيقي سياســية  ــة  ي »عمل

»إن  أفــاد:  ــس  جل امل دور  وحــول 

هــذه  عناصــر  حــدد  قــد  مجلســكم 

ــراره  ــي ق ــة ف ــية املطلوب ــة السياس العملي

املتحــدة  األمــم  ــي  يول ــذي  ال  ،2254 رقــم 

وتيســير  األطــراف  جمــع  مســئولية 

ــا  ه في واملشــاركة  السياســية  ــة  ي العمل

ــورية  ــيادة الس ــل للس ــرام الكام ــع االحت م

ــي  ف الســوري  الشــعب  حــق  ــرام  واحت

هــو  ــي  ائ نه ــدف  به ــه  ي ممثل ــار  اختي

ــي  ــج ديمقراط ــه باســتقالية وبنه تمكين

مســتقبله.«    ــد  تحدي مــن 

ــرة  ــة فت اي ــن نه ــه ع ــرض حديث ــي مع وف

ــق  ــف العمي ــعر باألس ــال: »أش ــه، ق مهمت

أن  ــذر  وأعت تحقيقــه،  ــم  ت ي ــم  ل ــا  م إزاء 

ــك.  ــح ذل ت ــم ي ــه ول ــد كان يمكــن عمل املزي

سيشــترك  األمــن  ــس  مجل أن  وأعتقــد 

ــه  ــر عــن هــذا األســف، وأن ــي التعبي  ف
ً
أيضــا

ــد  تحدي ــي  ف ــا  حن نج ــا  ولكنن ســيفعل. 

يمكــن  ــي  ت ال األساســية  ــات  العتب وضــع 

إن  ي.  املســتقبل العمــل  ــا  ه ي عل ــى  يبن أن 

ــي  ت ال القــدرات  كافــة  ــك  يمتل ــي  خلف

مــن  ــح  حي الص ــج  املزي ــا  ه ب ســيحدد 

ــن.«  ي املطلوب ــر  ي والتغي االســتمرارية 

ــوم  ي مســتورا،  دي  الســيد  وكان 

ــي  ف أجــرى  قــد   ،2018/12/18 ــاء  الثاث

ــة  خارجي وزراء  مــع  مشــاورات  ــف  جني

مــوا  قدَّ ــن  الذي وروســيا،  ــا  وتركي ــران  إي

ــق  يتعل فيمــا   
ً
مشــتركا  

ً
عرضــا ــه  ل

ــث  حدي وخــال  الدســتورية.  ــة  جن بالل

ضــرورة  ــى  عل شــدد  ــه،  ل ــي  حف ص

ــة  جن ل إلنشــاء  ــة  إضافي ــود  جه ــذل  ب

ــة  ومتوازن موثوقــة  لســوريا  دســتورية 

ــة  ــة الثالث ــوص »القائم ــاملة. وبخص وش

ــدول  ال ــل  قب مــن  املقترحــة  ى«  الوســط

العامــة  ــة  »األمان أن  ــح  أوض ــاث،  ث ال

ــا  ه لألمــم املتحــدة ال تشــعر، بعــد مراجعت

ــا  ه أن ب ــوازن،  ت وال ــة  حيادي ال ــات  ب ملتطل

كل  ــى  عل ــا  ه موافقت ــح  من ــى  عل قــادرة 

خمســين«. ال األســماء 

هذا وســيخلف ســتيفان ديمســتوار 

األربعــاء  ــوم  ي اســتقالته  ــن  أعل ــذي  ال

ــي  ــي النرويج 2018/10/17، الديبلوما�ض

لألمــم   
ً
ــدا جدي  

ً
ــا مبعوث بيدرســن  ــر  جي

ــة عــام 2019م،  ــي ســوريا، بداي املتحــدة ف

أزمــة  ــة  بمواجه ــة،  صعب ــام  مه ــي  تول ــي  ف

مســتفحلة. ــة  مركب ســورية 

مصدر األخبار: مركز األمم املتحدة

زيارة البارتي إلى مكتب الوحـدة في كوباني
مــن  وفــد  زار   ،2018/12/4 ــخ  بتاري

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط حــزب  ال

ــي  ان كوب ــب  مكت ــي،  البارت  – ســوريا 

ــم  ت ــث  حي ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــادل  متب ــث  حدي ودار  ــه،  ب ــب  الترحي

ــي  ف السياســية  املســتجدات  آخــر  عــن 

ــن  عفري ــي  أهال ــاة  معان وعــن  املنطقــة، 

أزمــة  وعــن  ــي،  الترك ــال  االحت ظــل  ــي  ف

ا  ســوري ــي  ف ــة  الكردي ــة  الوطني حركــة  ال

ــة  ــي هــذه املرحل ــا ف وضــرورة وحــدة صفه

ــب  جان ــى  إل ــرة،  خطي وال حساســة  ال

أخــرى. ــا  قضاي
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بسبب عنوان الصفحة األوىل يف صفيحة«أفريكا« بشأن عفرين، الصحفي القربيص شينري ليفنت يواجه هتمة، عقوبتها تصل إىل مخس سنوات سجن

ــدة  عدي إعــام  وســائل  ــت  تناقل

ــاء  ب األن ــة  وكال نشــرته  ــر  تقري مضمــون 

 16 األحــد  ــوم  ي ب(  ف  )أ  الفرنســية 

ــي  حاف الص عــن   ،2018 األول  ــون  كان

ــي شــينير ليفنــت رئيــس  ــي الترك القبر�ض

 »AFRIKA-ــكا »أفري ــدة  جري ــر  تحري

ــة  ــرة، مــن محاول ــوط كثي وتعرضــه لضغ

محاكمــات  ــى  إل ــجن  وس ــال  اغتي

سياســات  واجــه  ــذي  وال ــة،  ي متتال

ــة خــال عشــرين عــاٍم  حكومــة التركي ال

ــاع  ب
ُ
ت ــرة  صغي حيفــة  ص ــي  ف ــه  عمل مــن 

ــة  )جمهوري ــي  ف ــخة  نس  /1500/ ــا  ه من

ا  ــكانه ــداد س ــة(، تع ــرص التركي ــمال قب ش

ويواصــل  نســمة،  ــف  أل  300 يتعــدى  ال 

ــي  ف ــر مطبعــة قديمــة  عب  
ً
ــا نشــرها ورقي

ــس  ي الرئ غضــب  واجــه  كمــا  نيقوســيا. 

ــذي  ال أردوغــان  ــب  طي رجــب  ــي  الترك

ــى  إل ــرص  قب شــمال  ــي  ف »األخــوة  دعــا 

ــر نشــره ملقــال  ــازم«، إث ــرّد ال ال ــام ب القي

ــى حركــة  ــوان »مــن حركــة الســام إل بعن

ــون  كان  21 ــخ  بتاري ــون«،  ت الزي غصــن 

مــن  ــي  الثان ــوم  ي ال ــي  ف أي   ،2018 ــي  الثان

العــدد /5869/  ــن،  ــى عفري العــدوان عل

ــى  ــه األول ــى صــدر صفحت ــب عل ت
ُ

ــذي ك ال

حركــة  ــا  تركي »مــن  ــض  عري مانشــيت 

أخــرى«.  ــال  احت

ــوم األحــد 2018/1/22، هاجــم  ــي ي وف

ــْرك مقــّر 
ُ
ــن ت ــن متطرفي مئــات مــن قوميي

الشــرطة  مــن  مــرأى  ــى  عل حيفــة  الص

جارة  ح القبرصية التركية، ورشــقوه بال

والزجاجــات.

ــة  القبرصي ــاء  ب األن ــة  وكال ــت  وقال

ــزل املتظاهــرون  ــا: )أن ه ــة( حين ي جنوب )ال

ــى  املبن خــارج  مــن  حيفــة  الص شــعار 

 
ً
أضــرارا حقــوا  وأل النوافــذ  وكســروا 

اضطــر  ممــا  حيفــة،  الص ــب  بمكات

ــى  إل ــى  املبن ــي  ف ــوا  كان ــن  الذي املوظفــون 

وبعــد  أنفســهم...  ــن  وتحصي ــة  حماي

التجمــع  فــض  ــم  ت الشــرطة،  تدخــل 

ــخصين تســلقا  ــى ش القبــض عل ــي  وألق

ملقــّر  ــل  املقاب ــان  البرمل ــى  مبن ســقف 

ــة  التركي بالعامــة  ولوحــا  حيفــة  الص

إطــاق  ــم  ت ــث  حي ــة،  الرمادي ــاب  والذئ

أحــزاب  ــت  أدان وقــد   ...
ً
الحقــا ســراحهما 

جــوم،  اله أخــرى  ومنظمــات  سياســية 

ــرص،  قب ــي  ف املقســمين  ــن  ي ب جان ال مــن 

ــر  ي التعب ــة  حري ل ــة  إهان تعــد  ــا  ه إن ــة  ل قائ

إضافــة  انقــرة...   مــن   
ً
تدخــا وتشــكل 

ــة  جمهوري حكومــة  ــت  حّول ــك،  ذل ــى  إل

واألعضــاء  املتحــدة  األمــم  ــى  إل ــرص  قب

عــن   
ً
باغــا األمــن  ــس  مجل ــي  ف ــن  الدائمي

ــكا  حيفــة »أفري ــي ضــد ص املوقــف الترك

ــة  حماي إجــراءات ل اتخــاذ  ــى  إل ــم  ه » ودعت

ــكام  حافــة وال ــة الص ــن وحري حفيي الص

ــال  تحــت االحت خاضعــة  ال املناطــق  ــي  ف

ــة  ــرص(، وأضافــت الوكال ــي مــن قب الترك

ــن  ــة: » تدي ــة القبرصي خارجي أن وزارة ال

كان  ــذي  ال حــادث  ال أخــرى  مــرة  بشــدة 

ــي  ن العل ــض  للتحري نتيجــة  شــك  ــا  ب

رجــب  ــي  الترك ــس  ي الرئ ــه  ب قــام  ــذي  ال

أيضــا  ورفعــت  أردوغــان«.،  ــب  طي

املؤسســات  ــي  ف ــن  ي املعني ــى  إل ــة  القضي

ــي ومنظمــة  ــة »االتحــاد األوروب ي األوروب

أجــل  مــن  ــا«  أوروب ــي  ف والتعــاون  األمــن 

ــة  ــر وحري ــة التعبي ــة حري حماي التدخــل ل

والســبت  جمعــة  ال ــي  ويوم حافــة.  الص

 
ً
أيضــا خرجــت   ،2018/1/29-28

حيفــة. الص مــع  ــة  متضامن تظاهــرات 

يواجــه  ب(،  ف  )أ  ــر  تقري وحســب 

شــمال  ــي  ف ــا  قضاي ــاث  ث  
ً
ــا ي حال ــت  ليفن

ــي«  ــد أجنب ــهير بقائ ــة »التش ــرص بتهم قب

معلومــات  و«نشــر  ــن«  الدي ــة  و«إهان

ــن  ي خــوف والذعــر ب ــق ال ــة بنيــة خل خاطئ

ــة  عقوب ــي  حاف الص ويواجــه  الســكان«، 

خمــس  ــى  إل ــا  ه مدت تصــل  ــجن  بالس

ــى  ــوان الصفحــة األول ســنوات بســبب عن

ــوري  كاريكات ورســم  ــن  عفري بشــأن 

ــى مواقــع التواصــل  ألردوغــان انتشــر عل

نشــره.  حيفــة  الص وأعــادت  ــي  االجتماع

حــدود«  ــا  ب »مراســلون  منظمــة  ورأت 

ــة«.  متكافئ ــر  »غي املاحقــات  هــذه  أن 

ــاك  ــه مــن أن تكــون هن ويتخــّوف محامي

 .
ً
أيضــا ــا  تركي ــي  ف ــة  جاري ماحقــات 

ــي  الترك ــي  القبر�ض أن  ــر  التقري ــوه  ون

شــعره،  الشــيب  غــزا  ــذي  ال ي  الســبعين

أن  يجــب  ثمــن   
ً
دائمــا ــاك  »هن يقــول 

ــا  علين لكــن  ــر.  ي التعب ــة  حري ل ندفعــه 

ــا«.  ــص مــن مخاوفن ــف نتخل معرفــة كي

ــه  ل زمي مــع  ــجن  ُس  ،2002 العــام  ــي  فف

ــة«  «إهان ـ ل شــهرين  نحــو  ــر  ن اي ممــدوح 

ــا رؤوف  ه ــي حين ــي الترك ــم القبر�ض الزعي

ــي العــام 2011، حــاول رجــل  ــاش. وف دنكت

ــه،  ــه، ومــن حين ــا« اغتيال ن ــره »خائ ب يعت

.
ً
مسدســا  

ً
دائمــا يحمــل 

ــس- أدي ــن  ي بول أن  ــر  التقري وذكــر 

منظمــة  ــي  ف املســؤولة  ــل،  ميفي

االتحــاد  ــي  ف حــدود«  ــا  ب »مراســلون 

أن  ــرى  ت البلقــان  ودول  ــي  األوروب

ــه  صوت يرفــع   
ً
مســتقا ــا  حافي »ص

ــت  ليفن شــينير  ــل  مث ــا  تركي وينتقــد 

األســوأ«. ــى  يخ�ض أن  يمكــن 

 /157/ املركــز  ــا  تركي ــّل  وتحت هــذا 

ــي  العالم ــب  ي الترت ــي  ف ــة  دول  180 ــن  ي ب

ــدى  ل  2018 لعــام  حافــة  الص ــة  حري ل

حــدود«،  ــا  ب »مراســلون  منظمــة 

ــاك  ــر )أ ف ب( هن وحســب مصــادر تقري

ــي   ف
ً
ا ــجون  مس

ً
ــا حافي ــر مــن /160/ ص أكث

. ــا تركي

ــذ  من ــي  الدول جتمــع  امل أن  وُيذكــر 

ي  الشــمال الشــطر  ــر  ب يعت  ،1974 العــام 

ــي،  الترك ــب  جان ال مــن   
ً
ــا محت ــرص  لقب

 /35/ نحــو  أنقــرة  ــا  ه في تنشــر  ــث  حي

ــدي مــن جيشــها. وقــد فشــلت  ــف جن أل

ــي  ف املتحــدة  لألمــم  متكــررة  محــاوالت 

الشــطرين  ــد  وتوحي الســام  ــق  تحقي

موحــدة. ــة  بدول

حيفــة لــدى صدورهــا  كان اســم الص

 ،»AVRUPA«  1997 عــام  مــرة  أول 

رؤوف  لسياســات  ــا  ه معارضت وبســبب 

ــاش رئيــس شــمال قبــرص الســابق،  دنكت

ومحاكمــات  ملضايقــات  تعرضــت 

مصــادرة  تمــت  ــث  حي ــة،  ي مال وغرامــات 

عــام  ــا  ه وإيرادات حيفــة  الص ــكات  ل ممت

ــي عــام 2004 هاجمــت مجموعــة  2001، وف

ــدة بســبب  جري ــب ال ــى مكت متطرفــة عل

ــان  عن ــي  كوف الراحــل  خطــة  ل تأييدهــا 

املتحــدة  لألمــم  الســابق  العــام  ــن  األمي

ــرص. قب أزمــة  بخصــوص 

ــوم  ــاء ي ــن، مس ــة فقيرا-عفري ــي قري ف

جلطــة  نتيجــة   ،2018/12/18 ــاء  الثاث

عيســو  جعفــر  عيســو  ــي  توف ــة،  مفاجئ

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  عضــو 

ــي(. )يكيت ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

ــزوج  مت  ،1975 ــد  ي موال مــن  الراحــل 

ــى  إل انتســب  ــث  حي أوالد،  ــة  لثاث وأب 

شــبابه،  ريعــان  ــذ  من حــزب  ال صفــوف 

ــى  إل ــي  النضال بالعمــل   
ً
متمســكا وظــل 

عــن   
ً
مدافعــا ــه،  حيات مــن  ــوم  ي آخــر 

ــة. العادل الكــردي  شــعبه  ــة  قضي

ى ذويه خالص التعازي إل

رحيل عيسو عيسو
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وفد من أحزاب وقوى سياسية يُقدم مذكرة حول التهديدات الرتكية عن طريق القيادة العسكرية للتحالف الدويل يف سوريا
الحرب على اإلرهاب لم تنتهي بعد، ونطالب حماية شرق الفرات ومنع أردوغان من تنفيذ مخططه

أحــزاب  اجتمــاع  قــرار  ــى  عل ــاًء  ن ب

ــة  ي وعرب ــة  كردي  - سياســية  وقــوى 

ــة  ن بمدي ســريانية،  وكلدوآشــورية 

جمعــة 2018/12/14،  ــوم ال ي، ي القامشــل

متابعــة  ــة  جن ل بتشــكيل  املتخــذ 

مــع  واالتصــال  والتطــورات  لألحــداث 

ــي  ف والنفــوذ  الشــأن  ذات  األطــراف 

إيجــاد  ــى  عل للعمــل  الســورية،  األزمــة 

بخصــوص  الســلمية،  بالطــرق  مخــرج 

ــة ضــد مناطــق شــرق  ــدات التركي التهدي

األحــزاب،  ــك  ل ت مــن  وفــٌد  قــام  الفــرات... 

ــارة  بزي  ،2018/12/20 ــس  خمي ال ــوم  ي

ــف  للتحال العســكرية  ــادة  القي مقــّر 

االســمنت  )معمــل  بموقــع  ــي  الدول

اســتقبل  ــث  حي ــي،  ان الفارج(-كوب

ــي ســاعة  ــق، ودام اللقــاء حوال بشــكل الئ

حــول  ــه  في ــث  حدي ال محــور 
َ
ت ونصــف، 

شــرق  ملناطــق  ــة  التركي ــدات  التهدي

ــرة  خطي ال ــات  التداعي وأيضــا  الفــرات، 

ــة  األمريكي القــوات  ــحاب  انس لقــرار 

ــى  إل ــؤدي  ي قــد  ــذي  وال املنطقــة،  ــى  عل

انتعــاش التنظيمــات اإلرهابية، الســيما 

ــا  ــدات تركي ــك توســع تهدي داعــش، وكذل

ــة. ي اإلرهاب جماعــات  ال مــن  ــا  ه وحلفائ

يجــري  عمــا  الوفــد  تحــدث  كمــا 

ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان مــن  ــن  عفري ــي  ف اآلن 

ــي،  الدول جتمــع  امل ومســمع  مــرأى  ــى  عل

الســيناريو  نفــس  يتكــرر  أن  وخشــية 

 ،
ً
ــي مناطــق شــرق الفــرات أيضــا ــم ف املؤل

رادع  ــي  دول موقــف  ــاك  هن يكــن  ــم  ل إن 

ورئيســها  أنقــرة  حكومــة  جمــاح  ــح  لكب

ــس  ي الرئ قــرار  أن  ــى  إل وأشــار  أردوغــان. 

القــوات  ــحب  بس ترامــب  ــد  ال دون

ــدى  ل ــق  القل مشــاعر  ــار  أث ــة  األمريكي

الوقــت  ــي  ف ــاء املنطقــة،  ن أب مــن  ــن  ي املاي

ــد  املزي ــى  إل ــه  في يطمحــون  ــوا  كان ــذي  ال

ــر  خاط ــن امل ــم م ــة له حماي ــم وال ــن الدع م

ــم. ه ب حدقــة  امل

ــادة  القي ــدت  أب اللقــاء  ــام  خت ــي  ف

ووعــدت  للوضــع،  ــا  تفهمه العســكرية 

ــا،  ه دول ســلطات  ــى  إل املذكــرة  بإيصــال 

املذكــرة: ــي  ف جــاء  ــث  حي

حكوماتكــم  ــى  وإل إليكــم  )نتوجــه 

ــة: ي التال ــا  بمطالبن املوقــّرة 

ــم  ل اإلرهــاب  ــى  عل حــرب  ال إن   -1

ــد  للمزي بحاجــة  ونحــن  بعــد،  ــي  تنته

ــف  التحال قــوات  مــع  التعــاون  مــن 

ــي لضمــان عــدم عــودة التنظيمــات  الدول

قــرار  حــول  املعلومــات  وإن  ــة،  ي اإلرهاب

مــن  ــة  االمريكي القــوات  ــحاب  انس

ــي  ف خــاوف  امل مــن  ــر  ي الكث ــر  ي ث ي ا  ســوري

نعتقــد  ونحــن  حــرج،  ال ــت  التوقي هــذا 

الســتمرار  قائمــة  ــت  الزال حاجــة  ال أن 

املتحــدة  ــات  والوالي ــي  الدول ــف  التحال

املســاعدة  ــم  تقدي ــي  ف ــة  االمريكي

واالســتقرار. األمــن  لضمــان  للمنطقــة، 

ــح  ضــرورة اتخــاذ موقــف واض  -2

ــه  ي إل يطمــح  ومــا  ــدات  التهدي تجــاه 

ــذ مخططــه  أردوغــان، ومنعــه مــن تنفي

ــة شــرق الفرات. ــام التحالــف بحماي وقي

التنظيمــات  أن  نعتقــد  نحــن   -3

ــي  اإلرهابية اســتثمرت الصراع السيا�ض

مــن  ــت  وتمكن الســوريين  الفرقــاء  ــن  ي ب

ــرى  ــي ظــل هــذا الصــراع، ون ــا ف ه ــاء قوت ن ب

 
ً
ى قائمــا أن خطــر عــودة اإلرهــاب ســيبق

ــي  سيا�ض حــل  ــى  إل التوصــل  ــم  ت ي ــم  ل ــا  م

ويؤســس  ســوريا  ــي  ف األزمــة  ــي  ينه

ــات. ــع املكون ــن جمي ي ــة ب لشــراكة حقيقي

العســكري  التعــاون  بعــد   -4

وقــوات  ــي  الدول ــف  التحال ــن  ي ب املثمــر 

ــع  نتطل ــا  ن فإن ــة،  الديمقراطي ا  ســوري

ــي  ــا ف لدعــم حكوماتكــم ملشــاركة ممثلين

تشــكيلها،  املزمــع  الدســتورية  ــة  جن الل

ــى  إل بالتوصــل  ــي  معن محفــل  أي  ــي  وف

ــة  ــة اممي تســوية سياســية شــاملة برعاي

ــة(. ي ودول

ــي  الوطن ــف  )التحال املوقعــون: 

االتحــاد  حــزب  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــة  ــة الوطني ــي ســوريا، الهيئ ي ف الســريان

ــي الديمقراط االتحــاد  حــزب  ــة،  ي العرب

 – ــة  الوطني التنســيق  ــة  هيئ  ،PYD

حــزب  ــي،  الديمقراط ــر  التغي حركــة 

حــزب  ال ي،  الكردســتان خضــر  ال

حــزب  ي،  الكردســتان ي  الشــيوع

الســوري-  الكــردي  ــي  الديمقراط

حــزب  ال ــن،  حافظي امل حــزب  ــي،  البارت

حــزب  ي،  الكردســتان ــي  الليبرال االتحــاد 

ي،  الكردســتان ــي  الديمقراط ــر  التغي

اتحــاد  ــي،  الديمقراط الســام  حــزب 

حــزب  ي،  الكردســتان الشــغيلة 

ي،  الكردســتان ــي  الوطن التجمــع 

ــار  ي ت ي،  الكردســتان ــد  التجدي حركــة 

حــزب  ال ي،  الكردســتان املســتقبل 

حــزب  ال ســوريا،  ــي  ف الكــردي  اليســاري 

الســوري،  الكــردي  ــي  الديمقراط

ــي(. الديمقراط االشــوري  حــزب  ال

 ،2018  /  12  /  2 األحــد  ــر  ظه بعــد 

ــح  صال محمــد،  )محمــود  وفــٌد  قــام 

منظمــة  مــن  ــى(  مصطف ــس  وي ــوزان،  ب

ــدة  الوحـ حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل

ــة  ي ممثل ــب  مكت ــى  إل ــارة  بزي ــي(،  )يكيت

 HDP ــة  الديمقراطي الشــعوب  حــزب 

ــل الســيدة  ــر، واســتقبل مــن قب ي ــي هول ف

ــم  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال ــة  ل ممث ــن  مزي

أعضــاء  مــن  وعــدد  ــي  آك ــد  عاب والســيد 

ــة. ي املمثل ــب  مكت

عــن  ــف  الضي الوفــد  أعــرب  ــث  حي

ــى  إل ووقوفــه  ــدة  الوحـ حــزب  تضامــن 

ــن دخلوا  ـــ HDP، الذي ــي ال جانــب األخــوة ف

 
ً
ــا ــم، احتجاج ــن إضرابه ــر م ــوم العاش الي

ــاش  ــى اســتمرار اعتقــال صــاح ديمرت عل

ـ HDP وعدد من نواب  الرئيس السابق ل

اعتقــال  واســتمرار  وكــوادره،  حــزب  ال

العمــال  حــزب  ــم  زعي أوجــان  هللا  ــد  عب

ــة. ــة التركي ــل الدول ي مــن قب الكردســتان

األوضــاع  ــان  ب جان ال بحــث  كمــا 

ــاكات  ه ت واالن املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن

الشــعب  بحــق  ترتكــب  ــي  ت ال ــم  جرائ وال

ــال  ــل االحت ــن مــن قب ــي عفري الكــردي ف

جماعــات املتطرفــة املدعومــة  ــي وال الترك

من حزب العدالة والتنمية AKP. ودعا 

املوقــف  ــد  توحي ضــرورة  ــى  إل ــان  ب جان ال

تخــص  ــي  ت ال ــة  ــا املصيري القضاي اتجــاه 

ــي عمــوم كردســتان. ف الكــردي  الشــعب 

HDP حزب الوحدة يتضامن مع حزب الشعوب الديمقراطية

لقاء بأعضاء المؤسسات المنتخبة في كوباني
التقــت   ،2018/12/16 ــخ  بتاري

ــدة  حــزب الوحـ ــي ل ان ــة عاقــات كوب جن ل

ــات  ــي مجالــس وبلدي ــي(، بأعضــاٍء ف )يكيت

جــرى  ــث  حي واملقاطعــة،  ــي  النواح

ــي تواجههــم،  ــرات الت حديــث حــول العث ال

أجــل  مــن   
ً
ــا قدم العمــل  ــى  عل ــد  والتأكي

ــا. وريفه ــي  ان لكوب أفضــل  خدمــات 

ــة  ــو عضــو الهيئ ــى كن ــدث مو�ض وتح

املســتجدات  آخــر  حــول  ــة  القيادي

ــة،  التركي ــدات  والتهدي السياســية 

الكلمــة  وحــدة  ضــرورات  ــى  عل مؤكــدآ 

الكــردي. والصــف 

ــى  عل ــة  اإلجاب تمــت  ــام  خت ال ــي  ف

مــن املســؤولية  ــروح  ب حضــور  أســئلة ال

. لتفاهــم وا
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عفرين حتت االحتالل
تفجيرات إرهابية، حمالت تفتيش ومداهمات قرى واعتقاالت عشوائية

ــاكات  ه ت االن ــه  في تســتمر  وقــٍت  ــي  ف

اإلنســانية  ضــد  ــم  جرائ ال ــكاب  وارت

منطقــة  ــي  ف ــي  ديمغراف ــر  ي تغي جــرى 
ُ
وت

ى دوائر  عفرين، وبأوســع نطاق، التتوان

وأوســاط  ا  ومســؤوليه أنقــرة  حكومــة 

وال  ــا  ه ب املرتبطــة  الســورية  املعارضــة 

األســطوانة  نفــس  ــد  تردي مــن  جــل  تخ

ــا  ه تهديدات ســياق  ــي  ف املشــروخة، 

ــج وشــرق  ــا ضــد مناطــق منب ه واعتداءات

الفــرات، مــن قبيــل )مكافحــة اإلرهاب( و 

ــا(  ه ــم( و )تســليم املنطقــة ألهل )رد املظال

و  واملفســدين(  الفســاد  ــة  )محارب و 

)إشــاعة األمــان واالســتقرار( و )ســامة 

ــن  ي ــي الســورية( و )إعــادة الاجئ األرا�ض

مفضوحــة  ــع  ذرائ ــا  ه ولكن ديارهــم(؛  ــى  إل

ــي. والدان ــي  للقا�ض ومكشــوفة 

اللصــوص  )مطــاردة  ادعــاء  ورغــم 

الفســاد(،  ومكافحــة  واملفســدين 

األمــن(،  ــط  )لضب ــات  ي عمل وإطــاق 

ــوان  عن ــان  ت والفل ــى  الفو�ض ــزال  الي

ــن  ــا تتمك ــن، ف ــي عفري ــزري ف ــع امل الوض

ــة  والكاذب املفبركــة  ــر  التقاري ــك  ل ت

معارضــة  ســورية  إعــام  لوســائل 

ــه. ل تجمي مــن  ــة  وتركي

ــل  الفصائ عناصــر  ــش  يعي ــك  وكذل

وخــوف  ــاك  ب ارت ــة  حال حة  املســل

 ،
ً
ــا ــم أحيان ه ــا بين ــال فيم ــى، واقتت وفو�ض

ــم،  ــان والظل ــي الطغي ف ــم  ه نتيجــة إمعان

مــن  ي  الســفل ــدرك  ال ــى  إل وانحدارهــم 

 
ً
قســرا ــم  ه من قســم  ونقــل  الاإنســانية، 

عســكرية  ــات  ي عمل ــي  ف للمشــاركة 

شــمال  ــي  ف مناطــق  ضــد  ــة  محتمل

ــدة  ــروب جدي ــوض ح خ ــوريا، ل ــرق س وش

ــة...  ي العدوان ــا  تركي مطامــع  ــا  ه تقتضي

ــى  إل ــم  ه عائات مــع  ــّر  ف ــم  ه من فالبعــض 

ــر  جب
ُ
ت ــل  ــٍة أخــرى، وبعــض الفصائ وجه

ســيطرتها  تحــت  ــدات  ل وب قــرى  ــي  أهال

ــي  ــب الترك جان ــب مــن ال للتظاهــر والطل

ــك  ل ت ــادات  قي إعــان  رغــم  ــا،  ه إلبقائ

ــى تنفيــذ األوامــر  ــا عل ه ــل موافقت الفصائ

ــت. كان أينمــا  ــة  التركي

ــي- اإلعام ــب  املكت رصــد  وقــد  هــذا 

ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ــن  عفري

أربعــة  ضمــن  جــاري،  ال الشــهر  خــال 

ــع،  الوقائ مــن  ــة  جمل منشــورة  ــر  تقاري

ــي: ل ي فيمــا  ــا  خصه نل

اختطاف واعتقاالت

ومداهمــات  ــش  تفتي حمــات 

ــات  ي وعمل ــرة،  متوات واعتقــاالت 

ــى مضايقات   إل
ً
ــزاز، إضافــة ت اختطــاف واب

بعــض  وحصــار  ــة،  يومي ــات  وإهان

ــا،  ه في التجــوال  حظــر  وفــرض  القــرى 

ــي قــرى كفــروم، مســكه،  مثلمــا جــرى ف

ــة،  ن املدي ــن  عفري ــا،  ن بعدي ــل،  كورزي

ــث اعتقــل البعــض عــدة مــرات، مــع  حي

ــب األحــوال،  ــي أغل ــن ف حتجزي ــب امل تعذي

 
ً
قســرا ــراف  االعت ــى  عل البعــض  ــار  وإجب

االتحــاد  حــزب  ــى  إل االنتمــاء  »تهمــة«  ـــ  ب

 مــع مصــادرة 
ً
ــا ــي PYD، ترافق الديمقراط

أو  للبعــض،  ــوي  ي خل ال ــف  الهات ــزة  أجه

ــم،  ه ل ــدة  عائ ــات  ي وآل ســيارات  ســرقة 

ــف  أل ــة /150-50/  ي وفــرض غرامــات مال

ــم. ه ــب املفــرج عن ــى أغل ــرة ســورية عل ي ل

ــن  ي املعتقل ــات  مئ ــر  مصي ــزال  والي

دون  ــن  محتجزي ــات  ومئ  ،
ً
ــوال مجه

ــجن  س ظــروف  ــي  وف ــة،  عادل محاكمــات 

. ســيئة

ــة  ومحارب ــي  ديمغراف ــر  ي تغي

ــة الكردي واللغــة  الثقافــة 

أردوغــان  ــس  ي الرئ أن  املعــروف  مــن 

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك نســبة  أن   ،
ً
مــرارا صــرح  قــد 

نســبتهم  أن  ــن  حي ــي  ف  ،%35 ــن  عفري

ــي  ف ــك  وذل  ،%95 تتجــاوز  حقيقــة  ال

ــة  الكردي ــا  ه ت هوي ــر  ي لتغي ــٍة  محاول

ــه  ل يحقــق  ــي  ديمغراف ــر  ي تغي وإجــراء 

ــك  ولذل ــدة،  جدي ال ــة  ي العثمان ــه  ات غاي

جير ســكان  ــى ته ــي إل عمــد االحتــال الترك

بنســبة   ،
ً
قســرا ــن  ي ي األصل املنطقــة 

مــا  إســكان  ــى  إل  
ً
إضافــة  ،%60 تتجــاوز 

جــري غوطــة  مــن مه ــف  أل  /70/ يقــارب 

ــم. ه عن  
ً
ــدال ب وغيرهــا  دمشــق 

واللغــة  الثقافــة  ــة  محارب ــم  ت وت

جــاء  إذ  الســياق،  ذات  ــي  ف ــة،  الكردي

ــخ  بتاري ــي  اإلعام ــب  للمكت ــر  تقري ــي  ف

ــر  ي تغي ــود  جه تتواصــل   :2018/12/1

جــرى  مثلمــا  والقــرى،  ــم  املعال أســماء 

دوار  ــر  ي تغي مــن  ــن،  عفري ــة  ن مدي ــي  ف

و  ــون«  ت الزي »غصــن  دوار  ــى  إل »كاوا« 

ــن  الدي صــاح  »دوار  ــى  إل ــوروز«  »ن دوار 

»ســاحة  ــى  إل ــي«  »وطن ودوار  ــي«  األيوب

الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان«، وكذلــك 

ــدات،  ــر أســماء بعــض القــرى والبل ي تغي

ــي«  أوبا�ض »ظافــر  ــى  إل ــا«  ان »كوت ــل  مث

و  ــي«  أوبا�ض ــدر  »أون ــى  إل ــه«  »قورن و 

جوق  »ســل ــى  إل مقــداد«  »قســطل 

ــارات  عب ــة  إزال ــى  إل  
ً
إضافــة ــي«،  أوبا�ض

مقــّرات  ــة  دالل لوحــات  مــن  ــة  بالكردي

ــي  ــم الترك ومؤسســات عامــة، ورفــع العل

ومــزارات  جوامــع  ومــآذن  ــاٍن  مب ــى  عل

ــا  ه ل ومواقــع  ســاحات  ــي  وف ومــدارس 

ــى  وعل ــة،  والثقافي ــة  التاريخي ــا  ه ت رمزي

رفــع  ــة وعســكرية، مثلمــا ُي مقــّرات إداري

ى  تســم مــا  مناطــق  ــي  ف ــي  الترك ــم  العل

عــن  بوضــوح  ــر  عب ُت ل الفــرات(،  )درع  ـــ  ب

ــي  ــدة ف مطامــح تركيــة – عثمانيــة – جدي

... وال يغيــب عــن الذاكــرة 
ً
ــا ســوريا عموم

ــة  بالتركي ــا  ه كتب ــي  ت ال ــارة  العب ــك  ل ت

ــي  يعتل ــى،  مبن جــدار  ــى  عل ــدي  جن

ــي  ف ــي،  الترك ــم  العل يرفــع  وهــو  ســطحه 

ــي  ــا، وه ــدى احتاله ــة راجــو ل مركــز ناحي

أمــا  رومــا،  حــرق  مــن  أعــرف  »ال  تقــول: 

أحرقناهــا«. فنحــن  راجــو 

ــي  ــٍة لنشــر الفكــر القوم ــي محاول وف

ــم  ه بين ــخاص  أش املتعصــب،  ــي  الترك

شــرطة  مقــَر  شــرطة-أمام  ــط  ضاب

شــارة  ــم  ه بأيادي يرفعــون  ــرس-  جندي

طــاب  بعــض  وكان  ــة،  الرمادي ــاب  الذئ

صــور  ــي  ف  
ً
أيضــا رســموها  قــد  مــدارس 

ــى  عل ــي  الترك ــم  العل وضــع  ــم  وت ســابقة 

ــي صــور أخــرى. ف ــم  ه صــدور البعــض من

ي تقرير بتاريخ 2018/12/15:  وجاء ف

ــل  والفصائ ــال  االحت ســلطات  تواصــل 

ــم  معال ــر  ي تغي حة،  املســل ــة  جهادي ال

ــات  ــرقة محتوي ــت س ــث تم ــة، حي املنطق

ــة  وعلوي ــة  وإيزدي إســامية  مــزارات 

ــى  وحت ــا،  ه بأضرحت ــث  والعب ــدة  عدي

مــن  جوامــع  ال بعــض  ــات  محتوي ســرقة 

طاقــة  ــات  وبطاري شمســية  لوحــات 

ومســتلزمات  صــوت  ــزة  وأجه ــة  ي ائ كهرب

ــجاد  والس النحاســية  األمــوات  غســل 

املتعمــد  ــب  التخري ــك  وكذل  ،
ً
أيضــا

ــرة،  ــي كفرصف ــيدو ف ــهداء )س ــر الش ملقاب

ــي كفرشــيل(،  ــا، آفيســتا ف ــي متين ــق ف رفي

ــا  ه ي عل ــوب  مكت ــور  قب شــواهد  وهــدم 

ــح الشــهيد  ــل ضري ــة، مث باللغــة الكردي

ــر  وقب ــرس،  جندي ــي  ف محمــد  بشــير 

ــى  مصطف ــدو  عب ســولية  الســيدة 

ــوخ  زل الســيدة  ــر  وقب مامــا،  ــة  قري ــي  ف

قــاق،  قــورت  ــة  قري ــي  ف ــم  إبراهي ــل  ي خل

ــور  الدكت ــي  بضريح ــث  العب ــك  وكذل

ــة  الثقافي ــخصية  ي-الش ديرسم ــوري  ن

ــدة  فري ــه  املعروفة-وزوجت والسياســية 

ــر  وتدمي  ... ــان؛  حن ــارة  زي ــرة  مقب ــي  ف

ــه االســامية- ي ــرة قورب كامــل ملقب شــبه 

ــن.  ي ي مدن ــن  ملتوفي ــي  وه ــرس،  جندي

ى تحتية تدمير بن

ــي  ــرقة مجموعت ــر، س ــرت التقاري ذك

ــرق  ــرب مف ــى ق ــن مبن ــة م ــد كهربائي تولي

ــة  ــت مخصص ــا كان ــوكان، إحداه ــة ك قري

يغــذي  كان  ــذي  ال الشــرب  ــاه  مي ــر  ئ ب ل

ــت  كان واألخــرى  جــاورة،  امل القــرى 

ــي  معبطل مركــز  ــد  لتزوي مخصصــة 

ــاء. بالكهرب

اســتهداف  ــم  ت حــرب،  ال ــاء  ن وأث

ــي )ســد 17 نيســان(  ــط ســد ميدانك محي

منشــآته  بعــض  ــة  9 وإصاب
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ــران  والطي ــة  املدفعي مــن  بقصــف 

ــث  حي مــرات،  خمــس  ــي  حوال ــي  حرب ال

ــة  الرحب بصــاالت  بالغــة  أضــرار  حــق  أل

ــات  ي وآل محــركات  إلصــاح  خصصــة  امل

ــد  التزوي وبمحطــة  الســد  خدمــة 

القطــع  وبمســتودعات  حروقــات  بامل

زجــاج  تكســير  ــى  إل وأدى  ــة،  ي ل التبدي

ــرج. ب ال نوافــذ 

بعــد  ــه  أن ــي،  اإلعام ــب  املكت وذكــر 

ــي  الترك ــش  جي وال حين  املســل ســيطرة 

منشــآت  تعرضــت  املنطقــة،  ــى  عل

ــة  ــري الزراعي ــة ال الســد وشــبكات أقني

متعمــد  ــب  تخري ــى  إل ــه،  ومحطات

ــن،  ــي مركــز عفري وســرقات واســعة. فف

ــى  مبن ــات  محتوي كافــة  ســرقة  تمــت 

ونوافــذ  ــواب  وأب ــاث  أث مــن  اإلدارة، 

ومجموعــة  ــر  ئ ب وغطــاس  ــرات  وكمبيوت

الورشــة،  ــدات  ومول ــة  ي ائ كهرب ــد  ي تول

املركــزي  املســتودع  ــات  محتوي وســرقة 

ــة خراطــة. أمــا  ــاه وآل ــات وقــود ومي وخزان

ي السد، فتم تدمير مجموعة التوليد  ف

خاصــة  ــات الوقــود ال ــة وخزان االحتياطي

ــة،  ي ائ الكهرب ــة  التغذي ولوحــة  ــا  ه ب

حروقــات  امل محطــة  ــى  مبن ــى  إل إضافــة 

ــا،  ه ات واملســتودعات الرئيســية بمحتوي

ــك  وكذل ــة،  ي ائ الكهرب ــة  حول امل وســرقة 

ــة،  ي ائ الكهرب ــات  الكاب كافــة  ســرقة 

ــاس،  القي ــزة  وأجه التحكــم  ولوحــات 

ــى اإلدارة،  ــات مبن وســرقة كافــة محتوي

واالغــاق  ــح  الفت منظومــة  ــل  وتعطي

ــات  ــك ســرقة كافــة محتوي ــي، وكذل اآلل

ــل  ت ــو،  عبدال ــرج  ب )كمــروك،  محطــات 

ــات  ــن لوح ــت(، م ــه، بابلي ــل، جومك طوي

ــة  ي ائ كهرب ومحــركات  ــات  وكاب تحكــم 

وغيرهــا.

ــي  ميدانك ســد  ــح  أصب بالنتيجــة، 

ــة  ومراقب ــي  ائ كهرب تحكــم  دون 

محطــات  وأصبحــت  قياســات، 

ــة خــارج  ــري الزراعي ــة ال وشــبكات أقني

شاســعة،  أراٍض  أفقــد  ممــا  خدمــة،  ال

ســهول زرافــك وكمــروك، ســهول قــرى 

ــر  ه ــق وكفــروم وبمحــاذاة ن آســتير وجوي

ــوا،  ــة جلمــه ودي ــى قري  إل
ً
ــا ــن جنوب عفري

ــت  ي ل ــه وباب ي ــك ســهول قــرى مارات وكذل

ــري  ــرس، مــن ال ــة جندي ــى ســهول ناحي إل

ــي  وبالتال الكلفــة،  ــي  ومتدن ــر  الوفي

ــة  زراعي ومواســم  ــل  محاصي تدهــور 

ــف  الصي ــي  ف حصــل  مثلمــا  ــدة،  عدي

. ــي املا�ض

ــل  فصي عمــد  آخــر  ــب  جان مــن 

ــع وســرقة عشــرات أعمــدة  ــى قل ح إل مســل

ــي  ف ــي  األر�ض ــف  الهات لشــبكة  خشــبية 

ــك الســقف  ــا، وكذل ن ســهول كتخ-بعدي

ــي  ف القطــار  محطــة  لغــرف  ي  خشــب ال

 
ً
ــر معلمــا ب عت

ُ
ــي ت ت حطــة ال ــك امل ل ــخ، ت كت

ــل  قب مــن  إنشــاؤها  ــم  ت ــي  ت وال  ،
ً
ــا تاريخي

ــد خــط قطــار  ــدى تمدي ــة ل ي شــركة أملان

1912م. عــام  الســريع  الشــرق 

ــزة الطاقــة  وتمــت ســرقة كافــة أجه

ــة  ي ائ الكهرب ــة  للتغذي الشمســية 

ــن  عفري منطقــة  ــف  هات مراكــز  ــي  ف

ــات  وبطاري لوحــات  مــن  التســعة، 

ــون  ي مل  /16/ ـــ  ب ــا  ه قيمت قــدر 
ُ
ت وغيرهــا، 

ســورية. ــرة  ي ل

وقطــع  ــة  ترب ــف  تجري ــات  ي عمل

ــدة  ل ب قــرب  ــن  ي ت
َّ
ل ت ــي  ف ــون  ت زي ــجار  أش

 
ً
ــا بحث التركســات،  باســتخدام  كمــروك 

وســرقتها. ــة  أثري قطــع  عــن 

موسم الزيتون والسرقات

حة  املســل ــل  الفصائ ــت  واصل

ــن قطــاف وســرقة  ــا مــن الوافدي ه وأعوان

ــة،  قري كل  ــي  ف ــون  ت الزي ــجار  أش آالف 

ــي،  لألهال ــت  زي ــوات  عب ومصــادرة 

ــل  مث ــال،  االحت ســلطات  ــن  أعي تحــت 

ــا،  ن ــف، مســكه، عمــارا، بعدي ل ل ت قــرى: 

ــرس،  –جندي ــن  عفري ــق  طري معمــا، 

ــش،  دروي قــده،  ــو،  حب كــوركا،  مامــاال، 

ــارو  وحفت ــودان  عب ــه،  ن برب قاســم، 

ــاوى  أت فــرض  ــى  إل  
ً
إضافــة وغيرهــا، 

 
ً
ــن 15-60%، خاصــة ي ا ب ه ــة، نســبت إضافي

ــك  وكذل ــن،  ي ب الغائ ــل  محاصي ــى  عل

 /7-1/ تســليم  ــى  عل ــة  ل عائ كل  ــار  إجب

ــي بعــض  ف ح  ــل املســل ــت للفصي ــك زي ن ت

ــي  ــع ف ــي تقط ــبة 10% الت ــدا نس ــرى، ع الق

املعاصــر.

حصــار  ــى  إل ــر  التقاري وأشــارت 

ــع  ي ب ــات  ي وعمل نقــل  ــى  عل مفــروض 

ــألت  امت ــث  حي ــون،  ت الزي ــت  زي وشــراء 

وســعر  ــه،  من ــرة  ي كب ــات  بكمي املعاصــر 

ــرة  ي ل ــف  /10-15/أل ــن  ي ب ــدٍن  مت ــع  البي

ــب  حل ــة  ن مدي ــه  في وقــٍت  ــي  ف ســورية، 

ــرة وســعر  ي ــات كب وغيرهــا بحاجــة لكمي

ــى  إل يصــل  ــا  ه في /16كــغ/  ــت  الزي تنكــة 

ــب  جان ــرة ســورية، إذ أن ال ي ــف ل /27/ أل

ــرس،  جندي ــي  ف مركــز  ــه  ل ــي،  الترك

ــي شــراء  ــه، ف ــذي أحدث يســتغل الوضــع ال

ــحن  ــم ش ت وإذا  األســعار،  ــى  بأدن ــت  الزي

ــك الواحــد  ــه، فــإن أجــر التن ــات من كمي

ــى /6/  ــب يصــل إل ــة حل ــى مدين /16كــغ/ إل

ــي املعاصــر  ــرة ســورية، وحصــل ف ي أالف ل

تدخــل  بســبب  ــى  وفو�ض ازدحــام 

واســتثمار  تشــغيل   
ً
وأيضــا حين.  املســل

حين. املســل ــل  قب مــن  املعاصــر  بعــض 

تمــت ســرقة محــل ومســتودع  كمــا 

ــد  حدي ــرة  ي كب ــة  وكمي ــة  ي غذائ مــواد 

بشــير  ــة  ل عائ ــكات  ل ممت مــن  ــون  بيت

ــن. عفري مركــز  ــي  ف معمــو 

حون،  ــٍة أخــرى، أقــدم مســل ومــن جه

ســرقة  ــى  عل  ،2018/11/24 ــخ  بتاري

ــة  فاكه ــد  تبري مســتودعات  ــات  محتوي

ــدة  عائ ــار،  ه ن ال ــح  وض ــي  وف بالكامــل، 

ــة  ــا رفعــت أوســو مــن قري للمواطــن زكري

ــو.  عبدال ــرج  ب

صيرفــة  محــل  مهاجمــة  وتمــت 

دوار  قــرب  ــن-  عفري ــة  ن مدي وســط 

ــة  نقدي أمــوال  ــى  عل والســطو  ــوروز،  ن

حــل بجــروح  ــة صاحــب امل ــرة، وإصاب ي كب

. لغــة با

جار قطع أش

ــجار  أش قطــع  ــم  ت كــوركا  ــة  قري ــي  ف

جــاور،  امل حــرش  ال ــي  ف ــة  حراجي

مــن  ــر  أكث بقطــع  قامــوا  حون  ومســل

ــب،  ــل التحطي ــون ألج ــجرة زيت /100/ ش

يوســف  حمــو  للمواطــن  ــدة  عائ

مــن  ــان  حن الرحمــن  ــد  عب واملرحــوم 

ــي  حوال ــع  قل ــك  وكذل قژومــا،  ــة  قري

ــة  ــة كفرجن ــي قري ــجرة زيتــون ف /300/ ش

إقامــة  جــة  بح آرو،  الراحــل  ــة  ل لعائ

عســكرية.  قاعــدة 

تفجيرات وقتل

ــى  فو�ض ظــل  ــي  ف أخــرى،  ــة  جه مــن 

ــل  قب مــن  واســتخدامه  الســاح  حمــل 

حة  ــة املســل جهادي ــل ال عناصــر الفصائ

ــب،  رقي أو  حســيب  دون  ــن،  عفري ــي  ف

الســبت  ــوم  ي ــر  ظه تعــرض  فقــد 

ــف  حني محمــد  املواطــن   ،2018/12/8

 /54/ ــكل(-  َزن ــة  ل )عائ أحمــد  رشــيد 

ــب  ــه، صاح ــة قورني ــي قري ــن أهال  م
ً
ــا عام

مقــداد-  قســطل  ــة  قري ــي  ف معصــرة 

ــل، لعــدة رصاصــات مباشــرة  ب ل ــة ب ناحي

ــخص  ــى الفــور وجــرح ش ــه عل أدت لوفات

ــي ســاحة  ح متواجــد ف ــا مســل آخــر، أطلقه

ي. عشــوائ بشــكل  املعصــرة 

ــة  خ ــان« مفخ ــيارة »ف ــر س ــم تفجي وت

دوار  مــن  ــة  مقرب ــى  عل ــن  عفري ــي  ف

ــظ  املكت ــال«  ه ال »ســوق  وســط  كاوا، 

 ،2018/12/16 األحــد  ــوم  ي ــن،  ي ي باملدن

ــى،  ــى وجرح ــث أســفر عــن وقــوع قتل حي

وهــم  ــن  ي ي مدن استشــهاد  ــم  ه بين مــن 

ــق، شــيار  ــة جوي ي-قري ــج عل )محمــد ح

ــد  عب برخــدان  حســين-راجو،  شــكري 

ــي  نظم ــل،  كورزي ســيدو-قرية  ــاح  الفت

محمــد  قــده،  ــة  مولود-قري شــكري 

 
ً
ــركان(، إضافــة ــة مي عثمــان نعســو- قري

ــة جمــة؛ وعقــب  ــى وقــوع خســائر مادي إل

حو  مســل ســارع   
ً
مباشــرة ــر  التفجي

حة  املســل العســكرية  ــل  الفصائ

محــات  وســرقة  ــب  نه ــى  إل املتواجــدة 

ــة.  ناري ودراجــات  ــة  تجاري

ــة،  التركي ــة  املدفعي وقصفــت  هــذا 

قــرى   ،2018/12/13 ــس  خمي ال مســاء 

شــيروا- ــل  جب ــي  ف ــه  ي وبين ــك  صاغون

تحــت  الواقعــة  ــن،  عفري منطقــة 

ــى  إل أدت  الســوري،  ــش  جي ال ســيطرة 

ــازل  املن بعــض  ــي  ف ــة  مادي أضــرار  وقــوع 

 
ً
ــا خوف ــي  األهال وفــرار  إحداهــا،  ــدم  وته

 
ً
مــرة القصــف  وأعــادت  ــم.  ه حيات ــى  عل

ــن،  ي ــازل للمواطن أخــرى، لتســتهدف من

ــي محمــد عثمــان  ــب املواطــن نام صي
ُ
وت

ــة. متفاوت بجــروح   
ً
ــا عام  /60/

ــة  ن مدي وســط  انفجــار  وقــع  كمــا 

ــس  خمي ــق راجــو، مســاء ال عفرين-طري

أربعــة  ــل  مقت ــى  إل أدى   ،2018/12/13

ــم  ه بين مــن  عشــرة،  مــن  ــر  أكث وجــرح 

ــد  ي ي-موال دال ــي  زك املواطــن  استشــهاد 

.1980

ــن  ي ب متفرقــة  ــرات  تفجي عــدة 

ــن  عفري ــة  ن مدي ا  شــهدته ــن،  ي ي املدن

إرهــاب  ــى  إل ــدف  ته ــرة،  األخي ــة  اآلون ــي  ف

ــي ظــل  جــرة، ف ــى اله ــي وإرغامهــم عل األهال

ــان. ت والفل ــى  الفو�ض ــة  حال إدامــة 

ــي  الترك ــال  االحت اســتمرار  مــع 

ــب  والكتائ ــن  ي جهادي ال ــه  أعوان وجشــع 

أجــواء  ــى  تبق ــاف  ت لإئ التابعــة 

ــي  ف الســائدة  ــي  ه ــق  والقل ــى  الفو�ض

ــي  ألهال ــة  حيوي ال ــة  اليومي ــاة  حي ال

. ملنطقــة ا

عفرين تحت االحتال... تتمة
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ناديا مراد تستلم جائزة نوبل للسالم... 
ال للعنف، نعم للسالم، ال لالستعباد، نعم للحریة، ال للتمیز العنصري، نعم للمساواة وضمان حقوق االنسان للجمیع

إحياء عيد الصوم... اإليزيديون في عفرين محرومون من ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية
ــة، بحضــور أعضــاء  ــي أجــواء مهيب ف

ــة الســويدية، وعــدد  ــة امللكي ل مــن العائ

والناشــطة  ــن،  ختاري امل األطفــال  مــن 

ــب  والطبي مــراد  ــا  نادي ــة  اإليزيدي

ــن  ــي، اللذي ــس موكويغ ــي ديني الكونغول

للســام  ــل  نوب ــزة  جائ  
ً
مناصفــة ــاال  ن

التســليم  مراســم  ــدأت  ب 2018؛  لعــام 

»أنقــذوا  منظمــة  ــا  ه نظمت باحتفــاالت 

ي لتســليم  األطفــال«، تاهــا حفــل رســم

ــي  النرويج ــك  املل بحضــور  ــزة  جائ ال

ــك  وذل ــه،  ت ل عائ وأفــراد  خامــس  ال ــد  هارل

 ،2018 األول  ــون  كان  10 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

ــزة  جائ ال مؤســس  وفــاة  ذكــرى  ــي  ف

بالعاصمــة  ــل،  نوب ــد  ألفري ــي  الصناع

حفــل فقــرات  ــل ال ــة أوســلو. تخل النروجي

ى جانب تســليم الفائزين  موســيقية، إل

ــزة  جائ ال وشــهادات  ــة  ذهبي ــات  ي ميدال

 قــدره 
ً
ــا ي  مال

ً
 مبلغــا

ً
ــي تتضمــن أيضــا ت ال

 871( ســويدية  ــة  كرون ــن  ي ماي تســعة 

ــاث  ث إلقــاء  ــى  إل  
ً
إضافــة ــورو(،  ي ــف  أل

ــل. نوب محاضــرات 

ــزة  جائ ال ــة  جن ل ــس  رئي مــن  ــا  أوله

رايس-انديرســن ــت  بيري

ــح  من ــل  نوب ــة  جن ل »قــررت  قــال  إذ 

ــى  إل  2018 لعــام  للســام  ــل  نوب ــزة  جائ

ــى  عل مــراد  ــا  ونادي ــي  موكويج ــس  ديني

ــف  العن اســتخدام  ــاء  ه إلن جهودهمــا 

حــرب والصــراع  ــي ال ف ــي كســاح  جن�ض ال

.».. ح. املســل

وثانيها من ناديا مراد

ــا  ه بأقوال حضــور  ــت مشــاعر ال ألهب

النســاء  مــن  ــد  العدي ــكاء  ب ــي  ف وتســببت 

ــت:  قال إذ  حفــل،  ال ــا  حضرن ــي  اللوات

ــي،  ب ــم قل ــم مــن صمی ــوم أود أن أتكل ي )ال

ــي  ــيرة حیات ــف أن مس ــم كی ــارك معك ألش

ــا تغيــرت  ه جتمــع اإلیزیــدي برمت ــاة امل وحی

ــوم  ی ھــو  ــوم  ی ال ــادة...  اإلب ھــذه  بســبب 

ــذي  ال ــوم  ی ال ــه  إن ــي،  ل بالنســبة  خــاص 

ــوم  ی ال الشــر،  ــى  عل ــر  خي ال ــه  فی انتصــر 

ــى  عل اإلنســانیة  ــه  فی انتصــر  ــذي  ال

ــه  فی انتصــر  ــذي  ال ــوم  ی ال اإلرھــاب... 

مــن  ــا  ن ی عان ــي  اللوات والنســاء  األطفــال 

ــم. جرائ ال ــي  مرتكب ــى  عل ــاد  االضطه

ــة  حقب ــة  بدای ــوم  ی ال ــل  یمث أن  آمــل 

ــة،  ــا یكــون الســام أولوی ــدة -عندم جدی

أن  ــي  جماع بشــكل  ــم  للعال ویمكــن 

ــدة،  جدی ــق  طری خارطــة  رســم  ــي  ف ــدأ  ب ی

ــات  ی واألقل واألطفــال  النســاء  ــة  حمای ل

ــا  حای ض ســیما  ال  ــاد؛  االضطه مــن 

ــي. جن�ض ال ــف  العن

بعد فشل حكومة العراق وحكومة 

جتمــع  ــا، فشــل امل ــي حمایتن كوردســتان ف

ــع  ومن داعــش  مــن  ــا  إنقادن ــي  ف ــي  الدول

ووقفــوا  ــا،  بحقن ــادة  االب ھــذه  وقــوع 

ــادة  إب ــى  عل وتفرجــوا  ــدي  األی ــي  مكتوف

ــا،  ن مجتمــع كامــل دون أي حــراك. منازل

ــا،  أحامن شــعبنا،  ــا،  تقالیدن ــا،  ن ل عوائ

دمــرت. ــا  ھ كل ــا،   كرامتن

ــي  ف ــر  یتغي ــم  ل ــن  ي اإلیزیدی حــال 

خروجھــم  ــم  ت ی ــم  ل داعــش،  ــجون  س

دمــره  مــا  ــاء  ن ب ــم  ت ی ــم  ل خیمــات،  امل مــن 

محاســبة  ــم  ت ی ــم  ل اآلن  حــد  ل داعــش، 

ھــذه  قــادوا  ــن  الذی ــم  جرائ ال ــي  مرتكب

ــر،  أكث تعاطفــا  ــد  أری ال  ــا.  ضدن ــادة  االب

عمــل  ــى  إل العاطفــة  ھــذه  ترجمــة  ــد  أری

الواقــع. أرض  ــى  عل

 
ً
جــادا ــي  الدول جتمــع  امل كان  إذا 

ھــذه  ــا  حای لض املســاعدة  ــم  تقدی ــي  ف

ــن  ي ــا أن یعــود اإلیزیدی ــادة، وإن أردن االب

ــزوح،  ن ال مخیمــات  مــن  مناطقھــم  ــى  إل

ــى  فعل أخــرى،   
ً
مــرة الثقــة  ومنحھــم 

ــة  ی دول ــة  حمای ــر  توفي ــي  الدول جتمــع  امل

االمــم  إشــراف  وتحــت  ــن،  لإیزیدی

ــة،  ــة الدولی حمای ــدون ھــذه ال املتحــدة، ب

ــن  ل ــه ســوف  أن ب ــاك أي ضمــان  ــس ھن ی ل

ــع  ــادة أخــرى، ومــن مجامی ــى إب نتعــرض إل

ــي  ــع الدول جتم ــا أن امل ــرى. كم ــة أخ إرھابی

ــر  توفي ــي  ف  
ً
ــا ملتزم یكــون  أن  یجــب 

ــن  ــك الذی ئ جــوء والھجــرة ألول فــرص الل

ــادة. االب لھــذه  ــا  حای ض أصبحــوا 

ــوم  ی كل  نتذكــر  أن  ــا  علین ــي  ینبغ

یحمــل  ومــن  داعــش  ــم  تنظی أن  ــف  كی

ــن بوحشــیة عــام  ي أفــكاره ھاجــم اإلیزیدی

ــات  2014، بھــدف إنھــاء وجــود أحــد املكون

داعــش  ــي،  العراق جتمــع  امل ــي  ف ــة  ی األصل

ــا فقــط لكوننا  ــادة بحقن ارتكــب ھــذه اإلب

وعــادات  معتقــد  ــك  نمتل ــون  إیزیدی

ــل اآلخــر وســبیه  مختلفــة ال تؤمــن بقت

الســبیل  ــي  ھ ــة  العدال واســتعباده... 

ــش  ــق الســام والتعای ــي تحقی ــد ف الوحی

عــدم  ــا  أردن إذا  ــات،  املكون ــف  ــن مختل ي ب

ي  والســب االغتصــاب  حــاالت  تكــرار 

نقــوم  أن  ــا  علین یجــب  النســاء،  بحــق 

اتخــذوا  ــن  الذی ــخاص  األش بمحاســبة 

ــكاب  الرت  
ً
ســاحا ــي  جن�ض ال ــف  العن مــن 

ــات. والفتی النســاء  ضــد  ــم  جرائ ال

ھــذا  شــرف  ــى  عل  
ً
جــدا أشــكركم 

ــاك  ھن ــس  ی ل حقیقــة  لكــن  ــم،  التكری

ــد  تعی أن  یمكــن  ــا  ی الدن ــي  ف ــزة  جائ أي 

ــة  العدال ــق  تحقی ســوى  ــا،  كرامتن ــا  ن ل

أي  ــاك  ھن ــس  ی ل ــن،  جرمي امل ومحاســبة 

ــا  ن أھل ــا  ن ل یعــوض  أن  یمكــن  ــم  تكری

واحبتنا الذین قتلوا وسبوا بغير ذنب، 

ــاك  ھن ــس  ی ل ــن،  ي إیزیدی لكونھــم  فقــط 

ــا  ن ــا حیات ن ــد ل عی
ُ
ــزة تســتطیع أن ت أي جائ

ــر  غي ــا،  ن ــا وأصدقائ ن أھل ــن  ي ب البســیطة 

ــى مــن  ــة مــن تبق ــة وحمای ــق العدال تحقی

جتمــع. امل ھــذا 

جتمعات  حمایة اإلیزدیين وكافة امل

ــي مســؤولیة  ــم ھ الضعیفــة حــول العال

ــة  ی الدول واملؤسســات  ــي  الدول جتمــع  امل

ــة، بالدفــاع عــن حقــوق االنســان  املعنی

ــة حقــوق املــرأة  ــة األقلیــات، حمای وحمای

النســاء  ــة  حمای  
ً
وخاصــة واألطفــال، 

ــي  ت ــي املناطــق ال ــي ف جن�ض ــف ال مــن العن

ــة. ی ــروب داخل ــات وح ــا صراع ــد فیھ توج

ــي  ف ــي  ــم دور أسا�ض ی ــة والتعل ی للترب

ــي  ت ال املتحضــرة  جتمعــات  امل تنشــئة 

ــك  لذل والســام،  بالتســامح  تؤمــن 

ألن  ــا،  ن أطفال ــي  ف نســتثمر  أن  ــا  علین

أن  نســتطیع  بیضــاء،  كورقــة  األطفــال 

نعلمھــم التســامح والتعایــش املشــترك، 

ویجــب  ــة،  والطائفی الكــره  مــن   
ً
ــدال ب

حــل  ــاح ال ــي مفت ــرأة ھ  أن تكــون امل
ً
أیضــا

إشــراكھا  ویجــب  املشــاكل،  مــن  ــر  ي لكث

ــن  ي ب ــم  الدائ الســام  ــاء  ن ب ــة  ی عمل ــي  ف

ــرأة  امل ومشــاركة  بصــوت  جتمعــات،  امل

ــي  ف ــة  جوھری ــرات  تغي إحــداث  ــا  ن بإمكان

ــم. العال ــي  وف ــا  ن مجتمعات

ــم  الظل مواجھــة  ــي  ف فلنتوحــد 

ســویة  ــا  ن صوت ونرفــع  ــاد  واإلضطھ

ــف، نعــم للســام،  ونقــول معــا: ال للعن

ــز  ــة، ال للتمي حری ال لاســتعباد، نعــم لل

وضمــان  للمســاواة  نعــم  العنصــري، 

ــع. جمی لل االنســان  حقــوق 

واألطفــال،  النســاء  الســتغال  ال 

لھــم،  كریمــة  حــّرة  ــاة  حی ــر  لتوفي نعــم 

ــن مــن العقــاب، نعــم  جرمي ال إلفــات امل

ــة.(. ــن وتحقیــق العدال جرمي حاســبة امل مل

ي وثالثها من دينيس موكويج

كونغــو  شــعب  ــاة  معان عــن  تحــدث 

ــه:  كلمت ــي  ف جــاء  وقــد  ومآســيهم، 

ــح،  واملذاب االغتصــاب،  عوامــل  )إن 

ــى نطــاق  ــب، وانعــدام األمــن عل والتعذي

ــم،  ي للتعل الصــارخ  واالفتقــار  واســع، 

ــم يســبق  ــف ل ــى دوامــة مــن العن ــؤدي إل ت

الشــعب  تعــرض  لقــد  ــل...   مثي ــا  ه ل

ــح  واملذاب ــة  واإلهان ــإذالل  ل ــي  الكونغول

وإذا  ــن....  عقدي مــن  ــر  أكث مــدى  ــى  عل

 
ً
ــا ــد مــن شــن حــرب فلتكــن حرب كان الب

ــي تنخــر  ت ــاالة ال ضــد التجاهــل أو الامب

ــة أن  ــد للعدال ــا... فاب ن جســد مجتمعات

 مــن إراقــة 
ً
، وبعــد 20 عامــا

ً
ــرا تســود... أخي

ــات  واالغتصاب 11 الدمــاء 
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ينظــر  للســكان،  ــي  جماع ال ــزوح  ن وال

ــذ  تنفي بشــغف  ــي  الكونغول الشــعب 

ــن،  ي ي املدن ــة  حماي عــن  املســؤولية 

ال  أو  ــم،  ه حكومت تســتطيع  ال  عندمــا 

ــق  ــه ينتظــر تمهيــد الطري ــك. إن ــد، ذل تري

ــم(. دائ ســام  ــى  إل

ي لناديا مراد استقبال عراق

برهــم  ــور  الدكت العــراق  ــس  ي الرئ

 
ً
اســتقباال مــراد  ــا  نادي اســتقبل  ــح  صال

 ،2018/12/12 األربعــاء  ــوم  ي  ،
ً
ا رســمي

بغــداد،  بالعاصمــة  الســام  قصــر  ــي  ف

ــى  األول الســيدة  بحضــور   
ً
كلمــة ــى  وألق

ــل  عوائ مــن  وجمــع  ــح،  صال ســرباغ 

)القاعــدة  ســبايكر  مجــزرة  ــا  حاي ض

داعــش  ــم  وجرائ ــت(  تكري ــي  ف ــة  جوي ال

ــى عــدد  واألنفــال وحلبجــة، باإلضافــة إل

ــف  ــي الطوائ ــان وممثل ــاء البرمل ــن أعض م

ــي  وممثل ســفراء  مــن  وعــدد  ــان  واألدي

العــراق. ــدى  ل الدبلوماســية  ــات  البعث

ــة، أن  ــة العراقي ــع الرئاس ــر موق وذك

ــرب  ــاء »أع ــال االحتف ــح خ ــس صال الرئي

ــذي  ال باإلنجــاز  البالغــة  ســعادته  عــن 

ــي  ت ال مــراد  ــة  نادي الناشــطة  ــه  حققت

ــاة  معان نقــل  ــي  ف ــه  خال مــن  حــت  نج

ــش  ــات داع ــاب عصاب ــن إره ــن م العراقيي

أن   
ً
ــرا ب معت ــم،  العال ــى  إل ووحشــيتهم 

مــن  جــزء  ــي  ه للســام  ــل  نوب ــزة  جائ

ــي  ف داعــش  ــا  حاي لض ــم  العال إنصــاف 

ــار  العــراق«، ودعــا مجلــس النــواب العتب

مــن  ــث  الثال ــي  ف ــن  ي لإيزيدي حصــل  مــا 

مــن  ــة  جماعي ــادة  إب جريمــة   2014 آب 

الشــأن،  ــذا  ه ب ــون  قان تشــريع  خــال 

مــراد  ــا  لنادي ــه  ي ان ته ــس  ي الرئ وجــدد 

ــل للســام،  ــزة نوب بمناســبة فوزهــا بجائ

األمــم  ســفيرة  لقــب  ــى  عل ــا  ه وحصول

ذكــر  كمــا  حســنة.  ال ــا  للنواي املتحــدة 

ــت  ــا أعرب ه ــن جهت ــراد م ــا م ــع أن نادي املوق

ــن عــن شــكرها  حاضري ــي كلمــة أمــام ال ف

ــة  جمهوري ال ــس  ي رئ لســيادة  وتقديرهــا 

مــن  املقــدم  والدعــم  االســتقبال  ــى  عل

ــزة  ــدي فوزهــا بجائ ــا ته ه ــه، وأكــدت أن قبل

»داعــش«  ــا  حاي ض ــكل  ل للســام،  ــل  نوب

 :
ً
ــات، مضيفــة النســاء االيزيدي الســيما 

ــى بغــداد ألقــول  ــل إل ــزة نوب ــت بجائ »جئ

أهــل  ــر  خي ــم  ت أن ــن  ي العراقي ــع  جمي ل

ــى  عل  
ً
وســاما  

ً
ــردا ب ــوا  كون للســام، 

البعــض«. بعضكــم 

ــس  خمي ال ــح،  صال برهــم  ــأ  هن كمــا 

ــد  ــبة عي ــن بمناس ي 2018/12/13، اإليزدي

ــي  ت ال ــات  حي بالتض وأشــاد  الصــوم، 

ــم وقراهــم  ــي الدفــاع عــن مدنه قّدموهــا ف

وعــن العــراق بشــكل عــام ضــد االرهــاب 

ــري. التكفي ــي  الداع�ض

 اســتقبل الســيد 
ً
ــه أيضــا ومــن جهت

حكومــة  ــس  ي رئ ــي  البارزان نيجيرفــان 

مــراد  ــا  نادي العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل

ــم. وتكري بحفــاوة 

ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  ي رئ وقــرر 

املهــدي،  ــد  عب عــادل  ــور  الدكت ــي  العراق

ــح  من  ،2018/12/18 ــاء  الثاث ــوم  ي

ســفر  جــوازي  ــا  ه وخطيب مــراد  ــة  نادي

. ســيين ما بلو د

عيد الصوم

ــام  ــي الصي ــزدي ف ــع املؤمــن اإلي يمتن

ــي  ف ــحور  الس مــن  والشــرب  األكل  عــن 

املغــرب،  ــي  ف اإلفطــار  ــى  وحت الفجــر 

ــوم  ي مــن  ــدأ  ب ي ــد  إيزي صــوم  أن  ــث  حي

األســبوع  ــي  ف البعــض  ــدى  ل ــاء،  الثاث

ــدى  ول األول  ــون  كان شــهر  مــن  األول 

ــي،  الثان األســبوع  ــي  ف اآلخــر  البعــض 

هــو  ــي  التال جمعــة  ال ــوم  ي ويكــون 

ــارة  ــون بزي ــث يقــوم اإليزيدي ــد، حي العي

ــي  ان ه ت ال ــون  ويتبادل ــزارات،  وامل ــر  املقاب

ــارات. والزي

خميس  هذا وزارت ناديا مراد يوم ال

ــي  ف سردشــت  ــم  مخي  2018/12/13

ــل  شــنكال، والتقــت مــع عــدد مــن العوائ

ــى  إل ــت  توجه ــم  ث ــاك،  هن ــة  اإليزيدي

إحــدى  شــهدت  ــي  ت ال كوجــو،  ــا  ه ت قري

ــح شــهداء  جــازر، كمــا زارت ضري أبشــع امل

ــا،  ــي تحــوي رفــات أمه جــزرة، والت ــك امل تل

ــدة  ل ب ــي  ف ــة  ي محل إدارات  مــع  والتقــت 

ســنونو.

جمعــة  ــوم ال ــة مــراد ي وأضافــت نادي

أمــام  ــد،  العي بمناســبة   ،2018/12/14

ــن  ي حفي ص وحضــور  ــري  جماهي حشــد 

ــغ  ل ي باملب ــا ســتبن ه ــة ســنجار، أن ن ــي مدي ف

ــل  نوب ــزة  جائ مــن  ــه  ي عل ــت  حصل ــذي  ال

لعــاج  ــة  ن املدي ــي  ف ى  مشــف للســام 

والنســاء  األرامــل  ســيما  وال  ــى،  املر�ض

ــي تعرضــن العتــداءات جنســية مــن  الائ

»داعــش«. ــم  تنظي ــي  ل مقات

ي سوريا عيد اإليزديين ف

ــدة  ل ب ــي  ف ــدون  اإليزي احتفــل  وقــد 

بعيدهــم  ــرة  جزي ال  – ي  ســب ــه  ترب

ــن  ــي عفري ــون ف ــاد، إال أن اإليزيدي كاملعت

شــعائرهم  ممارســة  مــن  محرومــون 

ــال  ــي ظــل االحت ــة، ف ني وطقوســهم الدي

ــل  فصائ وانتشــار  للمنطقــة  ــي  الترك

أن  ــث  حي حة،  مســل إســامية  ــة  جهادي

وقطمــة  ــدو  جن قســطل  قــرى  ــي  أهال

شــّران-معظمهم  ــة  ناحي ــي  ف وغيرهــا 

پارســه  مــزار  ــى  إل ــوا  يذهب ــم  ل نازحــون- 

 
ً
ــا ــت موقع ــي أصبح ــة الت ــي التل ــون ف خات

ــرا  فقي ــة  قري ــي  أهال ــك  وكذل  ،
ً
ا عســكري

ــى مــزار ســيدي  جمــوا عــن الذهــاب إل أح

ــار  ــة قيب ــي قري  مــن العقــاب، وأهال
ً
خوفــا

 ،)Çêlxane( ــه  خان ــل  چي ــزوروا  ي ــم  ل

وبعــض  وشــادير  ــة  غزاوي قــرى  ــي  وأهال

ــي  ــد ف ــاح العي ــوا صب ــم يكون قــرى شــيروا ل

 
ً
ــا ــركات وشــيخ ركاب، عموم مــزار شــيخ ب

ــة،  اعتيادي ــد  أجــواء عي ــاك  يكــن هن ــم  ل

ــة،  ب قري ــر  ملقاب ــارات  زي بعــض  ســوى 

ــي وفــرت  ت عكــس الســنوات الســابقة ال

فــرص  ــن  ي لإيزدي ــة  ي الذات اإلدارة  ــا  ه في

ــم  ه ملعتقدات ممارســتهم  ــات  ي وإمكان

ــي. طبيع بشــكل  ــة  ني الدي

ى نعسان عاش  مصطف
ي ذكرى رحيله السابع عشر ف

ــي حــادث ســيٍر  ــخ 2001/12/12، وف بتاري

ــى  ــم بدمشــق، فقــَد املناضــل مصطف مؤل

 ،
ً
ــا ــز/36/ عام ــر ناه ــن عم ــه ع ــاش حيات ع

ــه. ــة عطائ ــي أوج مرحل ــو ف وه

ــل  ــة ت ــي قري ف ــد الراحــل عــام 1965  ول

صفــوف  ــى  إل وانتســب  ــي،  غزال/كوبان

ــة  بتأدي ليقــوم  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

للمشــاريع  التصــدي  ــي  ف ــي  الوطن ــه  واجب

الشــوفينية  والسياســات  ــة  العنصري

بحــق  تمــارس  ــت  كان ــي  الت ــة  التمييزي

ــة فأجــاد  ــاء شــعبه. أحــبَّ اللغــة الكردي أبن

ــح  ــم أصب ــا، ث ه ــا، وأتقن ــة به القــراءة والكتاب

 NEWROZ ــة تحرير نشــرة ــي هيئ  ف
ً
عضــوا

العــام  ــذ  من ــة  الكردي باللغــة  الصــادرة 

الكــردي. واألدب  الثقافــة  ليخــدم   1995

خدمــة  ــي  ف الراحــل  ــي  لتفان  
ً
ونظــرا

ــه  ومحبي رفاقــه  ــرام  باحت ــَي  حظ شــعبه، 

ــم. ه ثقت موضــَع  وكان  ــه،  ل وتقديرهــم 

ى ذكراه  خلود وستبق له الرحمة وال

الطيبة حاضرة بيننا، 

ناديا مراد تستلم... تتمة

جيالن طاهر كردية سورية تنال شارة التحكيم الدولي 
ــاد  جه ال ــادي  ن العــب  ــت  ن اب ــان  جي

ــاة  فت طاهــر،  ــاد  جه والشــهير  الســابق 

ــة  ن مدي ــي  أهال مــن  ســورية  ــة  كردي

ــذ  من الرياضــة  ــوى  ته ــت  كان ي؛  قامشــل

ا. ممارســته عــن  تنقطــع  ــم  ول صغرهــا، 

/12/ عمرهــا  وكان  1997م،  عــام 

ــى مملكــة  إل ــا  ه ت ل مــع عائ ، ســافرت 
ً
ــا عام

ــي لعــب كــرة  ــث اســتمرت ف الســويد، حي

ــق الســيدات، وعملــت  القــدم ضمــن فري

ــة،  اللعب ــك  لتل ــة  مدرب بعــد  فيمــا 

ــب  التدري ــي  ف شــهادات  ــى  عل ــت  فحصل

ــي. الريا�ض والطــب 

ــة  تحكيمي مراحــل  ــي  ف تدرجــت 

ــت  عمل ــث  حي الســويد،  ــي  ف هامــة 

ــة  ــات محلي ــي عــدة مباري كحكــم ســاحة ف

ــا وأملانيا  ي ــي الســويد وإيطال ــة، ف وإقليمي

وفرنســا، للســيدات والرجال، وحصلت 

ــي. ــاد الدول ــن االتح ــاز م ــم ممت ــى تقيي عل

ــا  منحه  ،2018/12/25 ــخ  وبتاري

ــي لكــرة القــدم )الفيفــا(،  االتحــاد الدول

القــدم،  لكــرة  ــة  ي الدول ــم  التحكي شــارة 

ــل  ــورية تص ــة س ــك أول كردي ــون بذل لتك

فرصــة  ــا  ه لدي ــث  حي الدرجــة،  هــذه  ــى  إل

ــم  العال كأس  ــات  ي ائ نه ــي  ف للمشــاركة 

ــي  ف ــا  تنظيمه ســيتم  ــي  ت ال للســيدات، 

2019م.  تمــوز   30-1 ــن  ي ب ــا  م فرنســا، 
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منتدى دويل يف عامودا، حول التطهري العرقي والتغيري الدميغرايف يف عفرين
ــي،  دول ــدى  منت ــات  ي فعال انطلقــت 

األول  ــون  كان  2 األحــد  ــوم  ي ــاح  صب

ــة  ن بمدي بيلســان  ــة  صال ــي  ف  ،2018

بحضــور  الســورية،  ــرة  جزي عامودا-ال

ــة  أكاديمي ــخصية  ش  /150/ مــن  ــر  أكث

وسياســية وحقوقية، محلية ومن دول 

بمشــاركة  ــك  وكذل ــة،  وأجنبي ــة  إقليمي

ــر الســكايب وفيديوهــات  ــخصيات عب ش

حضــور ألســباب  ــم تســطع ال ل ــجلة  مس

 لدعــوة مــن مركــز روج 
ً
ــة مختلفــة، تلبي

ــك  وذل االســتراتيجية،  للدراســات  ــا  آف

ــي  العرق ــر  »التطهي حــول  للتباحــث 

ــن«. عفري ــي  ف ــي  الديمغراف ــر  ي والتغي

ــور أحمــد ســينو باســم  ــى الدكت ألق

رحــب  ــة،  االفتتاحي كلمــة  املركــز  إدارة 

ــة  تلبي ــى  عل وشــكرهم  حضــور  بال ــا  ه في

إيجــاد  ســبل  عــن  للتباحــث  الدعــوة 

ــي  ف ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت لان حــد  وضــع 

ــر  ي والتغي ــي  العرق ــر  للتطهي ي  الســع

ــن. عفري ــي  ف ــي  الديمغراف

ــاء، لفــت  ب ــة هــاوار لألن وحســب وكال

ــام  القي ــى  إل ى  تســع ــا  تركي »إن  ســينو: 

ــي  أهال بحــق  جــة  ممنه ــادة  إب ــات  ي بعمل

ــر  تدمي خــال  مــن  ــم،  ه وثقافت ــن  عفري

ــة...«،  التحي ــى  والبن ــة  األثري األماكــن 

ــى أهــم  ــز عل ــد التركي وأضــاف »مــن املفي

املمــارس  ــي  العرق ــر  التطهي ــب  جوان

ــا  ه طاقت ــكل  ب ــة  ي اإلرهاب القــوى  مــن 

ــة،  والثقافي والسياســية  العســكرية 

لدعــم  الازمــة  الســبل  عــن  والبحــث 

ــق  تحقي ــي  ف واملســاهمة  تكرارهــا،  عــدم 

املنظمــات  ــى  عل والضغــط  ــة،  العدال

ــحاب  ــى االنس ــا عل ــار تركي مــن أجــل إجب

بالقــرارات  ــا  وإلزامه ــن  عفري مــن 

ــى إعــادة  ــة والعمــل عل ي ــق الدول ي واملواث

وعــودة  ــم،  ه مدن ــى  إل املســتوطنين 

ــم،  ه وبيوت ــم  ه مدينت ــى  إل ــن  عفري ــي  أهال

ســكان  مــن  ــن  جري امله ومســاعدة 

ــش  تعي ــي  ت ال خيمــات  امل ــي  ف ــم  ي اإلقل

ســيئة«. أوضــاع 

ي  ــجيل ــم تس ل ــم عــرض في ت وبعدهــا 

ــر معــّد  ــن، وتمــت قــراءة تقري حــول عفري

ــا للدراســات حــول مــا  مــن مركــز روج آف

ــه. ــي ومرتزقت ــال الترك ــه االحت يقــوم ب

ــام،  أي ــة  ثاث مــدة  ــدى  املنت اســتمر 

ــاول  ن ت ــم  ت ــدة  ومــن خــال جلســات عدي

العســكري،  ــي،  السيا�ض ــب  جان ال

ــر  ــي للتطهي ــي والتاريخ ــي، الثقاف حقوق ال

ــي،  الديمغراف ــر  ي والتغي ــي  العرق

ــى االســتماع لعــدة شــهادات  باإلضافــة إل

ــن. عفري ــاء  ن أب مــن  ــة  حي

كان  ــدى  املنت ــات  ي فعال وضمــن 

ي  التشــكيل الفــن  معــرض  ــاك  هن

ــن. خــاص بعفري ــي ال ــر الضوئ والتصوي

ــي  ختام ال ــان  البي ــي  ف جــاء  وقــد 

ــي:  الدول ــدى  املنت ألعمــال 

مســتفيضة  مناقشــات  بعــد 

ــات  توصي ــة  جمل ــى  عل االتفــاق  ــم  ت

 
ً
ــا وإعامي  

ً
ــا ي وقانون  

ً
سياســيا للتحــرك 

ــج  نتائ ــة  ملواجه ــي،  الدول املســتوى  ــى  عل

ــات  ــن والتداعي ــي لعفري ــال الترك االحت

ــذي يناقــض كل  ــذا الغــزو ال ه الســيئة ل

ــة واألعــراف اإلنســانية. ــن الدولي ي القوان

التوصيات:

ــات ومؤتمــرات  1-دعــوة لعقــد منتدي

ــي  ــدول ذات الثقــل اإلقليم ــي ال الحقــة ف

عــن  ــال  االحت إزاحــة  ــى  حت ــي،  والدول

اســتعداده  املركــز  ــدى  وأب ــن،  عفري

ــات. ي الفعال هــذه  ــي  لتبن

قــرارات  ملتابعــة  ــة  جن ل 2-تشــكيل 

ــف  مختل مــن  ــه  وتوصيات ــدى  املنت

جنســيات. وال االختصاصــات 

ــق  ي لتوث مركــز  3-تأســيس 

ــي  ف ــة  التركي واملمارســات  ــاكات  ه ت االن

. ــن ي عفر

الدبلوماســية  ــود  جه ال ــد  4-تصعي

املنظمــات  ــي  ف ــن  عفري بخصــوص 

ــر الرســمية، واالســتمرار  الرســمية وغي

ــرار  ــة الق ــدول صاحب ــع ال ــل م ــي التواص ف

الســوري. الشــأن  ــي  ف

ــا  ه مهمت ــة  ي قانون ــة  جن ل 5-تشــكيل 

ــة  ي الدول حاكــم  امل أمــام  الدعــاوى  رفــع 

ــدى  ل ــاكات  ه ت االن ــق  ي وتوث ختصــة،  امل

ــة  ي الدول ــة  حقوقي ال املؤسســات 

ــي. الدول جتمــع  امل ومنظمــات 

ــه  مهمت ــي  إعام مركــز  6-تأســيس 

ــر  عب ــة  التركي ــة  الدول ــاكات  ه ت ان ــح  فض

اإلعــام. وســائل  ــف  مختل

ملاذا قرار الرئيس ترامب...؟ 

ــك  واملرب ــئ  املفاج ترامــب  قــرار  جــاء 

ــي  ــي داخل ــجاٍل أمريك ــة س ــض نتيج للبع

)فاســتقالة  ــات  األولوي ــد  تحدي ــي  ف

ــي  األمريك الدفــاع  وزارة  مــن  ــس  ي مات

الكونغــرس  مــن  أعضــاء  ــراض  واعت

ــى  عل ــة  أدل ــحاب  االنس قــرار  ــى  عل

ــدات  األجن ــاف  اخت ــك  وكذل ــك(،  ذل

ــي  الدول ــف  التحال أعضــاء  ــن  ي ب ــام  وامله

والقــرار  ــي(،  األورب )كالرفــض  نفســه 

أمــام  ــع  الذرائ ــحب  لس فقــط  ــس  ي ل

يشــاع(،  )كمــا  ــة  التركي ــدات  التهدي

 
ً
أساســا ــة  مبني ــة  التركي فالسياســة 

تطلعــات  ــة  محارب ــى  عل  
ً
ا واســتراتيجي

ــكل  ب ــة  حي للتض ومســتعدة  الكــرد، 

ــان  ــع تشــكل أي كي ــا ملن ه ات ــا وإمكان أوراقه

ــي ظــل  كــردي مهمــا وأينمــا كان، ولكــن ف

ــدة  جدي ــرات ال ــة والتغي ي حال الظــروف ال

 
ً
ومكلفــا  

ً
مســتبعدا ــاح  االجتي ســيكون 

األصعــدة،  ــع  جمي ــى  وعل ــا  لتركي  
ً
ــرا ي كث

ــر مــن  وســيواجه ممانعــة ومقاومــة ألكث

األرض. ــى  عل ــة  جه

ــي شــمال شــرق ســوريا  إن الوضــع ف

األقــل(،  ــى  عل  
ً
ــا )أمني  

ً
ــرا ي كث ــر  يتغي ــن  ل

ــا  ي مــن بريطان إعــان كل  بعــد  ال ســيما 

ســوريا  ــي  ف عملهمــا  بتواصــل  وفرنســا 

قائمــا،  مــازال  ــده  تهدي ألن  داعــش  ضــد 

ــكا  ــادة أمري ــي بقي ــف الدول ــم إن التحال ث

املنطقــة  ــي  ف  
ً
متكامــا  

ً
ــك مشــروعا يمتل

ــة  )اقتصادي محــددة  أهــداٍف  ــق  لتحقي

ــف  مختل ــح  مصال تأخــذ  ــة(  وأمني

بتوافــق  ــار  االعتب ــن  بعي ــه  أعضائ

ترامــب  ــس  ي الرئ وقــرار  ــا،  ه بين وتنســيق 

ــن  ــأت م ــم ي ــة ل ــحب القــوات األمريكي بس

ــي-  ــل جــاء نتيجــة حــراك سيا�ض فــراغ، ب

ــف  خل مــن  واتفــاٍق  ــي،  دبلوما�ض

االشــتباك  قواعــد  ــر  ي لتغي ــس  ي الكوال

األدوار  ــع  وتوزي ــا  ي ميدان األوراق  ــط  وخل

بعناصــٍر  ــا  وتطعيمه األزمــة،  إدارة  ــي  ف

ــع  ــواء جمي ــواب الحت ــح األب ــدة، وفت جدي

نشــر  عــن  ــث  حدي فال االحتمــاالت، 

ــة وبشــمرگة  ي ــة العرب قــوات مــن النخب

)ســعودي-  ــي  عرب ــل  بتموي وغيرهــا  روژ 

مــع  حــدودي  ال الشــريط  ــى  عل ــي(  امارات

ــة. حل حل وال ــة  للطمأن مؤشــرات  ــا  تركي

املســتمرة  واللقــاءات  املفاوضــات 

ــاء مهمــة  ه ت ــل ان ــن أطــراف الصــراع قبي ي ب

ــئ  تنب مســتورا  دي  ــي  األمم املبعــوث 

ي  ى املســار الســوري ف بحصول تقدم عل

ــة  ــة واإلقليمي ي التفاهمــات الدول ضــوء 

تشــكيل  ــى  عل املغلقــة(  الغــرف  )ضمــن 

مضمــون  وفــق  الدســتورية  ــة  جن الل

ــي 2254 بالتزامــن مــع ظهــور  القــرار األمم

املنطقــة،  ــي  ف وتســويات  انفراجــات 

ــان واليمــن، مــع  ــي لبن ف حــال  كمــا هــو ال

ــن،  ي بوت ــس  ي الرئ ــح  تصري ــى  إل االشــارة 

 
ً
ــا يوم  )90-60( ــة  ن املعل ــة  املهل ــك  وكذل

يوفــر  ــي  األمريك ــحاب  االنس إلكمــال 

ــاء  ــة إلنه  عمليــة – توافقي
ً
ــوال  وحل

ً
فرصــا

األزمــة.

حــوار  ال فــإن  أخــرى،  ــة  جه ومــن 

ــام  ــة والنظ ــن اإلدارة الذاتي ي ــل ب والتواص

ــا بشــكٍل أو بآخــر،  ــم ينقطــع منــذ إعانه ل

ــة  ــدة وجدي  جدي
ً
ــة ــد أن يدخــل مرحل والب

حســم امللفــات العالقــة  مــن التفــاوض ل

املســتجدات  ضــوء  ــي  ف ــن  الطرفي ــن  ي ب

للتســوية  فــرص  ــراب  اقت ومــع  ــة  الطارئ

ــدو(. ب ي )كمــا  لألزمــة  ــة  ي ائ نه ال

ــدات تركيا بقصف   فــإن تهدي
ً
ــرا وأخي

بعــد  ســوريا،  شــرق  شــمال  مناطــق 

الســتعادة  ــدف  ته ــرة  األخي املســتجدات 

بعــد  ــا  إقليمي ــا  مواقعه واســتعاضة 

الســاحة  ــى  عل ا  سياســاته فشــل 

ــا تحــت ضغــوٍط  ه ت ــي جعل الســورية، والت

ــة  ي وداخل -روســية  ــة  ي أمريكية-أورب

اتفاقــات  )تجــاه  ــا  ه التزامات ــذ  لتنفي

العالقــة  امللفــات  ــاء  ه وإن آســتانا( 

ــف  ــا كمل ه ائ ــا، واملكلفــة بإنه ه املرتبطــة ب

)النصــرة  حة  املســل ــة  ي اإلرهاب ــع  جامي امل

وغيرهــا. ــب  إدل ــي  ف ــا(  ه وأخوات

م. محفوظ رشيد 
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 منتظرة
ٌ
االنسحاب األمريكي العسكري من سوريا...مهام

ــة  األمريكي اإلدارة  اتخــذت  لقــد 

مــن  ــٍد  ي بتأي  
َ
يحــظ ــْم  ل ــذي  ال قراَرهــا 

الكونغــرس  مــن  وأوســاٍط  الدفــاع  ــر  وزي

ــه  تبعْت ســوريا،  مــن  ــا  ه قوات ــحب  بس

الدفــاع  ــر  وزي مــن  ــة  ي متتال اســتقاالٌت 

ــي  األمريك واملبعــوث  ــس  ي مات جيمــس 

ــاك  اإلرب مــن   
ً
ــة ــَق حال كــورك، وخل مــاك 

ــات  جه ــدى مؤسســات اإلدارة وعمــوم ال ل

ــي  ف الشــأن  ذات  ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول

ــح  املرّج مــن  لكــن،  الســوري.  الوضــع 

ــَد  ي ول  
ً
ــا ي ارتجال يكــن  ــم  ل القــرار  أّن 

ــل  ــى مث ــدْم عل ْق
ُ
ــم ت ــا ل ه حظــة، كمــا أن الل

ــا  خطــوة إال بعــد دراســته وفــق م هــذه ال

االســتراتيجية،  ــا  ه ُح مصال ــه  تقتضي

وتفاهمــاٍت  توافقــاٍت  ــى  عل ــي  ن ُب وإنمــا 

ــم  ت ي ــم  ل –تركية-روســية  ــة  أمريكي

ــا وفحواهــا بعــد.  عــن تفاصيله
ُ

الكشــف

ــوم أن العاقــات الروســية- مــن املعل

 
ً
ملموســا  

ً
تحســنا شــهدْت  قــد  ــة  التركي

ــى مــن مشــروع  ــة األول بعــد انجــاز املرحل

ــا  أورب ــى  إل املســال  ــي  الرو�ض الغــاز  نقــل 

ــر  توت ــر  إث ــة،  التركي ــي  األرا�ض ــر  عب

ــا  ي وأوكران روســيا  ــن  ي ب العاقــات 

ــوب  ب ألن  
ً
ممــرا ــت  كان ــي  ت وال  

ً
مؤخــرا

وبســبب  ــا،  أورب ــى  إل ــي  الرو�ض الغــاز 

ــة  األمريكي ــة  التركي العاقــات  ــر  توت

ــا  ه وتعاون ــا  تحالفه ــة  خلفي ــى  عل

ــي  ف ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  مــع 

ــا  تركي تســتقوي   
ْ
إذ داعــش،  مكافحــة 

تاقــت  ــي  ت ال ــة  االتحادي روســيا  ــة  بدول

ــا  ه ــي تعامل ــزداَد شراســة ف ت حهمــا، ل مصال

ــة.  الكردي ــة  القضي مــع 

ــة  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي إن 

ــي  ف ــْت  تدخل ــي  ت ال ــدول  ال مــن  -كغيرهــا 

 
ْ

تتخــذ ــم  ل الســوري-  ــي  الداخل الشــأن 

ــد  عن  
ً
ــزوال ن ا  ســوري ــي  ف التدخــل  قــرار 

ــة  بغي الســوري  الشــعب  حــة  مصل

جــراء  املأســاوي  وضعــه  مــن  انتشــاله 

ثمــان  ــذ  من ــه  ب تعصــف  ــي  ت ال حــرب  ال

ــل  ــة، ب ــدواٍع إنســانية أخاقي ســنوات أو ل

خــذا 
ُ
ات ــحاب  التدخــل واالنس قــرارّيِ  أن 

.
ً
حصــرا ــا  حه مصال ــى  عل  

ً
ــاءا ن ب

التفاهمــات  ــق  ائ وث ــْت  تضمن ــْن  ئ فل

ــاَح  االجتي ــة  التركي ــة  للدول ــح  تبي  
ً
ــودا ن ب

وإطــاق  ســوريا  وشــرق  لشــمال  ــري  ب ال

ــم  ه إدارت وهــدم  بالكــرد  للبطــش  يدهــا 

ــت  عمل مــا  وهــذا  ــة-  املؤقت ــة  ي الذات

حكومــة  ال تعمــل  ــزال  ت وال  ــه  ألجل

ــي والنفيــس  ــي بالغال ــي تضح ــة الت التركي

ــي  ف الكــردي  الطمــوح  بوجــه  للوقــوف 

ــة وكرامــة- فــإّن  ــش بحري املســاواة والعي

ــوف  ــي س ــكري األمريك ــحاَب العس االنس

الوضــع  مجمــل  ــى  عل  
ً
ا ســلب ينعكــُس 

ــى  عل ــه  من والكــردي  العــام  الســوري 

ــي عــودة  خصــوص، وسيســاهم ف وجــه ال

ــة  ي اإلرهاب املتطرفــة  التنظيمــات  شــبح 

ــن  ــدي م ــي أي ــة ف ــل كأدواٍت طيع ــي تعم الت

ــة،  ي ودول ــة  إقليمي قــوى  مــن  ــا  ه يمولون

حــّل  ال ــر  تأخي ــى  إل ي  ســيف�ض ــه  أن كمــا 

الســوريون  ينشــده  ــذي  ال ــي  السيا�ض

ــُم  ت وي املتحــدة،  األمــم  ــة  مظل تحــت 

ــة  ــوى اإلقليمي ــام الق ــق أم ــد الطري تعبي

ــي الشــأن الســوري  ــٍد مــن التدخــل ف ملزي

 بأمن املنطقة 
َ

، لتعبث
ً
ا تعقيدا وزيادته

واألمــن  بالســلم  األضــرار  أفــدَح  حــق  وتل

ــى  ــا الســوداء عل ه
َ
ــرك ظال ت ــي، وت اإلقليم

ــي  ــي تعان ــة الت ي ــات الدول ــلم والعاق الس

والهشاشــة. الضعــف  مــن   
ً
أصــا

حكومــة  ال أن  ــه  في شــك  ال  ممــا 

ــال  حب ال ــى  عل اللعــَب  ــُد  تجي ــة  التركي

 
ً
مســتخدمة ــق  حقائ ال ــق  عن ــوي  ل وت

ــى جانــب توفيرهــا  براغماتيــة سياســية إل

ــدول  ل ــة ل ــح االقتصادي ــا للمصال ه ت ورعاي

الشــعب  ــى  عل اإلبقــاء  لقــاَء  ــرى  الكب

كمــا  حقوقــه.  مــن   
ً
ــا محروم الكــردي 

ــق  تحقي أجــل  مــن  العمــَل  تنســُق  ــا  ه أن

تقتســم  ــي  ت ال ــدول  ال مــع  الهــدف  ــك  ذل

ــران،  )إي ــه  ووطن الكــردي  الشــعب 

ــدول  ــة ال العــراق وســوريا(. ومــع أن ساس

ومراكــز  ــة  األمني ــا  ه وأجهزُت ــرى  الكب

بدقــة  تعــرف  االســتراتيجية  ا  دراســاته

ــل  وتفاصي ــي  الترك النظــام  حقيقــة 

ولشــديد  ــا  ه أن إال  ــه،  ل وأضالي ــه  افتراءات

ومســايرته  ــه  إلرضائ ــد  تجه األســف، 

ــة بحــق  ــي سياســته املكشــوفة والظامل ف

ــاء أّي اهتمــام  الشــعب الكــردي دون إي

ــة األمــم  ــق هيئ ي ــم اإلنســانية وملواث للقي

ــل  ــي تتكف ــان الت ــوق اإلنس ــدة وحق املتح

حقــوق.  ال ــك  ل ت ــة  بصيان

ى  حاقــدة عل جهــات ال هنــاك بعــُض ال

ــك  فل ــي  ف ــدور  ت ــي  ت ال الكــردي  الشــعب 

ــا هزيمــة  ه ي ــي يعــزُّ عل ت ــي ال النظــام الترك

ــم  ه ت ال ى  شــت ــوّم   ي ال ــُل  تكي اإلرهــاب، 

ــم  ه وكأن ــم  ه من ا  تشــفيه ــدي  ب وت للكــرد 

ــاد)!(  ب ــى ال ــكان إل ــوا األمري ب ــن جل هــم ّم

بســبب  ــم  ه ومعاقبت باالنتقــام،   
َ
ملّوحــة

ــح التحالــف  حهــم مــع مصال ــي مصال تاق

ــل  املتمث اإلرهــاب  مكافحــة  ــي  ف ــي  الدول

املرتبطــة  حة  املســل والزمــر  بداعــش 

اإلســام  ومنظومــة  القاعــدة  بشــبكة 

اإلخــوان  وحركــة  ــي  العالم ــي  السيا�ض

ــة  جل ع إلعــادة  ى  تســع ــي  ت ال املســلمين 

ــة، ووضعــْت  ــوراء مــن جه ــى ال ــخ إل التاري

ــة  ي دول ــداٍت  أجن خدمــة  ــي  ف ــها  نفَس

ــي.  ــال السيا�ض ــى امل ــا عل ه ــل حصول مقاب

حــاُب  اص هــم  الكــرَد  ــأن  ب متناســين 

أجــل  مــن  ــون  يناضل ــة  عادل ــة  قضي

ــي  األمريك ــيء  مج ــل  قب ــا  ه ي عل حصــول  ال

ــي  القا�ض ويعــرف  املنطقــة،  ــى  إل ــره  وغي

 
ً
ــا ــهم يوم ــوا أنفس ــم يضع ــم ل ــي أنه والدان

ــة  خارجي ــة  أجنبي ــاٍت  جه خدمــة  ــي  ف

ــي  ت ال ــات  والوي ــم  جرائ ال فداحــة  رغــم 

حكــم  ــدي أنظمــة ال ــى أي ــا عل ه تعرضــوا ل

ــي  ا الت ــعوبه ــت ش ــّل صم ــي ظ ــة ف اإلقليمي

ــل  والتنكي القمــع  مــن  بدورهــا  ــي  تعان

األنظمــة. ــك  ل ت ــل  قب مــن  ــي  السيا�ض

ــِه بعــُد،  نت ــم ي ــى اإلرهــاِب ل حــرُب عل ال

وعوقــَب  ــره،  ظه ــه  ل ــُم  العال أداَر  فــإْن 

ــاٍت جســام  حي ــن قدمــوا تض الكــرُد الذي

حكومــاٍت  ــدي  أي ــى  عل ــه  مكافحت ــي  ف

معــه  وتتعــاون  ــه  ل بالعــداء  تتظاهــر 

بمســمياٍت  ســيظهُر  ــه  فإن خفــاء،  ال ــي  ف

 
ً
ــا إجرام أشــّد  بصــورة  وربمــا  ــدة  جدي

ــع. جمي بال األذى  حقــة  مل

ــا  ه عمليت ــا  تركي ــت  أّجل ــْن  ئ ول

أن  إال  شــهور،  بضعــة  العســكرية 

ــي  ــزال قائمــة، فه ــاح ال ت مخاطــر االجتي

ــذ  لتنفي املناســبة  الفرصــة  تنتظــر 

جوفــاء  الكلمــات ال  عــن 
ً
ــدا ــا. وبعي ه مآرب

  
ً
ــا كردي ــُب 

ّ
يتطل ــة،  الطنان والشــعارات 

ــن  ي ب اجتمــاع  عقــد  ــيء  �ض كل  ــل  قب

ووضــع  ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي األحــزاب 

للبحــث   ،
ً
ــا ب جان ــة  الثانوي االختافــات 

ــاح  االجتي ــع  ملن وســيلة  إيجــاد  عــن   
ً
معــا

ــا،  ملناطقن ــن  حاقدي ال ــه  وأعوان ــي  الترك

كــرد  باســم  ناطقــة  ــة  هيئ تشــكيل  ــر  عب

لقــاءات  بإجــراء  وتقــوم  ــم  ه تمثل ا  ســوري

وقواهــا  ــم  العال دول  وتخاطــَب  ــة  ي دول

ــان  لبي املتحــدة  األمــم  ــة  وهيئ ــى  العظم

ــي  الترك للتدخــل  ــة  حقيقي ال األهــداف 

ــي  ت ال املنطقــة  أمــن  ــى  عل ومخاطــره 

ــات  املكون مــن  ــد  العدي ــا  ه في ــش  تتعاي

ــة  ب ي، واملطال ــي ظــل أمــان نســب واألقــوام ف

ــى  عل السياســية  ــة  ي العمل بتســريع 

ــل  وتمثي حضــور  ــه  في للكــرد  يكــون  أن 

املأســاة  هــذه  حــّل  ــم  ت وي  ،
ٌ

منصــف

 
َ
 عــادال

ً
ــة األمــم املتحــدة حــا تحــت مظل

ــة  ــّل القضي ــراف، وح ــع األط ــي جمي ير�ض

وحــدة  إطــار  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف ــة  الكردي

ــش  والتعاي املســاواة  أســٍس  ــى  عل ــاد  ب ال

ووضــع  ــات،  املكون ــع  جمي ــن  ي ب املشــترك 

ــه  في ــي  ينتف ا  لســوري حضــاري  دســتور 

ــز. ي والتمي ــم  الظل

نواف بشار عبد هللا

اإلجــراءات  ومســاندة  7-دعــم 

ســكان  عــودة  تضمــن  ــي  ت ال خطــوط  وال

واســتعادة  ــم،  مناطقه ــى  إل ــن  عفري

الوســائل  كل  ــر  عب ــم  ه ممتلكات

ــون  القان ــا  ه يكفل ــي  ت ال املشــروعة 

اإلنســانية. ــق  ي واملواث ــي  الدول

الكــردي  الشــعب  8-دعــوة 

الصديقــة  الشــعوب  وكل  والســوري 

ــف  مختل ــر  عب جهودهــا  ــف  لتكثي

ــن  عفري ــر  تحري ــدف  به ــات،  ي الفعال

ــى إعــان  )جيجــاي كرمينــج(، والدعــوة إل

ــا. معه للتضامــن  ــي  عالم ــوم  ي

جــوي  حظــر  فــرض  ــى  إل 9-الدعــوة 

ــع  ملن الســوري  الشــمال  مناطــق  ــى  عل

ــن. عفري ــة  تجرب تكــرار 

ــادات  القي أســماء  ــق  ي 10-توث

ــي  ت ال ــا  ه ومرتزقت ــة  التركي العســكرية 

ــن،  ــى عفري ــة عل ــا العدواني ه ت قــادت حمل

ــة. ي الدول ــة  للعدال ــم  لتقديمه

ــة  ي الدول ــات  جه ال 11-مناشــدة 

ــم الدعــم  واملنظمــات اإلنســانية لتقدي

ــي  ف ــن  للنازحي والعاجــل  ــوب  املطل

الشــهباء. مقاطعــة 

منتدى دولي... تتمة
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 من العبودية 1841-1853م
ً
ي أسوأ أشاكهلا... سولومون نورثوب: اثنا ع�ش عاما

ف
العبودية املعارصة �

عشــر  ــا  ن »اث ــة  لرواي القــارئ  لعــل 

ــه  وكأن يشــعر  ــة«  العبودي مــن   
ً
ــا عام

الســتار،  ــف  خل مــن  ــع  الوقائ ُيشــاهد 

ــا  مل ــه،  عيني أمــام  تقــع   
ً
ــا أحداث ــش  يعي

ــروح  ب بســيطة،  ســردية  لغــة  مــن  ــا  ه ل

عمــق  مــن  ــع  ب ن ت صادقــة،  وأحاســيس 

ــي  ف ــل،  ي تقل أو  مبالغــة  دون  ــاة،  معان

ــف  املؤل ــا  ه في ــٍة،  حقيقي ــٍة  واقعي قصــٍة 

ــي،  ــي عالم ــاج أدب ت ــة. ن ــل الرواي ــه بط بذات

ــي  الثان النصــف  ــل  أوائ ــذ  من ــه  صيت ذاع 

عشــر. التاســع  القــرن  مــن 

مواطــن  ــوب،  نورث ســولومون 

األســود،  العــرق  مــن  حــّر  ــي  أمريك

ــورك  ــة نيوي ــا بوالي ــدة مينيرف ل ــد ب ي موال

ــة  ــي الزراع ــل ف ــوز 1808م، كان يعم – تم

ــان،  ــازف كم ــيقار –ع ــارة، وكموس والنج

ــه  زوجت مــع  ــش  ويعي ــه  حيات مــن  ــن  ممت

ــي كانــت تحظــر  ــورك الت ــي نيوي ــه ف وابنتي

ــه  ــرض علي ــت. ع ــك الوق ــي ذل ــة ف العبودي

ي وبأجــر عــال  رجــان العمــل كموســيق

ــه  ب غــدرا  لكنهمــا  واشــنطن،  ــة  ن مدي ــي  ف

ــت  فكان ــد،  عبي لتاجــر  وباعــاه  وخــدراه 

أواخــر  ــي  ف اختطــاف  ــة  بمثاب ــة  ي العمل

 
ً
ــدا عب الرجــل  ليغــدو  1841م،  عــام  آذار 

ــه. ي عل أطلقــاه  ــات«  »ب باســم 

مــع  آخــر،  ــى  إل تاجــر  مــن  بيعــه،  ــم  ت

ــمال  ــن الش ــم م ــم نقله ــن، وت ــد آخري عبي

 
ً
مجــردا نفســه  ليجــد  ــوب،  جن ال ــى  إل

عــدا  واســمه،  ــخصيته  وش ــه  ت هوي مــن 

 
ً
ــوكا وممل جســمه،  ــى  عل ــذي  ال ــاس  ب ل ال

ــات  الوالي مــن  ــا  ان لويزي ــي  ف ألســياد 

ــز  ــت تجي ــي كان ت ــة ال ي جنوب ــة ال األمريكي

ــرق. ال وتشــرعن 

مــن   
ً
ــا عام  /12/ ســولومون  ــى  أم�ض

تعــرض  ــة،  العبودي ــي  ف عمــره  زهــوة 

ــة  ــب واالهان ــواع التعذي ى أن ــت ــا لش ه خال

 
ً
ــة ــيده، إضاف ــن س ــنق م ــة ش حاول  مل

ً
ــرة وم

ــي كان  ــاقة الت ــة الش ــال اليومي ــى األعم إل

ــي ظــروٍف معيشــية قاســية،  ينجزهــا، ف

ــأكل  وامل ــأوى  امل مســتويات  ــى  وبأدن

واملشــرب.

أســرته  ــار  إخب مــرة  مــن  ــر  أكث حــاول 

ــن انقطــع التواصــل معهم  ومعارفــه الذي

جــدوى،  دون  لكــن  اختطافــه،  ــذ  من

يعمــل  أبيــض  ــى رجــٍل  تعــرف عل أن  ــى  إل

ســيده،  مــن  بأمــر  يســاعده  كان   ،
ً
نجــارا

ــه،  ــى ذوي  إل
ً
ــا ــمه مكتوب ــل باس ــذي أرس وال

ــم  ه من ــب  ويطل ــه،  مكان عــن  ُيخبرهــم 

 
ً
صديقــا  

ً
ــا محامي ــوا  فوكل املســاعدة؛ 

ــى محكمــة منطقــة  إل ــذي ذهــب  وال ــه،  ل

معــه   
ً
ــا مصطحب ســلومون،  تواجــد 

ــق  وأعت حــّر،  مواطــن  ــه  أن ــت  ثب
ُ
ت ــق  ائ وث

مــن  بقــرار  ــرق  ال مــن  ــات«  »ب ــد  العب

ــه  ت وحري أســرته  ــى  إل ليعــود  حكمــة،  امل

1853م.  عــام  ــي  الثان ــون  كان شــهر  ــي  ف

ــة  ي ــب ســيرته الذات ــة كت ل بعــد أشــهر قلي

ــى شــكل  ــد ويلســون عل بمســاعدة ديفي

باللغــة  ويلســون  حررهــا  ــث  حي ــة،  رواي

ــا  وترجمه العــام،  نفــس  ــي  ف ــة  اإلنكليزي

ــم نشــرها  ــة مــروة هاشــم، وت ي ــى العرب إل

ــي  ظب ــو  أب ــة  هيئ ــل  قب مــن   2015 عــام 

والثقافــة. للســياحة 

ــم يتحــدث ســولومون عــن مأســاته  ل

ــد؛  العبي كل  ــاة  معان ذكــر  ــل  ب فقــط، 

ــي  ــي حقــول القطــن وف ف ــون  ــف يعمل كي

تحــت  بشــقاء،  الســكر  قصــب  معامــل 

ــف  الصي وحــّر  ــي  القا�ض الشــتاء  ــرد  ب

بائســة  أٍم  حــال  ــا  ن ل وُيصــور  الشــديد... 

مــن  ــا  ه ي طفل فصــل  ــم  ت ي ومشــتتة، 

بشــر  لتجــار  ــة  الثاث ــع  ي وب ــا،  ه حضن

 
ً
ــا ب ــا: »قري ه ــل ل ــث قي ــى حــدة، حي كل عل

ــروي  ــك ي ســوف تنســين أطفالــك«؛ وكذل

زهــرة  ــي  وف نشــطة  ســوداء،  ــاة  فت قصــة 

يســتغلها ســيدها  كان  ــف  عمرهــا، وكي

للضــرب   
ً
مــرارا تتعــرض  ــي  وه  ،

ً
جنســيا

ــى املــوت لنفســها كل  ــب، فتتمن والتعذي

ــوم.  ي

البقــاء  مســلمات  ــد  العبي مــوا 
ّ
عل

»إن  الســادة،  ــدى  ل ــاة  حي ال ــد  قي ــى  عل

افعــل  ــاة،  حي ال ــد  قي ــى  عل البقــاء  أردت 

ــر  تخب تســتطيع«، و«ال  مــا  بأقــل  ــم  وتكل

ــب،  وتكت تقــرأ  أن  تســتطيع  ــك  أن  
ً
أحــدا

األمــوات«،  عــداد  ــي  ف  
ً
ــا زنجّي تكــون  وإال 

مــن  يخافــون  ــوا  كان الطغــاة  فالســادة 

ــة  ــرأي وحري ــون ال اب الكلمــة واملعرفــة، يه

ــر. ي لتعب ا

ــي ســولومون  ــه يعط مــن خــال روايت

اإلنســانية  ــروح  ال قــوة  ــي  ف  
ً
درســا للمــرء 

ــرة؛  واملثاب األمــل  ــى  عل ــم  الدائ واإلصــرار 

تتجســد  »إذ  هاشــم:  املترجمــة  تقــول 

أن  ــدأ  مب ــى  عل ــد  التأكي ــي  ف ــه  ت عبقري

ــى  ــاة ال معن حي ، وأن ال
ً
ــد حــرا االنســان يول

ــي الوصــول  ــن ينقطــع رجــاء املــرء ف ــا حي له

ــة«.  حري ال ــى  إل

ــا  ن ل ــن  ي ب ُي أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

تجــاه  اإلنســان  وحشــية  ســولومون 

والســياط  العصــا  أن  وُيذكــر  اإلنســان، 

ــد. ــع العبي ــل م ــوار والتواص ح ــة ال ــي لغ ه

ذكــر  عــن  ســولومون  ــى  يتوان ــم  ل

إذ  أســياده،  بعــض  ولطــف  محاســن 

القســوة  خطــأ  أن  أرى  »لســت  يقــول: 

ــك العبيــد، بقــدر أن  ــق مال ــى عات يقــع عل

ي النظام الذي يعيشون  خطأ يكمن ف ال

ي إطاره... هناك من السادة ال تعوزهم  ف

اإلنسانية بقدر أن هناك من تنقصهم 

تتســامح  ــي  ت ال املؤسســة  إن  بالقطــع... 

ــي  ت ال والاإنســانية  األخطــاء  ــك  ل ت مــع 

ــة،  ــي مؤسســة قاســية، وظامل ا ه شــهدته

ــة  املئ ــي  ف وتســعين  تســعة  ــة....  وهمجي

ــم  لفه ــي  يكف بمــا  ــاء  أذكي ــد  العبي مــن 

يهفــون  ــم  ه أن ــف  ــم، وكي حقيقــة وضعه

ــر  ي ــون؛ فتأث ــة بقــدر مــا يفعل حري ــى ال إل

بالضــرورة  يعــزز  ــر  جائ ال النظــام  هــذا 

ــى  عل القــادرة  ــر  غي ــة  الظامل ــروح  ال

ــن  ــي أعمــاق هــؤالء الذي ــى ف اإلحســاس حت

باإلنســانية   – ــم  ه أقران يتســمون-بين 

والكــرم«.

حضــارة  ال ــرق  ال رافــق  لقــد 

ــي  ت ال ــان  األدي ــور  ظه ــل  قب البشــرية 

ظاهــرة  كأســوأ  ــه،  لغي
ُ
ت أو  حّرمــه 

ُ
ت ــم  ل

اســتغال  مــن  ــة  تاريخي ــة  اجتماعي

ــى تنظيمــه  ــل دعــت إل إنســان لإنســان؛ ب

فاملؤسســة  األرقــاء؛  ــى  إل واإلحســان 

ــع  تمن ــم  ل  
ً
ــا وغرب  

ً
شــرقا املســيحية 

اإلخــاص  ــى  إل ــد  العبي دعــت  ــل  ب ــرق،  ال

مــن  مجموعــة  ــاك  وهن ألســيادهم؛ 

اإلســامية  ــة  النبوي ــث  واألحادي ــات  اآلي

ــد  ــت قواع ــت ووضع ــرحت ونظم ــي ش الت

جــواري  شــرعية للتعامــل مــع الرقيــق وال

مــن   
ً
جــزءا الوقــت  مــع  أصبحــت  ــي  ت وال

ــه  مخالفت تجــوز  ال  ــي،  ن الدي ــراث  ت ال

الغــزوات  ــاء  ن فأث ــاء؛  الفقه رأي  حســب 

 ،
ً
ــا وغرب  

ً
شــرقا تمــددت  ــي  ت ال حــروب  وال

البيــض  مــن  ــد  العبي أعــداد  تضاعفــت 

ــذاك. وقت الســود،  أعــداد  ــي  ُيضاه مــا 

ــم  العل وانتشــار  لتطــور   
ً
نظــرا

ــي  ف  
ً
ــا عموم البشــرية  وتقــدم  واملعرفــة، 

التشــريعات  ــدأت  ب جــاالت،  امل ــع  جمي

ــرق  ال ــي  لغ
ُ
ت ــة  الوضعي ــن  ي والقوان

ــت  فكان ــة،  العبودي ظاهــرة  مــن  وتحــدُّ 

ــت  فعل ــة  ي أوروب ــة  دول أول  الدانمــارك 

عشــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر  ــك  ذل

ــك  وكذل وغيرهــا،  ــا  ي بريطان ــا  ه وتبعت

ــى  عل الشــمال  انتصــار  بعــد  ــكا  أمري

ــن  ي ب ــة  دامي ــة  ي أهل حــرب  ــي  ف ــوب  جن ال

ــر  ــي اندلعــت إث ت أعــوام )1961-1965(، ال

ــن إللغــاء  إعــان الرئيــس ابراهــام لينكول

ــه  ت حمل ــاء  ن أث ــكا  أمري ــي  ف ــرق  ال نظــام 

وأصــدرت  1960م.  عــام  ــة  ي االنتخاب

خاصــة  ال ــة  االتفاقي األمــم  ــة  عصب

ــوم  ــي جنيــف ي ــا ف ــم توقيعه ــي ت ــرق الت ال ب

ــي قــررت  ت 25 أيلول/ســبتمبر 1926، وال

ــة  العبودي وإلغــاء  ــد  العبي تجــارة  ــع  من

اإلعــان  ســن  أن  ــى  إل أشــكالها؛  ى  بشــت

ــون  كان اإلنســان-10  حقــوق  ل ــي  العالم

ــد  »يول ــى:  األول ــه  مادت ــي  ف  ،1948 األول 

ــي  ف ومتســاوين   
ً
أحــرارا ــاس  ن ال ــع  جمي

ــوا  وهب ــد  ـ ـ ق وهــم  حقــوق.  وال الكرامــة 

ــوا  يعامل أن  ــم  ه ي وعل والوجــدان  العقــل 

ــي  وف اإلخــاء.«  ــروح  ب  
ً
بعضــا ــم  بعضه

ــه الرابعــة: »ال يجــوز اســترقاق أحــد  مادت

واالتجــار  ــرق  ال ويحظــر  اســتعباده،  أو 

وصــدرت  صورهمــا«.  ــع  بجمي ــيق  ـ ـ بالرق

ــع  من بشــأن  املتحــدة  األمــم  ــة  اتفاقي

ــر  الغي واســتغال  ــخاص  باألش اإلتجــار 

1949م،  األول  ــون  كان  2 ــي  ف البغــاء،  ــي  ف

تحــت   
ً
ا ســنوي ــه  ب ــى  ُيحتف ــذي  ال ــوم  ي ال

ــرق«. ال إللغــاء  ــي  الدول ــوم  ي »ال ى  مســم

ــاء  ه ت ان ورغــم  وذاك،  هــذا  رغــم 

ــر  ي كب بشــكل  ــرق  15 ال

شكري ده دو
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كلمــات  لقيــت 
ُ
أ حيــث  اإلقليــم،  حكومــة 

الكبيــر  ودوره  الفقيــد  عــن  ومعبــرة  قّيمــة 

فــي مجــال األدب واللغــة والعلــم واملعرفــة، 

ومــدى الخســارة التــي يشــكلها غيابــه.

الســليمانية- مدينــة  فــي  الراحــل  ولــد 

ودرس   ،1933 عــام  العــراق  كردســتان 

والفيزيــاء  النفــس  وعلــم  الفلســفة 

مــدارس  فــي   
ً
مدرســا وعمــل  والرياضيــات، 

فــي  وبغــداد  والبصــرة  وأربيــل  كركــوك 

العــراق، ثــم ســافر إلــى أملانيــا عــام 1962، 

السياســية  العلــوم  فيهــا  درس  حيــث 

والصحافــة والقانــون، وعمــل فــي جامعــات 

 وشــغل فيهــا وظائــف 
َ
ومعاهــد برليــن أســتاذا

املا�ضــي،  القــرن  ســتينات  أواخــر  عديــدة. 

القومــي  »االتحــاد  تأســيس  فــي  ســاهم 

.)NUKSE( أوروبــا  فــي  األكــراد«  للطــاب 

القــرن  خمســينات  أواســط  فــي  وكان 

وإيــران،  ســوريا  إلــى  ســافر  قــد  املا�ضــي 

واملثقفيــن  الكتــاب  مــن  بالعديــد  والتقــى 

واملهتميــن بــاألدب واللغــة الكرديــة، وارتبــط 

بعاقــات مــع عــدد مــن املفكريــن العاملييــن.

فــي   
ً
مخطوطــا أعــدَّ  1956م  عــام  فــي 

الجبــر باللغــة الكرديــة، وفــي عــام 1960م 

بالكرديــة  الفيزيــاء  فــي  كتــاب  أول  أصــدر 

امليكانيــك  فــي  »مقدمــة  عنــوان  تحــت 

 
ً
وخــواص املــادة«. لــه أكثــر مــن ســتين كتابــا

بيــن مؤلــف ومترجــم ومئــات مــن الدراســات 

باللغــات  والسياســية  والفكريــة  العلميــة 

واألملانيــة،  اإلنكليزيــة  العربيــة،  الكرديــة، 

املقــاالت. مــن  واملئــات 

األعمــال  مــن  العديــد  ترجــم  وقــد 

نيكــوالي  أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا  األدبيــة، 

اللغــة  إلــى  شكســبير  وويليــام  غوغــول 

الكرديــة، كمــا قــام بكتابــة ونشــر العديــد 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  حــول  الكتــب  مــن 

ـــرد، وســاهم 
ُ

املوضوعــات، التــي تتعلــق بالك

علميــة. أكاديميــات  تأســيس  فــي 

ـــرد 
ُ

ك مــن جمعيــة  لدعــوٍة   
ً
وتلبيــة هــذا 

الثاثــاء  يــوم  وبراندنبورغ-أملانيــا،  برليــن 

فــرع  مــن  وفــٌد  حضــر   ،2018/12/11

)يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب  أملانيــا  شــرق 

جانــب  إلــى  نبــز  الفقيــد  تأبيــن  مراســم 

لــه،  أصدقــاء  أملــان  وكّتــاب  شــخصيات 

وشــخصيات  كردســتانية  أحــزاب  وممثلــي 

 
ً
كرديــة، حيــث ألقــت شــريكة حياتــه كلمــة

 
ً
مؤثــرة، ذكــرت فيهــا مناقــب الراحــل وملحــة

كلمــات  ألقيــت  كمــا  حياتــه،  ســيرة  عــن 

أخــرى، وذلــك بتغطيــة قنــوات تلفزيونيــة، 

بعضهــا. مــن  مباشــر  ونقــل 

كمــا قّدمــت منظمــة إقليــم كردســتان 

لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( برقيــة تعزيــة، جــاء 

تلقينــا  واأل�ضــى،  الحــزن  مــن  »بمزيــد  فيهــا: 

البروفيســور  واملفكــر  الكاتــب  وفــاة  نبــأ 

بالتعــازي  نتقــدم  نبــز...  جمــال  الدكتــور 

لكــم ولعائلتــه ومحبيــه وللكتــاب واملثقفيــن 

« ـــردي.... 
ُ

الك وللشــعب 

بغياب البروفيســور نبز يكون الشــعب 

 
ً
، ومفكرا

ً
 كبيرا

ً
 لغويــا

ً
الكــردي قــد فقــد عاملــا

ألبنــاء   
ً
حياتــه خدمــة ُجــلَّ  كــّرس   ،

ً
مرموقــا

.
ً
شــعبه، وللعلــم والثقافــة عمومــا

رحيل جمال نبز  ... تتمة

التالــي: الشــكل  علــى  الضحايــا 
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ووريــت عائلــة كابــرش الثــرى فــي مقبــرة 

العنتريــة.

عائلــة  ترتكــب  أن  ودون  هكــذا... 

أّي وازع  إبادُتهــا دون  تــّم  ذنــٍب  أي  كابــرش 

مجموعــٍة  دمــاء  وأريقــْت  ضميــر،  مــن 

باملســاواة  طالبــوا  ألنهــم  تركيــا  كــرد  مــن 

يــد  علــى  املهــدورة،  شــعبهم  وبحقــوق 

 
ً
الحكومــة الطورانيــة التــي لــم تتــورع يومــا

ـــرد 
ُ

الك بحــق  الجرائــم  أفظــع  ارتــكاب  عــن 

بحقهــم.  الدولــة  إرهــاب  سياســة  وتمــارس 

املزيــد  يرتكبــون   
ً
أحــرارا  

ُ
الجنــاة يــزال  وال 

مــن الجرائــم دون تقديمهــم ملحاكــم عادلــة 

املغدوريــن. أرواح  تنصــف 

لهــذه  والثاثيــن  الثامنــة  الذكــرى  فــي    

املجــزرة الوحشــية التــي طالــْت حيــاة أنــاٍس 

، ندعــو لهــم بالرحمــة واملغفــرة، 
ً
أبريــاء، أوال

الــدروس  منهــا  نســتلهَم  أن  علينــا  ثــم 

أولئــك  بإنصــاف  العالــم  والعبــر، ونطالــب 

الضحايا، وإجراء تحقيق في هذه القضية 

وإحالــة املتورطيــن فيهــا إلــى محاكــم عادلــة.  

---------------------------------

الكاتــب  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر   -)*(

بإصــدار  قــام  ســليمان  لقمــان  الكــردي 

كتــاٍب باللغــة الكرديــة عــن هــذه الجريمــة 

شــهود  مــع  لقــاءاٍت  عبــر  أحداثهــا  ووثــق 

منهــا.  الناجيــن  الجرحــى  وبعــض  عيــان 

مجزرة جرنك ... تتمة

ي كوردستان
ئ حزب زمحتكيشا�ف �ف حزب الوحدة �ي

 ،2018  /  12  /  12 األربعــاء  ــاح  صب

ــم  إبراهي ــوزان،  ب ــح  )صال وفــد ضــم  قــام 

ي( من منظمة إقليم  محمد، آراس كرط

ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل كردســتان 

ي  ــب حــزب زحمتكيشــان ــى مكت ــارة إل بزي

ــك  وذل ــر،  ي هول ــي  ف الشــقيق  كوردســتان 

ــة  ث الثال الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 

ــون لتأســيس، حيــث قــدم الوفــد  والثاث

النضــال. ــي  ف ــرة  املثاب  
ً
ــا متمني ــي،  ان ه ت ال

فــا  بعــد،  ــِه  ت ن ت ــم  ل ــة  العبودي أن  إال 

منتشــرة  املعاصــرة  أشــكالها  ــزال  ت

ــزواج  ال األطفــال،  ــع  ي وب ي  الســب ــرة،  بكث

ــخرة،  الس بالبشــر،  االتجــار  القســري، 

األطفــال،  وعمــل  القســري  العمــل 

بظــروف  ــة  ل طوي لســاعات  العمــل 

اســتغال  ــدة،  زهي وبأجــور  ــة  صعب

حاجــة  ال وذوي  والشــباب  األطفــال 

ــي حاالت  ــى حمــل الســاح ف وإرغامهــم عل

. وب حــر ل ا

الشــبيبة  حركــة  ــت  فكان

ــي  ف حــرام  بوكــو  وحركــة  ــة،  ي الصومال

ســوريا  ــي  ف داعــش  ــم  وتنظي ــا،  نيجيري

ــة  العبودي مارســت  قــد  والعــراق، 

أن  ــث  حي أشــكالها،  بأســوأ  ــزال  والت

ــي الرقــة  ــح أســواق النخاســة ف داعــش فت

ــات  االيزدي آالف  وأســرت  واملوصــل، 

مــن  ــات  املئ ــى  عل واســتولت  ســبايا 

ــم  ه من آالٍف  ــر  ــزال مصي ي ــن، وال  ه أطفال

.
ً
ال ــو مجه

ــة  العبودي »مؤشــر  حســب 

ــة- ــة Walk Free العاملي ــامل« ملنظم الش

ــخص  ــون ش ي مل نحــو /46/  عــام 2016، 

ــواع  أن مــن  ــوع  ن ل ــم يخضعــون  العال ــي  ف

أبرزهــا  هــذا،  ــا  عصرن ــي  ف ــة  العبودي

البشــر  ــب  وتهري القســرية  ــة  العمال

األطفــال  ــد  وتجني القســرية  والدعــارة 

الســودان  ــل  احت  ،
ً
ــا ي عرب واســتغالهم. 

النســبة  ــث  حي مــن  ــى  األول ــة  ب املرت

ــي  ــم اليمــن، وف ث ــة، تبعــه العــراق  املئوي

 /257,300/ ــا  حاي الض عــدد  ــغ  ل ب ســورية 

عــدد  مــن  نســبتهم  ــث  حي  ،
ً
ــخصا ش

النســبة  تســاوي  ــي  وه  1.130 الســكان: 

ــه  في يصعــب  وقــٍت  ــي  ف الصومــال،  ــي  ف

دقيقــة. ــات  ي احصائ ــى  عل حصــول  ال

 
ً
ــا عشــر عامــا ن ــة »اث ــى رواي بالعــودة إل

 ،«  Years a Slave ــة-12  العبودي مــن 

 
ً
ــا  تاريخي

ً
ــا  درامي

ً
ــا فيلمــا ه ــج من ت ن

ُ
أ فقــد 

ــخ 18 تشــرين األول 2013، كعمــل  بتاري

 
ً
ــال شــهرة ــي مشــترك، ون ي-أمريك بريطان

ــز  ــى جوائ ، وحصــل عل
ً
ــا  عاملي

ً
ــا واهتمام

ــدة. عدي

ــة  الوضعي ــن  ي القوان ــت  كان إذا 

ــة  العاملي والشــرعة  ــدول  ال ملعظــم 

ــة  ي دول واتفاقــات  االنســان  حقــوق  ل

ــكل  ب ــة  والعبودي ــرق  ال تحظــر  خاصــة 

ــف  التخل ــات  ي عقل أن  إال  أشــكالها، 

ــان،  والطغي الغطرســة  والتطــرف، 

 
ً
فظاظــة ــرى  ت ال  ــال،  امل وجمــع  جشــع  ال

ــى  عل والتعــدي  اإلنســان  اســتعباد  ــي  ف

ودب. هــب  مــا  واســتغال  الطبيعــة 

العبودية املعاصرة ... تتمة
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ــي أراهمــا ـ الطفــل وأّمــه ـ الزاال يبكيــان فــي مغارتهمــا 
ّ
وكأن

ينشــدان لنــا شــروق شــمٍس تعلــن نهايــة الظلــم والظــام 

الــذي  أنــا  أرجــاء املعمــورة،  فــي  الســام واملســاواة  وتنشــر 

أخــرى   
ً
تــارة وباإللحــاد   

ً
تــارة باملجوســية  جلدتــي  بنــو  ُيتهــم 

مــن  النــار   
ّ

أن تناســوا  وقــد  الديــن،  باســم  دمــي  وُيهــدر 

وأهــم  أعظــم  مــن  والتــزال  كانــت  وأّنهــا  الحيــاة  عناصــر 

 
ً
وســاما  

ً
بــردا أصبحــت  قــد  وأّنهــا  البشــرية  االكتشــافات 

علــى إبراهــام وهــو يدعــو إلــى الوحدانيــة فــي ربوعنــا، وهــي 

عينهــا التــي استأنســها ابــن املــاء فــي جبــل طــور فخلــع نعليــه 

نــا نحــن مــن تتّبعنــا نجمــة يســوع 
ّ
فــي حضرتهــا، وتناســوا بأن

ــرين بميــاد نبــي الســام وحامليــن لــه الهدايــا والطعام 
ّ

مبش

تلــك النجمــة التــي التــزال تعتلــي شــجرة امليــاد، وهــا قــد 

ثمانــي  الشــجرة  وتزينــت  وطنــي  فــي  مــرات  ثمانــي  أثلجــت 

إلــى  ترنــو  العيــون  والزالــت  واألجــراس  باالخضــرار  مــرات 

صفــت 
ُ
قتلعــت األشــجار وق

ُ
الربيــع وتنشــد الســام، لقــد ا

لتتحــول إلــى فحــٍم أســود اللــون ليمــوت االخضــرار، وفــي 

افيتنــا هــذه لــم يغــري ـ تجــار الحــروب والعالــم الحــر  جغر

كمــا يســمون أنفســهم ـ البيــاض بقــدر مــا أغراهــم اســوداد 

الغــاز أطيــب  الــذي أســال لعابهــم وكانــت رائحــة  النفــط 

تهــدي  األجــراس  تعــد  ولــم  والغــار،  الســماق  رائحــة  مــن 

بالرعــب  اآلن  تنــذر  ولكنهــا  اآلب،  إلــى  الضالــة  الخــراف 

الوقــت  فــي  تغريــدة،  كل  عنــد  ــا 
ّ
من يقتــرب  الــذي  واملــوت 

أوربــا، وهنــا  أزقــة  فــي  الســام والفــرح   طبــول 
ّ

ــدق
ُ
ت الــذي 

نســمع صداهــا الــذي ينــذر عــن قــرب حــرٍب جديــدٍة، لــن 

نلبــس الثيــاب الحمــراء التــي تحمــل أشــرطة بيضــاء ولــن 

ــر بلحــى بيضــاء، فنحــن جــرح مكلــوم ينزف، وقد تلّونت 
ّ

نتنك

أجســادنا باالحمــرار ومــن لــم تبيــّض عينــه مــن البــكاء علــى 

فقــد  أحدهــم،  اختطــاف  أو  أبنائــه  أو  إخوتــه  استشــهاد 

فــي طوابيــر طويلــة  يقــف  القهــر، وهــو  مــن  ابيــّض شــعره 

ل والهــوان، أنــا الــذي كانــت تشــبع 
ّ

 برائحــة الــذ
ً
ينتظــر خبــزا

علــى طواحينــي حتــى طيــور البــراري وُيعالــج بزيــت زيتونــي 

املبــارك، حيــث ال ســغوب وال فاقــة علــى أر�ســي، فمــا راق 

ذلــك لهوالكــو العصــر وســلطان العثمانييــن الجــدد، فأبــى 

 أو أهجر ماعب الصبا، ال تثريب 
ً
إال أن يرى دمي مسفوكا

عليــك يــا وطنــي ســتبقى ســبيكة ً لــن تحرقهــا النيــران ولــن 

الســام،  منــي  لــك  الســام  عيــد  فــي  االنصهــار،  فيهــا  يؤثــر 

وهلل فــي ســماك املجــد، وبشــعبك املســرة وألطفالــك الفــرح 

الخلــود. ولشــهدائك  واملــرح 

 يــا وطنــي وكّل 
ً
لتبــق شــموعك وضــاءة ووجهــك ضاحــكا

أيامــك ميــاد وفــرح.

ه وأنشودة السالم
ّ
الطفل وأم

رحيل املفكر الكردي الربوفيسور مجال نبز

 ضحاياها بعدُجمزرة »جرنك« بالقامشلي يف ذكراها الثامنة والثالثني
ْ
ف

َ
نص

ُ
 مل ت

ٌ
مظلمة

األخيــرة  األســابيع  فــي  مــرض عضــال  مــع  بعــد صــراع 

مــن حياتــه، أغمــض املفكــر الكــردي الشــهير البروفيســور 

الســبت  يــوم  صبــاح  أبديــة،  رحلــٍة  فــي  عينــاه  نبــز  جمــال 

برليــن  مستشــفيات  إحــدى  فــي   ،2018 األول  كانــون   8

.
ً
ناهــز /85/ عامــا األملانيــة، عــن عمــٍر 

نعاه أحزاب ومؤسســات كردســتانية وعزاه عشــرات 

أخــرى، كمــا عــزاه شــخصيات سياســية وثقافيــة وحضــر 

في وداعه وتشــييع جثمانه آالف من محبيه، ووري الثرى 

وصــل  أن  بعــد  معروف(-الســليمانية،  )تلــة  مقبــرة  فــي 

إلــى مطــار أربيــل، يــوم الســبت 22 كانــون األول 2018، 

باســتقبال رســمي، وبحضــور ممثليــن عــن 

الظــام،  جنــح  وتحــت  ماطــرٍة،  شــتائية  ليلــٍة  فــي 

تســللْت مجموعــة مــن القتلــة املرتزقــة بأمــٍر مــن أجهــزة 

إلــى  بالســاح   
ً
مدججــة التركيــة  الحكومــة  اســتخبارات 

لتصفيــة  القامشــلي  مدينــة  ضواحــي  إحــدى  )جرنــك( 

بعــض الشــخصيات السياســية الكرديــة مــن حــزب كاوا 

بمــا فيهــم رئيــس الحــزب، الذيــن كانــوا فــي ضيافــة املواطــن 

كابــرش. رمضــان  املغــدور  الســوري  الكــردي 

يــوم  مــن  دقائــق  وخمــس  الثامنــة  الســاعة  تمــام  فــي 

بيــَت  1980/12/12)*(، داهمــْت مجموعــة مــن القتلــة 

علــى  النــار  بإطــاق  وبــدأت  كابــرش  رمضــان  املغــدور 

وأطفــاٍل  ونســاِء  رجــال  مــن  املنــزل  فــي  صادفْتهــم  مــن  كل 

وراَءهــا   
ً
مخلفــة هاربــة،  ــْت 

ّ
وول قتلــى  فأردْتهــم  وضيــوف 

 مــن الجرحــى، ثــم تــوارْت عــن األنظــار 
ً
 وعــددا

ً
15 شــهيدا

دون أن تعترضهــا أو تاحقهــا قــوات األمــن الســوري التــي 

 أو تتجــه صــوب منطقــة إطــاق النــار 
ً
لــم تحــرك ســاكنا

مــن  املجرمــون  تمكــن  الثانــي، حيــث  اليــوم  قبــل صبــاح 

بادهــم. إلــى  والعــودة  االختفــاء 

مــن  الجريمــة  حصيلــة  وكانــت     15

 15


