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

ٌ

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

عام جديد ...معطيات ورؤية األولوية

مــع توديــع عــام  2018ودخولنــا العــام الجديــد  ،2019و انشــغال الكثيريــن
باالحتفــاء بقدومــه ،كل حســب بيئتــه ونوازعــه ،ليتأمــل املتابــع صــور ومشــاهد العــام
الفائــت ،واإلفتــكاربمــا تحملــه األيــام القادمــة ،تتــراءى أمــام أعيــن معظــم الســوريين
حالة االحتقان واأل�ســى التي تمثلت بدوران األزمة الســورية في حلقاتها ،الذي أعاق
ً
حصــول أي تقــدم لتســوية سياســية وحــل ســلمي يضــع حــدا للمآ�ســي والصعوبــات
الجمــة التــي عاشــها الســوريون علــى مـ ّـر األعــوام الســبعة املنصرمــة ،املثقلــة
ً
بفظائــع و انتهــاكات صارخــة لحيــاة النــاس ،بصــرف النظــر عــن معتقداتهــم؛ بــدءا
مــن محافظــة الســويداء ومحيــط العاصمــة دمشــق والباديــة الســورية وحواضرهــا،
ً
مــرورا بمحافظــة إدلــب وجوارهــا ،و انتهـ ًـاء باالحتــال التر ـكـي ملنطقــة عفريــن ،وتشــريد
ً
ُ
ً
أهلهــا الك ــرد ،وصــوال بمشــاهد الحشــود العســكرية لتركيــا تحضيــرا لشــن عــدوان
واســع علــى مناطــق شــرق الفــرات ،لينشــط ويتهافــت البعــض مــن املعارضــة الســورية
ً
(املتباكيــة علــى اإلســام والعروبــة) لتســويغ أعمــال وسياســات تركيــا ،التــي بــات جليــا
ً
لــكل ذي بصيــرة أنهــا تضيــق ذرعــا كلمــا انحســرنفــوذ قــوى التكفيــراإلرهابــي بمختلــف
ُ
مســمياتها ،بــل وتفقــد توازنهــا كلمــا كان لك ــرد ســوريا حضــور نشــط علــى نقيــض مــع
مشــاريع (دولــة الخالفــة) ومآربهــا التوســعية.
لــم تنفــع املؤتمــرات واالجتماعــات املاراتونيــة فــي ســباق القــوى اإلقليميــة
والدولية ،في ســياق مســاعي بلورة واعتماد مخرج ســلمي للتســوية ،رغم قرارمجلس
األمــن الدولــي املجمــع عليــه رقــم  ،/2254/الــذي كان مــن بيــن مشــتقاته عمــل مكثــف
ً
لتشــكيل (لجنــة دســتورية) قبــل حلــول العــام الجديــد ،الــذي سيســتقبل مبعوثــا
ً
ً
ً
أمميــا جديــدا للملــف الســوري غيــر بيدرســون خلفــا للســيد ديمســتورا ،وبيــن يديــه
تجربــة غنيــة ومعطيــات جديــدة ،عنوانهــا األبــرز رســوخ حضــور روســيا االتحاديــة
ودورهــا األبــرز فــي مســارات امللــف الســوري برمتــه ،الــدور الــوازن لجمهوريــة مصــر
العربيــة و انفتــاح رســمي للعديــد مــن الــدول العربيــة علــى حكومــة دمشــق ،هشاشــة
وال مصداقيــة الجانــب الرســمي املمثــل للمعارضــة بحكــم ثبــوت ارتهــان قياداتهــا
النافــذة لســلطات الحــزب الحاكــم فــي تركيــا ،انحســار دور تنظيــم الدولــة (داعــش)
دون انتهائــه ،مــع تبعــات اإلبقــاء علــى االحتــال التر ـكـي ملنطقــة عفريــن وملــف محافظــة
ً
إدلــب دون معالجــة؛ بحيــث يتجلــى واضحــا مــدى مماطــات تركيــا وتنصلهــا عــن
ً
الوعــود والتفاهمــات وفــق اتفاقــات أســتانه ،فضــا عــن اســتهتارها املكشــوف بوجــود
ومقــررات مجلــس األمــن ومواثيــق األمــم املتحــدة وضربهــا عــرض الحائــط قــرارات
ً
املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان التــي هــي عضــوا فيهــا ...وهــذا كلــه يفيــد بــأن
ُ
تركيا هي الالعب اإلقليمي الرئيس املجاور لســوريا التي تعيق عملية إحالل الســام
ً
واألمــان فيهــا ،ويــروق لهــا إطالــة أمــد أزمتهــا بغيــة مواصلــة االســتثمار فيهــا ،خدمــة
ألجنــدات وتوحــش اإلســام السيا�ســي ورعايتــه علــى الصعيديــن املحلــي واإلقليمــي،
إال أن الريــاح تجــري بمــا ال تشــتهي ســفنها مهمــا تعالــت نبــرات خطابهــا أو اســتترت
وتخفــت وراء شــعارات الديــن ودعــاوى الدفــاع عــن القوميــة واســتحضار رمزيــات
زمــن الســلطنة العثمانيــة ،فــي نهايــات العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين
.2019
ً
ُ ً
ً
عام جديد أقل معاناة للسوريين كـردا وعربا ،مسلمين ومسيحيين.
نحو ٍ
ً
يدا بيد من أجل السلم والحرية واملساواة.
كل عام و أنتم بخير

فريدريك نيتشه
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الثمن 100 :ل.س

قامشلو :تظاهرة احتجاجية يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

ً
عل ــى م ــدار  /70/عام ــا كان االحتف ــاء
بي ــوم العاش ــر م ــن كان ــون األول ،الي ــوم
ً
العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان ،ش ــعلة
للمضطهدي ــن واملقهوري ــن ف ــي أرج ــاء
ً
املعم ــورة ،ش ــعوبا وأجن ــاس وأن ــاس ،ف ــي
النض ــال ألج ــل االنعت ــاق وني ــل حق ــوق
طبيعي ــة بحري ــة وكرام ــة.

به ــذه املناس ــبة ،ظه ــر ي ــوم اإلثني ــن
 ،2018/12/10خرج ــت تظاه ــرة حاش ــدة
تح ــت ش ــعار «ال لالحت ــال الترك ــي
وانتهاكات ــه ف ــي عفري ــن» ،ف ــي مدين ــة
القامش ــل ي-الجزيرة الس ــورية ،ع ب ــر
ً
ش ــارع الس ــياح ي ،متمرك ــزة أم ــام مبن ــى
2
ممثلي ــة األم ــم املتح ــدة،

كوباين ...رفض مجاهريي عارم للتهديدات التركية

كوبان ــي الت ــي وقف ــت ف ــي وج ــه أعت ــى
التنظيم ــات اإلرهابي ــة ودحرته ــا ،والت ــي
ذاق ــت م ـ َّـر الع ــدوان ووحش ــية الهم ــج،
ترف ــض التهدي ــدات التركي ــة ض ــد مناط ــق
ش ــرق الف ــرات ،وتدي ــن اعت ــداءات
الجي ــش الترك ــي وتصريح ــات ق ــادة أنق ــرة
ُ
الحاق ــدة ض ــد الك ـ ــرد.
من ــذ أن اش ــتدت تل ــك التهدي ــدات،

ب ــادرت اإلدارة الذاتي ــة ف ــي (إقلي ــم
الف ــرات) إل ــى تش ــكيل خلي ــة أزم ــة ف ــي
مدين ــة كوبان ــي ،تتك ــون م ــن ممثل ــي
مؤسس ــات اإلدارة وممثل ــي أح ــزاب
كردية ،حيث قامت بعدة أنشطة ،منها
تنصي ــب خي ــم اعتصام ــات جماهيري ــة
عل ــى الح ــدود م ــع تركي ــا (قري ــة ق ــرة م ــغ
3
– كوبان ــي ،ت ــل أبي ــض،

2

الوحـــــدة Yekîtî
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قضايا وطنية

أطماعه ــا الخبيث ــة القاضي ــة بقض ــم
الوقوف ضد أي تهديد أو عدوان على شعوب مشال وشرق سوريا
أج ــزاء م ــن الوط ــن الس ــوري ،بغي ــة
ُ
تفكي ــك وحدت ــه وتقس ــيمه ال ــى دوي ــات
ك ـ ــرد وع ــرب وآش ــوريين ،وس ــريان االجتماعي ــة وغيره ــا،
أكثم نعيسة 2018-12-22/
متنازع ــة ومتحارب ــة.
أن ــا اإلنس ــان الس ــوري البس ــيط وأزدي ــة ...وغيره ــم ،ض ــد أي تهدي ــد أو للوق ــوف إل ــى جان ــب
الي ــوم ،الوطني ــة الحق ــة تضعن ــا
وبإمكانات ــي املتواضع ــة ،أعل ــن تضامن ــي ع ــدوان عليه ــم ،وأناش ــد جمي ــع اإلخ ــوة أخوته ــم ف ــي الش ــمال الس ــوري الذي ــن
الكام ــل ووقوف ــي ال ــى جان ــب أخوان ــي الس ــوريين م ــن مختل ــف االنتم ــاءات يتعرض ــون لتهدي ــد أصح ــاب النزع ــة عل ــى مح ــك التجرب ــة ،كاش ــفة ع ــن م ــا
ش ــعوب ش ــمال وش ــرق س ــوريا ،م ــن السياس ــية الوطني ــة واملكون ــات العثماني ــة الجدي ــدة ،ويقف ــون ف ــي وج ــه ه ــو رث كاذب ،وم ــا ه ــو وطن ــي وص ــادق.
قامشلو :تظاهرة في ...تتمة
ً
وذل ــك تلبي ــة لدع ــوة م ــن ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي).
رف ــع املحتج ــون بأياديه ــم ص ــور
ُ
ويافط ــات ت ع ب ــر ع ــن حج ــم وبش ــاعة
ُ
االنته ــاكات والجرائ ــم الت ــي ت رتك ــب
ف ــي منطق ــة عفري ــن ،م ــن قب ــل جي ــش
االحتالل التركي وأعوانه من تنظيمات
ً
ومجموع ــات إرهابي ــة ،إضاف ــة إل ــى
الفت ــات كتب ــت عليه ــا ش ــعارات باللغ ــات
العربي ــة والكردي ــة واإلنكليزي ــة تق ــول:
 التغي ي ــر الديمغراف ــي انته ــاكص ــارخ لحق ــوق اإلنس ــان ف ــي عفري ــن.
 كل الجه ــود م ــن أج ــل ع ــودةاملهجري ــن إل ــى دياره ــم.
 يس ــقط االحت ــال الترك ــي لعفري ــنواألرا�ض ــي الس ــورية.
 ال لتغيير املعالم الحضارية. ال للتخري ــب وأعم ــال الس ــطووالنه ــب املمنه ــج.
كم ــا ألق ــى مصطف ــى مش ــايخ نائ ــب
س ــكرتير الح ــزب أم ــام الحض ــور كلم ــة،
رك ــز فيه ــا عل ــى «االنته ــاكات الحاصل ــة
ف ــي عفري ــن ،م ــن قت ــل واغتص ــاب ونه ــب
للممتل ــكات ،م ــن قب ــل الفصائ ــل
اإلس ــامية املتطرف ــة واملدعوم ــة
م ــن الحكوم ــة التركي ــة ،وبتخطي ـ ٍـط
ممنه ـ ٍـج م ــن جان ــب أجهزته ــا األمني ــة»،
وعل ــى «التهدي ــدات املتك ــررة ف ــي ش ــن
ع ــدوان عل ــى املناط ــق الكردي ــة» ،وأثن ــى
ف ــي كلمت ــه عل ــى دور وحـ ــدات حماي ــة
الش ــعب واملرأة  YPG-YPJوقوات س ــوريا
الديمقراطي ــة ،ف ــي الدف ــاع ع ــن عفري ــن
وكاف ــة املناط ــق الس ــورية ،ومقاومته ــا
الباس ــلة ف ــي القض ــاء عل ــى اإلره ــاب
ودح ــره ....
وق ــرأ حس ــين ب ــدر عض ــو الهيئ ــة
ً
القيادي ــة كلم ــة باس ــم الح ــزب،
موجه ــة إل ــى األمي ــن الع ــام لألم ــم
املتح ــدة ،مكتوب ــة باللغتي ــن العربي ــة
واإلنكليزي ــة ،والت ــي ت ــم تس ــليمها

للمعنيي ــن ف ــي مق ـ ّـر املمثلي ــة ،فيم ــا يل ــي
نصه ــا العرب ــي:
األمي ــن الع ــام لهيئ ــة األم ــم املتح ــدة
الس ــيد أنطوني ــو غوتيري ــس املح ت ــرم
تحي ــة طيب ــة وبع ــد:
نح ــن ف ــي ح ــزب الوح ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
(يكيت ــي) ،الي ــوم وأم ــام ّ
مقرك ــم الكائ ــن
ف ــي مدين ــة القامش ــل ي ف ــي س ــوريا،
قمن ــا بوقف ــة احتجاجي ــة ،بمناس ــبة
الي ــوم العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان ،ض ــد
االحت ــال الترك ــي وانته ــاكات قوات ــه،
وكذل ــك انته ــاكات الكتائ ــب العس ــكرية
املتحالف ــة معه ــا ،بح ـ ّـق س ــكان منطق ــة
عفري ــن ،وال ــذي ُي ن ــدى ل ــه جبي ــن
اإلنس ــانية م ــن ممارس ــات وانته ــاكات
ض ــد البش ــر والش ــجر ،وكل ذل ــك بغي ــة
تغي ي ــر الهوي ــة الكردي ــة وف ــق مخط ــط
عنص ــري ممنه ــج للتطه ي ــر العرق ــي
والتغي ي ــر الديمغراف ــي ،حي ــث ت ـ ّـم
توطي ــن عوائ ــل تل ــك الكتائ ــب املتحالفة
م ــع االحت ــال الترك ــي ،بع ــد ط ــرد س ــكانها
األصليي ــن م ــن خ ــال ممارس ــة كاف ــة
أن ــواع التعذي ــب وف ــرض األت ــاوات وح ــرق
املزارع وتدمير املعالم األثرية والدينية
واالعتق ــاالت الكيفي ــة وف ــرض اللغ ــة
والعمل ــة التركي ــة ،وكذل ــك اس ــتبدال
أس ــماء املعال ــم م ــن كردي ــة إل ــى تركي ــة.
ل ــذا نتق ــدم إليك ــم بندائن ــا ه ــذا
ً
ألنك ــم الجه ــة املخول ــة عاملي ــا لوق ــف
ه ــذه االنته ــاكات والضغ ــط عل ــى
النظ ــام الترك ــي وحلفائ ــه باالنس ــحاب
م ــن منطق ــة عفري ــن وكل املناط ــق
الس ــورية املحتل ــة ،وتس ــهيل الع ــودة
اآلمن ــة لس ــكانها األصليي ــن ،وكلن ــا ثق ــة
بأنك ــم س ــتحققون العدال ــة وتنش ــرون
الس ــام ف ــي رب ــوع بالدن ــا س ــوريا.
بع ــد انته ــاء الوقف ــة بح ــدود الس ــاعة
الحادي ــة عش ــرة والنص ــف ،توج ــه
املحتج ــون ف ــي مس ــيرة منظم ــة حاملي ــن

الفتاته ــم والص ــور إل ــى مكت ــب الح ــزب
القري ــب م ــن موق ــع االعتص ــام.
وم ــن جهته ــا أص ــدرت هيئ ــة رئاس ــة
ً
التحال ــف الوطن ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
ً
بيان ــا ف ــي  10كان ــون األول 2018م ،ج ــاء
في ــه ( :تح ـ ُّـل علين ــا ه ــذه الذك ــرى وم ــا
زال العال ــم يئ ــن تح ــت وط ــأة انته ــاكات
حق ــوق اإلنس ــان ف ــي الكث ي ــر م ــن أرج ــاء
ً
املعم ــورة ،وخاص ــة ف ــي بلدن ــا س ــوريا
ً
ً
الت ــي تش ــهد صراع ــا دامي ــا من ــذ س ــنوات،
َّ
خل ــف املاليي ــن م ــن الضحاي ــا بي ــن قتي ــل
و جري ــح و مفق ــود وأس ــير ومش ــرد والج ــئ
وأرمل ــة ويتي ــم  ...لتعك ــس ه ــذه الص ــورة
أبش ــع تجليات انتهاك حقوق اإلنس ــان،
ف ــي ظ ــل تناف ــس الق ــوى العس ــكرية و
السياس ــية ،وبالتزام ــن م ــع التدخ ــات
الدولي ــة واإلقليمي ــة ،الت ــي ال تأخ ــذ
بالحس ــبان س ــوى مصالحه ــا ،بغ ــض
النظ ــر ع ــن الجان ــب اإلنس ــاني.
والش ــعب الك ــردي ف ــي س ــوريا
ً
أيض ــا كان ل ــه نصيب ــه الوف ي ــر م ــن
تعرض ــه له ــذه االنته ــاكات ،وبش ــكل
ً
مضاع ــف ،م ــرة لكون ــه ج ــزء م ــن الوط ــن
ً
الس ــوري ،ولكون ــه ك ــردي م ــرة أخ ــرى،
فتعرض ــت مناطق ــه لهج ــوم برب ــري
م ــن عصاب ــات « داع ــش « وغيره ــا م ــن
العصاب ــات االرهابي ــة املس ــلحة ،حي ــث
ش ــهدت املناط ــق الكردي ــة العدي ــد
م ــن العملي ــات االنتحاري ــة اإلرهابي ــة،
خلف ــت املج ــازر املروع ــة بح ــق أبنائه ــا
اآلمني ــن ،كم ــا تعرض ــت العدي ــد م ــن
امل ــدن والبل ــدات الكردي ــة لهج ــوم
ً
مباش ــر م ــن قبله ــا ،وخاص ــة ف ــي كوبان ــي
وك ــري س ــب ي وس ــري كاني ــه وغيره ــا م ــن
املناط ــق ،مم ــا س ــاهمت خ ــال عملي ــات
ً
ً
الهج ــوم والتحري ــر دم ــارا واس ــعا ف ــي
بنيته ــا التحتي ــة....
أم ــا عفري ــن املحتل ــة م ــن قب ــل
الس ــلطات التركي ــة ومرتزقته ــا م ــن
الفصائ ــل العس ــكرية اإلرهابي ــة

ً
ً
فتعت ب ــر ش ــاهدا حي ــا عل ــى أفظ ــع
االنته ــاكات لحق ــوق اإلنس ــان ،حي ــث
ً
تش ــهد ه ــذه املنطق ــة الكردي ــة تغي ي ــرا
ً
ً ُ
ديمغرافي ــا ممنهج ــا ،ت ش ــرف عليه ــا
س ــلطات االحت ــال الترك ــي ،م ــن خ ــال
تغي ي ــر الطاب ــع الك ــردي للمنطق ــة
بتبدي ــل األس ــماء الكردي ــة ملعامله ــا،
ً
إضاف ــة إل ــى تهج ي ــر س ــكانها األصليي ــن،
واس ــتقدام املهجري ــن م ــن مناط ــق ري ــف
دمش ــق وإس ــكانهم ف ــي تل ــك املناط ــق،
وكان آخ ــر ه ــذه الخط ــوات إقام ــة
القري ــة الش ــامية ،ف ــي خط ــوة أش ــبه
باملس ــتوطنات العنصري ــة .وذل ــك إل ــى
جان ــب عملي ــات القت ــل واالختط ــاف
والتعذي ــب والس ــلب والنه ــب الت ــي
تحدث بش ــكل ش ــبه يومي ألبناء ش ــعبنا
ً
الك ــردي هن ــاك ،وخاص ــة اإليزيديي ــن
الذي ــن عان ــوا الوي ــات عل ــى أي ــدي ق ــوات
االحت ــال ومرتزقته ــا.
 ...ال يس ــعنا إال أن نوج ــه نداءن ــا
إل ــى كاف ــة الهيئ ــات الدولي ــة واملنظم ــات
املعني ــة بحق ــوق اإلنس ــان أن تب ــدأ
بتح ــرك ف ــوري وج ــاد لوض ــع ح ـ ّـد
ملأس ــاة الس ــوريين ،وتق ــوم بالضغ ــط
عل ــى الس ــلطات التركي ــة أن تنس ــحب
م ــن املناط ــق الت ــي تحتله ــا ف ــي الش ــمال
الس ــوري ،وتك ــف ع ــن التدخ ــل الس ــافر
ف ــي الش ــؤون الس ــورية ،وتتوق ــف ع ــن
دعمه ــا للجماع ــات اإلرهابي ــة فيه ــا ،كم ــا
أنن ــا ندع ــو الق ــوى الدولي ــة للمس ــاهمة
ف ــي ح ــل األزم ــة الس ــورية وف ــق ق ــرارات
جني ــف /م ــن خ ــال الح ــوار الس ــلم ي
بي ــن مختل ــف الفرق ــاء ،وض ــرورة تمثي ــل
مختل ــف ش ــرائح املجتم ــع الس ــوري
ً
ف ــي املفاوض ــات ،وخاص ــة ممثلي ــن ع ــن
ً
الش ــعب الك ــردي ،وص ــوال إل ــى دس ــتور
وطن ــي عص ــري توافق ــي يق ـ ّـر بالحق ــوق
القومي ــة للش ــعب الك ــردي ف ــي س ــوريا
وف ــق العه ــود واملواثي ــق الدولي ــة ف ــي بل ــد
ديمقراط ــي ب رملان ــي تع ــددي المرك ــزي.)...
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قرار بسحب القوات األمريكية من سوريا ....تهديدات تركية متواترة ،ورفض واسع لها
ف ــي خض ــم توات ــر التهدي ــدات التركي ــة

العدي ــدة الرافض ــة لتل ــك التهدي ــدات،

بش ــن عملي ــة عس ــكرية واس ــعة النط ــاق

أص ــدرت أح ــزاب وأط ــر سياس ــية العدي ــد م ــن
البيان ــات

ض ــد مناط ــق منب ــج وش ــرق الف ــرات ،وتض ــارب

السياس ــية.

األنب ــاء والتكهن ــات والتحلي ــات السياس ــية،

مجلس سوريا الديمقراطية

فاج ــأ الرئي ــس األمريك ــي دونال ــد ترام ــب

ق ــال ف ــي بي ــان ل ــه بتاري ــخ ،2018/12/14

املجتم ــع الدول ــي وش ــعوب ودول املنطق ــة

«عملن ــا عل ــى الحف ــاظ عل ــى حس ــن الج ــوار

وأوس ــاط إدارت ــه والطبق ــة السياس ــية
ً
أألمريكي ــة عموم ــا واملراقبي ــن ،عب ــر تغري ــدة

والس ــع ي ل ــه ،لك ــن ه ــذه التهدي ــدات تؤك ــد
أكب ــر م ــن التحال ــف الدول ــي لالس ــتمرار فيه ــا،

العدواني ــة التركي ــة وس ــعيها بض ــرب اس ــتقرار

توتي ــر ،ي ــوم األربع ــاء  19كان ــون األول ،2018

إذ فال ــت القي ــادة العام ــة ل ـ «قس ــد»،

وزي ــادة الدع ــم بكاف ــة األش ــكال للق ــوات

بإع ــان عزم ــه س ــحب الق ــوات األمريكي ــة

ف ــي بي ــان له ــا بتاري ــخ  ،2018/12/20إن «ق ــرار

املقاتل ــة عل ــى األرض ،ولي ــس االنس ــحاب

وأم ــن ه ــذه املناط ــق ،م ــا يش ــجع إع ــادة إنت ــاج
ً
داع ــش م ــرة أخ ــرى ،لتعي ــث فس ــادا بجس ــد

العامل ــة ضم ــن التحال ــف الدول ــي املناه ــض

البي ــت األبي ــض القا�ض ــي باالنس ــحاب م ــن
ً
ش ــمال وش ــرق س ــوريا ،س ــيؤثر س ــلبا عل ــى

منه ــا ،»...وأضاف ــت ،أن ــه س ــيكون لق ــرار

س ــوريا ...لذل ــك ندع ــو كل الس ــوريين

االنس ــحاب «تداعي ــات خطي ــرة تؤث ــر عل ــى

للوق ــوف

الخبيث ــة

م ــا كان يأمل ــه ش ــعوب تل ــك املناط ــق م ــن

سيا�س ــي وعس ــكري ف ــي املنطق ــة وت ــرك

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

ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة «قس ــد» ف ــي
ً
حمايته ــا م ــن أي ع ــدوان ،ب ــل ودعمه ــا سياس ــيا
ً
ً
واقتصادي ــا ،خاص ــة ف ــي وج ــه تهدي ــدات تركي ــا

حمل ــة مكافح ــة اإلره ــاب وس ــيعطي لإلره ــاب
ً
ً
ً
وداعمي ــه ومؤيدي ــه زخم ــا سياس ــيا وميداني ــا
ً
ً
وعس ــكريا لالنتع ــاش مج ــددا» ،وأك ــدت أن

االس ــتقرار والس ــلم العالم ي...وخل ــق ف ــراغ

للحكوم ــة التركي ــة ،ك ــي ال تزي ــد عل ــى املأس ــاة

ش ــعوبها بي ــن مخال ــب الق ــوى والجه ــات

عل ــى ت ــراب س ــوريا وس ــيادتها بتوحي ــد الص ــف

«معرك ــة مكافح ــة اإلره ــاب ل ــم تنته ــي بع ــد،

املعادي ــة».

ول ــم يت ــم بع ــد إلح ــاق الهزيم ــة النهائي ــة به ،بل

وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،إل ــى جان ــب تل ــك

تج ــاه ه ــذه التهدي ــدات وت ــرك كاف ــة الخالف ــات
ً
ً
جانب ــا ،ألن األم ــر س ــيزداد س ــوءا ،م ــا ل ــم

وأعوانه ــا ،بع ــد أن أدت واجبه ــا عل ــى أكم ــل
وج ــه ف ــي دح ـ ّـر تنظي ــم داع ــش اإلرهاب ــي

ه ــي ف ــي مرحل ــة حاس ــمة ومصيري ــة ،تتطل ــب
ً
تضاف ــر الجه ــود م ــن ِق ب ــل الجمي ــع ودعم ــا

التظاه ــرات العارم ــة الت ــي عم ــت املناط ــق

يك ــن هن ــاك رادع له ــذا التصعي ــد ،وندع ــو

امله ــددة بالع ــدوان الترك ــي ،واألنش ــطة

الجمي ــع لتحم ــل مس ــؤوليتهم

كوباني ،رفض ...تتمة
ناحي ــة س ــلوك) ،حي ــث زار خيم ــة ت ــل
أبي ــض ،بتاري ــخ  ،2018/12/18وف ــد
م ــن أح ــزاب وفعالي ــات وإدارة إقلي ــم
الف ــرات ،وألق ــى باس ــمه مو�س ــى كن ــو
ً
كلمة ،جاء فيها « :إننا ف ي إقليم الفرات
م ــع أي ح ــوار ملصلح ــة ش ــعبنا الس ــوري
ووح ــدة املوق ــف والخط ــاب السيا�س ــي،
العم ــل عل ــى تمتي ــن الجبه ــة الداخلي ــة
وح ــث الش ــعب عل ــى التمس ــك بأرض ــه
والدف ــاع ع ــن حريت ــه وكرامت ــه م ــن خالل
اإلع ــام والنش ــاطات الجماهيري ــة،
الوق ــوف أم ــام اإلع ــام املغ ــرض ال ــذي
يب ــث الخ ــوف والرع ــب والبلبل ــة والفت ــن
والبق ــاء عل ــى التواص ــل والتش ــاور ...كم ــا
إنن ــا ندي ــن ونس ــتنكر وبأش ــد العب ــارات
التهدي ــدات التركي ــة الرعن ــاء ض ــد جمي ــع
املكون ــات ف ــي ش ــمال ش ــرق س ــوريا
ً
،الذي ــن يعيش ــون مع ــا كأخ ــوة بس ــام
،أم ــان ،اس ــتقرار وعي ــش مش ــترك».
ً
وأيض ــا قام ــت الخلي ــة بتنظي ــم
اعتص ــام جماه ي ــري كب ي ــر ،بحض ــور
فعالي ــات مجتمعي ــة ،وصل ــت أع ــداد
املش ــاركين في ــه إل ــى  /20/أل ــف ،وذل ــك
ي ــوم الخمي ــس  ،2018/12/20أم ــام
قاع ــدة التحال ــف الدول ــي ف ــي خ ــراب
عش ــق-ناحية الجلبية-كوبان ــي.

وق ــد ُرفع ــت ف ــي تل ــك األنش ــطة
ص ــور ش ــهداء وحـ ــدات حماي ــة الش ــعب
وامل ــرأة  YPG-YPJوش ــهداء ق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة «قس ــد» ،وش ــعارات
ُ
متف ــق عليه ــا ،ت دي ــن وترف ــض التهديدات
ُ
واالعت ــداءات التركي ــة ،وت حي ــي املقاوم ــة
وبط ــوالت ال ـ  YPG-YPJو «قس ــد».
وزار وف ـ ٌـد ممث ــل ع ــن االعتص ــام،
مؤل ــف م ــن ثماني ــة (ش ــيوخ عش ــائر،
ممثل ــي أح ــزاب كردي ــة ،ممثل ــي
فعالي ــات املجتم ــع املدن ــي وامل ــرأة)،
قي ــادة ق ــوات التحال ــف ف ــي موق ــع
(ش ــركة االس ــمنت-الفارج) ق ــرب قري ــة
خ ــراب عش ــق ،وق ـ ّـدم رس ــالة موجه ــة
إل ــى الرئي ــس دونال ــد ترام ــب باللغ ــة
اإلنكليزي ــة ،حي ــث وع ــد املس ــؤولون
بإيصاله ــا ،الذي ــن أب ــدوا تعاطفه ــم م ــع
مطال ــب املعتصمي ــن.
وأف ــاد مو�س ــى كن ــو عض ــو الهيئ ــة
القيادي ــة لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
وعضو الوفد الزائر ،لجريدة الوحـدة،
أن الرس ــالة تضمن ــت مطال ــب (ف ــرض
حظ ــر ج ــوي عل ــى ش ــمال ش ــرق ي س ــوريا،
زي ــادة نق ــاط املراقب ــة عل ــى الح ــدود
الش ــمالية لس ــوريا ،الدع ــم السا�س ــي
والدبلوما�س ــي ل ــإدارة الذاتي ــة ،الدع ــم

العس ــكري لق ــوات «قس ــد» ف ــي الدف ــاع
ع ــن نفس ــها وحماي ــة األم ــن واالس ــتقرار
ودح ـ ّـر االره ــاب ،العم ــل عل ــى دع ــم أط ــر
سياس ــية ممثل ــة ملكون ــات وش ــعوب
ش ــمال س ــوريا والدف ــع باتج ــاه ف ــرض
مش ــاركتها ضم ــن الجه ــود الدولي ــة
واللجن ــة الدس ــتورية).
وأض ــاف كن ــو أن خلي ــة األزم ــة تل ــك
ق ــد اتخ ــذت ع ــدة ق ــرارات ف ــي إط ــار اقلي ــم
الف ــرات ّ
وقدم ــت اقتراح ــات ملجل ــس
س ــوريا الديمقراطي ــة ،منه ــا:
 إط ــاق عملي ــة ح ــوار ك ــردي-ك ــردي ،وك ــردي س ــوري ب ــدون اس ــتثناء.
توجي ــه االع ــام الك ــردي
إل ــى التس ــامح واألخ ــوة والتكات ــف
والكردايت ــي ،ونب ــذ مصطلح ــات
والعمال ــة.
الخيان ــة
تمتي ــن الجبه ــة الداخلي ــة
ووح ــدة الص ــف والكلم ــة والخط ــاب
ا لسيا �س ــي .
الوق ــوف أم ــام اإلع ــام
املغ ــرض ال ــذي يخل ــق الخ ــوف والرع ــب
والبلبل ــة بي ــن الجماه ي ـر.
ح ــث الش ــعب عل ــى التمس ــك
بأرض ــه والدف ــاع ع ــن حريت ــه وكرامت ــه.
البق ــاء عل ــى تواص ــل وتش ــاور
-

لإلره ــاب ف ــي س ــوريا.
اإلدارة األمريكي ــة ه ــو الوف ــاء بتحالفه ــا م ــع

والت ــزال.

بوج ــه

األالعي ــب
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واتخ ــاذ الق ــرارات املناس ــبة.
باألنش ــطة
القي ــام
الجماهري ــة ض ــد تهدي ــدات تركي ــا
و مر تز قت ــه .
 التواص ــل م ــع النخ ــباملجتمعي ــة وفعالي ــات املجتم ــع املدن ــي
ألخ ــذ تصوراته ــم به ــذا الخص ــوص.
َ
صرح ــت منظم ــة كوبان ــي
كم ــا
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،بتاري ــخ
 ،2018/12/13بخص ــوص التهدي ــدات
ً
التركي ــة ،قائل ــة:
« ف ــي الوق ــت ال ــذي تنع ــم في ــه
مناطقن ــا باألم ــن واألم ــان ،حي ــث تش ــهد
ً
اس ــتقرارا م ــن جمي ــع جوان ــب الحي ــاة،
بع ــد أن دح ــرت ق ــوى الش ــر واالره ــاب...
وم ــازال أبناؤن ــا يحاربونه ــا ف ــي معقله ــم
ً
األخ ي ــر ،نياب ــة ع ــن العال ــم أجم ــع
وبإش ــادة ودع ــم دول ــي ...م ــرة أخ ــرى يدف ــع
الرئي ــس الترك ــي ومرتزقت ــه املنطق ــة
إل ــى املزي ــد م ــن التوت ــر ويق ــرع طب ــول
الح ــرب ...وندي ــن بأش ــد العب ــارات أي
عم ــل عس ــكري يس ــتهدف أم ــن وس ــيادة
املنطق ــة ...ونناش ــد املؤسس ــات األممي ــة
وهيئ ــات حق ــوق اإلنس ــان واملجتم ــع
الدول ــي لتحم ــل مس ــؤولياته القانوني ــة
واألخالقي ــة.»...
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تقارير وأخبار
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الدكت ــور من ــذر خ ــدام ،ف ــي  ،2018/12/12ب ــأن

 -٢التهدي ــدات التركي ــة ج ــاءت نتيج ــة

التاريخي ــة» ،كم ــا طال ــب ق ــوى التحال ــف

الهيئ ــة تدي ــن تصريح ــات الرئي ــس الترك ــي،

توافق ــات دولي ــة وإقليمي ــة علني ــة وس ــرية،

الوالي ــات املتح ــدة املفاج ــئ لالنس ــحاب م ــن
س ــوريا ،يدع ــو للدهش ــة ،ويض ـ ّـر بالح ــرب

«أن تق ــوم بواجبه ــا ،وأن تمن ــع الهج ــوم ع ــن
ً
املناط ــق الت ــي حررناه ــا م ــن داع ــش مع ــا»،

ونب ــه إل ــى أن «لتركي ــا أطم ــاع حقيقي ــة ف ــي

وف ــق م ــا تقتضي ــه مصال ــح كل جه ــة عل ــى

ض ــد داع ــش ،وهن ــاك خط ــر تقوي ــض

األرا�ض ــي الس ــورية» ،وال يج ــوز الس ــكوت

امل ــدى الطوي ــل ،والت ــي تتع ــارض م ــع مصال ــح

النجاح ــات الت ــي تحقق ــت بالفع ــل.

وطال ــب املجتم ــع الدول ــي وهيئ ــة األم ــم

عل ــى التهدي ــدات مهم ــا كان ــت الذرائ ــع ،وق ــال

املتح ــدة « أن ت ــردع ه ــذه املح ــاوالت العدوانية

«ينبغ ــي عل ــى الحكوم ــة الس ــورية ،ب ــل م ــن

ش ــعوب املنطق ــة.
ً
ً
كم ــا اتف ــق  /22/حزب ــا كردي ــا ،ف ــي اجتم ــاع

ترحيبه ــا بالق ــرار األمريك ــي ،وقال ــت

ألنه ــا ال تخ ــدم الس ــام وتزي ــد التوت ــر ف ــي

واجبه ــا ،أن ته ــب للوق ــوف ف ــي وج ــه أطم ــاع

له ــا بمدين ــة قامش ــلو بتاري ــخ ،2018/12/15

املتحدث ــة باس ــم وزارة خارجيته ــا ،ماري ــا

املنطق ــة وتضي ــع جه ــود الح ــل الس ــلم ي.».

تركي ــا ف ــي أراضين ــا الس ــورية .ولي ــس أنج ــع
ً
س ــبيال إل ــى ذل ــك م ــن اس ــتئناف الح ــوار م ــع

عل ــى تأس ــيس ملتق ــى تش ــاوري ،ووض ــع آلي ــة

زخاروف ــا ،ي ــوم األربع ــاء  ،2018/12/26إن

عم ــل ل ــه ،واعتب ــرت التهدي ــدات التركي ــة

عل ــى النظ ــام الس ــوري أن يس ــيطر عل ــى

قال ــت هيئ ــة رئاس ــته عب ــر بي ــان ،ف ــي

الق ــوى املجتمعي ــة والسياس ــية ف ــي املنطق ــة،

بمثاب ــة إع ــان ح ــرب ،كم ــا عاه ــدت عل ــى

املناط ــق الت ــي ستنس ــحب منه ــا الق ــوات

« ،2018/12/12إن تركي ــا الي ــوم تس ــع ى إلع ــادة

م ــن أج ــل التوص ــل إل ــى تفاهم ــات سياس ــية

س ــيناريو عفري ــن ف ــي ش ــمال ش ــرق س ــوريا،

تحصنه ــا ف ــي وج ــه اطم ــاع تركيا واعتداءاتها».

مواصل ــة العم ــل املش ــترك فيم ــا بينه ــا.
ً
وتلبي ــة لدع ــوة م ــن حمي ــد ح ــاج دروي ــش

األمريكي ــة ف ــي الفت ــرة املقبل ــة ،وأك ــدت «ب ــكل
وض ــوح ،وبحس ــب القان ــون الدول ــي وم ــع

وتراه ــن عل ــى إث ــارة الفتن ــة بي ــن املكون ــات

منظمات حقوقية ومدنية
وف ـ ٌـد ممث ـ ٌـل ع ــن ثماني ــة منه ــا ،ض ــم

– س ــكرتير الح ــزب الديمقراط ــي التقدم ــي

األخ ــذ باالعتب ــار م ــا عاش ــته س ــوريا والش ــعب

الك ــردي ف ــي س ــوريا ،اجتمع ــت ع ــدة أح ــزاب

الس ــوري ،يج ــب أن تك ــون الس ــيطرة

وض ــرب تجرب ــة اإلدارة الذاتي ــة الت ــي

التحالف الوطن ي الكردي

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

•

أب ــدت

الحكوم ــة

الروس ــية

الس ــادة (عب ــد الباق ــي أس ــعد ،جم ــال مرع ــي،
ّ
كاروان) ،ي ــوم الخمي ــس  ،2018/12/20س ــل م

كردي ــة ف ــي قاع ــة ن ــور الدي ــن ظاظ ــا ،بمدين ــة

للحكوم ــة

قامش ــلو ،ي ــوم الخمي ــس ،2018/12/20

•

القي ــم وع ــززت مفه ــوم التعاي ــش ،».ودان ــت

رس ــالة إل ى مفوضية األمم املتحدة الس ــامية

ودع ــت عب ــر بي ــان إل ــى صياغ ــة موق ــف

رفضه ــا للتهدي ــدات التركي ــة ،وناش ــدت

التوجه ــات التركي ــة ،وناش ــدت املجتم ــع

لحق ــوق االنس ــان ف ــي جني ــف ،باللغتي ــن

ك ــردي موح ــد ومش ــترك ملواجه ــة املخاط ــر

ال ــدول الفاعل ــة ،للعم ــل عل ــى إيج ــاد ح ــل

الدول ــي «للقي ــام بواجبات ــه تج ــاه أبن ــاء

العربي ــة واإلنكليزي ــة ،ح ــول التهدي ــدات

والتحدي ــات ،وأك ــد االجتم ــاع أن «ال خي ــار

سيا�س ــي لألزم ــة الس ــورية ،حي ــث أعلن ــت

املنطق ــة الذي ــن ش ــكلوا خ ــط الدف ــاع األول

التركي ــة ملناط ــق ش ــرق الفرات-س ــوريا.
تضمن ــت الرس ــالة ن ـ ً
ـداء إل ــى األمي ــن الع ــام

أم ــام الس ــوريين إال بالجل ــوس عل ــى طاول ــة

رغبته ــا ف ــي ب ــذل جه ــود مضني ــة به ــذا املج ــال.

الح ــوار ،وح ــل القضي ــة الس ــورية بالط ــرق

العامليين» ،كما ناش ــدت الش ــرفاء ف ي س ــوريا

لألم ــم املتح ــدة وحكوم ــات ال ــدول الخم ــس

السياس ــية ،وه ــذا م ــن ش ــأنه إبع ــاد أخط ــار

«للتكات ــف ف ــي مواجه ــة النزع ــات التركي ــة

الدائم ــة العضوي ــة ف ــي مجل ــس األم ــن ،ج ــاء
ً
في ــه« :إن الش ــعب الس ــوري عان ــى كثي ــرا

التدخ ــات الخارجي ــة ف ــي الش ــؤون الس ــورية

أعلن ــت الحكوم ــة التركي ــة تأجي ــل ش ــن
ً
عملياته ــا العس ــكرية ،طبع ــا دون أن يث ــق

بم ــا فيه ــا التدخ ــل الترك ــي.».

به ــا أح ــد ،ودون أن تلغ ــي نيته ــا الحت ــال

وتهدي ــد س ــيادة الب ــاد ،والقي ــام ب ــكل م ــا

م ــن آث ــار ووي ــات الح ــرب األهلي ــة الطاحن ــة

يل ــزم ،وتج ــاوز املصال ــح الفئوي ــة والضيق ــة

الت ــي عصف ــت ببالدن ــا س ــوريا ...وآن ل ــه أن

ف ــي ه ــذه املرحل ــة الحساس ــة واملفصلي ــة.».

حافظ ــت خ ــال الس ــنوات املاضي ــة عل ــى ه ــذه

ف ــي مواجه ــة تهدي ــد داع ــش لألم ــن والس ــلم

الحت ــال املزي ــد م ــن األرا�ض ــي الس ــورية

مواقف دولية

الس ــورية».
مص ــر كدول ــة عربي ــة ،أب ــدت

تركيا واالئتالف السوري

قال ــت الحكوم ــة البريطاني ــة ف ــي

ش ــمال س ــوريا ،وعل ــى وأد تجرب ــة اإلدارة
ً
الذاتي ــة فيه ــا ،وه ــي تعم ــل جاه ــدة عل ــى

ينع ــم باالس ــتقرار واألم ــان داخ ــل دول ـ ٍـة،
وف ــي ظ ـ ُـل دس ــتور يحف ــظ ويضم ــن حق ــوق

بي ــان له ــا ،ي ــوم الخمي ــس  ،2018/12/20إنه ــا

تجمي ــع أعوانه ــا م ــن الجهاديي ــن التكفيري ــن،

مس ــتمرة ف ــي حربه ــا ض ــد داع ــش ،حت ــى ضم ــان

واملوالي ــن له ــا م ــن املعارض ــة الس ــورية،

ف ــي

الجمي ــع ...نضعك ــم أم ــام كام ــل واجباتك ــم

هزيمت ــه ،وأن «اململك ــة املتح ــدة مس ــتمرة ف ــي

وبع ــض املرتزق ــة بأس ــماء مختلف ــة.

 ،2018/12/13ودان ــت تصريح ــات الرئي ــس

ومس ــؤولياتكم ف ــي العم ــل عل ــى وق ــف ولج ــم

الترك ــي الس ــاع ي إل ــى احت ــال أرا�ض ــي

ه ــذه التهدي ــدات وه ــذا الع ــدوان الهمج ــي

العم ــل م ــع ال ــدول األعض ــاء بالتحال ــف حت ــى
ً
تحقي ــق ذل ــك اله ــدف» ،منوه ــة إل ى أن س ــحب

رئي ــس االئت ــاف الس ــوري املع ــارض-

س ــورية أخ ــرى ،والداع ــم لق ــوات عس ــكرية

الترك ــي عل ــى ش ــعوب ومكون ــات س ــوريا ف ــي
ّ
ش ــرق الف ــرات ،ونح ــذر املجتم ــع الدول ــي بأنن ــا

الق ــوات األمريكي ــة م ــن س ــوريا «ال يؤش ــر

اس ــتنبول ،ي ــوم الجمع ــة ،2018/12/14

عل ــى نهاي ــة التحال ــف الدول ــي ض ــد داع ــش أو

عل ــى دعم ــه ألي عملي ــة عس ــكرية تركي ــة

بح ــق الش ــعب الس ــوري ب ــكل مكونات ــه»،

عل ــى أب ــواب كارث ـ ٍـة إنس ــانية أخ ــرى جدي ــدة
بع ــد عفري ــن وعم ــوم س ــورياُ ،ت ه ــدد مئ ــات

الحمل ــة ض ــد التهدي ــد ال ــذي يمثل ــه».

ف ــي ش ــمال س ــوريا ،وش ــدد أن فصائ ــل م ــا
يس ــم ى بالجي ــش الح ـ ّـر مس ــتعدة للتع ــاون

االتحاد السرياني
رفض ــت

هيئت ــه

التنفيذي ــة،

إرهابي ــة« ،الت ــي ترتك ــب أفظ ــع االنته ــاكات
ودع ــت «عم ــوم الش ــعب الس ــوري للوق ــوف
ً
ً
صف ــا واح ــدا تج ــاه ه ــذا الع ــدوان واملخط ــط

اآلالف م ــن األبري ــاء ومناطقه ــم وممتلكاته ــم

أراض س ــورية»
الترك ــي اله ــادف إل ــى اجت ــزاء
ٍ

بالتدمي ــر واله ــاك».

•

•

اس ــتقبل مستش ــارون للرئي ــس

ومن جهته أكد عبد الرحمن مصطفى

الفرن�س ــي إيمانوي ــل ماك ــرون ف ــي قص ــر
ً
االليزي ــة ،ي ــوم الجمع ــة  ،2018/12/21وف ــدا

ه ــذا وأعلن ــت م ــا تس ــم ى ب ـ (هيئ ــة األركان

 ،كم ــا طالب ــت التحال ــف الدول ــي «بأخ ــذ

أحزاب وقوى سياسية

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

العام ــة للجي ــش الوطن ــي الس ــوري) ق ــرار

مس ــؤولياته ف ــي حماي ــة منطق ــة ش ــرق
َ
الف ــرات م ــن اي تهدي ــد عس ــكري ،م ــن ش ــأنه

ه ــذا وق ــد اجتمع ــت أح ــزاب وق ــوى

س ــوريا الديمقراطي ــة ،الغط ــاء السيا�س ــي

مش ــاركتها م ــع الجي ــش الترك ــي ،ف ــي أي ــة

سياس ــية س ــورية ،ف ــي مدين ــة قامش ــلو
ً
بتاري ــخ  ،2018/12/14وأص ــدرت بيان ــا إل ــى

لق ــوات «قس ــد» ،ونق ــل إلي ــه «رس ــالة دع ــم

عملي ــات عس ــكرية ين ــوي القي ــام به ــا ،وذل ــك

وتضام ــن ،وش ــرحوا له ــم املحادث ــات الت ــي

ف ــي بي ــان منش ــور بتاري ــخ .2018/12/16

املتح ــدة «باإلس ــراع ف ــي عملي ــة الس ــام ف ــي

ال ــرأي الع ــام ،أش ــارت في ــه إل ــى أن رؤيته ــا

أجرته ــا فرنس ــا م ــع الس ــلطات األمريكي ــة

هك ــذا ،ورغ ــم حال ــة القل ــق والتخ ــوف

س ــوريا والت ــي تش ــكل الضام ــن لالس ــتقرار،

توح ــدت ح ــول:

ملواصل ــة الح ــرب ض ــد داع ــش» ،وأوضح ــوا

الت ــي يعيش ــها س ــكان مناط ــق منب ــج وش ــرق

والش ــروع نح ــو الح ــل السيا�س ــي املنش ــود
ً
وال ــذي س ــيضع ح ــدا للح ــروب والتدخ ــات

 -١التهدي ــدات التركي ــة ه ــي اع ــان ح ــرب

حرض فرنس ــا عل ى ضمان أمن قوات س ــوريا

الف ــرات ،ولك ــن إرادة الدف ــاع ع ــن النف ــس،

وج ــزء م ــن أطم ــاع االتح ــاد والترق ــي من ــذ

الديمقراطي ــة ،وعل ــى حماي ــة الس ــكان ف ــي

والتمس ــك ب ــاألرض ف ــي وج ــه إره ــاب الدول ــة

الخارجي ــة.».

بداي ــة الق ــرن العش ــرين ،وتس ــتهدف جمي ــع

ش ــمال س ــوريا واس ــتقرار املنطق ــة لتجن ــب

التركي ــة والفصائ ــل الجهادي ــة التكفيري ــة،

مكون ــات املنطق ــة به ــدف الني ــل م ــن إرادته ــا

مأس ــاة إنس ــانية جدي ــدة وع ــودة اإلرهابيي ــن.

تبق ــى قائم ــة وقوي ــة.

ان ي ــؤدي ال ــى نتائ ــج كارثي ــة» ،كم ــا دع ــت األم ــم

هيئ ــة التنس ــيق الوطني ــة -حرك ــة
وض ــرب مكتس ــباتها والتأس ــيس لعثماني ــة
التغيي ــر الديمقراط ــي
ص ـ َّـرح الناط ــق الرس ــم ي باس ــمه

جدي ــدة .

•

وق ــال وزي ــر الخارجي ــة األملان ــي،

ي ــوم الخمي ــس  ،2018/12/20إن ق ــرار

واملش ــاركة م ــع الجي ــش الترك ــي.

تقارير وأخبار

الوحـــــدة Yekîtî
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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 صراعاً يستخدم فيه هذا القدر من الوحشية
ف ــي األس ــابيع األخ ي ــرة م ــن مهمت ــه،
ل ــم تبط ــأ حرك ــة ونش ــاط س ــتيفان
دي مس ــتورا مبع ــوث األم ــم املتح ــدة
الخ ــاص بس ــوريا ،إذ ش ــارك ف ــي منت ــدى
الدوحة-قطر ،2018/12/ 16-15 ،وأش ــار
إل ــى نق ــاط جوهري ــة حساس ــة ع ــن األزم ــة
الس ــورية؛ اس ــتهل حديث ــه ع ــن إغف ــال
ً
موض ــوع العدال ــة االنتقالي ــة مؤقت ــا،
ف ــي أزم ــات معين ــة ،مث ــل أفغانس ــتان
وس ــوريا ،حي ــث ق ــال « :ف ــي بع ــض
َ
األحيان ال يمكن تطبيقها مباش ــرة وإال
تداخل ــت م ــع م ــا يمك ــن أن يك ــون أه ــم
النتائ ــج الت ــي يمك ــن أن توص ــل إل ــى ح ــل
سيا�س ــي لل ن ــزاع ...ولك ــن ،ولك ــن ،ولك ــن
يج ــب أن تك ــون مث ــل الش ــمعة والض ــوء
ً
ال ينبغ ــي أن يختف ــي أب ــدا ،وله ــذا
الس ــبب نحت ــاج إل ــى االحتف ــاظ به ــذا
ً
ً
ً
الض ــوء ألن ــه يوم ــا م ــا ،يوم ــا م ــا ،عاج ــا أم
ً
ً
آج ــا ،س ــتعطي الش ــمعة ش ــعورا باألم ــل
ألولئ ــك الذي ــن فق ــدوا الكثيري ــن بس ــبب
ه ــذا الرع ــب».
وح ــول ماهي ــة ال ن ــزاع الس ــوري،
ً
ق ــال« :فق ــد عمل ــت مل ــدة  47عام ــا م ــع
ً
األم ــم املتح ــدة ،ف ــي  22نزاع ــا ،بم ــا فيه ــا
ً
ً
ه ــذا ال ن ــزاع األخ ي ـر ...ل ــم أر أب ــدا صراع ــا
يس ــتخدم ه ــذا الق ــدر م ــن الوحش ــية
والوحش ــية العش ــوائية ،أك ث ــر م ــن
ال ن ــزاع ف ــي س ــوريا .لق ــد ذك ــرت البرامي ــل
املتفج ــرة ،لك ــن ف ــي الواق ــع كان ــت هن ــاك
كل أن ــواع األس ــلحة املس ــتخدمة،
وبصراح ــة م ــن كال الجانبي ــن،»...
وأض ــاف « :نح ــن ف ــي األم ــم املتح ــدة
لطيف ــون ولك ــن لس ــنا أغبي ــاء ،لذل ــك
كن ــت عل ــى دراي ــة كامل ــة ،وق ــد أدركن ــا
ً
ً
تمام ــا أن الجانبي ــن ل ــم يرغب ــا يوم ــا ف ــي
التف ــاوض ،ألن نقط ــة البداي ــة كان ــت :أن ــا
ال أع ت ــرف ب ــك ،أن ــت ال تع ت ــرف ب ــي ،أن ــت
إرهاب ــي ،أن ــت حكوم ــة غ ي ــر ش ــرعية».

اللجن ــة
تش ــكيل
وح ــول
الدس ــتورية ،أوض ــح دي مس ــتورا:
«يمك ــن أن تصب ــح ،إذا ت ــم إجراؤه ــا
بش ــكل صحي ــح ،إذا ت ــم إنش ــاؤها بش ــكل
صحي ــح ،نقط ــة الدخ ــول كم ــا ه ــو
الح ــال ف ــي كل بل ــد ،وف ــي كل دول ــة يك ــون
الدس ــتور ه ــو البداي ــة والنهاي ــة لش ــكل
جدي ــد ...فالدس ــتور قضي ــة كب ي ــرة،
ً
إن ــه لي ــس بس ــيطا – ب ــل مه ــم ،وله ــذا
الس ــبب الحكوم ــة قلق ــة للغاي ــة بش ــأنه،
وه ــذا ه ــو الس ــبب ف ــي وج ــود مش ــكلة
ح ــول ه ــذا املوض ــوع ...وإذا ل ــم تصب ــغ
األم ــم املتح ــدة طاب ــع الش ــرعية عل ــى
م ــا نعتق ــد أن ــه لجن ــة دس ــتورية ذات
مصداقي ــة ومتوازن ــة وش ــاملة ،فإنه ــا
س ــتكون كاملي ــاه ،وس ــتكون محلي ــة
الصن ــع ،ل ــذا ف ــإن الكلم ــة األخ ي ــرة
لألم ــم املتح ــدة ...إذا كان هن ــاك أي ح ـ ّـل
لس ــوريا ال يش ــرك الجمي ــع وبطريق ــة
قوي ــة للغاي ــة ،ويمك ــن القي ــام بذل ــك م ــن
خ ــال دس ــتور ذو مصداقي ــة وش ــامل
وال ــذي ينبغ ــي تطبيق ــه بالطب ــع ....يج ــب
أن يك ــون الس ــوريون ه ــم م ــن يق ــررون،
يمك ــن لألم ــم املتح ــدة أن تق ــول إن ــه ذو
مصداقي ــة ،وقاب ــل للتطبي ــق وش ــامل،
ولك ــن حينم ــا يجتمع ــون يج ــب أن
يتخ ــذوا قراراته ــم فيم ــا بينه ــم .ل ــذا،
لدين ــا رأي ق ــوي ،ويج ــب ان نحاف ــظ

عل ــى البع ــد األخالق ــي لألم ــم املتح ــدة
به ــذا الش ــأن.»...
وأم ــام جلس ـ ٍـة ملجل ــس األم ــن ،ت ــم
عقده ــا بتاري ــخ  20كان ــون األول ،2018
ق ـ ّـدم س ــتيفان دي مس ــتورا إحاطت ــه
األخ ي ــرة ،قب ــل انقض ــاء مهمت ــه،
ً
مس ــتعرضا كاف ــة جوان ــب واليت ــه وم ــا
ش ــهدته م ــن تق ــدم وتع ث ـر.
وق ــال« :إن كاف ــة جه ــوده ومجه ــودات
املجل ــس ل ــم تفل ــح َب ع ــد ف ــي وق ــف منط ــق
الح ــرب الس ــائد حت ــى اآلن ،وإن منط ــق
ً
أرض القتال ما زال متغلبا عل ى منطق
الح ــوار ،بالرغ ــم م ــن التوص ــل لع ــدد م ــن
اتفاق ــات وق ــف إط ــاق الن ــار» ،لكنه ــا
«س ــاهمت ف ــي إنق ــاذ حي ــاة الكثيري ــن».
ً
ـؤال طرح ــه ه ــو :ه ــل
وجواب ــا عل ــى س ـ ٍ
يمك ــن تحقي ــق الس ــام ف ــي س ــوريا؟،
ق ــال :ممك ــن بالتأكي ــد ،وه ــو م ــا يتطل ــب
«عملي ــة سياس ــية حقيقي ــة».
وح ــول دور املجل ــس أف ــاد« :إن
مجلس ــكم ق ــد ح ــدد عناص ــر ه ــذه
العملي ــة السياس ــية املطلوب ــة ف ــي ق ــراره
رق ــم  ،2254ال ــذي يول ــي األم ــم املتح ــدة
مس ــئولية جم ــع األط ــراف وتيس ــير
العملي ــة السياس ــية واملش ــاركة فيه ــا
م ــع االح ت ــرام الكام ــل للس ــيادة الس ــورية
واح ت ــرام ح ــق الش ــعب الس ــوري ف ــي
اختي ــار ممثلي ــه به ــدف نهائ ــي ه ــو

زيارة البارتي إلى مكتب الوحـدة في كوباني
بتاري ــخ  ،2018/12/4زار وف ــد م ــن
الح ــزب الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي
س ــوريا – البارت ــي ،مكت ــب كوبان ــي
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،حي ــث ت ــم

الترحي ــب ب ــه ،ودار حدي ــث متب ــادل
ع ــن آخ ــر املس ــتجدات السياس ــية ف ــي
املنطق ــة ،وع ــن معان ــاة أهال ــي عفري ــن
ف ــي ظ ــل االحت ــال الترك ــي ،وع ــن أزم ــة

الحرك ــة الوطني ــة الكردي ــة ف ــي س ــوريا
وض ــرورة وح ــدة صفه ــا ف ــي ه ــذه املرحل ــة
الحساس ــة والخط ي ــرة ،إل ــى جان ــب
قضاي ــا أخ ــرى.

تمكين ــه باس ــتقاللية وبنه ــج ديمقراط ــي
م ــن تحدي ــد مس ــتقبله».
وف ــي مع ــرض حديث ــه ع ــن نهاي ــة ف ت ــرة
مهمت ــه ،ق ــال« :أش ــعر باألس ــف العمي ــق
إزاء م ــا ل ــم يت ــم تحقيق ــه ،وأعت ــذر أن
املزي ــد كان يمك ــن عمل ــه ول ــم يت ــح ذل ــك.
وأعتق ــد أن مجل ــس األم ــن سيش ــترك
ً
أيض ــا ف ــي التعب ي ــر ع ــن ه ــذا األس ــف ،وأن ــه
س ــيفعل .ولكنن ــا نجحن ــا ف ــي تحدي ــد
وض ــع العتب ــات األساس ــية الت ــي يمك ــن
أن يبن ــى عليه ــا العم ــل املس ــتقبل ي .إن
خلف ــي يمتل ــك كاف ــة الق ــدرات الت ــي
س ــيحدد به ــا املزي ــج الصحي ــح م ــن
االس ــتمرارية والتغي ي ــر املطلوبي ــن».
وكان الس ــيد دي مس ــتورا ،ي ــوم
الثالث ــاء  ،2018/12/18ق ــد أج ــرى ف ــي
جني ــف مش ــاورات م ــع وزراء خارجي ــة
إي ــران وتركي ــا وروس ــيا ،الذي ــن َّ
قدم ــوا
ً
ً
ل ــه عرض ــا مش ــتركا فيم ــا يتعل ــق
باللجن ــة الدس ــتورية .وخ ــال حدي ــث
صحف ــي ل ــه ،ش ــدد عل ــى ض ــرورة
ب ــذل جه ــود إضافي ــة إلنش ــاء لجن ــة
دس ــتورية لس ــوريا موثوق ــة ومتوازن ــة
وش ــاملة .وبخص ــوص «القائم ــة الثالث ــة
الوس ــطى» املقترح ــة م ــن قب ــل ال ــدول
الث ــاث ،أوض ــح أن «األمان ــة العام ــة
لألم ــم املتح ــدة ال تش ــعر ،بع ــد مراجعته ــا
ملتطلب ــات الحيادي ــة والت ــوازن ،بأنه ــا
ق ــادرة عل ــى من ــح موافقته ــا عل ــى كل
األس ــماء الخمس ــين».
هذا وس ــيخلف س ــتيفان ديمس ــتوار
ال ــذي أعل ــن اس ــتقالته ي ــوم األربع ــاء
 ،2018/10/17الديبلوما�س ــي النرويج ــي
ً
ً
ج ي ــر بيدرس ــن مبعوث ــا جدي ــدا لألم ــم
املتح ــدة ف ــي س ــوريا ،بداي ــة ع ــام 2019م،
ف ــي تول ــي مه ــام صعب ــة ،بمواجه ــة أزم ــة
س ــورية مركب ــة مس ــتفحلة.
مصدر األخبار :مركز األمم املتحدة
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تقارير وأخبار

بسبب عنوان الصفحة األوىل يف صفيحة»أفريكا» بشأن عفرين ،الصحفي القربيص شينري ليفنت يواجه هتمة ،عقوبتها تصل إىل مخس سنوات سجن
والزجاج ــات.
وقال ــت وكال ــة األنب ــاء القبرصي ــة
(الجنوبي ــة) حينه ــا( :أن ــزل املتظاه ــرون
ش ــعار الصحيف ــة م ــن خ ــارج املبن ــى
ً
وكس ــروا النواف ــذ وألحق ــوا أض ــرارا
بمكات ــب الصحيف ــة ،مم ــا اضط ــر
املوظف ــون الذي ــن كان ــوا ف ــي املبن ــى إل ــى
حماي ــة وتحصي ــن أنفس ــهم ...وبع ــد
تدخ ــل الش ــرطة ،ت ــم ف ــض التجم ــع
وألق ــي القب ــض عل ــى ش ــخصين تس ــلقا
تناقل ــت وس ــائل إع ــام عدي ــدة س ــقف مبن ــى الب رمل ــان املقاب ــل ملق ـ ّـر
مضم ــون تقري ــر نش ــرته وكال ــة األنب ــاء الصحيف ــة ولوح ــا بالعالم ــة التركي ــة
الفرنس ــية (أ ف ب) ي ــوم األح ــد 16
كان ــون األول  ،2018ع ــن الصحاف ــي
القبر�ص ــي الترك ــي ش ــينير ليفن ــت رئي ــس
تحري ــر جري ــدة «أفري ــكا»AFRIKA-
وتعرض ــه لضغ ــوط كث ي ــرة ،م ــن محاول ــة
اغتي ــال وس ــجن إل ــى محاكم ــات
متتالي ــة ،وال ــذي واج ــه سياس ــات
الحكوم ــة التركي ــة خ ــال عش ــرين ع ـ ٍـام
ُ
م ــن عمل ــه ف ــي صحيف ــة صغ ي ــرة ت ب ــاع
منه ــا  /1500/نس ــخة ف ــي (جمهوري ــة
ش ــمال ق ب ــرص التركي ــة) ،تع ــداد س ــكانها
ال يتع ــدى  300أل ــف نس ــمة ،ويواص ــل والذئ ــاب الرمادي ــة ،حي ــث ت ــم إط ــاق
ً
ً
نش ــرها ورقي ــا ع ب ــر مطبع ــة قديم ــة ف ــي س ــراحهما الحق ــا ...وق ــد أدان ــت أح ــزاب
نيقوس ــيا .كم ــا واج ــه غض ــب الرئي ــس سياس ــية ومنظم ــات أخ ــرى الهج ــوم،
الترك ــي رج ــب طي ــب أردوغ ــان ال ــذي م ــن الجانبي ــن املقس ــمين ف ــي ق ب ــرص،
دع ــا «األخ ــوة ف ــي ش ــمال ق ب ــرص إل ــى قائل ــة إنه ــا تع ــد إهان ــة لحري ــة التعب ي ــر
ً
القي ــام بال ـ ّ
ـرد ال ــازم» ،إث ــر نش ــره ملق ــال وتش ــكل تدخ ــا م ــن انق ــرة ...إضاف ــة
بعن ــوان «م ــن حرك ــة الس ــام إل ــى حرك ــة إل ــى ذل ــكّ ،
حول ــت حكوم ــة جمهوري ــة
غص ــن الزيت ــون» ،بتاري ــخ  21كان ــون ق ب ــرص إل ــى األم ــم املتح ــدة واألعض ــاء
ً
الثان ــي  ،2018أي ف ــي الي ــوم الثان ــي م ــن الدائمي ــن ف ــي مجل ــس األم ــن بالغ ــا ع ــن
الع ــدوان عل ــى عفري ــن ،الع ــدد  /5869/املوق ــف الترك ــي ض ــد صحيف ــة «أفري ــكا
ُ
ال ــذي ك ت ــب عل ــى ص ــدر صفحت ــه األول ــى « ودعته ــم إل ــى اتخ ــاذ إج ــراءات لحماي ــة
مانش ــيت عري ــض «م ــن تركي ــا حرك ــة الصحفيي ــن وحري ــة الصحاف ــة وال ــكالم
ف ــي املناط ــق الخاضع ــة تح ــت االحت ــال
احت ــال أخ ــرى».
وف ــي ي ــوم األح ــد  ،2018/1/22هاج ــم الترك ــي م ــن ق ب ــرص) ،وأضاف ــت الوكال ــة
ُ
مئ ــات م ــن قوميي ــن متطرفي ــن ت ـ ْـرك مق ـ ّـر أن وزارة الخارجي ــة القبرصي ــة « :تدي ــن
الصحيف ــة عل ــى م ــرأى م ــن الش ــرطة بش ــدة م ــرة أخ ــرى الح ــادث ال ــذي كان
القبرصية التركية ،ورش ــقوه بالحجارة ب ــا ش ــك نتيج ــة للتحري ــض العلن ــي

ال ــذي ق ــام ب ــه الرئي ــس الترك ــي رج ــب
طي ــب أردوغ ــان» ،.ورفع ــت أيض ــا
القضي ــة إل ــى املعنيي ــن ف ــي املؤسس ــات
األوروبي ــة «االتح ــاد األوروب ــي ومنظم ــة
األم ــن والتع ــاون ف ــي أوروب ــا» م ــن أج ــل
التدخ ــل لحماي ــة حري ــة التعب ي ــر وحري ــة
الصحاف ــة .ويوم ــي الجمع ــة والس ــبت
ً
 ،2018/1/29-28خرج ــت أيض ــا
تظاه ــرات متضامن ــة م ــع الصحيف ــة.
وحس ــب تقري ــر (أ ف ب) ،يواج ــه
ً
ليفن ــت حالي ــا ث ــاث قضاي ــا ف ــي ش ــمال
ق ب ــرص بتهم ــة «التش ــهير بقائ ــد أجنب ــي»

و»إهان ــة الدي ــن» و»نش ــر معلوم ــات
خاطئ ــة بني ــة خل ــق الخ ــوف والذع ــر بي ــن
الس ــكان» ،ويواج ــه الصحاف ــي عقوب ــة
بالس ــجن تص ــل مدته ــا إل ــى خم ــس
س ــنوات بس ــبب عن ــوان الصفح ــة األول ــى
بش ــأن عفري ــن ورس ــم كاريكات ــوري
ألردوغ ــان انتش ــر عل ــى مواق ــع التواص ــل
االجتماع ــي وأع ــادت الصحيف ــة نش ــره.
ورأت منظم ــة «مراس ــلون ب ــا ح ــدود»
أن ه ــذه املالحق ــات «غ ي ــر متكافئ ــة».
ويتخ ـ ّـوف محامي ــه م ــن أن تك ــون هن ــاك
ً
مالحق ــات جاري ــة ف ــي تركي ــا أيض ــا.
ون ــوه التقري ــر أن القبر�ص ــي الترك ــي
الس ــبعين ي ال ــذي غ ــزا الش ــيب ش ــعره،
ً
يق ــول «هن ــاك دائم ــا ثم ــن يج ــب أن
ندفع ــه لحري ــة التعب ي ـر .لك ــن علين ــا
معرف ــة كي ــف نتخل ــص م ــن مخاوفن ــا».

ً
عض ــو ح ــزب الوحـ ــدة الديمقراط ــي وظ ــل متمس ــكا بالعم ــل النضال ــي إل ــى
ً
آخ ــر ي ــوم م ــن حيات ــه ،مدافع ــا ع ــن
الك ــردي ف ــي س ــوريا (يكيت ــي).
الراح ــل م ــن موالي ــد  ،1975م ت ــزوج قضي ــة ش ــعبه الك ــردي العادل ــة.
ف ــي قري ــة فقيرا-عفري ــن ،مس ــاء ي ــوم
إل ى ذويه خالص التعازي
الثالث ــاء  ،2018/12/18نتيج ــة جلط ــة وأب لثالث ــة أوالد ،حي ــث انتس ــب إل ــى
مفاجئ ــة ،توف ــي عيس ــو جعف ــر عيس ــو صف ــوف الح ــزب من ــذ ريع ــان ش ــبابه،

رحيل عيسو عيسو

فف ــي الع ــام ُ ،2002س ــجن م ــع زميل ــه
مم ــدوح اي ن ــر نح ــو ش ــهرين لـ»إهان ــة»
الزعي ــم القبر�ص ــي الترك ــي حينه ــا رؤوف
دنكت ــاش .وف ــي الع ــام  ،2011ح ــاول رج ــل
يعت ب ــره «خائن ــا» اغتيال ــه ،وم ــن حين ــه،
ً
ً
يحم ــل دائم ــا مسدس ــا.
وذك ــر التقري ــر أن بولي ــن أدي ــس-
ميفي ــل ،املس ــؤولة ف ــي منظم ــة
«مراس ــلون ب ــا ح ــدود» ف ــي االتح ــاد
األوروب ــي ودول البلق ــان ت ــرى أن
ً
«صحافي ــا مس ــتقال يرف ــع صوت ــه
وينتق ــد تركي ــا مث ــل ش ــينير ليفن ــت
يمك ــن أن يخ�ش ــى األس ــوأ».
ه ــذا وتحت ـ ّـل تركي ــا املرك ــز /157/
بي ــن  180دول ــة ف ــي الترتي ــب العالم ــي
لحري ــة الصحاف ــة لع ــام  2018ل ــدى
منظم ــة «مراس ــلون ب ــا ح ــدود»،
وحس ــب مص ــادر تقري ــر (أ ف ب) هن ــاك
ً
ً
أك ث ــر م ــن  /160/صحافي ــا مس ــجونا ف ــي
تركي ــا.
ُوي ذك ــر أن املجتم ــع الدول ــي من ــذ
الع ــام  ،1974يعت ب ــر الش ــطر الش ــمال ي
ً
لق ب ــرص محت ــا م ــن الجان ــب الترك ــي،
حي ــث تنش ــر فيه ــا أنق ــرة نح ــو /35/
أل ــف جن ــدي م ــن جيش ــها .وق ــد فش ــلت
مح ــاوالت متك ــررة لألم ــم املتح ــدة ف ــي
تحقي ــق الس ــام وتوحي ــد الش ــطرين
بدول ــة موح ــدة.
كان اس ــم الصحيف ــة ل ــدى صدوره ــا
أول م ــرة ع ــام ،»AVRUPA« 1997
وبس ــبب معارضته ــا لسياس ــات رؤوف
دنكت ــاش رئي ــس ش ــمال ق ب ــرص الس ــابق،
تعرض ــت ملضايق ــات ومحاكم ــات
وغرام ــات مالي ــة ،حي ــث تم ــت مص ــادرة
ممتل ــكات الصحيف ــة وإيراداته ــا ع ــام
 ،2001وف ــي ع ــام  2004هاجم ــت مجموع ــة
متطرف ــة عل ــى مكت ــب الجري ــدة بس ــبب
تأييده ــا لخط ــة الراح ــل كوف ــي عن ــان
األمي ــن الع ــام الس ــابق لألم ــم املتح ــدة
بخص ــوص أزم ــة ق ب ــرص.
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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
بن ـ ًـاء عل ــى ق ــرار اجتم ــاع أح ــزاب
وق ــوى سياس ــية  -كردي ــة وعربي ــة
وكلدوآش ــورية س ــريانية ،بمدين ــة
القامش ــل ي ،ي ــوم الجمع ــة ،٢٠١٨/١٢/14
املتخ ــذ بتش ــكيل لجن ــة متابع ــة
لألح ــداث والتط ــورات واالتص ــال م ــع
األط ــراف ذات الش ــأن والنف ــوذ ف ــي
األزم ــة الس ــورية ،للعم ــل عل ــى إيج ــاد
مخ ــرج بالط ــرق الس ــلمية ،بخص ــوص
التهدي ــدات التركي ــة ض ــد مناط ــق ش ــرق
الف ــرات ...ق ــام وف ـ ٌـد م ــن تل ــك األح ــزاب،
ي ــوم الخمي ــس  ،٢٠١٨/١٢/٢٠بزي ــارة
مق ـ ّـر القي ــادة العس ــكرية للتحال ــف
الدول ــي بموق ــع (معم ــل االس ــمنت
الفارج)-كوبان ــي ،حي ــث اس ــتقبل
بش ــكل الئ ــق ،ودام اللق ــاء حوال ــي س ــاعة
َ
ونص ــف ،ت مح ــور الحدي ــث في ــه ح ــول
التهدي ــدات التركي ــة ملناط ــق ش ــرق
الف ــرات ،وأيض ــا التداعي ــات الخط ي ــرة
لق ــرار انس ــحاب الق ــوات األمريكي ــة
عل ــى املنطق ــة ،وال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى
انتع ــاش التنظيم ــات اإلرهابية ،الس ــيما
داع ــش ،وكذل ــك توس ــع تهدي ــدات تركي ــا
وحلفائه ــا م ــن الجماع ــات اإلرهابي ــة.

كم ــا تح ــدث الوف ــد عم ــا يج ــري
اآلن ف ــي عفري ــن م ــن انته ــاكات وجرائ ــم
عل ــى م ــرأى ومس ــمع املجتم ــع الدول ــي،
وخش ــية أن يتك ــرر نف ــس الس ــيناريو
ً
املؤل ــم ف ــي مناط ــق ش ــرق الف ــرات أيض ــا،
إن ل ــم يك ــن هن ــاك موق ــف دول ــي رادع
لكب ــح جم ــاح حكوم ــة أنق ــرة ورئيس ــها
أردوغ ــان .وأش ــار إل ــى أن ق ــرار الرئي ــس
دونال ــد ترام ــب بس ــحب الق ــوات
األمريكي ــة أث ــار مش ــاعر القل ــق ل ــدى
املاليي ــن م ــن أبن ــاء املنطق ــة ،ف ــي الوق ــت
ال ــذي كان ــوا يطمح ــون في ــه إل ــى املزي ــد
م ــن الدع ــم والحماي ــة له ــم م ــن املخاط ــر
املحدق ــة به ــم.
ف ــي خت ــام اللق ــاء أب ــدت القي ــادة
العس ــكرية تفهمه ــا للوض ــع ،ووع ــدت
بإيص ــال املذك ــرة إل ــى س ــلطات دوله ــا،
حي ــث ج ــاء ف ــي املذك ــرة:
(نتوج ــه إليك ــم وإل ــى حكوماتك ــم
املوق ـ ّـرة بمطالبن ــا التالي ــة:
 -1إن الح ــرب عل ــى اإلره ــاب ل ــم
تنته ــي بع ــد ،ونح ــن بحاج ــة للمزي ــد
م ــن التع ــاون م ــع ق ــوات التحال ــف
الدول ــي لضم ــان ع ــدم ع ــودة التنظيم ــات

اإلرهابي ــة ،وإن املعلوم ــات ح ــول ق ــرار
انس ــحاب الق ــوات االمريكي ــة م ــن
س ــوريا يث ي ــر الكث ي ــر م ــن املخ ــاوف ف ــي
ه ــذا التوقي ــت الح ــرج ،ونح ــن نعتق ــد
أن الحاج ــة الزال ــت قائم ــة الس ــتمرار
التحال ــف الدول ــي والوالي ــات املتح ــدة
االمريكي ــة ف ــي تقدي ــم املس ــاعدة
للمنطق ــة ،لضم ــان األم ــن واالس ــتقرار.
 -2ض ــرورة اتخ ــاذ موق ــف واض ــح
تج ــاه التهدي ــدات وم ــا يطم ــح إلي ــه
أردوغ ــان ،ومنع ــه م ــن تنفي ــذ مخطط ــه
وقي ــام التحال ــف بحماي ــة ش ــرق الفرات.
 -3نح ــن نعتق ــد أن التنظيم ــات
اإلرهابية اس ــتثمرت الصراع السيا�س ــي
بي ــن الفرق ــاء الس ــوريين وتمكن ــت م ــن
بن ــاء قوته ــا ف ــي ظ ــل ه ــذا الص ــراع ،ون ــرى
ً
أن خط ــر ع ــودة اإلره ــاب س ــيبقى قائم ــا
م ــا ل ــم يت ــم التوص ــل إل ــى ح ــل سيا�س ــي
ينه ــي األزم ــة ف ــي س ــوريا ويؤس ــس
لش ــراكة حقيقي ــة بي ــن جمي ــع املكون ــات.
 -4بع ــد التع ــاون العس ــكري
املثم ــر بي ــن التحال ــف الدول ــي وق ــوات
س ــوريا الديمقراطي ــة ،فإنن ــا نتطل ــع
لدع ــم حكوماتك ــم ملش ــاركة ممثلين ــا ف ــي

حزب الوحدة يتضامن مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP

(يكيت ــي) ،بزي ــارة إل ــى مكت ــب ممثلي ــة
ح ــزب الش ــعوب الديمقراطي ــة HDP
ف ــي هول ي ــر ،واس ــتقبل م ــن قب ــل الس ــيدة
مزي ــن ممثل ــة الح ــزب ف ــي اإلقلي ــم
والس ــيد عاب ــد آك ــي وع ــدد م ــن أعض ــاء
مكت ــب املمثلي ــة.
حي ــث أع ــرب الوف ــد الضي ــف ع ــن
تضام ــن ح ــزب الوحـ ــدة ووقوف ــه إل ــى
جان ــب األخ ــوة ف ــي ال ـ  ،HDPالذي ــن دخلوا
ً
الي ــوم العاش ــر م ــن إضرابه ــم ،احتجاج ــا
بع ــد ظه ــر األح ــد  ،2018 / 12 / 2ب ــوزان ،وي ــس مصطف ــى) م ــن منظم ــة عل ــى اس ــتمرار اعتق ــال ص ــاح ديمرت ــاش
ق ــام وف ـ ٌـد (محم ــود محم ــد ،صال ــح إقلي ــم كردس ــتان لح ــزب الوحـ ــدة الرئيس السابق لـ  HDPوعدد من نواب

اللجن ــة الدس ــتورية املزم ــع تش ــكيلها،
وف ــي أي محف ــل معن ــي بالتوص ــل إل ــى
تس ــوية سياس ــية ش ــاملة برعاي ــة اممي ــة
ودولي ــة).
املوقع ــون( :التحال ــف الوطن ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا ،ح ــزب االتح ــاد
الس ــرياني ف ــي س ــوريا ،الهيئ ــة الوطني ــة
العربي ــة ،ح ــزب االتح ــاد الديمقراط ــي
 ،PYDهيئ ــة التنس ــيق الوطني ــة –
حرك ــة التغ ي ــر الديمقراط ــي ،ح ــزب
الخض ــر الكردس ــتاني ،الح ــزب
الش ــيوع ي الكردس ــتاني ،ح ــزب
الديمقراط ــي الك ــردي الس ــوري-
البارت ــي ،ح ــزب املحافظي ــن ،الح ــزب
االتح ــاد الليبرال ــي الكردس ــتاني ،ح ــزب
التغ ي ــر الديمقراط ــي الكردس ــتاني،
ح ــزب الس ــام الديمقراط ــي ،اتح ــاد
الش ــغيلة الكردس ــتاني ،ح ــزب
التجم ــع الوطن ــي الكردس ــتاني،
حرك ــة التجدي ــد الكردس ــتاني ،تي ــار
املس ــتقبل الكردس ــتاني ،الح ــزب
اليس ــاري الك ــردي ف ــي س ــوريا ،الح ــزب
الديمقراط ــي الك ــردي الس ــوري،
الح ــزب االش ــوري الديمقراط ــي).
الح ــزب وك ــوادره ،واس ــتمرار اعتق ــال
عب ــد هللا أوج ــان زعي ــم ح ــزب العم ــال
الكردس ــتاني م ــن قب ــل الدول ــة التركي ــة.
كم ــا بح ــث الجانب ــان األوض ــاع
الراهن ــة ف ــي املنطق ــة واالنته ــاكات
والجرائ ــم الت ــي ترتك ــب بح ــق الش ــعب
الك ــردي ف ــي عفري ــن م ــن قب ــل االحت ــال
الترك ــي والجماع ــات املتطرف ــة املدعوم ــة
من حزب العدالة والتنمية  .AKPودعا
الجانب ــان إل ــى ض ــرورة توحي ــد املوق ــف
اتج ــاه القضاي ــا املصيري ــة الت ــي تخ ــص
الش ــعب الك ــردي ف ــي عم ــوم كردس ــتان.

لقاء بأعضاء المؤسسات المنتخبة في كوباني
بتاري ــخ  ،2018/12/16التق ــت
لجن ــة عالق ــات كوبان ــي لح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) ،بأعض ـ ٍـاء ف ــي مجال ــس وبلدي ــات
النواح ــي واملقاطع ــة ،حي ــث ج ــرى

ف ــي الخت ــام تم ــت اإلجاب ــة عل ــى
الحدي ــث ح ــول الع ث ــرات الت ــي تواجهه ــم ،القيادي ــة ح ــول آخ ــر املس ــتجدات
ً
والتأكي ــد عل ــى العم ــل قدم ــا م ــن أج ــل السياس ــية والتهدي ــدات التركي ــة ،أس ــئلة الحض ــور ب ــروح م ــن املس ــؤولية
مؤك ــدآ عل ــى ض ــرورات وح ــدة الكلم ــة والتفاه ــم.
خدم ــات أفض ــل لكوبان ــي وريفه ــا.
وتح ــدث مو�س ــى كن ــو عض ــو الهيئ ــة والص ــف الك ــردي.
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تقارير وأخبار

عفرين حتت االحتالل
تفجيرات إرهابية ،حمالت تفتيش ومداهمات قرى واعتقاالت عشوائية
ً
ف ــي وق ـ ٍـت تس ــتمر في ــه االنته ــاكات تقاري ــر منش ــورة جمل ــة م ــن الوقائ ــع ،تتج ــاوز  ،%60إضاف ــة إل ــى إس ــكان م ــا
يق ــارب  /70/أل ــف م ــن مهج ــري غوط ــة
وارت ــكاب الجرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية نلخصه ــا فيم ــا يل ــي:
ً
ُ
دمش ــق وغيره ــا ب ــدال عنه ــم.
اختطاف واعتقاالت
وت ج ــرى تغي ي ــر ديمغراف ــي ف ــي منطق ــة
عفرين ،وبأوس ــع نطاق ،التتوانى دوائر
حكوم ــة أنق ــرة ومس ــؤوليها وأوس ــاط
املعارض ــة الس ــورية املرتبط ــة به ــا وال
تخج ــل م ــن تردي ــد نف ــس األس ــطوانة
املش ــروخة ،ف ــي س ــياق تهديداته ــا
واعتداءاته ــا ض ــد مناط ــق منب ــج وش ــرق
الف ــرات ،م ــن قبي ــل (مكافح ــة اإلرهاب) و
(رد املظال ــم) و (تس ــليم املنطق ــة ألهله ــا)
و (محارب ــة الفس ــاد واملفس ــدين) و
(إش ــاعة األم ــان واالس ــتقرار) و (س ــامة
وتت ــم محارب ــة الثقاف ــة واللغ ــة
حم ــات تفتي ــش ومداهم ــات
األرا�ض ــي الس ــورية) و (إع ــادة الالجئي ــن
إل ــى دياره ــم)؛ ولكنه ــا ذرائ ــع مفضوح ــة واعتق ــاالت متوات ــرة ،وعملي ــات الكردي ــة ،ف ــي ذات الس ــياق ،إذ ج ــاء
ً
اختط ــاف واب ت ــزاز ،إضاف ــة إل ــى مضايقات ف ــي تقري ــر للمكت ــب اإلعالم ــي بتاري ــخ
ومكش ــوفة للقا�ص ــي والدان ــي.
ورغ ــم ادع ــاء (مط ــاردة اللص ــوص وإهان ــات يومي ــة ،وحص ــار بع ــض  :2018/12/1تتواص ــل جه ــود تغي ي ــر
واملفس ــدين ومكافح ــة الفس ــاد) ،الق ــرى وف ــرض حظ ــر التج ــوال فيه ــا ،أس ــماء املعال ــم والق ــرى ،مثلم ــا ج ــرى
وإط ــاق عملي ــات (لضب ــط األم ــن) ،مثلم ــا ج ــرى ف ــي ق ــرى كف ــروم ،مس ــكه ،ف ــي مدين ــة عفري ــن ،م ــن تغي ي ــر دوار
الي ــزال الفو�ض ــى والفلت ــان عن ــوان كورزي ــل ،بعدين ــا ،عفري ــن املدين ــة« ،كاوا» إل ــى دوار «غص ــن الزيت ــون» و
الوض ــع امل ــزري ف ــي عفري ــن ،ف ــا تتمك ــن حي ــث اعتق ــل البع ــض ع ــدة م ــرات ،م ــع دوار «ن ــوروز» إل ــى «دوار ص ــاح الدي ــن
تل ــك التقاري ــر املفبرك ــة والكاذب ــة تعذي ــب املحتجزي ــن ف ــي أغل ــب األح ــوال ،األيوب ــي» ودوار «وطن ــي» إل ــى «س ــاحة
ً
لوس ــائل إع ــام س ــورية معارض ــة وإجب ــار البع ــض عل ــى االع ت ــراف قس ــرا الرئي ــس رج ــب طي ــب أردوغ ــان» ،وكذل ــك
ب ـ «تهم ــة» االنتم ــاء إل ــى ح ــزب االتح ــاد تغي ي ــر أس ــماء بع ــض الق ــرى والبل ــدات،
وتركي ــة م ــن تجميل ــه.
ً
وكذل ــك يعي ــش عناص ــر الفصائ ــل الديمقراط ــي  ،PYDترافق ــا م ــع مص ــادرة مث ــل «كوتان ــا» إل ــى «ظاف ــر أوبا�س ــي»
املس ــلحة حال ــة ارتب ــاك وخ ــوف أجه ــزة الهات ــف الخلي ــوي للبع ــض ،أو و «قورن ــه» إل ــى «أون ــدر أوبا�س ــي» و
ً
وفو�ض ــى ،واقتت ــال فيم ــا بينه ــم أحيان ــا ،س ــرقة س ــيارات وآلي ــات عائ ــدة له ــم« ،قس ــطل مق ــداد» إل ــى «س ــلجوق
ً
نتيج ــة إمعانه ــم ف ــي الطغي ــان والظل ــم ،وف ــرض غرام ــات مالي ــة  /150-50/أل ــف أوبا�س ــي» ،إضاف ــة إل ــى إزال ــة عب ــارات
وانحداره ــم إل ــى ال ــدرك الس ــفل ي م ــن ل ي ــرة س ــورية عل ــى أغل ــب املف ــرج عنه ــم .بالكردي ــة م ــن لوح ــات دالل ــة مق ـ ّـرات
ً
والي ــزال مص ي ــر مئ ــات املعتقلي ــن ومؤسس ــات عام ــة ،ورف ــع العل ــم الترك ــي
الالإنس ــانية ،ونق ــل قس ــم منه ــم قس ــرا
ً
للمش ــاركة ف ــي عملي ــات عس ــكرية مجه ــوال ،ومئ ــات محتجزي ــن دون عل ــى مب ـ ٍـان وم ــآذن جوام ــع وم ــزارات
محتمل ــة ض ــد مناط ــق ف ــي ش ــمال محاكم ــات عادل ــة ،وف ــي ظ ــروف س ــجن وم ــدارس وف ــي س ــاحات ومواق ــع له ــا
رمزيته ــا التاريخي ــة والثقافي ــة ،وعل ــى
وش ــرق س ــوريا ،لخ ــوض ح ــروب جدي ــدة س ــيئة .
ُ
ّ
تغيي ــر ديمغراف ــي ومحارب ــة مق ــرات إداري ــة وعس ــكرية ،مثلم ــا ي رف ــع
تقتضيه ــا مطام ــع تركي ــا العدواني ــة...
العل ــم الترك ــي ف ــي مناط ــق م ــا تس ــم ى
فالبع ــض منه ــم ف ـ ّـر م ــع عائالته ــم إل ــى الثقاف ــة واللغ ــة الكردي ــة
ُ
ُ
م ــن املع ــروف أن الرئي ــس أردوغ ــان ب ـ (درع الف ــرات) ،لت ع ب ــر بوض ــوح ع ــن
وجه ـ ٍـة أخ ــرى ،وبع ــض الفصائ ــل ت ج ب ــر
ً
ُ
أهال ــي ق ــرى وبل ــدات تح ــت س ــيطرتها ق ــد ص ــرح م ــرارا ،أن نس ــبة الك ـ ــرد ف ــي مطام ــح تركي ــة – عثماني ــة – جدي ــدة ف ــي
ً
للتظاه ــر والطل ــب م ــن الجان ــب الترك ــي عفري ــن  ،%35ف ــي حي ــن أن نس ــبتهم س ــوريا عموم ــا ...وال يغي ــب ع ــن الذاك ــرة
إلبقائه ــا ،رغ ــم إع ــان قي ــادات تل ــك الحقيق ــة تتج ــاوز  ،%95وذل ــك ف ــي تل ــك العب ــارة الت ــي كتبه ــا بالتركي ــة
الفصائ ــل موافقته ــا عل ــى تنفي ــذ األوام ــر محاول ـ ٍـة لتغي ي ــر هويته ــا الكردي ــة جن ــدي عل ــى ج ــدار مبن ــى ،يعتل ــي
وإج ــراء تغي ي ــر ديمغراف ــي يحق ــق ل ــه س ــطحه وه ــو يرف ــع العل ــم الترك ــي ،ف ــي
التركي ــة أينم ــا كان ــت.
ه ــذا وق ــد رص ــد املكت ــب اإلعالم ــي -غايات ــه العثماني ــة الجدي ــدة ،ولذل ــك مرك ــز ناحي ــة راج ــو ل ــدى احتالله ــا ،وه ــي
عفري ــن لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،عم ــد االحت ــال الترك ــي إل ــى تهجير س ــكان تق ــول« :ال أع ــرف م ــن ح ــرق روم ــا ،أم ــا
ً
خ ــال الش ــهر الج ــاري ،ضم ــن أربع ــة املنطق ــة األصليي ــن قس ــرا ،بنس ــبة راج ــو فنح ــن أحرقناه ــا».

وف ــي محاول ـ ٍـة لنش ــر الفك ــر القوم ــي
الترك ــي املتعص ــب ،أش ــخاص بينه ــم
ضاب ــط ش ــرطة-أمام مق ـ َـر ش ــرطة
جندي ــرس -يرفع ــون بأياديه ــم ش ــارة
الذئ ــاب الرمادي ــة ،وكان بع ــض ط ــاب
ً
م ــدارس ق ــد رس ــموها أيض ــا ف ــي ص ــور
س ــابقة وت ــم وض ــع العل ــم الترك ــي عل ــى
ص ــدور البع ــض منه ــم ف ــي ص ــور أخ ــرى.
وجاء ف ي تقرير بتاريخ :2018/12/15
تواص ــل س ــلطات االحت ــال والفصائ ــل
الجهادي ــة املس ــلحة ،تغي ي ــر معال ــم
املنطق ــة ،حي ــث تم ــت س ــرقة محتوي ــات
م ــزارات إس ــامية وإيزدي ــة وعلوي ــة
عدي ــدة والعب ــث بأضرحته ــا ،وحت ــى
س ــرقة محتوي ــات بع ــض الجوام ــع م ــن
لوح ــات شمس ــية وبطاري ــات طاق ــة
كهربائي ــة وأجه ــزة ص ــوت ومس ــتلزمات
غس ــل األم ــوات النحاس ــية والس ــجاد
ً
أيض ــا ،وكذل ــك التخري ــب املتعم ــد
ملقاب ــر الش ــهداء (س ــيدو ف ــي كفرصف ــرة،
رفي ــق ف ــي متين ــا ،آفيس ــتا ف ــي كفرش ــيل)،
وه ــدم ش ــواهد قب ــور مكت ــوب عليه ــا
باللغ ــة الكردي ــة ،مث ــل ضري ــح الش ــهيد
بش ــير محم ــد ف ــي جندي ــرس ،وق ب ــر
الس ــيدة س ــولية عب ــدو مصطف ــى
ف ــي قري ــة مام ــا ،وق ب ــر الس ــيدة زل ــوخ
خلي ــل إبراهي ــم ف ــي قري ــة ق ــورت ق ــاق،
وكذل ــك العب ــث بضريح ــي الدكت ــور
ن ــوري ديرسم ي-الش ــخصية الثقافي ــة
والسياس ــية املعروفة-وزوجت ــه فري ــدة
ف ــي مق ب ــرة زي ــارة حن ــان؛  ...وتدم ي ــر
ش ــبه كام ــل ملق ب ــرة قوربي ــه االس ــامية-
جندي ــرس ،وه ــي ملتوفي ــن مدنيي ــن.
تدمير بن ى تحتية
ذك ــرت التقاري ــر ،س ــرقة مجموعت ــي
تولي ــد كهربائي ــة م ــن مبن ــى ق ــرب مف ــرق
قري ــة ك ــوكان ،إحداه ــا كان ــت مخصص ــة
لب ئ ــر مي ــاه الش ــرب ال ــذي كان يغ ــذي
الق ــرى املج ــاورة ،واألخ ــرى كان ــت
مخصص ــة لتزوي ــد مرك ــز معبطل ــي
بالكهرب ــاء.
وأثن ــاء الح ــرب ،ت ــم اس ــتهداف
محي ــط س ــد ميدانك ــي (س ــد  17نيس ــان)
9
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تقارير وأخبار
عفرين تحت االحتالل ...تتمة
بقص ــف م ــن املدفعي ــة والط ي ــران
الحرب ــي حوال ــي خم ــس م ــرات ،حي ــث
ألح ــق أض ــرار بالغ ــة بص ــاالت الرحب ــة
املخصص ــة إلص ــاح مح ــركات وآلي ــات
خدم ــة الس ــد وبمحط ــة التزوي ــد
باملحروق ــات وبمس ــتودعات القط ــع
التبديلي ــة ،وأدى إل ــى تكس ــير زج ــاج
نواف ــذ ال ب ــرج.
وذك ــر املكت ــب اإلعالم ــي ،أن ــه بع ــد
س ــيطرة املس ــلحين والجي ــش الترك ــي
عل ــى املنطق ــة ،تعرض ــت منش ــآت
الس ــد وش ــبكات أقني ــة ال ــري الزراعي ــة
ومحطات ــه ،إل ــى تخري ــب متعم ــد
وس ــرقات واس ــعة .فف ــي مرك ــز عفري ــن،
تم ــت س ــرقة كاف ــة محتوي ــات مبن ــى
اإلدارة ،م ــن أث ــاث وأب ــواب ونواف ــذ
وكمبيوت ــرات وغط ــاس ب ئ ــر ومجموع ــة
تولي ــد كهربائي ــة ومول ــدات الورش ــة،
وس ــرقة محتوي ــات املس ــتودع املرك ــزي
وخزان ــات وق ــود ومي ــاه وآل ــة خراط ــة .أم ــا
ف ي السد ،فتم تدمير مجموعة التوليد
االحتياطي ــة وخزان ــات الوق ــود الخاص ــة
به ــا ولوح ــة التغذي ــة الكهربائي ــة،
إضاف ــة إل ــى مبن ــى محط ــة املحروق ــات
واملس ــتودعات الرئيس ــية بمحتوياته ــا،
وس ــرقة املحول ــة الكهربائي ــة ،وكذل ــك
س ــرقة كاف ــة الكاب ــات الكهربائي ــة،
ولوح ــات التحك ــم وأجه ــزة القي ــاس،
وس ــرقة كاف ــة محتوي ــات مبن ــى اإلدارة،
وتعطي ــل منظوم ــة الفت ــح واالغ ــاق
اآلل ــي ،وكذل ــك س ــرقة كاف ــة محتوي ــات
محط ــات (كم ــروك ،ب ــرج عبدال ــو ،ت ــل
طوي ــل ،جومك ــه ،بابلي ــت) ،م ــن لوح ــات
تحك ــم وكاب ــات ومح ــركات كهربائي ــة
وغيره ــا.
بالنتيج ــة ،أصب ــح س ــد ميدانك ــي
دون تحك ــم كهربائ ــي ومراقب ــة
قياس ــات ،وأصبح ــت محط ــات
وش ــبكات أقني ــة ال ــري الزراعي ــة خ ــارج
أراض شاس ــعة،
الخدم ــة ،مم ــا أفق ــد
ٍ
س ــهول زراف ــك وكم ــروك ،س ــهول ق ــرى
آس ــتير وجوي ــق وكف ــروم وبمح ــاذاة نه ــر
ً
عفري ــن جنوب ــا إل ــى قري ــة جلم ــه ودي ــوا،
وكذل ــك س ــهول ق ــرى ماراتي ــه وبابلي ــت
إل ــى س ــهول ناحي ــة جندي ــرس ،م ــن ال ــري
الوف ي ــر ومتدن ــي الكلف ــة ،وبالتال ــي
تده ــور محاصي ــل ومواس ــم زراعي ــة
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عدي ــدة ،مثلم ــا حص ــل ف ــي الصي ــف
املا�ض ــي.
م ــن جان ــب آخ ــر عم ــد فصي ــل
مس ــلح إل ــى قل ــع وس ــرقة عش ــرات أعم ــدة
خش ــبية لش ــبكة الهات ــف األر�ض ــي ف ــي
س ــهول كتخ-بعدين ــا ،وكذل ــك الس ــقف
الخش ــب ي لغ ــرف محط ــة القط ــار ف ــي
ً
ُ
كت ــخ ،تل ــك املحط ــة الت ــي ت عت ب ــر معلم ــا
ً
تاريخي ــا ،والت ــي ت ــم إنش ــاؤها م ــن قب ــل
ش ــركة أملاني ــة ل ــدى تمدي ــد خ ــط قط ــار
الش ــرق الس ــريع ع ــام 1912م.
وتم ــت س ــرقة كاف ــة أجه ــزة الطاق ــة
الشمس ــية للتغذي ــة الكهربائي ــة
ف ــي مراك ــز هات ــف منطق ــة عفري ــن
التس ــعة ،م ــن لوح ــات وبطاري ــات
ُ
وغيره ــا ،ت ق ــدر قيمته ــا ب ـ  /16/ملي ــون
ل ي ــرة س ــورية.
عملي ــات تجري ــف ترب ــة وقط ــع
َّ
أش ــجار زيت ــون ف ــي تل تي ــن ق ــرب بل ــدة
ً
كم ــروك باس ــتخدام التركس ــات ،بحث ــا
ع ــن قط ــع أثري ــة وس ــرقتها.
موسم الزيتون والسرقات
واصل ــت الفصائ ــل املس ــلحة
وأعوانه ــا م ــن الوافدي ــن قط ــاف وس ــرقة
آالف أش ــجار الزيت ــون ف ــي كل قري ــة،
ومص ــادرة عب ــوات زي ــت لألهال ــي،
تح ــت أعي ــن س ــلطات االحت ــال ،مث ــل
ق ــرى :تلل ــف ،مس ــكه ،عم ــارا ،بعدين ــا،
معم ــا ،طري ــق عفري ــن –جندي ــرس،
مام ــاال ،ك ــوركا ،حب ــو ،ق ــده ،دروي ــش،
قاس ــم ،بربن ــه ،عب ــودان وحفت ــارو
ً
وغيره ــا ،إضاف ــة إل ــى ف ــرض أت ــاوى
ً
إضافي ــة ،نس ــبتها بي ــن  ،%60-15خاص ــة
عل ــى محاصي ــل الغائبي ــن ،وكذل ــك
إجب ــار كل عائل ــة عل ــى تس ــليم /7-1/
تن ــك زي ــت للفصي ــل املس ــلح ف ــي بع ــض
الق ــرى ،ع ــدا نس ــبة  %10الت ــي تقط ــع ف ــي
املعاص ــر.
وأش ــارت التقاري ــر إل ــى حص ــار
مف ــروض عل ــى نق ــل وعملي ــات بي ــع
وش ــراء زي ــت الزيت ــون ،حي ــث امت ــأت
املعاص ــر بكمي ــات كب ي ــرة من ــه ،وس ــعر
ـدن بي ــن /15-10/أل ــف ل ي ــرة
البي ــع مت ـ ٍ
س ــورية ،ف ــي وق ـ ٍـت في ــه مدين ــة حل ــب
وغيره ــا بحاج ــة لكمي ــات كب ي ــرة وس ــعر
تنك ــة الزي ــت 16/ك ــغ /فيه ــا يص ــل إل ــى
 /27/أل ــف ل ي ــرة س ــورية ،إذ أن الجان ــب
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الترك ــي ،ل ــه مرك ــز ف ــي جندي ــرس،
يس ــتغل الوض ــع ال ــذي أحدث ــه ،ف ــي ش ــراء
الزي ــت بأدن ــى األس ــعار ،وإذا ت ــم ش ــحن
كمي ــات من ــه ،ف ــإن أج ــر التن ــك الواح ــد
16/ك ــغ /إل ــى مدين ــة حل ــب يص ــل إل ــى /6/
أالف ل ي ــرة س ــورية ،وحص ــل ف ــي املعاص ــر
ازدح ــام وفو�ض ــى بس ــبب تدخ ــل
ً
املس ــلحين .وأيض ــا تش ــغيل واس ــتثمار
بع ــض املعاص ــر م ــن قب ــل املس ــلحين.
كم ــا تم ــت س ــرقة مح ــل ومس ــتودع
م ــواد غذائي ــة وكمي ــة كب ي ــرة حدي ــد
بيت ــون م ــن ممتل ــكات عائل ــة بش ــير
معم ــو ف ــي مرك ــز عفري ــن.
وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،أق ــدم مس ــلحون،
بتاري ــخ  ،2018/11/24عل ــى س ــرقة
محتوي ــات مس ــتودعات تبري ــد فاكه ــة
بالكام ــل ،وف ــي وض ــح النه ــار ،عائ ــدة
للمواط ــن زكري ــا رفع ــت أوس ــو م ــن قري ــة
ب ــرج عبدال ــو.
وتم ــت مهاجم ــة مح ــل صيرف ــة
وس ــط مدين ــة عفري ــن -ق ــرب دوار
ن ــوروز ،والس ــطو عل ــى أم ــوال نقدي ــة
كب ي ــرة ،وإصاب ــة صاح ــب املح ــل بج ــروح
با لغ ــة.
قطع أشجار
ف ــي قري ــة ك ــوركا ت ــم قط ــع أش ــجار
حراجي ــة ف ــي الح ــرش املج ــاور،
ومس ــلحون قام ــوا بقط ــع أك ث ــر م ــن
 /100/ش ــجرة زيت ــون ألج ــل التحطي ــب،
عائ ــدة للمواط ــن حم ــو يوس ــف
واملرح ــوم عب ــد الرحم ــن حن ــان م ــن
قري ــة قژوم ــا ،وكذل ــك قل ــع حوال ــي
 /300/ش ــجرة زيت ــون ف ــي قري ــة كفرجن ــة
لعائل ــة الراح ــل آرو ،بحج ــة إقام ــة
قاع ــدة عس ــكرية.
تفجيرات وقتل
م ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــي ظ ــل فو�ض ــى
حم ــل الس ــاح واس ــتخدامه م ــن قب ــل
عناص ــر الفصائ ــل الجهادي ــة املس ــلحة
ف ــي عفري ــن ،دون حس ــيب أو رقي ــب،
فق ــد تع ــرض ظه ــر ي ــوم الس ــبت
 ،2018/12/8املواط ــن محم ــد حني ــف
رش ــيد أحم ــد (عائل ــة َزن ــكل)/54/ -
ً
عام ــا م ــن أهال ــي قري ــة قورني ــه ،صاح ــب
معص ــرة ف ــي قري ــة قس ــطل مق ــداد-
ناحي ــة بلب ــل ،لع ــدة رصاص ــات مباش ــرة
أدت لوفات ــه عل ــى الف ــور وج ــرح ش ــخص
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آخ ــر ،أطلقه ــا مس ــلح متواج ــد ف ــي س ــاحة
املعص ــرة بش ــكل عش ــوائي.
وت ــم تفج ي ــر س ــيارة «ف ــان» مفخخ ــة
ف ــي عفري ــن عل ــى مقرب ــة م ــن دوار
كاوا ،وس ــط «س ــوق اله ــال» املكت ــظ
باملدنيي ــن ،ي ــوم األح ــد ،2018/12/16
حي ــث أس ــفر ع ــن وق ــوع قتل ــى وجرح ــى،
م ــن بينه ــم استش ــهاد مدنيي ــن وه ــم
(محم ــد ح ــج عل ي-قري ــة جوي ــق ،ش ــيار
ش ــكري حس ــين-راجو ،برخ ــدان عب ــد
الفت ــاح س ــيدو-قرية كورزي ــل ،نظم ــي
ش ــكري مولود-قري ــة ق ــده ،محم ــد
ً
عثم ــان نعس ــو -قري ــة م ي ــركان) ،إضاف ــة
إل ــى وق ــوع خس ــائر مادي ــة جم ــة؛ وعق ــب
ً
التفج ي ــر مباش ــرة س ــارع مس ــلحو
الفصائ ــل العس ــكرية املس ــلحة
املتواج ــدة إل ــى نه ــب وس ــرقة مح ــات
تجاري ــة ودراج ــات ناري ــة.
ه ــذا وقصف ــت املدفعي ــة التركي ــة،
مس ــاء الخمي ــس  ،2018/12/13ق ــرى
صاغون ــك وبيني ــه ف ــي جب ــل ش ــيروا-
منطق ــة عفري ــن ،الواقع ــة تح ــت
س ــيطرة الجي ــش الس ــوري ،أدت إل ــى
وق ــوع أض ــرار مادي ــة ف ــي بع ــض املن ــازل
ً
وته ــدم إحداه ــا ،وف ــرار األهال ــي خوف ــا
ً
عل ــى حياته ــم .وأع ــادت القص ــف م ــرة
أخ ــرى ،لتس ــتهدف من ــازل للمواطني ــن،
ُ
وت صي ــب املواط ــن نام ــي محم ــد عثم ــان
ً
 /60/عام ــا بج ــروح متفاوت ــة.
كم ــا وق ــع انفج ــار وس ــط مدين ــة
عفرين-طري ــق راج ــو ،مس ــاء الخمي ــس
 ،2018/12/13أدى إل ــى مقت ــل أربع ــة
وج ــرح أك ث ــر م ــن عش ــرة ،م ــن بينه ــم
استش ــهاد املواط ــن زك ــي دال ي-موالي ــد
.1980
ع ــدة تفج ي ــرات متفرق ــة بي ــن
املدنيي ــن ،ش ــهدتها مدين ــة عفري ــن
ف ــي اآلون ــة األخ ي ــرة ،ته ــدف إل ــى إره ــاب
األهال ــي وإرغامه ــم عل ــى الهج ــرة ،ف ــي ظ ــل
إدام ــة حال ــة الفو�ض ــى والفلت ــان.
م ــع اس ــتمرار االحت ــال الترك ــي
وجش ــع أعوان ــه الجهاديي ــن والكتائ ــب
التابع ــة لإلئت ــاف تبق ــى أج ــواء
الفو�ض ــى والقل ــق ه ــي الس ــائدة ف ــي
الحي ــاة اليومي ــة الحيوي ــة ألهال ــي
ا ملنطق ــة .
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مجتمع

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
ف ــي أج ــواء مهيب ــة ،بحض ــور أعض ــاء
م ــن العائل ــة امللكي ــة الس ــويدية ،وع ــدد
م ــن األطف ــال املختاري ــن ،والناش ــطة
اإليزيدي ــة نادي ــا م ــراد والطبي ــب
الكونغول ــي ديني ــس موكويغ ــي ،اللذي ــن
ً
ن ــاال مناصف ــة جائ ــزة نوب ــل للس ــام
لع ــام 2018؛ ب ــدأت مراس ــم التس ــليم
باحتف ــاالت نظمته ــا منظم ــة «أنق ــذوا
األطف ــال» ،تاله ــا حف ــل رس ــم ي لتس ــليم
الجائ ــزة بحض ــور املل ــك النرويج ــي
هارل ــد الخام ــس وأف ــراد عائلت ــه ،وذل ــك
ي ــوم اإلثني ــن  10كان ــون األول ،2018
ف ــي ذك ــرى وف ــاة مؤس ــس الجائ ــزة
الصناع ــي ألفري ــد نوب ــل ،بالعاصم ــة
النروجي ــة أوس ــلو .تخل ــل الحف ــل فق ــرات
موس ــيقية ،إل ى جانب تس ــليم الفائزين
ميدالي ــات ذهبي ــة وش ــهادات الجائ ــزة
ً
ً
ً
الت ــي تتضم ــن أيض ــا مبلغ ــا مالي ــا ق ــدره
تس ــعة ماليي ــن كرون ــة س ــويدية (871
ً
أل ــف ي ــورو) ،إضاف ــة إل ــى إلق ــاء ث ــاث
محاض ــرات نوب ــل.
أوله ــا م ــن رئي ــس لجن ــة الجائ ــزة
بيري ــت رايس-انديرس ــن
إذ ق ــال «ق ــررت لجن ــة نوب ــل من ــح
جائ ــزة نوب ــل للس ــام لع ــام  2018إل ــى
ديني ــس موكويج ــي ونادي ــا م ــراد عل ــى
جهودهم ــا إلنه ــاء اس ــتخدام العن ــف
الجن�س ــي كس ــاح ف ــي الح ــرب والص ــراع
املس ــلح.»...
وثانيها من ناديا مراد
ألهب ــت مش ــاعر الحض ــور بأقواله ــا
وتس ــببت ف ــي ب ــكاء العدي ــد م ــن النس ــاء
اللوات ــي حضرن ــا الحف ــل ،إذ قال ــت:
(الي ــوم أود أن أتكل ــم م ــن صمی ــم قلب ــي،
ألش ــارك معك ــم كی ــف أن مس ــیرة حیات ــي
وحی ــاة املجتم ــع اإلیزی ــدي برمته ــا تغ ی ــرت
بس ــبب ھ ــذه اإلب ــادة ...الی ــوم ھ ــو ی ــوم
خ ــاص بالنس ــبة ل ــي ،إن ــه الی ــوم ال ــذي
انتص ــر فی ــه الخ ی ــر عل ــى الش ــر ،الی ــوم
ال ــذي انتص ــر فی ــه اإلنس ــانیة عل ــى
اإلرھ ــاب ...الی ــوم ال ــذي انتص ــر فی ــه
األطف ــال والنس ــاء اللوات ــي عانین ــا م ــن
االضطه ــاد عل ــى مرتكب ــي الجرائ ــم.
آم ــل أن یمث ــل الی ــوم بدای ــة حقب ــة

جدی ــدة -عندم ــا یك ــون الس ــام أولوی ــة،
ویمك ــن للعال ــم بش ــكل جماع ــي أن
یب ــدأ ف ــي رس ــم خارط ــة طری ــق جدی ــدة،
لحمای ــة النس ــاء واألطف ــال واألقلی ــات
م ــن االضطه ــاد؛ ال س ــیما ضحای ــا
العن ــف الجن�س ــي.
بعد فشل حكومة العراق وحكومة
كوردس ــتان ف ــي حمایتن ــا ،فش ــل املجتم ــع
الدول ــي ف ــي إنقادن ــا م ــن داع ــش ومن ــع
وق ــوع ھ ــذه االب ــادة بحقن ــا ،ووقف ــوا
مكتوف ــي األی ــدي وتفرج ــوا عل ــى إب ــادة
مجتم ــع كام ــل دون أي ح ــراك .منازلن ــا،
عوائلن ــا ،تقالیدن ــا ،ش ــعبنا ،أحالمن ــا،
كرامتن ــا ،كلھ ــا دم ــرت.
ح ــال اإلیزیدیی ــن ل ــم یتغ ی ــر ف ــي
س ــجون داع ــش ،ل ــم یت ــم خروجھ ــم
م ــن املخیم ــات ،ل ــم یت ــم بن ــاء م ــا دم ــره
داع ــش ،لح ــد اآلن ل ــم یت ــم محاس ــبة
مرتكب ــي الجرائ ــم الذی ــن ق ــادوا ھ ــذه
االب ــادة ضدن ــا .ال أری ــد تعاطف ــا أك ث ــر،
أری ــد ترجم ــة ھ ــذه العاطف ــة إل ــى عم ــل
عل ــى أرض الواق ــع.
ً
إذا كان املجتم ــع الدول ــي ج ــادا
ف ــي تقدی ــم املس ــاعدة لضحای ــا ھ ــذه
االب ــادة ،وإن أردن ــا أن یع ــود اإلیزیدیی ــن
إل ــى مناطقھ ــم م ــن مخیم ــات ال ن ــزوح،
ً
ومنحھ ــم الثق ــة م ــرة أخ ــرى ،فعل ــى
املجتم ــع الدول ــي توف ی ــر حمای ــة دولی ــة
لإلیزیدی ــن ،وتح ــت إش ــراف االم ــم
املتح ــدة ،ب ــدون ھ ــذه الحمای ــة الدولی ــة،
لی ــس ھن ــاك أي ضم ــان بأن ــه س ــوف ل ــن
نتع ــرض إل ــى إب ــادة أخ ــرى ،وم ــن مجامی ــع
إرھابی ــة أخ ــرى .كم ــا أن املجتم ــع الدول ــي

ً
یج ــب أن یك ــون ملتزم ــا ف ــي توف ی ــر
ف ــرص اللج ــوء والھج ــرة ألولئ ــك الذی ــن
أصبح ــوا ضحای ــا لھ ــذه االب ــادة.
ینبغ ــي علین ــا أن نتذك ــر كل ی ــوم
كی ــف أن تنظی ــم داع ــش وم ــن یحم ــل
أف ــكاره ھاج ــم اإلیزیدیي ــن بوحش ــیة ع ــام
 ،2014بھ ــدف إنھ ــاء وج ــود أح ــد املكون ــات
األصلی ــة ف ــي املجتم ــع العراق ــي ،داع ــش
ارتك ــب ھ ــذه اإلب ــادة بحقن ــا فق ــط لكوننا
إیزیدی ــون نمتل ــك معتق ــد وع ــادات
مختلف ــة ال تؤم ــن بقت ــل اآلخ ــر وس ــبیه
واس ــتعباده ...العدال ــة ھ ــي الس ــبیل
الوحی ــد ف ــي تحقی ــق الس ــام والتعای ــش
بی ــن مختل ــف املكون ــات ،إذا أردن ــا ع ــدم
تك ــرار ح ــاالت االغتص ــاب والس ــب ي
بح ــق النس ــاء ،یج ــب علین ــا أن نق ــوم
بمحاس ــبة األش ــخاص الذی ــن اتخ ــذوا
ً
م ــن العن ــف الجن�س ــي س ــاحا الرت ــكاب
الجرائ ــم ض ــد النس ــاء والفتی ــات.
ً
أش ــكركم ج ــدا عل ــى ش ــرف ھ ــذا
التكری ــم ،لك ــن حقیق ــة لی ــس ھن ــاك
أي جائ ــزة ف ــي الدنی ــا یمك ــن أن تعی ــد
لن ــا كرامتن ــا ،س ــوى تحقی ــق العدال ــة
ومحاس ــبة املجرمی ــن ،لی ــس ھن ــاك أي
تكری ــم یمك ــن أن یع ــوض لن ــا أھلن ــا
واحبتنا الذین قتلوا وسبوا بغیر ذنب،
فق ــط لكونھ ــم إیزیدیی ــن ،لی ــس ھن ــاك
ُ
أي جائ ــزة تس ــتطیع أن ت عی ــد لن ــا حیاتن ــا
البس ــیطة بی ــن أھلن ــا وأصدقائن ــا ،غ ی ــر
تحقی ــق العدال ــة وحمای ــة م ــن تبق ــى م ــن
ھ ــذا املجتم ــع.
حمایة اإلیزدیین وكافة املجتمعات
الضعیف ــة ح ــول العال ــم ھ ــي مس ــؤولیة

املجتم ــع الدول ــي واملؤسس ــات الدولی ــة
املعنی ــة ،بالدف ــاع ع ــن حق ــوق االنس ــان
وحمای ــة األقلی ــات ،حمای ــة حق ــوق امل ــرأة
ً
واألطف ــال ،وخاص ــة حمای ــة النس ــاء
م ــن العن ــف الجن�س ــي ف ــي املناط ــق الت ــي
توج ــد فیھ ــا صراع ــات وح ــروب داخلی ــة.
للتربی ــة والتعلی ــم دور أسا�س ــي ف ــي
تنش ــئة املجتمع ــات املتحض ــرة الت ــي
تؤم ــن بالتس ــامح والس ــام ،لذل ــك
علین ــا أن نس ــتثمر ف ــي أطفالن ــا ،ألن
األطف ــال كورق ــة بیض ــاء ،نس ــتطیع أن
نعلمھ ــم التس ــامح والتعای ــش املش ــترك،
ً
ب ــدال م ــن الك ــره والطائفی ــة ،ویج ــب
ً
أیض ــا أن تك ــون امل ــرأة ھ ــي مفت ــاح الح ــل
لكث ی ــر م ــن املش ــاكل ،ویج ــب إش ــراكھا
ف ــي عملی ــة بن ــاء الس ــام الدائ ــم بی ــن
املجتمع ــات ،بص ــوت ومش ــاركة امل ــرأة
بإمكانن ــا إح ــداث تغ ی ــرات جوھری ــة ف ــي
مجتمعاتن ــا وف ــي العال ــم.
فلنتوح ــد ف ــي مواجھ ــة الظل ــم
واإلضطھ ــاد ونرف ــع صوتن ــا س ــویة
ونق ــول مع ــا :ال للعن ــف ،نع ــم للس ــام،
ال لالس ــتعباد ،نع ــم للحری ــة ،ال للتم ی ــز
العنص ــري ،نع ــم للمس ــاواة وضم ــان
حق ــوق االنس ــان للجمی ــع.
ال الس ــتغالل النس ــاء واألطف ــال،
نع ــم لتوف ی ــر حی ــاة ح ـ ّـرة كریم ــة لھ ــم،
ال إلف ــات املجرمی ــن م ــن العق ــاب ،نع ــم
ملحاس ــبة املجرمی ــن وتحقی ــق العدال ــة.).
وثالثها من دينيس موكويج ي
تح ــدث ع ــن معان ــاة ش ــعب كونغ ــو
ومآس ــيهم ،وق ــد ج ــاء ف ــي كلمت ــه:
(إن عوام ــل االغتص ــاب ،واملذاب ــح،
والتعذي ــب ،وانع ــدام األم ــن عل ــى نط ــاق
واس ــع ،واالفتق ــار الص ــارخ للتعلي ــم،
ت ــؤدي إل ــى دوام ــة م ــن العن ــف ل ــم يس ــبق
له ــا مثي ــل ...لق ــد تع ــرض الش ــعب
الكونغول ــي ل ــإذالل واإلهان ــة واملذاب ــح
عل ــى م ــدى أك ث ــر م ــن عقدي ــن ....وإذا
ً
كان الب ــد م ــن ش ــن ح ــرب فلتك ــن حرب ــا
ض ــد التجاه ــل أو الالمب ــاالة الت ــي تنخ ــر
جس ــد مجتمعاتن ــا ...فالب ــد للعدال ــة أن
ً
ً
تس ــود ...أخ ي ــرا ،وبع ــد  20عام ــا م ــن إراق ــة
11
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كحك ــم س ــاحة ف ــي ع ــدة مباري ــات محلي ــة
وإقليمي ــة ،ف ــي الس ــويد وإيطالي ــا وأملانيا
وفرنس ــا ،للس ــيدات والرجال ،وحصلت
عل ــى تقيي ــم ممت ــاز م ــن االتح ــاد الدول ــي.
وبتاري ــخ  ،2018/12/25منحه ــا
االتح ــاد الدول ــي لك ــرة الق ــدم (الفيف ــا)،
ش ــارة التحكي ــم الدولي ــة لك ــرة الق ــدم،
لتك ــون بذل ــك أول كردي ــة س ــورية تص ــل
إل ــى ه ــذه الدرج ــة ،حي ــث لديه ــا فرص ــة
للمش ــاركة ف ــي نهائي ــات كأس العال ــم
تدرج ــت ف ــي مراح ــل تحكيمي ــة للس ــيدات ،الت ــي س ــيتم تنظيمه ــا ف ــي
فحصل ــت عل ــى ش ــهادات ف ــي التدري ــب
هام ــة ف ــي الس ــويد ،حي ــث عمل ــت فرنس ــا ،م ــا بي ــن  30-1تم ــوز 2019م.
والط ــب الريا�ض ــي.

جيالن طاهر كردية سورية تنال شارة التحكيم الدولي
جي ــان ابن ــت الع ــب ن ــادي الجه ــاد
الس ــابق والش ــهير جه ــاد طاه ــر ،فت ــاة
كردي ــة س ــورية م ــن أهال ــي مدين ــة
قامش ــل ي؛ كان ــت ته ــوى الرياض ــة من ــذ
صغره ــا ،ول ــم تنقط ــع ع ــن ممارس ــتها.
ع ــام 1997م ،وكان عمره ــا /12/
ً
عام ــا ،س ــافرت م ــع عائلته ــا إل ــى مملك ــة
الس ــويد ،حي ــث اس ــتمرت ف ــي لع ــب ك ــرة
الق ــدم ضم ــن فري ــق الس ــيدات ،وعمل ــت
فيم ــا بع ــد مدرب ــة لتل ــك اللعب ــة،
ناديا مراد تستلم ...تتمة
وال ن ــزوح الجماع ــي للس ــكان ،ينظ ــر
الش ــعب الكونغول ــي بش ــغف تنفي ــذ
املس ــؤولية ع ــن حماي ــة املدنيي ــن،
عندم ــا ال تس ــتطيع حكومته ــم ،أو ال
تري ــد ،ذل ــك .إن ــه ينتظ ــر تمهي ــد الطري ــق
إل ــى س ــام دائ ــم).
استقبال عراق ي لناديا مراد
الرئي ــس الع ــراق الدكت ــور بره ــم
ً
صال ــح اس ــتقبل نادي ــا م ــراد اس ــتقباال
ً
رس ــميا ،ي ــوم األربع ــاء ،2018/12/12
ف ــي قص ــر الس ــام بالعاصم ــة بغ ــداد،
ً
وألق ــى كلم ــة بحض ــور الس ــيدة األول ــى
س ــرباغ صال ــح ،وجم ــع م ــن عوائ ــل
ضحاي ــا مج ــزرة س ــبايكر (القاع ــدة
الجوي ــة ف ــي تكري ــت) وجرائ ــم داع ــش
واألنف ــال وحلبج ــة ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــدد
م ــن أعض ــاء الب رمل ــان وممثل ــي الطوائ ــف
واألدي ــان وع ــدد م ــن س ــفراء وممثل ــي
البعث ــات الدبلوماس ــية ل ــدى الع ــراق.
وذك ــر موق ــع الرئاس ــة العراقي ــة ،أن
الرئي ــس صال ــح خ ــال االحتف ــاء «أع ــرب
ع ــن س ــعادته البالغ ــة باإلنج ــاز ال ــذي
حققت ــه الناش ــطة نادي ــة م ــراد الت ــي
نجح ــت م ــن خالل ــه ف ــي نق ــل معان ــاة
العراقيي ــن م ــن إره ــاب عصاب ــات داع ــش
ً
ووحش ــيتهم إل ــى العال ــم ،معت ب ــرا أن
جائ ــزة نوب ــل للس ــام ه ــي ج ــزء م ــن
إنص ــاف العال ــم لضحاي ــا داع ــش ف ــي
الع ــراق» ،ودع ــا مجل ــس الن ــواب العتب ــار
م ــا حص ــل لإليزيديي ــن ف ــي الثال ــث م ــن
آب  ٢٠١٤جريم ــة إب ــادة جماعي ــة م ــن
خ ــال تش ــريع قان ــون به ــذا الش ــأن،
وج ــدد الرئي ــس تهاني ــه لنادي ــا م ــراد
بمناس ــبة فوزه ــا بجائ ــزة نوب ــل للس ــام،

وحصوله ــا عل ــى لق ــب س ــفيرة األم ــم
املتح ــدة للنواي ــا الحس ــنة .كم ــا ذك ــر
املوق ــع أن نادي ــا م ــراد م ــن جهته ــا أعرب ــت
ف ــي كلم ــة أم ــام الحاضري ــن ع ــن ش ــكرها
وتقديره ــا لس ــيادة رئي ــس الجمهوري ــة
عل ــى االس ــتقبال والدع ــم املق ــدم م ــن
قبل ــه ،وأك ــدت أنه ــا ته ــدي فوزه ــا بجائ ــزة
نوب ــل للس ــام ،ل ــكل ضحاي ــا «داع ــش»
ً
الس ــيما النس ــاء االيزيدي ــات ،مضيف ــة:
«جئ ــت بجائ ــزة نوب ــل إل ــى بغ ــداد ألق ــول
لجمي ــع العراقيي ــن أنت ــم خ ي ــر أه ــل
ً
ً
للس ــام ،كون ــوا ب ــردا وس ــاما عل ــى
بعضك ــم البع ــض».
كم ــا هن ــأ بره ــم صال ــح ،الخمي ــس
 ،2018/12/13اإليزديي ــن بمناس ــبة عي ــد
الص ــوم ،وأش ــاد بالتضحي ــات الت ــي
ّ
قدموه ــا ف ــي الدف ــاع ع ــن مدنه ــم وقراه ــم
وع ــن الع ــراق بش ــكل ع ــام ض ــد االره ــاب
الداع�ش ــي التكف ي ــري.
ً
وم ــن جهت ــه أيض ــا اس ــتقبل الس ــيد
نيجيرف ــان البارزان ــي رئي ــس حكوم ــة
إقلي ــم كردس ــتان الع ــراق ،نادي ــا م ــراد
بحف ــاوة وتكري ــم.
وق ــرر رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء
العراق ــي الدكت ــور ع ــادل عب ــد امله ــدي،
ي ــوم الثالث ــاء  ،2018/12/18من ــح
نادي ــة م ــراد وخطيبه ــا ج ــوازي س ــفر
د بلو ما س ــيين .
عيد الصوم
يمتن ــع املؤم ــن اإلي ــزدي ف ــي الصي ــام
ع ــن األكل والش ــرب م ــن الس ــحور ف ــي
الفج ــر وحت ــى اإلفط ــار ف ــي املغ ــرب،
حي ــث أن ص ــوم إيزي ــد يب ــدأ م ــن ي ــوم
الثالث ــاء ،ل ــدى البع ــض ف ــي األس ــبوع
األول م ــن ش ــهر كان ــون األول ول ــدى

البع ــض اآلخ ــر ف ــي األس ــبوع الثان ــي،
ويك ــون ي ــوم الجمع ــة التال ــي ه ــو
العي ــد ،حي ــث يق ــوم اإليزيدي ــون بزي ــارة
املقاب ــر وامل ــزارات ،ويتبادل ــون التهان ــي
والزي ــارات.
هذا وزارت ناديا مراد يوم الخميس
 2018/12/13مخي ــم سردش ــت ف ــي
ش ــنكال ،والتق ــت م ــع ع ــدد م ــن العوائ ــل
اإليزيدي ــة هن ــاك ،ث ــم توجه ــت إل ــى
قريته ــا كوج ــو ،الت ــي ش ــهدت إح ــدى
أبش ــع املج ــازر ،كم ــا زارت ضري ــح ش ــهداء
تل ــك املج ــزرة ،والت ــي تح ــوي رف ــات أمه ــا،
والتق ــت م ــع إدارات محلي ــة ف ــي بل ــدة
س ــنونو.
وأضاف ــت نادي ــة م ــراد ي ــوم الجمع ــة
 ،2018/12/14بمناس ــبة العي ــد ،أم ــام
حش ــد جماه ي ــري وحض ــور صحفيي ــن
ف ــي مدين ــة س ــنجار ،أنه ــا س ــتبن ي باملبل ــغ
ال ــذي حصل ــت علي ــه م ــن جائ ــزة نوب ــل
للس ــام مش ــفى ف ــي املدين ــة لع ــاج
املر�ض ــى ،وال س ــيما األرام ــل والنس ــاء
الالئ ــي تعرض ــن العت ــداءات جنس ــية م ــن
مقاتل ــي تنظي ــم «داع ــش».
عيد اإليزديين ف ي سوريا
وق ــد احتف ــل اإليزي ــدون ف ــي بل ــدة
ترب ــه س ــب ي – الجزي ــرة بعيده ــم
كاملعت ــاد ،إال أن اإليزيدي ــون ف ــي عفري ــن
محروم ــون م ــن ممارس ــة ش ــعائرهم
وطقوس ــهم الديني ــة ،ف ــي ظ ــل االحت ــال
الترك ــي للمنطق ــة وانتش ــار فصائ ــل
جهادي ــة إس ــامية مس ــلحة ،حي ــث أن
أهال ــي ق ــرى قس ــطل جن ــدو وقطم ــة
وغيره ــا ف ــي ناحي ــة ش ـ ّـران-معظمهم
نازح ــون -ل ــم يذهب ــوا إل ــى م ــزار پارس ــه
ً
خات ــون ف ــي التل ــة الت ــي أصبح ــت موقع ــا

ً
عس ــكريا ،وكذل ــك أهال ــي قري ــة فق ي ــرا
أحجم ــوا ع ــن الذه ــاب إل ــى م ــزار س ــيدي
ً
خوف ــا م ــن العق ــاب ،وأهال ــي قري ــة قيب ــار
ل ــم ي ــزوروا چي ــل خان ــه (،)Çêlxane
وأهال ــي ق ــرى غزاوي ــة وش ــادير وبع ــض
ق ــرى ش ــيروا ل ــم يكون ــوا صب ــاح العي ــد ف ــي
ً
م ــزار ش ــيخ ب ــركات وش ــيخ ركاب ،عموم ــا
ل ــم يك ــن هن ــاك أج ــواء عي ــد اعتيادي ــة،
س ــوى بع ــض زي ــارات ملقاب ــر قريب ــة،
عك ــس الس ــنوات الس ــابقة الت ــي وف ــرت
فيه ــا اإلدارة الذاتي ــة لإليزديي ــن ف ــرص
وإمكاني ــات ممارس ــتهم ملعتقداته ــم
الديني ــة بش ــكل طبيع ــي.

مصطفى نعسان عالش
ف ي ذكرى رحيله السابع عشر

ـير
بتاري ــخ  ،2001/12/12وف ــي ح ــادث س ـ ٍ
َ
مؤل ــم بدمش ــق ،فق ــد املناض ــل مصطف ــى
ً
ع ــاش حيات ــه ع ــن عم ــر ناه ــز /36/عام ــا،
وه ــو ف ــي أوج مرحل ــة عطائ ــه.
ول ــد الراح ــل ع ــام  1965ف ــي قري ــة ت ــل
غزال/كوبان ــي ،وانتس ــب إل ــى صف ــوف
ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ليق ــوم بتأدي ــة
واجب ــه الوطن ــي ف ــي التص ــدي للمش ــاريع
العنصري ــة والسياس ــات الش ــوفينية
التمييزي ــة الت ــي كان ــت تم ــارس بح ــق
أبن ــاء ش ــعبه .أح ـ َّـب اللغ ــة الكردي ــة فأج ــاد
الق ــراءة والكتاب ــة به ــا ،وأتقنه ــا ،ث ــم أصب ــح
ً
عض ــوا ف ــي هيئ ــة تحرير نش ــرة NEWROZ
الص ــادرة باللغ ــة الكردي ــة من ــذ الع ــام
 1995ليخ ــدم الثقاف ــة واألدب الك ــردي.
ً
ونظ ــرا لتفان ــي الراح ــل ف ــي خدم ــة
ش ــعبه ،حظ ـ َـي باحت ــرام رفاق ــه ومحبي ــه
وتقديره ــم ل ــه ،وكان موض ـ َـع ثقته ــم.
له الرحمة والخلود وستبقى ذكراه
الطيبة حاضرة بيننا،
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فكر ورأي

ملاذا قرار الرئيس ترامب...؟
م .محفوظ رشيد
ج ــاء ق ــرار ترام ــب املفاج ــئ واملرب ــك
ـجال أمريك ــي داخل ــي
للبع ــض نتيج ــة س ـ ٍ
ف ــي تحدي ــد األولوي ــات (فاس ــتقالة
ماتي ــس م ــن وزارة الدف ــاع األمريك ــي
واع ت ــراض أعض ــاء م ــن الكونغ ــرس
عل ــى ق ــرار االنس ــحاب أدل ــة عل ــى
ذل ــك) ،وكذل ــك اخت ــاف األجن ــدات
وامله ــام بي ــن أعض ــاء التحال ــف الدول ــي
نفس ــه (كالرف ــض األورب ــي) ،والق ــرار
لي ــس فق ــط لس ــحب الذرائ ــع أم ــام
التهدي ــدات التركي ــة (كم ــا يش ــاع)،
ً
فالسياس ــة التركي ــة مبني ــة أساس ــا
ً
واس ــتراتيجيا عل ــى محارب ــة تطلع ــات
الك ــرد ،ومس ــتعدة للتضحي ــة ب ــكل
أوراقه ــا وإمكاناته ــا ملن ــع تش ــكل أي كي ــان
ك ــردي مهم ــا وأينم ــا كان ،ولك ــن ف ــي ظ ــل
الظ ــروف الحالي ــة والتغ ي ــرات الجدي ــدة
ً
ً
س ــيكون االجتي ــاح مس ــتبعدا ومكلف ــا
ً
كث ي ــرا لتركي ــا وعل ــى جمي ــع األصع ــدة،
وس ــيواجه ممانع ــة ومقاوم ــة ألك ث ــر م ــن
جه ــة عل ــى األرض.

إن الوض ــع ف ــي ش ــمال ش ــرق س ــوريا
ً
ً
ل ــن يتغ ي ــر كث ي ــرا (أمني ــا عل ــى األق ــل)،
ال س ــيما بع ــد إع ــان كل م ــن بريطاني ــا
وفرنس ــا بتواص ــل عملهم ــا ف ــي س ــوريا
ض ــد داع ــش ألن تهدي ــده م ــازال قائم ــا،
ث ــم إن التحال ــف الدول ــي بقي ــادة أمري ــكا
ً
ً
يمتل ــك مش ــروعا متكام ــا ف ــي املنطق ــة
ـداف مح ــددة (اقتصادي ــة
لتحقي ــق أه ـ ٍ
وأمني ــة) تأخ ــذ مصال ــح مختل ــف
أعضائ ــه بعي ــن االعتب ــار بتواف ــق
وتنس ــيق بينه ــا ،وق ــرار الرئي ــس ترام ــب
بس ــحب الق ــوات األمريكي ــة ل ــم ي ــأت م ــن
ف ــراغ ،ب ــل ج ــاء نتيج ــة ح ــراك سيا�س ــي-
دبلوما�س ــي ،واتف ـ ٍـاق م ــن خل ــف
الكوالي ــس لتغي ي ــر قواع ــد االش ــتباك
وخل ــط األوراق ميداني ــا وتوزي ــع األدوار
ف ــي إدارة األزم ــة ،وتطعيمه ــا بعناص ـ ٍـر
جدي ــدة ،وفت ــح األب ــواب الحت ــواء جمي ــع
االحتم ــاالت ،فالحدي ــث ع ــن نش ــر
ق ــوات م ــن النخب ــة العربي ــة وبش ــمرگة
روژ وغيره ــا بتموي ــل عرب ــي (س ــعودي-
امارات ــي) عل ــى الش ــريط الح ــدودي م ــع
تركي ــا مؤش ــرات للطمأن ــة والحلحل ــة.

املفاوض ــات واللق ــاءات املس ــتمرة
بي ــن أط ــراف الص ــراع قبي ــل انته ــاء مهم ــة
املبع ــوث األمم ــي دي مس ــتورا تنب ــئ
بحصول تقدم عل ى املس ــار الس ــوري ف ي
ض ــوء التفاهم ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة
(ضم ــن الغ ــرف املغلق ــة) عل ــى تش ــكيل
اللجن ــة الدس ــتورية وف ــق مضم ــون
الق ــرار األمم ــي  2254بالتزام ــن م ــع ظه ــور
انفراج ــات وتس ــويات ف ــي املنطق ــة،
كم ــا ه ــو الح ــال ف ــي لبن ــان واليم ــن ،م ــع
االش ــارة إل ــى تصري ــح الرئي ــس بوتي ــن،
ً
وكذل ــك املهل ــة املعلن ــة ( )90-60يوم ــا
إلكم ــال االنس ــحاب األمريك ــي يوف ــر
ً
ً
فرص ــا وحل ــوال عملي ــة – توافقي ــة إلنه ــاء
األزم ــة.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــإن الح ــوار
والتواص ــل بي ــن اإلدارة الذاتي ــة والنظ ــام
ـكل أو بآخ ــر،
ل ــم ينقط ــع من ــذ إعالنه ــا بش ـ ٍ

بعملي ــات إب ــادة ممنهج ــة بح ــق أهال ــي
عفري ــن وثقافته ــم ،م ــن خ ــال تدم ي ــر
األماك ــن األثري ــة والبن ــى التحي ــة،»...
وأض ــاف «م ــن املفي ــد الترك ي ــز عل ــى أه ــم
جوان ــب التطه ي ــر العرق ــي املم ــارس
م ــن الق ــوى اإلرهابي ــة ب ــكل طاقته ــا
العس ــكرية والسياس ــية والثقافي ــة،
والبح ــث ع ــن الس ــبل الالزم ــة لدع ــم
ع ــدم تكراره ــا ،واملس ــاهمة ف ــي تحقي ــق
العدال ــة ،والضغ ــط عل ــى املنظم ــات
م ــن أج ــل إجب ــار تركي ــا عل ــى االنس ــحاب
م ــن عفري ــن وإلزامه ــا بالق ــرارات
واملواثي ــق الدولي ــة والعم ــل عل ــى إع ــادة
املس ــتوطنين إل ــى مدنه ــم ،وع ــودة
أهال ــي عفري ــن إل ــى مدينته ــم وبيوته ــم،
ومس ــاعدة املهجري ــن م ــن س ــكان
اإلقلي ــم ف ــي املخيم ــات الت ــي تعي ــش
أوض ــاع س ــيئة».
وبعده ــا ت ــم ع ــرض فيل ــم تس ــجيل ي
ح ــول عفري ــن ،وتم ــت ق ــراءة تقري ــر مع ـ ّـد
م ــن مرك ــز روج آف ــا للدراس ــات ح ــول م ــا
يق ــوم ب ــه االحت ــال الترك ــي ومرتزقت ــه.

اس ــتمر املنت ــدى م ــدة ثالث ــة أي ــام،
وم ــن خ ــال جلس ــات عدي ــدة ت ــم تن ــاول
الجان ــب السيا�س ــي ،العس ــكري،
الحقوق ــي ،الثقاف ــي والتاريخ ــي للتطه ي ــر
العرق ــي والتغي ي ــر الديمغراف ــي،
باإلضاف ــة إل ــى االس ــتماع لع ــدة ش ــهادات
حي ــة م ــن أبن ــاء عفري ــن.
وضم ــن فعالي ــات املنت ــدى كان
هن ــاك مع ــرض الف ــن التش ــكيل ي
والتصوي ــر الضوئ ــي الخ ــاص بعفري ــن.
وق ــد ج ــاء ف ــي البي ــان الختام ــي
ألعم ــال املنت ــدى الدول ــي:
بع ــد مناقش ــات مس ــتفيضة
ت ــم االتف ــاق عل ــى جمل ــة توصي ــات
ً
ً
ً
للتح ــرك سياس ــيا وقانوني ــا وإعالمي ــا
عل ــى املس ــتوى الدول ــي ،ملواجه ــة نتائ ــج
االحت ــال الترك ــي لعفري ــن والتداعي ــات
الس ــيئة له ــذا الغ ــزو ال ــذي يناق ــض كل
القواني ــن الدولي ــة واألع ــراف اإلنس ــانية.
التوصيات:
-1دع ــوة لعق ــد منتدي ــات ومؤتم ــرات
الحق ــة ف ــي ال ــدول ذات الثق ــل اإلقليم ــي

ً
والب ــد أن يدخ ــل مرحل ــة جدي ــدة وجدي ــة
م ــن التف ــاوض لحس ــم امللف ــات العالق ــة
بي ــن الطرفي ــن ف ــي ض ــوء املس ــتجدات
الطارئ ــة وم ــع اق ت ــراب ف ــرص للتس ــوية
النهائي ــة لألزم ــة (كم ــا يب ــدو).
ً
وأخ ي ــرا ف ــإن تهدي ــدات تركيا بقصف
مناط ــق ش ــمال ش ــرق س ــوريا ،بع ــد
املس ــتجدات األخ ي ــرة ته ــدف الس ــتعادة
واس ــتعاضة مواقعه ــا إقليمي ــا بع ــد
فش ــل سياس ــاتها عل ــى الس ــاحة
ـوط
الس ــورية ،والت ــي جعلته ــا تح ــت ضغ ـ ٍ
أمريكية-أوربي ــة -روس ــية وداخلي ــة
لتنفي ــذ التزاماته ــا (تج ــاه اتفاق ــات
آس ــتانا) وإنه ــاء امللف ــات العالق ــة
املرتبط ــة به ــا ،واملكلف ــة بإنهائه ــا كمل ــف
املجامي ــع اإلرهابي ــة املس ــلحة (النص ــرة
وأخواته ــا) ف ــي إدل ــب وغيره ــا.

منتدى دويل يف عامودا ،حول التطهري العرقي والتغيري الدميغرايف يف عفرين
انطلق ــت فعالي ــات منت ــدى دول ــي،
صب ــاح ي ــوم األح ــد  2كان ــون األول
 ،2018ف ــي صال ــة بيلس ــان بمدين ــة
عامودا-الجزي ــرة الس ــورية ،بحض ــور
أك ث ــر م ــن  /150/ش ــخصية أكاديمي ــة
وسياس ــية وحقوقية ،محلية ومن دول
إقليمي ــة وأجنبي ــة ،وكذل ــك بمش ــاركة
ش ــخصيات ع ب ــر الس ــكايب وفيديوه ــات
مس ــجلة ل ــم تس ــطع الحض ــور ألس ــباب
ً
مختلف ــة ،تلبي ــة لدع ــوة م ــن مرك ــز روج
آف ــا للدراس ــات االس ــتراتيجية ،وذل ــك
للتباح ــث ح ــول «التطه ي ــر العرق ــي
والتغي ي ــر الديمغراف ــي ف ــي عفري ــن».
ألق ــى الدكت ــور أحم ــد س ــينو باس ــم
إدارة املرك ــز كلم ــة االفتتاحي ــة ،رح ــب
فيه ــا بالحض ــور وش ــكرهم عل ــى تلبي ــة
الدع ــوة للتباح ــث ع ــن س ــبل إيج ــاد
وض ــع ح ــد لالنته ــاكات والجرائ ــم ف ــي
الس ــع ي للتطه ي ــر العرق ــي والتغي ي ــر
الديمغراف ــي ف ــي عفري ــن.
وحس ــب وكال ــة ه ــاوار لألنب ــاء ،لف ــت
س ــينو« :إن تركي ــا تس ــع ى إل ــى القي ــام

والدول ــي ،حت ــى إزاح ــة االحت ــال ع ــن
عفري ــن ،وأب ــدى املرك ــز اس ــتعداده
لتبن ــي ه ــذه الفعالي ــات.
-2تش ــكيل لجن ــة ملتابع ــة ق ــرارات
املنت ــدى وتوصيات ــه م ــن مختل ــف
االختصاص ــات والجنس ــيات.
لتوثي ــق
مرك ــز
-3تأس ــيس
االنته ــاكات واملمارس ــات التركي ــة ف ــي
عفر ي ــن .
-4تصعي ــد الجه ــود الدبلوماس ــية
بخص ــوص عفري ــن ف ــي املنظم ــات
الرس ــمية وغ ي ــر الرس ــمية ،واالس ــتمرار
ف ــي التواص ــل م ــع ال ــدول صاحب ــة الق ــرار
ف ــي الش ــأن الس ــوري.
-5تش ــكيل لجن ــة قانوني ــة مهمته ــا
رف ــع الدع ــاوى أم ــام املحاك ــم الدولي ــة
املختص ــة ،وتوثي ــق االنته ــاكات ل ــدى
املؤسس ــات الحقوقي ــة الدولي ــة
ومنظم ــات املجتم ــع الدول ــي.
-6تأس ــيس مرك ــز إعالم ــي مهمت ــه
فض ــح انته ــاكات الدول ــة التركي ــة ع ب ــر
13
مختل ــف وس ــائل اإلع ــام.
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االنسحاب األمريكي العسكري من سوريا...مهام منتظرة
نواف بشار عبد هللا
لق ــد اتخ ــذت اإلدارة األمريكي ــة
َ
َ
قراره ــا ال ــذي ل ـ ْـم يح ــظ بتأيي ـ ٍـد م ــن
ـاط م ــن الكونغ ــرس
وزي ــر الدف ــاع وأوس ـ ٍ
ْ
بس ــحب قواته ــا م ــن س ــوريا ،تبعت ــه
ٌ
ـتقاالت متتالي ــة م ــن وزي ــر الدف ــاع
اس ـ
جيم ــس ماتي ــس واملبع ــوث األمريك ــي
ً
م ــاك ك ــورك ،وخل ـ َـق حال ــة م ــن اإلرب ــاك
ل ــدى مؤسس ــات اإلدارة وعم ــوم الجه ــات
الدولي ــة واإلقليمي ــة ذات الش ــأن ف ــي
ّ
املرج ــح
الوض ــع الس ــوري .لك ــن ،م ــن
ّأن الق ــرار ل ــم يك ــن ارتجالي ـ ًـا ولي ــدَ
اللحظ ــة ،كم ــا أنه ــا ل ــم ُت ْق ـ ْ
ـدم عل ــى مث ــل
ه ــذه الخط ــوة إال بع ــد دراس ــته وف ــق م ــا
ُ
مصالح ه ــا االس ــتراتيجية،
تقتضي ــه
ـات
ـات وتفاهم ـ ٍ
وإنم ــا ُب ن ــي عل ــى توافق ـ ٍ
أمريكي ــة –تركية-روس ــية ل ــم يت ــم
ُ
الكش ــف ع ــن تفاصيله ــا وفحواه ــا بع ــد.
م ــن املعل ــوم أن العالق ــات الروس ــية-
ً
ً
التركي ــة ق ــد ش ـ ْ
ـهدت تحس ــنا ملموس ــا
بع ــد انج ــاز املرحل ــة األول ــى م ــن مش ــروع
نق ــل الغ ــاز الرو�س ــي املس ــال إل ــى أورب ــا
ع ب ــر األرا�ض ــي التركي ــة ،إث ــر توت ــر
العالق ــات بي ــن روس ــيا وأوكراني ــا
ً
ً
مؤخ ــرا والت ــي كان ــت مم ــرا ألنب ــوب
الغ ــاز الرو�س ــي إل ــى أورب ــا ،وبس ــبب
توت ــر العالق ــات التركي ــة األمريكي ــة
عل ــى خلفي ــة تحالفه ــا وتعاونه ــا
م ــع ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة ف ــي
ْ
مكافح ــة داع ــش ،إذ تس ــتقوي تركي ــا
بدول ــة روس ــيا االتحادي ــة الت ــي تالق ــت
مصالحهم ــا ،ل ت ـ َ
ـزداد شراس ــة ف ــي تعامله ــا
م ــع القضي ــة الكردي ــة.
إن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
كغيره ــا م ــن ال ــدول الت ــي تدخل ـ ْـت ف ــيْ
الش ــأن الداخل ــي الس ــوري -ل ــم تتخ ــذ
ً
ق ــرار التدخ ــل ف ــي س ــوريا ن ــزوال عن ــد
مصلح ــة الش ــعب الس ــوري بغي ــة
منتدى دولي ...تتمة
-7دع ــم ومس ــاندة اإلج ــراءات
والخط ــوط الت ــي تضم ــن ع ــودة س ــكان
عفري ــن إل ــى مناطقه ــم ،واس ــتعادة
ممتلكاته ــم ع ب ــر كل الوس ــائل
املش ــروعة الت ــي يكفله ــا القان ــون

انتش ــاله م ــن وضع ــه املأس ــاوي ج ــراء
الح ــرب الت ــي تعص ــف ب ــه من ــذ ثم ــان
ـدواع إنس ــانية أخالقي ــة ،ب ــل
س ــنوات أو ل ـ ٍ
ُ
ّ
ـراري التدخ ــل واالنس ــحاب ات خ ــذا
أن ق ـ ِ
ً
ً
بن ــاءا عل ــى مصالحه ــا حص ــرا.
فلئ ـ ْـن تضمن ـ ْـت وثائ ــق التفاهم ــات
ً
ـودا تبي ــح للدول ــة التركي ــة االجتي ـ َ
ـاح
بن ـ
ال ب ــري لش ــمال وش ــرق س ــوريا وإط ــاق
يده ــا للبط ــش بالك ــرد وه ــدم إدارته ــم
الذاتي ــة املؤقت ــة -وه ــذا م ــا عمل ــت
ألجل ــه وال ت ــزال تعم ــل الحكوم ــة
التركي ــة الت ــي تضح ــي بالغال ــي والنفي ــس
للوق ــوف بوج ــه الطم ــوح الك ــردي ف ــي
املس ــاواة والعي ــش بحري ــة وكرام ــة -ف ـ ّ
ـإن
االنس ـ َ
ـحاب العس ــكري األمريك ــي س ــوف
ً
ينعك ـ ُ
ـس س ــلبا عل ــى مجم ــل الوض ــع
الس ــوري الع ــام والك ــردي من ــه عل ــى
وج ــه الخص ــوص ،وسيس ــاهم ف ــي ع ــودة
ش ــبح التنظيم ــات املتطرف ــة اإلرهابي ــة
كأدوات طيع ــة ف ــي أي ــدي م ــن
الت ــي تعم ــل
ٍ
يمولونه ــا م ــن ق ــوى إقليمي ــة ودولي ــة،
كم ــا أن ــه س ــيف�ض ي إل ــى تأخ ي ــر الح ـ ّـل
السيا�س ــي ال ــذي ينش ــده الس ــوريون
تح ــت مظل ــة األم ــم املتح ــدة ،ويت ـ ُـم
تعبي ــد الطري ــق أم ــام الق ــوى اإلقليمي ــة
ملزي ـ ٍـد م ــن التدخ ــل ف ــي الش ــأن الس ــوري
ً
َ
وزيادتها تعقيدا ،لتعبث بأمن املنطقة
وتلح ــق أف ـ َ
ـدح األض ــرار بالس ــلم واألم ــن
َ
اإلقليم ــي ،وت ت ــرك ظالل ه ــا الس ــوداء عل ــى
الس ــلم والعالق ــات الدولي ــة الت ــي تعان ــي
ً
أص ــا م ــن الضع ــف والهشاش ــة.
مم ــا ال ش ــك في ــه أن الحكوم ــة
التركي ــة تجي ـ ُـد اللع ـ َـب عل ــى الحب ــال
ً
وتل ــوي عن ــق الحقائ ــق مس ــتخدمة
براغماتي ــة سياس ــية إل ــى جان ــب توفيره ــا
ورعايته ــا للمصال ــح االقتصادي ــة لل ــدول
الك ب ــرى لق ـ َـاء اإلبق ــاء عل ــى الش ــعب
ً
الك ــردي محروم ــا م ــن حقوق ــه .كم ــا
أنه ــا تنس ـ ُـق العم ـ َـل م ــن أج ــل تحقي ــق

ذل ــك اله ــدف م ــع ال ــدول الت ــي تقتس ــم
الش ــعب الك ــردي ووطن ــه (إي ــران،
الع ــراق وس ــوريا) .وم ــع أن ساس ــة ال ــدول
ُ
وأجهزت ه ــا األمني ــة ومراك ــز
الك ب ــرى
دراس ــاتها االس ــتراتيجية تع ــرف بدق ــة
حقيق ــة النظ ــام الترك ــي وتفاصي ــل
افتراءات ــه وأضاليل ــه ،إال أنه ــا ولش ــديد
األس ــف ،تجه ــد إلرضائ ــه ومس ــايرته
ف ــي سياس ــته املكش ــوفة والظامل ــة بح ــق
الش ــعب الك ــردي دون إي ــاء ّ
أي اهتم ــام
للقي ــم اإلنس ــانية وملواثي ــق هيئ ــة األم ــم
املتح ــدة وحق ــوق اإلنس ــان الت ــي تتكف ــل
بصيان ــة تل ــك الحق ــوق.
هن ــاك بع ـ ُ
ـض الجه ــات الحاق ــدة عل ى
الش ــعب الك ــردي الت ــي ت ــدور ف ــي فل ــك
النظ ــام الترك ــي الت ــي يع ـ ُّـز عليه ــا هزيم ــة
اإلره ــاب ،تكي ـ ُـل الي ـ ّ
ـوم ش ــت ى الته ــم
للك ــرد وتب ــدي تش ــفيها منه ــم وكأنه ــم
ه ــم ّم ــن جلب ــوا األمري ــكان إل ــى الب ــاد(!)
ّ َ
ملوح ــة باالنتق ــام ،ومعاقبته ــم بس ــبب
تالق ــي مصالحه ــم م ــع مصال ــح التحال ــف
الدول ــي ف ــي مكافح ــة اإلره ــاب املتمث ــل
بداع ــش والزم ــر املس ــلحة املرتبط ــة
بش ــبكة القاع ــدة ومنظوم ــة اإلس ــام
السيا�س ــي العالم ــي وحرك ــة اإلخ ــوان
املس ــلمين الت ــي تس ــع ى إلع ــادة عجل ــة
التاري ــخ إل ــى ال ــوراء م ــن جه ــة ،ووضع ـ ْـت
َ
ـدات دولي ــة
نفس ــها ف ــي خدم ــة أجن ـ ٍ
مقاب ــل حصوله ــا عل ــى امل ــال السيا�س ــي.
متناس ــين ب ــأن الك ـ َ
ـرد ه ــم اصح ـ ُ
ـاب
قضي ــة عادل ــة يناضل ــون م ــن أج ــل
الحص ــول عليه ــا قب ــل مج ــيء األمريك ــي
وغ ي ــره إل ــى املنطق ــة ،ويع ــرف القا�ص ــي
ً
والدان ــي أنه ــم ل ــم يضع ــوا أنفس ــهم يوم ــا
ـات أجنبي ــة خارجي ــة
ف ــي خدم ــة جه ـ ٍ
رغ ــم فداح ــة الجرائ ــم والوي ــات الت ــي
تعرض ــوا له ــا عل ــى أي ــدي أنظم ــة الحك ــم
اإلقليمي ــة ف ــي ظ ـ ّـل صم ــت ش ــعوبها الت ــي
تعان ــي بدوره ــا م ــن القم ــع والتنكي ــل

السيا�س ــي م ــن قب ــل تل ــك األنظم ــة.
ـرب عل ــى اإلره ــاب ل ــم ينت ــه بع ــدُ،
الح ـ ُ
ِ
ِ
فـ ْ
ـإن َ
أدار العال ـ ُـم ل ــه ظه ــره ،وعوق ـ َـب
ُ
ـات جس ــام
الك ــرد الذي ــن قدم ــوا تضحي ـ ٍ
ـات
ف ــي مكافحت ــه عل ــى أي ــدي حكوم ـ ٍ
تتظاه ــر بالع ــداء ل ــه وتتع ــاون مع ــه
ُ
ـميات
ف ــي الخف ــاء ،فإن ــه س ـ
ـيظهر بمس ـ ٍ
ً
ّ
جدي ــدة وربم ــا بص ــورة أش ــد إجرام ــا
ملحق ــة األذى بالجمي ــع.
ولئ ـ ْـن ّ
أج ل ــت تركي ــا عمليته ــا
العس ــكرية بضع ــة ش ــهور ،إال أن
مخاط ــر االجتي ــاح ال ت ــزال قائم ــة ،فه ــي
تنتظ ــر الفرص ــة املناس ــبة لتنفي ــذ
ً
مآربه ــا .وبعي ــدا ع ــن الكلم ــات الجوف ــاء
ّ
ً
والش ــعارات الطنان ــة ،يتطل ـ ُـب كردي ــا
قب ــل كل �ش ــيء عق ــد اجتم ــاع بي ــن
األح ــزاب الكردي ــة ف ــي س ــوريا ،ووض ــع
ً
االختالف ــات الثانوي ــة جانب ــا ،للبح ــث
ً
مع ــا ع ــن إيج ــاد وس ــيلة ملن ــع االجتي ــاح
الترك ــي وأعوان ــه الحاقدي ــن ملناطقن ــا،
ع ب ــر تش ــكيل هيئ ــة ناطق ــة باس ــم ك ــرد
س ــوريا تمثله ــم وتق ــوم بإج ــراء لق ــاءات
دولي ــة وتخاط ـ َـب دول العال ــم وقواه ــا
العظم ــى وهيئ ــة األم ــم املتح ــدة لبي ــان
األه ــداف الحقيقي ــة للتدخ ــل الترك ــي
ومخاط ــره عل ــى أم ــن املنطق ــة الت ــي
تتعاي ــش فيه ــا العدي ــد م ــن املكون ــات
واألق ــوام ف ــي ظ ــل أم ــان نس ــب ي ،واملطالب ــة
بتس ــريع العملي ــة السياس ــية عل ــى
أن يك ــون للك ــرد في ــه حض ــور وتمثي ــل
ٌ
منص ــف ،ويت ــم ح ـ ّـل ه ــذه املأس ــاة
َ
ً
تح ــت مظل ــة األم ــم املتح ــدة ح ــا ع ــادال
ير�ض ــي جمي ــع األط ــراف ،وح ـ ّـل القضي ــة
الكردي ــة ف ــي س ــوريا ف ــي إط ــار وح ــدة
ـس املس ــاواة والتعاي ــش
الب ــاد عل ــى أس ـ ٍ
املش ــترك بي ــن جمي ــع املكون ــات ،ووض ــع
دس ــتور حض ــاري لس ــوريا ينتف ــي في ــه
الظل ــم والتمي ي ـز.

الدول ــي واملواثي ــق اإلنس ــانية.
-8دع ــوة الش ــعب الك ــردي
والس ــوري وكل الش ــعوب الصديق ــة
لتكثي ــف جهوده ــا ع ب ــر مختل ــف
الفعالي ــات ،به ــدف تحري ــر عفري ــن
(جيج ــاي كرمين ــج) ،والدع ــوة إل ــى إع ــان

ي ــوم عالم ــي للتضام ــن معه ــا.
-9الدع ــوة إل ــى ف ــرض حظ ــر ج ــوي
عل ــى مناط ــق الش ــمال الس ــوري ملن ــع
تك ــرار تجرب ــة عفري ــن.
-10توثي ــق أس ــماء القي ــادات
العس ــكرية التركي ــة ومرتزقته ــا الت ــي

ق ــادت حملته ــا العدواني ــة عل ــى عفري ــن،
لتقديمه ــم للعدال ــة الدولي ــة.
-11مناش ــدة الجه ــات الدولي ــة
واملنظم ــات اإلنس ــانية لتقدي ــم الدع ــم
املطل ــوب والعاج ــل للنازحي ــن ف ــي
مقاطع ــة الش ــهباء.
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ثقافة وفن

ً
العبودية املعارصة ف� أسوأ أشاكهلا ...سولومون نورثوب :اثنا ش
ع� عاما من العبودية 1853-1841م
ي
شكري ده دو

لع ــل الق ــارئ لرواي ــة «اثن ــا عش ــر
ً
عام ــا م ــن العبودي ــة» يش ــعر وكأن ــه
ُي ش ــاهد الوقائ ــع م ــن خل ــف الس ــتار،
ً
يعي ــش أحداث ــا تق ــع أم ــام عيني ــه ،مل ــا
له ــا م ــن لغ ــة س ــردية بس ــيطة ،ب ــروح
وأحاس ــيس صادق ــة ،تنب ــع م ــن عم ــق
معان ــاة ،دون مبالغ ــة أو تقلي ــل ،ف ــي
قص ـ ٍـة واقعي ـ ٍـة حقيقي ـ ٍـة ،فيه ــا املؤل ــف
بذات ــه بط ــل الرواي ــة .نت ــاج أدب ــي عالم ــي،
ذاع صيت ــه من ــذ أوائ ــل النص ــف الثان ــي
م ــن الق ــرن التاس ــع عش ـر.
س ــولومون نورث ــوب ،مواط ــن
أمريك ــي ح ـ ّـر م ــن الع ــرق األس ــود،
موالي ــد بل ــدة مينيرف ــا بوالي ــة نيوي ــورك
– تم ــوز 1808م ،كان يعم ــل ف ــي الزراع ــة
والنج ــارة ،وكموس ــيقار –ع ــازف كم ــان،
ممت ــن م ــن حيات ــه ويعي ــش م ــع زوجت ــه
وابنتي ــه ف ــي نيوي ــورك الت ــي كان ــت تحظ ــر
العبودي ــة ف ــي ذل ــك الوق ــت .ع ــرض علي ــه
رج ــان العم ــل كموس ــيقي وبأج ــر ع ــال
ف ــي مدين ــة واش ــنطن ،لكنهم ــا غ ــدرا ب ــه
وخ ــدراه وباع ــاه لتاج ــر عبي ــد ،فكان ــت
العملي ــة بمثاب ــة اختط ــاف ف ــي أواخ ــر
ً
آذار ع ــام 1841م ،ليغ ــدو الرج ــل عب ــدا
باس ــم «ب ــات» أطلق ــاه علي ــه.
ت ــم بيع ــه ،م ــن تاج ــر إل ــى آخ ــر ،م ــع
عبي ــد آخري ــن ،وت ــم نقله ــم م ــن الش ــمال
ً
إل ــى الجن ــوب ،ليج ــد نفس ــه مج ــردا
م ــن هويت ــه وش ــخصيته واس ــمه ،ع ــدا
ً
اللب ــاس ال ــذي عل ــى جس ــمه ،وممل ــوكا
ألس ــياد ف ــي لويزيان ــا م ــن الوالي ــات
األمريكي ــة الجنوبي ــة الت ــي كان ــت تج ي ــز
وتش ــرعن ال ــرق.
ً
أم�ض ــى س ــولومون  /12/عام ــا م ــن
زه ــوة عم ــره ف ــي العبودي ــة ،تع ــرض
خالله ــا لش ــت ى أن ــواع التعذي ــب واالهان ــة
ً
ً
وم ــرة ملحاول ــة ش ــنق م ــن س ــيده ،إضاف ــة
إل ــى األعم ــال اليومي ــة الش ــاقة الت ــي كان
ـروف معيش ــية قاس ــية،
ينجزه ــا ،ف ــي ظ ـ ٍ
وبأدن ــى مس ــتويات امل ــأوى وامل ــأكل
واملش ــرب.
ح ــاول أك ث ــر م ــن م ــرة إخب ــار أس ــرته
ومعارف ــه الذي ــن انقط ــع التواص ــل معهم
من ــذ اختطاف ــه ،لك ــن دون ج ــدوى،
إل ــى أن تع ــرف عل ــى رج ـ ٍـل أبي ــض يعم ــل

ً
نج ــارا ،كان يس ــاعده بأم ــر م ــن س ــيده،
ً
وال ــذي أرس ــل باس ــمه مكتوب ــا إل ــى ذوي ــه،
ُي خبره ــم ع ــن مكان ــه ،ويطل ــب منه ــم
ً
ً
املس ــاعدة؛ فوكل ــوا محامي ــا صديق ــا
ل ــه ،وال ــذي ذه ــب إل ــى محكم ــة منطق ــة
ً
تواج ــد س ــلومون ،مصطحب ــا مع ــه
ُ
وثائ ــق ت ثب ــت أن ــه مواط ــن ح ـ ّـر ،وأعت ــق
العب ــد «ب ــات» م ــن ال ــرق بق ــرار م ــن
املحكم ــة ،ليع ــود إل ــى أس ــرته وحريت ــه
ف ــي ش ــهر كان ــون الثان ــي ع ــام 1853م.
بع ــد أش ــهر قليل ــة كت ــب س ــيرته الذاتي ــة
بمس ــاعدة ديفي ــد ويلس ــون عل ــى ش ــكل
رواي ــة ،حي ــث حرره ــا ويلس ــون باللغ ــة
اإلنكليزي ــة ف ــي نف ــس الع ــام ،وترجمه ــا
إل ــى العربي ــة م ــروة هاش ــم ،وت ــم نش ــرها
ع ــام  2015م ــن قب ــل هيئ ــة أب ــو ظب ــي
للس ــياحة والثقاف ــة.
ل ــم يتح ــدث س ــولومون ع ــن مأس ــاته
فق ــط ،ب ــل ذك ــر معان ــاة كل العبي ــد؛
كي ــف يعمل ــون ف ــي حق ــول القط ــن وف ــي
معام ــل قص ــب الس ــكر بش ــقاء ،تح ــت
ب ــرد الش ــتاء القا�س ــي وح ـ ّـر الصي ــف
الش ــديدُ ...وي ص ــور لن ــا ح ــال ٍأم بائس ــة
ومش ــتتة ،يت ــم فص ــل طفليه ــا م ــن
حضنه ــا ،وبي ــع الثالث ــة لتج ــار بش ــر
ً
كل عل ــى ح ــدة ،حي ــث قي ــل له ــا« :قريب ــا
س ــوف تنس ــين أطفال ــك»؛ وكذل ــك ي ــروي
قص ــة فت ــاة س ــوداء ،نش ــطة وف ــي زه ــرة
عمره ــا ،وكي ــف كان يس ــتغلها س ــيدها
ً
ً
جنس ــيا ،وه ــي تتع ــرض م ــرارا للض ــرب
والتعذي ــب ،فتتمن ــى امل ــوت لنفس ــها كل
ي ــوم.
ّ
عل م ــوا العبي ــد مس ــلمات البق ــاء
عل ــى قي ــد الحي ــاة ل ــدى الس ــادة« ،إن
أردت البق ــاء عل ــى قي ــد الحي ــاة ،افع ــل
وتكل ــم بأق ــل م ــا تس ــتطيع» ،و»ال تخ ب ــر
ً
أح ــدا أن ــك تس ــتطيع أن تق ــرأ وتكت ــب،
ًّ
زنجي ــا ف ــي ع ــداد األم ــوات»،
وإال تك ــون
فالس ــادة الطغ ــاة كان ــوا يخاف ــون م ــن

الكلم ــة واملعرف ــة ،يهاب ــون ال ــرأي وحري ــة
التعب ي ــر.
م ــن خ ــال روايت ــه يعط ــي س ــولومون
ً
للم ــرء درس ــا ف ــي ق ــوة ال ــروح اإلنس ــانية
واإلص ــرار الدائ ــم عل ــى األم ــل واملثاب ــرة؛
تق ــول املترجم ــة هاش ــم« :إذ تتجس ــد
عبقريت ــه ف ــي التأكي ــد عل ــى مب ــدأ أن
ً
االنس ــان يول ــد ح ــرا ،وأن الحي ــاة ال معن ــى
له ــا حي ــن ينقط ــع رج ــاء امل ــرء ف ــي الوص ــول
إل ــى الحري ــة».
ُ
وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ي بي ــن لن ــا
س ــولومون وحش ــية اإلنس ــان تج ــاه
اإلنس ــانُ ،وي ذك ــر أن العص ــا والس ــياط
ه ــي لغ ــة الح ــوار والتواص ــل م ــع العبي ــد.
ل ــم يتوان ــى س ــولومون ع ــن ذك ــر
محاس ــن ولط ــف بع ــض أس ــياده ،إذ
يق ــول« :لس ــت أرى أن خط ــأ القس ــوة
يق ــع عل ــى عات ــق مال ــك العبي ــد ،بق ــدر أن
الخطأ يكمن ف ي النظام الذي يعيشون
ف ي إطاره ...هناك من السادة ال تعوزهم
اإلنسانية بقدر أن هناك من تنقصهم
بالقط ــع ...إن املؤسس ــة الت ــي تتس ــامح
م ــع تل ــك األخط ــاء والالإنس ــانية الت ــي
ش ــهدتها ه ــي مؤسس ــة قاس ــية ،وظامل ــة،
وهمجي ــة ....تس ــعة وتس ــعين ف ــي املئ ــة
م ــن العبي ــد أذكي ــاء بم ــا يكف ــي لفه ــم
حقيق ــة وضعه ــم ،وكي ــف أنه ــم يهف ــون
إل ــى الحري ــة بق ــدر م ــا يفعل ــون؛ فتأث ي ــر
ه ــذا النظ ــام الجائ ــر يع ــزز بالض ــرورة
ال ــروح الظامل ــة غ ي ــر الق ــادرة عل ــى
اإلحس ــاس حت ــى ف ــي أعم ــاق ه ــؤالء الذي ــن
يتس ــمون-بين أقرانه ــم – باإلنس ــانية
والك ــرم».
لق ــد راف ــق ال ــرق الحض ــارة
البش ــرية قب ــل ظه ــور األدي ــان الت ــي
ُ
ل ــم ُت ّ
حرم ــه أو ت لغي ــه ،كأس ــوأ ظاه ــرة
اجتماعي ــة تاريخي ــة م ــن اس ــتغالل
إنس ــان لإلنس ــان؛ ب ــل دع ــت إل ــى تنظيم ــه
واإلحس ــان إل ــى األرق ــاء؛ فاملؤسس ــة

ً
ً
املس ــيحية ش ــرقا وغرب ــا ل ــم تمن ــع
ال ــرق ،ب ــل دع ــت العبي ــد إل ــى اإلخ ــاص
ألس ــيادهم؛ وهن ــاك مجموع ــة م ــن
اآلي ــات واألحادي ــث النبوي ــة اإلس ــامية
الت ــي ش ــرحت ونظم ــت ووضع ــت قواع ــد
ش ــرعية للتعام ــل م ــع الرقي ــق والج ــواري
ً
والت ــي أصبح ــت م ــع الوق ــت ج ــزءا م ــن
ال ت ــراث الدين ــي ،ال تج ــوز مخالفت ــه
حس ــب رأي الفقه ــاء؛ فأثن ــاء الغ ــزوات
ً
ً
والح ــروب الت ــي تم ــددت ش ــرقا وغرب ــا،
تضاعف ــت أع ــداد العبي ــد م ــن البي ــض
م ــا ُي ضاه ــي أع ــداد الس ــود ،وقت ــذاك.
ً
نظ ــرا لتط ــور وانتش ــار العل ــم
ً
واملعرف ــة ،وتق ــدم البش ــرية عموم ــا ف ــي
جمي ــع املج ــاالت ،ب ــدأت التش ــريعات
ُ
والقواني ــن الوضعي ــة ت لغ ــي ال ــرق
وتح ـ ُّـد م ــن ظاه ــرة العبودي ــة ،فكان ــت
الدانم ــارك أول دول ــة أوروبي ــة فعل ــت
ذل ــك أواخ ــر الق ــرن الثام ــن عش ــر،
وتبعته ــا بريطاني ــا وغيره ــا ،وكذل ــك
أمري ــكا بع ــد انتص ــار الش ــمال عل ــى
الجن ــوب ف ــي ح ــرب أهلي ــة دامي ــة بي ــن
أع ــوام ( ،)1965-1961الت ــي اندلع ــت إث ــر
إع ــان الرئي ــس ابراه ــام لينكول ــن إللغ ــاء
نظ ــام ال ــرق ف ــي أمري ــكا أثن ــاء حملت ــه
االنتخابي ــة ع ــام 1960م .وأص ــدرت
عصب ــة األم ــم االتفاقي ــة الخاص ــة
بال ــرق الت ــي ت ــم توقيعه ــا ف ــي جني ــف ي ــوم
 25أيلول/س ــبتمبر  ،1926والت ــي ق ــررت
من ــع تج ــارة العبي ــد وإلغ ــاء العبودي ــة
بش ــت ى أش ــكالها؛ إل ــى أن س ــن اإلع ــان
العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان 10-كان ــون
األول  ،1948ف ــي مادت ــه األول ــى« :يول ــد
ً
جمي ــع الن ــاس أح ــرارا ومتس ــاوين ف ــي
الكرام ــة والحق ــوق .وه ــم قــ ــد وهب ــوا
العق ــل والوج ــدان وعليه ــم أن يعامل ــوا
ً
بعضه ــم بعض ــا ب ــروح اإلخ ــاء ».وف ــي
مادت ــه الرابع ــة« :ال يج ــوز اس ــترقاق أح ــد
أو اس ــتعباده ،ويحظ ــر ال ــرق واالتج ــار
بالرقــ ــيق بجمي ــع صورهم ــا» .وص ــدرت
اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة بش ــأن من ــع
اإلتج ــار باألش ــخاص واس ــتغالل الغ ي ــر
ف ــي البغ ــاء ،ف ــي  2كان ــون األول 1949م،
ً
الي ــوم ال ــذي ُي حتف ــى ب ــه س ــنويا تح ــت
مس ــم ى «الي ــوم الدول ــي إللغ ــاء ال ــرق».
رغ ــم ه ــذا وذاك ،ورغ ــم انته ــاء
15
ال ــرق بش ــكل كب ي ــر
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صب ــاح األربع ــاء  ،2018 / 12 / 12كردس ــتان لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،بمناس ــبة الذك ــرى الس ــنوية الثالث ــة
ق ــام وف ــد ض ــم (صال ــح ب ــوزان ،إبراهي ــم بزي ــارة إل ــى مكت ــب ح ــزب زحمتكيش ــاني والثالث ــون لتأس ــيس ،حي ــث ق ــدم الوف ــد
ً
محمد ،آراس كرطي) من منظمة إقليم كوردس ــتان الش ــقيق ف ــي هول ي ــر ،وذل ــك التهان ــي ،متمني ــا املثاب ــرة ف ــي النض ــال.
مجزرة جرنك  ...تتمة
شــهداء حــزب كاوا مــن كردســتان
الضحايــا علــى الشــكل التالــي:
تركيــا:
شهداء عائلة كابرش السورية:
 -1رمضان كابرش.
 -1حسين أرسالن /رئيس الحزب.
 -2نجــاء باك�ســي /زوجــة حســين
 -2السيدة أمينة زوجة رمضان.
أرســان.
 -3شكري كابرش.
 -3محمد أمين.
 -4عبد الكريم كابرش.
 -4محمد دورسن.
 -5حنيفــة كابــرش زوجــة عبــد
 -5مسلم يلدز.
الكريــم كابــرش.
 -6حسن آكبابا.
 -6آزاد كابرش.
ووريــت عائلــة كابــرش الثــرى فــي مقبــرة
 -7خوشناف كابرش.
العنتريــة.
 -8كاوا عبد الكريم كابرش.
هكــذا ...ودون أن ترتكــب عائلــة
 -9فرهاد عبد الكريم كابرش.

كابــرش أي ذنــب تـ ّـم ُ
إبادتهــا دون ّ
أي وازع
ٍ
ْ
مــن ضميــر ،وأريقــت دمــاء مجموعـ ٍـة
مــن كــرد تركيــا ألنهــم طالبــوا باملســاواة
وبحقــوق شــعبهم املهــدورة ،علــى يــد
ً
الحكومــة الطورانيــة التــي لــم تتــورع يومــا
ُ
عــن ارتــكاب أفظــع الجرائــم بحــق الك ــرد
وتمــارس سياســة إرهــاب الدولــة بحقهــم.
ً
ُ
وال ي ـزال الجنــاة أح ـرارا يرتكبــون املزيــد
مــن الجرائــم دون تقديمهــم ملحاكــم عادلــة
تنصــف أرواح املغدوريــن.
فــي الذكــرى الثامنــة والثالثيــن لهــذه
ْ
ـاس
املجــزرة الوحشــية التــي طالــت حيــاة أنـ ٍ

تتمة
رحيل جمال نبز ُ ...
حكومــة اإلقليــم ،حيــث ألقيــت كلمــات
ّ
قيمــة ومعبــرة عــن الفقيــد ودوره الكبيــر
فــي مجــال األدب واللغــة والعلــم واملعرفــة،
ومــدى الخســارة التــي يشــكلها غيابــه.
ولــد الراحــل فــي مدينــة الســليمانية-
كردســتان الع ـراق عــام  ،1933ودرس
الفلســفة وعلــم النفــس والفيزيــاء
ً
والرياضيــات ،وعمــل مدرســا فــي مــدارس
كركــوك وأربيــل والبصــرة وبغــداد فــي
الع ـراق ،ثــم ســافر إلــى أملانيــا عــام ،1962
حيــث درس فيهــا العلــوم السياســية
والصحافــة والقانــون ،وعمــل فــي جامعــات
َ
ومعاهــد برليــن أســتاذا وشــغل فيهــا وظائــف
عديــدة .أواخــر ســتينات القــرن املا�ضــي،
ســاهم فــي تأســيس «االتحــاد القومــي

للطــاب األك ـراد» فــي أوروبــا (.)NUKSE
وكان فــي أواســط خمســينات القــرن
املا�ضــي قــد ســافر إلــى ســوريا وإي ـران،
والتقــى بالعديــد مــن الكتــاب واملثقفيــن
واملهتميــن بــاألدب واللغــة الكرديــة ،وارتبــط
بعالقــات مــع عــدد مــن املفكريــن العاملييــن.
ً
فــي عــام 1956م أعـ َّـد مخطوطــا فــي
الجبــر باللغــة الكرديــة ،وفــي عــام 1960م
أصــدر أول كتــاب فــي الفيزيــاء بالكرديــة
تحــت عنــوان «مقدمــة فــي امليكانيــك
ً
وخــواص املــادة» .لــه أكثــر مــن ســتين كتابــا
بيــن مؤلــف ومترجــم ومئــات مــن الدراســات
العلميــة والفكريــة والسياســية باللغــات
الكرديــة ،العربيــة ،اإلنكليزيــة واألملانيــة،
واملئــات مــن املقــاالت.

وقــد ترجــم العديــد مــن األعمــال
األدبيــة ،بمــا فــي ذلــك أعمــال نيكــوالي
غوغــول وويليــام شكســبير إلــى اللغــة
الكرديــة ،كمــا قــام بكتابــة ونشــر العديــد
مــن الكتــب حــول مجموعــة متنوعــة مــن
ُ
املوضوعــات ،التــي تتعلــق بالك ــرد ،وســاهم
فــي تأســيس أكاديميــات علميــة.
ُ
ً
ـوة مــن جمعيــة ك ــرد
هــذا وتلبيــة لدعـ ٍ
برليــن وبراندنبورغ-أملانيــا ،يــوم الثالثــاء
 ،2018/12/11حضــر وفـ ٌـد مــن فــرع
شــرق أملانيــا لحــزب الوح ــدة (يكيتــي)،
مراســم تأبيــن الفقيــد نبــز إلــى جانــب
شــخصيات ّ
وكتــاب أملــان أصدقــاء لــه،
وممثلــي أح ـزاب كردســتانية وشــخصيات
ً
كرديــة ،حيــث ألقــت شــريكة حياتــه كلمــة

ً
مؤثــرة ،ذكــرت فيهــا مناقــب الراحــل وملحــة
عــن ســيرة حياتــه ،كمــا ألقيــت كلمــات
أخــرى ،وذلــك بتغطيــة قنــوات تلفزيونيــة،
ونقــل مباشــر مــن بعضهــا.
كمــا ّ
قدمــت منظمــة إقليــم كردســتان
لحــزب الوح ــدة (يكيتــي) برقيــة تعزيــة ،جــاء
فيهــا« :بمزيــد مــن الحــزن واأل�ســى ،تلقينــا
نبــأ وفــاة الكاتــب واملفكــر البروفيســور
الدكتــور جمــال نبــز ...نتقــدم بالتعــازي
لكــم ولعائلتــه ومحبيــه وللكتــاب واملثقفيــن
ُ
وللشــعب الك ــردي« ....
بغياب البروفيســور نبز يكون الشــعب
ً
ً
ً ً
الكــردي قــد فقــد عاملــا لغويــا كبيرا ،ومفكرا
ً
ً
مرموقــا ،كـ ّـرس ُجـ َّـل حياتــه خدمــة ألبنــاء
ً
شــعبه ،وللعلــم والثقافــة عمومــا.

العبودية املعاصرة  ...تتمة
إال أن العبودي ــة ل ــم تنت ـ ِـه بع ــد ،ف ــا
ت ــزال أش ــكالها املعاص ــرة منتش ــرة
بك ث ــرة ،الس ــب ي وبي ــع األطف ــال ،ال ــزواج
القس ــري ،االتج ــار بالبش ــر ،الس ــخرة،
العم ــل القس ــري وعم ــل األطف ــال،
العم ــل لس ــاعات طويل ــة بظ ــروف
صعب ــة وبأج ــور زهي ــدة ،اس ــتغالل
األطف ــال والش ــباب وذوي الحاج ــة
وإرغامه ــم عل ــى حم ــل الس ــاح ف ــي حاالت
ا لح ــروب.
الش ــبيبة
حرك ــة
فكان ــت
الصومالي ــة ،وحرك ــة بوك ــو ح ــرام ف ــي

نيجيري ــا ،وتنظي ــم داع ــش ف ــي س ــوريا
والع ــراق ،ق ــد مارس ــت العبودي ــة
والت ــزال بأس ــوأ أش ــكالها ،حي ــث أن
داع ــش فت ــح أس ــواق النخاس ــة ف ــي الرق ــة
واملوص ــل ،وأس ــرت آالف االيزدي ــات
س ــبايا واس ــتولت عل ــى املئ ــات م ــن
آالف منه ــم
أطفاله ــن ،وال ي ــزال مص ي ــر ٍ
ً
مجه ــو ال .
حس ــب «مؤش ــر العبودي ــة
الش ــامل» ملنظم ــة  Walk Freeالعاملي ــة-
ع ــام  ،2016نح ــو  /46/ملي ــون ش ــخص
ف ــي العال ــم يخضع ــون لن ــوع م ــن أن ــواع
العبودي ــة ف ــي عصرن ــا ه ــذا ،أبرزه ــا

العمال ــة القس ــرية وتهري ــب البش ــر
والدع ــارة القس ــرية وتجني ــد األطف ــال
ً
واس ــتغاللهم .عربي ــا ،احت ــل الس ــودان
املرتب ــة األول ــى م ــن حي ــث النس ــبة
املئوي ــة ،تبع ــه الع ــراق ث ــم اليم ــن ،وف ــي
س ــورية بل ــغ ع ــدد الضحاي ــا /257,300/
ً
ش ــخصا ،حي ــث نس ــبتهم م ــن ع ــدد
الس ــكان 1.130 :وه ــي تس ــاوي النس ــبة
ف ــي الصوم ــال ،ف ــي وق ـ ٍـت يصع ــب في ــه
الحص ــول عل ــى احصائي ــات دقيق ــة.
ً
بالع ــودة إل ــى رواي ــة «اثن ــا عش ــر عام ــا
م ــن العبودي ــة،« Years a Slave 12-
ُ
ً
ً
ً
فق ــد أنت ــج منه ــا فيلم ــا درامي ــا تاريخي ــا

بتاري ــخ  18تش ــرين األول  ،2013كعم ــل
ً
بريطاني-أمريك ــي مش ــترك ،ون ــال ش ــهرة
ً
ً
واهتمام ــا عاملي ــا ،وحص ــل عل ــى جوائ ــز
عدي ــدة.
إذا كان ــت القواني ــن الوضعي ــة
ملعظ ــم ال ــدول والش ــرعة العاملي ــة
لحق ــوق االنس ــان واتفاق ــات دولي ــة
خاص ــة تحظ ــر ال ــرق والعبودي ــة ب ــكل
أش ــكالها ،إال أن عقلي ــات التخل ــف
والتط ــرف ،الغطرس ــة والطغي ــان،
ً
الجش ــع وجم ــع امل ــال ،ال ت ــرى فظاظ ــة
ف ــي اس ــتعباد اإلنس ــان والتع ــدي عل ــى
الطبيع ــة واس ــتغالل م ــا ه ــب ودب.

ً
أبريــاء ،أوال ،ندعــو لهــم بالرحمــة واملغفــرة،
ثــم علينــا أن نسـ َ
ـتلهم منهــا الــدروس
والعبــر ،ونطالــب العالــم بإنصــاف أولئــك
الضحايا ،وإجراء تحقيق في هذه القضية
وإحالــة املتورطيــن فيهــا إلــى محاكــم عادلــة.
--------------------------------(*) -تجــدر اإلشــارة إلــى أن الكاتــب
الكــردي لقمــان ســليمان قــام بإصــدار
ـاب باللغــة الكرديــة عــن هــذه الجريمــة
كتـ ٍ
ـاءات مــع شــهود
ووثــق أحداثهــا عبــر لقـ ٍ
عيــان وبعــض الجرحــى الناجيــن منهــا.

الوحـــــــدة Yekîtî

العـدد /303/كانون األول  2018م 2630 -ك

الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

ّ

الطفل وأمه وأنشودة السالم
ّ
وكأنــي أراهمــا ـ الطفــل ّ
وأمــه ـ الزاال يبكيــان فــي مغارتهمــا
ـمس تعلــن نهايــة الظلــم والظــام
ينشــدان لنــا شــروق شـ ٍ
وتنشــر الســام واملســاواة فــي أرجــاء املعمــورة ،أنــا الــذي
ً
ً
ُيتهــم بنــو جلدتــي باملجوســية تــارة وباإللحــاد تــارة أخــرى
ّ
ُويهــدر دمــي باســم الديــن ،وقــد تناســوا أن النــار مــن
عناصــر الحيــاة ّ
وأنهــا كانــت والتــزال مــن أعظــم وأهــم
ً
ً
االكتشــافات البشــرية ّ
وأنهــا قــد أصبحــت بــردا وســاما
علــى إبراهــام وهــو يدعــو إلــى الوحدانيــة فــي ربوعنــا ،وهــي
عينهــا التــي استأنســها ابــن املــاء فــي جبــل طــور فخلــع نعليــه
ّ
بأننــا نحــن مــن ّ
تتبعنــا نجمــة يســوع
فــي حضرتهــا ،وتناســوا
ّ
مبشــرين بميــاد نبــي الســام وحامليــن لــه الهدايــا والطعام
تلــك النجمــة التــي التــزال تعتلــي شــجرة امليــاد ،وهــا قــد
أثلجــت ثمانــي مــرات فــي وطنــي وتزينــت الشــجرة ثمانــي
مــرات باالخضــرار واألجــراس والزالــت العيــون ترنــو إلــى
ُ
ُ
الربيــع وتنشــد الســام ،لقــد اقتلعــت األشــجار وقصفــت
لتتحــول إلــى فحـ ٍـم أســود اللــون ليمــوت االخضــرار ،وفــي
جغر افيتنــا هــذه لــم يغــري ـ تجــارالحــروب والعالــم الحــر
كمــا يســمون أنفســهم ـ البيــاض بقــدرمــا أغراهــم اســوداد
النفــط الــذي أســال لعابهــم وكانــت رائحــة الغــاز أطيــب
مــن رائحــة الســماق والغــار ،ولــم تعــد األجــراس تهــدي
الخــراف الضالــة إلــى اآلب ،ولكنهــا تنــذر اآلن بالرعــب
ّ
واملــوت الــذي يقتــرب منــا عنــد كل تغريــدة ،فــي الوقــت
ُ ّ
الــذي تــدق طبــول الســام والفــرح فــي أزقــة أوربــا ،وهنــا
ـدة ،لــن
ـرب جديـ ٍ
نســمع صداهــا الــذي ينــذر عــن قــرب حـ ٍ
نلبــس الثيــاب الحمــراء التــي تحمــل أشــرطة بيضــاء ولــن
ّ
نتنكــربلحــى بيضــاء ،فنحــن جــرح مكلــوم ينزف ،وقد ّ
تلونت
أجســادنا باالحمــرارومــن لــم تبيـ ّ
ـض عينــه مــن البــكاء علــى
استشــهاد إخوتــه أو أبنائــه أو اختطــاف أحدهــم ،فقــد
ابيـ ّ
ـض شــعره مــن القهــر ،وهــو يقــف فــي طوابيــر طويلــة
ً
ّ
ينتظــرخبــزا برائحــة الــذل والهــوان ،أنــا الــذي كانــت تشــبع
علــى طواحينــي حتــى طيــور البــراري ُويعالــج بزيــت زيتونــي
املبــارك ،حيــث ال ســغوب وال فاقــة علــى أر�ضــي ،فمــا راق
ذلــك لهوالكــو العصــروســلطان العثمانييــن الجــدد ،فأبــى
ً
إال أن يرى دمي مسفوكا أو أهجرمالعب الصبا ،ال تثريب
عليــك يــا وطنــي ســتبقى ســبيكة ً لــن تحرقهــا النيــران ولــن
يؤثــر فيهــا االنصهــار ،فــي عيــد الســام لــك منــي الســام،
وهلل فــي ســماك املجــد ،وبشــعبك املســرة وألطفالــك الفــرح
واملــرح ولشــهدائك الخلــود.
ً
ـكا يــا وطنــي وكلّ
لتبــق شــموعك وضــاءة ووجهــك ضاحـ
أيامــك ميــاد وفــرح.

رحيل املفكر الكردي الربوفيسور مجال نبز
بعــد ص ـراع مــع مــرض عضــال فــي األســابيع األخيــرة
مــن حياتــه ،أغمــض املفكــر الكــردي الشــهير البروفيســور
جمــال نبــز عينــاه فــي رحلـ ٍـة أبديــة ،صبــاح يــوم الســبت
 8كانــون األول  ،2018فــي إحــدى مستشــفيات برليــن
ً
األملانيــة ،عــن عمـ ٍـر ناهــز  /85/عامــا.
نعاه أحزاب ومؤسســات كردســتانية وعزاه عشـرات
أخــرى ،كمــا عـزاه شــخصيات سياســية وثقافيــة وحضــر
في وداعه وتشــييع جثمانه آالف من محبيه ،ووري الثرى
فــي مقبــرة (تلــة معروف)-الســليمانية ،بعــد أن وصــل
إلــى مطــار أربيــل ،يــوم الســبت  22كانــون األول ،2018
15
باســتقبال رســمي ،وبحضــور ممثليــن عــن

بالقامشلي َيف ْذكراها الثامنة والثالثني
جمزرة «جرنك» ٌ ُ
ُ
مظلمة مل تنصف ضحاياها بعد

ـرة ،وتحــت جنــح الظــام،
فــي ليلـ ٍـة شــتائية ماطـ ٍ
تسـ ْ
ـللت مجموعــة مــن القتلــة املرتزقــة بأمـ ٍـر مــن أجهــزة
ً
اســتخبارات الحكومــة التركيــة مدججــة بالســاح إلــى
(جرنــك) إحــدى ضواحــي مدينــة القامشــلي لتصفيــة
بعــض الشــخصيات السياســية الكرديــة مــن حــزب كاوا
بمــا فيهــم رئيــس الحــزب ،الذيــن كانــوا فــي ضيافــة املواطــن
الكــردي الســوري املغــدور رمضــان كابــرش.
فــي تمــام الســاعة الثامنــة وخمــس دقائــق مــن يــوم
 ،)*(1980/12/12داهمـ ْـت مجموعــة مــن القتلــة بيـ َـت

املغــدور رمضــان كابــرش وبــدأت بإطــاق النــار علــى
ْ
صادفتهــم فــي املنــزل مــن رجــال ونسـ ِـاء وأطفـ ٍـال
كل مــن
ّ
ً
ْ
ْ
َ
وضيــوف فأردتهــم قتلــى وولــت هاربــة ،مخلفــة وراءهــا
ً
ً
ـددا مــن الجرحــى ،ثــم تـ ْ
ـوارت عــن األنظــار
 15شــهيدا وعـ
دون أن تعترضهــا أو تالحقهــا قــوات األمــن الســوري التــي
ً
لــم تحــرك ســاكنا أو تتجــه صــوب منطقــة إطــاق النــار
قبــل صبــاح اليــوم الثانــي ،حيــث تمكــن املجرمــون مــن
االختفــاء والعــودة إلــى بالدهــم.
15
وكانــت حصيلــة الجريمــة مــن
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