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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.
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عقليتــك، أخالقــك، ضميــرك، وعلــى هــذا األســاس ســأحترمك«     

تشي غيفارا
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ل يف املشهد السوري، يزيد قلق البعض ويربك الكثريين
ُّ
إنكسار داعش حتو

عفرين حتت االحتالل: حصار وتعتيم إعالمي... انتهاكات وجرائم

ــر  ملصي ــي  العك�س العــّد  تســارع  مــع 

واســتمرار  املزعومــة(  خالفــة  ال ــة  )دول

ي  مســلح مــن  ــوف  األل استســالم 

نســاء  مــن  ــم  ه ل عوائ مــع  ــا  تنظيمه

ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات  وأطفــال 

تبعــات  مــن  ــه  ــا ينجــم عن ــا، وم ه وحلفائ

ــّر،  وعب دروس  مــن  ــه  ل ــا  وم ــاء،  وأعب

ــع  فظائ ــي  تنا�س البعــض  يستســهل 

ــي  ف ــس  ي ل )داعــش(،  ــة  الدول ــم  تنظي

ــل  ب فحســب،  ســنجار  وقضــاء  ــي  ان كوب

ــراق،  ــوريا والع ــن س ــعة م ــزاء واس ــي أج وف

ــم  ــا التنظي ه ــام ب ــرات ق ــن تفجي ــك ع ناهي

ــى  إل  
ً
وصــوال واألردن،  ــا  وتركي مصــر  ــي  ف

ــا  ه ب قامــت  ــة  ي أوروب وســاحات  مــدن 

ــن  أعل ــا  م  
ً
ــا ب ــاب منفــردة، غال ــا وذئ خالي

مســؤوليته  ــم  التنظي

مراسلون بال حدود: كراهية الصحافة ُتهّدد الدميقراطيات... 

ــن  ــي – عفري ــب اإلعالم أصــدر املكت

شــهر  خــالل  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

األوضــاع  عــن  ــر  تقاري ــع  أرب شــباط 

ــالل  االحت تحــت  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

ــة  ــى وســائل إعالمي شــرت عل
ُ
ــي، ون الترك

ــي،  االجتماع التواصــل  صفحــات  ــي  وف

ــع  الوقائ مــن  ــة  جمل رصــدت  ــث  حي

بحــق  ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت واالن

ــن. املتبقي ــن  ي ي األصل ا  ســكانه

ــم  جرائ ــاكات وال ه ت ــع واالن ــك الوقائ تل

ــد: ــاالت عدي ــي مج ــوع ف ــة تتن املرتكب

ي - حصار وتعتيم إعالم

- تحريض وامتيازات

- اختطاف واعتقاالت

- سرقات وفرض أتاوى

- قصف قرى شيروا

- غياب أعياد

- اتصاالت ومياه شرب

جار - قطع األش

وتفصيالت أخرى.
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ــال  ب مراســلون  منظمــة  نشــرت 

حافــة  الص بشــؤون  ــة  املعني حــدود 

 2018 عــام  ــخة  نس ــن  ي حفي والص

ــة  حري ل ــي  العالم ــف  »التصني مــن 

مســهب  ــر  خب ــي  ف ــت  وقال حافــة«،  الص

 « ــة:  ي اإللكترون ــه  صفحت ــى  عل منشــور 

ــة  ــخة 2018... تصاعــد الكراهي ــن نس ي ب
ُ
ت

علن 
ُ
حافيين. وُيمثل العداء امل ضّد الص

ــجعه  يش ــذي  ال اإلعــالم  وســائل  تجــاه 

ي  وســع السياســيون  املســؤولون 

ــا  ه ت رؤي لفــرض  املســتبدة  األنظمــة 

ــات«. للديمقراطي  
ً
ــدا تهدي حافــة  للص

عــداء  يعــد  ــم  )ل ــر:  خب ال ــي  ف وجــاء   

لإلعــالم  السياســيين  املســؤولين 

ــل  مث املســتبدة،  ــدول  ال ب  
ً
خاصــا

رؤســاء  نســبة  ارتفعــت  وقــد  ــا...  تركي

ــن  الذي ــا  ديمقراطي ــون  نتخب
ُ
امل ــدول  ال

حافــة  الص ــرون  ب يعت 6 ال 
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ــوى  ــي )فت ف ــه   مــن قاعدت
ً
ــا ــا، انطالق ه عن

 لــدى 
ً
ــى رواجــا ــزال يلق ــاد( الــذي ال ي جه ال

يجــوز  ال  ــة  مجتمعي وأوســاط  ــات  بيئ

ــا. ه ب االســتهانة 

جــر  املتح ــدي  العقائ ــب  جان فال

ــي(  ن الدي )النــص  قــول  ــى  عل املرتكــز 

ــى  يبق هــواه،  ــى  عل كٍل  وتفســيرات 

لديمومــة  حــّرِك  امل الدافــع  يشــكل 

ــٍج  نه هــدى  ــى  عل والتوجــه  العمــل 

االعتمــاد  يواصــل  ي  ســلف ــري  تكفي

ــي التعامــل مــع البشــر  ــى التوحــش ف عل

ــب  ــر الرع ــدف نش ــر، به ج ح ــجر وال والش

ــدان  األب ــز  ه ت صدمــة  ــى  إل ــه  ل وتحوي

ــع رؤوس  ــال قط ــا مث ــس، وم ز األنف ــّزِ وتق

ــل  قب ــة  إزدي ــة  كردي امــرأة  خمســين 

ــي  ف مــرأى املشــاهدين  ــى  ــا عل ه ــام ورمي أي

ــة باغــوز – شــرق الفــرات،  أطــراف قري

ــهيدة  ــان الش ــل بجثم ــه التمثي ــن قبل وم

ــي  ل مقات مــن  وغيرهــا  ــي،  ان كوب ــن  باري

الشــعب  ــة  حماي ــدات  وحـ ــالت  ومقات

ــي  الترك الغــزو  ــان  إب  ،YPG-YPJ ــرأة  وامل

العــام  مســتهل  ــي  ف ــن  عفري ملنطقــة 

املعمــّرة  ــجارها  أش وقطــع  املنصــرم، 

ــة  بمثاب إال  ــة،  األثري ــا  معامله ــر  وتدمي

ــي(  غيــٍض مــن فيــض التوحش )الداع�س

 
ً
ــا ــب مدن ــس القري ــى األم ــَم حت

َ
ــذي حك ال

مشــارف  ــى  إل ووصــل  كاملوصــل،  ــرة  ي كب

ــة  ــة )العاصم ــى الرق ــيطر عل ــل، وس أربي

ــزور  ال ــر  ودي خالفــة(  لل املزعومــة 

 
ً
ى جاهــدا ــة وأطــراف حلــب، وســع والبادي

ــدف  به العــرب(  ــن  ــي )عي ان إلســقاط كوب

ــن  ى )عي ــا تحــت مســم ه ي بســط حكمــه عل

ــدأت  ب قــد  ــه  هزيمت ــت  فكان اإلســالم(، 

ــاك، حيــث استبســل  بكســر شــوكته هن

الشــعب  ــة  حماي وحــدات  ــو  ل مقات

ــة الكفــاح العــادل  ــرأة وقدمــوا أمثول وامل

ردع  ــي  ف النفــس  عــن   
ً
دفاعــا ــي  والتفان

ــي  ف أن  اإلشــارة،  تجــدر  ــا  وهن اإلرهــاب. 

ــق واالمتعــاض  ــت مالمــح القل
َّ
ــه تجل حين

ــه  خطاب ــر  عب ــي  الترك ــس  ي الرئ ــدى  ل

ــع 
َّ
ــذي توق ــاب ال ــة عنت ن ــي مدي الشــهير ف

قطعــان  ــدي  أي ب ــي  ان كوب ســقوط  ــه  في

داعــش.

القــوى  ــف  ختل مل ــت  ب ث لقــد 

ــف  للعن املناهضــة  ــات  ي والفعال

ــا  تركي ســلطات  ــورط  ت مــدى  واإلرهــاب 

قــوى  ــة  ورعاي دعــم  ــي  ف واســتمرارها 

ــة،  جهادي ال والســلفية  ــر  التكفي

وأئمــة  ــن  الدي شــعائر  واســتخدامها 

ــة  ــراض السياس ــع ألغ جوام ــاجد وال املس

شــعوب  ــاف  أطي ــن  ي ب ــة  الكراهي وزرع 

حســاب  ــى  عل والتوســع  املنطقــة، 

ــدات مســتمدة  ــر وفــق أجن ــي الغي أرا�س

خالفــة  ال زمــن  ــركات  وت ســمات  مــن 

ى  بشــت ســاعية  ــا،  وخرائطه ــة  ي العثمان

إعــالم  ووســائل  واألدوات  الســبل 

حضــور  ومؤتمــرات إلضعــاف وضــرب ال

ــمال  ــمال والش ــي الش ــرد ف ـ
ُ

ــي للك التاريخ

ــل  الني  
ً
وخصوصــا ســوريا  مــن  ي  الشــرق

واإلدارات  ــس  جال امل ــة  ي وفاعل دور  مــن 

ا  ســوري وقــوات  القائمــة  ــة  ي الذات

ــكل  ل  
ً
حــا واض ــات  ب ــي  ت ال ــة  الديمقراطي

ــرة أن مــن الواجــب والضــرورة  ذي بصي

ــا  معه التضامــن  ــة  والوطني اإلنســانية 

ــا  ه فنجاحات ــردد،  ت دون  وإســنادها 

ــى  عل ــي  األهل الســلم  ــة  حماي ــي  ف

ــن  الدي بســبب  ــز  ي للتمي نبذهــا  قاعــدة 

ــو  ل ت الهزيمــة  ــا  حاقه وإل ــة،  والقومي

ــة )داعــش( تعــدُّ  ــم الدول األخــرى بتنظي

ــات الشــعب  جميــع مكون  ل
ً
ــدا  أكي

ً
نجاحــا

ــق  طري ــى  عل هامــة   
ً
وخطــوة الســوري، 

ــات  العقب ــة  وإزال ــات  الصعوب ــل  ي تذل

ي وجهــود إيجــاد تســوية  مــن أمــام مســاع

ــورية  ــة الس ي لألزم ــلم ــي س ــل سيا�س وح

اســتمرار  وقــع  ــى  عل أمدهــا  طــال  ــي  ت ال

ــي  ت ال ــة  ب املري وأدوارهــا  ــا  تركي ــدات  تهدي

ــدى  ل ــا  ه أعوان وأمــر  أمرهــا  ــح  افتض

.
ً
ــا وعرب  

ً
كــردا الســوريين  معظــم 

إنكسار داعش... تتمة

منظمة العفو الدولية: مصادرة الممتلكات في عفرين ونهبها... اعتقاالت بهدف الحصول على فدى
ــة  ي الدول العفــو  منظمــة  نشــرت 

ــة  حال »اســتعراض  الســنوي  تقريرهــا 

األوســط  الشــرق  ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

ــخ  بتاري  ،»2018 لعــام  ــا  أفريقي وشــمال 

ألوضــاع  ــا  ه في تطــرق   ،2019 شــباط   26

إذ  ســوريا،  ــا  ه في بمــا  ــدان،  البل عشــرات 

ــاكات  ه ــع واالنت ــد مــن الوقائ عرضــت العدي

ــع  جمي ــل  قب مــن  ــة،  املرتكب ــم  جرائ وال

ح. املســل ــزاع  ن ال أطــراف 

ــاص  خ ــم ال ــة القس ــي مقدم ــاء ف ــد ج وق

ح  بســوريا: »اســتمرت أطراف النزاع املســل

ــون  للقان ــرة  خطي ــاكات  ه ت ان ــكاب  ارت ــي  ف

ــم  جرائ ــا  ه في بمــا  ي،  اإلنســان ــي  الدول

حقــوق  ل جســيمة  ــاكات  ه ت وان حــرب،  ال

ونفــذت  العقــاب.  عــن  ــأى  بمن اإلنســان، 

جمــات  ه حليفــة  وال ــة  حكومي ال القــوات 

ضــد  مباشــرة  جمــات  وه عشــوائية 

باســتخدام  ــة  ي املدن ــان  واألعي ــن  ي املدني

ــي، بمــا  جــوي واملدفع عمليــات القصــف ال

حظــورة  حة امل ــك باســتخدام األســل ــي ذل ف

».
ً
ــا ي دول

منطقــة  عــن  املنظمــة  ــت  تحدث كمــا 

جماعــات  »أخضعــت  ــت:  وقال ــن،  عفري

ــا  حة املدعومــة مــن تركي املعارضــة املســل

واســعة  جموعــة  مل ــن  عفري ــي  ف ــن  ي املدني

مصــادرة  ــا  ه بين مــن  ــاكات،  ه ت االن مــن 

ي  التعســف واالعتقــال  ــكات  املمتل ــب  ونه

ــة  املعامل ضــروب  مــن  ــره  وغي ــب  والتعذي

ــي  ــن، وه ــى عفري الســيئة... واســتولت عل

األكــراد،  مــن  ســكانها  ــة  أغلبي منطقــة 

ــفر  ــا أس ــب؛ مم ــة حل ــمال محافظ ــع ش وتق

ــزوح  ــن ون ــرات املدنيي ــرح عش ــل وج ــن قت ع

والقــرى  املــدن  ــى  إل ــخاص  األش ــات  مئ

جماعــات  ال ــك  ل ت قامــت  وقــد  جــاورة...  امل

ــكات  املمتل ــب  ونه بمصــادرة  حة  املســل

كمقــرات  ــازل  املن واســتخدام  ــة،  ي املدن

الســكان  وشــهد  عســكرية.  رئيســية 

ــة  التجاري ــم  ه منازلهــم ومحالت اســتخدام 

مــن  نزحــت  ــالت  عائ ــل  قب مــن  ــا  ه وإدارت

الغوطــة الشــرقية وحمــص... وقــام بعــض 

حة  املســل والقــوات  جماعــات  ال ــك  ل ت

قواعــد  ــى  إل املــدارس  ــل  بتحوي ــة،  التركي

مــن  األطفــال  آالف  وحرمــت  عســكرية، 

.« ــم.  ي التعل ــى  عل حصــول  ال

ي  التعســف االعتقــال  وبخصــوص 

تقريرهــا  ــي  ف املنظمــة  أفــادت  ــت  والتعذي

املدعومــة  حة  املســل جماعــات  ال ــت  »كان  :

ــا مســؤولة عمــا ال يقــل عــن 86  مــن تركي

ــدف  به ــن  ي ملدني ي  تعســف اعتقــال  ــة  حادث

ــدى، أو كعقــاب للســكان 
ّ
ــى ِف حصــول عل ال

ــم، أو  ه ــوا باســتعادة ممتلكات ب ــن طال الذي

حة  بســبب اتهامات ال أســاس لها من الص

ــي  ــى حــزب االتحــاد الديمقراط باالنتمــاء إل

ــبيل  ــى س ــعب. فعل ــة الش ــدات حماي أو وح

ــة  ي حة موال ــادت جماعــة مســل ــال، اقت املث

عقــب  ــن  عفري ــى  إل د 
َ
عــا  

ً
رجــاال ــا  لتركي

ورفضــت  ــة،  ن املدي ــى  عل جــوم  اله ــاء  ه ت ان

ــره.  أو مصي بمــكان وجــوده  ــه  أقربائ ــالغ  إب

ــة  ي مدن ــة  جن لل  
ً
رئيســا الرجــل  ــك  ذل وكان 

ــا تدعــم حــزب االتحــاد  ــة ُيتصــور أنه محلي

فرقــة  واحتجــزت  ــي....  الديمقراط

حة  مســل جماعــة  ــي  وه مــراد،  الســلطان 

ــن  ومعلمي ــن  ي حفي ص ــا،  لتركي ــة  ي موال

ــى  إل باإلضافــة  ونشــطاء،  ومهندســين 

االتحــاد  حــزب  ــي  ف ســابقين  ــن  موظفي

ــة الشــعب،  ــي أو وحــدات حماي الديمقراط

بعضهــم  وعرضــت  ي،  تعســف بشــكل 

ــة  املعامل ضــروب  مــن  ــره  وغي ــب  للتعذي

الســيئة.«

ــن  والنازحي ــن  ي الالجئ وحــول 

 :  
ً
ــال قائ ــر  التقري أردف  الســوريين 

ــزح نحــو  ــة العــام، كان قــد ن اي ــول نه »بحل

جــأ  ــخص داخــل ســوريا، ول ــون ش ي 6.6 مل

ــوريا  ــارج س ــخص خ ــون ش ــن 5 ملي ــر م أكث

ــي عــام 2011 .واســتمرت  ــة األزمــة ف منــذ بداي

ــة  أغلبي اســتضافت  ــي  الت ــدان  البل

ــا،  وتركي واألردن  ــان  لبن ــي  وه ــن،  ي الالجئ

ــا، األمــر  ه ي ــن جــدد إل ي ــع دخــول الجئ ــي من ف

جمــات  اله مــن  ــد  ملزي رضهــم  عَّ ــذي  ال

حرمان داخل ســوريا. كما  واالنتهاكات وال

ــن والطــرق  أن عــدد أماكــن إعــادة التوطي

ــي  ــن الت ي ــة والشــرعية األخــرى لالجئ اآلمن

ــف 
ّ
ِت ــم  ل وغيرهــا  ــة  ي الغرب ــدول  ال ــا  ه وفرت

ــة  املفوضي ــا  ه حددت ــي  الت باالحتياجــات 

لشــؤون   َّ املتحــدة  لألمــم  الســامية 

ــر.«. ي كب حــد  ــى  إل ــن  ي الالجئ
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من واشنطن، إلى سوريا والعراق... دحّر داعش عنوان أساس

ــة  خارجي ال ــر  وزي مــن  لدعــوة  ــة  تلبي

ــو انعقــد اجتمــاع  ــي مايــك بومبي األمريك

مــن  ــار  كب ومســؤولين  ــة  خارجي ــوزراء  ل

ــي  ف ــة  ي دول منظمــات  ــع  وأرب ــة  دول  75

 6 األربعــاء  ــوم  ي واشــنطن،  العاصمــة 

وخطــط  برامــج  لبحــث   ،2019 شــباط 

ــة  ل املقب ــه  وتحركات ــي  الدول ــف  التحال

»داعــش«،  ضــد  املســتمرة  حــرب  ال ــي  ف

عــن  ــوره  ظه عــودة  ــع  من ــى  إل والهادفــة 

االســتقرار  مجــال  ــي  ف املســاعدة  ــق  طري

واألمــن.

االجتمــاع،  عــن  ــان  ي ب صــدر  وقــد 

ــن  متحدي معــا  »نظــل  ــى  عل  
ً
مؤكــدا

داعــش  ــع  فظائ إزاء  ــا  ن غضب ــي  ف بقــوة 

ــى هــذا  ــى القضــاء عل ــا عل ــي تصميمن وف

ــه  ت ــى رواي ــب عل ــي والتغل ــد العالم التهدي

ــد  التأكي ــد  نعي كمــا  واملدمــرة.  الزائفــة 

اإلرشــادية  ــادئ  باملب ــا  التزامن ــى  عل

ــي ســنة  ــت ف ــف املعتمــدة بالكوي للتحال

ــي  ف ــف  التحال ــدور  ب نقــر  ــك  وكذل  2018

املنطقــة  أنحــاء  ــي  ف داعــش  ــود  قطــع جه

أكــد  كمــا  ــة  العاملي ــه  طموحات ــاط  وإحب

هــذا  أن  ــدرك  ن ونحــن  أعضــاؤه.  ــك  ذل

ــا  جهودن ــف  ونكي نطــور  أن  ســيتطلب 

املنتشــر  العــدو  هــذا  ضــد  باســتمرار 

ــم  ــاء. وســيظل ضمــان الدحــر الدائ كالوب

ــد  جه ال ــة  أولوي جوهــر  ــي  ف لداعــش 

ــه التحالــف، حيــث  ــذي يبذل ــي ال جماع ال

ــب  ــك لتجن  وكذل
ً
ــا ي ــد عال ــزال التهدي ال ي

ــي  ــي ف ــور داعــش امليدان أي احتمــال لظه

ــي  ف ــا  ه ي عل يســيطر  كان  ــي  ت ال املناطــق 

ــي«. املا�س

حــرز  امل بالتقــدم  االجتمــاع  ــب  ورّح

ــود  جه ــى  عل  
ً
ــا ي مثن داعــش،  ضــد 

ــر  تحري ــي  ف والســوريين  ــن  ي العراقي

ــك  كذل »يســرنا  وقــال:  ــه،  من ــي  األرا�س

ــات  ي ــام بعمل ــي القي اســتمرار شــركائنا ف

ــي ســوريا،  ــا داعــش ف ــة ضــد بقاي جومي ه

ــر  ــف، مــن أجــل توفي وبدعــم مــن التحال

حــررة  امل املناطــق  ــي  ف األمــن واالســتقرار 

داعــش« مــن 

بأوضــاع  ــدى االجتمــاع اهتمامــه  وأب

مــن  ــن  األمّري ــوا  عان ــن  الذي ــن  ي ي املدن

أطــراف  ــع  »جمي  
ً
ــا داعي داعــش،  ــف  عن

ــون  القان ــرام  احت ــى  عل املتواصــل  ــزاع  ن ال

حقــوق  ــون  وقان ــي  الدول ي  اإلنســان

االحتياطــات  اتخــاذ  ــك  وكذل اإلنســان 

ــن  وتمكي ــن  ي ي املدن ــة  حماي ل ــة  املمكن

فــورا  اإلنســانية  املســاعدات  وصــول 

معوقــات.«. ــدون  وب

ــي  ــتمرار ف ــى االس ــاع عل ــّر االجتم وأص

ــه  ومجموعات ــاه  وخالي داعــش  ــة  محارب

ــي  ت ال ــرى  الكب الهزيمــة  رغــم  املتفرقــة، 

ــى  عل نفــوذه  وتدهــور   ،
ً
ا عســكري تلقــاه 

مــوارده  وضغــط  ــت  اإلنترن شــبكات 

ــة. ي املال

ــف  التحال أن  ــان  البي ــي  ف وجــاء 

بمســاعدة  ملتزمــا  ــزال  ي ال  ــي  الدول

لضمــان  ــدة  جدي ال ــة  العراقي حكومــة  ال

»إن  وأضــاف  لداعــش،  ــم  الدائ الدحــر 

الســوري  الشــعب  مــع  يقــف  ــف  التحال

ــي  حقيق ال ــي  السيا�س لالنتقــال  دعمــا 

ــرار  ــف وق ــة جني ــان عملي ــى بي  إل
ً
ــتنادا اس

ــذي  ــم 2254، ال ــي رق ــن الدول ــس األم مجل

ــر  غي شــاملة  حكومــة  إقامــة  ــى  إل ــدف  يه

الســوريين  ــع  جمي إرادة  ــل  تمث ــة  طائفي

والســيادة  الوحــدة  ــى  عل وتحافــظ 

ا.  لســوري ــة  اإلقليمي ــي  األرا�س ووحــدة 

ــا،  ــك ممكن ــا، وحيثمــا يكــون ذل ن كمــا أن

االســتقرار  وإعــادة  ــي  التعاف ندعــم 

حــررة  امل املناطــق  ــي  ف الشــامل  ــي  حل امل

ــود  ــي وجه جتمع حــوار امل مــن داعــش وال

الظــروف  ــز  تعزي أجــل  مــن  حــة  املصال

ــي ســوري كامــل  ــى حــل سيا�س ــة إل املؤدي

ــز  التركي وســنواصل  الســوري.  للصــراع 

اإلنســانية  املســاعدات  ــم  تقدي ــى  عل

االســتقرار  إعــادة  ومســاعدات 

ــاة الســكان املســتضعفين  لتحســين حي

ــة  اآلمن العــودة  ــن  تمكي ــي  ف واملســاعدة 

ــن وكذلــك  ــن والنازحي ــة لالجئي والطوعي

حصــول  وال ــة  ي املدن ــة  حماي ال ضمــان 

ــم ووضــع مســار لالنتعــاش  ي ــى التعل عل

ــى  حت داعــش  ــالل  احت مــن  املســتدام 

مــن  ــة  ي حل امل للمجتمعــات  يمكــن 

ي  ــاء بعــزم اســتثنائ ــة إعــادة البن مواصل

ــذ  من ــروه  أظه ــذي  ال واإلصــرار  وكرامــة 

ــر«. التحري

ــدى االجتمــاع التزامــه بالتعامــل  وأب

ــة  ي والقانون ــة  األمني ــا  القضاي مــع 

ومــن  داعــش  عناصــر  ومحاســبة 

ــد  املزي ــذل  »ب وضــرورة  ــم،  معه تعــاون 

ــة  فعال برامــج  ــر  لتطوي ــود  جه ال مــن 

وإعــادة  التطــرف  مكافحــة  ــي  مجال ــي  ف

اإلدمــاج«.

نحــن   « بالقــول:  ــان  البي ــم  خت

ــده  ــذي يول ــي ال جماع ســعداء بالزخــم ال

التحالــف وشــركائه، ونعــرب مــرة أخــرى 

هزيمــة  حــاق  ال ــى  عل ــا  تصميمن عــن 

املشــترك  ــا  ن تواصل وأن  بداعــش.  دائمــة 

يســتمر«. ســوف  وســوريا  العــراق  ــي  ف

حاضــرة،  ال الوفــود  ــن  ي ب ومــن 

 « دول  ســبع  ــو  ل وممث وزراء  أصــدر 

ــات املتحــدة واململكــة الســعودية  الوالي

ــا  ي وأملان وفرنســا  ومصــر  ــا  ي وبريطان

أكــدوا   ،
ً
مشــتركا  

ً
رســميا ــان  ي ب واألردن« 

ــم  ــم لدع ــل دوله ــة عم ــى مواصل ــه »عل في

املتحــدة  األمــم  ــا  ه تبذل ــي  ت ال ــود  جه ال

ــي  ف للصــراع  ــي  سيا�س حــل  ــق  لتحقي

ــس األمــن  ــى أســاس قــرار مجل ســوريا عل

عــدم  ــى  إل وأشــار   ».2254 رقــم  ــي  الدول

ــي  ف لألزمــة  عســكري  حــل  أي  وجــود 

ــي،  حــل السيا�س ــل عــن ال ســوريا وال بدي

حاجــة  ــى ال ــي هــذا الصــدد عل مشــددين ف

الدبلوماســية  ــود  جه لل املتضافــرة 

ــاء  ه إلن ــة  ي الدول السياســية  واإلرادة 

ــاة  املعان ــف  وتخفي ســوريا  ــي  ف الصــراع 

كمــا  الســوري.  للشــعب  ــة  املتواصل

ــن  ــك الذي ئ ــارات أول حــذروا وبأشــد العب

ــى زعزعــة اســتقرار املنطقــة  يســعون إل

ــن يحقــق  ــى حــل عســكري ل أو يســعون إل

ــر  خطي ال ــد  التصعي خطــر  ــادة  زي ســوى 

ــي  ــي املنطقــة، ف ــق أوســع ف وإشــعال حرائ

ــا  ي تركي ــاع ــض مس ــى رف ــة إل ــارة مبطن إش

ومناطــق  ــج  منب ــى  إل عســكري  بتدخــل 

ــم،  ه بيان واختتمــوا  الفــرات.  شــرق 

املتحــدة  لألمــم  ــم  دعمه ــد   بتجدي

خاص  جهــود مبعــوث األمــم املتحــدة ال ول

بيدرســن. ــر  غي لســوريا 

ــرة  األخي ــام  األي ا  ســوري وتشــهد  هــذا 

ــي  ف االســالمية  ــة  الدول نجــم  أفــول  مــن 

ــد  ي ــى  عل )داعــش(،  والســام  العــراق 

»قســد«  ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــي  ــد ترامــب ف ال ــس دون ي ــي ذكرهــا الرئ ت ال

 
ً
ــا ي املذكــور، مثن أمــام االجتمــاع  ــه  خطاب

ــي دحــّر  حــوري ف ــى جهودهــا ودورهــا امل عل

داعــش.

»استسالم عنارص داعش يف منطقة الباغوز السورية عىل يد قوات قسد«
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عفرين حتت االحتالل: حصار وتعتيم إعالمي... انتهاكات وجرائم
ــن  ــي – عفري ــب اإلعالم أصــدر املكت

شــهر  خــالل  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

األوضــاع  عــن  ــر  تقاري ــع  أرب شــباط 

ــالل  االحت تحــت  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

ــة  ــى وســائل إعالمي شــرت عل
ُ
ــي، ون الترك

ــي،  االجتماع التواصــل  صفحــات  ــي  وف

ــع  الوقائ مــن  ــة  جمل رصــدت  ــث  حي

بحــق  ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت واالن

ــن. املتبقي ــن  ي ي األصل ا  ســكانه

ي: خص ما جاء فيها، كما يل نل

ي حصار وتعتيم إعالم

ــي  الترك ــالل  االحت ســلطات  تفــرض 

ــن،  ــى منطقــة عفري  عل
ً
 ُمحكمــا

ً
حصــارا

وتنقــل  وخــروج  دخــول  ــث  حي مــن 

حركــة  ــد  وتقيي ــن،  ي ي األصل ــا  ه مواطني

ــي  حل امل ــاج  ت واإلن ــع  البضائ ــحن  ش

ــي، كمــا تحظــر دخــول  ــي والزراع الصناع

ــا،  ه ل ــة  ي موال ــر  غي ــة  إعالمي وســيلة  أي 

ــا تعمــل ضمــن نطــاق  ه ــة ل ي ــى املوال وحت

ــم  ول شــديدة،  ــة  مراقب وتحــت  ــق  ضي

بدخــول  أنقــرة  حكومــة  عــد  َب تســمح 

ال  ــة  وحقوقي إنســانية  منظمــات 

مهتمــة  ــخصيات  وش وفــود  أو  ــا  تتبعه

ــا،  ه بأجندات ــزم  ت ل ت ال  خــارج  ال مــن 

ــي  تبغ أو  ــي  األهال مســاعدة  ــوي  ن وت

ــاكات  ه ت االن ورصــد  األوضــاع  اســتقصاء 

وال  املنطقــة  ــي  ف ــة  املرتكب ــم  جرائ وال

مــن  وتنصــل  ــي  إعالم ــم  تعتي ــزال...  ت

ــن  ي ــا قوان ــات ومســؤوليات تفرضه واجب

ــى  عل ــة  ومواظب ــة،  ي دول ــق  ي ومواث

ــي والقمــع  ــر الديمغراف ي سياســات التغي

ــا. ه في ــرد  ـ
ُ

الك بحــق  ــاد  واالضطه

تحريض وامتيازات

القمــع  ــي  ف ــل  حت امل إمعــان 

ــض  تحري ــر  عب ــى  يتجل ــاد،  واالضطه

ضــد  والتركمــان  العــرب  املســتقدمين 

خاصــة،  ــازات  بامتي ــم  ه وإغرائ ــرد،  ـ
ُ

الك

ــى  إل حة  املســل املرتزقــة  دفــع  ــك  وكذل

ــي  األهال ــكات  ل وممت أمــوال  اســتباحة 

ــاكات، بعــد أن  ه ت ــم واالن جرائ ــكاب ال وارت

ــة  متعصب ــة  ديني بأفــكار  ــحنهم  ش ــم  ت

حاقــدة،  شــوفينية  ــة  عنصري ــة  وقومي

ــب وتلفيقــات  ــة أكاذي ــى جمل مســتندة إل

مالحــدة،  ــون،  ي )انفصال األكــراد  عــن 

ــر  ــكار عب ــك األف ــر تل ــون...(!... ونش إرهابي

ــة  ني دي مــدارس  ــح  وفت ــة  إعالمي حمــالت 

ــم  ي ــة، وتعل ــات بمســميات خيري وجمعي

ــاب  الذئ إشــارة  رفــع  املــدارس  أطفــال 

ــة. الرمادي

اختطاف واعتقاالت

ــة  حمل ل ــا  قوت ــة  قري تعرضــت   -

مجموعــة  ــل  قب مــن  ــش  وتفتي مداهمــة 

ــي  ت ال ــراك،  أت ــود  جن وبرفقــة  حة  مســل

ــك  وكذل ــن،  ي ي املدن مــن   
ً
عــددا ــت  اعتقل

ــه،  ّري
َ

ــة ك ــن مــن قري ي ــم اعتقــال مواطن ت

ــة صــالح حنيــف  ــار القري ــم مخت ه مــن بين

بطــال.

ــان  ــي عدن ائ ــج الفيزي - تعــرض املعال

ــة بليلكــو،  ــي قري بوســتان كــردي مــن أهال

ــف،  ــة خط ــو لعملي ــة راج ــز ناحي ــي مرك ف

ــي  ف شــديد  ــب  تعذي بعــد  ــه  عن واإلفــراج 

تحــت  ــت،  املقي ــس  أكب ــدان  مي ــجن  س

ــالل  االحت قــوات  ــي  ف مســؤولين  إشــراف 

ــي. الترك

محمــد  املســن  املواطــن  اختطــاف   -

 - بِرمجــة  ــة  قري ــي  أهال مــن  طــاري  حــاج 

ــي. معبطل ــة  ناحي

ــد  حمي ال ــد  عب املواطــن  اختطــاف   -

ــام،  ــة أي ــد ثالث ــه بع ــراج عن ــليمان واإلف س

محمــد  ــي  الثالثين الشــاب  واعتقــال 

محمــد  واملواطــن  ســليمان  رشــيد 

الشــرطة  ــل  قب مــن  خورشــيد  جــالل 

ــزان  ري ــي  الثالثين والشــاب  العســكرية، 

أشــهر  تســعة  ــذ  من اعتقــل  قــد  كــدرو 

مــن  ــم  جميعه ــر،  املصي ــول  مجه وهــو 

ــرس.  كورا-جندي ــة  قري

ــاش-  ب وقزل ــه  ي بيل ــة  قري مداهمــة   -

ــازل،  املن بعــض  ــش  ــة شــّران وتفتي ناحي

املواطــن  ــه  ي بيل ــار  مخت واعتقــال 

ــع  ــق م ــل والتحقي ــم خلي ــت إبراهي عصم

ــن. آخري

مــن  مــال  محمــد  املواطــن  اعتقــال   -

بعــد  أشــهر،  ســتة  ــذ  من ــق  جوي ــة  قري

ــرة مــن  ي ــة كب ــه وكمي ــى بيت االســتيالء عل

ــون. ت الزي ــت  زي ــكات  ن ت

صــادق  محمــد  الشــاب  اعتقــال   -

ــذ شــهرين،  ــة كــوران من يوســف مــن قري

.
ً
ــوال مجه مصيرهــا  ــزال  ي وال 

ــزال  ــه ال ي ــي أن ــب اإلعالم وأفــاد املكت

ــم  ه ــر مــن /1000/ محتجــز، بين ــر أكث مصي

 ،
ً
ــوال مجه ســن  ــار  وكب وأطفــال  نســاء 

ــو-  عل ســليمان  ــي  عل حــاج  ال ــم  ه بين مــن 

ــذ  ــي، من ــة ميدانك ــن قري ــد 1933 م موالي

 ،2018/7/17 ــاح  صب ــه  بيت مــن  خروجــه 

يقــارب  ــا  م ــذ  من مــال  ــاض  ري ــور  والدكت

أشــهر. أربعــة 

ــي شــيه  ــن ف ــن مدنيي - تعــرض مواطني

العتقاالت عشوائية وتعذيب جسدي، 

ــن  ــم أمي ــاب إبراهي ــع الش ــرى م ــا ج ــل م مث

شــيخ عمــر- صاحــب محــل ســمانة.

ــي  عل ــي  نظم املواطــن  اختطــاف   -

شــيروا  ــل  جب القــاص-  ــرج  ب ــة  قري مــن 

ــه  ــم، ومطالبت جــز /150/ رأس غن مــع ح

مــن  قســم  ومصــادرة  ــة  ي مال ــة  بفدي

أغنامــه.

ــد  عب محمــد  املواطــن  اختطــاف   -

ــة،  ــيخ كيل ــة ش ــن قري ــي م ــن عل ــان ب حن ال

ــي  ف ــه  عن واإلفــراج  أشــهر،  ــة  ثالث ــذ  من

ــب  للتعذي تعــرض  ــث  حي  ،2019/2/20

وضعــه  ــزال  ي وال  جســد،  ال ولتشــويه 

.
ً
متدهــورا ــي  الصح

ــن )أحمــد أوســو،  - اعتقــال املوظفي

ــن  داري جاســم،  أســمهان  ــي،  أيوب شــيار 

ــالن(  ــى قب ــاء مــال رشــيد، ليل ي قاســم، عل

ــن. ــاه الشــرب بعفري ــي شــركة مي ف

الشــابين)عصمت  ــر  مصي ــزال  ي ال   -

ــة  ــن قري ــود( م ــادق محم ــو، ص ــل كال خلي

ــل  ــن منــذ أوائ ي كورزيليه-شــيروا، املعتقل

.
ً
ــوال ــي مجه ــع املا�س ي الرب

سرقات وفرض أتاوى

ــي  ــل الزنك ح مــن فصي - /150/ مســل

ــرددون  ت ي وال  ــال،  كي ــة  قري ــي  ف اســتحلوا 

ــم،  ه ــا وســرقة منازل ه ي ــي مضايقــة أهال ف

ســلطات  ــدى  ل الشــكوى  أن  ــث  حي

تنفــع. ــم  ل ــن  عفري ــي  ف ــالل  االحت

ــون )محمــد صــالح  - تعــرض املواطن

مــن  ســيدو  ــى  مصطف ومحمــد  ســيدو 

ــم مــن  ــا، محمــد أحمــد إبراهي ــة قوت قري

مــن  ــش  ب إي حســين  وداوود  ــه  ّري
َ

ك ــة  قري

ــل، قــرب مفــرق  ب ل ــة ب ــال(- ناحي ــة كي قري

خطــف  ــة  ي لعمل راجــو،  قاســم-  ــة  قري

ــم  ه من ــلبت  ُس ــث  حي ح،  مســل وســطو 

ــي  مال ــغ  ل ومب ــداي  هون آب  ــك  ي ب ســيارة 

ــرة ســورية وأجهــزة هاتــف. ي /500/ ألــف ل

ســليمان  »الســلطان  ميليشــيا   -

كٍل  ــر  جب
ُ
ت عمشــة«  ــو  »أب ــادة  بقي شــاه« 

ــابقة  ــة الس ي ــع اإلدارة الذات ــل م ــن تعام م

األســايش  ضمــن  أو  ــة  ي مدن ــف  )وظائ

ــس  جال امل ــي  ف أو  ــة  ي الذات ــة  حماي وال

َچقــال  بقــرى  ــات(  والكومين ــة  ي حل امل

ــق  ل وقرمت ــل  ي وخل وكاخــرة  ــة  الثالث

ــى دفــع  ــد(، عل حدي ــدة شــيه )شــيخ ال ل وب

ــق َوحدهــا /35/  ــي قرمتل ــف دوالر، فف أل

بفــرض  ــا  ه بدئ ــى  إل  
ً
إضافــة  ،

ً
ــخصا ش

أن  ــا  ه ل ــو  يحل كمــا   – ــزكاة(  ال ــة  ب )ضري

ــاج زيــت  ت ــى مــن ان ــى مــا تبق ســميها – عل
ُ
ت

ــل  تحصي بعــد  ــي،  األهال ــدى  ل ــون  ت الزي

خمــة.  ض ــاوى  أت

ــي  ف ــي  حل امل ــس  جل امل ى  اســتول  -

مــن  ــارات  هكت  /6/ ــى  عل ــرس  جندي

ي،  الشــرق ــة  ن املدي مدخــل  قــرب  أرض 

آغــا،  رفعــت  أحمــد  ــي  للمحام ــدة  عائ

ــة  ي قضائ دعــوى  رفــع  ــى  إل ــادر  ب ــذي  ال

ا  ه ــحب ــه س ــب من ل
ُ
ــن ط ــس، ولك جل ــد امل ض

جيــش  ــل ال ــم اســتدعاؤه مــن قب بعــد أن ت

قــرار االســتيالء  أن  أبلغــه  ــذي  ال ــي  الترك

ــه، وال يجــوز  ــاء مقــّر ل ن عســكري وألجــل ب

ــه. ي عل ــراض  االعت

بعــد  ــي،  معبطل ــو-  حب ــة  قري ــي  ف  -

ــد  ، عم
ً
ــابقا ــرقتها س ــازل وس ــش املن تعفي

ــذ  ــواب ونواف ــة أب ــك كاف ــى ف حون إل ــل املس

ــم  ت كمــا  ــازل،  من 5 ســبع 
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ــا. ه متوفي ــور  قب بعــض  ــب  تخري

ــزل  حان اقتحمــا من - ملثمــان مســل

كلوشــو  )محمــد  املســنين  ــن  الزوجي

ــار  ه ن ال ــح  وض ــي  ف كلوشــو(  ســينم  و 

ــرة ســورية،  ي ل ــف  أل ــة  مئ منهمــا  وســرقا 

ــدى  ل بشــكوى  املســنان  تقــدم  ــث  حي

كمــا  جــدوى؛  دون  العســكري  املركــز 

ــات   ســرقة بطاري
ً
يحــاول اللصــوص ليــال

ذات  ــيء  �س وأي  جــرارات  وال الســيارات 

ــي. معبطل ــدة  ل ب ــي  ألهال ــدة  عائ قيمــة 

أقــدم  ــي،  تحتان ــا  ي كول ــة  قري ــي  ف  -

ــت  ــكات زي ن ــى ســلب /7/ ت حون عل مســل

أحضرهــا  قــد  ملواطــن   /14/ أصــل  مــن 

ســنوية. ــة  كمؤون ــه  لبيت

اقتحــام  ــم  ت ــن  عفري ــة  ن مدي ــي  ف  -

ــه  ي مارات ــق  طري شــارع  ســكنية-  ــة  بناي

النقــال  ــف  الهات ــزة  أجه ومصــادرة 

ــن  ي ي األصل ــا  ه قاطني مــن  ــة  ي مال ــغ  ومبال

ــى   عل
ً
ــار، وكذلــك الســطو ليــال ه ن ــح ال وض

ــن  عفري ــرس-  جندي ــق  طري ــي  ف ــزل  من

مــن  ــكات  ن وت ــه  ات العــام وســرقة محتوي

ــون.  ت الزي ــت  زي

الشــبكة  أســالك  ســرقة   -

ــرس  ــوران- جندي ــة ك ــي قري ــة ف ي الكهربائ

املســيطر. ح  املســل ــل  الفصي ــل  قب مــن 

املرحــوم  ــزل  من ســرقة  ــة  محاول  -

ــة  قري ــي  ف جاســو  عبدالرحمــن 

. ة صفــر كفر

ــة )قواطــع  ي ائ - ســرقة قواطــع كهرب

ــا. ن ــدة بعدي ل ــاء ب ــد أحي ــي أح ــرات( ف األمبي

ــدة  عائ ــة  ناري دراجــة  ســرقة   -

ــرس  جندي ــي  ف محمــد  ــان  حن للمواطــن 

ــار. ه ن ال وســط  ــه  منزل أمــام  مــن 

الوقــاص«  ــواء  »ل ميليشــيا   -

آشــكان  ــة  قري ــي  أهال ــى  عل تفــرض 

ــة(  ل عائ ــن  )أربعي ــرس  جندي ــي-  غرب

ــل  ــاوة مقدارهــا /48/ ألــف دوالر، مقاب إت

ــا. ه ادعاءات حســب  ــة(  القري ــة  )حماي

اقتحمــت  حة  مســل مجموعــة   -

عــام   /85/ عــروس  عمــر  املســن  ــزل  من

ــة كــورا- راجــو،  ــي قري ــه املســنة ف وزوجت

وبعد ضرهما وربطهما، سرقت /450/ 

دوالر و /25/ ألف ليرة ســورية، وعبثت 

املســن  تقــّدم  ــث  حي ــزل،  املن ــاث  أث ــي  ف

ــم  ل ــي  ت ال راجــو  ســلطات  ــدى  ل بشــكوى 

عقــد  ــت  حاول ــل  ب ــن،  جرمي امل تحاســب 

ي. املشــتك ــن  ي وب ــم  ه بين ــح  صل

قصف قرى شيروا

ــة  قري ــي  الترك ــش  جي ال قصــف 

ــت  ــة تح ــيروا الواقع ــل ش ــك- جب صاغون

مــن  ــر  بأكث الســوري  ــش  جي ال ســيطرة 

ــن  ي ن األث ــوم  ي عصــر  ــف،  قذائ عشــرة 

ــى وقــوع  ــذي أدى إل ــي، ال ــون الثان 28 كان

ــة  وإصاب ــازل  املن بعــض  ــي  ف أضــرار 

ــي مــام ، نديمــة(  ــن املســنين )عل الزوجي

ــة. متفاوت بجــروح  ــا  ه مواطني مــن 

اســتهدف   2019/2/13 ــة  ل لي ــي  وف

 – القــاص  ــرج  ب ــة  قري ــي  الترك ــش  جي ال

ــر مــن عشــرة  ــون )شــيروا( بأكث ــل ليل جب

تســببت  ــي  ت ال ــة،  صاروخي ــف  قذائ

ــن  ي ب الرعــب  ونشــر  ــة  مادي بأضــرار 

ــي. ل األها

قتل وتفجيرات

ــى،  ــان والفو�س ت ــة الفل ــي ظــل حال ف

حة  مســل ميلشــيات  ــال  اقتت ونتيجــة 

حــول  خالفــات  بســبب  ــا  ه بين فيمــا 

ــكات  ــى املمتل املســروقات واالســتيالء عل

ــا  ضبطه إعــادة  ألجــل  أو  والعقــارات 

ــي  وتوال ــالل،  االحت ــش  جي ــل  قب مــن 

ــب  يتجن ــن،  ي ي املدن ــن  ي ب ــرات  التفجي

التنقــل وخاصــة ضمــن  ــن  ــي عفري أهال

للضــرورة. إال  ــة،  ن املدي

ــران  كامي املواطــن  واستشــهد  هــذا 

مــن  ســنة،   /45/ ــي  ب ن ــن  ب ــي  عل ــان  من

جــراح  ــر  إث ــن،  ي لطفل أب  آفــراز،  ــة  قري

ــخ  ــر ســوق الهــال بتاري ــه مــن تفجي أصابت

.2018/12/16

ــاء فالحــة أرض  ن وقــد انفجــر لغــم أث

ــي  ــاري- غرب ــدة للمرحــوم جاهيــد غب عائ

ــرار  ج ــر ال ــى تكس ــن، أدى إل ــة عفري مدين

ح، مــع جــرح آخــر،  ــل ســائقه املســل ومقت

.
ً
ــوة ــى األرض عن ــتوليا عل ــد اس ــا ق كان

ــد  الشــابين )حســين عب إعــدام  ــم  وت

ــد  ي ول  ،
ً
ــا /24/عام حســين  الرحمــن 

ــة  قري ــي  أهال مــن   )
ً
ــا عام  /18/ ــي  صوران

ــي باحــة   بالرصــاص، ف
ً
ــا ــه جــوم رمي چقلي

ــن، خــالل  ــة عفري ن مــدارس مدي إحــدى 

ــى مــن دخــول جيــش االحتــالل  ــام األول األي

ــة  القري ــق  تطوي ــم  ت ــث  حي ــه،  ومرتزقت

ــع ذويهمــا مــن مشــاهدة جثمانيهمــا  ومن

ــرة. املقب ــي  ف الدفــن  ــاء  ن أث

مركــز  عــن  ــن  يومي ــاب  غي بعــد 

املواطــن  ــد  ُوِج حالقــة،  محــل  ــه-  عمل

مــن  ــان  حن ــق  فائ خوشــناف  ــي  الثالثين

ــخ 2019/2/7  بتاري راجــو،  ــه-  ن برب ــة  قري

ــة  ن بمدي ــه  منزل داخــل   
ً
شــنقا ــي  متوف

. ــن ي عفر

شــاب  أقــدم  ــي،  معبطل ــدة  ل ب ــي  ف

ــى  عل الغوطــة  جــري  مه مــن  ح  مســل

 /85/ ــدر  ن قل ــي  عل املواطــن  ــة  إصاب

ــه لبعــض  ــاء رعي ن ــاري، أث ــق ن  بطل
ً
ــا عام

ــه. ــى وفات ــدة، فــأدى إل ــي البل ــام غرب األغن

ــي«  اإلعالم دركــوش  »مركــز  وذكــر 

جندرمــة  ال أن   ،2019/2/9 ــخ  بتاري

 /8/ ــث  جث ــى  عل ــرت  عث ــة  التركي

ــارس،  ــرد الق ب ــبب ال ــوا بس ــخاص توف أش

ــم  ه ــق؛ كان مــن بين ــوا الطري بعــد أن ضل

ــيع 
ُ

ــي ش ت ــوري، ال ــل ن ي ــن خل ــاة لوفي الفت

 2019/2/14 ــس  خمي ال ــوم  ي ــا  ه جثمان

ــا كفــروم-  ه ت ــرة قري ــي مقب ــرى ف ث ووري ال

ــة هــدى أحمــد  ــك املواطن ــن، وكذل عفري

ــن؛  –عفري ــرة  ب جل ــة  قري مــن  ــى  مو�س

ــل  »قت الســوري  املرصــد  ــق  وث ــث  حي

ــوري  ــي س ـــ 419 مدن ــة ل ــا التركي جندرم ال

ــورة  ث ال انطالقــة  ــذ  من بالرصــاص 

دون   
ً
طفــال  75 ــم  ه ضمن مــن  الســورية، 

ــة فــوق ســن  ــة عشــر، و38 مواطن الثامن

.»18 ـــ  ال

بســيارة  ــي  إرهاب ــر  تفجي وحــدث 

خميس 2019/2/21،  خة، ظهيرة ال مفخ

قــرب  ــالت،  الفي ســتراد 
ُ
اوت شــارع  ــي  ف

وقــوع  ــى  إل أدى  ديرســم،  ى  مشــف

واملواطــن  ــة،  )طفل ــن  ي ي مدن شــهيدين 

ــدة  ل ــاد عثمــان داوود /40/ عــام مــن ب جه

ــن  ــا يقــارب /20/ آخري ــة م شــيه( وإصاب

ــة. متفاوت بجــروح 

غياب أعياد

 
ً
ــا ن حزي  ،

ً
ــا ب غائ كان  ــن  فاالنتاي

الشــوارع  ــت  خل ــن،  عفري ــي  ف  
ً
ــا ب وكئي

ــورود  ــا وال حــالت مــن املالبــس والهداي وامل

أن  دون  الكــرام،  مــرور  مــّر  حمــراء؛  ال

ــن  ي حب وامل العشــاق  ــوب  قل عــن  فــرج  ُي

ــي  ت ال واالســوداد،  حــزن  ال غمامــة 

ــد الغــزاة  ــا ثقافــة قروســيطة يري ه جلبت

ــح،  منفت ــي  مدن مجتمــٍع  ــى  عل ــا  فرضه

ــع  ــل م ــانية، ومتفاع ــم اإلنس ــب للقي مح

.
ً
عامــة البشــرية  حضــارة  ال نتاجــات 

 Bêxwîn بيخــون  ــد  عي يشــهد  ــم  ول

ــاج  ه ت االب ــن مظاهــر  ــي عفري ف ــدي  اإليزي

بينمــا  ــادة،  املعت ــة  ني الدي وطقوســه 

تمــارس  ــة  اإليزدي الطائفــة  ــت  كان

ــل  ــالل، ب ــل االحت ــة قب ــا بحري ه معتقدات

ــكات املســلمين  وبمســاندة االدارة وتبري

ــا. ه ل واملســيحيين 

اتصاالت ومياه شرب

وإضفــاء  ــة  واملراقب التحكــم  ــة  بغي

مجــاالت  ــكار  واحت ــي  الترك ــع  الطاب

ــة  ي حل امل الســلطات  قامــت  االســتثمار، 

ــة  ناحي ــي  ف االتصــاالت  ــراج  أب ــة  بإزال

ــة،  تركي ــراج  أب ب واســتبدالها  ــرس  جندي

ــت  ن ال شــبكات  ــة  تغطي ــب  جان ــى  إل

ــراج  أب صفــت 
ُ
ق قــد  ــت  وكان ــة،  التركي

جــه،  بيخ موســكه،  ــل،  ي )خل قــرى 

ــة  ي حرب ال ــات  ي العمل ــاء  ن أث قطمــة( 

ســرقة  ــى  إل  
ً
إضافــة املنطقــة،  ضــد 

ــف  الهات شــبكات  ــالت  وكاب أعمــدة 

الطاقــة  ــد  ي تول ومجموعــات  ــي  األر�س

ــى  إل مراكزهــا  بعــض  ــي  مبان ــل  وتحوي

ــي اســتهداف مبرمــج  مقــرات عســكرية ف

االتصــاالت  واقــع  أن  ــث  حي ــا،  ه لتعطيل

 
ً
ا ســيئ ــح  أصب املنطقــة  ــي  ف الســورية 

. ــة ي للغا

أما واقع مياه الشرب:

ي مســكه  - أصبحت محطات، قريت

بســبب  شــران  چمــا-  و  ــرس  جندي  -

ــي  معبطل برمجــة-  قــرى  ــر،  التدمي

بســبب  شــران  ــازا-  ن و  ــل  ب ل ب ــال-  كي و 

خدمــة.  ال خــارج  ــا،  ه ات محتوي ســرقة 

ــر  كمــا تعرضــت محطــات أخــرى لتدمي

ــم  ت ــث  حي ســرقة،  حــاالت  ل أو  ــي  جزئ

ــا. بعضه إصــالح 

ــالل،  االحت ظــل  ــي  وف  ،
ً
ــا ي حال  -

متوقفــة  ــف  الري محطــات  ــع  جمي

ألســباب  العمــل  عــن 

عفرين تحت االحتالل... تتمة

 6

»الشهداء: عيل قندر، جهاد عثامن داوود، لوفني خليل نوري«
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ــار  اآلب ــى  عل ــي  األهال ويعتمــد  مختلفــة، 

األمطــار  ــاه  ومي خاصــة  ال ــة  االرتوازي

ــي  ــاه الشــرب ولباق ــن مي ــع لتأمي ي واليناب

ــي  ف ــا  أم ــة.  ي عال بكلفــة  االحتياجــات 

الشــبكة  غــذى  فُت ــن،  عفري ــة  ن مدي

ــب  تغي  
ً
ــا وأحيان متقطــع،  بشــكل 

ــاه  املي تكــون  ــث  أســبوعين أو شــهر، حي

ــة  حوب ومص للشــرب  حــة  صال ــر  غي

ــى  فو�س ــاك  وهن والشــوائب.  باألوحــال 

ــث  ــر، حي ي ــل الفوات ــع وتحصي ــي التوزي ف

ال  ــن  واملهاجري حين  املســل ــل  عوائ أن 

ــب  ُيطال وقــٍت  ــي  ف املســتحقات،  تدفــع 

 )
ً
ا ــرة شــهري ي ل ــة بدفــع )2000  البقي ــه  في

ــا  ه في غــذى 
ُ
ت ــم  ل ســابقة  أشــهر  وعــن 

فســاد  حــاالت  عــن  وُيشــاع  ــاه،  املي

ــاه  املي مشــروع  إدارة  ــي  ف وســرقات 

ــن. عفري ــة  ن بمدي

جار قطع األش

ــم  ت ــن  والذي حون  املســل جــأ  يل

جري الغوطة وحمص  توطينهم من مه

ــاق  ــى نط ــجار عل ــع األش ــى قط ــا، إل وغيره

ــي  ف ومثمــرة،  ــة  حراجي ــجار  أش واســع، 

جتمــع،  جريمــة منظمــة ضــد البيئــة وامل

ــث أن  ــي، حي ــش الترك جي تحــت أنظــار ال

ــة  قري قــرب  دادا  أصــالن  مــزار  ــجار  أش

قــد  املعمــرة  ــل  ب ل ب ــة-  ي جبل ال ــل  كرزي

ــجرة  ــك ش تعرضــت لقطــع كامــل، وكذل

معمــرة تقــع ضمــن أرض املواطــن رشــيد 

ــدة  ل ب ــرا-  ُددي ــل  ت ــف  خل قــدري،  ــج  ح

ي  شــمال ــون  ت زي ــجار  وأش ــي،  ميدانك

كفرشــيل.  ــة  قري ــي  وف ــن  عفري ــة  ن مدي

ــم قطــع وتحطيــب  ــة كيــال، ت ــي قري وف

ســهول  ــي  ف ــة  حراجي ــجار  أش عشــرات 

ومعمــرة،  ــادرة  ن ــا  ه من ــة،  القري ــال  وجب

ــدم  ق ــي، ُي ــا تحتان ي ــة كول ــي قري ــك ف وكذل

ــي  ــوز ف ل ــجار ال ــع أش ــى قط حون عل ــل املس

ــازل. املن ــق  حدائ

منطقــة  مــن  ــن  عفري ــت  تحول لقــد 

 
ً
ــا  طبيعي

ً
ــورا ــهد تط ــان، تش ــتقرار وأم اس

ومــن  جــاالت،  امل ــع  جمي ــي  ف  
ً
ــا وتقدم

ــا  تحكمه منطقــة  ــى  إل ــن،  للنازحي مــالذ 

ــالل  احت ــش  وجي حة  مســل ميليشــيات 

ــة  ي ــة سياســات عدائ ــي مواصل ــردد ف ت ال ي

ــا. ه ي أهال ضــد  جــة  ممنه

ــي  الدول جتمــع  امل ــا  ه ي أهال يناشــد  إذ 

إرغــام  ــى  عل للعمــل  ــة  الفاعل وقــواه 

ــاكات  ه ت االن وقــف  ــي  ف أنقــرة  حكومــة 

ــا  ه وتحميل ــة  املرتكب ــم  جرائ وال

ــا  ه ي عل ينــص  ــات  وواجب مســؤوليات 

والتوجــه  ي،  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان

ــالل وتســليم املنطقــة  ــاء االحت ه نحــو إن

ــن. ي ي األصل ــا  ه ي وأهال الســورية  ــة  للدول

ــي  االعالم ــب  املكت أن  ُيذكــر 

مــن  ــر  ي الكث ــق  ي توث مــن  يتمكــن  ــم  ل

 
ً
نظــرا ــة،  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

ــك  ــم تل ــي ومــن وقــع بحقه لتخــوف األهال

ــا،  حه وفض ــا  ه ب ــوح  ب ال عــن  املمارســات 

ــم. ه تطال قــد  أشــد  ــات  لعقوب ودرًء 

عفرين تحت االحتالل... تتمة

وإنمــا  ــة  للديمقراطي أساســية  ــزة  ركي

ــل  مث البغضــاء،  نحــوه  ــن  تعل خصــم 

ــدان  ــي عــدد مــن البل ــد ترامــب... وف ال دون

ــة  ــن االعتــداءات اللفظي ي حاجــز ب فــإن ال

 بعــد 
ً
ــا جســدي يتضــاءل يوم ــف ال والعن

خطــاب  ــد  ويتزاي ــن...  ي ب الفل ــل  مث ــوم،  ي

ــد  الهن ــي  ف ــن  ي حافي ــة ضــّد الص الكراهي

ــي....  االجتماع التواصــل  شــبكات  ــى  عل

ضــّد  ــي  اللفظ ــف  العن وتضاعــف 

ــل التشــيك...  ــا، مث ــي أوروب حافــة ف الص

فــإن  مســتبدون  طغــاة  توجــد  ــم  ل وإن 

 ســوداء 
ً
حــرب تجعــل مــن دوٍل نقاطــا ال

ــى  وعل العــراق...  ــل  مث للمعلومــة، 

يســبق  ــم  ل حافــة  الص ــة  حري خارطــة 

ــي  ف ــدول  أن نجــد كّل هــذا العــدد مــن ال

ــف  التصني ــن  ي ب وي الســوداء...  املنطقــة 

ــاء«  األقوي »الرجــال  ــر  ي أث ت تصاعــد 

روســيا...  ــل  مث ئة،  الســّي ــة  ل واألمث

ــي  ف ــق  املنغل ــا  نموذجه ــن  الصي صــّدُر 
ُ
وت

آســيا، نمــوذج القمــع الصــارم لألصــوات 

.).. نتقــدة.
ُ
امل

ــوار،  دول كريســتوف  ــد 
ّ

ويؤك

أن  حــدود،  ــال  ب مراســلون  عــام  ــن  أمي

مــن  ــن  ي حافي الص ضــد  ــة  »الكراهي

ــات،  للديمقراطي ــدات  التهدي أخطــر 

السياســيون  املســؤولون  ــل  ويتحّم

حافــة  للص العــداء  يغــذون  ــن  الذي

التشــكيك  ألّن  ــرى،  كب مســؤولية 

حــوار  ال مــن  تجعــل  ــي  ت ال ــة  الرؤي ــي  ف

البحــث  ــة  حري ــى  عل  
ً
ــا ي مبن ــي  العموم

ــة.  الدعاي ــج مجتمــع  ينت حقيقــة  ال عــن 

هــو  حافــة  الص مشــروعية  ــد  وتفني

 .»
ً
جــدا ــرة  خطي سياســية  ــار  ن ب تالعــب 

ــام 2018،  ــذا الع ــة: )ه ــول املنظم وتق

تحافظــان  الشــمالية  ــا  وكوري ــج  النروي

ــرة....  واألخي ــى  األول ــن  ي املرتبت ــى  عل

ي  الســوفييت االتحــاد  منطقــة  ــى  وتبق

ــى  عل  
ً
تراجعــا ــر  األكث ــا  وتركي الســابق 

حافــة...  ــة الص ــي حري ــي ف املســتوى الدول

املعتمــدة  ؤشــرات 
ُ
امل ــى  إل وبالنظــر 

بعــد  ســنة  ــدان  ل الب تطــّور  ــاس  لقي

ــذي  ــاخ ال أخــرى، فــإن تراجــع مؤشــر املن

ــي منطقــة  حافيــون، ف ــه الص يشــتغل في

ــا،  أفريقي وشــمال  األوســط  الشــرق 

ــر األقــوى... وإّن تواصــل النزاعــات  ب عت ُي

اليمــن،  ا  ــي ســوري ف حة املســتمرة 
ّ

املســل

مصــر  ــي  ف باإلرهــاب  املتكــررة  ــم  ه ت وال

ــن  ــة الســعودية والبحري ي وكذلــك العرب

ــر  ــم األكث يجعــل هــذه املنطقــة مــن العال

ــة  مهن ملمارســة  وخطــورة  ــة  صعوب

حافــة.(. الص

ــم  تقيي جــاء  ــة،  مئوي نســٍب  ووفــق 

ــد،  جي وضــع   %9 ــي:  ل ي كمــا  ــف  التصني

ــى حــد مــا، 35% وضــع  ــد إل 17% وضــع جي

حســاس، 27% وضــع صعــب، 12% وضــع 

ــا /157/  ــب تركي ي . إذ أن ترت
ً
ــر جــدا خطي

ــة. و ســوريا /177/، مــن أصــل /180/ دول

مراسلون بال حدود... تتمة

قافلة الزيتون في كوباني والجزيرة
كل  ألجــل  هــذه  ــا  حملتن »جــاءت 

ــكل  ول ــن  عفري ألجــل  ســالت  دم  قطــرة 

ــة  ــْت, انطلقــت حمل ِصَب ــون اغُت ــة زيت حب

يحمــل  كواجــب  ــون(  ت الزي ــة  )قافل

ــا,  آف روج  أرض  كل  ــي  ف ــن  عفري ــة  هوي

ــروح  ل  
ً
واســتمرارا الشــهداء  لدمــاء  ــاًء  وف

ي مناطق شــرق  حياة ف املقاومة وإثراًء لل

تحــّد  ــة  بمثاب ــك  ذل ــار  واعتب الفــرات، 

ـــ  ل ــي  الديمغراف ــر  ي التغي محــاوالت  أمــام 

لثقافــة   
ً
وترســيخا ــة،  الكردي ــن  عفري

 
ً
وتقديســا  

ً
ــدا ي وتخل ــألرض,  ل االنتمــاء 

خاصــة  الكــردي  ذاكــرة  ــي  ف ــون  ت للزي

عامــة...« والســوري 

منظمــات  ختمــت  ــي  املعان ــذه  ه ب

ــون(  ت الزي ــة  )قافل ــة  حمل ــة  ثقافي

مــن  ســنزهر  ــن,  »عفري شــعار  تحــت 

ــام  أي ســبعة  اســتغرقت  ــي  ت ال ــد«,  جدي

ــا  ه خالل مــّرت  ــث  حي  ،2019/2/12-5

والقــرى  ــدات  والبل املــدن  بمعظــم 

ــة  ودجل الفــرات  ــري  نه ــن  ي ب الواقعــة 

ــه،  ي كان ســري  ي,  ســب كــري  ــي،  ان )كوب

ــكة،  حس ــة ال ــر، مدين ــل تم ــية، ت الدرباس

ــوار،  دي ــن  عي قامشــلو،  عامــودا، 

جــل  ــالن،  رمي ــي،  لك ــي  كرك ــك،  ديري

القــرى(،  وعشــرات  ي...  ســب ــه  ترب آغــا، 

 366( ــون  ت زي ــجرة  ش  /732/ زرع  ــم  ليت

ــي  ف و366  ــي,  ان كوب ــم  ي إقل ــي  ف ــا  ه من

الســاحات  ــي  ف ــك  وذل ــرة(.  جزي ال ــم  ي إقل

ــي ســاحات املــدارس  ــق العامــة وف حدائ وال

مداخــل  ــي  وف ــة  دجل ــر  ه ن ضفــاف  ــى  وعل

ــر  مقاب ــي  وف املــدن  بعــض  ومخــارج 

ــور  ــن الزه ــل م ــع أكالي ــع وض ــهداء، م الش

ــع  توزي ــم  ت كمــا  ــة،  تذكاري نصــب  ــى  عل

ــي. األهال بعــض  ــى  عل ــون  ت الزي شــتالت 

ــذه  ه ب قامــت  ــي  ت ال واملنظمــات 

ــي  ــي روج آفاي )اتحــاد مثقف ــي  ــادرة ه املب

ــم  ي اقل ــي  ف ــن  املثقفي اتحــاد  كردســتان، 

جزيرة، اتحاد الكتاب الكرد ـ ســوريا،  ال

ــي(. ان كوب ــون  ت كان ــي  مثقف اتحــاد 
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كوباني... أنشطة وندوات

ــٌد  وف زار   ،2019/2/12 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

حــزب  ل ــي  ان كوب منظمــة  ــادة  قي مــن 

ي( برئاســة عضو الهيئة  ــدة )يكيت الوحـ

جلســين  ــى كنــو مقــّري امل ــة مو�س القيادي

مناطــق  إلدارة  ي  والتشــريع ــذي  التنفي

ــن  عي ــدة  ل ب ــي  ف ا  ســوري شــرق  شــمال 

ــد  )عب مســتقبليه  مــع  ــادل  ب وت ــى.  عي�س

الرئاســة  ــد(  خال بيريفــان  ــاش،  املهب

املشتركة للمجلس التنفيذي، و )فريد 

الرئاســة  عضــوا  ــو(  ي قل ســهام  ــي،  عط

ي،  التشــريع ــس  للمجل املشــتركة 

املســتجدات  آخــر  عــن  ــث  حدي ال

ــة  ي الذات اإلدارة  ــة  وتجرب السياســية 

وضــع  ضــرورات  وحــول  ــدة،  جدي ال

ــكان املناســب  ــي امل ف ــخص املناســب  الش

ــات،  ــوبيات والتخندق حس ــن امل  ع
ً
ــدا بعي

ــت  ــد. إذ كان ل حــة الب ــر ومصل ــه خي ــا في مل

ــرام وحفــاوة ومــودة. ــارة موضــع احت الزي

ــوم األحــد 2019/2/24، زار وفــٌد  ــي ي وف

ــة  جن الل عضــو  شــعبان  )رشــيد  ضــم 

ــة  ــو عضــو الهيئ ــى كن السياســية، مو�س

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ــة(  القيادي

حــزب  لل ــي  ان كوب ــب  مكت ــن  وآخري

ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم ــي  الديمقراط

الســادة  اســتقباله  ــي  ف كان  ســوريا؛ 

ــي،  حنيف ــى  مصطف  ، يوســف  )عمــر 

حــزب، حيــث  ــادة ال محمــد ســمو( مــن قي

املســتجدات  آخــر  عــن  ــث  حدي ال جــرى 

ــة  ــى أهمي ــد عل ــم التأكي ــية، إذ ت السياس

ــة. ــي هــذه املرحل وحــدة الصــف الكــردي ف

حــزب  ال مــن  وفــد  زار  ــوم  ي ال ــذات  وب

ــي )كومنيســت( مكتــب  ي اإليران الشــيوع

ــي(، وكان  ــدة )يكيت ــزب الوحـ ح ــي ل ان كوب

ــي اســتقباله الســادة )رشــيد شــعبان،  ف

الوفــد  تحــدث  ــث  حي ــو(،  كن ــى  مو�س

ــة  ي الذات اإلدارة  ــة  تجرب عــن  ــف  الضي

عــن  شــعبان  تحــدث  كمــا  ــا،  ه وإيجابيات

الوحــدة،  حــزب  وسياســات  مواقــف 

وتحــدث  اللقــاءات،  تكــرار  ــى  وتمن

ــه  وقاعدت حــزب  ال تواجــد  عــن  ــو  كن

 وموضــع 
ً
ــا ــة؛ كان اللقــاء ودي جماهيري ال

ــر. وتقدي ــرام  احت

ــي  يوم مــدار  ــى  عل آخــر  ــب  جان ومــن 

منظمــة  عقــدت   ،2019/2/23-22

ــي  ف ــدوات  ن ــدة  الوحـ حــزب  ل ــي  ان كوب

ــل  ت ــي،  دادال ــدر،  ن )ب وقــرى  ــي  ان كوب

شــعبان،  )رشــيد  ــا  ه في تحــدث  غــزال(، 

ــى كنــو، مســلم شــيخ حســن عضــو  مو�س

حــزب  ــة السياســية( عــن أوضــاع ال جن الل

وعــن  ــم،  التنظي ــة  وأهمي ومواقفــه 

بالشــأن  املتعلقــة  السياســية  األوضــاع 

بشــكل  الكــردي  والوضــع  الســوري 

. ص خــا

ــخ  بتاري حــزب،  ال مــن  وفــد  زار  كمــا 

ــن  ي القيادي بحضــور   ،2019/2/24

ــي  ان كوب ــي  ف الشــهداء  ــرة  مقب ــة  الثالث

ــى نصــب  عل الزهــور  مــن   
ً
ــال ي إكل ووضــع 

الشــهيد  ــح  ضري  
ً
أيضــا وزار  الشــهداء، 

ــة  قري ــي  ف ــدو(  عب ــو  )أب ــوزان  ب أحمــد 

الزهــور  مــن   
ً
ــال ي إكل ووضــع  جــرن  ال

ــر  ــه. وزار خيمــة عــزاء شــهداء تفجي ي عل

شــعبان  ــى  ألق ــث  حي ــكار،  ين كورب ــة  قري

ــات  حي  تض
ً
ــا حــزب، مثمن كلمــة باســم ال

جتمــع،  امل ــي  ف ــم  ه ت ومكان الشــهداء 

ملنطقــة  ــي  الترك ــالل  االحت عــن  وتحــدث 

ــة  ــم املرتكب جرائ ــاكات وال ه ت ــن واالن عفري

ــذوي  ل التعــازي   
ً
ــا مقدم املنطقــة،  ــي  ف

الشــهداء.

نشاطات في إقليم كردستان العراق
ــٌد  وف زار   2019/  2/  25 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن 

حــزب  ال ــب  مكت ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــران  إي  – ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

ــل  الشــقيق، ضــم )محمــود محمــد ممث

مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي حــزب،  ال

ــوليك،  ــة رش ــم، أمين ــي اإلقلي ــم ف التنظي

مــن  واســتقبلوا  محمــد(،  فرهــاد 

مســؤول  قــادري  ــح  صال )محمــد  ــل  قب

ــم  إبراهي ــن  أمي ــر،  ي هول ــي  ف العالقــات 

ــة العالقــات(؛  جن وجــالل روان أعضــاء ل

ــي  ف ــة  الراهن األوضــاع  ــان  ب جان ال ناقــش 

الكــردي  والوضــع  عــام  بشــكل  املنطقــة 

ــن  مؤكدي خــاص,  بشــكل  ي  والكردســتان

ــي  ــردي ف ــف الك ــدة املوق ــرورة وح ــى ض عل

ــا  ه ب تمــّر  ــي  ت ال ــة  ب العصي الظــروف  ظــل 

. املنطقــة 

ــة  وتلبي  ،2019/2/17 األحــد  ــوم  ي

ــي رئيــس حــزب  لدعــوة مــن عــارف باوجان

ــران، شــارك  ي كردســتان( – إي )سربســت

ــي(، ضــم  وفــد مــن حــزب الوحــدة )يكيت

ــى(،  مصطف ــس  وي محمــد،  )محمــود 

ــة عشــرة  ث الثال الذكــرى  ــاء  إحي مراســم 

ــث  حي الشــقيق،  حــزب  ال لتأســيس 

حــزب  ــة باســم ال ــه تهنئ ســلم الوفــد برقي

ــة. الكردي باللغــة 

ــادرة  وبمب  2019/2/  9 الســبت  ــوم  ي

حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن 

ــاء  وجه ومشــاركة  ــي(  )يكيت الوحــدة 

حــة  مصال اســتكمال  ــم  ت ــن،  ي اجتماعي

ــي مخيــم  ا ف ــرد ســوري ـ
ُ

ــن مــن ك ــن عائلتي ي ب

ــي  ف الســوريين  الكــرد  ــن  ي لالجئ باريكــه 

محافظــة الســليمانية، وبحضــور جمــع 

وأصدقــاء  ــاء  وأقرب ــم  خي امل ســكان  مــن 

املنظمــة،  ــادة  قي مــن  ووفــد  ــن،  الطرفي

ــام. والوئ ــة  حب امل مــن  أجــواء  ــي  وف

رحيل محمد مصطفى )أبو صالح(
مــن  ســنوات  عشــر  يقــارب  ــا  م بعــد 

املناضــل  ــي  توف ــه،  ب ــم 
َّ
أل عضــال  مــرض 

صــالح(  ــو  )أب ــى  مصطف حســن  محمــد 

ــوم الســبت  ، ي
ً
ــا عــن عمــٍر يناهــز 77 عام

قــده-  ــة  بقري ــه  منزل ــي  ف  ،2019/2/23

ــه  جثمان ُوري  ــث  حي ــن،  عفري راجــو- 

ــة. القري ــرة  مقب ــي  ف ــرى  ث ال

 /40/ مــن  ــر  أكث صــالح  ــو  أب ــى  أم�س

ــدة  الوحـ حــزب  صفــوف  ــي  ف  
ً
ــا عام

ــي  ف  
ً
ومخلصــا لرفاقــه،   

ً
ــا محب ــي(،  )يكيت

شــعبه  ــة  قضي عــن   
ً
مدافعــا ــه،  حيات

ــة. العادل الكــردي 

ــي شــركة   ف
ً
ــل األزمــة، كان موظفــا قب

ــي  ــي ح ف  
ً
ــي، ومقيمــا االســتصالح األرا�س

وبعــد  ــب،  حل ــة  ن بمدي الشــيخ مقصــود 

ــه. ت ــى قري ــل إل ــا انتق ه ــاع في ــور األوض تده

بأحــّر  ــه  ومحبي ــه  ذوي ــى  إل نتقــدم 

التعازي، ونسأل هللا أن يغمد الراحل 

ــه. رحمت بواســع 
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تحــّل   2019/  2  /  18 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

ــة  حادي ال الســنوية  الذكــرى  ــا  علين

ــي الكــردي  ــى استشــهاد البرملان عشــر عل

ــة  واالجتماعي ــة  الوطني ــخصية  والش

 / واملعــروف  ســليمان  عثمــان  األســتاذ 

النظــام  ــجون  ــي س ف  / ــي  بأوصمــان دادال

اعتقــل  ــث  حي  . دمشــق  ــي  ف ــي  البعث

 /  11  /  27 ــي  ف ــي  دادال عثمــان  الشــهيد 

ــام  أي وتســعة  شــهرين  ملــدة  ــي  وبق  2007

ــة  ن بمدي املســلمية  ــجن  س ــي  ف معتقــال 

ــوف  ى صن ــا لشــت ه ــب, وتعــرض خالل حل

ــى  حت جســدي،  وال ــي  النف�س ــب  التعذي

فوضعــوه  ــة،  حي الص ــه  ت حال تدهــورت 

باســم  ــي  حكوم ال ــدي  الكن ى  املشــف ــي  ف

أحــد,  ــه  ي عل يتعــرف  ال  ــي  لك مســتعار، 

ــم  ت ــه  ت ل وعائ ــه  ذوي متابعــة  خــالل  ومــن 

ــت  كان ــه  ت حال أن  إال  ــه,  ي عل التعــرف 

األشــرفية  ى  مشــف ــى  إل فنقــل  ســيئة، 

ــي  ن ى ماردي ــى مشــف إل ــم  ث خــاص، ومــن  ال

ــر  ي زب املرحــوم  ــور  الدكت إشــراف  تحــت 

خاصــة,  ال مســؤوليته  ــى  وعل حســو 

ــب  حل ــي  ف خاصــة  ال ي  املشــاف ــب  أغل ألن 

عثمــان  الشــهيد  اســتقبال  رفضــوا 

ــوم  ي ــي  وف الســوري.  األمــن  مــن  ــه  بتوجي

ــل  ــهد املناض ــاء استش 18 / 2 / 2008 مس

قائمــة  ــى  إل وأنضــم  ــي،  دادال أوصمــان 

ــم  ت ــب  رهي وبموكــب  ــة.  حري ال شــهداء 

ــي ومــن  ان ــى كوب نقــل جثمــان الشــهيد إل

ــوارى  ي ل ــي  دادال رأســه  مســقط  ــى  إل ــم  ث

ــرى. ث ال

ــي  ــد ف ــي ول   إن الشــهيد عثمــان دادال

ــي  ان كوب ملنطقــة  التابعــة  ــي  دادال ــة  قري

ــده  لوال ــد  الوحي ــن  األب وهــو   1945 عــام 

ــارة  عب غــرق  حــادث  نتيجــة  ــي  توف ــذي  ال

وبعــد   ،1947 عــام  ــي  ف الفــرات  ــر  ه ن ــي  ف

ــة عمــل  ــى الشــهادة الثانوي ــه عل حصول

ــه  ــب وقريت ــف حل ــي ري ــة ف  بالوكال
ً
ــا معلم

مــن  ــي  وفتح أحمــد  ــن  ولدي ــه  ول ــي،  دادال

ــن.  ي زوجت

ــذ  من عثمــان  الشــهيد  ــرف  ُع

ــة مــن أجــل  حي ــه بالوفــاء والتض ت طفول

 
ً
ومناضــال  

ً
ــا وطني كان  وشــعبه,  ــه  أهل

ــي  ف ــة  الكردي حركــة  ال صفــوف  ــي  ف

والســبعينيات  الســتينيات  ــي  ف ا  ســوري

تعــرف  مــن  كل  ــل  قب مــن   
ً
ــا ومحبوب

ــى حركــة  عل تعــرف  بعــد  وفيمــا  ــه.   ي عل

حــزب  ــادة  بقي الكردســتانية  التحــرر 

دور  ــه  ل وكان  ي،  الكردســتان العمــال 

ــن  ي ب حركــة  ال أفــكار  نشــر  ــي  ف ــارز  ب

مــن  ــه  ل ــا  مل الكــردي،  الشــعب  صفــوف 

ــث  حي الشــعب،  ــن  ي ب خــاص  ــرام  احت

ــي  ف ــارز  ب ال ــدور  ال عثمــان  للشــهيد  كان 

ــة  االجتماعي املشــاكل  مــن  ــر  ي الكث حــل 

ــم  ول الشــعب،  ــاء  ن أب ــن  ي ب املســتعصية 

أجــل  مــن  ــه  حيات وتض ــه  نضال يقتصــر 

ــل ناضــل مــن  الشــعب الكــردي فقــط, ب

وكان  املنطقــة,  ــات  مكون ــع  جمي أجــل 

ــش  ــي والعي الســلم األهل ــى   عل
ً
محافظــا

ــا.  روجآف وعمــوم  املنطقــة  ــي  ف املشــترك 

املناضــل  ــا  ه ب مــّر  ــي  ت ال حطــات  امل ومــن 

ــي:  دادال أوصمــان 

ــة  لعضوي انتخــب   1994-1990 ــي  ف  -

الســوري. الشــعب  ــس  مجل

األمــن  ــل  قب مــن  اعتقــل   1995 ــي  ف  -

فلســطين  فــرع  ــي  ف ــي  وبق العســكري 

أشــهر. خمســة  ملــدة  ــت  الصي ئ  الســي

األمــن  ــل  قب مــن  اعتقــل   2002 ــي  ف  -

شــهر. ملــدة  ــي  بق و  ــي  السيا�س

ــل  قب مــن  اعتقــل   2005/8/15 ــي  ف  -

ــي  ف  
ً
ــا يوم  45 ــي  وبق ــي  السيا�س األمــن 

املســلمية. ــجن  س

ــل  قب مــن  اعتقــل  ــي 2007/11/27  ف  -

ــي ملــدة شــهرين و  ــي و بق األمــن السيا�س

ــام. أي تســعة 

ــي 2008/2/18 استشــهد عــن عمــر  - ف

.
ً
يناهــز 65 عامــا

ــد  عه ــد،  العه أجــدد  ــدوري  ب ــي  ن إن

ــد األخــوة،  ــد العمومــة، عه ــة، عه القراب

ــد  ــك وللوطــن... عه الوفــاء، ألمثال ــد  عه

ــم النظــام  ــكل مــن واجــه ظل ــك، ول تالمذت

خــوف...  دونمــا  ــي  البعث ي  الشــوفين

ــي  ك بأحــد  جــرأة  ال ــك  تتمل ــم  ل حينمــا 

... وليقــول 
ً
ــا ي ــه الصــداح عال يرفــع صوت

ــق  ي ل ت ــة  حري ال ــه:  جالدي ل فمــه  بمــلء 

ــك  مل ــة  حري ال ــجان...  الس ــا  ه أي ي  بشــعب

جــالد...  ال ــا  ه أي ي  لشــعب

ــا...  ماحيين ننســاك  ــن  ل نعــم 

ــا. ن وقدوت ــا  ن منارات شــهداؤنا 

صالح بوزان

عمر حاج حسين )أبو والت( يرحل

ــذ  ــا مــع أفــراد أســرته من ــى تركي ــزح إل ن

ــوم  ــاٍة مــع املــرض، ي ســنوات، وبعــد معان

ــخصية  الش ــي  توف  ،2019/2/9 الســبت 

ــو والت(-  ــة عمــر حــاج حســين )أب الوطني

 /70/ يناهــز  عمــر  عــن  موســكا،  ــة  قري

أحــد  ــي  ف ــرى  ث ال ــه  جثمان ووري   ،
ً
ــا عام

ــاي  هات  – ــة  ي الريحان ــة  ن مدي ــر  مقاب

ــه. ــض أبنائ ــا بع ه ــم في ــي يقي ــة، الت التركي

صفــوف  ــى  إل ــد  الفقي انتســب 

ــاء  ن ــن أب ي حــزب عــام 1968م، وناضــل ب ال

ــة،  ــه العادل ت  عــن قضي
ً
شــعبه، مدافعــا

ــي  ــة ف ــة اجتماعي ــخصية وطني ــدو ش ليغ

ــن. عفري منطقــة 

حــزب  منظمــة  ــي  مؤس�س مــن  كان 

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

والطبقــة،  الرقــة  ــي  بمدينت ســوريا 

ــي مؤسســة ســد   ف
ً
ــه موظفــا بحكــم عمل

 
ً
ــاك، وكان مناضــال ــه هن الفــرات وإقامت

ي  ــه، وقــد عمــل ف ــاء جلدت ن ــن أب ي  ب
ً
معروفــا

ــي  الديمقراط ــف  التحال ــس  مجال أحــد 

-1995/ أعــوام  ــن  ي ب ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

ــر  ــى آخ ــه إل ــي حزب  ف
ً
ــوا ــي عض 1998/، وبق

ــه. حيات مــن  ــوٍم  ي

عــام  ــب  حل ــة  ن مدي ــى  إل انتقــل 

ــي  الوظيف العمــل  مــن  وتقاعــد  1990م، 

ــي مجــاالت أخــرى. عــام 1993م، ليعمــل ف

ــم كردســتان  ي ُيذكــر أن منظمــة إقل

ــن  ــي( مســاء اإلثني حــزب الوحــدة ) يكيت ل

للراحــل  عــزاء  ــس  مجل  2019/  2  /  11

ــن  ــم اســتقبال املعزي ــث ت ــو والت، حي أب

أوالد  وبعــض  املنظمــة  ــادة  قي ــل  قب مــن 

املرحــوم.

ــه  وأصدقائ رفاقــه  ــى  إل نتقــدم 

ــن  ي متمن التعــازي،  ــص  بأخل ــه  وذوي

والســالم. الســكينة  الراحــل  ــروح  ل

»مجلس عزاء يف مكتب حزب الوحـدة مبدينة هولري«

»الشهيد أوصامن دادايل«
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2018 ثقيل الوطأة علينا

ــي السياســة ولكــن   ف
ً
لســُت مختصــا

لألحــداث،  ــي  مواكبت ــي  ل يشــفع  مــا 

، عــام 2018م 
ً
ــا  وفني

ً
ــا  واجتماعي

ً
سياســيا

حــوادث،  ال ــل  ي جل الوطــأة،   ــل  ثقي كان 

عــادة  مــن  ــس  ي ل ــج...  النتائ مأســاوي 

الشمس أن تغيب عن ربوعنا وتحرمنا 

ــا، فتحولــت حياتنا  ه ت ــا فعل ه النــور، ولكن

دامــس. ظــالم  ــى  إل

ــا نعيشــها،  ــي كن ــاة الت حي  كانــت ال
ً
ــا أي

ــت  وكان ــة،  ي مثال تكــن  ــم  ل ــا  ه أّن ورغــم 

، إال 
ً
ــا ــرء أحيان ــق امل ــا تخن ه الســلبيات في

 
ً
ــدا ــم تكــن تهدي ــا... ول ان ــت خطاي ــا كان ه أن

أن  ــدرك  ن ل ــا  تأخرن ــا  ن لعل أحــد...  ألمــن 

شــترى 
ُ
وت ــاع  ب

ُ
ت ٌع  ســل الشــعوب  ــر  مصائ

ــح...  واملصال السياســة  مــزادات  ــي  ف

ــل  قت َي مــن  أن  السياســة  ــب  غرائ ومــن 

ــك،  لذل ســبب  ــف  أل ــرك  يفب أن  ــه  يمكن

ــأي طريقــة! ــي الســبب، وب ــة ه حي فالض

محســومة  ــت  كان ــا  علين حــرب  ال

ــاد والعــدة  ، والفــرق بالعت
ً
ــج ســلفا النتائ

ال  وقــت  مســألة  ــت  وكان  ،
ً
حــا واض كان 

ــم  يفه ــم  ل البعــض  أن  واملفارقــة  ــر،  أكث

جــزة. املع ســيحقق  ــه  أن واعتقــد  ــك  ذل

لســنا  حــرٍب  ــدان  مي السياســة 

ــطرت  ــد ُس ــدان فق ــي املي ــا ف ــانها، وأم فرس

ــاء  ن ــادرة، فقــد كان أب مالحــم وبطــوالت ن

املســؤولية  مســتوى  ــى  عل الشــمس 

املباركــة  ــم  أرضه ــدوا  وافت والفــداء، 

ــدم،  ال نذكــر  وعندمــا  ــم...  ه دمائ ــر  بطه

ومــن  ــه،  ي عل ــة  وصاي ألحــد  ــس  ي فل

ــى  ويبق  .
ً
ــا ي حزب توصيفــه  الســطحية 

والفخــر  العــزة  مبعــث  شــهداؤنا 

ــذه  ه ل الوفــاء   
ً
ــا جميعــا وعلين ــع،  جمي لل

الدمــاء.

ــي  ــا قاصــري النظــر، نختلــف ف ن مــا زل

وربمــا  ــل،  التفاصي ــي  وف األفــكار،  ــات  فت

فرصــة  املــرء  ــح  يمن ــار  الدي عــن  البعــد 

عــٍد  وُب قاســية  ــة  تجرب بعــد  أوســع  ــة  رؤي

قســرّي.

عايشــها  حــرِب  ال وقــوِع  إرهاصــاُت 

ــت  كان واملســألة  ــا،  وقوعه ــل  قب ــاس  ن ال

ــم تكــن مجــرد مخــاوف  ــا، ول توقيــت بدئه

ــل كان كل  وتوقعــات أو قــراءة فنجــان، ب

حــرب،  ال وقــوع  يؤكــد  ــّي  الترك الســلوك 

مســؤوليه  وتصريحــات  بإعالمــه 

ــّي. ولكــن الســؤال هــل  وحراكــه السيا�س

ــرٍب،  ــال ح  الحتم
ً
ــتعدا ــع مس جتم كان امل

الدمــار  وســائل  كل  ــا  ه في ســتخدم 
ُ
ت

وأحدث آالت القتل؟ هل يمكن للبيوت 

ــال  ــن احتم ــل يمك ــي؟ وه ــي األهال أن تحم

ــع  ــار وقط حص ــع ال ــد م ــة األم ل ــرب طوي ح

ــة؟...  الطرقــات وانقطــاع املــواد التمويني

ــة. الصعب األســئلة  ــت  كان ــك  ل ت

ــّي  الترك ــدأ  وب الواقعــة  ووقعــت 

حافــل  ج أمامــه  يســوق  ــه،  حرب

ــى  أعم بحقــد  ــن  ي ئ ممتل املرتزقــة، 

كل  ــى  عل واالســتيالء  بالســرقة  وهــوس 

التوقعــات  حــرُب  ال وفاقــت  ــيء...  �س

ودمــرت  ــان  البني فهدمــت  ــا،  ه بضراوت

ــاس  املرافــق، ومــع اســتمرارها اضطــر الن

فضــاءات  ــى  إل خــروج  وال ــم  ه بيوت ــرك  ت ل

ــم  تركــوا خلفه وقــد  القســرّي...  ــزوح  ن ال

ــات  والذكري ــكات  ل املمت ــيء،  �س كل 

ــل  ب والبســاتين،  حقــول  وال جــذور  وال

وخرجــوا  ــم،  خلفه ــم  أرواحه تركــوا 

شــبه أشــباح... ولعــل اللغــة ال تســعفنا 

ــى  حت وال  ــة،  الكارث جــم  ح وصــف  ــي  ف

ــه أن  جــم حقــد العــدو. مــا يمكــن قول ح

وحاقــدة  ولئيمــة  أليمــة  ــت  كان حــرب  ال

ــي  ف ــذروة  ال ــى  إل ــت  وصل ــة،  ومجنون

. لتوحــش ا

ــاس  ن ال ب اســتبدت  ــرة  ي كث أفــكار 

ــم،  ي ــا، فالفــراق أل ــى وجوهه الهائمــة عل

ــة  ، والقضي
ً
وشــعور الفقــد موجــع جــدا

هــو  ــل  ب وأمــوال،  أمــالك  مجــرد  ليســت 

مــن  ــالع  االقت ــه  يعني مــا  وكل  الوطــن، 

جــذور. ال

راكمــه  مــا  ــكل  ب أطاحــت  حــرب  ال

ــة  ــات الطفول ــى ذكري ــوه، حت ن ــاس وب ن ال

مــن  خــرج  ركــت... 
ُ
ت ــة  ل العائ ــر  ومقاب

خــرج، والباقــون صــاروا أقليــة، مهددين 

جــدد. ال ــن  الفاتحي بســيف 

ــى  حت ــل  طوي زمــان  يمــِض  ــم  ول

ــا،  نعرفه ــي  ت ال ــر  غي ــن  عفري أصبحــت 

ــى  عل  
ً
جاهــدا ــالل  االحت عمــل  فقــد 

وأســكن  ــن،  عفري ــة  خصوصي محــو 

ــا.  ن وبيوت ــا  طفولتن ــع  مراب ــي  ف ــاء  الغرب

جــدران  ــوم الشــوارع وال ــن الي ــي عفري فف

واليافطات، وعابرو الطرقات والسوق 

ــذي  ال ــر  ي التغي جــم  بح ــروك  يخب ــم  ه كل

 
ً
ســريعا  

ً
ــرا ي تغي أرادوا  لقــد  حصــل... 

ختلفــة. امل ــن  عفري صــورة  ــع  لصن

ــك  ل ت ــى  حت ــيء  �س كل  طــال  ــر  ي التغي

ــي صمــدت طــوال ســنوات  ت ال ــالت  العائ

أفرادهــا،  مــن  أي  يهاجــر  ــم  ول األزمــة 

ــت  ــرب، وتفرق ح ــع ال ــكها م ــدت تماس فق

ينشــد  ــة،  جه قصــد  فــرٍد  وكل  مرغمــة، 

ــاة. حي لل مــالذ  عــن  ويبحــث  األمــان 

تجــاوز  قــد  ــن  عفري مجتمــع  كان 

ــّي  حزب ــالف ال ــل االخت  مــن تفاصي
ً
ــرا ي كث

ــات  وجه ــي  ف ــن  والتباي ــّي  واأليديولوج

الواحــدة،  ــة  ل العائ ــى ضمــن  النظــر، حت

فاالمتحــان   ،
ً
أيضــا ــر  تغي ــه 

ّ
أن إال 

حقيقــة  ــر  وأظه ــة،  للغاي  
ً
ــا صعب كان 

مــن  ــا  ن جلدت ــاء  ن أب مــن  ــن  الكثيري

ــن  ي املوال حــروب  ال وتجــار  ــن  االنتهازي

ــرج  ح ــت ال ــرُب رفع ح ــط، فال ــدوالر فق ل ل

ــع. جمي ال عــن 

ومــازال  حــرب  ال ــدء  ب ــى  عل عــاٌم  مــّر 

ــد  ــتات بع ــي الش ــن ف ــل عفري ــن أه ــٌر م ي كث

نعــود  أن  ــي  تمنيات ــة....  ب التغري ــوم  ي

ــل  وأقّب ــي  وأم ــي  أب وأحضــن  ــا  وطنن ــى  إل

ــوم. ي كل  ــا  ن يأكل فالشــوُق  ــم،  ه أيدي

نعيم شباب
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ــى  حت ــكالم،  ال ب ــخ  التاري ــدأ  ب ي أن  مــا 

السياســية«  ــا  جغرافي »ال  
ً
أوال ــب  يكت

ــدأ  ــخ ملب ــخ التاري ــطر، فيرض ــن أول الس م

ــة والقــوى، بوضــع نقطــة كمركــز  األصال

ــة  العاملي االســتراتيجية  ــات  للتوازن

جغرافيا   مــن ال
ً
وعامــود الكــون، انطالقــا

ــي ســماء   ف
ً
السياســية الســورية، واضعــا

نحــو  ــزان  املي مــال  فــإن  ــزان،  املي ا  ســوري

ــال  ، وإن م
ً
ــا ــه غرب ــم كل ــال العال ــرب م الغ

ــه  كل ــم  العال مــال  الشــرق  نحــو  ــزان  املي

 .
ً
شــرقا

ــدوره  ب والقــارئ  الباحــث  فينصــاع 

ــراف  االعت ــدأ  ملب االستســالم  ــي  ف  
ً
مرغمــا

الســورية  السياســية  ــا  جغرافي ال ــأن  ب

ــا  ه ــي بذات ــاء املعــادالت، وه ن ــي أســاس ب ه

وأعظــم  ــر  أكب وزن  ــا  ه وزن ــي  ف تعــادل 

ي العالم، ممنوع  حاملة طائرات ثابتة ف

ا أو هزها، من دون إســقاطها؛  العبث به

ــات املتحــدة  ــر األســبق للوالي ــا الوزي ه قال

ــر مــن  ــذ أكث ــة فاســتر داالس من األميركي

تقــدم  مــن  ــا  ه قال كمــا  عقــود،  ســبعة 

ــا،  جغرافي وال السياســة  ــم  عل ــي  ف ــه  ي عل

مــن  ــا  م ــأن  ب االســتنتاج،  ــى  إل بالوصــول 

الصعــود  طــور  ــي  ف ــي  وه ــى  عظم قــوى 

العــرش  ــى  عل ــوس  جل بال ــه  راغب ــت  وكان

وضعــت  وقــد  إال  ــى  عظم ــة  كإمبراطوري

ــالث  ث ال ــث  املثل رؤوس  ــى  عل ــده  ي ــا  ت بكل

ــي  ت ا ال ــروت - وســوري ي - بغــداد القــدس ب

ــا  ــل م ــة، وباملقاب ــا الذهبي ه ــكل قاعدت تش

ــة لألفــول  ــة حاكمــة ذاهب مــن إمبراطوري

فقــدت  وقــد  إال  ــزوال  وال والســقوط 

ــى  عل بالســيطرة  واالســتطاعة  القــدرة 

ــث. املثل هــذا  رؤوس  إحــدى 

ــم  أل ــه،  ذات الســؤال  نحــن  فنســأل 

ــي  ي وه ــة التحــاد الســوفيات ــا تجرب ه تقول

ــي كانــت تحكــم نصــف العالم عندما  الت

ي ثمانينات القرن  ي بيروت ف انكســرت ف

ــا  ه تقول ــم  أل ــي،  املا�س

للجغرافيا القول الفصل، وللتاريخ مهمة فك شيفرة رموزها
سربست سيزار
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العدواني الرتكي على عفرين مناف لنص املادة /51/ من ميثاق األمم املتحدة

ــي  ف ــراك  األت القــادة  ســّوق  لقــد 

ــورية  ــن الس ــة عفري ــى منطق ــرب عل ح ال

جــة )الدفــاع عــن النفــس( باالســتناد  ح

االمــم  ــاق  ميث مــن   /51/ ــادة  امل ــى  إل

ــي،  دول صمــٍت  مــع  وبالترافــق  املتحــدة، 

ــي  الدول القــرار  ــي  قطب مــن   
ً
خاصــة

ــة(،  ــات املتحــدة األمريكي )روســيا والوالي

ملشــروعية  تفهمهمــا  ــا  أبدت ــن  اللذي

ــة. التركي ــة   األمني خــاوف  امل

ا  ي مبرراته  وإذا كانت تركيا تستسق

ذات  ــة  ي الدول ــة  ي القانون ــادئ  املب مــن 

والطــرق  حــرب  ال ــع  وقائ أن  إال  ــة،  الصل

ــح  فاض ــاك  ه ت ان عــدُّ 
ُ
ت ــا،  ه ب نفــذت  ــي  ت ال

بدرجــٍة  ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان

ــة. ي دول  
ً
ومســاءلة  

ً
ــخطا س تســتوجب 

األمــم  ــاق  ميث مــن   /51/ ــادة  امل  

النفــس،  عــن  الدفــاع  حــول  املتحــدة 

ي هذا امليثاق  ي: )ليس ف ى ما يل تنص عل

ــن  ــاع ع ــي الدف ــل ف ــق األصي ح ــل بال ــا يخ م

وقــع  إذا  ــي،  جماع ال أو  الفــردي  النفــس 

ح ضــد أحــد أعضــاء األمــم  جــوم مســل ه

األمــن  ــس  مجل يتخــذ  أن  ــى  إل املتحــدة، 

ــن  ــلم واألم ــون الس ــة لص ــر الالزم ي التداب

ــن(. ي ي الدول

ــادة، فــإن   وفــق مضمــون هــذه امل
ً
إذا

ح(  جــوم املســل ــرر هــو )اله جــة أو املب ح ال

باألعمــال  ــام  للقي ــي  أسا�س كشــرط 

ــذاك  ل املنفــذة  ــة  جه ال العســكرية ضــد 

ــة  ــى أن تقــوم الدول جــوم، باإلضافــة إل اله

العمــل  هــذا  ــل  بمث ــام  القي ــوي  ن ت ــي  ت ال

األمــن  ــس  مجل ــغ  ي بتبل العســكري 

ــا  ه نيت وعــن  خطــر  لل ــا  ه أمن تعــرض  عــن 

ــراك  ــه، وإذا كان املســؤولين األت ــام ب القي

ــن اتخــذت  ــي عفري يدعــون أن أعمالهــم ف

: ــه   أن ــر  حكــم، غي ــذا ال ه ل وفقــا 

ح  مســل جــوم  ه أي  شــن  ــم  ت ي ــم  ل  -1

ــن، أو مــن  ــا مــن منطقــة  عفري ضــد تركي

ــي روجآفــا. ف أي منطقــة أخــرى 

ــي  الترك ــس  ي الرئ تصريحــات   -2

ــن  عفري ــى  عل جــوم  اله ــل  قب أردوغــان 

 
ً
ــا جومي ه  

ً
ــا حرب يشــن  ســوف  ــه  أن ب

ــم  ل باألصــل  ــه  كون ــة،  دفاعي وليســت 

 . ــد  تهدي أي  ــق  ل يت

ــة  العدال حــزب  مؤتمــر  ــي  ف  -3

ــج،  ايالزي ــي  ف عقــد  ــذي  ال ــة   والتنمي

ــر2018،  يناي  / ــي  الثان ــون  كان منتصــف 

ــم  ل )إذا  أردوغــان:  ــي  الترك ــس  ي الرئ قــال 

ــا  ن ــن فإن ــي عفري ــون ف ي يستســلم اإلرهاب

 . ) ــحقهم سنس

ــى التصريحــات  ــه عل ــق ل ي ــي تعل 4- ف

ــي  ــة ف األمريكيــة حــول إنشــاء قــوة حدودي

ــد،   ــد والوعي شــمال ســوريا، بلغــة التهدي

ــر هــذا  يقــول أردوغــان : )ســنقوم بتدمي

ــده(. ــي مه ــي ف ــش اإلرهاب جي ال

معظــم  فــإن  أخــرى  ــة  ناحي مــن   -5  

السياســيين  ــن  ي ل حل وامل ــن  ي ي القانون

ــذي  ال ــد  التهدي أن  ــرون  ي والعســكريين 

اســتباقية  إجــراءات  اتخــاذ  ــب  يتطل

ــار  املعي وهــذا   ،
ً
وشــيكا يكــون  أن  يجــب 

ــن.  عفري ــة  حال ــي  ف يتحقــق  ال   
ً
أيضــا

ــة  الديمقراطي ســورية  قــوات   -6

وتصريحــات،  ــات  بيان عــدة  ــي  ف أكــدت 

ملتزمــة  ــا  ه أن ب موقــع،  مــن  ــر  أكث ــي  وف

ا. ســوري داخــل  النفــس  عــن  بالدفــاع 

حــرب  فــإن  ســبق  مــا  ــى  عل ــاًء  ن ب

واســتخدامها  ــن  عفري ضــد  ــا  تركي

ــي  ت ال ــي  األرا�س لغــزو  ــن  ي جهادي وكالء 

ســورية  قــوات  ســيطرت  تحــت  ــت  كان

حــال  ــأي  ب تتناســب  ال  ــة،  الديمقراطي

ــل  ب ــي،  الدول ــون  القان مــع  األحــوال  مــن 

ــه  ــذي يشــكل بحــّد ذات  ال
ً
ــا ــر عدوان ب وتعت

اإلنســانية. ضــد   
ً
جريمــة

النفــس  عــن  الدفــاع  ــوم  مفه

ــرر  ب ي ــم  ل ي  اإلســتباق أو  ــدي  ي التقل

ــا  ــا أخذن  إذا م
ً
ــة ــي، وخاص ــالل الترك االحت

ــي املــادة /51/،  ــغ ف ي ــار شــرط التبل باالعتب

ــس األمــن  ــغ مجل ل ــم تب ــا ل ــث أن تركي حي

ــى  ــت- عل ــات –إن وقع ــن خروق ــي ع الدول

الســابقة،  الســنوات  ــة  ل طي حدودهــا 

األمــن  ــس  مجل ــغ  ل تب ــم  ل ــك  وكذل

العســكرية. ــا  ه بعمليت

ــر  غي ــي  الدول جتمــع  امل كان  وإذا 

ــة  ن ــر املدي ــن وتدمي ي ي ــل  املدن ــي  بقت مبال

البشــر  وحــرق  والقــرى  ــدات  والبل

لكــن  ــن،  عفري ــي  ف جــر  ح وال ــجر  والش

ــم  القي كل  يتجــاوز  ــزال  ي وال  حــدث  مــا 

ــادئ اإلنســانية، حيــث تنــص مبادئ  واملب

ــي  العرف ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان

ــي  ــة خاصــة ف ــالء عناي ــه )يجــب إي ــى أن عل

ــب األضــرار  ــات العســكرية لتجن العملي

ــا  ــة م ــم التاريخي حــق باملعال ــي قــد تل ت ال

عســكرية(. أهدافــا  تكــن  ــم  ل

وتقــوم  قامــت  ــي  ت ال األعمــال  إن   

ــالل  احت ــة  كدول ــن  عفري ــي  ف ــا  تركي ــا   ه ب

ــة  ل أمث ــي  ه ــن  ي جهادي ال مــن  ــا  ه ومرتزقت

ــم  وجرائ حــرب  ــم  جرائ ــى  عل حــة  واض

ــون  ضــد االنســانية، وفــق منظــور القان

حقــوق  وشــرعة  ي  اإلنســان ــي  الدول

ــة. ي الدول املنظمــات  ــق  ي ومواث اإلنســان 

جتمــع  امل ــى  عل يتوجــب  ــا  هن مــن 

ــي  ف ــة  الفاعل القــوى   
ً
وخاصــة ــي،  الدول

ــات  الوالي الســيما  الســوري،  الشــأن 

ــة وروســيا، أن تتخــذ  املتحــدة األمريكي

ــم،  جرائ ال ــك  ل ت لوقــف  ــة  خطــوات فوري

ــي  الترك ــالل  االحت ــاء  ه إن ــى  عل وتعمــل 

ــة  خصوصي ذات  ســورية  ملنطقــة 

ــة. كردي ــة  قومي

ى الدول واملنظمات  كما يتوجب عل

بمســاءلة  ــب  تطال أن  ــة  املعني ــة  ي الدول

ــاكات  ه ت االن عــن  ــا  لتركي ــة  ي قانون

ــك  وذل ــن،  عفري ــي  ف ــة  املرتكب ــم  جرائ وال

رومــا  نظــام  مــن   /14/ ــادة  امل وفــق 

ــه )يجــوز  ــى أن ــي تنــص عل ت ــي، ال األسا�س

ى  ي املعاهدة أن تشير إل ألي دولة طرف ف

ــت  ــا ارتكب ه أن ــدو  ب ي ــة  العــام حال ــي  املدع

ــي  ت ــم ال جرائ ــر مــن ال ــا جريمــة أو أكث ه في

ــب  حكمــة، تطل ــي اختصــاص امل تدخــل ف

ــة  حال ــي  ف ــق  التحقي العــام  ــي  املدع ــى  إل

ــي  ــا إذا كان ينبغ ــد م الغــرض مــن تحدي

ــر  ــن أو أكث ــخص معي ــى ش ــم إل ه ــه ت توجي

أن  ــار  باعتب ــم(.  جرائ ال هــذه  ــكاب  بارت

ا  وممارســته العســكري  ــا  تركي تدخــل 

ــر  ب يعت ــن  عفري ــي  ف ــة  ي الفعل الســلطة 

ــة  اتفاقي مــن   /42/ ــادة  امل وفــق   
ً
ــالال احت

ــر  ب ــى )تعت ــي تنــص عل ت الهــاي /1907/، ال

ــن تكــون تحــت  ــة، حي ــة محتل أرض الدول

و  العــدو  ــش  جي ل ــة  ي الفعل الســلطة 

ــي  األرا�س ســوى  ــالل  االحت يشــمل  ال 

الســلطة  ــا  ه في تمــارس  أن  يمكــن  ــي  ت ال

كامــل  تتحمــل  ــي  وبالتال ــا(،  قيامه بعــد 

ــات. والواجب املســؤوليات 

المحامي علي حبو

»تركيا بنت جدار عازل عىل الحدود مع منطقة عفرين السورية قبل الحرب عليها«

ــة  ي الفان ــة  ي العثمان ــة  اإلمبراطوري

ــة  ا كإمبراطوري ــوكته ــر ش ــم تكس ــي ل والت

فقــدت  بعدمــا  إال  حاكمــة  إســالمية 

والقاعــدة  ــث  املثل ــى  عل الســيطرة 

ــة  حقب ال ــا  ه تقول ــم  أل ــة...  الذهبي

ــة  اإلمبراطوري ــا  ه تقول ــم  أل ــة...  ي األيوب

ــة؟.  واألموي العباســية 

ــي ســنوات  ــا أحــداث الثمان ه أال يقول

فــارس  ــالد  ب ــت  قال عندمــا  ــة؟،  املاضي

ــي حــرب الدفــاع  ا ه ــي ســوري ــا ف ن ــأن حرب ب

ــا حــرب أن نكــون أو ال  أنه عــن طهــران، وب

ــروس  ال القياصــرة  ــا  ه يقول ــم  أل نكــون، 

ــا حــرب الدفــاع عــن أســوار  ه أن ب جــدد  ال

ــون  الصيني ــا  ه يقول ــم  أل موســكو، 

ــا  ه أن ب باألقــوال  ــس  ي ول ــم  ه بأفعال

ــا  ه يقول ــم  أل ــن،  بكي عــن  الدفــاع  حــرب 

ــي  ف ــا  ه هزيمت بعــد  جــدد  ال الســالجقة 

حــرب  ــا  ه أن ب ا  ســوري إســقاط  حــرب 

ــي. القوم ــا  ه أمن عــن  الدفــاع 

كل  يجمــع  ــذي  ال الســر  فمــا 

يكــن  ــم  ل إن  ببعــض،  ــم  بعضه هــؤالء 

ــخ دور ســوى  للتاري ــس  ي ــا، ول جغرافي ال

رموزهــا! شــيفرة  فــك  مهمــة 

افيا القول الفصل... تتمة للجغر
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املنطقة اآلمنة... أضغاث أحالم

ــي الناشــط الســوري  ــي صديق قــال ل

ــة  ن مدي مــن  االنتقــال  أرادت  أســرته  إن 

ــب  حل ــة  ن مدي ــى  إل الشــمال  ــي  ف ــاب  ب ال

ــم تتمكــن رغــم  ــا ل ه مركــز املنطقــة، لكن

 .
ً
ــرا كيلومت  50 مــن  أقــل  املســافة  أن 

ــع  املان عــن  حته  اســتوض عندمــا 

املنطقــة  خضــوع  ل نتيجــة  ــه  أن ب أفــاد 

ــة، ويجــب  للســيطرة العســكرية التركي

ــى  إل ــي؛  الترك الداخــل  ــى  إل  
ً
أوال التوجــه 

حاكــم  ال مــن  حصــول  لل ــس،  ِ
ّ
كل ــة  ن مدي

انتقــال  إذن  ــى  عل ــي  الترك العســكري 

وألن   ،)...( الســورية  ــي  األرا�س داخــل 

ــال  حي ــرة  ي كب خــاوف  وامل الهواجــس 

ــت  فّضل ــة،  التركي األمــن  ــزة  أجه أداء 

ــة  ن عّي مجــرد  ــا  ه إن ــث.  التري األســرة 

ــط  لرب ــي  ترم ــة  يومي ممارســات  مــن 

ــة،  التركي ــاإلدارة  ب الســوري  الشــمال 

ــن  عفري ــي  ف  
ً
جــدا فظــة  ــح  تصب ــا  ه لكن

ــا وتشــريدهم بعــد  ه ــالع أهل ــم اقت ــي ت ت ال

البســيطة  ــم  ه وثروات ــم  ه منازل ــب  نه

وإحــالل  ــم  ه ممتلكات ــى  عل والســيطرة 

الســيطرة  ــك  وكذل ــم،  ه مكان ــن  ي موال

ــت  زي ــر  وتصدي ــون  ت الزي مواســم  ــى  عل

ــه  أن بزعــم  ــا  أوروب ــى  إل الشــهير  ــن  عفري

ــم أن مــا يجــري  أل ــف ب ــي. يضي ــت ترك زي

ــة  الكردي املناطــق  إغــراق  األرض  ــى  عل

ــن وتتريــك كل الشــمال الســوري  ي باملوال

ــة. التركي لألطمــاع  حــدود  ال  ــث  حي

ــي  ت ال روســيا  مــع  املقايضــات  ــل  قب

الشــمال  ــي  ف التدخــل  ــا  لتركي أتاحــت 

ــاح  اجتي ــة  ي ان ث ــة  ــي مرحل ف ــم  ث الســوري 

ــة  اآلمن املنطقــة  ــب  مطل كان  ــن،  عفري

ــذ  ــراك من حــكام األت ــذي راود ال ــم ال حل ال

األشــهر  بعــد  مباشــرة  أي  2011؛  عــام 

ــدالع االنتفاضــة الشــعبية  ــى مــن ان األول

ــه مــع  ــا تعتقــد أن ــت تركي ا. كان ــي ســوري ف

ــم؛  ــن ســيتحرك العال ــدء تدفــق الالجئي ب

ــر  ــا واألمــم املتحــدة لتوفي ــركا وأوروب أمي

املنطقــة  هــذه  إنشــاء  مســتلزمات 

ــى  وعل ســوريا  حــدود  داخــل  ــة،  اآلمن

ــا،  تركي مــع  ــة  حدودي ال املنطقــة  طــول 

ــة  ل املقت ــم  حي ج مــن  ــن  ي الهارب ــواء  إلي

ــة  ــالم التركي ــرة األح ــت كبي ــورية. كان الس

لت 
ّ
لشــك نشــأت  ــو  ل املنطقــة  هــذه  ألن 

 
ً
 حاســما

ً
رأس جســر لتلعــب أنقــرة دورا

كان  ممــا  الســورية،  األزمــة  مســار  ــي  ف

ــى جــزء  ا بســرعة لوضــع اليــد عل ســيقربه

ضاعــت  الســورية.  الكعكــة  مــن  ــر  ي كب

ــات  أولوي ــي  ف تكــن  ــم  ل ــا  ه ألن الفرصــة 

دون  ومــن  ــذاك،  آن ــة  األميركي اإلدارة 

ــة  ي أوروب وال  ــة  تركي ــة  ي إمكان ال  ــركا  أمي

ظاهــره  أن  رغــم  الهــدف،  هــذا  ــذ  لتنفي

كان  لتحقيقــه،  ــن  كثيري انخــراط  مــع 

ا  ــي ســوري ف ــر مــالٍذ آمــن للســوريين  توفي

املتحــدة. األمــم  وبإشــراف 

عــن  ترمــب  ــس  ي الرئ ــدة  تغري مــع 

ــف   وكي
ً
ــال ــة بعمــق 20 مي املنطقــة اآلمن

ــد  عن التوقــف  دون  ستنشــأ  وبمــن 

ــل  مث ــة  حدودي ال ــة  الكردي املــدن  ــر  مصي

ــي وعامــودا وســواها...  ان ي وكوب القامشــل

أحــالم  ــش  يعي إردوغــان  ــس  ي الرئ عــاد 

ــة  ي ــالده مــن إمكان ــراب ب اليقظــة، مــع اقت

شــرق  ــى  إل الدخــول  ــم  حل ــق  تحقي

ــة  حماي »وحــدات  الســتهداف  الفــرات 

اإلدارة  ــم  وتحطي ــة،  الكردي الشــعب« 

ــة  ي إمكان ــاء كل  ه ــة إلن املنتخب املســتقلة 

ــي، وتشــتيت الكثافــة  إلقامــة حكــم ذات

جــوم  ه أي  ــع  من شــعار  تحــت  ــة،  الكردي

ــة  جعب ــي  وف ــا.  تركي ضــد  ي  مســتقبل

ــة  الني إردوغــان  ــن  أعل ــا  بعدم أنقــرة، 

ورشــة  إطــالق  ــئ،  الج ــن  ي مالي  4 إلعــادة 

يدفــع  ــة  التحتي ــى  والبن ــازل  املن إلعمــار 

سيســاهم  ممــا  ــا  ه فاتورت ــون  ي األوروب

خــاص  ال القطــاع  تنشــيط  إعــادة  ــي  ف

مــن   
ً
ــا ب ــا جان تركي تحــلُّ  ــي؛ وهكــذا  الترك

ــو  ل ــى  املنح وهــذا  ــة.  االقتصادي ــا  ه أزمت

ــا تعميــم سياســة  تحقــق فســيتيح لتركي

حياة،  ي تطال كل مظاهر ال التتريك الت

ــدات  ل والب القــرى  أســماء  ــر  ي تغي مــن 

ــم والربــط  ــج التعلي ــى مناه والشــوارع، إل

ي  ســيعن ممــا  واالقتصــادي،  ــي  الوظيف

ــداد  جعــل الشــمال الســوري مجــرد امت

مــن  ــدار  ُي ا  ســوري داخــل  ــي  ترك ــي  جغراف

ــزاع  ت الن الوقــت  ــى  عل والرهــان  ــا،  تركي

ــث. ال وث ــاٍن  ث إســكندرون  ــواء  ل

املنطقــة  أصــاب  ــذي  ال ــع  الهل ومــع 

ــرددت  ت يندمــل،  ــم  ل ــن  عفري جــرح  ألن 

ــة  الكردي جمــوع  ال ــدء  ب عــن  ــات  معطي

حماية، فكان  خنادق للدفاع وال حفر ال

ــي  الترك ــش  جي ال أركان  ــس  ي رئ ــد  تهدي

هــذه  ــي  ف هــؤالء  »ســيدفن  جيشــه  ــأن  ب

ــن  ــتفز األميركيي ــذا اس ــادق« )!!( وه خن ال

ــة  ــد بحماي ــا بالتعه ــوا تركي ب ــن طال الذي

ــى  عل وقــع  ــن  الذي حلفــاء  ال األكــراد 

ــة  ــاق الهزيم ح ــال إلل ــرس قت ــم أش عاتقه

»داعــش«. ــي  ي بإرهاب

ــي  األميرك  - ــي  الترك جــدل  ال كشــف 

الكــردي،  الوضــع  مــع  التعامــل  حــول 

ــي  ي إرهاب مالحقــة  ــي  ف أنقــرة  ــات  وإمكان

ــات  صعوب وجــود  عــن  »داعــش«، 

مــادي  لدعــم  ــاج  تحت ــي  ت ال ــا  تركي ــدى  ل

ــك. كذل جــوي  ودعــم  ــر  ي كب ي  لوجيســت

ــى  ــراد عل ــرض األك ــم يعت ــل ل ــي املقاب ف

ــا  ه أن تصــوروا  ــي  ت ال ــة،  اآلمن املنطقــة 

الســورية  األعــراق  كل  ــي  تحم أن  يجــب 

تكــون  أن  ــى  عل الفــرات،  شــرق  ــي  ف

وهــذا  ــن،  ي ي دول وإشــراف  ــة  حماي تحــت 

يؤمــن  ــه  ألن بشــدة،  ــا  تركي ترفضــه  مــا 

ــا  وتركي ســوريا  أكــراد  ــن  ي ب التواصــل 

ــة  ل مقات أمــة  وهــؤالء  ــران،  وإي والعــراق 

إنســان  ــون  ي مل  40 ــى  عل عددهــا  ــد  يزي

ــا  بعضه ــة  متصل ــي  أرا�س ــون  يقطن

وهــذا  دول...   4 ــن  ي ب ومقســمة  ببعــض 

 
ً
ــا التواصــل بالنســبة ألنقــرة يمثــل تحدي

ــي   أن النظــام الترك
ً
ــس ســرا ي ، ول

ً
ــا وجودي

ــجونه  س ــي  ف أكــراد  ــواب  ن ب ــزج  ي ــذي  ال

 القتــالع 
ً
ا ى عســكري ــم جوفــاء سيســع ه ت ب

.
ً
داهمــا  

ً
خطــرا يعــّده  ــا  م

ــرات،  ــا العث ــم تركي ؛ يواجــه حل
ً
ــا مادي

ــر  توفي ــة  جه مــن  ــب  يتطل وتحققــه 

ــر  ــر، وهــو غي ــي الكبي ــادي الغرب الدعــم امل

الضــوء  ــة  ي الثان ــة  جه ال ومــن  متوفــر، 

ــي. موســكو  جانــب الرو�س األخضــر مــن ال

ــة،  ب الري ــن  بعي املشــروع  ــذا  ه ل نظــرت 

 لتســليم املنطقــة للنظــام 
ً
ودعــت فــورا

حــوار  ال إلطــالق  وتحركــت  الســوري، 

ــة الشــعب«  ــن دمشــق و»وحــدات حماي ي ب

ــق  ا الديمقراطيــة«. تنطل و»قــوات ســوري

ــام  ــأن قي ــة مفادهــا ب موســكو مــن خلفي

رحــت، سيشــكل 
ُ
ــة كمــا ط املنطقــة اآلمن

 لها، يهدد كل إنجازاتها ورهاناتها، 
ً
مأزقا

 
ً
تقســيما ــن  العي ــأم  ب ستشــاهد  ــا  ه ألن

ــح أنقــرة الســيطرة  ا يمن  لســوري
ً
ــدا جدي

ــي  األرا�س مــن  ــة  املائ ــي  ف  45 نحــو  ــى  عل

جــزء  وال الســكان  ونصــف  الســورية 

ــاه  ــروة: النفــط والغــاز واملي ث ــر مــن ال األكب

ــي. الزراع ــاج  ت واإلن

املنطقــة  مشــروع  إردوغــان  حمــل 

ى موسكو حيث كانت املفاجأة  اآلمنة إل

ــل  تفعي ــن  ي بوت ــرح  اقت ــا  عندم بانتظــاره 

ــح  ــذي يتي ــام 1998، ال ــة« لع ــاق أضن »اتف

ــب  جان ال فشــل  إذا  ــي،  الترك ــش  جي لل

التدخــل  حــدود،  ال ــط  ضب ــي  ف الســوري 

األمــن  لضمــان  ــرات  كيلومت  5 بعمــق 

الروســية  النظــر  ــة  وجه مــن  ــا.  لتركي

ــه  ألن ــن،  ي جهت لل عــادٌل  االتفــاق  ــُد  تجدي

ــا  تركي ــح  ويمن ــة  ي قانون قاعــدة  ــة  بمثاب

ــة، ويضمــن  حدودي ــي املنطقــة ال األمــن ف

كل  ــى  عل الســوري  النظــام  ســيطرة 

محــل  ووضعــه  الســورية،  ــي  األرا�س

ــدة  جدي صيغــة  ــرض  يفت ــق  التطبي

تتجــاوز  ســورية،   - ــة  تركي ــات  ملباحث

إن  ــه  بقول ــو  أوغل ــر  الوزي كشــفه  مــا 

متقدمــة  ــن  البلدي ــن  ي ب االتصــاالت 

ــدور  ــق ب ــدة تتعل ــالف الوحي خ ــة ال ونقط

ــس  ي الكوال ــي  وف ــره!!  بشــار األســد ومصي

ــي  ف ــدور  ب ألنقــرة  روســية  إغــراءات 

مــن  ألنصارهــا،  الســورية  الســلطة 

ــع مباشــرة اإلدارة  ــات »معارضــة« تتب جه

للتدخــل  ــة  الواجه وشــكلت  ــة،  التركي

مــن  ــط  ي خل ــي  وه ــي،  الترك العســكري 

ــوا  ات ب مســلمين«،  و»إخــوان  متســلقين 

ــوا  ــة وارتبط ــية التركي جنس ــة ال ــن حمل م

ــون  ــي ويروج ــام الترك  بالنظ
ً
ــا آيديولوجي

ألطماعــه.

ــدأ بإعــالن  ب خطــأ قــد  ربمــا يكــون ال

عــن  البحــث  ــدء  ب ــم  ث ــحاب  االنس قــرار 

صيغــة الســتبدال شــريٍك آخــر بالقــوات 

ــي  األميرك املوفــد  يقــول  ــة،  األميركي

ــا  ه إن مكفــورك  الســفير  الســابق 

ــا  فتركي ــق؛  للتطبي ــة  ل قاب ــر  غي »خطــة 

ــدور«،  ال هــذا  ــة  تأدي وســائل  ــك  تمل ال 

ــي  ت ال  
ً
ــدا جي موســكو  تعرفــه  مــا  وهــذا 

»اتفــاق  ــل  لتفعي تضغــط 

حنا صالح*
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!
ً
ردي... صامدا

ُ
ركي مل يرغب برؤية الك

ُ
يف عفرين: الت

العســكري  الغــزو  ا  شــنه ــل  قب

ــع  مطل ــذ  من أي  ــام،  أي العشــرة  ــة  بقراب

 ،2018 العــام  ــر  يناي مــن  ــي  الثان ــث  الثل

ــات  ي عمل بشــن  ــي  الترك الغــزو  ــدأ  ب

ــى  عل ــدي  التمهي ــي  املدفع للقصــف 

ــا،  ه ــف نواحي ــي مختل ــن، ف ــط عفري محي

املتاخمــة  القــرى  خــاص  وبشــكل 

ــن  ي ب القري ــرس  جندي ــف  وري إلعــزاز 

حمــام  كقــرى  ــة،  التركي حــدود  ال مــن 

ــم يكــن  وحــج إســكندر وغيرهــا، بينمــا ل

خطــط  ــا  مل بعــد  ــن  ُمدركي ــون  العفريني

جــرى  قــد  ــه  وأن ــي،  سوت�س ــي  ف ــم  ه ل

ــع  بتوقي الغوطــة،  مــع  ــا  ه في ــم  ه مقايضت

ــن،  مختلــف أطــراف الصــراع املتخاصمي

ــروس  ال ب ــل  املتمث النظــام  ــق  فري أكان 

ــورة  ث ال ادعــاء  ــق  فري أو  ــن،  ي ي واإليران

اإلخــوان  وجماعــات  ــا  بتركي ــل  املتمث

. ملســلمين ا

ــم  ل ذاك  ــي  املدفع ــي  الترك القصــف 

إصــرار  فرغــم  ــق،  باملطل  
ً
ــا ي عبث يكــن 

ــم،  ــى التشــبث بأرضه ــن عل ــي عفري أهال

أن  يدركــون  ــم  ه كون ــا،  ه مغادرت وعــدم 

 شــرعنة 
ً
ــا ي ــة هــو عمل ي ــرك قراهــم خال ت

ــد  بالتصعي ــدأ  ليب ــي  الترك ــالل  لالحت

ــم،  ــن الكــرد مــن أبنائه ي ل ــر بحــق املقات أكث

ــي الدفــاع عــن  ــوا يســتميتون ف ممــن كان

ــم املباركــة،  ــر أرضه ــم، وطه ه كرامــة ذوي

ــالن  ــي اإلع ــزو الترك ــول الغ ــع دخ ــن وم لك

ــر العــام  ــي العشــرين مــن يناي ي ف الرســم

ــن  عفري ــة  ردي
ُ

ك ــى  عل جــوم  لله  ،2018

ى استراتيجية  وانتمائها، توجه الغزو إل

 ،366 ـــ  ال ــن  عفري قــرى  كل  ــي  ف بعــت 
ُ
ات

جير السكان الكرد  ى ته ي قامت عل والت

ــب  ــي نحــو قل ــف بشــكل تدريج مــن الري

خطــة  ال واعتمــدت  ــن،  عفري ــة  ن مدي

ــى  عل القــرى  قصــف  ــى  عل ــة  التركي

ــا  ه من ــة  مرحل كل  اســتهدفت  مراحــل، 

جيرهــم بشــكل  طــرد الســكان الكــرد وته

القــرى  ــر  جي بته ــا  ه ت بداي ــت  كان دوري، 

ــدة  ــا لع ــف محيطه ــر قص ــة، عب حدودي ال

ــر للســكان، مــا كان  ــام كرســائل تحذي أي

ــى  إل ــة  الكردي ــالت  العائ ــاب  أرب يضطــر 

ــة قــد تكــون  ي إرســالها نحــو مناطــق داخل

ــام كان الغــزو  أي ، وبعــد عــدة 
ً
ــا ــر أمن أكث

ــة  ــى قصــف طــرف أي قري ــي يعمــد إل الترك

حــرب  لل ســاحة  ــى  إل ــا  ه ل بتحوي يرغــب 

ــى  تبق مــن  آخــر  ــا  معه جــر  ليه والغــزو، 

ــد  ــه التصعي ــزو لذات ــرعن الغ ــا، ويش ه في

ــا،  ه عن ــزودون  ي ــن  الذي ــن  ي ل املقات بحــق 

عســكرية،  مناطــق  ــت  ات ب ــا  ه أن جــة  بح

ــن! ي ي املدن مــن  ــة  ي خال

القصــف  ــى  عل القائمــة  خطــة  ال

ــي  الترك للغــزو  ســمحت  ــي  التدريج

مــن  الكــرد  الســكان  ــع  جمي ــر  جي بته

ــت  كان جــة  ح ال أن  ــن، ورغــم  قــرى عفري

الشــعب«،  ــة  حماي »وحــدات  ــة  محارب

 
ً
مســتهدفا كان  مــن  هــو  الشــعب  لكــن 

ــراك  ــب األت ــم يرغ ــث ل ــر، حي ــع األم ــي واق ف

ــة ومشــاهدة  ــة كردي ــى أي قري الدخــول إل

الكرد فيها، حين باتت كل حركة ضمن 

ــم  فل ترصدهــا،  يســُهل   
ً
ــا أهداف القــرى 

ــون  ــا أن يتوجــه املواطن  معه
ً
ــا يعــد ممكن

مواشــيهم  أو  ــم  ه بيوت ــى  عل ــان  لالطمئن

ــم  ه أن يدركــون  ــم  ه كون ــم،  وأرزاقه

أهــداٍف  ــى  إل ســيتحولون  وســياراتهم 

جــرى  وبالتسلســل،  ــة،  الغازي للقــوات 

ومــن  ــة،  حدودي ال القــرى  ــر  جي ته ــة  بداي

ــى  ــالل إل ــا، عمــد االحت ه ــم عقــب احتالل ث

ــال املرتفعــة  جب ــالل وال ت ــى ال ــز عل التركي

ــة  ي ــة التال ــي املرحل ــر ف ج ــن، ليه ــي عفري ف

ــافة  ــدود مس ح ــن ال ــد ع ــي تبع ــرى الت الق

ــم  ث ومــن  ــال،  املث ســبيل  ــى  عل كــم   10

ــر  جي وته ــر،  فأكث ــر  أكث ــاق  خن ال ــق  تضيي

وهكــذا  كــم،   20 تبعــد  ــي  ت ال القــرى 

ــك. ي دوال

ــام الغــزو تلــك، رغــم  ــجل خــالل أي وس

 
ً
عظيمــا  

ً
ــاال مث ــي،  مآ�س مــن  ــه  ت حمل مــا 

ــث  حي ــن،  ي العفريني تعاضــد  عــن 

ــة  حدودي ال القــرى  مــن  ــالت  عائ جــرت  ه

ــت  كان ــام  أي وبعــد  مجــاورة،  قــرى  نحــو 

قــرى  نحــو   
ً
معــا ــالت  العائ ــك  ل ت جــر  ته

ــي  ف لتجتمــع  حــدود،  ال عــن   
ً
بعــدا ــر  أكث

ــر  أكث وربمــا  ــالت،  عائ ــالث  ث واحــد  ــٍت  ي ب

ــع  جمي ــر ال ج ــم يه ــن ث ــرى، وم ــالث ق ــن ث م

ــت  ــي كان ــن، الت ــة عفري ــز مدين ــو مرك نح

 .
ً
ــرا أخي  

ً
مــالذا ــت  بقي قــد 

القــرى  قصــف  مــع  وبالتزامــن 

عمــد  ــا،  ه من ــرد 
ُ

الك الســكان  ــر  جي وته

ــز  ــى مراك ــم عل ــف الدائ ــى القص ــزو إل الغ

ــل  ب ل ــا، خاصــة راجــو وب ــي جميعه النواح

يرغــب  ــم  ل ــث  حي وشــيه،  ــرس  وجندي

القــرى  ــي  أهال بتوجــه  ــي  الترك ــالل  االحت

ــم  ت ي ال  ــي  ك ــي،  النواح مراكــز  نحــو 

ــر  جي ته ــه  أن ــى  عل  
ً
الحقــا ــك  ذل ــر  تصوي

ــم  فه مــا  حــدا،  ــى  عل ــة  ناحي كل  ســكان 

ــى  ــع الســكان إل ــه جمي ــه ســعيه توجي من

 
ً
ــة ــرة، خاص ــز مباش ــن املرك ــة عفري مدين

ــام  أي مــدار  ــى  عل يســتهدفها  ــم  ل ــه  وأن

ــل  قب ــر  األخي األســبوع  باســتثناء  الغــزو 

يقــول  أن  ــد  يري كان  ــه  وكأن ــالل،  االحت

ــي  ــن فه ــز عفري ــى مرك ــوا إل ــرد )توجه
ُ

للك

ــا  م وهــو  ــة«(،  اآلمن »املنطقــة  وحدهــا 

ــن  عفري حــت  أض ــث  حي  ،
ً
فعــال حصــل 

ــن. جري للمه ــة  ي ائ نه ال ــع  التجمي نقطــة 

مــن  ــة  الكردي القــرى  إفــراغ  ومــع 

حوه  ومســل ــي  الترك الغــزو  زاد  ســكانها، 

املعروفــة  ــة  ي اإلرهاب املليشــيات  مــن 

ــي،  الوطن ــش  جي ال حــر،  ال ــش  جي )ال ـــ  ب

جــم  ح مــن  داعــش(  ــا  وبقاي النصــرة 

ســاهم  ــي  ت ال العســكرية،  ــات  ي العمل

ــح  لصال حســمها  ــي  ف ــي  حرب ال ــران  الطي

ــوا يدركــون اســتحالة  ــم كان الغــزاة، كونه

ى األرض الكردية وتدنيســها  التقدم عل

ــام  ــوري أم ــوي الس ج ــال ال ج ــح امل ــوال فت ل

ــة،  ي حرب الغــزاة، وتصاعــدت األعمــال ال

القــدرة  الكــرد  ــن  ي ل املقات أفقــد  ممــا 

ــي ظــل انقطــاع  خســائر، ف ــط ال ــى ضب عل

واالتصــاالت  العســكرية  االمــدادات 

املســتجلبة  التشــويش  ــزة  أجه نتيجــة 

بعــد  ــك  ذل كل  ليســاهم  ــو!،  النات مــن 

املقاومــة  مــن  ــوم  ي ــن  أربعي ــة  قراب

ــو  ــات، وه ه جب ــار ال ي ــدء انه ــي ب ــة، ف الفعلي

ــن،  ي مراقب ــل  قب مــن   
ً
حــا مرج كان  أمــر 

ــدون  ب املقاومــة  اســتمرار  الســتحالة 

ــي.  الترك جــوي  ال القصــف  وقــف 

ــالل  االحت ي  ســع مــن  ــم  فه وقــد 

ســعيه  ــن  عفري ــي  ف ــي  األهال ــع  تجمي

»اإلدارة  ــى  عل الضغــط  تشــكيل 

ــي إدارة  الذاتيــة«، مــا قــد يســبب فشــلها ف

ــا،  ه ي عل ــي  األهال خــروج  وربمــا  األزمــة 

ــاء  ن ــي شــكلها أب ت ــة ال ي لكــن اإلدارة الذات

ــن  ــى م ــود حت ــن الصم ــت م ــن تمكن عفري

ــن  عفري ــاء  ن أب ألن  ــة،  اإلداري ــة  الناحي

كانوا مدركين أن الغزو يهدد وجودهم، 

ــة  ــن رغــم أخطــاء اإلدارة الذاتي وأن عفري

لغــازي  ــرر  ب ت ال  ــا  ه أن ــد  ي ب  ،
ً
ا سياســي

ــت مفضوحــة بالنســبة  ــي كان غــزوه، وه

ــن،  ي العفريني مــن  الســاحقة  ــة  للغالبي

ــة املنطقــة الكردية  ــا اســتهداف لهوي ه أن ب

ــج\ كورمين ــه  ي )جياي ــا  ه وخصوصيت

ــن(. رد\عفري
ُ

الك ــل  كرداغ\جب

ســيطرة  ــي  الترك ــالل  االحت حقــق 

املنطقــة  ــة  جغرافي ــى  عل عســكرية 

ــرد 
ُ

ــر مــن ك ي ــر جــزء كب جي ــي ته وأهدافــه ف

ــن  املتواجدي ــع  من ويحــاول  ــن،  عفري

ــي ينتمــون  ت ــى األرض ال ــم البقــاء عل ه من

ــوا  ــم، كان ه ــرد ولعشــقهم تراب
ُ

ـــ الك ـ ــا، ف ه ل

ــى تحمــل مــرارة  ســيجبرون أنفســهم عل

ــي،  خضــوع لالحتــالل العســكري الترك ال

أجدادهــم،  ــراب  ت ــى  عل ــم  ه بقائ ــل  ُمقاب

ــه  ت ي ن ــي  ف يكــن  ــم  ل ــالل  االحت أن  ــد  ي ب

أن  ــد  يري ــه  ألن بالبقــاء،  ــم  ه ل الســماح 

ــم،  أرضه ــي  ف ــاء  الغرب ــن  بتوطي يقــوم 

ــردي 
ُ

الك ــرى  ي ال  ختصــر 
ُ
بامل ــي  فالترك

ــرك أرضــه،  ت ــن يمــوت، أو ي ، إال حي
ً
ــدا جي

!
ً
ــردي صامــدا

ُ
ــرى الك ــه ال يرغــب أن ي كون

ردي
ُ

ي ك * إعالم

أحمد قطمة*

لتســوية  أســاس  ــى  إل ــه  ل وتحوي ــة«  أضن

ــي الشــمال الســوري وتشــريع  الوضــع ف

وفــق  ودمشــق،  أنقــرة  ــن  ي ب العالقــات 

ــي  الرو�س ــي  الرئا�س الناطــق  رســمه  مــا 

ــة  ــات التركي بيســكوف؛ وهــو أن »العملي

ــات  كيان ــور  ظه ــى  إل ــؤدي  ت أال  يجــب 

ــك  ه نت
ُ
ت وأال  ــة،  منفصل شــبه  ــة  إقليمي

الســورية«. ــي  األرا�س وحــدة 

ــل  قب الوقــت  مــن  ــر  ي كث ســيمر 

ــي  تر�س صيغــة  موســكو  ــور  ل تب أن 

الوقــت  ــك  ذل ــى  وحت وأنقــرة،  واشــنطن 

اإلمســاك  ــي  ف  
ً
ا ي شــكل روســيا  تســتمر 

الوســط. مــن  بالعصــا 

الشــرق  حيفــة  ص ــي،  لبنان ــب  كات  *

.2019 ــر  يناي  31 األوســط 

املنطقة اآلمنة... تتمة
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ــارة  عب إال  ــي  ه ــا  م ــة  والعلوي ــة  األرمني

تأســس  وقــد  متشــابكة،  مشــاكل  عــن 

كحــزب،  األفــكار.  هــذه  نتيجــة  ــا  ن حزب

ســيقف  ــذي  ال الســائد  الصــوت  نحــن 

ــي  ف يوجــد  ال  وشــركائه،  أردوغــان  ضــد 

الشــعوب  ــر  غي آخــر  حــزب  أي  ــا  تركي

بوجــود  ــب  يطال مــن  ــي  الديمقراط

ــه  ب ومطال وحقوقــه  الكــردي  املكــون 

املشــروعة«. ــة  الديمقراطي

حــزب  وصــف  ــي  تميل ورفــض 

يقــوده  ــذي  ال ــي  الديمقراط الشــعوب 

وكشــف  فقــط،  ــردي« 
ُ

»ك حــزب  ــه  أن ب

مــن  »الهــدف  أن  الصــدد،  هــذا  ــي  ف

ــي  ــر هــو التغا�س ي اســتخدام هــذا التعب

عــن حقيقــة تجاهــل البعــض للشــعب 

ــي  ف الشــعوب  أقــدم  كأحــد  الكــردي 

األوســط«. الشــرق  منطقــة 

حــزب  »نعــم   :
ً
ــال قائ واســتمر 

حــزب  هــو  ــي  الديمقراط الشــعوب 

ــي، حــزب  ــك حــزب ترك ــه كذل كــردي. لكن

ــد  يؤي حــزب  وال ــي.  عمال وحــزب  ي  نســائ

ويطــرح  والســنة  ــن  ي العلوي مشــاكل 

ــك.  ذل أجــل  مــن  ــة  ديمقراطي  
ً
ــوال حل

ــي،  الديمقراط الشــعوب  حــزب  ــي  ف

واألرمــن  واألكــراد  ــراك  لألت يمكــن 

أن  جنســيات  ال ــع  جمي مــن  ــاس  ن وال

 
ً
وفقــا السياســة  ــي  ف ــم  حقه يمارســوا 

هــو  ــس  ي ل وهــذا  خاصــة،  ال ــم  ه النتماءات

ــي  ــة ف ــرى، خاص ــزاب األخ ــي األح ــال ف ح ال

ــد  نري نحــن  ــة.  والتنمي ــة  العدال حــزب 

ــي  ف ــم  حقه يمارســوا  أن  ــع  جمي ال مــن 

ــم  ه ــم وانتماءات ه ات  لهوي
ً
السياســة وفقــا

أجــل  مــن  ــا  ن حزب ويناضــل  خاصــة،  ال

ــي  ف واملســاواة  ــة  حري وال ــة  الديمقراطي

ــع«. جمي لل حقــوق  ال

سيزاي تميلي... تتمة

والد«
أ
إضاءات عىل كتاب »مات اال

ي  روبوســك مجــزرة  األوالد:  مــات 

ــاب  كت ــا،  ركي
ُ
ت ــي  ف ــة  ردي

ُ
الك واملســألة 

ــكا خيردينك  ــارزة فريدري ب ــة ال حفي للص

الطغمــة  ــا  ه اقترفت جريمــة  عــن 

جريمــة  ــا، خلفــْت ال ــي تركي العســكرية ف

ــي  ف األطفــال  مــن  ــم  ه ُجل ــة  حي ض  34

ســكانها  يعمــل  ــة  حدودي منطقــة 

ــن لقمــة العيــش بعــد أن  بالتهريــب لتأمي

ــاة. حي ال ســبل  ــم  ه ب ضاقــت 

حــركات  ــخ  تاري ــي  ف دراســة  ــاب  الكت

والكــردي  ــي  الترك اليســار  وأحــزاب 

ــي  ــود اليســار الراديكال ــى صع ــره عل ي أث وت

ي،  الكردســتان العمــال  بحــزب  ــل  تمث
ُ
امل

ــة “تلعــب دور  ــة هولندي حفي ــا ص ه وكون

ــي كمــا  الشــيطان” ص 212، وه ــي  ُمحام

“عاهــرة  ــة  التركي الســلطات  ــا  ه وصفت

ــزام  ت ال ــا  ه ي عل ص224،  ــن”  ي اإلرهابي

ي  اإلنســان بحســها  تنحــاز  ــاد”،  حي “ال

والفقــراء  املهمشــين  ــى  إل ــق  العمي

ــح  ــال وتفض جب ال ــي  أهال مــن  والبســطاء 

ــات  جري مل ــع  تاب
ُ
امل املراقــب  ــن  بعي

الفاشــية  ــف  وصل ــت  تعن األحــداث، 

ــة  ي العلمان ــة  ي الكمال ــة  ث وري ــة  التركي

املتغطرســة. ــة  القومي النزعــة  ذات 

ــل  بأن”القت ــة  ب الكات تســتنتج 

الشــعب  يســتهدف   
ً
ُمتعمــدا كان 

ــا  ه إقامت وخــالل   ، ــردي”ص34 
ُ

الك

ــن  ي وب ــا  ه بين وألفــة  مــودة  عالقــة  ــئ  تن�س

 ”  
ً
ــة ل قائ وتســتنتج  ــا  حاي الض ــي  أهال

بقــدر  ــرد 
ُ

الك ُيســعد  ــيء  ــأن ال �س ب أدرُك 

ص  ــم”  بيوته ــي  ف ــف  الضي اســتقبالهم 

إنســانية  ــة  برؤي ــة  ب الكات ح  تتســل  ،  38

ــات  ُمجري عــن  والكشــف  ــل  ي التحل ــي  ف

ــي  امليدان ــا  ه بحث ــي  نه
ُ
وت جريمــة،  ال

ــا  ن بتعــدد املصــادر واللقــاءات، وتعــود ب

ــة وانتفاضــة  حركــة الكردي ــخ ال تاري ــى  إل

ســيفر  ومعاهــدة  ســعيد  الشــيخ 

ــي غــدرت  ت ال ــة  ّي ــورة الكمال ث ــوزان وال ول

ومجــزرة  ــذاك،  آن ــة  الكردي ــادات  بالقي

رضــا  ســيد  وإعــدام   1937 عــام  ديرســم 

ــة  ــأن ” الكتاب  ب
ً
ــرا ــتنتج أخي ــه، لتس ورفاق

ــة عــن  ــي الكتاب ــة ه ردي
ُ

ــة الك عــن القضي

ــا”  تركي شــكل 
ُ
ت ــي  ت ال جماعــات  ال كل 

مســألة  ــكا  فريدري ــل  تحل  .147 ص 

ــى  ــا عل ــة فرضه ــة وصعوب ــة التركي الهوي

ــي  لق
ُ
وت ــة،  والديني ــة  العرقي ــات  ي األقل

ــة  األرمني املأســاة  ــى  عل الضــوء  ــة  ب الكات

ــاة  ــة الســريانية ومعان ــة والهوي والكردي

ي  ــع ــن، وس ــن الزم ــرن م ــذ ق ــن من ي العلوي

ــة  هوي فــرض  ــى  عل ــة  التركي الســلطات 

ــات  املكون كل  ــى  عل ــة  ني ودي ــة  قومي

ــة.  الفتي ــة  جمهوري ال ــي  ف ــة  االجتماعي

ــة   للوهل
ً
ــدو بســيطا ب  ي

ً
ــم تطــرح ســؤاال ث

تقــع  ــن  وأي الكــردي؟  هــو  مــْن  ــى:  األول

ــة  اإلجاب عــن  ــا  ه بحث ــي  ف ردســتان؟ 
ُ

ك

ــدة  ــم جدي ــات ومفاهي تصطــدم بمعطي

ــي  ف ــث  حدي ال ــي  السيا�س الفكــر  ــي  ف

ــة،  التاريخي وجذورهــا  األمــة  ــن  تكوي

عــن  أوجــالن  ــدهللا  عب ــوم  مفه ــى  وتتبن

ــة  األمــة الديمقراطيــة، ألن األمــة القومي

ــة ص 205. ــي، كاألمــة التركي ــج املآ�س تنت

ــة  خان ــي  ف ــاب  الكت ــف  ُيصّن

 ،
ً
أيضــا ــه  لكن ــة  حفي الص التحقيقــات 

ــي الثقافــة وتشــكل  ــي أركيولوج ف بحــث 

ــة لــدى شــعوب املنطقــة  الذاكــرة القومي

ــراك  واألت ــرد 
ُ

والك كاألرمــن  األصــالء 

ــن  ي ــا ب ــي منطقــة م ــان والســريان ف واليون

يســيطر  الســنين.  ــات  مئ ــذ  من ــن  النهري

ــة  املهن شــرف  هاجــس  ــة  ب الكات ــى  عل

تعمــل  ــة  حفي ليســت ُص ــي  ــاد( فه حي )ال

ــاة  لقن ُمراســلة  أو  تشــرين  ــدة  جري ــي  ف

تقاريرهــا  ــق  طاب
ُ
ت ــي  ك ــة  ي اللبنان ــار  املن

أو  ســورية  ــي  ف األمــن  ــر  دوائ أهــواء  وفــق 

عّرج الكاتبة 
ُ
ي الفصل األخير، ت إيران، ف

وتســتعرض  اوســلو  ُمفاوضــات  ــى  عل

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  موقــف 

ــا كان موقفــه  ه بأردوغــان، حين ــل  تمث
ُ
امل

ــد  جدي مــن  التعامــل  ــم  ت ي ســوف   ”

وحــزم”  بشــدة  جموعــات  امل هــذه  مــع 

تنقــل موقــف أوجــالن  بينمــا   ، ص276 

املســتقبلية  ــه  ت ورؤي فاوضــات 
ُ
امل عــن 

األناضــول  لشــعوب  شــترك 
ُ
امل ــش  للعي

كل  أدعــو  ــوروز  ن ”بمناســبة  ــي:  ل ي كمــا 

ــة  وتركي ــة  أرمني أصــول  مــن  ــاس  ن ال

أن  األصــول  ــي  اق وب ــة  ي وعرب وآشــورية 

بشــكل  واملســاواة  ــة  حري ال ــعاع 
ُ

ش ــروا  ي

بالرغــم  ــرد”. 
ُ

الك يفعــل  كمــا  ــح  واض

ــد  القائ مواقــف  لبعــض  انتقادهــا  مــن 

ــة  ي ــروح إنســانية عال ــا وب ه الكــردي، لكن

اإلنســانية  ــة  العدال ــق  طري ــار  تخت

حــق. ال حــاب  أص ناصــر 
ُ
وت

للنســيان  ــل  قاب ــر  غي ــاب  كت

ــف ودعــوة  واإلهمــال، صرخــة ضــد العن

ترجمــة  ــاب  الكت للســالم.  ــة  حقيقي

ــس.  ي وان ــون  خات كيفــورك  ــق  الصدي

ي: أيلول 2018 اختيار  إصدار دار الفاراب

ــة العربيــة، وحاجــة  ــاء املكتب موفــق إلغن

ــة. ي ــن بالعرب ــن الناطقي حــة للُمثقفي ُمل
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: أردوغان أسس سلطة الرجل الواحد... ويكرر بشلٍك مستمر أن� ال توجد مشلك�ة كردية يىلي
ة
اي � ز س�ي

معظــم  عالقــات  شــهدت  أن  بعــد 

 
ً
تدهــورا ــا  تركي مــع  ــة  خليجي ال ــدول  ال

ــا  ه ــا توجــه كاميرات ــدأ إعالمه ، ب
ً
حوظــا مل

وممارســات  سياســات  نحــو  ورصدهــا 

لتبحــث  ــة،  خارجي وال ــة  ي الداخل ــا  تركي

ــا  جه ينته ــي  ت ال ــك  ل ت ــح  يفض مــا  عــن 

ورئيســها  ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب 

ــا  خصومه ضــد  أردوغــان  ــب  طي رجــب 

 ، خــارج  وال الداخــل  ــي  ف السياســيين 

ــة التوســعية  ي ــا العثمان ويعــري أحالمه

املتعصــب. ــي  القوم وفكرهــا  ــدة  جدي ال

جــوان  ــت-  ن ــة.  ي العرب أجــرت  فقــد 

ــي  تميل ســيزاي  مــع   
ً
مطــوال لقــاًء  ســوز 

الشــعوب  حــزب  ل املشــترك  ــس  ي الرئ

ــن  املعارضي أشــّد   ،HDP ــي  الديمقراط

ونشــرته  ــة،  ي حال ال أنقــرة  حكومــة  ل

.2019/2/27 ــخ  بتاري

حاكمــات  وامل القضــاء  بخصــوص 

ــي  ف ــة  ي القضائ »الســلطة  ــي:  تميل قــال 

ــا  ه ونزاهت ا  اســتقالليته فقــدت  ــا  تركي

ــام  ــلطة دور ه ــذه الس ــا، وله ه ومصداقيت

ــي  ــا، وه ن جــوم املتواصــل ضــد حزب ــي اله ف

ــا  ــا أو م ي تعمــل تحــت إمــرة الســلطة العل

ــة   أن »حكوم
ً
ــا ــراي«، مضيف ــرف بالس ع

ُ
ت

ى  بشــّت تقــوم  ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب 

إرادة  لكســر  ــر  والقه ــم  الظل ــواع  أن

الوقــت  ــي  »ف وأضــاف:  ــا«.  ن حزب وقــوة 

ــم محاكمــة كل مــن يعــارض  ت الراهــن، ي

ــة،  والتنمي ــة  العدال حــزب  حكومــة 

مــن  ــخاص  األش آالف  تســريح  ــم  ت وقــد 

أي  ــم  ه ل تكــن  ــم  ل ــن  الذي مــن  ــم  وظائفه

ــك  ذل كل  االنقــالب،  ــة  بمحاول عالقــة 

ــا  ه ن أعل ــي  ت ال الطــوارئ  ــة  حال ظــل  ــي  ف

ــات  النقاب حظــر  ــم  ت ــك  كذل أردوغــان، 

ــم  ــي اإلضــراب، وت ــا ف ــة مــن حقه ي العمال

خــارج  واملراســيم  التشــريعات  إصــدار 

ــح  مصال مــع  ــالءم  ت ي بمــا  ــون  القان إطــار 

ــي  ــا يحصــل ف ــة، وهــذا م ــة والتنمي العدال

ــزاز  ت ــح اب ــث أصب ــة، حي مؤسســات الدول

.»
ً
شــائعا  

ً
أمــرا ــن  ي والقوان حقــوق  ال

ــي  ــي أن »مــن يقبعــون ف وكشــف تميل

ــا هــم  ن  مــن حزب
ً
ــا ي ــجون التركيــة حال الس

ــواب مــن  ــات، و10 ن 46 مــن رؤســاء البلدي

يوكســيك  فيغــان  ــم  ه في بمــن  ــان،  البرمل

ــاش، الرئيســان  ــن دميرت داغ وصــالح الدي

حــزب الشــعوب  املشــتركان الســابقان ل

ــب احتجــاز نحــو  ــى جان ــي، إل الديمقراط

ي السنوات  10 آالف موظف من حزبنا ف

ــة بعــد اعتقال معظمهم«.  ــع املاضي األرب

شــباط/فبراير  شــهر  ــي  »ف أن  أكــد  كمــا 

ــف  أل يقــارب  ــا  م تعــّرض  جــاري،  ال

ــخص لالعتقــال خــالل أســبوع واحــٍد  ش

ــا  القضاي ــع  »جمي أن   
ً
حــا موض فقــط«، 

ــون  املنتخب ــا  ممثلون ــا  ه في ــم  ه ت ُي ــي  ت ال

ــي  ت ال الســلمية  باملظاهــرات  ــق  تتعل

ــي  ت ــك بالتصريحــات ال ــا، وكذل ه قامــوا ب

الســالم،  ــة  ي عمل بخصــوص  ــا  ه ب ــوا  أدل

ــي  ت ال النظــر عــن التصريحــات  وبغــض 

دحضــت  فقــد  ــون،  املعتقل ــا  ه ب ــى  أدل

ــي  ف ــة  واألدل الشــواهد  ــع  جمي ورفضــت 

حكمــة«. امل جلســات 

ــي  ف حكــم  ال نظــام  طبيعــة  وحــول 

الرجــل  »ســلطة  ــي:  تميل قــال  ــا  تركي

ــس  ــا الرئي ه ــار ب ــها وس ــي أسس ــد الت الواح

كل  ــت  جعل لدرجــة  ــت  وصل أردوغــان، 

ــه،  ــون بحــد ذات ــة قان ــا بمثاب ه كلمــة يلقي

اســتبدادي  نظــام  تأســيس  ــى  إل وأدت 

ــذا،  ه ب أردوغــان  ــِف  يكت ــم  ول ســلطوي. 

والعــداء  للســلطة  بطموحــه  ــح  فت ــل  ب

ــي  ف ــدة  جدي ــرات  لتوت ــاب  ب ال لألكــراد 

ــه »عندمــا  ــح أن الشــرق األوســط«. وأوض

تجــاه  ا  شــرعيته حكومــة  ال تفقــد 

ــق سياســات  جــأ لتطبي ــي تل الشــعب فه

الفكــر  ــة  حري وألن  ــة.  وقمعي تعســفية 

فــإن  مشــروعة،  مســألة  ــر  ي والتعب

ــى هــذه  ــه عل جمات ــد مــن ه أردوغــان يزي

ــي  ف األمــور  زمــام  اســتلم  ــن  وحي ــم،  القي

حقــوق  ال ــع  جمي ــق  ي بتعل قــام  ــالد  ب ال

ــاس  ن ــذا ال يســتطيع ال ل ــة،  الديمقراطي

يســتطيع  وال  ــي،  حاف ص ــان  ببي اإلدالء 

ــي اإلضــراب.  ــم ف العمــال اســتخدام حقه

ــي  ت ال ــرات  الفت ــر  أكث مــن  ــرة  الفت هــذه 

التواصــل  وســائل  ــا  ه في تتعــرض 

املشــددة«. ــة  للرقاب ــي  االجتماع

ــا،  تركي ــي  ف ــي  اإلعالم الوضــع  وعــن 

ــات  مئ ــوم  ي كل  ــزج  ُي  « ــي:  تميل أفــاد 

السياســيين  وآالف  ــن  ي حافي الص

الســالم  عــن  ــن  ي الباحث ــن  ي واألكاديمي

أن »أردوغــان  ــى  إل  
ً
ــا ــجون«، الفت الس ــي  ف

اإلعــالم  وســائل  ــى  عل  
ً
أيضــا ى  اســتول

ــوات  والقن حــف  الص وعشــرات 

ــها  ــار نفس ــث األخب ــي تب ــة الت ي التلفزيون

الشــعوب  حــزب  ــي  ف نحــن  ــوم.  ي كل 

ــا  تركي ــي  ف ــدون  الوحي ــي  الديمقراط

ــة الفكــر  ــح عــن حري ندافــع بشــكل واض

ــي  ف ــس  ي ل ــاس،  ن ال ــع  جمي ل ــر  ي والتعب

ــي الشــرق األوســط  ــل ف ــا فحســب ب تركي

.» ــه كل

قــال  ــة  الكردي ــة  القضي وعــن 

األمــور،  هــذه  ــب  جان ــى  »إل ــي:  تميل

ــي  ف ــي  والطائف ــي  العرق ــف  العن يســتمر 

عشــرات  ــذ  من األوســط  والشــرق  ــا  تركي

ــر  أكث مــن  واحــد  هــم  الســنين، واألكــراد 

وخســارة   
ً
ضعفــا املنطقــة  شــعوب 

ــم  ل ــم  فه ــك  ذل ومــع  حــروب.  ال هــذه  ــي  ف

ــم  ه ات وحري ــم  حقوقه عــن  ــوا  يتخل

ــي  ف األكــراد  وجــود  ــكار  إن إن  األساســية. 

ــة، باإلضافــة  ــذ تأســيس الدول ــا من تركي

ــي  ف ــم  ــم وحقه ه ــم وثقافت ه لغت ــكار  إن ــى  إل

مشــكلة  ليســت  ــي،  حقيق ال ــل  التمثي

مــن  كل  مشــكلة  ــل  ب فقــط،  ــة  كردي

ــكار  إن إن  وحــر.  ــي  ديمقراط ــد  ل بب ــم  يحل

ــى وجودهــم يمكــن  حقــوق األكــراد وحت

الدفــاع  مــن  ــي  العرب املواطــن  ــع  يمن أن 

خــوف  ــح نشــر ال عــن حقوقــه. وقــد أصب

مــن  والتجاهــل  ــش  والتهمي واإلقصــاء 

املدروســة  األساســية  االســتراتيجيات 

تأســيس  ــذ  ــة من حكومي ــي السياســة ال ف

ــى الرغــم  ــا هــذا. لكــن عل ــى يومن ــا إل تركي

فقــد  ــاد  واالضطه خــاوف  امل ــاد  ازدي مــن 

ــي  ــة ف ــة والعرقي تعمقــت املشــاكل الديني

ــة املســتمر  ــط الدول ــن ضغ ــم يك ــا. ل تركي

ــي  ف ــا  ه ودفن املشــاكل  هــذه  ــوأد  ل  
ً
ــا كافي

فقــد  ــك،  ذل مــن  العكــس  ــى  عل األرض. 

حــوظ  مل بشــكل  املشــاكل  ارتفعــت 

ــة  وقــوي، وأصبحــت االنتمــاءات العرقي

ــة  ب ملطال  
ً
ســببا ختلفــة  امل ــة  ني والدي

ــم«. بحقوقه ــاس  ن ال

املشــاكل،  هــذه  ــة  مواجه ــي  »ف ــع  اب وت

ــل  تمث ــخصية  ش ــى  إل أردوغــان  تحــول 

القائمــة  الكالســيكية  ــة  الدول ــوم  مفه

ــة  ــى الســلطة القمعي بشــكل مباشــر عل

ال  ــه  أن مســتمر  بشــكٍل  ويكــرر  ــة.  للدول

ــى  إل باإلضافــة  ــة،  كردي مشــكلة  توجــد 

ــة الطــوارئ يجــب أن  يقــول إن حال ــه  أن

ــع أي  ــه ملن ــي خطــوة من ف ــك  تســتمر، وذل

ــح  أصب لقــد  ــي.  عمال نضــال  أو  تحــرك 

ــاء حكــم أردوغــان  ن  أث
ً
ــر فقــرا الفقــراء أكث

ــا.  ــي تركي ــل ف ــك مــن قب ــم يحــدث ذل ــا ل كم

ــراًء بشــرط  ــر ث ــاء أكث كذلــك أصبــح األغني

وأصبحــت  أردوغــان.  ألوامــر  خضــوع  ال

ــراغ  ــوة والف ــذه اله ــد ه ــى س ــيطرة عل الس

أن  ــى  إل باإلضافــة  ــة،  للغاي ــة  صعب

املشــروعة  ــب  املطال قمــع  سياســات 

ــة ال يمكــن  ــة والديني حقــوق العرقي بال

ــذا الســبب إذا اســتمر  ه ــا، ل ه التحكــم في

القمــع  سياســة  ممارســة  ــي  ف أردوغــان 

الشــرق  ولشــعوب  ــا  لتركي ســيجلب 

ــي  وبالتال والفقــر،  املــوت  األوســط 

هــذا  مــن  حــد  لل الشــعب  ســيواجهه 

الوضــع«.

ــا،  ــي تركي ــة ف ــة الكردي وكحــٍل للقضي

ــة  الكردي املســألة  أن«  ــي  تميل يعتقــد 

واملشــكلة  ــرأة  امل 13 ومســألة 
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لــه تشــييع مهيــب، بحضــور ممثــل  وجــرى 

رئيــس الجمهوريــة العراقيــة وممثــل رئيــس 

بارزانــي  نجيرفــان  و  العراقيــة  الحكومــة 

العــراق،  كردســتان  إقليــم  حكومــة  رئيــس 

ودبلوماســية،  سياســية  وشــخصيات 

ســعيد  تحســين  حــازم  الفقيــد  ونجــل 

وأعضــاء  الشــيخ  البابــا  وســماحة 

والعديــد  اإليزيــدي  الروحانــي  املجلــس 

واالجتماعيــة  الدينيــة  الشــخصيات  مــن 

لقيــت فــي وداعــه 
ُ
والسياســية اإليزيديــة. وأ

بــدور  أشــادت  الكلمــات،  مــن  العديــد 

الفقيــد.  ومكانــة 

وصــل  الئقــة  خاصــة  دينيــة  بمراســم 

وبحضــوٍر  اإلمــارة،  قصــر  إلــى  الجثمــان 

ومســلمين  إيزيدييــن  مــن  غفيــر  جماهيــري 

وري  وكاكائيــن،  وزردشــتين  ومســيحيين 

وســط   ،2019/2/5 الثالثــاء  يــوم  الثــرى، 

عــدة  لقيــت 
ُ
وأ واأل�ســى،  الحــزن  مشــاعر 

مــن  أكاليــل  فــي وداعــه، وتــم وضــع  كلمــات 

قبــره. علــى  الزهــور 

مراســم  أن  املجلــس  إعــالم  ذكــر 

يــوم  لغايــة   ،
ً
اســبوعا دامــت  العــزاء 

ســماحة  بحضــور   ،2019/2/11 األثنيــن 

الروحانــي  املجلــس  وأعضــاء  شــيخ  البابــا 

فيهــا  اســتقبل  حيــث  األعلــى،  اإليزيــدي 

)وكيــل  ســعيد  تحســين  حــازم  الســيد 

املغفــور لــه املرحــوم ســمو األميــر(، العديــد 

السياســية والعســكرية  الشــخصيات  مــن 

والدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألدبيــة 

والعــرب  ـــرد 
ُ

الك مــن  األجنبيــة،  والوفــود 

والزردشــتين  واملســيحيين  واملســلمين 

بــأداء مراســم دينيــة  تمــت 
ُ

والكاكائيــن؛ وخ

فــي اليــوم األخيــر وإلقــاء كلمــة مــن  خاصــة 

الســيد شــمدين خــدر بارانــي )عضــو الهيئــة 

فــي  امل�ســي  علــى  أكــد  الــذي  االستشــارية(، 

 لإليزدييــن. كمــا عقــد 
ً
خطــى الراحــل خدمــة

فــي حديقــة   
ً
 صحفيــا

ً
الســيد حــازم مؤتمــرا

ســليمان  كريــم  الســيد  وتحــدث  القصــر، 

لحكومــة  الشــكر   
ً
مقدمــا عنــه،   

ً
نيابــة

العراقيــة،  والحكومــة  كردســتان  إقليــم 

واملؤسســات الحكومية واملدنية في العراق 

والقناصــل  والســفراء  كوردســتان  واقليــم 

واملؤسســات  الدبلوماســية،  والبعثــات 

العســكرية والبيشــمركة واألمــن واألســايش 

اإلعالميــة؛  وللمؤسســات  والشــرطة، 

والكاكائيــن  واملســيحيين  للمســلمين 

واإليزيدييــن،  واليارســان  والزردشــتين 

والكلــدان  والتركمــان  ـــرد 
ُ

والك للعــرب 

مــن  ولــكل  والشــبك،  اآلشــورين  الســريان 

شــارك فــي وداع وعــزاء الراحــل؛ كمــا وجــه 

الداخــل  فــي  اإليزيدييــن  اإلخــوة  إلــى  ندائــه 

وإقامــة  أعمالهــم  ممارســة  إلــى  والخــارج 

العــزاء. انتهــاء  بعــد  وأفراحهــم  مناســباتهم 

آلــي-  شــيخ  الديــن  محــي  وأرســل  هــذا 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير 

الكــردي فــي ســوريا برقيــة تعزيــة، فيمــا يلــي 

 : نصهــا

السادة األفاضل...

اإليــزدي  الروحانــي  املجلــس  أعضــاء 

األعلــى...

برحيــل  واأل�ســى  الحــزن  نشــارككم 

اإليزيديــة  أميــر  بــك  تحســين  األميــر  ســمو 

فــي املنطقــة والعالــم، الــذي جســد علــى مــّر 

عقــود مــن الزمــن قيــم الســلم والتســامح، 

فــي حــب اإلنســان ودفــع املظالــم،   
ً
متفانيــا

والتمييــز. اإلرهــاب   
ً
نابــذا

باســم أعضــاء وأصدقــاء حزبنــا نتقــدم 

واإلخــوة  األخــوات  جميــع  ومــن  منكــم 

ســوريا  فــي  اإليزديــة  الديانــة  وبنــات  أبنــاء 

لكــم  متمنيــن  التعــازي،  بأخلــص  والخــارج 

دوام العمــل واملوفقيــة علــى خطــى الراحــل 

راجيــن  بــك،  تحســين  األميــر  ســمو  الكبيــر 

فســيح  يســكنه  أن  القديــر  العلــي  مــن 

جنانــه.

2019/1/29

لكم فائق االحترام

مــن  بــك  تحســين  الفقيــد  أن  ُيذكــر 

تولــى   ،1933 شــيخان  قضــاء  مواليــد 

أميــرا  تنصيبــه  وتــم   ،1944 عــام  اإلمــارة 

علــى   
ً
يومــا  /15/ مــرور  بعــد  لإليزيدييــن 

األميــرة  جدتــه  مــن  بترشــيح  والــده  وفــاة 

التــي أصبحــت وصيــة عليــه  ميــان خاتــون 

أكثــر  عــاش  الرشــد؛  ســن  بلوغــه  لحيــن 

الغيــر  األوضــاع  بســبب   
ً
متنقــال ســنواته 

 
ً
مناصــرا وكان  العــراق،  فــي  املســتقرة 

 
ً
الكردســتانية ومدافعــا التحرريــة  للحركــة 

إذ  لهــم،   
ً
وراعيــا اإليزدييــن  قضايــا  عــن 

اغتيــال  ومحــاوالت  للمضايقــات  تعــرض 

وأحــكام جائــرة، وعمــل بجــد ونشــاط ألجــل 

لهــا  تعرضــوا  التــي  الكارثــة  بعــد  اإليزدييــن 

.2014 عــام  داعــش  تنظيــم  يــد  علــى 

رحيل أمير اإليزديين... تتمة

ــان  ي ب ــم تصــدر  ل ــى  ــي حت حكومــة، فه ال

ــل  ــن، ب ي ــا مــع اإليزيدي ــجب أو تضامن ش

جريمــة، وكأن  ــم تســتنكر ال ــى ل ــا حت ه إن

ــا  ه إن ــل  ب ــن،  ي مواطن ليســوا  ــن  ي اإليزيدي

جانــب  ــم تنســق مــع ال ــى ل حكومــة( حت )ال

ودعــا  خصــوص«.  ال ــذا  ه ب الســوري 

جــان مشــتركة مــع  ــى »تشــكيل ل خضــر إل

ــاظ  حف ــه بال ــب الســوري ومطالبت جان ال

ــات  لإليزيدي خمســين  ال ــث  جث ال ــى  عل

ــى  إل باإلضافــة  ــن،  ه ي عل ــر  عث ــي  الالت

ختطفــات  امل عــن  البحــث  ــة  مواصل

ــن  ي اإليزيدي واألطفــال  ــن  ختطفي وامل

ــاة،  حي ال ــد  قي ــى  عل ــوا  زال مــا  ــن  الذي

ــر  ــي مقاب ــوا ف ــوا ودفن ل ــك عمــن قت وكذل

ــم«. رفاته الســتعادة  ــة  جماعي

هــذا وقــد تحــرر أطفــال ونســاء مــن 

مــن  »قســد«،  قــوات  ــد  ي ــى  عل داعــش 

ــزواج،  ال ــى  عل ــرن  جب
ُ
أ قاصــرات  ــم  ه بين

مقطــع  ــي  ف ســليم  مــازن  الطفــل  وقــال 

ــيء  ــر: »هــل أصــاب شــنكال �س ــو مؤث فيدي

ــي!« دون  ــي وأم ــى مــن أب مــا؟ شــنكال أغل

ــة. ــادة جماعي ــا تعرضــت إلب ه ــم أن أن يعل

االستشــاري  ــس  جل امل وقــال 

ــه:  ل ــان  ي ب ــر  عب ــا  ي أملان ــي  ف ــدي  اإليزي

لكــن  العمــل   هــذا  وحشــية  »رغــم 

والتفــاؤل،  لألمــل  يدعــو  مــا  ــاك  هن

ســوريا  قــوات  اســتطاعت  ــث  حي

ــر  تحري مــن  ــا  ه وحلفائ ــة  الديمقراطي

ــن  ــن الذي ي ــد مــن األطفــال اإليزيدي العدي

ــي  اإلرهاب ــم  التنظي قبضــة  ــي  ف وقعــوا 

مضــت.  ســنوات   4 مــن  ــر  اكث ــل  قب

نفســية  بظــروف  مــروا  األطفــال  هــؤالء 

ــة  رعاي ويحتاجــون  قاســية  وجســدية 

ــة.«. عاجل ــة  حي ص

ــوم  ي ــي،  حف ص ــح  تصري ــي  وف

ــا  ــت نادي ــس 28 شــباط 2019، قال خمي ال

ــدى  ل حســنة  ال ــا  النواي )ســفيرة  مــراد 

ــل  نوب ــزة  جائ ــة  حامل املتحــدة،  االمــم 

ــى  ا ال ه ت ــت مذكــرة وأرســل للســالم(: »كتب

الســيد  املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي

مذكــرة  ــت  وكتب ــس،  غوتيري ــو  ي انطون

ــوزراء  ال ــس  ي لرئ ا  ته وأرســل أخــرى 

املهــدي،  ــد  عب عــادل  ــور  الدكت ــي  العراق

إجــراء  ــى  عل العمــل  منهمــا  ــت  ب وطل

مختطفــة   /50/ بنحــر  فــوري  ــق  تحقي

ــة  جن ل وتشــكيل  ســورية،  ــي  ف ــة  إيزيدي

ــى املســتويات  ــى أعل ــة عل ي ــة ودول ي محل

ــر  أكث ــر  مصي عــن  بالبحــث  للمباشــرة 

واألطفــال  النســاء  مــن   /3000/ مــن 

مصيرهــم  ــزال  الي ــن  الذي ــن  ي اإليزدي

للعــراق  ــي  زيارت بعــد  ــك  كذل  ،
ً
ــوال مجه

ــاب  وبكت ــة  العراقي حكومــة  ال ــت  ب طال

تشــكيل  ــى  عل املوافقــة  ــح  من ي  رســم

عــن  للبحــث  ــن  املتطوعي ــق  فري

جــواب  ــى ال ــم أتلق ــي ل ختطفــات، لكنن امل

مــع  املوضــوع  هــذا  ناقشــت  اآلن.  حــد  ل

برهــم  ــور  الدكت ــة  جمهوري ال ــس  ي رئ

ــي  الفرن�س ــس  ي الرئ وبحضــور  ــح  صال

ماكــرون، وطلبــت منــه ضــرورة تشــكيل 

ــن.«. ختطفي امل عــن  للبحــث  ــق  فري

ــى  إل ا  مناشــدته مــراد  كــررت  كمــا 

املتحــدة  األمــم  ــة،  العراقي حكومــة  »ال

قــوات  ــادة  قي ــي،  الدول األمــن  ــس  ومجل

ــي  األورب االتحــاد  ــي،  الدول ــف  التحال

الوقــوف  ــى  إل بأســره،  حــّر  ال ــم  والعال

ــا  معن العمــل  ــى  إل ــا،  ن محنت ــي  ف ــا  معن

ــا.  ن وفتيات ونســاءنا  ــا  ن أطفال إلرجــاع 

حكومــة  لل  
ً
أيضــا ي  مناشــدت وأكــرر 

ــى ايجــاد  ــة بالعمــل الفــوري عل العراقي

ــن وتســهيل  ــة مناســبة إلنقــاذ الباقي ي آل

ــة  ــم عرقل ت ــه ي ــى العــراق، ألن عبورهــم إل

ــة  العراقي حــدود  ال ــى  عل وصولوهــم 

مــن  ــاري  اخب ــم  ت ــا  م حســب  الســورية 

ــم.«. ه ذوي ــل  قب

/50/ امرأة إيزيدية... تتمة
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املــازوت  مدفــأة  مــن  بالقــرب  يجلــس  طينيــٍة  غرفــٍة  فــي 

ســتخرج مــن النفــط بطــرٍق بدائيــٍة التــي تبعــث الــدفء فــي 
ُ
امل

ــب فــي يــده املجّعــدة التــي تلــوح 
ّ
أرجائهــا املليئــة بالحنــان، يقل

ســبابته  اصفــّر  والتــي  الزرقــاء  األوردة  جلدهــا  خــالل  مــن 

بالقيــام  يهــّم  الجديــد، حيــث  العــام  التدخيــن روزنامــة  مــن 

بتعليقهــا مــكان القديمــة، تخاطبــه زوجتــه والحــزن يعتصــر 

مــن  املزيــد  ســوى  الســنة،  هــذه  فــي  ينتظرنــا  مــاذا  قلبهــا: 

التشــّرد والدمــار والــدم, ألــم يهاجــر أبنــاؤك، وابنــك الوحيــد 

أخــذ  ؟  مفخخــة  بســيارٍة  ستشــهد 
ُ
ا جانبــك  إلــى  بقــي  الــذي 

فــت دموعــه 
ّ
ثانيــة، فخل إلــى زوجتــه ورمــق الروزنامــة  ينظــر 

 
ً
 منعتــه مــن رؤيــة أوراقهــا، احتضنتــه زوجتــه مبتســمة

ً
غمامــة

وبدمــوٍع منهمــرٍة، أَو تبكــي يــا حبيبــي، وهــل ُرّق قلبــك؟ لقــد 

وطــٍن  علــى  أبكــي  أجــل  الســنون؛  منــك  ونالــت   
ً
حّقــا هرمــَت 

 أشــّد 
ً
نالــه اإلنهــاك ومــّرت عليــه ثمــان عجــاف، كانــت كابوســا

 مــن الحلــم الــذي أجــزع فرعــون وأجمــع أحبــار األمــة 
ً
وطــأة

ه  فأســعف مصر يوســفها, نحن الذين يعيش 
ّ
لتفســيره وحل

بيــن ظهرانينــا ألــف يوســف، وكّل يبكــي مصلحتــه ال مصلحــة 

وطنــي, ودخــل ثــراه جميــع أنــواع البــّزات العســكرّية ورفرفــت 

دون  علمــه  شــرعّية  يّدعــي  وكلٌّ   ،
ٌ
عديــدة أعــالٌم  ســمائه  فــي 

ألــف حكيــم مثــل  مــا عجــز عــن إنجــاب  اآلخــر, لكــّن وطنــي 

لتبقــى  وطنهــم  الشــعب  يهجــر  أن  رفضــوا  الذيــن  »بيدبــا«، 

تجتــاح  أجنبّيــٍة  بقــوٍة  االســتعانة  وأَبــوا  وحدهــا،  الســلطة 

مو�ســى،  طريــق  اختــاروا  بــل  ــه, 
ّ
أذل أعــّزه  فيحــوُل  الوطــن، 

الطيبــة  بالكلمــة  الطغــاة  أعتــى  ليواجــه  الــرّب  نــاداه  حيــث 

 
ً
طغيانــا بأكثــر  الســلطة  كانــت  فمــا  الحســنة،  واملوعظــة 

ــروا 
ّ

بــل اختــاروا مــن املداخــل أضيقهــا وتنك مــن فرعــون, ال 

ألنفســهم وحملــوا صلبانــه ســائرين خلــف املســيح, فمــا راق 

ذلــك للســلطة مــن جهــة وال لتجــار الحــروب مــن جهــٍة أخــرى، 

لــم  إن  هــذا   ،
ً
وحيــدا ــرك 

ُ
وت همــل 

ُ
أ قــد  بينهــم  ــق 

َّ
املوف فــكان 

 
ً
فــي الزنازيــن, يرفــع رأســه مبتســما ُيغّيــب  ُيعــدم أو ُيقتــل أو 

: ســننفض عنــك يــا وطنــي غبــار التعــب 
ً
 دموعــه قائــال

ً
ماســحا

تــك، وســيضفي نصــوع 
ّ
 معافــًى فــي أبهــى حل

ً
وســتنهض ســليما

 إلــى قلوبنــا، وســيمّد أبنــاؤك أياديهــم إلــى بعضهــم 
ً
الثلــج بياضــا

أنقــى وأجمــل. لوحتــك  وســتبقى 

كّل عاٍم وأنت بخيٍر يا وطني، وبنا نحن أبناؤك املسّرة.

 وآمـال 
ٌ
آالم

رحيل أمري اإليزديني حتسني سعيد علي بك
نعــى املجلــس الروحانــي اإليزيــدي األعلــى ســمو األميــر 

تحســين ســعيد علــي بــك، الــذي توفــي فــي مشــفى بمدينــة 

مــرض  اثــر   ،2019/1/28 بتاريــخ  األملانيــة،  هانوفــر 

عضــال ألــم بــه، وقــّدم املجلــس تعازيــه إلــى عائلــة الفقيــد 

العــراق  فــي  الخصــوص  وجــه  علــى  اإليزدييــن،  وعمــوم 

وأوروبــا  وأرمينيــا  وجورجيــا  وروســيا  وتركيــا  وســوريا 

قيــم لــه مجلــس عــزاء مــن قبــل 
ُ
وأمريــكا واســتراليا. وقــد أ

فــي هانوفــر مــدة ثالثــة أيــام. العائلــة 

لــدى إعــالن النبــأ، توافــد جمــوع املعزيــن إلــى قصــر 

إلــى  الراحــل  جثمــان  وصــل  حيــث  شــيخان،  فــي  اإلمــارة 

 ،2019/2/4 األثنيــن  يــوم  أربيــل  15 مطــار 

/50/ امرأة إيزيدية شهيدات يف مقصلة داعش اإلرهابية

»نساء إيزيديات محررات من داعش يف منطقة الباغوز- رشق سوريا، من قبل قوات قسد«

حيفــة   عــن ص
ً
ــرا ــدة خب تناقلــت وســائل إعــالم عدي

ــت  ــش ارتكب ــاده أن داع ــة، مف ــل« البريطاني ــي مي »ديل

ــة مختطفــة،  ــدة بحــق /50/ امــرأة إيزيدي مجــزرة جدي

حيفة، يوم األحد 24 شــباط 2019: »إن  إذ قالت الص

ــرت  خاصــة عث ــة ال ي ــة البريطان جوي وحــدة القــوات ال

داعــش  ــم  لتنظي معقــل  آخــر  ــى  عل ــا  جومه ه ــاء  ن أث

ــات  لفتي رأســا   /50/ ــى  عل ســوريا،  ي  شــرق ــي  اإلرهاب

ــم  التنظي ــدى  ل ــس«  جن لل ــدات  »عب كــنَّ  ــات  إيزيدي

ــق قمامــة.«. ــي صنادي ــي، ملقــاة ف االرهاب

املــروع  االكتشــاف  هــذا  رصــد  ــم  »ت ــه  أن وذكــرت: 

باغــوز  ــة  ن مدي ــة  ي البريطان القــوات  ــت  دخل عندمــا 

ي شــرق ســوريا،  ى ضفاف نهر الفرات ف حاصرة عل امل

جريمــة  ــى أن تلــك ال آخــر معقــل لداعــش«.  وأشــارت إل

ــا القــوات  ه قــد اقترفــت أعقــاب معركــة شرســة خاضت

جــاري  ال شــباط  شــهر  ــي  ف داعــش  ضــد  ــة  ي البريطان

ــن. ي ي ــا نحــو /100/ مــن اإلرهاب ه ــل في وقت

ــان  البرمل ــب  ائ ن أعــرب   ،2019/2/26 ــاء  الثالث ــوم  ي

ي اإليزدي صائب خضر عن اســتيائه الشــديد  العراق

ــك  لتل ــة  العراقي حكومــة  ال وتجاهــل  إهمــال  مــن 

ــا  حاي »الض  :
ً
ــال قائ  NRT لشــبك  صــّرح  إذ  جــزرة،  امل

 
ً
ا جنســي مســتعبدات  كــّن  ــن  ه جثث ــى  عل ــر  عث ــي  الالت

ــذه  ــن به ــم نحره ــل أن يت ــش، قب ــر داع ــل عناص ــن قب م

ــى الرغــم مــن جســامة هــذه  الطريقــة البشــعة، وعل

ــي  ف ــا  ه ــا وتداول ه ب ــي  العالم ــرأي  ال جريمــة واهتمــام  ال

ــن، إال  ــذ يومي ــة من ــة واألجنبي ي وســائل اإلعــالم العرب

ــم يصــدر  ــة ل خارجي ــة ووزارة ال حكومــة العراقي أن ال

عنهمــا أي رد فعــل«.  

ــن  ي اإليزيدي هــزَّ  ــر  خب ال »هــذا  خضــر:  وأضــاف 

جريمــة، لكــن  ــم، ورغــم فداحــة ال ــر ومؤل ي بشــكل كب

اهتمــام  عــدم  هــو  ــا  ن ل  
ً
ــا إيالم ــر  15 األكث


