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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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عفرين حتت االحتالل: اختطاف واعتقاالت، فدى وأتاوى وغرامات مالية... أنشطة تركية سيادية

اإلعــام،  وســيل  املعمــة  خضــم  ــي  ف

افــت  ي املته خطــاب الشــعارات ــه ال بمــا في

ألغــراض  ــن  الدي اســتغال  وراء 

الســلطة  ــى  عل والصــراع  السياســة 

ــة  الوطني بســاحتنا   
ً
ــدءا ب ــاك،  وهن ــا  هن

تفاقــم وتفجــر  ــذ   من
ً
الســورية وخاصــة

2011م،  عــام  آذار  ــي  ف ــة  ي الداخل ــا  ه أزمت

ــران،  وإي والعــراق  ــا  تركي بأحــوال   
ً
مــرورا

الصــراع  أوجــه  تشــهده  مــا  ــى  إل  
ً
وصــوال

يتعــرض  واليمــن...  ــا  ي ليب ــي  ف حــرب  وال

حمــات  ل عــام  بوجــه  الكــردي  الشــعب 

ــود  ــا جه ه جــة، أقل ــة وممنه ــة ظامل إعامي

بأوصــاف  ــم  ه ــرد ســوريا ونعت ـ
ُ

ك ــر  تصوي

النخــب  بعــض  ــدى  ل ــة  ب الري ــر  ي ث ت

الداخــل  ــي  ف ــة  جتمعي امل واألوســاط 

 
ً
خصوصــا الســوري، 
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ــاكات  ه ت االن مســتوى  تتراجــع  ــم  ل

تحــت  ــن  عفري ــي  ف ــة  املرتكب ــم  جرائ وال

ــة  متواصل ــي  ه ــل  ب ــي،  الترك ــال  االحت

بمختلف أشــكالها، وما برز خال شــهر 

وســائل  ــف  مختل ــي  ف جــاري  ال نيســان 

ــة  والعاملي ــة  ي والعرب ــة  ي حل امل اإلعــام 

جهــة  ــي ال ــاء جــدار عــازل ف ن هــو موضــوع ب

ــذي  وال للمنطقــة  الشــرقية  ــة  ي جنوب ال

ــر  ب ــن وجل ــي قــرى مريمي ــه ف ــي أجــزاء من بن

ــه  ــذي إن اســتكمل بنائ وكيمــار، وهــو ال

ــب،  حل شــمال  عــن  املنطقــة  ســيفصل 

ــن،  ــي عفري ــق ومخــاوف أهال ــار قل ممــا أث

ــم  ه من ــن  جري ه
ُ
امل دفــع  ــذي  ال األمــر 

املقــرات  أمــام  تظاهــرات  ــي  ف خــروج  لل

ــة االحتــال  الروسية-شــمال حلــب وإدان

ــرد  ـ
ُ

للك ــة  املعادي وسياســاته  ــي  الترك

ــي  والدول ــي  الرو�س الصمــت  ــة  وإدان

ــه. ل حيا

األربعــة  ــر  التقاري ورصــدت  هــذا 

ــن  ــي- عفري الصــادرة عــن املكتــب اإلعام

الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــاالٍت  ــان، ح ــهر نيس ــال ش ــوريا، خ ــي س ف

ــي  ت ال واالعتقــاالت  االختطــاف  مــن 

ى نحو واسع، وإن تكرر ألكثر  تجري عل

ــج  ج ــم وح ه ت ــخص، ب مــرة بحــق نفــس الش

ــخصيات   ش
ً
ــت أيضــا ــي طال ت ــة، وال واهي

ثقافية واجتماعية وسياســية معروفة 

 ،
ً
أيضــا ونســاء  ومســنين  وُمدرســين 

ــخصية  الش ــات  البيان ــق  ي توث ألجــل 

ــة  أمني متابعــات  3 ضمــن 

الســتقال   /73/ الذكــرى  ــت 
ّ
حل

ــي 17  ف االســتعمار  مــن  ــا  ه ســوريا وجائ

وأحــزان  آالم  وســط  1946م،  نيســان 

 ،
ً
ــا الســوريين عموم نفــوس  ــي  ف عميقــة 

ــم  ــق إن ل ــر أف ــارج، وتعث خ ــل وال ــي الداخ ف

ــي  نقــل انســداد ســبل إيجــاد حــٍل سيا�س

اســتبداد  املســتفحلة،  بلدهــم  ألزمــة 

ودمــار. دمــاء  ــزف  ون وإرهــاب 

والتمســك  األمــل  زرع  خضــم  ــي  وف

جراحــه،  لضمــاد  ي  والســع بالوطــن 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل أصــدر 

ــي  ــذه املناســبة، ف ــرأي العــام به ــى ال  إل
ً
ــا بيان

ــه: في جــاء  نيســان،   16

االســتقال  ا   ســوري ــح  من ))بعــد 

ــة  جمهوري ال ــت  كان  1946 العــام  ــي  ف

دون  مــن  2 الســورية؛ 

اإلخــوة  ــي  مآ�س ــي  تنته ــن  ول ــم  ل

ــة  كارث بســهولٍة،  ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي اإليزدي

بعــد  رؤوســهم،  ــى  عل تقــع  ــة  كارث بعــد 

ــي  ن ودي ــي  اجتماع ــاد  اضطه مــن  قــروٍن 

ملناطــق  داعــش  ــال  احت متواصــل، 

 2014 العــراق  كردســتان  ســنجار- 

ــن  عفري ملنطقــة  ــا  تركي ــال  واحت

أشــكال  كل  2018؛  الســورية  ــة-  الكردي

ــم  وجرائ حــرب  ال ــم  وجرائ ــاكات  ه ت االن

ــم، دمــار  ــت بحقه ضــد اإلنســانية ارتكب

ــر قســري  جي ــل وته ــة وقت ــادة جماعي وإب

ــة  املهين ــة  املعامل ضــروب  مــن  ــره  وغي

. ســية لقا وا

ــى آالف  ــور عل ــي فــرص العث رغــم تدن

ــدى  ل  
ً
قســرا ــن  ختطفي امل ــن  ي اإليزدي مــن 

ــر  ــقوط آخ ــد س ــش، بع 6 داع

»احتفاء اإليزديني بعيد رأس السنة- األربعاء األحمر«
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للمكــون  ــي  امليدان حضــور  ال ــروز  ب ــر  إث

ــي  ف ــي  اإليجاب دوره  ــات  ب وث الكــردي 

األخــرى  ــات  املكون مــع  ــد  ي ب  
ً
ــدا ي العمــل 

اإلســام  قــوى  نفــوذ  ــض  تقوي ــي  ف

ذراعــه  وضــرب  املتاجــر،  ــي  السيا�س

ــة  الدول ــم  بتنظي ــل  املتمث املتوحــش 

قــوى  مــن  بإســناد  ــه،  وأخوات )داعــش( 

لإلرهــاب،  املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال

ــب  ــق النجــاح باألمــس القري ــث تَحقَّ حي

ــي  حــاق الهزيمــة بداعــش ودحــره ف ــي إل ف

الواســع  صــداه  ــه  ل كان  ــذي  ال باغــوز، 

ــى  عل وحــاز  خــارج،  وال الداخــل  ــي  ف

ــة  حري وال الســلم  قــوى  ــع  جمي مباركــة 

ــار  أث ــذي  ــم، األمــر ال ــي املنطقــة والعال ف

أبرزهــا  القــوى،  بعــض  حفيظــة   
ً
ــرا ي كث

ــا  ه ــي وراعيت جماعــات اإلســام السيا�س

ــادة  والقي ــا  تركي حكومــة  الرئيســية 

مــن  ــر  أكث الشــروع  ــدأ  فب ــة،  القطري

ي  املســاع ــف  بتكثي ــى  م�س وقــت  أي 

ــر اجتماعــات  جهــود عب ــذل ال ــة ب ومواصل

مــا،  صفقــة  لعقــد  ــة  ي ماراتون ــارات  وزي

لانقضــاض  ــا  لتركي فرصــة  توفــر  قــد 

ــل مــن  ــى شــمال وشــرق الفــرات، للني عل

 
ً
ــا انتقام ــة،  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

معــه  وقــف  ومــن  الكــردي  املكــون  مــن 

اإلســامية  ــة  الدول ــم  تنظي وحــارب 

داعــش.

ــرة  بصي ذي  ــكل  ل  
ً
ــا ي جل ــدا  ب لقــد 

ضــد  واإلســاءة  ــي  التجن حمــات  أن 

هــا دورهــم  َردُّ ي عزلهــم َم ــرد، ومســاع ـ
ُ

الك

ــي مقارعــة اإلرهــاب،  ــي العــادل ف الكفاح

ــة أواصــر  ــى حماي ــت عل ــم الثاب وحرصه

شــعوب  ــن  ي ب ــي  والتآخ الصداقــة 

ــع  ومن ــي  األهل للســلم   
ً
ــا صون املنطقــة، 

بفضــل  ــي  األمن ــان  ت والفل ــى  الفو�س

ــة،  ي ــة محل ي ــس وإدارات ذات وجــود مجال

ــي  القوم واالســتعاء  التحامــل  أنَّ  إال 

ــة  والذهني ــي  ن الدي ــف  بالتخل  
ً
ممزوجــا

ــزال-  جــال – وال ي ــح امل الشــوفينية، أفس

مســؤولة،  ال  وطروحــات  ــب  أالعي أمــام 

ــدا  لبروباغن ــج  التروي ــام  مه تخــدم 

ــٍن  حي ــن  ي ب نشــط 
َ
وت د  تتجــدَّ رخيصــة، 

ــون  )اليؤتمن ــرد  ـ
ُ

الك أن  مفادهــا  وآخــر، 

ــم،  ه ن دي أمــر  ــي  ف ومشــكوك  ــب،  جان ال

ــي  ف ورد  كمــا  جــان  ال مــن  قــوم  وهــم 

ــد »ص«(  ــي محم ــوبة للنب ــث منس أحادي

وحــدة  لشــق  يســعون  ــون(  ي )انفصال و 

ــخ. ال ا...  ســوري

حــال  ال واقــع  أنَّ  األمــر  حقيقــة  ــي  ف

ــم  القدي ــخ  التاري ــود  عه مــدى  ــى  عل

لســوريا  واملعاصــر  ــث  حدي وال

ــروب  ــداوة وح ــأن ال ع ــد ب في ــة، ُي واملنطق

وأن  والكــردي،  ــي  العرب الشــعبين  ــن  ي ب

ــا  حهم ــة وتطــور وجودهمــا ومصال حماي

واملســتقبلية  ــة  الراهن ــة  ي حيات ال

 
ً
ــا جغرافي ومترابطــة  ــة  متداخل ــى  تبق

مــن شــاء  ، شــاء 
ً
ــا  واجتماعي

ً
ــا واقتصادي

ــى. أب مــن  ــى  وأب

ــي ســوريا صنــوان  ــرد والعــرب ف ـ
ُ

فالك

ــرت  وتغي تطــورت  ســواء  ينفصمــان،  ال 

أم  حكومــات  وال األنظمــة  سياســات 

خشــبية. ــت  بقي

ـرد وعرب... تتمة
ُ

سوريا... ك

ــي؛  ن أودي ــي  قوم ــن  تضمي أو  الحقــة 

ــة األمــم املتحــدة  العضــو املؤســس لهيئ

ــة  ي الثان ــة  العاملي حــرب  ال بعــد  ــا  م

ــت  كان ــك  وبذل األمــم.  ــة  عصب مــن   
ً
ــدال ب

ــى  األول الســورية  ــة  جمهوري ال ــة  مرحل

هامــش  ــور  ظه مــن  الرغــم  ــى  وعل ــي  ت ال

ســوى  الوقــت  ذاك  ــي  ف ــة  الديمقراطي

ــت  ــي مني ت ــات العســكرية ال أن االنقاب

ــى  إل  
ً
وصــوال الســورية  ــة  جمهوري ال ــا  ه ب

ــة،  حيحي التص حركــة  بال ي  ســم مــا 

وقســّمت  ــة  جمهوري ال ــم  قي حاصــرت 

ــات  وقومي ــا  ي عل ــة  قومّي ــى  إل ا  ســوري

ــراء  ث ال ــش  التهمي ــال  ون مهمشــة، 

ــه شــعب ســوريا  ــى ب ــذي يحظ ــي ال ن الدي

ــر مــن  ــي تفــوق أكث ت ــه ال وعمــوم ثقافات

ــي  ــي وقوم ن اث ــي  ــن مجتمع تكوي ــن  ي ثاث

منظومــة  ــأن  ب  
ً
علمــا ــي،  وطائف ــي  ن ودي

ــى  عل حفــاظ  لل ا  ســعيه ــي  ف االســتبداد 

ســلطتها وقفــت بالضــد مــن إرادة عمــوم 

الســوري  والنســيج  ســوريا  شــعب 

أنظمــة  تتحمــل  ــه.  انتماءات ــف  بمختل

خــاص  وبشــكل  املتاحقــة  االســتبداد 

ــي  ت ال للسياســات   
ً
طبقــا البعــث  نظــام 

ــكيل  ــدم تش ــوريين ع ــق الس ــها بح مارس

وعــدم  جامعــة،  ال الســورية  ــة  الهوي

الســوري،  ــي  الوطن االنتمــاء  ــق  خل

ــة  دول محــددات  نســف  ــي  وبالتال

مــن  بدورهــا  تتحقــق  ــي  ت ال ــة  املواطن

ــردم  ــي ي ــي ديمقراط خــال مشــروع وطن

حاصــل  ي ال ــّوات املتشــكلة والتشــظ ه ال

الســوري.  جتمــع  امل ــي  ف

ــس  ــه مجل ــئ في ــذي ينه ــي الوقــت ال ف

شــعب  عمــوم  ــة  الديمقراطي ا  ســوري

االســتقال  ــوم  ي ب ــه  ات ومكون ســوريا 

ــم  ل ا  ســوري ــأن  ب يؤكــد  ــه  فإن الســوري؛ 

ــا  ه ت مكان مــع  يتوافــق  بمــا  ــا  ه ت حري ــل  ن ت

مــن  ــه  ي عل ــى  تحظ وبمــا  ــة  التاريخي

ــذي  ال ــأن األمــر  ــي، وب موقــع جيوسيا�س

هــو  ــال  االحت عــن  خطــورة  يقــل  ال 

وأي  املركــزي  االســتبدادي  النظــام 

ــي مركــز  صيغــة تجعــل ســوريا متقعــرة ف

ــم االســتبداد والتســلط  ت ــه ي ومــن خال

ــة  جغرافي ــى  ال بعمــوم شــعب ســوريا عل

ــا. ه كل الســورية 

ــوري  ث ال حــراك  ال ــأن  ب نؤكــد  ــا  ن إن

إنمــا   2011 آذار  منتصــف  ــي  ف الســوري 

الســوري  جتمــع  امل مــن   
ً
إصــرارا جــاء 

ــي  ت ال ــة  حري ال ــق  تحقي ــى  عل وســعيه 

ــة  نقل إحــداث  خــال  مــن  يســتحقها 

ــي  الديمقراط ــد  العه نحــو  ــة  نوعي

ــة،  ث الثال ــة  جمهوري ال ــم  قي ــي  ف ــد  جدي ال

عــدم  ــا  أّم ــي.  الثان االســتقال  ــق  وتحقي

حــراك  ال ــر  وتحوي النتيجــة  ــل  تحصي

ــى  إل ي  الشــعب واالنتفــاض  ــوري  ث ال

ــدوره إلصــرار  ب ــع  ب ت ي ــه  أزمــة خانقــة فإن

ــاج  ت إن إعــادة  ــى  عل املركــزي  النظــام 

ــة،  خارجي ال والتدخــات  نفســه، 

ــن  ــدة ع ــاب البعي ــة اإلره ــور ثقافوي وظه

ــة  غالبي وتحــّول  الســورية،  الثقافــة 

ــذ  ــة لتنفي ــى أقني املعارضــة الســورية إل

تكــون  أن  مــن   
ً
ــدال ب ــر  الغي مخططــات 

ــي الشــامل  ــر الديمقراط حامــل للتغيي ال

واملنطقــة  الســوريون  يحتاجــه  ــذي  ال

وزاده  الســوري  الوضــع  وفاقــم  ــا.  ه برمت

مــن  ــن  لعفري ــا  تركي ــال  احت  
ً
ــدا تعقي

وأعــزاز  ــس  ل جراب ل ــا  ه احتاالت بعــد 

ــاب. ب وال

ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل إن 

ــم ذكــرى االســتقال هــذه، ويؤكــد  يغتن

الســورية  األزمــة  حــل  ــأن  ب أخــرى  مــرة 

وأن  سياســيا.  حــا   
ّ

إال يكــون  ــن  ل

ــع القــوى  ــوس جمي ــع جل جمي األســلم لل

ــة  الديمقراطي ــة  الوطني واألطــراف 

ــب  تغيي دون  املفاوضــات  ــة  طاول ــى  عل

املتحــدة  األمــم  مــن  وبإشــراف  أحــد 

ذات  ــة  األممي بالقــرارات  مسترشــدين 

القــرار 2254. وأن  ــا  ه ــي مقدمت ف ــة  الصل

ــى  عل عــام  ســوري  ــي  وطن مؤتمــر  عقــد 

ــجع  أش ســيكون  الســورية  ــة  جغرافي ال

األوقــات  هــذه  ــي  ف ــا  ه وأفضل القــرارات 

تمــر  ــي  ت ال االســتثنائية  حرجــة  ال

تشــكيل  ــا  ه عن فينجــم  املنطقــة.  ــى  عل

الســورية  األزمــة  تقــرأ  مختلفــة  جــان  ل

ــد  ــاج العق ــاج وانض ــي انت  ف
ً
ا ــوي ــل س وتعم

ــوريا  ــيس س ــوري؛ وتأس ــي الس االجتماع

ــة  الضامن ــة  الديمقراطي ــة  الامركزي

ــة  الدول مؤسســات  ــاء  لبن بدورهــا 

ــة  الكامل املســاواة  ــق  وتحقي ــة  الوطني

النســيج  عناصــر  ــف  مختل ــن  ي ب ــا  م

ــة  حري ال ــه  في يتحقــق  الســوري؛ 

ا مــع  ــن مســاواته للمــرأة وتمكي ــة  الكامل

الرجــل. 

ــي  ف ا  ســوري شــعب  ــئ  ننه أخــرى  مــرة 

ــا  ن تجعل أن  إيمــان  ــا  ن وكل ــوم،  ي ال هــذا 

نحــو  نســير  ــي  ووع ــإدراك  ب األزمــة  هــذه 

ــن  ي ــد؛ متمثل جدي التأســيس الســوري ال

تتســع  ــذي  ال ــة  ي الذات اإلدارة  مشــروع 

ــا.((. ه ات مكون ــع  جمي ــى  عل ســوريا  ــه  في
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ــة، مــع فــرض فــدى  واســتخباراتية حثيث

وأشــارت  ــة؛  ي مال غرامــات  أو  ــاوى  وأت

ــر،  املصي ــي  مجهول بعــض  ــى  إل ــر  التقاري

ــة  أي ــال  االحت ســلطات  ــي  تعط ال  إذ 

ــم. ه ي ألهال إيضاحــات 

ــق  ــا يقل ــي: »م ــب اإلعام وأكــد املكت

ــر مــن  ــول ألكث جه ــر امل ــي هــو املصي األهال

ــث  حي مختطــف،  أو  معتقــل   /1100/

منطقــة  شــمال  ــي-  الراع ــجن  س ــاك  هن

ــجون  وس ــت،  الصي ئ  الســي ــاب  ب ال

ــي  ف ــن  حتجزي امل ــات  بمئ ــج  تع ســرية، 

محاكمــات  ودون  قاســية  ظــروف 

ــة.«. عادل

هذا وشملت تلك االعتقاالت كافة 

ــن ومراكــز  ــة عفري ن القــرى ومركــز مدي

ــال، كمــا  ــا الواقعــة تحــت االحت ه نواحي

ــوم  ــات لعم ــه اإلهان ــا توجي ــق حماته راف

ــي  ف جــرى  مــا  ــل  مث ــم،  وترويعه ــي  األهال

ــال و ديرصــوان . ــج ب قــرى ح

اعتقــال  ــى  إل ــر  التقاري أحــد  وأشــار 

ــى  ــوه إل ى ون ــا للموســيق ــد آري ــر معه مدي

ــي  ــي مدينت ى والفــن ف أن معاهــد املوســيق

آواز،  ســاز،  )دار  ــرس  وجندي ــن  عفري

كان  ــي  ت وال آرت...(  أصــان  ــا،  آري ــك،  آدي

ــن قــد  ي ــات الطــاب واملوهوب يرتادهــا مئ

أغلقــت.

بعــض  أن  ــي  اإلعام ــب  املكت وذكــر 

ــي  األهال ــر  جب
ُ
ت حة  املســل امليليشــيات 

ــى  عل ــم  رغمه
ُ
وت حــات  امل إغــاق  ــى  عل

ــل  مث ــا،  ه في والصــاة  املســاجد  ــاد  ي ارت

ــد  حدي ال شــيخ  ــة  ناحي ــي  ف حصــل  مــا 

ــار  إجب ــم  ت وي راجــو،  ــة  ناحي مركــز  ــي  وف

إرســال  ــى  عل القــرى  بعــض  ــي  ف ــي  األهال

ــي  ن الدي ــم  ي التعل دورات  ــى  إل ــم  ه أطفال

ويعاقــب  ــي،  الترك ــي  الطوران والفكــر 

ــل  رَس
ُ
ــك، وت ــى ذل ــرض عل ــان مــن يعت ه وُي

ــع  ــة للعمــل الدعــوي مــع توزي وفــوٌد ديني

ــم؛ وكان قد  ــى األطفــال إلغرائه ــا عل هداي

ــت«  ان ــن وفــٌد مــن وقــف »الدي زار عفري

ــة  ني الدي الشــؤون  ملتابعــة  ــة  التركي

الدعــوي. والعمــل 

ــكات،  ل املمت مصــادرة  مجــال  ــي  وف

بإخــاء  مباشــر  ــد  تهدي حــاالت  ذكــر  ــم  ت

توفــر  عــدم  جــة  بح ــازل،  املن بعــض 

ــع  من ــك  وكذل الســاكنين،  ــدى  ل ــق  ائ وث

ــي  ف ــون  ت الزي حقــول  بعــض  حــاب  أص

ــم  ي وتقل ــا  ه ت حراث مــن  زرافكــة  ســهول 

ــي  ملرب ــا  ه أراضي ــر  تأجي ــة  بغي ــجارها  أش

مــن  ــات  كمي مصــادرة  ــم  وت ــام،  األغن

ــم  ي تقل ــات  ي عمل عــن  ــج  النات حطــب  ال

ــة  وقري ــرس  جندي ــي  ف ــون  ت الزي ــجار  أش

ــة: ي مال فــدى  وفــرض  وغيرهــا،  ــف  ل ل ت

ــي  حوال ــى  عل دوالر  أالف   /3-1/  -

ــة  ــال- ناحي ــج ب ــة ح ــي قري ــة ف ل /35/ عائ

ــم واحتجــاز  ه ت ــد، بعــد إهان حدي شــيخ ال

ــم،  ه ب وتعذي الرجــال  مــن  مجموعــة 

شــيخ  ــي  ف هاجــو  ــي  ح ــار  مخت ــار  وإجب

ــة ألــف دوالر، مــن  ــى دفــع فدي ــد عل حدي ال

شــاه. ســليمان  ميلشــيا  ــل  قب

ــي /30/ محــل  ــى حوال - االســتياء عل

ــن  ــة عفري ن ــي مدي ــزل ف ــي /40/ من وحوال

ميلشــيا  ــل  قب مــن  ــم  القدي ــي  الح  –

مــراد. الســلطان 

ســورية-  ــرة  ي ل ــف  أل  /400  -50/  -

ــه  ي عل ــت  يثب مــن  ــى  عل ــوع،  ن ال حســب 

أو  ــد،  للصي كان  وإن  ســاح  ــاك  امت

ترخيــص  ــق  ائ وث إحــدى  ــي  ف اســمه  ورد 

الســابقة. اإلدارة  ــدى  ل حة  األســل

ــرة ســورية  ي ــف ل ــى /50/ أل - تصــل إل

أو  ــات  ي الصيدل حــاب  أص ــى  عل  
ً
ا شــهري

دون  حين  املســل ــل  قب مــن  ــة  أدوي أخــذ 

ــة  الغل تشــليح  أو  ــا،  ه قيمت تســديد 

.
ً
ــا أحيان

كل  عــن  ســورية  ــرة  ي ل  /100-60/  -

ــة  حراث ــا  مالكه ــوي  ن ي ــون،  ت زي ــجرة  ش

ــة  ناحي قــرى  مــن  ــد  العدي ــي  ف ــا،  ه حقول

وقــده  وحســن  وشــديا  ــا  عطمان راجــو، 

القــرى  مــن  وغيرهــا  ــه  ن وبرب ــا  ي وكول

حمــزات  ــا ميلشــيا ال ه ي ــي تســيطر عل ت ال

ــي  ــغ ألف ل ــى دفــع مب إل حة، إضافــة  املســل

ــل  توكي اســتصدار  ــدى  ل ســورية  ــرة  ي ل

ــب. غائ ملواطــن  ــد  عائ حقــل  ــة  حراث ل

ــى  إل ــي  اإلعام ــب  املكت ــوه  ن كمــا 

ــجار  واألش ــون  ت الزي ــجار  أش قطــع  أن 

ــل  قب مــن  متواصــل  ــة  حراجي ال

ــاك  ــم، وهن ه ــم توطين ــن ت حين ومم ــل املس

حطــب  لل ــدة  عدي ــة  تجاري مراكــز 

ــجار  أش قطــع  جــرى  ــث  حي والفحــم، 

ــا  ان وكوت ــازا  ون ــق  جوي قــرى  ــي  ف ــون  ت زي

شــران. ــة  وخراب

ــه  ــال ومرتزقت ــوات االحت ــن أن ق يَّ وب

ــل  جب شــيروا-  قــرى  قصــف  تواصــل 

ــن،  ي أب ــه،  ي آقوب )ســاغونك،  ــون  ليل

جيــش  تنــب...( الواقعــة تحــت ســيطرة ال

وقــد  واألخــرى؛  ــرٍة  الفت ــن  ي ب الســوري، 

ــي  ومبني  
ً
ــزال من  /15/ ــي  حوال ــم  تهدي ــم  ت

ــة واملدرســة  الوحــدة اإلرشــادية الزراعي

ي  شــمال الشــرب  ــاه  مي شــبكة  وخــزان 

ــة. ل ــات الثقي ي ــة باآلل ل حت ــر امل ب ــة جل قري

ــي،  األمن الوضــع  ــردي  ت إطــار  ــي  وف

ــي  أهال »يؤكــد  ــي:  اإلعام ــب  املكت قــال 

ــي  ت ال ــرات  التفجي معظــم  أن  ــن  عفري

ــة  خلفي ــى  عل أو  ــن  ي ي املدن ــن  ي ب تقــع 

صنيعــة  مــن  ــي  ه امليلشــيات  ــال  اقتت

ــدف  به ــه،  ومرتزقت ــال  االحت ــش  جي

ــة  ل لي ــي  فف وتطفيشــهم،  الرعــب  نشــر 

ــق  طري ــى  عل ــر  تفجي حــدث  نيســان،   8

عــرف 
ُ
ت ــم  ل ــات،  الفي منطقــة  ــه-  ي مارات

ــق  ــان- طري ــي دوار القب نتائجــه، وآخــر ف

ــود زرع  ــن كان ي ــل م ــى مقت ــدة، أدى إل ترن

صفحــات  ذكــرت  ــث  حي متفجــرات، 

هــو  الفاعــل  أن  ــي  اجتماع تواصــل 

ــي  داع�س ــي-  الزعب املنعــم  ــد  عب املدعــو 

انفجــرت  كمــا  الرســتن.  مــن  ســابق 

ــوروز  ـ ن دوار  قــرب  ناســفة  ــوة  عب

جمعــة  ــس 11 نيســان، وعصــر ال خمي ال

12 نيســان حــدث انفجــار بالقــرب مــن 

ــن  ــن م ــي مدخــل عفري ح ف ــل ــز املس حاج ال

املنافــذ  إغــاق  ــاه  ت ــرس،  جندي ــة  جه

ــران  ــق طي ــع تحلي ــة، م ــية للمدين الرئيس

منخفضــة.«. ارتفاعــات  ــى  عل

محــاوالت  ــي  ف  
ً
»اســتمرارا وأضــاف: 

ــة  هوي وطمــس  ــة  تحتي ــى  ن ب ــر  ي تغي

مــن  والســورية،  ــة  الكردي املنطقــة 

ــاء  ــبكات الكهرب ــتبدال ش ــب أو اس تخري

ــد  والبري ــري  وال الشــرب  ــاه  ومي

ــم  املعال أســماء  ــر  ي وتغي واالتصــاالت 

املواقــع  وســرقة  واســتهداف  والقــرى 

ــال  االحت قــوات  جــأت  ل ــة...  األثري

حة املتطرفــة  جماعــات املســل ــي وال الترك

ــراج اتصــاالت  ــر أب ــى تدمي ــا إل ه ــة ل ي املوال

و )ســيريتل  الســورية  النقــال  ــف  الهات

واســتبدالها  شــَران،  ــة  ناحي ــي  ف  )MTN

ــي   ف
ً
ــت ســابقا ــة، مثلمــا فعل ــراج تركي أب ب

ناحية جنديرس، وكانت قد استهدفت 

ــراج قــرى  ــن أب ــى عفري ــاء العــدوان عل ن أث

قطمــة(،  جــه،  بيخ موســكه،  ــل،  ي )خل

ــي  ــت وســائل االتصــال الهاتف ممــا جعل

ــة،  ــت محصــورة بالشــبكات التركي ن وال

ــة-  التركي ــة  بالدول ــاط  ب لارت  
ً
ــزا تعزي

ــال-  احت ــة  دول نفســها  ــن  تعل أن  دون 

املســتخدمين  ــة  ومراقب ومتابعــة 

ــد يوســف  بشــكل دقيــق. وقــد أكــد )الرائ

ــش  جي )ال باســم  املتحــدث  حمــود(  ال

ــراج  ــع أب ــة جمي ــى قــرار إزال ــي( عل الوطن

ــب  حل ــف  ري ــي  ف الســورية  الشــبكات 

لســيطرته.«. خاضــع  ال

ــاء  ن أب أن  ــي  اإلعام ــب  املكت وأكــد 

ــم  ل ــن  عفري ــي  ف ــة  اإليزدي الطائفــة 

)األربعــاء  الســنة  رأس  ــد  بعي يحتفــوا 

ــم  ه ي ــي ظــل حظــٍر مفــروض عل األحمــر( ف

وطقوســها  ــا  ه معتقدات ممارســة  مــن 

بطاقــات  ــح  من فــرض  ــم  ت وي ــة،  الديني

ــي،  األهال ــى  عل ــخصية  الش ــف  التعري

قــد  ــة  ي الداخل وزارة  مــن  وفــٌد  وكان 

اإلجــراءات  ــك  ل ت ملتابعــة  ــن  عفري زار 

وأوضــح:  أخــرى،  ــع  مواضي ــب  جان ــى  إل

ممارســة  تواصــل  ــي  الترك حكومــة  »ال

مــن  ــن،  عفري ــي  ف ســيادية  أنشــطة 

ــا  إدارة وســيطرة عســكرية ورفــع علمه

ــة،  ــة والثقافي جــاالت التربوي ــك امل وتتري

ــة،  بنيوي ــرات  تغي إحــداث  ــب  جان ــى  إل

ــة  الطفول ــد  )عي ـــ  ب االحتفــال  ــم  ت إذ 

املصــادف  ــي  الترك ــة  الوطني والســيادة 

ــان  برمل ــاح  افتت ذكــرى  نيســان،   23 ــي  ف

مــدارس  ــي  ف  )1920 عــام  ــة  جمهوري ال

ــى  ــن، مــع إرغــام الطــاب عل مدينــة عفري

بكثافــة.«. ــة  التركي األعــام  رفــع 

ــي  أهال »إن  ــي  اإلعام ــب  املكت وذكــر 

ــى  ــم إل ه ــن من جري ــن وامله ــن املتبقي عفري

ــب أحــوج  ــي شــمال حل ــزوح ف ن مناطــق ال

ــا  مل واملســاعدات،  ــة  اإلغاث ــى  إل ــاس  ن ال

والعــوز  ــر  القه ظــروف  مــن  ــون  يعان

ــي فرص  ــكات واألمــوال وتدن ــب املمتل ونه

ــاء  حــل هــو إنه ــاج.« و » أن ال ت العمــل واإلن

ــى الســيادة  ــال وعــودة املنطقــة إل االحت

ــا«. ه ي وألهال الســورية 

ــة  يومي ــاكات  ه ت وان مضايقــات 

ــى. ح�س
ُ
ت وال  تقــع  ــدة  وعدي متفرقــة 

عفرين تحت االحتالل... تتمة
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منظمات حقوقية تطالب الخارجية األمريكية
بإدراج »الجيش الوطني السوري« التابع لالئتالف السوري المعارض على قائمة اإلرهاب الدولية

منظمــات  اهتمامــات  ضمــن 

ــن  عفري منطقــة  بأوضــاع  ــة  حقوقي

ــه،  ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت ظــل  ــي  ف

حة  املســل جماعــات  ال حــول  ــا  ه ومتابعات

الســاحة  ــى  عل ــة  العامل املتطرفــة 

ــى  إل ــب  بطل  
ً
مؤخــرا تقدمــت  الســورية، 

خارجية األمريكية بطلٍب إلدراج  وزارة ال

ــي الســوري(  ــش الوطن جي ى )ال مــا يســم

ذاك  ــة،  ي الدول اإلرهــاب  قائمــة  ضمــن 

الســوري  ــاف  ت لإلئ ــع  التاب ــش(  جي )ال

جماعــة  ــه  ي عل هيمــن  ُي ــذي  ال املعــارض 

يخضــع  ــذي  وال املســلمين،  اإلخــوان 

ــات  توجه مــع   
ً
ــا تزامن ــة؛  التركي لألوامــر 

ــت األبيــض إلدراج جماعــة اإلخــوان  البي

القائمــة. ــك  ل ت ضمــن   
ً
أيضــا املســلمين 

صــّرح  ــب  الطل هــذا  وبخصــوص 

ــة  الهيئ عضــو  ــو  حب ــي  عل ــي  حام امل

ــى  ــة إل ــة الكردي ي ــة القانون ــة للهيئ اإلداري

: »بعد رصد االنتهاكات 
ً
دة« قائا »الوحـ

ــن ومتابعــة  ــي منطقــة عفري ــم ف جرائ وال

جماعــات  أن  ــا  ن ل ــن  ي ب ت ــن،  ي الفاعل

ــا  م ــي  ف ــة  منضوي حة  مســل ــة  ي راديكال

ــي  ــي الســوري ه ــش الوطن جي ى بال يســم

ــة  خلفي »إن  ــح  وأوض ــا«،  ه ترتكب ــي  ت ال

متطرفــة  ــة  جهادي جماعــات  ال ــك  ل ت

القاعــدة  تنظيمــات  مخلفــات  ومــن 

ــم  جرائ وال وغيرهــا(،  والنصــرة  )داعــش 

ــم  ــى ســوية جرائ إل ــي  ــا ترتق ه ــي ترتكب ت ال

ــو  حب وأضــاف  ــي«،  الدول اإلرهــاب 

ــذي  ال ــون  والقان ــار  املعي »وبنفــس 

حــرس  ال ــكا  أمري ــه  بموجي أدرجــت 

ــي ضمــن قائمــة اإلرهــاب،  الثــوري اإليران

ــي الســوري  ــش الوطن جي ى بال فمــا يســم

ــم  جرائ يرتكــب  ــه  ألن ــك  ذل يســتحق 

برســالتنا  ــا  »أرفقن قــال:  كمــا  أفظــع«. 

وعــن  ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن عــن  ــق  ائ وث

ــش،  جي ال ذاك  ــات  وخلفي طبيعــة 

ــا  ن ــن منظمات ي ــة مشــتركة ب جن ــاك ل وهن

تحقيقــه«. ــى  عل وتعمــل  ــب  الطل ــع  تتاب

النص الكامل للرسالة:

ــات  الوالي ــة  خارجي ــر  وزي ــي  معال

ــة... األمريكي املتحــدة 

حترم...  السيد مايك بومبيو امل

ــش  جي ال ــف  ــب تصني : طل املوضــوع 

ــاف  ت لائ ــع  التاب الســوري  ــي  الوطن

ضمــن  املعــارض  الســوري  ــي  الوطن

حــرس   بال
ً
ــة أســوة ــم اإلرهــاب الدولي قوائ

ــر الشــام. ــة تحري ــي وهيئ ــوري اإليران ث ال

ي الوزير : معال

ــرة صــدر عن وزارتكم  ــة األخي ــي اآلون ف

ــق  حقائ ال ــان  ي ب ب ي  ســم ــاٌن  ي ب املوقــرة 

املنظمــات  ــف  تصني بخصــوص 

صنفــت  ــث  حي ــة،  األجنبي ــة  ي اإلرهاب

بموجــب  اإلرهــاب  مكافحــة  ســلطات 

ــرس  ح ــم /13224/ ال ــذي رق ــر التنفي األم

ــة. ي إرهاب كمنظمــة  ــي  اإليران ــوري  ث ال

ــا  ه ــم بموجب ــي ت ــر الت ي وحيــث أن املعاي

ــي  اإليران ــوري  ث ال حــرس  ال ــف  تصني

ــى  عل ــا  ه ذات ــق  تنطب ــة  ي إرهاب كمنظمــة 

ــي  ت ال حة  املســل ــة  ي اإلرهاب ــع  جامي امل

الســوري  ــي  الوطن ــش  جي بال ى  تســم

ــن  عفري منطقــة  ــى  عل تســيطر  ــي  ت وال

ــة  خصوصي وال ــة  الهوي ذات  الســورية 

ــو  ــش ه جي ــذا ال ــون ه ــك لك ــة، وذل الكردي

ا التنظيمات  ــارة عــن خليــط مــن بقاي عب

ــة  العاملي ــة  ي اإلرهاب ــة  ي الراديكال

والقاعــدة،  والنصــرة  داعــش  ــم  كتنظي

الســلم  ــى  عل  
ً
خطــرا يشــكل  ــذي  وال

 
ً
ــدا تهدي ويشــكل  ــن  ي العاملي واألمــن 

ــي  ف والســام  ــة  حري ال ألنصــار   
ً
مباشــرا

ــي  ــم الت جرائ ــون ال ــة، ولك ــن جه ــم م العال

ــي الســوري بحــق  جيــش الوطن ــا ال ه يرتكب

ــاعة  ــل بش ــن ال تق ــرد املدنيي ــكان الك الس

حــرس  ال ــا  ه يرتكب ــي  ت ال ــم  جرائ ال عــن 

ــل  ــرى، ال ب ــة أخ ــن جه ــي م ــوري اإليران الث

 
ً
ــا، نظــرا ه  من

ً
 وإجرامــا

ً
ــر بشــاعة وربمــا أكث

حــرب  ال ــم  جرائ مصــاف  ــى  إل ــا  ه الرتقائ

ــة  ــم ضــد اإلنســانية، وذلــك بدالل جرائ وال

ــة  جن ل عــن  الصــادر  ــر  التقري وشــهادة 

بســوريا  ــة  املعني ــة  ي الدول ــق  التحقي

ــس  جل مل واملقــُدم   2019/2/28 ــخ  بتاري

ــع لألمــم املتحــدة  حقــوق اإلنســان التاب

ــن. األربعي ــه  دورت ــي  ف

عــن  الصــادر  ــر  التقري ــك  وكذل

ــخ  بتاري ــة  ي الدول العفــو  منظمــة 

ــام  ه ات ــه  بموجب ــم  ت ــذي  وال  2019/2/26

الســوري  ــي  الوطن ــش  جي بال ى  يســم مــا 

ــي  ف حــرب  ــم  جرائ ــكاب  بارت  
ً
صراحــة

ــن. عفري منطقــة 

ــه  جمــل مــا ســبق بيان  مل
ً
لذلــك وســندا

أعــاه : 

ــات  والهيئ املنظمــات  نحــن  ــا  جئن

نلتمــس  ــاه  أدن ــة  ي واملدن ــة  حقوقي ال

: ليكــم معا

الســوري  ــي  الوطن ــش  جي ال وضــع   -

ــك  وذل ــة  ي الدول اإلرهــاب  ــم  قوائ ــى  عل

ــون  قان مــن   /219/ للفصــل   
ً
وفقــا

ــي. األمريك جــرة  واله جنســية  ال

ــش  جي ــرد ال ــراج وط ــى إخ ــل عل - العم

ــة  ــن منطق ــي م ــوري اإلرهاب ــي الس الوطن

ــا. ه ــي ل ــال الترك ــاء االحت ــن وإنه عفري

دبلوماســية  ــات  عقوب فــرض   -

ــدول  ال ــى  عل وعســكرية  ــة  واقتصادي

ــي  ت ال واألفــراد  واملنظمــات  ــات  جه وال

ــي. اإلرهاب ــش  جي ال هــذا  مــع  تتعامــل 

للشــعوب   
ً
و نصــرة  

ً
ــم ســندا و دمت

ــم العال ــي  ف املظلومــة 

 2019/4/29

املنظمات املوقعة :

1- الهيئة القانونية الكردية.

للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز   -2

ــا. ي أملان  – ــة  ي القانون واألبحــاث 

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ــة  جن ل  -3

)مــاف(. ســوريا 

ــن  ــاع ع ــة للدف ــة الكردي جمعي 4- ال

ــا. ــي النمس ــان ف ــوق اإلنس حق

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  منظمــة   -5

)مــاف(. ســوريا 

حقوق اإلنسان. 6- مركز عدل ل

حقــوق  ل ــاد  مهاب منظمــة   -7

. ن نســا إل ا

تكريم الفرق الفولكلورية)برور، يكيتي، بهار( وفنانين في كوباني
حــزب  ل ــي  ان كوب منظمــة  قامــت 

 13 الســبت  ــوم  ي ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ

يــج،  ــي مقّرهــا، وضمــن حفــل به نيســان، ف

ــرور،  )ب ــة   الفولكلوري الفــرق  ــم  بتكري

لعناصرهــا  ومنحــت  ــار(  ه ب ــي،  يكيت

ــود  جه ال ــى  عل ــر  تقدي شــهادات 

ــاء  إحي ــي  ف حققوهــا  ــي  ت ال والنجاحــات 

ــن  ي ــم الفنان ــى تكري  إل
ً
ــة ــاد آذار، إضاف أعي

ــس  إدري ســلمو،  عــادل  ــى،  دادل ــي  )صبح

ــي  عط أمــل  حفــل  ال ــي  وعريف ــو(  خل

ــي. عط ــى  ومصطف

شــيخ  مســلم  مــن  كًل  تحــدث  وقــد 

السياســية  ــة  جن الل عضــو  حســن 

ــرة عــن أهمية  وعــارف حســو عضــو الدائ

ــود  جه ال ــى  عل ــا  ي ن وأث ــن،  ي والفنان الفــن 

ــون  ــة والفنان ــا الفــرق الفني ه ت ــي بذل ت ال

املشــاركون.
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اآلالف يف وداع الراحل الشخصية الوطنية حممد حبش 
عــن  الدفــاع  ــي  ف  

ً
مناضــا عــاش 

ــون  ــي عي ف  
ً
ــزا ــا شــعبه ورحــل عزي قضاي

حــزب  ــي ل ان ــه، إذ نعــت منظمــة كوب أبنائ

ــة  ــخصية الوطني ــي( الش ــدة )يكيت الوحـ

ــو  حــزب محمــد حبــش )أب ــي ال ــادي ف والقي

 17 األربعــاء  عصــر  ــي  توف ــذي  ال عــادل(، 

ــة مفاجئــة، وهــو  ــة قلبي ــر نوب نيســان، إث

ــل غــزال 1944م. ت ــة  ــد قري ي مــن موال

نيســان،   18 ــس  خمي ال ــاح  وصب

ى  املشــف مــن  ــه  جثمان موكــب  ــق  انطل

ــة  بقافل ــي  ان كوب ــة  ن بمدي العســكري 

ــل غــزال مســقط رأســه،  ســيارات نحــو ت

ــى  إل ــم  ث ومــن  ــه،  منزل ــى  إل وصــل  ــث  حي

بمراســم  ــرى  ث ال ــوري  ي ل ــة  القري ــرة  مقب

الئقــة.

ــة  اإلعامي ــة  جن الل وذكــرت 

ــر  غفي حشــٍد  بحضــور  ــه  أن للمنظمــة، 

ــي  واألهال ــه  وذوي ــد  الفقي رفــاق  مــن 

ــات،  ي ــي أحــزاب ومنظمــات وفعال وممثل

ــى  ــي ركــزت عل ت ال ــت عــدة كلمــات،  ألقي

وتاريخــه  ــه  وخصال ــد  الفقي مناقــب 

: ــي ل لنضا ا

منظمــة  باســم  معــروف،  محمــد   -

ــي. ان كوب

أعضــاء  باســم  بكــر،  ــن  عابدي  -

حــزب. لل ــن  عفري

.PYD ي - حزب االتحاد الديمقراط

الكــردي  ــي  الديمقراط حــزب  ال  -

. الســوري 

ــي  التقدم ــي  الديمقراط حــزب  ال  -

. الســوري  الكــردي 

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط حــزب  ال  -

.) ــي  )البارت ا  ســوري

ســكرتير  ــي،  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح  -

ــدة. الوحـ حــزب 

ــب  أدي شــكر  ــد  الفقي أهــل  وباســم 

ــى  عل حــزب  ال وأعضــاء  حضــور  ال ــي  دال

الراحــل  جثمــان  تشــييع  ــي  ف مشــاركتهم 

وتوديعــه.

ــك  ل  ت
ً
ــى املراســم جمــاال ومــا أضــاف إل

ــن،  ــى صــدور املعزي املعلقــة عل الصــور 

ــة  ــرق الفني ــر الف ــن عناص ــة م ــك الثل وتل

ــم،  ــى أكتافه ــان عل جثم ــوا ال ــن حمل الذي

أداه  ــذي  ال ــر  املعب ــم  التقدي ــك  وكذل

حســو. عــارف  حفــل  ال ــف  عري

ــى  ــى خيمــة العــزاء عل هــذا وتوافــد إل

غــزال،  ــل  ت ــة  قري ــي  ف ــام  أي ــة  ثاث مــدار 

سياســية  أحــزاب  ووفــود  ــي  األهال مــن 

مؤسســات  ومــن  ــة  ي مدن ومنظمــات 

ــج  منب ــس  مجل ومــن  ــة  ي الذات اإلدارة 

ومــن  ــة  وطني ــخصيات  وش العســكري 

مناطــق  ــي  ف الوحــدة  حــزب  منظمــات 

العشــرات  ووردت  ــرة،  جزي وال ــي  ان كوب

العــزاء. ــات  برقي مــن 

ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت ــي  ف ــح  وافتت

ــد،  للفقي عــزاء  ــس  ــر مجل ي ــة هول ن بمدي

ــن. املعزي عشــرات  حضــره 

ــي  ان كوب منظمــة  مــن  كل  وتوجهــت 

ــى  إل الشــكر  ــص  بخال الراحــل  ــة  ل وعائ

حــزن. ال شــاركهم  ومــن  ــن  املعزي ــع  جمي

ــى  ــو عــادل أم�س ُيذكــر أن الراحــل أب

ــه  حيات مــن   
ً
ــا عام خمســين  يناهــز  ــا  م

ــدرج  وت ــه،  حزب صفــوف  ــي  ف  
ً
مناضــا

ــة  الهيئ ــي  ف  
ً
عضــوا وكان  ــه،  هيئات ــي  ف

دورة،  مــن  ــر  ألكث حــزب  لل ــة  القيادي

آخــر  ــى  إل ــي  ان كوب ملنظمــة   
ً
ــا قيادي وظــل 

ــي  ف  
ً
ــا ي  ومتفان

ً
ــه، مخلصــا ــوٍم مــن حيات ي

الكــردي  الشــعب  ــا  قضاي عــن  الدفــاع 

اإلنســان. وحقــوق  ــة  والديمقراطي

)مزرعــة  ــة  قري ــي  ف ــة  ي االبتدائ درس 

ــي،  جنوب ال ــي  ان كوب ــف  ري ــي  ف بصــراوي( 

ــي  مدينت ــي  ف ــة  االعدادي دراســته  ــع  اب وت

فقــد  ــة  الثانوي ــا  أم ــج،  ومنب ــس  ل جراب

ــة  ــة )الثانوي ي ــي املدرســة الداخل ــا ف ه أكمل

الســلمية  ــة  ن مدي ــي  ف ــة(  الزراعي

ــى  عل وحصــل  حمــاة،  بمحافظــة 

1965م. عــام  ا  شــهادته

ــي مركــز تســويق األقطــان  توظــف ف

الســلك  ــي  ف ــدرج  وت ــب،  حل محافظــة   -

ملركــز   
ً
ــرا مدي ــح  أصب ــى  حت ــي  الوظيف

حصــل  2006م   وعــام  ــب،  بحل ــن  جبري

ــس  ــزة النزاهــة مــن رئاســة مجل ــى جائ عل

ــي  ف ــادي  الري ــدوره  ل  
ً
ــرا تقدي ــوزراء،  ال

ــزام بالنظــام العــام، ليغدو  ت العمــل واالل

والعــدل. للنزاهــة   
ً
رمــزا

محيطــه  ــي  ف  
ً
ــرا مؤث  

ً
دورا ــه  ل كان 

ــم  العل ــل  لني ــجيع  تش مــن  ــي،  االجتماع

ــذ  ب ون ــف،  التخل ــة  ومحارب واملعرفــة 

ــي  وف ــة،  ي البال ــد  ي والتقال العــادات 

ــة،  االجتماعي املشــكات  وحــل  ــق  تطوي

ــي  والسيا�س ــي  الوطن دوره  ــب  جان ــى  إل

ــي  ف ــة  الكردي حركــة  ال نفــوذ  وتوســيع 

البعــث. سياســات  وجــه 

ــدة،  عدي ضغوطــات  مــن  ــي  عان كمــا 

ــدات  تهدي ومــن  ــة  األمني املاحقــات  مــن 

ــرة  جماعــات متطرفــة، حيــث اعتقــل لفت

ــزة عــام 2004م. وجي

حبيه  ــة الفقيــد ومل ل ــى عائ نتقــدم إل

ــن  ي متمن التعــازي،  ــص  بأخل  
ً
جميعــا

ــر والســلوان. لهــم الصب

وفاًء ألبا عادل وغريه، وللشهداء واخلالدين، لنسلك طريق احلوار والتواصل ونحققه، نتفاهم ونتفق

ترجمة عن الكردية

تحية وسالم... 

األحــزاب  ــي  وملمثل حضــور  لل

ــخصيات الثقافية...  السياســية والش

الشباب والفتيات... 

ي... ي كوبان الشعب الكردي وأهال

ــه لشــرف وعــزة أن ُيشــيع جثمــان  إن

الوطــن  أرض  ــى  عل ــة  مناضل ــخصية  ش

وهــو  ــه،  ت قري ــرة  مقب ــي  ف ــرى  ث ال ــوارى  وي

 
ٌ
محظــوظ عــادل  ــا  فأب ــا،  جميعن ــا  ن أمل

ــه  ت قري ــي  ف ع  ــودَّ ُي وهــو  ــه،  ل رحي ــي  ف

ــر  جماهي وبحضــور  ــه  وطن أرض  ــى  وعل

ــن  مثقفي ــة،  وطني ــخصيات  وش ــرة  غفي

. ســيين وسيا

؛ كان محمــد 
ً
ــا  عادي

ً
ــخصا ــم يكــن ش ل

 
ً
موظفــا عــادل  ــا  أب ب املعــروف  ــش  حب

ــة الســورية بمــا ال يقــل عــن  ــدى الدول ل

بالفســاد   
ً
ــا يوم ــم  ه ت ُي ــم  ل  ،

ً
ــا عام ــن  أربعي

ــك  وكذل ــة؛  للدول اإلخــاص  عــدم  أو 

مــن  ــه  جيران مــع  ــة  ل طوي ســنين  ــى  أم�س

ــرد وعــرب وتركمــان ومســيحيين، كأخ  ـ
ُ

ك

الصاخــور  ــاء  أحي ــي  ف ــة  ــق وبمحب وصدي

جديدة بمدينة  واألشــرفية والســريان ال

ــب. حل

ــه  واجبات أداء  ــي  ف  
ً
مهمــا يكــن  ــم  ل

ــزرع  ي  ،
ً
نشــطا ــل  ب ــه،  ونضال ــة  ي حزب ال

ــدة؛  جدي ال ــال  األجي نفــوس  ــي  ف األمــل 

 عــن العاقــات مــع القــوى 
ً
كان مســؤوال

 
ً
ومتواصــا أعــوام،  عــدة  الفلســطينية 

ــة  الكردي القــرى  ــي  أهال مــع  ــه  ــي عاقات ف

ــج  ومنب ــاب  ب وال الشــهباء  مناطــق  ــي  ف

عــرف  ُي كان  وإن  ــب،  حل شــمال  واعــزاز- 

ــم ينقطــع  ل ــه  أن ــي، إال  ان ــو عــادل كوب أب ب

ــرة،  جزي وال ــه  ي كان وســري  ــن  عفري عــن 

والصداقــات  العاقــات  مــن  ــه  ول

الواســعة. ــة  حميمي ال

محي الدين شيخ آلي*
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يعمــل   ،
ً
شــفافا ــه  قناعات ــي  ف كان 

يكــن  ــم  ول ــه،  حزب سياســات  بموجــب 

املشــكات  ــع  جمي حــّل  ل ســبيل  مــن  ــه  ل

والتواصــل،  حــوار  ال ســوى  واألزمــات 

ــة،  أخوي وبلغــة  لوجــه،  وجــًه  االنتقــاد 

ــي  ف معروفــة   
ً
ــخصية ش ــح  فأصب

 
ً
ــا وجه ــه،  وحزب ــة  الكردي حركــة  ال

ــرام  احت موضــع  ــا،  ن حزب ــاء  وجه مــن 

دون   
ً
جميعــا ــه  جيران ل  

َ
ــرا خّيِ ــر،  وتقدي

ى  ــردد: ســنبق ــز؛ وكان يقــول دون ت ي تمي

مــن  ــاك  هن لشــعبنا؛  ــن  ي ن مدي  
ً
دائمــا

ــي  ُيضح أو  وعلمــه  باختصاصــه  يعمــل 

ومــن  ــة،  ي املال ــه  وإمكانيات ــه  بممتلكات

صــون  أجــل  مــن  وروحــه،  بدمــه  يفــدي 

والســوري،  الكــردي  الشــعب  كرامــة 

وقــوى  اإلرهــاب  وجــه  ــي  ف ليقــف 

داعــش  املتطــرف،  ــي  السيا�س االســام 

املعروفــة،  األخــرى  والتشــكيات 

ــن  ي ــره باملاي ــو عــادل وغي الســيما وأن أب

باغــوز،  بانتصــارات  ــن  فرحي ــوا  كان

ــوم  ــادل وعم ــو ع ــعر أب ــش ش ــّر داع وبدح

اإلنســان  ــي  ومحب ــن  ي والوطني ــرد  ـ
ُ

الك

ــاء  ن أث ــك  وكذل والســرور،  بالغبطــة 

 
ً
ــي، دائمــا ان ــى كوب ــي مــّرت عل األحــداث الت

ومواقفــه  ــه  حزب سياســات  وبموجــب 

ــة  بجدي عــادل  ــا  أب وقــف  ــه،  وقناعات

ــان. ت والفل ــى  الفو�س ضــد  ــردد  ت ودون 

لقــوى  ــر  وتقدي ــرام  احت ــة  تحي

ــة؛  ي الذات اإلدارة  ولكفــاح  األســايش، 

السياســات  األســاس،  حلقــة  ال إن 

والوحشــية  ــة  والعنصري الشــوفينية 

ــا  ن ــا جيران جه ــي ينته حســوبة الت ــر امل وغي

ــة  ــة والتنمي العدال ــي الشــمال، حــزب  ف

وضــد  ســوريا،  شــمال  ضــد   ،AKP

ــت  كان الســورية،  لألزمــة  ي  ســلم حــٍل 

ــا عــادل،  حــة ومعروفــة بالنســبة ألب واض

ــه،  الــذي كان يتحــرك وفــق سياســة حزب

ــى  وعل الســبل  ــع  بجمي  :
ً
مــرارا ويقــول 

مــن  ــا  ن رب
ُ
ق ــا،  مجتمعن مــن  ــا  ن رب

ُ
ق قــدر 

ــا  ن ُرب
َ

ق
َ
ت قــدر  ــى  وعل ــد،  جدي ال ــل  جي ال

حــوار  ال للغــة  ــا  واعتمادن بعــض  مــن 

ــهدائنا،  ــاء لش ــنكون أوفي ــل، س والتواص

ــا. لكبارن ــاء  أوفي

ــره،  وغي عــادل  ــا  ألب ــاء  أوفي لنكــن 

رهــم،  قدَّ
ُ
ون ــن،  خالدي وال وللشــهداء 

والتواصــل  حــوار  ال ــق  طري فلنســلك 

ونتفــق،  نتفاهــم  ــي  لك ونحققــه، 

ــي اإلدارة القائمــة ونطورهــا؛ ألن  ونحم

قائمــة،  ــت  الزال خاطــر  وامل ــدات  التهدي

ــك  ل ت بعــد،  حــّل 
ُ
ت ــم  ل الســورية  واألزمــة 

مــن  ــدة  جدي صفحــة  ــب  تتطل ــي  ت ال

فــا  والتفاهــم،  والتواصــل  حــوار  ال

ــة،  الدول مؤسســات  عــن   
ً
ــا بدي ــرى  ن

مســتقبل  ــد،  جدي دســتور  أجــل  مــن 

تضمــن  ــدة،  جدي وســوريا  ــد،  جدي

ــي حقــوق شــعبنا الكــردي كجــزء  وتحم

ــة  ــار حماي ــي إط ــوري، ف ــعب الس ــن الش م

ــكار  وإن شــعٌب،  ــا  ن ألن ســوريا؛  وحــدة 

وإمحــاء  شــطب  ســوريا،  ــي  ف وجــوده 

ــة  الكراهي ــق  يخل ــة،  الكردي اللغــة 

كان،  وألٍي  ــذا،  ل والعــداء؛  ــة  والعنصري

ــي  ف عــادل  ــو  أب ــش  حب محمــد  ــا  لرفيقن

ــاآلالف،  ب ــره  ولغي غــزال،  ــل  وت ــي  ان كوب

ــن  ي واملناضل األحــزاب  ــي  مناضل مــن 

ــم  ه ي إل ســنتقدم  ــوا،  رحل ــن  الذي ــرد  ـ
ُ

الك

ــرام. واالحت ــر  بالتقدي

ــة  الكردي حركــة  ــا ولل لرفاقن ــا  وفاؤن

االســتمرار  ــب  يتطل الشــهداء  ولدمــاء 

اآلمــال  ــات وصــون  ب إث ــي  وف النضــال  ــي  ف

ــعبنا  ــات ش ــال وقناع ــات، فآم والطموح

ــب  نصي مــن  ــس  ي ل والنصــر  قائمــة، 

ــة،  ي والعدائ للشــّر  ــس  ي ول ــة،  العنصري

للشــعب  القادمــة  ــام  األي ــي  ف النصــر 

واملســاواة. وللســلم  الكــردي 

ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير   *

ــي ســوريا، كلمــة  ــي الكــردي ف الديمقراط

جثمــان  تشــييع  مراســم  ــي  ف ــت  ألقي

غــزال-  ــل  ت ــش،  حب محمــد  ــد  الفقي

.2019 نيســان   18 ــي،  ان كوب

ــى األمــل قائمــا  ــي الباغــوز، يبق ــه ف معاقل

ــم؛  ه عودت بانتظــار  ــم  ه ذوي نفــوس  ــي  ف

ورفــض  ــاة  حي ال بديمومــة   
ً
وتمســكا

ــد  ــأس احتش ــؤس والي ــى الب ــتكانة إل االس

ــش  الل مــزار  ــي  ف ــن  ي اإليزدي مــن  اآلالف 

ــاء عيدهــم بطقــوس مهيبــة،  ــره إلحي وغي

وجــوه  ــى  إل البســمة  ــدوا  عي ُي أن  ــى  ع�س

ــن. ي واملعذب األطفــال 

ــم  ــن بعيده ي ــى اإليزدي ــك احتف وكذل

ســوريا،  شــرق  شــمال  مناطــق  ــي  ف

ــة  ي الذات اإلدارة  ظــل  ــي  ف بحفــاوة 

ســوريا  قــوات  ــة  وبحماي القائمــة، 

ــي دحــرت  ت ــة واألســايش، ال الديمقراطي

ــدار. باقت واإلرهــاب  داعــش 

مــن  ــة  ل حت امل ــن  عفري ــي  ف تكــن  ــم  ول

مظاهــر  أي  ــا  ه ومرتزقت ــا  تركي ــل  قب

ــر  للمقاب ــارات  زي أو  ــاج  ه ت واالب للفــرح 

ظــل  ــي  ف ــزارات،  وامل الشــيوخ  وأضرحــة 

ــة  ــة اإليزدي ــى الطائف ــروض عل ــٍر مف حظ

وطقوســها  ــا  ه معتقدات ممارســة  مــن 

ــة  حري بال تنعــم  ــت  كان بينمــا  ــة،  ني الدي

الســابقة،  ــة  ي الذات اإلدارة  ســنوات  ــي  ف

ــى  عل ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان ــا  ه ت طال وقــد 

كمــا  حة،  مســل ــة  جهادي جماعــات  ــد  ي

العــدوان  ــر  إث ــا  ه من ــر  ي كب قســم  جــر  ُه

ــزدي  ــس إي ــأ مجل ــذا وهن ــن. ه ــى عفري عل

ــي  ــان ف ي ــر ب ــن بعيدهــم عب ي ســوريا اإليزدي

ــه:  في جــاء  نيســان،   17

رأس  ــد  عي شــمس  ــا  علين طــلُّ 
َ
))ت

السنة اإليزيدية املصادف هذه السنة 

والدمــار  اآلالم  وســط   ،17.04.2019 ــي   ف

ا  ي كل بقعة من أرض ســوريا، لُتبشــرن ف

ــا الشــعب  ه ــد يواصــل في ــوم أمــل جدي ي ب

مــن  النضــال  ــه  ات مكون ــكل  ب الســوري 

ــة  والديمقراطي ــة  حري ال تجســيد  أجــل 

ــن شــكلوا  ــة و الذي ــة االجتماعي والعدال

ــورة  ث ــا  ه ي عل تأسســت  ــي  ت ال القاعــدة 

ــل  ــى قب ــا األول ــي أيامه ــة والكرامــة ف حري ال

ا. مســاراته وأســلمة  ــا  تفخيخه

ــي  إيزيدي ــس  مجل ــي  ف نتقــدم  ــذا  ل

ــي  ف ــن  ي اإليزيدي كافــة  ــى  إل ا  ســوري

ــات  مكون كافــة  ــى  وإل ــم  والعال ســوريا 

ــات  التمني ــب  بأطي الســوري  الشــعب 

ــي هلل ألجــل أن يعــم  ــكات، ونصل والتبري

ــب  حبي ــا ال ــوع وطنن الســلم والســام رب

عــام  ــد  جدي ال العــام  يكــون  وأن  ســوريا 

ــة  تعددي ــة  ديموقراطي حــرة  لســوريا 

)) الســوريين.  ــكل  ل

ــي  الدول جتمــع  امل ــس  جل امل وناشــد 

وأطــراف  اإلنســان  حقــوق  جــان  ول

»تحمــل  ـــ  ل الســورية  املعارضــة 

ــة  واألخاقي ــة  التاريخي مســؤولياتهم 

اآلالف  عشــرات  ــاة  معان ــى  عل للوقــوف 

املشــردين  ــن  ي العفريني ــن  ي ن املدي

والشــهباء  شــيروا  ومناطــق  ــب  حل ــي  ف

إيجــاد   ــى  »عل والعمــل  ــن«،  والفيفي

ــى دارهــم و  ــم إل ه ــة إلعادت ــات أمني ضمان

»بكــف  ــب  وطال ــن«،  عفري ــي   ف ديارهــم 

ــي  ت ال اإلســامية  ــل  الفصائ ــك  ل ت ــادي  أي

ــي  الترك ــال  االحت ــش  جي مــع  قدمــت 

ــوا يزرعــون الســطو  ــن زرعــوا ومازال الذي

كل  ــي  ف ــوا  حل أينمــا  والفســاد  ــك  والفت

ــن«. عفري ومناطــق  قــرى 

ا  ســوري ــس  مجل ــأ  هن كمــا 

بعيدهــم  ــن  ي اإليزدي ــة  الديمقراطي

: »يحــل 
ً
ــا ــي 15 نيســان، قائ ــان ف ي ــر ب عب

ــه  في حققــت  وقــت  ــي  ف ــد  العي هــذا 

 
ً
انتصــارا ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــة  الدول ــه  خال مــن  ــى  أنه  ،
ً
عظيمــا

 
ً
ــا جغرافي ــي  اإلرهاب داعــش  الســوداء 

ــذي القــت  ــم ال ، هــذا التنظي
ً
ا وعســكري

ــات  والوي ــم  جرائ ال الشــعوب  ــه  من

ــذ  من ــن،  ي اإليزيدي الكــرد  وبخاصــة 

بدعــم  للموصــل  داعــش  ــال  احت

ه  ــي ومشــغلّي وإســناد مــن النظــام الترك

أن  ــه  خال مــن  األمــر  وصــل  ــن؛  ي ي حل امل

ـــ 74 بحــق هــذا املكــون  جــزرة ال تكــون امل

املنطقــة«،  ــي  ف ــل  واألصي ــق  العري

يحمــل  أن  ــى  نتمن ــا  ن أن »كمــا  وأضــاف 

ــع  جمي ــة  اي نه ــد  جدي ال العــام  ــة  بداي

واإلقصــاء  ــم  والظل االســتبداد  أشــكال 

الشــعوب  ــه  في لتنعــم  ــة،  والدكتاتوري

ــة واألمــان وترســيخ  حري جتمعــات بال وامل

ــق  وتحقي والتســامح،  الســام  ــم  قي

وملنظومــة  لإلرهــاب  ــة  ي كل ــة  اي نه

ندعــو  ــا  ن أن كمــا  ــة.  املركزي االســتبداد 

ــة  ي األمــم املتحــدة وعمــوم األســرة الدول

ــن  ختطفي ــاه امل ا تج ــؤولياته ــل مس لتحم

ــم شــمل  ــزم لضمــان ل ل ــا ي ــن بم ي اإليزيدي

األضــرار  ــض  ــة وتعوي اإليزيدي ــل  العوائ

ــم.«. ه ب حقــت  ل ــي  ت ال

رأس السنة اإليزيدية... تتمة

وفاًء ألبا عادل... تتمة
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إحياء عيد الصحافة الكردية يف اجلزيرة
بأحضــان  مركــزي  احتفــال  ــي  ف

خابة، قرب قرية دريجيك  الطبيعة ال

ــرة،  جزي ال ي-  ســب ــه  ترب ــدة  ل لب التابعــة 

ــدة  الوحـ حــزب  منظمــات  ــت  أحي

ــوم  ــة، ي ــة الكردي حاف ــد الص ــي( عي )يكيت

بحضــور  ــك  وذل نيســان،   26 جمعــة  ال

ــة  ــرق فولكلوري ــاركة ف ــري، ومش جماهي

حلبجــة(. ــار،  ه ب جارجــرا،  ــان،  )ميت

مــن  ــة  الفني الفقــرات  ــى  إل  
ً
إضافــة

ومســرحيات  وأشــعار  ــي  وأغان ــكات  دب

ــواف  ن مــن  ــن،  ي كلمت ــت  ألقي ــرة،  معب

ــدة  وجري ــرس  ب ــة  مجل باســم  هللا  ــد  عب

ــدة  ــدر باســم جري ــوروز ومــن حســين ب ن

ــدة  ــدة الوحـ ــا: »)جري ه ــدة، جــاء في الوحـ

ــعدد 306، ال  ـ ــى ال ــي وصلــت أعدادهــا إل الت

ــوزع  ــة وت ــا الورقي ه زالــت مســتمرة بطبعت

شــبكات  ــى  عل نشــر 
ُ
وت ــرة  ي كب بأعــداد 

ــي،  االجتماع التواصــل  ومواقــع  ــت  ن ال

ــي الداخــل  ــن ف ــا آالف القــراء واملتابعي ه ول

ــة  الواقعي العتمــاد  ــد  تجه خــارج،  وال

والشــعاراتية،  ــرات  املهات لغــة  ــذ  ب ون

ــرأي  وال واملوقــف  ــن  اليقي ــر  خب ال ونشــر 

ــة،  ي ــى مناكفــاٍت حزب اآلخــر، وال تنجــر إل

والتواصــل،  حــوار  ال لغــة  ــجع  ش
ُ
ت ــل  ب

ــة  ــة كردي ــة وقومي ــا وطني ــة بقضاي مهتم

ــة،  والطفول ــرأة  امل وبشــؤون  وإنســانية، 

ــى  عل ــكاز  باالرت ــك  وذل ــة وغيرهــا،  والبيئ

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ــات  توجه

عــن  الدفــاع  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

واملســاواة؛  ــة  حري وال الســلم  ــا  قضاي

األزمــة  انفجــار  ــذ  ومن أخــرى  ــة  جه مــن 

ــا  ه ب حــّل  ومــا   ،2011 آذار  ــي  ف ســورية 

وقــع  ــى  عل وخــراب،  ــل  وقت ــى  فو�س مــن 

مقامــرة  ــات  ورهان ــة  خارجي تدخــات 

ــي،  السيا�س اإلســام  ــا  ه ل وروج  صفــق 

حمــل  دعــوى  انتشــار  أشــهرها  كان 

ــر النظــام،   ي ــدف تغي به ــاد  جه الســاح لل

ــى  عل الوحــدة   ــدة  جري ــت  حمل لقــد 

ســنوات  ــي  ثمان ــداد  امت ــى  وعل ــا  عاتقه

ــاط باإلعــام  ن ي ي ــي وإنســان كواجــب وطن

ح االنتهاكات  ــي هكــذا أجــواء، فض حــر ف ال

االطــراف  ــا  ه ترتكب ــي  ت ال ــم  جرائ وال

ــا  ه ــي مقدمت  مــن كانــت، وف
ً
ــا ن حة كائ املســل

ــة  الدول ــم  تنظي وممارســات  ــع  فظائ

املنطقــة،  عمــوم  ــي  ف ــي  اإلرهاب )داعــش( 

مــن  واســعة  مســاحة  خصصــت  كمــا 

ــن  ــي منطقــة عفري ــا يجــري ف ــا مل ه صفحات

ــا بدعــم  ه ــي ل ــان الغــزو الترك ــة إب الكردي

التنظيمــات  مــن  ــه  حلفائ وتواطــؤ 

ى  مســم تحــت  ــة  ي اإلرهاب حة  املســل

ــم تخصيــص  ت ــي« وقــد  ــش الوطن جي »ال

بغــرض  خــاص  كعــدد   /304/ العــدد 

ــاكات  ه ت االن واقــع  ــى  عل الضــوء  تســليط 

ــج  املمنه القســري  ــر  جي الته ــات  ي وعمل

ــا  ه ــة الســكانية في ــر التركيب ي ــدف تغي به

املناطــق  مــن  املســتقدمين  ــح  لصال

. األخــرى  الســورية 

ــي الوقــت  ــدة الوحــدة ف ــي جري ــا ف ن  إن

ثقافــة  نشــر  ــى  إل ــه  في ى  نســع ــذي  ال

ــي  والتعاط واملســاواة  ــة  حري وال الســلم 

ــع،  والوقائ األحــداث  مــع  ــي  املوضوع

ــر  تطوي ــى  إل نفســه  الوقــت  ــي  ف نطمــح 

النواقــص  ــدارك  وت هــذه،  ــا  ن جريدت

ونكــون  األكارم  القــراء  ــرة  دائ لتوســيع 

ــم  ه ثقت ــز  وتعزي ــم  ه ظن حســن  ــد  عن

.) ــي  حزب ال باإلعــام 

منحــت  حفــل  ال برنامــج  وضمــن 

ــان  حن كمــال  الشــهيد  ــزة  )جائ ــة  جن ل

ــة(  الكردي باللغــة  ــة  الكتاب ــجيع  لتش

الراحــل  ــب  األدي ــى  إل الرابعــة  ــخة  النس

ژار  ـــ دل ــن-  أفي ــو  )أب محمــد  ــي  زك محمــد 

مجــال  ــي  ف إلســهاماته   
ً
ــرا تقدي ســيدا(، 

ــزة  جائ ــلم ال ــردي، وتس ــة واألدب الك اللغ

 عــن عائلتــه ســليمان محمــد الذي 
ٌ
ــة نياب

ــزة  جائ ال ــى  عل ــن  القائمي ــدوره  ب شــكر 

ــم. ه لوفائ حضــور  وال

»مجلة الحوار« تعقد ندوة حوارية في آيسن
األحــد 27 نيســان، بمناســبة ذكــرى 

ـــ /121/،  ال ــة  حافــة الكردي تأســيس الص

ُعقــدت  حــوار«،  ال ــة  »مجل مــن  وبدعــوة 

ــة   ي ــن األملان ــة آيس ن ــي مدي ــة ف ــدوة حواري ن

تركــز  ــن،  املهتمي مــن  ــف  لفي وحضرهــا 

)وضــع  ــن  ي ب جان حــول  ــا  ه في النقــاش 

ــل  ــي ظ ــام ف ــكل ع ــة بش ــة الكردي حاف الص

حــول  عامــة  ــة  رؤي الســورية،  حــرب  ال

ــة(. الكردي حافــة  الص مســتقبل 

زيارة وفد التقدمي لمكتب الوحـدة في كوباني
الســبت 6 نيســان، زار مكتــب حــزب 

مــن  وفــٌد  ــي  ان كوب ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــي الكــردي  ــي التقدم حــزب الديمقراط ال

ــو  ــركات عض ــد ب ــة أحم ــورية برئاس ــي س ف

اســتقبل  ــث  حي السياســية،  ــة  جن الل

ــة  الهيئ عضــو  ــو  كن ــى  مو�س ــل  قب مــن 

ــث  حدي ال ودار  ــن،  وآخري ــة  القيادي

املســتجدات  آخــر  عــن  ــن  ي ب جان ال ــن  ي ب

الصــف  وحــدة  وضــرورات  السياســية 

الكــردي.

إحياء الذكرى السنوية األولى لرحيل الكاتب دلـژار سيدا
ــه  وترب قامشــلو  ــرة  دائ مــن  بدعــوة 

ــم  ت ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ي  ســب

ــل  ــى لرحي ــنوية األول ــرى الس ــاء الذك إحي

محمــد  ــي  زك محمــد  ــب  والكات املناضــل 

ــاء  ــوم الثاث ژار ســيدا(، ي ـــ ــن- دل ــو أفي )أب

ــي قاعــة الشــهيد ســليمان  16 نيســان، ف

منظمــات  مــن  وفــود  بحضــور  آدي، 

ــان،  ي ــي، آل ــي لك ــك، كرك ــي ديري حــزب ف ال

الراحــل  وأصدقــاء  ورفــاق  ي،  ســب ــه  ترب

ــي قامشــلو، ووفــود أحــزاب  ــن( ف ــو أفي )أب

ــة  ووطني ــة  ثقافي ــخصيات  وش ــة  كردي

ــد. الفقي ــة  ل عائ ومــن  مســتقلة 

بالوقــوف  حفــل  ال مراســم  ــدأت  ب

الشــهداء  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة 

ــت  لقي
ُ
ــب أ ــد، وبعــد الترحي وروح الفقي

مــن: كلمــات 

ــرة  دائ عضــو  ــي  بيجرمان نوشــين   -

ــدة. الوحـ حــزب  قامشــلو، 

ــم  ي تعل مؤسســة  عرفــات،  أحمــد   -

ا. ســوري ــي  ف ــة  الكردي اللغــة  ــة  وحماي

- عدلة عمر، أصدقاء الراحل.

- سليمان محمد، عائلة الفقيد.

الراحــل  مناقــب  ــى  عل ركــزت  ــي  ت وال

ســنوات  ــذ  من ــه  ي وتفان ــه،  وخصال

ــة شــعبه  ــي خدمــة قضي ــى ف شــبابه األول

ــه  حــزب، وخدمات ــي صفــوف ال ــه ف ونضال

اللغــة  ــة  ــم وحماي ي ضمــن مؤسســة تعل

الكــرد،  الشــباب  وتجمــع  ــة  الكردي

حــزب  ال ــات  ي أدب رفــد  ــي  ف ومســاهماته 

ــرة. ي ن ال وأفــكاره  ــه  ات بكتاب

ــدة،  عدي عــزاء  ــات  برقي ــى  إل ووصــل 

توجــه  حفــل  ال مــن  ــاء  ه ت االن وبعــد 

ــي  ف ــد  الفقي ــح  ضري ــارة  لزي حضــور  ال

ووضعــوا  القديمــة،  حطــة  امل ــرة  مقب

ــورود عليــه، وســط مشــاعر   مــن ال
ً
إكليــا

املبكــر. ــه  ل رحي ــى  عل ــى  واأل�س حــزن  ال
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في هولير... تبادل زيارات وإحياء لعيد الصحافة الكردية
HDP هتنئة حزب

زار  نيســان،   3 األربعــاء  ــر  ظه بعــد 

 - ــي(  )يكيت الوحــدة  حــزب  مــن  وفــد 

ســكرتير  ــب  ائ ن مشــايخ  ــى  مصطف ضــم 

ــزب  ح ــل ال ــد ممث ــود محم ــزب ومحم ح ال

مســؤول  ــى  مصطف ــس  ووي ــم  ي اإلقل ــي  ف

ــادة  قي عضــو  ــوزان  ب ــح  وصال املنظمــة 

حــزب  ــة  ي ممثل ــب  مكت املنظمــة- 

ــر  ي ــي هول ــي HDP ف الشــعوب الديمقراط

ــذي  ــة بالنجــاح ال ــم التهنئ ــك لتقدي ، وذل

ــا،  ــة بتركي ــات البلدي ــي االنتخاب حققــه ف

ــد  عاب ــل  قب مــن  الوفــد  اســتقبل  ــث  حي

ــي  ف  HDP حــزب  ل املشــترك  ــل  املمث ــي  آك

ــن  ي العامل مــن  وعــدد  كردســتان  ــم  ي إقل

ــة. ي املمثل ــب  مكت ــي  ف

س كركوك زيارة ملكتب جمل
يف هولري

ي(-  زار وفد من حزب الوحدة )يكيت

ــى و  ضــم محمــود محمــد و ويــس مصطف

ــاح األحــد  8 نيســان،  ــوزان، صب ــح ب صال

مكتــب رئيــس مجلــس محافظــة كركــوك 

ــوار  ب ري اســتقباله  ــي  ف وكان  ــر،  ي هول ــي  ف

ــن. ــس وآخري جل ــس امل ــي رئي طالبان

ــة  الراهن األوضــاع  ــان  ب جان ال ناقــش 

ضــرورة  ــى  عل ــن  مؤكدي املنطقــة،  ــي  ف

ي  ــد املوقــف الكــردي والكردســتان توحي

ــرد  ـ
ُ

الك تواجــه  ــي  ت ال ــات  التحدي إزاء 

.
ً
ــا عموم

دة بذكرى  ـ هتنئة الوح
انعقاد مؤمتره األول

وفــود  زارت  نيســان،   16 ــاء  الثاث

ــة وكردســتانية ومنظمــات  أحــزاب كردي

ــة  ثقافي ــخصيات  وش ــي  مدن مجتمــع 

وأعضــاء  أصدقــاء  ومــن  ــة،  واجتماعي

حــزب  ــب ال ــي( مكت حــزب الوحــدة )يكيت

الذكــرى  بمناســبة  ــن  ي مهنئ ــر،  ي هول ــي  ف

والعشــرين  السادســة  الســنوية 

ــن  ي متمن ــدي،  التوحي مؤتمــره  إلنعقــاد 

ــة ألجــل  ي ــي مهامــه النضال ف النجــاح  ــه  ل

ا  ــي ســوري غــد أفضــل للشــعب الكــردي ف

ــرد.  ـ
ُ

الك ولعمــوم 

وفــٌد  نيســان،   21 األحــد  زار  كمــا 

لشــعب  ــة  الديمقراطي حركــة  ال مــن 

مــام  ضــم  حــزب  ال ــب  مكت كردســتان 

حركــة  لل العــام  ــن  األمي ــي  رو�س خضــر 

ــي. ان ه ت ال ــم  لتقدي  ، ــرو  ه ن والســيد 

تحســين  ضــم  مشــترك  وفــٌد  وزار 

ــوري  جمه ال حــزب  ال ــس  ي رئ ــي  نانكل

ســكرتير  زراري  جــار  وه ي   الكردســتان

ــم  ولتقدي كوردســتان،  ــزكاري  ري حــزب 

.
ً
أيضــا ــي  ان ه ت ال

ــوف  الضي اســتقبال  ــي  ف وكان 

ــس  محمــود محمــد ورشــيد شــعبان ووي

ــادة  قي أعضــاء  مــن  وعــدد  ــى  مصطف

. ملنظمــة ا

 YNDK زيارة ملكتب

زار  نيســان،   24 األربعــاء  ــاح  صب

ــي(-  )يكيت الوحــدة  حــزب  مــن  وفــد 

شــعبان  ورشــيد  محمــد  محمــود  ضــم 

ــس  ووي السياســية  ــة  جن الل عضــوي 

ــي  السيا�س ــب  املكت مقــّر  ــى-  مصطف

ــي  الديمقراط ــي  الوطن لإلتحــاد 

ــث  حي ــر،  ي هول ــي  ف  YNDK ي  الكردســتان

ــي اســتقبال الوفــد الســيد غفــور  كان ف

لاتحــاد  العــام  الســكرتير  مخمــوري 

ــي. السيا�س ــب  املكت ــي  ف وأعضــاء 

حــول  النقــاش  ــان  ب جان ال ــادل  ب ت

بشــكل  املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن األوضــاع 

ي  والكردســتان الكــردي  والوضــع  عــام 

ضــرورة  ــى  عل ــن  مؤكدي خــاص،  بشــكل 

ــي  ف ــن  ي الكردي واملوقــف  الصــف  وحــدة 

ــي  ت ال ــات  والتحدي املســتجدات  ظــل 

. املنطقــة  ــي  ف الكــردي  الشــعب  تواجــه 

اء عيد الصحافة الكردية إحي
أحمــد  الشــهيد  ــق  الرفي قاعــة  ــي  ف

ــي(  ــدة )يكيت ــب حــزب الوحـ ــوزان بمكت ب

حــزب  ال منظمــة  أقامــت  ــر،  ي هول ــي  ف

ــد  لعي ــاًء  إحي مســاء  سياســية  أمســية 

الوقــوف  بعــد  ــة،  الكردي حافــة  الص

الشــهداء  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة 

ــد  عب ــل  قب مــن  حضــور  بال ــب  والترحي

ــي، تحــدث كل مــن محمــود محمــد  الباق

املناســبة  عــن  ــى  مصطف ــس  وي و 

شــعبان  رشــيد  تاهمــا  ــا،  ه ومدلوالت

ــي  ف األوضــاع  عــن  مســهبة  كلمــٍة  ــي  ف

 
ً
ــا ن مبي ــن،  عفري منطقــة  وعــن  ســوريا، 

ــا،  ه في ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

ــة  حماي وحــدات  ببطــوالت  أشــاد  ــث  حي

ــا وبتضامــن  ه حيات ــرأة وتض الشــعب وامل

ــا  معه ــن  عفري منطقــة  ســكان  وتعــاون 

ــي. الترك العــدوان  ــة  مواجه ــي  ف

محمــود  ــي  حف الص قــدم  كمــا 

حافــة  الص مــع  العامــل  ــم  إبراهي شــيخ 

ــة  األمريكي  Nbc وخاصــة  ــة  األجنبي

ــجاعة  ش عــن  ــا  ه في تحــدث   ،
ً
كلمــة

ــر باغــوز،  ــي معركــة تطهي ــي قســد ف مقاتل

قــرب. عــن  ــم  إبراهي عايشــها  ــي  ت ال

أســئلة  عــن  شــعبان  أجــاب  ــم  ث

ــم  ه مداخات مــع  وتفاعــل  حضــور  ال

. مــة لقّي ا

لقاء مشترك في تربه سبي - الجزيرة
ــي  جنت ل ــى  التق مشــترك،  لقــاء  ــي  ف

ــدة  الوحـ حــزب  ــي  ملنظمت العاقــات 

ــي  الديمقراط حــزب  ال و  ــي(  )يكيت

ــي مكتــب  ــي(، ف ا )البارت ــي ســوري الكــردي ف

ــرة،  جزي ال ي-  ســب ــه  ترب ــة  ن بمدي ــر  األخي

وناقشــتا  نيســان،   17 األربعــاء  ــوم  ي

ــا  ــي املنطقــة، وأكدت ــة ف جاري األحــداث ال

ــف  التحال دور  ــل  تفعي ــة  أهمي ــى  عل

القائمــة  ــادرات  املب ودعــم  ــي  الدول

باإلضافــة  الكــردي،  الصــف  ــد  لتوحي

ــر اإلدارة  ــى دعــم وتطوي ــد عل ــى التأكي إل

ا وتفادي الســلبيات. الذاتية ومســاندته

 نـدوة سياسية في قامشلو وأخرى في عامودا
ــب  ــي مقــر مكت ــع مــن نيســان، ف الراب

ــة  ن بمدي ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــب  مكت ــي  ف نيســان،  و12  قامشــلو، 

ــة عامــودا، تحــدث رشــيد  ن حــزب بمدي ال

السياســية  ــة  جن الل عضــو  شــعبان 

سياســيتين  ــن  ي ندوت ــي  ف حضــور  ال ــى  إل

ودوره،  ــه  ومبادئ حــزب  ال ــة  أهمي عــن 

ــن،  عفري منطقــة  أوضــاع  وعــن 

وعــن  السياســية،  األوضــاع  ومجمــل 

ــة، وعــن  ي ــة اإلدارة الذات إنجــازات وأهمي

اإلرهــاب. ضــد  املنجــزة  االنتصــارات 

وداع المناضل الراحل كمال محمد )أبو كانيوار(

ورفاقــه  ــه  وأصدقائ ــه  محُب ــر  تجمه

ــي،  ــة شــيخوتكا – معبطل ــي داره بقري ف

ــوداع  ل نيســان،   4 ــس  خمي ال عصــر 

ــو  )أب محمــد  كمــال  الراحــل  املناضــل 

ــي  ــذي توف ــر، ال ــواه األخي ــى مث ــوار( إل ي كان

يناهــز  عمــٍر  عــن  ــوم  ي ال ذاك  ــاح  صب

ــة،  ي التركي ــاف ــدى املش ــي إح ، ف
ً
ــا /55/ عام

ــى مــن تبعــات جلطــات  وذلــك بعــد أن عان

أعــوام. ــذ  من ــة  دماغي

ــه، إذ عمــل  ت ــم يهاجــر الراحــل قري ل

ي املنطقة ضمن ماك مديرية   ف
ً
مدرسا

 همــوم 
ً
ــا ــى يوم ــم ين�س ــة بحلــب، ول التربي

صفــوف  ــي  ف فاســتمر  الكــردي،  شــعبه 

نتخــب  ُي ، ل
ً
ــا ــن عام ي ــر مــن ثاث ــه أكث حزب

ــر مــن مــّرة  أكث

ــة  ي لعضو

ــة  جن لل ا

ــى  املنطقــة، إل

توقــف  أن 

عــن  ــه  ب قل

 . ن خفقــا ل ا

ــه  كريمت أن  ــى  األ�س ــي  دواع ومــن 

مســاء  ــت  توفي قــد   
ً
ــا عام  /18/ فاطمــة 

ي  مشــاف أحــد  ــي  ف ــوم  ي ال ذات  ــة  ل لي

ــا  ه ب ــم  أل عضــال  مــرٍض  ــر  إث ــن،  عفري

ــي  ــرى ف ث ــا ال ه ــا، ووري جثمان ــذ صغره من

.
ً
صباحــا ــا  ه ت قري ــرة  مقب
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ــة  ي األول ــج  النتائ أســفرت 

ــي  ف جــرت  ــي  ت ال ــة  ي حل امل ــات  لانتخاب

خســارة  عــن  ــي،  املا�س األحــد  ــا  تركي

ــي  ف وشــريكه  ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب 

حركــة  ال حــزب  ــي  االنتخاب ــف  التحال

ملعظــم  ــي،  القوم ــي  الفا�س ــة  القومي

ــك اســطنبول  ــي ذل ــرى، بمــا ف املــدن الكب

ــك  ــة ومرســين، وذل ــر وأضن وأنقــرة وإزمي

ي تحالف حزب الشــعب  ــح
ّ

ح مرش لصال

ــي  ــي القوم ــوري وشــريكه الفا�س جمه ال

ــى  إل وباإلضافــة  ــد.  جي ال حــزب  ال اآلخــر، 

الشــعوب  حــزب  ــي  ف أعضــاء  عــاد  ــك،  ذل

املــدن  ــات  بلدي ليترأســوا  ــي  الديمقراط

ــة  ــت الدول ــرى، بعــد أن كان ــة الكب الكردي

ــن  ي ــات املنتخب ــت رؤســاء البلدي قــد أقال

ــن  بآخري واســتبدلتهم  الســابقين 

. ــن ي ن ُمعّي

 
ً
مهمــا  

ً
نجاحــا ــج  النتائ هــذه  شــكلت 

ــا  ه ت حمل أدارت  ــي  ت ال للمعارضــة، 

ــى الرغــم  ي، عل ــة بنجــاح نســب ي االنتخاب

ــة بشــكل  ــة اإلعامي ــاز التغطي مــن انحي

ــة/ والتنمي ــة  العدال ــف  تحال ــى  إل ــي  ن عل

شــبكات  ــت  كان إذ  ــة،  القومي حركــة  ال

ــث  ب ل ــا  برامجه تقطــع  ــون  التلفزي

ــس  ي الرئ ــا  ه في يخطــب  ــي  ت ال حشــود  ال

ــا؛  تركي أنحــاء  ــف  مختل ــي  ف ــي  الترك

اســتخدام  مــن  الرغــم  ــى  عل ــك  وكذل

مــوارد  لكافــة  وتحالفــه  أردوغــان 

ــى الرغــم مــن  ــم؛ وعل ه ــة املتاحــة ل الدول

 
ً
همــا ــا أردوغــان، مّت ــي وّجهه ــدات الت التهدي

ــون  ي إرهاب ــم  ه أن ب املعارضــة  ي  ــح
ّ

مرش

ــن؛  ي ي إرهاب ــل  قب مــن  مدعومــون  أو 

واســعة  شــريحة  أن  مــن  الرغــم  ــى  وعل

ــي  ف  
ٌ
قابعــة الشــعوب  حــزب  كــوادر  مــن 

أردوغــان  كان  لقــد  بالفعــل.  ــجن  الس

ــه  حزب ــة  حمل ــم  صمي ــي  ف  
ً
حاضــرا

ــد  ــرب ض ح ــة »ال ــت ثيم ــة، وكان االنتخابي

ــة،  حمل ــي صميــم هــذه ال ــة« ف أعــداء الدول

وتحالفــه  نفســه  الرجــل  صــّور  إذ 

ــا  ــي تركي ــذي يحم باعتبارهمــا الطــرف ال

وتقســيمها  ــا  إضعافه ــدون  يري ممــن 

 
ً
أيضــا الِنســويات  أن  ــدو  ب وي وتدميرهــا. 

لتصريحــات   
ً
وفقــا ــن  املتآمري ــن  ي ب مــن 

ــس. ي لرئ ا

ــف  تحال ــار  اخت أخــرى،  ــة  ناحي مــن 

ــد  جي ال حــزب  ال الشــعب/  حــزب 

ــة،  بعناي ــرى  الكب للمــدن  ــحيه  مرش

ــدى  ل أن  مفادهــا  رســالة   
ً
ــا موّجه

ــات،  ــي قطاعــات البلدي ــرة ف ــحيه خب مرش

ــع الســكان دون  ــم ســيخدمون جمي ه وأن

ــي  حزب ال االنتمــاء  أســاس  ــى  عل ــز  ي تمي

ــي.  ن الدي أو  ــي  ن اإلث أو  ــي  اإليديولوج أو 

ــة  ــح حــزب الشــعب لبلدي ــى مرش وقــد أت

ــى  عل ــو  إماموغل أكــرم  اســطنبول 

ــن  املقيمي الســوريين  ــن  ي الاجئ ذكــر 

ــه  ت حمل خــال  مــرات  عــدة  ــة  ن املدي ــي  ف

ــام  ت ال المتناعــه  وإضافــة  ــة،  ي االنتخاب

ــوف«، صــّرح  عــن اســتخدام كلمــة »ضي

ــأن  ب ــن  املقتنعي أحــد  ــه  أن ب ــو  إماموغل

ــأن  وب ــا،  تركي ــي  ف باقــون  الســوريين 

زواج  ــل  مث ــة  االجتماعي املشــكات 

ــا.  ه ل مــن يتصــدى  ــى  إل األطفــال بحاجــة 

سياســات  ــاع  ب
ّ
ات بضــرورة  صــّرح  كمــا 

ــن  ي بالاجئ ــق  يتعل ــة األجــل فيمــا  ل طوي

. ريين لســو ا

ي  مرشــح كام  مــن  الرغــم  ــى  عل

ــع  جمي ال اســتيعاب  حــول  املعارضــة 

ــر،  والتوت االســتقطاب  حــدة  ــف  وتخفي

ــن  ي الديمقراطي مــن  ــد  العدي أن  إال 

ــت  التصوي ــي  ف ــن  مترّددي ــوا  كان ــراك  األت

لعــدم  ــك  وذل ــات،  االنتخاب هــذه  ــي  ف

إحــداث  ــات  االنتخاب بإمــكان  أن  ــم  ه ثقت

ــن  ــاد مــع كل أشــكال الغب ب ال ــي  ف ــر  ي تغي

زاد  وممــا  أعــاه.  املذكــورة  ــي  االنتخاب

ــف  تحال  ،
ً
أيضــا هــذا  كهم 

ّ
تشــك مــن 

حــزب  ــوري مــع ال جمه حــزب الشــعب ال

بشــكل  ــي  القوم ــي  الفا�س ــد،  جّي ال

الشــعب  حــزب  ــح  ملرش أن  كمــا  ــي،  ن عل

ــال،  املث ســبيل  ــى  عل أنقــرة،  ــة  بلدي عــن 

ــة. ومــع  حركــة القومي ــي حــزب ال مــاٍض ف

جمــع  مــن  ــف  التحال هــذا  ــن 
ّ

تمك ــك،  ذل

تراوحــوا  ــن،  ي الناخب مــن  واســع  ــف  طي

ــن  ي ي العلمان ــن  ي والقومي األكــراد  ــن  ي ب

ــى  إل  
ً
وصــوال ــة،  املديني املناطــق  ــي  ف

والِنســويات  ــن  ي البيئي الناشــطين 

ــن، واألهــم  ي ــن االجتماعي ي والديمقراطي

ــي  ت ال األصــوات  عــدد  ارتفــاع  ــك  ذل مــن 

ــي  ف املعارضــة  أحــزاب  ــا  ه ي عل ــت  حصل

ــة  املديني ــة  العامل الطبقــة  أوســاط 

ــات الســابقة. ومــن  ــة مــع االنتخاب باملقارن

ــذي  ال ي  االســتراتيج ــار  خي ال أن  املؤكــد 

ــي،  الديمقراط الشــعوب  حــزب  اتخــذه 

ــح  لصال ــت  للتصوي ــه  ناخبي بدعــوة 

ــوري  جمه ال الشــعب  حــزب  ــف  تحال

ــا،  ه ــه في ــحين ل ــي ال مرش ت ــي األماكــن ال ف

ــح  ــر الصري ــى الرغــم مــن موقــف األخي عل

 
ً
ــا فارق أحــدث  قــد  لألكــراد،  املناهــض 

ــة  ن ــي اســطنبول، املدي  وال ســيما ف
ً
ــرا ي كب

ــي  ــر مــن األكــراد ف ــي تضــم العــدد األكب الت

ــبة  ــّل نس ــم تق ــادة، ل ــي الع ــا ه ــا. وكم تركي

ــات عــن %84  ــي هــذه االنتخاب املشــاركة ف

ــاد. ب ال أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف

هــذه  ــج  نتائ عــّد 
ُ
ت ــاذا  مل لكــن 

ــة؟  األهمي ــة شــديدة  ي حل امل ــات  االنتخاب

حــّوَل  نفســه  أردوغــان  ألن  فقــط  ــس  ي ل

ــى شــكل مــن أشــكال  ــات إل هــذه االنتخاب

مــن   
ً
جاعــا شــرعيته،  ــى  عل االســتفتاء 

ــات معركــة مــن أجــل »بقــاء  هــذه االنتخاب

ــي  ف املشــروط  البقــاء  وهــو  ــة«،  الدول

ــة  العدال حــزب  ببقــاء  أردوغــان  خطــاب 

ألن   
ً
أيضــا ــل  ب ؛ 

ً
حاكمــا  

ً
ــا حزب ــة  والتنمي

ــات كمصــدر للشــرعية  اعتمــاد االنتخاب

أردوغــان  خطــاب  مــن  ــي  أسا�س جــزء 

ــي  ت بلدي ــى  عل الســيطرة  وألن  ــه،  وحزب

 
ً
ــا تاريخي ــت  كان وإســطنبول  أنقــرة 

نجــاح  عناصــر  أهــم  مــن   
ً
ــا عام  25 ــذ  من

ــة.  والتنمي ــة  العدال وحــزب  أردوغــان 

بالســلطة  التحكــم  كان  وبينمــا 

ــة  املاضي الســنوات  خــال  ــة  ي القضائ

الفــردي  حكــم  ال ــدوام  ل أساســية  ــزة  ركي

ــح  أصب ألردوغــان،  ــد  املتزاي االســتبدادي 

محــّرَك   
ً
ــا تدريجي ــات  بالبلدي التحكــم 

ــة  حــزب العدال الشــعبوية السياســية ل

حكمــه. ل ــة  ي الثان ــزة  والركي ــة  والتنمي

ــة  ــة والتنمي لقــد جمــع حكــم العدال

ــن ضــرب مــن الشــعبوية السياســية،  ي ب

ــل  تمثي دعــوى  ــى  عل القائمــة 

جتمــع  امل ــي  ف واملهمشــين  ــن  املضطهدي

ــت  ني ُب ــة  ي ن زبائ عاقــات  ــن  ي وب ــي،  الترك

حــزب  ــات، وســمحت لل مــن خــال البلدي

ــة.  ي خدمات وال ــة  ي األهل شــبكاته  ــاء  ن ب ب

ــر عاقــات اقتصادية  وقــد جــرى ذلــك عب

مــن  ــة،  العامل الطبقــة  مــع  ــخصية  ش

ــري  خي ال العمــل  ــوم  مفه توســيع  خــال 

ــوازي  ت ال ب الفقــر،  مــن  حــد  لل كوســيلة 

ــة،  ــذي تقدمــه الدول مــع نظــام الرفــاه ال

، وهــو األمــر 
ً
 أصــا

ً
ــا ــم يكــن كافي ــذي ل ال

مــع   
ً
وحضــورا  

ً
وضوحــا ازداد  ــذي  ال

ــي  ف ــة  ي حال ــة ال ــق األزمــة االقتصادي تعّم

ــع  التوزي إعــادة  نمــوذج  ــي  وُيحاب ــاد.  ب ال

شــبكات  ــي  ف والنشــطين  ــن  ي املقّرب هــذا 

ويشــكل  ــة،  النظامي ــر  غي حــزب  ال

حــد  ال لسياســة  الرئيســية  ــة  ي اآلل

ــة  العدال يعتمدهــا  ــي  ت ال الفقــر  مــن 

ــزة  ركي بدورهــا  ــت  ل
ّ
مث ــي  ت وال ــة،  والتنمي

الطبقــة  أصــوات  ــى  عل ــه  لهيمنت هامــة 

ــة. لعامل ا

ــة  االقتصادي السياســات  أّدت 

األزمــة  تصاعــد  ــا  ومعه ــة،  ي النيوليبرال

ــي  ف ــح  واض تراجــع  ــى  إل ــة،  االقتصادي

ي  ــا الدولة، وف ــي تقدمه أنظمــة الرفــاه الت

ــن  ي  للمواطن
ً
حــا ــدا واض الوقــت نفســه ب

ــى  ــع القائمــة عل أن شــبكات إعــادة التوزي

واملرتبطــة  ــري،  خي ال العمــل  ــوم  مفه

ليســت  ــة،  والتنمي ــة  العدال بحــزب 

أو  الفجــوة،  هــذه  إغــاق  ــى  عل قــادرة 

 .
ً
ــر فقــرا ــة احتياجــات الســكان األكث تلبي

ــات  ــج هــذه االنتخاب ــا نتائ ن وقــد أظهــرت ل

ــاز  جه ــى  عل أردوغــان  ســيطرة  رغــم  ــه  أن

االســتمرار  عــن  جــزه  ع أن  إال  ــة،  الدول

املعيشــية  املســتويات  تحســين  ــي  ف

ســطوة  وتراجــع  ــه،  حزب ــي  لناخب

ــي أوســاط  ف ــارة  جّب ــة ال ي حزب ــه ال ماكينت

ــن،  ي واالنتهازي ــن  ي املوال

شناي أوزدن*

»أحمد ترك مرشح حزب HDP الفائز يستلم تكليفه برئاسة بلدية ماردين- تركيا«

 10



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 307 /  نيسان  2019 م - 2631ك فكر ورأي10

حــة  ــه رســالة واض ــن لتوجي دفــع املواطني

ــق  خن ال أشــكال  ضــد  ــت  بالتصوي

القائمــة. ــي  حكوم ال

ــة  العدال حــزب  دأَب  ــك،  كذل

ى  وســط طبقــة  ــق  خل ــى  عل ــة  والتنمي

ــة  مقرب ــدة  جدي محافظــة  ــة  وبرجوازي

مربحــة  عقــود  ــع  توزي خــال  مــن  ــه،  من

ــك  ذل ــي  ف بمــا  ــي،  الريع االقتصــاد  ــر  عب

ــل  مث العامــة  ــي  األرا�س ــع  توزي إعــادة 

بعــد  ــات  والغاب ــة  الزراعي ــي  األرا�س

ــر  التطوي حقــوق  ــح  ومن ــا،  ه خصت خص

الشــاهقة  ــي  املبان لتشــييد  العقــاري 

ــدة  ــرق جدي ــاء ط ــوق وإنش ــز التس ومراك

ي  ــات ه  ألن البلدي
ً
ــخ. ونظــرا ومطــارات، إل

ــاء،  ــح البن ــح معظــم تصاري ــة بمن خّول امل

ــات  البلدي ــي  ف ــات  فــإن خســارة االنتخاب

ي  الكبرى – وال سيما إسطنبول – تعن

ــرة  ي كب وسياســية  ــة  اقتصادي خســارة 

ــى  إل النظــر  ويمكــن  ــر.  ي كب ــي  مال خــّزان  ل

باحتجاجــات  ــدأ  ب ــج ملســار  ــك كتتوي ذل

إعــان  أثارهــا  ــي  ت ال ــزي،  غي حديقــة 

حديقــة  ــل ال أردوغــان عــن مشــروع تحوي

ــا  ــى موقــع تجــاري، وقــد شــهدت تركي إل

حــاالت  االحتجاجــات  ــك  ل ت أعقــاب  ــي  ف

ــدة. متزاي ــة  حقوقي ــاكات  ه ت وان قمــع 

مشــاريع  فــإن  ــك،  ذل ــى  عل عــاوة 

ــاة  قن ــل  مث العماقــة  أردوغــان 

ــي  ف مطــار  خــم  أض ــاء  ن وب اســطنبول 

ــك  ناهي ــق، 
ّ
معل جســر  وأطــول  ــم  العال

ــة  حراري ال الطاقــة  محطــات  عــن 

ومشــاريع  ــة  النووي الطاقــة  ومحطــات 

فقــط  ــس  ي ل ــم  ت ت ــا  ه كل ــن،  التعدي

عواقــب  ومــع  ــل  ب عــام،  نقــاش  دون 

هــذه  خــال  ــّدى  ب ت وقــد  ــرة.  مدّم ــة  بيئي

عــن  أردوغــان  خطــاب  أن  ــات  االنتخاب

ــع أدى  ــع الري ــر وتوزي التحديــث والتطوي

ــاز  ــد ف ــية، فق ــج عكس ــى نتائ ــرة إل ــذه امل ه

ــي معظــم املناطــق  ــحو املعارضــة ف مرش

ــل  مث ضــد   
ً
ــا ي بيئ  

ً
صراعــا تشــهد  ــي  ت ال

املشــاريع. هــذه 

ــر  غي ــي  السيا�س ــدان  املي أن  ورغــم 

ــى  أق�س ــى  إل ــي  ديمقراط ــر  وغي عــادل 

ــا أعــاه، إال أن  ه ــّوه ب حــد، لألســباب املن

ــزال  ت ال  ــه  أن ــت  أثبت ــات  االنتخاب هــذه 

ــا، وأن  ــي تركي ــة ف هنــاك منافســة حقيقي

واملؤسســات  ــة  الديمقراطي ــة  التجرب

ــي  ف ــة  للديمقراطي الداعمــة  والشــرائح 

الرغــم  ــى  عل صامــدة  ــزال  ت ال  جتمــع  امل

ــة. ُيضــاف  ط املاضي
ّ
مــن ســنوات التســل

جتمــع  امل شــرائح  بعــض  أن  ــك  ذل ــى  إل

ــة  ــي عانــت مــن جــور سياســات العدال الت

مــن  ــا  احتجاجه عــن  ــرت  عّب ــة،  والتنمي

ســبيل  ــى  عل ــات.  االنتخاب هــذه  خــال 

ــي  ف ــال، إحــدى املوظفــات العامــات  املث

ــم  ت ــة  والتنمي ــة  العدال ــا  يحكمه ــة  بلدي

ى  يتســّن ــي  لك آخــر  منصــب  ــى  إل ــا  ه نقل

ــة  للعدال ــع  اب ت ــة  بلدي موظــف  ــة  ن الب

ــا، وقــد قــررت  ه
ّ
ــة أن تحــّل محل والتنمي

ــات  االنتخاب خــوض  املوظفــة  هــذه 

ضــد  وفــازت  مســتقلة  ــحة  كمرش

ــي  ف ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  ــح  مرش

ــك،  جي ــي محافظــة بيل ف ــري  ــدة بازاري ل ب

ــا  ه وجــاءت معظــم األصــوات الداعمــة ل

ــا   م
ً
ــا ــرى أيض ــة األخ ــن األمثل ــائية. وم نس

ــي محافظــة  ف إينيســيل  ــدة  ل ب ــي  ف جــرى 

ــة  ــة ميت ــى طفل ــر عل ث ــث ُع ــون، حي غيرس

ــر  تقري أشــار  وقــد  ســنة،   11 عمرهــا 

ــى انتحارهــا، فيمــا  ي إل ــب الشــرع الطبي

كان  ــا  ه صدمت ســيارة  أن  والدهــا  ذكــر 

ــة  البلدي ــس  ي رئ شــقيق  ــن  اب يقودهــا 

أن   
ً
مؤكــدا ــة،  والتنمي ــة  للعدال ــع  التاب

جريمــة  ــى  عل ر 
ّ
التســت تحــاول  ــة  الدول

حاكــم.  ال حــزب  ال أعضــاء  أحــد  ــا  ه ارتكب

ــدة  ــي البل ــي جــرت ف ــة الت ونتيجــة للتعبئ

ــح  ــح مرش ــى أســاس هــذه املظلمــة، نج عل

ــات  االنتخاب ــي  ف الفــوز  ــي  ف املعارضــة 

ــة. ي حل امل

ــج  نتائ أهــم  مــن  كان   ،
ً
ــرا أخي

أخــرى،  مــرة  ــه،  أن ــات  االنتخاب هــذه 

ــا  ه ب ــع  يتمت ــي  ت ال القــوة  جــم  ح ــح  اتض

ــج  نتائ ــد  تحدي ــي  ف األكــراد  ــون  الناخب

ــا. فحــزب  ــي تركي ــة ف ي ــة االنتخاب ي العمل

يســترجع  ــم  ل ــي  الديمقراط الشــعوب 

قــد  كان  ــي  ت ال ــات  البلدي معظــم  فقــط 

حاكــم بالقــوة  حــزب ال ــا ال ه ي ى عل اســتول

لرؤســاء  ــة  حكومي ال ــات  التعيين بعــد 

 
ً
 دعمــا

ً
َم أيضــا ــل وقــدَّ ب ــات،  هــذه البلدي

ى الرغم   لتحالف املعارضة عل
ً
حاســما

ــي  القوم ــف  التحال هــذا  ــي  ما�س مــن 

ــذا  ه ل كان  وقــد  لألكــراد،  املناهــض 

ي  ــي تقــدم مرشــح ــٌي ف الدعــم دوٌر أسا�س

ــي  جمهــوري، وخاصــة ف حــزب الشــعب ال

إســطنبول. ــة  بلدي ــات  انتخاب

ــة 3  ي ــة إلكترون ــة، مجل جمهوري * ال
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املدن الكبرى... تتمة

خوازيق أردوغان

ــّي  األردوغان ــر  التفكي ــف  يختل ال 

ــن  الذي أســافه  ــر  تفكي عــن  ــي،  حال ال

املشــانق  ورفعــوا  ــق  خوازي ال ــوا  نّصب

باســم  ــا  ه أراضي ــوا 
ّ
ل احت ــي  ت ال لألمــم 

فقــدت  ــة  قومّي مــن  فكــم  خافــة،  ال

ســتارة  تحــت  ــا  ه أبنائ مــن  ــن  ي ماي

ــات  خافــة” املزعومــة، وكــم مــن عائ “ال

ــات  ه وأّم أطفــال  مــن  وكــم  تشــّردت، 

ــم  ــّي ســرق قوته  ألّن العثمان
ً
ــوا جوعــا مات

. ــم ه صيل محا و

ــن كــردّي  ي ــم يفّرقــوا ب ــون ل ّي العثمان

ــّي،  أو عرب ــّي  آشــورّي، وكلدان أو  ــّي  وأرمن

للوصــول  بأنواعــه  اإلجــرام  مارســوا 

ــي  ت وال ة  ــعّي التوّس ــم  ه فكرت ــذ  تنفي ــى  إل

ــت  وبقي ارتفعــت،  كمــا  ــرت  واندث ــت  زال

وتحــاول  شــهداءها  تســتذكر  الشــعوب 

مــرور  بعــد  ــو  ول ــي  جان ال مــن  االنتقــام 

الســنوات. عشــرات 

تأســيس  بإعــادة  ــم  حال ال أردوغــان 

يقــوم  خافــة  ال

ــال  ــس األفع بنف

قــام  ــي  ت ال

أســافه،  ــا  ه ب

ــع  فجمي

ت  ــا مّي لقو ا

ــّي  ــرام العثمان ــت لإلج ــف تعّرض والطوائ

ين  ومســيحّي وكــرد  عــرب  مــن  ــد،  جدي ال

ين  وآشــورّي ــن  ي وإيزيدّي ومســلمين 

ــب  والتعذي ــل  القت ويمــارس  ــدان،  وكل

ــئ  يختب ــي  ت ال اإلســام  ــة  راي باســم 

ــه، ويرســل فرقــه  ــة أفعال وراءهــا لتغطي

الّســوداء مــن “داعــش والنصــرة” لتمعــن 

واإلذالل. ــل  القت ــي  ف

نجــاح  هــو  ــكام  ال هــذا  مناســبة 

ــم  جرائ ــق  ي بتوث ــّي  األرمن الشــعب 

أســافه،  بحــّق  ــّي  العثمان ــش  جي ال

ــة  ب ــم وراءه ملطال ونجاحــه بحشــد العال

بينمــا  ــا،  ه أفعال عــن  ــذار  باالعت ــا  تركّي

ــل  ــح وقت ــح ذب ــرة هــذه املذاب ــي نفــس فت وف

ــات وجنســّيات أخــرى،  اآلالف مــن قومّي

يختلفــون  ــون  يزال ال  أحفادهــم  أّن  إال 

ــم،  جرائ ق هــذه ال
ّ
ــذي ســيوث حــول مــن ال

أو  ــة  جن
ّ

الل هــذه  ــس  ي رئ ســيكون  ومــن 

العــرب  مشــاكل  مشــكلة  هــذه  ــك.   ل ت

األخــرى،  ــات  املكّون وبعــض  واألكــراد 

يواصــل  ــّي  العثمان ــزال  ي ال  فبينمــا 

ــى  ــزال نختلــف عل بطشــه بشــعوبنا؛ ال ن

وحدهــا  ــي  ه وشــعوبنا  ــة،  ثانوّي أمــور 

ــن أردوغــان 
ّ

ــا مك ــي تدفــع الثمــن، مّم ت ال

لترتفــع   
ً
مجــّددا خوازيقــه  نصــب  مــن 

ــن. صاغري ــا  ه ي عل ــس  ونجل

ا  ســورّي بشــمال  جــرى  مــا  مــا  رّب

ا  قــّوات ســورّي أبطــال  ــد  ي ــى  عل وشــرقها 

ــة  حماي وحــدات  وقــّوات  ــة  الّديمقراطّي

 
ً
ــا تقّدم عــدُّ  ُي ــرأة  امل ــة  وحماي الشــعب 

ــب  تقل ــدة  جدي ــة  ملرحل وفاتحــة   ،
ً
ــرا ي كب

ــى  عل ــحر  الّس ــب  انقل ــث  حي ــن،  املوازي

ــى  عل أردوغــان  ــاع  ب أت ــس  وجل ــاحر  ّس ال

ــي  املوا�س بشــاحنات  ــوا  ل وُرّح خــازوق  ال

ى مخّيمات بانتظار تقرير مصيرهم،  إل

ــع  ــا مــن جمي ه حاب ــى األرض أص ــي عل وبق

اإلســاءات  رغــم  ــف،  والطوائ ــات  القومّي

ــا  ه ــي يتعّرضــون ل ت ــرة ال ي ــة الكث اإلعامّي

عــرات  ّن ــارة ال ورغــم محــاوالت البعــض إث

الصفــوف. خــرق  ل

ــن  ــي عفري خانعــون ف ــزال ال بينمــا ال ي

ون 
ّ

يســتلذ األخــرى  املناطــق  وبعــض 

ــّي  الترك ــم  العل ويرفعــون  خــازوق  بال

ال  وهــم  ــم،  ه ب خــاص  ــّي  قوم ــم  كعل

ــون  يواصل ــة  الفعل ــذه  ه ب ــم  ه أّن ــدرون  ي

ــال  ــتطالهم وتط ــي س ــق الت خوازي ــر ال نش

الوعــود  كّل  رغــم  وقــت،  ــأّي  ب أبناءهــم 

ــه  ــا أردوغــان وأعوان ــي يطلقه ت ّراقــة ال ب ال

أســاف  وعــود  عــن  ــف  تختل ال  ــي  ت وال

ــوزان  ل مؤتمــر  ــذ  من  
ً
ــا تاريخّي أردوغــان 

ــوم. ي ال ــى  وحّت

ــا  حاي ض ألحفــاد  واجــٌب  ــرام  فاالحت

ــن مــن األرمــن، كمــا هــو واجــب  ي ّي العثمان

ــا  حاي الض فدمــاء  أنفســهم،  للشــهداء 

ــا  هداي ــأِت  ت ــم  ول  ،
ً
هــدرا تذهــب  ــم  ل

ــُدد  ُج ــن ال ي ّي ــدات العثمان ــا وتهدي وعطاي

مــا  ــوا  ال ون أصــّروا  ــم،  معه نتيجــة  ــأّي  ب

ــه. يريدون

ــد  ــى ي ــروح مــن مــات عل ــة ل فألــف تحّي

ُجُدد...  ى وال ــن القدام ي ّي العثمان

ُجُدد... ين ال ّي وألف خازوق للعثمان

ــي 28  * موقــع صــدى ســيا اإللكترون

نيســان 2019.

فادي عاكوم*
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عفرين وإمكانية اللجوء للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان

 20 ــخ  بتاري صــدر  ــا  ه ل قــراٍر  ــي  ف

حكمــة  امل رفضــت   ،2018 األول  تشــرين 

ــي  ف النظــر  اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب

ــي  ــا عــدد مــن أهال ه /21/ شــكوى تقــدم ب

ــاكات  ه ت ــوا عرضــة الن ــن كان ــن الذي عفري

ــم األساســية املكرســة  حقوقه ــرة ل خطي

حقــوق  ل ــة  ي األورب ــة  االتفاقي ــي  ف

ــي  الترك ــش  جي ال ــل  قب مــن  اإلنســان، 

تعمــل  ــي  ت ال حة  املســل جماعــات  وال

ــة »غصــن  ي ــي نطــاق عمل ــه  ف تحــت أمرت

ــون«. ت الزي

 
ً
ــرا ي كب اســتياًء  حكمــة  امل قــرار  ــار  أث

وفســر  العــام  ــرأي  وال ــا  حاي الض ــدى  ل

شــكواهم  شــرعية  ــي  ف يشــكك  ــه  وكأن

قــرار  ــه  إن مــع  ــم  ه مظلوميت ــة  ومصداقي

أو  بفحــوى  ــت  ب ي ال  ي  شــكل ــي  إجرائ

ــى  عل يقتصــر  ــل  ب الدعــوى،  بمضمــون 

للشــروط  ا  اســتيفائه لعــدم  ــا  رفضه

ــي  ف ــا  ه ي عل املنصــوص  ــة  ي اإلجرائ

اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب ــة  االتفاقي

ــا. ه ب حقــة  املل والبروتوكــوالت 

حكمــة  امل تمــارس  حقيقــة  ال ــي  ف

ــة  مراقب اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب

صارمــة للتأكــد مــن اســتيفاء الشــروط 

ــق  التدقي هــذا  ــار  باعتب ــة،  ي اإلجرائ

ــي  ت ال ــدة  الوحي الوســيلة  يشــكل 

ــا مــن تراكــم عشــرات اآلالف مــن  ه يحمي

عــام. كل  ــا  ه ي عل ــال  ه ن ت ــي  ت ال الشــكاوى 

عــدد  ــغ  ل ب  2017 عــام  ــة  بداي ــي  فف

ــي  ف ــجلت  س ــي  ت ال ــة  الفردي الشــكاوى 

ــم  ت شــكوى،   79.700 حكمــة  امل ــوان  دي

لعــدم  ــا  ه من  %95 يقــارب  ــا  م رفــض 

ــم  ــي عــام 2016 ت اســتيفاء الشــروط، و ف

دراســة مــا يقــارب 38505 شــكوى، رفــض 

  .36579 ــا  ه من

ــي هــذه اإلجــراءات والشــروط  فمــا ه

ــان  ــا لضم ه ي ــرص عل ح ــن ال ــد م ــي الب الت

ــول أي دعــوى؟ قب

ــة  االتفاقي مــن   /34/ ــادة  امل تنــص 

ــه  أن ــى  عل اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب

ــي أي مذكــرة  »يمكــن للمحكمــة النظــر ف

أو  ــخص  ش كل  ــل  قب مــن  ــا  ه ل تقــدم 

منظمــة  أو  ــخاص  األش مــن  مجموعــة 

ــة  حي ض ــا  ه أن ــي  تدع ــة،  حكومي ــر  غي

ــي  ف ــه  ي عل منصــوص  حــق  ــاك  ه ت ان

حقــة،  املل البروتوكــوالت  أو  ــة  االتفاقي

ــدول األطــراف«.   ــل أحــد ال ــرف مــن قب اقت

حكمــة  ــى أن امل ــادة /35/ تنــص عل امل

ــأي دعــوى إال بعــد  ــت ب ب ــا ال ه ال يمكــن ل

ــة  ي الداخل ــي  التقا�س طــرق  اســتنفاذ 

ــون  القان ــادئ  مب ــه  ي عل ينــص  ــا  مل وفقــا 

ال  مــدة  وخــال  ــا.  ه ب ــرف  املعت ــي  الدول

ــرار  ــخ الق ــن تاري ــهر م ــتة أش ــاوز الس تتج

ــل للطعــن. ــر قاب ــرم أو الغي ــي املب الداخل

ــي  ف النظــر  ــا  تمعن فــإذا  ــا  هن مــن 

ــأن  ــول ب ــا الق ــن يمكنن ي ــن املذكورت ي املادت

يمكــن  ــة  املطلوب ــة  ي اإلجرائ الشــروط 

ــات: فئ ــاث  ث ــي  ف ــا  تصنيفه

بمقــدم  املتعلقــة  الشــروط   •

ى لشــكو ا

املتعلقــة  الشــروط   •

حكمــة امل باختصــاص 

املتعلقــة  الشــروط   •

الدعــوى بمضمــون 

  1- فيمــا يخــص مقــدم الشــكوى: 

يمكــن   /34/ ــادة  امل أحــكام  ــى  إل اســتنادا 

ــخص  ش أي  ــل  قب مــن  الشــكوى  ــم  تقدي

أو  ــي  حكوم ــر  غي ــوي  معن أو  ــي  طبيع

ــخاص.  األش مــن  مجموعــة  ــل  قب مــن 

مــن  ــخص  الش يكــون  أن  يشــترط  وال 

أن  وال  ــة  ي األورب ــدول  ال أحــد  ــا  رعاي

يمكــن  فالشــكوى  ــا،  ه في  
ً
مقيمــا يكــون 

جنســيه  عــن  النظــر  بغــض  ــا  تقديمه

ــا  وضعه أو  ــا  ه إقامت مــكان  أو  ــة  حي الض

ــي. ل والعائ ي  ــخ�س الش

ــاك  ه ت ان وجــود  هــو  املعتمــد  ــار  املعي

ــة  االتفاقي ــه  تضمن ــي  أسا�س حــق  ل

ــان،  ــق األم ــاة ،ح حي ــق ال ــل ح ــة مث األوربي

ــة،  املهين واملعامــات  ــب  التعذي ــع  من

حــق  التعســفية،  االعتقــاالت  حظــر 

ــة  حري األمــوال،  ــة  وصيان ــة  امللكي

ــخ… ال واالعتقــاد  ــر  ي التعب

فــإن  ــة،  حي ــد الض بالنســبة لتحدي  

ــة   غالبي بخــاف  ــة،  ي األورب حكمــة  امل

ــة   ي الداخل أو  ــة  الوطني ــن  ي القوان

 
ً
 موســعا

ً
ــارا ــى معي ــدول األعضــاء تتبن ل ل

ــه  أن ــر  ب تعت ــي  وه ــة.  حي الض ــف  لتعري

يحــق  ــا  حاي الض مــن  نوعــان  يوجــد 

عــن  املســؤولة  ــة  الدول مقاضــاة  لهمــا 

ــي  وه املباشــرة:  ــة  حي الض ــاكات:  ه ت االن

ــه الضــرر مباشــرة  ــذي أصاب ــخص ال الش

كاالعتقــال  ــه   أموال ــي  ف أو  نفســه  ــي  ف

أو  ــر  تدمي أو  ومصــادرة  ــب  والتعذي

ــكات.  ل واملمت باألمــوال  األضــرار  حــاق  ال

وهــو  مباشــرة:  ــر  الغي ــة  حي والض

ــر  غي ضــرر  ــه  أصاب ــذي  ال ــخص  الش

ــي  أسا�س حــق  ــاك  ه ت ان نتيجــة  مباشــر 

ــا أيضــا  ــن. وهن ي ألحــد أفــراد أســرته املقرب

ــد  ــار واســع لتحدي حكمــة معي تعتمــد امل

ــاء  ــن إذ تشــمل اآلب ي أعضــاء األســرة املقرب

واألشــقاء  ــزوج  والزوجة/ال ــاء  ن واألب

. ــم  ه وأبنائ األعمــام  ــى  وحت

ــة ياشــار  ــا: قضي ه ــي إحــدى قرارات فف

حكمــة  ــت امل ــا 1998/9/2 قبل تركي ضــد 

ــخص  ــن أخ الش الشــكوى املقدمــة مــن أب

ــل  ــة ملقت حي ــاه ض ــرة إي ب ــل، معت ــذي قت ال

ــة  ــن االتفاقي ــادة /36/ م ــا أن امل ــه. كم عم

تســمح  اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب

ــكل  ــام ب ــي للقي ــل محام ــة بتوكي حي للض

ــل  توكي بموجــب  ــا،  ه عن  
ً
ــدال ب اإلجــراءات 

ــادة /45/. ــي وفــق امل خط

املتعلقــة  للشــروط  بالنســبة   -2  

حكمة: البد من التنويه  باختصاص امل

ــي  ــة ال تنظــر إال ف حكمــة األوربي ــى أن امل إل

ــدول األعضــاء  ــة ضــد ال الدعــاوى املوجه

 
ً
ــا ي حال وعددهــم  ــي  األورب ــس  جل امل ــي  ف

ــف  يختل ــي  األورب ــس  جل )امل ــة  دول  /47/

تكــون  أن  ــى  وعل ــي(  األورب االتحــاد  عــن 

ــم  بتحكي ــت  قبل قــد  ــة  املعني ــة  الدول

البروتوكــول  ــى  حكمــة، أي وقعــت عل امل

الســماح   ــى  عل ينصــان  ــذان  ل ال و11   9

حكمــة  امل أمــام  ــا  ه بمقاضات ملواطنيهمــا 

ــا فقــد وقعــت  ــة. بالنســبة لتركي ي األورب

 13 ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ــة  اتفاقي ــى  عل

أمــام  ــي  التقا�س ــت  وقبل  1950 نيســان 

ــون األول 1990.  ــخ 22 كان ــة بتاري حكم امل

حكمــة  امل ــدى  ل ــون«  »زب أفضــل  ــي  وه

عــدة  ــذ  من ــل  تحت ــا  ه أن إذ  ــة  ي األورب

ــدول  ال ــي عــداد  ف ــى  ــة األول ب ســنوات املرت

ــرة  ــاكات خطي ه ت ــا نتيجــة ان ه ت ــم إدان ــي ت الت

اإلنســان. حقــوق  ل

مــن  املوضــوع  ــي1  اآلت جــدول  ال

املتصــدرة  ــدول  ال ــن  ي ب ي حكمــة   امل ــل  قب

 2011  –   2004 ــي  عام ــن  ي ب ــاكات  ه ت لان

كل  ضــد  صــدرت  ــي  ت ال األحــكام  وعــدد 

ــا  ه حل ــم  ت ــي  ت ال الدعــاوى  وعــدد  ــا  ه من

حكمــة  ــى أن امل ــه إل ــي. مــع التنوي بالترا�س

الدعــاوى  وطــأة  تحــت  غارقــة  ــة  ي األورب

 
ً
خاصــة ــا  تركي ضــد  ــا  ه ي إل افــت  تته ــي  ت ال

ــي 2016/7/15،  ــة االنقــاب ف ــذ محاول من

ــي عــام 2017 عــدد الشــكاوى  إذ تجــاوزت ف

ــة. قضي  33000 ــجلة    املس

الدعــوى  لتدخــل   
ً
أيضــا ويشــترط 

يكــون  أن  حكمــة،  امل اختصــاص  ــي  ف

ــي  ت ــي ال ــاك قــد وقــع ضمــن األرا�س ه ت االن

موقعــة  ــة  دول قضــاء  لســيادة  تخضــع 

ــة  ــا تكمــن الصعوب ــة. وهن ــى االتفاقي عل

ــة  ن مدي ــي  ف وقعــت  ــاكات  ه ت االن أن  إذ 

ــي أراٍض ســورية  ــا وه ه ــن وضواحي عفري

ــي  ــة الســورية والت تخضــع لســيادة الدول

ــي؟ هــذه  جلــس األورب ــي امل ليســت عضــو ف

وتجاوزهــا  ــا  طرحه مــن  ــد  الب ــة  الصعوب

ــي  ائ ه ن ال القــرار  أمــر ممكــن مــع أن  وهــو 

ــة،  يعــود للمحكمــة  لتجــاوز هــذه العقب

ي من أن يســاند بالبراهين  البد للمشــتك

ــا،  ه ب املعمــول  القواعــد  )وفــق  ــة  واألدل

ــى  جــال يقــع عل ــي هــذا امل ــة ف ــم األدل تقدي

ــخ  ــي التاري ــن ف ي( أن عفري ــق املشــتك عات

ــت  كان ــاكات  ه ت االن ــه  في ــت  حصل ــذي  ال

ــه  ــة. وأن التركي ــة  تخضــع  لســيادة الدول

ــون  القان قواعــد  وفــق  اعتبارهــا  يمكــن 

خاضعــة  ــة«  تركي »مســتعمرة  ــي  الدول

ــر  غي أمــر  وهــو  ــة.  ي الفعل ا  لســيطرته

ــة تبرهــن  ي إذ يوجــد عــدة أدل مســتع�س

أن  ــى  وعل الســيادة  هــذه  فــرض  ــى  عل

ي منذ 18 آذار 2018  وحده  جيش الترك ال

عــدم  مــع   ( ــن  عفري ــي  ف ــي  الناه اآلمــر 

ــاكات  ه ت االن مــن  ــر  ي الكب العــدد  نســيان 

ــة غصــن  ي ــة عمل بداي ــذ  من ــا  اقترافه ــم  ت

 ،)2018 ــي  الثان ــون  كان  20 ــي  ف ــون  ت الزي

ــى ســبيل  ــة املتوفــرة، عل نذكــر مــن األدل

حصر: الصور والفيديوهات  املثال ال ال

بمجــرد  ــي  الترك ــش  جي ال أن  ــن  ي ب ت ــي  ت ال

ــم  العل برفــع  قــام  ــن  لعفري ــه  دخول

ــة،  حكومي ــي   مبان عــدة  ــى  عل ــي  الترك

ــخاص  األش مــن  ــد  العدي اعتقــال 

ــي  الترك ــش  جي ال ــل  قب مــن  مباشــرة 

ــي  ت ال الصــور  ــي،  النظام ــه  زي ــي  ف وهــو 

عســكرية  ــات  ي وآل ــود  جن انتشــار  ــن  ي ب ت

واملدرعــات  ــات  اب كالدب

سيفي إيزولي*
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ــع  توزي ــن،  عفري ــاء  أحي ــي  ف ــة  التركي

ــم  العل ــب مدرســية تحمــل  ــات وكت هوي

ــة   التركي ــة  بالعمل التعامــل  ــي،  الترك

هــذا  أن  ــى  إل ــا  ــخ… ويجــدر اإلشــارة هن ال

حكمــة  امل ــى  عل ــب  بغري ــس  ي ل املوضــوع 

ــة  ــة التركي ــى الدول ــى عل ــة وال حت ي األورب

ا  نفســها. فقد قبلت شــكوى تقدمت به

ــا ملصــادرة  ــة ضــد تركي ــة  قبرصي مواطن

ــرة  جزي شــمال  ــي  ف تقــع  ــا  ه ل عقــارات 

ــال  ــرة إياهــا ســلطة احت ب ــرص، ومعت قب

ــى شــمال  ــة عل ي ا الفعل تمــارس ســيادته

ــذا  ه ب ــادات  ه اجت عــدة  يوجــد  ــرة.  جزي ال

ــي  ف ــا  ه ي إل اإلشــارة  مــن  ــد  والب الصــدد 

ــا للمحكمــة  ــم تقديمه ت ــي ي ت املذكــرة ال

ــادات  ه االجت هــذه  ــى  عل االســتناد  ألن 

ــن  ي ب التشــابه  ــى  عل البرهــان  ــم  وتقدي

النجــاح. فــرص  يضاعــف  ــن،  الوضعي

3 – بالنســبة للشــروط املتعلقــة 

ــه  ل ــا  نوهن كمــا  الدعــوى:  بمضمــون 

 قبــول أي دعــوى، يتطلــب وجــود 
ً
ســابقا

ــي  ف مكرســة  ــة  حري أو  حــق  ل ــاك  ه ت ان

ــاك مــن  ه ت ــة وأن يكــون هــذا االن االتفاقي

ــم هــذا  ــن رغ ــة عضــو. ولك مســؤولية دول

ــد  ــب قواع ــه، حس ــن ل ــرد ال يمك ــإن الف ف

ــى  إل مباشــرة  جــوء  الل ــي،  الدول ــون  القان

أن  ــه   ي عل ــب  يترت ــل  ب ــي،  الدول القضــاء 

ــا  محاكمه أمــام   
ً
أوال ــه  ت دول ــي  يقا�س

كل  يســتنفذ  أن  ــى  إل ــا  ه قوانين ووفــق 

وفقــط  ــة.  ي الداخل ــي  التقا�ض طــرق 

ــى  حصــول عل ــم يتمكــن مــن ال ــا ل عندم

ــو  ــى مــا يصب ــم يصــل إل  أو ل
ً
حقــه كامــا

ــى  إل جــوء  الل بعدهــا  ــه  يمكن ــه،  ي إل

ــي. هــذه القاعــدة معروفة  القضــاء الدول

    .)subsidiarité( »ــدأ »التكامــل باســم مب

العــدل  محكمــة  أشــارت  وقــد 

ــخ  ــا بتاري ه ــي قــرار ل ــي الهــاي ف ــة ف ي الدول

ــن  ي ب خــاف  بشــأن   1959 آذار   12

هــذا  أن  وسويســرة  املتحــدة  ــات  الوالي

ــي  الدول ــون  القان ــى  إل املســتند  ــدأ  املب

ــزام وواجــب الدولة  ت ــع مــن ال ــي، ينب العرف

ــة  وحماي اإلنســان  حقــوق  ــرام  باحت

ــا  ه ي عل يقــع  ــذا  ه ل ــا.  ه مواطني حقــوق 

إصــاح  مســؤولية  ــى  األول بالدرجــة 

ــي  ــاكات، ف ه ت ــة االن الوضــع وواجــب معاقب

ــف  ــم ت ــا ول ه ــة واجب ــؤدي الدول ــم ت حــال ل

ــى  جــوء إل ــا الل ه ــا، يمكــن ملواطن بالتزاماته

لينصفــه. املتمــم  ــي  الدول القضــاء 

ى املدعون   وفق القاعدة كان عل
ً
إذا

شــكاواهم  ــم  تقدي ــن  عفري ــي  أهال مــن 

ــة، مســتعينين  حاكــم التركي ــى امل أوال إل

ــراك  أت ــن  ي بمحامي حاجــة  ال حســب 

الطعــن  طــرق  كل  يســتنقذوا  وأن 

ــن التركيــة،  ي ــي القوان ــا ف ه ي املنصــوص عل

ــم،  ــى حقه ــم عل ــدم حصوله ــال ع ــي ح وف

ــة  ي حكمــة األورب ــى امل إل التوجــه بعدهــا 

خــال مــدة ال تتجــاوز الســتة أشــهر مــن 

ــي. ائ ه ن ال أو  ــرم  املب حكــم  ال صــدور 

اســتثناءاتها؛  قاعــدة  ــكل  ل ولكــن 

ــي  التقا�س طــرق  اســتنقاذ  وقاعــدة 

 
ً
نظــرا ا  اســتثناءاته ــا  ه ل ــة  ي الداخل

بحقــوق  املتعلقــة  النزاعــات  لطبيعــة 

فــإن  ــذا  ه ل ــا.  ه وخاصيت اإلنســان 

ــدأ  املب هــذا  ــق  تطب ــة  ي األورب حكمــة  امل

ــة  حي الض إعفــاء  ــا  ه ل ويمكــن  ــة.  بمرون

ــة  الوطني حاكــم  امل ــى  إل جــوء  الل مــن 

ــة  ــة النظري ــن الناحي ــا ال تتوفــر م عندم

ــن  اليقي مــن  ــة  ي ــة وبدرجــة عال ي والعمل

ــاك  ه ت االن ــاء  ه إن تكفــل  مقايضــة  طــرق 

نجــاح  يكــون  ــا  عندم أو  الضــرر.  ــر  وجب

 (  
ً
مســبقا ــه  من  

ً
ميؤوســا  

ً
أمــرا الدعــوى 

ســاس  و  ــا  ي إيطال  / ســيدوجفيك  قــرار 

الوصــول  يكــون  ــا  عندم أو  فرنســا(   /

ــر  غي أو   
ً
عســيرا  

ً
أمــرا حاكــم  امل هــذه  ــى  إل

مختلفــة  ألســباب  ــي  للمدع  
ً
ــا ممكن

ــم  العل مــع  ــة.  ي األورب حكمــة  امل تقدرهــا 

ال  ــة  الفاصل ــة  ي الدول حــدود  ال أن 

ــم  تقيي ــة.  عقب ــا  ه ذات بحــد  تشــكل 

تقــاس  ال  النجــاح  وفــرص  ــة  الصعوب

ــوبجكتيف(  ــخصية )س ــر ش ي ــق معاي وف

ــة  موضوعي ــر  ي معاي مــن  ــد  ب ال  ــل  ب

ــات  معطي ــى  عل ترتكــز  ــف(  )اوبجكتي

ــي  املدع ــا  يقدمه ــة  ومنطقي ــة  واقعي

ــرر ســبب عــدم  ب ي ــة ل ي للمحكمــة األورب

ــة  ي الداخل املقايضــة  لطــرق  اســتنفاذه 

ــدرس  ت حكمــة  امل ــا.  ه ي إل جــوء  الل ــل   قب

رغــم  حــدة  ــى  عل ــة  حال كل  وتقــرر 

إحــدى  ــي  فف مشــتركة.  ــر  ي معاي وجــود 

ــا  ــد تركي ــار ض ــوى أكديف ــا: دع ه اجتهادات

ــول 1996  ل ــخ 16 أي رقــم 93/21893 بتاري

الدعــوى  ــي  ف النظــر  حكمــة  امل ــت  قبل

ــد الرحمــن اكديفــار  ــي عب رغــم أن املدع

طــرق  اســتنفاذ  شــرط  ــرم  يحت ــم  ل

قرارهــا  ــررت  وب ــة.  ي الداخل ــي  التقا�س

ــار الوضــع  ــن االعتب بضــرورة األخــذ بعي

الســائد  والوضــع  ــي  للمدع ي  ــخ�س الش

ــة  حقوقي ــة ال ــي ذاك الوقــت مــن الناحي ف

شــرق  ــوب  جن مناطــق  ــي  ف والسياســية 

ــل  عل املذكــورة  ــة  القضي ــي  ف ــا.  تركي

عــدم  ــه  ت ل عائ افــراد  مــن   7 مــع  اكدفــار 

بســرد  ــي  الترك القضــاء  ــى  إل ــم  ه جوئ ل

ــي  وه ــك  ذل عــن  ــم  ه ثنت ــي  ت ال األســباب 

قــد  دياربكــر  مقاطعــة  ــي  ف ــم  ه منازل أن 

جندرمــة  ال ــل  قب مــن   
ً
عمــدا أحرقــت 

ب  ـــ  ال شــنه  جــوم  له  
ً
ــا انتقام ــة  التركي

ــك  ل ت ــي  ف جندرمــة  لل مخفــر  ــى  عل ك  ك 

ــم يســبق  ــي ل املنطقــة. وأن القضــاء الترك

جندرمــة  ال بمســؤولية  ــرف  اعت وأن  ــه  ل

اقترفــت  ــرة  ي كث ــة  ل مماث ــاكات  ه ت ان عــن 

ــة  الدول ــأن  وب ــا  تركي شــرق  ــوب  جن ــي  ف

جمــع  ل مســتقل  ــق  تحقي ــأي  ب تقــم  ــم  ل

للمحاكــم،  ــا  تقديمه ــدف  به ــة  األدل

ــة عــن ممارســات  ــر راضي ــا غي أنه لتثبــت ب

تصرفــوا  ــوا  كان إذا   
ً
طبعــا ــا،  ه موظفي

ــر  يتعث ــه  أن وب الســلطات،  أوامــر  خــارج 

كــون  ــان  عي شــهود  إيجــاد  ــم  ه ي عل

جندرمــة  ال انتقــام  يخشــون  الشــهود 

ضدهــا،  بشــهادتهم  ــوا   أدل ــا  م إذا 

وحــرق  ــم  ه أموال ســلبهم  نتيجــة  ــم  ه وأن

ــات  ي اإلمكان ــم  ه لدي ــس  ي ل ــم،  ه منازل

ــي  حام امل نفقــات  لدفــع  الازمــة  ــة  املادي

مجتمعــة  األســباب  ــذه  ه ل حكمــة...  وامل

املقاضــاة  طــرق  يســتنقذوا  ــم  ل ــم  ه فإن

هــذه  ــي  ف  
ً
ــا ي جل ــدو  ب ت ــي  ت ال ــة  ي الداخل

ــر  غي ــا  ه أن ــد  أكي شــبه  وبشــكل  ــة  حال ال

ــج  ج ح ال ــرت  ب اعت حكمــة  امل ــة.  مجدي

ــم  ــوى رغ ــي الدع ــر ف ــت النظ ــة وقبل كافي

ــا قلبــت  ــل أنه عــدم اســتيفاء الشــروط، ب

حكومــة  ال ــى  عل ــل  ي الدل ــم  تقدي ــق  عات

تبرهــن  ــي  لك ــي  املدع مــن   
ً
ــدال ب ــة   التركي

ــة  ــي فعال ــك ســبل تقا�س ــا تمتل ه ــى أن عل

تنصــف  أن  ــا  ه ل يمكــن  كان  ــة  ه ونزي

ــاكات.  ه ت ــي االن أكديفــار وتعاقــب مرتكب

مــن  تتمكــن  ــم  ل ــة  التركي ــة  الدول  
ً
طبعــا

ــة. القصي هــذه  ــي  ف ــا  ه ت إدان وتمــت  ــك  ذل

حكمــة  ــاع امل ــد النجــاح بإقن بالتأكي

ــي  ف النظــر  اإلنســان  حقــوق  ل ــة  ي األورب

ــم  إرغامه دون  ــن  عفري أهــل  شــكاوى 

ــي،  الترك القضــاء  ــى  إل  
ً
مســبقا جــوء  الل

وجــود  فرغــم  بالســهل.  ــس  ي ل  
ً
أمــرا

ــح  حكمــة ترج ــدة إال أن امل ــادات عدي ه اجت

واألخــذ  حــدة  ــى  عل ــف  مل كل  دراســة 

ــة.  ــات كل حال ــار خصوصي ــن االعتب بعي

ــة  ــاة الرهيب ــاكات الفظيعــة واملعان ه ت االن

ــب  تتطل ــن  عفري أهــل  يعيشــها  ــي  ت ال

وكمــا  حــاوالت.  وامل ــود  جه ال كل  ــذل  ب

يحــاول  ال  مــن  ــي  الفرن�س ــل  املث يقــول 

ــيء. �س ــى  عل يحصــل  ال  ــيء،  �س

املوقــع  ــي  ف مــدرج  جــدول  ال  -1

. ــي ن و لكتر إل ا

ي. ي القانون الدول * دكتورة ف
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عفرين وإمكانية... تتمة

إحياء سنوية الراحلة زينب حسن
ــت منظمــة  ــن 29 نيســان، أحي ي ن األث

ــي(  )يكيت الوحــدة  حــزب  ل الدرباســية 

ــل  لرحي ــى  األول الســنوية  الذكــرى 

ــا  ــارة ضريحه ــن، بزي ــب حس ــا زين ه رفيقت

ــت  حي الدرباســية،  ــرة  مقب ــي  ف ــن  الكائ

ــا،  روحه ــى  عل الفاتحــة  ســورة  ــرأت 
ُ
ق

باســم  كلمــة  ــى  عي�س خديجــة  وألقــت 

مناقــب  عــن  ــا  ه في ــت  تحدث املنظمــة، 

ــا. ه ونضال ــدة  الفقي

ــوة  ــت عض ــن كان ــب حس ــة زين الراحل

حــزب،  لل ــي  كان واشــو  ــرة  دائ ــة  جن ل ــي  ف

ــم  ي وتعل ــة  حماي ــة  جن ل ــي  مؤس�س ومــن 

الدرباســية. ــي  ف ــة  الكردي اللغــة 

لقاء سياسي في حي الشيخ مقصود بحلب
ــٌد  وف شــارك  نيســان،   24 األربعــاء 

ــي  ــي( ف ــدة )يكيت مــن منظمــة حــزب الوحـ

ي مقّر فرع مجلس  ــي ُعقد ف لقاء سيا�س

ــي  -ح ــب  بحل ــة  الديمقراطي ا  ســوري

الذكــرى  بمناســبة  مقصــود،  الشــيخ 

ــث  ــه، حي ــى افتتاح ــة عل ــنوية الثاني الس

ــات  ي قــوى وفعال مــن  ــاول املشــاركون  ن ت

ــة  ــاع الراهن ــة األوض ــية واجتماعي سياس

ــا ســوريا.  ه ب تمــر  ــي  ت ال

ــي  ف ــدة  الوحـ ــدوب  من ركــز  وقــد 

ــي  حــوار الوطن ــة ال ــى أهمي ــه عل ت مداخل

ــة. املطلوب السياســية  ــول  حل وال

ــى ضــرورات التآلــف  وكذلــك ركــز عل

ــوريا  ــي س ــرد ف ـ
ٌ

ــن الك ي ــترك ب ــل املش والعم

ــم. ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــي مواجه ف



13الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 307 /  نيسان  2019 م - 2631ك فكر ورأي

 طموح... خماطر وتهديدات
ٌ
منبج، واقع

ــة  ــج مــن املــدن املهّم ــة منب ن عــّد مدي
ُ
ت

ــا  ه أهميت وتعــود  الســوري،  الشــمال  ــي  ف

ــا  ه موقُع  -1 ــا:  ه من عــّدة  عوامــل  ــى  إل

ــح  تي ُي الســوري  الشــمال  وســط  ــي  ف

بالشــمال  ي  الشــرق الشــمال  ــط  رب ــا  ه ل

ــة  ي ــة الغرب جه ــي ال ف ــا تقــع  ه ــي كون الغرب

ــر الفــرات وتبعــد مســافة خمــٍس  ه مــن ن

طــّل 
ُ
ــر. 2– ت ه ن  مــن ال

ً
ــرا ــو مت وعشــرين كيل

وهــذا  الشــمال  ــي  ف الطــرق  أهــّم  ــى  عل

 
ً
ــا ّم مه  

ً
ــا تجارّي  

ً
ــرا معب ــا  ه يجعل املوقــع 

ــا  طريقه عــن  التجــاري  النقــل  يســّهل 

املســاحة  مــن  ــة  ي جنوب ال ــة  جه ال ــى  إل

ــرقية  ــة الش جنوبي ــا ال ه ــورية بطرفي الس

يمكــن  ــك  ــة، 3- كذل ي الغرب ــة  ي جنوب وال

مــن  ــّري  ب ال التجــاري  النقــل  يمــر  أن 

املناطــة  ــف  مختل مــن   
ً
ــا ي آت ــا  ه خال

ــس  ــراق وبالعك ــا والع ــى تركي ــورية إل الس

ــب  حل ــة  ن مدي مــن  ــا  ه لقرب ــك  وذل  ،
ً
أيضــا

الســورية  حــدود  ال ومــن  ــة  جه مــن 

ــن  ي ــا وب ه ــة أخــرى، إذ بين ــة مــن جه التركي

ــن  ي ثاث عــن  ــد  تزي ال  مســافة  حــدود  ال

ــع  ــث يمكــن نقــل البضائ  حي
ً
ــرا ــو مت ل كي

مــن  بســهولة  ــة  الصناعي واملعــّدات 

ي  ا والطرق الت يه ي تشــرف عل املعابر الت

ــي  ــة ف ن ــا. 4– تموضــع املدي ه تمــّر مــن خال

ــس  ــدل وتضاري ــاخ معت من منطقــة ذات 

كافــة  ــى  عل ومفتوحــة  مســتوية 

التوســع  ــى  عل مســاعد  عامــل  ــات  جه ال

األمــر  وهــذا  االتجاهــات  ــكّل  ب ــي  العمران

االســتثمارات  اســتقطاب  ــى  عل ــّجع  يش

خــازن  امل ــاء  ن وب ختلفــة  امل والشــركات 

ــة  ن ــرة ويجعــل املدي ي واملســتودعات الكب

ــر. والتصدي لاســتيراد   
ً
مركــزا

ــة  االقتصادي ــة  األهمي ــذه  ه ل

سياســية  ــة  أمني وألســباب  ــة  التجاري

ــزاع  ن ال أطــراف  مــن  طــرف  كل  يحــاول 

ــى  عل الســيطرة  ا  ســوري ــي  ف ــر  الدائ

ــا ضمــن مناطــق نفــوذه.  ه ــة وجعل ن املدي

العســكرية  ــة  الناحي مــن  اآلن  ــي  فه

تحــت ســيطرة مجلــس منبــج العســكري 

ــا  وريفه ــة  ن املدي ــة  بحماي يقــوم  ــذي  ال

ويحافــظ  العســكرية  ــة  الناحي مــن 

ــس  جل ــى األمــن واالســتقرار، وهــذا امل عل

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  مــن  جــزء 

ــة  ي ــة إدارة مدن ن )قصــد(، كمــا أّن للمدي

املؤسســات  ــى  عل تشــرف  ــة  ديمقراطي

األمــور  ــم  بتنظي وتقــوم  واألعمــال 

ــي  ف القطاعــات  ــف  بمختل املتعلقــة 

ــس  مجل خــال  مــن  ــا  وريفه ــة  ن املدي

وقــد  ــذي،  تنفي ــس  ومجل ي  تشــريع

تشكلت هذه اإلدارة بعد تحرير املدينة 

اإلســامية  ــة  الدول ــم  تنظي مــن  ــا  وريفه

ــذ  عــام 2016م، فمن ــف  ــي صي ف )داعــش( 

أمــام  واإلدارة  اآلن  ــى  وإل ــن  حي ال ــك  ذل

ــة،  مصيري ــة  وتجرب صعــب  امتحــان 

خدمــات  ال ــم  تنظي ــى  عل ــت  عمل فقــد 

املؤسســات  وتشــكيل  ــام  امله ــع  وتوزي

ــر  الدوائ ــل  وتأهي ختلفــة  امل واإلدارات 

لتقــوم  ــا  ه تفعيل وإعــادة  املتضــّررة 

حــة  والص ــم  ي والتعل ــة  ي كالترب ــا،  ه بعمل

ــن  والتموي واملواصــات  ــة  ي واملال

ــة  ــب املنظمــات اإلنســانية العامل ومكات

هــذه  بفضــل  وهكــذا  ــة،  ن املدي ــي  ف

ــي  أهال مــن  ــاء  ن األب ــود  وبجه املؤسســات 

ــّم االهتمــام باملرافــق العامــة  ت املنطقــة 

ــة  الضروري ــاس  ن ال ــن مســتلزمات  وتأمي

والوقــود،  ــاء  والكهرب ــاء  وامل ــز  خب ال ــل  مث

ــم  ي والتعل حــة  الص خدمــات  ــك  كذل

ــم  ــر فــرص العمــل للنــاس، مــع العل وتوفي

ــر  ــي عــن التقصي ــي التغا�س ــه ال ينبغ
ّ
أن

ــي بعــض األماكــن جــّراء  ف ــذي يحصــل  ال

ــة  ل
ّ
ــات املوجــودة املتمث ــة التحدي مواجه

وســوء  ــة،  األمني خاطــر  امل ببعــض 

وشــبكة  ــة  ن املدي بشــوارع  االهتمــام 

ى األحياء والقرى،  الطرقات الواصلة إل

ــى الناجمــة عــن ازدياد الكثافة  والفو�س

ــرة  ــات وكث ــادة عــدد املركب الســكانية وزي

أماكــن تصليــح الســيارات ضمــن شــوارع 

ــد بأماكــن مخّصصــة  ــة دون التقّي املدين

تشــغيل   
ً
ــا أحيان ــم  ت ي ال  كمــا  ــك،  لذل

ــرة  خب وال الكفــاءة  بحســب  ــن  ي العامل

ــة العمل  ي ــي آل ــر ف ــا يؤث واالختصــاص، مّم

ــي  ــت الظــروف ف ّي، فــإذا كان بشــكٍل ســلب

ملســايرة  نفســها  فرضــت  قــد  ــة  البداي

ــة  وقل الوقــت  ــق  ضي بســبب  األمــر  هــذا 

إعــادة  مــن  ــّد  ــرات والكفــاءات، فاب خب ال

ــي  ف املوجــودة  ــة  حال ال هــذه  ــى  إل النظــر 

ــدارك  ــاء وت ــي األخط ــر، لتاف ــض الدوائ بع

لوضــع  ــع  املتاب ــرى  ي  
ً
ــا عموم ــر.  التقصي

االســتقرار  مــن   
ً
نوعــا ــا  وريفه ــة  ن املدي

ــكل  ب جتمــع  امل ــدى  ل النفســية  والراحــة 

ــى  إل ــك  ذل أّدى  وقــد  ــه،  ات ومكّون أطيافــه 

الواقــع  ــى  عل ــي  اإليجاب االنعــكاس 

ــاد  االزدي مشــاهدة  خــال  مــن  امللمــوس 

حركــة  ال ــي  ف ــع  والتوّس ي  الســكان

والصناعــات  حــرف  ال ــرة  وكث ــة  ي العمران

الســوق  حركــة  وانتعــاش  ــرة  الصغي

التجارية من خال تواجد مستودعات 

ــرة  ي الكب خــازن  وامل االســتهاكية  ــواد  امل

ــزات املتنوعــة  ــف القطــع والتجهي ختل مل

ــوي  تحت ــدة  جدي أســواق  ــروز  وب

ــب  وأغل االحتياجــات  مجمــل  ــى  عل

ــك  ــى ذل ــف إل ــة، أض حياتي ــتلزمات ال املس

ــن  املوظفي مــن  ــر  ي الكب العــدد  ماحظــة 

ــى العمــل  ــال عل ــة واإلقب ــدي العامل واألي

ــا، وتجــدر  ــة وريفه ن ــاء املدي ن ــل أب مــن قب

ــة  ن ــى أّن املدي ــي هــذا الســياق إل اإلشــارة ف

ــي  ت ال ــة  ي حل امل ــة  ي الغذائ ــوارد  بامل ــة  ّي غن

ــي  ــن االســتهاك اليوم ــى تأمي تســاعد عل

ــل  حاصي ــي، كامل حل ــاد امل ــر االقتص وتوفي

ــجار  واألش خضــروات  وال ــة  الزراعي

ــث  حي ــة،  ي حيوان ال ــروة  ث وال املثمــرة 

ــت  بالزي ــة  ن املدي أســواق  ــف  الري ي 
ّ

يغــذ

والرمــان  ــب  والعن ــن  ي ت وال ــون  ت والزي

حــم  الل ــب  جان ــى  إل جــوز  وال ــوز  ل وال

والبيــض  ــن  جب وال ــن  ب ل وال ــب  ي حل وال

ــك  ــر ذل ــس والعســل وغي والســمن والدب

ى حّب  ي، وهذا يدّل عل
ّ

حل من اإلنتاج امل

ــي  ــاج واملشــاركة ف ت الســكان للعمــل واإلن

ــذي  ال واالقتصــادي  التجــاري  النشــاط 

ويعكــس  ــة  والتنمي التطــّور  ــى  إل ــؤدي  ي

حــب  عــن  الناتجــة  ــة  ي اإليجاب ــروح  ال

ــدى  ل ــادل  املتب ــجام  واالنس التعــاون 

ــى  عل املســاعدة  ــك  كذل املنطقــة،  ــاء  ن أب

ــذ  ب ن مــن خــال  األمــن واالســتقرار  دوام 

ــة  ــي وإزال ــّرف الدين ــض التط ــف ورف العن

الســلبية  وآثارهــا  حــرب  ال فــات 
ّ
مخل

ــة  زمني ــرة  فت جتمــع  امل ــا  ه من ــى  عان ــي  ت ال

ــر  ي الكث ــا  ه حيت ض وراح  ــرة  قصي ليســت 

ــاء، مــن أطفــال ونســاء وشــباب  مــن األبري

ــرات مــن  ا العش ــببه ــى بس ــيوخ، وضّح وش

ــة  حري ال ســبيل  ــي  ف ــم  بأرواحه الشــهداء 

والكرامــة. 

مــن  ــد  الب الواقــع  هــذا  أمــام   
ً
إذا

ــع  ــذي يتمّت جتمــع ال ــى أّن امل ــد عل التأكي

تكــرار  ــد  يري ال  ــة  ي اإليجاب ــروح  ال ــذه  ه ب

ــي عــودة  املأســاة مــّرة أخــرى وال يرغــب ف

ــي  تنته أن  يأمــل  كمــا   ،
ً
ــدا أب حــرب  ال

ا  ســوري ــي  ف املناطــق  كل  ــي  ف حــرب  ال

الســوري  الشــعب  ــى  عل الســام  ويعــّم 

ــوس  جل وال حــوار  ال لغــة  خــال  مــن 

ــدو أّن  ب ــة املفاوضــات. لكــن ي حــول طاول

ال  ــة  ي والدول ــة  اإلقليمي القــوى  بعــض 

يعــود  ــد أن  يري ــه هــذا األمــر وال  ل ــروق  ي

ــى أي منطقــٍة مــن املناطــق  االســتقرار إل

ي ســوريا  الســورية، وأّن إحال الســام ف

ــى هــذا  ــه، فــا يتما�س حت ــس مــن مصل ي ل

أهــواء  مــع  ــج  منب ــي  ف املســتقر  الوضــع 

ــه  حت مصل مــن  ــس  ي ول البعــض،  هــذا 

بالطــرق  الســورية  املشــكلة  حــلَّ 
ُ
ت أن 

تحــاول  القــوى  هــذه  فنجــد  الســلمية، 

ــف  ــي مختل ــدوام ف ــى ال ــاكل عل ــق املش خل

ــى  عل ــج  منب ــي  فف الســورية،  املناطــق 

ــة واألخــرى  ــن الفين ي ــال نجــد ب ســبيل املث

ــا  ه ب تقــوم  ــي  ت ال ــة  ي اإلرهاب ــرات  التفجي

ــة  ي اإلرهاب للتنظيمــات  تابعــة  ــا  خاي

ــى  الفو�س إحــداث  ــا  ه ورائ مــن  ــدف  ته

واالضطــراب وزعزعــة األمــن واالســتقرار 

حهــم، هــذا  ــاك النــاس وضــرب مصال وإرب

ــدات  ــة أخــرى التهدي ــة، ومــن جه مــن جه

ــي  ف املســؤولين  وتصريحــات  ــة  التركي

ى رأسهم الرئيس  حكومة التركية وعل ال

 
ّ

ــا تكــف ــان، ف ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك

ــج  ــة بمنب ــن املطالب ــات ع ــذه التصريح ه

ــة  ن ــى املدي ــيعود إل ــن س ــأّن األم ــاء ب واالّدع

ــا  ه ي ــة عل إذا مــا ســيطرت القــوات التركي

ــة  ن املدي ــد  تعي ســوف  القــوات  هــذه  وأّن 

ــأّن  ب ــك  ذل ــي  ف جــة  ّج متح ــا،  ه أبنائ ــى  إل

ــي  ف ــل  ب ــا  ه حاب ــد أص ي ــي  ف ــة ليســت  ن املدي

بحســب  ــة(  ي اإلرهاب جماعــات  )ال ــدي  أي

ــة مــن  ــي محاول ــك ف ــك االّدعــاءات، وذل ل ت

العــام  ــرأي  ال خــداع  ــة ل التركي حكومــة  ال

لكســب  ختلفــة  امل األوراق  باســتخدام 

ــٍج واهية  ج ــا بح حه معركــة النفــوذ لصال

أطمــاع  ــا  ه ورائ ــي  تخف ــة  باطل ــع  وذرائ

ــات  وغاي اســتعمارية  ــا  ونواي ــة  ي احتال

ــة  ي الداخل ــات  باالنتخاب ــق 
ّ
تتعل أخــرى 

حــدود  خــارج  ــى  إل األزمــات  ــر  وتصدي

ــش عــن  جي الشــعب وال بإشــغال  ــا  ه ت دول

ــة. حتمل امل ــة  ي الداخل املشــاكل 

خورشيد برافي
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3 آالف مضرب عن الطعام و /50/ شخصية عاملية حاصلة على جائزة نوبل 
يطالبون برفع العزلة عن الزعيم عبد اهلل أوجالن

اإلنســان  حقــوق  ــة  جمعي ــت  ن أعل

نيســان   30 ــخ  بتاري ــان  ي ب ــي  ف ــا  تركي  –

 /90/ ــي  ف  
ً
ــخصا ش  /2983/ أن   ،2019

ــون  يضرب ــا  تركي أنحــاء  ــع  بجمي  
ً
ا ــجن س

الظــروف  ــى  عل  
ً
احتجاجــا الطعــام  عــن 

ــى  عل املفروضــة  ــة  والعزل القاســية 

ــي  ف أوجــان  هللا  ــد  عب الكــردي  ــم  الزعي

ــرة مرمــرة، الــذي أودع  ــي- بحي ــجن إمرال س

1999م. عــام  ــذ  من ــه  في

ــعوب  ــزب الش ــن ح ــة ع ــت النائب وكان

 leyla( كوفــن  ــى  ليل  HDP ــي  الديمقراط

 عــن الطعــام 
ً
ــا ــدأت إضراب Güven( قــد ب

ــي،  ــي املا�س ــرين الثان ــي تش ــجن ف ــي الس ف

بعــد  ــا  ه ــى اآلن بمنزل ــه وإل واســتمرت في

إطــاق ســراحها.

الطعــام  ــاول  ن ت ــون  املضرب يرفــض 

ــاول  تن ب ويكتفــون  ــم،  ه ل قــدم  ُي ــذى  ال

والســكر  ــح  املل ــل  ي ومحال ــات  الفيتامين

ــم  ه ــد من ــاة العدي ــث حي ــاء، حي وشــرب امل

خطــر. ال تحــت 

ــَر  ــم ي ــة أن أوجــان ل جمعي وذكــرت ال

محاميه منذ عام 2011، فيما زاره نواب 

ــمح  ــرة عــام 2015، وُس أكــراد للمــرة األخي

ــي 12  ــاعة ف ــف س ــه لنص ــقيقه بزيارت لش

ــي. ــي املا�س ــون الثان كان

ــخصية  ش  /50/ وانضــم  هــذا 

ــم  العال ــي  ف مختلفــة  جنســيات  مــن 

ــى  إل ــل  نوب ــزة  جائ ــى  عل ــن  ي حاصل وال

 )leyla Güven( كوفــن  ــى  ليل ــة  ب مطال

عــن  ــة  العزل ــاء  ه إلن ــة  التركي حكومــة  ال

ــن  حتجزي امل ــع  وجمي أوجــان  ــدهللا  عب

ــر  عب ــك  وذل ــاد.  ب ال ــي  ف السياســيين 

ــا: نصه ــي  ل فيماي رســالة* 

ــزون  الفائ  ، ــاه  أدن املوقعــون  نحــن 

جنســيات  ــل ومــن مختلــف ال ــزة نوب بجائ

ــة  التركي حكومــة  ال ندعــو   ، ــم  العال ــي  ف

ــام  للقي  ،
ً
ــا عموم ــي  الدول جتمــع  وامل

لإلفــراج  ــة  ي وعمل ــة  عاجل بخطــوة 

ــع  وجمي أوجــان  هللا  ــد  عب الســيد  عــن 

هــذه  ــي  ف ــا  تركي ــي  ف ــرأي  ال ــي  معتقل

حرجــة. ال حظــة  الل

ــات  ــع مئ ــا م ــن تضامنن ــر ع ــذا نعب وبه

ــن  ي ب املطال الطعــام،  عــن  ــن  ي املضرب

ــة  ي البرملان ــم  ه بين ومــن  ــم،  ه عن باإلفــراج 

ــون أكــراد  ي ــى كوفــن وبرملان ــة ليل الكردي

ــي  ــم ف ــث حياته ــر، حي ــار بك ــي دي ــرون ف آخ

محــدق. خطــر 

ونقــف  أيضــا  ــا  ن صوت نضــم  كمــا 

ــاء  ه إلن ــة  ي الدول ــة  ب املطال ــب  جان ــى  إل

ــجناء  ــة عــن عبــد هللا أوجــان والس العزل

ــي 18  ف ــا الصــادرة  ــي تركي ف السياســيين 

.2019 نيســان 

ايســكويفل،  ــز  أدولغوبيري  -

ــل  نوب ــزة  جائ ــى  عل ــز  حائ ــي  األرجنتين

1980 للســام 

ــدا الشــمالية،  ن ــي وليامــز، ايرل - بيت

ــل للســام1976 ــزة نوب جائ

ــا،  أفريقي ــوب  جن ــو،  توت ــد  ديزمون  -

1984 للســام  ــل  نوب ــزة  جائ

ــا،  - ف. و. دي كارك، جنــوب أفريقي

ــل للســام 1993 ــزة نوب جائ

- جودي ويليامز، الواليات املتحدة، 

جائزة نوبل للسام 1997

ســيمور  ــا،  راموس-هورت جــوزي   -

للســام1996 ــل  نوب ــزة  جائ الشــرقية، 

ــا،  ليبيري ــووي،  كب ــا  روبرت ليمــا   -

2011 للســام  ــل  نوب ــزة  جائ

ــدا  ن ــر، ايرل ــد كوريكــن ماكوي - مايري

ــل للســام 1976 ــزة نوب الشــمالية، جائ

كوســتاريكا،  ــاس،  اري اوســكار   -

1987 للســام  ــل  نوب ــزة  جائ

ــزة  جائ ــران،  اي ــادي،  ب اي شــيرين   -

 2003 للســام  ــل  نوب

ــات  الوالي هيرشــباخ،  ر.  ــي  دودل  -

ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب ــزة  جائ املتحــدة، 

1986

ــات  الوالي كــوري،  جيمــس  ــاس  ي ال  -

1990 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــي  ف ــل  نوب ــا،  ي أملان ــل،  ارت جيرهــارد   -

2007 ــاء  الكيمي

ــل  ــو نوب - يوكيــم فرانــك، أملانيا/س.ي

ــاء 2017 ــي الكيمي ف

ــي  ــل ف ــدا، نوب ــي، كن - جــون س. بوالن

1986 ــاء  الكيمي

ــات  الوالي ــس،  ي مول ب.  كاري   -

1993 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــا  ي بريطان هاندرســون،  ريشــارد   -

 2017 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب ــى،  العظم

ــات  الوالي ــس،  كروب  . هـــ ــرت  روب  -

 2005 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي ــرج،  ب كورن د.  روجــر   -

 2006 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي ســيش،  ر.  تومــاس   -

1989 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

املتحــدة،  ــات  الوالي ــرت،  ب كل ــر  ت وال  -

1980 ــاء  الكيمي ــي  ف ــل  نوب

ــي  ف ــل  نوب ــوان،  اي ت ــي،  ل ت.  ــوان  ي  -

1986 ــاء  الكيمي

ــات  الوالي برســكوت،  س.  ادوارد   -

ــة  ــوم االقتصادي ــي العل ــل ف ــدة، نوب املتح

2007

ــات  الوالي ماســكين،  س.  ــك  اري  -

ــة  ــوم االقتصادي ــي العل ــل ف ــدة، نوب املتح

2007

ــل  ــج، نوب ــد، النروي ــن إي. كيدالن - في

ــة 2004 ــوم االقتصادي ــي العل ف

ــي  ــل ف ــا، نوب ي - اليفــر هــارت، بريطان

ــة 2016 ــوم االقتصادي العل

ــي  ف ــل  نوب ــدا،  كن ــرو،  مون ــس  ي ال  -

2013 اآلداب

ــل  ــك، النمســا، نوب ــد جيلين - الفري

ــي اآلداب 2004.  ف

ــا،  إفريقي ــوب  جن ــي،  كوت�س م.  ژ.   -

  2003 اآلداب  ــي  ف ــل  نوب

ــرو،  ي ب ل ــوزا،  ي ل فارغــاس  ــو  ماري  -

2010 آداب  ــل  نوب

ــل  نوب ــا،  نيجيري ســوينك،  وول   -

1986 آداب 

ــات  الوالي ــدر،  كري و.  كارول   -

2009 الطــب  ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

سويســرا،  فيشــر،   . هـــ ــد  ادمون  -

1992 الطــب  ــي  ف ــل  نوب

ــي  ف ــل  نوب النمســا،  ــدل،  كان ــك  اري  -

2000 الطــب 

ــي  ف ــل  نوب ــا،  ي أملان ــر،  ه ي ن ــن  ارفي  -

1991 الطــب 

ي  - ژ. روبن مارن ، اســتراليا ، نوبل ف

الطب 2005

ــا،  ي بريطان زوســتاك،  و.  جــاك   -

2009 الطــب  ــي  ف ــل  نوب

ــات  الوالي ــل،  حارتوب  . هـــ ــد  ليان  -

2001 الطــب  ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي ــارو،  ايغن ژ.  ــس  لوي  -

1998 الطــب  ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــا،  ي بريطان ــرت،  روب ژ.  ريشــارد   -

1993 الطــب  ــي  ف ــل  نوب

ــا،  افريقي ــوب  جن ــر،  ن بري ي  ســيدن  -

2002 الطــب  ــي  ف ــل  نوب

ــا،  ي أملان زودهــوف،  س.  تومــاس   -

2013 الطــب  ــي  ف ــل  نوب

ــي  ف ــل  نوب ــا،  ي بريطان ــت،  هون ــم  ي ت  -

2001 الطــب 

ــل  ــزل، الســويد، نوب - تورســتن ن. وي

ــي الطــب 1981 ف

ــل  ــا، نوب ي ــي ژ. ليفيــت، بريطان - انتون

ــي الفيزياء 2003  ف

ــي  ف ــل  نوب فرنســا،  مــورو،  ــرارد  جي  -

2018 ــاء  الفيزي

ــات  الوالي ــورن،  ث ســيثفن  ــب  كي  -

2017 ــاء  الفيزي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي كاشــو،  شــيلدون   -

1979 ــاء،  الفيزي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي ــرغ،  ب ن واي ســتيفن   -

1979 ــاء  الفيزي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

ــات  الوالي ــس،  فيليب ــام  ي ل وي  -

1997 ــاء  الفيزي ــي  ف ــل  نوب املتحــدة، 

18 نيسان 2019

ــي:  اإللكترون املوقــع  عــن   
ً
نقــا  *

عــن  وترجمــة   ،https://www.hdp.org

ــي. آل ــس  يون ــة:  اإلنكليزي
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قتــل املصلّيــن فــي املســاجد، وهــم يدعــون 

مــن  والتطهــر  الخالــق  وحدانيــة  إلــى 

كنائــس  فــي  تفجيــر  وعمليــات  الضغائــن، 

تحــوي منشــدين لتراتيــل الســام والدعــوة 

جمــوع  وبيــن  والتســامح,  املحبــة  إلــى 

الســواح فــي الفنــادق واملواقــع الســياحية؛ 

مبــررات  صياغــة  هــي  الكبــرى  والطامــة 

لهــذا  القانئــة  الدمــاء  ســفك  ومســوغات 

ذاك. أو  الطــرف 

ال  املشــهد  قتامــة  مــن  بالرغــم 

العنــف  وشــتاء  خريــف  لعاصفــة  بــّد 

هــا 
ّ
محل ليحــّل  تهــدأ،  أن  مــن  والتطــرف 

ونقــاء,   
ً
عبقــا يهــّب  حقيقــي،  ربيــٍع  نســيم 

لينقشــع   
ً
يومــا قلــع 

ُ
ت أن  للســماء  والبــّد 

الثقــال مــن الغيــوم، لتســطع شــمٌس تشــّع 

ومســاواة.  
ً
وحريــة  

ً
ســلما

ثورات ربيع... تتمة

تنويه
 /305/  ( ــارة  العب  

ً
خطــأ ورد 

الصفحــة  ــى  أعل ــي  ف  )  2019 شــباط 

ــدة  جري ــرة مــن العــدد الســابق ل األخي

آذار   /306/ هــو  ــح  حي الص ــدة،  الوحـ

ــه. التنوي ــى  اقت�ض  ،2019

ــح  فت أكصــوي  ســردار  »قــرر  ــت:  وقال

وأســارلك  ــارك  ب غــول  ــي  حي ــن  ي ب ــن  ي اب ب

ــن  ي ب يوجــد  ــث  حي بينهمــا،  للوصــل 

ــة  الكردي ــة  الغالبي ذو  ــن  ي حي ال ــن  هذي

كمــا  ــن،  ي برل جــدار  ل ــل  مماث جــدار 

ــن حــزب  ــل ع مث
ُ
ــة امل ــس البلدي شــبهه رئي

ــوري.«. جمه ال الشــعب 

ــح الرئيــس أكصــوي  وأضافــت »افتت

أســماء  عليهمــا  ــق  طل
ُ
أ ــن  اللذي ــن  ي الباب

ــش بالكلمــات  ــز غزمي ــر ودن ت ــى عن مو�س

ــة  عنصري ــاك  هن يكــون  ــن  ل ــة:  ي التال

ــاك  ــن يكــون هن ــي منمــن، ل ــوم ف ي بعــد ال

ي-علوي،  ســن ــي،  كردي-ترك ــت،  أنا-أن

أخــّوة  ــاك  هن ســيكون  الذ-شــركس، 

ــوم  ي ال بعــد  منمــن،  ــي  ف ــة  مجتمعي

ــة  الهوي ــى  عل تفرقــة  ــاك  هن يكــون  ــن  ل

ــة(. العرقي

ــة  الناقل  IZ ــز  إي حيفــة  ص وحســب 

 
ً
رافعــا أكصــوي  قــال   ،

ً
أيضــا ــر  خب لل

ــاب  ب ال أمــام  ــر  ت عن ــى  مو�س صــورة 

شــابك نضــال 
َ
ت اســمه،  ــه  ي ــوب عل املكت

ــا  ن مــع نضــال حيات ــر  ت ــى عن ــاة مو�س حي

ــث  حي ــرة،  األخي ــاث  ث ال األشــهر  ــي  ف

ــأن  ــون ب ــزاء تعلم ــي األع ــرح: )أصدقائ ص

ــا مفكــر كــردي اغتيــل عــام 1992م،  ن لدي

ــن  املفكري ــي  اق وب مومجــو  أوغــور  ــل  مث

ــي  حف الص ــب  الكات ــه  إن ــوا،  ل ت
ُ
ق ــن  الذي

ــر(. ت عن ــى  مو�س والشــاعر 

 ،Artı Gerçek حيفــة كمــا ذكــرت ص

قــرأ  ــه،  كلمت ــاء  ه ت ان بعــد  أكصــوي  أن 

الطفــل«  ــا  ه أي حــب  ال ــك  »ل ــدة  قصي

ا للراحل  ي كتبه للشــاعر جان يوفل الت

ــه أمــام   صورت
ً
ــز غزمــش، وقــال رافعــا دن

)كمــا  اســمه  ــه  ي عل ــوب  املكت ــاب  ب ال

ــاب  ب ــي  الثان ــا  ن اب ب اســم  ــرون ســيكون  ت

 
ً
ــا ــه قائ ــم كلمت ــز غيزميــش(؛ واختت ديني

ــي منمــن عصــر  ــدأ ف ــي األعــزاء ب )أصدقائ

ــة  الديمقراطي ســنتنفس  ــد،  جدي

ــا  طريقن ليكــن  ــة،  جتمعي امل واألخــوة 

ــا...(. طريقن وطريقكــم  طريقكــم 

 ،)1992-1918( ــر  ت عن ــى  مو�ض

 ،
ً
شــهيرا  

ً
ــا كردي  

ً
ــا حفي ص  

ً
ــا ب كات كان 

والفكــري  ــي  السيا�س كفاحــه  ونتيجــة 

ــي  ف الكــردي  شــعبه  ــة  بقضي وتمســكه 

حكومــات  لل املعارضــة  ــه  ات وكتاب ــا  تركي

 
ً
مــرارا تعــرض  ــة،  املتعاقب ــة  التركي

ــل  ــى أن اغتي إل لاعتقــال واملضايقــات، 

ــول 1992م، دون أن تعمــل  ل ـــ 20  أي ــي ال ف

ــى كشــف  ــة إل ــزة التركي حكمــة واألجه امل

ــن. جرمي امل ــة  ومعاقب ــق  حقائ ال

 ،)1972-1947( غزمــش  ــز  ي دن ــا  أم

ــي،  الترك غيفــارا  باســم  ــرف  ُع ــذي  ال

ــي، الناشــط  ــي اللينين ــوري املارك�س ث ال

ــة  ي الطاب حركــة  ال ــم  وزعي ــي  السيا�س

القــرن  ســتينات  أواخــر  ــا  تركي ــي  ف

أن  ــى  إل عــدة،  مــرات  اعتقــل  ــي،  املا�س

بعــد  تمــوز   16 ــي  ف ــه  محاكمت ــدأت  ب

ــي 12 آذار 1971،  االنقــاب العســكري ف

تشــرين   9 ــي  ف باإلعــدام  ــه  ي عل وحكــم 

 
ً
شــنقا ــه  في فــذ 

ُ
ون العــام،  نفــس  األول 

حســين  أصــان،  )يوســف  رفاقــه  مــع 

ــجن أنقــرة  ــار 1972م  بس ــي 6 أي ف ــان(  إن

ــت  ــه: »عاش ــر كلمات ــت آخ ــزي، وكان املرك

عاشــت   ،
ً
ــا تمام مســتقلة  ــا  تركي

للماركســية  العظيمــة  ــة  األيديولوجي

ــي  الترك الكفــاح  عــاش  ــة،  اللينيني

ــة  ــتقال، اللعن ــل االس ــن أج ــردي م والك

العمــال  عــاش  ــة،  ي ال اإلمبري ــى  عل

ــون«. والقروي

فتح بابين... تتمة

ــن  ي انتحاري  /9/ أقــدم  نيســان،   21

ــرات  تفجي إحــداث  ــى  عل انغماســيين 

 /3/ ــي  ف ــن  ي املصل جمــوع  وســط 

ــادق  فن  /3/ ــزالء  ن ــن  ي وب ــس  ي كنائ

العاصمــة  ــي  ف للشــرطة،  مواقــع  ــي  وف

ــى  إل أدت  ــو،  نيغومب ــة  ن ومدي ــو  كولومب

ــى  قتل ــا  حاي ض  /350/ مــن  ــر  أكث وقــوع 

مــن  ــم  ه بين ــح،  جري  /500/ مــن  ــر  وأكث

وأطفــال،  ونســاء  ــة  أجنبي جنســيات 

ــاٍب  ــأة إره ــت وط ــاد تح ــت الب ــث وقع حي

ــي، فاســتنفرت كافــة مؤسســات  وح�س

القبــض  ــي  ألق وقــد  ــة،  الدول ــزة  وأجه

مشــتبهين  ــخاص  األش عشــرات  ــى  عل

ــم العثــور  ــم، وت جرائ بإرتباطهــم بتلــك ال

يســتخدمها  ومــواد  معــدات  ــى  عل

ــون. ي اإلرهاب

حكومــة الســريانكية  اســتنكرت ال

ــت  ال ن ــي  ت ال ــة  جبان ال جمــات  اله ــك  ل ت

طلقــت 
ُ
ــث أ ، حي

ً
 واســعا

ً
ــا ي  دول

ً
اســتنكارا

ــة  ني الدي ــة  حري وال التســامح  دعــوات 

اإلرهــاب،  مكافحــة  ــود  جه ــز  وتعزي

ــه  حزن عــن  فرنســيس  ــا  الباب ــر  عّب كمــا 

ــي  الوح�س ــف  العن ذاك  ــا  حاي ض ــى  عل

ــن  الذي املســيحيين  مــع  وتعاطفــه 

ــون. ويصل ــون  يتأمل وهــم  فوجعــوا 

 23 ــاء  الثاث حكومــة  ال ــت  ن وأعل

ــاث  ث ب ــدأ  ب ــي  وطن حــداد  ــوم  ي نيســان، 

ــن  ي الراحل أرواح  ــى  عل صمــٍت  ــق  دقائ

 حســب 
ً
ــي تمــام الســاعة 8:30 صباحــا ف

وقــع  ــي  ت ال حظــة  الل ــي،  حل امل ــت  التوقي

كســت 
ُ
ن كمــا  ــرات،  التفجي أول  ــه  في

خمــور  ــه األعــام، وأغلقــت محــات ال في

ــة  اإلذاعي محطــات  ــت  ث وب ــا،  ه أبواب

ــة.  ن حزي ال ى  املوســيق التلفــزة  ــوات  وقن

ــا  حاي الض بعــض  ــن  جثامي دفــن  ــم  وت

ــة. مهيب بمراســم 

»جماعــة  حكومــة  ال اتهمــت 

وراء  بالوقــوف  ــة«  الوطني ــد  التوحي

ــم  ــرات، بينمــا تبناهــا تنظي ــك التفجي تل

ــي  وف ــا،  وقوعه مــن  ــن  يومي بعــد  داعــش 

 29 ــخ  بتاري منشــور  ــو  فيدي مقطــع 

البغــدادي:  بكــر  ــو  أب يقــول  نيســان 

فقــد  ســريانكا،  ــي  ف إخوانكــم  »أمــا 

ــم  ه بعمليات ــن  املوحدي صــدور  جــوا  أثل

مضاجــع  أقضــت  ــي  ت ال اإلنغماســية 

ــم،  حه فص ــد  عي ــي  ف ــن  ي الصليبي

ــارك  ب ن الباغــوز...  ــي  ف ــم  ه إلخوان  
ً
ــأرا ث

ــم بركــب  ــم والتحاقه ه ــن بيعت للموحدي

.» خافــة ل ا

مــن  القاعــدة  ــب  مخال ــي  ه ــا  فه

ســريانكا  ــت  طال قــد  وغيرهــا  داعــش 

 
ً
إندحــارا ــه  في تشــهد  وقــٍت  ــي  ف  ،

ً
أيضــا

الســورية  ــي  األرا�س ــى  عل ــه  ل ــل  مثي ال 

معاقــل  آخــر  ســقوط  ــر  إث ــة،  والعراقي

باغــوز  ــي  ف املزعومــة  »داعــش«  خافــة 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــد  ي ــى  عل

ــي  الدول ــف  التحال بدعــم  »قســد« 

لإلرهــاب. املناهــض 

ذاقــت  قــد  ســريانكا  ــت  كان وإذا 

ــاب  ه ت ــا  ه فإن  ،
ً
ســابقا ــف  العن مــرارة 

أخــرى.  
ً
مــرة ــه  دوامت ــي  ف الوقــوع 

مشاركة يف لقاء سياسيسريالنكا... تتمة
كردستاني مبدينة 
زيوريخ السويسرية

ــي  الديمقراط حــزب  ال مــن  بدعــوة 

و  مــاف  وحــزب  العــراق  ي-  الكردســتان

ــا،  تركي كردســتان   )HAk -PAR( آزادي 

شــارك وفــٌد مــن منظمــة حــزب الوحــدة 

شــيخ  شــيخموس  برئاســة  ــي(  )يكيت

ــور  الدكت مــع  ــي  سيا�س لقــاء  ــي  ف محمــد 

الثقافــة  ــر  وزي ــب  ائ ن عثمــان  ســاالر 

كردســتان  ــم  ي إقل حكومــة  والشــباب- 

ــخ  زيوري ــة  ن بمدي ُعقــد  العــراق، 

 ،2019 آذار   31 ــخ  بتاري السويســرية، 

ــة  مداخل محمــد  شــيخ  قــّدم  ــث  حي

ــرد  ـ
ُ

الك وحــدة  ــى  عل ــا  ه في ركــز  ــة،  مطول

ــي،  والوطن ــي  القوم ــن  الصعيدي ــى  عل

ــى  حــة العامــة عل ــب املصل ي ــي ضــوء تغل ف

ــة. ي حزب وال ــخصية  الش ــح  املصال

ــام  القي ضــرورة  ــى  إل أشــار  كمــا 

ــى  عل مشــتركة  وأنشــطة  بأعمــال 

ــة. ي األوروب الســاحة 
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 مــن األمــراض, مــن االســتبداد والقهــر؛ لكنهــا 
ً
 وخاصــا

ً
فرجــا

 نالــت 
ً
 وتلوثــا

ً
ــت إلــى عواصــف حملــت غبــارا

ّ
مــا لبثــت أن تحول

 
ً
دمــارا اكتنفــت  ســوداء   

ٌ
غمامــة والحجــر,  والشــجر  البشــر 

 ونزيــف دٍم غزيــر، تلــك العواصــف عــّرت الكثيريــن، 
ً
وتشــريدا

وانتهازييــن،  النفــوس  ضعــاف  ومتســلقين،  متملقيــن  مــن 

متطرفيــن وعنصرييــن، )ساســة وشــيوخ ومثقفيــن ووو...(، 

مــن   حــب الوطــن والدفــاع عــن الشــعب، منهــم 
ً
ادعــوا زورا

 للشــباب.
ً
كان فــي زمــٍن مــا رمــزا

بلدنــا  صداقــة  ادعــت  ومؤسســات  وحكومــات  رؤســاء 

إلــى  وســعوا   ،
ً
أوال مصالحهــم  عــن  بحثــوا  ولكنهــم  وشــعبنا، 

األمــم  هيئــة  حتــى   ،
ً
ثانيــا أرضنــا  علــى  حســاباتهم  تصفيــة 

الشــعوب  أمــل  يبقيــان  اللذيــن  األمــن  ومجلــس  املتحــدة 

واملقهوريــن فــي الظفــر بحريتهــم وكرامتهــم، باتــا عاجزيــن عــن 

إيجــاد مخــرج مــا لحالتنــا املســتعصية، ليكتفــي أمينهــا العــام 

بأقبــح  إذ ظهــرت دوٌل كبــرى  القلــق والحــزن؛  بالتعبيــر عــن 

كوضــوح  واضحــة  االتفاقــات  بــازارات  وباتــت  مظاهرهــا، 

 
ً
 أو ســوقا

ً
الشــمس وفــي وضــح النهــار, ليبــق شــرقنا بقــرة حلوبــا

الــدول. تلــك  ومنتجــات  أزمــات  لتصريــف 

أنــواع األســلحة،  فيهــا شــتى  ســتخدم 
ُ
ا حــروٌب مســتعرة 

املحرمــة وغيــر املحرمــة، مــع عجــٍز فــي تحديــد هويــة الفاعــل 

، انفــات للعنــف والعنــف املضــاد, مــدٌن ُدمــرت وال 
ً
أحيانــا

 .
ً
 عنهــم أغرابــا

ً
ــن بــدال

َّ
خليــت مــن أبنائهــا ليوط

ُ
تــزال، وأخــرى أ

حائــط،  ألــف  بعــرض  ُيضــرب  اإلنســان  حقــوق  أبســط 

بنيانــه دم وعــرق أجــداده؛  فــي  بيــت دخــل  فــي  بالبقــاء  حقــه 

مقايضــات بيــن مــدٍن وحــارات مــن مدينــة بذاتهــاـ  وعلــى عينك 

البلــد أســواٌر وجــدران عازلــة  بعــض مناطــق  ـ وفــي  تاجــر  يــا 

 بيــن األقطــاب، واحتــاالت دولــٍة جــارة 
ً
بنــى، ليصبــح مقســما

ُ
ت

لــه بزعــم حمايــة أمنهــا القومــي، دون مراعــاة لســيادٍة والهــم 

يحزنــون, واستســهال الهجــرات واســترخاص البشــر وشــراء 

ذكرنــا بتجــارة الرقيــق، ليتحّولــوا 
ُ
الذمــم فــي صــورة بشــعة ت

السيا�ســي،  املــال  مقدمــي  بيــد  مطواعــٍة  آالت  أو  خــدم  إلــى 

الذيــن آثــروا إلــى اآلن اســتدامة أزمتنــا الســورية املســتفحلة، 

نزيــف  إيقــاف  فــي  أو  أمدهــا  فــي تقصيــر  إرادة واضحــة  دون 

القانــىء. دمنــا 

بالقهــر  الشــعور  عظمــى  دول  حكومــات  ــدت 
ّ
ول لقــد 

والحقــد والخــذالن لــدى الشــعوب املغبونــة، نتيجــة ســعيها 

والرأســمال،  املــال  إمبراطوريــات  وبنــاء  لاســتغال  الدائــم 

املتطرفــة  العقائــد  وانتشــار  الفقــر  مجتمعــات  فــي  وبالتالــي 

والجهــل والتخلــف، وصــراع األضــداد مــن ديانــات وغيرهــا، 

بــكل أشــكاله، فنــرى مشــاهد  ينتشــر اإلرهــاب 

ف خريف؟ثورات ربيع...
ّ
أم تطر

سريالنكا، تفجريات إرهابية متتالية... إدانة عاملية

فتح بابني بامسي دنز غزمش و موسى عنرت يف منمن - أزمري
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ركية: آرا حجي رمجة عن الت إعداد وت
ـــ 14 نيســان 2019، تصــدر صفحــات وســائل  ــي ال ف

ــام  ــر أول عمــل ق ــة خب ــات تلفــزة تركي ــي شاش إعــام وف

منمــن  منطقــة   ــة  بلدي ــس  ي رئ أكصــوي  ســردار  ــه  ب

ــي  ف ــز  الفائ ــر،  أزمي ــة  بوالي ــد  جدي ال  )Menemen›e(

جمهــوري،  ــرة عــن حــزب الشــعب ال ــات األخي االنتخاب

ــر  ــى عنت ــن )مو�س خالدي ــن ســماهما باســم ال ي اب بفتــح ب

التنقــل  وُيســهل  ــق  الطري ــح  ليفت غزمــش(،  ــز  دن و 

ــي منطقــة »غــول  ــن ف ي ــره للســكان األكــراد القاطن عب

ــري  ــي »أســارلك«، وســط حضــور جماهي ــى ح ــارك« إل ب

ــي. حما�س

حقيقــة  )ال  Artı Gerçek حيفــة  ص وذكــرت 

ــة  بلدي ــس  ي اســتامه كرئ مــع  العمــل  هــذا  أن   )
ً
أيضــا

ــة؛  العنصري ضــد  ــه  إجراءات ــى  أول عــد  ُي

ــي  ف ــدي،  الهن ــط  حي امل شــمال  ــي  ف ــة  جزري  
ٌ
ــة دول

ــد   مــع الهن
ً
ــة شــماال ــا حــدود بحري ه ــوب آســيا، ول جن

ذات  ــي،  الغرب ــا  ه جنوب ــي  ف ــف  املالدي جــزر  ومــع 

ــة،  البحري الطــرق  ــى  ملتق ــي  ف ي  اســتراتيج موقــع 

ــت  فكان ــا،  ه ات وغاب ــة  ل جمي ال ــا  ه بطبيعت ــزة  وممي

الشــاي  ــاج  ت إن ب تشــتهر   ،
ً
ــا عاملي  

ً
ســياحيا  

ً
مقصــدا

ــون  ي مل  /21/ ـــ  ب ــد  ل ب ــد؛  الهن وجــوز  واملطــاط   ــن  ب وال

ــن  ي ــان واألعــراق واللغــات، بوذي نســمة، متعــدد األدي

ــت اســتقالها  ال ن ــحيين ومســلمين،  ــدوس ومس وهن

وشــهدت   ،1948 عــام  ــي  البريطان االســتعمار  عــن 

ــن  ي ب  /2009-1983/ قــرن  ــع  رب ــة  قراب ــة  ي أهل  
ً
ــا حرب

ــة،  ي التاميل ــة  ي واألقل الســنهاليون  ا  ســكانه ــة  أغلبي

ــل. قتي ــف  أل  /100/ ــي  حوال ــا  ه حيت ض راح 

األحــد  الفصــح،  ــد  عي ــاح  صب
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