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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.

ــه  ــع ل ــل موق ــكل يســعى لتحصي ــم، ال ــة للعال »ســوريا اآلن ســاحة مبتذل
ــدة  ــة واح ــي لحظ ــوريا ف ــاً... س ــاً هائ ــوم تمزق ــش الي ــي تعي ــا، وه فيه
يمكــن اكتشــافها متآخيــة حتــى الثمالــة«    د. طيــب تيزينــي- 2017
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ـرد ليسوا انفصاليني وال خونة!!!
ُ
حوارات وطنية جادة ومسؤولة... الك

عفرين حتت االحتالل: حصاٌر وتوطني، سرقة وختريب، اختطاف واعتقاالت وقتل، قطع أشجار وحرق غابات

الســوريين  خالفــات  أمــّد  طــال 

الشــروخ  تعمقــت  ــل  ب ــم،  ه وأزمت

والدمــار   
ً
ــا نازف ــدم  ال زال  وال  جــروح،  وال

ــات  ب الســوري  فالشــأن   ،
ً
متواصــال

ــة  ي دول قــوى  ــح  ومصال إلرادات   
ً
ــا مرهون

، َضُعف معه 
ً
ى حٍد ما إقليمية أيضا وإل

عمــوم  ــدى  ل الســوري  ــي  الوطن القــرار 

ــى  عل ــه  في ــر  حَّ تَص وقــٍت  ــي  ف األطــراف، 

ــي  السيا�س العمــل  الســورية  الســاحة 

ــة،  ــة املدني جتمعي ــات امل ــت الفعالي وتدن

ــون  ــا يعيث ــروب وتجاره ح ــراء ال ــا أم بينم

 
ً
خطــورة وأكثرهــم   ،

ً
فســادا األرض  ــي  ف

ــون  التكفيري ــون  ي اإلرهاب ــك  ئ أول هــم 

ــي مناطــق  ف ــون  ــون ويجول ــن يصول الذي

ــس  ل وجراب ــاب  ب وال وإعــزاز  ــب  إدل

ــن  عفري ــي  ف اإلجــرام  يمارســون  ــن  والذي

ــة  الرعاي تحــت  الســوري  بالشــمال 

املســلمين  اإلخــوان  ــم  وتنظي ــة  التركي

ممــا  املعــارض،  الســوري  ــالف  ت واالئ

ــم  ه مكافحت ي  يســتدع

»حرائق مفتعلة يف غابات جبال ميدانا- راجو وقازقيل- جنديرس مبنطقة عفرين«
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قمع األكراد واألقليات األخرى... تاريخ سيءملتقى العشائر السورية، تفاعل جمتمعي مع اإلدارة الذاتية

ــن  عفري ــي-  اإلعالم ــب  املكت يواصــل 

ــه  عمل ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

األوضــاع  ــم  وتقيي ــع  الوقائ برصــد 

ــر  عب ــة  ل حت امل ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

حــت  »افتض قــال  إذ  منشــورة،  ــر  تقاري

ــة-  والتنمي ــة  العدال حكومــة  عالقــات 

اإلســالمية  بالتنظيمــات  ــا  تركي

ــى  عل والنصــرة  داعــش  ــة،  ي الراديكال

خصــوص، الســيما وأن عشــرات  وجــه ال

الشــهادات املنشــورة وعشــرات التقارير 

ــة  والبحثي ــة  اإلعالمي والتحقيقــات 

ــب  جوان ــى  عل األضــواء  ســلطت  قــد 

العالقــات  ــك  لتل مختلفــة  ــات  وتداعي

ــات  بداي ــذ  من ــت  وتفاعل توطــدت  ــي  ت ال

ال  ــي  وه ــي(،  العرب ــع  ي )الرب ـــ  ب ي  ســم مــا 

ــي  ف ــدة  العدي ا  تشــكيالته ــى  ترع ــزال  ت

ــي  ــم ضــد أهال جرائ ــاكات وال ه ت ــكاب االن ارت

وأضــاف  ــة«،  ل حت امل ــن  عفري منطقــة 

ــن  ــي منطقــة عفري ف ــة  اليومي ــع  »الوقائ

ــر  توفي ادعــاء  ــف  زي تكشــف  ــة  ل حت امل

ــي  ــا ف ه ــش أهل ــل يعي ــتقرار، ب ــان واالس األم

يطــاق«. ال  ــم  حي ج

حصار ال

ــي  أهال ــه  ي يعان ــا  م ــب  املكت ــح  وأوض

حركــة  ل ــد  وتقيي حصــار  مــن  ــن  عفري

ــزوح  ن ــي مناطــق ال ــي الداخــل وف التنقــل ف

وقــال:  ــب،  حل 3 شــمال 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل دعــا 

حضــور  ــى  إل ســورية  عشــائر  »مســد« 

ــى-  عي�س ــن  عي ــدة  ل ب ــي  ف ُعقــد  ــى  ملتق

ــار 2019،  ــة 3 أي جمع ــوم ال ــة، ي ــف الرق ري

ي  تحت شــعار »العشــائر الســورية تحم

ــي«،  االجتماع عقــده  وتصــون  جتمــع  امل

ــا  ه ي ــر مــن 5 آالف مــن ممثل بمشــاركة أكث

ــة  ل وقبي عشــيرة   70 ــي  )حوال ــا  ه وأبنائ

مؤسســات  عــن  ــن  ي وممثل ســورية( 

ــد  القائ حضــره،  كمــا  ــي؛  مدن مجتمــع 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات  العــام 

ــن،  آخري ومســؤولين  ــدي،  عب ــوم  مظل

وعــن  ــة  ي الذات اإلدارة  عــن  ــن  ي وممثل

سياســية. أحــزاب 

مســد:  دعــوة  ــان  ي ب ــي  ف جــاء  وقــد 

ــس  مجل ــى  تبن 6 »لقــد 

ــة  للعدال الســوري  املركــز  أعــاد 

ــات  ــك السياس ــان تل ــى األذه ــاءلة إل واملس

ا  مارســته ــي  ت ال جــة  املمنه ــة  التمييزي

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ضــد  الســورية  حكومــة  ال

ســوريا لعقوٍد عديدة، عبر نشــر تقرير 

العاصمــة  ــي  ف آذان«  جــدران  »لل باســم 

نيســان  بشــهر  واشــنطن  ــة  األمريكي

آالف  ــل  ي تحل ــى  إل اســتند  ــذي  وال  ،2019

األمــن،  ــزة  ألجه ــق  ائ وث مــن  صفحــات 

.
ً
ــا  إعالمي

ً
ــال اهتمامــا ــر ن حيــث أن التقري

حــدد  ــر:  التقري معــرض  ــي  ف وجــاء 

واملســاءلة   ــة  للعدال الســوري  املركــز 

/25/ صفحة يمكن أن تســتخدم كأدلة 

ــدد  ــث ح ــراد، حي ــاد األك ــرة الضطه مباش

األكــراد  ذكــرت  صفحــة   /349/ املركــز 

األكــراد،  نشــاطات  7 أو 

»ثالثة مدنيني مخطوفني من جنديرس- عفرين«

»املختطف رشيد خليل الذي تم قتله«
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مدروســة  خطــة  وفــق  وجودهــم  ــاء  ه وإن

ــة  ي الدول القــوى  ــن  ي ب ــا  ه ي عل ومتفــق 

أمكــن  مــا  ــن  ي ي املدن ــب  جن
ُ
ت ــة،  الفاعل

مــع  بالترافــق  ــاكات،  ه ت واالن خاطــر  امل

املناطــق،  ــك  لتل ــي  الترك ــالل  ــاء االحت ه إن

ــي  سيا�س حــٍل  إيجــاد  ســبل  يخــدم  بمــا 

املســتفحلة. الســورية  لألزمــة 

ســوريا  قــوات  ــت  كان وإذا 

قطعــت  قــد  »قســد«  ــة  الديمقراطي

 
ً
شــوطا ــي  الدول ــف  التحال بمســاعدة 

ــي مكافحــة اإلرهــاب وأســقطت   ف
ً
ــدا بعي

املزعومــة  اإلســالمية  خالفــة  ال ــة  دول

خالياهــا  ــة  مواجه فــإن  )داعــش(، 

مــن  ــن  ي ي حل امل وأنصارهــا  النائمــة 

أن  ــث  حي والدقيقــة،  ــة  الصعب ــام  امله

وال  ــخ  يترس ال  العســكري  االنتصــار 

ــم  ت ت ــم  ل ــا  م مرجــوة  ــج  نتائ ــى  إل ــي  يف�س

ــى  ــة عل حلي ــات امل جتمع ــل امل ــادة تأهي إع

ــح  فت
ُ
ت ــم  ول ــدة  جدي ــة  ديمقراطي أســس 

ــع،  جمي ــي أمــام ال آفــاق العمــل السيا�س

وتســهيل  اإلعمــار  إعــادة  ــب  جان ــى  إل

ــق  ــك لقطــع الطري ــن، وذل َجري َه
ُ
عــودة امل

ــب  ــد« وتألي ــال »قس ــاوالت إفش ــام مح أم

تعمــل  ــي  ت وال ضدهــا،  العــام  ــرأي  ال

أي  »قســد«  ـــ  ل ــد  تري ال  ــات  جه ــا  ه ي عل

وأوســاط  ســوريا  مســتقبل  ــي  ف دور 

ــروق  ت ال  ــة(  ي وعرب ــة  )تركي شــوفينية 

ــي،  املتنام حــوري  امل ــرد  ـ
ُ

الك دور  ــا  ه ل

)االنفصــال  ــم  ه ت ــم  ه ي عل ــي  ترم ــي  وه

ــن(!  ــداء الوط ــع أع ــاون م ــة والتع خيان وال

ــر  ــة غي ــة وريب ــاك حساســية مفرط إذ هن

الســوري  ــي  العرب الوســط  ــدى  ل ــررة  مب

نحــو   – عقــود  ــذ  من البعــث  زرعــه   –

ــم  ه ــي ســوريا وتوجهات ف ــرد  ـ
ُ

الك ــب  مطال

ــوا  تبن ــم  ه أن رغــم  ــة،  الديمقراطي

ي  الســلم ــي  النضــال السيا�س ومارســوا 

ــى  ــم عــام 1957م وإل ه منــذ تأســيس حركت

ــة،  ــي الدفــاع عــن قضاياهــم العادل اآلن ف

ــة  االحتجاجي حركــة  ال ــي  ف وانخرطــوا 

ى رفع الســالح  الســلمية دون اإلنزالق إل

ــوا  ــم يكون ــة ومؤسســاتها، ول ضــد الدول

ــى  إل ــة  ي أجنب قــوى  اســتجالب  ــي  ف  
ً
ا ســبب

ــل دافعــوا عــن مناطقهم  أرض الوطــن، ب

ــدار،  باقت اإلرهــاب  دحــّر  ــي  ف وســاهموا 

ــم وطروحاتهم السياســية  ه ب ــلًّ مطال وُج

ــدة  وحـ ــى  عل ــد  التأكي إطــار  ــي  ف ــدرج  ن ت

لغــة  ــن  معتمدي وســيادتها،  ســوريا 

ــن  ي ب املشــترك  ــش  العي وأســس  حــوار  ال

ــد. ل الب ــاء  ن أب

ــاء  ه ت ان عــن  ــث  حدي ال فاليمكــن 

ــم  ل ــا  م ــدة،  جدي ســورية  ــاء  ن وب األزمــة 

ــر  أكب ــي  كثان ــرد  ـ
ُ

بالك ــراف  االعت ــم  ت ي

ــم  حقوقه وإقــرار  ــالد  ب ال ــي  ف ــة  قومي

ــى  عل ــس  ي ل  ،
ً
ا دســتوري املشــروعة 

ــة  ي برملان ــٍة  دول ــي  ف ــن،  اآلخري حســاب 

ــي يتوجــب وضــع  ت ــة ال ــة المركزي تعددي

عــن   
ً
ــدا بعي املناســبة  ــة  العلمي أسســها 

ــا  ه صيغت ــط  رب أو  الكــردي(  )التوجــس 

تشــوه  سياســية(  ــة،  )إداري بلواحــق 

ــان. ي والبن ــى  املعن

ــد  الب ــي،  تاريخ ــي  حتم ــون  قان

ــد  فالب ــي،  تنته أن  ــرى  الكب لألزمــات 

ــه  ات مكون ــع  بجمي الســوري  للشــعب 

يواصــل  مــن  ــد  وُيحي ــم جراحــه  يلمل أن 

ها، وأن يقبض 
ّ
تعميق أزمته ويعيق حل

ــواب أمــام  ــح األب ــادرة ويفت ــى زمــام املب عل

ــة  وطني بحــوارات  السياســية  ــول  حل ال

ــى للطبقــة  جــادة ومســؤولة، ولكــن يبق

ــي  ف ــام  ه ال دورهــا  ــة  الوطني السياســية 

املســافات  واختصــار  ــى  خط ال تســريع 

وحقــن الدمــاء ووضــع حــٍد للدمــار، مــن 

بالدرجــة  ي  وإنســان ــي  أخالق ــق  منطل

ــى. األول

حوارات وطنية جادة ... تتمة

ميثاق عمل مشترك ــن  ي ب ــزة  املتمي للعالقــات   
ً
تتويجــا

الكــردي  ــي  التقدم ــي  الديمقراط ــن  ي حزب ال

ــوريا،  ــي س ــردي ف ــي الك ــدة الديمقراط والوح

ــي  ــن قيادت ي ــمَّ عقــُد اجتماعــاٍت مســؤولة ب ت

ــى العمــل  ــا االتفــاق عل ه ــن، نجــَم عن ي حزب ال

ــات  والتوجه األســس  ضــوء  ــي  ف املشــترك 

ــة: ي التال

ي السوري: ي الشأن الوطن : ف
ً
أوال

إحــالل  باتجــاه  ــود  جه ال كامــل  ــذل  ب أ- 

فشــل  بعــد  ــالد،  ب ال ــي  ف واألمــان  الســلم 

خــالل  ــا،  ه في والعســكري  ــي  األمن ــار  خي ال

األزمــة  عمــر  مــن  املنصرمــة  الســنوات 

حــوار  ال ولغــة  طريقــة  واعتمــاد  الســورية، 

دمشــق  ــي  ف ــة  املركزي حكومــة  ال مــع 

السياســية  ــات  ي والفعال القــوى  وكافــة 

بضــرورة  ــة  املعني ــة  والثقافي ــة  جتمعي وامل

ليأخــذ  عــام،  ســوري  ــي  وطن مؤتمــٍر  عقــد 

ــدة  جدي صفحــٍة  ــِح  فت ــاَم  مه عاتقــه  ــى  عل

تخــدُم  مخرجــاٍت  ــى  إل التوّصــل  ا  شــأنه مــن 

األمــن  ــس  مجل قــرار  فحــوى  تطبيقــات 

بصــدد  رقــم)2254(  ــه  ي عل جمــع  امل ــي  الدول

ــرة  املتفّج الســورية  لألزمــة  ٍة  تســوي إيجــاد 

ــي  الدول جتمــع  امل وحــث  2011م  آذار  ــذ  من

الشــأن  ــي  ف ــة  الفاعل ــدول  ال وخاصــة 

حــل  إليجــاد  جهودهــا  ــد  لتوحي الســوري 

الســورية. لألزمــة  ــي  سيا�س

ــى  عل اآلخــر  ــول  قب ثقافــة  نشــر  ب- 

ــة  ي املتأت ــة  والكراهي ــز  ي التمي ــذ  ب ن قاعــدة 

ــي-  القوم االســتعالء  نزعــات  مــن   
ً
أساســا

ــق  ــدف تحقي به ــك  ــي، وذل أو املذهب ــي  ن الدي

إلفشــال  الطاقــات  أوســع  وحشــد  ــف  التآل

ــا  قه ــي تطّب ــي، الت ــالم السيا�س ــاريع اإلس مش

كشــبكات  املتوحشــة  العســكرية  أذرعــه 

متعــددة  ــة  ي اإلرهاب القاعــدة  ــم  تنظي

الدولة)داعــش(. ــم  وتنظي األســماء 

املشــروعة  الســبل  بكافــة  العمــل  ت- 

ــى  عل ــا  تركي حمــل  ل الصعــد  ى  شــت ــى  وعل

ى  حتلة من شمال البالد إل ا امل حب قواته س

ــن   بمنطقــة عفري
ً
ــدءا ب ــة،  ي حدودهــا الدول

ــس،  ل وجراب ــاب  ب وال بإعــزاز   
ً
مــرورا ــب،  وإدل

 لتحقيق التســوية املنشــودة 
ً
وذلك تمهيدا

لألزمــة الســورية، وإرســاء أســس وعالقــات 

اســتعادة  ــك  وكذل ــا،  معه جــوار  ال حســن 

قــرارات  وفــق  ــل  حت امل الســوري  جــوالن  ال

ــة. الصل ذات  ــة  ي الدول الشــرعة 

ي  ى التوّجه الديمقراط ث- التأكيد عل

ــدف  به ــرأة،  امل ــة  قضي مــع  التعامــل  ــي  ف

ــا دون  ــع بكامــل حقوقه ــا مــن التمت ه تمكين

ــة  ــة العدال ــراز قضي ــة إب انتقــاص، ومواصل

الفقــر  مكافحــة  ــدف  به ــة  االجتماعي

ــل. جه وال

ونظــام  ــوم  مفه ــات  ي أفضل ــان  ي ب ت ج- 

 ،
ً
ــالد عامــة ب ــي إدارة شــؤون ال ف ــة  الالمركزي

وســالمة  وحــدة  ــة  حماي إطــار  ــي  ف ــك  وذل

ــى  إل باإلشــارة  ــة  اإلقليمي ا  وســيادته ســوريا 

ــالد وسياســتها  ب ل ل ــة  الدفاعي املنظومــة  أن 

ــى  ــن للمركــز عل ي ــان عائدت ــة تبقي خارجي ال

النظــام  تطبيقــات  وأّن  ــال،  املث ســبيل 

ــاء  أعب  
ُ

ــف تخفي ا  شــأنه مــن  الالمركــزي 

إنجــاح  ــات  وموجب حوافــز  ــر  وتوفي املركــز 

املســتدامة  ــة  التنمي وخطــط  مشــاريع 

املناطــق  كافــة  مســتوى  ــى  عل ــة  واملتوازن

اإلهمــال  سياســات  وإبعــاد  حافظــات،  وامل

. ــش لتهمي وا

حقــوق  وال الكــردي  الشــأن  ــي  ف  :
ً
ــا ي ثان

املهضومــة:

ــى حقيقــة وجــود الكــرد  ــد عل أ- التأكي

ُل 
ّ
يشــك ــل،  وأصي ــي  طبيع ــي  تاريخ كمكــّوٍن 

الســوري،  الشــعب  مــن   
ُ
يتجــّزأ ال   

ً
جــزءا

بعــد  ــالد  ب ال ــي  ف  
ً
تعــدادا ــة  ــر قومي أكب ــي  ان وث

ــي  ف حــق  ال كامــُل  ــه  ل ــا،  ه في ــي  العرب املكــّون 

ــع  والتمت األم،  ــه  للغت ٍة  دســتوري ــٍة  حماي

املشــروعة. ــة  القومي بحقوقــه 

نزعــة  حــاِب  أص ــة  وإدان ــم  تحري ب- 

ــذور  ب وزرع  الكــردي  الشــعب  معــاداة 

ضــد  ــة  والكراهي العنصــري  ــز  ي التمي

ــُر  دوائ تتصّدُرهــم  ــي  ت وال وجــوده، 

وأذرُع  الفاشــية  ــة  ي الطوران ــة  العنصري

املنطقــة. ــي  ف نفوذهــا 

العمــل  مشــتركات  ــر  وتطوي ــاء  إغن ت- 

اإلطــار  ــي  ف والتشــاور  التعامــل  ــات  ي وآل

ــالد،  ب ال ــي  ف الكــردي  حــراك  لل الشــامل 

ــرات  املهات ــِذ  ب ون ــف  التآل يخــدم  بمــا 

مؤتمــٍر  عقــد  ــى  إل  
ً
وصــوال والشــعاراتية، 

ســوريا. لكــرد  عــام  ــي  وطن

ــي  القوم الشــأن  ــي  ف  :
ً
ــا ث ثال

ــي: والدول ي  ي-اإلقليم الكردســتان

وضــرورات  واجــب  مــن  االنطــالق  أ- 

ســاحة  كّل  ــات  ومعطي ــة  خصوصي ــرام  احت

بمــا  العــام  ي  الكردســتان جــال  امل ــي  ف عمــل 

ــي  ف ــي  السيا�س القــرار  اســتقاللية  يخــدم 

ِر أواصــر  ــاء وتجســي ن  مــع ب
َ
ــا كل جــزء، تالزم

املنطقــة،  ــن شــعوب  ي ب ــي  والتآخ الصداقــة 

ــة. حري وال الســلم  ــا  قضاي يخــدم  بمــا 

وثقافــة  ــدأ  مب نشــر  ــي  ف اإلســهام  ب- 

حــّلِ  ــي  ف حــروب  ال لغــة   
ُ

ــذ ب ون ــف  الالعن

ــى  ــكام إل ــك باالحت ــا والنزاعــات، وذل القضاي

املتحــدة  األمــم  ــق  ي ومواث ــي  الدول ــون  القان

حقــوق  ل ــة  ي الدول الشــرعة  ــا  ه في بمــا 

. إلنســان ا

ــة  أهمي ــى  عل األضــواء  تســليط  ث- 

قمــة  مؤتمــر  ــات  وتوصي مقــررات  ــذ  تنفي

ــس  ــي باري ــَد ف ِق ــذي ُع ــم ال رؤســاء دول العال

ــاخ. واملن ــة  البيئ ــة  حماي ل

العمــل  ــة  مواصل ــان  حزب ال يتعاهــد 

األنفــة  ــات  والتوجه األســس  هــدي  ــى  عل

حــة  ومصل ــر  خي ــه  في ــا  مل ــك  وذل الذكــر 

جريحــة. ال ا  ســوري ــا  وبلدن شــعبنا 

ــي-  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح ــع:  التوقي

ــي  الديمقراط الوحــدة  حــزب  ســكرتير 

ــي« »يكيت ســوريا  ــي  ف الكــردي 

ــش-  دروي ــد  حمي ال ــد  عب ــع:  التوقي

ــي  التقدم ــي  الديمقراط حــزب  ال ســكرتير 

ــار 2019 ــاء 15 أي ــوريا. األربع ــي س ــردي ف الك
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مغلقــة  ــا  تركي مــع  املنطقــة  »حــدود 

ــح  ــة األزمــة الســورية، رغــم فت ــذ بداي من

ــذ   من
ً
ــا ــة حمــام غرب ــي قري ــد ف ــٍر جدي معب

ضمــن  التنقــل  حركــة  ــك  وكذل أشــهر، 

اإلجــراءات  بســبب  ــدة  مقي املنطقــة 

ــز  حواج ــلوكيات ال ــددة وس ــة املش األمني

ــق   بح
ً
ــة ــزة، خاص ــة واملبت حة املهين ــل املس

املنطقــة  تخــوم   
ً
وأيضــا الشــباب،  ــة  فئ

 أمــام 
ً
ــة الشــرقية مغلقــة تمامــا جنوبي ال

ــة  رحل ــت  كان إذ  ــن؛  عفري ــي  أهال عــودة 

ــب  ــة حل ن ــى مدي إل ــن  املواطــن مــن عفري

اآلن  بينمــا   ،
ً
ســاعة تســتغرق  /60/كــم 

مــن  القصــوى،  )للضــرورة  ســفره  فــإن 

ــة أو إجــراءات  مــرض أو وظيفــة حكومي

يســتغرق  ــة...(  ي مدن وأحــوال  ــة  تقاعدي

ــى  ــن إل ــى )مــن عفري ــام كحــٍد أدن ــة أي ثالث

مطــار  ومــن  ــج،  بمنب  
ً
مــرورا ي  قامشــل

ــى  إل ــم  ث  ،
ً
ــا جنوب دمشــق  ــى  إل ي  قامشــل

جيش  (، حيث أن حواجز ال
ً
حلب شماال

حكومــة  لل التابعــة  ــة  األمني والقــوى 

ــع دخــول أي  ــب تمن الســورية حــول حل

ــا إال إذا  ه ي ــن إل مواطــن مــن مواليــد عفري

ــق  ــن دمش ــل م ــطة النق ــة واس ــت رحل كان

واملنطقــة  الســاحل  محافظــات  مــن  أو 

 
ً
ــا أحيان ــم  ت ي ــك  ذل ورغــم  ى،  الوســط

ــات  بواب ــي  ف ــن  عفري ــي  مواطن احتجــاز 

ــزوح  ن ال مناطــق  ــى  إل ــم  ه وترحيل ــب  حل

ــري  جَّ َه ُم أن  ــث  حي  ،
ً
قســرا شــمالها  ــي  ف

نســمة(  ــف  أل  135 يقــارب  ــا  )م ــن  عفري

شــمال  ــزوح  ن ال مناطــق  ــي  ف ــن  ي القاطن

ــش  جي ال لســيطرة  خاضعــة  ال ــب  حل

ــون،  ليل ــل  جب قــرى  )بعــض  الســوري 

ــل  وت وديرجمــال  والزهــراء  ــل  ب ن ــدات  ل ب

ــن  ــرى فافي ــهباء وق ــة الش ــت، منطق رفع

مخيمــات(  ــع  أرب وغيرهــا،  وأحــداث 

اتجــاه،  ــأي  ب الســفر  مــن  ــن  ممنوعي

 ،
ً
شــرقا ــج  منب  ،

ً
شــماال واعــزاز  ــن  عفري

ــي حــاالت  ، إال ف
ً
ــا ، إدلــب غرب

ً
ــا حلــب جنوب

ــن  ي ب بالتنســيق  خطــرة  إســعافية 

ــإدارة  ل ــع  التاب ــن  فافي ــن-  آفري ى  مشــف

ــق  ــن طري ــب، أو ع ــلطات حل ــة وس الذاتي

ــي  ــة، ف ل ــة طائ ي ــغ مال ــن ودفــع مبال ي مهرب

أن  كمــا  ــن...  األمّري ــه  في ــون  يعان وقــٍت 

ــى  إل ــب  حل مــن  الســفر  ــود  ي مــن  ــة  رحل

ــل  تبدي ــم  ت وي  ،
ً
ــارا ه ن يســتغرق  ــن  عفري

ــر مــن مــرة، بســبب  واســطة الســفر أكث

ــش  جي ــن مناطــق ســيطرة ال ي االنتقــال ب

ــة  ا الديمقراطي الســوري وقــوات ســوري

حة )حلــب  وجماعــات درع الفــرات املســل

ــن  ي ب ســاجور  ــر  ه ن جســر  ــج،  منب ــى  إل

ــاب(،  ــمال الب ــوول، ش ــي دادات و ح قريت

حواجــز وإجــراءات التفتيــش  عشــرات ال

متعرجــة  طــرق  ــة،  ل الطوي ــق  والتدقي

ــي  ــب اإلعالم املكت ــم  قّي ــث  ووعــرة«؛ حي

»إســتثنائية  اإلجــراءات  ــك  ل ت أن 

ــن  عفري ــي  مواطن ــى  عل مفروضــة 

ــوري،  ــام الس ــل النظ ــن قب ــا م ومواليده

ــي  ف ــي  الترك للتواجــد  وصفــه  رغــم 

ــاء  ن ــم تتخــذ بحــق أب ، ول
ً
املنطقــة احتــالال

ــر  ب وتعت أخــرى،  ســورية  منطقــة  أي 

الســوري  الدســتور  ــواد  مل  
ً
مخالفــة

ــة«. ي املدن املواطــن  وحقــوق 

التوطين

ــن  التوطي حمــالت  وبخصــوص 

ــي:  اإلعالم ــب  املكت قــال  ــن،  عفري ــي  ف

 
ً
واقعــا ــح  أصب ــي  األهال ــق  يقل كان  مــا   «

ــة عســكرية  ــدء بحمل ، فبعــد الب
ً
مخيفــا

ــدأت  ــب، ب ــوب إدل ــي شــمال حمــاه وجن ف

الشــمال،  نحــو  ــرة  ي كب ــزوح  ن حركــة 

وامليليشــيات  ــي  الترك ــش  جي ال ووجــد 

ــي  ف ــا  ه ت ضال ــه  ل التابعــة  اإلســالمية 

ــل  العوائ آلالف  ــدة  جدي ــن  توطي ــة  حمل

ــن،  عفري منطقــة  أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي سياســة  ســياق  ــي  ف

ــى  ــاء عل مــن األعب ــد  زي
ُ
ت جــة، ممــا  ممنه

ــواب أمــام  ــن وتفتــح األب الســكان األصليي

ــم،  جرائ ال ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن توســع 

ــازل  من ــى  عل االســتيالء  ــم  ت ي ــث  حي

ــل وطــرد البعــض مــن  ــم، ب ه ــن من ي ب الغائ

 
ً
ــدال ب املســتقدمين  وإســكان  ــم  ه بيوت

 ،
ً
ــوة عن ــازل  املن ــي  ف إشــراكهم  أو  ــم،  ه عن

 – ــق  قرمتل ــة  قري ــي  ف حصــل  مــا  ــل  مث

فاطمــة  املســنة  بطــرد  ــد  حدي ال شــيخ 

واملســنة  ــو  ل جي ــان  حن املرحــوم  ــة  أرمل

ــك  ب ــل إي ي ــدة املرحــوم اســماعيل خل وال

ــم طــرد بعــض املســنين  ــن، وت مــن بيوته

ــك  ، وكذل
ً
ــد وكيمــار أيضــا ن ــي قــرى برب ف

ــر  غي ــازل  من ــي  ف املســتقدمين  إســكان 

ــن«. عفري ــة  ن مدي داخــل  مكســية 

سرقة اآلثار

ــة،  الثقافي ــكات  ل املمت عــن  أمــا 

 ،
ً
خصوصــا ــا  ه من ــة  التاريخي ــار  واآلث

ــروات منطقــة   :« ث
ً
ــال ــب قائ ــح املكت أوض

ــة  تاريخي ــم  ومعال ــار  آث مــن  ــن  عفري

ــا  ه ل يجــرى  ــم  ول الســنين  آلالف  تعــود 

ــة  ــت محمي ــن وكان ي ــب جدي بحــث وتنقي

ــذ  من اســتهدافها  ــم  ت إذ  ــرة،  ي كب لدرجــة 

ــى املنطقــة مــن قــوات  ــدء العــدوان عل ب

حة  املســل وامليليشــات  ــي  الترك ــش  جي ال

املؤتمــرة بأوامــره، فقــد قصفــت مواقــع 

ســمعان،  تقلكــه،  هــوري،  ــدارا،  )عين

ــة  واملدفعي ــي  حرب ال ــران  بالطي ــراد(  ب

ــا  ه عن ــت  ل وأزي فتضــررت  ــة،  ل الثقي

ــات  منحوت ــت  وتحول قيمــة،  ــم  معال

جــر  ح ال مــن  ــدارا  عين ــد  معب ــود  وأُس

ــر  أكث مــدار  ــى  وعل ركام،  ــى  إل ــي  ت البازل

وبإشــراف  ــج  ممنه بشــكل  عــام،  مــن 

ــش  ب ون ــف  تجري ــم  ت ي مباشــر،  ــي  ترك

ــات  جراف ــدة بال ــة عدي ــع أثري ــالل ومواق ت

ــا  ه ات محتوي وســرقة  ــة  ل الثقي ــات  ي واآلل

ــالل  ت ــي  ف جــرى  مــا  ــل  مث ــا،  ه ونقل

ــران  طي ــط  ملهب ــه  ل وتحوي ــرس-  )جندي

بالبحــص  ــده  وتعبي ســطحه  بتســوية 

وكمــروك  زرافكــه  ــه،  ي إل ــق  طري ــح  وفت

ــار-  قيب ــي،  معبطل ــة  ناحي وســيمالك- 

ــه-  ودرومي ــخ  كت أشــهر،  خمســة  ــذ  من

ــا  ان جوب ــة  قري ــو-  عل ــه  خراب   ،
ً
مؤخــرا

ــورا- راجــو،  ــة كئ ــر قري ئ ــة راجــو، ب بناحي

ــر  ئ وب كنيســه  كلســيه-  أرض  موقــع 

وشــيخ  ــورا  كئ ــي  ت قري ــن  ي ب ــه  ت علوي

ــالل(«. ب

االختطاف واالعتقال

ــف االختطــاف واالعتقــاالت  ــي مل وف

ــي:  اإلعالم ــب  املكت قــال  ــن،  عفري ــي  ف

مختلفــة...  ــار  أخب  
ً
ــا يومي ــروى 

ُ
»ت

والغرامــة  ــجن  والس االعتقــال  ويتكــرر 

ذكــر  وقــد  ــن،  الكثيري بحــق  ــة  ي املال

ــي  حقــوق اإلنســان ف املرصــد الســوري ل

ــرات  خاب ــار )أن امل ــخ 15 أي ــه بتاري ــر ل تقري

ــة  ي املوال الســورية  ــل  والفصائ ــة  التركي

 /600/ مــن  ــر  أكث نقــل  ــى  إل عمــدت  ــا  ه ل

ــي  أهال مــن  ــا  ه لدي كــردي  معتقــل 

ــجن  )س ــجو  س ــجن  س مــن  ــن...  عفري

أعــزاز  منطقــة  ــي  ف الواقــع  املعصــرة( 

حــة  ــة(، وأن ص ــزال مجهول ــة ال ت ــى جه إل

قــد  ــن  ي املعتقل هــؤالء  مــن  ــر  ي كب عــدد 

ــة  واملعامل ــب  التعذي نتيجــة  تدهــورت 

ــى  عل مخــاوف  وســط  القاســية، 

اآلالف   
ً
شــهرا  /14/ خــالل  ــم...  ه حيات

قــد  ــن  ي واملعتقل ــن  ختطفي امل مــن 

باهظــة  ــة  ي مال وغرامــات  فــدى  دفعــوا 

ــر مــن /1100/  ــم، وأكث ه لقــاء اإلفــراج عن

 ،
ً
ــوال مجه مصيرهــم  ــزال  ي ال  مختطــف 

ــا بتهمــة  ــى تركي ــم إل ه قــل قســم من
ُ
وقــد ن

العمــال  حــزب  ــى  إل واالنتمــاء  اإلرهــاب 

مــن  ــد  العدي ــاك  وهن ي،  الكردســتان

ــجون  س ــب  جان ــى  إل الســرية  ــجون  الس

ــي  ي الراع ــجن ــيء، س ــا ال�س ه عرفــت بصيت

ــب  املكت نشــر  وقــد   ،»
ً
ــاال مث ــجو  وس

ــاة  حي »أنقــذوا  ــوان  بعن  
ً
خاصــا ــداًء  ن

ــي  ف ــن  ختطفي امل ــي  اق وب محمــد  الطفــل 

ــن مــن حاالت  عفريــن«، ســرد فيــه حالتي

املواطــن  »خــرج  ــدة:  العدي االختطــاف 

مــن  بســيارته  ســيدو  ــن  الدي شــرف 

رشــيد  جــاره  وبرفقــة  ــرس  جندي ــه  بلدت

 /11/ محمــد  ــه  وطفل ــل  ي خل ــد  حمي

ــادي الغــدر  ــار- إال أّن أي - أواســط أي
ً
ــا عام

ــة  بفدي ــم  ه ي أهال ــت  ب وطال ــم  ه خطفت

ــت  ــف دوالر، وأكمل ــة أل ــا مئ ــة قدره مالي

املواطــن  ــل  وقت ــم  ه ب بتعذي ــا  إجرامه

ــطل  ــة قس ــرب قري ــه ق ــي جثت ــل ورم خلي

بينمــا  ــار؛  أي  22 األربعــاء  ــاح  صب ــدو  جن

املعــاق  مــن ســيدو والطفــل  ــر كل  مصي

ادعــاء  رغــم   ،
ً
ــوال مجه ــزال  ي ال  محمــد 

بالقبــض  الشــرقية  أحــرار  ميليشــيا 

ــا  تتهمه مــا،  ــٍة  عصاب أفــراد  أحــد  ــى  عل

ــة  ي إرهاب وجماعــة  ــة....  ي العمل ــك  بتل

ــار،  أي  3 جمعــة  ال ــوم  ي أخــرى،  حة  مســل

ى اختطاف املواطن إبراهيم  أقدمت عل

ـــ )دادا  ــن محمــد امللقــب ب ــدو ب ــل عب ي خل

ــدة  ل ب مــن  أطفــال  ــة  لثالث أب  ــي(،  جرج

ــون  ــل زيت ــي حق ــده ف ــاء تواج ن ــا، أث ن بعدي

ــي؛  معبطل ــة  ناحي ــه-  درومي ــوادي  ب ــه  ل

ــم  ه ري
ُ
ــذ أســبوع وت ــه من راســل ذوي

ُ
ــي ت وه

ــب  التعذي ــار  وآث للمختطــف   
ً
صــورا

ــم  ــه إن ل ل هددهــم بقت ــه، وُت ي حــة عل واض

ــث أن  ــرة«، حي ي ــة كب ي ــة مال يدفعــوا فدي

ــون  ب يطال  
ً
جميعــا ــن  خطوفي امل ــي  أهال

بالتحــرك  الســوري  بالوضــع  ــن  ي املعني

ــم. ه أبنائ ــاة  حي إلنقــاذ  العاجــل 

القتل العمد

محمــد  املواطــن  ــي  توف قــد  وكان 

ــد 1969  ي ــم مــن موال ــن إبراهي ــم ب إبراهي

ــة بلبــل وأب لســتة  ــة خليــالكا- ناحي قري

 ،2019/5/19 ــخ  بتاري ــا  تركي ــي  ف أوالد 

ح  ــة ســطو مســل ي بعــد أن تعــرض لعمل

حمــٍل  ــه ل ــاء نقل ن ــخ 2018/6/14، أث بتاري

بســيارته  ــب  العن ورق  محصــول  مــن 

ــم  ي، وقــد ُســلب كل مــا معــه وت الســوزوك

ــل  ــي، فدخ ــرح ووح�س ــكل مب ــه بش تعذيب

ى  ــتدع ــا اس ــة، مم ــي غيبوب ف

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ي  مشــاف إحــدى  ــى  إل ــه  حين ــي  ف اســعافه 

مــن  ــى  وعان ــة،  التركي خــان  قــره  ــة  ن مدي

ــي  ف كســر  ــك،  ذل ــر  إث ــدة  عدي أمــراض 

الدمــاغ  ــي  ف ــف  ونزي الفقــري  العمــود 

ــى. ل
ُ

الك ــي  ف وأضــرار 

جار وحرق الغابات قطع األش

ــت  كان »إذا  ــي،  اإلعالم ــب  املكت قــال 

ــوع  ــي التن ــام ف ــات دور ه ــجار والغاب لألش

ــي تحســين  حيــوي وف ــي ال والغطــاء النبات

ــة  ــي بمثاب ــار، وه ــتوى األمط ــة ومس البيئ

مــن  ــه  وتنقيت جــو  لل ــة  طبيعي مصفــاة 

وتســاهم  الضــارة،  والغــازات  ــرة  األغب

ــي  ــا وف ه ي حفــاظ عل ــة وال ــن الترب ــي تكوي ف

ــادة  ــل واملزروعــات وزي حاصي ــة امل حماي

ــد  فوائ مــن  ــك  هنال مــا  ــى  إل ــا،  إنتاجه

ــا  ه ي ــات عل ــة تعدي ــدة أخــرى... فــإن أي عدي

جريمــة  عــدُّ  ُي ــا  ه في ــران  ي ن ال وإضــرام 

واإلنســان  الطبيعــة  بحــق  نكــراء 

.»
ً
أيضــا ــوان  حي وال

ــز  ركائ »إحــدى  أن  ــى  إل وأشــار 

ــا  اتبعه ــي  ت ال ــة  ي العدوان السياســة 

ــت  كان ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــالل  االحت

ــي  ف الكــردي  اإلنســان  عالقــة  ضــرب 

ــه  ــة وممتلكات ــه الطبيعي ــن ببيئت عفري

جتمــع  امل جــذور  زعزعــة  ــي  وبالتال

مــن  ــى  األول ــام  األي ــذ  فمن ــا،  وإضعافه

ــه  قوات تعمــدت  ــن،  عفري ــى  عل حــرب  ال

مــن  ــات  ــون والغاب ت الزي ــجار  ــالع أش اقت

افتعــال  ــك  وكذل واســعة،  مســاحات 

ــل  هائ ــق  حري آخرهــا  كان  ــق،  حرائ ال

ــرا  ت ت ــات  غاب ــي  ف ــار  أي  17 جمعــة  ال أمــس 

ــرس  جندي ــة  ناحي ــي-  وقازقل ــري  وقصي

ــك وســيويا-  ــي كوب ت ــن قري ي ــٍع ب ــي موق وف

مــا  أن  قــدر  ُي ــث  حي ــي،  معبطل ــة  ناحي

أصــل  مــن  ــار  هكت ــف  أل  /11/ يقــارب 

ــر  ــات الصنوب ــار مــن غاب /32/ ألــف هكت

منطقــة  ــي  ف واملزروعــة  ــة  الطبيعي

حــرق والتقطيــع،  ــن قــد تعــرض لل عفري

ــجار  أش آالف  ــات  مئ قطــع  ــى  إل  
ً
إضافــة

ومــا  ــي.  كل أو  ــر  جائ بشــكل  ــون  ت الزي

ــل  الهائ التدفــق  ــك  ذل ــى  عل يؤكــد 

ــن  عفري أســواق  ــى  إل والفحــم  حطــب  لل

ــس  ل وجراب ــاب  ب وال أعــزاز  ومناطــق 

ســعر  ــى  تدن ــث  حي ــب،  إدل ومحافظــة 

-15/ ــى  إل حطــب  ال مــن  الواحــد  الطــن 

ــرة ســورية بســبب العــرض  ي ــف ل 20/ أل

ــض«. ئ لفا ا

ــق  حرائ وال ــات  التعدي »إن  وأضــاف: 

بشــكل   
ً
ــا وأحيان  ،

ً
ســابقا وقعــت  قــد 

ــة  وخراب سارســين  ــال  جب ــي  ف متكــرر، 

وســوركه  كمــرش  و  ــه  كوري و  ســماق 

ــا يقــارب نصــف  ــي م ــا  – راجــو، وف وجرق

بافــران،  )مواقــع  هــاوار  ــال  جب ــات  غاب

ــي  وف عســيه(،  ريشــا  هــاوار،  قلعــة 

ــم(  ــال وادي جهن ــا )جب ــال قــرى رووت جب

ي  ي، وف ــا وكــوردا- ناحيــة معبطل ورمضان

وموقــع  حســنا  ــج  وح ــرا  ت ت قــرى  ــات  غاب

ــة  ــي وشــيخ محمــد وجوالقا-ناحي قازقل

ــة  حمودي امل ــي  ح ــي حــرش  وف ــرس،  جندي

وســط  ــرة  جزي ــة  غاب ــي  وف ــن،  عفري  –

ــي، وغيرهــا مــن املواقــع«. ــرة ميدانك بحي

ســنوات،  ــالث  ث ــذ  »من وذكــر: 

جرفــت  قــد  ــة  التركي الســلطات  ــت  كان

واســعة،  ــة  وحراجي ــة  زراعي مســاحات 

بمحــاذاة  ــر  مت  /500-200/ بعمــق 

ــا  ه بنائ ــدى  ل حــدودي،  ال الشــريط 

ــاء  ن ب وألجــل  عــازل...  ي  اســمنت جــدار  ل

القــوات  وتمركــز  عســكرية  قواعــد 

ــل  جب وســطح  ــا  وجي ــش  دروي قــرى  ــي  ف

ــة  كفرجن ــي  ت قري ــن  ي ب ــٍع  موق ــي  وف ــالل  ب

ــة  ي ومروان حمــام  قــرى  ــي  وف ــا  ن ومتي

ــي- غرب أشــكان  و  ــي  وتحتان ــي  فوقان

ــع آالف  ــم قل ناحيــة جنديــرس وغيرهــا، ت

ــون«. ت الزي ــجار  أش

ــي  ــي ف ــب اإلعالم هــذا وقــد أورد املكت

ــار، العشــرات مــن  ــره خــالل شــهر أي تقاري

ــي  ــة ف ــم املرتكب جرائ ــاكات وال ه ت ــع االن وقائ

ــا: ه ــن، من عفري

ُيصــدر  ــي  حل امل ــن  عفري ــس  مجل  -

ــى  عل  %10 ــاوة  إت بفــرض   
ً
ــدا جدي  

ً
قــرارا

ــى  ــا إل ه ــراد نقل ــون امل ت ــت الزي ــات زي كمي

توقــف  ــى  إل أدى  ممــا  ــة،  ن املدي خــارج 

رغــم  ــحن،  والش والشــراء  ــع  البي حركــة 

دفعــوا  قــد  ــون  ت الزي ــي  مالك ــع  جمي أن 

عــدا  باهظــات،  ــاوى  أت املوســم  ــاء  ن أث

الســرقات وحــاالت االســتيالء والســطو 

ح. املســل

ــب  العن كــروم  معظــم  تعــرض   -

ــا  ورقه وســرقة  قطــاف  حمــالت  ل

حين  ــر مــن قبــل املســل جائ والتحويــش ال

أو  ــم،  ه توطين ــم  ت وممــن  ــم  ه ل وعوائ

ــا. ه حاب أص ــى  عل ــاوى  أت فــرض 

ــي بعــض القــرى  ــن ف ــار املواطني - إجب

والصــالة،  ــام  الصي ــى  عل ــي  والنواح

مشــاهدته  ــم  ت ي مــن  ــة  وإهان واعتقــال 

مــن  عناصــر  أن  رغــم  إفطــار،  ــة  حال ــي  ف

يصومــون. ال  حة  مســل جماعــات 

بحــق  ــزاز  ت االب ظاهــرة  انتشــار   -

ختلفــة  امل ــع  البضائ محــالت  حــاب  أص

والسمانة، وعدم دفع الديون املترتبة، 

ــم  ه ــم توطين حين وممــن ت مــن قبــل املســل

ــب  ــي أغل ــن، وف ــي عمــوم منطقــة عفري ف

ي  ــد مــن يشــتك ــة وتهدي ــان يتــم إهان األحي

بمســتحقاته. ــب  يطال أو 

ــب  املكت قــال  ــة،  ي عتاب جــٍة  له ــي  وف

الوضــع  عــد  َب ــل  ن ي ــم  »ل ــي:  اإلعالم

وحــال  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف املأســاوي 

االهتمــام  ــزوح  ن ال مناطــق  ــي  ف ــا  ه َجري َه ُم

ــق  ــي الالئ ي واإلعالم ــي واإلنســان السيا�س

والعــدل  ــة  حري ال ــي  محب ــل  قب مــن 

 
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك أن  رغــم  واالنســانية، 

التطــرف  ــي  محارب مقدمــة  ــي  ف يقفــون 

هــذا  ــم  كفاحه ــي  ف وقّدمــوا  واإلرهــاب، 

جســام«. ــات  حي تض

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

مؤمتر حول شامل ورشق سوريا... الفرص والتحديات
منظمــة  مــن  مشــتركة  بدعــوة 

عقــد  ویســت،  ایســت  ــد  ومعه امباكــت 

ــار  ی
ٔ
ــام، 3-5 ا ی

ٔ
ــة ا ــى مــدار ثالث مؤتمــر عل

ــة   األمریكی جامعــة  ال ــي ضیافــة  ف  ،2019

كردســتان  الســليمانية-  ــة  ن بمدي

ــة  اإلقليمي الدراســات  ــد  ومعه العــراق 

والدولیة، بمشــاركة مجموعة متنوعة 

ــي  وممثل سیاســیين  ناشــطين  مــن 

ــن،  ي وأكادیمی ــراء  وخب ــي  مدن مجتمــع 

ــات  وتوصی باســتنتاجات  خــروج  لل

القــرار  صناعــة  تدعــم  ــة  ی عمل فــكار 
ٔ
وا

العامــة.  والسیاســات 

ــة  ــات الفاعل جه ــر لل ــح املؤتم ــا من كم

ــا  ه رائ
ٓ
ا عــن  ــر  ي للتعب الفرصــة  ــة  ی حل امل

ــراء  خب ال مــع  النظــر  ــات  وجه ــادل  ب وت

ــن.  والداعمي

ــة  ثالث حــول  حــدث  ال ــم  تنظی ــم  ت

حــوار  وال ــوع  التن رئیســیة:  محــاور 

السیاســیة  ــات  املكون ــف  مختل ــن  ي ب

ــي شــمال شــرق ســوریا؛  ــة ف واالجتماعي

ــة.  والتنمی االســتقرار  حوكمــة؛  ال

ملناقشــة  الفرصــة  املؤتمــر  ــح  من

املوضوعــات  مــن  موضــوع  ــكل  ل شــاملة 

ــات شــاملة  خــروج بتوصی الرئیســیة وال

ــي  ــیين وممثل ــراك السیاس ــالل ٕاش ــن خ م

ــن،  ــراء واألكادیمیي خب ــي وال جتمــع املدن امل

الدبلوماســیة  ــات  البعث ــى  ال باإلضافــة 

باملنطقــة.  ــة  املعنی ــدول  ل ل

مــن  سلســلة  املؤتمــر  هــذا  ســبق 

روجآفــا  ــي  ف واللقــاءات  االجتماعــات 

ــع  ــا واق ه ــش في ق
ُ
ــوك، ن ــي ده ــل وف ــي أربی وف

ــة  یئ ب ــر  لتوفي املنطقــة،  ومســتقبل 

ــى نقاشــات  ــي ٕال منفتحــة وشــفافة تف�س

مــن  ــاءة،  البن لألفــكار  ــادل  ب وت ــة  حی

ــات  ــق وجه حــوار، وخل ال ــجیع  خــالل تش

ــن  ي ــوات ب ــير الفج ــي تجس ــاعد ف ــر تس نظ

ــة  واإلیدیولوجی السیاســیة  خالفــات  ال

فرصــة  ٕاتاحــة  ــك  وكذل املنطقــة،  ــي  ف

ــراء  خب ال مــع  للتشــاور  املنطقــة  ألهــل 

املتعلقــة  السياســات  ــع  صن ودعــم 

وخطــط  ــات  توصي ووضــع  باملنطقــة 

ــذ. للتنفي ــة  ل قاب

ــات  جه ــن ال ــمية م ــوٍة رس  لدع
ً
ــة وتلبي

املنظمة شــارك كل من رشــيد شــعبان و 

ــي فعاليــات املؤتمــر. خبــات محمــد ف
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ترجيحًا للخطاب اإليجابي، ومساٍع للعمل المشترك
جدل واسع حول ميثاق العمل المشترك بين حزبي التقدمي والوحـدة الكرديين في سوريا

ــي  )الديمقراط ــان  حزب ال ــن  أعل

ــدة  ــي ســوريا، الوحـ ف ــي الكــردي  التقدم

ــي ســوريا( ميثاق  ــي الكــردي ف الديمقراط

ــر  ــالل مؤتم ــن خ ــا م ــترك بينهم ــل مش عم

ــن  جكرخوي قاعــة  ــي  ف عقــداه  ــي  حف ص

ــوم  ي قامشــلو،  ــة  ن بمدي للمؤتمــرات 

بحضــور   ،2019 ــار  أي  15 األربعــاء 

ــخصيات  وش ــة،  ي حزب وأعضــاء  كــوادر 

ــدة؛  عدي إعــالم  ووســائل  مســتقلة، 

ــب  ائ ن مشــايخ  ــى  مصطف رحــب  ــث  حي

حضــور،  بال ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــد  عب عــن   
ً
ــة نياب ســليمان  أحمــد  وقــرأ 

ــي  التقدم ســكرتير  ــش  دروي ــد  حمي ال

قــرأ  بينمــا  ــاق،  للميث ــي  العرب النــص 

ــدة  ــكرتير الوحـ ــي س ــيخ آل ــن ش ــي الدي مح

ــى  عل ــان  ن االث وقــع  ــم  ث الكــردي،  النــص 

محــاور  ــة  ثالث تضمــن  ــذي  ال ــاق  امليث

الشــأن  الســوري،  ــي  الوطن )الشــأن 

الشــأن  املهضومــة،  حقــوق  وال الكــردي 

ي  ي-اإلقليم الكردســتان ــي  القوم

 لعالقــات 
ً
ــذي جــاء تتويجــا ــي( وال والدول

عــن  ــا  وأجاب ــن،  ي حزب ال ــن  ي ب ــزة  متمي

حضــور. ال وبعــض  املراســلين  أســئلة 

وقــٍت  ــي  ف خطــوة  ال هــذه  جــاءت 

الشــعبية  ــات  ب املطال ــه  في تتوســع 

ــز أســس  الكــردي وتعزي ــت  البي ــب  ي لترت

ــالل  احت بعــد   
ً
خاصــة املشــترك،  العمــل 

ــا  تركي ــل  قب مــن  ــن  عفري منطقــة 

ملناطــق  ــا  ه تهديدات ــرة  ي وت وتصاعــد 

ا املستمر  شــمال وشــرق ســوريا، وسعيه

الكــردي  حضــور  وال ــدور  ال ــض  لتقوي

ــة  دول إســقاط  ــد  عي ُب  
ً
خاصــة ــي،  املتنام

ــش«  ــة »داع ــالمية املزعوم ــة اإلس خالف ال

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــد  ي ــى  عل

ــي  بمســاندة ودعــم قــوى التحالــف الدول

لإرهــاب. املناهــض 

 
ً
 واســعا

ً
ــاق جــدال ــار هــذا امليث وقــد أث

 
ً
ــا اهتمام ــال  ون الكــردي  الوســط  ــي  ف

ــم يســلم مــن بعــض  ، ول
ً
حوظــا  مل

ً
ــا إعالمي

وتشــكيكية. ســلبية  مواقــف 

املشــترك  العمــل  ــورة  ل ب ــة  وبغي

حــول  ــرؤى  ال ــح  وتوضي ــن  ي حزب ال ــن  ي ب

كل  ــي  ف ــدوات  ن ــالث  ث ُعقــدت  ــاق،  امليث

ــار، وعامــودا  ــخ 22 أي مــن، قامشــلو بتاري

ــار، بحضــور  ــار، والدرباســية 29 أي 23 أي

ــث  حي ــن،  واملهتمي ــن  املثقفي مــن  ــة  نخب

ــش  دروي ــد  حمي ال ــد  عب ــا  ه في تحــدث 

ســكرتيري  ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح و 

ــاق وفحــوى  ــن عــن مضمــون امليث ي حزب ال

ــا عــن  ــه، وأجاب ــوده ومــا هــو مأمــول من ن ب

ــن  الذي حضــور  ال واستفســارات  أســئلة 

القيمــة. ــم  ه بمداخالت النقــاش  ــوا  أغن

»درويش وشيخ آيل يوقعان ميثاق العمل املشرتك- وكالة هاوار «

جمعية الصداقة الكردية الدانماركية تشارك في مهرجان الشعب بمملكة الدانمارك

جــاء »مهرجــان الشــعب« الســنوي، 

بمملكــة   ،2019 ــار  أي  25 الســبت 

موعــد  ــل  قبي العــام  هــذا  الدانمــارك 

ــد  ل الب ــان  برمل أعضــاء  ــات  انتخاب اجــراء 

ــه  ــي، فــكان ل ــواب برملــان االتحــاد األورب ون

ــز بأنشــطة مختلفــة  أهميــة خاصــة وتمي

ــات  وجمعي أحــزاب  ــا  ه ب قامــت  واســعة 

وعــرض  ا  شــعبيته ــز  تعزي ــدف  به

. ــا ه ت منتجا

ــة  جمعي ــه  في شــاركت  وقــد 

ــة  الدانماركي ــة  الكردي الصداقــة 

صــور  ــا  ه في عرضــت  خاصــة،  بخيمــة 

ــا   ه يرتكب ــي  ت ال ــم  جرائ ال عــن  ووثيقــة 

ــن  ي ي ــه اإلرهاب ــي ومرتزقت ــالل الترك االحت

ــة  الكردي ــن  عفري منطقــة  ــي  أهال بحــق 

وثيقــة  تســليم  ــى  إل إضافــة  الســورية، 

األحــزاب  ــع  جمي ــي  إل ــم  جرائ ال ــك  بتل

ــة  متضمن رســالة  ــع  وتوزي ــة  الدانماركي

ــى  عل مختصــر  بشــكل  ــم  جرائ ال ــك  ل ت

ــي  ــزي الدانمارك املــارة تحــت عنــوان »عزي

ــو  ــي النات ــم مــاذا يفعــل حليفــك ف هــل تعل

ــي  ف ــي  أهل بحــق   - ــة  ي األردوغان ــا  تركي  -

الســورية«. ــة  الكردي ــن  عفري

استضافة الكاتب شاهين سوركلي في النمسا

حــزب  ل النمســا  منظمــة  قامــت 

ــي  ــار ف ــد 5 أي ــوم األح ــي(، ي ــدة )يكيت الوحـ

ــب  الكات باســتضافة  ــا،  ن فيي العاصمــة 

ســليمان  بحضــور  ي،  ســور كل شــاهين 

ــي الكــردي  ــد الثقاف ــر املعه محمــود مدي

حضــور  ال ــادل  ب ت ــث  حي ــا،  ن فيي ــي  ف

ــة  ثقافي ــع  مواضي حــول  النقــاش 

وسياســة. ــة  وفكري

شــكر  ــذي  ال ي  ســوركل أن  ُيذكــر 

مــن  االســتضافة،  هــذه  ــى  عل ــن  القائمي

منطقــة  مــزري-  ــة  قري  – ــد 1946  ي موال

ــى  عل حاصــل  ــب،  وأدي ــب  كات ــي،  ان كوب

ــة  ي ترب ــوم  ل دب و  آداب  ليســانس  شــهادة 

ي  ســيدن ــة  ن مدي جامعــات  إحــدى  ــي  ف

ــر ومقــدم   مدي
ً
األســترالية، عمــل مدرســا

ــة  اإلنكليزي باللغــات  لبرامــج  ــي  إذاع

ــه مؤلفــات  ــة، ول ل ــة ســنوات طوي والكردي

أخــرى. ولغــات  ــة  بالكردي ونتاجــات 



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 308 /  أيار  2019 م - 2631ك تقارير وأخبار6

تأسيســه  ــذ  من ــة  الديمقراطي ا  ســوري

ــع  ــن جمي ي ب ــادل  املتب ــرام  حــوار واالحت ال

األخــوة  أســاس  ــى  عل الشــعب  ــاء  ن أب

ــا نقــوم  املشــتركة والوطــن املشــترك، وم

ــي  الوطن ملشــروعنا  اســتمرار  هــو  ــه  ب

ــة  مرحل بعــد  ــا  م أن  إال  ــي،  والسيا�س

ــود  جه ــب االســتمرار بال ــر تتطل التحري

ــى  عل العمــل  مــن  ــد  والب ــر،  أكث وبشــكل 

ــي  األهل الســلم  بترســيخ  االســتمرار 

تحريرهــا  ــم  ت ــي  ت ال املناطــق  واســتقرار 

ــاؤه  ن ب ــم  ت ــا  م حفــاظ كل  مــن داعــش وال

ــه  ب يقــوم  ــا  وم املنطقــة...  ــاء  ن أب بدمــاء 

هــو  ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل

ــدة،  جدي ال ا  لســوري ــزة  وركي ــة  تجرب

ــا  ه ووجهائ العشــائر  ــع  جمي وأن  ســيما 

ــدون  ب ي الســوري  الشــمال  ــات  ومكون

الســوري  ــراب  ت ال وحــدة  ــى  عل ــم  حرصه

للســلم  ضامــن  هــم  العشــائر  ــاء  ن وأب

ــي  التخل وعــدم  ــالد  ب ال وســالمة  ــي  األهل

ــر  وتحري الوطــن  ــراب  ت مــن  شــبر  عــن 

ــذي  ال ــط  الراب وهــم  ــة  ل حت امل املناطــق 

ــي  غرب حــات  مصطل تجــاوز  ــه  بإمكان

ا  ســوري أن  بحكــم  وشــرقه  الفــرات 

الســوريين.« ــكل  ل موحــدة 

أن  ــاء  ب لألن هــاوار  ــة  وكال وذكــرت 

ــة  ي الذات ــإدارة  ل املشــتركة  الرئاســة 

ــد  ا بيريفــان خال لشــمال وشــرق ســوري

كلمــة  ــا  ألقي ــاش  املهب حامــد  ــد  وعب

جــاء  ــة،  والكردي ــة  ي العرب ــن  ي باللغت

لقــد  الشــرفاء..  الســوريون  ــا  ه »أي ــا:  ه في

ودمــرت  بســوريا  األزمــة  هــذه  عصفــت 

ــا  ن وبلدات ــا  ن ومدن ــة  التحتي ــى  البن

ــا  واقتصادي بشــريا  ــر  ي الكث ا  وخســرن

ــل  ــا القت ن ــب أهل ــا، وكان مــن نصي ومادي

ــر والغــرق، وانتشــرت  جي جــرح والته وال

اإلســالمية  ــل  الفصائ ــالد  ب ال ــي  ف

هــو  ــد  الوحي خاســر  ال ــي  وبق املتطرفــة 

ــل  ــى تفع ى إل ــع ــوري، سنس ــعب الس الش

ــتقرار  ــم االس ــي تدع ــاالت الت ج ــع امل جمي

للشــعب،  ــي  واالجتماع االقتصــادي 

ــر  التقصي بعــض  ــك  هنال ــأن  ب ــرف  نعت

ســنعمل  أخطــاء  ــك  هنال ــأن  ب ــرف  ونعت

ــى  ترق ــي  ت ال باألعمــال  نقــوم  أن  ــى  عل

كل  روت  ــي  ت ال الشــهداء  ــات  حي لتض

الســورية«. األرض  هــذه  مــن  شــبر 

الشــيوخ  »عشــرات  أن  ــت  ونقل

ــات  ــائرهم كلم ــن عش ــوا ع ــاء ألق والوجه

ي كلمة  حاضرين، وجاءت ف أمام آالف ال

حاجــم  ــكارة  ب ال عشــيرة  مشــايخ  شــيخ 

واحــد،  شــعب  »نحــن  البشــير  أســعد 

ــادي  ن ــخ، ون ــر التاري ــا عب ن اختلطــت دمائ

ــع  الرجــال وكرامــة جمي ــع  بكرامــة جمي

ــاء  ــي لوجه ــاء دور حقيق ــائر وإعط العش

ــون  يمثل ــم  ه ألن وشــيوخها،  العشــائر 

كلمــات  ــت  وألقي املنطقــة«؛  ــاء  ن أب

عشــيرة  شــيخ  مــن  كل  ــل  قب »مــن  عــدة 

حمــود  شالشــل،  ــدي  هوي ــة  العفادل

ــدات،  العكي عشــيرة  شــيخ  النوفــل 

عشــيرة  شــيخ  الرشــيد  عبدالرحمــن 

الفــرج  عبدالرحمــن  حامــد  ــة،  جوال ال

الراشــد  حســين  ــدة،  الول عشــيرة  شــيخ 

ــو  الكن أحمــد  ــس،  البوخمي عشــيرة 

ــح مســلم  شــيخ عشــيرة البــو رجــب، صال

ــة، شــيخ أســعد  ــل العشــائر البرازي ممث

ــي،  ــل عــن املكــون التركمان البشــير ممث

ــس،  جي ــف شــيخ عشــيرة ال ــف الضي اي ن

ــى باســمها تيســير  ــة الفدعــان ألق ل قبي

عشــيرة  شــيخ  ــر  ت زعي ــم  كري العفــات، 

ــل  ممث ــوردة  ال القــادر  ــد  عب ــل،  جي الع

ــرة، فرحــان  جزي ــي ال ــة ف العشــائر الكردي

ــة شــيخ عشــيرة الوهــب، إبراهيــم  العمال

ــد  ــادة، عبي ــى شــيخ عشــيرة الهن العي�س

ــو  ب ال عشــيرة  شــيخ  العســاف  ــف  خل

عســاف.«.

مشــايخ  شــيخ  أن  ــة  الوكال ونوهــت 

البشــير  أســعد  ــكارة حاجــم  ب ال عشــيرة 

ــذي  ال ــى  للملتق ــي  ختام ال ــان  البي قــرأ 

 
ً
إجــالال ــي  ننحن  

ً
ــة »بداي ــه:  في جــاء 

مــن   
ً
ــا وانطالق ســوريا،  لشــهداء 

واألمــن  ــي  األهل للســلم  املعــزز  ــا  دورن

ــى  نحظ وبمــا  الســوري،  ــي  جتمع امل

أهــم  كأحــد  ودور  ــة  مكان مــن  ــه  ي عل

ــن  وحامي ســوريا  مجتمــع  ــات  مكون

ــا  ن ــة، فإن لثقافــة التنــوع وللقيــم األصيل

ــي  ت ال العظيمــة  االنتصــارات  ــن  ّم ث ن

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــا  ه حققت

ــى  إل ــي  ينتم ال  ــذي  ال اإلرهــاب  ــى  عل

حاضــر  ال ؛  ــخ  التاري ا  ســوري ثقافــة 

ــات  حي بالتض مشــيدين  واملســتقبل. 

ــف  مختل مــن  ــا  ه قدمت ــي  ت ال جســام  ال

ــة  الدول ــاء  ه إن ــي  ف الســورية  ــات  املكون

 ،
ً
ا  وعســكري

ً
ــا الســوداء- داعــش جغرافي

اســتمرار  نفســه  الوقــت  ــي  ف ــن  مدركي

إْن  ــع،  جمي لل ــده  وتهدي اإلرهــاب  خطــر 

ــاب  ذئ أو  نائمــة  ــا  خالي شــكل  ــى  عل كان 

ــي كان  ت ــي املناطــق ال منفــردة موجــودة ف

ــا  ن فإن هــذا  أجــل  ومــن  داعــش.  ــا  ه يحتل

ــاء ورؤســاء عشــائر  نجــد أنفســنا كوجه

ــر  التحري حمــالت  ــي  ف ــا  ن فعل و)كمــا 

ــا  ــا(، ومــن واجبن ــذات أكبادن ــا فل وقدمن

أن نســتمر بمســؤولياتنا تجــاه الســلم 

ي وأن ندعم ونســاند قوات ســوريا  األهل

ــي  الداخل األمــن  وقــوى  ــة  الديمقراطي

ــف  وتجفي النائمــة  ــا  خالي ال ملكافحــة 

الضــروري  مــن  ــرى  ون اإلرهــاب.  ــع  مناب

ــة  ي الذات ــا  ن إدارات حــول  االلتفــاف 

ــى  عل ــرم  املب القضــاء  ــى  حت ــة  ي واملدن

وإيجــاد  االســتقرار  وترســيخ  اإلرهــاب 

الســورية  لألزمــة  ــي  ديمقراط حــل 

ــق  ي ل ي ــذي  ال دوره  ــا  بلدن ــه  في يســتعيد 

ــه.« ب

ــى  امللتق ــي  ف حضــور  ال أكــد  ــث  حي

ــى: عل ــي  ختام ال ــان  البي ــر  عب

 
ً
ا وشــعب  

ً
أرضــا ســوريا  وحــدة   -

عــن  ــي  التخل جــواز  وعــدم  واســتقاللها 

الشــعب  وحــق  ــا  ه أراضي مــن  جــزء  أي 

املناطــق  كافــة  اســتعادة  ــي  ف الســوري 

واعــزاز  ــس  ل وجراب ــن  )عفري ــة  ل حت امل

املتاحــة  بالوســائل  جــوالن(  وال ــاب  ب وال

واملشــروعة.

حــل  - إدراك املســؤولية املشــتركة ل

ــي  ف الســالم  ــم  وتعمي الســورية  األزمــة 

ســوريا.

ممكــن  وقــت  بأســرع  ي  الســع  -

حة  ــار الصراعات املســل للتخلــص مــن آث

لشــعب  ــرة  جدي ــاة  حي شــروط  ــق  وخل

املشــترك  ــش  العي أســاس  ــى  عل ســوريا 

الشــعوب. وأخــوة 

ــدة  ــوريا جدي ــيس س ــي تأس ــزم ف - الع

ومــن  ــا  ه أبنائ ــع  جمي ــى  عل تتوســع 

ــة  دول ظــل  ــي  ف ا  فسيفســائه ــف  مختل

مســتقر  ــي  سيا�س ونظــام  ــة  مركزي ال 

. ــي يمقراط د

ســوري  دســتور  ــى  عل ــد  التأكي  -

ي يمثل جميع القوى  ي توافق ديمقراط

الســورية. ــة  جتمعي امل ــات  ي والفعال

مكافحــة  ــة  مواصل ــى  عل اإلصــرار   -

ــة  الفكري منابعــه  ــف  وتجفي اإلرهــاب 

ــاة  جن ال ــم  وتقدي ــة،  واملادي ــة  ي واملال

ــكاب  بارت واملســاهمين  ــن  ي والفاعل

ــون  قان وفــق  اإلنســانية  ضــد  ــم  جرائ

النافــذ. اإلرهــاب 

ســوريا  قــوات  بدعــم  اســتمرارنا    -

لإرهــاب  ــا  ه مكافحت ــي  ف ــة  الديمقراطي

الســوري. حــل  لل ــي  أسا�س وكجــزء 

ــي  ــة ف ي ــة واملدن - دعــم اإلدارات الذاتي

ا. شــمال وشــرق ســوري

ــا  قوان ــد  توحي ــى  عل العمــل   -

ــي  الديمقراط ــر  ي التغي ــق  لتحقي

لســوريا. املســتقرة  ــة  والتنمي

ــة  الديمقراطي ــم  بالقي اإليمــان   -

واملواطــن. اإلنســان  ــة  وحري وحقــوق 

األســس  ــى  عل ــز  ي تمي أيَّ  رفــض   -

جنســوية. وال ــة  ني والدي ــة  القومي

ــرام.  ــوري ح ــى الس ــوري عل - دم الس

ــا  وبنادقن للســالم  ممــدودة  ــا  ن أيادي

ــا  بأمنن ــص  يترب ــن  مل فقــط  ــة  موجه

وأخــوة  املشــترك  وعيشــنا  وســالمنا 

الســورية. ــة  جتمعي امل ــات  ن التكوي

الســوريين  ــع  جمي ل ــة  آمن عــودة   -

ــن  املتواجدي ــن  والنازحي ــن  جري امله

ــل  قب ســابقة،  ــرة  فت ــي  ف ــد  ل الب خــارج 

أثناءهــا. أو  األزمــة 

واألمــم  ــي  الدول جتمــع  امل دعــوة   -

ــة  ــي إلزال الدول األمــن  ــس  املتحــدة ومجل

ــن.  ــي عفري ــي ف ي الترك ــيم ــدار التقس ج ال

ــة  امن ــا وإعــادة  ه ل ــا  ــالل تركي ــاء احت ه وإن

ــم. ه بيوت ــى  ال ا  لســكانه

ــي  الدول جتمــع  امل ــل  تحّم  -

إلعــادة  الســريع  وتحركــه  مســؤوليته 

مــن  حــررة  امل املناطــق  ــي  ف اإلعمــار 

ــا املتواجــد  ه اإلرهــاب وبشــكل عاجــل، من

الفــرات. شــرق  ــي  ف

ــي  الرو�س الطرفــان  ــر  عب وقــد  هــذا 

ــذا  ه ل امتعاضهمــا  عــن  والســوري 

ــي  ف ى،  شــت بنعــوٍت  ووصفــاه  ــى  امللتق

ــي  ســياق صراعهمــا مــع النفــوذ األمريك

ــى جانــب  ــى تلــك املناطــق، إل املســيطر عل

جمــع  ــي  ف ــة  ث حثي ال أنقــرة  محــاوالت 

ــى  ــن إل ــاء العشــائر نازحي ن البعــض مــن أب

ــة،  ي الذات اإلدارة  ضــد  ــم  ه وتأليب ــا  تركي

ــد  ل ــاء الب ن ــن أب ي ــة ب ــق فتن  وراء خل
ً
ســعيا

الواحــد.

ملتقى العشائر ... تتمة
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حكومــة  ال اشــتباه  ــى  إل يشــير  ممــا 

ــي  ف ــا  ه وتدخل باألكــراد  قــوي  بشــكل 

ــذي انعكــس  ــة، األمــر ال ــم اليومي ه حيات

ــي  ت ال الســافرة  القمــع  ممارســات  ــي  ف

ــل  قب مــن  ــد  جي بشــكل  ــا  توثيقه ــم  ت

املركــز  يجــد  ــم  ل أخــرى.  مجموعــات 

الصفحــات  مــن   
ً
ــرا ي كب  

ً
عــددا الســوري 

أو  ــة  ي ن اإلث جموعــات  امل تذكــر  ــي  ت ال

ا. وقــد يعــود  ــي ســوري ــة األخــرى ف ني الدي

ــا  ه من أخــذت  ــي  ت ال املواقــع   -1 ــى:  إل هــذا 

 
ً
ــدادا ــت تتضمــن أع ــق كان ائ ــة الوث غالبي

ــات  ي باألقل ــة  مقارن األكــراد  مــن  ــر  أكب

السياســية  النشــاطات   -2 و  األخــرى، 

 
ً
ــر تنظيمــا ــت أكث ا كان ــي ســوري لألكــراد ف

جموعــات  امل نشــاطات  مــن  وأقــدم 

األخــرى خــارج حكــم حــزب البعــث، ممــا 

 
ً
جــزءا اســتثمرت  حكومــة  ال أن  ــي  يعن

ــة هــذه  ــي مراقب ف ــا  ه  مــن اهتمامات
ً
ــرا ي كب

ــا. ه في والتدخــل  النشــاطات 

ــواع  أن ــر  التقري خــص  ل كمــا 

ــق  ائ الوث ــي  ف ــر  تظه ــي  ت ال ــاد  االضطه

املركــز  ــجالت  س ــي  ف ــر  ظه ــا  مل  
ً
وتفســيرا

حكومــة  ال اســتهداف  حــول  الســوري 

ــي: ل ي كمــا  األخــرى،  ــات  ي لألقل

ــرأي  ــر عــن ال ي ــة التعب ــاك حري ه ت ان

والتجمــع

أوامــر  الصفحــات  بعــض  ــت  تضمن

ــا  ه مباشــرة بفــض املظاهــرات املشــتبه ب

ــا،  ــى تنظيمه ــي يجــري العمــل عل ت أو ال

ــى  عل  
ً
ردا ظمــت 

ُ
ن مظاهــرات  ــا  ه في بمــا 

احتفــال  خــالل  ــة  كردي ــاة  فت ــل  مقت

ــي  ف ــة(  الكردي الســنة  )رأس  ــروز  ي ن ال

ــي  الدول ــوم  ي ال ومســيرات   ،2010 ــع  ي رب

خــروج  واحتمــال   ،2010 ــي   ف للعمــال 

بعــد  ــة  الكردي املناطــق  ــي  ف املظاهــرات 

ــت  تضمن ــي.  العرب ــع  ي الرب انطــالق 

بعــض الصفحــات أوامــر زادت مــن عــدد 

بتجمــع  للســماح  ــة  املطلوب املوافقــات 

ــة  ــف تمــت معاقب األكــراد، وشــرحت كي

وعزفــوا  تجمعــوا  ــن  الذي األكــراد 

الشــوارع،  ــي  ف الســيارات  ــي  ف ى  املوســيق

ــع األكــراد  ــات ملن وأمــرت بتحريــك الدوري

وأوصــت  االلتقــاء،  أو  التجمــع  مــن 

عــن  ــم  لردعه األكــراد  القــادة  ــد  بتهدي

املظاهــرات. ــي  ف املشــاركة 

حقوق الثقافية انتهاك ال

عــن  ــر  ي التعب أن  ــان  صفحت ــت  بين

ــدد الوحــدة  ــة يه الثقافــة واللغــة الكردي

صفحــة  وصفــت  بينمــا  الســورية، 

ــة  الكردي الثقافــة  عــن  ــر  ي التعب واحــدة 

ــى  عل  
ً
وردا ا.  لســوري ــة«  »خيان ــه  أن ــى  عل

ــد  املتزاي ــي  السيا�س الكــردي  النشــاط 

خطــة  الصفحــات  مــن  واحــدة  وصفــت 

ــة  الكردي النشــاطات  ــع  جمي ــم  لتجري

ــة«. »القومي

واألمــالك  االقتصــاد  ــة  مراقب

ــة ي د لكر ا

ــى  إل ــك  كذل ــق  ائ الوث أشــارت 

ــي  التخــوف مــن وصــول األكــراد لألرا�س

بعــض  أوصــت  فقــد  ــروات.  ث وال

ــد  ــات املزي ــأن تتخــذ البلدي الصفحــات ب

ــا يقــوم األكــراد  مــن االحتياطــات عندم

ــب  ــث تطل ــي، بحي ــع األرا�س ي بشــراء أو ب

ــح  تصري ــى  عل حصــول  ال حكومــة  ال

شــراء  أو  ــع  بي ب األكــراد  ــام  قي ــل  قب

ــة  األمني الفــروع  تقــوم  ــأن  وب ــي،  األرا�س

األكــراد  ــن  ي ب الشــراء  أنمــاط  ــة  بمراقب

ــم  ه معاقبت ــم  ت ت وأن  ــق،  ي وث بشــكل 

ــع وشــراء  ي ــات ب ي ــي عمل ــى املشــاركة ف عل

ــجبت  ــح. ولقــد ش العقــارات دون تصري

حكومــة  ال قــرار  الصفحــات  أحــد 

ــى ســوق  بالســماح لألكــراد بالوصــول إل

العمــل العــام، وأوصــت صفحــة أخــرى 

حكومــة خطــوات للتنافس  ــأن تتخــذ ال ب

ــا. أرباحه وأخــذ  ــة  الكردي املشــاريع  مــع 

ــي  ف ــة  اإلثني ــة  التركيب إضعــاف 

ــة الكردي املناطــق 

الصفحــات  مــن  واحــدة  ــت  تضمن

العشــائر  ــى  عل بالضغــط  أوامــر 

حســكة،  ــي ال ــة لتنتقــل للعيــش ف ي العرب

حــّد  ــة لل ــي محاول ــدو ف ب ــا ي ــى م ــك عل وذل

ــي تلــك املنطقــة.  ــة ف ــة الكردي مــن األغلبي

ــي صفحــة أخــرى بشــكل خــاص  وتو�س

ــع أن يشــكل األكــراد  باتخــاذ إجــراءات ملن

ــع  ملن املناطــق  مــن  أي  ــي  ف ــة  ي ن إث ــة  أغلبي

ى النشــاطات السياســية. ســيطرتهم عل

ج »الترهيب والترغيب« نه

ــرة  ي املث األنمــاط  ضمــن  مــن  كان 

جــزرة  ال ــج  نه ــق  ائ الوث ــي  ف لالهتمــام 

ــراد.  ــادة األك ــع الق ــتخدم م ــا املس والعص

ــق أوامــر محــددة  ائ ــت الوث ــث تضمن حي

ــة القــادة األكــراد واتخــاذ  لزعزعــة مكان

األكــراد  ــجيع  لتش الالزمــة  اإلجــراءات 

كســوريين  أنفســهم  ــف  تعري ــى  عل

بشكل أكبر. وأشارت إحدى الصفحات 

ــب  »الترهي أســلوب  اســتخدام  ــى  إل

ــد  وتهدي إغــراء  أجــل  مــن  ــب«  والترغي

لالصطفــاف  ــم  ودفعه األكــراد  القــادة 

مــن   
ً
ــدال ب ولكــن  حكومــة.  ال ــب  جان ــى  إل

ــى  ــجيع عل ــة للتش اتخــاذ خطــوات جدي

الصفحــات  نفــس  ــت  تضمن االندمــاج 

تعســفية  أســاليب  باســتخدام  أوامــر 

ــد  والتهدي ــم  والتجري ــة  املراقب ــا  ه في بمــا 

والعشــائر  األمــن  قــوات  ــل  قب مــن 

ــى  عل القبضــة«  و«إحــكام  ــة،  ي العرب

ــه  ــة واســتخدام مــا وصفت القــرى الكردي

ــي  الترك »باألســلوب  الصفحــات  إحــدى 

ــة«.  الكردي ــة  حال ال مــع  التعامــل  ــي  ف

حكومــة  ال أن  الصياغــة  هــذه  ــرح  تقت

مــن   
ً
ــدال ب العقــاب  اســتخدام  ــت  فضل

األفــكار  مــن  ــد  املزي وطرحــت  ــواب،  ث ال

ــة  تهدئ ــي  ف األســلوب  هــذا  الســتخدام 

األكــراد.

قمع األكراد ... تتمة

الراحــل  ــة  ي أربعين بمناســبة 

ــي  ف ــادي  ــو عــادل( القي ــش )أب محمــد حب

جمــع  حضــر  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

غــزال-  ــل  ت ــة  قري ــى  إل ــه  وأهل رفاقــه  مــن 

ــار، ووضعــوا  جمعــة 24 أي ــوم ال ــي، ي ان كوب

ــد  ــه، وبع ــى ضريح ــورود عل ــن ال ــل م إكلي

روحــه  ــى  عل صمــت  دقيقــة  الوقــوف 

عــارف  ــح  افتت الشــهداء،  أرواح  ــى  وعل

ى  ــرة، وألق ــاء معب حفــل بكلمــة رث حســو ال

ــي  ان ــة كوب ــم منظم  باس
ً
ــة ــي كلم حمــو عل

ــى  عل ــن  املوجودي ــا  ه في شــكر  حــزب،  لل

ــي درب  ــى الســير ف  عل
ً
حضــور ومعاهــدا ال

ــى مســلم شــيخ حســن  ألق ــم  ث ــد؛  الفقي

حــزب  لل السياســية  ــة  جن الل عضــو 

ــد  ــا عــن مناقــب الفقي ه ، تحــدث في
ً
كلمــة

ــه،  ل رحي يشــكله  ــي  ت ال خســارة  ال ومــدى 

ــد  الفقي شــقيق  ــش  حب ــوزان  ب بينمــا 

وقــّدم  ــة  ل العائ باســم  ــوف  بالضي رحــب 

ــه. وحزب الراحــل  لرفــاق  الشــكر 

ي خدمة   لنضاله الطويل ف
ً
وتقديرا

ــل،  مل أو  ــل  كل ودون  ــة  الكردي ــة  القضي

حــزب  ــة فــرع الدانمــارك ل ــا األربعيني أحي

األحــد  ــوم  ي  ،
ً
أيضــا ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة كوبنهاغــن العاصمــة،  ن ــار، بمدي 26 أي

ــه  ائ وأقرب رفاقــه  مــن  جمــع  بحضــور 

وكردســتانية.  ــة  كردي أحــزاب  ــي  وممثل

ــال  كي ــي  عل محمــد  رحــب  وقــد 

ــدث  ــة تح ــة مقتضب ــي كلم ــور، وف حض بال

ــي  ــن ف ي ــة النضــال ودور املناضل عــن أهمي

ــم الشــعب الكــردي  ه ــاة الشــعوب ومن حي

ــي ســوريا وأجــزاء أخــرى مــن كردســتان،  ف

دقيقــة  للوقــوف  حضــور  ال دعــا  ــم  ث

عــادل  ــا  أب ــد  الفقي روح  ــى  عل صمــت 

ــت  لقي
ُ
أ ــم  ث ــرد،  ـ

ُ
الك الشــهداء  وأرواح 

مــن: كلمــات 

- خوشناف عيسو، حزب الوحدة.

ــي  الديمقراط حــزب  ال أســكان،   -

ا. ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  روز،   -

.PYD

ــي  الديمقراط حــزب  ال ــد،  ي ول  -

باشــور.  – ي  الكردســتان

ــي  الوطن االتحــاد  -هــاوار، 

باشــور.  – ي  الكردســتان

آزادي  حــزب  آغاجــان،  ــان  عدن  -

باكــور.  – كردســتان 

- فلمز حبش، عائلة الفقيد.

ــي  ــى معان الكلمــات عل ــث ركــزت  حي

وأكــدت  ــن،  ي املناضل وخصــال  النضــال 

والتعاضــد  التعــاون  ــة  أهمي ــى  عل

 
ً
مقدمــة ي،  والكردســتان الكــردي 

الراحــل. ورفــاق  وذوي  ألهــل  التعــازي 

حفــل  ال ــف  عري شــكر  ــام  خت ال ــي  ف

متابعــة  ــى  عل وعاهدهــم  حضــور  ال

ــي  ت ال ــادئ  واملب ــى  خط ال ــى  عل العمــل 

ــن  والذي عــادل  ــا  أب ــا  ه أجل مــن  ناضــل 

ــن. ي املناضل مــن  ســبقوه 
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احتالل عفرين عمٌل غير مشروع، وعلى القوات المحتلة باالنسحاب الفوري وغير المشروط
تقرير حقوقي حول االنتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل قوات االحتالل التركية والمتعاونين معها في عفرين

ومركــز  ومؤسســة  ــة  هيئ  /91/

أعضــاء  ــة  وحقوقي نســوية  ومنظمــة 

حقوق االنسان،  الفيدرالية السورية ل

ي 23  ي، ف ي إصدار تقرير حقوق تشارك ف

جســيمة  ــاكات ال ه ت ــار 2019، حــول االن أي

ــون  والقان ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان

حقــوق االنســان مــن قبــل قوات  ــي ل الدول

ــي  ــا ف ــن معه ي ــة واملتعاون ــالل التركي االحت

ــى  إل ــي  حقوق ــداء  »ن ــوان  بعن ــن،  عفري

مــن  جــاد  ال للعمــل  ــي  الدول جتمــع  امل

جــدار العــازل حــول  ــاء ال ن أجــل إيقــاف ب

ــاؤه«. ن ب ــّم  ت ــا  م ــة، وهــدم  ل حت امل ــن  عفري

ــع  وقائ بعــض  اســتعراض  بعــد 

ــا،  ه واحتالل ــن  عفري ــى  عل العــدوان 

ــة  ي القانون ــا  ه توصيفات ــان  ي وب

ــة  ي الفيدرال أكــدت  ــة،  حقوقي وال

صــدر 
ُ
ــا ت ه حقــوق االنســان أن الســورية ل

ــة  ي القانون »لإضــاءة  ــر  التقري هــذا 

خروقــات  ال ــف  مختل ــى  عل ــة  حقوقي وال

ــا  ه ب قامــت  ــي  ت وال املوثقــة  ــاكات  ه ت واالن

ويتضمــن  ــة،  التركي ــالل  االحت قــوى 

جــدار  ال ــاء  ن ب ب ــق  تتعل ــق  ائ وث ــر  التقري

إضافــة  ــن،  عفري حــول  العــازل 

ــر  التدمي مشــاهد  عــن  الصــور  لبعــض 

عــن  ــط  الرواب وبعــض  ــب  والتخري

ــوت  البي ــجار وهــدم  مشــاهد قطــع األش

ــل  قب مــن  ــت  ارتكب ــي  ت ال جــدار،  ال ــاء  ن وب

حين  واملســل ــة  التركي ــالل  االحت قــوى 

ــن  ي املتعاون الســوريين  ــن  املعارضي

ــن  ي ب ي ــر  التقري أن  وأضافــت  ــم«،  معه

ــي  ف ــة  حقوقي وال ــة  ي القانون ــات  املرجعي

ــه عــدوان  أن ــي«، وب حتــل الترك تســمية »امل

حقــوق  ل جســيمة  ال ــاكات  ه ت االن ارتكــب 

أراض  اقتطــاع  ــى  عل ويعمــل  االنســان، 

جــدار  بال عــن ســورية  ــا  ه ســورية يفصل

وبشــكل  ــل  بالتفصي ــك  وذل العــازل؛ 

. مســهب

املوقــع  ــر  التقري ــح  يوض كمــا 

ــا والنشــاط  ــن ومناخه ــي لعفري جغراف ال

والتجــاري  ــي  والصناع ــي  الزراع

ــا  ه تركيبت ــن  ي ب وي ــا،  ه في ي  والســياح

ــة  االجتماعي ــة  والوضعي الســكانية 

ــة  تاريخي حــٍة  مل ســرد  ــى  إل  
ً
إضافــة ــا،  ه في

عــن املنطقــة، مــع شــرٍح لوجــود املكــون 

املنطقــة. ــي  ف وتوزعــه  ــي  العرب

ــالل  احت ــال  حي ــر  التقري يســتوقف 

ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  والقان ــن  عفري

ــي  الديمغراف ــر  ي التغي وممارســات 

ــا  ه يرتكب ــي  ت ال ــم  جرائ ال وعــن  ــا،  ه في

ــي  ف معــه  ــن  ي واملتعاون ــي  الترك ــش  جي ال

ــي إطــار  ــدرج ف ن ــي ت ت ــن وقراهــا، وال عفري

ــادة  ــم اإلب ــكاب جرائ ــي، ارت ــاد عرق )اضطه

ــرأة،  امل حقــوق  ــاكات  ه ت ان ــة،  جماعي ال

األســرى،  ــث  بجث ــل  والتمثي ــل  القت

ــم  الغنائ ــون،  القان خــارج  محاكمــات 

ــق  ائ والوث ــب  الكت حــرق  واملصــادرات، 

ــر  وتفجي ــر  تدمي ــة،  التاريخي ــار  واآلث

واالخفــاء  االختطــاف  ــادة،  العب أماكــن 

ــاالت،  واالغتي ــب  والتعذي القســري 

واحتجازهــم  االطفــال  اختطــاف 

ــزاز: كمصــدر  ت ــن، االختطــاف واالب كرهائ

القصــف  لإرهــاب،  ــم  مه ــل  تموي

ــرات(. والتفجي ي  العشــوائ

مــن   
ً
جــزءا ــة  ي الفيديرال وأفــردت 

ــذي  ال العــازل  جــدار  ال عــن  تقريرهــا 

ــن،  عفري حــول  ــي  الترك ــل  حت امل ــه  يبني

والقواعــد  ــادئ  للمب ــه  مخالفت ومــدى 

ي  ــي اإلنســان ــون الدول ــي تحكــم القان ت ال

اإلنســان. حقــوق  ل ــي  الدول ــون  والقان

ــة بإصــدار قــرار  وطالبــت الفيديرالي

ــالل  احت ــار  »اعتب يتضمــن  ــزم  مل ــي  دول

ويتناقــض  مشــروع  ــر  غي  
ً
عمــال ــن  عفري

املتحــدة  األمــم  ومقاصــد  ــادئ  مب مــع 

القــوات  ــة  ب ومطال ــي،  الدول ــون  والقان

ــر  وغي الفــوري  ــحاب  باالنس ــة  ل حت امل

ــي  ــع األرا�س ــن وجمي ــن عفري ــروط م املش

عــدوان  بعــد  ــا  ه ت احتل ــي  ت ال الســورية 

أشــهر  ــة  الثالث يقــارب  ــا  م ــذ  من اســتمّر 

اآلن«. ــى  وحت

ــى  إل ختامــه  ــي  ف ــر  التقري ــى  وأف�س

ــي  الدول جتمــع  امل ــب  تطال ــاٍت،  توصي

واألمــم املتحــدة وأعضــاء مجلــس األمــن، 

ــاكات  ه ت االن لوقــف  الفــوري  بالتدخــل 

وممارســة  العــازل،  جــدار  ال ــاء  ن وب

ــا  ه ومطالبت ــا  تركي ــى  عل الضغــوط 

مخاطــر  ــح  وفض الفــوري،  ــحاب  باالنس

ــى كشــف  ــي، والعمــل عل ــالل الترك االحت

ســراحهم  وإطــالق  ــن  خطوفي امل ــر  مصي

وتشــكيل   ،
ً
أيضــا ــن  املفقودي ــر  ومصي

مســتقلة  ــة  ي قضائ ــق  تحقي ــة  جن ل

ــة  ي الفيديرال عــن  ــن  ي ممثل بمشــاركة 

ــاكات  ه ت ــع االن تقــوم بالكشــف عــن جمي

وقراهــا  ــن  عفري ــي  ف ــا  ه ارتكاب ــم  ت ــي  ت ال

ومحاســبتهم،  ــا  ه عن واملســئولين 

ــة  ي واملدن ــة  حقوقي ال املنظمــات  ودعــوة 

ــق  تدقي أجــل  مــن  للتعــاون  الســورية 

ــي ارتكبــت  ــم الت جرائ وتوثيــق مختلــف ال

ــن  جرمي ــن امل ــف ع ــداد مل ــن وإع ــي عفري ف

ــة الدولية  ي جنائ حاكــم ال ــى امل ــه إل ت وإحال

عــودة  ــى  عل والعمــل  ــة،  ي الدول والعــدل 

مــن  ــن  والفاري ــن  النازحي ــن  ي ي املدن

ــل  العراقي كافــة  ــة  وإزال ــن  عفري ــي  أهال

واملؤسســات  ــات  الهيئ ودعــوة  ــم،  أمامه

االحتياجــات  ــة  بتلبي ــة  املعني ــة  ي الدول

واإلنســانية  ــة  واالقتصادي ــة  ي حيات ال

ــي  ــة وألهال ــن وقراهــا املنكوب ملدينــة عفري

بالعمــل  ــام  والقي ــن،  جري امله ــن  عفري

ــات  ــي مــن كافــة املكون حقوق ي وال الشــعب

أجــل  مــن  ــن  عفري ــي  أهال مــن  ــة  ي األصل

ــدة  املتزاي خاطــر  امل وإيقــاف  ــة  مواجه

ــالل  االحت قــوات  ممارســات  جــراء 

ــر  جي الته اعتمــدت  ــي  ت ال ــة  العنصري

ــي،  ــر العرق ــف والتطهي القســري والعني

ــع  ــي وجــه جمي والوقــوف بشــكل حــازم ف

ــر  ي تغي ــى  عل تعتمــد  ــي  ت ال املمارســات 

ألهــداف  تحقيقــا  ــة  الديمغرافي ــى  البن

ــه  ي ــة وتفتيت ــة وعنصري ــح عرقي ومصال

ــي  األهل الســلم  أســس  كل  تضــرب 

املشــترك. ــش  والتعاي

ــر،  التقري كامــل  ــى  عل لالطــالع 

ــه مــن خــالل  ــخة من ــل نس يمكنكــم تنزي

: ــط لراب ا

http://www.yek-dem.com/?p=6633
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حمصويل القمح والشعري يف اجلزيرة السورية لعام 2019 ثروة وطنية وفرية
واالســتقرار  األمــان  ظــل  ــي  ف

مناطــق  يســودان  ــن  اللذي النســبيين 

وشــرق  شــمال  الســورية،  ــرة  جزي ال

بمســتويات  األمطــار  وفــرة  مــع  ســوريا، 

القمــح  زراعــة  انتعشــت  ــة،  ي عال

ــا،  ه في ــة  واملروي ــة  ي البعل والشــعير 

ــذا  ه ل محصولهمــا  يصــل  أن  ويتوقــع 

ــذي  وال قياســية،  مســتويات  ــى  إل العــام 

اســتراتيجية  ــة  وطني ــروة  ث ــر  ب يعت

ــاة  معان مــن  ــا  م حــٍد  ــى  إل ســتخفف 

األمــن  ــر  توفي ــي  ف وتســاهم  ــن  ي املواطن

، وســط األزمــات 
ً
ــا ــالد عموم ب ل ــي ل الغذائ

ــا. ه ب ــف  ل ت ــي  ت ال حالكــة  ال

القمــح  شــراء  أســعار  ــارت  أث وقــد 

اإلدارة  ــل  قب مــن  ــة  ن املعل والشــعير 

للقمــح،  ل.س   /150/( ــة  ي الذات

ــك  ل ت عــن  األقــل  للشــعير(  /100/ل.س 

الســورية  حكومــة  ال ــل  قب مــن  ــة  ن املعل

 
ً
نقاشــا /130/ل.س(  )/185/ل.س، 

صفحــات  ــى  وعل جتمــع  امل ــدى  ل  
ً
واســعا

انتقــاد  ــة  جه ل ــي،  االجتماع التواصــل 

ــة  مجتمعي ــة  حال ضمــن  اإلدارة، 

مختلفــة  ــة  ي إيجاب ــة  طبيعي ــة  ي تفاعل

تخــُل  ــم  ل الســورية،  املناطــق  ــي  اق ب عــن 

ــات سياســية  ــط املوضــوع بخلفي مــن رب

ي ممجــوج. ــي إطــاٍر ســلب ــه ف  تناول
ً
ــا وأحيان

ــف  التحال أحــزاب  أصــدرت  وقــد 

ــخ   بتاري
ً
ــا ا بيان ــي ســوري ــي الكــردي ف الوطن

ــى  ــه أن أول ــار / 2019م، أكــدت في 21 / أي

ــى  ــي العمــل عل ــاإلدارة ه ــام املنوطــة ب امله

حفــاظ  وال ــي  الذات االكتفــاء  ــق  تحقي

وفــق  مســتقر  ــي  غذائ أمــن  ــى  عل

اســتراتيجية مدروســة, مــن خــالل دعــم 

ــة  ي حيوان ال ــروة  ث ال ــي  قطاع ــر  وتطوي

بخصــوص  ــت  وقال  . ــة  والزراعي

»ندعــو  األســعار:  ــك  ل ت ــد  تحدي قــرار 

ــة  ي الذات ــإدارة  ل ــذي  التنفي ــس  جل امل

ــوريا  ــرق س ــمال وش ــي ش ــة ف الديمقراطي

ــي  الالمنطق القــرار  هــذا  عــن  العــدول 

ــيء لــإدارة  حــف بحــق املــزارع وامل�س واملج

ــا  ه ــوة بين ه ــي ســتزيد ال ت ــل غيرهــا, وال قب

نحــن  وقــٍت  ــي  ف  ,
ً
ــا عموم الشــارع  ــن  ي وب

مــن  ــد  املزي ــى  إل بحاجــة   
ً
جميعــا ــه  في

ــة  ــي هــذه املرحل ــري ف جماهي االلتفــاف ال

ــي  ت ال ــات  التحدي ــة  ملواجه ــة,  التاريخي

ــادة  ــه بزي ل ــث يتوجــب تعدي ــا, حي ه نمــّر ب

مــن  ــى  أعل لتكــون  ــل  حاصي امل أســعار 

األقــل  ــى  عل أو  ــة  حكومي ال التســعيرة 

ــا, ووضــع خطــة تســويقية  موحــدة معه

عــن   
ً
ــدا بعي ــل,  حاصي امل الســتالم  ــة  مّرن

ــة.«. اإلداري ــدات  التعقي

ــداءات  ــات ون ب  ملطال
ً
هــذا واســتجابة

ــذي  التنفي ــس  جل امل عقــد  واســعة، 

ــة- شــمال وشــرق ســوريا  ي ــإدارة الذات ل

ــار  أي الســبت 25  ــى،  ــن عي�س ــة عي بناحي

ــات  الهيئ بحضــور   
ً
اجتماعــا  ،2019

رفــع  وقــرر  ــة،  املعني ــات  جه ال ــي  وممثل

/150/ل.س  مــن  القمــح  شــراء  ســعر 

/156/ل.س  ــاه  أدن ــي  وف /160/ل.س  ــى  إل

ــى ســعر شــراء  حســب النــوع، واإلبقــاء عل

أثمــان  دفــع  مــع  /100/ل.س،  الشــعير 

حصــول  امل نقــل  يكــن  ــم  ل ــا  م ــاس  األكي

دوغمــة.

أن  ذكــرت  الســورية  »ســانا«  ــة  وكال

حســكة  ــي محافظــة ال ــة الزراعــة ف مديري

املزروعــة  املســاحات  ــاج  ت إن رت  قــدَّ

املــروي  والشــعير  القمــح  ــي  بمحصول

ــة تقــارب  ــي بكمي حال والبعــل للموســم ال

ــف  أل و150  ــون  ي مل ــا  ه من طــن،  ــي  مليون

قمــح. طــن  ــف  أل و850  شــعير  طــن 

الســورية  حكومــة  ال رصــدت  وقــد 

ا  /400/ مليار ليرة سورية لشراء حاجته

املنتشــرة  ــر مراكزهــا  عب حصــول  امل مــن 

ا،  ســيطرته تحــت  الواقعــة  املناطــق  ــي  ف

 /200/ رصــدت  ــة  ي الذات اإلدارة  بينمــا 

مليون دوالر ما يعادل /110/ مليار ليرة 

محصــول  مــن  ــا  ه حاجت لشــراء  ســورية 

ســوريا. وشــرق  شــمال  مناطــق 

وما يؤســف له، أن مئات الهكتارات 

ولكــن  مختلفــة،  ــق  حرائ ل تعرضــت  قــد 

يبــدو أن الوضــع تحــت الســيطرة، حيــث 

اتخاذهــا  عــن  ــة  ي الذات االدارة  صّرحــت 

ــي  جن ل الالزمــة  ــر  ي والتداب لكافــة 

ســلس. بشــكل  حصــول  امل

نشاطات في إقليم كردستان العراق

ي السليمانية زيارات ف

حــزب  مــن  وفــد  زار  ــار،  أي  5 األحــد 

شــعبان  رشــيد  ضــم  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة  ي ممثل ــب  مكت محمــد  ــات  وخب

ــي  ف  PYD ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب 

ــل  قب مــن  واســتقبل   ، الســليمانية 

ــو.  عرب ســليمان 

ــب  مكت ــارة  بزي الوفــد  قــام  كمــا 

ــي الكــردي  ــي التقدم حــزب الديمقراط ال

مــن  واســتقبل  ــة،  ن املدي ــي  ف ا  ســوري ــي  ف

ــب  املكت عضــو  شــمدين  ــي  عل ــل  قب

. ــي �س لسيا ا

مــع  ــث  حدي ال الوفــد  ــاول  ن ت

ا  ــي ســوري مســتقبليه الوضــع الكــردي ف

وضــرورات  ــن،  لعفري ــا  تركي ــالل  واحت

 . الكــردي  ــت  البي ــب  ي ترت

ــل  ــح الراح ــد ضري ــك زار الوف ــد ذل بع

ــى  عل الفاتحــة  وقــرأ  ــي،  الطالبان جــالل 

ــجل  ــي س  ف
ً
َن كلمــة روحــه الطاهــرة، ودوَّ

ــارات. الزي

وفــٌد  زار  ــار،  أي  11 الســبت  ــوم  ي ــي  وف

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن  آخــر 

ــة  جن الل عضــو  شــعبان  )رشــيد  ضــم 

ــم  ووإبراهي ــي  كمرك ــزان  وري السياســية 

ــرد  ـ
ُ

ــن الك ي ــس الالجئ رســول( مركــز مجل

ــم  ي إقل  – الســليمانية  ــي  ف الســوريين 

اســتقباله  ــي  ف كان  العــراق،  كردســتان 

ــاء  ــس وأعض جل ــس امل ــي رئي ــي عفرين حج

األوضــاع  ــان  ب جان ال تحــدث  ــه،  إدارت ــي  ف

ــي  ت ال والظــروف  املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن

شــعبان  أشــاد  إذ  ــون،  الالجئ ــا  ه ب يمــر 

ــي  ف ــس  جل امل ــه  ب يقــوم  ــذي  ال ــدور  ال ب

. ــم ه مت خد

ي السليمانية ندوة سياسية ف

 2019  /  5  /  10 جمعــة  ال ــاح  صب

ــدة  حــزب الوحـ عقــد فــرع الســليمانية ل

ــا  ه ــدوة سياســية ، تحــدث في ن ــي(  )يكيت

عضــو  ــوزان  ب ــح  صال و  شــعبان  رشــيد 

ــن  ــم، ع ــي اإلقلي ــزب ف ح ــة ال ــادة منظم قي

ــي  ف واألوضــاع  السياســية  املســتجدات 

كل  ــى  عل ــد  والتأكي ــن،  عفري منطقــة 

تحريرهــا. أجــل  مــن  ــود  جه ال

ي  زحمتكيشــان حــزب  مــن  وفــد 

ــدة أربيل كردســتان يزور مكتب الوحـ

ــة،  ــات األخوي ــن العالق ــار تمتي ــي إط ف

ــب  املكت عضــو  قــادر  )بيكــس  وفــد  زار 

وكمــال  جعفرهاشــم  ــي،  السيا�س

العالقــات(  ــب  مكت عضــوي  حســين، 

كردســتان،  ي  زحمتكيشــان حــزب  مــن 

ــب  مكت  ،2019  /  5  /  6 ــن  ي ن األث ــاح  صب

ــر، وكان  ي ــي هول ــي( ف ــدة )يكيت حــزب الوحـ

ــى مســؤول  ــس مصطف ــي اســتقباله وي ف

ــات  خب و  ــم  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال منظمــة 

ــح  ــة وصال ــة القيادي محمــد عضــو الهيئ

ــة  وأمين املنظمــة  ــادة  قي عضــو  ــوزان  ب

عضــوي  محمــد  وفرهــاد  رشــوليك 

يوســف  ومحمــود  العالقــات  ــب  مكت

ــة. اإلعالمي ــة  جن الل عضــو 

املســتجدات  عــن  ــان  ب جان ال تحــدث 

عــام  بشــكل  املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن

ي بشــكل  والوضــع الكــردي والكردســتان

انتصــار   
ً
ــا ي عال ــا  ن ّم

َ
ث ــك  وكذل خــاص، 

ــى  عل ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــه  ــي معقل ف ــي )داعــش(  ــم اإلرهاب التنظي

باغــوز. ــر  األخي

ضــرورة  ــى  عل ــان  ب جان ال وأكــد  كمــا 

ــة  ــة موحــدة ملواجه ــة كردي ه تشــكيل جب

ي مرحلة  ي تواجه الكرد ف التحديات الت

ــود  جه ال كافــة  ــذل  وب داعــش،  بعــد  ــا  م

ــي  الترك ــالل  االحت ــة  وتعري ــح  لفض

ــا  ه يرتكبون ــي  ت ال ــم  جرائ وال ــه  ومرتزقت

ــن، وضــرورة تنشــيط  ــي منطقــة عفري ف

األوســاط  ــي  ف ــي  الدبلوما�س العمــل 

ــة. ي 10 الدول

»مشاركة يف االحتفاء باليوم العاملي للعامل«
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 ككفاحٍ وأمل وشقاء... )إىل الروح النقية هناك... زكي أبو أفني(  
ُ
احلياة

ــّدر 
ُ
ــام، ق ــذا األي ــل ه ــي مث ــام وف ــل ع قب

ــي  ، محمــد زك
ً
ــزا  عزي

ً
ا ــا أن نفقــد إنســان ن ل

 
ً
ــا  مفاجئ

ً
قــدا

َ
ــار ســيدا(، ف ج ــن )دل ــو أفي أب

مســتقّره  ــى  إل ذهــب  هــو  ــد.  تمهي ــال  وب

ــارح  ب ــم مقيــم ال ُي ــا ألل ــه تركن ــدّي، لكن األب

الصاعــق  ــر  خب ال ــذ  ومن حظــة.  الل ــى  حت

وقــَع  ــي  نف�س ــى  عل ــف  أخّف أن  أحــاول 

ــي شــريط الذكريات  املصيبــة، فيداهمن

  . ــق  خان ــل وال الطوي

أن  رغــم  ــا،  ن ل قــدوة  ــة  بمثاب كان 

 ،
ً
ــا وجهوري  

ً
ــا ي خطاب يكــن  ــم  ل ــه  صوت

ــُت  جب ع
ُ
أ ــس؛  جال امل يتصــّدر  يكــن  ــم  ول

األم  باللغــة  وباهتمامــه  بنشــاطه، 

ــراث.  ت ل وا

الوثيقــة  العالقــة  ــق  تعمي مــن  زاد 

ي امليول واالهتمامات  بيننا، اشــتراكنا ف

فــإذا  ــق.  التطاب حــّد  ــات،  والتوجه

ــة  ــق الطفول ــيانه كأخ وصدي ــت نس حاول

سأنســاه  ــف  كي مســتمرة،  وعالقــة 

العــام؟  بالشــأن  االنشــغال  هــذا  وســط 

أو  ــب  أكت أو  أقــرأ  ــا  وأن سأنســاه  وكيــف 

ــيء،  ــادل كل �س تب ــا ن أفكــر بأمــر مــا!. كن

خربشــات   مــن ال
ً
ــدءا ــب. ب ــا نقــرأ ونكت عّم

ــا،  ــن قرأه ــل أّول م ــي كان الراح ــى الت األول

ــة.  الكتاب باتجــاه  ي  ــجعن وش ــي  دفعن و 

ــُت  قل ــرة،  قصي ــرة  بفت ــه  ل رحي ــل  قب

ــّي  ــك أحــد معلم  مــا ســأكتب أن
ً
ــا ــه يوم ل

الثقافــة  ــي  وف السياســة  ــي  ف ــل  األوائ

بتواضعــه  ــّي  عل رّد  ــه  وكعادت ــة؛  الكردي

 .
ً
وُممازحــا ــود،  املعه

ســهر  وبعــد  ــا،  ن ل لقــاء  آخــر  ــي  ف

بعــض  مــن  نشــبع  ال  ــي  ل ــَت  قل ــل،  طوي

ــبع  ــم نش  ول
ً
ــا ي ائ ــت نه ــا، رحل ن ــا تحدث مهم

ــي« : لقــد  ــا »زك ــي أتهمــك ي مــن بعــض، إن

لقــد   ...! ــي  ينبغ ممــا  ــر  أكث ــا  ن أحببت

دون   ، ــي  النق األبيــض  ــك  ب قل انفجــر 

وداع. 

أحــاول  الصاعــق  ــك  رحيل ــذ  من

وعــن  ــك  عن  
ً
ــا متوازن  

ً
ــا كالم ــب  أكت أن 

فــال  حــزن  وال ــم  األل ــي  يغالبن ــك،  نضال

ــب. وهــذه  ــب ســوى الصــراخ والنحي أكت

ــب  أكت أن  أســتطيع  مــا  ــي  ه األســطر 

مــن  ممكــن  »تجــّرد«  ــى  بأق�س ــك  عن

مــرور  بعــد  ــا  أن وهــا  تجاهــك.  ــي  عواطف

الصاعــق،  ــك  رحيل ــى  عل ــة  كامل ســنة  

ــك،  عن ــيء  �س ــن  تدوي أســتطيع  ــكاد  ال ب

والصادقــة.    العميقــة  ــك  حبت مل ــاًء  وف

مكتومــة  و«  ُمكاِفحــة  ــة   ل عائ مــن 

حقــوق  كافــة  مــن  محرومــة  ــد«،  القي

وكان  ــي«  »زك ــد  ول وأبســطها،  ــة  املواطن

 
ً
جــدا مبكــرة  ســن  ــي  ف يعمــل  أن  ــه  ي عل

مقاعــد  ــرك  ت ي وأن  أســرته،  ليســاعد 

ــا  بعدم ــة،  الثانوي ــة  املرحل ــي  ف الدراســة 

ــم  ي التعل ــاز  يجت ــر  األكب أخــاه  رأى 

دون  لكــن  ــا(  )البكالوري ــوي  الثان

ــة  حكوم ــهادة، ألن ال ــى الش ــول عل حص ال

ــي  كمكتوم ــم،  تمنحه ال  الســورية 

ــة وثيقــة تثبــت إتمــام الدراســة  القيــد، أّي

ــوي  ــة. وكان الصــف الثالــث الثان الثانوي

ــوم  ــا يمكــن أن يبلغــه »مكت هــو ســقف م

ــهادة  ــى الش ــل عل ــد« ودون أن يحص القي

ــن  ــة، بغــض النظــر ع ــام هــذه املرحل بإتم

رغــم  لكــن  ــا.  ه ي عل ــة  حاصل ال الدرجــات 

يفــارق  ــم  ل ي،  الرســم ــم  ي التعل تركــه 

يقتطــع  كان  ــي.  الذات ــم 
ّ
والتعل الثقافــة 

ــد،  جِه
ُ
امل ــه  أجرعمل مــن  ــب  الكت ثمــن 

ــي  ف ــة  وغني منّوعــة   ــة  مكتب ليؤّســس  

قواعــد  ــة  الكردي اللغــة  أجــاد  ــه.  ت ي ب

وبفضــل   
ً
ــا ي ذات ــم 

ّ
تعل ــة،  متقن ــة  وكتاب

ــي  حزب ــه ال ــن محيط ــجعة م ــواء املش األج

 ،
ً
شــرطا األم  اللغــة  ــم  تعل ــار  اعتب ــى  عل

ــي.   السيا�س للمناضــل  ــة  إضافي ــزة  ومي

ــة  ــاء اللغ ــباب ألفب ــن الش ــات م ــم املئ
ّ
وعل

ــه  حزب داخــل  وقواعدهــا،  ــة  الكردي

ــه«  »كومل منظمــة  ضمــن  أو  وخارجــه، 

مؤسســيها،  مــن  كان  ــي  ت ال الشــبابية 

ــة  وحماي ــم  ي تعل مؤسســة  ــي  ف ــك  وكذل

 fêrkirin û parastina( ــة  الكردي اللغــة 

باإلضافــة   ،)zimanê kurdî Saziya

ا  ــي نشــاطات فرقــة ميدي ــدوره الفاعــل ف ل

وقــد  ــا.  ه وانطالقت الكــردي  ــور  للفلكل

ــى  ــة إل ي أنجــز بعــض الترجمــات مــن العرب

ــك بضعــة حلقــات  مــن  ــة، وكذل الكردي

عــن  ــه،  ت بداي ــي  ف كان  ــي،  توثيق مشــروع 

ــى  إل ــك  ذل كل  املنطقــة.   ــدات  ل وب قــرى 

انقطــاع،  دون  ــي  حزب ال نشــاطه  ــب  جان

ــذ  من ــي  حزب ال بالعمــل  التحاقــه  ــذ  من

يتعّصــب  أن  ــر  غي ومــن  ســنه،  صغــر 

ــه.  آرائ أو  ــه  حزب ل

ــة  الصعب الظــروف  هــذه  ورغــم 

تدفــع  ــي  ت ال والعامــة  ــخصية  الش

ــي  ف للتطــّرف  إنســان-  اإلنســان-أّي 

ــة،  اليومي أو  السياســية  املواقــف 

قــط.  ــك  كذل يكــن  ــم  ل فاملرحــوم 

ــاة  حي ال ــي  ف ــر  ي كب ــدال  اعت ــى  عل حافــظ 

مــن نظــام  ــه املوقــف  بمــا في واملواقــف، 

رغــم  ســوريا،  ــي  ف اإلســتبدادي  حكــم  ال

مــن  وتحرمــه  ــه  ب ــرف  تعت ال  حكومــة  أن 

لعــن 
ُ
ت أن  تســتحق  تعليمــه،  إكمــال 

ــه  ت بكردي ــزازه  اعت ورغــم  ســاعة.  كل 

يتطــرف  ــم  ل األم،  ــه  للغت ــغ  البال ــه  وحب

ــم  ل ــي  ت ال ته«،  »ســورّي مــن  املوقــف  ــي  ف

.! قــط  ــه  ب ــرف  تعت

ــاة  حي ال ــت  كان ــي«،  ـ«زك ل بالنســبة 

رغــم   ،
ً
دائمــا  

ً
وأمــال  

ً
مســتمرا  

ً
كفاحــا

 
ً
ــال متفائ وظــل  واملصاعــب.  الشــقاء 

ــى  إل جــرة  باله ــم  يحل ــم  ول ــدوام،  ال ــى  عل

أوالده  ألن   
ً
ســعيدا وكان  الوطــن.  خــارج 

املــدارس  ــي  ف األم  ــم  ه بلغت مــون 
ّ
يتعل

اإلدارة  مناطــق  ــي  ف  
ً
ــا ث حدي املنشــأة 

  . ــة  ي الذات

خســارة  ــي«  »زك ــا  ي املبكــر  ــك  رحيل  

ــك  وأهل وأســرتك  الصغــار  ــك  ألطفال

جــزء   ل
ً
ــا ــي فقدان ــك، ول ورفاقــك وأصدقائ

 . ــي  من ــز  عزي

حبيــب: هــو أنــك ذهبــت  ــا ال ه ــي أي عزائ

ــا  أحالمن رغــم  ــة،  األبدي الراحــة  ــى  إل

ة  ســوّي انتظرناهــا  ــي  ت ال املشــتركة 

ــر  ي الكث ورغــم  ــة،  املؤجل ومشــاريعنا 

اآلن  ــه  في نتحــدث  أن  ــي  ينبغ ــذي  ال

.
ً
مســتقبال و

ــر  ي الكب الوفــاء  هــذا   ،
ً
أيضــا ــا  عزاؤن

ــك  وأصدقائ رفاقــك  ــل  قب مــن  املســتمّر 

 
ً
ــا ووفي  

ً
ــا صادق ــَت  كن فكمــا  ــك.  وأهل

لذكــراك  ــاء  أوفي ــك  كذل هــم  ــم،  معه

ــذات  ــل ونكــران ال ــة وكــّدك الطوي الطيب

الــذي كان لديــك، ونقــاوة قلبــك األبيــض 

الناصــع.

َبة بسالم!  تَع
ُ
فلترقد روحك امل

بدرخان علي

ــوم  ي بال االحتفــاء  ــي  ف مشــاركة 

الســليمانية ــي  ف للعمــال  ــي  العالم

 )C.D,O(منظمــة مــن  بدعــوة 

ــة  ن مدي ــي  ف ــن  ي الالجئ ــجيل  لتس

ــم  ي الســليمانية، شــاركت منظمــة إقل

ــدة  الوحـ حــزب  ل العــراق  كردســتان 

ــي املهرجــان  ــار، ف ــي(، األربعــاء 1 أي )يكيت

العمــال  ــد  عي بمناســبة  املقــام 

. ــي لم لعا ا

ــوزان  ــح ب حــزب، صال ــل وفــد ال ومث

مســؤول فــرع الســليمانية للمنظمــة 

ــي  ــزان كمروك ــة الفــرع )ري جن وأعضــاء ل

ــق جــوان وجــالل وكاوا حســن(،  والرفي

ــة  ن ــث حضــر املهرجــان وســط املدي حي

ــور هفــال  محافــظ الســليمانية الدكت

ــي  ف  )C.D.O(منظمــة ــس  ي ورئ بكــر  ــو  أب

حمــادة  محمــد  ــد  خال و  الســليمانية 

ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي الالجئ ــس  مجل ــس  ي رئ

وســط  الســليمانية،  ــي  ف الســوريين 

ــر. ي كب ــري  جماهي حضــور 

عــروض  ــم  تقدي حفــل  ال ــل  تخل

قادمــة  ــة  عاملي فــرق  ــل  قب مــن  ــة  فني

ــال  ب ي ون الشــعبية  ــن  الصي مــن 

ــران  إي وكردســتان  ــش  وبنغالدي

ــاركت  ــا ش ــن، كم ــليمانية وخانقي والس

مــن  بعــدد  ــدة  الوحـ ــون«-  »يكب فرقــة 

ــة. الكردي ــة  الفلكلوري الرقصــات 

نشاطات في إقليم كردستان ... تتمة
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دمر بشكل ممنهج 
ُ
نهب وت

ُ
آثار عفرين ت

ــا  ه ومرتزقت ــا  تركي ــالل  احت ــذ  من

اإلســالمية  ــة  ي الراديكال ــل  الفصائ مــن 

 ،2018 آذار   18 ــي  ف ــن  عفري ملنطقــة 

كل  خالفــت  ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان وقعــت 

ــة  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  والعه األعــراف 

املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب، 

ــاق األمــم  ــي ديباجــة ميث ــا ورد ف خاصــة مل

شــعوب  »نحــن  نصــت  ــث  حي املتحــدة 

ــى انفســنا...  ــا عل األمــم املتحــدة وقــد آلين

ــالت  وي مــن  ــة  ل املقب ــال  األجي ننقــذ  )أن 

ــد  جدي مــن  نؤكــد  و)أن   ...) حــرب.....  ال

لإنســان  األساســية  حقــوق  بال ــا  ن إيمان

.« الفــرد....(  وبكرامــة 

وإطــالع  وســريعة  بســيطة  بقــراءة 

 /14/ ــذ  من ــن  عفري ــي  ف األوضــاع  ــى  عل

ــف  زي نكشــف  أن  نســتطيع  شــهر، 

ــب  جل ــه  أن وب ــي  الترك ــل  حت امل وخــداع 

ــة وليس  ــى منطقــة آمن حــرب عل ويــالت ال

ــة  دول ــى  عل عــدوان  واالســتقرار،  األمــان 

  
ً
مــرارا تؤكــد  ــع  الوقائ أن  ــث  حي جــارة، 

حقــوق  بال تؤمــن  ال  أنقــرة  ــأن حكومــة  ب

بكرامــة  تؤمــن  وال  لإنســان  األساســية 

وال  ــة  ي قانون ال  ممارســات  الفــرد، 

ــم  جرائ ال ــواع  أن واقــذر  أبشــع  إنســانية، 

خطــف  اإلنســانية،  ــن  ي جب ــا  ه ل ــدي  ن ت

ــى  إل األمــر  وصــل  ــل  ب ــب،  وتعذي ــل  وقت

عــن  ــك  ناهي وبســاتين،  ــات  غاب حــرق 

ــى  ن وب ــازل  ومن لقــرى  متعمــد  ــر  تدمي

ــج.  ممنه ــي  ديموغراف ــر  ي وتغي ــة،  تحتي

تجــاه  ــن  الدفي حقــد  ال تجــاوز  لقــد 

الشــعب  مــن  أبعــد  هــو  ــا  م ــى  إل ــرد  ـ
ُ

الك

 ،
ً
أيضــا األرض  باطــن  ليطــال  واألرض، 

ــة  ــة وتاريخي أثري ُدمــرت مواقــع  بعــد أن 

مــن  ــر  ب تعت ــي  ت وال متعمــدة،  بصــورة 

ــدى  ــجل ل ــي املس ــي العالم ــراث الثقاف ت ال

)اليونســكو(،  املتحــدة  األمــم  منظمــة 

ــي  النب و  دارة  ــن  عي ــل  ت ــي  موقع خاصــة 

. هــوري 

أوال: تعريف التراث:

البشــرية  ــاة  حي ال ــاج  ت ن هــو  ــراث  ت ال

ــل  جي مــن  ينتقــل  العصــور،  مــّر  ــى  عل

ــه  ي حفــاظ عل ال ــم  ت ي ــا  م ــه  من ــل،  ــى جي إل

ألســباب  ــر  يندث ــا  م ــه  ومن ــره  تطوي أو 

األمــم  منظمــة  ــادرت  ب ــذا  ه ول مختلفــة، 

ــق  التصدي ــى  إل  1972 عــام  ــي  ف املتحــدة 

ــراث  ت ــة ال حماي ــة ل ــة الدولي ــى االتفاقي عل

ــن،  نوعي ــى  إل ــه  صنفت ــي  ت ال ــي،  العالم

ــي،  الطبيع ــراث  ت وال ــي  الثقاف ــراث  ت ال

ــي،  الثقاف ــراث  ت ال هــو  ــا  هن ــا  يهمن ــا  وم

ــة  األثري ــم  املعال يشــمل  ــذي  ال وهــو 

ــي  ــة، كموقع ــة والتاريخي ــي الفني واملبان

جســور  وال دارة  ــن  عي ــل  وت هــوري  ــي  ب ن

ــن  عفري ــر  ه ن ــي  فرع ــى  عل ــة  ي الرومان

والعشــرات مــن التــالل وأألماكــن األثرية 

األخــرى.

ي هوري:  1- نب

ــى الشــمال  ــري إل يقــع هــذا املوقــع األث

كــم   )40( ــي  بحوال ــن  عفري مــن  ي  الشــرق

ــر  ه ن فــروع  إحــدى  مــن  الغــرب  ــى  وإل

ــي(،   �س ــون  )صاب ـــ  ب واملعــروف  ــن  عفري

ــي  ــهورة ف ــح املش ــة الضري ــم قب ــث يض حي

ــي  بحوال ــي  الغرب الشــمال  ــى  وإل ــرة،  املقب

املســرح  يوجــد  ــة  القب مــن  م   )800(

املوقــع  تعــرض  وقــد  املــدرج،  ــي  الرومان

ــل  قب مــن  األماكــن  بعــض  ــي  ف حفــر  لل

ــات  مدفون عــن   
ً
ــا بحث ــي،  الترك ــل  حت امل

ــار. وآث

2- تل عين دارة:

جنوب من مدينة عفرين  ى ال يقع إل

ي )6( كم، وهو عبارة عن قسمين  بحوال

ــار  آث ب ويشــتهر  ــي،  جنوب وال ي  الشــمال

ــر  ب يعت وكان  ــي،  ت البازل واألســد  األقــدام 

ــي  ف ــس  ي الرئ الســياحية  املواقــع  إحــدى 

تعــرض   2018/1/22 ــخ  وبتاري ــن،  عفري

مــن  ــف  املوقــع لقصــف جــوي عني هــذا 

ممــا  ــرك،ي  ت ال العــدوان  ــران  طي ــل  قب

ــذا  ــه، وبه ــرة من ــر أجــزاء كبي ــى تدمي أدى إل

ــال  األجي حــرم  قــد  ــي  اإلجرام التصــرف 

ــي  ــار والت ــك اآلث القادمــة مــن مشــاهدة تل

ــي. الثقاف ــي  العالم ــراث  ت ال مــن  ــر  ب تعت

جسرين الرومانيين:  3- ال

ــي  ب ن قلعــة  مــن  بالقــرب  يقعــان 

ــى  عل ــا  ه من الشــرقية  ــة  جه ال ــي  ف هــوري 

ــدة  جي ــة  بحال وهمــا  كــم،   )1( بعــد 

 . ــة  حماي ال ــى  إل بحاجــة  ولكنهمــا 

ــا-  متين ــي  ف الشــهداء  ــي  مقبرت  -4

ــرس: جندي كفرصفــرة-  و  شــّران  

ــر  لتدمي ــن  ي املقبرت ــن  ي هات تعرضــت 

ــي  الترك ــل  حت امل ــل  قب مــن  متعمــد 

بصــورة  تخريبهمــا  ــم  وت ــه،  ومرتزقت

ــا  ــس معاملهم ــة لطم ــي محاول ــدة، ف متعم

ــان  ــث تضم ــي، حي ــدى األهال ــا ل ومكانتهم

ــذا  ه وب الشــهداء،  مــن  ــات  املئ رفــاة 

ــي  واإلجرام ي  إنســان ــال  ال التصــرف 

جريمــة  ــم  ه جرائ ــى  إل ــدون  املعت أضــاف 

ومــن  أن  رغــم  األضرحــة،  ــى  عل التعــدي 

حرمــة  ــرام  احت املســلم  اإلنســان  واجــب 

ــك  ل ت وقعــت  األســف  ومــع  األمــوات،  

اإلســالم. باســم  ــم  جرائ ال

ــس  ــال ولي ــبيل املث ــى س ــاه عل ــا ذكرن م

ــن تضــم املئات  حصــر، فمنطقــة عفري ال

ــة،  ــة التاريخي مــن املواقــع والتــالل األثري

ا الكثير للنبش والتخريب  وتعرض منه

ــا. اته بغيــة ســرقة محتوي

ثانيا : سرقة اآلثار وتهريبها:

ــه  اب ــي وأذن ــل الترك حت بعــد أن قــام امل

كل  بســرقة  حة   املســل ــل  الفصائ مــن 

ــى  عل هــو  ممــا  ــم  ه أيادي تحــت  وقــع  مــا 

ــن  ــش باط ــوا بنب ــد قام ــطح األرض، فق س

ــات، كمــا   عــن املدفون
ً
ــا  بحث

ً
األرض أيضــا

ــي  ــن دارة و مســرح الرومان ــي عي ــوا ف فعل

ــري  األث ــرس  جندي ــل  وت هــوري  ــي  ب ن ــي  ف

ــرات  ــط للطائ ــى مهب ــذي تحــول اآلن إل ال

ــل  ت ال ســطح  تســوية  بعــد  ــة  املروحي

ــي  وف ــه،  في ــا  مدفون كان  مــا  وســرقة 

ــي  ــل الترك حت ــرة؛ إن امل ي أماكــن أخــرى كث

ــة  ــة خاص ــزة حديث ــه آالت وأجه ــب مع جل

لكشــف باطــن األرض ألجــل البحــث عــن 

ــذه  ــف ه ــم تتوق ــار، ول ــن اآلث ــات م املدفون

ــئ  وط أن  ــذ  من واحــدة  حظــة  لل ــة  ي العمل

ودنســها. ــن  عفري أرض  ــل  حت امل

منظمــة  قامــت   2014/5/28 ــي  فف

ــوم  والعل ــة  ي للترب املتحــدة  األمــم 

مرصــد  بإنشــاء  )اليونســكو(  والثقافــة 

ــروت،  ي ب مقرهــا  ســورية،  ــي  ف ــراث  ت ل ل

ــزع الســالح مــن املواقــع  ــا )ن ومــن أهدافه

ــب  تهري ــة  ومحارب ــددة،  امله ــة  األثري

ــى  عل حفــاظ  )ال ــك  وكذل ــخ(،  ال ــار...  اآلث

ــذي  ال ــي  والطبيع ــي  الثقاف ــراث  ت ال

ــزة(...  متمي ــة  عاملي قيمــة  ــى  عل ــوي  يحت

ــي موقــع الســائل؟. وهــذا يضــع القــارئ ف

هــؤالء  مالحقــة  يمكــن  هــل   :
ً
ــا ث ثال

:
ً
ــا ي قانون

هــؤالء  مالحقــة  نســتطيع  هــل 

ــار  آث ــوا  ب ونه ســرقوا  ــن  الذي ــن  جرمي امل

ــراث  ت ــن املصنفــة ضمــن ال منطقــة عفري

ــي؟،  الثقاف ــي  العالم

ــة بكلمــة  ــكل ســهولة، يمكــن اإلجاب ب

ــن  جرمي نعــم، ويمكــن مالحقــة هــؤالء امل

ــم  ــم العــدوان وجرائ ــكاب جرائ بتهمــة ارت

ــة  ي جنائ ال محكمــة  ــدى  ل حــرب  ال

الهــاي. ــي  ف ــة  ي الدول

ضــد  الدعــوى  رفــع  ــه  ل يحــق  مــن 

؟  ــن جرمي مل ا

ــا  م ــة،  الصعوب ــة  غاي ــي  ف ــة  اإلجاب

ــن  ي ب ــا  م ــك  وكذل واملأمــول  الواقــع  ــن  ي ب

ــا  ــون ، ال ضــرر إن نظرن السياســة والقان

ــة. ي القانون ــة  الناحي مــن  ــا  ه ي إل

ــة  الدول السياســية،  ــة  الناحي فمــن 

ــت  تخل قــد  الســورية 

المحامي صالح عيسى
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ديناميكية العالقات بني خمتلف األطراف يف املنطقة... مشال وشرق سوريا

= العالقة بين األطراف الكردية.

ــات  واملكون الكــرد  ــن  ي ب العالقــة   =

األخــرى.

ــل  الفصائ ــن  ي ب ــر  التوت نقــاط   -

الكــردي:   جتمــع  امل داخــل  ختلفــة  امل

ــات  ــى املكون ــر التطــرق إل جدي مــن ال

  : الرئيســية 

 ،PYD ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب 

TEV- ــي جتمــع الديمقراط أمــا حركــة امل

ــى  ال ــي  سيا�س إطــار  مــن  ــت  تحول   DEM

ــي. مدن مجتمــع  منظمــة 

 ،ENKS الكــردي  ــي  الوطن ــس  جل امل

ــي ســوريا،  ــي  الكــردي ف ــف الوطن التحال

ــي الكــردي  ــي التقدم حــزب الديمقراط ال

ــي ســوريا. ف

ــن  ي ب ــي  الرئي�س ــر  التوت يتمحــور 

ــتانية  ــراف الكردس ENKS وPYD، ولألط

هــذا  ــج  تأجي ــي  ف الرئيســية دور مركــزي 

ــة  الكردي الورقــة  واســتثمار  ــر  التوت

ــن  حوري ــن امل ي ــي الصراعــات ب الســورية ف

 .)PKK ، PDK( الرئيســين 

األطــراف  هــذه  ــارات  خي  
ً
أيضــا

ــا  ه وترتيب ــي  السيا�س االصطفــاف  ــي  ف

األمــن  موضــوع   
ً
ــال مث ــات،  لألولوي

وموضــوع  خدمــات  وال االســتقرار 

ــث  حي ــة،  والديمقراطي ــات  حري ال

ــن  ي ــات ب ــابقة اتفاق ــل الس ــهدت املراح ش

ــا النجــاح، حينها  ه ــم يكتــب ل ــن، ل الطرفي

خمســة  ال ــف  التحال أحــزاب  ــت  كان

ــي،  الوطن ــس  جل امل مــن  جــزًء  ــي  والتقدم

اســتفاضة  ــى  إل ــاج  يحت املوضــوع  وهــذا 

والبحــث.  الشــرح  ــي  ف

االلتقــاء  أن  للتفــاؤل  يدعــو  مــا 

ــن  ــط م ــاطة وضغ ــة بوس ــاق ممكن واالتف

األطــراف  ــى  عل ــي  الدول ــف  التحال قــوى 

أن  ويمكــن   ،
ً
آنفــا املذكــورة  الرئيســية 

مــن األطــراف األربعــة  يقــدم  كل طــرف 

ــه لشــكل االتفــاق املزمــع  الرئيســية  رؤيت

توقيعــه.

- بين الكرد والعرب:

مــن  ــي  خــاوف بشــكل رئي�س ــزداد امل ت

ــاء داعــش - كأســاس  ه اســتثمار حــدث إن

ــرد  ـ
ُ

الك ضــد  ناشــئة-  ــة  ي عرب ــة  ملظلومي

ــي مناطــق ســيطرة قســد، )احتجاجــات  ف

املناطــق  ــي  ف كمــا   ) ــزور  ال ــر  دي ــي   أهال

ــي نحــو  العرب جتمــع  ــداد امل األخــرى وارت

ــار  التي أو  النظــام   ســيئين،  ــن  خياري

ــا  تركي ــى  إل املنحــاز  املتطــرف  ي  اإلســالم

الدعــم. أشــكال  ــع  جمي ــه  ل توفــر  ــي  ت ال

ــي  ف ــي  العرب املكــون  ــي  أهال يفتقــر 

ــن  ي ممثل ــى  إل الفــرات  شــرق  مناطــق 

ــة،  أطــر تنظيمي أو  سياســيين كأحــزاب 

ــة  ي القبل ــم  ه مرجعيات ــى  عل ويعتمــدون 

ى كســب  والعشــائرية، وهناك صراع عل

جــال  امل ــح  فت الضــروري  فمــن  ــم،  ه والئ

بالعمــل  الســورية  ــة  الوطني لألحــزاب 

املنطقــة. هــذه  ــي  ف

املمارســات  أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

ــرد  ـ
ُ

الك بحــق  ــة  اليومي ــاكات  ه ت واالن

ــه  اقترفت ــا  وم ــن،  عفري منطقــة  ــي  ف

ــي  ان كوب مــن  كل  ــي  ف جموعــات  امل هــذه 

ــي  كارث بانقســام  ــذر  ن ي ممــا  وشــنكال، 

الدفــع  والنظــام  ــا  تركي مــن  كل  تحــاول 

أن  الضــروري  مــن  ــك  لذل باتجاهــه، 

ــن  ي ب والتفاهــم  حــوار  ال لغــة  تســود 

ــي  ــل سيا�س ــى تمثي ــول إل ــات للوص املكون

ــي  ف ــي  العرب املكــون  ــي  ألهال ــي  حقيق

اإلدارة  ضمــن  الفــرات  شــرق  مناطــق 

. ئمــة لقا ا

- بين الكرد والسريان: 

بعــض  ــي  ف ــة  وتقي ــرار  اجت ــاك  هن

ــل  تحّم ــي  ت ال الســريانية  الهوامــش 

وال  ســيفو،  مجــازر  مســؤولية  ــرد  ـ
ُ

الك

اســتغالل  مــن  ــة  الكردي الذاكــرة  ــو  تخل

ــي ممارســة  ي ف النظــام للمكــون الســريان

ــد  ب ال  ــا  وهن ــرد،  ـ
ُ

الك بحــق  ــاد  االضطه

جــم  ل ــي  ف اإلدارة   ــدور  ب اإلشــادة  مــن 

ضــد  ــة  البوصل ــه  وتوجي خطــاب  ال هــذا 

املتطــرف  ــي  السيا�س اإلســالم  أخطــار 

ــه. وداعمي

ى تلك التوترات: - كيف تتجل

ــرات  التوت ــك  ل ت اتخــذت   ،
ً
ــا كردي

األزمــة  ــات  بداي ــي  ف  
ً
ــا عنفي  

ً
طابعــا

 2013 عامــودا  كأحــداث  الســورية، 

املراحــل  ــي  ف ــت  ن تعقل ــم  ث  ،
ً
نموذجــا

ــب  ــدور املري ال الالحقــة، بعــد انكشــاف 

 
ً
ــر تطرفا ــل األكث ــا للفصائ ــا بدعمه لتركي

ــة،  الكردي املناطــق  نحــو  ــا  ه ه وتوجي

ــه،  ي ــدو وســري كان ــدًء مــن قســطل جن ب

ملنطقــة  ــا  ه باحتالل ــاًء  ه ت ان ــس  ي ول

حقــوق  ل ــة  اليومي ــاكات  ه ت واالن ــن  عفري

ــر  ي التغي سياســة  ــاج  ه ت وان اإلنســان 

التواجــد  مســتهدفة  ــا،  ه في ــي  الديمغراف

ــم  ــم وحاضره ــرد بتاريخه ـ
ُ

ــي للك التاريخ

. مســتقبلهم و

 
ً
ي  مازال مستمرا خطاب التخوين ال

ــي  الوطن ــس  جل امل ــن  ي ب ــي  رئي�س بشــكل 

ــي. الديمقراط االتحــاد  الكــردي وحــزب 

ــي  ف ــر  التوت ــى  يتجل  ،
ً
ــا ي عرب أمــا 

الســورية  للمعارضــة  املنحــاز  اإلعــالم 

ــة  خلفي ــى  عل ــرة  األخي ــة  اآلون ــي  ف وازداد 

ــي  ف داعــش  ــار  ي وانه الباغــوث  حــدث 

ــود النظــام الســوري  شــرق الفــرات، جه

ــي  ف مســتمرة  ــة  التركي حكومــة  وال

وبشــكل  حــدث،  ال هــذا  ــي  ف االســتثمار 

ــي  ف  
ً
ــا ثأري ــًى  منح ويأخــذ  ــي  وكارث بشــع 

ــدات  التهدي ــى  إل باإلضافــة  ــن،  عفري

ملناطــق  عســكري  ــاح  باجتي املســتمرة 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ســيطرة 

  .» قســد «

ــي  ــرات ف ــك التوت ل ــف تســاهم ت - كي

ــج الصــراع : تأجي

األمــن  ــاب  وغي حــرب  ال مناخــات 

الســنية  ــة  واملظلومي واالســتقرار 

ــر،  ي التعب ــح  ص إن   –  
ً
ــدا تحدي الســورية 

الســعودي- ــي  اإلقليم واالســتثمار 

بشــاعة  ــر  واألكث ــي،  القطري-اإليران

ــي  ف حاســمة  عوامــل  تشــكل  ــي،  الترك

ــى  البن  
ً
وأيضــا الصــراع،  هــذا  ــج  تأجي

حمــل  ل ــة  ل القاب ــة  ي القبل ــة  االجتماعي

املتطــرف. ــي  ن الدي الفكــر 

ــرات  التوت ــف  تخفي ــة  كيفي  -

ــزاع: ن ال ــب  وتجن

ــة  أي دعــم  ــى  عل الكــردي  ــد  التأكي

ــي  ــة لدعــم االســتقرار وامل�س ــود دولي جه

الســابقة  ــة  ي الدول القــرارات  ــذ  تنفي ــي  ف

وخاصــة  الســوري  الوضــع  بخصــوص 

عــن  البحــث  خــالل  مــن   ،2245 القــرار 

هــذا  ــي  ف روســية-أمريكية  تقاطعــات 

مشــروع  مســار  إعــادة  ودعــم  جــال،  امل

ــيد  ــة والس ــة التركي حكوم ــن ال ي ــالم ب الس

ــف  املل ــذا  ه ل ممــا  اوجــالن،  هللا  ــد  عب

ــا  تركي عالقــة  ــى  عل جوهــري  ــر  ي أث ت مــن 

 
ً
وأيضــا الكــردي،  ــف  املل مــع  ــه  وتعاطي

ــادئ  ــرام مب ــر واحت ــف مــن التوت للتخفي

جــوار. ال حســن 

- العالقة مع النظام السوري:

ــى مــدى  ــي ســوريا عل ــرد ف ـ
ُ

تعــرض  الك

واإلقصــاء  ــش  للتهمي الزمــن  مــن  عقــود 

ــم  بحقه ومورســت  والعســف،  

شــكلت  ــة  عنصري ــة  تمييزي سياســات 

ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي أســاس 

ــذه  ه ل  
ً
معارضــا ــا  كردي  

ً
حــراكا وأنتجــت 

. لسياســات ا

ــل  تفاصي ــي  ف الدخــول  ودون 

ــام  ــة والنظ ــة الكردي حرك ــن ال ي ــة ب العالق

السوري قبل 2011 أو بعد هذا التاريخ، 

ــة مــن  ي ومــا شــهدته هــذه األعــوام الثمان

ــرات  ــا  تغي ه ــي مجمل ــم تشــهد ف كــوارث، ل

العالقــة. ــك  ل ت ــي  ف ــة  جذري

سياســاته  ــي  ف اســتمر  النظــام 

ــذه  ه ل حــل  ألي  الرافضــة  االســتعالئية 

ــى  يراهــن عل ومــازال  ــة،  العادل ــة  القضي

ــا. تركي جــارة  ال مــع  ــة  معين مقايضــات 

تحــدد  ــت  زال مــا  ــة  الكردي حركــة  ال

ــي  الوطن اإلطــار  ضمــن  ــا  ه ب مطال

ــي  ائ ه ن ال حــل  ال أن  مقتنعــة  الســوري، 

كعاصمــة  دمشــق  ــي  ف إال  يكــون  ــن  ل

حــوار   لغــة ال
ً
ــة ي للوطــن الســوري، متبن

ــة  لقضي عــادل  حــل  إليجــاد  والتفــاوض 

 للعهــود واملواثيــق 
ً
ــة وفقــا ــرد القومي ـ

ُ
الك

الدولية، ضمن وحدة الوطن السوري.

ــة  ــى مصــدر رفاهي ــل التنــوع إل - تحوي

وازدهار:

املدمــرة،  حــرب  ال وقــف  ــدون  ب

ــن  ــي لعفري ــالل الترك ــاء االحت ه ــدون إن وب

ــث  حدي ال يمكــن  ال  ــاب،  ب وال ــس  ل وجراب

جــم  ل ــدون  ب واالزدهــار،  ــة  الرفاهي عــن 

ــي ورفــع األيدي القطرية  التدخــل اإليران

عــن  ــث  حدي ال يمكــن  ال  والســعودية 

التوافــق  ــدون  ب واألهــم  االســتقرار، 

وقــف  يمكــن  ــي ال  ي-الرو�س األوروأمريك

ــادي. األي ــك  ل ت رفــع  وال  حــرب  ال

حــل  لل املفضــل  الســيناريو   -

ــف  ختل مل بالنســبة 

خبات محمد*
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تركيا أكرب داعم لإلخوان املسلمني يف العامل

ــو  ن فيدي ــزو  ن لوري اهتمــام  ــدأ  ب

ــا  ــو عندم ــي ميالن ف ــي  باإلســالم السيا�س

الشــوارع  ــي  ف القــدم  كــرة  يلعــب  كان 

ــون  ــن يتوجه ي ي حل وشــاهد املســلمين امل

البوســنة. حــرب  ــي  ف ــاد  جه ال ــى  إل

ــى عشــر ســنوات،  ــو عل يرب ــا  م ــل  قب

واشــنطن  ــى  إل علمــه  ــو  ن فيدي نقــل 

ــي جامعــة جــورج واشــنطن  ف ــس  للتدري

واملؤسســات  جامعــات  ال ــى  إل والتحــدث 

ــى  ــة، عل ــة واملؤسســات االتحادي اإلعالمي

بشــأن  آراءه  ــوا  ويتبن يقــدروا  أن  أمــل 

ــم،  ــي العال ــدة ف حركــة اإلســالمية الرائ ال

املســلمين.  اإلخــوان  جماعــة  ــي  وه

مركــز  لرئاســة  ــو  ن فيدي ــار  اختي ــم  ت

ــن  ــج األم ــنطن لبرنام ــورج واش ــة ج جامع

التطــرف  بشــأن  ــي  والداخل ــي  اإللكترون

ــر  ــي يونيــو 2015 ومــا زال مدي ــدأ ف ــذي ب وال

البرنامــج.

)أحــوال  موقــع  مــع  ــة  ل مقاب ــي  وف

واشــنطن  ــي  مقاه أحــد  ــي  ف ــة(  تركي

حــكام  ال إن  ــو  ن فيدي قــال  العاصمــة، 

ــة والتنمية  ــي حــزب العدال اإلســالميين ف

اإلخــوان  بجماعــة  ــا مرتبطــون  تركي ــي  ف

املســلمين. وقــال إن اإلخــوان املســلمين 

ا  واســتراتيجياته ــة  ي دول جماعــة 

ــد،  ل ب كل  ــي  ف مختلفــة  ــا  ه وتكتيكات

ــة  الوطني الفــروع  أن  مــن  الرغــم  ــى  عل

ختلفــة تتواصــل وتتعــاون مــع بعضها  امل

ــان. األحي مــن  ــر  ي كث ــي  ف البعــض 

باإلخــوان  أردوغــان  عالقــات  وتعــود 

القــرن  ســبعينيات  ــى  إل املســلمين 

ــر  أكث أحــد  كان  عندمــا  ــي،  املا�س

ــم  ه ب ــوق  املوث السياســيين  ــذ  التالمي

ــي  الروح األب  ــكان،  أرب ــن  الدي لنجــم 

ــا. وبحســب  ــي تركي ــي ف لإســالم السيا�س

ــو، فقــد ســاعدت فــروع اإلخــوان  ن فيدي

ــكان  ــى دعــم أرب ــج عل خلي ــي ال املســلمين ف

هــذه  خــالل  ــا  تركي ــي  ف واإلســالميين 

مــن  القمــع  ــوا  واجه عندمــا  ــة  حقب ال

ــة. ي العلمان املؤسســة 

جــذور  ال »إن   
ً
ــال قائ ــو  ن فيدي ــع  اب وت

عــن   
ً
فضــال نفســها،  ــي  ه ــة  التاريخي

التفســير  ــي  ف ــي  اإليديولوج التقــارب 

ــة  اي نه ــي  وف ــي،  ن والدي ــي  السيا�س

ــة  ــة كاالنتهازي ي حــة الذات املطــاف، املصل

. » ســية لسيا ا

تأســيس  مــن  ــزة  وجي ــرة  فت وبعــد 

ــي عــام 2001،  ــة ف ــة والتنمي حــزب العدال

ــي  ف املســلمين  ــه جماعــة اإلخــوان  منحت

ــدة  الرائ ــه  ت مكان ــم  العال أنحــاء  ــع  جمي

أردوغــان  نجــاح  بســبب  حركــة،  ال ــي  ف

ــات  ــم يخســر أي انتخاب ــذي ل ــه، ال وحزب

ــن. حي ال ــك  ذل ــذ  من عامــة 

اإلشــارة  ــا  أردن »إذا  ــو  ن فيدي وقــال 

ــة اإلخــوان املســلمين املوجــودة  ل ــى عائ إل

جماعــة  فــإن  ــم،  العال أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف

)إدارة  ــا  تركي ــي  ف املســلمين  اإلخــوان 

ــدة  الوحي جماعــة  ال ــي  ه أردوغــان( 

ــة  ل العائ هــذه  ــي  ف ــد  ل ب عــن  املســؤولة 

ــرى  كب ــة  دول يقــودون  ــم  ه إن ــرى...  الكب

ومزدهرة ويســاعدون أقاربهم اآلخرين. 

ــذي  ال ــي  الغن العــم  دور  ــون  يلعب ــم  ه إن

ــه  ي ــع إل ــع بالقــوة الشــديدة، ويتطل يتمت

ــاء«. الثن عــن   
ً
ــا بحث ــه  أخي ــاء  ن أب ــع  جمي

ــي عــام 2011،  ف ــكان  أرب ــي  ــا توف عندم

حضــر معظــم قــادة اإلخــوان املســلمين 

ــي  ف إســطنبول.  ــي  ف ــه  جنازت ــم  العال ــي  ف

احتجاجــات  انتشــار  مــع  الوقــت،  هــذا 

ــا  تركي دعــم  زاد  ــي،  العرب ــع  ي الرب

. ميين ســال لإ

ــزب  ــة ح ــم حكوم ــو »دع ــال فيدين وق

اإلخــوان  حــركات  ل ــة  والتنمي ــة  العدال

بشــكل  ــر  تغي خــارج  ال ــي  ف املســلمين 

ــي 2010 و2011«، إذ ســعت  ــي عام ف ــر  ي كب

جماعــات املرتبطــة  ــل ال ــى تموي أنقــرة إل

متشــابهة  ــت  كان ــي  ت وال باإلخــوان 

.
ً
ــا أيديولوجي

ــي  مر�س بمحمــد  اإلطاحــة  ــذ  ومن

املســلمين  اإلخــوان  جماعــة  ل ــي  املنتم

ى  ــو 2013، ســع ــي يولي مــن رئاســة مصــر ف

آمــن ألعضــاء  مــالذ  ــر  توفي ــى  إل أردوغــان 

هــذه  ازدادت  ــن.  ضطهدي
ُ
امل حركــة  ال

ــة قطــر  ــران دول ــذ فــرض جي ــود من جه ال

ــو  ي يون ــي  ف مقاطعــة  ــا  ه ي عل ــج  ي خل ال ــي  ف

ــى  إل ــر  ي كب حــد  ــى  إل ــك  ذل ويعــزى   ،2017

املســلمين. لإخــوان  الدوحــة  دعــم 

ــخصيات  ش عشــرات  فــإن  ــوم،  ي وال

ــى  املنف ــي  ف يعيشــون  ــن  الذي اإلخــوان 

أقــوى  بعــض  مــن  هــم  ــا  تركي ــي  ف

حركــة.  ال ــي  ف ــرة  املؤث ــخصيات  الش

ــاة  حي ــم  ه وأقارب اإلخــوان  قــادة  ــش  ويعي

أردوغــان. إدارة  ــة  حماي تحــت  مريحــة 

ــكان  امل ــي  ه ــا  »تركي ــو  ن فيدي وقــال 

آمــن..  مــالذ  املناســب لالجتمــاع وإيجــاد 

املــالذ  ــا  ه إن قطــر.  مــن   
ً
ــا أمان ــر  أكث ــا  ه إن

اآلمــن«.

ــي  بولي�س ــن  فوري ــة  جل مل مقــال  ــي  ف

ــو  ن فيدي وصــف  ــار،  مايو/أي ــل  أوائ ــي  ف

ــود أردوغــان لتوســيع نفــوذ جماعــة  جه

ي الغرب،  اإلخوان املســلمين، ال ســيما ف

ــر داعــم  ــي أكب ــوم، ه ي ــا، ال  إن تركي
ً
ــال قائ

ــث  حي ــا،  أوروب ــي  ف املســلمين  لإخــوان 

وأردف  قطــر.  مــن  ــر  أكب  
ً
دعمــا تقــدم 

ــي  أت ت املســاعدات  إن   :
ً
ــال قائ ــو  ن فيدي

ــن ورجــال  ي ــة الصناعي  مــن جمعي
ً
أيضــا

حافظــة  ــراك امل األعمــال املســتقلين األت

ــة وغيرهــا مــن  ــة التركي جوي خطــوط ال وال

ــة  ــزب العدال ــن ح ــة م ــات القريب املؤسس

ــة. الفئ هــذه  ــي  ف ــة  والتنمي

عالقــات   
ً
أيضــا ــو  ن فيدي ــرى  ي

ــة  ــة والتنمي ــن حــزب العدال ي ــة ب متنامي

باإلخــوان  املرتبطــة  واملؤسســات 

املتحــدة،  ــات  الوالي ــي  ف املســلمين 

حــزب  ي  مســؤول وجــود  ــى  إل  
ً
مشــيرا

ــس  ــات مجل ــي فعالي ــة ف ــة والتنمي العدال

ــر(،  ــة اإلســالمية )كي العالقــات األميركي

املســلمين.  باإلخــوان  ــط  ب يرت ــذي  وال

 إن األســماء التركية 
ً
وقال فيدينو أيضا

ــس  مجال ــي  ف ــد  متزاي بشــكل  ــر  تظه

ــة  حكومي ال ــر  غي املنظمــات  إدارات 

املرتبطــة باإلخــوان املســلمين وإن نفــوذ 

ــات  ــي الوالي ــد ف ــراك يتزاي ــالميين األت اإلس

. ة املتحــد

الســيئة  أردوغــان  ســمعة  وبســبب 

بحقــوق  ــق  يتعل فيمــا  ــد  متزاي بشــكل 

ــر صــدر هــذا  ــى تقري اإلنســان - بالنظــر إل

األســبوع عن املفوضية األوروبية - فإن 

اإلخــوان  جماعــة  فــروع  أقســام  بعــض 

النفــوذ  عــن  ــة  راضي ــر  غي ــن  ي األمريكي

ــة. والتنمي ــة  العدال حــزب  ل ــد  املتزاي

ــة  العدال حــزب  حكــم  وتحــت 

ــة  التركي املســاجد  أصبحــت  ــة،  والتنمي

ــث كان  ــة، حي خــارج أدوات للدعاي ــي ال ف

ــا، واملعــروف  ــم تركي ه ت ــن درب األئمــة الذي

حــركات  ــي الســابق البعــد عــن ال ــم ف ه عن

مــع  ويمتزجــون  يختلطــون  اإلســالمية، 

جماعــات  وال ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب 

ي غوروش،  اإلســالمية التركية مثل ميل

ــكان. أرب أسســها  ــي  ت ال

ويقول فيدينو إن مديرية الشؤون 

ــت  ــذ عــام 2010 تول ــا من ــي تركي ــة ف ي ن الدي

ــى  وحت اإلســالمية  ــة  الهوي مســؤولية 

ــن.  ــن األماك ــد م ــي العدي ــوان ف ــة اإلخ هوي

ــة  ــؤون الديني ــة الش ــت مديري ــد واجه وق

ــي  ف ــك  ذل ــي  ف بمــا  بالتجســس،  امــات  اته

ــي. ــا العــام املا�س ي أملان

جماعــة  ــة  حارب مل طريقــة  وأفضــل 

حركــة  ال ــم  فه ــي  ه املســلمين  اإلخــوان 

ــى  جمهــور عل ــده وإطــالع ال وإدراك مــا تري

إدارة  ــود  بجه ــق  يتعل فيمــا  ــة.  القضي

ــد ترامــب إلدراج  ال ــي دون ــس األميرك ي الرئ

ــى قائمــة  جماعــة اإلخــوان املســلمين عل

ــة،  ي ــة كخطــوة إيجاب ي املنظمــات اإلرهاب

لفحــص  حاجــة  ثمــة  إن  ــو  ن فيدي قــال 

املســلمين  اإلخــوان  فــروع  ــم  وتقيي

ــا  وتقييمه ــم  العال أنحــاء  ــف  مختل ــي  ف

مــن  ــر  ي الكث ــا  ه لدي ألن  فــردي،  بشــكل 

ختلفــة. امل ــدات  واألجن ــاكل  الهي

جماعات املرتبطة  وقال إن بعض ال

ــي ســوريا واليمــن  باإلخــوان املســلمين ف

منظمــات  تكــون  قــد  ومصــر  ــا  ي وليب

اآلخــر  البعــض  أن  ــن  حي ــي  ف ــة،  ي إرهاب

نعــد  ــم  »ل ــو  ن فيدي وقــال  ــك.  كذل ــس  ي ل

ــي عــام 1955، وال يوجــد جماعــة إخــوان  ف

جماعــات  ــاك  هن  ... واحــدة  مســلمين 

ــدة«. عدي مســلمين  إخــوان 

ــي  ف أردوغــان  مــع  االجتمــاع  حضــر 

ــذي  التنفي ــر  املدي  2016 عــام  ــورك  نيوي

ــر  واملدي ــر،  دمي هــالل  ــزكاة  ال ملؤسســة 

ــة  األميركي ــة  جمعي لل ــذي  التنفي

ــن  ــم الدي ــار، وعال اإلســالمية مــازن مخت

ــي  األلبان  - ــي  األميرك ــي  الروح ــم  والزعي

ــر  واملدي باشــاج،  ــون  إيليت بكتاشــيس 

ــي  ف اإلســالمية  ــة  جمعي لل ــذي  التنفي

ماجــد،  محمــد  ــز  دول أول  منطقــة 

ــة،  ن املدي ــد  معه مــن  ــة  عطي ومعتصــم 

ياســر  ــركا  أمي ــات  ان دي مركــز  ــس  ي ورئ

املنظمــة  مــن  ــحاتة  ش وأحمــد  جــوالك، 

ــة  للديمقراطي ــة  األميركي ــة  املصري

اإلنســان،  وحقــوق 
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عــن  الدفــاع  ــي  ف الســيادي  ــا  ه واجب عــن 

ــاء املنطقــة  ن ــات أب ب املنطقــة رغــم مطال

ــد  ول قــد  ــك  وبذل ــا،  ه من  
ً
وتكــرارا  

ً
مــرارا

ــة  الدول ــأن  ب املنطقــة  ــاء  ن أب ــدى  ل فكــرة 

وعــن  ــم  ه عن ــت  تخل قــد  الســورية 

املنطقــة. ــك  ل ت عــن  ــة  الوطني الســيادة 

ــة  ي القانون ــة  الناحي مــن  ولكــن 

عــن  املســؤولة  ــي  ه الســورية  ــة  فالدول

ــن  ــع ضم ــة تق ــون املنطق ــوى ك ــع الدع رف

ــا  ه أن ب ــا  ي دول ــرف  املعت ــي  جغراف ال ــز  حي ال

ومســتند  الســورية/  ــة  الدول مــن  جــزء 

رومــا  نظــام  وثيقــة  الســورية  ــة  الدول

ــا  ه من ــة  الثامن ــادة  امل ــي  ف ــي  األسا�س

ــكات  ل املمت اســتهداف  )إن  تنــص  ــي  ت وال

حة  املســل النزاعــات  ــاء  ن أث ــة  الثقافي

اختصــاص  نطــاق  ضمــن  تدخــل 

ســواء  ــة(  ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل

أو  ــة  ي الدول حة  املســل النزاعــات  ــت  أكان

. ــي  الدول ــر  غي ــع  الطاب ذات 

ــراث  ت ــة ال حماي ــة الهــاي ل ــا اتفاقي أم

ــادة  امل ــي  ف نصــت  قــد  ــي  الثقاف ــي  العالم

ــى  عل ــا  ه من ــى  األول الفقــرة  الســابعة 

املتعاقــدة  الســامية  األطــراف  ــد  )تتعه

ــي  وف الســلم،  وقــت  ــذ  من ــدرج،  ت ــأن  ب

ــا  ه خاصــة بقوات ــح والتعليمــات ال اللوائ

ــق  تطبي تكفــل   
ً
ــا أحكام العســكرية 

وقــت  ــذ  من تعمــل  ــة، وأن  االتفاقي هــذه 

أعضــاء  ــي  ف تغــرس  أن  ــى  عل الســلم 

ــرام الواجــب  حة روح االحت ــا املســل ه قوات

ــة  الثقافي ــكات  ل واملمت الثقافــات  إزاء 

تعــزز  ــواد  امل وهــذه  الشــعوب(،  ــع  جمي ل

الســورية  ــة  الدول ــج  ج ح قــوة  مــن 

ــه. اب وأذن ــل  حت امل ــة  بمواجه

ــي  ف ويحصــل  حصــل  مــا  ولكــن 

ــكات  ل املمت بخصــوص  ــن  عفري

أو  هــوري  ــي  ب ن ــي  ف ســواًء  ــة  الثقافي

ــان(  حن ــارة  )زي ــرة  مقب أو  دارة  ــن  عي ــل  ت

ــك  وكذل ــن،  ي اإليزيدي مــزارات  ــي  ف أو 

ــي  ف مســيحية  ــة  أثري أماكــن  قصــف 

ــالل  ت ــف  وتجري ــش  ب ون ــون،  ليل ــل  جب

ــخ،  كت ــار،  قيب أثرية)كمــروك، زرافكــه، 

مصــاف  ــى  إل ــي  ترتق ــورا...(،  كئ درومــه، 

مزاعــم  ــد  يفن وهــذا  حــرب،  ال ــم  جرائ

ــة  ي حل امل ــن  ي للقوان ــا  باحترامه ــل  حت امل

نفــوس  ــي  ف غــرس  ــث  حي ــة،  ي والدول

حقــد  وال الكــره  ــه روح  ــوده ومرتزقت جن

ــة، ســواء  ــرد بصل ـ
ُ

تجــاه كل مــا يمــت بالك

. ــره  غي أو   
ً
ــا تراث أكان 

حاكمة : ي امل ف

حاكمــة  مل ــة  ي قانون ســابقة  ــاك  هن

مــن  ــم  ه إفالت وعــدم  ــن  مجرمي هكــذا 

ــي( )مال ــة  دول ــي  ف حصــل  كمــا  العقــاب، 

ــه  الفقي أحمــد  جماعــة  قامــت  عندمــا 

ــي  ف ــجد  ــر األضرحــة ومس بتدمي ــدي  امله

املذكــور  ــرَّ  ُج ــث  حي ــو(،  )تمبكت موقــع 

ــي  ف ــة  ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل ــى  إل

ي بشــكوى  الهاي بعد أن تقدم دولة مال

ــي  ت ال حكمــة  امل ــى  إل ضــده  رســمية 

ــه(  الفقي )أحمــد  ــم  ه املت ــى  عل حكمــت 

ســنوات.   /9/ ــجن  بالس

ــون  والثالث ــة  الثامن ــادة  امل ــك  وكذل

ــراث  ت ال ــة  حماي ل الهــاي  ــة  اتفاقي مــن 

ــد  )تتعه تنــص  ــي  الثقاف ــي  العالم

ــأن  ب املتعاقــدة  الســامية  األطــراف 

ــة  ي جنائ ال ا  تشــريعاته نطــاق  ــي  ف تتخــذ 

تكفــل محاكمــة  ــي  ت ال كافــة اإلجــراءات 

أحــكام  يخالفــون  ــن  الذي ــخاص  األش

يأمــرون  ــن  الذي أو  ــة  االتفاقي هــذه 

جــزاءات  ــع  وتوقي ــا،  يخالفه بمــا 

ــت  ــم مهمــا كان ه ي ــة عل بي ــة أو تأدي ي جنائ

أن  األمــر  ــي  ف ــب  والغري جنســياتهم(، 

ــار  ــب اآلث ــال تخري ــون بأعم ــن يقوم الذي

جرمــون(  )امل ــن  عفري مــن  ا  وســرقته

ــم بعــد تقاســم املســروقات  ه ــم ترقيت ت ي

ــالل،  ــم مــع ســلطات االحت باســم الغنائ

ــكري  ــل عس ــم إلدارة فصي ــم تكليفه ويت

ــان  العن ــق  يطل ــث  حي ــل،  للمحت ــع  اب ت

 
ً
ــن ليعيثــوا فســادا جرمي ــادي هــؤالء امل ألي

ــر  جي الته ــة  بغي االســتبداد،  ويمارســوا 

املنطقــة  ــاء  ن أب مــن  ــى  تبق ــا  مل القســري 

ديارهــم. عــن  ــن  ي ي األصل

ــة  اتفاقي ــي  ف  /14/ ــادة  امل ــاك  وهن

ــي  ــي الثقاف ــراث العالم ت ــة ال حماي الهــاي ل

ــع  )تتمت تقــول:  ــى  األول الفقــرة  ــادة  امل

ضــد  ــة  حصان بال ــة  الثقافي ــكات  ل املمت

.) والغنيمــة  واالســتيالء  جــز  ح ال

ــي  ف ــار  آث مــن  ــي  بق ــا  م ــة  حماي إن 

 
ً
تحــركا ــب  تتطل ــن  عفري منطقــة 

ــي،  ــي والدول حل ــى املســتوى امل  عل
ً
عاجــال

لتتحمــل  ــا  تركي ــى  عل الضغــط  باتجــاه 

ــة  ــي حماي ــالل ف ــة احت ــؤولياتها كدول مس

التدهــور  مــن  ــة  الثقافي ــكات  ل املمت

ــب  والتخري والســرقات  ــث  والعب

ــا. بحقه واإلجــرام  ــات  التعدي وإيقــاف 

: ت عــا جما ل ا

ــي إلبعــاد خطــر  ــي وغرب وجــود أمريك

ــى  إل النظــام  وعــودة  ــي  الترك التدخــل 

ــط  ــة وضب ن مناطــق شــرق الفــرات، عقل

ــى  عل الضغــط  ــي،  السيا�س خطــاب  ال

األطــراف الرئيســة مــن خــالل الضغــط 

ــكان  األمري ــق  طري عــن  محاورهــم  ــى  عل

اإلدارة  مشــروع  ــي  ف ــي  امل�س والغــرب، 

ــة  ي الفعل املشــاركة  خــالل  مــن  ــة  ي الذات

ــدة،  جدي ــة  ي عرب شــرائح  وباســتقطاب 

السياســية  ــات  ي الفعال ــل  وتمثي

ــف  مختل مــن  ــة  الثقافي ــة  االجتماعي

القائمــة،  اإلدارة  ضمــن  ــات  املكون

ــم  ــم الدع ــراف وتقدي ــض األط ــوة بع ودع

ــا  ه ب مكات ــل  وتموي ــح  فت خــالل  مــن  ــا  ه ل

.  
ً
ــال مث ــة  املواطن ــار  كتي

ــن  ي ب ــق  التوفي ــة  كيفي  -

ختلفــة: امل الســيناريوهات 

ــات وتوافقــات  ــى األولوي ــز عل التركي

ختلفــة،  امل ــات  املكون ــن  ي ب ــى  األدن حــد  ال

باتجــاه  بالضغــط   
ً
ــا كردي واالنطــالق 

الكــردي  لالتفــاق  ــغ  صي إيجــاد 

الرئيســية،  األطــراف  ــن  ي ب الكــردي 

ا  ســوري ــس  مجل ــى  عل ــكاز  االرت  
ً
ــا ي وعرب

أعــم  إلطــار  ــواة  كن ــة  الديمقراطي

املناخــات  ــر  توفي ــى  إل  
ً
إضافــة وأشــمل، 

ألطــراف  أوســع  الســتقطاب  املناســبة 

ــات  ي وفعال تنظيمــات  مــن  املعارضــة 

مجتمعية للدفع بالعملية السياسية 

األمــم  قــرار  ــى  عل مرتكــزة  ســوريا  ــي  ف

.  2245 املتحــدة 

ــاكل  الهي اســتجابة  ــة  كيفي  -

ــا: ه ل ختلفــة  امل ــة  واإلداري السياســية 

ــي  أسا�س بشــكل  ــا  هن ــة  اإلجاب

ــي  لكنن ــة،  ي الذات اإلدارة  ــي  ممثل برســم 

مــن  ــك  تمل ــة  ي الذات ــا  ن إدارت أن  أعتقــد 

ــل  ملث لالســتجابة  ــا  ه يؤهل مــا  املقومــات 

ــى  عل ــل  املقاب ــي  ف تصــورات،  هكــذا 

ــر  ــادة النظ ــردي إع ــي الك ــس الوطن جل امل

ــى  عل  
ً
وأيضــا ــي،  السيا�س بتموضعــه 

وحــزب  الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

ي  حزب الديمقراط ي( وال الوحدة )يكيت

موقــف  صياغــة  الكــردي  ــي  التقدم

 باتجــاه التوافــق 
ً
موحــد يكــون ضاغطــا

واســتمراره. لنجاحــه   
ً
ــا وضامن

جلســة  ال ــي  ف مقدمــة  ورقــة   *

جمعــة  ال ــوم  ي ــى،  األول ــة  حواري ال

ُعقــد  ــذي  ال املؤتمــر  مــن   ،2019/5/3

ــة  ن بمدي ــة  األمريكي جامعــة  ال ــي  ف

العــراق. كردســتان  الســليمانية- 

العالقــات  ــس  جل مل ــذي  التنفي ــر  واملدي

عــوض،  ــاد  ه ن اإلســالمية  ــة  األميركي

ــي  األميرك ــس  للمجل العــام  ــن  واألمي

أســامة  اإلســالمية  للمنظمــات 

ــدوق  للصن ــذي  التنفي ــر  واملدي جمــال، 

ــل  ي خل ــركا  أمي ــي  ف ي  اإلســالم ــي  القانون

مــن  ــي  عل معصــوم  ــر  ومي ــك  مي ــك(  )إري

ــن البنغالدشــية، وزاهــد  ي ــة بروكل جمعي

ــركا  ــرة اإلســالمية ألمي بخــاري مــن الدائ

ســيد  آدمــز  مركــز  ــس  ي ورئ الشــمالية، 

ــة  جمعي لل ــي  الوطن ــر  واملدي ــدر  مقت

الســيد  الشــمالية  ــركا  ألمي اإلســالمية 

ــرام  ه ــن ب ــس مؤسســة توركي ي ســيد، ورئ

ــة  اإلغاث مؤسســة  ــس  ي ورئ ــوران،  ت

ــد ملاضــة، وأيمــن حمــص  اإلســالمية خال

ــة  األميركي ــة  جمعي ال مــن  صفــح  ــا  والن

ــرة  الدائ عــام  ــن  وأمي اإلســالمية، 

محمــد  الشــمالية  ــركا  ألمي اإلســالمية 

ــي  صديق أســد  ومعــاذ  رحمــن  طــارق 

ــرة  للدائ التابعــة  ــة  اإلغاث ــة  جمعي مــن 

ــر  ومدي الشــمالية،  ــركا  ألمي اإلســالمية 

ــك  برونزوي ــو  ي ن ــي  ف ي  اإلســالم املركــز 

مركــز  ــس  ي ورئ ــش  كاتوفيت ي  ســام

ــي عبــد املوجــود  حــوار املصــري األميرك ال

ــة بوســطن  ــري وياســر مــن جمعي الدردي

ــي،  السنو�س ومحمــد  اإلســالمية 

وعمــران عمــر مــن مركــز آدمــز ومنســق 

أجــل  مــن  خــارج  ال ــي  ف ــن  ي املصري

ــم  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف الديمقراطي

منظمــة  ــس  ي ورئ إســماعيل،  محمــد 

ــة  والتنمي ــة  لإغاث ــد  هان ــج  هيلبين

رضــا. فــاروق 

* أحوال تركيا 31 أيار 2019

تركيا أكبر داعم... تتمة

ديناميكية العالقات... تتمة

آثار عفرين... تتمة
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ــم  جرائ ال ــي  ف  
ً
ــادا ازدي اآلن  تشــهد  ــا  تركي

وتابعــت  والنســاء.  األطفــال  ضــد 

تتخــذ  ال  ــة  التركي حاكــم  »امل شــفق: 

ــم  ــن ل ي ــياق. القوان ــذا الس ــي ه ــراءات ف إج

إجــراءات  اتخــاذ  يجــب  عندمــا  ــر،  تتغي

تالحــق  التحــرش،  مــع  للتعامــل  ــة  طارئ

مأســاة  ــا  ه إن ــن.  ي ي الروائ الســلطات 

الســاحرات«. كمطــاردة  ــت  ات ب ــرة.  ي كب

قــد   ،2006 عــام  ــي  ف شــفق  ــت  وكان

بعــد  ــا«  تركي ــة  »إهان بتهمــة  حوكمــت 

ــخصية  ش االدعــاء  ــو  ل ممث الحــظ  أن 

ــا »لقيطــة اســطنبول« تشــير  ه ت ــي رواي ف

ــة  ــرب العاملي ح ــي ال ــى مذبحــة األرمــن ف إل

ــة. جماعي ــادة  إب ــا  ه أن ب ــى  األول

ــد  ي موال مــن  ــة  تركي ــة  ي روائ شــفق 

ــة ستراســبورغ الفرنســية،  ن 1971- مدي

ــدة،  ــن مــدن عدي ي ــش ب ــي العي ــت ف وتنقل

واســتنبول  ــدن  ن ول وعمــان  ــد  مدري

املؤلفــات  مــن  ــد  العدي ــا  ه ل وغيرهــا، 

ــة  والتركي ــة  اإلنكليزي ــن  ي باللغت

لغــة،   /25/ مــن  ــر  أكث ــى  إل وترجمــت 

ــرأة  امل حقــوق  عــن  مدافعــة  ــر  ب وتعت

ــات. ي واألقل والطفــل 

أقدمــت  أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

ــة دياربكــر  ن ــي مدي ــة ف الســلطات التركي

ــة  الكردي ــة  حافي الص اعتقــال  ــى  عل

موقــع  ــي  ف ــة  ب الكات بايســال؛  نورجــان 

ــى  إل »االنتمــاء  بتهمــة  ــة،  تركي أحــوال 

ــة«. ي إرهاب منظمــة 

بايســال  احتجــاز  ــم  ت قــد  وكان 

ــي 2018، بســبب  ــون الثان ــي كان ــن ف يومي

ــة »غصــون  ي ي بعمل ــم ســم ــا ل ه معارضت

ــي  الترك ــش  جي ال ا  شــنه ــي  ت ال ــون«  ت الزي

ــة  الكردي ــن  عفري منطقــة  ــى  عل

لســورية. ا

منظمــة   2018 ــار  أي ــي  ف ــا  ه واختارت

ــة  اإليرلندي ــدرز«  ديفن ــن  الي ــت  »فرون

ــن  للمدافعي ــة  ي الدول ــزة  جائ بال للفــوز 

خطــر  ــن بال عــن حقــوق اإلنســان املهددي

ــا  ه ات ملعان  
ً
ــرا تقدي  ،2018 عــام  عــن 

ــي  وه ــة،  العدال أجــل  مــن  املســتمرة 

ــرة. ي كث مخاطــر  ــا  ه ل ــت  ب جل ــاة  معان

وكتب موقع أحوال تركيا: »أمضت 

بايســال  نورجــان  ــة  الكردي ــة  حفي الص

ــزور قــرى تحــت القصــف عــام  أشــهرا ت

حقــوق  ل ــاكات  ه ت ان وثقــت  ــث  حي  ،2016

 
ً
إنســانيا  

ً
دعمــا وقدمــت  اإلنســان، 

الوقــت،  ــك  ــذ ذل ــالت. ومن العائ لبعــض 

ــف  ــدات وتخوي تعرضــت نورجــان لتهدي

هــذا  ــا،  ه منزل ــى  عل عنيفــة  ومداهمــات 

ــم تتوقــف  ل ــا  ه عــدا عــن االعتقــال، لكن

واملقاومــة«. ــة  الكتاب عــن 

ــي  ف ــت  قال بايســال  أن  املوقــع  وذكــر 

ــة  ــزة: »إن املطالب جائ ــا بال ــل تكريمه حف

ــي  ف ــة  ي إرهاب جريمــة  ــر  ب تعت بالســالم 

حقــوق  ل ــاكات  ه ت االن ــزال  ت ال  ــا...  تركي

وال  ــا،  منطقتن ــي  ف مســتمرة  اإلنســان 

ــا،  ه في ترتكــب  حــرب  ال ــم  جرائ ــزال  ت

ــي  ــزال مســتمرة ف ــاك حــرب قــذرة ال ت هن

ملقــاة  ــث  ــاك جث ــزال هن ت ــي، ال  منطقت

ــة«. ريفي مناطــق  ــي  ف األرض  ــى  عل

ــة  حافي وص كناشــطة  بايســال 

أصبحــت معروفــة بالدفــاع عــن حقــوق 

ــا،  ــي تركي ف العامــة  ــات  حري اإلنســان وال

ــة  إعالمي ــر  تقاري ــب  تكت ــت  كان ــي  فه

الســلطات  ــاكات  ه ت ان ــا  ه في تكشــف 

ــراك. واألت األكــراد  ضــد  ــة  التركي

ــة  ي األوروب ــة  املفوضي ــت  وقال

ــي تقريرهــا الســنوي  حقــوق اإلنســان ف ل

شــهدت  ــا  تركي إن  ــي  املا�س األســبوع 

ــون  القان ســيادة  ــي  ف  
ً
ــرا ي كب  

ً
تراجعــا

حقــوق  ال ــي  ف ــك  وكذل والقضــاء، 

. ســية سا أل ا

ــا،  ه ل مقــال  ــي  ف بايســال  ــت  وقال

ــا:  تركي أحــوال  موقــع  ــي  ف  
ً
مؤخــرا شــر 

ُ
ن

ظــل  ــي  ف  
ً
دمــارا األكــراد  واجــه  لقــد   «

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  حكومــة 

ــر  أكب  2015 عــام  بعــد  أردوغــان  ــادة  بقي

القــرن  تســعينيات  ــي  ف ــوه  واجه ممــا 

ــرى أن أردوغــان  ــك ن املنصــرم. ورغــم ذل

ــى  إل األكــراد  ــه  لتوّج عــن دهشــته  ــر  يعّب

ــم  ــه ويتهمه ــن حزب  م
ً
ــدال ــرى ب ــزاب أخ أح

ــا  ــه غافــل عّم ــل«، وكأن جمي «نكــران ال ـ ب

حكمــه«. ظــل  ــي  ف ــم  ه ي عل وقــع 

تركيا تطارد... تتمة

الفلســفة. ــي  ف  
ً
أســتاذا ــا  ه جامعت

الفكــر  أنصــار  مــن  كان  ــي  ن تيزي

ــة  ي جدل ال ــى  عل واعتمــد  ــي،  املارك�س

ي  الفلســف مشــروعه  ــي  ف ــة  التاريخي

وقــد  ــي،  العرب ــراث  ت ال قــراءة  إلعــادة 

ــة  مئ أهــم  مــن   
ً
واحــدا ــاره  باعتب ــف  ُصن

مؤسســة  حســب  ــي،  عالم فيلســوف 

ــة  ي األملان الفلســفية  ــا  كونكوردي

.1998 عــام  الفرنســية 

ــار  األخب ــدة  جري مــع  ــه  ل حــواٍر  ــي  ف

 ،2017 ــول  ل أي  6 األربعــاء  ــة،  ي اللبنان

املرجــع  ا  ســوري ى  »ســتبق ــي:  ن تيزي قــال 

ال  ــم  العال ألّن  للســوريين،  ــد  الوحي

ال  ــي  ت ال ــدة  الوحي ا  ســوري إال  يحتمــل 

ــأِت  ي ــم  ل ــا... إن »داعــش«  ه ــّد مــن إعادت ب

 ،
ً
ــا عاملي ــه  ل ســس 

ُ
أ »داعــش«  فــراغ،  مــن 

ــم  ــاء العال ن ــي إعــادة ب ــه يعن خــالص من ال

ــن  ... هــؤالء الذي
ً
ــا ــد تمام ــم جدي وهــو حل

يعرفــوا  أن  ــم  ه ي عل »داعــش«،  ــون  ل يقات

ــي  ف ــت  تمثل »نتيجــة«  ــون  ل يقات ــم  ه أّن

ــف  ــى العن ــم عل ــم قائ ــي عال ــاء ُوجــد ف ن ب

ــت  ــاف »لس ــتبداد«. وأض ــاد واالس والفس

، كل 
ً
ــدا  أب

ً
 وال يائســا

ً
 وال محبطــا

ً
ــا غاضب

ــا  ه عن ســتدافع  ســوريا  أملكــه،  األمــل 

ــي  ينته أن  بمجــرد  ــا.  ه بأكمل البشــرية 

ا  ســوري ــاء  ن أب ســيعيد  حــرب،  ال زمــن 

حظــة،  ــى هــذه الل ى ال ــا نســع ن بناءهــا. إن

ــا  كن ــا  ن أن أعتقــد  ــاء.  البن إعــادة  حظــة  ل

اآلن  ــى  حت ــا  ن زل ومــا  خاســرين  ــا  ن كل

ــى  حت ــا،  من أحــد  ــح  يرب ــم  ل خاســرين، 

حــرب  ال ــى  عل ــوا  راهن ــن  الذي ــك  ئ أول

ا  ا. ســوري ــم خســروا ســوري خســروا ألنه

خــالص.« عــن  تبحــث  ــن،  ئ ت اآلن 

مؤلفاته:

للفكــر  ــدة  جدي ــة  رؤي مشــروع   -

.1971 الوســيط،  العصــر  ــي  ف ــي  العرب

ــورة والثقافــة  ث - حــول مشــكالت ال

ــي  العرب الوطــن  ــث،  الثال ــم  العال ــي  ف

.1971  ،
ً
نموذجــا

اإلســالم  ــي  ف ــة  ي أول مقدمــات   -

أجــزاء(. )ســتة  الباكــر  حمــدي  امل

الصمــت،  بعــد  غــارودي  ــه  روجي  -

.1973

حــول   – ــورة  ث ال ــى  إل ــراث  ت ال مــن   -

ــي  العرب ــراث  ت ال ــي  ف مقترحــة  ــة  نظري

.197 6

ــراث،  ت وال الفلســفة  ــن  ي ب ــا  م ــي  ف  -

.1980

القديمــة  الفلســفة  ــخ  تاري  -

غســان  مــع  باالشــتراك  والوســيطة، 

.1981 دمشــق،  جامعــة  ــس،  فينان

ــي:  ــي والسيا�س ــر االجتماع - التفكي

ــث  حدي ال ــي  العرب الفكــر  ــي  ف أبحــاث 

.1981 واملعاصــر، 

للفكــر  ــدة  جدي ــة  رؤي مشــروع   -

ــة  املرحل ــى  حت ــه  ات بداي ــذ  من ــي  العرب

.1982 جــزءا(   12( املعاصــرة 

ــره وآفاقــه  ــي بواكي ــي ف - الفكــر العرب

للفكــر  ــدة  جدي ــة  رؤي مشــروع  ــى،  األول

.1982

ــة  رؤي مشــروع  هللا-  ــى  إل ــوه  ه ي مــن   -

.1985 ــي  العرب للفكــر  ــدة  جدي

ــي  ف ي  ــي الفكــر الفلســف ف - دراســات 

.1988 ــم  القدي الشــرق 

ــن رشــد وفلســفته مــع نصــوص  - اب

وفــرح  ــده  عب محمــد  ــن  ي ب املناظــرة 

ــم  ــف فــرح أنطــون؛ تقدي ي انطــون / تأل

.1988 ــي،  ن تيزي ــب  طي

الراهــن:  الفكــري  ــجال  الس ــي  ف  -

ــي،  العرب ــراث  ت ال ــا  قضاي بعــض  حــول 

.1989 ــق،  وتطبي ــج  منه

 – ــي  املنهج الوضــوح  ــق  طري ــى  عل  -

ــي،  ــي الفلســفة والفكــر العرب ــات ف كتاب

.1989

ــي  السيا�س الفكــر  ــي  ف فصــول   -

.1989 ــي  العرب

ــى  إل ــي  الغرب االستشــراق  مــن   -

ــي القــراءة  ــي – بحــث ف االســتغراب املغرب

ــا  آفاقه ــي  وف ــي  العرب للفكــر  ــة  جابري ال

.1996 ــة  التاريخي

إشــكالية  أمــام  ــي  القرآن النــص   -

ــدة  ــة جدي ــة والقــراءة، مشــروع رؤي البني

ــس 1997. خام ــزء ال ج ــي، ال ــر العرب للفك

ــا  قضاي ــى  إل الفســاد  ــة  ي ثالث مــن   -

.2001 ــي  املدن جتمــع  امل

ــفة  الفلسـ ــى  إل الالهــوت  مــن   -

.2005 الوســيطة  ــة  ي العرب

ــر  والتنوي النهضــة  ــي  ف ــان  ي ب  -

.2005 ــي،  العرب

حمــص،  ــي  ف ــرى  ث ال ــه  جثمان ووري 

األصدقــاء  مــن  متواضــع  بحضــوٍر 

ــق. الئ ي  رســم اهتمــام  دون  واألهــل، 

طيب تيزيني... تتمة
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النســائم،  أزهــار األشــجار وعليــل  الــورود وتفتــح  عبــق 

وكادت قــاب قوســين أو أدنــى لتكــون دهمــاء هــي أرضنــا، خــرج 

 لفجر ليٍل طال أمد ظالمه، ليشارك 
ً
شعبنا السوري مغنّيا

كان  ثقيــل؛  بــارٍد  شــتاٍء  انتهــاء   
ً
معلنــة والعصافيــر  البالبــل 

 حتــى تحّولــت إلــى 
ً
 عليلــة

ً
ــّم فيــه نســمة

ُ
 بالــكاد ش

ً
 قصيــرا

ً
ربيعــا

ريــاٍح صيفيــٍة ال خيــر فيهــا, واصطحبتهــا نيــراٌن حالــت أرضنــا 

, نالــت خصوبــة حوراننــا وأصبحــت القــرى فــي 
ً
 جــرزا

ً
صعيــدا

 علــى عروشــها هاجرهــا 
ً
جبلنــا ـ جبــل الشــيخ األشــم ـ خاويــة

بعــد  ، ولتصبــح 
ً
قبــال بالصمــود   

ً
تغّنــوا كثيــرا الذيــن  أبناؤهــا 

ذلــك غوطتنــا صحــراء جــرداء, وقتلــت روح الطرفــة والدعابــة 

ــت 
ّ
وبث وأ�ســى,  حــزن  ويغطيهــا  الســواد  لتتوشــح  حمصنــا  فــي 

ســمومها فــي أحيــاء مدينــة املاغــوط لتقتــل الثقافــة والتنــوع 

هنــاك, وأحرقــت غابــات فــي الســاحل ليغيــب عنهــا ســواحها، 

إلــى كهــوف للخفافيــش ومصا�ســي  وحالــت مدينــة الرشــيد 

 
ً
وآثــارا  

ً
أســواقا ــرت  نســاؤنا, ودمًّ فيهــا  ابتيعــت  الدمــاء حيــث 

وأحيــاًء لتغــدو حلــب التاريــخ والتجــارة والصناعــة والحضــارة 

 مشــلولة، وأفرخــت ســفاحين بلحــى يقطعــون رؤوس 
ً
منكوبــة

البشــر علــى ضفــاف الفــرات وفــي مدنهــا وقراهــا.

كــرداغ  الغربيــة-  الشــمالية  الزاويــة  أق�ســى  فــي  وهنــاك 

حتضــن كّل هائــٍم علــى وجهــه ولــم يجــد مــأوى أو 
ُ
الشــامخة- ا

مــأكل وقــد عانــى الظــالم ليتبــرك بنــور هللا هنــاك وبزيتونهــا 

واستبشــر  ســغوب،  وال  جــوع  وال  الســالم  حيــث  املبــارك، 

 برغــم بعــض العواصــف 
ً
 خّيــرا

ً
القاطنــون والضيــوف ربيعــا

والرعــود، وهــو مــا لــم يــرق للجــارة تركيــا حتــى جعلــت أعــزة 

والكراهيــة  الحقــد  نيــران  قراهــا  فــي  وأضرمــت  أذلــة  أهلهــا 

وأطلقــت األعّنــة لــكّل معتــٍد أثيــم، لينهبــوا ممتلــكات اآلمنيــن 

ــذات 
ّ
ويحرقــون األخضــر واليابــس ويبتــّزوا آخريــن ويقتلــوا فل

 فديــة 
ً
 طائلــة

ً
أكبــاد قرانــا الوادعــة بــدٍم بــارد، يطلبــون أمــواال

إلطــالق ســراحهم فــي أبشــع صــور االبتــزاز.

فــي  الغرابيــب  علــى  الشــمس  صفــار  انتصــر  إن  ومــا 

عملــت  حتــى  ثقيــل،  حالــك  ليــل  شــمس  وأشــرقت  الباغــوز 

فلــول املجموعــات الظالميــة وخالياهــا النائمــة علــى تحويــل 

اصفــرار الســنابل إلــى رمــاد محــزن، حيــث ينشــرون الجــوع 

يائســٍة  فــي محاولــٍة  القــرى،  بعــض  فــي  وقطــع األرزاق هنــاك 

املنطقــة. مكونــات  بيــن  والخــوف  الفتــن  لــزرع 

ســوريا التي أنجبت الســلطان والعلي والهنانو والخوري 

واملاغــوط والقبانــي والتيزينــي لــن ينضــب رحمهــا، ولــن يعجــز 

علــى  ويعملــوا  جراحاتهــا  ليلثمــوا  الخّيريــن،  إنجــاب  عــن 

إيقــاف نزيــف دم أبنائهــا القانــىء, حيــث ال بديــل عــن حــواٍر 

الواحــد وحصانتــه  الوطــن  أبنــاء  يراعــي حقــوق  وطنــّي جــاد 

 حســن الجــوار وبنــاء عالقــات علــى أســس 
ً
ووحدتــه، مراعيــا

ســليمة مــن الــود واالحتــرام.  

أنشودة السالم 
هي األنقى 

 على وطنٍ مدمر
ٌ
طيب تيزيني يرحل ويف عينيه حسرة

تركيا تطارد روائيني بينهم أليف شفق وتعتقل نورجان بايسال

ــة  ب كات شــفق  ــف  ألي الشــهيرة  ــة  التركي ــة  ي الروائ

ــن  ي ي ــن روائ ي ــة »قواعــد العشــق األربعــون« مــن ب رواي

أنقــرة  ــي  ف ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة  تطاردهــم 

عــن   ــدة  عدي إعــالم  وســائل  ــت  نقل إذ  ملفقــة،  ــم  ه ت ب

 مفــاده أن 
ً
ــرا ــة خب ي البريطان ــان«  ــة »ذي غاردي حي ص

ــر  إث ــم،  معه  
ً
تحقيقــا ــح  فت ــا  تركي ــي  ف العــام  االدعــاء 

ــول  ــا ح ــي تركي ــل ف ــع التواص ــى مواق ــتعل عل ــدل اش ج

ــن  ي ي الروائ بعــض  ــه  خالل ــم  ه ات باألطفــال،  التحــرش 

ــت  ن وأعل ــم؛  جرائ ال هــذه  ــل  ملث ــج  بالتروي ــات  ي والروائ

املســيئة  الرســائل  مــن  ــد  العدي تلقــت  ــا  ه أن شــفق 

ــا،  ه ــي كتب ــق ف ــام بالتحقي ــب ع ــب نائ ــا طال ، بينم
ً
ــرا أخي

 1999 عــام  الصــادر  ــة«  ثاقب »نظــرات  ــاب  كت خاصــة 

و«بنــات حــواء الثــالث« الصــادر عــام 2016. وقالــت إن 

ــي  ت ــات ال ــى الرواي ــا تركــز اآلن عل ــي تركي الســلطات ف

 
ً
ــة مبدي باألطفــال،  التحــرش  عــن   

ً
قصصــا تتضمــن 

 أن 
ً
ا مــن هــذا األمــر، خاصــة اســتغرابه

ــه، وهــو  ــي حيات ف ــوٍم  ي آخــر  ــى  إل ــه  ت ن ــي مدي ف ــي  بق

ــذ  ــالده من ب ــي لفحــت ب ت يراقــب األوضــاع املأســاوية ال

ــاه فجــر الســبت  ــا 2011، وأغمــض عين ه انفجــار أزمت

 
ٌ
، وفيهمــا حســرة

ً
ــا ــار عــن عمــٍر يناهــز /85/ عام 18 أي

ــه  ــا أن ــق، لطامل ــه حــزن عمي ــي قلب ــى وطــٍن مدمــر، وف عل

ــذ عقــود،  ــة من ي ــا الكارث ــأ لهكــذا أوضــاع ونتائجه ب ن ت

ــه أوجــه االســتبداد والفســاد،  ــن في ّي ــذي ب ــي الوقــت ال ف

حكــم  ال نظــام  ومخاطــر  ي،  الشــمول النظــام  وعقــم 

ــي  ــي تعن ت ــاز، ال ــة بامتي  أمني
ً
ــة ــى دول ن ــذي ب الواحــد ال

ــث  ــد، بحي ــد بع ــم ُيفس ــن ل ــد م ــه »أن ُيفس ــب قول حس

باإلفســاد  ــن  ي ب ومطال ــدين  ُمفَس ــع  جمي ال ــح  يصب

ــب«. الطل تحــت 

ــب  ــة حمــص الســورية، املفكــر طي ن ــن مدي ــه اب إن

ــة  ــة وثقافي ــة اجتماعي يئ ــي ب ــذي ترعــرع ف ــي، ال ن تيزي

ــي  ــا الت ي ــا وأملان ي ــا وبريطان ــى تركي ــافر إل ــة، وس متقدم

الفلســفة  ــي  ف ــوراة  دكت شــهادة  ــى  عل ــا  ه في حصــل 

عــام  الفلســفية  ــوم  العل ــي  ف ــوراه  ودكت  ،1967 عــام 

ــي  ــى دمشــق ويعمــل ف 1973، وليعــود إل
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