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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.

»ال يكون أثر الطغيان سلباً على حـريـــة الـفـكـــر فـحـســـب، وإنما يـكـــون 
كذلــك أيضــاً علــى أخــاق المفكريــن واألدبــاء والشــعراء والفقهــاء... الخ، 
فيتجــه بهــم إلــى الريــاء والنفــاق والتزلــف«         إمــام عبــد الفتــاح إمــام

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/309/ حزيران 2019 م - 2631ك          الثمن: 100 ل.س

سوريا يف دوامة العنف والكراهية... تفاهمات أمريكية- روسية منتظرة

 ،
ً
مســتعرا ــزال  ي ال  ســوريا  ــب  لهي

ــا،  ه ــا وثروات ه ــا وبنيان ه وقــوده أرواح أبنائ

عــد عــن جســدها ســكاكين  َب رفــع 
ُ
ت ــم  فل

انقســام  مــن  أشــاء،  ــى  إل تقطيعــه 

ــي ظــل  ــي، ف ــي وانشــطار ديمغراف مجتمع

والتمســك  ــة  والكراهي ــف  العن دوامــة 

ــاد  جه وبال العســكري  ــي-  األمن ــار  خي بال

ــن والثــورة(،  ــي تحــت يافطــة )الدي اإلرهاب

ــه  في حاجــة  ال بأمــس  نحــن  وقــٍت  ــي  ف

ــن  ي والوطني العقــاء  دور  ــل  تفعي ــى  إل

الشــعب  حــة  مصل ــى  عل ــن  الغيوري

.
ً
عامــة ــد  ل والب

التنظيمــات  خطــر  كان  وإذا 

ــة مــن داعــش والنصــرة وغيرهــا  ي اإلرهاب

ــى  عل  
ً
ــرا مؤث ودورهــا   

ً
قائمــا ــزال  ي ال 

ــد  ل ــر الب الســاحة الســورية، إال أن مصي

قــوى  إلرادات  مرهــوٌن  ــد  بعي حــٍد  ــى  إل

ي  ــة تتخالــف وتتناقض ف ــة وإقليمي دولي

ــرؤى، فأزمــة ســوريا واقعــة  ــح وال املصال

ــا  ه صراعات رحمــة  2 تحــت 

عفرين حتت االحتالل: قتل عمد وعشوائي، اختطاف واعتقاالت، سرقات وأتاوى، حرائق وقطع أشجار، طرد سكان أصليني
األوضــاع  ــى  عل أي تحســن  يطــرأ  ــم  ل

ــر  ــذ أكث ــة من ل حت ــن امل ــي منطقــة عفري ف

ــل إن ســلطات االحتــال  ــع، ب مــن عــام ورب

ا  ممارســاته تواصــل  ــا  ه ومرتزقت ــي  الترك

تقــع  إذ  ــرد،  ـ
ُ

الك ــا  ه ي أهال صــد  ــة  ي العدائ

ــة. يومي ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان

ــن/ ــي عفري ــب اإلعام ــل املكت ويواص

ــد  ــي رص ــه ف ــي( عمل ــدة )يكيت ــزب الوحـ ح

ــة،  ــم املرتكب جرائ ــاكات وال ه ت ــق االن ي وتوث

ــث  حي باملنطقــة،  األوضــاع  ــم  تقيي ــي  وف

ــا  ه خيبات »رغــم  ــا  تركي أن  ــى  عل أكــد 

ــّد بســاطها   مل
ً
ى جاهــدة املتاحقــة، تســع

تدهــور  وأن  الســوري..  الشــمال  ــي  ف

ــاكات  ه ت االن وتّوســع  واالســتقرار  األمــان 

تحــت  ــن  عفري ــي  ف ــم  جرائ ال ــكاب  وارت

ــة  ــة الكامل ي ــال والســيطرة الفعل االحت

ــى  عل ســاطع  ــل  ي دل أنقــرة،  حكومــة  ل

ــة  ي عدائ ــة  تركي سياســات  ممارســة 

ــجلها  س وإن  ضدهــا...  جــة  ممنه

 بعــد 
ً
ــا ــرد يتخــم يوم ـ

ُ
ــي ضــد الك العدوان

ــة الضغــوط  «، وأضــاف: »جمل
ً
آخــر أيضــا

تمارســها  ــي  ت ال ــة  ي العدائ والسياســات 

بحــق  ــي  الترك ــال  االحت ســلطات 

ــا،  ه ي ــن وأهال ــة عفري 6 منطق

معدالت الفقر واحلرمان يف سوريا %93.7... 
استخدام ممنهج حلرمان الناس كأداة حرب

ــف  العن حــدة  تراجــع  مــن  بالرغــم 

 ،2019 ــات  بدي ــي  ف  
ً
مؤخــرا ح  املســل

مســتمرة  ــف  العن مقومــات  أن  إال 

البشــرية  خســائر  ال تراكــم  مــع 

ــم  الظل وتفاقــم  واملؤسســية  ــة  واملادي

حــول  لقــد  اإلنســانية.  واالحتياجــات 

ــي ســكانه مــن  ــد يعان ل ــى ب ا إل ــزاع ســوري ن ال

ــي مجــاالت التوفــر  ــة حــادة ف ي أزمــة غذائ

واالســتدامة  واالســتخدام  والنفــاذ 

ــع. التوزي ــة  وعدال

ــي  ف اإلنســان  حــق  ــاك  ه ت ان يعــد 

ــزاع،  ن ل ــب املظلمــة ل جوان الغــذاء أحــد ال

مــن  ــاس  ن ال حرمــان  اســتخدم  فقــد 

ــج  ممنه بشــكل  3 الغــذاء 

ــي الوســط الكــردي  تجــدد النقــاش ف

ــة لشــمال وشــرق  ــق اإلدارة الذاتي بمناط

وتطبيقــات  ــج  نتائ حــول  ســوريا، 

فــذ 
ُ
ن ــذي  ال ــي  العرب حــزام  ال مشــروع 

ــران  حزي  24 ــخ  تاري  -/52/ رقــم  بالقــرار 

ــة  القطري ــادة  القي عــن  الصــادر   1974

ي  االشــتراك ــي  العرب البعــث  حــزب  ل

ــة   للدول
ً
ــدا  – قائ

ً
 حاكمــا

ً
ــا ــاره حزب باعتب

آالف  ــن  توطي ــه  بموجب ــم  وت جتمــع،  وامل

قراهــا  غمــرت  ــي  ت ال ــة  ي العرب األســر 

إنشــاء  بعــد  الفــرات  ــر  ه ن ضفــاف  ــى  عل

ســدود عليــه، أواســط ســبعينات القــرن 

كــم   /15-10/ بعمــق  أراٍض  ــي  ف ــي،  املا�ض

5 وطــول /375/كــم بمحــاذاة 

مشروع احلزام العريب يف اجلزيرة السورية 
بني ماٍض مقيت وحاضٍر معقد
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دور  جــم  ح
ُ
وت ــل  كب

ُ
ت ــي  ت ال ختلفــة،  امل

ــا  ه ومبعوث املتحــدة  األمــم  ــة  ي وفعال

بيدرســون. ــر  غي خــاص  ال

)روســيا-  أســتانه  مســار  كان  وإذا 

ــواب  أب ــى  عل يحتضــر  ــران(  إي ــا-  تركي

القاعــدة  ي  بمســلح املكتظــة  ــب  إدل

أخــرى،  متطرفــة  إســامية  وجماعــات 

ــة  ي ميدان ــا  ه من ــدة،  عدي ألســباب 

ــدات  بتعقي ــة  وأخــرى متصل وإنســانية 

ــكا وروســيا  ــكٍل مــن أمري ــا ب عاقــات تركي

ونفــوذه  ــووي  ن ال ــران  إي ــف  بمل أو 

إن  آخــر –   
ً
فــإن مســارا ا...  داخــل ســوري

انعقــاد  مــع  ــور  ل يتب ــدأ  ب ــر-  ي التعب ــح  ص

روســيا-  ــكا-  )أمري ــي  الثاث اجتماعــات 

ــي ضيافــة  ف  
ً
ــدأت أوال ب ــي  ت إســرائيل( وال

القــدس،  ــة  ن بمدي نتنياهــو  ــن  بنيامي

ــت  وضّم  ،2019 ــران  حزي  25-24 ــي  يوم

ي  جون بولتون - مستشار األمن القوم

ي، و نيكوالي باتروشيف - أمين  األميرك

ي، و مئير  ي الرو�ض مجلس األمن القوم

ــي  القوم األمــن  مستشــار   - شــبات  ــن  ب

التقــاء  نقطــة  أن  ــث  حي ي،  اإلســرائيل

ــن  ي العظميت ــن  ي القوت ي  اســتراتيجيت

ــة  ــي حماي ــة والروســية ترتكــز ف األمريكي

باملنطقــة  إســرائيل  ــح  ومصال أمــن 

ضــوء  ــى  عل ــة،  األولوي وإعطائهمــا 

ا إســرائيل مــع  عاقــات عميقــة أنشــأته

ــرة. األخي الســنوات  خــال  ــن  الطرفي

ــك  بتل ــس  ي ل حــال،  ال بطبيعــة 

قــوى  ونفــوذ  أدوار  شــطب  الســهولة 

 ،
ً
ــا ي ائ نه الســوري  املشــهد  ــي  ف ــة  إقليمي

ــة –  بينمــا ســيكون لتفاهمــاٍت أمريكي

ــدور  ال ا  ســوري حــول  منتظــرة  روســية 

ــا  ه أزمت ــل  ي تذل ــي  ف ــر  األكب ــر  واألث ــرز  األب

ــي  ف ــل 
ّ
تتحل ــا،  ه ل ــي  سيا�ض حــٍل  وإيجــاد 

 
ً
ــدا روي واالســتبداد  اإلرهــاب  قــوى  ــه  ظل

.
ً
ــدا روي

والضعــف  اإلرادة  ســلب  رغــم 

ــى  ، يبق
ً
ــا ــذي أصــاب الســوريين عموم ال

ــاءة  نَّ ب ال ــة  الوطني ــم  ه وتوجهات لدورهــم 

حــاب  أص ــم  ه ألن القصــوى،  ــة  األهمي

ــا  ه في ــم  ه ل ــا،  جغرافي وال واألرض  ــد  ل الب

ــح  ومصال مشــترك  ــش  وعي ــخ  تاري مــن 

مهمــا  أخــرى،  ــدات  أجن ــة  أي مــن  أقــوى 

املضمــار  هــذا  ــي  وف ــم؛  ه محنت ــت  طال

ــس ســوريا  ــت قــوات »قســد« ومجل أثبت

ــة لشــمال  ي ــة واإلدارة الذات الديمقراطي

األفضــل  النمــوذج  ــا  ه أن ا  ســوري وشــرق 

واملســاهمة  اإلرهــاب  دحــر  ــي  ف  
ً
ــا ي حال

ــى  تحظ ــي  وه ــدة،  جدي ســوريا  ــاء  ن ب ــي  ف

تكــون  أن  ــد  ــي، فاب باهتمــاٍم ودعــٍم دول

ــي حــل أزمــة ســوريا ورســم   ف
ً
ــا  حيوي

ً
جــزءا

أو  ــا  ه تجاهل يمكــن  فــا  مســتقبلها، 

إقصاءهــا.

إن العقبة الكأداء أمام الســير نحو 

ــي وجــود القــوى  حــّل األزمــة الســورية ه

وشــمال  شــمال  مناطــق  ــي  ف ــة  ي اإلرهاب

ــي  ــال الترك ــك االحت غــرب ســوريا وكذل

املناطــق  ــك  ل ت ــت  ات ب ــث  حي ــا،  لبعضه

ــة  ي ــة وخال جريمــة واللصوصي  لل
ً
مرتعــا

أو  ــي  وطن ــي  سيا�ض نشــاط  أي  مــن 

ــث قمــع  ــة، حي ي ــة مدن ــة مجتمعي ي فعال

ــو  ــة ه ــاوى متعصب ــرض فت ــات وف حري ال

الســائد.

ــة  أهمي ــى  إل اإلشــارة  مــن  ــد  والب

ــف  مختل ــن  ي ب ــي  الوطن حــوار  ال ــل  تفعي

هــذه  ــي  ف ا  ســوري ــات  ومكون ــاف  أطي

ــى  ع�ض ــة،  العصيب ــة  التاريخي ــة  املرحل

ــف  لنزي حــٍد  لوضــع  الســبيل  نجــد  أن 

الغــد. ــل  قب ــوم  ي ال والدمــار  ــدم  ال

سوريا في دوامة العنف ... تتمة

اليوم العاملي لالجئني... مهوم وقضايا منتظرة

حــروب  وال الفقــر  بســبب 

أعــداد  ازدادت  ــف  والعن ــاد  واالضطه

ــث  حي ــرة،  األخي األعــوام  ــي  ف ــن  ي الاجئ

نحــو   
ً
خاصــة الفــرار،  ــى  عل ــرون  ُيجب

العــراق  مــن  ــة،  ي األوروب ــدان  ل الب

واليمــن،  وســوريا  ــران  وإي وأفغانســتان 

ــى  ــت إل ــة، وقــد وصل ــدان أفريقي ل ومــن ب

ــث،  حدي ال العصــر  ــي  ف قياســية  أرقــاٍم 

لشــؤون  ي  الســام املفــوض  أفــاد  فقــد 

ــوم  ي ــدي،  غران ــو  فيليب ــن،  ي الاجئ

 /70.8/ أن   ،2019 ــران  حزي  19 األربعــاء 

ــون. الجئ ــم  العال ــي  ف ــخص  ش ــون  ي مل

ــوم  ي ال ــران  حزي  20 ــوم  ي يصــادف 

مناســبة  وهــو  ــن،  ي لاجئ ــي  العالم

ــام  األي  « أن  إذ  ــم،  ه ات بمعان ــر  للتذكي

ــف عامــة  ــي مناســبات لتثقي ــة ه ي الدول

ــة  األهمي ذات  ــا  القضاي حــول  ــاس  ن ال

السياســية  واإلرادة  ــوارد  امل ــة  ولتعبئ

واالحتفــال  ــة  العاملي املشــاكل  جــة  ملعال

باإلنجــازات اإلنســانية وتعزيزهــا. ورغــم 

ــة  ي الدول ــام  األي ببعــض  االحتفــاالت  أن 

أن  إال  املتحــدة،  األمــم  إنشــاء  تســبق 

االحتفــاالت  هــذه  ــت  تبن املتحــدة  األمــم 

األمــم  ــي«-  الوع لنشــر  ــة  قوي كأداة 

. املتحــدة

عــام  ــي  ف ــوم  ي ال هــذا  إقــرار  ــم  ت وقــد 

 )55/76( رقــم  القــرار  بموجــب   /2000/

لألمــم  العامــة  ــة  جمعي ال عــن  الصــادر 

ــون  كان شــهر  مــن  ــع  الراب ــي  ف املتحــدة، 

مــرة  ألول   
ً
رســميا ــه  ب فــل  وأحُت  ، األول 

ــن  ــام 2001، بالتزام ــوم ع ــذا الي ــل ه ــي مث ف

ــة  »اتفاقي إلعــان   /50/ ـــ  ال الذكــرى  مــع 

ــك  وكذل ــن،  ي بالاجئ خاصــة  ال جنيــف« 

ــي«. األفريق ــن  ي »الاجئ ــوم  ي مــع 

وقــد أعلنــت األمــم املتحــدة موضــوع 

ــوان: »تقــدم خطــوة مــع #  عــام 2019 بعن

ــئ  ــوم الاج ــي ي ــن - تقــدم خطــوة ف الاجئي

ــة  حمل ال ــب  تطال ــث  حي ــي«،  العالم

العمــل  ــم  العال دول  حكومــات  مــن 

ــى  عل طفــل  كل  حصــول  »ضمــان  ــى:  عل

ــة  ل عائ كل  ــش  تعي أن  ضمــان  ــم،  ي التعل

ــن  تمكي ضمــان  آمــن،  مــكان  ــي  ف ــة  الجئ

العمــل  ــى  عل حصــول  ال مــن  ــئ  الج كل 

ليســاهم  ــدة  جدي ــارات  مه اكتســاب  أو 

مجتمعــه«. ــي  ف ــة  ي بإيجاب

ــوق  حق ــدل« ل ــز »ع ــدر مرك ــذا وأص ه

ــه: ــذه املناســبة، جــاء في  به
ً
ــا اإلنســان بيان

ــن نزحــوا  ــن الذي ي ــغ عــدد الاجئ ل ))ب

ــي  ت ال األزمــة  ــة  خلفي ــى  عل ســوريا  مــن 

آذار/مــارس  شــهر  منتصــف  ــا  ه في ــدأت  ب

ــخص،  ش ــن  ي ماي  )7( مــن  ــر  أكث  ،2011

ــكل  ب مســتمرة  األزمــة  هــذه  ــزال  ت وال 

ــى  عل ــة  ي الكارث وأبعادهــا  ــا  ه تداعيات

السياســة  بســبب  والوطــن،  املواطــن 

حكومــة  »ال ــا  ه اتبعت ــي  ت ال ــة  القمعي

ــة  جماهيري ــب ال الســورية« تجــاه املطال

أشــكاله  ــف  بمختل اإلرهــاب  وانتشــار 

األزمــة  ــي  طرف ــان  ه وارت وأنواعــه، 

إرادتهمــا  »املعارضــة«  و  حكومــة«  »ال

مــن  جعــل  مــا  خــارج،  لل وقرارهمــا 

للتدخــات  مســتباحة  ســاحة  ســوريا 

هــذا  ــل  تمث ــي  ت ال ــة،  ي والدول ــة  اإلقليمي

الطــرف أو ذاك، وتقاســم النفــوذ فيمــا 

ــي بتحمــل  جتمــع الدول ــا... نطالــب امل ه بين

وتفاقــم  اســتمرار  تجــاه  مســؤولياته 

 
ً
ــا يوم ــة  الرهيب اإلنســانية  األزمــة  هــذه 

جــوء  ــي مخيمــات الل بعــد آخــر، خاصــة ف

ــي تفتقــر  ــم، الت ــدان العال ل ــي عــدد مــن ب ف

ــة  وصيان ــاة  حي ال مقومــات  ــى  أدن ــى  إل

ــى  عل والعمــل  ــخصية..،  الش الكرامــة 

ــم،  ه ل ــة  ي القانون ــة  حماي ال ــر  توفي

ــم  ه ات وحري ــم  بحقوقه يتمتعــوا  ــي  لك

ــق  ي ــن واملواث ي ــي القوان ــا ف ه املنصــوص عن

ــف  جني ــات  اتفاقي وخاصــة  ــة،  ي الدول

ــن  ي اإلضافي ــا  ه ي وبروتوكول  1949 لعــام 

ــف  جني ــة  اتفاقي  
ً
وأيضــا  ،1977 لعــام 

ــا  ه ب خــاص  ال والبروتوكــول   1951 لعــام 

.)).1967 لعــام  ــن  ي الاجئ حقــوق  حــول 
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ــل  قب مــن  حــرب  ال أدوات  مــن  كأداة 

الغــذاء،  ــي  ف حــق  فال املتنازعــة.  القــوى 

مــن  أساســية  حاجــة  ــه  لكون باإلضافــة 

حفــظ  ــو أســاس ل حاجــات اإلنســان، فه

ــاة الكريمــة. حيــث تنــص  حي مقومــات ال

حــق  أن  ــى  عل اإلنســان  حقــوق  شــرعة 

ــي  والصح ــي  الكاف بالغــذاء  اإلنســان 

ــن كافــة،  ي ــره للمواطن ــزام يجــب توفي ت ال

ــة  ئ البي توفــر  ــة  بأهمي الشــرعة  وأقــرت 

ــة واالجتماعيــة والسياســية  االقتصادي

املائمة كأساس جوهري لتوفير األمن 

حرمــان. حــد مــن الفقــر وال ــي وال الغذائ

وفــق هــذا التقييــم صــدر تقريٌر عن 

السياســات  لبحــوث  الســوري  املركــز 

ــي  ف ــة  األمريكي جامعــة  ال مــع  بالتعــاون 

ــوان »األمــن  بعن ــار 2019،  أي ــي  ف ــروت،  ي ب

ــاًء  ن ب ســوريا«،  ــي  ف ــزاع  ن وال ــي  الغذائ

ــن  ــوٍث ع ــكان وبح ــة الس ــح حال ــى مس عل

ــي،  ــادي واالجتماع ــم األداء االقتص تقيي

عمــل  نقاشــات وورشــات  ــى  عل ــك  وكذل

 ،2017-2016 ــي  عام خــال  ــدة  عدي

أخــرى. ــر  تقاري مــن  وباالســتفادة 

ــن  ي ب ــات  مقارن ــر  التقري تضمــن 

أي  ــه،  وأثنائ ــزاع  ن ال ــل  قب مــا  مؤشــرات 

قبــل عــام 2011 وبعــده، بقــراءات علميــة 

. ــة ي تحليل

ــة،  ــزاع كارث ن ــكل ال ــر: »ش ــاد التقري أف

ــي  الغذائ األمــن  ــل  ي دل تراجــع  ــث  حي

ــي  عام ــن  ي ب  %34 ــي  بحوال حــاد  بشــكل 

ــن  ي ــي 8% ب 2010 و 2014... وتراجــع بحوال

»...2018 و   2014 ــي  عام

ــي  ف ــي  الزراع ــي  حل امل ــج  النات وعــن 

ــى  إل تدهــور  ــه  أن ــر  التقري أكــد  ا  ســوري

رغــم   ،2010 بالعــام   
ً
ــة مقارن النصــف 

شــبكة  دور  لعــب  ــي  الزراع القطــاع  أن 

ــزاع،  ن ال خــال  ــة  االقتصادي ــة  حماي ال

 
ً
ومصــادرا للعمــل   

ً
فرصــا وفــر  ــث  حي

ــي  ف مأســاوية،  ظــروف  وســط  للغــذاء 

ــر  ي كب ــر  لتدمي ــزاع  ن ال ــه  في أدى  وقــٍت 

ــا  ه في بمــا  ــة،  الزراعي ــة  املادي ــروة  ث ال ــي  ف

ــة  التحتي ــة  والبني ــة  الطبيعي ــوارد  امل

ــروة  ث وال واملعــدات  ــزات  والتجهي

االســتهداف  خــال  مــن  ــة،  ي حيوان ال

ــب  ــب والتخري ه ن املباشــر بالقصــف وال

ــات  التعدي خــال  مــن  املباشــر  ــر  غي أو 

ــدرة  ن أو  ــات  والغاب ــي  األرا�ض ــى  عل

ــا  تكاليفه وارتفــاع  ــاج  ت اإلن مســتلزمات 

إذ  واألعــاف.  واألســمدة  كالطاقــة 

مــن  القمــح  محصــول  ــاج  ت إن انخفــض 

ــى /2024/  ــف طــن عــام 2010 إل /3083/ أل

ــي  محصول وكان   ،2014 عــام  طــن  ــف  أل

ــا  حاي ض ــرز  أب مــن  والشــوندر  القطــن 

انخفضــت  كمــا  ــار.  ه ان فقــد  ــزاع،  ن ال

ــي  ف ــون  ي مل  /18/ مــن  ــام  األغن أعــداد 

 
ً
ــا تقديري ــون  ي مل  /8/ ــى  إل  2011 العــام 

ــة املاشــية  ــك بقي ــي العــام 2018، وكذل ف

الطاقــة  ــاج  ت إن وتراجــع  والدواجــن. 

ــي  ف ــر  ي كب دور  ــا  ه ل ــي  ت ال  – ــة  ي ائ الكهرب

عــام  ــي  ف  %59 ــي  بحوال ــي-  الغذائ األمــن 

.2010 بالعــام   
ً
ــة مقارن  2016

، قــال 
ً
ومــن مؤشــرات التراجــع أيضــا

ــة  ــة الزراعي ــر: »تراجعــت العمال التقري

ــي  حوال ــى  إل  2010 عــام  ــف  أل  /724/ مــن 

ارتفعــت  ــم  ث  ،2014 عــام  ــف  أل  /200/

ــى  إل  2018 عــام  ــي  ف لتصــل   
ً
ــا تدريجي

ــي  ف املشــتغلين  عــدد  نصــف  ــي  حوال

.»2010 للعــام  القطــاع 

اســتنتج  الشــرب،  ــاه  ملي وبالنســبة 

ــاه  مي ــن  تأمي ــة  ي إمكان تراجــع  ــر  التقري

ــى  ــزاع إل ن شــرب نظيفــة مــن 89.1% قبــل ال

ــزاع. ن ال ــاء  ن أث  %32.6

املؤسســية  ــة  الناحي مــن  وأشــار، 

منظومــات  عــدة  األرض  ــى  عل تشــكلت 

القــوى  ــح  لصال املــوارد  ــت  ل حوَّ ــي  ت ال

ــي  ف حــق  ال واســتباحة  املســيطرة، 

ــة، واســتهداف  ــة والغــذاء وامللكي حماي ال

األمــن  مقومــات  ــر  تدمي طــرف  كل 

سياســة  تعــد  إذ  »لآلخــر«.  ــي  الغذائ

ــع  تجوي ــم  ت ي ــث  حي األخطــر،  حصــار  ال

ــات  »العقوب خــال  مــن  الســكان 

فاالســتبداد  ضدهــم؛  ــة«  جماعي ال

ــن  ي ب ــز  ي والتمي ــش  والتهمي واإلقصــاء 

ح  املســل ــف  العن واســتخدام  الســكان 

ــى  إل ــؤدي  وي الغــذاء  ــي  ف حــق  ال يســقط 

ــة؛  ي الغذائ الســيادة  مقومــات  تدهــور 

األعمــال  ــي  ف االنخــراط  ــط  ب ارت ــث  حي

ــب والســرقة  ــل التهري ــة مث ــر القانوني غي

ــال  ــي القت ــاوات والنهــب واملشــاركة ف واإلت

ــي. وقد »تغيرت  مــع تدهــور األمــن الغذائ

ــروة   ث وال والســلطة  العاقــات  ــة  ي هيكل

جتمع، حيث يتم استغال تفقير  ي امل ف

ــش  العي مقومــات  ــر  وتدمي جتمــع  امل

ــل  وباملقاب التســلط،  قــوى  ــل  قب مــن 

قدمــت هــذه القــوى حوافــز لانخــراط 

ــة  ــا، إن هــذه البني ه ــوالء ل ــف وال ــي العن ف

أمــراء  أفــرزت  لاقتصــاد  ــدة  جدي ال

ــدة  جدي محاســيب  ورأســمالية  حــرب 

حــدود«. لل ــرة  عاب

حرمــان  ارتفعــت معــدالت الفقــر وال

مســتويات  ــى  إل ــر-  التقري –حســب 

ــة  اي نه ــي  ف  %93.7 ــى  إل ــت  وصل ــرة  خطي

الفقــر  خــط  ــى  إل باالســتناد   2017 عــام 

ــذي يســاوي  ــي لألســرة الواحــدة )ال الكل

ســورية  ــرة  ي ل ــف  أل  181 باملتوســط 

املدقــع  الفقــر  ــغ  ل ب بينمــا   )
ً
ا شــهري

أن  ــث  حي العــام؛  نفــس  ــي  ف  %59.1 ــى  إل

ــاد  باالزدي اســتمرت  املعيشــة  ــف  ي تكال

الدخــل  مصــادر  تراجــع  ظــل  ــي  ف

فــرص  وتراجــع  األجــور  وانخفــاض 

ــعار  ي األس ــط ــم وس خ ــد »تض ــل؛ وق العم

ــرة  ــال الفت ــاف خ ــة أضع ــن ثماني ــر م أكث

ي  وســط وصــل  ــن  حي ــي  ف  ،2017-2010

ــى  إل بأجــر  ــن  ي للعامل الشــهرية  األجــور 

 ،2017 العــام  ــي  ف ســورية  ــرة  ي ل  /29700/

ــر  أكث ــي ال يشــكل  حقيق إال أن األجــر ال

لعــام  ــي  حقيق ال األجــر  مــن   %24 مــن 

.»2010

ــر جملة مقترحات  كمــا قــّدم التقري

ــي، مــن خــال  حرمــان الغذائ ــة ال ملواجه

ــة  واجتماعي ــة  اقتصادي ــة  يئ ب توفــر 

 
ً
أساســا لتكــون  مائمــة  وسياســية 

ــق  تحقي مــن  جتمــع  وامل ــة  الدول ُيمكــن 

ــن،  ــروري للمواطني ــي الض ــن الغذائ األم

مســتويات  بعــدة  ــط  ب يرت ــذي  ال

ــي  الوطن االقتصــادي  )املســتوى 

ــى  إل  
ً
إضافــة واألســري(.  ــي  حل وامل ــي  الكل

ــى  إل بالوصــول  املناســبة  ــة  البيئ توفــر 

تضمــن  ــي  ت ال ــا  بوظائفه ــة  الديمقراطي

حقــوق  خاصــة وال ــات العامــة وال حري ال

حقــوق  ــي  وتحم والسياســية  ــة  ي املدن

اإلنســان.

ــة القصــوى  ــى »أن األولوي وأكــد عل

املؤسســات  ــك  وتفكي وقــف  ــي  ه

تحــول  ــة  ي عمل خــال  مــن  املتســلطة 

ــة  مجتمعي مشــاركة  تضمــن  ــة  جذري

تشــاركية  مؤسســات  ــاء  لبن واســعة 

جة  ى معال وكفؤة ومســاءلة، وتعمل عل

ــرام  الحت وتؤســس  ــزاع  ن ال ــات  مظلومي

ي.  اإلنســان األمــن  وتضمــن  حقــوق  ال

ــج  املنت االقتصــاد  ــاء  ن ب ــى  إل باإلضافــة 

ــف،  العن ــات  اقتصادي ــة  مواجه ــي  ف

للعمــل  ــي  اإليجاب ــز  التحفي خــال  مــن 

ــة  ــج وتوســيع املشــاركة االقتصادي املنت

واالســتغال  ــع  الري ــى  عل ــة  املبني ــر  غي

ــز  تحفي ــى  عل ــز  والتركي املــوارد،  وهــدر 

ــى  ــي والعمــل عل ــاج الزراع ت ــف واإلن الري

واالســتثمار  ــة  جتمعي امل حــة  املصال

ــن األفــراد  ي ب الثقــة والتضامــن  ــاء  ن ب ــي  ف

جــة مســببات  مــن معال ــي  كجــزء أسا�ض

ــي«. الغذائ حرمــان  ال

ــخة  نس ــى  عل حصــول  ال يمكنكــم 

ــط: الراب ــر  عب ــر  التقري مــن  ــة  ي إلكترون

https://www.scpr-syria.org/?lang=ar

معدالت الفقر ... تتمة
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اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب... للتعذيب يف سوريا سجل خمزي

ــة  خبيث ــة  محاول هــو  ــب  »التعذي

ــي  ف ــي  وإنن ــخص.  الش إرادة  لكســر 

ــا  حاي ض ملســاندة  ــي  الدول ــوم  ي ال هــذا 

ــى  عل ــدول  ال ــع  جمي أحــث  ــب،  التعذي

أعمــال  ــي  مرتكب إلفــات  حــد  وضــع 

ــى  ــاء عل ــاب والقض ــن العق ــب م التعذي

ــي تتحــدى  هــذه األعمــال البغيضــة الت

املشــتركة.« إنســانيتنا 

األمين العام لألمم املتحدة

ــوم  ي ال ــران،  حزي  26 ـــ  ال يصــادف 

ــب،  التعذي ــا  حاي ض ملســاندة  ــي  الدول

لألمــم  العــام  ــة  جمعي ال ــه  أعلنت ــذي  وال

ــي قرارهــا رقــم 149/52 املــؤرخ  املتحــدة ف

ــدف  به ــك  وذل  ،1997 األول  ــون  كان  12

 
ً
ــى التعذيــب وتحقيقــا ــام عل ت القضــاء ال

مناهضــة  ــة  اتفاقي أداء  ــة  ي لفعال

ــة  املعامل مــن ضــروب  ــره  وغي ــب  التعذي

ــة القاســية أو الاإنســانية أو  أو العقوب

ــة. املهين

ــدف  »يه  : املتحــدة  األمــم  ــت  وقال

حية  ــخصية الض ــاء ش ــى إفن التعذيــب إل

ــن  الكائ ــدى  ل ــة  الكامن الكرامــة  ــكار  وإن

ــذ  ــب من ــددت بالتعذي البشــري«. وقــد ن

األفعــال  أحــط  أحــد  بوصفــه  ــة  البداي

ــم  ه ــي حــق إخوان ف البشــر  ــا  ه يرتكب ــي  ت ال

اإلنســان. ــي  ن ب مــن 

جريمــة  ــب  »التعذي وأضافــت: 

وهــو  ــي.  الدول ــون  القان بموجــب 

الصكــوك  ــع  جمي وفــق   
ً
ــا تمام محظــور 

ــي  ف ــره  تبري يمكــن  وال  ــة،  الصل ذات 

يشــكل  حظــر  وهــو  ظــروف.  ــة  أي ظــل 

ــي،  الدول ــي  العرف ــون  القان مــن   
ً
جــزءا

مــن  عضــو  كل  ــزم  ل ي ــه  أن ــك  ذل ــي  ويعن

ــار  اعتب دون  ــي،  الدول جتمــع  امل أعضــاء 

صادقــت  قــد  ــة  الدول ــت  كان إذا  ــا  مل

تحظــر  ــي  ت ال ــة  ي الدول املعاهــدات  ــى  عل

ــا.  ه ي ــم تصــادق عل التعذيــب صراحــة أو ل

ــى نحــو  ــب عل وتشــكل ممارســة التعذي

منتظــم وبشــكل واســع النطــاق جريمــة 

اإلنســانية«. ضــد 

األمــم  ــدوق  صن ــر  ب عت ُي  « وتقــول: 

ــب  التعذي ــا  حاي لض ــي  الطوع املتحــدة 

املتحــدة  األمــم  ــب  مكت ــره  يدي ــذي  وال

ــة  ي آل ــف  جني ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ل

ــا  حاي ــى الض ــز عل ــا ترك ــن نوعه ــدة م فري

ــا  حاي ــل ملســاعدة ض ــي توجــه التموي ت ال

وأســرهم«. ــب  التعذي

املناســبة  ــذه  ه ب أصــدر  وقــد   هــذا 

 ،
ً
ــا حقــوق اإلنســان بيان مركــز »عــدل« ل

ــي  ف خاصــة  ســوريا،  ))تعــد  ــه:  في جــاء 

ــت عــام 2011، مــن  ــي أعقب ت الســنوات ال

تمــارس  ــي  ت ال ــم  العال ــي  ف ــدول  ال ــر  أكث

ضــد  ــج  ممنه بشــكل  ــب  التعذي ــا  ه في

النظــام  ــل  قب مــن  ســواء   - ــن  ي املواطن

حة  املســل جموعــات  امل ــل  قب مــن  أو 

ــث  ــا - حي ه ــي أجــزاء واســعة من املنتشــرة ف

ــذي  ــم وال ه ــال اآلالف من  اعتق
ً
ــا ــم يومي يت

 
ً
ــرا مصي ــم  ه من ــر  ي الكث ــر  مصي زال  مــا 

ــواع  أن ــى  أق�ض مــن  ــون  ويعان  
ً
ــوال مجه

ــي  ف ــب  والتعذي الاإنســانية  ــة  املعامل

ومعســكرات  واملعتقــات  ــجون  الس

رقعــة  ــداد  امت ــى  عل االحتجــاز...، 

ــل  ــل كام ــي تجاه ــورية، ف ــا الس جغرافي ال

ــق  ي املواث تجــاه  ــة  ي القانون لالتزامــات 

 - ــة  ي الدول واملعاهــدات  واالتفاقــات 

ملناهضــة  ــة  ي الدول ــة  االتفاقي خاصــة 

ــة  املعامل مــن ضــروب  ــره  وغي ــب  التعذي

ــا  ــة - م القاســية أو الاإنســانية أو املهين

تحمــل  ــي  الدول جتمــع  امل ــى  عل يفــرض 

مســؤولياته تجاههــم وأســرهم والدفــاع 

 
ً
وصــوال ــم..،  ودعمه ــم  ه ت ورعاي ــم  ه عن

ــي  ف ــم  حقه وحفــظ  ــاة  جن ال حاســبة  مل

كافــة  ــاء  ه وإن ــض  والتعوي ــة  العدال

ــاد. ب ال ــي  ف ــب  التعذي أشــكال 

حقــوق  ل »عــدل«  مركــز  ــي  ف ــا  ن أن

ــب  نطال املناســبة،  ــذه  ه وب اإلنســان، 

ــع  جمي ممارســة  ــي  الدول جتمــع  امل

الســلطات  ــى  عل الضغوطــات  ــواع  أن

واألطــراف  جموعــات  وامل الســورية 

ــي ســوريا، مــن أجــل  حة األخــرى ف املســل

كافــة  احتجــاز  أماكــن  عــن  الكشــف 

وتســهيل  ــن  حتجزي وامل ــن  ي املعتقل

ــة  ي الدول اإلنســانية  ــات  جه ال وصــول 

منتظمــة،  بصــورة  ــا  ه ي إل ــة  الفاعل

ــن  ي املعتقل مــن  اآلالف  ــر  مصي وكشــف 

ــم قضــوا  ه عتقــد أن ــن ُي واملعتقــات الذي

مــن  رفــات  وتســليم  ــب،  التعذي تحــت 

بطريقــة  ــه  وذوي ــه  ألهل ــه  وفات ــت  تثب

أجســادهم  حرمــة  ــي  تراع إنســانية 

ــة،  ني الدي وشــعائرهم  ــم  ه ذوي ومشــاعر 

عــن  ــة  ي القانون املســؤولية  ــل  وتحمي

ــا،  ه اقترفت ــي  ت ال ــات  جه لل ــم  جرائ ال هــذه 

ــوي  واملعن ــي  النف�ض الدعــم  ــم  وتقدي

وأســرهم  ــا  حاي للض ــازم  ال ــادي  وامل

الازمــة  ــة  الرعاي ــم  وتقدي ــم  وتعويضه

ــة  ــراف املعني ــع األط ــل جمي ــم، وتحمي له

ــى  عل حفــاظ  ال ــي  ف ــة  الكامل املســؤولية 

ممــن  ــا  حاي الض رفــات  وجــود  أماكــن 

أماكــن  أي  أو  ــب،  التعذي تحــت  قضــوا 

ــة  أدل ــى  عل ــا  ه باحتوائ يعتقــد  أخــرى 

ــي الكشــف عــن مصيرهــم  قــد تســاهم ف

ــة  ــل الوالي ــن، وتفعي جرمي ــة امل وعــن هوي

ــا،  ه قوانين ضمــن  ــة  ي الدول ــة  ي القضائ

ــم  ه وعائات ــب  التعذي ــا  حاي ض ــن  لتمكي

ــة  ي القضائ ــا  ه أنظمت ــى  إل جــوء  الل مــن 

ــة.((. العدال ــي  ف ــم  حقه نحــو  ي  للســع

تمارســه  مــا  املشــينة  ــة  ل األمث ومــن 

ــا  ه ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت ســلطات 

ألعمــال  متطرفــة  ميليشــيات  مــن 

ــات القاســية  ــة والعقوب ــة املهين املعامل

ســكان  بحــق  املباشــر  ــب  والتعذي

تحــت  ــن،  ي ي األصل ــن  عفري منطقــة 

ــة  بإصاب ــودي  ت مختلفــة،  ظــروف 

جســدية  أضــرار  أو  بعاهــات  حاياهــا  ض

دفــع  ــى  إل إضافــة  الوفــاة،  أو  ونفســية 

بالغــة. ــة  ي مال فــدى 

»الشهيدان رشف الدين سيدو و رشيد حميد خليل ُقتال تحت التعذيب يف عفرين«

لقاء في تربسبي 
ــي  ــي حزب ــى وفــدان مــن منظمت التق

 ( ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــي مكتــب  ــي(، ف ــدة )يكيت ــي ( والوحـ البارت

ــث  حي ــران،  حزي  20 ــس  خمي ال ــي،  البارت

ــة  جاري ال األحــداث  ــان  ب جان ال تباحــث 

بشــكل  الكــردي  والوضــع  املنطقــة  ــي  ف

خــاص.
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الكنيسة اإلنجيلية في ألمانيا توافق على قرار يطالب تركيا باالنسحاب من عفرين

مــع  ــرة  جزي ال حــدودي-  ال الشــريط 

ــك،  ديري ــى  إل ــه  ي كان ســريه  مــن  ــا،  تركي

ــن  ي مواطن ــكات  ل ممت مــن  ــت  كان ــي  وه

ــا بموجــب  ه ي ــة عل ــرد، اســتولت الدول ـ
ُ

ك

ــه  وتطبيقات ــي  الزراع اإلصــاح  ــون  قان

سياســة  إطــار  ــي  ف ــك  وذل املشــوهة؛ 

ــه  اتبعت جــة  ممنه ــي  ديمغراف ــر  ي تغي

وأكــدت  ــرد  ـ
ُ

الك بحــق  البعــث  ســلطة 

ــا  ه ي عل اســتحوذ  ــة  أمني ــق  ائ وث ــه  ي عل

واملســاءلة-  ــة  للعدال الســوري  املركــز 

ــام. ــر ع ــي تقري ــواه ف ــر فح ــنطن ونش واش

ــاء  ــى إنه ــة إل تركــزت الدعــوات الكردي

ــى  إل حقــوق  ال وإعــادة  املشــروع  ذاك 

ــة  الديمغرافي ــاره  آث ــة  وإزال ــا،  ه حاب أص

ــن  ي ب ومــن  املنطقــة،  ــة  تركيب ــى  عل

ــة  ي الذات اإلدارة  ــت  ل حّم الدعــوات 

وبطبيعــة  ــك،  ذل مســؤولية  القائمــة 

أقيمــت  أنشــطة  ــو  تخل ــم  ل حــال  ال

ملشــروع  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 

ــة. ي حزب ــدات  أجن مــن  حــزام  ال

ــي  الوطن ــف  التحال أصــدر  وقــد 

 بتاريخ 2019/6/24، 
ً
ا  بيان

ً
الكردي أيضا

املأســاة  هــذه  اســتمرار  مــع   « ــه:  في جــاء 

التطــورات  ظــل  ــي  وف هــذا,  ــا  يومن ــى  إل

ــد  جدي ال والواقــع  ا,  ســوري ــي  ف ــة  جاري ال

ى األرض, وبوجود مشروع  املفروض عل

ســوريا  وشــرق  شــمال  ــي  ف ــي  ديمقراط

ــس  دن مــن  املنطقــة  كامــل  ــر  تحري بعــد 

ــي  الوطن ــف  التحال ــي  ف ــا  ن فإن اإلرهــاب، 

ــي  ف  )Hevbendî( ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

ا  ــتمرارن ــن اس ــه ع ــر في ــذي نعب ــت ال الوق

ــع  جمي ل الرافــض  ــي  املبدئ ــا  موقفن ــي  ف

ــي تســتهدف  ت ــة ال السياســات العنصري

ا,  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  القوم الوجــود 

ــذي  وال ــي,  العرب حــزام  ال ــا  ه مقدمت ــي  وف

ــا, نؤكــد  ه ــي ســبيل إلغائ ــا ف ن ــا ناضل طامل

ــة  الفاعل القــوى  ــع  جمي ل ــا  ن مطالبت

جــاد والعاجــل إلعــادة الوضــع  للعمــل ال

اســتصدار  ــل  قب ــه  ي عل كان  مــا  ــى  إل

ــي,  األرا�ض ــع  توزي وإعــادة  القــرار,  هــذا 

عــادل.  بشــكل  ــن  املتضرري ــض  وتعوي

ترســيخ  ــي  ف سيســاهم  ــذي  ال األمــر 

والســلم  االســتقرار  ــة  حال ــز  وتعزي

املشــترك.«. ــش  والعي ــي  األهل

الســلبية  ــج  النتائ ــة  إزال ــد  بالتأكي

ــع  ــي وإعــادة توزي حــزام العرب ملشــروع ال

مــع  ــن،  املتضرري ــض  وتعوي ــي  األرا�ض

ــم دون  ه ــم توطين ــن ت مراعــاة أوضــاع الذي

ــدة  ــاكات جدي ه ت ــكاب ان ــى ارت االلتجــاء إل

ســوى  تكــن  ــم  ل بشــرية  جماعــة  بحــق 

ى بيئة  أداة ملشروع عنصري، بحاجة إل

وســلطة  ســليمة  ــة  ي وقانون سياســية 

ــس  ــة، ولي ــق العدال ــى تحقي ــة عل متمكن

ــي  ت ــدة ال ــق نزاعــات جدي ــى خل العــودة إل

أوســاط  ــا  ه ي إل ى  ويســع ى  ســع ــا  لطامل

.
ً
مــرارا شــوفينية 

مشروع الحزام العربي... تتمة

Kamal Sido

فيس بوك- 2019/6/22

ــا  لين ي،  ســن مســلم  ســيدو-  كمــال 

ــة الدفــاع  حــدة، مــن جمعي شــتوتس- مل

ــي  عل ــوي  والعل ــددة،  امله الشــعوب  عــن 

ــن  ي ــة املواطن ــس أندي ــس مجل ي ــراق رئ توب

ــس  ي ــة، ورئ ي ــر أملان ــان مــن أصــول غي األمل

ــا،  ي أملان ــي  ف ــة  الكردي ــات  جمعي ال اتحــاد 

ــر مشــروع  ــر لتمري ــاء التحضي ن اليــوم، أث

للكنيســة  الســنوي  اللقــاء  باســم  قــرار 

ــا. ي أملان ــي  ف ــة  ي اإلنجيل

هــذه  اللقــاء  ــي  ف املشــاركين  عــدد 

ــى 100.000  ــل إل ــد وص ــي دورتمون ــنة ف الس

مشــارك.

ــة  جمعي ألعضــاء  ــي  تقديم بعــد 

ــوى  الدفــاع عــن الشــعوب املهــددة ومحت

بقــراءة  ــراق  توب ــي  عل قــام  القــرار، 

ــرة  قصي مناقشــة  بعــد  القــرار.  مشــروع 

ــى  عل ســاحقة  ــة  بأكثري املوافقــة  تمــت 

القــرار. 

كان  القــرار  مشــروع  قــراءة  ــاء  ن أث

البونديســتاغ  ــي  األملان ــان  البرمل ــس  ي رئ

ــن  آخري ونشــطاء  ــب مســؤولين  ــى جان إل

القاعــة.  ــي  ف

ــة  ي يمكــن قــراءة القــرار باللغــة األملان

ــي الرابــط.  ف

حكومــة  ال مــن  القــرار  ــب  يطال

بدعــم  ــة  ي اإلنجيل والكنيســة  ــة  ي األملان

العــراق  ــي  ف ــن  ي واإليزيدي املســيحيين 

بوقــف  القــرار  ــب  يطال كمــا  وســوريا، 

ــحاب  وانس ــا  تركي ــى  إل الســاح  صــادرات 

جموعــات  وامل ــي  الترك ــال  االحت ــش  جي

مــن  الســورية  اإلســامية  ــة  جهادي ال

. ــن ي عفر

https://www.gfbv.de/…/37-

deutscher-evangelischer-

kirchenta…/

أنور مسلم في زيارٍة لمكتب الوحـدة في كوباني
زار  ــران،  حزي  10 ــن  ي ن األث ــوم  ي

حــزب  ــب  مكت الفــرات  ــم  ي إقل مــن  وفــٌد 

يترأســه  ــي،  ان كوب ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

بحفــاوة  اســتقبل  ــث  حي مســلم،  ــور  أن

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

العاقــات. ــة  جن ل وأعضــاء  ــة  القيادي

آخــر  عــن  ــان  ب جان ال تحــدث 

ــاكات  ه ت واالن السياســية  املســتجدات 

ــن  ــن، وع ــي عفري ــوم ف ــل كل ي ــي تحص الت

ــاء  ــن األخط ــك ع ــة، وكذل حلي ــاع امل األوض

ــث  حي االدارة،  ــي  ف تقــع  ــي  ت ال ــرات  والعث

أجــل  مــن  العمــل  ــى  عل ــد  التأكي ــم  ت

ــي. ان كوب ملنطقــة  أفضــل  مســتقبل 
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ــدف  ته ــة،  خفي وال ــا  ه من املكشــوفة 

وشــّل  ــرد  ـ
ُ

الك مــن  ــى  تبق ــا  م ــر  جي ته ــى  إل

ــل  ــي متنوعــة تطــال تفاصي ــم؛ وه ه إرادت

وجودهــم«. وجــذر  ــة  اليومي ــم  ه حيات

ــي  ف جــاء  مــا  خيــص  تل ــا  ويمكنن

نشــرها  ــي  ت ال خمســة  ال ــر  التقاري

ــران  ــي خــال شــهر حزي ــب اإلعام املكت

: ــي ل لتا كا

اختطاف مدنيين واعتقاالت:

ــة مــن االعتقــاالت  سلســلة متواصل

الرجــال  بحــق  مختلفــة،  ــج  ج وبح

مــن  مباشــر  وبإشــراف  والنســاء، 

حفــظ 
ُ
ــث ت ــة، بحي االســتخبارات التركي

ــم  ه ي عل فــرض 
ُ
وت ــخصية  الش ــم  ه ات بيان

ــراوح  ت ــدد ت ــس مل حب ــع ال ــة م ي ــات مال غرام

قســري  وإخفــاء  وشــهور  ــام  أي ــن  ي ب

مداهمــات  حمــات  وتحصــل  للبعــض، 

ــزة  وأجه أمــوال  مصــادرة  مــع  ــة،  مرعب

ــي  ف جــرى  مــا  ــل  مث ــوي؛  ي خل ــف  هات

ــا  وعرب ــا  ن وبعدي جلمــة  وقــرى  ــدات  ل ب

ــاة  وحي وكــوران  وكيمــار  وشــيخوتكا 

ــو  عبدال ــرج  ب ــو،  وحب وســنارة  وقلكــه 

ــف  ل ل وت ــي  وتحتان ــي  فوقان ــه  ي وكفردل

وغيرهــا. ــه  وكفيري ــه  وكازي ــت  وكفرزي

ــة  ب ومطال االختطــاف  حــاالت 

تتكــرر  ــرة  ي كب ــة  ي مال بفــدى  ــي  األهال

 ،
ً
ــا أحيان ــم  ه حيات حاياهــا  ض ــف  كل

ُ
وت

)الطفــل  ــن  ختطفي امل ــر  مصي أن  ــث  حي

ــد  حمي رشــيد  املغــدور  ــن  ب محمــد 

ــار،  أي أواســط  ــذ  من ــرس  جندي ــل-  ي خل

محمــد-  ــن  ب ــدو  عب ــل  ي خل ــم  إبراهي

ــي  ــي زك ــي، عل ــار املا�ض ــذ 3 أي ــا من ن بعدي

ــران( ال  ــذ 9 حزي ــن بطــال- باســوطة من ب

 
ٌ

ــم خــوف ه ي ــري أهال ، ويعت
ً
ــوال ــزال مجه ي

ــم. ه حيات ــى  عل شــديٌد 

ي القتل العمد والعشوائ

واالختطــاف  ــل  القت حــوادث  إن 

ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن مــن  وغيرهــا 

ــاة  حي ــى  عل ــم  قلقه
ُ
وت ــي  األهال ــف  خي

ُ
ت

ــم  جرائ ال ترتكــب  ــث  حي ــم؛  ه أبنائ

أو  ــة  جدي ماحقــات  دون  بســهولة، 

ــن  للمجرمي ومحاكمــات  محاســبة 

ــون مــن العقــاب بســهولة،  ت ــن يفل الذي

ــان الســائدين  ت ــى والفل ــي ظــل الفو�ض ف

ــاح  صب الســابعة  ــي  فحوال باملنطقــة؛ 

مفــرق  قــرب  ــران،  حزي  8 الســبت  ــوم  ي

العــام  ــق  الطري ــى  عل ــي،  معبطل ــدة  ل ب

ــان  املواطن تعــرض  راجــو،   – ــن  عفري

ــال  ب ــن  ب أحمــد  شــيخ  الرحمــن  ــد  )عب

حســين  ــن  ب ــان  حن ــان  حن عــام،   /36/

مرّوعــة  ــل  قت جريمــة  ل عــام(   /34/

إذ  حة،  مســل مجموعــة  ــدي  أي ــى  عل

بســيارتهما  القــرى  ــى  إل ــان  متوجه ــا  كان

العمــل  ــة،  خضــار والفاكه ــع ال ي ب ألجــل 

ــة  ل ــذ مــدة طوي ــا يمارســانه من ــذي كان ال

الذ  ــث  حي ــش؛  العي لقمــة  ــن  تأمي ألجــل 

ــاك  هن أن   
ً
علمــا بالفــرار،  جرمــون  امل

ــة  ب قري مســافة  ــى  عل حة  مســل حواجــز 

جريمــة. ال موقــع  مــن 

ــة املواطــن شــرف  ــى جث ــر عل ث كمــا ُع

ــرس  جندي ــي  أهال مــن  ســيدو  ــن  الدي

مــن  ــة  ب القري حقــول  ال إحــدى  ــي  ف

الســبت  ــوم  ي ــدو،  جن قســطل  ــة  قري

ــي  ف اختطــف  ــذي  وال ــران،  حزي  22

رشــيد  )املواطــن  مــع   ،2019/5/12

ــي  ــه ف ــى جثت ــر عل ــذي عث ــل ال ــد خلي حمي

ــه  ــي نفــس املنطقــة، وطفل 2019/5/22 ف

ــر(،  ــول املصي ــزال مجه ــذي ال ي ــد ال محم

ــم  ه ذوي ــوا  ب طال ــن  خاطفي ال أن  ــث  حي

ــى  ــوا عل ــم يتمكن ــرة، فل ي ــة كب ي فــدى مال

أحــرار  ميليشــيا  ادعــت  وقــد  ــا؛  دفعه

عناصــر  أحــد  ــى  عل القبــض  الشــرقية 

ــي  تعط أن  دون  آخــر،  ــل  وقت ــة  العصاب

ــر  ــن عب خطوفي ــات مقنعــة لــذوي امل إجاب

خلبيــة، كمــا ســرقت /10/  ــا ال ه تحقيقات

ســيدو  الشــهيد  ذوي  مــن  دوالر  أالف 

ــة املزعومــة للقبــض  ي ــك العمل ل ــاء ت ن أث

ــة. العصاب أفــراد  ــى  عل

ووقعت اشــتباكات بين ميليشــيات 

وســط  الشــرقية  وأحــرار  الشــام  أحــرار 

 28 ــاء  الثاث ــار  ه ن ــرس،  جندي ــة  ن مدي

ــة املواطــن ســليمان  ــى إصاب ــار، أدت إل أي

عــام وأب ألربعــة  ــن ســلو/35/  ب ــال  طوب

ــى  عل ــي  فتوف غــادر،  برصــاص  أطفــال، 

ــن  ي ي املدن ــع  هل ــب  جان ــى  إل الفــور، 

ــم. ه وهروب

ــي،  األمن الوضــع  ــردي  ت ســياق  ــي  وف

ــب  جي ســيارة  داخــل  لغــم  انفجــر 

وســط  ــات  الفي بشــارع  مرورهــا  ــاء  ن أث

ــران، ممــا أدى  ــن، األربعــاء 12 حزي عفري

 /35/ فــادي  املدعــو  ســائقها  وفــاة  ــى  إل

ــر  ــة الشــامية- إث ه جب ــي ال عــام- عنصــر ف

أســرته  أفــراد  ــة  وإصاب بليغــة  جــراٍح 

 21 جمعــة  ال ــوم  وي ــة،  متفاوت بجــراح 

قــرب  ــي ســيارة  ف ــر  تفجي ــران، وقــع  حزي

ــه، وانفجــرت ســيارة أخــرى  ي دوار مارات

ــن. عفري ــة  ن بمدي ــة،  حمودي امل ــي  ح ــي  ف

ــة  التركي القــوات  ــى  تتوان وال 

ــدات  ل وب قــرى  قصــف  عــن  ــا  ه ومرتزقت

الشــهباء  ومناطــق  ــون  ليل ــل  جب

ــن واآلخــر، فقــد  حي ــن ال ي ــب ب شــمال حل

ــاء  ــوم الثاث ــل رفعــت، ي ــدة ت ل قصفــت ب

استشــهاد  ــى  إل أدى  ممــا  ــران،  حزي  11

 /65/ حمــدو  عمــر  ــري  صب املواطــن 

)فكــرت  ــن  ي املواطنت وجــرح   
ً
ــا عام

ــب  ن زي 1969م،  ــد  تول خورشــد  رشــيد 

مــن  1966م(  ــد  تول مــراد  عبدالرحمــن 

وجــرح  ــرس،  جندي كفرصفــرة-  ــدة  ل ب

 /70/ علوطــو  بكــر  محــرم  آخــر  ــي  مدن

ــن. عفري ــري  َج ُمه مــن  األربعــة   ،
ً
ــا عام

 
ً
قائمــة ــي  اإلعام ــب  املكت أعــّد  وقــد 

ــا  حاي ض مــن   /67/ بأســماء  موثقــة 

بمنطقــة  ســقطوا  ــن  ي ي مدن شــهداء 

ــي  الترك ــال  االحت ظــل  ــي  ف ــن  عفري

 ،)2019 ــران  حزي  29  -2018 آذار   18(

مختلفــة،  ظــروف  ــي  ف توفــوا  أو  ــوا  ل ت
ُ
ق

ــي،  الح بالرصــاص  أو  ــب  التعذي تحــت 

واأللغــام  ــرات  بالتفجي ــم  وبعضه

ــاء  ن أث أو   ،
ً
شــنقا باإلعــدام  أو  ــة،  األرضي

ــن  املفقودي عــدا  ــا،  تركي ــى  إل ــور  العب

ــر. املصي ــي  مجهول ــن  ختطفي وامل

ح وفــرض  الســرقة والســطو املســل

ــاوى أت

أصبحــت  ــة  واللصوصي الســرقة 

ــة  اليومي ــات  ي والعمل الســلوكيات  مــن 

ــار  أي  29 ــي  فف حة،  املســل للميليشــيات 

ــى  عل ح  مســل ســطو  ــة  ي عمل وقعــت 

مواطن من قرية قاشــا- بلبل، وُســرقت 

مــن معصــرٍة  ــون  ت زي ــت  زي تنكــة   /500/

ــد،  حدي ــة شــيخ ال ــا- ناحي ــة آلكان ــي قري ف

فرضــت  الشــمال  صقــور  وميليشــيات 

ــرة ســورية  ي ــن /10-20/ ألــف ل ي ــاوة مــا ب إت

ــي القــرى  ــب ف حــاب كــروم العن ــى أص عل

كمــروك،  ســيطرتها،  تحــت  الواقعــة 

ــه  ژاري ــودان،  عب ــاش،  ب قزل ــه،  ي بيل

الكــروم  معظــم  أن  ــن  حي ــي  ف وغيرهــا، 

لســرقة  تعرضــت  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

وتحويشــه  ــب  العن ورق  محصــول 

ــر. جائ بشــكل 

ــرة  ي ل آالف   /5/ ــاوة  إت فــرض  ــم  وت

ــة  قري ــي  ف ــة  ل عائ كل  ــى  عل ســورية 

ــف  أل  /50/ و  ــي  معبطل مستعشــورا- 

ــا أوالدهــا  ه ــى كل أســرة في ــرة ســورية عل ي ل

ــا. أورب ــي  ف يعيشــون 

الشــهرية  ــاوة  اإلت ــغ  ل مب رفــع  ــم  وت

مــن  ــق  جوي ــة  قري ــي  ف ــزل  من كل  ــى  عل

ــرة ســورية، كمــا  ي ــف ل ــى أل /500/ ل.س إل

ــاه  املي رفــع  غطاســات  ــات  كاب ــرقت  ُس

ــي  ملواطن ــدة  العائ ــة  االرتوازي ــار  اآلب مــن 

شــيروا. ــو -  عبدال ــرج  ب ــة  قري

محصــول  ــى  عل ــاوى  أت فــرض  ــم  وت

القمح والشــعير، وميليشــيات ســليمان 

ــق  ل ــة قرمت ــي قري ــع بعــض أهال شــاه تمن

ــاه  باملي ــة  الزراعي ــم  ه أراضي ســقاية  مــن 

ــع  النب مــن  ــش(  إن ــي8  )حوال املتدفقــة 

ســفح  ــي  ف كليســيه  موقــع  ــي  ف ــم  القدي

ــن  ــده، حيــث تســمح فقــط للذي ــل أرن جب

بعــض  ــى  عل واملســتولين  ــم  ه توطين ــم  ت

بســاتينهم. ســقاية  ــي  األرا�ض

فرضــت  ــق  قرمتل ــة  قري ــي  وف

ــة  ي مال فــدى  شــاه  ســليمان  ميليشــيا 

ــس  دروي ــة  صبري ــة  املواطن ــى  عل ــرة  ي كب

ذوي  ــى  وعل رشــيد،  فخــري  واملواطــن 

ــي  ــة جقل ــي قري املرحــوم حســين خوجــة ف

. ــي ن فوقا

ــات  بالغاب ــران  ي الن إضــرام 

وقطعهــا ــجار  واألش

ــي إضــرام  ــى التعمــد ف إن مــا يؤكــد عل

ــات وحقــول الزيتــون مــن  ــران بالغاب الني

ــرة  كث هــو  حة،  املســل امليليشــيات  ــل  قب

 
ً
حرائق وتوســعها بشــكل كبير مقارنة ال

ــي  ــة، فقــد أضرمــت ف ــرة اإلدارة الذاتي بفت

محمــد  للمواطــن  ــد  عائ ــون  ت زي حقــل 

ــة  فدي دفــع  رفضــه  بعــد  قصــاب،  ــي  عل

عشــرة  مقدارهــا  ــة  ي مال

عفرين تحت االحتال... تتمة
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حــرق  ــي  ف تســببت  ــث  حي دوالر،  آالف 

ــة  ــز ناحي ــرب مرك ــجرة ق ــي ش ــي ألف حوال

ــرس. جندي

ــزل  ــي من ــت ف ضرم
ُ
ــار، أ ــخ 31 أي وبتاري

ــش  ب إي محمــد  ســيدو  ــب  الغائ املواطــن 

ــا.  ن بعدي ــدة  ل بب

للمرحــوم  ــد  عائ ــون  ت زي حقــل  ــي  وف

ــدارا  ــة علم ــرب قري ــيد ق ــج رش ــد ح محم

ــر(  ي زن ــا  ي )أن ــل  جب مــن  أجــزاء  ــي  وف

ــال  جب ــات  غاب بعــض  ــي  وف ــب،  القري

ــي  ــا- راجــو، واســتمرار اشــتعالها ف ميدان

ــون. وليل شــيروا  ــال  جب قــرى 

ضرمــت 
ُ
أ ــران،  حزي  7-6 ــخ  وبتاري

راجــو   – ــا  َج ــة  قري ــال  جب ــات  غاب ــي  ف

ــون  ت للزي ــي حقــول  وف ــل  ب ل ب ــال  ــي جب وف

ــن موقــع  ي ــى تــال )ب ــة عل ــجار حراجي وأش

ــل  ــة كي ــى وادي كجــو( قــرب قري ــر إل ئ ب ال

ــي. معبطل ــو-  ب إي

ــال  جب ــي  ف ــق  حرائ افتعــال  ــك  وكذل

ــده  عب ــه  وحني ــرا  زي ــا  وتاق ــر  )كنحفت

ــدة  ل ب ــى  عل ــة  املطل دده(  وياغمــور 

قــرب  ــة  حراجي ملواقــع   
ً
وصــوال ــا،  ن بعدي

ــث  حي ومئوســكه،  ــش  دروي ــي  ت قري

ــون  ت زي ــجار  أش حقــول   
ً
أيضــا ــت  طال

 /1500/ ــي  بحوال القــرى،  ــك  ل ت ــي  ملواطن

. ــجرة ش

ــجار الزيتون  وتم قطع عدٍد من أش

حســين  للمواطــن  ــد  عائ حقــل  ــي  ف

ــة  ــبيل«- قري ــع »س ــكه بموق ــه رش عفدك

ــق. جوي

مــن  ــن  ي األصلي الســكان  طــرد 

لهــم ز منا

ــة  قري مــن  ــل  عوائ ــاث  ث جــرة  ه  -

الضغوطــات  بســبب  راجــو،  كوســا- 

ــي مورســت ضدهــم مــن  ت ــاكات ال ه ت واالن

امليليشــيات. ي  مســلح ــل  قب

 
ً
ا ــي مســتولي ــش الترك جي ــزال ال - ال ي

ــاش-  ب قزل ــة  قري ــي  ف ــازل  من عشــر  ــى  عل

وإنشــاء  ــا  ه احتال ــذ  من ــل  ب ل ب ــة  ناحي

ــم تتمكــن مــن  ــا، ول ه قاعــدة عســكرية في

ــة،  ل ــة ســوى /17/ عائ ــى القري العــودة إل

مــن  ــات  عائ ــاث  ث ــن  توطي ــم  ت وقــد 

ــب  جان ــى  إل  
ً
مجــددا ــا  ه في املســتقدمين 

.
ً
ســابقا ــا  ه توطين ــم  ت ــل  عوائ عشــرات 

حة بطــرد  جماعــات املســل - تقــوم ال

ا  ــة مــن مســاكنه ــل الكردي بعــض العوائ

توفــر  عــدم  ــج  ج ــن بح ــة عفري ن ــي مدي ف

ــول  قب ورفــض  إيجــار  أو  ــة  ملكي ــق  ائ وث

، مثلمــا جــرى 
ً
ــا ــا أحيان ه مــا هــو متوفــر من

محمــد  ــن  ب ــو  في ــى  عي�ض املواطــن  مــع 

ــر  ج ــكنه، فه ــن مس ــرد م
ُ
ــذي ط ــان ال عدن

ــم  ت ــث  حي املنطقــة،  خــارج  ــى  إل  
ً
قســرا

ــدة  ــازل ومحــات عائ ــى من االســتياء عل

.
ً
ســابقا جــر  ه

ُ
امل ــده  لوال

ــازل  ومن ــات  لعائ شــامل  ــح  مس  -

ــح  يرج ــث  حي شــّران،  ــة  ناحي مركــز 

ــل  عوائ ــن  توطي ــي  ه ــة  الغاي أن  ــه  ي أهال

ــه. في جــرة  مه أخــرى 

ــت  ب طل ــار،  أي  29 األربعــاء  ــوم  ي  -

مــن  حة  املســل حمــزات  ال ميليشــيات 

ــل  جمي محمــد  ــي  الثاثين املواطــن 

ــة  ناحي ــه-  ي كوكان ــة  قري ــي  ف ــد  حمي

ــن  توطي ــة  بغي ــه  منزل إخــاء  ــي  معبطل

ــي  ــه، وه ــا في ه ــن قبل ــتقدمة م ــة مس ل عائ

 ،
ً
ــده ســابقا ــزل وال ــى من ــي اســتولت عل الت

ــه  ي ــال عل ه ــا ان ه ب ــد طل وبعــد رفــض حمي

فتجمــع  ــرح،  املب بالضــرب  حون  املســل

ــى  إل للوقــوف  ــة  القري ــي  أهال بعــض 

يبرحــوا  ــم  ل حون  املســل ولكــن  ــه،  ب جان

بضــرب  ــم  عنفه ــوا  واصل ــل  ب ــكان  امل

ــي  ــن بالع�ض الرجــال والنســاء املتواجدي

ــة  إصاب أدى  ممــا  ــي،  الح والرصــاص 

هــؤالء بجــروح مختلفــة: )محمــد بطــال، 

زوجــة  اليفــة  ــدو،  عب ــى  مصطف ــان  حن

ــد،  حمي ــب  ن زي قاســم،  عــارف  محمــد 

حســين،  ــو  اب حســين  حســو،  ــر  نذي

ــة  أمين عمــر،  ــل  جمي محمــد،  حســن 

ــيا  ــت امليليش ــو(؛ وقام ــد إيب ــة محم زوج

ــة  القري ــى  عل وحصــار  حظــر  بفــرض 

ــة  األغذي دخــول  ومنعــت  ــن،  يومي مــدة 

ــي  جــة ف ــى للمعال جرح ــا أو مغــادرة ال ه ي إل

.
ً
حصــرا ــا  طريقه عــن  إال  ــن  عفري

ــد الفطــر  ــٍة أخــرى، فــإن عي ومــن جه

مــن  ــر  ي للكث افتقــد  قــد  العــام  هــذا 

ــى  عل ومــّر  ــاج  ه ت واالب االحتفــاء  مظاهــر 

مشــاعر  وســط   
ً
ــا عموم ــن  عفري ــي  أهال

وال  ــه  ل تعرضــوا  ــا  مل والفــراق،  حــزن  ال

ــم  وجرائ ــاكات  ه ت وان تشــّرد  مــن  ــزال  ي

. مفجعــة

ــش  ب ون ــف  وتجري حفــر  أعمــال  أمــا 

فقــد  مســتمرة،  ــي  فه ــة  األثري املواقــع 

ــرب  ــرا ق ــة دودي ل ــي ت ــد ف ــن جدي ــا م ه ــدء ب ُب

ــي. ميدانك ــدة  ل ب

ــا  ــه تركي ــي الوقــت الــذي تتحمــل في ف

ــي املنطقــة،  كامــل مســؤولية مــا يجــري ف

عســكري  ــال  احت ــة  دول باعتبارهــا 

يناشــد  ــة،  ي فعل ســيطرة  ــة  وصاحب

ي عفرين مؤسســات األمم املتحدة  أهال

ــة  ي الدول والقــوى  األمــن  ــس  ومجل

الســورية  الســاحة  ــى  عل ــة  الفاعل

حقوقية ووســائل اإلعام  واملنظمات ال

حــٍد  وضــع  ــي  ف دورهــا  للعــب  ختلفــة  امل

 
ً
ــا جدي ولتعمــل  ــم،  جرائ وال ــاكات  ه ت لان

ــي  ــي ملناطــق ف ــال الترك ــاء االحت ه ــى إن عل

ــك امليليشــيات  ل شــمال ســوريا ودحــر ت

ــا. ه ل ــة  ي املوال املتطرفــة  ــة  ي اإلرهاب

عفرين تحت االحتال... تتمة

استشهاد الفنان الشعبي عبد الرحمن شيخ أحمد بجريمة قتل مروعة
ــن/  ي-عفري اإلعام ــب  املكت ــى  نع

ــان  ــوه الفن ــي( عض ــدة )يكيت ــزب الوحـ ح

أحمــد  شــيخ  الرحمــن  ــد  عب ي  الشــعب

ــة  قري  -1983 ــد  ي موال مــن  ــال  ب ــن  ب

تعــرض  ــذي  ال راجــو،  ــة  ناحي  – شــيخ 

حســين  ــن  ب ــان  حن ــان  حن ــه  ب قري مــع 

ــث  ــة، حي ــل مرّوع ــة قت جريم ــام ل /34/ ع

ــاح  حة صب اســتهدفتهما مجموعــة مســل

ــي موقــٍع  ــران 2019 ف ــوم الســبت 8 حزي ي

ــى  عل ــي،  معبطل ــدة  ل ب مفــرق  قــرب 

ــك  وذل راجــو،   - ــن  عفري العــام  ــق  الطري

ــة  جول ــي  ف بســيارتهما  ذهابهمــا  ــاء  ن أث

ــة. والفاكه خضــار  ال ــع  لبي

صفــوف  ــى  إل ــد  الفقي انتســب 

 ،
ً
ــا /20/عام يقــارب  ــا  م ــذ  من حــزب  ال

 
ً
مركــزا بإخــاص،  صفوفــه  ــي  ف وناضــل 

ــث  ــي، حي ــراث الفن ت ــي مجــال ال ــوده ف جه

»نشــتمان«  فرقــة  ــي  ف لســنوات  شــارك 

»هــاوار«  فرقــة  تأســيس  ــي  ف ــم  ث ومــن 

ــن. عفري ــة  ن بمدي ي  الشــعب للرقــص 

ــرى  ث ال الشــهيدين  ــي  جثمان ُوري 

ــرة قريتهمــا شــيخ،  ــي مقب ــرة ف بعــد الظهي

شــديدين. وحــزٍن  ــخٍط  س وســط 

أن  ــى  عل ــي  االعام ــب  املكت وأكــد 

ورفــاق  وأصدقــاء  ــن  عفري ــي  »أهال

ــك  ل ــون ويســتنكرون ت ن الشــهيدين يدي

ــارات،  العب بأشــد  النكــراء  جريمــة  ال

ســلطات  ــى  إل ا  ه مســؤوليت ــون  وُيحمل

ــى  تتغا�ض ــي  ت ال ــي  الترك ــال  االحت

ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن عــن 

األســباب  ــا  ه ل وفــر 
ُ
ت ــل  ب املنطقــة،  ــي  ف

.» لغطــاء وا

االختطــاف  حــاالت  ــى  وتتوال هــذا 

ــن،  ــي منطقــة عفري والتعذيــب والقتــل ف

عقــاب. أو  ــن  للمجرمي حســاب  دون 

ورفــاق  ــذوي  ل العــزاء  ــص  خال

ــر  الصب ولهــم  الشــهيدين،  وأصدقــاء 

. لســلوان وا

سنوية الراحل طيار بكي في سري كانيه
حــزب  ــه ل ي ــت منظمــة ســري كان أحي

ي(، يوم األحد 9حزيران،  دة )يكيت الوحـ

ــل  لرحي ــى  األول الســنوية  الذكــرى 

ــي  ــارة ضريحــه ف ــي، بزي ــار بك ــا طي رفيقه

ــرة املدينــة، بحضــور جمــٍع مــن رفــاق  مقب

ــة. وطني ــخصيات  وش الراحــل  ــة  ل وعائ

ــى  ــورود عل ال مــن  ــٍل  ي إكل بعــد وضــع 

حضــور  ــرو بال ــح، رحــب حســن ب الضري

ــة  ــؤول املنظم ــو مس ــس عيس ــا إدري و دع

ــه  ــن جانب ــدث م ــذي تح ــه، ال ــاء كلمت إللق

ــة  الصعب ــه  حيات وظــروف  الراحــل  عــن 

صفــوف  داخــل  ــدؤوب  ال ــه  ونضال

ــي  ــى املعتقــل السيا�ض حــزب، كمــا ألق ال

خــص  ل  ،
ً
كلمــة ــل  الســابق محمــود جمي

ــي  ــات الت ــجن واملعتق ــات الس ــا عذاب ه في

 
ً
ــا ــه كان مؤمن  أن

ً
قاســاها الراحــل، مؤكــدا

ــجن إال  ــة شــعبه، وخــرج مــن الس بقضي

النضــال. ــى   عل
ً
ــر تصميمــا أكث وهــو 

ــي  ــة عمــر عبدك ــخصية الوطني الش

املنظمــة  شــكر  الراحــل  مــن  املقــّرب 

ــي الوفــاء، وتحــدث عــن  ــا ف ه ــى مبادرت عل

ــدى الراحــل والظــروف  ــي النضــال ل معان

ــى  إل انضمامــه  ــدى  ل ــت ســائدة  كان ــي  ت ال

مــن  الســبعينيات  ــي  ف حــزب  ال صفــوف 

كامــه  ــي  عبدك ــم  وخت ــي،  املا�ض القــرن 

ــن  ي ــك املناضل ئ ــد ألول ــأن الوفــاء الوحي ب

هــدي  ــى  عل النضــال  ــي  ف االســتمرار  هــو 

ــا. ه ب ــوا  آمن ــي  ت ال ــادئ  األفــكار واملب
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وكفاحهمــا  حياتهمــا  لتض ــاًء  وف

ــر،  والعب ــدروس  ال ب والزاخــر  ــل  الطوي

ــوم  ي ــد الفطــر الســعيد،  وبمناســبة عي

مــن  ــر  ي كب وفــٌد  ــران،  حزي  7 جمعــة  ال

محمــود  ضــم  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــس  وي و  شــعبان  رشــيد  و  محمــد 

ــة  القيادي ــة  الهيئ أعضــاء  ــى  مصطف

حــزب،  ال وأصدقــاء  أعضــاء  مــن  وجمــٌع 

املــا  ــن  ي الراحل ــن  خالدي ال ــرة  مقب زار 

ــس،  إدري ــه  ونجل ــي  البارزان ــى  مصطف

كردســتان  ــم  ي بإقل ــارزان  ب منطقــة  ــي  ف

العــراق.

ــل  قب مــن  ــر  الزائ الوفــد  ســتقبل 
ُ
ا

ــس  ي رئ ــل  ممث ــي  بارزان خــات  شــيخ 

أخــرى،  ــخصيات  وش ــزار  امل ــي  ف ــم  ي اإلقل

عضــو  شــعبان  رشــيد  ــى  ألق ــث  حي

 ،
ً
كلمــة حــزب  لل السياســية  ــة  جن الل

ــد  خال ــي ال ــر البارزان ــا عــن مآث ه تحــدث في

خــال  ــا  مه قدَّ ــي  ت ال ــات  حي والتض

خدمــة  ــخره ل ــذي س عقــود مــن عمــره ال

ــة  ــى رمزي  عل
ً
ــة، مؤكــدا ــة الكردي القضي

، كمــا دّون 
ً
ــا ــرد عموم ـ

ُ
الك ــدى  ل الراحــل 

ــن. خالدي ال عــزاء  ــجل  س ــي  ف كلمــة 

حادث سير مؤلم تودي بحياة أفراد عائلٍة ُمهجرة من عفرين

راجــو  ــدة  ل ب مــن  ــم  نزوحه ــاء  ن أث

ــر  إث  ،2018/1/30 ــي  ف ــن،  عفري شــمال 

قــوات  ــل  قب مــن  ــا  ه ي عل شــديد  قصــف 

تعرضــت  ــا،  ه ومرتزقت ــي  الترك ــاح  االجتي

ــك آب الســتهداف مباشــر  ســيارتهم البي

ــى  إل فأســعفوا  ــي،  الترك ــران  الطي مــن 

محمــد  ي  ســاق ــرت  ت وب ــن  آفري ى  مشــف

ــد  ــة عب ن ــه مدي  وزوجت
ً
ــا رشــيد /65/عام

ــة حســن،  ــي قري  مــن أهال
ً
ــا هللا /55/ عام

يقــود  كان  ــذي  ال شــقيقه  ــد  ي ــك  وكذل

الســيارة.

ــال   بعــد احت
ً
ــة قســرا ل ــرت العائ َج َه

 ،2018 آذار  أواســط  ــن  عفري منطقــة 

ــرة  جزي ال عامــودا-  ــة  ن مدي ــارت  واخت

 ،
ً
نســبيا بالراحــة  لتنعــم  ــا،  ه ل  

ً
ــة وجه

منية الزوجين املعاقين تركيب 
ُ
وكانت أ

ــٍة  محاول ــي  ف لهمــا  ــة  اصطناعي أرجــل 

أن  إال  ــاة،  حي ال ــى مصاعــب  ــب عل للتغل

ــاء  ن ــي انتظارهمــا، أث ــر كان ف  أكب
ً
ــة ب مصي

ألجــل  حســكة  ال ــة  ن مدي ــى  إل ذهابهمــا 

حــادث  ل ســيارتهما  تعرضــت  إذ  ــك،  ذل

أخــرى،  ــة  حافل مــع  ــا  باصطدامه ســير 

ــى وفــاة  ــران، أدى إل ــوم األربعــاء 19 حزي ي

ونجلهمــا  ــة  ن ومدي محمــد  ــن  الزوجي

ــم  ه ب وقري ــزوج  مت شــرفان-  الشــاب 

ــر  خب ــث أن ال ــل، حي ي الشــاب محمــد خل

وموضــع  ــن  املتوفي ــي  ألهال  
ً
صاعقــا كان 

التواصــل  وســائل  ــى  عل ــى  وأ�ض حــزن 

ــي. االجتماع

ــل  ــرت مؤسســة عوائ ب هــذا وقــد اعت

الشــهداء  مــن  ــن  ي الراحل الشــهداء 

ــرد  ـ
ُ

للك ــي  الترك العــداء  ــا  حاي ض ــررة  ب ال

ــن  ي الراحل ــن  جثامي فشــيعت   ،
ً
ــا عموم

ــس  خمي ــوم ال األربعــة بمراســم الئقــة، ي

مــن  حشــٍد  بحضــور  ــران،  حزي  20

اإلدارة  عــن  ــن  ي وممثل قامشــلو  ــي  أهال

وعــن  ــة  ي مدن ومؤسســات  ــة  ي الذات

ــة الشــعب واملــرأة، ووريــت  وحــدات حماي

ــي  ــن بح ي ي ــي مــزار الشــهداء املدن ــرى ف ث ال

ــي  ــت ف لقي
ُ
ــث أ ــة – قامشــلو، حي العنتري

ــرة. معب كلمــات  ــم  وداعه

نـدوة في النمسا حول ميثاق العمل المشترك
ــي  حزب ل النمســا  ــا  منظمت قامــت 

الكــردي،  ــي  والتقدم ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة  حواري سياســية  ــدوة  ـ ن ــم  بتنظي

ــى  عل املســتجدات  حــول  مشــتركة 

 
ً
ــة والكردي  

ً
عامــة الســورية  الســاحة 

املشــترك  العمــل  نقــاط  وعــن  خاصــة، 

ــاق  »ميث ــادرة  مب وضــرورة  ــة  وأهمي

ألجــل  ــن  ي حزب ال ــن  ي ب املشــترك«  العمــل 

ــي  يعان ــذي  ال الكــردي  ــت  البي ــب  ي ترت

 8 الســبت  ــوم  ي ــك  وذل االنقســام،  مــن 

حضرهــا  ــا،  ن فيي ــة  ن بمدي ــران،  حزي

وأصدقــاء  ــن  املهتمي مــن  عشــرات 

ــة  كردي أحــزاب  عــن  ــن  ي وممثل ــن  ي حزب ال

ــخصيات  وش وســورية  وكردســتانية 

ــة. واعتباري سياســية 

مــن  كل  ــدوة  ن ال ــي  ف حاضــر  وقــد 

ــب  ــش عضــو املكت ــور صــاح دروي الدكت

ــي  الديمقراط حــزب  لل ــي  السيا�ض

أحمــد  و  ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

حــزب  ل ــي  السيا�ض ــب  املكت ــو عضــو  جت

ــي(. )يكيت الوحــدة 

ــوف،  بالضي ــب  الترحي ــم  ت  
ً
ــة بداي

ــى  عل صمــت  دقيقــة  الوقــوف  ــم  ث ومــن 

مــن  ــاء  ه ت االن وبعــد  الشــهداء،  أرواح 

توضيح ميثاق العمل املشترك والرؤية 

ــام  ــال أم ج ــح امل ت
ُ
ــن، ف ي حزب السياســية لل

ــم وأســئلتهم،  حضــور لطــرح مداخاته ال

ــة  برحاب ــن  حاضري امل ــا  ه ي عل فجــاوب 

وشــفافية. صــدر 
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لقاءات عديدة في إقليم كـردستان العراق لوفٍد من أحزاب سياسية كردية سورية 
ــي  ف ــة  كردي أحــزاب  اتفقــت  أن  بعــد 

مشــتركة،  ــوٍد  بجه ــام  القي ــى  عل ســوريا 

ي بتاريخ  حف ي مؤتمر ص ا ذلك ف وإعانه

ــى  ــا إل ه 2019/6/7، وصــل وفــٌد مشــترك من

 12 األربعــاء  العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل

مــن )شــاهوز  ــذي ضــم كل  ــران، وال حزي

حــزب االتحــاد  حســن الرئيــس املشــترك ل

ــي  اق ب شــيخ  جمــال   ،  PYD ــي  الديمقراط

ــي الكــردي  حــزب الديمقراط ســكرتير ال

ســكرتير  ــى  مو�ض محمــد  الســوري، 

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  اليســاري  حــزب  ال

ــب ســكرتير حــزب  ائ ــى مشــايخ ن مصطف

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط الوحــدة 

مؤتمــر  ــة  ل ممث ــل  ي خل ــان  ه جي ســوريا، 

كردســتان،  ــم  ي إقل ــي  ف ــرأة  امل  - ســتار 

ــم  ــي اإلقلي ــن عــن أحــزاب أخــرى ف ي وممثل

ــش  دروي وهوشــنك  عــرب  »ســليمان 

معــه   
ً
حامــا ي«(،  حســين هللا  ــح  وفت

الكــردي  الصــف  ــد  توحي ألجــل  رســالة 

مشــتركة  سياســية  مواقــف  واتخــاذ 

ــة  ومواجه الكردســتانية  ــا  القضاي إزاء 

ضــد  ــة  ي العدوان ــا  تركي مخططــات 

، حيــث عقــد عــدة لقــاءات 
ً
ــرد عمومــا ـ

ُ
الك

ــي: ل ماي وفــق  كردســتانية  أحــزاب  مــع 

ــر  ي التغي حركــة  مــن  ــادات  قي مــع   -

خميــس  ــوم ال ــي الســليمانية، ي بمقرهــا ف

ــران. حزي  13

ــي  ــب السيا�ض ــن املكت ــاء م ــع أعض - م

ي برئاســة  ــي الكردســتان لاتحــاد الوطن

 14 جمعــة  ال ــوم  ي رســول،  كوســرت 

لقــاٍء  عقــب  الســليمانية،  ــي  ف ــران  حزي

الكردســتانية  العاقــات  ــب  مكت مــع 

لاتحــاد.

ــي  الديمقراط حــزب  ال قــادة  مــع   -

ــي  ف ــه  بجناحي ــران  إي ي-  الكردســتان

ــبت 15  ــوم الس ــا، ي ــة كوي ــا بمدين مقّرهم

ــران. حزي

حــزب  ال ــي  ف مســؤولين  مــع   -

ــر،  ي بهول ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

ــي حــزب الشــعوب  ولقــاء آخــر مــع ممثل

 16 األحــد  ــوم  ي  ،HDP ــي  الديمقراط

. ــران ي حز

االتحــاد  »حــزب  مــن  كل  مــع   -

ي،  ــن الكردســتان ي، الكادحي الكردســتان

ــوم  ي ي«،  الكردســتان ــي  الوطن واملؤتمــر 

ــران. حزي  17 ــن  ي ن األث

جتمــع  امل ــة  حري حركــة  مــع   -

ــة  ن بمدي مقّرهــا  ــي  ف ي  الكردســتان

ــران. ــاء 18 حزي ــوم الثاث الســليمانية، ي

ــس  ي رئ محمــود  ــي  حاج حمــه  مــع   -

ــي  ف ي  الكردســتان ي  االشــتراك حــزب  ال

حلبجــة،  بمحافظــة  ــه  خان كــوال  ــة  قري

نفــس  ــي  وف ــران،  حزي  18 ــاء  الثاث ــوم  ي

ــس  ي رئ ــر  ي اب ب ــي  عل الوفــد  ــى  التق ــوم  ي ال

ــي  ف الكردســتانية  اإلســامية  جماعــة  ال

الســليمانية. ــة  ن بمدي مقّرهــا 

ــن  ــي وزيــان فجي - مــع ســيامند معين

ــاة  حي ال حــزب  ل املشــتركان  الرئيســان 

ــه،  قيادات وبعــض  ي  الكردســتان حــّرة  ال

ــران. حزي  19 األربعــاء  ــوم  ي

بالوفــد  حــار  ال ــب  الترحي بعــد 

جــرى  اللقــاءات،  ــك  ل ت ــي  ف ــف  الضي

تطــورات  عــن  عــام  بشــكل  ــث  حدي ال

اتخــاذ  ــة  وأهمي ي  الكردســتان الوضــع 

ــدة  وحـ وضــرورات  مشــتركة  مواقــف 

ي، حيــث أكــد الوفــد  الصــف الكردســتان

ال  ــة  التركي جمــات  اله أن  ــى  عل ــر  الزائ

ي  الكردســتان العمــال  حــزب  تســتهدف 

ــرد  ـ
ُ

الك يطــال  ــا  ه عدوان ــل  ب لوحــده، 

الكــردي  الوضــع  ــَرض  َع كمــا   ،
ً
جميعــا

ــع االحتــال  ــي ســوريا بشــكل عــام ووقائ ف

.
ً
أيضــا ــن  عفري ملنطقــة  ــي  الترك

ــب  ــايخ- نائ ــى مش ــّرح مصطف ــد ص وق

ي( لوكالة  دة )يكيت سكرتير حزب الوحـ

الوفــد  ــارة  زي مــن  الهــدف  ــأن  ب هــاوار 

ــة  كردي أحــزاب  مــع  لقــاءات  إلجــراء  هــو 

ــب أحــزاب كردســتانية متواجــدة  ومكات

ي اإلقليم، لطرح بعض اآلراء املتعلقة  ف

باإلضافــة  وكردســتان،  باملنطقــة 

ــأن  ب مشــايخ  ــن  ّي وب ــم.   ه آلرائ لاســتماع 

لطــرح  هــو  ــارة  الزي مــن  ــي  الثان الهــدف 

أال  األحــزاب  ــك  ل ت ــى  عل ــب  املطال بعــض 

ي توحيد الرؤية الكردســتانية حول  وه

إحــدى  أن  ــى  إل ــّوه  ن مشــايخ  يجــري؛  مــا 

ــة  كيفي ــي  ه ــارة  للزي األخــرى  األهــداف 

ــي ُحققــت  ــى  املكتســبات الت حفــاظ عل ال

ــا  ه ت وحماي ســوريا  وشــرق  شــمال  ــي  ف

ــم  ت ي ــم  ل ــا  »م وقــال:  دســتوري،  بشــكٍل 

دســتوري،  بشــكٍل  املكتســبات  ــة  حماي

 .»
ً
خطر ســيكون ُمحدق بنا دائما فإن ال

ــّود  ت األحــزاب  أن  ــى  إل ــاه  ب ت االن ولفــت 

املســتقبلية  االجتماعــات  ــي  ف املشــاركة 

دســتوٍر  وضــع  أجــل  مــن  ســتعقد  ــي  ت ال

الكــرد  حقــوق  إلحقــاق  ــد  جدي ســوري 

أســباب  ــرز  أب مــن  ــأن  ب ــح  وأوض ــه؛  ضمن

ــاء  ن أب ــارة مناقشــة مــا يجــري بحــق  الزي

 :
ً
ــم، مشــيرا ــاكات وجرائ ه ت ــن مــن ان عفري

 ويمــارس 
ً
ــيء جــدا ــن �ض ــي عفري »الوضــع ف

صارخــة  ــاكات  ه ت ان ــي  الترك ــال  االحت

ــال  االحت ــن،  عفري ــي  ف شــعبنا  بحــق 

ــي  ف الكــردي  الوجــود  يســتهدف  ــي  الترك

ــة  ديمغرافي ــر  ي بتغي يقــوم  ــن،  عفري

قــذرة  مؤامــرات  عــّدة  ــاك  هن ــن،  عفري

ــل  قب مــن  ــن  عفري شــعب  بحــق  ــرم  ب
ُ
ت

ــا«. معه ــن  واملتحالفي ــي  الترك ــال  االحت

ــى  إل هــذا وبعــد عــودة وفــد األحــزاب 

ــي  ف  
ً
اجتماعــا ممثلوهــا  عقــد  ســوريا، 

ــران،  حزي  26 ــخ  بتاري قامشــلو  ــة  ن مدي

العــراق  كردســتان  ــى  إل ــه  زيارت ــم  لتقيي

مناقشــات. مــن  ــم  ت ــا  وم

يوٌم للتعريف بالُكرد وثقافتهم في هولندا
الوحــدة  حــزب  ل ــدا  ن هول فــرع  أقــام 

مــع  والتعــاون  وبالتنســيق  ــي(  )يكيت

ــة  هولندّي ــة  ّي مدن منظمــات  مجموعــة 

ــرد 
ُ

بالك ــف  للتعري ــة  ّي فن ــة  ثقافّي ــة  ّي احتفال

ــي  ــران، ف ــوم األحــد ١٦حزي ــك ي ــم، وذل ه وثقافت

وبحضــور  ــة،  الهولندّي ــن  هيرينفي ــة  ن مدي

ــون .  نصفهــم هولندي
ً
ــخصا ــة وخمســين ش مئ

ــور  حض ــب بال ــة بالترحي ّي ــدأت االحتفال ب

ــو  ــن مــن قبــل فــاروق إيب ي والضيــوف الهولندي

حــزب،  ال عــن منظمــة   
ً
ــة نياب ــدل  دن ــة  ل و عدي

ــة،  ّي ــاء االحتفال ــي إحي ــاهم ف ــن س ــكرا كل م وش

مــة  قّي محاضــرة  ــو  ّي ن الســام  ــد  عب ــى  ألق ــم  ث

ــخ  تاري عــن  ــا  ه في تحــّدث  ــة،  الهولندّي باللغــة 

حطــات  امل وأهــم  ردســتان 
ُ

ك وموقــع  ــرد 
ُ

الك

ــا  ه ب ويمــّر  مــّر  ــي  ت ال واألحــداث  ــة  التاريخّي

أســئلة  عــن  أجــاب  كمــا  ســوريا،  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك

باللغــة  ــي  برزنج ــدي  غان وتحــدث  ــوف.  الضي

ة  حاضــرة وأهمّي ــة عــن أهــم مفاصــل امل ردّي
ُ

الك

نشــاطات. هكــذا  ــاء  إحي

ــكات  دب ــم  تقدي ــة  ّي االحتفال ــت  ل تخل

زوزان،  فرقــة  ــل  قب مــن  ــة  فولكلورّي ــي  وأغان

ــات  ــرد لوح ـ
ُ

ــوة الك ــن النس ــدد م ــت ع ــا قّدم كم

ــة  ردي
ُ

الك األطعمــة  مــن  ومجموعــة  ــة  ّي تراث

ــة بمشــاركة  ي ــوف، واختتمــت االحتفال للضي

الدبكــة  حلقــة  ل ــن  ي الهولندي ــوف  الضي

ــم عــن ســرورهم وهــم  ه ــر عــدد من ــة، وعّب ردّي
ُ

الك

ــذي  ــز وال ــاط املمي ــذا النش ــرد ه
ُ

ــاركون الك يش

. ــردي 
ُ

الك ــراث  ت وال ــخ  بالتاري ــر  أكث ــم  عّرفه

رحيل المناضل يوسف مصطفى 
ــي-  اإلعام ــب  املكت ــى  نع ــى،  وأ�س بحــزن 

عضــوه  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ عفرين/حــزب 

مــن  محمــد  ــن  ب ــى  مصطف يوســف  املناضــل 

 –  )Gewrika( ــْوركا 
َ

ك ــة  قري ١957م-  ــد  ي موال

 2 األحــد  ــوم  ي ــي  توف ــذي  ال ــرس،  جندي ــة  ناحي

ي اســتنبول-  ــي إحــدى مشــاف ــران 20١9، ف حزي

ــا. تركي

حــزب  ال صفــوف  ــى  إل الراحــل  انتســب 

 
ً
عــام ١974م، وناضــل بتفــاٍن وإخــاص دفاعــا

شــعبه  ــة  وقضي ــة  الوطني ــا  القضاي عــن 

عمــل  قــد  ــد  الفقي وكان  ــة؛  العادل الكــردي 

ــب،  ــي مؤسســة معامــل الدفــاع بحل  ف
ً
موظفــا

ــن. ــه عفري ــي منطقت ــتقّر ف ــد واس ــى أن تقاع إل

ــوم  ي ــرة  ظهي ــرى  ث ال ــه  جثمان ووري 

ــرة مســقط رأســه  ــي مقب ــران، ف ــن 3 حزي ي ن األث

ــي  األهال مــن  حشــد  بحضــور  ــْوركا، 
َ

ك ــة  قري

تحــت خيمــة عــزاء قــرب 
ُ
ــث ف واألصدقــاء، حي

ــه. ي مارات دوار  ــن-  عفري ــة  ن مدي ــي  ف ــه  منزل

ــر  ــه الصب حبي ــد، ومل خل ــان ال للراحــل جن

والســلوان.
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لقاء ودي بين ممثلين عن االتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، ومجلتي الحوار وبرس
ــة  ن بمدي ــران،  حزي مــن  الســابع  ــي  ف

حــول  ودي  لقــاء  ُعقــد  ــة،  ي األملان آيســن 

مجــال  ــي  ف ــا  أورب ــي  ف والتعــاون  العاقــة 

ــل  ــن )جمي ي ــن ممثل ي الثقافــة واإلعــام ب

خورشــيد  يوســف،  ــم  إبراهي ــم،  إبراهي

االتحــاد  عــن  شــقان(  ــوان  عل شــوزي، 

الكــرد  ــن  ي حفي والص ــاب  للكت العــام 

إســماعيل  ــي،  دل و)محمــد  ســوريا،  ــي  ف

ــرس،  وب حــوار  ال ــي  ت مجل عــن  محمــد( 

ــذي  ال األول  بعــد  ــي،  الثان اللقــاء  وهــو 

ــن حيــث  ــن الطرفي ي ــي العــام2017 ب عقــد ف

التعــاون  شــكل  ــى  عل ــز  التركي جــرى 

الثقافــة  يخــدم  بمــا  ــن،  ي الهيئت ــن  ي ب

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ــاء  ن أب حــة  ومصل واإلعــام، 

واقــع  واســتعرض  واملهاجــر،  الوطــن 

ــل  قب مــن  ــي  واإلعام ــي  الثقاف املشــهد 

ــى  أول أســس  وضــع  ــم  وت ــن،  جتمعي امل

ــي  الثقاف اإلطــار  ضمــن  تعــاون  خطــة  ل

 :
ً
ــا ي مرحل ــك  ذل ــل  تمث إذ  ــي،  واإلعام

مــن  ــة  ثقافي ــارات  مخت نشــر  إعــادة 

ــا،  ــي وســائل إعامه ــن ف حافــة الطرفي ص

للمناســبات  ــادل  املتب حضــور  وال

ــا,  ه في والتعــاون  ــة  واإلعامي ــة  الثقافي

حــدة. ــى  عل طــرف  كل  خطــط  ضمــن 

التعــاون  ــروح  ب اللقــاء  ــى  تحل

ــي  الثقاف ــب  جان بال لارتقــاء  والعمــل 

الكــردي. ــي  واإلعام

مشاركة في لقاء تشاوري بمدينة السليمانية

الســلم  حركــة  مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي

ــة الســليمانية،  ن ــي )BAN( بمدي الداخل

ــم  ي إقل منظمــة  فــرع  مــن  وفــد  شــارك 

ي( ضم  دة )يكيت حزب الوحـ كردستان ل

األحــد  ــي(،  ــزان كمروك ري مامــو،  ــح  )صال

ــه  ــي لقــاء تشــاوري نظمت ــران، ف 23 حزي

ــه  قدمت مشــروع  ملناقشــة  حركــة  ال

حــول »وحــدة الصــف الكــردي والســلم 

كردســتان«،  روجآفــاي  ــي  ف ــي  السيا�ض

ــي املوضــوع بمداخــات قيمــة. حيــث أغن

ــي  لك ــي  كرك منظمــة  مــن  وفــد  قــام 

ــي  ــي التقدم حــزب الديمقراط ــان لل ي وآل

ــب  ــى مكت إل ــارة  بزي ــي ســوريا،  ف الكــردي 

ــي  كرك ــدة  ل بب ــي(  )يكيت الوحــدة  حــزب 

ــران،  ــن 3 حزي ي ن ــوم االث ي ــك،  ــي- ديري لك

عضــو  جاجــان  ــس  ادري الوفــد  ضــم 

أعضــاء  مــن  وعــدد  ــة  املركزي ــة  جن الل

ــات  خب اســتقبالهم  ــي  ف وكان  حــزب،  ال

حــزب  ــة ل القيادي ــة  الهيئ محمــد عضــو 

وآخــرون.  الوحــدة 

ــاق العمــل  ــث حــول ميث حدي جــرى ال

ــات  ي ــن، وآل ي حزب ــن ال ي املشــترك املوقــع ب

ــة  ــر العاق ا تطوي ــن شــأنه ــي م العمــل الت

 
ً
ــا ــتنعكس إيجاب ــي س ــن، والت ي حزب ــن ال ي ب

ــام  خت ال ــي  وف الكــردي،  الوضــع  ــى  عل

آخــر  حــول  اآلراء  جتمعــون  امل ــادل  ب ت

السياســية  الســاحة  ــى  عل املســتجدات 

عــام. بشــكل  الســورية 

لقاء بين التقدمي والوحدة في كركي لكي

حرائق المحاصيل.. خسائر بالمليارات، والمتضررون بانتظار تعويٍض ما

ــات  العائ آالف  فرحــة  تكتمــل  ــم  ل

ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ــي  ف ــن  واملزارعي

هــذه  ملوســم  االســتثنائية  بالتوقعــات 

ــي  ت ال ــرة  الغزي األمطــار  بعــد  الســنة، 

ــت. الفائ الشــتاء  ــت،  هطل

نضــوج  مــع  الفرحــة  ــك  ل ت ــت  تحول

ــى حــزن، بعــد  ــف إل ــي الصي ــل ف حاصي امل

ــران تؤكــد مصــادر اإلدارة  ي ــا ن ه أن التهمت

وتقــف  مفتعــل،  ــا  معظمه أن  ــة  ي الذات

وراءهــا جهــات تحــاول زعزعة االســتقرار 

ي. ــان رســم  لبي
ً
ــي املنطقــة، وفقــا ف

ــع  مطل ــق  حرائ ال مسلســل  ــدأ  وب

ــن  املزارعي دفــع  مــا  ــت،  الفائ ــو  ماي ــار/  أي

إلنقــاذ  حصــادات  ال عــن  البحــث  ــى  إل

مــا يمكــن إنقــاذه مــن تعــب عــام كامــل، 

ــم  تنظي ــدات  تهدي بعــد   
ً
وخصوصــا

مناطــق  ــي  ف ــل  حاصي امل بحــرق  داعــش 

ــة. ي الذات اإلدارة  ســيطرة 

ــرة  جزي ال ــي  ف اإلدارة  مصــادر  تقــول 

إن مســاحات القمح والشــعير املتضررة 

ــى  إل اآلن،  ــى  حت ــت،  وصل ــق  حرائ ال مــن 

تقــدر  ــن  حي ــي  ف ــار،  هكت ــف  أل  /34.6/

ــار  ي ــر مــن /11/ مل ــة بأكث خســائر املادي ال

ل.س.

ــي  ف املتضــررة  املســاحات  وبلغــت 

 /2450/ ــي  كل بشــكل  الفــرات  ــم  ي إقل

الطبقــة  ــي  ف بلغــت  بينمــا   ،
ً
ــارا هكت

ــى  ــت إل ــي الرقــة وصل ، وف
ً
ــارا /1850/ هكت

ــم  ــزور فل ال ــر  ــي دي ف ــا  ــار، أم /1500/ هكت

 /350/ املتضــررة  املســاحات  تتجــاوز 

االقتصــاد  ــة  هيئ بحســب   ،
ً
ــارا هكت

والزراعــة.

آخــر  ــي  ف ــج  منب منطقــة  وجــاءت 

ــق  حرائ ال مــن  تضــررت  ــي  ت ال املناطــق 

ــم تتجــاوز  ــي مســاحة متضــررة ل بإجمال

 لنفــس املصــدر.
ً
ــارات، وفقــا /110/ هكت

ســبيه  ــى  ترب منطقــة  وشــهدت 

ــى اآلن،  ــق، حت ــر حري ــدالع أكب ــا ان وريفه

آالف   /10/ نحــو  خســائره  بلغــت  ــث  حي

فقــط،  ســاعات  ــي  ثمان خــال  ــار  هكت

بينمــا شــهدت  ــت،  الفائ ــة األســبوع  اي نه

خمــة  ض ــق  حرائ كوجــر(  ــل  )ت ــة  ي اليعرب

 /4000/ مــن  ــر  أكث ــاف  إت ب تســببت 

اآلن. ــى  حت ــار  هكت

ــك(  )ديري ــة  املالكي ــجلت  ُس

كأقــل  ــرة،  جزي ال ــم  ي إقل ــي  ف ي  والقامشــل

ــم  ل إذ  ــق،  حرائ ال مــن   
ً
تضــررا املناطــق 

 ،
ً
ــارا هكت  /94/ األضــرار  جــم  ح يتجــاوز 

ــا  وريفه حســكة  ال ــجلت  س ــن  حي ــي  ف

ــا مــع  ــه( وريفه ي ــن )ســري كان ورأس العي

ــن /15.6/  ــر م ــرر أكث ــا تض ــودا وريفه عام

ــار. هكت ــف  أل

ــة  حكومي ال الزراعــة  ــة  مديري لكــن 

أخــرى  نســبة  قدمــت  حســكة،  ال ــي  ف

ــي  ت ال األرقــام  ــى  عل ــاء  ن ب خســائر  لل

ــي  الزراع املوســم  خــال  ــا،  ه أصدرت

خســائر  ال نســبة  ــت  وصل إذ  ــي،  حال ال

ــي  ف ــة  الزراعي املســاحات  ــي  إجمال مــن 

أصــل  مــن   %7.8 ــى  إل وحدهــا،  ــرة  جزي ال

ــار. هكت ــف  أل  /980/

ــإدارة  ل الرســمية  لألرقــام   
ً
ووفقــا

فــإن  الســورية،  حكومــة  وال ــة  ي الذات

املوســم  أن  ــى  إل شــير 
ُ
ت خســائر  ال نســبة 

ــى الرغــم مــن   عل
ً
ــدا ــزال جي ــي ال ي الزراع

احترقــت  مــن  تكبدهــا  ــي  ت ال خســائر  ال

. ــم ه صيل محا

كل  ــات  العائ هــذه  بعــض  ــت  ب وطال

دون  لكــن  مــادي  ــض  بتعوي األطــراف 

أن  ــت  وتمن جمــه،  ح أو  شــكله  ــد  تحدي

ــى  ــف عل ي ــض للتكال ــاك تعوي يكــون هن

 
ً
ــرا ي كب  

ً
مبلغــا يعــد  ال  هــذا  ربمــا  األقــل. 

حكومــة  ال أو  ــة  ي الذات ــإدارة  ل بالنســبة 

ــم   ه ل بالنســبة  ــر  ب يعت ــه  لكن الســورية، 

.
ً
ــرا ي كب  

ً
مبلغــا

الزراعــة  ــة  مديري ــت  وقال

ــت،  الفائ األســبوع  خــال  ــة،  حكومي ال

ــي املســاحات املزروعــة بالقمــح  إن إجمال

ــي  ت حســكة، ال ــي محافظــة ال والشــعير ف

ــي،  حال ال املوســم  خــال  حصادهــا  ــم  ت

املســاحة  مــن   %50 نحــو  ــى  إل ــت  وصل

ــارات  الهكت آالف  ــزال  ت ال  لكــن  ــة،  ي الكل

حصــاد  ال بانتظــار  ــل  حاصي امل مــن 

مــن  ــن  املزارعي وترقــب  خــوف  وســط 

ــى قائمــة  ــدة قــد تضعهــم عل ــق جدي حرائ

ــدل  ــن للتعويــض ب ــن املنتظري املتضرري

ــي أخــذت  ت ــم ال ه انتظــار قيمــة محاصيل

كامــل. عــام  ــد  جه ــم  ه من
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األمم املتحدة تُوقع خطة عمل مع »قسد« واإلدارة الذاتية حول محاية األطفال ومساعدهتم، فُتغيظ تركيا
خافــة  ال ــة  دول إســقاط  ــم  ت أن  بعــد 

ــي  وف )داعــش(،  املزعومــة  اإلســامية 

ــي  الدول ــف  التحال دول  اهتمــام  ســياق 

األمــم  ومؤسســات  لإرهــاب  املناهــض 

جتمعــات  امل ــل  تأهي بإعــادة  املتحــدة 

ــة  الفت خطــوة  ــي  وف ــا،  وإنهاضه ــة  ي حل امل

الســيدة  عــت 
َّ
وق ــى،  معن مــن  ــر  أكث ــا  ه ل

خاصــة  ال ــة  ل املمث ــا  غامب ــا  ي فرجين

لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  لألمي

خطــة  ح  املســل ــزاع  ن وال األطفــال 

ســوريا  قــوات  مــع  مشــتركة  عمــل 

حــول  ــة  ي الذات واإلدارة  ــة  الديمقراطي

ــك  وذل ومســاعدتهم،  األطفــال  ــة  حماي

ــوم  ــة بمدينــة جنيــف، ي جمعي ــي مقــّر ال ف

.2019 ــران  حزي  29 الســبت 

ــي  اإلعام املركــز  أصــدر  وقــد  هــذا 

 
ً
ــة تصريحــا ا الديمقراطي لقــوات ســوري

فيمــا   ،2019 تمــوز   1 ــخ  بتاري  
ً
ــا حفي ص

نصــه: ــي  ل ي

ــات  محادث ــى  عل أشــهر  عــدة  ))بعــد 

األمــم  ي  مســؤول ــن  ي ب مباشــرة 

ســوريا  قــوات  عــن  ــن  ي وممثل املتحــدة 

مــع  بالتواصــل  ــك  وذل ــة،  الديمقراطي

لألمــم  العــام  ــن  لألمي خــاص  ال ــل  املمث

ــزاع  ن وال األطفــال  لشــؤون  املتحــدة 

ــة  ي ــق الصكــوك القانون ح، لتطبي املســل

ــة  وحماي بحقــوق  املتعلقــة  ــة  ي الدول

ــي  ف ح  املســل ــزاع  ن ال ب ــن  املتأثري األطفــال 

ــس األمــن 1612  ســوريا، وفــق قــرار مجل

الطفــل  حقــوق  ــة  واتفاقي  ،)2005(

ــاري  االختي والبروتوكــول   )1989(

ــف  جني ــة  واتفاقي  ،)2000( ــا  ه ب حــق  املل

ــة،  اإلضافي والبروتوكــوالت   )1949(

ــس  باري ــات  ه ــادئ وتوجي بمب  
ً
واسترشــادا

بالقــوات  ــن  املرتبطي األطفــال  حــول 

ســوريا  قــوات  قامــت   ،)2007( حة  املســل

اإلدارة  مــن  وبمصادقــة  ــة  الديمقراطي

ا  ســوري وشــرق  لشــمال  ــة  ي الذات

ــى خطــة عمــل مشــتركة مــع  بالتوقيــع عل

ــران/  حزي  29 ــي  ف ــك  وذل املتحــدة  األمــم 

ــي  ف املتحــدة  األمــم  مقــّر  ــي  ف ــو،  ي يون

ــى خطــة العمــل  ــم التوقيــع عل جنيــف.  ت

خــاص  ال ــل  املمث ــل  قب مــن  املشــتركة 

املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي ــل  ووكي

ــام  ــد الع ــا والقائ ــا غامب ــيدة فرجيني الس

ــرال  جن ال ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات 

ــوروز أحمــد  ــدي، والســيدة ن ــوم عب مظل

ســوريا  لقــوات  العامــة  ــادة  القي عضــو 

ــرأة  امل ــة  حماي ووحــدات  ــة  الديمقراطي

ــس  للمجل املشــترك  ــس  ي والرئ  ،)YPJ(

لشــمال  ــة  ي الذات ــإدارة  ل ــذي  التنفي

حامــد  ــد  عب الســيد  ا  ســوري وشــرق 

ــات  محادث ــي  م�ض بعــد  ــك  وذل ــاش،  املهب

األطفــال  ــة  حماي ــة  كيفي ــى  عل ــة  ل طوي

اإلدارة  مناطــق  ضمــن  ومســاعدتهم 

ســوريا. وشــرق  لشــمال  ــة  ي الذات

ا  ســوري لقــوات  العامــة  ــادة  القي

ــرال  جن بال ــة  ل واملتمث ــة  الديمقراطي

ــوروز  ن والســيدة  ــدي  عب ــوم  مظل

املشــترك  ــس  ي الرئ ــى  إل باإلضافــة  أحمــد 

ــة  ي الذات ــإدارة  ل ــذي  التنفي ــس  للمجل

لوضــع  املتحــدة  األمــم  بدعــم  ــوا  رحب

ــف  وتوصي مشــتركة  عمــل  خطــة 

األطفــال  ملشــاكل  ــة  جذري ال األســباب 

لشــمال  ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ضمــن 

ــم شــرح مفصــل  ــا ت ا بعدم وشــرق ســوري

ــي  ت خدمــات ال عــن حاجــات األطفــال وال

مؤسســات  خــال  مــن  ــا  تقديمه ــم  ت

حــرب  ال ســنوات  خــال  ــة  ي الذات اإلدارة 

ــة  حماي أفضــل  ــن  تأمي ــة  بغي الســبعة 

ــك  وذل ــم،  ه ل ــة  حي ص ــة  وعناي ــم  ي وتعل

 
ً
نظــرا حــدودة،  امل ــات  اإلمكان حســب 

ــي  ف ــرة  الدائ القاســية  حــرب  ال لظــروف 

خــاص  ال ــل  للممث أكــدوا  كمــا  ســوريا، 

املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي ــل  ووكي

ــا  ــل وحضه ــة العم خط ــل ل ــم الكام دعمه

خــال  مــن  ــي  الدول جتمــع  امل ــجيع  لتش

اإلدارة  ــود  جه لدعــم  األمــن  ــس  مجل

أوســع  بشــكل  ومســاعدتهم  ــة  ي الذات

اآلالف  ــات  مئ ــة  وحماي الدعــم  ــم  لتقدي

ا  ســوري شــرق  شــمال  ــي  ف األطفــال  مــن 

لألزمــة  شــامل  ــي  سيا�ض حــل  وإيجــاد   ،

ــاء  ه إلن فعــال  دور  ولعــب  الســورية 

ــة  ي ــي عمل ــاركة ف ــتمرة واملش ــرب املس ح ال

الســام.((. ــاء  ن ب

ــي عــن مكتــب  حف كمــا صــدر بيــان ص

ــه  ــه: »إن ــت في ــي قال ت ــا ال ــا غامب ي فيرجين

ــي ســوريا،  ــة األطفــال ف حماي ــم ل ــوم مه ي

ــه  ألن مســتمرة  ــة  ي عمل ــة  ببداي وبشــير 

ــب  جان مــن  ــق  عمي ــزام  ت ال ــى  عل يبرهــن 

ــة  بكفال ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــا  ه ت راي تحــت  يعمــل  ــان  كي أي  ــد  يجن أال 

ــان  األطفــال أو يســتخدمهم«. وذكــر البي

ى خطة العمل كان ثمرة  أن التوقيع عل

املتحــدة  األمــم  ــن  ي ب لشــهور  تعــاون دام 

ظــل  ــي  ف ــة  الديمقراطي ا  ســوري وقــوات 

خاصــة.  ال ــة  ل املمث مــع  ــق  ي وث تشــاور 

ــي  ف الشــركاء  بعمــل  ــا  غامب وأشــادت 

ــدان. املي ــي  ف الطفــل  ــة  حماي مجــال 

ــان أن التوقيــع جــاء عقــب  وذكــر البي

الشــعب،  ــة  حماي وحــدات  اســم  ورود 

ســوريا  قــوات  إمــرة  تحــت  ــة  العامل

الســنوي  ــر  التقري ــي  ف ــة،  الديمقراطي

ــزاع  ن وال األطفــال  عــن  العــام  ــن  لألمي

واســتخدام  ــد  بتجني ــا  لقيامه ح،  املســل

األطفــال.

ــة  وكال ذكــرت  أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

ــة  التركي ــة  خارجي ال أن وزارة  األناضــول 

خطــوة  بشــدة  ــت  أدان ي  رســم ــان  ي ب ــر  عب

ــك  ذل ــرة  ب معت ــك،  ل ت املتحــدة  األمــم 

ــان  البي وأشــار  ــر،  خطي ال بالتطــور 

ــدى  ل ــا  ه إجراءات باشــرت  ــا  تركي أن  ــى  إل

ــال  ــزم حي ل ي ــا  م املتحــدة، التخــاذ  األمــم 

. ــع لتوقي ا

ألن  ــب،  بغري ــس  ي ل ــي  الترك املوقــف 

ــا  ه بعدائ  
ً
مــرارا جاهــر 

ُ
ت أنقــرة  حكومــة 

واإلدارة  ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات 

ــي  ــي شــمال ســوريا، وه ــا ف ه ــة برمت ي الذات

 18 ــي  ف ــن  عفري منطقــة  ــت  احتل ــي  ت ال

ســيطرة  تحــت  ــت  كان ــي  ت وال  ،2018 آذار 

YPG- ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي ــدات  وحـ

.YPJ

جملساً للمرأة يف مناطق شامل ورشق سوريا
ــن  ل يمث عضــوة   /150/ بحضــور 

ــدى  ــرأة ل ــات امل ــرأة، وتنظيم ــات امل منظم

جتمــع  امل ومنظمــات  سياســية  أحــزاب 

ــس خاصــة  ــات عــن مجال ــي، وممث املدن

ي مناطق شمال وشرق سوريا،  باملرأة  ف

ا  ــي ســوري وضيــوف مــن منظمــات املــرأة ف

وناشــطات  كردســتان  ــوب  وجن وشــرق 

ــكا...  وأمري ــة  ي أورب دول  مــن  نســائيات 

حــرة  ال ــرأة  امل »اتحــاد  شــعار  وتحــت 

انعقــد  ــة«  ديمقراطي ســورية  ضمــان 

ــي  ف ــرأة  امل ــس  جل مل ــي  التأسي�ض املؤتمــر 

جمعــة 14  ــوم ال شــمال وشــرق ســوريا، ي

ــة  بناحي بيلســان  منتجــع  ــي  ف ــران،  حزي

دقيقــة  بالوقــوف  ــدأ  ب ــث  حي عامــودا، 

ــب  ــى أرواح الشــهداء والترحي صمــٍت عل

ــم ألقــت فــوزة  باملشــاركات والضيــوف، ث

باســم  ــة  االفتتاحي كلمــة  اليوســف 

ــة للمؤتمــر، وتتالــت  ــة التحضيري جن الل

الكلمــات. مــن  ــد  العدي بعدهــا 

ــرأة  امل ــدور  ب جتمعــون  امل أشــاد 

كخطــوٍة  مجلســها  تأســيس  ــة  وأهمي

 
ً
ــا محوري ــرأة  امل دور  وليكــون  ــة،  تاريخي

ــة  ي ا املســتقبل وعمل ــي تأســيس ســوري ف

ــق  وتحقي ــي،  الديمقراط التحــول 

ــا. حقوقه ل دســتوري  ضمــان 
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عزوف الشباب آم طغيان الشيوخ 

ى ابتعاد الشباب  ثمة عوامل أدت إل

ــادة  ــي قي ــادي ف ــم الري ــة دوره ــن ممارس ع

ى بروز طغيان  ي أدى إل جتمع، وبالتال امل

ي، الذين  ى املشهد السيا�ض الشيوخ عل

ــق )األحــزاب(  جتمــع عــن طري يقــودون امل

ــم  ه معرفت حســب  الشــباب،  عــن  ــة  نياب

ــعينيات  ــات وتس ــى ثمانين ــود إل ــي تع والت

ــث ال تكنوقــراط وال  ــي، حي القــرن املا�ض

ي وال معرفة  وســائل التواصل االجتماع

ـــ )املؤسســات والعمــل  ــم ب ه ــر من قســم كبي

ــم  ه معرفت عــدم  ــك  وكذل ي(،  املؤسســات

املتشــعبة،  ــا  ه وعاقات الدبلوماســية 

ــذا  ــت، كل ه ــلوب واألتكي ــث األس ــن حي م

حــة تجــاه  ــة واض ــروز رؤي ــى عــدم ب أدى إل

أهــداف  ــق  لتحقي األساســية  ــة  القضي

ــة  القومي حقوقــه  ــل  ي ن ــي  ف الشــعب 

ــدى  ل  
ً
ا دســتوري ــه  وتثبيت املشــروعة 

ــة  ي حال ا ال ــي ســوري النظــام واملعارضــة ف

 
ً
تبعــا تشــتتهم  نتيجــة  واملســتقبلية، 

 
ً
ــذا وتنفي  

ً
ــارة ت ــخصية  الش ــح  للمصال

 
ً
ــارة ت ــة  إقليمي )األخــوة( ودول  ــدات  ألجن

ــى  إل أدى  الشــباب  عــزوف  إن  أخــرى. 

ــادة  ــى قي ــن إل ــباه األميي ــض أش ــول بع وص

أدى  ممــا  السياســية،  األحــزاب  بعــض 

ــم ذكــره.  ــا ت ــل م ــى تفضي ــم إل ه ب

ــى هــذا  إذا ظــل اســتمرار الوضــع عل

ــة  القضي ــع  ي ب ــى  إل نصــل  قــد  ــوال،  املن

ــو  ل ت واحــدة  ــي  أت ت ــي  ت ال الفــرص  وفــوات 

ــة  جماعي ــادة  قي وجــود  لعــدم  أخــرى، 

وتخطــط  تفكــر  ــة(  )مرجعي ــة  كردي

ــا  ن أبنائ ومســتقبل  ــة  القضي ملســتقبل 

عرضــة  ســيكونون  ــن  الذي ــشء  ن ال

ظاهــر  هــو  كمــا  الفكــري  ــوث  للتل

التواصــل  شــبكات  خــال  مــن  حــال،  ال

ــن  ي ــي انعــدام الثقــة ب ــي، وبالتال االجتماع

ــي الشــباب والشــيوخ، وفــوات أوان  جيل

ــت  كان ــي  ت ال الفــرص  فــوات  مــع  تداركــه 

ــا ال ينفــع  ه ــو أخــرى، حين ل ــي واحــدة ت أت ت

ــن. لاحقي وال  للســابقين  ال  ــدم  ن ال

ــي ابتعــاد الشــباب  ــم ذكــره ف ــا ت مــرد م

ــي  ف ــي  األسا�ض دورهــم  ممارســة  عــن 

السياســية،  ــادة  القي دفــة  اســتام 

ــة  واالقتصادي ــة  الثقافي ــة،  االجتماعي

ــون  يحاول ــن  الذي الشــيوخ  عــن   
ً
ــدال ب

مــن  الوســائل  ى  بشــت أنفســهم  ــل  تجمي

مأجــورة  شاشــة  ــى  عل ــم  ه إطاالت خــال 

ــاك  هن مشــبوهة  عاقــات  وإقامــة  ــا  هن

ــى حســاب الشــعب  ــة وعل باســم القضي

. ــة  والقضي

يعــزف  ــاذا  مل ــا  هن ــا  يهمن ــا  م ولكــن 

السياســة؟  ممارســة  عــن  الشــباب 

ــباب  ــؤدي بالش ــل ت ــدة عوام ــاك ع هن

ــى  ــا يقــع عل ــى النفــور والعــزوف عــن م إل

ــم:  عاتقه

- البطالة والفقر:

ــدة  ــى س ــة عل ــات املتعاقب حكوم إن ال

اســتقالها  ــذ  من ا  ســوري ــي  ف حكــم  ال

ــة  ــة الداخلي ــع املعارض ــة، م حظ ــى الل حت

ــى  عل تتعمــد  ــت  كان اآلن،  ــى  وإل ــا،  ه حين

ــة  خصوصي ال ذات  املناطــق  إفقــار 

خدمــات  ــا مــن حيــث ال ه ــة، بإهمال الكردي

ــر  جي ــة ته ــة(، بغي ــة والثقافي )االقتصادي

الســوري،  الداخــل  ــى  إل ــا  ه من الفقــراء 

مــن  ــر  ي الكث ــي  ف للكــرد  حصــل  مــا  وهــذا 

ــر  جي ــان، وكانــت آخرهــا موجــة الته األحي

االنتفاضــة  نتيجــة   2004 عــام  بعــد 

ــة. الكردي

هــال(  ــب  طل )محمــد  دراســة  وإن 

ــا السياســية  املشــؤومة أظهــرت نتائجه

ــة  الكردي الســاحة  ــى  عل ــة  واالجتماعي

ــر  جائ ي ال ، ومــا اإلحصــاء االســتثنائ
ً
ــا ي جل

حسكة إال حلقة مكملة  ي محافظة ال ف

ــه  بموجب ــم  ت ــي  ت وال الدراســة،  ــك  لتل

مواطــن  ــف  أل  )125( مــن  ــر  أكث ــد  تجري

كاهــل  أثقــل  ممــا  عــام 1962،  ــي  ف كــردي 

ــي  ــرد أضعــاف مضاعفــة ف ـ
ُ

ــن الك املواطني

ــة  االقتصادي ــاة  حي ال مصاعــب  تحمــل 

ممــا  ــم،  الكري ــش  العي لقمــة  ــن  وتأمي

اضطــر الشــباب للعمــل ملســاعدة األهــل 

 أخــرى، لكســب لقمــة 
ً
ــارة  ت

ً
 ومنفــردا

ً
ــارة ت

العوامــل  هــذه  ــرت  أث ــي  وبالتال عيشــه، 

ــر  التفكي ــي   ف الشــباب  ــى   عل  
ً
ا ســلب

السياســية  ــة  الناحي مــن  ــداع  واإلب

ــة، لعــدم امتاكهــم الوقــت،  واالجتماعي

ــم  ه طاقات وهــدر  اســتنزاف  عــن  ــك  ناهي

ــل،  ــال العم ــي مج ــة ف ــدية والفكري جس ال

ــا  وزرعه الغمــر  نقــل  ــة  ي عمل تكــن  ــم  ول

ســد  إنشــاء  بعــد  الكــردي  الوســط  ــي  ف

ــت  كان ــل  ب عشــوائية،  خطــوة  الفــرات 

أهــداف  ــق  لتحقي جــة  وممنه مدروســة 

. ــا  ه من املرجــوة 

جهل: - ال

ــى  حكومــات حت ــك ال ل ــه ت إن مــا زرعت

يمكــن  ال  ــي  املا�ض القــرن  ــات  ين ثمان

ــت  ــج كان ــه بســهولة وُيســر، فالنتائ ت إزال

ــن االقتصــادي  ــى الصعيدي مزدوجــة عل

ــك  ل ــي ظــل ت ــي ترعــرع ف ــي، وبالتال والثقاف

وجاهــل   
ً
ــا مادي ــر  فقي ــل  جي حكومــات  ال

ــات  ــه حكوم ــا كان تبتغي ــذا م ، وه
ً
ــا ثقافي

ــة  االتحادي حكومــة  ال مــن   
ً
ــدءا ب املركــز، 

. الواحــد  حــزب  ال بحكومــة  ــاًء  ه ت وان

مــا  غــرس  قــد  ــل  جي ال هــذا  وإن 

الاحقــة  ــال  األجي ــي  ف ــاه  صب ــي  ف تلقــاه 

قصــد،  ــر  بغي أم   
ً
مقصــودا أكان  ســواًء 

ثمــار  يقطــف  ــي  حال ال ــا  ن جيل وإن 

ــجار  ــك )األش ل ــل والنرجســية مــن ت جه ال

ــجار  ــذه األش ــن ه ــادة(، ولك ــة( )الق العاري

ــا  ه ــا الوحيــدة وبإمكان ه أن مــا زالــت تفكــر ب

وتســتظل  ــوارف،  ال ــا  ه ظل تبســط  أن 

. املهاجــرة  ــل  والباب ــر  العصافي ــا  ه بظل

ــل  جي ال ــأن  ب  
ً
ــا يوم هــؤالء  فكــر  هــل 

ــث  حدي ال العصــر  يواكــب  ــد  جدي ال

أن  أم  ــة،  التكنولوجي ــه  بتطورات

ممارســة  ــي  ف يتجــاوز  ال  تفكيرهــم 

املوكــول  ــدور  ال )حســب  السياســة 

ــة  ــة خاص ــوأ مكان ــل أن يتب ــن أج ــم( م ه ي إل

أن  دون  األخــرى  األحــزاب  ــة  مواجه ــي  ف

ــة. القضي يخــدم  بمــا  يفكــروا 

ي لألحزاب: - الدور السلب

ــي  ف كــردي  حــزب  أول  ــر  ظه عندمــا 

ــاس  ن ال تفــاءل  خمســينات  ال أواخــر 

ــة  ــم أن القضي ه ، وظــن البعــض من
ً
ــرا خي

ــي أقــرب  حــل ف ــى ال ــا إل ــي طريقه ــة ف الكردي

ــه، ولكــن ســرعان مــا تــاش  فرصــة مؤاتي

ــذة  جهاب بعــض  بفضــل  التفــاؤل  هــذا 

ــى  إل حــزب  ال قســموا  ــث  حي ــة،  ي ان األن

دفعــة  أحــزاب  ــة  ثاث أو  أقســام   ــاث  ث

ــي صــدر  ف ــت أول رصاصــة  واحــدة، فكان

ــت  وتتال ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي

ــا  يومن ــى  إل ا  انشــطاري الرصــاص  ــل  واب

ــرت  ــار الســلبية قــد أث هــذا، إن هــذه اآلث

ــى نفســية الشــباب )كمــا حــال لســان  عل

ــم، ال جــدوى مــن هكــذا أحــزاب( . ه ب أغل

السياســة  أو  حــزب  ال كلمــة  وإن 

ــب،   والتعذي لاعتقــال  مرادفــة  ــت  كان

ــق  ــى عات  عل
ً
ــا  إضافي

ً
وهــذا شــكل هاجســا

ــي  ف ــادات  القي دور  ننكــر  وال  الشــباب، 

ــي مجــال  إبعــاد أوالدهــم عــن االنخــراط ف

السياســة.

برامــج  ــي  ف الشــباب  دور  ــاب  غي وإن 

ــة  الكردي السياســية  األحــزاب  ــب  اغل

ــة  ي تفاعل ألنشــطة  وســائل  إيجــاد  ــي  ف

ــد  أول ممــا  جتمــع،  وامل الشــباب  خدمــة  ل

اإلهمــال  ــي  ه مســبقة  فكــرة  ــم  ه لدي

ــل الشــيوخ أو )الطغــاة(  املتعمــد مــن قب

للقــادة. ــم  توصيفه حســب 

- اإلهمال املتعمد من الشباب:

ــى  ــرة عل ــورة واملؤث ــل املذك كل العوام

ــام  ــي عــدم القي ف ــرر  ب وضــع الشــباب ال ت

ــي  ــية ف ــم األساس ــاه قضاياه ــم تج ه بواجب

نيل حقوق شغبهم القومية املشروعة 

ــود  للعه  
ً
وفقــا  

ً
ا دســتوري ــه  وتثبت

ــة، وإن هــؤالء الشــباب  ي ــق الدول ي واملواث

ــم  ه فبإهمال ــا،  ه وقادت األمــة  أمــل  هــم 

ســيتم  الشــعب،  ــة  وقضي لقضاياهــم 

 
ً
أفــرادا ــع  جمي ال ــل  قب مــن  ــم  ه إهمال

وجماعــات. 

ــة  العومل عصــر  ــي  ف ــا  ن أن وبمــا 

ــام  القي الشــباب  فبإمــكان  والســرعة 

دون  الشاشــات،  ــف  خل وهــم  بأدوارهــم 

ــا  فعندم ــاء،  العن أنفســهم  يكلفــوا  أن 

ــى  عل فمــا  ــات،  االنتخاب موعــد  ــن  يحي

للترشــيح  يتقدمــوا  أن  إال  الشــباب 

 
ً
ــا عام أم  كان   

ً
ــا ي )حزب واالنتخــاب 

البســاط  ــحب  وس وغيرهــا(،  ــات  للبلدي

ــم،  ه وطغيان الشــيوخ  أقــدام  تحــت  مــن 

ــي  ف شــركاء  فنحــن  ــك  ذل نفعــل  ــم  ل إن 

ــي  وبالتال ــه،  ي عل هــم  مــا  ــى  إل ــم  ه ايصال

ــا  ن ألن ــان  بالطغي ــم  اتهامه ــا  ن ل يحــق  ال 

ــا  ن جــال لهــم وأوصل ــحنا امل نحــن مــن أفس

ــا  بمصائرن ليتحكمــوا  ــم  ه ي عل هــم  مــا 

. ــا  علين ــا  ن طغيان ــزدادوا  وي

:
ً
أخيرا

بمــا  يفكــروا  أن  القــادة  ــى  عل فمــا 

ــجيع  تش خــال  مــن  ــة  القضي يخــدم 

برامــج  ــي  ف الشــباب  دور  ــل  تفعي و 

ــة،  )الرياضي األنشــطة  ــل  مث ــم،  ه أحزاب

ــة،  االقتصادي ــة،  خدمي ال ــة،  الثقافي

ــة  ي والبيئ ــة  اإلعامي ــة،  االجتماعي

ــم  ه تلقين عــدم  شــريطة  ــخ(،  ...ال

الشــباب  هــؤالء  ألن  ــة،  ي حزب ــدات  أجن

ــرات  خب ال واكتســابهم  الزمــن  مــرور  مــع 

ــي  ــة مــن النشــاط ف ل ــى كت ســيتحولون إل

ــا مســتقبل  ه ــاة، ومن حي كافــة مجــاالت ال

ــات  معطي ضــوء  ــي  ف  
ً
ا سياســي ــرد  ـ

ُ
الك

ــة. ل املقب ــة  املرحل

المحامي صالح عيسى
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املنطقة اآلمنة وقضية إدلب قبل احلل النهائي...

األزمــة  متابعــة  خــال  مــن  يتأكــد 

وروســيا  ــكا  أمري مــن  كل  ــم 
ّ

تحك الســورية 

وبزمــام  ومســاراتها  األحــداث  ــات  بمجري

تفاهمــات  وفــق  ــات،  البداي ــذ  من ــا  ه في األمــور 

مناطــق  تقاســم  عــن  ــة  ن معل ــر  غي ــة  ضمني

ــى  عل والقضــاء  األدوار،  ــع  وتوزي النفــوذ, 

كالنصــرة  حة  املســل ــة  ي اإلرهاب املنظمــات 

أطــراف  وإضعــاف  وأخواتهمــا،  وداعــش 

واملدعومــة  رة  املســّي ــة  ي الراديكال املعارضــة 

 
ً
ا  وعســكري

ً
ــة )سياســيا ــل دوٍل إقليمي مــن قب

ودور  وجــود  ــاء  ه إن ــي  وبالتال  ،)...
ً
ا ولوجســتي

 واملنظمــات 
ً
ــا ي ــا ثان ــم تركي  ث

ً
ــران أوال كل مــن إي

ــوري.  ــف الس ــي املل ــا ف ــة لهم ــع التابع جامي وامل

ــات  ي العمل اإلطــار  هــذا  ــي  ف ــدرج  ن وت

 
ً
ــذا ــب تنفي ــي إدل ف  

ً
ــا ي ــرة حال العســكرية الدائ

 عــن 
ً
ــا ي ــن عمل ــي أعل ت ــات »أســتانا« ال التفاقي

جدواهــا. وعــدم  ــا  ه صاحيت ــاء  ه ت ان

ــي حســم املعــارك  ف ــردد والتباطــؤ  ت ال أمــا 

ــا: عــدم حصــول  ــدة، أوله فتعــود ألســباٍب عدي

ــا  تركي مــن  كل  ــدات  أجن ــن  ي ب ــام  ت ال التوافــق 

 ،  S400 ــخ  الصواري صفقــة  ــل:  مث وروســيا، 

ســوريا  ودســتور  ــي،  حال ال النظــام  ــر  ومصي

ــي  الدول الرفــض  ــا:  ه ي ثان املســتقبل...، 

وطريقــة  لشــكل  خاصــة  بصــورة  ــي  واألمريك

مــن  الشــديد  ــر  التحذي مــع  جمــات  اله

حــدوث   ل
ً
ــا ب ــة، تجن حة كيماوي اســتخدام أســل

ــن  ي ي ــة بشــرية بســبب تداخــل اإلرهاب ــة كارث أي

ــاء  ن أث همــا  بين الفصــل  ــة  وصعوب ــن  ي ي واملدن

ــزوح أعــداٍد  ــل ون ــى قت ــؤدي إل القصــف، ممــا ي

ــا:  ه ث وثال وإيواءهــا،  احتواءهــا  ــرة يصعــب  ي كب

ــات  ــر العاق ي ــكا لتوت ى أمري ــع ــم، تس ــو األه وه

ــي  وبالتال واســتنزافهما،  ــا  وتركي روســيا  ــن  ي ب

ــى الســاحة الســورية  ها عل فــرض اســتراتيجيت

ــي  حــل وفــق القــرار األمم ودفــع األزمــة نحــو ال

ــى »تجميد  ــا القائمــة عل ه خطت  ل
ً
ــذا 2254 تنفي

األمــن  ــة  حماي ــى  عل القائمــة  األوضــاع« 

ــي شــمال شــرق الفــرات )بعــدم  واالســتقرار ف

ــة  وأي اإلدارة  ــن  ي ب عســكري  اصطــدام  حــدوث 

ــا  جهــات أخــرى كقــوات النظــام وحلفــاء تركي

ــب األوضــاع  ي ــم  ترت ت ــران(، ريثمــا ي وأنصــار إي

حــل  لل األجــواء  ــة  وتهيئ الظــروف  وانضــاج 

وال  املســؤولين  تصريحــات  ــع  جمي ــي.  ائ ه الن

ــف  التحال مبعــوث  جيفــري  جيمــس  ســيما 

ــة  ــي لهزيمــة داعــش عــن املنطقــة اآلمن الدول

عــن  ــل  التفاصي مــن  ــو  وتخل حــة  واض ــر  غي

كامــل  ي  ســتغط )هــل  إنشــائها  ــات  ي وآل شــكل 

؟ 
ً
ــن أيضــا حــدودي لتشــمل عفري الشــريط ال

ــي  األرا�س داخــل  ــا  عمقه ســيكون  وكــم 

ــا؟(،  ه ــا في جــم ودور تركي الســورية؟ مــا هــو ح

ــي بحاجــة لتوفــر عــدة شــروط إلنجازهــا،  فه

ــي، وتحقيــق  أهمهــا: إيجــاد توافــق وتعــاون دول

األطــراف  وهواجــس  ــح  مصال ــن  ي ب ــوازن  ت

ــي،  الترك )كاألمــن  مباشــر  بشــكل  ــة  املعني

والســيادة الســورية، والوجــود الكــوردي،...(، 

ســوريا  شــكل  وتخــدم  ــد  تمّه ــة  أرضي ــر  وتوفي

ومشــاريع  ــط  خرائ ــي  ف املرســوم  املســتقبل 

ســتكون  )هــل  املتنفــذة  ــى  العظم ــدول  ال

ــة  مركزي ال  أم  ــة؟  ي محل إدارات  أم  ــة؟  ي فدرال

لكافــة  ــة  ي فعل مشــاركة  ــن  وتأمي ــة؟(،  إداري

ــي  ــية ف ــة والسياس ــة والديني ــات العرقي املكون

األساســية  ــا  ه ركيزت ــي  ت وال املنطقــة،  إدارات 

ــي تديرهــا مجلــس  ــة الت ي حال ــة ال ي اإلدارة الذات

ــا قــوات  ه ــي )مســد( وتحمي ســوريا الديمقراط

)قســد(. ــة  الديمقراطي ســوريا 

لتشــكيل  ــق  الطري خارطــة  أمــا 

التفاهمــات  ــى  عل فتتوقــف  ــة  اآلمن املنطقــة 

ــة  ي حل وامل ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول والتوافقــات 

ــة  ــة واملســائل األمني ــح االقتصادي ــى املصال عل

واحــدة  ســلة  ضمــن  السياســية  واملشــاريع 

املنطقــة  تخــص  ــي  ت ال القــرن«  »صفقــة 

ــا  ه وأنظمت شــعوبها  ــر  مصي وتحــدد  ــا  ه برمت

.
ً
مســتقبا

تركيا... وخطيئة عفرين

ــة  التركي ــة  خارجي ال السياســة  شــهدت 

ــات  للتحدي اســتجابة  ــة  دراماتيكي ــرات  تغي

وفقــدان  ــي،  اإلقليم املســتوى  ــى  عل ــة  األمني

ــي إدارة السياســة  ــا ف ــد مــن أوراقه أنقــرة للمزي

بصــورة  األوســط  الشــرق  تجــاه  ــة  خارجي ال

بصــورة  وســوريا  العــراق  وتجــاه  عامــة، 

خاصــة.

الكــردي  ــي  القوم الطمــوح  ــة  تنمي إن 

السياســية  ــا  ي الفوب مــن  ــة  حال أفــرزت 

كــردي  اســتقال  أي  أن  خاصــة  ــا،  تركي ــدى  ل

خطــرا  يعــد  ــة  التركي ــة  الدول حــدود  ــى  عل

ــة  التركي ــي  األرا�س وحــدة  ــى  عل اســتراتيجيا 

 
ً
طبعــا ــة،  القومي ــا  ه حت ومصل ــا  ه أمن ــك  وكذل

أنقــرة.  ــي  ف القــرار  ــاع  صن حســب 

مــن  ــة  حال الســورية  ــة  املعضل أفــرزت 

ــة  التركي ــة  خارجي ال السياســة  ــي  ف ــاك  ب االرت

ــي  ــق التاريخ ــتراتيجية العم ــن اس ــا ع ه وأبعدت

ــر  ي الكث ــا  تركي ــى  عل وفــرت  ــي  ت ال ــي،  والثقاف

ــى  عل ــة  االقتصادي ــازات  ي واالمت ــد  جه ال مــن 

األوســط.  الشــرق  ــي  ف ــي  اإلقليم املســتوى 

دور  ــي  تنام ظاهــرة  مــن  ــي  الترك التخــوف  ان 

ــك  أرب قــد  ــة  الكردي ــة  القومي حــركات  ال

أنقــرة،  ــدى  ل القــرار  صناعــة  ــي  ف ــات  األولوي

ــراك  األت ــدى  ل ــة  الرؤي هــذه  تنظــم  ــم  ل وإذا 

ــة الفقــد واالســتفادة فــإن النمــو  وفــق معادل

ــي  الترك ــي  الداخل واالســتقرار  االقتصــادي 

ــي  وسيا�س ــي  أمن ــزال  لزل يتعرضــان  قــد 

أن  خاصــة  ــي،  الترك ــي  االجتماع األمــن  ــدد  ه ي

ــا  ه ذروت ــي  ف ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول ــات  التجاذب

ــن ســوريا والعــراق، وأن أي مغامــرة  ــي كل ِم ف

ــح  ــر مدروســة ســوف تضــر باملصال ــة غي تركي

تتحــول  أن  بعــد  ــة،  التركي االســتراتيجية 

ــي  ــي وف ــي الداخــل الترك ــات ف ي الشــعوب واألقل

ــح  للمصال أعــداء  ــى  إل ــة  اإلقليمي حدودهــا 

ــة. التركي

ــن -رغــم  ــي عفري ــة العســكرية ف ي والعمل

ــى  عل أنقــرة  تخــدم  ال  ــة-  اإلعامي األهــداف 

يشــكلون  األكــراد  ألن  ــك  وذل ــد،  البعي املــدى 

ــح  املصال ــدد  ه ي أن  يمكــن   
ً
ــا حدودي  

ً
شــريطا

ــة،  مرحل ــة  أي ــي  ف ــي  القوم ــا  ه وأمن ــة  التركي

ي  الكردســتان العمــال  حــزب  قــرر  مــا  وإذا 

ــا.  تركي ضــد  الشــاملة  حــرب  ال ــة  حال إعــان 

الســوري  النظــام  فــإن  اآلخــر  ــب  جان ال ــي  وِف

ســيكون املســتفيد مــن إضعــاف األكــراد بعــد 

ــش  جي وال ــة  ي العرب املعارضــة  ــة  حال تدهــور 

ــي  ــران الت حــر، فضــا عــن خدمــة إي الســوري ال

ــد لنفــوذ طهــران  ــي األكــراد عامــل تهدي ــرى ف ت

ــر  ي ــي نفــس املضمــار التأث ــا، وف ــي تركي ــد ف املتزاي

ــة  حال ــق  وخل ــي  الترك التواجــد  ــى  عل  
ً
ا ب ســل

ــس  لي الكــورد  ــل  قب مــن  أنقــرة  ضــد  العــداوة 

ــي  اإلقليم البعــد  ــي  ف وإنمــا  ــا  تركي ــي  ف فقــط 

أيضــا.

ــدار  ت ــي  ت ال العســكرية  ــة  ي العقل إن 

أنقــرة  ــي  ف ــة  خارجي ال السياســة  ملفــات  ــا  ه ب

حــة  الواض االســتراتيجية  انعــدام  عــن  ــر  تعب

ــح  ــدة املــدى للمصال ــى دراســة بعي القائمــة عل

مــع  العاقــة  خاصــة  املنطقــة،  ــي  ف ــة  التركي

ــي.  واإلقليم ــي  حل امل ــن  البعدي ــي  ف الكــرد 

ــوازن  ت وإعــادة  ــة  اإلقليمي ــات  التجاذب إن 

الشــرق  ــي  ف ــن  ي ي الدول ــن  ي الاعب ــن  ي ب القــوى 

ــة،  ــر واقعي ــة أكث ــة تركي ــب رؤي األوســط تتطل

ــع القــرار  ــة صن ــي عملي وكذلــك إعــادة النظــر ف

االنقــاب،  بعــد  مــا  ــة  مرحل ــي  ف ــي  خارج ال

ــي  ف ــة  ي األمن األداة  اســتخدام  ــي  ف ــط  فالتفري

ــة  حال اســتمرار  ــك  وكذل ــي  خارج ال البعــد 

ــة  حال عــن  ــر  تعب الداخــل  ــي  ف الطــوارئ 

ــدو  ب ــي، وي ــع القــرار الترك ــي صن الااســتقرار ف

أروقــة  ــي  ف ــة  الطاغي ــي  ه األكــراد  عقــدة  أن 

أنقــرة. ــي  ف ــة  حيوي ال املؤسســات 

أكــراد  ضــد  العســكرية  ــات  ي العمل

ــر  غي ــة  مرحل ــي  ف  
ً
ــرا خطي تدخــا  تعــد  ســوريا 

ــي  ف عكســية  ــج  نتائ إال  تفــرز  وال  مســتقرة 

ــا  ــتقرار تركي ــد. إن اس ــط والبعي ــدى املتوس امل

ــا بالســام مــع الكــورد  ي مرتبــط ارتباطــا تكامل

ــرد  ــع الك ــوار م ج ــن ال ــي وحس ــل الترك ــي الداخ ف

ــة  املعضل وإن  وســوريا،  العــراق  مــن  كل  ــي  ف

مشــاريع  ــت  عرقل قــد  انقــرة  ــدى  ل ــة  الكردي

ــا،  تركي ــي  ف ــة  اقتصادي ــة  وتنمي ــة  ديمقراطي

ــي  ت ال ــوازن  ت ال ــراك إدراك حقيقــة  ــى األت وعل

مــا  معــادالت  ــي  ف الكــوردي  الرقــم  ــا  يصنعه

ــي. العرب ــع  ي الرب بعــد 

ــي  ــى اســتقرار سيا�س إن األكــراد بحاجــة إل

ــى  ــي ال يتحــول العامــل الكــوردي إل ــي لك وأمن

ــا  ه ب تضــرب  ــى  العظم القــوى  ــدي  أي ب ورقــة 

ــا بحاجة  ــا والكــرد، وكذلــك تركي ــح تركي مصال

ــة مــن  ــرام اإلرادة الكردي ــى عاقــة ســام واحت إل

االســتقرار  مســتقبل  ــى  عل حفــاظ  ال أجــل 

ــة. التركي ــة  للدول بالنســبة  والســام 

بالعامــل  تحــل  ال  األكــراد  عقــدة 

ختلفــة  امل ــة  التاريخي ــرات  والفت العســكري، 

أن  وأتصــور  حقيقــة،  ال هــذه  ــت  أثبت

بضاعــة  مجــرد  ــي  ه العســكرية  ــات  ي العمل

ــة  والتنمي ــة  العدال تســتخدمها  ــة  ي انتخاب

ــة  ــي، خاص ــام الترك ــرأي الع ــة ال ــل تعبئ ــن أج م

السياســية  خطــط  ال ــي دعــم  ف ــه،  من ــي  القوم

بقــاء  خاصــة  ــة،  والتنمي ــة  للعدال القادمــة 

ــي  ف ــي  السيا�س الهــرم  قمــة  ــى  عل أردوغــان 

ــن  ي ب العالقــة  املســائل  جــة  معال إن  ــا.  تركي

ــة. ــا فوهــة البندقي ه شــعوب املنطقــة ال تحل

* كاتب كردي - لندن
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ــه  وامتنان شــكره  عــن  ــا  ه في ــر  عّب  
ً
كلمــة

ــع مــن حضــر مــن ضيــوف ولرئيــس  جمي ل

ــع  وجمي ــم  ي اإلقل ــان  برمل وأعضــاء 

مــا  ــا- حســب  ه ــث جــاء في ــه، حي مواطني

حكومــة  رئاســة  موقــع  ــي  ف منشــور  هــو 

: ــم ي اإلقل

ــات  الذكري مــن  ذكــرى  ))أســوء 

لداعــش  ــي  الوح�ض جــوم  اله ــة،  ب القري

ــات وقــرى  ــد مــن مــدن وقصب ــى العدي عل

أســاليب  والعــراق،  كوردســتان  ــم  ي إقل

ــت  أصاب داعــش  ــي  ي إرهاب ــد  عن ــل  القت

هــزت  ــا،  ه ل ــل  مثي ال  بصدمــة  ــع  جمي ال

البيشــمركة  قــوات  حــت  نج ــا...  ي الدن

ــف  التحال مــع  والتضامــن  بالتعــاون 

ــى  إل  
ً
ــا جنب ــكا،  أمري ــادة  بقي ــي  الدول

حشــد  وال ــة  العراقي القــوات  مــع  ــب  جن

ــة  ل حت امل املناطــق  ــر  تحري ــي  ف ي،  الشــعب

ــر  ــوا األس ــن عان ــن الذي ــر املواطني وتحري

ــا  ن كل داعــش؛  ــر  ي ن تحــت  ــاد  واالضطه

أجــل  مــن  ــرة  ي كب ــات  حي تض ــا  حين ض

ومــن  ــاة  حي ال وحــق  والترفــع  ــة،  حري ال

دول  ــت  لعب وشــعبنا...  ــا  وطنن أجــل 

 
ً
ــرا مؤث  

ً
دورا داعــش  ضــد  ــف  التحال

البيشــمركة  مــع  التعــاون  ــي  ف  
ً
ــجاعا وش

ــم للتخلــص مــن ســلطة  ه ي واإلشــراف عل

داعــش. ــي  ي إرهاب

ــي  فدرال ــم  ي كإقل كوردســتان  ــم  ي إقل

ــه جــزء  أن ب ــت  ب أث العــراق،  ــي  ف دســتوري 

جتمــع  وامل املنطقــة  ــي  ف ــر  ومؤث ــارز  ب

ــة  حماي ــي  ف ــارز  ب دور  ــه  ول ــي  الدول

ــة  االقتصادي ــة  واملعادل االســتقرار 

وكافــة  املنطقــة.  ــي  ف والسياســية  

ــة  واالقتصادي السياســية  التطــورات 

للمنطقــة  ــة  واالجتماعي ــة  والثقافي

ــى  عل املباشــر  ــر  ي التأث ــا  ه ل ــم  والعال

ــل  ــإن املراح ــه ف ــتان... علي ــم كوردس إقلي

 
ً
 وتنســيقا

ً
ــا ــا تعاون ــب من القادمــة تتطل

ــم  ي إقل لعاقــات  ــر  أكث  
ً
ــرا وتطوي

املنطقــة  العــراق ودول  مــع  كوردســتان 

أجــل  ومــن  ــم،  العال ــي  ف ــا  ن وأصدقائ

حــة املشــتركة  ــى أســاس املصل ــك وعل ذل

ــد  ي مــّد  ــود  ن ــادل،  املتب ــرام  واالحت

املشــترك  والعمــل  والتنســيق  التعــاون 

ــع. جمي ال ــى  إل

حكومــة  ال مــع  نعمــل  أن  ــي  ينبغ

ــى  عل ــور  للعث بغــداد  ــي  ف ــة  االتحادي

ــول مشــتركة ضمــن إطــار الدســتور  حل

ــذي  ال الدســتور  ــي،  العراق االتحــادي 

ــذ  من ــه  ب ــم  تحل العــراق  شــعوب  ــت  كان

لعــراق  األســاس  ليكــون  ســنوات 

وكل  ــم  ي اإلقل حقــوق  ويضمــن  ــد،  جدي

ــي  ديمقراط حكــم  إطــار  ــي  ف ــن  ي العراقي

صــوت  ــذي  ال الدســتور  اتحــادي، 

ــي  ف ــن  ي حــه أربعــة أخمــاس الناخب لصال

االتحــادي  الدســتور  العــراق...  عمــوم 

مــواده  ــع  جمي ــذ  تنفي ســيكون  ــذي  ال

والتفاهــم  ــش  للتعاي  
ً
ــا ضمان ــوده  ن وب

ــة  ي العمل ــز  وتعزي اآلخــر  ــول  وقب

العــراق. ــي  ف السياســية 

ــد  البعي ــا  تاريخن ــي  ف حــرب  ال ــت  كان

ــف  والتخل للدمــار   
ً
ا ســبب ــب،  والقري

االقتصــادي...  ــكاس  ت واالن ــي  االجتماع

بالتســامح  ــي  املا�ض جــراح  ــداوي  ن ل

باالنتقــام  ــس  ي ول الصــدر،  وســعة 

ــش...  ــع التعاي ــق م ــي ال تتف ــط الت خط وال

ــة  طيب ــا  وبنواي وبصراحــة   
ً
معــا لنتخــذ 

ــة،  وطني ومواقــف  الئقــة  وأعمــال 

ــى  عل االتفــاق  باتجــاه  ــاءة  ن ب خطــوات 

حكــم  ــد ول ل لب ــق مشــتركة ل خارطــة طري

ــي  ن والدي ــي  القوم ــز  ي التمي مــن  خــاٍل 

ــي. واملناطق ــي  واملذهب

لنرســم  ــم،  ي اإلقل ــد  صعي ــى  وعل

ــة  االجتماعي حــة  املصال سياســة   
ً
معــا

االقتصــادي  واالنتعــاش  ــش  والتعاي

ــرات  ي التغي إن  ــي،  السيا�ض والتوافــق 

ــة  رؤي ــب  تتطل ــم  ي اإلقل ــي  ف الســريعة 

ــقاق  ــاف والش خ ــن ال  ع
ً
ــدا ــتركة بعي مش

االتفــاق. وعــدم 

ــة وتنميــة عاقــات اإلقليــم  إن حماي

ــي  ت ال ــة  ي الدول والقــوى  األصدقــاء  مــع 

ــراه  وت ــم  ي اإلقل واســتقرار  بقــاء  ــد  تري

مهمــة  ســتكون  ــا،  ه حت مصل ــي  ف يصــب 

 نعلم أنه 
ً
رئيس اإلقليم. فنحن جميعا

ومســاعدات  والتنســيق  التعــاون  ــوال  ل

أن  داعــش  ــة، ألســتطاع  ي الدول القــوات 

ــر، بكوردســتان  ي ــر بكث  أكب
ً
حــق ضــررا يل

أن  شــك  فــا  ــم.  وبالعال وبالعــراق 

ــا  أدي العســكري  والدعــم  املســاعدات 

ــش. ــة داع ــا وهزيم ــار مقاومتن ــى انتص إل

ــتحق  ــا، نس ن ــن اختافات ــم م فبالرغ

ــي  حال ال ــل  جي لل أفضــل   
ً
مســتقبا

نجــاح  إن  املســتقبلية؛  ــا  ن وألجيال

الدراســة  مجــاالت  ــي  ف ــد  جدي ال ــل  جي ال

والثقافــة  ــم  العل ــي  ف ــرة  خب وال ــم  والتعل

والطــب  والهندســة  ــا،  والتكنولوجي

النفــس،  ــم  وعل االجتمــاع  ــوم  وعل

اإلنســانية،  والعاقــات  ــخ  والتاري

ــر  أكث مســتقبل  صــوب  ــا  ن ب ي  ســتم�ض

.
ً
إشــراقا

ــي  االجتماع ــا  نمون تعايشــنا،  إن 

كل  ــي  وف ــي،  والسيا�ض واالقتصــادي 

العمــل  ــى  إل بحاجــة  األخــرى،  جــاالت  امل

ــة  ــى الطبيع ــاظ عل حف ــم لل ــاد واملائ ج ال

ــي  ــة الت والبيئــة، بحيــث ال تتضــرر البيئ

خــال  ــاة  حي لل ــس  ي الرئ املصــدر  ــي  ه

ــة  ــي املرحل ــة وف ي حال ــؤوليتنا ال ــرة مس فت

القادمــة.

كل  ى  وسنســع بجــد،  ســنعمل 

الدســتورية  حقــوق  ال ــق  لتحقي ي  ســع

حقــوق  ولضمــان  كوردســتان،  ــم  ي إلقل

ــادئ  ومب ــم  وقي ــات  حري وال اإلنســان 

حقــوق  وضمــان  املتحضــر،  ــم  العال

وشــرائح  طبقــات  كل  ومســتحقات 

ــواع  أن كل  ــى  عل والقضــاء  جتمــع،  امل

ــام  والوئ ــش  التعاي ــد  وتوطي ــف،  العن

جميع  ي بلد يكون بلد ال وقبول اآلخر ف

إن  ــده.  ل ب ــه  أن ب ــه  في فــرد  كل  ويشــعر 

 ،
ً
جميعــا ــا  علين تشــرق  واحــدة   

ً
شمســا

ــا،  تغطين ــي  ت ال ــي  ه واحــدة  وســماء 

واحــد.((. ــا  ومصيرن ومســتقبلنا 

ــي  مح حضــور  ال ــن  ي ب مــن  وكان 

ــدة  ــزب الوحـ ــكرتير ح ــيخ – س ــن ش الدي

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــمية،  ــوٍة رس  لدع
ً
ــة ــر تلبي ي ــذي زار هول ال

ٍة  ــر رســال ــي عب ــأ الرئيــس بارزان والــذي هن

ــه  ل  
ً
ــا متمني ــار،  أي  29 ــي  ف ــة،  بالكردي

ــي  ــه، وف ــي أداء مهامــه وواجبات ف النجــاح 

ــة  ــم الســلم والعدال العمــل مــن أجــل قّي

أفضــل. وغــٍد  ــة  حري وال

وعقــب حضــور املراســم قــال شــيخ 

ــة روداو:  ــع فضائي ــر م ــاء مباش ــي لق ــي ف آل

ــة  ملفت ــب  التنصي مراســم  ــت  )كان

العــراق...  كردســتان  ــخ  لتاري بالنســبة 

ــر  ب يعت وهــذا   ،
ً
ــزا ممي حضــور  ال وكان 

ــة  حماي ضــرورة  ــى  عل  
ً
ــا ي ودل  

ً
ــا عنوان

ــى  ــرد تبق ـ
ُ

ــي الك كردســتان العــراق... أمان

ــي  وف ــم  ي لإقل ــد  جدي ــس  ي وكرئ متقــدة؛ 

ــس  إدري نيجيرفــان  ــدة،  جدي ــة  مرحل

معروفــة  كاريزمــة  صاحــب  ــي  بارزان

ــه  ول ــد  جدي ــل  جي مــن  وهــو  وخاصــة، 

ــام  وامله العمــل  إدارة  ــي  ف ــة  غني ــة  تجرب

ومتابعــة  ــة  والوزاري ــة  البيروقرطي

ــي  ألهال ــة  اليومي ــاة  حي ال ــات  ب متطل

مــع  ــه  بعاقات معــروف  وهــو  ــم،  ي اإلقل

ــي  ــزة ف ــخصية ممي ــراق، وذو ش ــوار الع ج

حــوار وحــل األزمــات بأســاليب  مجــال ال

مــا  والعــراق  لكردســتان  حــوار...  ال

 
ً
ــة بداي وأزمــات،  مشــاكل  مــن  ــا  ه يكفي

االهتمــام  ــا  ه ي يول ــان  نيجيري ــس  ي الرئ

ــة  العراقي ــة  خارجي ال السياســات  وفــق 

ــم،  ي اإلقل ــي  ألهال ــة  اليومي ــح  واملصال

ــس حــزب  ي ــس رئ ي ــم ول ي ــس إقل ي وهــو رئ

ــه  لدي كان  إن  ــة...  عادي ــخصية  ش أو 

ألجــل  ــا  يخصصه وفرصــة،  وقــت 

ــل  ــه جزي ل ــردها،  ـ
ُ

ــي ســوريا وك ف الوضــع 

 
ً
ــة ــل جــاء تلبي ي ــى أرب ــي إل الشــكر... مجيئ

ــب،  التنصي مراســم  حضــور  لدعــوة 

وإذا  ــي؛  أخاق واجــٌب  ــه  إن ــد  وبالتأكي

ــا  ن ت رؤي ســنوصل  فرصــة،  ــاك  هن كان 

حــول  نيجيرفــان،  ــس  ي الرئ ــاب  جن ــى  إل

ــرد  ـ
ُ

ك وأوضــاع   
ً
عامــة الســوري  الوضــع 

.)
ً
خاصــة ســوريا 

ــوم  ي ــي،  بارزان ــس  ي الرئ ــف 
ّ
كل وقــد 

الســيد   ،2019 ــران  حزي  12 األربعــاء 

ي بمهام تشكيل حكومة  مسرور بارزان

د.  الســيدة  بحضــور  ــم،  ي لإقل ــدة  جدي

كردســتان،  ــان  برمل رئيســة  ــد  فري فــاال 

ــس  ي ــن قاســم محمــد رئ ــي بنكي والقا�ض

ــم كوردســتان. ي ــي إقل ــس القضــاء ف مجل

ــم  ي اإلقل رئاســة  منصــب  أن  ُيذكــر 

ي الرئيس مسعود   منذ تنح
ً
ي شاغرا بق

ــي  الثان تشــرين  مــن  األول  ــي  ف ــي  بارزان

ــة. ي القانون ــدة  امل ــاء  ه ت ان بعــد  2017م، 

... تتمة
ً
نيجيرفان بارزاني رئيسا
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باملشــاركة  لــه  لتســمح  أردوغــان  حكومــة 

فــي إدارة منطقــة عفريــن املحتلــة   
ً
رســميا

التــي  روژ(  )لشــكري  قــوات  إدخــال  أو 

 عــن 
ً
يدعــي املجلــس تابعيتهــا لــه إليهــا بــدال

واإلرهابييــن. اللصــوص 

صحيــٌح أن مناطــق اإلدارة الذاتيــة فــي 

 للديمقراطيــة 
ً
شــمال ســوريا ليســت واحــة

في ثنايا شــرقنا املبتلى بأشــكال االســتبداد 

والقمــع والــدوس علــى حقــوق اإلنســان، 

املســتدامة  للتنميــة  مجــال  هنــاك  ولكــن 

وتفعيــل املجتمــع املدنــي وتطويــر العمــل 

مــع  وتوســيعه،  وتنويعــه  السيا�ضــي 

واملجــال   
ً
نســبيا العامــة  الحريــات  توفــر 

دول  فبعــض  اإلعامــي؛  العمــل  ملمارســة 

لإرهــاب  املناهــض  الدولــي  التحالــف 

فــي ســياق  الكــردي  البيــت  ترتيــب  حــاول 
ُ
ت

قدراتهــا،  وتعزيــز  الذاتيــة  اإلدارة  تطويــر 

ذلــك  لتحقيــق  األقصــر  الطريــق  أن  إال 

وتقديــم  التخوينــي  الخطــاب  وقــف  هــو 

الـــ  تــرك  جانــب  إلــى  متبادلــة،  تنــازالت 

املعــارض  واالئتــاف  الســتنبول   ENKS

وعودتــه إلــى الســاحة الكرديــة فــي ســوريا، 

 لعمليــة الحــوار والتفاهــم 
ً
ليكــون مفتاحــا

توســيعها  وبالتالــي  الذاتيــة،  اإلدارة  مــع 

بيــن جميــع األطــراف التــي ينبغــي أن تعمــل 

 علــى عقــد مؤتمــر وطنــي كــردي عام، 
ً
ســويا

 جديــدة للعمــل املشــترك، فــي 
ً
يضــع أسســا

وقــٍت ولــى فيــه زمــن البحــث عــن الحصــص 

والصفقات، فيفتي- فيفتي أو ما شــابهها.

ترك االئتاف... تتمة

ــوم  ل ودب آداب  ليســانس  ــة  جامعي ال

مــع  ومشــرف  كمــدرس  وعمــل  ــة،  ي ترب

 /26/ مــدة  ــم  ي والتعل ــة  ي الترب وزارة 

ــة. متواصل ســنة 

ــي  الوطن بالكفــاح  ــدأ  ب كمــا 

أول  ــي  مؤس�ض مــن  وكان  ــي،  جماع وال

أدارهــا  أســتراليا،  ــي  ف ــردية  ـ
ُ

ك ــة  جمعي

ــة. ي متتال ســنين  ســت  ــي  حوال

 لبرنامــج 
ً
ــرا ــي عــام 1982 كان مدي وف

ــة  اإلنكليزي باللغــة  ي  أســبوع ــي  إذاع

 SER2 ــي إذاعــة ــة مــدة ســنتين ف والكردي

ومعــّد  كمســؤول  عمــل  كمــا   ،FM

املؤسســة  ــي  ف كــردي  لبرنامــج  ومقــدم 

ــة SBS RADIO مــن عــام 1984م  اإلذاعي

2015م. عــام  منتصــف  ــى  إل

أعماله:

ــد  العدي ــة  بكتاب ي  ســوره كل قــام 

الشــعرية  واملاحــم  ــات  الرواي مــن 

أشــهرها  مــن  ــرة،  القصي والقصــص 

ــة  ورواي  »Dewrêşê Evdî« حمــة  مل

 ،»Veger« ــة  ورواي  »Wendabûn«

ــرة  ي كث شــعرية  ــد  قصائ ــى  إل باإلضافــة 

ــل  مث ــرد  ـ
ُ

ك ــن  ي فنان ــا  ه بغنائ قــام  ــي  ت وال

غناهــا  ــي  ت ال  »Mihemedo« ــدة  قصي

ــران«. ي ــج »فقــه ت ــن آري ــان نظــام الدي الفن

مقــاالت  ي  ســوره كل ــب  كت كمــا 

كاآلدب  مختلفــة  مجــاالت  ــي  ف ــدة  عدي

ــة  االجتماعي والشــؤون  والسياســة 

ــة.  ي لتوعو وا

ــة  ي العرب باللغــة  مؤلفــات  ــه  ول

ــا  أوروب ــي  ف ــا  ه ــم طباعت ت ــي  ت ال ــة  ي واألملان

القــرن  وتســعينات  ــات  ثمانيني ــي  ف

. ــي �ض ملا ا

جــال  ــار2019,  أي شــهر  مــدى  ــى  عل

شــاهين  الكــردي  ــي  واإلعام ــب  الكات

ــة,  البطل ــي  ان كوب ــن  اب ي  ســور ه كل بكــر 

مــن  ــد  العدي وحضــر  ــا  أورب ــدان  ل ب ــي  ف

ــا  ه من ــة،  الثقافي ــدوات  ن وال األمســيات 

ــل منظمــة النمســا  اســتضافته مــن قب

وأمســية  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــلدورف  ــي دوس ــن ف ــة رنكي ــا جمعي ه أقامت

. ــة  ي األملان

ــده  قصائ مــن  ــد  العدي ــى  ألق

ــدة، وطــرح مشــروعه  جدي القديمــة وال

ــة  الكردي ــة  الذهني ــر  ي تغي بضــرورة 

ــم  القائ الكــردي  ــر  والتفكي القديمــة 

يجمــع  ــذي  ال ــد  القائ الفــرد  ــى  عل

ــص،  خل امل األوحــد  ــم  الزعي أو  الشــعب 

ــى  ــي وإل ــام الشــاعر أحمــدي خان ــذ أي من

ــة,  ي ــر هــذه العقل ي ــى تغي  إل
ً
ــا ــوم, داعي ي ال

ــر  عب ــر  تغي قــد  ــيء  �ض كل  أن  أكــدَّ  إذ 

ــى رؤســاء  قــرن، وقــد اعتمــد العــرب عل

بادهــم  ــي  ف فــدبَّ  مقدســين(  )كقــادة 

ــرام  االحت ومــع  خــراب،  وال االســتبداد 

ــه  ي ــكال عل ــد، فــإن االت للســروك والقائ

التدهــور.  مــن  ــد  املزي ــب ســوى  يجل ــن  ل

بحاجــة  »نحــن   :
ً
ــا قائ وأكمــل 

فــرد  كل  يجــد  أن  ــدة,  جدي ــة  لذهني

والنضــال  العمــل  ضمــن  نفســه 

تخصصــه,  حســب  وكل  ــي،  جماع ال

والطاقــات  ــرات  خب لل جامعــة  ــة  ذهني

ــاء شــعبنا«؛  ن ــدى أب ل ــة املوجــودة  ل الهائ

اللغــة  ــم  ي وتعل ــة  حماي ــى  عل وركــز 

لألطفــال  خــاص  وبشــكل  ــة،  الكردي

جمعيات وزيادة  والشباب، وتأسيس ال

ــي  ف ــة  والثقافي ــة  االجتماعي ا  نشــاطاته

ــداع  ــح آفــاق اإلب ــي تفت ت جــر ال ــدان امله ل ب

ــي  ي والتقــدم العلم والعمــل املؤسســات

واالقتصــادي.

ــة  الكردي ــة  ي جال ال حضــور  كان 

ــي  ت ال ــدوات  ن وال األمســيات  ــي  ف  
ً
ــزا ممي

ــم  ــث ت ي، حي حضرهــا الســيد ســور ه كل

ــر. وتقدي ــرام  احت ــكل  ب ــه  ب االحتفــاء 

شاهين سوره كلي... تتمة

 وحياة
ٌ
على ضفتي دجلة جتدد

ــم  ي إلقل ــد  جدي ال ــس  ي الرئ أدى 

نيجرفــان  األخ  العــراق  كردســتان 

ــه  منصب ــى  ليتول القســم  ــي  البرزان

مــن  ملفــت  حضــور  وســط  ــد  جدي ال

ــس  ي رئ وبحضــور  ــدة  عدي دول  ــي  ممثل

مــن  وفــود  وحضــور  ــي  الفيدرال العــراق 

ــاث  ث ال ــدول  ال مــن  ــة  الكردي األحــزاب 

قاســمها  ــي  ت ال ســوريا(  ـ  ــا  تركي ـ  ــران  )إي

حضــور الكــردي,  املشــترك هــو ضــرب ال

ــام جســام مــن ملفــات  ــث تنتظــره مه حي

ــت  البي ــب  ي وترت بغــداد  مــع  عالقــة 

ي  املؤسســات العمــل  ــل  وتفعي ــي  الداخل

ــواة  ن ــح  ليصب ــر،  أكث ــم  ي باإلقل ــوض  ه ن ل ل

ــاث  ث ال ــدول  ال ــي  ف الكــرد  يســتفيد 

ورقــة  ــح  ويصب ــه  ت تجرب مــن  األخــرى 

حــذو  العواصــم  ــك  ل ت لتحــذو  ضغــط 

ــي  التاريخ بالوجــود  معترفــة  بغــداد 

ــر مــن أهــم  ب ــذي يعت للشــعب الكــردي ال

ــف  مل لتطــوي  البشــرية،  ــا  ه ات مكون

ــات  ــر مــن أمه ي ــوب الكث ــٍة أدمــت قل حقب

ــن,  ه عيون وأدمعــت  األطــراف  ــع  جمي

ــن  ي ب ــة  وودي ــة  أخوي عاقــات  وإقامــة 

ســليمة،  أســس  ــى  عل األحــزاب  ــك  ل ت

ــخصية  ــرام ش ــة واحت ــن الوصاي  ع
ً
ــدا بعي

وطبيعــة  جــزء  كل  نضــال  ــة  وخصوصي

الشــعب  حقــوق  ل الناكــر  النظــام 

ــق  تحقي ــرب  ويقت املشــروعة,  الكــردي 

حقوقــه  ــل  ي ن ــي  ف الكــردي  شــعبنا  ــم  حل

ــود  ــة بوج ــق الدولي ــود واملواثي ــق العه وف

ــي  ت وال املنطقــة  ــي  ف ــى  العظم ــدول  ال

ــا،  حقوقن مــع  ــا  حه مصال تتعــارض  ال 

ــة  واقعي بشــعارات  ــي  التحل ــا  علين كمــا 

ــى مكتســباتنا واالبتعــاد عــن  تحافــظ عل

األوهــام  ــع  بي ت ــي  ت ال البراقــة  الشــعارات 

حضــور  وتتاجــر بأحــام شــعبنا, هــذا ال

مــن  ــا  ن أيدي ــحب  بس سيســاعدنا  ــذي  ال

تعــادي  ــي  ت ال ــة  اإلقليمي ــدول  ال ــادي  أي

ــي إحــدى  ــا نعتقــد ف ــا كبشــر إذ كن حقوقن

ــاعدنا  ــد تس ــا ق ه أّن ــخ ب ــن التاري ــل م املراح

وكان  ــا,  ه بين فيمــا  تناقضــات  بوجــود 

فنجــد  ــا،  يرافقن ــدوام  ال ــى  عل العكــس 

ــع التناقضــات  ــدول تتجــاوز جمي ــك ال ل ت

ــرف  ــادرة قــد تعت ــة مب ــى وأد أي وتتفــق عل

ــي  ف ــا  وهن حقــوق,  ال ــك  ل ت بأبســط 

ــزة  العزي ا  ســوري شــرق  وشــمال  شــمال 

ــدول  ى ال ــارات مكثفــة مــن وفــود لشــت زي

ــة  الفتي اإلدارة  ــى  عل لاطــاع  ــة،  ي األورب

تجــاوزت  ــي  ت ال اإلدارة  ــك  ل ت ــة،  ن املعل

ــذ  من ــة  املتوارث ــة  االجتماعي األمــراض 

ــى  عل وتعمــل  مــا،   
ً
نوعــا ــدة  عدي عقــود 

ــا  ه قوات وزارت  ــة,  الفوقي النزعــة  ــة  إزال

أجمــع  ــم  العال عــن   
ً
ــة نياب ــت  حارب ــي  ت ال

ــي  وه أال  ــة  وظامي ــة  ي إرهاب قــوة  ــى  أعت

القــوات  ــك  ل ت )داعــش(،  خافــة  ال ــة  دول

ــة  ا الديمقراطي ــي قــوات ســوري ــة ف املتمثل

ــة  حماي وحــدات  الفقــري  وعمودهــا 

الواجــب  ــم  يحّت ــث  حي ــرأة,  وامل الشــعب 

حافظــة  امل ــدول  ال ــك  ل ت ــى  عل ــي  األخاق

واســتقرار  املنطقــة  هــذه  أمــان  ــى  عل

اإليمــان,  حــاالت  أضعــف  ــي  ف ا  شــعوبه

ــة  وطني معارضــة  ــق  خل ــى  عل والعمــل 

ــة  ــر مرهون ــا، غي ه ــا وقرارات ه ــك إرادت تمتل

ــة  واإلقليمي ــة  خارجي ال ــدول  ال بإحــدى 

ي الداخل الســوري,  ي لها مطامعها ف الت

حــل  بال ــة  مؤمن ــة  ي مدن معارضــة 

ــا الســورية املســتدامة  ــي ألزمتن السيا�ض

ــجر والبشــر،  جــر والش ح ــت ال ــي طال ت ال

ورائحــة  الســاح  قعقعــة  عــن   
ً
ــدا بعي

ــورية  ــرة الس جزي ــن ال ــق م ــارود, تنطل ب ال

ــر,  واملصي الوطــن  وحــدة  ــى  عل لتؤكــد 

ــق الشــام، ليعــود   مــع جل
ً
مناشــدة ســاما

 
ً
ســلما ــه  من يتدفــق  ــردى  ب ا  شــريانه

 
ً
ــة  وحري

ً
ــاواة ــا مس ه ــر غوطت ، لتنث

ً
ــاما وس

ــب. حبي ال الوطــن  أرجــاء  ــي  ف  
ً
ــة وعدال

د. بنكين حمزة
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وحـــدة  يــزال  وال  كان  وأمانيهــم  ســوريا  فــي  ـــرد 
ُ

الك ديــدن 

تاريخهــم  فــي  عانــوا  ملــا  السياســية،  حركتهــم  صفــوف 

وحاضرهــم مــن مواقــف مؤملــة ووقائــع مؤســفة ناجمــة عــن 

البعــض  بيــن  العــداء  درجــة  إلــى  وتنابذهــا  أطرافهــا  ــف 
ُ
خال

َ
ت

.
ً
أحيانــا

تفاصيــل انقســام الحركــة الكرديــة فــي ســوريا متشــعبة 

مــع  فــي وارد ســردها؛ ولكــن  مــّر عقــود، لســنا  وطويلــة علــى 

ومخلصــة  مضنيــة  جهــود  ُبذلــت  الســورية  األزمــة  بدايــات 

لتوحيــد صفوفهــا، وقــد تأسســت الهيئــة الكرديــة العليــا فــي 

تمــوز 2012، التــي حظيــت بتأييــد جماهيــري عــارم، فلــم تــُرق 

الهيكلــة  اعتبــار  يمكــن  »ال  فــي حينــه:  قــال  الــذي  ألردوغــان 

هيكلــة  هــذه  كرديــة،  هيكلــة  ســورية(  شــمال  )فــي  الجديــدة 

PYD، PKK، وســيكون لهــا مــكان فــي توازناتنــا الحساســة. لــن 

 إلــى تصريحــاٍت رافضــة لتلــك 
ً
نبــارك هــذا التكويــن«، إضافــة

الهيئــة مــن مســؤولين أتــراك آخريــن، أعلنــت بموجبهــا تركيــا 

 حمــراء( 
ً
أنهــا لــن تســمح بتشــكيٍل كــردي، ورســمت )خطوطــا

لســوريا.

وجــٌه عــام لــدى الحركــة بعــدم االنخــراط فــي 
َ
كان هنــاك ت

أطــر املعارضــة الســورية التــي كانــت فــي حالــة تشــتت وتخبــط، 

 عنــه بعــض أحزابهــا، وضمــن توازنــات مفروضــة 
َّ

الــذي شــذ

لـــ  االنضمــام  إلــى   ENKS الكــردي  الوطنــي  املجلــس  جــّر  تــم 

تنظيــم  عليــه  هيمــن  الــذي  الســورية(  املعارضــة  )ائتــاف 

تحفــظ  رغــم  وتركيــا،  قطــر  وحكومتــي  املســلمين  اإلخــوان 

بعــض أحزابــه وتخطــي شــرطي املجلــس فــي االعتــراف بــإدارٍة 

)الثــورة  فــي  املجلــس  ومشــاركة  الكرديــة  للمناطــق  ذاتيــة 

املســلح. العســكري-  العمــل  دون  الســلمية( 

بالســلطة  االســتفراد  ونزعــات  االنتهــاكات  كانــت  وإن 

بقــاء  ولكــن  الكــردي،  االنقســام  مســببات  مــن  والقــرار 

إخــوان مســلمين  اســتنبول-  ENKS ضمــن محــور  املجلــس 

الســبب  كانــت  عليــه،  أنقــرة  مارســتها  التــي  والضغــوط 

األســاس لتعمقــه وفــي تفشــيل املرجعيــة الكرديــة التــي ُولــدت 

.2014 األول  تشــرين  دهــوك-  اتفــاق  ُبعيــد   
ً
مشــوهة

فــي  فشــلوا  قــد  وغيرهمــا  واإلخــوان  أنقــرة  أن  قلنــا  وإذا 

بجماعــات  وربطهــا  متعــددة  مســلحة  كرديــة  كيانــات  خلــق 

كــردي،  كــردي-  اقتتــال  افتعــال  وفــي  راديكاليــة،  إســامية 

رغــم محاوالتهــم الحثيثــة وتقديمهــم عــروض مــال سيا�ضــي 

واملــرأة  الشــعب  حمايــة  وحـــدات  لتتبــوأ  ســخية،  وســاح 

YPG-YPJ شــرف الدفــاع عــن مناطقنــا... فإنهــم قــد نجحــوا 

فــي تأجيــج الخافــات بيــن الـــ ENKS واإلدارة الذاتيــة وإبعــاد 

احتــال  لتبريــر عمليــة  منهــا  االســتفادة  وفــي  عنهــا،  املجلــس 

عفريــن.

لــدى   ENKS للـــ  تشــفع  لــم  التنــازالت  كل 

ك االئتالف... 
ْ
ر
َ
ت

هو املفتاح !!!

شاهني سور ه كلي يدعو إىل تغيري الذهنية الكردية السائدة

 إلقليم كـردستان العراق
ً
 جديدا

ً
 نيجريفان بارزاني رئيسا

بحضــور   ،2019/6/10 ــن  ي ن االث ــوم  ي ــر  ظه ــل  قب

ــور  الدكت رأســهم  ــى  عل ــخص،  ش ــف  أل مــن  ــر  أكث

االتحــادي،  العــراق  ــة  جمهوري ــس  ي رئ ــح  صال برهــم 

ــس  ــي، الرئي ــان العراق ــس البرمل ــي رئي حلبو�ض ــد ال محم

ــر  وزي ــو  أوغل جــاوش  ــود  مول ــي،  بارزان مســعود 

ــة  الدول ــر  وزي الســبهان  ثامــر  ــي،  الترك ــة  خارجي ال

دول  ــي  وممثل ســفراء  ــج،  ي خل ال لشــؤون  الســعودي 

وقــادة  دبلوماســيين  العــراق،  ــي  ف ــة  ي وأجنب ــة  ي عرب

ــي  ــية ف ــراف سياس ــة وأط ــية وديني ــخصيات سياس وش

 
ً
ــا  وعرب

ً
ــردا ـ

ُ
ــم كردســتان والعــراق ودول أخــرى، ك إقلي

ــد هللا  ــي قاعــة الشــهيد ســعد عب ف قيمــت 
ُ
ــب، أ وأجان

ي  الرســم ــألداء  ل ــة  ي البرملان جلســة  ال ــل  ي أرب ــة  ن بمدي

ــس  ي ــي رئ ــة للســيد نيجرفــان بارزان ي ــن القانون لليمي

ــل  قب مــن  ــه  انتخاب جــرى  ــذي  ال كوردســتان،  ــم  ي إقل

ــو/ ــخ 28 ماي ــي جلســة عقدهــا بتاري ــم ف ي ــان اإلقل برمل

.2019 ــار  أي

ــرت  ــدة، عّب ــات ع ــب كلم ــل التنصي ــي حف ــت ف لقي
ُ
أ

ــد،  جدي ال ــس  ي للرئ ــا  ه ي ان ته عــن  ــى  األول بالدرجــة 

مهامــه. ــي  ف ــق  والتوفي بالنجــاح  ــه  ل ــي  والتمن

نيجيرفــان  ــس  ي الرئ ــى  ألق وقــد 

مــزرى  ــة  قري ــي  ف 1946م  عــام  ي  ســوره كل ــد  ول

أم  و  أب  مــن  ــي،  ان كوب ــة  ن ملدي التابعــة   »Mezrê«

ــة حلــب،  ــي مدين ــة ف ن، وأكمــل دراســته الثانوي ّيِ ــردي ـ
ُ

ك

ملتابعــة   
ً
ربيعــا  /19/ بعمــر  النمســا  ــى  إل وهاجــر 

ــم  ث ــاث ســنين،  ث ــا  ه ــة، ليمكــث في جامعي دراســته ال

ــا  ه ــي مكــث في ت ال ــة  ي ــخ األملان ــة ميون ن ــى مدي إل انتقــل 

ي األســترالية  ــة ســيدن ن  مدي
ً
ــة الســنتين، قاصــدا قراب

دراســته  ــا  ه في أتمــم  ــرة،  أخي ــة  كوجه
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