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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.

»االتجــار باألشــخاص جريمــةٌ نكــراء تجــد فــي الالمســاواة وانعــدام 
االســتقرار والصــراع مْرتَعهــا. والمتَّجــرون باألشــخاص أُنــاس يتكســبون 

ــش ــو غوتيري ــان ويأســه«         أنطوني ــال اإلنس ــتغالل آم ــن اس م
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سوريا حتت ركام العنف وسط صراعاتٍ إقليمية- دولية... تركيا املعرقل الرئيس إلجياد تسوية سلمية ألزمتها

ــر مــن ثمــاِن ســنوات،  ــى مــدار أكث عل

ــى  رح ــي  ف طحــن 
ُ
ت  

ً
ا وشــعب  

ً
ــة دول ســوريا 

ــى  عل والدمــوي  ــف  عن
ُ
امل الصــراع 

ــن  ي ب ــورة(  ث )ال يافطــات  تحــت  الســلطة 

ــة  »قومي ــة،  متزمت ــة  إيديولوجي ــاراٍت  ي ت

»إســامية  و  ــة«  ي انقاب اســتعائية 

ــة؛  فئوي ــح  بمصال ــة  مجبول ــة«،  جهادي

ي  اإلســام التخاصــم  عــن  ــك  ناهي

ــي، وكذلــك الصراعات  ــي التاريخ الطائف

آفــة  ــى  إل  
ً
إضافــة ــة،  ي والدول ــة  اإلقليمي

ــل  املتمث ــي  العالم ــري  التكفي اإلرهــاب 

ــت  ــا؛ فكان ه بتنظيمــات القاعــدة وأخوات

ــا  ه فت
َّ
كل إذ  ســوريا،  ــي  وف ــى  عل حــرب  ال

باهظــة.  
ً
ــا أثمان

ــي  ــدٍن ف ــي مت ــب القيم جان ومــا دام ال

املعاصــر  السياســة  ــم  2 عال

عفرين حتت االحتالل: حصار وتعتيم إعالمي، قتل واختطاف واعتقاالت، تدهور امين، حرق غابات وقطع أشجار، سرقة اآلثار واملمتلكات

ــن،  عفري ــف  مل ــرء  امل ــح  يفت إن  مــا 

ــم  ــم، مــن مظال ــر أمامــه مشــهد قات يظه

ــب  ــم، وقــد رصــد املكت ــاكاك وجرائ ه ت وان

ــدة  الوحـ حــزب  ل ــن  عفري ــي-  اإلعام

شــهر  خــال  ــر  ي الكث ــا  ه من ــي(  )يكيت

 أن مناطــق نفــوذ االئتــاف 
ً
تمــوز، مؤكــدا

)غصــن  املفترضــة  املعــارض  الســوري 

أســوأ  تشــهد  الفــرات(  ودرع  ــون  ت الزي

واألمــان  األمــن  ــي  ف  
ً
وتدهــورا اإلدارات، 

ــكاب  الرت  
ً
واســعا  

ً
ــا ونطاق واالســتقرار، 

أنقــرة   « وقــال:  ــاكات.  ه ت واالن ــم  جرائ ال

حضــوٍر  ألي  الشــديد  عداءهــا  تواصــل 

ــت  ــن تخل ــي حي ــي ســوريا، ف ودور كــردي ف

حمــراء( ال ــا  )خطوطه 6 عــن 

ترحيل آالف الالجئني السوريني من استنبول إىل سوريا...
واالئتالف السوري املعارض ينفي

ــي  ــدى الدول ــات املنت ي انطلقــت فعال

الســبت  ــوم  ي  ، 2019م  داعــش-  حــول 

ــة  بناحي بيلســان  ــة  صال ــي  ف  ، تمــوز   6

ــرق  ــمال ش ــرة، ش جزي ــم ال ــودا - إقلي عام

آفــا  روج  مركــز  نظمــه  ــذي  وال ســوريا، 

 ،NRLS ة   االســتراتيجّي للّدراســات 

ــك بحضــور  ــه، وذل ــة من بكلمــٍة افتتاحي

ــا يقــارب مــن  ــي /200/ مشــارك، »م حوال

ــكا الشــمالية،  ــا وأمري ــن مــن أوروب ي ثاث

ــي  ف ــدان أخــرى  ل ب مــن  خمســة وســبعين 

ــع  جتم ــن امل ــي م ــط ، والباق ــرق األوس الش

ــي والعســكري وإدارة  5 املدن

منتدى دويل حول داعش يف عامودا... 
إمجاع على االستمرار يف مكافحة اإلرهاب

ــى اســتخدام  دأبــت حكومــة أنقــرة عل

ــن  ــن الســوريين املتواجدي ي ورقــة الاجئ

ســنوات  خــال  باســتمرار  ــا  تركي ــي  ف

مــع  ــا  ه صراعات ــي  ف الســورية  األزمــة 

مــن  ــر  ي الكث ــر  تبري ــي  وف األخــرى  ــدول  ال

مناطــق  ــى  عل ــا  ه واعتداءات ــا  ه أجندات

ســورية.

ــى  إل ــا  ه داخليت ــر  وزي أشــار  فقــد 

ــف ســوري  ــن و/630/ أل ي وجــود /3/ ماي

ــا،  ــي تركي ف ــة  ــة املؤقت حماي ــد ال ن ب تحــت 

ــى مئــات آالٍف ببطاقــات إقامة؛   إل
ً
إضافــة

جــم  ح ال هــذا  أن  3 ورغــم 
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ــال،  امل ورأس  النفــوذ  حــاب  أص ــدى  ول

الســوري  الشــعب  ــاة  ومعان آالم  فــإن 

ــة  العفن العقــول  ــات  أولوي مــن  ليســت 

ــى  ــت إل ــاريع متخلفــة ال تم ــي مش ومروج

ليســت  ــك  كذل ــي  وه ــة،  بصل ــة  الوطني

ــى  عل املتصارعــة  ــدول  ال ــات  أولوي مــن 

ا. ســوري

ــى  تتخل ال  ــران  إي مبســطة،  بقــراءٍة 

ا  ســوري ــي  ف ونفوذهــا  ــا  حه مصال عــن 

ــا  ــة، وال تركي وعــن مشــاريعها العقائدي

ــحق  س هــو  األســاس  ــا  همه ــي  ت ال  
ً
أيضــا

وإعــاء  الكــردي  حضــور  وال ــدور  ال

ــا؛  ه ل ــة  ي موال إســامية  جماعــاٍت  شــأن 

ــى  عل فتتنازعــان  ــكا  وأمري روســيا  أمــا 

ومشــاريع  والســيطرة  النفــوذ  مجــاالت 

مــع  ــاط  ب باالرت ــدة،  عدي مســتقبلية 

ــى  عل بينهمــا  أخــرى  ســاخنة  ملفــات 

تســتند  ــى  فاألول ــة،  ي الدول الســاحة 

ــرف  املعت دمشــق  حكومــة  شــرعية  ــى  إل

ــى  إل ــة  ي والثان املتحــدة،  األمــم  ــدى  ل ــا  ه ب

وداعــش  اإلرهــاب  مكافحــة  شــرعية 

ــن  ي ثمان يضــم  ــي  دول ــٍف  تحال ضمــن 

ــن  ي ب التخاصــم  ــى  نن�س وال  ؛ 
ً
عضــوا

 
ً
ــدول األربعــة بشــكل متقاطــع، إضافــة ال

ودول  إســرائيل  ــدات  وأجن أدوار  ــى  إل

إيجــاد  فــإن  ــي  وبالتال أخــرى؛  ــة  ي عرب

ــي  ــي لألزمــة الســورية ليــس ف حــٍل سيا�س

اآلن. ــا  ه ات أولوي ســلم 

ــي خضــم هــذه الصراعــات املركبــة،  ف

وتتعقــد،  ســوريا  ــة  محن أمــد  طــول 
َ
ت

املعرقــل  هــو  ــا  تركي دور  ــى  يبق ولكــن 

ــة  حماي غطــاء  تؤمــن  ــث  حي ــس،  ي الرئ

النصــرة(  ــة  ه )جب الشــام  ــر  تحري ــة  لهيئ

اإلرهابية ولفصائل إسامية راديكالية 

واملناطــق  ــب  إدل محافظــة  ــي  ف أخــرى 

ــا )درع الفــرات وغصــن  ه ــة مــن قبل حتل امل

ــا  وتدعمه ســوريا،  شــمال   – ــون(  ت الزي

ــك  ل ت أن  ــث  حي  ،
ً
ا وعســكري  

ً
لوجســتيا

وال  ــة  آمن ــر  وغي ــرة  متوت ــت  ات ب املناطــق 

مــن  ا  ســكانه يتمكــن  فــا  مســتقرة، 

الســام واملســاهمة  ــع  ــى صن العمــل عل

ــي ألزمــة بلدهــم،  ــر حــٍل سيا�س ــي توفي ف

ــاد  ــم القاســية واالضطه نتيجــة ظروفه

تمــارس  ــي  ت ال جمــة  ال والضغوطــات 

أنقــرة  أن  ــك  ذل ــى  إل أضــف  ضدهــم، 

مناطــق  ــى  عل االســتياء  ــى  إل طمــع 
َ
ت

شــبيهة  ــا  ه وجعل ــج  ومنب الفــرات  شــرق 

ــا. ه من أســوأ  ــل  ب ــن،  عفري بمنطقــة 

ســوريا  وقــوات  ــة  ي الذات اإلدارة  إن 

ي شمال وشرق  الديمقراطية »قسد« ف

 
ً
 باهرا

ً
ا  عســكري

ً
ســوريا حققت انتصارا

 
ً
ــا ُدم

ُ
ق ــي  وتم�س داعــش،  ــم  تنظي ــى  عل

وتعمــل  ــا،  ه بفلول الهزيمــة  حــاق  إل ــي  ف

ــة  ي حل ــات امل جتمع ــل امل ــادة تأهي ــى إع عل

أمكــن،  مــا  واالســتقرار  األمــان  ــر  وتوفي

ــذي  ال ــي  الدول ــف  التحال بمســاندة 

اســتعدادها  ــدي  ب وت ــكا،  أمري تقــوده 

ــوا  كان ســوريين  ــع،  جمي ال مــع  حــوار  لل

إليجــاد  ــة،  ي ودول ــة  إقليمي  
ً
ــا أطراف أم 

ــي  وف واألزمــات؛  املشــاكل  لكافــة  ــوٍل  حل

ــي،  داع�س معتقــل  أالف   /10/ ــا  ه حوزت

و/70/  ــب،  األجان مــن  ألفــان  ــم  ه بين

 /10/ ــم  ه بين ــم،  ه ل عوائ أفــراد  مــن  ــف  أل

مناطــق  أن  ــث  حي ــب؛  األجان مــن  أالف 

العســكرية  بقواهــا  ــة  ي الذات اإلدارة 

ــة  جتمعي امل ــا  ه وفعاليات والسياســية 

ــاء  ن ــي ب ــال ف ــي فّع ــأة للعــب دور وطن مهي

ــدة. جدي ال ا  ســوري

أن   
ً
ــدا جي ــم  تعل أنقــرة  حكومــة 

ــج وشــرق الفــرات،  ــاح مناطــق منب اجتي

ــان  ت والفل ــى  الفو�س ــا  ه ل ســتجلب 

ــا،  ه ات مكون ــن  ي ب ــة  دموي وصراعــاٍت 

وتشــريد  والدمــار  ــل  القت إشــاعة  مــع 

ــت  فل
ُ
ت ــث  بحي البشــر،  مــن  ــن  ي املاي

داعــش  ليعــود  ــن،  ي ي لإلرهاب العقــال 

ــع  جتم ــإن امل ــذا ف ــد؛ ل ــن جدي ــش م وينتع

ــي  ف ــة  تاريخي مســؤولياٍت  أمــام  ــي  الدول

ــى  ردع أردوغــان وطاقمــه مــن اإلقــدام عل

»قســد«  ضــد  عســكرية  خطــوٍة  ــة  أي

جــال  امل هــذا  ــي  وف ــة،  ي الذات واإلدارة 

ــا  ــع تركي ــيا م ــف روس ــض مواق ــم بع تناغ

ــاٍت أخــرى موضــع  ــكا أو لغاي  بأمري
ً
ــة نكاي

 
ً
جســيما  

ً
خطــأ ــر  ب عت وُي جان  اســته

البحــث  مســار  ــى  عل  
ً
ا ســلب ينعكــس 

ا  ســوري ألزمــات  سياســية  ــول  حل عــن 

. ملســتفحلة ا

ــداء  ي االعت وإذا كان أردوغــان يشــته

ــر  عب الفــرات  شــرق  أو  ــج  منب ــى  عل

ــي ســمحت  ت ــك ال صفقــٍة مــا شــبيهة بتل

فــإن  ــن،  عفري ــى  عل باالنقضــاض  ــه  ل

ــات  والتوازن ــات  املعطي مــن   
ً
ــة جمل

حــه.  صال ــي  ف ليســت 

نفقــد  ال  حالكــة،  ال األجــواء  رغــم 

العقــاء  إرادة  ــور  ل تتب ــد أن  األمــل، فاب

ــد  ب وال  بلدهــم،  ــى  عل ــن  والغيوري

لشــعبنا الســوري الذي تحمل كل هذه 

ــركام  ال يرفــع  أن  ــات  حي والتض ــي  املآ�س

ويباشــر  جراحــه  ــم  ليلمل جســده،  عــن 

أفضــل. غــٍد  صناعــة  ــي  ف ــد  جدي مــن 

سوريا تحت ركام ... تتمة

تفجرياٌت إرهابية تطاُل كالً من احلسكة والقامشيل
أقــدَم  تمــوز،   13 ــس  خمي ال ــوم  ي ــي  ف

ــى  عل »داعــش«  ــي  اإلرهاب ــُم  التنظي

ه 
ّ
ــجل س ــى  إل أخــرى  جريمــٍة  إضافــة 

دراجــاٍت  ــاث  ث ــر  تفجي ــر  عب ــي  اإلجرام

حســكة،  ال ــة  ن مدي ــي  ف خــة  مفخ ــة  ناري

صفــوف  ــي  ف ــى  جرح ال مــن   
ً
عــددا ــف 

ّ
خل

الســاعة  ــي  حوال ــي  وف ــن.  ي املواطن

نفســه،  ــوم  ي ال مــن   
ً
مســاءا السادســة 

كنيســة  أمــام  خــة  مفخ ســيارة  ــر  فجَّ

ــة  ن مدي ــي  ف للســريان  العــذراء  الســيدة 

ــا  ه في تقــام  ــت  كان ــث  حي ي،  القامشــل

 
ً
ــا ــة /11/ مواطن ــي إصاب ف صــاة، تســبب 

برصــوم   -1 ــم:  ه من طفيفــة،  بجــروٍح 

حسينة 2- فهيمة شمعون 3- ياسمين 

ــدو  عي ي  ســام  -5 ــى  عي�س ــزا  ي إل  -4 لوقــا 

 
ً
أضــرارا حــق  وأل ســليمان،  ســمير   -6

 
ً
وأضــرارا للكنيســة  ــة  األمامي ــة  بالواجه

جــاورة. امل ــة  ني واألب حــات  بامل ــة  مادي

ــوس أفــرام  ــارك أغناطي أدان البطري

للكنيســة  ــى  األعل ــس  ي ي/الرئ الثان

ــة  ي العمل األرثوذكســية  الســريانية 

 
ً
ــرا ب ــارات، معت ــة تلــك بأشــّد العب اإلجرامي

يســتهدفون  وراءهــا  ــن  الواقفي  « أن 

ــة  زعزعــة األمــن واالســتقرار وزرَع الفتن

ــٍة مــن التوتر...  ــق حال ــن وخل ــن املواطني ي ب

ــي  تنته أن  أجــل  مــن  الصــاة  ورفــَع   ،«

ي  ــى القامشــل هــذه األزمــة وينعــَم هللُا عل

باألمــن  ــة  حبيب ال ا  ســوري مــدن  ــع  وجمي

ــة  بالطمأنين ــا  ه مواطني ــى  وعل والســام 

واالســتقرار.

ــي  الوطن ــف  التحال أدان  كمــا 

ــر  ــات عب ــك العملي ا تل ــوري ــي س ــردي ف الك

ــرات  ــذه التفجي ــي ه أت ــه: »ت ــاء في ــان، ج بي

ــه  في ــع  تتاب ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ــة  ي اإلرهاب

مســيرة  ــد  ي ب  
ً
ــدا ي املنطقــة  شــعوب 

االســتقرار  ليعــم  ــاء  والبن الســام 

ــي  ف ــي  األهل والســلم  املشــترك  ــش  والعي

ــي الوقــت  ــا ف ن ا... إن شــمال وشــرق ســوري

ــة  ــه هــذه األعمــال اإلرهابي ــن في الــذي ندي

ــر شــعبنا الكــردي وســائر  ندعــو جماهي

ــة  ني والدي ــة  القومي املنطقــة  ــات  مكون

ــي  ف  
ً
 واحــدا

ً
ــى اليقظــة والوقــوف صفــا إل

ــه« وأدوات اإلرهــاب  ــة  مواجه

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  وصــّرح 

ــه  وترب قامشــلو  ــرة  )دائ ــه  منظمت ــر  عب

ــن  ندي ــذي  ال الوقــت  ــي  »ف  :
ً
ــا قائ ي(  ســب

ــان  جب ال ــي  اإلرهاب العمــل  هــذا  ــه  في

ــام والســام  ــة الوئ ــذي يســتهدف حال وال

إن  ــا...  مناطقن تشــهدها  ــي  ت ال واألمــن 

ــا  ه وقبل ــة  املتزامن ــرات  التفجي هــذه 

ــا  يزيدن ــن  ل ــا  فاحين ــل  محاصي حــرق 

ــا  بأرضن التمســك  ــى  عل  
ً
إصــرارا إال 

الســلم  ــة  حال ــز  وتعزي ــا  ومناطقن

ــا«. ن بين املشــترك  ــش  والعي

األعمــال  هــذه  آخــر،  ــٍب  جان ومــن 

ضعــف  عــن  ــُر  تعّب ــة  املدان ــة  ي اإلرهاب

ــه  وداعمي ــزوم  امله ــي  اإلرهاب ــم  التنظي

ــرأي  ال أمــام  ــم  ه حقيقت ــت  ان ب ــن  الذي

ــم  ه ادعاءات ــف  زي وانكشــفت  العــام، 

ــَل  الني ــي  تبتغ إذ  اإلرهــاب.  بمكافحــة 

ــة ومناطــق  مــن اســتقرار املناطــق الكردي

ــط  وخل ســورية  شــرق  وشــمال  شــمال 

ــي  السيا�س حــل  ال ــة  لعرقل األوراق 

لألزمــة الســورية. ولكــن بفضــل ســوية 

ــي  ــي االجتماع ــي والثقاف ــي السيا�س الوع

ســوف  ــه،  ات مكون ــف  بمختل لشــعبنا 

اليائســة،  حــاوالت  امل هــذه  ــل  مث تفشــل 

ــة. محال ال  ــزوال  ل ل ــٌل  آي واإلرهــاب 
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مــن  ولكــن  ــة،  الدول ــى  عل  
ً
ــا عبئ يشــكل 

خيمــات أقــل  ــي امل ف ــش  ــب آخــر، يعي جان

ــة  ــئ ســوري، والبقي ــف الج أل مــن/250/ 

واألعمــال  العمــل  ــى  عل يعتمــدون 

الســياحة  مجــاالت  ــي  ف ختلفــة  امل

والتجــارة والصناعــة والزراعــة وغيرهــا، 

االقتصــاد  ويرفــدون  منتجــون  ــم  فه

أن  كمــا  ــه،  ب ــأس  الب ــج  بنات ــي  الترك

حكومــات  ــزت  ت اب ــة  التركي حكومــة  ال

ــن  املهاجري بمشــكلة  ــي  األورب االتحــاد 

ــة  ي مال ــغ  مبال ــا  ه ل لتدفــع  فاضطــرت 

ــي  ــك املســاعدات الت ــب تل ــى جان ــة إل ل طائ

ــن  ــدة ودول م ــم املتح ــة األم ــا هيئ قدمه
ُ
ت

ســوريا«. أصدقــاء  »مجموعــة 

ــا  تركي أن   
ً
أيضــا املعــروف  ومــن 

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي إحــداث  ــى  عل تعمــل 

تدفــع  إذ  ــة،  ل حت امل ــن  ــي منطقــة عفري ف

ســورية  مناطــق  جــري  ٌمه مــن  ــد  باملزي

 
ً
ــدال ب ــا  ه في ــن  للتوطي ــن  ي واملرحل أخــرى 

 من ســكان عفرين 
ً
جرين قســرا عن امله

ــن. ي ي األصل

الســطح  ــى  عل طفــح  وقــد  هــذا 

 
ً
 واســعا

ً
ــارت جــدال خــال شــهر تمــوز وأث

ــن  ي الاجئ آالف  ــل  ترحي ــات  ي عمل

ــم  ه وإعادت اســتنبول  مــن  الســوريين 

ســوريا،  ــى  إل ــي  طوع ــر  غي بشــكل 

ــي  ت ــب ال ــن ومحافظــة إدل منطقــة عفري

األمــان  وفقــدان  ــة  ي قتال أعمــال  تشــهد 

ــة  هيئ ــة  هيمن ظــل  ــي  ف واالســتقرار 

ــة النصــرة(- تنظيــم  ه ــر الشــام )جب تحري

عــد 
ُ
القاعــدة؛ عمليــات ترحيــل قســري ت

ي. اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان  
ً
مخالفــة

أجــل  مــن  »ســوريون  منظمــة 

 
ً
ــرا تقري نشــرت  ــة«،  والعدال حقيقــة  ال

ــا:  »تركي ــوان  بعن  2019 تمــوز   29 ــي  ف

بحــق  ــة  طوعي ــر  غي إعــادة  ــات  ي عمل

خصــه  مل ــي  ف وجــاء  الســوريين«،  آالف 

ــن  ي الاجئ آالف  »تعــّرض  ــذي:  التنفي

ــة  ن ــي مدي ــا وف ــي عمــوم تركي الســوريين ف

ــات  ــى عملي ــاص، إل ــكل خ ــطنبول بش إس

ــى  إل قســرية  وإعــادة  ــة  جماعي ــل  ترحي

إطــار  ــي  ف ــك  وذل الســورية،  ــي  األرا�س

ا الســلطات  ته ــي شــّن ــرة الت ــة األخي حمل ال

ــن  خالفي ــم بامل ه ــة ضــّد مــن وصفت التركي

ــا  ه ذروت بلغــت  ــي  ت وال بادهــا،  ــن  ي لقوان

ــدو  ب ــو 2019، وي ي خــال شــهر تموز/يول

ــح  تصري عقــب  اشــّتدت  ــة  حمل ال أن 

“ســليمان  ــي  الترك ــة  ي الداخل وزارة 

ــو 2019،  ي تموز/يول ــخ 13  بتاري ــو”  صول

ــن  ي إعامي مــع  خــاص  اجتمــاع  ــاء  ن أث

ــث كان قــد صــّرح  وناشــطين عــرب، حي

ــي  ف ــم  يقي مــن “كان  ــأّن  ب

ال  وهــو  إســطنبول 

ــة  ــى اآلن أي ــك حت يمل

ــك  كيمل وأو  إقامــة 

 ) ــف ل مخا (

معــرض  ــو  فه

ــى  إل ــل  للترحي

كمــا  ــده،  ل ب

ــم  املقي أن 

ــجل  ومس بإســطنبول 

ــم  ت ــة أخــرى ســوف ي  بوالي
ً
ــئ أصــا كاج

ــة«. الوالي ــك  ل ت ــى  إل ــه  ل ترحي

ــر،  الوزي تصريحــات  عكــس  ــى  وعل

مــن  ــد  العدي املنظمــة،  قــت 
ّ
وث فقــد 

ســوريين  ــل  ترحي ــّم  ت ــي  ت ال حــاالت  ال

ــم لبطاقــة  ــب رغــم امتاكه ــى إدل ــا إل ه في

ــة “الكيملــك” والصادرة  ــة املؤقت حماي ال

إســطنبول. مــن 

تخــُل  ــم  »ل ــر:  التقري وأضــاف 

ــة األخــرى مــن حمــات  ــات التركي الوالي

ــة األشــد  حمل  أّن ال
ّ
تفتيــش وتدقيــق، إال

ــي إســطنبول، حيــث شــرع مئــات  كانــت ف

ــي  ف باالنتشــار  الشــرطة  مــن  العناصــر 

العامــة  املواصــات  ومخــارج  مداخــل 

بدخــول  قامــوا  كمــا  والشــوارع، 

ذات  األماكــن  ــي  ف وخاصــة  ــازل،  املن

ــي  ف للســوريين  ــة  ي العال التجمعــات 

ــئ  ــا فوج ــرعان م ــطنبول، وس ــة إس مدين

ــم  الجئــون ســوريون كانــت قــد اضطرته

بادهــم،  ــرك  ت ــى  إل حــرب  ال ظــروف 

ــاة  ــي عيــش حي  ف
ً
ــا أمــا ــى تركي والتوجــه إل

ــة  التركي الســلطات  ــف  بتوقي ــة،  آمن

ــب،  إدل محافظــة  ــى  إل ــم  ه وترحيل ــم  ه ل

للنقــاش  جــال  امل ــم  ه ل ــح  تفس أن  دون 

ــخصية  الش ــم  أغراضه أخــذ  ــى  حت أو 

ــث  األقــل، حي ــى  ــم عل ه ــار عائات إخب أو 

مــن  »ســوريون  ـــ  ل ــم  ه من ــد  العدي روى 

ــم  ه أن ب ــة«،  والعدال حقيقــة  ال أجــل 

ــة تحــت  ــق العــودة الطواعي ائ وقعــوا وث

يمــارس  كان  ــذي  ال ــد  والتهدي الضــرب 

عناصــر  ــل  قب مــن  ــم  ه ي عل

طة  لشــر ا

ــة،  لتركي ا

كمــا تحــّدث 

ــد  ي لعد ا

ــم عــن ســوء  ه من

ــي  ت ال ــة  املعامل

ــل  قب مــن  تلقوهــا 

العناصــر«. هــؤالء 

املنظمــة:  ــت  وقال

موقــع  »بحســب 

ســوريا  ــون  تلفزي

عــدد  ــغ  ل ب فقــد  املعــارض، 

ــة  التركي ــل الســلطات  ــن مــن قب ي
ّ
املرحل

 ،
ً
ــخصا ــاب الهــوى “8750” ش ــر ب ــر معب عب

ــذ  ــم من ه  من
ً
ــخصا ــل “4380” ش ــّم ترحي ت

ــى  حت  ،2019 ــو  ي تّموز/يول شــهر  ــة  بداي

 ”4370“ ــل  ترحي ــّم  وت ــه،  من  24 ــخ  تاري

ــو 2019.  ــهر حزيران/يوني ــي ش  ف
ً
ــخصا ش

وكان املصــدر قــد نقــل هــذه األرقــام عــن 

ــات العامــة  ــر العاق ــوش” مدي ــازن عل “م

الهــوى«. ــاب  ب ــر  معب ــي  ف واإلعــام 

األســباب  »تنوعــت  حــت:  أوض كمــا 

الســلطات  ــا  ه بموجب قامــت  ــي  ت ال

ــن،  ي الاجئ هــؤالء  ــل  بترحي ــة  التركي

بســبب  ــم  بعضه ــل  ترحي ــّم  ت ــث  حي

ــة  ــة املؤقت حماي ــة ال ــه بطاق ــدم امتاك ع

إعــادة  ــّم  ت فيمــا   ،
ً
ــا بتات ــك(  )الكيمل

ــورية،  ــي الس ــى األرا�س  إل
ً
ــرا ــم قس بعضه

ــي  ف ــّجلة  مس ــة  حماي بطاقــة  ــه  حيازت ل

ــك  وذل ــا،  ه ب ــم  املقي ــر  غي أخــرى  ــة  والي

ــر  وزي ــه  ب ــى  أدل ــذي  ال ــح  للتصري  
ً
ــا خاف

ــأّن  ــه ب ــذي قــال في ــي وال ــة الترك ي الداخل

ــم.  ه ات والي ــى  إل ــم  ه ترحيل ســيتم  هــؤالء 

ــى  ــم يســلم حت ــة إســطنبول ل ن ــي مدي وف

ي بطاقة  الاجئين السوريين من حامل

ــّجلين  حماية املؤقتة )الكملك( واملس ال

 
ً
قســرا ــم  ه إعادت مــن  ــا،  ه ذات ــة  ن املدي ــي  ف

ــل  ــجيل ترحي ــّم تس ــث ت ــم، حي ــى باده إل

ــم )كيملــك(  عــدد مــن هــؤالء رغــم حيازته

ــم  اعامه ــم  ت ي أن  دون  إســطنبول، 

ــك.« ذل اســتوجبت  ــي  ت ال باألســباب 

ــت  طال خــوف  وال ــق  القل مــن  ــة  حال

ــة  ــي مدين  ف
ً
ــن الســوريين، خاصــة الاجئي

يلتزمــون  ــم  ه ب أغل ــات  ب إذ  اســتنبول، 

ــل  للترحي  ألي احتمــال 
ً
ــا ــم تجنب ه منازل

الذي يطال الرجال والنساء واألطفال، 

ــى  إل الذهــاب  عــن  توقفــوا  ــرون  ي فالكث

رزقــه  مصــدر  خســر  ــم  وبعضه العمــل 

ــى  عل ــل،  الترحي ــة  حمل ــر  إث ــد  الوحي

ــن  الوحيدي ــن  ي املعيل ــم  ه أن مــن  الرغــم 

يصبحــوا  أن  ــوا  وفّضل ــم،  ه لعائات

مــرة  يعــودوا  أن  ــى  عل ــزل  املن ــي  حبي�س

ــى بادهــم، حيــث مــازال العديد  أخــرى إل

ــى أمــل تســوية  ــم ينتظــر ويعيــش عل ه من

ــب. قري ــا  عّم ــة  ي القانون ــم   أوضاعه

وقــد أدرجــت املنظمــة  شــهادات مــن 

 
ً
ــم مؤخــرا ه ــّم ترحيل ت ــن ســوريين  ي الجئ

حــاالت  ــر  ب وتعت املنشــور،  تقريرهــا  ــي  ف

.
ً
حقــا مأســاوية 

التعســفية  اإلجــراءات  ــك  ل ت إن 

ــف أن  ــت للمــرة األل ــن تثب ي بحــق الاجئ

ــا  حه مصال عــن  تبحــث  أنقــرة  حكومــة 

فــا  ــا،  ه أجندات ــر  تمري ــى  إل ــث  له وت

ــح الشــعب الســوري وال  ــرث بمصال تكت

ــه. ألزمت حــٍل  بإيجــاد 

ــا قالــت منظمــة »هيومــن  ه ومــن جهت

ــا: »إن  ه ــر خــاص ب ــي تقري رايتــس ووتــش ف

ــة تحتجــز الســوريين  الســلطات التركي

ــد  في
ُ
ــتمارات ت ــع اس ــى توقي ــم عل جبره

ُ
وت

ــم  ث ا  ســوري ــى  إل العــودة  ــي  ف ــم  ه برغبت

ــاك.« ــى هن ــم قســرا إل ه ترّحل

ــر  املدي سيمبســون،  ــري  جي وقــال 

ــي املنظمــة:  املســاعد لقســم الطــوارئ ف

الســوريين  تســاعد  ــا  ه أن ــا  تركي »تزعــم 

بادهــم،  ــى  إل ــة  طواعي العــودة  ــى  عل

ــد   التهدي
ً
ــا ي  وال قانون

ً
ــا ــس طوعي ي لكــن ل

ــى العــودة،  ــى يوافقــوا عل بحبســهم حت

االســتمارات،  ــع  توقي ــى  عل وإجبارهــم 

حــرب...«. منطقــة  ــي  ف ــم  ه ب ــزج  وال

تقريرهــا  ــي  ف املنظمــة  وأدرجــت 

ــي  ت ال ــة  حي ال الشــهادات  مــن  ــد  العدي

ــن  ي الاجئ ألوضــاع  ــا  تقييمه ــد  تؤي

»تشــير  ــت:  وقال ــا،  تركي ــي  ف الســوريين 

ــا  تركي مــن  القســرية  اإلعــادة  ــات  ي عمل

حكومــة تشــديد سياســاتها  ــى عــزم ال إل

تحــرم  ــي  ت ال 4 األخــرى 

ترحيل آالف الالجئين ... تتمة
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الســوريين  جــوء  الل ــي  ب مــن طال ــر  ي الكث

ــى مــدار  ــا، عل ــة. أغلقــت تركي حماي مــن ال

ــع  ــا م ــة، حدوده ــع املاضي ــنوات األرب الس

حــدود  ال حــرس  أجــرى  بينمــا  ســوريا، 

ــة  جماعي إعــادة  ــات  ي عمل ــراك  األت

وجرحــت  ــت  وقتل موجــزة،  بإجــراءات 

ــور«. العب ــون  يحاول ســوريين 

ــى أن »تركيا  كمــا أكــدت املنظمــة عل

ــي بعــدم  ــي الدول ــون العرف لَزمــة بالقان ُم

اإلعــادة القســرية، والــذي يحظــر إعــادة 

يتعــرض  قــد  مــكان  ــى  إل ــخص  ش أي 

ــاد  االضطه مــن  ــي  حقيق خطــر  ل ــه  في

ــره مــن ضــروب ســوء  ــب أو غي أو التعذي

يجــوز  ال  ــاة...  حي لل ــد  تهدي أو  ــة  املعامل

العــودة  ــى  عل ــاس  ن ال ــار  إجب ــا  لتركي

أماكــن  ــى  إل ــة  واجب إجــراءات  دون  مــن 

ــد  التهدي ــر  عب ــألذى  ل ــا  ه في يتعرضــون 

باحتجازهــم«.

حقــوق  ال ــة  بحماي ــا  تركي ــت  ب وطال

بغــض  الســوريين،  ــع  جمي ل األساســية 

ــجيل  ــجيلهم، وتس ــة تس النظــر عــن حال

ــر 2017. ــذ أواخ ــجيلهم من ــض تس ــن ُرف م

املعــارض  الســوري  ــاف  ت االئ أمــا 

ــذي  وال ــه،  ــدة وأعوان العب ــس  أن برئاســة 

 
ً
دفاعــا األشــد  يكــون  أن  املفــروض  مــن 

مــن   
ً
ــا قرب ــر  واألكث الســوريين  عــن 

ــى  نف ــي  حف ص ــان  ي ب ــر  وعب ــم،  ه ات معان

ــن  ي الاجئ حــول  مشــكلة  ــة  أي وجــود 

ــا وقــال: »االدعــاءات  ــي تركي ف لســوريين 

ــة  ي ــا وســائل اإلعــام الدول ه ت ــي تناقل ت ال

ال  ــي  االجتماع التواصــل  ومواقــع 

ــة  ــاك حمل ــس هن ــة. فلي حقيق ــس ال تعك

ــا بغــرض  ــي تركي تســتهدف الســوريين ف

ــرى  ن ال  »نحــن  وأضــاف  ــم...«،  ه ترحيل

ــي  ت ال السياســة  ــي  ف ــي  منهج ــر  ي تغي أي 

الســوريين«. إزاء  ــا  تركي ــا  تتبعه

يعكــس  هــذا  ــاف  ت االئ موقــف  إن 

ــي مــع سياســات حــزب  تموضعــه املتماه

أنقــرة،  وحكومــة  ــة  والتنمي ــة  العدال

ــا. ه ل ــه  تبعيت ومــدى 

بشــكل  العــودة  »اســتمارة  * صــورة 

ــي« عــن موقــع منظمــة »ســوريون  طوع

ــة«. حقيقــة والعدال مــن أجــل ال

ترحيل آالف الالجئين ... تتمة

ــم، أســعَد هللا  حضــور الكري ــا ال ه أي

أوقاتكــم... 

ــن  ي نقطت عــن   
َ

ــث حدي ال نرغــب 

ــة: األهمي ــة  غاي ــي  ف نراهمــا 

ــي  ف ــرة  األخي التطــورات  حــول   :
ً
أوال

ي  الشــرق والشــمال  الشــمالية  املنطقــة 

ــاد: ب ال مــن 

تشــهُدُه  مــا  أحــٍد  ــى  عل بخــاٍف  ــس  ي ل

تشــارك  ــي  ت ال ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق 

ــات املنطقــة مــن اســتقرار  ــا كل مكون ه في

ي وحالة أمٍن وأمان شبه مستقرة،  نسب

ــة  أمني اختراقــات   
ً
ــا أحيان ــا  ه

ٌ
ل تتخل

ــاة  بحي ــودي  ت ــاك،  وهن ــا  هن خــاٌت  ومفخ

األســايش،  قــوات  أو  ــن  ي املواطن بعــض 

ــٍة مــن  ــُق حال ــي خل ــا ه ه ــة من ــث الغاي حي

ــاق  ــة الوف ــرب حال ــة وض ــاك والبلبل اإلرب

ويقــف  املنطقــة،  ــي  ف ــي  األهل والســلم 

ــزوم  امله ــي  اإلرهاب ــُم  التنظي وراءهــا 

ــة أخــرى تنظــُر  ــاٌت إقليمي »داعــش« وجه

ــاح  ي االرت وعــدم  ــة  ب والري الشــك  ــن  بعي

مــن  املنطقــة  هــذه  ــي  ف األمــان  ــة  حال ل

ســوريا. ــا  بادن

 
ً
خطــورة ــَر  األكث ــة  حال ال أنَّ  إال 

ــا،  ه وأهل املنطقــة  ألمــن   
ً
ــدا وتهدي

ــاح  باجتي ــة  التركي ــدات  التهدي ــي  ه

الفــرات  الذاتية-شــرق  اإلدارة  مناطــق 

 
ً
أطماعــا وراءهــا  ــي  تخف ملفقــة  ــع  بذرائ

ــي  للقا�س  
ً
مكشــوفة ــت  ات ب ــال  باالحت

حــزب  حكومــة  ى  تســع ــث  حي ــي،  والدان

ى  بشــت ــها  ورئيُس ــة  والتنمي ــة  العدال

ــن   بعفري
ً
الســبل احتــاَل املنطقــة أســوة

ــى  عل ــن  األمّري ــا  ه
ُ
أهل ــي  يقا�س ــي  ت ال

اإلســامية  ــة  جهادي ال ــل  الفصائ ــد  ي

داعــش  ــا  بقاي مــن  ــا  ه وأخوات املتطرفــة 

ومجموعــاٍت  النصــرة  ــة  ه وجب

والتطــّرف  ــة  بالعنصري ٍة  ــحون مش

ــا  ه جريمــة املنظمــة بحــق أهل تمــارس ال

ــرات  خاب ــٍج مــن جانــب امل ــٍط ممنه بتخطي

ــة  ي عمل ــى  عل  
ُ

تشــرف ــي  ت ال ــة  التركي

ــى  ــدف إل ــذي يه ــي ال ــر الديموغراف ي التغي

وإســكان  ا  ســكانه مــن  املنطقــة  إفــراغ 

مــن  ومجموعــاٍت  الغوطــة  ــي  مواطن

حــدودي.  ال الشــريط  ــى  عل التركمــان 

ــاح  باجتي ــَد  والوعي ــَد  التهدي هــذا  إّن 

ــرر  مب أي  ــى  عل يســتنُد  ال  ــا  مناطقن

ــق رصاصــة واحــدة  ــم تنطل ــي، فل منطق

ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ــب  جان مــن 

ــم  ت ي ــم  ول ــة،  التركي حــدود  ال صــوَب 

كمــا  ــة  أنمل ــَد  قي ــي  القوم ــا  ه أمن ــد  تهدي

العــداء  نكــّن  ال  ــا  ن وإن ــا،  ه حكومت ــي  تّدع

الشــعب  ــا  ه في بمــا  جــاورة  امل للشــعوب 

حســن  لعاقــات  نطمــُح  ــل  ب ــي،  الترك

ــا،  ن بين ــادل  املتب ــرام  واالحت جــوار  ال

ــى أّن التحشــدات  ــَد عل ــن التأكي مجددي

ــا  ــى حــدود بادن ــة عل جاري العســكرية ال

بأمــن  واألذى  الضــرر  حــق  تل الشــمالية 

ــة  حال وال واســتقرارها  اإلدارة  منطقــة 

ــي  ف ــا تســاهُم  ه ــا، كمــا أن ه املعيشــية ألهل

 
ً
ــا جميعــا ــذي جئن ــة هــذا املســار ال عرقل

حــوار  مســاُر  وهــو  أال  ــه،  ألجل ــا  هن ــى  إل

ألزمــة  ــوٍل  حل عــن  للبحــث  الســوريين 

ــُم 
ّ

تتحك ــت  ات ب ــي  ت ال خانقــة  ال بادهــم 

ــة وليــس  ــة واإلقليمي ــُح الدولي ــا املصال به

حة الســوريين املتطلعين بشــغٍف  مصل

ــان بنظــام  ي حــرب واإلت ــاء هــذه ال ه ــى إن إل

المركــزي  تعــددي  ــي  ديمقراط حكــٍم 

ــه  ظل ــي  ف وينعــُم  ــاد،  ب ال وحــدة  يعــزز 

املتســاوية  حقــوق  بال الســوريين  كلُّ 

ــة. الوطني والكرامــة 

ــدول  ال خــال  ومــن  ــا،  هن ومــن 

ــدول  ال نناشــُد  املســار،  ــذا  ه ل ــة  الراعي

ــة  وهيئ ــي  الدول جتمــع  وامل ــى  العظم

لقطــع  ــا  ه بواجب ــاَم  القي املتحــدة  األمــم 

ــي  ت ــة ال ــدات التركي ــق أمــام التهدي الطري

تبعــاٌت  ــا  ه ل تكــون  ســوف  ــْت،  حدث إْن 

ــي  وينبغ املنطقــة،  عمــوم  ــى  عل ســلبية 

مــن  ــي  األسا�س  
َ

الهــدف ــأن  ب ــدرك  ن أن 

معــاداة  هــو  ــة  التركي التحــركات  هــذه 

ــة  ــي لألزم ــل السيا�س ح ــة ال ــرد وعرقل الك

الســورية.

ــى  عل املاحظــات  بعــض   :
ً
ــا ي ان ث

املنشــود: ــي  السيا�س االتفــاق  مســودة 

االتفــاق  ــأن  ب ــرى  ن شــديد،  بإيجــاٍز 

جلســة  ال ــي  ف التســعة  النقــاط  ــى  عل

االتجــاه  ــي  ف خطــوة  هــو  الرابعــة 

مــن  ــد  املزي ــذل  ب ــي  ينبغ ــح،  حي الص

تنفيذهــا،  ــات  ي آل ــي  ف والبحــث  ــد  جه ال

قــوام  تشــكيل  ــة  ي آل ــا  ه من املقدمــة  ــي  وف

ــق الوثيقــة  ــى تطبي ــة املشــرفة عل جن الل

ــة  وجه مــن  يجــب  ــث  حي السياســية، 

ــة  بمثاب ــة  جن الل هــذه  تكــون  أن  ــا  نظرن

عــة 
ّ
املوق لألطــراف  عامــة  ــٍة  مرجعي

ــة  ــي ذات صاحي ــى االتفــاق السيا�س عل

مجمــل  ــي  ف ــا  ه ي إل العــودة  ــّم  ت ي واســعة، 

وأْن  قــرار،  صاحــب  وتكــون  ــا  القضاي

ــي  جتمــع املدن ــا منظمــاُت امل ه تشــارَك في

والنســوية،  ــة  حقوقي ال ــات  جه وال

التحــّرك  ــا  مهامه ــات  أولوي مــن  ويكــوُن 

ــل  ــة لتمثي ــدول الضامن ــع ال بالتعــاون م

ا  ســوري شــرق  وشــمال  شــمال  مناطــق 

ــي  ت ال ــة  املرتقب ــف  جني مفاوضــات  ــي  ف

ــة  القضي حــل  ل املتحــدة  األمــم  ترعاهــا 

.2254 ــي  الدول القــرار  وفــق  الســورية 

والنجــاح  ــق  التوفي ــى  أتمن  ،
ً
ــا ختام

ــة وقــف دوامــة العنــف  ــادرة بغي لهــذه املب

ــى لغــة الســاح. حــوار عل وتغليــب لغــة ال

ــدة  الوحـ ــب ســكرتير حــزب  ائ ن ــى مشــايخ-  ــا، شــارك مصطف ه  لدعــوٍة من
ً
ــة تلبي

 – الســوري  حــوار  لل خامــس  ال االجتمــاع  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــه مجموعــة  ــذي نظمت ي، ال ــي- حــوار مســار الشــمال الشــرق الســوري، املســار الثان

ي إطار مبادرة  ي مدينة باريس 30-31 تموز 2019، ف شيخ لاستشارات السياسية ف

ــن  ي ــا ب حــوار وحشــد اإلجمــاع م ــجيع ال جموعــة، »وهــو مشــروع هدفــه تش ــه امل أطلقت

تنفيذهــا  يمكــن  مقترحــات  طــرح  ــي  ف ومســاعدتهم  أساســيين،  ســوريين  ــن  ي فاعل

ســورية«-  ــي  ف الصــراع  ــاء  ه إلن الســوريين  ــادة  بقي مســتقبلية  سياســية  ــة  ي لعمل

الســيد مشــايخ: ــة  الكامــل ملداخل النــص  وإليكــم  ــا.  حســب وصفه
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شــمال وشــرق ســوري«- حســب املركــز.

شــملت  ــام  أي ــة  ثاث مــدار  ــى  وعل

حــول  النقــاش  ــم  ت ــدة،  عدي أنشــطة 

ــات،  ــث )األبعــاد، التحدي داعــش مــن حي

ــي  ــة(، إذ تحــدث ف اســتراتيجيات املواجه

ــاكات  ه ت ــا ان حاي  مــن ض
ً
اليــوم األول عــددا

ــه. من ــن  واملتضرري داعــش 

ــس  ي رئ داليمــا،  ماســيمو  وقــال 

مــع  »أتضامــن  الســابق:  ــا  ي إيطال وزراء 

ووحــدات  الشــعب  ــة  حماي وحــدات 

ــت  كان لقــد   ،  )YPG, YPJ(ــرأة امل ــة  حماي

ــة عــن البشــرية جمعــاء  معركتكــم نياب

أن  ــي  الدول جتمــع  امل ــى  عل يجــب   …

ــى  عل الواقعــة  املســؤوليات  يتحمــل 

ــد فكــرة إنشــاء محكمــة  أؤي ــا  أن عاتقــه. 

ــي  ي إلرهاب ــة  علني ومحاكمــات  ــة,  ي دول

املركــز. حســب  داعــش«- 

ــخ  ــي عــن تاري ــم وثائق ــم عــرض فيل وت

ــم  جرائ ــه ال ــة ارتكاب ظهــور داعــش وكيفي

ــا,  ه احتل ــي  ت ال املناطــق  ــي  أهال بحــق 

ي  التشــكيل للفــن  معــرض  ــم  قي
ُ
وأ

تضمــن  خــاص،  ال ــي  الضوئ ــر  والتصوي

ــة،  فوتوغرافي وصــور  ــة  فني لوحــات 

الســكان  وتشــريد  والدمــاء  ــل  القت عــن 

ــى  إل إضافــة  داعــش،  مرتزقــة  ــد  ي ــى  عل

ــش  جي حة  أســل ــه  فت
ّ
خل ــذي  ال الدمــار 

ــى  عل ــا  جومه ه ــي  ف ــي  الترك ــال  االحت

الصــور  قــت 
ّ
وث »كمــا  ــن،  عفري ــة  ن مدي

ــي  ل مقات مقاومــة  ــة  الفوتوغرافي

ضــد  ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي وحــدات 

حظــات  ل ــك  وكذل داعــش،  مرتزقــة 

مرتزقــة  ــادات  وقي أمــراء  استســام 

ــزور  ال ــر  دي ــف  بري الباغــوز  ــي  ف داعــش 

ــة  وكال ــة«-  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات 

هــاوار.

ــراء  خب مــن  كلمــات  ــت  لقي
ُ
وأ

فــوزة  ــت  قال ــث  حي ــن،  ي وأكاديمي

ــة  للهيئ املشــتركة  الرئيســة  يوســف- 

ســوريا  شــمال  ــة  ي لفيدرال ــة  التنفيذي

ــي  ف ســتار  مؤتمــر  منســقية  وعضــوة 

ــأن داعــش هــو  ب ــا »يمكــن القــول  ه كلمت

حياة من  ذروة ما يمكن أن تصل إليه ال

ــى لــدى اإلنســان.  ــا معن ــة الفــراغ وال حال

ــن  اللذي جتمــع  وامل للفــرد  تجســيد  هــو 

ــم  القي تمــزق  ــة  فقــدا حقيقتهمــا وحال

ــذي  ال ــة، فالفــرد  جتمعي ــة وامل األخاقي

جتمــع  امل عــن  ــراب  االغت ــة  حال ــش  يعي

قــوة  وعــن  ــة  التاريخي ــق  حقائ ال وعــن 

ــة  األخاقي ــم  القي عــن  ينفصــل  ــم  الفه

ى وحش كاسر  وتكون نهايته التحول إل

اإلنســانية.  ــم  القي كل  ــى  عل ــي  يق�س

ــر  ي ــه ســبب الكث ــك فــإن داعــش كون لذل

يعيشــه  مــا  نتيجــة  مــرده  الكــوارث  مــن 

ــي.  ووجدان ــوي  معن فــراغ  مــن  اإلنســان 

داعــش  ــت  تمكن ــف  كي ــا  أحيان نتســاءل 

ــك املســاحات  ل ــى كل ت ــيطرة عل مــن الس

كان  هــل  ــزة،  وجي ــرة  فت ــي  ف ــة  جغرافي ال

واستســام  خــوف  ال نتيجــة  فقــط 

ــراء  ــة االهت ــوش أم كان نتيجــة حال جي ال

ــية  ــم السياس ــها النظ ــت تعيش ــي كان الت

ــث  بحي املنطقــة  ــي  ف للمجتمعــات 

ــن  ــان ع ــات واألوط جتمع ــذه امل ــزت ه ج ع

داعــش«-  حقيقــة  ضــد  نفســها  ــة  حماي

هــاوار. ــة  وكال حســب 

خــال  عقــدت  ــة  الوكال وحســب 

ــت  تناول ــة  حواري جلســات   7 ــدى  املنت

داعــش  إرهــاب  ــب  جوان مــن  ــد  العدي

ــة,  االقتصادي العســكرية,  السياســية, 

ــى  عل ــا  ه وتأثيرات ــة,  ي ن الدي ــة,  الثقافي

ــي مقارعــة اإلرهــاب,  ــرأة ف ــرأة, ودور امل امل

مــن  حــد  لل ــول  حل ال إيجــاد  ــة  وكيفي

ــد. جدي مــن  انتعاشــه  عــودة 

ــذي  ال ــي  ختام ال ــان  البي ــي  ف وجــاء 

حســب  روزآفــا-  مركــز  فحــواه  ــن  أعل

هــاوار:

ــا  آف روج  مركــز  إدارة  ــي  ف ــا  ن »إن

الوقــت  ــي  ف االســتراتيجية  للدراســات 

ا  شــكرن ــغ  ال ب عــن  ــه  في نعــرب  ــذي  ال

املشــاركات  ــع  جمي ل ــا  وتقديرن

ــي  ت ال مــة  القّي واألســئلة  واملداخــات 

نرفــع  ــا  ن فإن جتمعــون،  امل ــا  طرحه

هــذه  ــا  ن توصيات ــي  العالم العــام  ــرأي  ل ل

ــم  ت ــي  ت ال النقــاط  أهــم  مــن  تعــّد  ــي  ت وال

ــا خــال جلســات املنتــدى،  ه ي االتفــاق عل

ــى  عل ــام  ت ال القضــاء  ــى  إل ــدف  ته ــي  ت وال

ــق أمــام  ــي وقطــع الطري ــم اإلرهاب التنظي

وزعزعــة  ــد  جدي مــن  صفوفــه  ــم  تنظي

ــي ســوريا والشــرق  ف األمــن واالســتقرار 

: ــم  والعال األوســط 

مشــتركة  اســتراتيجية  وضــع   -1

ــي  الدول جتمــع  وامل ــف  التحال ــل  قب مــن 

ــي  النواح كافــة  مــن  داعــش  ملكافحــة 

ــة  والثقافي ــة  والفكري ــة  األمني

. ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي

داعــش  ــم  تنظي عــدم  أجــل  مــن   -2

ــة  ــة ماس ــاك حاج ــد هن ــن جدي ــه م لنفس

ــة  ــي املنطق ــتقرار ف ــن واالس ــيخ األم لترس

ــة  ي الذات اإلدارة  دعــم  هــذا  ــب  ويتطل

جــاالت امل ى  شــت ــي  ف ا  ومســاندته

ــات  حي التض مــن  بالرغــم   -3

وحــدات  ــا  تقدمه ــي  ت ال جســيمة  ال

ا  ســوري وقــوات  ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي

املنطقــة  ــة  حماي ل ــة  الديمقراطي

ــى  وعل داعــش  إرهــاب  مــن  ــم  والعال

ــه  ــاء الــذي قامــت ب ــدور البن الرغــم مــن ال

ا  ــة لشــمال وشــرق ســوري ي الذات اإلدارة 

ــي ظــل  خــال ســنوات األزمــة الســورية وف

ــي  ف ا  مــن ســكان ســوري ــة  باملئ ــاب 30  غي

ــر  ــورية يعتب ــة الس ــل األزم ــات ح مفاوض

ــات املنطقــة  ــرا بحــق مكون ي ــا كب حاف إج

ــي  ف ــرا  مؤث ســلبيا  عامــا  يشــكل  ومــا 

ــي  والسيا�س ــي  األمن االســتقرار  ــة  قضي

ــة والقــوى  ــات األممي جه ــى ال ــك عل ولذل

بإشــراك  تقــوم  أن  ــة  الفاعل ــة  ي الدول

وشــرق  شــمال  ــي  ف السياســية  اإلدارة 

ــك  وذل املفاوضــات  ــة  ي عمل ــي  ف ا  ســوري

كاٍف بشــكٍل  ــم  ه بتمثيل

الســورية  لألزمــة  حــل  ال إليجــاد   -4

ملنظومــة  حاجــة  ــاك  هن واملنطقــة 

ــع  املناب تجفــف  ــدة  جدي ــة  ديمقراطي

والتنظيمــات  داعــش  أنتجــت  ــي  ت ال

ــة  الديمقراطي واألمــة  املتطرفــة, 

بأبعادهــا  ــة  متكامل كمنظومــة 

ــر نمــوذج حــل ومشــروع  ــا تعتب ه ومقومات

. تطبيقــه  ــم  ت ــا  م إذا  ســام 

ــس  مجل لقــرارات  تطبيقــا   -5

داعــش  بمكافحــة  ــة  الصل ذات  األمــن 

يجــب  ــة  العدال ــق  تحقي أجــل  ومــن 

ــي  ف ــي  دول ــع  طاب ذات  محكمــة  إنشــاء 

اآلالف  ملقاضــاة  ســوريا  وشــرق  شــمال 

ــن  ي املعتقل داعــش  ــم  تنظي أفــراد  مــن 

ــي مخيمــات تابعــة  وعوائلهــم املوجــودة ف

ــادي  ــم الدعــم امل ــة وتقدي ي ــإلدارة الذات ل

ــي  ي مــن قبــل التحالــف الدول واللوجســت

ــق  تحقي ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  ملســاعدة 

ــك. ذل

ــادة  إب داعــش  ــكاب  الرت 6-نظــرا 

ــرأة  امل تتمكــن  ــى  وحت النســاء  بحــق 

ــاك  هن ــا  ه وكرامت ــا  ه ت حري ــة  حماي مــن 

ــة  وحقوقي سياســية  ملنظومــة  حاجــة 

حقــوق  تضمــن  ــدة  جدي ــة  واجتماعي

جــاالت. امل ــع  جمي ــي  ف ــرأة  امل

ارتكــب  ــذي  ال ــف  العن 7-نتيجــة 

ــم  التنظي ــل  قب مــن  ــة  الطفول بحــق 

األطفــال  ــى  إل النظــر  الضــروري  فمــن 

ــم  ه تأهيل وإعــادة  حــرب  ــا  حاي كض

ــة  ي األصل ــم  ه مجتمعات ــي  ف ــم  ودمجه

ــة آمنة ومســتقرة  ــر بيئ ــم لتوفي ه ت وحماي

ــم له

ــان  األدي ــة  ي ــى روحان عل ــد  التأكي  -8

ــوم  مفه ــراز  وإب ــة  األخاقي ــا  وقيمه

ــة  مواجه ــي  ف ــي  الديمقراط اإلســام 

املتطــرف اإلســام 

الكــردي  الشــعب  لتعــرض  9-نظــرا 

ــي  ف ــات  اإليزيدي والنســاء  ــدي  اإليزي

ــد داعــش  ــى ي ــة عل ــادة جماعي شــنكال إلب

ــادة  اإلب ــذه  ه ب ــراف  االعت الضــروري  مــن 

وضمــان   , املتحــدة  األمــم  ــل  قب مــن 

العــراق  ــي  ف ــن  اإليزيدي الكــرد  حقــوق 

ــرام  ــراف بحقوقهــم واحت مــن خــال االعت

ــة  حماي ــه ل ــد من ــم وهــو أمــر ال ب ه خيارات

ــادات  إب مــن  ــل  األصي الشــعب  هــذا 

ــدة. جدي

ــن مــن  ــه عفري ــا تتعــرض ل 10-  إن م

ــد  ــى ي ــي عل ــر عرق ــي وتطهي ــر ديمغراف تغيي

مدعومــة  ومتطرفــة  ــة  جهادي ــل  فصائ

ــي  ه ــي  الترك ــال  االحت ــة  دول ــل  قب مــن 

ــة  ه وجب داعــش  ــم  لتنظي اســتمرارية 

النصــرة , وذلــك تحــت مســميات أخــرى, 

تعــد  التنظيمــات  هــذه  مكافحــة  ــذا  ل

املنطقــة  أمــن  أجــل  مــن  ــا  ضروري أمــرا 

أجمــع ــم  والعال

ــوم القضــاء  ــوم 23 آذار ي 11- جعــل ي

لاحتفــال  ــا  عاملي يومــا  داعــش  ــى  عل

اإلرهــاب. هزيمــة  ــوم  ي ب

منتدى دولي حول داعش ... تتمة
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عفرين حتت االحتالل:  
حصار وتعتيم إعالمي، قتل واختطاف واعتقاالت، تدهور امني، حرق غابات وقطع أشجار، رسقة اآلثار واملمتلكات

ــن،  عفري ــف  مل ــرء  امل ــح  يفت إن  مــا 

مــن  ــم،  قات مشــهد  أمامــه  ــر  يظه

ــم، وقــد رصــد  ــاكاك وجرائ ه ت ــم وان مظال

حــزب  ل ــن  عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت

خــال  ــر  ي الكث ــا  ه من ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

نفــوذ  مناطــق  أن   
ً
مؤكــدا تمــوز،  شــهر 

املعــارض املفترضــة  الســوري  ــاف  ت االئ

تشــهد  الفــرات(  ودرع  ــون  ت الزي )غصــن 

األمــن  ــي  ف  
ً
وتدهــورا اإلدارات،  أســوأ 

 
ً
واســعا  

ً
ــا ونطاق واالســتقرار،  واألمــان 

وقــال:  ــاكات.  ه ت واالن ــم  جرائ ال ــكاب  الرت

ألي  الشــديد  عداءهــا  تواصــل  أنقــرة   «

ــي  ف ســوريا،  ــي  ف كــردي  ودور  حضــوٍر 

حمــراء(  ال ــا  )خطوطه عــن  ــت  تخل ــن  حي

ــزال  األخــرى املرســومة لســوريا«. و »الت

ــى  عل  
ً
مطبقــا  

ً
حصــارا تفــرض  ــا  تركي

ــن، فــا تتمكــن الطواقــم  منطقــة عفري

املنظمــات  ــي  ومندوب ــة  اإلعامي

ــة  معني ــاٍت  وجه ــة  ي واملدن ــة  حقوقي ال

ــي واالطــاع عــن كثــب  مــن البحــث امليدان

ظــل  ــي  ف ــا  ه ي وأهال املنطقــة  أحــوال  ــى  عل

يعيشــونها«. ــة  مزري أوضــاٍع 

 « ــي:  اإلعام ــب  املكت وأضــاف 

ــاكات  ه ت تتواصــل حمــات الضغــط واالن

ــدة ضــد  ــم بأســاليب عدي جرائ ــكاب ال وارت

بإشــراف  ــن  عفري ــي  ف ــن  املتبقي ــرد  ـ
ُ

الك

ــم  ه ــدف إذالل ــج، به ــي مباشــر وممنه ترك

جــرة  لله ــم  دفعه أو  ــم  ه إرادت وكســر 

ــا: ه ت جمل مــن   ،»
ً
قســرا

ي ظروف غامضة قتل ووفاة ف

املســيطرة  امليليشــيات  أبلغــت   -

ــه-  ي قوب ــة  وقري ــا  ن بعدي ــدة  ل ب ــى  عل

ــي، ذوي  ــار املا�س راجــو، أواســط شــهر أي

امللقــب  ســينو  ــرم  ي ب أصــان  الشــهيد 

ــه،  جثت تســليم  دون  ــه  بوفات )أســو( 

ــزوج  ــا 1973 - مت ن ــد بعدي ــن موالي ــو م وه

ــاك تســريبات  ــت هن ــان، إذ كان ــه صبي ول

ــه تحــت  ــه فقــد حيات ــذ ســتة أشــهر أن من

ــخ  بتاري ختطــف 
ُ
ا أن  بعــد  ــب  التعذي

.2018/10/25

ــال، الســبت  ــي املســن ســلو طوب - توف

مــن  شــهٍر  بعــد   
ً
ــرا قه ــران،  حزي  29

ــل  ت
ُ
ق ــذي  ال ســليمان  ــه  جل

َ
ن استشــهاد 

داخــل  املرتزقــة  ــن  ي ب اشــتباكاٍت  ــاء  ن أث

.2019/5/28 ــخ  بتاري ــرس  جندي ــة  ن مدي

 19 جمعــة  ال ــس-  خمي ال ــة  ل لي  -

ــزل  حة من تمــوز، داهمــت مجموعــة مســل

ــة  ل )عائ ــدو  عب ــي  عل املســن  املواطــن 

ــة(،  ي ــرات العرب ــو مــن عشــيرة العمي زمب

ــق  ــى طري قــرب معصــرة فــؤاد ناصــر عل

ــة  ي بعمل ــن،  عفري ــة  ن مدي  - ــرس  جندي

ــى  عل وأقدمــت  ــة،  ي إرهاب ح  مســل ســطو 

ــه  ــط زوجت ــه ورب ــد تعذيب  بع
ً
ــا ــه خنق قتل

ــه. ل أمــواٍل  ســرقة  مــع   ،
ً
أيضــا ــا  ه وضرب

ــر  القه نتيجــة  تمــوز،   20  -

أقدمــت  ختلفــة،  امل واملضايقــات 

 
ً
ــا عام  /19/ ــو  كل صــاح  ــن  آري الشــابة 

ــي  بح ــا  ه منزل ــي  ف  ،
ً
شــنقا االنتحــار  ــى  عل

ــن. عفري األشــرفية- 

اختطاف املدنيين

ى خليل  - اختطاف املواطن مصطف

 – معرســكه  ــة  قري مــن  محمــد  ــه  ونجل

ــا، أواســط  شــهر تمــوز، وال  ــل روباري جب

.
ً
ــوال ــزال مصيرهمــا مجه ي

عصمــت  املواطــن  اختطــاف   -

جقــا  ــة  قري مــن   
ً
ــا عام  /42/ حســين 

ــل  أوائ ــن،  ــة عفري ن ــي، وســط مدي تحتان

 ،
ً
ــوال ــره مجه ــزال مصي ي تمــوز، وال  شــهر 

ــي مــن إعاقــة ويعمل  وهــو الــذي كان يعان

ــن لقمــة  ــى بســطة بيــع خــردوات لتأمي عل

. عيشــه

املواطــن  اختطــاف  تمــوز،   26  -

 
ً
ــا عام  /40/ ــاش  ب طــه  محمــد  ــى  مصطف

مــن  باســوطة،  ــة  قري ــارو-  ه ب ــة  ل عائ مــن 

ــق  طري ــى  عل حة  مســل مجموعــة  ــل  قب

ــة  بفاكه ــة  حمل
ُ
امل الســيارة  مــع  ــدة،  ترن

ي كان يرافقها  األجاص العائدة له، والت

ــن.  بعفري ــال  ه ال ســوق   
ً
قاصــدا

جمــو  ــوري  ن املواطــن  اختطــاف   -

ــة شــاديريه،  مــن قري  
ً
ــا شــرف /60/ عام

ميليشــيا  ــل  قب مــن  تمــوز،  شــهر  ــل  أوائ

ــر عمــر   عــن شــقيقه األكب
ً
ــدال حة ب مســل

بدفــع  امليليشــيات  ــك  ل ت ــه  طالبت ــذي  ال

ــى  عل يتمكــن  ــم  فل ــرة،  ي كب ــة  ي مال ــة  فدي

األنظــار. عــن  ــوارى  وت ــا  دفعه

مداهمات واعتقاالت

مســاًء،  ــران  حزي  29 الســبت  ــوم  ي

ــة  ه جب ال ميليشــيا  عناصــر  مــن  ــات  مئ

الشــامية داهمت جميع منازل الســكان 

ــة  ناحي مركــز  ــي  ف ــن  املتبقي ــرد  ـ
ُ

الك

وُحســيه  قنطــرة  ــي  ت وقري ــي  معبطل

وتكســير  ــع  خل ــا  ورافقه ــن،  ي القريبت

ــة  إهان ــوت،  البي ــاث  أث ب ــث  والعب ــواب  أب

واألطفــال  والنســاء  الرجــال  وضــرب 

وأخمــص  ــي  بالع�س الســن  ــار  وكب

ــارات  عي إطــاق  مــع  الكاشــينكوفات 

ــة  إصاب ــى  إل أدى  ــة،  تخويفي ــة  ناري

وكســر  ورضــوض  بجــروح  البعــض 

ــي  حوال ل عشــوائية  واعتقــاالت  عظــام، 

ــي، /20/ مــن قنطــرة،  )/110/ مــن معبطل

ــار ســن، حيــث  ــم كب ه /5/ مــن حســيه( بين

ــق ســراح جميعهــم خــال 24 ســاعة. طل
ُ
أ

ــة  قري مداهمــة  تمــوز   /1/ ــي  وف

وأواخــر  ــي،  معبطل ــة  ناحي كوبكــه- 

ــاك-  زيتون ــة  قري مداهمــة  ــران  حزي

مداهمــة  تمــوز   /9/ ــي  وف شــران،  ــة  ناحي

واعتقــال  ــي،  معبطل ــا-  عرب ــة  قري

ــن. ي املواطن عشــرات 

مــن  ــن  ي مواطن اعتقــال  ــك  وكذل

قــرى  ومــن  ــن،  عفري ــة  ن مدي مركــز 

ــدة  ل وب ــرس،  جندي ــه-  ي وقيل حســيه، 

ــة  ــة وســنارة- ناحي آنقل ــي  ت جلمــة، وقري

وماســكا  ــكا  هوب وقــرى  ــد،  حدي ال شــيخ 

ــل. ــة كرزي ــة راجــو، وقري ــا- ناحي ن وبعدي

ــن  ي ــق ســراح بعــض املعتقل وقــد اطل

ــزال  ي وال  مختلفــة  ــرات  لفت ــجن  س بعــد 

ــي  ــجونون وآخــرون مجهول ــم مس بعضه

ــع  جمي ــى  عل يفــرض  كمــا  ــر،  املصي

ــة،  ي مال فــدى  أو  غرامــات  ــن  ي املعتقل

ــب  ــات تعذي ي ــم لعمل ويتعــرض معظمه

ــة. متفاوت

ي تدهور أمن

رصــاص  إطــاق  تمــوز،   /8/ فجــر   -

ــزاٍع  ــر ن ــل، إث ب ل ــا- ب ان ــدة كوت ل ــي ب ــف ف كثي

حين. املســل ــن  ي ب

ــق الشــام  ل - /4/ تمــوز، ميليشــيا في

ــدى  ل حة  وأســل متفجــرات  ــى  عل ــر  تعث

قــرب  ــازل  من ــي  ف ــا  ه توطين ــم  ت ــل  عوائ

بجــوار  ــازا-  ون حســنديرا  ــي  ت قري مفــرق 

ــازل  املن ــت  كان ــث  حي ــي،  ميدانك ــدة  ل ب

والســتائر. ــات  ي بالبطان مموهــة 

تمــوز،   /11/ ــس  خمي ال ــاح  صب  -

ســيارة  بواســطة  خــم  ض ــر  تفجي وقــع 

ــق  فيل ميليشــيا  مقــّر  أمــام  خــة  مفخ

الســكنية  ــة  ني األب إحــدى  ــي  ف الشــام 

ــدة  ــق ترن ــا بمحــاذاة طري ه ي ى عل املســتول

ــل  مقت ــى  إل أدى  ــن،  عفري ــة  ن مدي قــرب 

 /30/ ــة  وإصاب ــزداد-  ي أن  يمكــن   -/11/

)الشــرطة  حســب  ــة  متفاوت بجــراح 

ــم  ه بين مــن  ــن،  عفري ــي  ف العســكرية( 

ــان علوجــكا  ــن حن ــد القــادر ب املواطــن عب

ــث ُوري  ، حي
ً
ــا ــر مــن /60/ عام عمــره أكث

ــار.  ــه قيب ت ــرة قري ــي مقب ــرى ف ث ــه ال جثمان

ــر  ــوم تفجي ي ــي عصــر نفــس ال كمــا وقــع ف

ــي  بح خــة  مفخ دراجــة  بواســطة  آخــر 

ــى  ــة داَدكــو، أدى إل ــة، قــرب كازي حمودي امل

بجــروح.  البعــض  ــة  إصاب

ــي  توف تمــوز،  األربعــاء /10/  ــاح  - صب

 
ً
ــا عام  /16/ ــد  حمي حمــو  ــاد  ه ن الطفــل 

انفجــار  ــر  إث ــه،  ي ل كورزي ــة  قري مــن 

ــب  بجان حقــول  ال أحــد  ــي  ف ــي  أر�س لغــم 

باســوطة.  ــة  قري ــى  إل الواصــل  ــق  الطري

)الشــرطة  ــام  قي عــن  ــاء  ب أن  -

ــة  بحمل ــن  عفري ــي  ف العســكرية( 

ــا  م ــي  ف ــاط  وضب عناصــر  العتقــال 

ــون ضمــن  حــّر يعمل ــش ال جي ى بال تســم

ــوب  حب ال وتجــارة  لصناعــة  ــات  عصاب

ــة  وناحي ــا  ي درقل ــة  قري ــي  ف خــدرة،  امل

ــي  ف ــط  ضاب ــى  عل قبضــت  ــث  حي ــل،  ب ل ب

حــدود  ال ــى  عل محمــود«  ــه  ل »توب ــة  قري

ــة  ــوب مخــدرة وماكين ــه حب وكان بحوزت

. ــا ه عت لصنا

جار حرائق وقطع أش

مــن  بالقــرب  ــر  ي كب ــق  حري ــدالع  ان  -

ــي،  معبطل ــة  ناحي بريمجــة-  ــة  قري

ــون  ت الزي حقــول  ضمــن 
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ــى   إل
ً
ــا ــق العــام، مودي ــة مــن الطري القريب

ــون ــجار الزيت ــن أش ــر م ــدد كبي ــراق ع إح

ضرمــت 
ُ
جمعــة 5 تمــوز، أ - عصــر ال

ــب  والعن ــون  ت للزي حقــل  ــي  ف ــران  ي ن ال

ــد للمواطــن  ــق العــام، عائ بجانــب الطري

ــة  ــب حســين جعفــر مــراد مــن قري الغائ

إحــراق  ــى  إل فــأدى  ــل،  ب ل ب ــة  ناحي ــه-  ري
َ

ك

 /125/ و  ــون  ت زي ــجرة  ش  /50/ ــي  حوال

ــي  ــب، وقــد رأى بعــض األهال ــجيرة عن ش

أن املدعــو »دكتــور« متزعــم جماعــة مــن 

ــع بنفســه  ميليشــيا الســلطان مــراد أول

ــران. ي ن ال ــك  ل ت

ــي  ف ــران  ي ن ال إضــرام  تمــوز،   /10/  -

ــه-  ي بيل ــة  قري قــرب  ــو  بت إي ــل  جب ــة  غاب

حــرق  ــى  إل أدت  ــي  ت ال ــل،  ب ل ب ــة  ناحي

ــي  حراجيــة وحوال ــجار ال ــر مــن األش الكثي

بجوارهــا. ــون  ت زي ــجرة  ش  /50/

ــي  ف ــران  ي ن ال إضــرام  تمــوز،   /19/  -

ــرس. جندي  - حســنا  ــج  ح ــات  غاب

ــي  ف ــران  ي ن ال إضــرام  تمــوز،   /21/  -

)قاســم،  قــرى  ــن  ي ب الواقعــة  ــال  جب ال

كاشــك  ــل  جب ــي  وف شــيخ(،  ــه،  ديكي

ــر  تفجي بعــد  ــه  ي قوب ــة  قري ــى  عل املطــل 

حة. مســل ميليشــيا  ــل  قب مــن  لغــم 

ــجار  - /20/ تمــوز، قطــع معظــم أش

ــو،  ــرج عبدال ب ــة  قــرب قري ــي دراق  حقل

/300/ ملواطن من نفس القرية و /500/ 

ــر  ــة، عمرهــا أكث ــة غزاوي ملواطــن مــن قري

حطــب مــن  ــب ال ــم نه ، وقــد ت
ً
مــن 15 عامــا

ــي  ــم ف ه ــم توطين حين وممــن ت ــل املســل قب

ــن. ي ت القري

ــون  ــجرة زيت ــف ش ــن أل ــر م ــع أكث - قل

ــون،  ليل ــل  جب باصوفــان-  ــة  قري ــي  ف

مــن  ــا،  ه وجيران جعفــر  ــة  ل لعائ ــدة  عائ

ــاء قاعــدة  ن ــي ألجــل ب ــش الترك جي ــل ال قب

ــدة. جدي عســكرية 

سرقات وفدى وأتاوى مالية

حصــرم  ال ــي  محصول ســرقة   -

ــي  ــر ف ــا بشــكٍل جائ والســماق بعــد قطافه

ــل. ب ل ب ــة  ناحي قــرى  بعــض 

ــة حســنديرا مــن  - حاجــز مفــرق قري

ــزاز  ت اب ب يقــوم  الشــام  ــق  ل في ميليشــيا 

ــركاب  ال وحافــات  ــات  ي اآلل ي  ســائق

ســلب  لدرجــة  ــم  ه ي عل ــاوى  أت وفــرض 

ــى. أدن كحــٍد  دخــان  ــة  ب عل

شــاه  ســليمان  ميليشــيا   -

)شــيخ  شــيه  ــدة  ل ب ــي  ف )العمشــات( 

ــرد  ـ
ُ

ك ــن  ي مواطن ــى  عل تفــرض  ــد(  حدي ال

ــرة ســورية عــن كل ســاعة  ي ــف ل ــاوة أل إت

ــع شــيه  ب ــاه ن ــم مــن مي ه ســقاية ملزروعات

الشــهير. ــي  الطبيع

ــاوة شــهرية قدرهــا /10/  إت - فــرض 

ــى كل محــل ضمــن  ــرة ســورية عل ي أالف ل

ــن. ــة عفري ن ــال بمدي ه ســوق ال

حاجــز   /12/ مــن  ــر  أكث ــاك  هن  -

ــق  الطري طــول  ــى  عل حين  للمســل

ــن،  ــى عفري الواصــل مــن قــرى جومــة إل

ــرة  ي ل  /500/ ــاوة  إت يفــرض  واحــد  كل 

خضــار  نقــل  ســيارة  كل  ــى  عل ســورية 

ــرة  ي ل أالف   /6/ بمجمــوع   أي  ــة،  وفاكه

ــى. أدن كحــٍد  ســورية 

ــاتين  ــرقة بس حون بس ــل ــوم املس - يق

ــرج  ــة وب ــرى غزاوي ــول ق ــي حق ــة ف الفاكه

ــدى  ول ــي،  يوم بشــكل  ــا  ه ب ونه ــو  عبدال

ــات  لإلهان يتعرضــون  ــا  ه مالكي تدخــل 

البســاتين. حــرق  أو  ــل  بالقت ــد  والتهدي

حة بســرقة  - قامــت ميليشــيا مســل

ــدة  ــة العائ ي مجموعــة التوليــد الكهربائ

ــة  ــي آنقل ت ــي قري ف ــاه الشــرب  حطــة مي مل

ــاه  مي مــن مشــكلة  ــي  تعان ــي  ت ال وســنارة 

ــر مــن عــام. ــذ أكث الشــرب من

احتجــاز  تمــوز،   20 الســبت  ــوم  ي  -

ــول  ــل محص ــيارات تحم ــر س ــي عش حوال

مليليشــيا  حاجــز  ــل  قب مــن  الســماق، 

ــة  قري مفــرق  حة،  املســل حمــزات  ال

ــاوة /150-100/  ــه- راجــو، وفــرض إت ن برب

ــرة ســورية عــل كل ســيارة، ومــن  ي ــف ل أل

موســاكا،  درده  )حســن  دفعــوا  ــن  الذي

ــدو  عب زفنكــة،  اســماعيل  اســماعيل 

زركا(. ــل  كوب

ــة  ــي قري ــب محصــول الســماق ف - نه

مــن  بالكامــل،  ــي  معبطل ــة  ناحي ــا-  رووت

ــي  ــم ف ه ــم توطين حين وممــن ت ــل املســل قب

ــة. القري

محــات  حــاب  أص ــب  أغل يضطــر   -

وتجــارة  والذهــب  حــواالت  وال الصرافــة 

العقــارات  وتجــارة  ــت  والزي األلبســة 

أحــد  تشــريك  ــى  إل ــرد  ـ
ُ

الك والســيارات 

حــاب النفــوذ، ألجــل  حين مــن أص املســل

ــكان،  ــدر اإلم ــم ق ــم وأعماله ــة ماله حماي

ــة. ل طائ ــغ  مبال دفــع  لقــاء 

ــت  ن ــدة شــيخو ب - طــرد املســنة فري

ــة  وأرمل ــرة  ب جل ــة  قري ــي  أهال مــن  رفعــت 

ــة  ل عائ ــي،  زك ــو  )أب حمــو  الرحمــن  ــد  عب

ــا  ه منزل مــن  ــوركا، 
َ
ك ــة  قري ــه(-  كوجري

ــن،  ــة عفري ن ى ديرســم بمدي قــرب مشــف

جــاور  ــزل امل ــاث املن ــا وأث ه ــاث بيت ــب أث ونه

حمــو  ــد  خال للمواطــن  ــد  العائ  
ً
أيضــا

ــل  قب مــن  ــي،  زك ــو  أب املرحــوم  نجــل 

ــى  عل واالســتياء  حة،  مســل ميليشــيا 

للدفــاع  مقــّر  ــى  إل وتحويلهمــا  ــن  ي املنزل

الســكن  ــى  إل ــة  األرمل لتضطــر  ــي؛  املدن

ــا. ه ل ــاء  أقرب ــدى  ل

اآلثار واملواقع التاريخية

جــرف  ــى  عل تعمــل  ــة  ل ثقي ــات  ي آل

ــري،  ــو- شــيَروا األث ــرج عبدال ــل ب وحفــر ت

شــهر  أواســط  ــذ  من مكشــوف  بشــكل 

ــي /5/  ــق حوال ــره بعم ــم حف ــث ت ــار، حي أي

األرض،  مــع  ــه  من جــزٍء  وتســوية  ــار  أمت

ــا،  ه ــة يختزن ــى أثري ــوز ولق  عــن كن
ً
ــا بحث

مــن  مرســوم  برنامــج  ســياق  ــي  ف ــك  وذل

ــكات  ل املمت لســرقة  ــي  الترك ــال  االحت

إمحــاء  ــة  ومحاول للمنطقــة  ــة  الثقافي

ــار  اآلث وشــطب  ــا  ه ت وهوي ــا  تاريخه

مــّرت  ــي  ت ال حضــارات  ال ــى  عل ــة  الدال

ــا  ه بتراث ــة  غني ــن  عفري ــا  ولطامل ــا؛  ه ب

ــه  ــجل قســم من ــي، وُس التاريخ ــي  الثقاف

ــل  قب مــن  ــي  العالم ــراث  ت ال الئحــة  ــى  عل

بينمــا  ــة،  األممي »اليونســكو«  منظمــة 

ــه، ســوى  ــدة عن ــب بعي ــد التنقي ــت ي كان

ــة، فــإن عــدوان  ــات أجنبي مــن بضــع بعث

 
ً
ــة ل كارث

َّ
ــا للمنطقــة شــك ه ــا واحتال تركي

ــة، فقــد  ــا التاريخي ــى آثارهــا ومعامله عل

هــوري،  ــدارا،  )عين مواقــع  قصــف  ــم  ت

ــران  بالطي ــراد(  ب ســمعان،  تقلكــه، 

ــة، فتضــررت  ــة الثقيل ــي واملدفعي حرب ال

ــت  وتحول مــة،  قّي ــم  معال ــا  ه عن ــت  ل وأزي

ــدارا  عين ــد  معب ــود  وأُس ــات  منحوت

ــى  وعل ركام،  ــى  إل ــي  ت البازل جــر  ح ال مــن 

ــش  ب ون ــف  تجري ــم  ت ي ــع،  ورب عــام  مــدار 

ــة  األثري واملواقــع  ــال  ت ال عشــرات 

ــة واألدوات  ل ــات الثقي ي جرافــات واآلل بال

، ألجــل ســرقة كنوزهــا 
ً
البســيطة أيضــا

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

ــران  طي ــط  ملهب ــه  ل وتحوي ــرس-  )جندي

بالبحــص  ــده  وتعبي ســطحه  بتســوية 

وكمــروك  زرافكــه  ــه،  ي إل ــق  طري ــح  وفت

ــي،   ــه- معبطل ــخ ودرومي وســيمالك وكت

ــا  ان جوب ــة  قري ــو-  عل ــه  خراب ــار،  قيب

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

ــر  ئ وب كنيســه  كلســيه-  أرض  موقــع 

ــي كئــورا وشــيخ بــال(  ــن قريت ي ــه ب ت علوي

وغيرهــا.

ــب  املكت أضــاف  أخــرى،  ــٍة  جه مــن 

ــي  الترك ــش  جي ال »يواصــل  ــي:  اإلعام

وقواعــده  مراكــزه  ــن  وتحصي ــز  تعزي

منطقــة  ــي  ف املنتشــرة  العســكرية 

ــك  ذل ألجــل  اســتحل  ــث  حي ــن،  عفري

وقــرى  ــازل  ومن ومــدارس  عامــة  ــي  مبان

ــت  انتقل تمــوز   /6/ ــي  فف ــا،  ه بأكمل

ــة  قري ــي  ف ــا  ه قاعدت مــن  ــه  ل وحــدات 

ــة  ــى موقــٍع آخــر ضمــن ناحي إل ــاش  ب قزل

ــم  ت ــي  ت ال ــل  العوائ ــازع  ن ت وت ــل،  ب ل ب

االســتياء  ــى  عل ــة  القري ــي  ف ــا  ه توطين

ــش  جي ال كان  ــازل  من عشــرة  مــن  ــر  ألكث

ــة  ل الثقي ــات  ي اآلل ــزال  ت وال  يســتحلها... 

ألجــل  اإلســمنتية  ــات  الصب تنقــل 

ــات  وتحصين جــدران  ــاء  ن ب اســتكمال 

للمواقع العســكرية وكذلك بناء جدار 

ــث  حي ــا،  ه جنوب عــن  للمنطقــة  عــازل 

ــن  ي ــي تتنقــل ب شــوهدت تلــك اآلليــات وه

ــة«. وكفرجن ــي  وميدانك كمــروك  قــرى 

التطــرف  »نشــر  ــوان  عن وتحــت 

ــدة«،  جدي ال ــة  ي العثمان وأفــكار  ــي  ن الدي

ــره  تقري ــي  ف ــي  اإلعام ــب  املكت نشــر 

الشــؤون  »وزارة   :2019/7/27 ــخ  بتاري

ــذ  ــي تنفي ف ــة أحــد أذرع أردوغــان  ني الدي

خَصــص 
ُ
ت ــي  ت ال ــي  وه سياســاته، 

ــر  شــكل عب
ُ
خمــة، وت بميزانيــات ماليــة ض

ــبابية  ــع ش ــب مجامي ــام خطي ــدارس إم م

ــة،  والتنمي ــة  العدال حــزب  ل ــة  ي موال

مناطــق  ــي  ف ا  نشــاطاته مــن  وســع 
ُ
وت

ــن،  عفري ــا  ه ومن ــي،  الترك ــال  االحت

)وقــف  مــن  مشــترك  وفــٌد  زارهــا  ــث  حي

رئاســة  عــن   
ً
ــا وممث ــة  التركي ــة  ان الدي

الزهــراء  جامعــة  ــس  ي ورئ ــة  جمهوري ال

ــى مســلم(، الشــهر  مصطف

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

»قطع أشجار الدراق يف قرية غزاوية«
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ــح مشــاريع  ــك مــن أجــل فت ــت، وذل الفائ

دورات  ــح  فت ــك  وكذل ــة،  ديني ــة  تعليمي

ــات  جمعي ــر  عب بأنشــطة  ــام  والقي

ــة »شــباب  ــا جمعي ه ومــدارس خاصــة، من

ــة  ــروج ألفــكار العثماني
ُ
ــي ت الهــدى«، والت

ــة  )حمل ى  مســم تحــت  ــدة،  جدي ال

حيــح معتقــدات  ــر واإلرشــاد لتص التنوي

ــن  الذي ــي  األهال وأفكارهــم(،  ــي  األهال

حــاد،  ــل واإلرهــاب، اإلل جه ـــ )ال تهمــون ب ُي

ــم  ه ن ــار، مخالفــة دي ن ــادة الشــمس وال عب

ــل  ــم تحوي ــم(، هــذا وقــد ت ه وشــريعة نبي

خياطــة  مــن صــاالت ورشــات ال ــد  العدي

أو  جوامــع  ــى  إل ــن  عفري ــي  ف الســابقة 

الذكــر  ســبيل  ــى  عل ــة،  ديني مقــّرات 

لأللعــاب  ــن  رنكي ــة  ن مدي قــرب  )معمــل 

ــه،  مارات دوار  قــرب  ــة  ــة، صال ي ائ الكهرب

قــرب  ــة  صال ــوروز،  ن دوار  قــرب  ــة  صال

ي  ي ح مطعم فين - طريق راجو، صالة ف

ــة  قري قــرب  ــم  قدي معمــل  ــة،  حمودي امل

ــار )مــواد إمــام  درج اختب
ُ
مشــعلة(، وقــد أ

ــة( ضمــن برامــج  ــب واللغــة التركي خطي

ــة،  ت الفائ الدراســية  الســنة  ــات  امتحان

اللغــة  ــس  تدري وعــود  نفــذ 
ُ
ت ــم  ل بينمــا 

ــة«. الكردي

ــا ال  حاي : »إن معظــم الض
ً
حــا وموض

ــا،  ه ــث عن حدي ــوح وال ب ال ــى  يجــرؤون عل

ــي  ــى األهال حصــار املفــروض عل  لل
ً
نظــرا

 
ً
ــا وخوف الســورية  االتصــاالت  ــر  وتدمي

أشــد...« ــات  مــن وقــوع عقوب

ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ــن  عفري ــي  أهال

ــم  جرائ ــاكات وال ه ت ــه تلــك االن يدينــون في

حكومــة  ال ــون  وُيحمل ــارات  العب بأشــّد 

ــا،  ه عن املســؤولية  كامــل  ــة  التركي

ــال  حي ــي  الدول الصمــت  ــجبون  يش

ــى  إل ويدعــون  املأســاوية  ــم  أوضاعه

ــن  براث مــن  إلنقاذهــم  عاجــل  تحــرك 

واإلرهــاب. حقــد  ال

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

جنيف... وفد حقوقي مدين عن /12/ منظمة يُقدم مذكرة مطالب مع ملف توثيقي عن االنتهاكات واجلرائم املرتكبة يف عفرين 
ميديا محمود: اللقاء كان إيجابياً، وعلى األمم المتحدة أن تتناول االنتهاكات في تقاريرها الدولية

ــوز 2019،  ــن 15 تم ــوم األثني ــرت ي نش

/12/ منظمة حقوقية ومدنية )املرصد 

حقــوق اإلنســان، مركــز عــدل  الســوري ل

حقــوق  منظمــة  اإلنســان،  حقــوق  ل

ي ســوريا )ماف(، مركز توثيق  اإلنســان ف

ــة  الهيئ ســوريا،  شــمال  ــي  ف ــاكات  ه ت االن

مؤسســة   ،)DYK( ــة  الكردي ــة  ي القانون

حقــوق  ــاكات  ه ت ان لرصــد  ــا  ن ايزدي

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ــة  جن ل اإلنســان، 

عــن  الدفــاع  ــة  جمعي )مــاف(،  ا  ســوري

منظمــة  النمســا،  ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

حقــوق اإلنســان، منظمــة كــرد  ــاد ل مهاب

الدفــاع  ــة  جمعي ــس،  باري  – حــدود  ــا  ب

ــي  ــة هيف ــددة، جمعي امله الشــعوب  عــن 

ــه  في ــت  قال  
ً
ــا بيان ــكا(،  جي بل  – ــة  الكردي

ــو،  ــى أوس ــادة )مصطف ــم الس  ض
ً
ــدا أن وف

ــد  عب نعســو،  حســين  محمــود،  ــا  ميدي

ــي  عل ــدي،  عب ــى  مصطف أســعد،  ــي  الباق

ــي قصــر  ــا قــد زار ف ه ــن عن ي عيســو( كممثل

ــف كل مــن:   ــة جني ن األمــم املتحــدة بمدي

الســامية  املتحــدة  األمــم  ــة  مفوضي  -1

ــرق  ــم الش ــس قس ــان )رئي ــوق اإلنس حق ل

األوســط(.

ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل  -2

ا )املفوضين الدوليين( خاصة بســوري ال

ــدة  حاي ــة امل ــة الدولي ي 3- منظمــة اآلل

املســتقلة )رئيســة املنظمــة(.

مــع  ــب  مطال »مذكــرة  متهم 
َّ
وســل

ــات  مئ يتضمــن  كامــل  ــي  توثيق ــف  مل

الصــور  مــن  والعشــرات  الصفحــات 

وتؤكــد  ــق  توث ــي  ت ال ــو  الفيدي ومقاطــع 

ــل  والفصائ ــي  الترك ــال  االحت ــوع  ضل

ــي  الوطن ــاف  ت لائ التابعــة  ــة  جهادي ال

ــم  جرائ ال ــات  مئ ــكاب  ارت ــي  ف الســوري 

ــي  ف ــاء  األبري الكــرد  ــن  ي املواطن بحــق 

ــا  ه ب ــي أغل ــي ف ــي ترتق ــن والت منطقــة عفري

ــم  جرائ وال حــرب  ال ــم  جرائ مصــاف  ــى  إل

نصــت  ــا  مل  
ً
وفقــا اإلنســانية  ضــد 

األربعــة  ــف  جيني ــات  اتفاقي ــا  ه ي عل

 ،1907  -1899 الهــاي  ــي  1949واتفاقيت

ــة  جدي ال خاطــر  امل بصــورة  ــم  ه وإحاطت

الوجــود  ــى  عل القضــاء  تســتهدف  ــي  ت ال

ي املنطقة  ــن ف ي ــي للكــرد اإليزيدي التاريخ

ــة«. ني الدي ــم  ه مزارات ــر  وتدمي

ــب  طال الوفــد  أن  حــت  وأوض

ــوض  ه ن ل ل ــة  ي الدول »املنظمــات 

ــة  واألخاقي ــة  ي القانون ا  بمســؤولياته

ــن مــن  ــي منطقــة عفري ــا يحــدث ف تجــاه م

ي إلدانة  ــادة بحــق الكــرد والســع ــم إب جرائ

ــة  ي ــا املســؤولية القانون ه ــا وتحميل تركي

ــال،  احت ــة  دول ــا  ه لكون ــك،  ذل عــن 

حقــوق  ــس  جل مل ــة  توصي وإصــدار 

ــن  ــال عفري ــف احت ــة مل اإلنســان بإحال

ــى  ــه إل ت  إلحال
ً
ــدا ــس األمــن تمهي ــى مجل إل

ــة«. ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل

املنظمــات  وفــد  »ناقــش  وأضافــت: 

بشــكل  الســوري  الوضــع  ــة  حقوقي ال

ــق  ــة املناط ــي بقي ــردي ف ــع الك ــام والوض ع

ــم  ت ــث  حي خاصــة،  بصــورة  ــة  الكردي

ــدات  والتهدي خاطــر  امل وعــرض  ســرد 

ــك املناطــق جــراء  ــي تواجــه تل ــة الت جدي ال

ــا  اجتياحه ــي  ف ــة  ي العدوان ــا  تركي ــة  ي ن

ــى غــرار مــا حــدث ملنطقــة  ــا عل ه واحتال

النائمــة  خاياهــا  ــك  وتحري ــن،  عفري

ــا داعــش لضــرب األمــن واألمــان  مــن بقاي

الكــرد  ــة  ومحارب ــة،  الكردي املناطــق  ــي  ف

افتعــال  خــال  مــن  عيشــهم  لقمــة  ــي  ف

ــوب  حب ال حقــول  ل املتعمــدة  ــق  حرائ ال

مــن  اآلالف  ــات  مئ ــت  طال ــي  ت وال

ــوب«.  حب ال حقــول  مــن  الدونمــات 

ــة للقــاء، جــاء  ي ــج األول وحــول النتائ

اللقــاء  ــة  اي نه ــي  »ف املنشــور:  ــان  البي ــي  ف

لقــاءات  إجــراء  ــى  عل الطرفــان  اتفــق 

املنظمــات  ــك  ل ت إحاطــة  ــة  بغي ــة  دوري

كمــا  األرض،  ــى  عل املســتجدات  ــكل  ب

ــة  بمراقب ــة  ي الدول املنظمــات  تعهــدت 

 
ً
عامــة ــة  الكردي املناطــق  ــي  ف األوضــاع 

خاصــة  بصــورة  ــن  عفري ومنطقــة 

ــة  حماي ال ــن  لتأمي وســعها  ــي  ف ــا  م ــذل  وب

ــي  ت ال جمــات  اله مــن  ــن  ي ي املدن للســكان 

ــس األمــن عــن  تســتهدفهم وإحاطــة مجل

ــق مجلــس حقــوق اإلنســان بصــورة  طري

ي منطقة عفرين...  األوضاع املأساوية ف

مذكــرة  ــع  توقي ــم  ت اللقــاء  ــة  اي نه ــي  وف

ــم  ــة، ت ي ــة الدول ي تفاهــم مــع منظمــة اآلل

ــة  األدل الســتخدام  ــا  ه توكيل ــا  ه بموجب

الوفــد«. ــا  ه ل قــدم  ــي  ت ال ــق  ائ والوث

ــدة«  »الوحـ ـــ  ل خــاص  ــح  تصري ــي  وف

ــي  ف ــة  اإلداري محمــود-  ــا  ميدي ــت  قال

اللقــاء  هــذا  »جــاء  ــا:  ن ايزدي مؤسســة 

ــام  ــى القي ألجــل حــث هــذه املنظمــات عل

ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن تجــاه  ــا  ه بواجبات

ــال  االحت بعــد  ــن  عفري ــي  ف تحصــل 

األحــداث  صــورة  ــي  ف ــا  ووضعه ــي،  الترك

املنطقــة  ــا  ه ل تتعــرض  ــي  ت ال األليمــة 

ــات  البيان بتســليم  ــا  ــة. كمــا قمن الكردي

 
ً
وأيضــا ــاكات،  ه ت االن هــذه  ــق  توث ــي  ت ال

ــت  أجري مصــورة  بشــهادات  زودناهــم 

ــا  حاي الض ذوي  مــع  ســابق  وقــت  ــي  ف

ــن مــن قبــل قــوات  ــي عفري ــوا ف ــن قتل الذي

املتطرفــة  ــل  والفصائ ــي  الترك ــال  االحت

تســانده«. ــي  ت ال

 
ً
ا ي ى أن »اللقاء كان إيجاب وأكدت عل

ــا  ه ب ــا  اجتمعن ــي  ت ال األطــراف  ــدت  وأب

ــن،  عفري ــي  ف يجــري  ــا  مل ــق  العمي ــا  ه حزن

ــم  تقيي ســيتابعون  ــم  ه أن ــا  ن ل وأكــدوا 

ســيقومون  كمــا  املنطقــة  ــي  ف األوضــاع 

املصــورة  ــات  والبيان ــق  ائ الوث ــل  ي بتحل

ــق  والتحقي ــم  ه ل بتســليمها  ــا  قمن ــي  ت ال

ــا«. ه في

حــت  أوض اللقــاء  ــب  مطال وحــول 

ــى  عل معلقــة  »اآلمــال  محمــود:  ــا  ميدي

ي  هــذه املنظمــات لتقــوم بدورها القانون

ــاكات،  ه ت االن هــذه  تجــاه  ي  واإلنســان

أن  املتحــدة  األمــم  ــى  عل ــا  أكدن كمــا 

تقاريرهــا  ــي  ف ــاكات  ه ت االن هــذه  ــاول  ن ت ت

ــا  ًف مل ــن  لعفري تخصــص  وأن  ــة  ي الدول

ــاكات ويدعــو األطــراف  ه ت ــن هــذه االن يدي

للتوقــف عــن  ــاكات  ه ت ــذه االن ه ب ــة  املعني

ــي معــرض  ــا ف ــم. كمــا نوهن جرائ ــكاب ال ارت

ــر هــذه  ــى ضــرورة تمري ــم إل ــا معه ن ث حدي

ــق لهيئــات األمــم املتحــدة مــن أجل  ائ الوث

ــاء  ــى إنه ــا عل ــا وإلزامه ــى تركي الضغــط عل

مــن  ــا  وخروجه ــن  عفري ــي  ف ــال  االحت

املتطرفــة...  ــل  الفصائ برفقــة  املنطقــة 

أن  ــى  إل ــم  معه ــا  ن ث حدي ــي  ف ــا  ذكرن كمــا 

ــا  ه ي ــي تعتمــد عل ت ــل املتطرفــة ال الفصائ

ــي  ه ــن،  عفري ــى  عل ــا  ه حرب ــي  ف ــا  تركي

ــل  وتقات ــا  ه مجمل ــي  ف ــة  ي إرهاب ــل  فصائ

ــف  تختل وال  متطرفــة  ــة  ديني لدوافــع 

ــة  ــات اإلرهابي ــن التنظيم  ع
ً
ــا أيديولوجي

النصــرة.« ــة  ه وجب وداعــش  كالقاعــدة 
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شيخ آلي في زيارة أضرحة الراحلين مام جالل طالباني و نوشيروان مصطفى و عزيز محمد
 – ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح قــام 

ي( برفقة  ــدة )يكيت ســكرتير حزب الوحـ

رشــيد  و  محمــد  محمــود  ــن  ي القيادي

 ،2019 تمــوز   3 األربعــاء  ــوم  ي شــعبان، 

محمــد-  ــز  عزي الراحــل  ــح  ضري ــارة  بزي

ــي  العراق ي  الشــيوع حــزب  ال ســكرتير 

حــزب  ال شــهداء  ــرة  مقب ــي  ف األســبق، 

ــم  ي إقل ــل-  ي أرب ــي  ف رش(  كــرده   ( ــة  بقري

مــن  ــل  ي إكل ووضــع  العــراق،  كردســتان 

ــه. ي عل ــورود  ال

ــوزان  ب ــح  )صال برفقــة  زار  كمــا 

ــم،  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال منظمــة  ســكرتير 

ــادة  ــن قي ــي م ــزان كمرك ــو و ري ــح مام صال

تمــوز2019   31 األربعــاء  ــوم  ي املنظمــة(، 

ــد  ــح الفقي ــة الســليمانية، ضري ن ــي مدي ف

ــي  العراق ــس  ي الرئ ــي-  طالبان جــال  مــام 

ــورود  ال مــن  ــل  ي إكل ووضــع  األســبق، 

ــن رســالة  ــجل الزائري ــي س ن ف ــه ودوَّ ي عل

ــرة. معب عــزاء 

الســليمانية  ــة  ن بمدي آب   1 ــي  وف

مــن   
ً
ــا ي إكل وضــع  رفاقــه  بحضــور 

ــيروان  ــد نوش ــح الفقي ــي ضري ــورود عل ال

العــام  واملنســق  مؤســس  ــى  مصطف

)كــوران(،  ــر  ي التغي حركــة  ل الســابق 

ــم  ــي اســتقباله كل مــن ســازه خان وكان ف

ــات  ــؤول العاق ــعيد مس ــان س ــيد آيه وس

ــاًء  ــان لق ب جان ــد ال ــث عق ــة، حي حرك ــي ال ف

ــه مناقشــة  ــم في ــب العاقــات، ت ــي مكت ف

الســيما  املنطقــة،  ــي  ف الراهــن  الوضــع 

ســورية. ملناطــق  ــي  الترك ــال  االحت

نـدوة سياسية مشتركة لحزبي التقدمي والوحـدة في مدينة بون األلمانية
ــن،  املهتمي مــن  جمــٍع  بحضــور 

ــدة  الوحـ ــي  حزب ــا  منظمت عقــدت 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــي  التقدم ــي  والديمقراط ــي(  )يكيت

ــون  ب ــة  ن بمدي ســوريا  ــي  ف الكــردي 

ــة  حواري سياســية  ــدوة  ـ ن ــة  ي األملان

2019/7/21؛  األحــد  ــوم  ي مشــتركة، 

ــى  عل صمــٍت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 

)أي  نشــيد  ــد  وتردي الشــهداء  أرواح 

ــة مســتو  ــة أمين ــت اإلعامي ــب( رحب رقي

ــاء  ن وأب أحــزاب  ــي  ممثل مــن  حضــور  بال

ــة  أهمي ــى  إل  
ً
مشــيرة ــة،  الكردي ــة  ي جال ال

ــن  ي ب املوقــع  املشــترك  العمــل  ــاق  ميث

ــوده؛  ن ــث ســردت بعــض ب ــن، حي ي حزب ال

ــم تحــدث صــاح درويــش عضــو املكتــب  ث

ــي وصــاح علمــداري  ــي للتقدم السيا�س

ــدة،  للوحـ السياســية  ــة  جن الل عضــو 

ــي  ت ال السياســية  األوضــاع  مجمــل  عــن 

بشــكل  وســوريا  املنطقــة  ــا  ه ب تمــّر 

ــم  ه وحركت ــرد  ـ
ُ

الك أوضــاع  وعــن  خــاص، 

ــة  ــى أهمي ــن عل ــا، مركزي ه السياســية في

وضــرورات  املشــترك  العمــل  ــاق  ميث

ــي  ف ــة  الكردي حركــة  ال أطــراف  ــف  آل ت

حضور  ما شــكرهما لل ســوريا، حيث قدَّ

ــدوة. ن ال ــام  خت ــي  ف

أحمد سليمان و حبيب إبراهيم في منتدى مواطنة
ــداه  ــي منت ــة ف ــار مواطن ي اســتضاف ت

ــران  ــوم الســبت 29 حزي ــر الســكايب ي عب

عضــو  ســليمان  )أحمــد  مــن   
ً
كا  2019

ي  حزب الديمقراط ي لل املكتب السيا�س

ــب  حبي ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

حــزب  ــة ل ــة القيادي ــو الهيئ ــم عض إبراهي

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

ــاق العمــل املشــترك، وذلــك  ســوريا(- ميث

ــوان »إضــاءة  ــة تحــت عن ــدوٍة حواري ـ ــي ن ف

وشــمال  الفــرات  شــرق  أوضــاع  ــى  عل

ــع  الوقائ ــة،  ي الذات اإلدارة  ســوريا، 

ــات«.   والتحدي الفــرص  ــات،  واإلمكان

األوضــاع  عــن  الضيفــان  تحــدث 

ــي  ت ال ــع  والوقائ ســوريا  ــي  ف السياســية 

ــا  ــذ اندالعه ــا األزمــة الســورية من ه مــّرت ب

ــة  رؤي حــا  أوض ــك  وكذل  ،2011 آذار  ــي  ف

ــع  املواضي مــن  حزبيهمــا  ومواقــف 

ــدوة. ن ال خــال  ــارة  املث واألســئلة 

مشاركة في إحياء ذكرى اغتيال قاسملو
ــي  الديمقراط حــزب  ال مــن  بدعــوة 

وفــٌد  حضــر  )حــدك(،  ي  الكردســتان

حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن 

ــي( ضــم محمــود محمــد  ــدة )يكيت الوحـ

ــس  وي ــم،  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال ــل  ممث

ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  ــى  مصطف

رشــوليك  ــه  أمين املنظمــة،  ومســؤول 

ــاء  إحي مراســم  ــادة(  قي عضــوة 

املناضــل  ــال  الغتي ــن  ي الثاث الذكــرى 

ــد  ــى ي عبدالرحمــن قاســملو ورفاقــه عل

ــوم  ــر ي ــك بعــد ظه ــي، وذل النظــام اإليران

ــر. ي هول ــي  ف  ،2019/7/13 الســبت 

ــدة  ــزب الوحـ ــن ح ــٌد م ــارك وف ــا ش كم

عضــو  ــم  إبراهي ــب  حبي برئاســة 

خمــة  ض مســيرة  ــي  ف ــة  القيادي ــة  الهيئ

بروكســل،  ــة  جيكي البل بالعاصمــة 

 
ً
ــدا ــاء 2019/7/9 تندي ــوم الثاث خرجــت ي

وقعــت  ــي  ت ال الشــنعاء  جريمــة  ال ــك  بتل

ــخ  بتاري النمســاوية  ــا  ن فيي ــة  ن مدي ــي  1989م.ف /7 /13

شيخ آلي في اجتماعات مع قيادة وأعضاء منظمة الحزب بإقليم كردستان

اجتمــع  11تمــوز،  ــس  خمي ال ــوم  ي

حــزب  ســكرتير  ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح

ــى  مصطف ــه  ب ائ ون ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

مــع  ــر  ي بهول حــزب  ال ــب  مكت ــي  ف مشــايخ 

ــي إقليــم  حــزب ف ــادة منظمــة ال أعضــاء قي

املباشــر  ومســؤولها  العــراق  كردســتان 

ــوم  ي  
ً
أيضــا واجتمــع   ، ــى  مصطف ــس  وي

ــاء  ــن أعض ــٍع م ــع جم ــوز م ــة 19 تم جمع ال

ــى  ــر؛ كمــا التق ي ــي هول حــزب ف منظمــة ال

تمــوز،   30 ــاء  الثاث مســاء  ــي،  آل شــيخ 

ــث  حي الســليمانية،  فــرع  أعضــاء  مــع 

ــك االجتماعــات االجتمــاع  ل ت ــي  ف تطــرق 

ــا  ه ب تمــّر  ــي  ت ال السياســية  األوضــاع  ــى  إل

وسياســات  مواقــف  ومجمــل  املنطقــة، 

. حــزب  ال
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ــي  النبات ا  بشــقيه الزراعــة  إن 

ــي  ــي ســوريا بشــكل عــام، وف ــي ف حيوان وال

خــاص،  بشــكل  ســوريا  وشــرق  شــمال 

ومــن  االســتراتيجية  ــوارد  امل مــن  ــر  ب تعت

وأحــد  ــي  الغذائ األمــن  ــم  دعائ أهــم 

الدخــل  مصــادر  مــن  املهمــة  الروافــد 

ــا  م أن  إال  ــي،  حل امل ــج  النات ــي  ف األســاس 

ــر  أكث ــذ  من ا  ســوري ــا  بلدن ــه  ل تعــرض 

مدمــرة  حــرِب  مــن  ســنوات  ــة  ي ثمان مــن 

القــوى  ــل  قب مــن  ــه  في ــرة  دائ ومعــارك 

ــى   وبشــدة عل
ً
انعكــس ســلبا ــة،  ي اإلرهاب

قطــاع  وخاصــة  االقتصــادي  الوضــع 

ــى  عل أنعكــس  ــدوره  ب ــذي  وال الزراعــة، 

 
ً
ــا وتزامن ــن.  ي للمواطن ــي  املعي�س الوضــع 

العــام  هــذا  حصــاد  ال موســم  ــة  بداي مــع 

آخــر  ــى  عل  
ً
ا عســكري والقضــاء   2019

ــة  الظامي القــوى  ــوب  جي مــن  ــب  جي

ــا  ه وأخوت بداعــش  ــة  ل املتمث ــة  التكفيري

باغــوز  ــدة  ل بب ــا  ه ل معقــل  آخــر  ــي  ف

ا  ســوري قــوات  ــد  ي ــى  عل ــزور  ال ــر  بدي

الشــعب  ــة  حماي وقــوات  ــة  الديمقراطي

حــوادث  مسلســل  ــدأ  ب  YPG , YPJ مــن 

وخاصــة  ــة،  الزراعي ــل  حاصي امل إحــراق 

ــي مناطــق  ف ــي القمــح والشــعير  محصول

ــت  كان ــث  حي ســوريا،  وشــرق  شــمال 

بفعــل  ــة،  مفتعل ــق  حرائ ال هــذه  معظــم 

هــذه  ــى  تبن داعــش  ــَم  تنظي وأن  فاعــل، 

ــأ«  »النب ــه  حيفت ص ــر  عب ــق  حرائ ال

ــة  ي ــه إطــاق عمل ــه، وإعان الصــادرة عن

ســواعدكم  عــن  )شــّمروا  اســم  تحــت 

ــل  حاصي امل إلحــراق  حصــاد(  ال ــدأوا  واب

وشــرق  شــمال  مناطــق  ــي  ف ــة  الزراعي

بعــُض   
ً
أيضــا ــاك  هن ــت  وكان ا.  ســوري

ــي  ــق كرم حرائ أســباب أخــرى لنشــوب ال

ــر مــن  ــجائر والشــرار املتطاي أعقــاب الس

إذ  ــات؛  ي اآلل وعــوادم  ــي  ائ الكهرب ــاس  امل

ــم  ه ــى بعــض املشــتبهين ب ــُض عل ــمَّ القب ت

ــل. حاصي بامل ــران  ي ن ال إضــرام  ــي  ف

ي  ــر ســلب ي أث ت ــق  حرائ ال ــذه  ه ل ــت  وكان

والزراعــة  عــام  بشــكل  االقتصــاد  ــى  عل

الفقــر  ــادة  زي ــي  وف خــاص،  بشــكل 

ــي  املعي�س الوضــع  ــة  وصعوب ــة  والبطال

 
ً
خاصــة األســعار،  وارتفــاع  ــن  ي للمواطن

ــدوره  ــذا ب ــتيراد، وه ــبب االس ــة بس األغذي

ــي.   الغذائ األمــن  ــدد  ه ي

مــن  ــي  الزراع القطــاع  ْم  َيســل ــم  ل

ســوريا،  ــي  ف ــة  ي الكارث حــرب  ال ــج  نتائ

ــت  ــث  تحول ــمية، حي ــرار جس ــه أض أصاب

ــة  الزراعي املســاحات  مــن  ــر  ي الكث

ــا  معه ــت  ب َصُع معــارك،  ســاحات  ــى  إل

ــذار  ب ال ــى  عل حصــول  ال ــة  ي إمكان

املكافحــة،  ــة  واألدوي واألســمدة 

واســتثمارها  ــا  ه زراعت أجــل  مــن  ــك  وذل

ــل  ب فحســب  هــذا  ــس  ي ل ــا،  ه ب ــوض  ه ن وال

ــى  إل الوصــول  ــة  ي إمكان ــت  صعب ــى  حت

رقعــة  اتســاع  نتيجــة  ــي  األرا�س هــذه 

ــى  أف�س ــك  بذل وتصعيدهــا،  املعــارك 

 ،
ً
أيضــا ــاة  حي ال مقومــات  ــر  تدمي ــى  إل

باتجــاه  الفاحــون  ــا  ه من ــزح  ن ــي  وبالتال

ــى  إل أدى  ممــا   ،
ً
نســبيا ــة  اآلمن املناطــق 

القطــاع  هــذا  ــة  إنتاجي ــي  ف ــر  ي كب تراجــع 

األزمــة  ــة  بداي ــذ  من ــام،  ه ال ي  االســتراتيج

ــى  عل االعتمــاد  أن  كمــا  الســورية؛ 

ارتفــاع  نتيجــة  ــد  تزاي ــة  ي البعل الزراعــة 

وعــدم  الزراعــة  مســتلزمات  ــف  ي تكال

ــة  ي ائ حروقــات والطاقــة الكهرب توفــر امل

ــار  ــى اآلب ــة عل خــات املركب لتشــغيل املض

خــراب،  وال الدمــار  بســبب  ــة  الزراعي

الفــاو  منظمــة  ــرات  تقدي وبحســب 

مــن  القمــح  ــاج  ت إن تراجــع   2013 عــام 

ــون  ي مل  /2.400/ ــى  إل طــن  ــون  ي مل  /4/

السياســة  ــى أن طبيعــة  إل  
ً
طــن، إضافــة

أســعار  وارتفــاع  املتبعــة  ــة  االقتصادي

ــذار وفاحــات  مســتلزمات الزراعــة مــن ب

ــد  ــا، ق ــمدة بأنواعه ــة وأس ــة مكافح وأدوي

ــرك الفــاح ألرضــه والتوجــه  ــي ت ســاهَم ف

ــام  املــدن مــن أجــل القي ــي  صــوب ضواح

ــرك  ت فــإن  ــك،  لذل أخــرى،  بأعمــال 

 
ٌ
ــط ب ــا مرت ه الفــاح الزراعــة والعــزوف عن

بالسياســات   
ً
ــا ي وكل  

ً
ــا عضوي  

ً
ارتباطــا

ــة املتبعــة والظــروف العامــة  االقتصادي

ــر  ي الكث فتحــّول  ــي،  املعن ــد  ل الب ــي  ف

خدمــات  ــي  ف العمــل  ــى  إل ــن  الفاحي مــن 

املطاعــم  ــي  ف ــن  ي عادي كعمــال  هامشــية 

عــدم  نتيجــة  وغيرهــا،  ــادق  والفن

ــم  ه ــة أراضي ــام بزراع ــى القي ــم عل مقدرته

ــر  ــد هــادي املدي واســتثمارها؛ يقــول مهن

ــي  ــي ف ــة العالم ــي لبرنامــج األغذي اإلقليم

ــي  الغذائ األمــَن  ))إن  األوســط:  الشــرق 

يواصــل  ســورية  داخــل  ــاس  ن ال ــن  ي ملاي

ــر من ســبعة  تدهــوره، حيــث يصنــف أكث

ــون  يعان ــم  ه أن ــى  عل ــخص  ش ــن  ي ماي

ــاد  ب ــي أنحــاء ال ــي ف انعــدام األمــن الغذائ

ــم  ول ــم  ه مدخرات اســتنفدوا  أن  بعــد 

ــم(. ه ــى إطعــام عائات ــن عل يعــودوا قادري

املســاحات  ــة  ل حصي ــي  ل ي فيمــا 

ــى  ــة عل حاصيــل الزراعي حروقــة مــن امل امل

ــي شــمال وشــرق ســوريا: مســتوى أرا�س

جزيرة: إقليم ال

مســاحة  قامشــلو:  مقاطعــة   -

ــي  حوال ــى  إل باإلضافــة  ــم،  دون  /214125/

ــجرة مثمــرة و /6/ حصــادات  /3700/ ش

ــزل و/3/  ــة ومن ــي ومدجن و/2/ جــرار زراع

ــة  ا الديمقراطي ــوري ــوات س ــن ق ــهداء م ش

ــن.  ي ي مدن  /6/ و  األســايش  مــن  وواحــد 

مســاحة  حســكة:  ال مقاطعــة   -

 /1.5/ ــى  إل باإلضافــة  ــم،  دون  /128757/

ــي  ــجار و/42/ مــن املوا�س ــم مــن األش دون

و/8/  ــزل  من  /38/ و  واحــدة  وحصــادة 

. ت عا مســتود

دير الزور: 

باإلضافــة  ــم،  دون  /6160/ مســاحة 

قمــح  طــن  و/10/  واحــدة  حصــادة  ــى  إل

ــجرة  ش  /390/ و  »مشــول«  ــس  مكي

. ــون ت زي

الرقة: 

مساحة /7007/ دونم. 

منبج: 

ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــاحة /700/ دون مس

 /50/ ومســاحة  ــون  ت زي ــجرة  ش  /2450/

ــجار املثمــرة.  ــم مــن األش دون

إقليم الفرات:

مســاحة  ــي:  ان كوب مقاطعــة   -

 /1900/ ــى  إل باإلضافــة  ــم،  دون  /23400/

ــهيد  ــدة وش ــادة واح ــون وحص ــجرة زيت ش

ــن  ي ي مدن ــا  حاي ض  /3/ و  األســايش  مــن 

ــي.  زراع وجــرا  ــن  ي ومنزل

ــل أبيــض«:  ي »ت - مقاطعــة كــري ســب

 /9700/ و  ــم  دون  /24180/ مســاحة 

ــون. ت زي ــجرة  ش

الطبقة: 

ــم، باإلضافــة  مســاحة /21137/ دون

و  مخــزن  قمــح  طــن   /33.5/ حــرق  ــى  إل

و/14020/  مخــزن  شــعير  /38.5/طــن 

مثمــرة. ــجرة  ش

ــر  بأكث قــدر 
ُ
ت األضــرار  مجمــوع  إن 

ــرة ســورية.     ي ل ــار  ي مل مــن )12( 

ــي  الزراع القطــاع  دعــَم  فــإن  ــك  لذل

ــة  وطني  
ٌ
حاجــة ي  واالســتراتيج ــوي  حي ال

ــة  حماي ل مهمــة  وخطــوة  ــة  ضروري

ــة  اقتصادي كــوارث  مــن  جتمــع  امل

شــبح  إبعــاد  ــب  جان ــى  إل ــة،  واجتماعي

األمــن  وفقــدان  والفقــر  جاعــة  امل

ــدات  التهدي ــة  مواجه وألجــل  ــي،  الغذائ

القطــاع. هــذا  ــا  ه ل يتعــرض  ــي  ت ال

ــة االقتصــاد والزراعــة-  ــس هيئ ي *رئ

وشــرق  شــمال  ــي  ف ــذي  التنفي ــس  جل امل

ســوريا.

سلمان بارودو

»Hizir û Raman« حضور حفل توقيع كتاب
حضــر  مســبقة،  لدعــوٍة   

ً
ــة تلبي

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد 

ــة  جن الل عضــو  محمــد  )محمــود  ضــم 

ســكرتير  ــوزان  ب ــح  صال السياســية، 

حفــل  ــم(  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال منظمــة 

ــاب »Hizir û Raman« ملؤلفــه  ــع كت توقي

لاتحــاد  ســكرتير  مخمــوري  غفــور 

ي  الكردســتان ــي  الديمقراط ــي  القوم

اتحــاد  قاعــة  ــي  ف ــك  وذل  ،)YNDK(

العاصمــة  ــي  ف كردســتان  ــي  ي برامان

2019/7/24م.  األربعــاء  ــوم  ي ــل،  ي أرب

ــه. ل ــي  ان ه ت ال م  وقــدًّ
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منتدى دويل ناجح حول داعش... ينبغي معاجلة التطرف بأدوات فوق عسكرية

ــي »املنتــدى  - كنتــم مــن املشــاركين ف

ــي  ف املنعقــد  داعــش«  حــول  ــي  الدول

مــدى  مــا  عامــودا،  ــة  ن بمدي تمــوز   8-6

مــن  ــه  ل وتقييمكــم  ــدى  املنت ــة  أهمي

ــم  التنظي ــت،  والتوقي املــكان  ــث  حي

حضــور  ال ــة،  اإلعالمي ــة  والتغطي

ــج  النتائ املشــاركين،  ومداخــالت 

ــدى  املنت أوصــل  وهــل  ــات؛  والتوصي

املرجــوة؟ رســالته 

ــي  ف ــدى  املنت انعقــاد  أن  شــك  ال 

عامــودا  ــي  وف ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق 

 ،
ً
ــا رمزي  

ً
بعــدا حــدث  لل ــى  أعط  

ً
ــدا تحدي

جتمع الذي قاوم التطرف  فاملناطق وامل

نفســه  هــو  ــي،  الداع�س اإلرهــاب  وهــزم 

ذات  ــي  العالم ــى  امللتق هــذا  نظــم  مــن 

ــال.  الفّع ــي  األكاديم ــي  البحث املســتوى 

ــة  ي الفعال ــأن  ب القــول  يمكــن  ــك  لذل

 
ً
فضــا  .

ً
ــا تمام ــة  ي وإيجاب حــة  ناج ــت  كان

ــو  ول ــدة  جي ــت  كان ــة  التغطي أن  عــن 

ــي  والعالم ــي  العرب اإلعــام  ــاب  بغي

 
ً
ــزا ممي كان  حضــور  ال ــر.  ي كب حــٍد  ــى  إل

مــع  املوضــوع،  ــى  عل مركــزة  واملداخــات 

مــن  ــر  ي الكث ــي  ف تتكــرر  اســتطرادات 

املؤتمــرات املشــابهة. وحيــث شــارك عــدد 

مــن  ــن  ختصي امل املشــاركين  مــن  ــر  ي كب

األجانــب والعــرب والكــورد. هــذا وعملــت 

مضاعفــة  بطاقــة  ــة  التنظيمي ــة  جن الل

ــي  عالم ــدى  منت ــم  تنظي مــن  ــت  وتمكن

ــات املشــاركين بمســتوى عــال  يضــم مئ

ــود  جه الصــدد  ــذا  ه فب ــم،  التنظي مــن 

مركز روجآفا للدراســات االســتراتيجية 

ــت  كان فقــد  ــة  حصل امل ــي  ف مشــكورة. 

ــج بمســتوى عــال مــن  التوصيــات والنتائ

ــدى  املســؤولية والدقــة.  باختصــار املنت

ــالة – الهــدف  ــه. والرس ــأداء وظيفت ــام ب ق

.
ً
ــا تمام تحقــق  انعقــاده  مــن 

ـ »إنشاء محكمة  ى املنتدى ب - أو�ص

وشــرق  شــمال  ــي  ف ــي  دول ــع  طاب ذات 

أفــراد  مــن  اآلالف  ملقاضــاة  ســوريا 

وعوائلهــم  ــن  ي املعتقل داعــش  ــم  تنظي

ــإدارة  ل تابعــة  مخيمــات  ــي  ف املوجــودة 

ــة  ي ــة وإمكان ــة«... مــا مــدى أهمي ي الذات

محكمــة؟  هكــذا  تأســيس 

محاكمــة  ــم  ت ي أن   
ً
جــدا ــم  امله مــن 

الطــرق  وبأفضــل  ــن،  جرمي امل ــة  ومعاقب

تأســيس  ــم  ت وســواًء   .
ً
اختصــارا وأكثرهــا 

ــي أم ال، فيجــب  ــع دول محكمــة ذات طاب

مــن  ــن  ي ي اإلرهاب محاكمــة  ــم  ت ي أن 

ــع  يمن وال  ــة،  ي حل امل الســلطات  ــل  قب

ــات  ــع منظم ــوص م خص ــذا ال ــاون به التع

ــي  الدول املســتوى  ــى  عل وحكومــات 

ــي.  والعراق الســوري  القضــاء  ــك  وكذل

ــم  ه ومعاقبت ــم  ه محاكمت ــم  ت ي أن  ــم  امله

ــات. العقوب بأشــد 

لظهــور  فرصــة  ــاك  هن ــس  ألي  -

ى  بمســم وربمــا  ــد  جدي مــن  داعــش 

توأمــه  ــه  في ُيســيطر  وقــٍت  ــي  ف ــد،  جدي

إســالمية  ــل  وفصائ النصــرة  ــة  ه جب

مســاحاٍت  ــى  عل أخــرى  ــة  ي راديكال

ــى  تحظ ــي  وه ســوريا  ــي  ف شاســعة 

بعــض  مــن  ــة  والتغطي بالدعــم 

األزمــة  اســتفحال  ظــل  ــي  وف جهــات،  ال

ــة  ــاٍت إقليمي ــدام صراع ــورية واحت الس

؟  ــة ي ول ود

منظمــات  عــودة  ــة  ي إمكان نعــم 

داعــش  ــاءة  عب مــن  تخــرج  أو  رديفــة 

ــك  لذل ــأة  مهي ــة  واألرضي  ،
ً
ــا تمام واردة 

ي  ــم اإلســام ــد مــن بقــاع العال ــي العدي ف

ــي  ــم ينته ل . والتطــرف 
ً
ــدا وســوريا تحدي

ــزم  ته ــم  ل ــة  ي اإلرهاب املنظمــات  وهــذه 

ــدة،  ــث عــن عــودة جدي حدي ــم ال ت ــى ي حت

ــم. ت تفضل كمــا  ــا  وبجوارن قائمــة  ــي  فه

خطــوات  ال ــي  ه مــا  برأيكــم،   -

ســيرورة  ــي  ف اآلن  حــة  املل ــة  ي العمل

أدوات  ــي  ه ومــا  داعــش،  مكافحــة 

واإلرهــاب  التطــرف  ظاهــرة  جــة  معال

عــام؟ بشــكل 

التنظيمــات  ضــد  املعركــة  إن 

هــزم  وداعــش  ستســتمر،  ــة  ي اإلرهاب

ــي  وتنظيم وإداري  عســكري  كجســد 

ســواًء  ــاٍق،  ب ــه  لكن األرض،  ــى  عل ــم  قائ

ــك  لذل ســري.  ــم  كتنظي أو  كفكــر 

ــة  ي اإلرهاب التنظيمــات  ضــد  املعركــة 

ــق.  الطري منتصــف  ــي  ف ــت  زال مــا 

االرهــاب  ملكافحــة  ــق  طري وأفضــل 

ــة  ه جب ــاء  ن ب هــو  ومشــتقاته  ــي  الداع�س

القــوى  ــة عريضــة تضــم كل  ديمقراطي

شــرق  ــي  ف ــخصيات  والش ــات  ي والفعال

ــى  عل تعمــل  ــى(  أول ــة  )كمرحل ســورية 

السياســية  وخاصــة  املســتويات  كافــة 

ملكافحــة  ــة  والفكري ــة  واإليديولوجي

إدارة  ــاء  ن ب ــى  عل والعمــل  داعــش،  فكــر 

شــعبية  ــة  ي علمان  – ــة  ديمقراطي

بخدمــة  تقــوم  األرض  ــى  عل ــة  حقيقي

ــه كل مــا هــو ضــروري  جتمــع وتقــدم ل امل

ضــد  ــه  وتحصن كريمــة،  ــاة  حي ــر  لتوفي

التطــرف. وإغــراءات  أشــكال  كل 

أما بالنســبة الســتراتيجية مكافحة 

ــن  ــق م ــرف املنبث ــة التط ــرف وخاص التط

ــى  إل ــاج  فيحت ــي  ن الدي والنــص  الفكــر 

أن  ــا  ه ل يمكــن  ال  األمــد،  ــة  ل طوي برامــج 

لوجســتية  ــة  ي دول بمســاعدة  إال  ــح  تنج

ــخية. س

ــم  ل ــف داعــش  فمــن املاحــظ أن عن

ــي  ف داعــش  ــت  ورث وإنمــا   ،
ً
فجــأة ــد  يول

بالشــرعنة  تســميته  يمكــن  مــا  ــدء  ب ال

ــات،  ــى أســاس الهوي ــل عل ــة للقت الفقهي

ــاد  ب ــي  ف ــاد  جه ال »قاعــدة  مــن   
ً
ــدءا ب

القــادة  أن  ــار  اعتب ــى  وعل ــن«،  الرافدي

ــف  تصني أســاس  ــى  عل ــل  القت أجــازوا 

أو  ــة  الهوي ــث  حي مــن  ســواًء  واســع، 

كاملوقــف   ،
ً
أيضــا ــي  السيا�س املوقــف 

النظــم  ــول  وقب ــة  للديمقراطي ــد  املؤي

ــة  العلمي ــي  ف املشــاركة  ــة،  ي البرملان

ــن  ي ل ــات، فــإن املقات السياســية واالنتخاب

ى من تلك  وصغار القادة قد وسعوا حت

 
ً
أصــا الواســعة  »املشــرعنة«  ــرة  الدائ

أن  ــى  إل  ،
ً
أيضــا ــدة  بعي هوامــش  لتطــال 

جــردة  ــة امل  بحســب الهوي
ً
ــا ن ــم القتــل عل ت

ملعتقــدات  مخالفــة  ــة  ي فعال ــة  أي عــن 

ــوارث  املت ــي  الطائف كاالنتمــاء  داعــش، 

ــي  املزاج ــل  القت عــن   
ً
فضــا فقــط، 

ــة.  املادي ــح  املصال ملعــادالت  خاضــع  وال

ــم   أن تنظي
ً
ــا ــم جميع ــب أن نعل  يج

ً
ــرا أخي

ــة  ــاج تفاعــل عوامــل مركب ت داعــش هــو ن

ــة،  ــة ومتباين ــة متعاقب ــي ســياقات زمني ف

ــة  ــة ســيرورة سياســية فكري ــي حصيل وه

عــام.  ــة  مئ مــن  ــر  أكث طــوال  ــة  وتنظيمي

ــج  ت أن ــي  ت ال حفــزات  وامل العوامــل  ــع  جمي

ــن  ــب ع ــم تغ ــرة ول ــت متواف ــا زال ــش م داع

ال  ــك  لذل ي.  اإلســام ــم  العال ســاحات 

ــة العســكرية  اي ه ن ــى ال يمكــن الرهــان عل

ــي  ن الدي للتطــرف  ــي  وبالتال لداعــش 

ــة عــودة  ي ي، فإمكان  اإلســام
ً
وخصوصــا

وإن  واردة  ــة  جهادي ال التنظيمــات 

ــا.  ه عودت ــات  ي آل ــي  ف  
ً
ــا ي جزئ اختلفــت 

ــة  ي العرب ــدول  وال جتمعــات  امل ــة  ي ل وقاب

ــى إعــادة   عل
ً
ــا ي واإلســامية القائمــة حال

مــا  داعــش  مــن  ــدة  جدي ــخ  نس ــاج  ت إن

التطــرف  عــودة  فتكــرار  ــة.  ممكن ــت  زال

ــف وإن  ــى درجــات العن ي بأق�س اإلســام

 .
ً
ــا تمام واردة  ــدة  جدي ــات  ي وآل ــغ  بصي

جــة  معال ــي  ف ــر  التفكي ــي  ينبغ ــك  لذل

مــن  عســكرية  فــوق  ــأدوات  ب التطــرف 

ــة. وتربوي ــة  اقتصادي ــة،  وثقافي ــة  فكري

حضــارة  ــم ال ــى اإلنســانية وقي ــٌد للبشــرية، وخطــٌر عل »التطــرف واإلرهــاب تهدي

ــى وأفظــع أشــكاله، فكانــت ذروة الكفــاح  ــه تنظيــم داعــش بأق�س ــة، وقــد مثل العصري

ــوريا  ــوات س ــي ق ــدي مقاتل ــى أي ــورية عل ــرات الس ــرق الف ــق ش ــي مناط ــره ف ــده ودح ض

بالنقاشــات   
ً
مســتفيضا ــدى  منت ــه  حول للتباحــث  انعقــد  وقــد  ــة،  الديمقراطي

ــور آزاد  حــوار مــع الباحــث الدكت ــا هــذا ال ن ــد مــن التوضيحــات أجري واآلراء، وللمزي

ــي«. أحمــد عل
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 سنوات... واآلالم تتعاظم
ُ
ها سبع

ُ
وجهة نظر عمر

ــا:  ــنوات كتبن ــان س ــن ثم ــر م ــل أكث قب

آمــاَل  ــْت  خيب الســورية  »املعارضــة 

القــوى  كافــة  وأمــل  الكــردي  شــعبنا 

حــراك  ال ــي  ف ــة  املعتدل ــخصيات  والش

ــي  والدان ــي  للقا�س وأكــدْت  ــي،  الوطن

ثقافــة  مــن  بعــد  تتحــرْر  ــم  ل ــا  ه أن ب

ــكار. أكــدت  القمــع، ثقافــة التنكــر واإلن

ــي  ف التأمــْت  ــي  ت ال الســورية  املعارضــة 

ــة  برعاي  2012/07/03 ــوم  ي القاهــرة 

ــي  ممثل وحضــور  ــة  ي العرب جامعــة  ال

ــل  ــْت تجه ــا ال زال أنه ــوار ب ج ــض دول ال بع

ــة  الكردي ــة  القضي تتجاهــل حقيقــة  أو 

 منصفــة 
ً
ــوال ــب حل ــي تتطل ا الت ــي ســوري ف

ــة  ي مبن ــاد  ب ال وحــدة  إطــار  ــي  ف ــة  وعادل

ــى  وعل ــة  الوطني الشــراكة  أســس  ــى  عل

ــة  ي الدول ــود  والعه ــق  ي املواث نصــوص 

عــدم  وإن  بالشــعوب.  ــق  تتعل ــي  ت ال

اســم  ــإدراج  ب املعارضــة  هــذه  ــراف  اعت

مــن  مكــّون  ــي  كثان الكــردي  الشــعب 

وثيقــة  ــي  ف الســوري  ــي  الوطن النســيج 

حــل  ل ــد  بالتعه ــا  قيامه وعــدم  ــد  العه

ي  الرســم ــذار  واالعت ــة  الوطني ــه  قضيت

ممارســات  مــن  ــه  ب حــَق  ل عمــا  لشــعبنا 

ــزال  ي وال  ــا  نوعه مــن  ــدة  فري شــوفينية 

ــوم،  ــى الي ــة حت ــا الكارثي ــن آثاره ــي م يعان

اإلنســانية  الثقافــة  ــي  ف بهشاشــٍة  ــئ  نب
ُ
ت

ــاد  ب ل ل غامــض  ومســتقبٍل  املعاصــرة 

ــا الثــورة ومــا تطــرح  ه ي ــو إل عكــَس مــا تصب

ــة  ــة والتعددي ــة والعدال حري ــم ال مــن قي

الكــرَد  ُر  شــِع
ُ
وت ــة..،  والفكري ــة  القومي

ــم  بحقه ــن  والغب ــم  الظل ــاج  ت إن بإعــادة 

ــز العنصــري،  واســتمرار سياســة التميي

ثقافــة  ــاَن  طغي بوضــوح  ــر  ظه
ُ
وت

ــا. ه لدي ــي  القوم االســتعاء 

تخــدُم  ال  السياســة  هــذه  إن 

ا  شــعبه ومســتقبَل  ــدة  جدي ال ا  ســوري

النظــر  إعــادة  ــا  ه ي عل ــي  وينبغ ــيء،  ب�س

املواقــف  هــذه  ــت  كان إْن  ا  حســاباته ــي  ف

تســمَح  وأال  أفكارهــا،  ــات  ن ب عــن  ناتجــة 

ا وفــرض  ــي شــؤونه ف التدخــل  مــن  ألحــٍد 

ــا  ه ي عل ممــاة  ــت  كان إن  ــا  ه ي عل ــا  ه آرائ

الســوريون  نحــن  ــا  ن ألن خــارج،  ال مــن 

ــس  ي ول  ،
ً
معــا ــش  بالعي محكومــون 

ــم  حه مصال ــق  تحقي ــدون  يري مــن  مــَع 

حســاب  ــى  عل ــي  القوم ــم  ه أمن ــة  وحماي

ــح ودمــاء شــعبنا الســوري. أعتقــد  مصال

أحســنت  قــد  ــة  الكردي القــوى  ــأن  ب

ــى  ــع عل ــا رفضــت التوقي التصــرف عندم

عــبٌء  ــا  ه ي عل يقــع  ولكــن  الورقــة،  هــذه 

خــُص  ــر وينتظرهــا عمــٌل دؤوب، يتل ي كب

مــع  حــوار  ال واســتمرار  املوقــف  بوحــدة 

ــأن الكــرد هــم  ــا ب هــذه املعارضــة وإقناعه

ــذ القــدم،  ــى أرضــه من ــش عل شــعٌب يعي

ــاده للتقســيم االســتعماري  تعّرضــت ب

ــد  ويزي ــخ،  التاري ــر  عب مــرة  مــن  ــر  أكث

ــي  ف  
ً
ــا مليون ــن  األربعي عــن  تعــداده 

ــى  ــش عل منطقــة الشــرق األوســط، يعي

ــة  القومي حقوقــه  مــن   
ً
ــا محروم أرضــه 

املعارضــة  ــدرك  ت أن  يجــب  املشــروعة، 

ــيء آخــر، وأن  ــل أي �س حقيقــة قب هــذه ال

ــن  ي طارئ أو  ــن  ي بعرضي ليســوا  الكــرد 

ــة  جه مــن  الناشــئة.  ــاد  ب ال هــذه  ــى  عل

القــوى  كل  ــى  إل جــأ  تل أن  ــا  ه ي عل أخــرى، 

جتمــع  وامل جامعــة  ال دول  مــن  ــة  الفاعل

ــل  ــة للتدخ حقوقي ــات ال ــي واملنظم الدول

ــى  عل والضغــط  اإلشــكالية  هــذه  حــّل  ل

ــس  جل امل ــادة  قي ــي  ف املتنفــذة  القــوى 

كمــا  حقيقــة  ال ــول  قب ــى  عل ــي  الوطن

االســتئثار  ــد  نري ال  الكــرد  نحــن  ــي.  ه

ــه  الوقــت عين ــي  ف ــا  لكنن أحــد،  بحقــوق 

املشــروعة  ــا  حقوقن عــن  ــى  نتخل ــن  ل

ــر  ــذ أكث ــا من ه ــا ألجل ن ــي ناضل ت حقــة ال امل

إرادة  ألن  ــزال،  ن وال   
ً
ــا عام خمســين  مــن 

ــة  ــة ديمقراطي دول ــي  ف املشــترك  ــش  العي

ــاع  ب ات ــع  جمي ال ــى  عل تفــرض  ــة  ث حدي

ــدة  ــة بعي ــة توافقي سياســة شــفافة مرن

ــش.« والتهمي اإلقصــاء  عــن 

مــن  ســنواٍت  وبعــد  ــوم،  ي نعم...وال

ــى شــعبها،  ــي ســوريا وعل حــرٍب مدمــرٍة ف

التجــارب  مــن  ــم  التعل ــة  أهمي ــزداُد  ت

الســوريون  عاشــها  ــي  ت ال األليمــة 

ومشــاربهم  ــم  ه انتماءات ــف  بمختل

وأخــذ  السياســية،  ــم  ه وميول ــة  الفكري

ــا أن  ه ــي املقدمــة من ــا، ولعــّل ف ه العظــة من

 بأننا ندفُع ضريبة حروب 
ً
نعلَم جميعا

ــن  والطامعي ــا  أرضن ــى  عل ــن  اآلخري

عــن  ــن  ي والباحث ــا،  بادن ــروات  ث ــي  ف

مــع  حســاباتهم  ــة  وتصفي ــم  حه مصال

قــوة  ــاك  هن وليســت   ،
ً
ــا ي ان ث منافســيهم 

أو  فكــرْت  واحــدة  ــة  إقليمي وال  ــة  ي دول

حظــة واحــدة بأوجــاع الســوريين  تفكــر ل

 
ً
ــا هرب األرض  بقــاع  ــي  ف تشــردوا  ــذي  ال

 
ً
ــا طعام ــَح  أصب مــن  ــم  ه فمن املــوت،  مــن 

ــاح  ــه النج ــب ل ــم يكت ــار ول ــماك البح ألس

وآخــرون  األمــان،  ــّر  ب ــى  إل الوصــول  ــي  ف

ــي  ــم ف ه  عــن كرامت
ً
ــدا ــوا يعيشــون بعي ات ب

أســف-  ــكل  وب تفضــُح-  ــة  مزري أوضــاع 

بالدفــاع  ــي  الدول جتمــع  امل ادعــاء   
َ

ــف زي

عن حقوق اإلنســان وحقوق الشــعوب.

باملعارضــة  ى  تســم مــا  ــْت  أثبت لقــد 

ــة  البداي ــي  ف ــا  ه دْت أّي ــي  ت ال الســورية 

ــْت 
ّ
تخل ــم  ث ــم  العال ــدان  ل ب ــة  غالبي

ــدول  ال ــح  مصال لتناقــض   
ً
الحقــا ــا  ه عن

ــْت  ات ب ــا  ه وألن  ,
ً
أوال املتصارعــة  الداعمــة 

جــوار  ال دول  ــد  ي ب  
ً
ــا وبيدق ــة  ألعوب

يقودهــا  وغيرهمــا،  ــر 
َ
ط

َ
وق ــا  تركي ــل  مث

مــن  ــا  ه وأخواُت املســلمون  اإلخــوان 

املشــبعة  ــة  ي الراديكال التنظيمــات 

لتمــارس   ،
ً
ــا ي ان ث ــة  والكراهي بالتطــرف 

ــة  الوطني الوحــدة  ــق  تمزي ــي  ف دوَرهــا 

ــة  الوطني القــوى  صــف  وتشــتيت 

ــة  ــاء دول لبن ى  ــي تســع ت ال ــة  الديمقراطي

الســوريين،  ــكل  ل ــة  تعددي ــة  ديمقراطي

حقــوق املتســاوية  ــا بال ه ــي ظل ينعمــون ف

ويحكمها دستور معاصر ينبذ العنف 

 
ً
ــذا تنفي ــك  وذل ــز،  ي والتمي والتطــرف 

حــة لشــعبنا  ــة ال مصل ــداٍت خارجي ألجن

ــد. بعي أو  ــب  قري مــن  ــا  ه في الســوري 

ــْت حقيقــة هــذه )املعارضــة(  ان لقــد ب

ــذي  ال املعــارض  ــاف  ت االئ ــي  ف ــة  ل املتمث

ومــن  ــه  ل  
ً
مركــزا إســطنبول  مــن  اتخــذ 

التخــاذ  ــة  مرجعي ــة  األمني دوائرهــا 

ي فضيحة  قراراته السياسية، خاصة ف

ــال  باحت ــا  تركي ــل  مث ــة  لدول مشــاركته 

بدعــوى  ــن(  كـ)عفري ــه  وطن مــن  أجــزاٍء 

ــة  ــة الكردي حماي تحريرهــا مــن وحــدات ال

 -
ً
ــا وعدوان  

ً
-ظلمــا ــا  تركي ــا  ه صنفْت ــي  ت ال

باإلرهابيــة، بصــرف النظــر عــن األخطاء 

ــاك  وهن ــا  هن  
ُ

تحــدث ــي  ت ال والتجــاوزات 

ــْت  ــية، ومارس ــادة السياس ــل القي ــن قب م

ــي ســمت نفســها  ت ال حة  املســل ــه 
ُ
ل فصائ

ــة  ه جب مــع  بالتعــاون  حــر  ال ــش  جي ال ـــ  ب

ــَع  ــزوم  فظائ ــا داعــش امله النصــرة وبقاي

الكــردي  الشــعب  بحــق  مســبوقة  ــَر  غي

ــاٍت وخطــٍط  ه ــا بتوجي ــن وريفه ــي عفري ف

ــة  حكومــة التركي ــب ال جــة مــن جان ممنه

ــي  ــج مبــدأ معــاداة الكــرد وتبتغ ــي تنته الت

ــي  ف ــة  الديموغرافي خارطــة  ال ــَر  ي تغي

ــوة  عن ــا  تفريغه ــر  عب ــة  الكردي املنطقــة 

بقوة الســاح وممارســة اإلرهاب املنظم 

ــا وإســكان العــرب والتركمــان  ه بحــق أهل

ــي  سيا�س مشــروع  إطــار  ــي  ف ــم  ه مكان

األطمــاع  يخــدُم  بغيــض،  عنصــري 

بصــورة  واتضــَح  املنطقــة.  ــي  ف ــة  التركي

ــذي يعمــُل  ــأنَّ املشــروَع ال ــا ب ه ــَس في ْب ال ِل

مشــروٌع  هــو  الســوري  ــاف  ت االئ ــه  ي عل

ــي  ف ى  ويســع ــن،  اآلخري خدمــة  ل مبرمــٌج 

السياســية  ــاة  حي ال إلعــادة  جوهــره 

ــى  إل  
ً
ــا قرون ســوريا  ــي  ف ــة  واالجتماعي

ــاف  ت لائ األساســية  ــة  والغاي ــوراء،  ال

فكرهــا  لنشــر  الســلطة  م 
ّ
تســل ــي  ه

ــى  عل القائمــة  ــا  ه إيديولوجيت وترســيخ 

ــك  ــي فل ف ــدوران  ــة، وال ــف والكراهي العن

ــف  يختل ال  وهــذا  ــي،  السيا�س اإلســام 

ــي املنطقة  ــة ف ي  عــن األطمــاع اإليران
ً
ــرا كثي

ــان   بســوريا فلبن
ً
 مــن العــراق مــرورا

ً
ــدءا ب

ــر  ــن وتمري ــى اليمــن والبحري  إل
ً
ووصــوال

ــة،  ــم املنطق ــى تزع ــم عل ــروعها القائ مش

ــكا،  وأمري روســيا  مــن  كّلِ  عــن  ــك  ناهي

ــى  حت ُحهمــا  مصال ــِق  ت ل ت ــم  ل ــان  ت ل ال

ــاهمان  ــي تس ــة الت ــذه األزم ــّل ه ح ــوم ل الي

قيادتيهمــا  ــّم  ه ي وال  أمدهــا،  ــة  إطال ــي  ف

مــوٍت  مــن  الســوريون  ــه  ياقي مــا   
ً
ــرا ي كث

وتشــّرِد!!. ودمــاٍر 

نواف بشار عبد هللا
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ــكل  وب الكــردي،  الوضــع  ــي  ف ــا  أم

مــن  الرغــم  ــى  عل ومــرارة،  أســف 

كّل  نشــهدها  ــي  ت ال ــة  جدي ال ــدات  التهدي

تســتطيع  ال  أجواَءهــا،  ــُش  ونعي ــوم،  ي

النظــَر  ــد  تعي أن  السياســية  ــا  حركتن

ــا،  وتموضعه ــا  ومواقفه سياســاتها  ــي  ف

حــة  الص ــي 
ّ

كل اتجــاٍه  ــي  ف تســير  ــا  ه وكأن

ــي الواقــع  ــى التفكــر ف ــا حت ه وال يمكــُن ل

خاطــر   وامل نعيشــه  ــذي  ال املأســاوي 

ى مواقفها  ي قد يترتب عل والكوارث الت

هذه. فالعداء والتراشــق وبث سياســات 

ــول  قب وعــدم  واألحقــاد،  التفرقــة 

ــة واحــدة ملناقشــة  ــى طاول ــوس عل جل ال

ــا  ن ــط ب ــي تحي ت ــرة ال خطي املســتجدات ال

ــى أشــّدها،  ــي عل مــن كل االتجاهــات وه

ال  األمــَر  وكأن  ا  سياســته ــوان  عن هــو 

ــيء، وكلُّ طــرٍف يتنّصــل مــن  ــا ب�س ه يعني

ــم للطــرف اآلخــر  ه ت املســؤولية ويكيــل ال

ــا!!  ه ــول ب ــذرع بأعــذاٍر ال يمكــن القب ت وي

ــدّل  ي ــيء، فإنمــا  ــى �س هــذا عل .. وإْن دلَّ 

ــاة  ــؤولية امللق ــعور باملس ــدم الش ــى ع عل

ــا  حه ملصال ــا  ه وتفضيل ــا  عاتقه ــى  عل

العامــة  حــة  املصل ــى  عل ــة  ي التحزب

شــعبنا. ومســتقبل 

ــن  ري خّي ــى ال  عل
ً
ــودا ــا معق ن ــى أمل يبق

داخــل  هــم  ــْن  َم شــعبنا  ــاء  ن أب مــن 

مــن  ــا  خارجه هــم  ــْن  وَم التنظيمــات 

ــن  الذي ــاب  والكّت ــن  واملثقفي ــن  ي الوطني

 ،
ً
ــا ي ــوت عال ــع الص ــب رف ــم واج ه ي ــع عل يق

الشــعارات  رفــع  ــب  بتجن ــة  ب واملطال

 عــن مخاطبة 
ّ

ــرى، والكــف ــة الكب الطنان

العمــل  ــل  ب ــاس،  ن ال وعواطــف  أمزجــة 

ــى  عل ــرة  صغي خطــوة  ــَق  تحقي ــى  عل

ــة  ي عمل بخطــوات  ــا  ه ومتابعت األرض، 

 
ً
ــا ي إيجاب ــّد  تتراكــم وترت أخــرى،  ــرة  صغي

ــام بخطوة  ــح النــاس. إّن القي ــى مصال عل

ــف  أل مــن  ــٌر  ــدوء وصمــٍت، خي به ــة  ي عمل

تخاطــُب  جوفــاء  شــعاراتية  ــٍة  خطب

ــم. ه وأمزجَت ــاس  ن ال  
َ

عواطــف

وجهة نظر... تتمة

السوريون اآلن والعامل : ما العمل ؟

ــم  ــا املأســاوي والعال هكــذا هــو واقعن

ــا! فمــا  ــي أيامن ف ــول  جه املتدافــع نحــو امل

ــا، أم نجلــس  العمــل ؟ هــل نغمــض أعينن

بانقــاب  هللا«  ــأذن  »ي ــى  حت ونتفــرج 

ــعب  ــون الش ــواد عي ــة لس ــروف خدم الظ

ســوري  شــعب  وأي  ــل،  ب الســوري؟ 

ي  والتشــظ ــف  والتطيي العســكرة  بعــد 

املأجــورة،  ــات  والتبعي ــاالت  واالحت

ــى  عل ــة  املغلوب ــن  ي املاي تعــرض  ومــع 

ــاء  الفن ــى  إل خــارج  الداخــل وال ــي  ف أمرهــا 

 
ً
وعطشــا  

ً
وحــرا  

ً
ــردا وب  

ً
ــا وعري  

ً
جوعــا

ــى  عل ــه  أن أم  وانطــواًء؟   
ً
ــا وتجه  

ً
ومرضــا

ــر،  حــاب العقــل والضمي الســوريين، أص

ــن،  ي حضاري ال اإلنســانيين  ــن  ي الوطني

بأفظــع  اســتهدافهم  بعــد  ــن  املتبقي

جعلهم األقلية  وسائل اإلفناء واالبادة ل

ــى  حت ويتاقــوا  يتداعــوا  أن  املنقرضــة، 

ــة  ب الغال ــى  العظم ــة  األكثري يصبحــوا 

ــم  ه عقول يســتنفروا  ان  ــم  ه ي وعل  ،

ــع  وضمائرهــم ليســقطوا املعــازل واملوان

ــي أقيمــت فيمــا  ــة الت جماعي ــة وال الفردي

ــة  ل ــا الكت ــى أنقاضه ــم ويشــكلوا عل ه بين

تســتوعب،  ــي  ت ال ــرى  الكب ــة  الوطني

ــا هــذا الواقــع  حاي ــع ض ، جمي
ً
 وعمــا

ً
قــوال

ــم مــع  ــم بعضه ه أيادي ــم، ويشــبكوا  ي األل

البعض اآلخر لبناء نظام حياة ســورية 

يحتضــن  متقدمــة  ــدة  جدي إنســانية 

ــى  إل الســوريين  وطموحــات  ــح  مصال

ــى  ــي واالقتصــادي وإل ــوض االجتماع ه ن ال

ي؟  اإلنســان االرتقــاء 

ــن  ي ــع املتدخل نعــم، لقــد برهــن جمي

ــن،  ي خارجي وال ــن  ي اإلقليمي ســورية،  ــي  ف

ــة  همجي التدخــل  يكــون  ــا  م بأفظــع 

ــن  ي مواطن للســوريين،  ــا  ان ه وامت

ــم  وحقوقه ــم  ه بوعي  
ً
واســتهتارا ــة،  ودول

ــم  ه أن ب جامعــة،  ال ــم  ه ووطنيت ــم  ه وكرامت

أي  ــق  بتحقي يســمحوا  أن  يمكــن  ال 

ســورية!  ــي  ف ــي  ديمقراط ــي  وطن ــر  ي تغي

ــأن  ب كســوريين،  ــن،  ي غافل ولســنا  هــذا 

تحــدث  أن  مــن  ــر  ي بكث ــا أضعــف  ن قدرات

ــف  تحال مواقــف  ــي  ف ــي  املوات ــر  ي التغي

ــا.  اتجاهن األســود  األعــداء«  »االخــوة 

ــم يكشــف الشــعب  ــل، أل ولكــن، باملقاب

ــر  حيــات غي خســائر والتض الســوري، بال

إصــراره  عــن  ــا،  ه تحمل ــي  ت ال املســبوقة 

مــن  إخــراج ســورية  إفشــال خطــة  ــى  عل

ــي  ف واالنطــاق  ــا،  جغرافي وال ــخ  التاري

ــى  ــى األمــام واالرتقــاء إل مســيرة التقــدم إل

ــه  ل ــه باســتحالة تقب ــى، وعــن إيمان األعل

ــن  ي تكلــس وتأبيــد الواقــع املناقــض لقوان

ــا  م واقــع  ســواًء   ، ــخ  والتاري الطبيعــة 

ــه  انتجت ــذي  ال الواقــع  أو   ،  2011 ــل  قب

ــة،  ي التال ــة  ي الكارث الثمــان  الســنوات 

ــر  ي التغي ــق  تحقي عــن  ــل  بدي ال  ــه  وأن

ــي؟ الديمقراط ــي  الوطن

أن  ــوم،  ي ال القــول  مــن  ــد  الب ــه  أن إال 

هــذا  ــى  إل لانتقــال  ــة  ل الهائ ــف  ي التكال

التوقعــات  أســوأ  تجــاوزت  قــد  ــر  ي التغي

ي  ــر! وأهــم وأخطــر هــذه التكاليف ه بكثي

اإلنســانية،  الســوري  الشــعب  خســائر 

ــى  القتل ــن  ي ومــن ماي تقــدر،  آالم ال  مــن 

ــن  خطوفي وامل ــن  ي واملغيب ــن  واملعاقي

واملشــردين  ــن  والنازحي ــن  ي واملعتقل

والشــباب  والنســاء  ــام  ت واألي واألرامــل 

ومؤسســات  ــم  قي ومــن  واألطفــال، 

ــة، وخســائره  ــوز حضاري ــات وكن وموروث

املســتويات  ــى  عل ــة  ل الهائ ــة  املادي

مــن  ــي،  ت والدول ــي  جتمع وامل خــاص  ال

ــوريون  ــع الس ــي وض ــاكن الت ــن املس ي ماي

ــر  ي والكث ــم  ه وفن عمرهــم  ــي  جن ــا  ه في

ــى  البن ــى  إل ــم،  روحه ومــن  ــم  ه عقل مــن 

ــة  حي والص ــة  والتعليمي ــة  التحتي

العســكرية  القــوة  ــى  وإل ــة،  واالنتاجي

ــر  تحري أجــل  مــن  ــا  يراكمه كان  ــي  ت ال

وحرمــان  ــه  حرمان بثمــن  األرض 

ــدى  ــى م ــه عل ــم ضرورات ــن أه ــاده م اقتص

االســتقال  ــذ  من القــرن  ــاع  أرب ــة  ثاث

هــذه  فــإن  ــد،  وبالتأكي  . ــوم  ي ال ــى  وحت

حصرهــا  يســتحيل  ــا  ه كل خســائر  ال

النظــر  يجــب  وإنمــا  ــات،  كمي أو  بأرقــام 

 »
ً
أســودا  

ً
ا ســوري  

ً
ــا »ثقب باعتبارهــا  ــا  ه ي إل

ــه  أن ــك،  ــي كل ذل ف  
ً
ــا ــر إيام ، واألكث

ً
ــا هائ

بالعقــل  بســاطة،  ــكل  وب  ،
ً
متاحــا كان 

إبعــاد  ي،  اإلنســان ــر  والضمي ــي  الوطن

ــوال  ــه، ل ت ــي هاوي ســورية عــن الســقوط ف

ســطوتها  ــى  أعل ــد  عن ــة،  الرعون ــض  فائ

وذروة غطرستها، الذي يختزنه الفساد 

ــن  جي املدج ــن  ي املزمن واالســتبداد 

بالســاح املتدفق من الدول والشــركات 

ــا  ه ــى إرواء نزعات ــة عل ــة املتنافس األجنبي

ــن  الطامعي جشــع  وإشــباع  ــة  ي العدوان

ــر  وأكب ــا.  ه لدي النفســيين  ــى  املر�س

ــاالت  باالحت ــل  تتمث خســائر  ال وأخطــر 

ي تتجذر وتحفر ألســوارها  األجنبية الت

الوشــائج   قاطعــة  عميقــة،  أساســات 

ــاء الشــعب الســوري، والتكامــل  ن ــن أب ي ب

البقــاع  ــف  مختل ــن  ي ب ــي  الطبيع

ــة  الذهبي الفرصــة  مغتنمــة  الســورية، 

ــد وتنمــر قــوى األمــر  ــا تزاي ه ــي وفرهــا ل الت

وتشــرذم  ــة  املهيمن ــة  الهمجي الواقــع 

ضغــط  تحــت  واســتقالتهم،  الســوريين 

ــب،  والترغي ــب  الترهي أشــكال  ــف  مختل

ــم  ه وتنكب ــة،  الوطني مســؤولياتهم  مــن 

واستســام  املشــتركة،  ــح  املصال عــن 

ــم  ه ــن مــن بين جي ي العقــول املدج مغســول

ــى  عل والســطو  التســلط  إلغــراءات 

ــن  متبرعي املســتضعفين،  املســاملين 

أعــداء  ــد  عن ــوا  يعمل ان  بأنفســهم 

ــن  مأجوري حراســا  ــن  ي خارجي ال ــم  ه وطن

ى من اوراق  الحتاالتهم ، وقد تعروا حت

ــوت ، وانكشــفت عــورات ضمائرهــم  ت ال

واالنســانية  ــة  الوطني مــن  ــة  خاوي ال

املمتقعــة  ــم  ووجوهه والشــهامة، 

يجــرون  وهــم  ــة،  والنذال ــذال  ت االب مــن 

ــث  ــى حي إل ــن  ي حتل ــن امل ي ــات املتدخل عرب

التحســب  يجــب  كان  وهــؤالء  ــدون،  يري

التقســيمية  وألدوارهــم  لظهورهــم 

واســتطال  ــف  وتطي تعســكر  مــا  اذا 

ــى تتعمــق الشــروخ وتنتفــخ  الصــراع حت

والدعــم  ــة  بالتغطي ــة  متغذي القــروح 

لقــوى  خــارج  ال ــل  قب مــن  حــدود  امل ــر  غي

ــة،  الهمجي ــة  ي حل امل الواقــع  األمــر 

املســتبدة  ــة،  والطارئ املســتوطنة 

مقــدرات  حــق  مل املتطوعــة  الفاســدة، 

ــق أمــام   للطري
ً
ــة والشــعب، قطعــا الدول

ــي مســتحق ! ــي ديمقراط ــر وطن ي أي تغي

* عن صفحة الفيسبوك.

د. عارف دليلة*
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ــى  عل ــة  األممي ــة  الهيئ تعمــل  ــاذا  مل

تقــول:  إذ  مناســبات؟،  هكــذا  ــاء  إحي

ــي مناســبات لتثقيــف  ــة ه ــام الدولي »األي

ذات  ــا  القضاي حــول  ــاس  ن ال عامــة 

واإلرادة  ــوارد  امل ــة  ولتعبئ ــة  األهمي

ــة  العاملي املشــاكل  جــة  ملعال السياســية 

اإلنســانية  باإلنجــازات  واالحتفــال 

 .» يزهــا وتعز

جريمــة  هــو  ــخاص  باألش االتجــار 

والرجــال  واألطفــال  للنســاء  اســتغال 

ــا العمــل القســري  ه ألغــراض عــدة بمــا في

ــا  حاي ــن البشــر ض ي ــاك ماي والبغــاء، وهن

ــم.  العال ــي  ف املشــينة  املمارســات  هــذه 

بظاهــرة  ــم  العال ــدان  ل ب كل  ــر  ويتأث

مــن  ــت  أكان ســواء  بالبشــر،  االتجــار 

ــدان املنشــأ أو نقــاط العبــور أو جهــات  ل ب

النزاعــات،  جــراء  وتنتشــر  املقصــد، 

جــوم  ه ســياق  ضمــن  رتكــب 
ُ
ت وحينمــا 

ضــد  موجــه  ــي  منهج أو  النطــاق  واســع 

جريمــة  ــي  يضاه قــد  ــن،  ي ي مدن ســكان 

 
ً
ــا مث ــا  ه من اإلنســانية،  ضــد  ــة  مرتكب

النســاء  )اســتغال  حصــر  ال ــس  ي ول

أعضــاء  ــدي  أي ب  
ً
ا جنســي ــات  والفتي

ــة،  ي واإلرهاب حة  املســل جماعــات  ال

 ،
ً
ــودا ــم جن ــر به تج

ُ
ــال امل ــتخدام األطف اس

اســتخدام  ــخاص،  األش اســترقاق 

بمــا  لإلرهــاب  كأســلوب  االســتعباد 

ــات  ي األقل لقمــع  اســتخدامه  ــك  ذل ــي  ف

هــذه  ــى  عل ــال  مث ــرز  وأب ــة(،  العرقي

داعــش  جماعــات  ــا  اقترفه مــا  ــم  جرائ ال

ورغــم  العــراق.  شــنكال-  ــي  إيزدي بحــق 

ــزة  متمي جريمــة  ــن  املهاجري ــب  تهري أن 

ــخاص،  باألش االتجــار  جريمــة  عــن 

ــان تترافــق  ــب األحي ــي أغل ــى ف ولكــن األول

ــر  ــادي ومخاط ــتغال م ــن اس ــة، م بالثاني

ــى مــا هنالــك مــن  ــخاص إل ــاة األش ــى حي عل

ــدة. عدي ــاكات  ه ت ان

الســوريون  تعــرض  وقــد  هــذا 

خاص  ألشكال عديدة من االتجار باألش

ــم،  ه أزمت مــن  ــي ســنوات  ثمان مــدار  ــى  عل

ــاء  ن ــي البحــار أث ــم ف ه ــات من فقــد غــرق املئ

ــاٍت تســتخدم  ــل عصاب مــن قب ــب  التهري

ــى شــروط الســامة،  قــوارب تفتقــد ألدن

أن  مــن اآلالف دون  األمــوال  ــم ســلب  وت

جــوء،  ــى أماكــن الل ــوا الوصــول إل يتمكن

حــدود  ال ــور  عب ــاء  ن أث ــات  املئ ــل  وقت

ــي  ف اآلالف  اســتغل  ــك  وكذل ــة،  التركي

ــدة أو ضمــن ظــروف  العمــل بأجــور زهي

 ،
ً
قاســية، واســتغل آالف النســاء جنســيا

.
ً
قســرا ــاث  إن أطفــال  ــج  تزوي ــم  وت

ــخاص،  ــح صــور االتجــار باألش أفض

ــن  عفري منطقــة  ــي  ف يحصــل  مــا  هــو 

أواســط  ــا  تركي ــل  قب مــن  ــا  ه احتال ــذ  من

ــخاص  األش اختطــاف  مــن   ،2018 آذار 

ــب  للتعذي ــم  وتعريضه واألطفــال 

ــة  ي مال فــدى  دفــع  ــى  عل ــم  ه ذوي ــار  وإجب

ــل  قب مــن  ــم  ه عن اإلفــراج  لقــاء  ــرة  ي كب

حة. مســل ميليشــيات 

املتحــدة  األمــم  ــار  أخب مركــز 

العامــة  ــة  جمعي ال »اعتمــدت  يقــول: 

خطــة   2010 عــام  ــي  ف املتحــدة  لألمــم 

االتجــار  ملكافحــة  ــة  العاملي العمــل 

ــي  ف حكومــات  ال ــت  وحث ــخاص،  باألش

ــر  ي ــاذ تداب ــى اتخ ــم عل ــاء العال ــع أنح جمي

اآلفــة  هــذه  لهزيمــة  ومتســقة  منســقة 

ــى  عل خطــة  ال ــت  وحث ــة.  االجتماعي

ــي  ف بالبشــر  اإلتجــار  مكافحــة  إدراج 

ــن  ــع م ــكل موس ــدة بش ــم املتح ــج األم برام

ودعــم  البشــرية  ــة  التنمي ــز  تعزي أجــل 

إحــدى  ــت  ــم. وكان العال أنحــاء  ــي  ف األمــن 

األمــم  خطــة  ــي  ف ــا  ه ي عل جمــع  امل األمــور 

األمــم  ــدوق  صن إنشــاء  ــي  ه املتحــدة 

ــا  حاي لض ــرع  ب ت ل ل ي  االســتئمان املتحــدة 

النســاء  وخاصــة  بالبشــر،  االتجــار 

 ،2013 عــام  ــي  وف واألطفــال...  ــم  ه من

اجتماعــا  العامــة  ــة  جمعي ال عقــدت 

العمــل  خطــة  ــم  لتقيي املســتوى  ــع  رفي

ــخاص.  ــة ملكافحــة اإلتجــار باألش العاملي

القــرار  األعضــاء  ــدول  ال واعتمــدت 

أقــرت  ــذي  وال  192/68/A/RES رقــم 

مــن  ــه  ي تموز/يول  30 ــوم  ي ــار  اعتب ــه  في

 ملناهضــة االتجــار 
ً
ــا  عاملي

ً
ــا كل عــام يوم

ــا  ــل هــذا القــرار إعان ــخاص. ويمث باألش

بحــاالت  ــي  الوع ــادة  زي بضــرورة  ــا  عاملي

ــاة  ــة بمعان ــخاص والتوعي ــار باألش اإلتج

ــز  وتعزي ــخاص  باألش االتجــار  ــا  حاي ض

ــا.«. ه ت وحماي ــم  حقوقه

ــدى  ل أن  مــن  الرغــم  ــى  »عل وأكــد: 

ــة  ي قانون تشــريعات  ــدان  ل الب ــر  ي كث

ــع اإلتجــار  متســاوقة مــع  بروتوكــول من

ــك املمارســة مســتمرة.  ل ت بالبشــر، فــإن 

ــا  حاي الض أن  ــة،  ل ب ــن  الطي ــد  يزي وممــا 

مــن  ــر  ي كث ــي  ف ــم  للتجري يتعرضــون 

ــك  ل ت ــي  ــن ينجــو ممار�س ــي حي ف ــدان  ل الب

العقــاب«. مــن  ــم  جرائ ال

مــن  نؤكــد  ــا  دعون ــخاص،  باألش االتجــار  ملكافحــة  ــي  العالم ــوم  ي ال هــذا  ــي  »ف

ــخاص  األش رحمــة  ــا  ب ــن  جرمي امل اســتغال  دون  ــة  حيلول بال ــا  التزامن ــد  جدي

ــم« حياته ــاء  ن ب إعــادة  ــى  عل ــا  حاي الض ومســاعدة  ــح،  الرب ــق  لتحقي

األمين العام لألمم املتحدة

ي صالة  ي«، يوم السبت 20 تموز ف يرتق

ي، بحضــور وفــود  ــة القامشــل ن ــا بمدي زان

ووحــدات  ــة  ي الذات اإلدارة  مؤسســات 

ســوريا  وقــوات  ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي

ــة  ي أورب ــخصيات  وش ــة  الديمقراطي

وبمشــاركة  أحــزاب،  ــي  وممثل ــة  ي وعرب

ومنظمــات  نشــر  ودار  مؤسســة   /34/

ــن. ومثقفي ــاب  وكتَّ ــة  ثقافي جــان  ول

املعروضــة  ــن  العناوي عــدد  ــغ  ل ب

 / مــن  ــر  أكث ــغ  ل ب ــخ  نس بعــدد   /8500/

وسياســية  ــة  ثقافي مــن  ــف،  أل  /113

ــفية  ــة وفلس ــة وعلمي ــة وأدبي واجتماعي

ــدة،  عدي وبلغــات  ــة،  وديني ــة  وتاريخي

ــة  واإلنكليزي ــة  ي والعرب ــة  الكردي

والفرنســية. ــة  والتركي والســريانية 

محاضــرات  إلقــاء  املعــرض  ــل  تخل

طــاوالت  حــول  نقاشــاٍت  ــادل  ب وت

لوحــات  ــه  في ــرض  وُع مســتديرة، 

قــوات  بطــوالت  عــن  ــة  فوتوغرافي

»قســد« ضــد داعــش، وأخــرى عــن قــوات 

ــة واســتتباب األمــن  حماي ــي ال األســايش ف

واألمــان.

ــام  خت ــي  »وف  : هــاوار  ــة  وكال وذكــرت 

ــة  التحضيري ــة  جن الل كرمــت  املعــرض 

الشــهيد  ــدة  وال املعــرض  ــى  عل القائمــة 

ــرض  ــزة مع ــا« بجائ ــول »خديجــة م هرك

ــث للشــهيد هركــول، كمــا  ــاب الثال الكت

ــي كمشــارك  ــل لويروج ــم رافايي ــم تكري ت

ــم  ت  
ً
أيضــا فرنســا،  مــن  املعــرض  ــي  ف

ــر  زائ ــر  كأكث أحمــد  دجــوار  ــم  تكري

ــم  تكري ــم  ت ــك  وكذل ــاب،  الكت ملعــرض 

ــي  ــب ف ــى حســين أصغــر كات ــل مو�س ي خل

ــذي  وال ــن،  عفري ــة  ن مدي مــن  املعــرض 

 ،Rastiya Efrînê ــوان  بعن  
ً
ــا كتاب ــف  أل

ــا  عّم ويتحــدث  ــن،  عفري حقيقــة  أي 

ــش  جي جــوم  ه ــاء  ن أث ــن  عفري ــي  ف جــرى 

ــن  عفري ــة  ن مدي ــى  عل ــي  الترك ــال  االحت

ــة  جن الل كرمــت  كمــا  ــا،  ه ي أهال ــر  جي وته

ــي  ف شــاركت  ــي  ت ال النشــر  دور   
ً
أيضــا

ــا.« ه ل ــم بطاقــات شــكر  بتقدي املعــرض 

وزاره  ــام،  أي ســتة  املعــرض  اســتمر 

ــزوار  وال ــن  املهتمي مــن  ــر  غفي جمــٌع 

. ــوف لضي وا

معرض الكتاب... تتمة
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ِســبوا االنتهــاكات 
َ
قاموســهم السيا�ســي، لُين

فــي  املرتكبــة  بالجرائــم  وصفهــا  دون   -

عفريــن- إلــى )بعــض املجاميــع العســكرية(، 

ولُيعلنــوا قبولهــم األمــر الواقــع مــن املحتــل 

الترـكـي ومرتزقتــه، فــي حيــن كانــوا وال يزالــوا 

وينعتونهــا  جلدتهــم  بنــي  إدارة  ُيقاطعــون 

واإلرهــاب. بالاشــرعية 

تلتفــت  التركيــة ال  الدولــة  صحيــٌح أن 

لهــؤالء املروجيــن الصغــار وال تعنيهــا أمرهــم 

 ،
ً
احترامــا وال   

ً
وزنــا لهــم  قيــم 

ُ
ت وال  ب�ســيء 

علــى  تعمــل  حساســة  لحظــاٍت  فــي  لكــن 

واملنصــات  املحافــل  بعــض  إلــى  جلبهــم 

قولــه  ينبغــي  مــا  تلقينهــم  بعــد  اإلعاميــة 

)وطنييــن(   
ً
شــهودا ليكونــوا  ينبغــي؛  ال  ومــا 

ضــد )االنفصالييــن واإلرهابييــن( أو )أكــراًد 

الســيئين(.   )األكــراد  ضــد  جيديــن( 

مــع  يتزامــن  املكثــف  النشــاط  هــذا 

والسياســية  اإلعاميــة  الحــرب  اشــتداد 

للحكومــة التركيــة وحــزب العدالة والتنمية 

وإطــاق  املســلمين،  اإلخــوان  وتنظيمــات 

مناطــق  واحتــال  باجتيــاح  التهديــدات 

التحشــدات  وتكثيــف  الفــرات«،  »شــرق 

الحــدود. علــى  العســكرية 

 للضحــك 
ً
 ومثيــرا

ً
 جــدا

ً
بــات األمــُر هزليــا

الحــق  لكــن   ،
ً
معــا واالشــمئزاز  والقــرف 

البروباغنــدا  مطبلــي  اتهــام  يكفــي  ُيقــال: 

فهــم  والتقاعــس،  بالتقصيــر  التركيــة 

يقومــون بكامــل الــدور املــوكل لهــم مــن قبــل 

وتفــان!!! إخــاص  بــكل  ليهم، 
ّ
مشــغ

تشــتهي  بمــا  ُهــب 
َ
ت لــن  الريــاح  ولكــن 

لــه. واملصفقيــن  أردوغــان  ســفن 

ـرد- ائتالفي«... تتمة
ُ

 »ك
ٌ
نشاط

خ واضطهادمه خ واملثقف�ي خ والصحافي�ي ي�ي اكد�ي
أ
... مالحقة ال ي همب الر�ي

خ
ية التعب�ي � كيا: حر �ت

م إردوغان« كراد، فسج�خ
أ
اك صنعوا فيمًلا عن ال خ أ�ت رج�ي يكي ملخ »دمع أمر

ي 26 يوليو 2019 عثمانل

ــي  الوثائق ــم  ل الفي ــي  ف إشــارة  مجــرد 

ى »شــمال كردســتان«، كانت  »باكور«، إل

ــن  ــم م ــه، وبالرغ ــجن مخرجي ــة لس كفيل

ــات الســام  ــاء محادث ن ــم أث ــر ت أن التصوي

ــة وحــزب  التركي الســلطة  ــن  ي ب القائمــة 

ــه  صانعي أن  إال  ي،  الكردســتان العمــال 

ــة ملنظمــة إرهابيــة«  ـــ »نشــر دعاي همــوا ب اُت

رقــم.  ــون  القان مــن   2/7 ــادة  امل بموجــب 

3713 بشــأن مكافحــة اإلرهــاب. 

حكــم  ال ــم  ت جــاري،  ال ــو  ي يول  18 ــي  ف

ــان  جي ــن  ي التركي ــن  خرجي امل ــى  عل

ــجن  ــل وأرتغــرول مايوغلو، بالس ديميري

ــم  ل ملــدة 4 أعــوام و6 أشــهر، بســبب الفي

ــي  ــم الدول ــادي القل ن ــدا ب ــا ح ــي، م الوثائق

ــة  ــو مؤسس ــدة -وه ــات املتح ــن( بالوالي )ِب

ــن  ي الفنان مســاعدة  ــي  ف متخصصــة 

ــان  ي ب ــي  ف ــدد  ن ــأن  ب خطــر-،  لل ــن  املعرضي

»صفعــة  واعتبرهــا  األحــكام،  ــذه  ه ب ــه  ل

ــا. تركي ــي  ف الفــن  ــة  حري ل ــرة«  خطي

ــم  ل الفي ــع  من ــم  ت  ،2015 ــل  أبري ــي  ف

إســطنبول  مهرجــان  ــي  ف العــرض  مــن 

جــاء  ــه  أن رغــم  ــي،  الدول ي  الســينمائ

ــادرة  ــي فرصــة ن ــور الترك جمه ــي لل ليعط

ــي  ل مقات دفعــت  ــي  ت ال األســباب  ــم  لفه

لابتعــاد  ي،  الكردســتان العمــال  حــزب 

حمل  جبال ل ي ال عن بيوتهم واالختباء ف

 23 ــحاب  انس ــى  إل أدى  ــع  املن الســاح.. 

املهرجــان  مــن  ــم  بأفامه ــا  تركي ــا  مخرًج

ــي  لغ
ُ
أ كمــا  القــرار،  ــك  ذل ــى  عل ــا  اعتراًض

ــز. جوائ ال ــع  لتوزي ــي  ختام ال حفــل  ال

حرية التعبير ضربة ل

ــت  قال ــة  القضي ــى  عل ــا  تعليقه ــي  ف

ى تريبولت مديرة ائتاف الفنانين  جول

ــم أعمــال  خطــر: »إن تجري ــن لل املعرضي

ــة  قوي ــة  ضرب ــل  وديميري ــو  مايوغل

ــا. يجــب  ــي تركي ــي ف ــر الفن ي ــة التعب حري ل

الكشــف  ــة  بحري ــون  الفنان ــع  يتمت أن 

عــن  النظــر  بغــض  موضــوع،  أي  عــن 

السياســية«.  ــاره  آث

 
ً
ــاال مث عــد  ُي القــرار  ــك  »ذل أضافــت: 

ــتمرة  ــان املس ــس أردوغ ــود الرئي ــى جه عل

ــا،   تركي ــي  ف ــر  ي التعب ــة  حري إلضعــاف 

ــه  ت لرواي ــروج  ي ال  صــوت  أي  وإســكات 

 . حقيقــة لل

لإللغــاء   
ً
أيضــا دعــت  ــت  تريبول

ــك حقــوق  ه ينت ــه  لكون للقــرار،  الفــوري 

مــع  ويتعــارض  األساســية  اإلنســان 

ــا  تركي ــا  ه ب تعهــدت  ــي  ت ال االلتزامــات 

دســتورها  ــي  ف ــر  ي التعب ــة  حري ــة  حماي ل

ــة«. ي الدول ــات  االتفاقي ــي  وف

»شــمال«  ــي  ويعن باكــور  ــم  ل في

ــن  ي ل ــات مجموعــة مــن املقات ــروى يومي ي

ي  الكردســتان العمــال  حــزب  ل ــن  التابعي

ي جبال شمال كردستان. وتم تصوير  ف

القائمــة  الســام  ــة  ي عمل ــان  إب ــم  ل الفي

ــي  ــي 2013-2014، وه حــزب ف ــن أنقــرة وال ي ب

طاقــم  ــا  ه في يســتطيع  ــي  ت ال ــى  األول ــرة  امل

ــزب  ح ــات ال ــى  مخيم ــول إل ــم الوص الفيل

الصــراع  مــن  ــا  عاًم  40 مــن  ــر  أكث ــة  ل طي

حزب. ــة وال حكومــة التركي ــن ال ي ح ب املســل

قمع الشرطة

حكمــة،  امل ــي  ف حاضــرون  ــدون  مؤي

ــه  ب ــى  أدل ــذي  ال ــان  البي ــأن  ب أفــادوا 

ــت  كان إذا  ــا  م ــح  يوِض ــم  ل ــي  القا�س

أو  ــي  وثائق ــم  ل في إطــاق  ــي  ه ــم  ه جريمت

ــة.  ي إرهاب جماعــة  ل ــة«  دعاي »نشــر 

ــه  ي عل ــى  املدع ــي  حام مل ُيســمح  ــم  ول

ــم  ل كمــا  ــة،  ي ائ نه إفــادات  ــأي  ب ــاإلدالء  ب

ــة  حي الص ــار  اآلث ــي  ف حكــم  ال ينظــر 

ــذي  ال ــل،  ديميري ــان  جي ل املتدهــورة  

الســاعة  مــدار  ــى  عل ــة  رعاي ــى  إل ــاج  يحت

ــة. دماغي بجلطــة  ــه  ت إصاب بســبب 

وكان من املفترض أن يعقد صانعو 

ــو  ي يول  20 ــي  ف  
ً
ــا حفي ص  

ً
مؤتمــرا ــم  ل الفي

ــه  إللغائ اضطــروا  ــم  ه أن إال  جــاري  ال

ضغــوط  بســبب  ــرة  األخي حظــة  الل ــي  ف

الشــرطة.

الســفر  مــن  ــن  خرجي امل ــع  ن ُم كمــا 

ــوا طلقــاء  ــم مازال خــارج بالرغــم مــن أنه لل

ــم. ه قضيت ــي  ف االســتئناف  انتظــار  ــي  ف

بداية االضطهاد

ــي  ف ــم  ل الفي ــي  مخرج ــاد  اضطه ــدأ  وب

العــرض  إلغــاء  ــم  ت ــا  عندم  2015 ــل  أبري

إســطنبول  مهرجــان  ــي  ف ــه  ل األول 

ــي  ف ــن  ي والثاث ــع  الراب ي  الســينمائ

ــل وزارة الثقافــة  ــرة مــن قِب حظــة األخي الل

ــة. لتركي ا

ضــد  ــة  ي قضائ دعــوى  رفــع  ــم  وت

ــك  ذل ــذ  ومن  .2017 عــام  ــي  ف ــن  خرجي امل

ــى  ــل عل ــو وديميري ــر مايوغل جب
ُ
ــن ، أ حي ال

ــي محكمة بعيدة  حكمــة ف املثــول أمــام امل

كاهمــا.  يوجــد  ــث  حي إســطنبول،  عــن 

ي  تنديد دول

ــى  إل ــي  الدول ــم  القل ــادى  ن أرســل 

ــة  حقوقي منظمــة   50 مــن  ــر  أكث ــب  جان

ــي  ــن وزارت ــكل م  ل
ً
ــا  مفتوح

ً
ــا ــة خطاب وفني

 عــن 
ً
ــن دفاعــا ي العــدل والثقافــة التركيت

ــن. خرجي امل

ــن(  )ِب ــي  الدول ــم  القل ــادي  ن ويتزعــم 

ــن  ي الفنان ــاف  ت ائ املتحــدة   ــات  بالوالي

برنامــج  وهــو  خطــر،  لل ــن  املعرضي

مخصص ملســاعدة الفنانين املعرضين 

املنظمــات  مجــال  ــن  وتحصي خطــر  لل

ــم. تدعمه ــي  ت ال

ــة  حري وال ــر  ي التعب ــة  حري وتشــهد 

ــذ  من ــا  تركي ــي  ف  
ً
ــرا ي كب  

ً
تدهــورا ــة  الفني

ــو  ي يول املزعــوم  االنقــاب  مســرحية 

اآلن. ــى  حت  2016

للمحكمــة  ــر  تقري وبحســب 

ــا  ــد  تركي ــان تع حقــوق اإلنس ــة ل األوروبي

عــن  ــر  ي التعب ــة  حري ــك  ه تنت ــة  دول ــر  أكث

ــا  ــدول أعضــاء مجلــس أوروب ــن ال ي ــرأي ب ال

مــن  حكــم  ال ــم  ت  ،2018 ــي  ف قــرار  ـــ40  ب

ــا للمــادة رقــم  ــاك تركي ه ت ــى ان ــا عل ه خال

حقــوق  ل ــة  ي األوروب ــة  االتفاقي مــن   10

ــرأي  ال حقــوق  ــي  تحم ــي  ت ال اإلنســان، 

ــي  ف قــرارات   7 ــت  كان بعدمــا  ــر،  ي والتعب

ــاك  ه ت ان حــاالت  ارتفــاع  ــي  يعن ــا  م  ،2016

ــا  تركي ــي  ف ــر  ي التعب ــة  حري ــي  ف حــق  ال

ــاث  ث ال الســنوات  خــال   %571 بنســبة 

ــة. املاضي

»املخرج أرتغرول مايوغلو«»املخرج جيان دميريل«
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مكثــف   
ٌ
نشــاط هنــاك  كان  املاضيــة  القليلــة  األيــام  فــي 

ـــرد 
ُ

لتســويق األجندات التركية، إذ ُعقد لقاٌء مع )ناشــطين ك

مقيميــن فــي تركيــا(، فــي20 تمــوز، مــن قبــل االئتــاف الســوري 

املعــارض- بتنظيــٍم مــن املجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا، 

لغايــٍة وحيــدة، هــي اإلتيــان بأكــراٍد يحاولــون صــرف األنظــار 

املحتلــة،  عفريــن  فــي  تقــع  التــي  الجســيمة  االنتهــاكات  عــن 

الحكومــة  ال  الذاتيــة،  اإلدارة  ضــد   
ً
مجــددا والتحريــض 

بــل  عفريــن؛  فــي  األوضــاع  تنــاول  عنــد  واالئتــاف  التركيــة 

وضــع  تتنــاول  التــي  الوطنيــة  األصــوات  بإســكات  املطالبــة 

بـ«التراشــق  ووصفهــا  االحتــال،  تحــت  املــزري  عفريــن 

 « و  الخارجيــة«  األجنــدات  »خدمــة  و  الشــحن«  اإلعامــي، 

تركيــا«! مــع  املشــاكل  افتعــال 

مــن  بتنظيــٍم  االئتــاف-  لقيــادات  آخــر  اجتمــاٌع  تــاه، 

، فــي 27 تمــوز، بـــ )عــدٍد مــن النشــطاء 
ً
املجلــس الكــردي أيضــا

واملحاميــن واملثقفيــن مــن أبنــاء منطقــة »عفريــن« املقيميــن 

 علــى »حــزب االتحــاد 
ً
َركــز الحديــث فيــه مجــددا

َ
فــي تركيــا(، ت

PYD »، ال علــى ميليشــيات إرهابيــة متطرفــة  الديمقراطــي 

منــذ  يحتــل عفريــن  مــن   علــى   وال 
ً
األرض فســادا فــي  تعيــث 

أهلهــا  وشــّرد  والقتــل  بالقــوة  واســتباحها  ونصــف  ســنة 

ونهــب ممتلكاتهــم، عمــل وال يــزال يعمــل علــى إحــداث تغييــر 

ممنهــج!  ديمغرافــي 

االئتــاف-  قبــل مســؤولي  مــن  التأكيــد  تــم  اللقاءيــن  فــي 

والعمــل  التعــاون  التركيــة- بضــرورة  موظفــي االســتخبارات 

الحكومــة  ومــع  عفريــن(  فــي  لــه  التابعــة  )املؤسســات  مــع 

املســؤولية  يتحمــل  االئتــاف  أن   
ً
ضمنــا معترفيــن  التركيــة، 

أن  ودون  عفريــن،  منطقــة  فــي  الكارثيــة  األوضــاع  عــن 

إلــى الجانــب القانونــي واألخاقــي للمســؤولية، ألنهــم  ينتبهــوا 

مشــغولين بأمــٍر واحــٍد فقــط، كيفيــة التســويق للبروباغنــدا 

إخاصهــم  وإثبــات  يمكــن،  مــا  بأق�ســى  واإلخوانيــة  التركيــة 

! ليهم
ّ
ملشــغ

بعــض  ج  روَّ صحفــي،  مؤتمــٍر  وعبــر  أيــام،  بضعــة  بعــد 

فــي  تحــت عباءتهــا  تركيــا واملشــاركين  لــدى  املوظفيــن  ـــرد 
ُ

الك

العدالــة  حكومــة  وتعابيــر  مفــردات  نفــس   ،/13/ أســتانا 

والتنميــة )انتهــاكات ميليشــيا قســد مــن القتــل واالغتصــاب، 

قســد خلقــت صــراع عربــي كــردي، قســد محتلــة لديــر الــزور 

والرقــة وباقــي املناطــق، قســد تقــوم بأعمــال إرهابيــة، قســد 

فــي  إنجــازات  هنــاك  عفريــن،  فــي  االســتقرار  زعزعــة  تحــاول 

عفريــن بعــد تحريرهــا مــن امليليشــيات االنفصاليــة(! ليبــرروا 

بوضــوح احتــال ترـكـي محتمــل ملناطــق شــرق الفــرات تحــت 

مســمى )منطقــة آمنــة بعمــق 30 كــم( أو بطريقــٍة أخــرى.

دنــدن، بعــد 
ُ
 أخــرى ت

ٌ
علــى أنغــام تلــك األنشــطة معزوفــة

مــن  عفريــن«  »احتــال  وصــف  شــطبوا  أن 

ـرد- ائتاليف«
ُ
 »ك

ٌ
نشاط

لتربير أجندات تركيا!

معرض للكتاب يف القامشلي... غىن يف العناوين والنسخ

ـرد معدمون بالرصاص يف العراق
ُ
مقربة مجاعية لنساء وأطفال ك

ــى  ــة عل ــق مــن مؤسســة الشــهداء العراقي ــر فري عث

ــة الســماوة،  ــة الشــيخية ببادي ل ــي ت ــة ف ــرة جماعي مقب

ــر  املقاب شــؤون  ــة  جن ل ــا  فتحه عــن  ــت  ن أعل ــي  ت وال

تمــوز   23 ــاء  الثاث للمؤسســة،  التابعــة  ــة  جماعي ال

وفــد  وبحضــور  ــي  العدل الطــب  مــن  بدعــم   ،  2019

بمحافظــة  ــة  ي حل امل حكومــة  ال ــي  ف وأعضــاء  ــي  برملان

ــث  ــات جث ــم رف ــت تض ــا؛ فكان حاي ــل الض ــى وعوائ املثن

مابســهم  تشــير  ــث  حي وأطفــال،  نســاء  مــن   /70/

ــي  ف ــق  الفري ــر  وعث أكــراد،  ــم  ه أن ــى  إل ــواد  امل وبعــض 

الشــهر  ــى  إل ــا  تاريخه تعــود  حيفــة  ص ــى  عل ــرة  املقب

ــي  ت ال األنفــال  ــات  ي عمل ــت  توقي  ،1988 عــام  ــع  الراب

ــاك  هن إذ  ــور،  املقب حســين  صــدام  نظــام  نفذهــا 

ــك  ل ت أخــرى.   ــي مناطــق  ف ــر  عــن وجــود مقاب شــكوك 

ــف  ــا يقــارب /180/ أل ــا م ه حيت ــي راح ض ت ــات ال ي العمل

و1988.  1987 ــي  عام ــن  ي ب كــردي 

ــن،  متراصي بشــٍر  ــث  جث رفــات  ــة،  مؤمل مشــاهد 

ــه  ــى أن تحمي ــا ع�س ــه، أم تلــف طفله طفــل مــع رضاعت

ــي  ف ــار رصاصــاٍت نافــذة  ــن، آث جرمي مــن رصاصــات امل

أجســادهم. أجــزاء  ــت  وبقي ــا  حاي الض رؤوس 

العــراق األســبق  ــس  ي ُيذكــر أن صــدام حســين رئ

ــة عــن  جماعي ــادة ال ــن بجريمــة اإلب )1979-2003( أدي

ــى   عل
ً
ــا ــي أمــر بتنفيذهــا، وعقاب ت ــات األنفــال ال ي عمل

ــه  في فــذ 
ُ
ن اإلنســانية  ضــد  ــا  اقترفه أخــرى  ــم  جرائ

2006م. األول  ــون  كان  30 ــوم  ي  ،
ً
شــنقا اإلعــدام  حكــم 

ــن  اللذي النســبيين  واالســتقرار  األمــان  ظــل  ــي  ف

ــع بهمــا مناطــق االدارة الذاتيــة، واالهتمــام العام  تتمت

ــي،  املدن والنشــاط  والثقافــة  بالسياســة  ــي  املتنام

ــذي  ــس التنفي جل ــن- امل ــة والف ــة الثقاف ــت هيئ افتتح

ــث- هركــول،  ــاب الثال ــرة معــرض الكت جزي ــم ال ي إلقل

مجتمــع  يقــرأ،  »مجتمــع  شــعار  14 تحــت   15

عن وكالة هاوار


