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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.

ــن  ــون ع ــن يبحث ــك الذي ــاة أولئ ــى حي ــق عل ــر عمي ــا أث ــري له ــاء القس ــاالت االختف »ح
الضحايــا. فعــدم اليقيــن بشــأن مــكان وجــود ومصيــر صديــق أو فــرد فــي األســرة أو حبيــب 

يســبب ألمــاً نفســياً عميقــاً. وتلــك معانــاة يجــب أن نضــع حــداً لهــا« أنطونيــو غوتيريــش
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ـرد حجر الزاوية يف سياسات تركيا... وال استقرار مع استمرار تهميشهم
ُ
استهداف الك

ــا  جــارة تركي ــدى رصــد سياســات ال ل

 مــدى 
ً
حــا ــدو واض ب ي ــوم،  ي ــي األمــس وال ف

جهودهــا  صــب  ــي  ف ــا  ه حكومات انشــغال 

حضــور  ال وضــرب  ــق  تطوي باتجــاه 

الســوري  الشــمال  ــي  ف ــس  ي ل الكــردي، 

ــل  ــا مسلس ــا كان، وم ــل وأينم ــب، ب فحس

مــدى  ــى  عل الســورية  األزمــة  ــا  تراجيدي

أمــر  وافتضــاح  املنصرمــة  األعــوام 

ــي مســائل الداخــل  ــا ف وحقيقــة دور تركي

ــك،  ذل ــى  عل ــل  ي دل ــة  بمثاب إال  الســوري 

تفجــر  ــات  بداي ــذ  من ســارعت  ــث  حي

ــى  إل  ،2011 آذار  ــي  ف الســورية  األزمــة 

ــع   م
ً
ــا ــي تناغم ــر الطائف ــى الوت ــب عل اللع

ــي  السيا�س اإلســام  جماعــات  ــات  توجه

ســوريا  تركمــان  أحــوال  ــى  عل ــا  ه وتباكي

)عــروض(  ــم  تقدي 2 مــع 

عفرين حتت االحتالل: سلب واستيالء على املمتلكات وأتاوى، هنب آثار وتقطيع غابات، اختطاف واعتقاالت وقتل مسنني، فوضى وتوطني

خــال شــهر آب تابــع املكتــب اإلعامــي 

رصــد  )يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  عفريــن/ 

عفريــن  منطقــة  فــي  الســائدة  األوضــاع 

موثقــة  تقاريــر  خمســة  ونشــر  املحتلــة 

وعــن  املرتكبــة  والجرائــم  االنتهــاكات  عــن 

مختلف جوانب الحياة العامة، حيث أكدَّ 

لهــا  املواليــن  »حّرضــت  أنقــرة  حكومــة  أن 

مــن العــرب والتركمــان- إن صــح التعبيــر – 

ـــرد بمختلــف األســاليب والحجــج، 
ُ

ضــد الك

رجــم إلــى حقــٍد وإهانــات وانتهــاكات وجرائــم 
ُ
ت

يوميــة بحــق ســكان عفريــن األصلييــن ومــا 

وتــراث وهويــة«. وفيمــا  مــن ممتلــكات  لهــم 

التقاريــر: تلــك  عــن  ملخــص  يلــي 
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نازحو إدلب ومحاه اجلدد... 
بني خمالب امليليشيات املسلحة وجبهة النصرة

اإلرهــاب  دحــّر  »مــن  شــعار  تحــت 

االســتقرار«،  ــم  دعائ إرســاء  نحــو 

ــات  مكون مــن  ــدوب  من  /600/ وبحضــور 

)وحــدات  ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــوار،  ث ال ــش  جي ــرأة،  وامل الشــعب  ــة  حماي

ــة  ه جب ــي،  الديمقراط الشــمال  ــواء  ل

ي،  األكــراد، مجلــس العســكري الســريان

اإلدارة  مــن  ــوف  وضي ــد(،  الصنادي

ــة لشــمال وشــرق ســوريا وبعــض  ي الذات

أحــزاب  عــن  ــن  ي وممثل مؤسســاتها، 

ــن  الدي ــي  مح ــم  ه بين مــن  سياســية، 

ــي- ســكرتير حــزب  2 شــيخ آل

اجتماع سنوي عام لتشكيالت »قسد«... 
تأكيٌد على االستمرار يف حماربة اإلرهاب

ــت  وصل ــدة  عدي ــرات  تقدي حســب 

حمــاه  ــف  ري مناطــق  ــي  نازح أعــداد 

ــي  جنوب ال ــب  إدل ــف  وري ي  الشــمال

ــون،  ي املل يقــارب  ــا  م ــى  إل ي  والشــرق

ــن  ــى منطقــة عفري إل ــم  ه اتجــه قســم من

ــل  ــا مــن قب ه ــم في ه ــم توطين ت ــة، وي ل حت امل

مــن  ــون  ت ينفل وال  ــة،  التركي الســلطات 

ــم  ه ل حة  املســل امليليشــيات  اســتغال 

ــور ومســاكن  العب ــن طــرق  بتأمي  ،
ً
أيضــا

أن  ودون  ــة،  ي عال أجــور  لقــاء  ــواء  اإلي

ــة  ــة عاجل ــاعدات إغاثي ــاك مس ــون هن يك

. ــم ه 4 ل

»اإلرهاب متعدد األشكال واأللوان، تفجريٌ يف تربه سبي، قتل املسن محي الدين أوسو وتدمري مزار عيل دادا يف عفرين«
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خدمــة  ــي  ف لتجييرهــم  ــرد  ـ
ُ

الك لبعــض 

ــة  ــي ال تمــت بصل ت خاصــة ال ــا ال ه أجندات

ــة  ــة وكرامــة الســوريين، وال بقضي بحري

ــي اســتغالها  ــرع ف ــي ب الفلســطينيين الت

ــا،  ه حاكــم في ــة ال ــة والتنمي حــزب العدال

مــن  ــوف  األل عشــرات  ــا  ه بإدخال  
ً
مــرورا

ــى الداخــل  إل عناصــر داعــش والقاعــدة 

ــاد ضــد  جه يافطــات )ال الســوري تحــت 

ــة  آي ب ــر  ي التكب ــى  إل  
ً
وصــوال الكفــرة(، 

القــرآن  ــاب  كت مــن  ــح(  الفت )ســورية 

ــن  ــا ملنطقــة عفري ه ــي احتال ــم، ف الكري

ــة  ــي رعاي ف ــي  الســورية، وامل�س ــة  الكردي

محافظــة  ــي  ف حة  مســل مجموعــات 

ــات التعامــل  ــا وفــق موجب ــب وجواره إدل

ــات  ــات اجتماع ــا تجاذب ــدى خفاي ــى ه عل

ــي  )نورســلطان(- سوت�س أســتانه  ــي  ثاث

ــا هــو متفــق  ــا( وم ــران، تركي )روســيا، إي

ــن،  ي بوت ــي  الرو�س ــس  ي الرئ مــع   
ً
ــا ي ثنائ

ــكرية  ــود عس ــى حش ــا عل ــاًء بإبقائه ه ت وان

ومعــدات  حة  أســل تتضمــن  ــرة  ي كب

تخــوم  ــى  عل ــة  ل ثقي ومدرعــات  ــة  نوعي

ــر  ه ن ل ي  الشــرق والشــمال  الشــمال 

ــد  التهدي للغــة   
ً
اســتمرارا الفــرات، 

مناطــق  واقتحــام  بضــرب  ــد  والوعي

ــرة،  جزي وال العــرب(  ــن  )عي ــي  ان كوب

نجــم  ي  نســب انفــراج  ــة  حال وجــود  رغــم 

ــي  األمريك ــب  جان ال نجــاح  عــن   
ً
مؤخــرا

ــة مــع  ي ــات ميدان ــى ترتيب إل ــي التوصــل  ف

ــة أمــن  ــي، مــن شــأنها حماي جانــب الترك ال

ــي  ف ــي  وامل�س الفــرات،  شــرق  وســامة 

ــاه  ــام مكافحــة أخطــار داعــش وخاي مه

التعــاون  باســتمرار  ــك  وذل املنتشــرة، 

ــة  ا الديمقراطي الوثيــق مــع قــوات ســوري

ــا  تركي ــى  لتبق حضورهــا...  ــز  وتعزي

فرصــة  ــاص  اقتن صــوب   
ً
مشــدودة

واســتهداف  ــى  عل لانقضــاض  ــة  ي موات

شــمال  مــن  ــة  معين وقــرى  مناطــق 

ــى هاجســها  ــث يبق وشــرق الفــرات، حي

ــي  ف ــم  ونجاحه ــرد  ـ
ُ

الك وجــود  ــر  األكب

ــن  ي املكون ــاء  ن أب مــع  مشــترك  ــش  عي

كلدوآشــوري  والســريان  ــي  العرب

ــس  ــة مجال ــي حماي ف ــد  ي ب  
ً
ــدا ي وغيرهــم، 

ســوريا  وقــوات  ــة  ي الذات ــم  ه إدارات

دورهــا  ــا  ه ل ــى  تبق ــي  ت ال ــة  الديمقراطي

ــة املنطقــة  ــي حماي املشــهود واألســاس ف

ــز العنصــري. ونبــذ الشــوفينية والتميي

ـرد حجر  ... تتمة
ُ

استهداف الك

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

جلســة  ــي(، الــذي حضــر ال ا )يكيت ســوري

رســمية،  لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي ــة  االفتتاحي

ــف  التحال ــاط  ضب ــار  كب مــن  ــك  وكذل

آب   24 الســبت  ــوم  ي انعقــد  ــي...  الدول

لقــادة  العــام  الســنوي  االجتمــاع   2019

ــة  ا الديمقراطي تشــكيات قــوات ســوري

ــة  ن بمدي مقّرهــا  ــي  ف ــك  وذل »قســد«، 

. حســكة ل ا

ــى  عل صمــٍت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 

حضــور،  بال ــب  والترحي الشــهداء  أرواح 

ــد  قائ ــدي  عب ــوم  مظل ــرال  جن ال ــى  ألق

ــة،  االفتتاحي الكلمــة  »قســد«  قــوات 

واملســار  االجتمــاع  أهــداف  ــا  ه في  
ً
ــا ن مبي

ــي  ت ال واألفــكار  للسياســات  العــام 

»نعقــد  قــال:  إذ  »قســد«،  تتبناهــا 

جالســنا  مل الســنوي  االجتمــاع  ــوم  ي ال

النصــر  ــا  حققن بعدمــا  العســكرية 

ــف  التحال بمــؤازرة  داعــش  ــى  عل

ــم  ــي، ونعقــد هــذا االجتمــاع لتقيي الدول

والسياســية  العســكرية  االنتصــارات 

الضعيفــة  ــا  ونقاطن حققناهــا،  ــي  ت ال

ــا  ن ســس لعمل
ُ
ــة مــن أجــل وضــع أ والقوي

ــي  ف ــا  مناطقن ــة  حماي ل العســكرية 

ــة، أي بعــد داعــش ونشــر  ل ــة املقب املرحل

ــا  ــع مناطقن ــي جمي ف األمــن واالســتقرار 

ــة هــاوار «- حســب وكال
ً
ــا وســوريا عموم

ــت  بون نيكــوالس  ــرال  جن ال ــى  وألق

املشــتركة  ــادة  القي مســؤول  ــب  ائ ن  -

ومســؤول  ــب  الصل العــزم  ــة  ي لعمل

 ،
ً
كلمــة ا  ســوري ــي  ف ــف  التحال قــوات 

ــود  جه ــى ال ــد« عل ــوات »قس ــا ق ه ــكر في ش

وترحــم  داعــش،  لهزيمــة  بذلوهــا  ــي  ت ال

إن  وأضــاف«  الشــهداء،  أرواح  ــى  عل

مــع  اتفقــت  ــة  ي الدول ــف  التحال قــوات 

أي  حــدود  ال أمــن  بخصــوص  ــا  تركي

 
ً
فصاعــدا ــوم  ي ال مــن  يكــون  ــن  ل ــه  أن

ا  ســوري لقــوات  أو  ــة  تركي مخــاوف  أي 

هــاوار. ــة  وكال حســب  ــة«-  الديمقراطي

عضــوة  أحمــد  ــوروز  ن وألقــت 

لقــوات »قســد« كلمــة  العامــة  ــادة  القي

تحــدث   ،YPJ ــرأة  امل ــة  حماي وحــدات 

ودورهــن  ــات  املقات بطــوالت  عــن  ــا  ه في

الرئيســة  ألقــت  كمــا  داعــش،  دحــّر  ــي  ف

ــة  ا الديمقراطي جلــس ســوري املشــتركة مل

ــي  ان ه ت ال  
ً
مقدمــة ــا،  ه كلمت عمــر  ــة  أمين

ــى  عل »قســد«  لقــوات  ــكات  والتبري

ــا. ه ت انتصارا

تــم االجتمــاع بإصــدار بيان، 
ُ

هــذا وخ

جــاء فيه: 

الهزيمــة  حــاق  إل مــن  الرغــم  ــى  ))عل

ــي  االرهاب داعــش  ــم  بتنظي العســكرية 

ــة،  جغرافي ال ســيطرته  ــى  عل والقضــاء 

ــد األمــن  ــة بتهدي ل ــه املتمث إال أن خطورت

ــات  التحدي يتصــدر  مــازال  واالســتقرار 

ــا  وبلدن شــعبنا  ملســتقبل  ــددة  امله

أن  اإلقــرار  مــن  ــد  ب وال  أجمــع،  ــم  والعال

ــات  ب ــي  اإلرهاب ــم  التنظي هــذا  ــة  محارب

ــره  ي تغي بســبب  ــل،  قب ذي  مــن  أصعــب 

ــى  إل املســتندة  ــة  ي القتال ــكات  للتكتي

بالســكان  ــة  اآلهل األماكــن  ــي  ف ــي  التخف

ــي  ف ــك  ولذل نائمــة،  ــا  خاي شــكل  ــى  عل

ــا  ــى إصرارن ــه عل ــذي نؤكــد في الوقــت ال

 
ً
ــا قدم ــي  امل�س ــي  ف ــة  ب الصل ــا  وعزيمتن

مــن  ــا  خاي ال هــذه  اســتئصال  نحــو 

نؤكــد  عســكرية،  ــة  باحترافي جذورهــا 

ــى ضــرورة اســتمرار قــوات التحالــف  عل

ــي  ت ال ــا  ن حرب ــي  ف املشــاركة  ــي  ف ــي  الدول

ــازم  ال الدعــم  ــم  وتقدي  ،
ً
معــا بدأناهــا 

ــي. ائ ه ن ال النصــر  ــق  تحقي أجــل  مــن 

ــة  محارب ــل  تحت ــذي  ال الوقــت  ــي  وف

ــى  ــة األول ب ــي، املرت ــم داعــش اإلرهاب تنظي

املنطقــة،  ــي  ف األمــن  ــات  أولوي ســلم  ــي  ف

ــة  الدول ــام  قي أن  الســابق  ــي  ف ــا  أكدن

ــة  ومحاول ــن  عفري ــال  باحت ــة  التركي

قــد  ــا،  ن قوات ضــد  ــدة  جدي ــة  ه جب ــح  فت

ــة  ــى ســير املعــارك القتالي  عل
ً
أثــرت ســلبا

ــم  التنظي ــى  عل القضــاء  ــود  وجه

ــأن  ــي، واليــوم نجــدد هــذا النــداء ب اإلرهاب

ــة  ه جب ــح  فت ــى  إل ــة  التركي ــة  الدول ي  ســع

 
ً
ــا، ســتنعكس ســلبا ن ــى قوات ــدة عل جدي

املشــتركة  املعركــة  ــى  عل ــر  ي كب وبشــكل 

 ،
ً
ــا ــي مع ــف الدول ــا والتخال ــي نخوضه الت

ــي،  ــم داعــش اإلرهاب ــى تنظي للقضــاء عل

ــات  الوالي ــود  جه ندعــم  الســبب  ــذا  ه ول

ــى  إل الوصــول  ــي  ف ــة  االمريكي املتحــدة 

ــة  التركي ــة  الدول مــع  تفاهــم  صيغــة 

األمــن  حفــظ  ل ــة  ي آل إيجــاد  أجــل  مــن 

ــة،  حدودي ال املناطــق  ــي  ف واالســتقرار 

هــذا  الســنوي  ــا  اجتماعن ــي  ف ــا  وأكدن

ــي  ف ــا  علين يتوجــب  بمــا  ــام  للقي ــى  عل

ــة  جاري ــج هــذه االتفاقــات ال ســبيل تتوي

ــة  االمريكي املتحــدة  ــات  الوالي ــن  ي ب

ــك  وكذل بالنجــاح،  ــة  التركي ــة  والدول

ــا  ــا بعهدن ــي كل وقــت نجــدد التزامن كمــا ف

ــاه قطعن ــذي  ال

ــا  ه أهل ــى  إل ــن  عفري عــودة  أجــل  مــن 

ــق  تحقي يمكــن  ال  ــه  أن ــى  عل ــد  والتأكي

ســوريا  ــي  ف دائمــة  ســاٍم  ــة  ي عمل ــة  أي

حكومــة  ــا، ال مــن هن ــك. وندعــو  دون ذل

ــى  إل أخــرى،  مــرة  دمشــق  ــي  ف الســورية 

إيجــاد  ــي  ف وإســهامها  شــروعها  ضــرورة 

شــمال  ــي  ف املعــاش  للوضــع  ــم  مائ حــل 

ــة  وللقضي  
ً
ــا عموم ســوريا  وشــرق 

ــكل  ــراف ب ــة بشــكل خــاص واالعت الكردي

ــدأ  مب ــى  عل الســوري  الشــعب  ــات  مكون

ــول  القب خــال  مــن  ــوع،  التن ــي  ف ــى  الغن

حوار السوري- السوري والتفاوض  بال

ــة  الديمقراطي ــة  ي الذات اإلدارة  مــع 

اإلدارة  ــذه  ه ب ــراف  االعت ــدأ  مب ــى  عل

ســوريا  قــوات  ــة  بخصوصي ــول  والقب

ــراف  االعت ــب  جان ــى  إل ــة،  الديمقراطي

للشــعب  املشــروعة  حقــوق  بال الكامــل 

ــي إطــار  ي واآلشــوري ف الكــردي والســريان

ــة  ــة ال مركزي ــة تعددي ــوريا ديمقراطي س

هــاوار ــة  وكال مــن  /الصــور  موحــدة.((. 

اجتماع سيا�سي لتشكيالت  ... تتمة
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اهليئة القيادية حلزب الوحـدة )يكيتي(:  
إدانة التهديدات الرتكية واحتالل عفرين، أزمة سورية مستعرة يف ظل التمسك باخليار األمني- العسكري وباجلهاد اإلرهايب

حــزب  ل ــة  القيادي ــة  الهيئ عقــدت 

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط الوحــدة 

ــى  عل ــا  اجتماعه ــي(  )يكيت ا  ســوري

 2019/8/-17-16-15 ــام  أي ــة  ثاث مــدى 

الوقــوف  وبعــد  ــك.  ديري منطقــة  ــي  ف

شــهداء  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــه 

مــن  الكــرد  والكرامــة، وشــهداء  ــة  حري ال

ــي  روح ــى  وعل بيشــمركة(   -  ypj-ypg( ـــ  ال

ــوزان  ب أحمــد  ــن:  ي القيادي ــن  الرفيقي

ــم  ت )دمشــق(،  ــح عثمــان  )الرقــة( و صال

ــذي  ال االجتمــاع  عمــل  جــدول  اعتمــاد 

ــة  ــي األزم ــة ف ــا محوري ــدة قضاي ــن ع تضم

ــا  ه أفرزت ــي  ت ال ــات  والتداعي الســورية 

باإلضافــة  ــة،  ي الثمان حــرب  ال ســنوات 

ــي  ــاة شــعبنا الكــردي وخاصــة ف ــى معان إل

ــاح  ــة باجتي ــدات التركي ــن، والتهدي عفري

منطقــة شــمال و شــمال شــرق ســوريا، 

حــزب  لل ــة  القيادي ــة  الهيئ أداء  ــم  وتقيي

املنصرمــة. ــرة  الفت خــال 

ي العام : ي الوضع السيا�س ف

ــارزة  ب ال ــن  العناوي االجتمــاع  ــاول  ن ت

الوقــت  ــي  ف السياســية  الســاحة  ــى  عل

ــى أن  ــث أكــد عل ا. حي الراهــن ومناقشــته

 
ً
ــزال مســتعرا لهيــب األزمــة الســورية ال ي

آذار  ــي  ف ــة  ي الداخل ــا  ه أزمت تفجــر  ــذ  من

ــن  ي املاي أرواح  وقودهــا   ، 2011م  عــام 

ــم  ه ألوان ــاف  اخت ــى  عل الســوريين  مــن 

ــي ظــل  ــة، ف ني ــة والدي ومشــاربهم القومي

ــة  والكراهي ــف  العن دوامــة  اســتمرار 

ــي- العســكري  ــار األمن خي والتمســك بال

ــن  ــي تحــت يافطــة )الدي جهــاد اإلرهاب وبال

العــام  الســوري  الشــأن  وأن  ــورة(  ث وال

قــوى  ــح  ومصال إلرادات   
ً
ــا مرهون ــات  ب

 ،
ً
أيضــا ــة  إقليمي ــا  م حــٍد  ــى  وإل ــة  ي دول

ــي الســوري،  ــف معــه القــرار الوطن َضُع

ــون  يعيث حــروب  ال وتجــار  أمــراء  بينمــا 

ــن  ــك الذي ئ ، ســيما أول
ً
ــي األرض فســادا ف

ــب  إدل مناطــق  ــي  ف ــون  ويجول ــون  يصول

ــس  ل وجراب ــاب  ب وال وإعــزاز  ــن  وعفري

ــة  الرعاي تحــت  الســوري  بالشــمال 

املســلمين  اإلخــوان  ــم  وتنظي ــة  التركي

واالئتاف السوري املعارض. وإذا كانت 

ــة »قســد« قــد  ا الديمقراطي قــوات ســوري

ــي  الدول ــف  التحال بمســاعدة  قطعــت 

اإلرهــاب  مكافحــة  ــي  ف  
ً
ــدا بعي  

ً
شــوطا

اإلســامية  خافــة  ال ــة  دول وأســقطت 

ــي  ف ــه  ــي آخــر معاقل ف املزعومــة )داعــش( 

خاياهــا  ــة  مواجه فــإن   ،
ً
مؤخــرا باغــوز 

مــن  ــت  ات ب ــن  ي ي حل النائمــة وأنصارهــا امل

االنتصــار  أن  ــث  حي ــة،  الصعب ــام  امله

ــى  إل ــي  يف�س وال  ــخ  يترس ال  العســكري 

ــل  ــاق العم ــح آف فت
ُ
ــم ت ــا ل ــوة م ــج مرج نتائ

ولقطــع  ــع،  جمي ال أمــام  ــي  السيا�س

ــق أمــام محــاوالت إفشــال »قســد«  الطري

ــي  ت وال ضدهــا،  العــام  ــرأي  ال ــب  ي أل وت

ــد  ــات شــوفينية ال تري ــا جه ه ي تعمــل عل

ــي مســتقبل ســوريا،  ـــ »قســد« أي دور ف ل

ــي  ف حــوري  امل ــرد  ـ
ُ

الك دور  ــا  ه ل ــروق  ي وال 

ــى وحــدة  حفــاظ عل مكافحــة اإلرهــاب وال

تجدهــا  ــك  لذل الســورية،  ــي  األرا�س

أن  واألخــرى  ــة  الفين ــن  ي ب ــى  تتوان ال 

)االنفصــال(  بتهمــة  ــم  ه وترمي ــم  ه تنعت

ــي املواقــف والتصريحــات  ــى ف ــي تتجل الت

املعارضــة  قــادة  بعــض  ــا  ه يبدي ــي  ت ال

ــم  جميــع، رغــم أنه ــى مــرأى ومســمع ال وعل

ــي  السيا�س النضــال  ومارســوا  ــوا  تبن

ــى  وإل ــم  ه حركت تأســيس  ــذ  من ي  الســلم

ــة،  ــم العادل ــن قضاياه ــاع ع ــي الدف اآلن ف

ــة  االحتجاجي حركــة  ال ــي  ف وانخرطــوا 

ــى رفــع الســاح  الســلمية دون اإلنــزالق إل

ــوا  يكون ــم  ول ــة ومؤسســاتها،  الدول ضــد 

ــى  إل ــة  ي أجنب قــوى  اســتجاب  ــي  ف  
ً
ا ســبب

أرض الوطن كغيرهم من »السوريين«، 

وســاهموا  ــم  مناطقه عــن  دافعــوا  ــل  ب

ــم  ه ب مطال ــلًّ  وُج اإلرهــاب،  دحــّر  ــي  ف

ــي  ف ــدرج  ن ت السياســية  ــم  ه وطروحات

ــة  الكردي حقــوق  ال ــى  عل ــد  التأكي إطــار 

ا  ســوري ــدة  وحـ إطــار  ــي  ف املشــروعة 

حــوار  ال لغــة  ــن  معتمدي وســيادتها، 

ــاء  ن أب ــن  ي ب املشــترك  ــش  العي وأســس 

البلد، كما أشاد االجتماع بالدور الذي 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل ــه  يلعب

ال  مســاهمة  ــا  ن ل كان  ــث  -حي )مســد( 

 
ً
إطــارا ــاره  واعتب  – تأسيســه  ــي  ف تغفــل 

يجمــع  إذ  تجــاوزه،  يمكــن  ال   
ً
سياســيا

الشــعب  ــات  مكون ــع  جمي ــه  طيات ــي  ف

السياســية  ــة  املظل ــر  ب ويعت الســوري، 

)قســد(  ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات 

ا.  ــة لشــمال شــرق ســوري ي واإلدارة الذات

ــدات  التهدي االجتمــاع  ــر  ب اعت كمــا 

ــع  ــة بذرائ ي ــة ملناطــق اإلدارة الذات التركي

ــعية   توس
ً
ــا ــا أطماع ــي وراءه ــة تخف ملفق

ــة  حيوي مناطــق  ــال  باحت ــة  دفين

ــى  عل الواقعــة  الســيما  ســورية،  مــن 

ــن  ي ــن الاجئ ــة وتوطي ي جنوب حدودهــا ال

ــر  غي مــن  ــا  ه لدي ــن  املقيمي الســوريين 

ــا  ه ديمغرافيت ــر  ي تغي ــدف  به الكــرد، 

ــا  ه رغبت ــى  إل إضافــة  ــة  القومي ــا  ه ت وهوي

ــم  حل ال ــى  عل القضــاء  ــي  ف جامحــة  ال

أشــكال  مــن  شــكل  إقامــة  ــي  ف الكــردي 

األمــن  ــة  حال ولضــرب  ــة,  ي الذات اإلدارة 

املنطقــة,  ــا  ه ب تنعــم  ــي  ت ال واالســتقرار 

ــى  إل ــة  الرامي ي  املســاع ــة  عرقل ــك  وكذل

الســورية  لألزمــة  ــي  سيا�س حــل  إيجــاد 

ــان  ي واالت  ،2254 ــي  األمم القــرار  وفــق 

المركــزي.  تعــددي  ــي  ديمقراط بنظــام 

ــدات  التهدي هــذه  االجتمــاع  أدان  ــك  لذل

ناشــد  نفســه  الوقــت  ــي  وف بشــدة 

املتحــدة  األمــم  ــة  ــي وهيئ الدول جتمــع  امل

أمــام  ــق  الطري لقطــع  ــا  ه بواجب ــام  للقي

جــارة  ــى ال ــدات والضغــط عل هــذه التهدي

ــل  والفصائ ــا  ه قوات ــحب  لس ــا  تركي

ــى  إل للعــودة  ــا  ه ل التابعــة  حة  املســل

حرمــة  ــرام  واحت ــة  ي الدول حدودهــا 

ــق  جــوار، وتســهيل الطري ــة ال وخصوصي

ــى ديارهــم بأمــان.  ــن إل أمــام عــودة الاجئي

 
ً
 خاصــا

ً
ــا ــى االجتمــاع اهتمام كمــا أول

ــي  ف الوضــع  ــى  عل الضــوء  لتســليط 

ــاء  ن وأث ــال  االحت وبعــد  ــل  قب ــن  عفري

ــة  الغازي للقــوات  ــي  الوح�س جــوم  اله

املقاومــة  ــى  إل واإلشــارة  ــا،  واجتياحه

ا  ســطرته ــي  ت ال ــة  ي البطول واملاحــم 

YPG- ( ـــ ــة الشــعب مــن ال وحــدات حماي

ــخ  التاري ــا  ه ل يشــهد  ــم  ل ــي  ت وال  )YPJ

العــدو  تفــوق  رغــم   ،
ً
ــا مثي املعاصــر 

والســاح  ــاد  والعت العــدد  ــي  ف الغــازي 

ــى  عل والوقــوف  ــئ.  املتكاف ــر  غي املتطــور 

الاإنســانية  واملمارســات  ــم  جرائ ال

ــا  ه ترتكب ــي  ت ال واملنظمــة  جــة  املمنه

اإلســامية  ــة  جهادي ال ــل  الفصائ

ــي داعــش  ــا مــن تنظيم ه املتطرفــة وأخوات

والســكان  ــي  األهال بحــق  والنصــرة 

ــه  بتوجي ــم  ه وممتلكات ــن  ي ي األصل

ــرات  خاب ــزة امل مــن أجه وإشــراف مباشــر 

وإجبارهــم  ــم  ترويعه ــدف  به ــة  التركي

ــم.  ه أراضي ــرك  ت ــى  عل

ي الشأن الكردي السوري العام:  وف

أســفهم  عــن  جتمعــون  امل ــَر  عّب

حركــة  ال تعيشــها  ــي  ت ال ــة  حال ال ــى  عل

ــا  ه عنوان ــي  ت وال ــة،  الكردي السياســية 

ــان  جفــاء، وطغي ــرز هــو التشــرذم وال األب

ــن  والتخوي والتشــكيك  ــرات  املهات لغــة 

ــي  وف واأللفــة.  حــوار  ال لغــة  ــى  عل  
ً
ــدال ب

ــذل  ب ــى  إل االجتمــاع  دعــا  الســياق  هــذا 

ي  املســاع إنجــاح  أجــل  مــن  ــود  جه ال كل 

ــا  هن ــق  طل
ُ
ت ــي  ت ال ــادرات  واملب ــدة  حمي ال

حركــة  ال شــمل  مللمــة  بغــرض  ــاك  وهن

ــا،  ــد جهودهــا ومواقفه ــة، وتوحي الكردي

سياســية  ــة  مرجعي ــة  بمثاب لتكــون 

الشــعب  تطلعــات  ــل  تمث مشــروعة، 

ذات  واملنصــات  حافــل  امل ــي  ف الكــردي 

هــذا  ــي  وف الســوري،  بالشــأن  ــة  الصل

بوثيقــة  حضــور  ال أشــاد  الســياق 

ــن  ي ب  
ً
مؤخــرا املوقعــة  املشــترك  العمــل 

ــي  ــي التقدم ــزب الديمقراط ح ــا وال ن حزب

جــاد  ال والعمــل  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــى  عل ــا  ه مضمون ترجمــة  أجــل  مــن 

ــى أن  ــد عل ــم التأكي أرض الواقــع. كمــا ت

ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

ــي، يجــب العمــل  ــي إيجاب ــوان سيا�س عن

ــغ  صي ــى  إل ــره  وتطوي دوره  ــل  تفعي ــى  عل

وممارســات  مواقــف  أدان  كمــا  ــى،  أرق

ــن  ــرد الذي ــن الك ــض م البع

بالغ
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ــي  الترك ــال  االحت شــرعنة  ــون  يحاول

ــي  ف تواجدهــم  خــال  مــن  وممارســاته، 

صنيعــة  مــن  سياســية  ــات  وهيئ أطــر 

ــة. والتنمي ــة  العدال حكومــة 

ي:  جال التنظيم ي امل ف

ــة  الهيئ أداء  االجتمــاع  ــم  قّي

ــة  نقدي مراجعــة  خــال  مــن  ــة  القيادي

يخــل  ــم  ل ــذي  وال املنصرمــة  ــرة  للفت

بعــض  ــي  ف الرضــا  وعــدم  الترهــل،  مــن 

األزمــة  ــات  تداعي نتيجــة  ــان،  األحي

ــى  عل ــا  ه بظال ألقــت  ــي  ت ال الســورية 

ــد  التأكي ــم  ت إذ  ــاة,  حي ال مفاصــل  كافــة 

والســلبيات  ــر  التقصي ــي  تاف ــى  عل

كمــا  ــرة،  الفت ــك  ل ت خــال  ــدرت  ب ــي  ت ال

مــن  ــواردة  ال الرســائل  قــراءة  تمــت 

خــارج  ال ــي  ف حــزب  ال منظمــات  بعــض 

ــب(  حل ــرة  دائ  ، ــا  أورب ــرة  )دائ والداخــل 

ــروح املســؤولية، واإلشــادة  ا ب ومناقشــته

ــي  ف حــزب  ال منظمــات  ونشــاط  ــدور  ب

ــات  ي خــارج، الســيما الفعال الداخــل وال

بالتعــاون  ــا  أورب ــي  ف ــا  ه ب قامــت  ــي  ت ال

مجــال  ــي  ف تعمــل  ــي  ت ال املنظمــات  مــع 

ــي  املدن جتمــع  وامل اإلنســان  حقــوق 

ــة  الهيئ ــددة،  امله الشــعوب  )منظمــة 

ــح  وفض ــة  تعري ــدف  به ــة(  ي القانون

ــي  الترك ــال  االحت وممارســات  ــم  جرائ

ــي  ف حة  املســل ــل  الفصائ مــن  ــه  ومرتزقت

الســورية.  ــي  األرا�س وكافــة  ــن  عفري

ديريك 2019/8/18

الهيئة القيادية 

ي الكردي  حزب الوحدة الديمقراط ل

ي( ي سوريا )يكيت ف

بالغ الهيئة القيادية ... تتمة

ــى  ــون إل ــن يتجه ــا النازحــون الذي أم

ي، فيقعــون  مناطــق ريــف إدلــب الشــمال

ــة  )هيئ النصــرة  ــة  ه جب رحمــة  تحــت 

ــى أوضاعهم   إل
ً
ــر الشــام(، فإضافــة تحري

تعســفية  قــرارات  تخــذ 
ُ
ت املأســاوية، 

بحكومــة  ى  تســم مــا  ــل  قب مــن  ــم  بحقه

ــبكة  ــب ش ــرة، حس ــاذ – ذراع النص اإلنق

املعارضــة. ــة  اإلخباري شــام 

تقريرهــا  ــي  ف الشــبكة  ذكــرت  إذ 

ــوع  »تتن  :2019 آب   29 ــخ  بتاري املنشــور 

للرســوم  فــرض  مــن  اإلنقــاذ  قــرارات 

ــر  الغي ــف  وتوقي الســيارات  ــى  عل

ــى  عل عبورهــا  حــال  ــي  ف ــا  ه لدي ــجلة  مس

ــة  ن مدي ــي  ف الســيما  حواجزهــا  أحــد 

ــاوات  ــة لفــرض غرامــات وأت ــب، إضاف إدل

النازحــون  يحــاول  ــي  ت ال ــم  خي ال ــى  عل

 
ً
ــزوح، هــذا عــاوة ن ــي مناطــق ال ــا ف ه إقامت

نصــب  وأماكــن  ــي  األرا�س ــع  ي ب عــن 

ــر  عب ــن  ي ي املدن ــى  ــق عل ــم والتضيي خي ال

وأضافــت:  املنطقــة«،  ــي  ف ــا  ه متنفذي

بمناطــق  اإلنقــاذ  حكومــة  ــك  »تتمل

وتقــوم  العامــة،  واملرافــق  األمــاك 

ــم  ه ل للســماح  ــن  للنازحي ــا  بعضه ــع  بي ب

ــر  لتأجي إضافــة  ــا،  ه في ــم  خيمه بنصــب 

يفــرض  شــهري  ــغ  ل بمب اآلخــر  ــا  بعضه

ــن، ســواء كان بمقدورهــم  ــى النازحي عل

قــرار  كل  ــي  ف محــددة  ال،  أو  ــا  دفعه

لعــدم  وعواقــب  ــات  عقوب تصــدره 

ــزام«. ت االل

ــك  ذل ــى  عل »عــاوة   :
ً
ــة ل قائ وأردفــت 

اســتخدام  اإلنقــاذ  حكومــة  ــع  تمن

حــة  الصال الســيما  العامــة  املرافــق 

ــل  قب مــن  خيمــات  امل وإقامــة  للســكن 

رغــم  للمــدارس،  جــوء  الل أو  ــن  النازحي

ــجار  ــت تحــت أش ــات تبي أن آالف العائ

.»... ــج  ج بح ــل،  معي دون  ــون  ت الزي

ــى غــاء األجــور  وأشــارت الشــبكة إل

ــت  ــث وصل ــة، حي وفــرض رســوم إضافي

دوالر   /400/ ــى  إل ــازل  املن بعــض  آجــار 

الواحــد. للشــهر 

ــة  احتجاجي مســيرة  وخرجــت  هــذا 

ــر  املعب باتجــاه  ــن  النازحي آالف  مــن 

جمعــة 30  ــوم ال ــاب الهــوى، ي حــدودي ب ال

ــم  ــين أوضاعه  بتحس
ً
ــة ب آب 2019، مطال

ــا  تركي ــي  بتخل ــددة  ومن اإلنســانية، 

ــث  حي أســتانه،  اتفاقــات  ــر  عب ــم  ه عن

فيمــا  ألردوغــان.   
ً
صــورا البعــض  حــرق 

الرصــاص  ــة  التركي جندرمــة  ال أطلقــت 

ــل  ــم واســتخدمت القناب ــي باتجاهه الح

إلبعادهــم  ــاه  املي ــم  وخراطي ــة  ي الدخان

ــر  واملعب حــدودي  ال الشــريط  عــن 

. ــم وتفريقه

أغلقــت  قــد  ــا  تركي أن  وُيذكــر 

ــذ  من ا  ســوري مــع  ــة  حدودي ال معابرهــا 

وال  ــة  التركي حــدود  ال وشــهدت   ،2015

ــن  للمكرهي ي(  شــرع ــر  )غي  
ً
ــورا عب ــزال  ت

الســوريين،  عمــوم  مــن  جــرة  اله ــى  عل

ــى  عل ــزاز  ت لاب ــم  ه من ــر  ي الكث وتعــرض 

خاطــر  ــب البشــر وامل ــات تهري ــد عصاب ي

جندرمــة  ال برصــاص  الوفــاة  ــى  وحت

ــى  وإل ــت  الفائ الشــهر  وخــال  ــة؛  التركي

ــن  ي الاجئ آالف  ــا  تركي ــت  ل رحَّ اآلن 

ومحافظــة  ــن  عفري ــى  إل الســوريين 

ــت  قال خصــوص  ال ــذا  ه وب ــب،  إدل

ــر  تقري ــي  ف ــش«  ووت ــس  ت راي »هيومــن 

»إن   :2019 تمــوز   30 ــخ  بتاري شــر 
ُ
ن ــا  ه ل

ــوريين  ــز الس ــة تحتج ــلطات التركي الس

ــد  في
ُ
ــع اســتمارات ت ــى توقي جبرهــم عل

ُ
وت

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

ــاك«.  هن ــى  إل قســرا  ــم  ه ترّحل

ــات  ي وأضافــت املنظمــة: تشــير عمل

عــزم  ــى  إل ــا  تركي مــن  القســرية  اإلعــادة 

األخــرى  ا  سياســاته تشــديد  حكومــة  ال

جــوء  ــي الل ب ــر مــن طال ي ــي تحــرم الكث ت ال

أجــرى  ــة...  حماي ال مــن  الســوريين 

ــادة  ــات إع ــراك عملي ــدود األت ح ــرس ال ح

ــت  وقتل موجــزة   بإجــراءات  ــة  جماعي

ــور.  العب ــون  يحاول ســوريين  وجرحــت 

قامــت   ،2018 ــل  وأوائ  2017 أواخــر  ــي  ف

حدود  ى ال إســطنبول و9 محافظات عل

ــي  ب طال ــجيل  تس ــق  ي بتعل ا  ســوري مــع 

ــا«. ث حدي ــن  الوافدي جــوء  الل

ــا  »تركي أن  ــى  عل املنظمــة  وأكــدت 

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

يشــمل  ــاة.  حي لل ــد  تهدي أو  ــة  املعامل

ــم  ه ــن يحــق ل جــوء، الذي ــي الل ب ــك طال ذل

عــادل  ّبشــكل  ــم  ه دعاوي ــي  ف ــّت  َب ُي أن 

مــن  اســتفادتهم  دون  ــم،  ه إعادت وعــدم 

ــي  ت ــى األماكــن ال ــة، إل اإلجــراءات الواجب

ــا. ال يجــوز  ه يخشــون التعــّرض األذى في

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«.

 تكريم طالب ناجحين نازحو إدلب وحماه ... تتمة
منظمــة  قامــت  آب،  شــهر  ــل  أوائ
دة  حزب الوحـ إقليم كردستان العراق ل
 
ً
ــا ب ــم خمســة عشــر طال بتكري ــي(  )يكيت

ــي تحصيلهــم  ــن ف حي ــرد ســوريا ناج ـ
ُ

مــن ك
ــة،  والثانوي اإلعــدادي  ــي  الدرا�س
ــا  هداي ــم  وتقدي ــم  ه منازل ــي  ف ــم  ه بزيارت
ــم  ه ي أهال بحضــور  ــك  وذل ــم،  ه ل ــة  رمزي
ــذه  ه ل ــم  ه وامتنان شــكرهم  ــدوا  أب ــن  الذي

ــة. ل جمي وال القيمــة  ــادة  املب
الدرباســية-  منظمــة  وقامــت 
الطــاب  ــم  بتكري حــزب  لل حســكة  ال
ــة  الثانوي الشــهادة  ــي  ف ــل  األوائ ــاث  ث ال
ــل  )جمي وهــم  ــدة  ل الب مســتوى  ــى  عل
ــن أوســو،  ــازان أمي ــى محمــد، ن محمــد يحي
ــي  ف ــم  ه بزيارت ــك  وذل رشــو(،  حــاوي  ــارا  ي
ــم. ه ل ــة  رمزي ــا  هداي ــم  وتقدي ــم  ه منازل

ــب  حل ــة  ن مدي منظمــة  ــادرت  ب كمــا 
 /100/ ــي  حوال ــي  أهال ــارة  بزي حــزب  لل
ــي  ف ــن  حي الناج ــرد  ـ

ُ
الك الطــاب  مــن 

ــة  والثانوي ــة  اإلعدادي الشــهادتين 
ــم  وتقدي ــة  رمزي ــا  بهداي ــم  وتكريمه
التقــدم  دوام  ــم  ه ل  

ً
ــة متمني ــي،  ان ه ت ال

. لنجــاح وا

رحيل محمد عزيز قاسم

ــر مــع مــرٍض عضــال  بعــد صــراٍع مري
ــاء  الثاث ــوم  ي ــة،  الغرب ــاد  ب ــي  ف ــه  أصاب
ــدة  الوحـ حــزب  عضــو  ــي  توف آب،   6
ــو آالن(  ــز قاســم )أب ــي( محمــد عزي )يكيت

الســويدية. ــار  كامل ــة  ن مدي ــي  ف
ــا  أورب ــرة  دائ قّدمــت  ــا  ه ل نعــوٍة  ــي  وف
ــا لرفــاق وأقــارب الفقيد،  ه حــزب تعازي لل
ــه  وأصدقائ أســرته  مــن  جمــٌع  ــه  وودّع
حــزب  ــي منظمــة الســويد لل ومــن رفاقــه ف
مســقط  ــى  إل ــه  جثمان نقــل  ــث  حي  ،
ــن  ــة عفري ــي منطق ــرة ف ــة كاخ ــه- قري رأس
ــا. ه مقبرت ــي  ف ــرى  ث ال ــوارى  ي ل الســورية، 

ــي صفــوف  ــو آالن ناضــل ف الراحــل أب
 ،

ً
ــا ــن عام ــارب أربعي ــا يق ــدة مل ــزب الوحـ ح

الكــردي  شــعبه  ــة  قضي عــن   
ً
مدافعــا

العادلة، وعن قضايا اإلنسان والوطن.
وذوي  لرفــاق  التعــازي  أحــّر 
الراحــل، ولروحــه الرحمــة والغفــران.
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وممتلــكات  أمــوال  اســتهداف 

: طنيــن ا ملو ا

فســلطات  اســتياء،  أو  وســرقة  نهــب 

الحيــل  شــتى  تتبــع  ومرتزقتهــا  االحتــال 

علــى  لاســتحواذ  الســطو  وأســاليب 

إذ  فات،  ســقَّ
ُ
وامل الزراعيــة  العقــارات 

فــي مدينــة جنديــرس  ُعقــد اجتمــاع طويــل 

بإشــراف  املا�ســي  تمــوز   4 الخميــس  يــوم 

خطــة  وضــع  وتــم  التركيــة  االســتخبارات 

عمــل لجــرد وتســجيل العقــارات بمختلــف 

أشــكالها لــدى مــا يســمى بـــ »مكتــب التوثيــق 

العقــاري«، حيــث أصــدر املجلــس املحلي في 

 برقم /2/ تاريخ 2019/7/21 
ً
بلبل تعميما

يطالــب فيــه املواطنيــن بتســجيل عقاراتهــم 

غرفــة  لــدى  الزيتــون  ومعاصــر  الزراعيــة 

زراعــة املنطقــة عــن طريــق غرفــة املجلــس 

عصــر  حــق  مــن  »الحرمــان  طائلــة  تحــت 

املختلفــة«،  والخدمــات  الزيتــون 

عمليــات  »إن  لــع 
َّ
ُمط محامــي  وأوضــح 

ســلطات  لــدى  العقــارات  تســجيل  إعــادة 

االحتــال تهــدف بالدرجــة األولــى إلــى حصــر 

عليهــا  واالســتياء  الغائبيــن  ممتلــكات 

املســتقدمين  مــن  املزيــد  وتوطيــن  بالكامــل 

إياهــا  وتمليكهــم  فيهــا  والتركمــان  العــرب 

أرزاق  تحجيــم  وكذلــك  كان،  شــكٍل  بــأي 

ـــرد املتبقيــن وفــرض املزيــد مــن األتــاوى 
ُ

الك

يكتنــف عمليــات  كمــا  عليهــم،  والضرائــب 

التســجيل أخطــاء وحــاالت تزويــر واســتياء 

 لتوفر نية التعمد 
ً
غير قانوني كثيرة، نظرا

وغيــاب  الســلطات  لــدى  امللكيــة  نــزع  فــي 

الحقيقييــن  املالكيــن  مــن  كبيــرة  نســبٍة 

وفقــدان الكثيريــن لثبوتياتهــم، وتغييــب أو 

للدولــة  العائــدة  العقاريــة  الوثائــق  إتــاف 

أو التــي أرشــفتها االدارة الذاتيــة الســابقة«.

النخبــة  جيــش  ميليشــيا  طالبــت  إذ 

كــردو،  )عبــودان،  قــرى  علــى  املســيطرة 

أومــر  زيتوناكــه،  درويــش،  حفطــار، 

بلبــل  ناحيــة  شــيخوتكا(-  عمــارا،  ســمو، 

والعقــارات  األرا�ســي  ملكيــة  وثائــق  بإبــراز 

تعتــرف  ال  حيــث  حلــب،  مــن  الصــادرة 

الذاتيــة  اإلدارة  عــن  الصــادرة  بالوثائــق 

أو )املجالــس املحليــة( الحاليــة،  الســابقة 

بغيــة االســتياء علــى أكبــر قــدٍر ممكــن مــن 

املواطنيــن. أمــاك 

وفــي نفــس الســياق وزَّع املجلــس املحلــي 

في بلبل جداول على املخاتير مللئها بإحصاء 

العائــات املقيمــة وعــدد أفرادهــا وإلــى أي 

املســكونة،  املنــازل  وعــدد  تنتمــي،  )عــرق( 

وعــدد املنــازل الفارغــة الصالحــة للســكن، 

فــي إشــارٍة واضحــة إلــى التحضيــر لعمليــات 

ـــرد ســكان 
ُ

توطيــن جديــدة علــى حســاب الك

املنطقــة األصلييــن.

األول«  »الفيلــق  ميليشــيات  متزعــم 

ُيطالــب  علكــه  قريــة  فــي  رســان  عمــار 

عقاريــة  ملكيــة  بيانــات  بإبــراز  األهالــي 

تحــت الضغــط والتهديــد، ومــن ال يتمكــن 

اثبــات مليكتــه ألراضيــه بوثيقــة يتــم منعــه 

إلــى  لُيصــار  واســتثمارها،  فيهــا  العمــل  مــن 

عليهــا. االســتياء 

فــي  زيتــون  معاصــر  أربعــة  وكانــت 

مركــز ناحيــة راجــو قــد تعرضــت للقصــف 

آالتهــا،  مــن  املتبقــي  وســرقة  والتدميــر 

 تــم إخــراج وســرقة حديــد البيتــون 
ً
ومؤخــرا

املسلح من أعمدة وأساسات بناء معصرة 

»محــك« وســقفه املنهــار بالباكــر مــن قبــل 

مــع  وبالتعــاون  الشــرقية  أحــرار  ميليشــيا 

املجلــس املحلــي، حيــث ُيقــدر كميــة حديــد 

بحوالــي  واحــدة  بنــاء معصــرٍة  فــي  التســليح 

مســلحة  ميليشــيا  وقامــت  طــن.   /50/

املســلح  البيتــون  حديــد  وســرقة  بإخــراج 

اللــذان  والجامــع  املعصــرة  مبنيــي  مــن 

قــرب  قورتــا«  »جميــل  املرحــوم  شــيدهما 

قريــة قســطل مقــداد، حيــث ُســرقت آالت 

املعصــرة ومحتويــات الجامــع مــن قبلهــا فــي 

ســابق.  وقــٍت 

شــاه  ســليمان  ميليشــيا  واســتولت 

فــي القــرى  علــى معظــم محصــول الســماق 

شــيخ  ناحيــة  فــي  ســيطرتها  تحــت  الواقعــة 

العمــل  علــى  األهالــي  وأجبــرت  الحديــد، 

جنيــه، فــي   
ً
مجانــا

والســرقة  النهــب  عمليــات  بــدأت  وقــد 

إلــى  عفريــن،  منطقــة  فــي  الجــوز  ملوســم 

األخــرى  للمواســم  الســرقات  جانــب 

وبشــكل متواصــل دون أي رادع أخاقــي أو 

قانونــي. أو  أمنــي 

لجــأ  راجــو،  بــال-  شــيخ  قريــة  فــي 

كافــة  ســلب  إلــى  القريــة  فــي  املســلحون 

محمــد  املعتقــل  املواطــن  منــزل  محتويــات 

عــارف أحمــد فــي وضــح النهــار وأمــام أعيــن 

األهالــي. وبعــض  املنــزل  ربــة 

نهب اآلثار:

النبــي  بقلعــة  املحيطــة  املســاحات 

الزيتــون  وحقــول  األرا�ســي  مــن  هــوري 

للحفــر  كامــل  شــبه  بشــكل  تعرضــت  قــد 

التركيــة  القــوات  وتســتمر  والتجريــف، 

ومرتزقتهــا فــي نبــش وجــرف املواقــع والتــال 

األثريــة، إذ تمــت أعمــال الحفــر باآلليــات 

الثقيلــة فــي تــل أثــري شــمالي قريــة مروانيــة 

حقــول  بيــن  وحولــه  جنديــرس  تحتانــي- 

األثــري  جرنــاز  تــل  فــي  وكذلــك  الزيتــون، 

غربــي قريتــي ســنارة وآنقلــة- شــيخ الحديــد، 

وبيــن حقــول الزيتــون غــرب وجنــوب قريــة 

موقــع  فــي  الزيتــون  حقــول  وبيــن  آنقلــة، 

ودرويــش-  قزلبــاش  قريتــي  بيــن  »بازاريــة« 

اجتيــاح  لــدى  أنــه  وُيذكــر  بلبــل.  ناحيــة 

قــوات االحتــال التركــي وميليشــياتها لقريتــي 

ســنارة وآنقلــة- آذار 2018، تــم جــرف مــزار 

الواقعــة  ومقبرتــه  اإلســامي  دادا«  »علــي 

وحوالــي  املرقــد  زيــل 
ُ
فأ القريتيــن،  بيــن 

/300/ قبــٍر مــن الوجــود؛ حيــث يتــم إخــراج 

تركيــا. إلــى  ونقلهــا  األثريــة  واللقــى  الكنــوز 

تقطيع الغابات:

ديرصــوان  قريــة  قــرب  حراجيــة  غابــة 

الجبــل  وغابــة  أومــرا  قريــة  قــرب  وأخــرى 

ناحيــة  فــي  شــرا،  خرابــة  قريــة  علــى  املطــل 

تقطيــع  لعمليــات  تعرضــت  قــد  شــّران، 

جائــرة وبشــكل واســع، وفــي قريــة قرتقــاق- 

األحــراش  غابــات  تعرضــت  شــران  ناحيــة 

-50/ مســاحة  ضمــن  بالقريــة  املحيطــة 

 األشــجار 
ً
60/ هكتــار لقطــع جائــر، خاصــة

صناعــة  ألجــل  واملعمــرة  منهــا  الكبيــرة 

أشــجار  قطــع  ويتــم  والفحــم؛  الخشــب 

الــذي  هــاوار  جبــل  فــي  الحراجيــة  الغابــات 

قاعــدة  »چيــا«  بقريــة  قمتــه  فــي  يتواجــد 

امليليشــيات  بإشــراف  وذلــك  عســكرية، 

حيــث  املجــد«،  »فيلــق  منهــا  املســلحة، 

 مــا بيــن /10-13/ تريــا جــرار 
ً
ُيخــَرج يوميــا

فــي  الفحــم  صناعــة  ويتــم  الحطــب،  مــن 

الفيلــق؛  لصالــح  راجــو  ديكيــه-  قريــة 

الطبيعيــة  الغابــات  تقطيــع  يتــم  وكذلــك 

خدريــا-  قريــة  جبــال  فــي  الفحــم  وصناعــة 

أقــدم  املا�ســي  تمــوز  شــهر  وأواخــر  بلبــل. 

بحوالــي  النيــران  إضــرام  علــى  مســلحون 

للمواطــن  عائــدة  زيتــون  شــجرة   /250/

إبراهيــم مصطفــى مــن قريــة »تــل طويــل« 

عفريــن. مدينــة  مــن  القريبــة 

اختطاف واعتقاالت:

تكــررت  وإن  واســع،  نطــاق  علــى  تقــع 

بحــق نفــس األشــخاص ودفعهــم لغرامــات 

يتعــرض  إذ  مــّرة،  كل  فــي  ماليــة  فــدى  أو 

ومصــادرة  واإلهانــات  للتعذيــب  الضحايــا 

القســري  واالختفــاء  الخليويــة،  الهواتــف 

ذوي  مطالبــة  وإلــى  كثيــرة،  أحيــاٍن  فــي 

حيــث  كبيــرة؛  ماليــة  بفــدى  املختطفيــن 

القــرى  فــي  بالعشــرات  االعتقــاالت  جــرت 

بعدينــا،  ترنــدة،  شــرا،  خربــة  والبلــدات: 

قيبــار،  عفريــن،  كورزيليــه-  خليــاكا، 

شــيخ  عبــودان،  جوبانــا،  جومــه،  جقلــي 

كوليــكا،  كوبكيــه  قوتــا،  جقلمــة،  بــال، 

آفــراز، جوالقــا، كــوركان تحتانــي، جويــق، 

جقــا  غزاويــة،  إســكان،  قرمتلــق، 

خدريــا. قســطل  وســطاني، 

القــرى  مــن  العديــد  فــي  واعتقــاالت 

وفــي مراكــز النواحــي لــم تصــل أخبارهــا إلــى 

اإلعامــي. املكتــب 

استهداف املسنين وقتل بعضهم:

كمــال  املســن  املواطــن  اعتقــال  تــم 

محمــد بــن رشــيد مــن قريــة خليــاكا بتاريــخ 

31 تمــوز أثنــاء ذهابــه إلــى مدينــة عفريــن. 

وذكــر مصــدر موثــوق أن الزوجيــن املســنين 

مــن  أكثــر  مصطفــى  اســماعيل  )رفعــت 

، مريــم داوود( مــن بلــدة راجــو، 
ً
/70/ عامــا

فــي أوائــل تشــرين األول 2018، قــد تعرضــا 

بســلب  مســلح  ســطو  وعمليــة  للضــرب 

وحوالــي  ذهــب  مصــاغ  غــرام  كيلــو  حوالــي 

منزلهمــا  داخــل  منهمــا،  دوالر  ألــف   /40/

الــذي ُســلم لهمــا فــي حينــه بعــد اســتحاله 

صيــب الرجــل بجلطــة 
ُ
مــدة ســتة أشــهر، فأ

وهــو علــى فــراش املــرض، وأصيبــت زوجتــه 

ا للهجــرة  بكســور فــي أضاعهــا، ممــا اضطــرَّ

.
ً
قســرا

الشــام  أحــرار  ميليشــيا  واختطفــت 

حوالــي  العمــر  ناصــر-  عدنــان  املواطــن 

عفريــن  كورزيليــه-  قريــة  مــن   
ً
عامــا  /57/

املدينــة  فــي  الهــال  ســوق  إلــى  ذهابــه  أثنــاء 

برفقــة ســيارة تحمــل فاكهــة أجــاص عائــدة 

.
ً
مجهــوال مصيــره  يــزال  وال  لــه، 

داهمــت  آب،   24 الســبت  وليلــة 

مــن  مســلحة  مجموعــة 

عفرين تحت االحتالل  ... تتمة
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ميليشــيا ســليمان شــاه )العمشــات( منــزل 

املواطــن الثمانينــي نــوري درويــش فــي قريــة 

قرمتلــق- ناحيــة شــيخ الحديــد واختطفتــه 

بعــد  عنــه  أفرجــت  ثــم  إلــى جهــٍة مجهولــة، 

وبعــد  دوالر،   /4500/ ماليــة  فديــة  دفــع 

بجلطــة،  صيــب 
ُ
أ منزلــه  إلــى  املســن  عــودة 

املشــفى. إلــى  إثرهــا  علــى  قــل 
ُ
ن

املســن  املواطــن  اعتقــل  آب،   25 وفــي 

يــزال  وال  جويــق،  قريــة  فــي  عي�ســى  حنيــف 

املصيــر. مجهــول 

ليلــة الســبت/األحد 25 آب، اقتحمــت 

محــي  املواطــن  منــزل  مســلحة  عصابــة 

 مــن قريــة قطمــة، 
ً
الديــن أوســو /77/ عامــا

قــرب كازيــة عيشــه بحــي األشــرفية- مدينــة 

وربــط  تكبيلــه  علــى  وأقدمــت  عفريــن، 

وانهالــت   ،
ً
عامــا  /74/ )حوريــة(  زوجتــه 

فيدهمــا 
ُ
عليهمــا بالضــرب املبــرح، دون أن ت

صرخاتهمــا ومناجاتهمــا للمســلحين بالكــف 

استشــهاد  إلــى  أدى  ممــا  االعتــداء،  عــن 

الرجــل املســن وإصابــة الزوجــة برضــوض 

ســرقة  إلــى   
ً
إضافــة نف�ســي،  وهلــع  وجــروح 

هاتــف  وجهــازي  ســورية  ليــرة  ألــف  مئــة 

املنــزل. مــن  راوتــر  وجهــاز  جــوال 

أتاوى وفدى:

اقتحــام خيمــة عــزاء وبعــض املنــازل فــي 

قريــة َبربنــه- راجــو بشــكل عشــوائي، فــي 30 

وفــرض  مســلحة،  دوريــة  قبــل  مــن  تمــوز، 

إتــاوة /5000/ ل.س علــى كل عائلــة كرديــة 

فــي القريــة.

أتــاوى  مســلحة  ميليشــيات  وفرضــت 

فــي  مواطنيــن  علــى  »العيديــة«  باســم 

بعــض  وعلــى  جلمــة  ترنــدة-  محــور  قــرى 

كمــا  عفريــن،  مركــز  فــي  والــورش  املحــات 

شــاه  ســليمان  الســلطان  ميليشــيا  قامــت 

»العمشــات« بفــرض »عيديــات« تبلــغ /5-

فهــي  عائلــة،  كل  علــى  ل.س  ألــف   /100

إتــاوة  تفــرض  األقــل  وعلــى  عــام  بشــكل 

/10/ باملئــة علــى جميــع املحاصيــل. كمــا تــم 

تحصيــل مئتــي ألــف ل.س مــن أهالــي قريــة 

»العيديــة«.  باســم  معبطلــي  كمــروك- 

فو�سى وفلتان:

بدراجــة  تفجيــر  وقــع  تمــوز،   30 فــي 

مفخخــة أمــام مطعــم قــرب مبنــى الجمــارك 

مدينــة  فــي  راجــو  طريــق  علــى   ،
ً
ســابقا

عفريــن، أدى إلــى إحــداث أضــرار شــديدة 

فــي املطعــم، ومقتــل طفــل وإصابــة عشــرة 

وانفجــرت  مختلفــة.  بجــروح  أشــخاص 

دراجــة ناريــة مفخخــة قــرب دوار كاوا، يــوم 

الخميــس 8 آب، ممــا أدى إلــى وقــوع أضــرار 

املتواجديــن. بعــض  وجــرح  ماديــة 

قذيفــة  ســقطت  آب،   28 مســاء 

الفيــات  اوتوســتراد  وســط  صاروخيــة 

بمدينــة عفريــن، قــرب »شــو كافيــه«، أدى 

املبانــي  فــي  جمــة  ماديــة  أضــرار  وقــوع  إلــى 

واملنــازل.

قصف قرى جبل ليلون:

قصفــت  تمــوز،   31 األربعــاء  يــوم 

قــرى  وميليشــياتها  التركيــة  القــوات 

صاغونــك وزرنعيتــه وميــاس- جبــل ليلــون، 

الواقعــة تحــت ســيطرة الجيــش الســوري، 

واملبانــي. باملنــازل  أضــرار  فيهــا  فأوقعــت 

قذيفــة  مئــة  مــن  أكثــر  آب،   9 وفــي 

آقؤبيــه،  )صاغونكــه،  قــرى  علــى  ســقطت 

 
ً
أضــرارا فأحدثــت  ميــاس(،  زرنعيتــه، 

باملنــازل؛ وذكــر الهــال األحمــر الكــردي أن 

قــد  صاغونكــه  قريــة  مــن  مواطنيــن  أربعــة 

مختلفــة. بجــروح  أصيبــوا 

توطين املزيد:

إلــى  الســوريين  بعــض  ترحيــل  بعــد 

عفريــن، َوجــدت الحكومــة التركيــة ضالتهــا 

ُمهجــري  مــن  العوائــل  آالف  توطيــن  فــي 

امتــألت  حيــث  الجــدد،  وحمــاه  إدلــب 

املنطقــة  ونواحــي  قــرى  فــي  املنــازل  معظــم 

ومركــز مدينــة عفريــن، التــي تكتــظ بمــن تــم 

ـــرد 
ُ

توطينهــم، لتنخفــض نســبة الســكان الك

أنقــرة!  تشــتهيها  مثلمــا   -%35 دون  مــا  إلــى 

االحتــال. قبــل   %95 تتجــاوز  كانــت  بينمــا 

وألجــل توطيــن املزيــد، تلجأ امليليشــيات 

إلــى االســتياء علــى املزيــد مــن املنــازل، ففــي 

الجبهــة  ميليشــيا  منعــت  معبطلــي  بلــدة 

مــن  أوســكوتكو  خليــل  املواطــن  الشــامية 

 ،
ً
الســكن فــي منــزل والــده الــذي توفــي مؤخــرا

املنــزل. واســتولت علــى 

كمــا قــام ُمســلح آخــر بتهديــد املواطــن 

الرصــاص  وإطــاق  ســيدو  رشــيد  الكــردي 

على املنزل الذي يســكنه في بلدة ميدانكي، 

ليجبــره علــى تــرك املنــزل العائــد ملواطــن مــن 

البلــدة.

عبــدو  املواطــن  امليليشــيات  وأجبــرت 

علــى  »بعدينــا«  بلــدة  فــي  حنــو  جعفــر 

الســكن مــع والدتــه وإخــاء منزلــه الخــاص 

 إلــى تعفيشــها لبعــض 
ً
وتســليمه لهــا، إضافــة

اســتولت  كمــا   ،
ً
مجــددا البلــدة  فــي  املنــازل 

منــزل  علــى  الشــرقية  أحــرار  ميليشــيا 

فــي مركــز  املغتــرب الدكتــور حســن محمــد 

ديرســم  مشــفى  خلــف   – عفريــن  مدينــة 

ميليشــيا  وقامــت  محتوياتــه،  وصــادرت 

بطــرد  »كفرصفــرة«  بلــدة  فــي  ســمرقند 

حســن  بــن  عبــدو  حــاج  ريــزكار  املواطــن 

وأســرته مــن منــزل عمــه فريــد حــاج عبــدو 

املهاجــر، واملواطــن خليــل حــداد مــن نفــس 

شــيخو  نجلــه  منــزل  مــن  وأســرته  البلــدة 

الشــهباء.  مناطــق  إلــى  جــر  هَّ
ُ
امل

ظــل  »فــي  اإلعامــي:  املكتــب  وكتــب 

التعتيــم اإلعامــي الــذي ُيخيــم علــى منطقــة 

االنتهــاكات  عــن  العــام  والتغا�ســي  عفريــن 

اكتــراث  وعــدم  فيهــا،  املرتكبــة  والجرائــم 

منــه  املعنيــة   
ً
بهــا، خاصــة الدولــي  املجتمــع 

ــُعُر 
ْ

بشــكل مباشــر باألوضــاع الســورية، َيش

خارجهــا  وفــي  فيهــا  املتبقيــن  عفريــن  أهالــي 

مــن  الــدوام  علــى  كانــوا  لطاملــا  بالخــذالن 

اإلنســانية  ومحبــي  اإلرهــاب  مناه�ســي 

وأســس العيــش املشــترك، ومــن املتمســكين 

والديمقراطيــة«. الوطنيــة  بالقيــم 

عفرين تحت االحتالل  ... تتمة

هل يمكن أن تنبعث سوريا من دون األكراد؟  
ــب  كت أعــاه،  ــوان  العن تحــت 

ــي  ف ــوف،  إيفان ستانيســاف 

عــن   
ً
مدافعــا ــا«،  ت غازي »نيزافيســيمايا 

ــي  ف الســوريين  األكــراد  إشــراك  ضــرورة 

التســوية السياســية ووضــع الدســتور، 

ــن. ي األمريكي مــع  ــم  تحالفه ــا  معل

ــي  ف ــن  ي الباحث ــر  ي ــي مقــال كب ف وجــاء 

االقتصــاد  ــد  بمعه ــي  الدول األمــن  مركــز 

ــع  التاب ــة  ي الدول والعاقــات  ــي  العالم

الروســية: ــوم  العل ــة  ألكاديمي

يتطــور  متناقــض  موقــف  ــاك  هن

األكــراد  ــى  يبق ــا.  ه وحول ســوريا  ــي  ف

إســهاما  قدمــوا  ــن  الذي الســوريون، 

ــة  الدول ــات  عصاب هزيمــة  ــي  ف حاســما 

ــة  ي عمل هامــش  ــى  عل اإلســامية، 

ــة  الدول نظــام  ــى  عل التفــاوض 

ــى  ــاد. فوفودهــم ال تدع ب ل ل ي  املســتقبل

ــي، وال  أو سوت�س ا  أســتان أو  ــف  ــى جني إل

ــة  جن ــم ل ــي قوائ ــم ف ه ي ــن ممثل ــم تضمي ت ي

ا. لســوري ي  املســتقبل الدســتور  وضــع 

ــون  يؤمن وحاشــيته  األســد  ــزال  ي ال 

ي الدولة  ــة ف ــع األقليــات العرقي ــأن جمي ب

ــذوب  ت أن  ــي  ينبغ املوحــدة،  الســورية 

ــا.  حه مصال وتخــدم  ــة  ي العرب األمــة  ــي  ف

ــي أو  ويجــب أال يكــون هنــاك أي حكــم ذات

ــد. ل الب ــي  ف ــة  ي مناطــق فدرال

بسياســة  متمســكا  وأردوغــان، 

يعــارض  لألكــراد،  ــة  معادي حــة  واض

األكــراد  مشــاركة  قاطــع  بشــكل 

ــة التفــاوض بشــأن  ي ــي عمل الســوريين ف

حــزب  ضــد  فقــط  ــس  ي ل وهــو  ســوريا، 

ــس  جل وامل إنمــا  ــي،  الديمقراط االتحــاد 

ال  ــذي  ال ي،  الشــرع الكــردي  ــي  الوطن

ي. ــتان ــال الكردس ــزب العم ــه بح ــة ل عاق

ــران مــن األكــراد  كمــا أن موقــف طه

ــه  لكن ــي،  الترك شــاكلة  ــى  عل الســوريين 

ــة. ي ان أن ــح  مــن مصال ــق  ينطل

ــا  ه ت محاول ــي  فف موســكو،  أمــا 

ــي  ثاث وحــدة  ــر  مظه ــى  عل حفــاظ  ال

التناقضــات  ــه  مزقت ــذي  ال ا  أســتان

ــران(،  وإي ــا  وتركي )روســيا  ــة  ي الداخل

ــي.  جل ال ــم  الظل هــذا  عــن  النظــر  تغــض 

ــل هــذه السياســة،  جــة ملث ــرر أو ح وكمب

ــا أن األكــراد يتحالفــون مــع  ُيطــرح أحيان

تســليم  ــدون  يري وال  املتحــدة  ــات  الوالي

للقــوات  داعــش  مــن  حــررة  امل ــي  األرا�س

ــى أن  ن�س ي الوقت نفســه، ُي حكومية. ف ال

ــة  الكردي املناطــق  غــادرت  األســد  قــوات 

ــة،  ــه طواعي ــاد بأكمل ي الب ــرق ــمال ش وش

داعــش. ــي  ل مقات مــن  مذعــورة 

هللا  ــات  وآي أردوغــان  ــة  مغازل

األكــراد  حســاب  ــى  عل ــن  ي ي اإليران

مســدود.  ــق  طري ــى  إل تقــود  الســوريين، 

ا  ســوري تتمكــن  أن  املســتبعد  فمــن 

ــة  ي وإيران ــة  )تركي ــوب  جي ــى  إل املمزقــة 

مــن  ــوض  ه ن ال ــة(  أمريكي ــة  وكردي

االنتفــاض مــن دون مشــاركة واحــدة مــن 

كردســتان  أي  نشــاطا،  ــا  مناطقه ــر  أكث

ــن  ي العلوي عكــس  ــى  عل الســورية. 

ى  يســع ال  الســنة،  والعــرب  الســوريين 

الســلطة  ــى  عل االســتياء  ــى  إل األكــراد 

القــوى  ــى  عل يعتمــدون  وال  دمشــق  ــي  ف

ــران(. أمــا تحالفهم  ــا وإي ــة )تركي اإلقليمي

فاضطــراري،  املتحــدة  ــات  الوالي مــع 

ــم محاطــون باألعــداء مــن كل صــوب. ألنه
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تنديدًا بالتهديدات التركية أنشطة في إقليم الفرات
ملناهضــة  ســارا  منظمــة  أصــدرت 

ــرأي العــام  ــى ال  إل
ً
ــا العنــف ضــد املــرأة بيان

ال  حــروب  ال »إن  ــه:  في جــاء  آب،   22 ــي  ف

وإنمــا  الرصــاص  وزخــات  باملدافــع  ــدأ  ب ت

ومــن  والنفــوس،  العقــول  ــي  ف  
ً
أوال ــدأ  ب ت

الظــروف فتتجســد  ــا  ه ل إذا توفــرت  ــم  ث

كان   
ً
ــا وأي  ،

ً
ا عســكري الواقــع  أرض  ــى  عل

ــا  ه فإن والصراعــات  حــروب  ال ــك  ل ت ــوع  ن

ــي  ف خــراب  وال الدمــار  ســوى  ــف  تخل ال 

األماكن والنفوس، وتعد هذه النزاعات 

ــواع  أن وأخطــر  أشــد  مــن  والصراعــات 

ــدد اإلنســانية جمعــاء،  ه ــذي ي ــف ال العن

وأحــداث،  مخلفــات  مــن  تتركــه  ممــا 

واالغتصــاب  خطــف  وال ــل  كالقت

ــات  ي عمل  
ً
وأيضــا جــرة،  واله والتشــرد 

ــا  ه حيت ض ويذهــب  ــة،  جماعي ال ــادة  اإلب

وأطفــال  نســاء  مــن  ــاء  األبري مــن  اآلالف 

وأزمــات  األماكــن،  ــي  ف ودمــار  وشــيوخ 

مــن  ــا  يرافقه ومــا  األصعــدة  كافــة  ــى  عل

ــع وتشــتت«. وناشــدت لتقــول:  فــزع وهل

أنقــذوا  حــروب،  لل ال  ــف،  للعن ال   «

ــاع،  ــل والضي ا مــن القت ــا ونســاءن ن أطفال

ــم  ي ــاء والتعل ــي البن ــا ف ن مســتقبل أطفال

ــل  القت لنناهــض  حــروب؛  ال ــي  ف ــس  ي ول

لننقــذ  ــش بحــب وســام،  والدمــار ونعي

حــروب«. ال شــبح  مــن  اإلنســانية 

ــل  )ت ي  ســب كــري  مقاطعــة  ــي  وف

آب   22 ــس  خمي ال ــوم  ي خرجــت  أبيــض( 

ــم  ي ــي »إقل ــآالف مــن أهال ــة ب مســيرة راجل

ــزور  ال ــر  ودي الفــرات  ــم  ي وإقل ــرة  جزي ال

وحســب  ــج«،  ومنب والطبقــة  والرقــة 

املشــاركون:  فــإن  الفــرات  ــم  ي إقل موقــع 

نحــن  ــا،  ه ي عل ــب  كت ــات  الفت ــوا  »حمل

بصــوت  نقــول  الفــرات  ــم  ي إقل شــعوب 

ــدة,  جدي ــة ال ي ــة العثمان واحــد ال للذهني

ال  حــوار،  لل نعــم  للســام،  نعــم 

ــا تتحــرر  ه ت ــرأة وحري ــإرادة امل ــال, ب لاحت

ــات  املكون بكافــة  الفــرات  ــم  ي إقل األمــم, 

ــا  ــي, تحي ــال الترك ــد واحــدة ضــد االحت ي

ــم الفــرات وال  ي ــي إقل ف مقاومــة الشــعب 

ــى دحــّر  ــي, مقاومــون حت ــال الترك لاحت

ال  الشــعوب،  ألخــوة  نعــم  ــال,  االحت

ــة«. التركي ــة  الدول ــدات  لتهدي

بســاحة  ــي  ان كوب ــة  ن مدي ــي  ف ــا  أم

آب،   25 األحــد  ــوم  ي حــّرة«،  ال ــرأة  »امل

ــة  ــرأة ألحــزاب كردي ممثــات منظمــات امل

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  اليســاري  حــزب   (

ــي  ــي الكــردي ف حــزب الوحــدة الديمقراط

الكــردي  ــي  الديمقراط حــزب  ال ســوريا، 

ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  الســوري، 

ــي رفضهــن  ــان سيا�س ــر بي ــنَّ عب PYD( أعل

ــان:  البي ــي  ف وجــاء  ــة،  التركي ــدات  للتهدي

ــات  ــع املكون ــه جمي ــش في ــي وقــٍت يعي »ف

مــن  ــة  بحال ســوريا  وشــرق  شــمال  ــي  ف

األمن واالستقرار, تقوم الدولة التركية 

مناطــق  ضــد  ــا  ه تهديدات ــد  بتصعي

ــة,  واهي ــع  بذرائ ســوريا  وشــرق  شــمال 

ــدات  التهدي هــذه  خــال  مــن  ى  وتســع

إقامــة منطقــة  ــي  ف فــرض شــروطها  ــى  إل

ــة  ــي تكــون بمثاب ت ال حــدود  ــى ال ــة عل آمن

ــي  ه ــدات  التهدي وهــذه  ــال...  االحت

ــاء  ــان وإنه ــتقرار واألم ــة االس ــرب حال لض

تتخــذ  ــي  ت ال ــة...  الديمقراطي ــة  التجرب

وهــذه  ــا,  ه ل  
َ
نموذجــا الشــعوب  أخــوة 

خطــر  ــا  ه طيات ــن  ي ب تحمــل  ــدات  التهدي

ــي شــمال وشــرق  ف ي  الســلم حــل  ال ــى  عل

املنطقــة  شــعوب  وحــدة  ــى  وعل ســوريا 

ــرأي  ــى ال ــوجه إل ـ ت ــا ن ن ووحــدة ســورية... إن

ــرأي  ــي واألمــم املتحــدة وال العالم العــام 

ــي,  الدول ــف  والتحال الســوري  العــام 

املنطقــة,  شــعوب  ــب  جان ــى  إل الوقــوف 

أي  ــة  ملواجه الازمــة  ــر  ي التداب وأخــذ 

ــة...  التركي ــة  الدول ــل  قب مــن  ــداء  اعت

األحــرار  النســاء  ــع  وجمي ــا  ن أهل نناشــد 

ــي  األخاق ــن  ه بواجب ــام  القي ــم  العال ــي  ف

ــا  ــى مناطقن ــة عل ــدات التركي تجــاه التهدي

الشــهيدات  آالف  بدمــاء  حــررت  ــي  ت ال

ي داعش وداعميها«. والشهداء من إرهاب

نـدوة حوارية تحت شعار »معًا نحو بناء سوريا المركزية ديمقراطية«
ــة  حواري ا ال ضمــن سلســلة أنشــطته

ــس  مجل عقــد  خــارج،  وال الداخــل  ــي  ف

ــة  حواري ــدوة  ـ ن ــة  الديمقراطي ا  ســوري

ــة  جتمعي امل ــخصيات  والش للنخــب 

ا  ســوري ــاء  ن ب نحــو   
ً
»معــا شــعار  تحــت 

ــا  ــة زان ــي صال ف ــة«،  ــة ديمقراطي المركزي

ــي  ف ــرة،  جزي ال ــم  ي إقل قامشــلو-  ــة  ن بمدي

»ركــزت  هــاوار:  ــة  وكال وحســب  آب،   2

ــي  ف ــة  الراهن األوضــاع  ــى  عل ــدوة  ن ال

ــدات  التهدي خــاص  وبشــكل  املنطقــة، 

وشــرق  شــمال  مناطــق  بصــدد  ــة  التركي

ــة  رؤي ــى  عل حاضــرون  امل وأكــد  ســوريا، 

بصــدد  ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل

ــأن  ب ــن  ي ن ّي مب الســورية  االزمــة  حــل 

كافــة  مــع  ي  الســلم ــي  السيا�س حــوار  ال

ــة مناســبة  األطــراف كفيــل بإيجــاد أرضي

ــول لازمــة الســورية العالقــة  لوضــع حل

ــة”. التركي ــدات  التهدي وردع 

تفجير إرهابي في تربه سبي وآخر في قامشلو

ــرت  ــاء 7 آب، انفج ــوم األربع ــرة ي ظهي

أمــام  ــة  مركون ــت  كان خــة  مفخ ســيارة 

ي-  ســب ــه  ترب ــدة  ل ب وســط  ــد  البري مركــز 

مــن  ــة  مقرب ــى  عل قامشــلو،  مقاطعــة 

ــة  ثاث ــا  ه حيت ض راح  ــن،  ي ي املدن جمــوع 

ــى.  جرح ال وبعــض  شــهداء  أطفــال 

قامشــلو  ــرة  دائ أصــدرت  وقــد 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ي  ســب ــه  وترب

العمــل  ذاك  ــه  في ــت  أدان  ،
ً
تصريحــا

أن  ــى  عل وأكــدت  ــان،  جب ال ــي  اإلرهاب

شــرق  وشــمال  شــمال  ــي  ف ــن  ي »املواطن

ــى  عل ــون  ت اب ث ــم  ه ات مكون بكافــة  ا  ســوري

عــن  ويدافعــون  ــة  التاريخي ــم  أرضه

يحصــد  ــن  ول ومكتســباتهم  ــم  مناطقه

 
ً
ــة متمني ــات«،  خيب ال إال  ــون  ي اإلرهاب

ــى. جرح لل والشــفاء  للشــهداء  الرحمــة 

ــوم األحــد 18 آب، انفجــرت  ــاح ي وصب

إحــدى  أمــام  أخــرى  خــة  مفخ ســيارة 

ــي  ح مــن  بالقــرب  ــب  التدري معاهــد 

ــى  إل أدت  قامشــلو،  ــة  ن بمدي ــة  األربوي

األمــن  قــوى  مــن  عنصــر  استشــهاد 

بجــروح  ــن  عنصري وجــرح  ــي  الداخل

. طفيفــة

النائمــة  ــا  خاي ال وتواصــل  هــذا، 

ــم  تنظي مــن عناصــر  املنفــردة  ــاب  والذئ

نشــاطها  )داعــش(  اإلســامية  ــدول  ال

الفــرات  شــرق  ــي  ف ــة  ي اإلرهاب ــا  ه وأعمال

املزعومــة  ــا  ه ت دول اختفــت  أن  بعــد 

ا  ســوري قــوات  ــد  ي ــى  عل الوجــود  مــن 

. ــة طي يمقرا لد ا

زيارة لمكتب الحسكة

شــيخ  ــن  الدي ــي  مح زار  آب،   24

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير  ــي-  آل

حســكة،  ال ــة  ن مدي ــي  ف حــزب  ال ــب  مكت

أعضــاء  مــن  بجمــٍع  ــى  التق ــث  حي

األوضــاع  مجمــل  عــن  وتحــدث  حــزب  ال

عــن   
ً
ــا مجيب السياســية،  واملســتجدات 

حضــور. ال واستفســارات  أســئلة 
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لقاٌء مع المركز الكردي للدراسات في ألمانيا
الثقافــة واإلعــام –  ــة  جن ل أعلمــت 

ــي(  ــدة )يكيت حــزب الوحـ ــا ل منظمــة أورب

قــد  ــه  من  
ً
وفــدا أن  ــدة«  »الوحـ ــدة  جري

جمعــة 9 آب، املركــز الكــردي  ــوم ال زار، ي

ــة،  ي ــة بوخــوم األملان ن ــي مدي للدراســات ف

خامســة  بمناســبة الذكــرى الســنوية ال

ــكات  والتبري ــي  ان ه ت ال وقــّدم  لتأسيســه، 

ــل  ي ــواف خل ن ــب  إذ رحَّ ــه.  ي ــن عل للقائمي

ــادل  ب وت ــر،  الزائ بالوفــد  املركــز  ــس  ي رئ

معــه:

أوجــه  ــى  عل والتعــرف  االطــاع   .1

ــي  إعام ــي  ثقاف ــر  ب كمن املركــز  نشــاطات 

تخــص  ــي  ت ال ــا  بالقضاي ــم  ت يه ــي،  تفاعل

.
ً
ــرد ســوريا خصوصــا ـ

ُ
، وك

ً
ــا ــرد عموم ـ

ُ
الك

ــا  قضاي عــدة  حــول  التحــاور   .2

ــى  عل وسياســية  ــة،  إعامي ــة،  ثقافي

ــة. ي األوروب الســاحة 

تعــاون  عاقــة  ــاء  ن ب ــي  ف الشــروع   .3

ــة.  جن ــن املركــز والل ي ــة ب وتنســيق إعامي

مــن  أجــواٌء  اللقــاء  »ســاد  وأضافــت: 

ــة  ــروح أخوي الشــفافية والصراحــة ، وب

والتفــاؤل  ــاء  البن بالنقــد  مفعمــة 

عــن  ــث  حدي ال جــرى  واملســؤولية، 

ــة،  ــة الكردي ــة واإلعامي ــة الثقافي حال ال

ــه  ــكل طــرف حســب مســؤوليته وتفاعل ل

ــي  ف ــي  واألجنب الكــردي  الوســط  مــع 

ــا«. أوروب

الطرفــان  ــدى  »أب هــت:  ونوَّ

ــر العاقــات  ــة وتطوي االســتعداد لتنمي

تخــدم  بمــا  ــة،  واإلعامي ــة  الثقافي

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ــة  وقضي املشــتركة  ــا  القضاي

خــاص«. بشــكٍل  ســوريا 

تهنئة الحركة الديمقراطية لشعب كردستان في ذكرى تأسيسها
ــة  الديمقراطي حركــة  ال مــن  بدعــوة 

األحــد  ــاح  صب كردســتان،  لشــعب 

منظمــة  مــن  وفــٌد  حضــر   ،2019/8/25

ــدة  الوحـ حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل

ــل  ممث محمــد  )محمــود  ضــم  ــي(  )يكيت

ــوزان  ب ــح  صال ــم،  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال

ــد  ــد وعب ــاد محم ــة، فره ــكرتير املنظم س

املنظمــة(،  ــادة  قي أعضــاء  رجــو  ــي  الباق

الســنوية  الذكــرى  ــاء  إحي مراســم  ــي  ف

حركــة  ال لتأســيس  والعشــرين  الرابعــة 

ــر،  ي هول ــي  ف ــي  السيا�س ــب  املكت بمقــّر 

ــى  إل حــزب  ــة باســم ال نئ ته ــة  م برقي
ّ
وســل

التقــدم  ــم  ه ل  
ً
ــا متمني حركــة،  ال ــادة  قي

ــدؤوب. ال ــم  ه نضال ــي  ف والنجــاح 

زيارة مكتبي التقدمي واالتحاد الديمقراطي
ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد  آب،   8

ــي  ــن شــيخ آل ــي الدي ــي( برئاســة مح )يكيت

حــزب  ال ــب  زار مكت حــزب  ال – ســكرتير 

ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم ــي  الديمقراط

ــرة،  جزي ال  - ــك  ديري ــة  ن بمدي ســوريا 

عمــر  برئاســة  وفــٌد  اســتقباله  ــي  ف وكان 

ــي  السيا�س ــب  املكت عضــو  جعفــر 

محمــد  ــو  أب وعثمــان  ــدي  جن وحســن 

ــادل  ــث تب ــة، حي ــة املركزي جن ــوي الل عض

األوضــاع  حــول  ــث  حدي ال ــان  ب جان ال

ــة. الراهن

كمــا زار الوفــد بنفــس اليــوم مكتــب 

 )PYD( ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب 

اســتقباله  ــي  ف وكان  ــك،  ديري ــة  ن بمدي

ــي املدينــة، حيــث  حــزب ف ــادة تنظيــم ال قي

الشــأن  ــي  ف ــث  أحادي ــان  ب جان ال ــادل  ب ت

والعــام. الكــردي 

ندوة صحية في سري كانيه

ســرى   - ــرأة  امل منظمــة  أقامــت 

ــدوة  ن ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ــه  ي كان

ــا  ه حضرت  ،2019/8/16 ــخ  بتاري ــة  حي ص

وضيفــات  أعضــاء  مــن  مجموعــة 

ــة  حي ــا املرشــدة الص ه املنظمــة؛ ألقــت في

ــو  أي ــة  عدل الكــردي  األحمــر  الهــال  ــي  ف

متابعــة  حــول  تمحــورت   
ً
محاضــرة

ــوالدة  ال وأضــرار  النســاء  ــدى  ل حمــل  ال

ــة،  ــوالدة الطبيعي ــد ال ــة وفوائ القيصري

بمجموعــة  ــدوة  ن ال ختتمــت 
ُ
ا ــث  حي

ــة  واإلجاب واالستفســارات  األســئلة  مــن 

. ــا ه ي عل

مشايخ في لقاٍء مع أعضاء من منظمة سويسرا

جــدول  ــاء  ه ت ان وبعــد  آب،   8 ــخ  بتاري

ــى  التق ــس  باري ــى  إل ــه  زيارت أعمــال 

ــى مشــايخ- نائــب ســكرتير حــزب  مصطف

أعضــاء  مــن  بعــدٍد  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــم  وأطلعه حــزب،  لل سويســرا  منظمــة 

حــوار  ال جلســات  ــج  نتائ بعــض  ــى  عل

ــا  ه نظمت ــي  ت ال الســوري  الســوري- 

ــه  أن ــى  إل  
ً
منوهــا الشــيخ،  مجموعــة 

ــراف  ــض أط ــدى بع ــت ل ــاك تعن ــزال هن الي

 
ً
ــا وعرب  

ً
ــردا ـ

ُ
ك الســورية،  املعارضــة 

ــي  األرا�س غــزو  ــرون  ب واليعت لألســف! 

ــة  التركي القــوات  ــل  قب مــن  الســورية 

ويغمضــون  ــم  ه آذان ويســدون   ،
ً
ــاال احت

ــم  ــاكات وجرائ ه ت ــم عمــا يقــع مــن ان عيونه

مشــايخ  تطــرق  كمــا  ــن.  ي ي املدن بحــق 

واملســائل  ــع  املواضي مــن  ــد  العدي ــى  إل

ــة. الراهن ــة  ي وامليدان السياســية 

»السماء ُتمطر عشقًا« كتاب للمحامي علي كولو

ــوان  عن  »
ً
عشــقا مطــر 

ُ
ت »الســماء 

ــي  حام امل ملؤلفــه   
ً
ــا ث حدي صــدر  ــاب  كت

ــم حفــل توقيعــه  قي
ُ
أ ــذي  ال ــو،  ــي كول عل

آب،   4 األحــد  ــوم  ي ــن،  ي برل ــة  ن بمدي

ــا  ي أملان شــرق  فــرع  مــن  وفــٌد  وحضــره 

ــارك  وب ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

هــذا،  ــم  القي ــي  األدب ــه  عمل ــب  للكات

ــا  ــه دوام االســتمرار والعطــاء مل  ل
ً
ــا متمني

الكــردي. الشــعب  ــر  خي ــه  في

للفــرع:  ــة  اإلعامي ــة  جن الل وذكــرت 

مــن   
ً
مهمــا  

ً
جــزءا ــاول  تن ي ــاب  الكت »إن 

ــى  جتمــع الكــردي، عل ثقافــة وعــادات امل

ــاة تقــف  ــن شــاب وفت ي شــكل قصــة حــٍب ب

 أمام 
ً
العادات والفوارق الطبقية عائقا

ــزواج، كمــا يعــرض  ال ــق حلمهمــا ب تحقي

ــاة  معان مــن  ــب  جوان ــه  كتاب ــي  ف ــب  الكات

ــاد  ــه واالضطه ــي وطن الشــعب الكــردي ف

ــل  قب مــن  ــزال  ي وال  ــه  ل تعــرض  ــذي  ال

ــي  ــة الشــوفينية واالســتبدادية ف ي العقل

ســوريا«. 



9الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 311 /  آب  2019 م - 2631ك مجتمع

»أنتم األمل، أنتم المستقبل«... تكريم طالب ناجحين في دراستهم بالدانمارك

ــم  ت أن األمــل،  ــم  ت »أن ــوان  عن تحــت 

الدانمــارك  فــرع  ــم 
ّ
نظ املســتقبل« 

الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ل

ـــ  ل  
ً
ــا تكريمي  

ً
حفــا ــي(  )يكيت ا  ســوري ــي  ف

ــرد  ـ
ُ

الك ــات  ب والطال الطــاب  مــن   /22/

ــة  ــى الشــهادة الثانوي ــوا عل ــن حصل الذي

 2019/8/25 األحــد  ــوم  ي ــي  ف العامــة، 

وقــد  ــة،  الدانماركي ــغ  ين هيرن ــة  ن بمدي

ــن  املكّرمي الطــاب  ــي  أهال حضــره 

ــا  ــث أحي ــزب، حي ح ــاء لل ــاء وأصدق وأعض

ــن )ســليمان  ي ــة مــن الفنان حفــل كوكب ال

األورغ  وعــازف  خــاش،  والت  ــدهللا،  عب

ــن  ــى دلبري ــإدارة مصطف ــي ســيدو(، وب عل

الصــوت. ــزة  ألجه

ــت  ــق صم ــوف دقي ــل بالوق حف ــدأ ال ب

ــى مــا يملكــه  ــى بأغل ــى أرواح مــن ضح عل

الشــعب  وكرامــة  وجــود  عــن   
ً
دفاعــا

ــى أنغــام  ــة، وعل ــه العادل الكــردي وقضيت

ــي  ــي الكــردي أي رقيــب؛ وف النشــيد القوم

ــجام  وانس والدهشــة  الفــرح  مــن  أجــواء 

حضور  ــن املوســيقا وتصفيــق ال ي ــز ب ممي

مــع  ــل،  جمي بشــكل  ــن  املكّرمي وخــروج 

شــكلت  حوظــة،  مل ــة  إعامي ــة  تغطي

رائعــة،  ــة  فني لوحــة  ــم  التكري مراســم 

حضــور.  ال ذاكــرة  ــي  ف ــدة  خال ى  ســتبق

 
ً
واســعا  

ً
ــزا حي ــم  التكري حفــل  شــغل 

صفحــات  ــى  وعل اإلعــام  وســائل  ــي  ف

ــف  مختل ــن  ي ب ــي  االجتماع التواصــل 

ـــ  ل وكان  ــي،  الدانمارك جتمــع  امل أوســاط 

منظمــة  ــي  ف ــي  اإلعام شــيخو  ــل  )جمي

ــي  حف والص ــدة،  الوحـ حــزب  ل ــا  أوروب

برخــدان  ــز  ي ن دي ــي   الدانمارك ــي  واإلعام

ــه  ول ــة  كردي أصــول  مــن  ي  ســرنج

ــه  ول  Jiyan.dk باســم  ــي  الكترون موقــع 

ــف  مختل ــي  ف ــات  وكتاب مســاهمات 

ــي  حف والص ــة،  الدانماركي حــف  الص

نيلســون  ــج  ن هيري ــال  ب ــي  الدانمارك

يعمــل  ــذي  ال  »Palle Heering Nelsøn«

ــي  ف  
ً
ــزا ممي  

ً
دورا الشــعب(  ــدة  جري ــي  ف

ــة. اإلعامي ــة  التغطي

ــه  صفحت ــي  ف برخــدان  ــز  ي ن دي ــب  كت

ــزاز  واالعت بالفخــر  »أشــعر  خاصــة:  ال

أكــراد  ســوريين  ــن  ي الجئ ــل  أقاب ــا  عندم

مــدة  ــا  هن عاشــوا  ــة  تكريمي ــٍة  حفل ــي  ف

وتعلمــوا  ســنوات   5 ــى  إل  3 مــن  ــراوح  ت ت

ــد  ــة أفضــل مــن العدي اللغــة الدانماركي

 - ــا  تركي يقصــد   - ــدي  ل ب مــن  ــوا  أت ممــن 

ووجــدت  ســنة.   50 ملــدة  ــا  هن وعاشــوا 

ــة  ي عال درجــات  ــى  عل حصــل  مــن  ــم  ه بين

ــم مــن  ه ــات، ومن ــي مختلــف الثانوي  ف
ً
جــدا

ــي  ول ــة،  الدانماركي باللغــة   
ً
ــا كتاب نشــر 

الفخــر أن أحضــر هكــذا حفــل، وأشــعر 

األمــور  مــن  ــر  ي الكث ــر  ي الكث ــاك  هن ــأن  ب

ــام ال  خت ــي ال ــا... وف ه ي ــي أن أتعــرف عل عل

ــف   أل
ً
ــم جميعــا ه ي إال أن أقــول ل يســعن

ــم«.  ه ــي كرمت ت ــة ال جه  لل
ً
ــروك، وشــكرا مب

املوضــوع  هــذا  عــن  برخــدان  نشــر  كمــا 

ــة.  ــة والدانماركي ــن الكردي  باللغتي
ً
مقــاال

ــه  ــج نيلســون مقال ــال هيرين ــر ب ونش

إحــدى  ــي  ــد ف ئ ا جر ل ا

ــز  ممي ــوان  بعن ــة  الدانماركي

إشــارة  يرســلون  الشــباب  ــون  »الالجئ

وجــاء  ــي«،  خارج ال ــم  العال ــى  إل مهمــة 

فيه: »أكراد من جميع أنحاء الدانمارك 

ــة هيرنينــغ  ــي مدين ــوم األحــد ف اجتمعــوا ي

شــاب  عشــرين  مــن  ــر  بأكث لاحتفــال 

هــذه  تخرجــوا  ــن  الذي ــم  ه وطن ــاء  ن أب مــن 

ــم  ــة العامــة، جميعه الســنة مــن الثانوي

 مــن عــام 2012 
ً
ــدءا ــد ب ل ــى هــذا الب ــوا إل أت

ــم اللغــة  ــي تعل حــوا ف ــا بعــد، وقــد نج وم

ــة العامــة  ــى شــهادة الثانوي ــوا عل وحصل

ــل  ــن حص ــم م ه ــة، ومن ــة الدانماركي باللغ

ــد  ل الب ــن  اب ــى  عل يصعــب  معــّدل  ــى  عل

ــم  التكري حفــل  كان  ــه.  ي عل حصــول  ال

مــن  ــات  ي ه وترفي ــات  خطاب مــن  مكــّون 

والســعادة  والعــزف.  ــاء  والغن الرقــص 

ــم  ه إن ــع.  جمي ال ــى وجــوه  ــة عل بادي ــت  كان

للدانمــارك،  ــيء  �س إعطــاء  ــدون  يري

ــم  وخت ــدة«،  جدي فرصــة  ــم  ه أعطت ــا  ه ألن

ــة  ــم طلب ــل تكري ــى حف ــارة إل ــه باإلش مقال

حــزب  فــرع  ــاه  أحي ــذي  ال املاجســتير 

ــي .  ــي العــام املا�س ــدة ف الوحـ

كمــا تفاعــل قطــاع 

نشــطاء  مــن  واســع 

ــي  االجتماع التواصــل 

ــات  فئ ــف  مختل مــن 

مــع  ــي  الدانمارك جتمــع  امل

اســتغله  ــث  حي حــدث،  ال

ــن  الداعمي ــواب  ن ال أحــد 

ــف  كي  
ً
متســائا ــن،  ي للاجئ

يمكن للبعض أن يقول علينا 

ــى  إل هــؤالء  عــودة  ــى  عل العمــل 

ــن،  مكرهي تركــوه  ــذي  ال بلدهــم 

ــي  ف واســتثمارهم  ــم  ه تنميت مــن   
ً
ــدال ب

ــي. الدانمارك جتمــع  امل خدمــة 

إعداد: محمد علي كيال

هيفين معمو طالبة من عفرين... الجئة أنهت المرحلة الثانوية بمعدل /11,9/ من المجموع العام /12/ في الدانمارك

موقع JIYAN.DK- 25 آب 2019

ترجمة عن الدانماركية:

ي كيال محمد عل

ــا  البكالوري شــهادة  ــت  ال ن ــن  هيفي

ــن  املتفوقي ــزة  جائ ــى  عل ــت  وحصل

 NOVOZYMES ــة  األدوي شــركة  مــن 

ــن  هيفي  ،
ً
ــا عاملي معروفــة  شــركة  ــي  وه

ــت  أت  
ً
ربيعــا عشــر  تســعة  ذات  معمــو 

ــة  ي الثان ــي  ف ــت  كان ــي  وه دانمــارك  ــى  إل

اللغــة  وتعلمــت  عمرهــا،  مــن  عشــر 

ببراعــة،  ــر  قصي وقــٍت  ــي  ف ــة  الدانماركي

ــة  ــة الثانوي ــن املرحل  م
ً
ــرا ــت مؤخ وتخرج

مــن  ــن  املتفوقي ــزة  جائ ــى  عل ــت  وحصل

عــن  ــارة  عب ــي  وه املذكــورة،  الشــركة 

أالف   /10/ ــي  مال ــغ  ل ومب ــر  تقدي شــهادة 

ــي  ف ــن  املتفوقي ــة  ب للطل ــى  عط
ُ
ت  ، كــرون 

.
ً
حصــرا ــي  العلم الفــرع 

نفســك  عــن  ــن  ي تتحدث ــو  ل س- 

.
ً
ــال ي قل

منطقــة  مــن  ــن  هيفي ي  اســم ــا  أن

ــب  حل ــي  ف ــش  أعي ــت  كن ــن،  عفري

ــد عــام2012؛  ــى هــذا البل بســوريا، جئــت إل

ــس  التدري ــي مجــال  ف يعمــل  ــدي كان  وال

ــه  ألن  - ــات  ورياضي ــاء  وكيمي ــاء  فيزي  -

ــدُرس 
َ
ــت ت ــي كان ــي، ووالدت مجــاز كيميائ

حقوق، لكنها اضطرت لترك الدراسة  ال

ــي  ف ــة  ب طال ــت  كن إذ  ــة،  حي ص ألســباب 

ــع  الطائ رواد  ومــن  ــة  ي االبتدائ ــة  املرحل

ــى مســتوى  ــي عل ــر األدب ي ــي قســم التعب ف

ــى  ــن للمشــاركة عل ختاري ــب، ومــن امل حل

ــي العاصمــة دمشــق،  ف ا  مســتوى ســوري

ــي  حــرب وخشــية والدت ال ولكــن بســبب 

املســابقة. ــك  ل ت ــي  ف أشــارك  ــم  ل ــّي  عل

ــي  ف ــدوام  بال ــن  تلتحقي ســوف  س- 

كوبنهاغــن  بالعاصمــة  الطــب  ــة  ي كل

شــعورك؟ هــو  مــا   
ً
ــا ب قري

ــة،  ــة للغاي ــا متحمس أن

الصحفي دينيز برخدان

 10
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املقايضات الرتكية على األراضي السورية...

األوراق  أحــد  ــي  ه ــب  إدل محافظــة 

تبرزهــا  ــا،  تركي حــوزة  ــي  ف األساســية 

ــر  عب ــر  الدائ الصــراع  ــي  ف ــزوم  ل ال ــن  حي

األخــرى  األطــراف  مــع  مقايضــات 

ــي  ف دورهــا  وتحســن  ــا  موقعه لتحصــن 

ــة  الناحي مــن  ــب  فإدل الســورية،  األزمــة 

ــة  ــة التركي ــة واقعــة تحــت الوصاي الفعلي

بآخــر،  أو  بشــكٍل   
ً
ــا وإداري  

ً
ا عســكري

بالتدخــل  ــي  الترك ــط  الضاب ــح  وتصري

ر 
ّ

تعــذ حــال  ــي  ف ــا  لفرضه  
ً
ا عســكري

ــى  إل حــة  واض  
ٌ
إشــارة ــي  السيا�س حــل  ال

ــة  ي ــة كنتيجــٍة عمل ــك الوصاي ل ــت ت تثبي

ا  أســتان ــي  ف املبرمــة  ــرة  األخي للصفقــة 

الســوري  ــش  جي ال اســتعاد  ــث  )حي

ــى  حت الســيطرة   
ً
مؤخــرا ــي  والرو�س

املنطقة العازلة بما فيها خان شيخون 

ــى  عل  »M5« و   »M4« ــن  الطريقي ــح  لفت

تحــت  الصفقــات  مــن  ا  ســابقاته غــرار 

ــك  وذل ــد«،  التصعي »خفــض  ــوان  عن

األخضــر  الضــوء  ــى  عل حصــول  ال لقــاء 

مناطــق  لغــزو  ــران  وطه موســكو  مــن 

الفــرات(  شــرق  )شــمال  ــة  ي الذات اإلدارة 

ــة  ي ــة املوال ي ــل اإلرهاب بمشــاركة الفصائ

حــر«، كمــا  ــش ال جي «ال ـ ى ب ــا- مــا تســم ه ل

ــة  التحتي ــة  ي البن ــر  بتطوي ادعــاءه  أن 

ــة  دعاي إال  ــس  ي ل ــا  ه في العامــة  واملرافــق 

ــرأي العــام وتجميــل  ــة لتضليــل ال إعامي

ــن  ي الاجئ ــب  وترغي ــا،  تركي صــورة 

ــا بالعــودة واالســتيطان  ه الســوريين لدي

الســورية  األزمــة  اســتمرار  مــع  ــا،  ه في

ــّوح  ل ي أردوغــان  ــي  الترك ــس  ي والرئ

مــن  ــرب  ه ت ل ل العســكري  حــل  بال  
ً
ــا دوم

 
ً
سياســيا املتفاقمــة  ــة  ي الداخل ــه  أزمات

لتصديرهــا  ي  والســع  ...
ً
ــا واقتصادي

ــش  جي ال إلشــغال  ــك  وكذل خــارج،  ال ــى  إل

وعــدم  واملغامــرات  ــاورات  باملن ــي  الترك

ــر  والتحضي ــر  التفكي فرصــة  منحــه 

لانقــاب عليــه، كمــا هــو متوقــع بســبب 

ــة  خارجي ــة وال ي فشــل سياســاته الداخل

ــث  حدي املســماة بـ«صفــر أصدقــاء«، وال

ــوري  ــام الس ــى النظ ــرب عل ح ــن ال ــن ش ع

ــدرج  ن وي ــي،  فعل هــو  ممــا  ــر  أكث ــي  دعائ

ــة  اإلعامي حــرب  ال ضمــن   
ً
أيضــا

وتشــتيت  األوراق  ــط  خل ل خاصــة،  ال

وســتكون   ،
ً
جــدا مكلفــة  ــا  ه ألن األنظــار، 

ــرة  ي كب ــا  ه وتداعيات باهظــة  فواتيرهــا 

ــا  ــى األطــراف املتصارعــة عامــة وتركي عل

والســلم  حــرب  ال قــرار  أن  ــم  ث خاصــة، 

ــدول  ال ــي  ف القــرار  مراكــز  تتخذهــا 

ــة مغامــرة  أي ــا. إن  ــس تركي ي ــى ول العظم

ــي  ف ــب  جان ال أحــادي  إجــراٍء  ــي  ف ــة  تركي

 
ً
ا  أو سياســي

ً
ا الداخــل الســوري عســكري

ــي  اق ب مــع  مســبق  اتفــاٍق  أو  تفاهــٍم  دون 

شــديدة،  معارضــة  ســتواجه  األطــراف 

غيرهــا  ــل  قب روســيا  مــن  ســيما  وال 

ــف  حلي وال ــق  الصدي ــي  حام ال ــا  بحكمه

وســتكون  الســوري،  للنظــام  ــق  ي الوث

.
ً
وخيمــة العواقــب 

ــة«  اآلمن ـ«املنطقــة  ب ى  تســم مــا   

ــف  التعري شــروط  حقــق 
ُ
ت ال   

ً
تجــاوزا

ــن  ــس األم ــن مجل ي ــق قوان ــا )وف ه ــي ل األمم

التفاهمــات  موضــوع  ــي  وه ــي(  الدول

ــي  ت وال ــا  وتركي ــكا  أمري ــن  ي ب ــة  ن املعل

ــث  ــكرية، حي ــة عس ــات أمني ــر ترتيب تعتب

ــم  ــا، ول ــف الغمــوض بعــض نقاطه يكتن

يكشــف النقاب عن تفاصيلها ألســباب 

ــا  تركي ــي  ف ــي  الداخل الوضــع  تخــص 

ــا  ه حقيقت ــي  ف ــي  وه ــى،  األول بالدرجــة 

جــم  ــى ل ــة تهــدف إل ــادرة أمريكيــة عاجل مب

ــاح  باجتي ــد  والتهدي ــي  الترك االندفــاع 

الفــرات  شــرق  وشــمال  شــمال  منطقــة 

تشــكلت  ــي  ت ال ــا،  ه في األوضــاع  وزعزعــة 

بدعــٍم  داعــش  مــن  تحريرهــا  نتيجــة 

ــث  ــي، حي ــف الدول ومشــاركٍة مــن التحال

ــد«  ــة »قس ا الديمقراطي ــوري ــوات س أن ق

ــى  عل املعتمــد  ــي  امليدان الشــريك  ــي  ه

ا  ــك إلفشــال اتفــاق أســتان األرض، وكذل

ــي،  الترك ــي-  الرو�س والتقــارب  ــي  الثاث

ــن  ي ــق ب ــى التوفي  إل
ً
ــا ــادرة أيض ــدف املب وته

ــكاك  احت حــدوث  ــع  ملن ــكا  أمري ــي  حليف

بضمــان  ــا  تركي األول  بينهمــا،  مباشــر 

حّد من تحسسها  هواجسها األمنية وال

الكــوردي،  ــوض  ه ن ال تجــاه  املزمــن 

ــة  ــة اإلدارة الذاتي ــي »قســد« بحماي والثان

األمــن  ــى  عل حفــاظ  وال ــا،  ه ومنجزات

ــي مناطــق نفوذهــا، وهــذه  ف واالســتقرار 

ــى  إل ــة« مفتوحــة للتطــور لتصــل  ي »اآلل

مــع توســع مداهــا  ــام  ت ال حــدود االتفــاق 

ــن  ي ب ــة  ي الثنائ العاقــات  ومســتوى 

حــل  ال إقــرار  ــن  حي ول وأنقــرة  واشــنطن 

ــي لألزمــة الســورية ضمــن توافــٍق  ائ ه ن ال

ــي  ــي القــرار األمم ــي مرجعــه األسا�س دول

ــة  »االتفاقي فــإن  ــة  حصل وبامل  .2254

ــى  األول بالدرجــة  تخــدم  ــة«  ي املبدئ

ــة  حيوي ال ــا(  ه )وحلفائ ــكا  أمري ــح  مصال

ــى  ــة عل ــة واالقتصادي ــاريعها األمني ومش

ــي، لذلــك  ــي والعالم ــن اإلقليم الصعيدي

ــادرة الفرنســية  ــر املب ــكا وعب تحــاول أمري

حــة   للمصال
ً
ــة الحقــا ي  والبريطان

ً
ســابقا

توفــر  ــي  ك الكــوردي،  ــت  البي ــب  ي وترت

أرض  ــى  عل ورابحــة  ــة  ضامن ورقــة 

ــع  ــا م ه ــي مفاوضات ــتخدمها ف ــع وتس الواق

ــا  ذرائعه وقطــع  ــا  ه ي عل للضغــط  ــا  تركي

تســهيل  ــي  وبالتال ــا،  موقفه وإضعــاف 

ــر مشــاريعها  تمري ــي  ف ــكا(  )أمري ــا  مهامه

النظــام  رفــض  ــي  أت ي االســتراتيجية... 

ــدات  ( للتهدي
ً
ــا ــوري )وإن كان إعامي الس

ــي  الوطن الواجــب  ــق  منطل مــن  ــة  التركي

حاكــم  ــاره ال  عــن الســيادة، باعتب
ً
دفاعــا

ــه  ــى تجاهل ، وكــرد فعــل عل
ً
ا أوال لســوري

االتفاقــات  صياغــة  ــي  ف إشــراكه  وعــدم 

ــك  وكذل  ،
ً
ــا ي ان ث ــي  معن كطــرٍف  املبرمــة 

وغمــوض  دوره  إهمــال  مــن  لتوجســه 

ــات،  ــك االتفاقي ل ــق ت ــره بعــد تطبي مصي

وخارطــة  ــد  جدي لواقــٍع  تؤســس  ــي  ت وال

 
ً
ــا ي كل مخالفــة  تكــون  قــد  ــدة،  جدي

.
ً
ــرا ــه املســتقبلية أخي ــه وتصورات ألجندات

ــا  ه بمجمل املنطقــة  ــر  مصي إن 

ــة  الدول تقــرره  السياســية  ــا  وخرائطه

ــدول  ال وتنفــذه  العميقــة  ــة  العاملي

واألطــر  األطــراف  ــى  عل ومــا  ــى،  العظم

ــا  صفوفه ــد  بتوحي إال   
ً
كافــة ــة  الكردي

أمورهــا،  ــب  ي وترت ونشــاطها  ــا  ه وخطاب

ــا  ه بذات مســتقلة  ــرة  ب معت  
ً
قــوة ــح  لتصب

الســاحة  ــى  عل حضورهــا  تفــرض 

ــا،  أهدافه وتحقــق  ــا  مهامه وتنفــذ 

ــي  بتبن ــرة  وجدي ــة  مؤهل لتكــون 

 )
ً
ا وشــعب  

ً
)أرضــا ــة  الكردي ــة  القضي

ــة  املوضوعي الظــروف  ــا ضمــن  ه وتمثيل

ــة  ــي مرحل ــة ف ــول املمكن حل املتوافــرة وال

وعــدم  القادمــة،  االســتحقاقات 

ــذ  وتنفي ــدول  ال مشــاريع  ــي  ف االنخــراط 

املقتســمة  ــك  ل ت وبخاصــة  ــا  ه أجندات

ــي  ت ال ــا،  تركي ــد  وبالتحدي لكردســتان 

ــم  ه وتطلعات الكــورد  وجــود  تحــارب 

ــك  تمل ــا  م ــكل  ب ــة  والوطني ــة  القومي

ــة  األزمن كل  ــي  وف وطاقــات  وســائل  مــن 

ــة  كتجرب ــن  عفري ــة  ونكب ــة.  واألمكن

ــان  ــي األذه  ف
ً
ــة ــت حي ــرة مازال ــة ومري أليم

نــزف بحرقــة  ــان، ومــا زالــت ت  للعي
ً
ــة ل وماث

ــا ومشــاعرها  ه ــع أعضائ وشــدة مــن جمي

ــي  الترك ــال  تحــت وطــأة االحت وقواهــا... 

مــن  ــه  مرتزقت ووحشــية  الغاشــم 

ــي تنشــر القتــل  ــة الت ي ــات اإلرهاب العصاب

ــر بحــق  ــادة والتطهي والدمــار وتنفــذ اإلب

تحــت  ــم...  ومعامله ــم  ه وممتلكات الكــورد 

ــي  ــكل الوطن ــى ال ــه، وعل ت إشــرافه ورعاي

مراجعــة  ــي  والديموقراط ــي  والقوم

وأخــذ  ــه،  ات ورهان وحســاباته  سياســاته 

ــي  ف ــوا  كان ســواًء  ــا،  ه من ــدروس  وال ــر  العب

بينهمــا  ــا  م أو  املعارضــة  أو  الســلطة 

ــذاك. آن

م. محفوظ رشيد

ــة وحلمــت  ــواد العلمي ــت امل ــا أحبب وطامل

ــه فــرٌع يســاعد املــرء  أن أدرس الطــب، ألن

ــكان كان. ــي أي م ــل ف للعم

ــن،  ي ــك للالجئ ــي نصيحت س- مــا ه

ــة؟ الدانماركي اللغــة  ــوا  يتعل ــي  لك

ــب واملتابعــة  ــم بقــراءة الكت حه أنص

مــع  والتعامــل  ــي،  املدر�س ــاج  ه املن مــع 

كل  ــى  إل والذهــاب  جــل،  خ دون  ــاس  ن ال

ــي  ف قــام 
ُ
ت ــي  ت ال ــن  والتماري ــات  ب التدري

قواعــد  ــم  تعل مــن  ــوا  ليتمكن املدرســة، 

اللغــة.

س- أين ترين مستقبلك؟

ي القريب  إذا كنت تقصد مستقبل

ي ال أســتطيع  ي دانمارك، ألنن فهو هنا ف

ــال  واالحت حــرب  ال بســبب  العــودة 

ــد العــودة  ــي أري ــن, ولكنن ــي لعفري الترك

ــي الفرصــة،  ل ــاح  ت
ُ
ت ــا  ــن عندم ــى عفري إل

ــي  أهل أســاعد  أن  ــة  ككردي ــي  واجب مــن 

ــاك. هن

ــي هنــاك  ــن أن تفعل س- مــاذا تريدي

عندمــا تعوديــن؟

ــر  ي ــم الكث ــا أن نتعل ــا، علين نحــن هن

ونكتســب  ــي  الدانمارك جتمــع  امل مــن 

ــي  لك ــة،  العلمي ــارات  وامله ــرة  خب ال

ــا  وبلدن ــا  منطقتن ــاء  ن ب ــي  ف نســتخدمها 

أفضــل. بشــكل 

هيفين معمو  ... تتمة
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داعش كحلقة رئيسية يف النهج املعادي للكـورد*

ج املعادي للكورد -  تبلور النه

ــادات  القي تتقصــد  ــم  ل ــدء  ب ال ــي  ف

 معاداة 
ً
السلفية وقيادات داعش الحقا

حصــري،  بشــكل  وكوردســتان  الكــورد 

ــي ســياق  ــد ف ــور هــذا العــداء وتزاي إنمــا تبل

جهــادي نفســه،  ي ال ــج الســلف تحــول النه

ــم  التنظي طبعــة  ــي  ف العــداء  ــح  واتض

ــو بكــر  ــادة أب  بقي
ً
ــا ــر تطرف ــرة األكث األخي

البغــدادي، فلقــد جــاءت هــذه السياســة 

 
ً
ــم اســتكماال ه ــة للكــورد وتطلعات املعادي

أســاس  ــى  عل االســتهداف  لسياســة 

ــة،  واأليديولوجي ــة  املعتقدي ــة  الهوي

ــة  قومي ــة  هوي ضــد  تكــون  أن  ــل  قب

ــج  ــذا النه ــح ه ــت مام ــى أن بات ــة. إل معادي

ــة،  ي العمل املمارســة  ســياق  ــي  ف ــح  يتض

مــن  فاضــت  أن  ــى  إل  ،
ً
ــا نظري يتراكــم  ــل  ب

ــرزت  ــة، فب ي ذات الصل ــرع ــير الش التفس

ي  ســياق ــي  ف لتطــور  كنتيجــة   
ً
ــا إعامي

ــة  ي البراغمات والسياســات  ــر  التنظي

خــط التعبــوي  ، وضمــن ال
ً
للتنظيــم معــا

ي كلمة صوتية للزرقاوي  ألنصارها. فف

ــزف، فمــازال  ن ت ــا  ــت جروحن ــَن: »مازال ّي َب

ــي  ف صــوالغ  باقــر  الســنة  أطفــال  جــزار 

رأســها  ــى  وعل حكومــة،  ال هــذه  ــب  قل

ي املعتقد  مجرم حزب الدعوة الراف�س

ــا  ه جناحي ــى  وعل حاقــد،  ال ــي  جو�س امل

ــه  وهيئات ــه  منظمات ــكل  ب ــدر  ب ــق  ل في

وجــزاري  األكــراد  وعمــاء  ــة  اإلجرامي

تقــوي  أن  ــد  تري مــن  هــؤالء  اآلســايش، 

ــور  ل وتب ــم...«،  ه أركان ــت  وتثب ــم  ه ت دول

ــوري  جب ال محــارب  ــان  ي ب بعــد  ــر  أكث

عــام  االســالمية«  ــة  »الدول إعــالن  ــي  ف

ــة  ــي دول ف انحــاز األكــراد  2006: »بعــد أن 

ــة  ي فدرال للروافــض  وأقــرت  الشــمال، 

ــود  ه ي ال مــن  وبدعــم  ــوب  جن وال الوســط 

ــي  ف ــن  ي الصفوي ومــن  الشــمال  ــي  ف

ــة  أبوهني محمــود  حســن   ( ــوب...«  جن ال

ــم  ــو رمــان، تنظي أب ود. محمــد ســليمان 

الســنية  ــة  األزمن اإلســامية«،  ــة  »الدول

ص  ــة.  العاملي ــة  جهادي ال ــى  عل والصــراع 
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الصــدف  ــة  بواب مــن  ليســت  وربمــا 

عســكريين  قــادة  اســتقطاب  ــم  ت أن 

 ،
ً
ســابقا للكــورد  ــة  املعادي األوســاط  مــن 

 
ً
وخاصــة ــي،  العراق البعــث  ــادة  كقي

مــن  ومجموعــة  االســتخبارات،  ــاط  ضب

ــن  الذي ــة(،  ي التركمان تلعفــر  )حلقــة 

املكاســب  ــى  عل جــوم  اله ــم  هدفه كان 

ــم  ي إقل ــة  تجرب ــم  وتحطي ــة،  الكوردي

ــة  ــة، ومواجه ــراق النوعي ــتان الع كوردس

كردســتان  ــي  ف ــة  الكردي القــوة  صعــود 

 
ً
ــة بقــوات )Y.P.G(، خاصــة ل ســوريا متمث

ــس  ي رئ كان  إذ   ،2014 عــام  ــع  مطل بعــد 

ــو  أب هــو  لداعــش  العســكري  ــس  جل امل

ــي  عل ــى  إل  
ً
إضافــة ــي،  التركمان مســلم 

ــي. لقــد شــكل مــا ســبق  قــرداش التركمان

األخــرى  العوامــل  مــن  ــة  جمل مــع  ذكــره 

نحــو  للزحــف  ــاخ  املن ــأ  وهي ــة  األرضي

ــك  وكذل العــراق،  كوردســتان  ــم  ي إقل

 
ً
خاصــة ســوريا،  ــي  ف ــة  الكوردي املناطــق 

ــة  ن مدي ــى  عل ــم  التنظي ســيطرة  بعــد 

ي. والشــرق ي  الشــمال ــا  وريفه املوصــل 

مــع  ــري  التكفي الفكــر  تالقــح   -

ــي البعث ــف  العن

الفكــر  ــي  وتاق تاقــح  يكــن  ــم  ل

الفكــر  مــع  ــادي  جه ال ــري  التكفي

ــة  كراهي ــاج  ت ن ــة  البعثي والسياســات 

الشــيعية  التنظيمــات  أو  الكــورد 

يعــود  وإنمــا  وحســب،  العــراق  ــي  ف

ــة  املتقارب جــذور  ال ــى  إل ــس  ي رئ بشــكل 

ــة  القومي ــة  ي ولألصول ــي  العنف للفكــر 

ــن  خطي ــكل مــن ال ــة ل ــة النمطي واملرجعي

ــذي  ال البعــث  فحــزب  السياســيين. 

وتزعمــه  ســوريا  ــي  ف  1947 عــام  تأســس 

ــى  وعل ي،  املســيح ــق  عفل ميشــيل 

الســطحية  ــه  يت علمان مــن  الرغــم 

فكــرة  اســتمد  فقــد  االســتعراضية 

)البعــث( مــن اإلســام نفســه. هــذا وقــد 

هــذا  ــي  ف  
ً
ــرا ي كث ــق  عفل ميشــيل  زاود 

ــى حرصــه  ــه تؤكــد عل الســياق، ومؤلفات

ــة،  ــط البعــث باإلســام والعروب ــى رب عل

ــي:  كنج ــاح  صب ــب  الكات ــرزه  ب ي ــا  م هــذا 

وشــعارات  أفــكار  ــة  جمل ــى  إل »اســتند 

ــة  ني الدي ــم  املفاهي ــن  ي ب الدمــج  ــت  حاول

ــة  العنصري ــات  والتوجه اإلســامية 

ــف  العن ــى  إل واســتندت  ــة  ي العروب

خــال  مــن  تجســدت  والقســوة... 

ــرت  عب ســطحية  إنشــائية  اطروحــات 

مــن  صفحــات  ــي  ف وردت  ــات  كتاب ــا  ه عن

ــي  »ف ــوان  بعن ــق  عفل ميشــيل  ــاب  كت

القــوة  مجــد 
ُ
ت ــي  ت ال البعــث«،  ســبيل 

 
ً
ــا تاريخي  

ً
نموذجــا محمــد  مــن  ــت  وجعل

ــس:  املقتب هــذا  ــي  ف ورد  كمــا  ــن  ي للبعثي

»لقــد كان محمــد كل العــرب ليكــن كل 

دور  ــي.  كنج ــاح  صب  (  »
ً
محمــدا العــرب 

 . ــي  الداع�س اإلرهــاب  ــي  ف البعــث  حــزب 

http://  :ــط ــى الراب حــوار املتمــدن. عل ال
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صريحــة  ــة  ي جدل ال العاقــة  ــدو  ب ت

لإلســاميين  ــة  العنفي املمارســات  ــن  ي ب

الصــراع  بعــد   
ً
خاصــة ــن،  ي والبعثي

ــع  مطل دمشــق  ــي  ف حكــم  ال نظــام  مــع 

لكــن  العشــرين،  القــرن  ســبعينات 

ــة  حــادة والعاقــة الصافي اإلنعطافــة ال

صــدام  ــة  مرحل أواخــر  ــي  ف تحققــت 

ــة  حمل بال ي  ســم مــا  وإطاقــه  حســين 

ــا  نتائجه ــى  أول مــن  وكان  ــة  ي اإليمان

ــث للكشــف عــن الوجــه  حثي التوجــه ال

ــق  خل ل ي  والســع للبعــث  ي  اإلســام

ورجــال  األئمــة  مــن  ــرة  ي كب مجموعــة 

عددهــم  تجــاوز  ــن  ي البعثي مــن  ــن  الدي

ــي جــرى  ت ــق ال ائ  للمعلومــات والوث
ً
وفقــا

ــر  أكث النظــام  ســقوط  بعــد  ــا  ه تداول

ُجمعــت   .. ــه  وفقي مــؤذن  آالف   /4/ مــن 

األمــن  عناصــر  وُدمجــت  مــّرة  ألول 

البعــث  حــزب  ــي  ف وأعضــاء  ــرات  خاب وامل

خاضعــة  ــة  ديني مؤسســة  قــوام  ــي  ف

وأصبحــت  حــزب...  وال ــة  الدول ملشــيئة 

مؤسســات  مــن  ــه  ب يســتهان  ال  جــزء 

ــم  ت كمــا  املبرمجــة.  الفاشــية  ــة  الدول

 لاســتعانة واالســتقواء 
ً
االنتقال عمليا

أحــداث  بعــد  ــن  ي جهادي ال باإلســاميين 

نظــام  11 ســبتمبر 2011، كمــا احتضــن 

العــرب  ــن  ي ل املقات بغــداد  ــي  ف البعــث 

ــات  ــى العملي ــم عل ه ب ــم تدري ــب وت واألجان

الناســفة  باألحزمــة  ــة  االنتحاري

بلغــت  ــى  حت خــة،  املفخ والســيارات 

ــل  مقات آالف   8 ــى  إل  5 ــن  ي ب أعدادهــم 

بحســب وســائل اإلعام العراقية. وبعد 

مــن  ــر  ي كب جــزء  تســرب  بغــداد  ســقوط 

ــرات  خاب امل ــاط  ــن وضب ي االنتحاري هــؤالء 

التنظيمــات  ــى  إل صــدام  ــي  ي وفدائ

ــغ  ل ــى ب ــى داعــش، حت  إل
ً
اإلســامية وصــوال

ــادة داعــش  ــي قي ــن ف ي عــدد هــؤالء البعثي

ــل  التفاصي ــي  ف خــوض  ال ودون   .%60

التنســيقية  العاقــات  ــى  إل فباإلضافــة 

ــي بغــداد  ــا نظــام البعــث ف ه ــن عن ــي أعل الت

مــع منظمــات إســامية متطرفــة جــرى 

إعدادهــا وتشــكيلها مــن خــال عناصــر 

ــرات وأمــن؛ شــغلت  بعثيــة وضبــاط مخاب

مســار  ــه  توجي دفــة  ــة  بعثي ــادات  قي

الســابقة  فالعناصــر  الحقــا،  داعــش 

ــزة  ــي تشــكيات أجه ــة ف ــي مواقــع قيادي ف

اندمجــوا  بغــداد،  ــي  ف ــة  البعثي القمــع 

ــة،  ي إرهاب منظمــات  عــدة  ــة  ي هيكل ــي  ف

ــم  ــة تنظي ي ــه عاقــة بهيكل ــا ل باألخــص م

ــة  اإلجرامي اإلســامية  خافــة  ال ــة  دول

ــر  أكث ــون  البعثي شــكل  ــي  ت ال »داعــش«، 

ــة،  مــن 60 % مــن قــوام عناصرهــا القيادي

نفســه.   البغــدادي  بكــر  ــو  أب ــم  ه في بمــن 

بدرجــات  االنخــراط  كان  ــن  حي ــي  ف

ــة  بعثي لعناصــر  مختلفــة  ــة  ي وآل أقــل 

ــي  ف ــي صفــوف داعــش.  ف ــة ســورية  وأمني

ــة  البعثي العناصــر  ســاهمت  ــة  حصل امل

ــي بغــداد ودمشــق  حكومت ــة ل ي خابرات وامل

للكــورد،  داعــش  ــة  كراهي ــد  تزاي ــي  ف

ــة  ن مدي ــى  عل جــوم  اله ــي  ف ــك  ذل رجــم 
ُ
وت

داعــش  حــرب  ل ــة  ي أول كخطــوة  ــي  ان كوب

األمــد  ــة  ل والطوي ــدة  جدي ال ــة  ل الطوي

الكــورد. ــى  عل

ــد  التأكي يمكــن  ــة  ي أول وكنتيجــة 

ــد فجــأة،  ــم يول ــف داعــش ل ــى أن عن عل

مــا  ــدء  ب ال ــي  ف داعــش  ــت  ورث وإنمــا 

ــة  الفقهي بالشــرعنة  تســميته  يمكــن 

 
ً
ــدءا ب ــات،  الهوي أســاس  ــى  عل ــل  للقت

ــي  ف ــاد  جه ال »قاعــدة  مــن 

د. آزاد أحمد علي
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ليلة النزوح من عفرين 

 
ً
ــا تعصب وال  ســكانها  ــذات  ل  

ً
ــدا جل ال 

غيرهــا  عــن  ــز  تتمي ــي  ت ال ــن  لعفري

نزعــة  مــن  عقــود  ــذ  من بتحررهــا 

كل  ومــن  ــي  والطائف ــي  ن الدي التعصــب 

ــة،  ي أشــكال العاقــات العشــائرية البال

ــف؛  ختل امل اآلخــر  ــى  عل ــا  وبانفتاحه

ســوريا  ــي  ف ــن  عفري انفــردت  فقــد 

ــذي  ــار ال حص ــم ال ي، ورغ ــب ــتقراٍر نس باس

ــل  قب واآلخــر  ــن  حي ال ــن  ي ب ــه  ل تعرضــت 

املناطــق  مــن  ــر  ب عت
ُ
ت ــت  كان ــال  االحت

ــدء  ب مــن  ســنوات  ســبع  ــة  ل طي ــة  اآلمن

ــوف  ألل  
ً
ومــاذا الســورية2011،  األزمــة 

املناطــق  كافــة  مــن  ــة  ي العرب ــات  العائ

لســورية.  ا

ــة  جغرافي ال ا  مســاحته صغــر  ورغــم 

 
ً
نســبيا ــة  ي العال الســكانية  ــا  ه وكثافت

ــي  ــا تعرضــت لغــزو عســكري خارج ه فإن

ــي  ف عســكرية  قــوة  ــر  أكب ــي  ان ث ــدن  ل مــن 

ــل  ــرات الفصائ ــا عش ــو ومعه ــف النات حل

كمــا  ــا.  ه ل ــة  ي املوال حة  املســل ــة  جهادي ال

ــا  ه ي عل العــدوان  ــاء  ن أث ــن  عفري ــزت  تمي

مــن  ــا  ه محاصرت رغــم  ــا  ه ي أهال بصمــود 

ي  إنســان ــن ممــر  تأمي ــات، دون  جه ال كل 

ــا  ه ي عل تنــص  كمــا  العــزل  ــن  ي ي للمدن

ــاء  ن أث ــة  ي الدول واألعــراف  ــق  ي املواث

ــة  خامس ــة ال ــإن ليل ــك ف ــى ذل ــروب؛ إل ح ال

ــهر  ــن ش ــرة م ــة عش ــى السادس ــرة عل عش

ــي،  واملآ�س بالكــوارث  املثخــن   2018 آذار 

ــذي يصــادف ذكــرى مجــزرة حلبجــة،  وال

ــي  أت ي ــم  ول  ،
ً
ــدا أب  

ً
ــا عادي  

ً
ــا يوم يكــن  ــم  ل

ــاس  ن ــات وال ي ــة. فتحركــت اآلل  البت
ً
ــا عبث

ــق  القل ــة  حال ــي  وف ــة  ن حزي ال ــم  ه بنظرات

ــم،  وجوهه ــى  عل ــة  البادي ــاك  واإلرب

أو  ــن  عفري ــي  ف البقــاء  ــن  ي ب ــرة  حي وال

ــزوح  ن ــة أو ال ل حت ــى القــرى امل االنتقــال إل

ــن  ــرار العفرينيي ــط إص ــارج، وس خ ــى ال إل

ــة  التاريخي ــم  بمناطقه التمســك  ــى  عل

حــرب  ــا، رغــم هــول ال ه ــزوح من ن وعــدم ال

ــع  ــة فــإن كل الوقائ حصل ــا. بامل ه وضراوت

خطــٍر  بقــدوم  ــذر  ن
ُ
ت ــت  كان والتحــركات 

ــة. محال ال  ــب  وقري داهــم 

ــي  ــن، وف ــاء عفري ــي أحــد أحي ــاك ف هن

ــن  ي ب ــل  العوائ عشــرات  شــوارعها  أحــد 

ــر  ظه ــى  عل ومفترشــة  ــألرض  ل مفترشــة 

مــن  ــرٍة أو غطــاٍء  ــا املغطــاة بحصي ه آليات

حــاالت  مــن  نفســها  ــي  لتق ــون،  ل الناي

ــي  ف ــا  وهن آذار،  ــي  ف ــة  ب املتقل الطقــس 

ــن  ي غرفت مــن  لشــقة  ــة  خلفي غرفــة 

ــم  ه بين ــل  عوائ أربعــة  تضــم  ــون  وصال

عمرهمــا  مــن  الســبعين  ــي  ف رجــان 

ــة بعمــر  ــة عــام، وطفل جــوز ذات املائ وع

حامــل. هكــذا كان حــال  ــا ال ــن وأمه عامي

ــة  ــي ليل ــرب، وف ح ــة ال ــن طيل ــوت عفري بي

ــذات. ال ب ــزوح  ن ال

ــل  ي ل ســدل ال
َ
ــوم ومــا إن أ ي ــي ذاك ال ف

ــى  ــاء، حت مــاء وال كهرب ــث ال  ســتاره، حي

ــال  ه ن ت ــف  والقذائ ــخ  الصواري ــدأت  ب

وصــوب  حــدب  كل  مــن  ــة  ن املدي ــى  عل

ــا  وقصفه ــرات  الطائ ــر  وهدي كاملطــر، 

ــاح  الصب ــى  حت ــة  ن املدي ــز  ه ت املتواصــل 

ا  ســكانه نفــوس  ــي  ف الرعــب  ــزرع  وت

ــذي  ــن دون شــفقة وال رحمــة. مــا ال اآلمني

 هــذا 
ً
ــم هــذا أم واقــع؟. أحقــا يحــدث؟. حل

ــر  تحري مــن  ــا  تركي تقصــده  ــت  كان مــا 

ــر، هــذا   لهكــذا تحري
ً
ــا ب ت ــن؟ ال ال،  عفري

ــرد  ـ
ُ

الك تشــريد  ــد  تري ــا  تركي ــال!  احت

ــي  ف ــة  التكفيري جماعــات  ال ــواء  وإي

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي وإحــداث  ــم،  مناطقه

ــة.  القومي ــم  ه ت هوي طمــس  ــدف  به ــا،  ه في

 
ً
ــة ل  وثقي

ً
ــة ل ــة طوي ل لي ــك ال ل ــت ت  كان

ً
حقــا

ــع  ــاح م ــن، إال أن الصب ــكان عفري ــى س عل

ــي تحــت القصــف  جماع ــزوح ال ن ــة ال رحل

الســمفونية  ــا  أم  ،
ً
وطيســا أشــّد  كان 

ــن  جري ه
ُ
امل ــن  عفري ــي  ألهال ــة  ي االرتجال

ــل  ــام املط ــل األح ــتراحة جب ــي اس  ف
ً
ــرا قس

ــة وســهولها وهــم يصرخــون  ن ــى املدي عل

ــون  يقبل ــم  ث ومــن  ــن...  عفري ــن...  عفري

تأثيرهــا  كان  فقــد  ويبكــون،  ــراب  ت ال

حــرب  ال مــن  النفــوس  ــى  عل  
ً
وقعــا أشــدُّ 

ذاكــرة  ــي  ف حفــرت  ــا  ه وأن ــد  ب ال  نفســها، 

ــن يمحوهــا الدهــر بســهولة.  ــال ول األجي

ــم  ه محبت قــدر  ــى  عل ــن  عفري ــرد  ـ
ُ

ك

ــا شــعٌب تحمــل  ه ــم وتمســكهم ب ه ألراضي

شــهرين،  ــة  ل طي شرســة  حــرٍب  تبعــات 

 
ً
مكرهــا إال  مناطقــه  مــن  خــروج  ال ــى  وأب

دخــول  مــن  ــرة  األخي حظــات  الل ــي  وف

ــة  الغالبي ــارت  واخت ــة،  ل حت امل القــوات 

ــات  مئ بعــد  ــى  عل التموضــع  ــى  العظم

ــي قســٌم  وبق القــوات،  هــذه  مــن  ــار  األمت

ــرون  ي ــار الكث ــي مســاكنهم، واخت ف ــم  ه من

ــزوح،  ن ال مــن  ــل  قائ ــاٍم  أي بعــد  العــودة 

ــون  يترقب ــوا  كان ــن  النازحي ومعظــم 

رغــم  للعــودة،  ــة  ي املوات الفرصــة 

ــل  العراقي ــة  بجمل التامــة  ــم  ه معرفت

ــي  ت ــي ال ــان األمن ت ــة الفل والصعــاب وحال

مــن  ــا  يرافقه ومــا  املنطقــة  تشــهدها 

ــزاز. ت واب وســطٍو  ــٍب  ه ون بطــٍش 

ــرة،  ــة مري  وتجرب
ً
ــت مأســاة أجــل كان

ــر  ي الكث ــا  ه طيات ــي  ف تحمــل  ــت  كان ــا  ه لكن

ــب  ي لترت  
ً
ودافعــا ــر،  والعب ــدروس  ال مــن 

ــا  ه ه ــا وتوجي ن ــع طاقات ــا، وتجمي ن ات أولوي

ــذي  ــم ال خــاص مــن الظل ــق ال صــوب طري

ــة  ل ــرد العــراق ماث ـ
ُ

ــة ك ــا؛ فتجرب ن حــق ب ل

ــة  جماعي ــزوح ال ن ــان، رغــم حــاالت ال للعي

الكيمــاوي  والقصــف  املتكــررة 

ــت  الصي الســيئة  األنفــال  ــات  ي وعمل

فقــد  ــي،  التاريخ ــي  القوم ــاد  واالضطه

ورحــل،  ونظامــه  حســين  صــدام  ســقط 

ــن وأصبحــت  ــرد صامدي ـ
ُ

ــي الك بينمــا بق

ــي  ضاه
ُ
ت العــراق  كردســتان  ــر-  ي هول

ــة. اإلقليمي العواصــم  ــات  كبري

حصــل  مــا  ورغــم  ــه  قول ــد  نري ــا  م

ــة  ي ــة والداخل ي الذات ــات  فــإن كل املعطي

ــة وتشــابكات األزمــة الســورية  واإلقليمي

لســنا  ــي  ت ال ــة  ب املتقل ا  ومســاراته

مــا  كل  أن  ــى  عل تجمــع  اآلن  بصددهــا 

فــا  ومؤقــت،  ــي  آن ا  ســوري ــي  ف يحــدث 

أن  إال  ــم.  دائ ــزوح  ن وال  ــت  اب ث انتصــار 

جماعــات املتطرفــة  املؤكــد أن ال مــكان لل

ــذي  ا ال ــي مســتقبل ســوري ــن ف ي ي واإلرهاب

بعــد. ــه  معامل يتحــدد  ــم  ل

ــات، يحــاول  حــن والصعوب ورغــم امل

املنطقــة  داخــل  ــي  ف ــن  عفري ــي  أهال

ــف  مختل ــي  ف العمــل  معــاودة  ــا  وخارجه

وعزيمــة،  ــات  بثب أمكــن  وبمــا  جــاالت  امل

ــر  تحري ألجــل  ــم  ه نضال ــون  ويواصل

ــي وقــٍت  ــن االحتــال، ف ــم مــن براث ه منطقت

ــي نفــوس  ــأس ف ي ــه التملمــل وال ــدب في ي

حة ونفــوس  عناصــر امليليشــيات املســل

ــد أن  ــة، وال ب ــي املنطق ــم ف ه ــم توطين ــن ت م

ــق  ــى أي مســتنقٍع قــد انزل  إل
ً
ــا ب ــرى قري ن

ــورون. ه املت ــك  ئ أول

أن  ــار  اعتب ــى  وعل ــن«،  الرافدي ــالد  ب

أســاس  ــى  عل ــل  القت أجــازوا  القــادة 

ــث  حي مــن  ســواًء  واســع،  ــف  تصني

 ،
ً
أيضــا ــي  السيا�س املوقــف  أو  ــة  الهوي

ــول  ــة وقب ــد للدمقراطي ــف املؤي كاملوق

ــي  ف املشــاركة  ــة،  ي البرملان النظــم 

ــات...  واالنتخاب السياســية  ــة  العلمي

القــادة  وصغــار  ــن  ي ل املقات فــإن  ــخ،  ال

ــرة  الدائ ــك  ل ت مــن  ــى  حت وســعوا  قــد 

لتطــال   
ً
أصــال الواســعة  »املشــرعنة« 

ــم  ت أن  ــى  إل  ،
ً
أيضــا ــدة  بعي هوامــش 

جــردة  ــة امل  بحســب الهوي
ً
ــا ن ــل عل القت

ملعتقــدات  مخالفــة  ــة  ي فعال ــة  أي عــن 

ــوارث  ــي املت داعــش، كاالنتمــاء الطائف

ــي  املزاج ــل  القت عــن   
ً
فضــال فقــط، 

ــة  املادي ــح  املصال ملعــادالت  خاضــع  وال

. ــخصية لش وا

إن بروز تنظيم الدولة اإلسالمية 

جــازر  امل ــه  وارتكاب والشــام  العــراق  ــي  ف

ونســف  ــب  التخري بأعمــال  ــام  والقي

ــة  األدل أحــد  عــّد 
ُ
ت ــة  الدول مؤسســات 

ــي  حكومت ــة  صالحي ــاء  ه ت ان ــى  عل

الســابقة  بصيغتهمــا  وبغــداد  دمشــق 

جتمعــات  امل أزمــة  ترجــم 
ُ
وت جهــة،  مــن 

ــٍة  جه مــن  ــا  ه في الســنية  ــة  ي العرب

ــروز  ب ــَر  عبَّ فقــد  ــي  وبالتال أخــرى، 

ــال  ــن اكتم ــه ع ــد أوجه ــي أح ــم ف التنظي

ــكيل  ــادة تش ــة إلع ــروف املوضوعي الظ

ــى  ــي ســوريا والعــراق عل وتأســيس دولت

ــدة،  جدي وسياســية  دســتورية  أســس 

ــن حــق  حــدود، وتأمي ــل ال ــه تعدي بمــا في

لشــعب  ــي  السيا�س ــر  املصي ــر  تقري

بصيغــة  تكــن  ــم  ل وإن  كوردســتان، 

ــي.  ــاد كونفدرال ــل إتح ــي ظ ــا ف ــة وإنم تام

اإلســتراتيجية  ظــل  ــي  وف ــك  لذل

ــواب  أب أوســع  ــح  فت يمكــن  ــرة،  املتغي

ــات،  حــوار مــع كافــة األطــراف واملكون ال

ــى  إل للوصــول  العــرب،   
ً
وخاصــة

ــة  الدول وحــدود  ألشــكال  توافقــات 

ــا  ه إعالن إعــادة  املمكــن  ــة  االتحادي

ــودة  ــام ع ــق أم ــد الطري ــا، وس ه وصياغت

ســلطات  ــك  وكذل ــف  والعن اإلرهــاب 

االســتبدادية  ــة  الدول ومؤسســات 

. ــة ب لصل ا

ــوان »مقدمــات  * جــزء مــن دراســة بعن

عســكرية  كقــوة  داعــش  ــور  ظه

ــا  ــة تكرارهــا«، قّدمه ي ل ــة، وقاب وأيديولوجي

حــول  ــي  الدول ــدى  »املنت ــى  إل ــب  الكات

ــرة 6-8 تمــوز  ــي الفت ــذي انعقــد ف داعــش«، ال

ــودا  ــة عام ــان – مدين ــة بيلس ــي صال 2019، ف

ــرة. جزي ال ــم  ي بإقل

داعش كحلقة رئيسية ... تتمة

شوكت كرداغي
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ــا أتذكــره هــو  ــّى م ــي، جل  انتظــار أب
ً
أيضــا

ــد  ــا البعي ــي بيتن ي ف ــب خش ــلم ال ــك الس ذل

ــى  ــذي كان عل ال ــك الســلم  ــب، ذل القري

ــا  ــه عن ه ي ــا وت ــة االســتعداد إلبعــاده عن أهّب

ــم. العال وعــن 

كان  ــي  ت ال  - ــك  ل ت حظــات  الل ــي  ف

ذاك  ومــن   - ــون  يلعب ــا  ه في األطفــال 

ــه  ربيبت ــت  كن ــث  حي األفــق  املنظــور 

ــا  م ــد  ي تقل  
ً
مــرارا ــت  حاول ــون  ل ال أراقــب 

ــد  ــب البعي ــي الغائ ــي أب ر�س
ُ
ــي أ أراه، ولك

ــي  ــى البرزان ــدأت برســم صــورة مصطف ب

ــم  ل ــره،  إث فيعــود   
ً
ــدرا ن كان  ــه  كأن كمــا 

ــى  ليل صــورة  رســمت  ــك  لذل ــي،  أب يعــد 

 
ً
ــا دوم أرســم  ــت  كن وهكــذا  قاســم، 

ــى  عل ــب  الطي ــه  ب لقل ــة  ب القري الصــور 

ــه.  عودت أمــل 

ذاك  خــال  مــن  ــي  يراقبن ــي  أب كان 

ترســله  الســماء  ــت  كان ــذي  ال ــف  الطي

ــي  ن ــك انتاب ــا، لذل ن ــي مــن خــال نافذت إل

ــى  ــت عل ــب، هــو إذا مــا واظب شــعور مري

ــي  أب عــاد  ــا،  إلين ــي  أب ســيعود  الرســم 

ــو  ــى الرســم بعــد ذلــك كمــا ل وواظبــت عل

، إثر ذلك، تحول 
ً
 خفيا

ً
 وعدا

ً
كان أيضا

مــن  ــط  ب يه ــذي  ال الشــعاع  ــى ذاك  إل ــي  أب

ى  ــن يســع ــى لوحــة أي كائ ــي عل مــكان خف

ــف  الطي كان  ــي  أب الرســم،  ســبيل  ــي  ف

ــي كان الشــعاع ذاك الــذي هبــط  ذاك، أب

ــى  ــي تحــول إل  مــن النافــذة - أب
ً
 مــرارا

ً
مــرارا

 مــن 
ً
ــا  هرب

ً
ــا مجــددا اللوحــة إذ غــاب عن

ــا،  ي أملان ــة  دول ــث  حي الســوري  النظــام 

ــازي  ن ــد  ي ــى  عل ســنوات  بعــد  ــي  أب ــل  ت
ُ
ق

يصادفــه  ــي  أجنب أول  ــد  توّع قــد  كان 

ــي  أب طــرق  ــجن،  الس مــن  خروجــه  بعــد 

ــذي  ال األمــر  رأســه،  ــى  عل ــه  بمطرقت

ــب  طل ــى  إل ــة  ي األملان حكومــة  بال دفعــت 

ــه،  موت ــل  قب ملشــاهدته  ــي  إل الدعــوة 

ــا، حيــث  ــي هن ــي مــن دون إذن من ووجدتن

ــا. ي أملان ــة  ــي دول ف ــا اآلن  أن

ــك  ل وت ــا  ن بيت ــك  ذل ــر  إث تركــت 

ــو  تدل ــت  كان ــي  ت ال املتعــددة  ــاف  األطي

 كل 
ً
ــا، تركــت أيضــا ــّي، إلين مــن الســماء إل

ي،  دراســات ــة  ن املدي ــك  ل ت ــي  ف عشــته  مــا 

ــي،  ــات املرتبطــة مــع أب املعاهــد، الذكري

ــي  أب وشــاهدت  ــكان  امل هــذا  ــى  إل ــت  وجئ

ــي.  عين ــراه  ت أن  دون  ــة  جث

أســتوعب  ــم  ل قــط،  أســتوعب  ــم  ل

 
ً
مجــددا ســأصطدم  ــي  أن  ،

ً
ــدا أب  ،

ً
ــا بتات

ــر  عب يشــع  كان  ــذي  ال ــف  الطي ــذاك  ب

ــم  ل  - ــي  أب ــاب  غي نافــذة   - النافــذة 

ــا  ــدة مــا كان وم أســتوعب لســنوات عدي

ــد،  بعي مــكان  ــي  ف ســيحدث  ومــا  حــدث 

ــي عشــناها  ت ــة ال ــك األمكن ل ــد عــن ت بعي

النظــام  رهــاب  ــر  إث تشــرد  ــة  كحال

ي،  القامشــل ــل  مث ــة  أمكن الســوري، 

 . ــن  عفري قــرى  مــن  ــد  والعدي ــب،  حل

كان   - األم  اللوحــة  كان  ــذي  ال ــي  أب

اللوحــة،  ــزل  ي ــم  ول كان  األب،  اللوحــة 

ــم،  ه ــه لقومــه، للدفــاع عن إذ وهــب حيات

ــم، تصــدى لاســتبداد  ه ــم عن لصــد الظل

ــة  ــي دول ــازي ف ــد ن ــى ي ــل عل ت
ُ
ــوريا، ق ــي س ف

ــا اآلن.  ــث أن ــا حي ــدة، هن بعي

ي  حاولت ولم أزل إعادة اللوحة الت

ــة،  الطفول حظــات  ل ــي  ذهن ــي  ف ــت  كان

ــه - إنقــاذ  ــي ســبيل - رغــم موت ســعيت ف

جــاف((  ))الع الســنوات  ــك  ل ت مــن  ــي  أب

ــاك  هن ــا  أن اآلن،  ــا  هن ــا  أن عاشــها،  ــي  ت ال

هــذا  اللوحــة.   / ــي  أب ــر  أث ــي  ف ــا  أن اآلن، 

ــو أكتــب  ــي ل ، ألنن
ً
 جــدا

ً
جــزٌء مكثــف جــدا

ــي،  حيات مســيرة  مــن  األخــرى  األجــزاء 

ــل  ي القل أو  ــا  ه من ختصــر  امل ــو  ول ــى  حت

ــي  ــدي ألم ي  عــن تقل
ً
ــا ــا - مث ه ــل من ي القل

ــف  ــاء( وكي  )مصممــة األزي
ً
ــة حقــا الفنان

ــت  كن ــا  وأن ــا  تصاميمه ترســم  ــت  كان

لطــال   - ألقلدهــا  ــا  ه من بالقــرب  ــس  أجل

 
ً
إذا ــي،  ننته ــن  ول  

ً
ــرا ي كث ــث  حدي ال ــا  ن ب

ــث  حدي ــد هــذه النقطــة ولل فلنقــف عن

ــة. بقي

ــة  عاملي مــدارس  ــاك  هن هــل   •

ي؟  ــم الفــن التشــكيل ــي عال مختلفــة ف

موجــودة،  املــدارس  هــذه  ــت  كان وإن 

ــة  الفنان ــي  تنتم مدرســة  أّي  ــى  فإل

. ؟ ن جنكيمــا

ــدة  مصي ــي  ل بالنســبة  االنتمــاء    -

تجــد  قــد  ــا،  ه في وقعــت  إن  وخدعــة 

وســتبحث  نفســية،  وعكــة  ــي  ف نفســك 

ى  ــد، وســتبق ــيء جدي ــد عــن �س مــن جدي

ــن تكــون أنــت  ــي هــذه الدوامــة، هكــذا ول ف

ــة  ــدارس عاملي ــة م ّم ــوال ث ــكل األح ــت. ب أن

ــد  ــي ض ــم أن  )رغ
ً
ــا ــن عموم ــي الف ــدة ف عدي

تواضــع،  ــكل  وب املدرســة(  ــح  مصطل

ســبيل  ــي  ف ى  أســع أزل  ــم  ول ســعيت، 

ــّى مــا  ــن، جل وجــود اإلنســان، وجــود الكائ

ــك. ذل ــل  وقب اآلن  ــي  يهمن

نيســان  شــهر  ــة  نهاي ــي  ف  •

ــى جانــب باقــة مــن  املنصــرم، شــاركِت إل

ــي املعــرض املشــترك  ــن الكــرد ف ي الفنان

ستراســبورغ  ــة  ن مدي ــي  ف ــَم  أقي ــذي  ال

ــه  في شــارك  ــث  حي الفرنســية، 

ــة؛ بمــاذا  ــن دول ي ــة ثالث ــون مــن قراب فنان

معــارض  ــي  ف شــاركِت  وهــل  شــاركِت؟ 

أخــرى؟.

ــم  ــذي أقي ال ــي املعــرض املشــترك  ف  -

ــي  ــة ستراســبورغ الفرنســية - ف ن ــي مدي ف

أحد متاحفها املهمة - شاركت بعملين 

)الرســم(:  ي  التشــكيل الفــن  مجــال  ــي  ف

واألخــرى  ــرآة(  )امل ــوان  بعن واحــدة 

ــي مــن  الثان )اإلطــار(. وبالنســبة للشــق 

ــر  ي بالكث شــاركت  نعــم  الســؤال  هــذا 

ــي  ف ــة  جماعي وال ــة  الفردي املعــارض  مــن 

ــر  غي ــي  إن ــرف  وأعت ــا.  أوروب ــي  وف ا  ســوري

ــى  ــة وحت ــة اإلعامي ــدة مــن الناحي ه مجت

ــن  ــان ع ــة واإلع ــن الدعاي ــن ف اآلن ال أتق

ى أي  ي الفنية عل ي أو مشاركات معار�س

السوشــيل  ــي  ف ي  حســابات مــن  حســاب 

، ربمــا ألن اإلعــام 
ً
 جــدا

ً
ــادرا ن ــا إال  ميدي

ــي،  اهتمامات آخــر  مــن  هــو  ــة  والدعاي

ــي  ل معــارض  ــاك  هن ــت  كان ــم  العل مــع 

ــي  ف ا  ســوري وشــهداء  لســوريا  إهــداء 

ــة،  ي األملان والصــاالت  املتاحــف  بعــض 

ــا عــدة مشــاريع عــن قصــة  ه وقّدمــت في

ــب  يغي كان  ــي  ت ال حظــة  الل مــن  ــي  أب

ــئ،  املفاج ــه  ل رحي حظــة  ل ــى  إل ــا  عن ــا  ه في

دعــوة  أي  ــي  تأتين ــت  كان عندمــا  ــى  حت

عمــل  فكــرة  أو  ــي  مدينت خــارج  ــة  فني

عــروض  أي  أو  ــي  عن ــي  فن ــاج  ِربورت أي 

ــب  الغال ــي  ف ــا  ي أملان ــة خــارج وداخــل  فني

ــورة  ث ال بعــد  وخاصــة  ــا،  أرفضه ــت  كن

، ابتعــدت عــن 
ً
ــا ب الســورية بســنة تقري

اآلخــر  وعــن  العــروض  وعــن  اإلعــام 

ــت  ــل بصم ــت أن أعم ــام وفضل ــكل ع بش

 
ً
حظــة، مــن اآلن فصاعــدا ــى هــذه الل حت

ــة وحاضــرة  ب  مــا قري
ً
أود أن أكــون نوعــا

ــر.  أكث ومتواجــدة 

الوطــن،  مســاحة  ــي  ه مــا   •

ــان؟. ــات جنكيم ــي لوح ــة ف ــرأة والبيئ امل

ــاس  ن ــد مــن ال - الوطــن - ربمــا العدي

مــن  لكــن  األمــر-  هــذا  عــن  ــوا  تحدث

ــكل األحــوال،  منظــوري هــو مــا أرســمه، ب

ــرء ومســتقبله هــو  الوطــن هــو ذاكــرة امل

أحــام املــرء، ويمكــن القــول أن الوطــن 

ــى  عل وإضافــة   ،
ً
ــا تمام ــرء  امل ذات  هــو 

ــك  ــو تل ــل ه ــى األق ــي عل ــبة ل ــك، بالنس ذل

ى داخله  ا املرء إل ي ينظر منه النافذة الت

أجــل  ــي،  خف ال الضــوء  ــك  ذل ويبصــر 

ــى  إل يرشــده  ــذي  ال ــور  ن ال

 ...
ً
اما

ت
الوطن هو ذات املرء �

اص، يفتقد إىل الروح الصادقة خ ش
�

أ
ي لل

مال الفطري احلقي�ت املرأة والرجل اكئنان متوحدان... كوكبنا يفتقد إىل احلج

لقاء مع جنكيمان عمر ... تتمة
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ــى هــذه األخيرة  ــق، حت حيــث األمــان املطل

ــا  ن حيات ــي  ف ــا  تحقيقه صعــب  ربمــا 

ــوهها اإلنســان بســبب  ــي ش ت ــة ال األرضي

ــي  ت ال ــة  خاطئ وال ــة  املؤمل ــات  البرمجي

ــا وابتعــد عــن  ه ــا وفي ــا ومعه ه ي ترعــرع عل

بالنســبة  ــا  أم ــه.  حقيقت وعــن  ــه  فطرت

بالنســبة  لســؤالكم،  ــي  الثان للشــطر 

كمــا  ــا  ه ي إل أنظــر  ــي،  أعمال ــي  ف ــرأة  امل ــي  إل

ــي  ف الرجــل  مــع  ــي  متماه ــن  كائ ــا  ه أن ــو  ل

ــة  ئ ي ب وأوالد  ــات  ن ب ــا  ن أن ســيما  اللوحــة، 

وال  تســاهم  ــا  ه في ــرأة  امل ــت  كان شــرقية 

الرجــل  ــب  جان ــى  إل  
ً
ــا دوم تســاهم  ــت  زال

حراســة  ال ــة،  حراث ال ــت،  البي ــاء  ن ب ــي  ف

 - القطعــان  حراســة  ــت،  البي حراســة   -

ــي  ــكل األحــوال ف ــرأة مســاهمة ب ــت امل كان

ــد.  ل الب ــة،  القري ــكان،  امل ــت،  البي ــاء  ن ب

ــي  ن أن ب االدعــاء  ــد  أري ال  ــل  ب أســتطيع  ال 

ــر  ب ــي أعت ن ــا مظلومــة، ألن ه ــرأة كون مــع امل

ــا  ه ب ــب  تطال ــي  ت ال ــرأة  امل حقــوق  مفــردة 

املرأة بحد ذاتها حالة عنصرية ونقص 

ــة نظــري،   هــذا مــن وجه
ً
ــا، طبعــا اتجاهه

ــر مــن  ي ــج الكث ــرأي قــد يزع ال ربمــا هــذا 

ــكل  ل ــة  اي ه ن بال لكــن  ــف،  اللطي ــس  جن ال

ــل،  ــا التقب ــه وعلين خــاص ب ــا فكــره ال مّن

ــي  ف أزل  ــم  ول كافــة األعمــال ســعيت  ــي  ف

مامــح  مــع  ــرأة  امل مامــح  دمــج  ســبيل 

 ربمــا 
ً
ــيء أمــرا ــي هــذا ال�س ــت ف الرجــل، رأي

ــورة  ل ــي ب  ف
ً
ــة ــاهم حقيق ــد س ــاهم أو ق يس

اإلطــار  ذاك  املشــترك،  ــش  العي ذاك 

ســبيله،  ــي  ف البشــرية  ســاهمت  ــذي  ال

ــا  م ــم،  مــن الظل ــن  الكائ إنقــاذ  أال وهــو، 

ــك  كذل الرجــل،  يعيشــه  ــرأة  امل تعيشــه 

ــى  عل ــي  نف�س إرغــام  ــى  عل قــادرة  لســت 

ــى الرجــل أو الرجــل  ــرأة عل فضــل امل
ُ
أن أ

 
ً
ــى املــرأة، بكافــة األحــوال أشــعر دائمــا عل

ــق منهمــا  يعب ــن متوحــدان،  ي ن كائ أنهمــا 

ــك  ل ت الوقــت  وبنفــس  حــب  ال رائحــة 

ــة لألســف- تلــك  ــة واألبدي القســوة األزلي

ــا.  كوكبن ــى  عل البشــر  يعيشــها  ــي  ت ال

مــا   
ً
ــرا ي تأث ــة  الغرب ــرك  ت ت هــل   •

ــك؟. أعمال ــى  عل

الســؤال  هــذا  ــى  عل ــت  جاوب ربمــا   -

مــن خــال الســؤال الــذي ســبقه، بكافــة 

ــأن  ب اإليمــان  تمــام  ــة  مؤمن ــا  أن األحــوال 

ــون  ــر يعيش ــي، كثي ــوم باطن ــة مفه الغرب

ــة  الغرب بمــا معناهــا،  هــذه، أي  ــة  حال ال

ــكان  ــرء عــن امل ــاب امل ــة بغي ليســت مقترن

ــة  ــون الغرب ــد تك ــا ق ــه، ربم ــد في ــذي ول ال

ــس  ي ل ــذي  ال ــحري  الس ــوم  املفه ذاك 

مــن  ــة  ّم ث ــا،  وصفه أحدهــم  مقــدور  ــي  ف

الشــعور  ــه  وينتاب ــه  يت ب داخــل  ــش  يعي

ــاه  يتمن بمــا  ــرن  مقت األمــر،  ــة،  بالغرب

ــذي  ال ــكان  امل عــن  ــد  بعي أحدهــم  املــرء، 

ــه  أمنيات عــن  ــد  بعي أحدهــم  ــه،  في ــد  ول

ــه وعــن  وأحامــه، أحدهــم بعيــد عــن قلب

ــد  بعي أحدهــم  ــه،  بداخل ــذي  ال ــور  ن ال

ــن أوالده ،  ــد ع ــم بعي ــه، أحده ــن والدت ع

ــة.  ــف للغرب  ال تعاري
ً
وهكــذا وهكــذا، إذا

ــة  كردي ــة  فني قامــات  ــاك  هن  •

ــث  حي الفــن،  هــذا  ــم  عال ــي  ف شــامخة 

ــن  ــف تنظري ــة، كي ح ــاٌت واض ــا بصم له

وهــل  الكــردي،  ي  التشــكيل الفــن  ــى  إل

ــة  ــق بالبيئ ــة تتعل لــه خصوصيــة معين

ــراث؟. ت وال جتمــع  وامل

ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي الفنان مــن  ــد  العدي  -

ســاهموا بطريقة ما بحســب أســاليبهم 

مــا  ــي صياغــة  ف ــل  ب ــورة  ل ب ــي  ف ختلفــة  امل

ناقــدة،  لســت  ــم.  ه بيئت داخــل  عاشــوه 

 - التجــارب  ــك  ل ت ــم  أقّي ــي  ك  ،
ً
حقيقــة

ــة.  للغاي وهامــة  ــة  ثمين ــا  ه ب أغل ــي  ت وال

مجتمــع  ــكل  ل األحــوال  بكافــة 

ــا الفــن  ــا تتبعن : إذا م
ً
ــا ــه مث خصوصيت

ســوف  ــال  املث ســبيل  ــى  عل ــدي  الهن

ــدي،  جتمــع الهن ــا يمــس امل ــه م حــظ في نل

اعتقــادي  حســب  ــي  كاف ــال  مث وهــذا 

ــد  ول ــي  ت ال ــة  ئ البي يرســم  ــان  فن ــأن كل  ب

نتيجــة  الفــن  ــأن  ب ــرن  األمــر مقت  - ــا  ه في

ــي  ــك التراكمــات الت ل ــة، ت تراكمــات معين

 
ً
ــا ــا بعيــون دقيقــة قلي ه ي ــا إل إذا مــا نظرن

ــه ال يمكــن  حــظ بحســب اعتقــادي أن نل

النحــو.  هــذا  ــر  غي ــى  عل الفــن  ــف  تصني

ــود  ت مــاذا  ــام،  خت ال ــي  ف  •

ــدة«؟ »الوحـ لقــّراء  ــه  قول جنكيمــان 

ــا  ن أن أقــول  أن  أود  ــام  خت ال ــي  ف  -

ــة،  حقيقي ــا ال ن ــى فطرت ــاج العــودة إل نحت

ــن  حي ــن  ي ب ــة  حقيقي ــوة  خل ــى  إل ــاج  نحت

ــط  يحي مــا  كل  مــن  ــحب  ننس ــن،  وحي

وخاصــة  ــة،  خارجي ــم  عوال مــن  ــا  ن ب

ــع  جمي وعــن  ــا،  ميدي السوشــيل  ــم  عال

ــم  والعال ــة  ي اإللكترون الشاشــات 

ــي  لك ــي،  الواقع ــى  وحت ــي،  االفترا�س

ي  ــا، ونق�س ن رتــب دواخل
ُ
ــا ون ن نعيــد توازن

ــر  أكث لنكــون  ــا،  ن ذوات مــع  ــر  أكث  
ً
ــا وقت

ومــع  أنفســنا  مــع   
ً
وإخاصــا  

ً
ــا صدق

ــش  ــذي نعي ــا هــذا ال  كوكبن
ً
اآلخــر، حقــا

ــر  ي ــر الكث ي ــى الكث ــه يفتقــد إل ي ــه وعل في

ــي  حقيق ال الفطــري  جمــال  ال مــن 

ــروح  ال ــى  إل يفتقــد  ــخاص،  لألش

ــي  ــون ف ــاج أن نك  نحت
ً
ــة ــة، حقيق الصادق

ــه،  توازن للكــون  ــد  لنعي البشــر  ــة  ب مرت

ــه مــع نفســه  فاإلنســان بعــدم مصداقيت

ــات  ــة العاق ــي زعزع ــاهم ف ــر س ــع اآلخ وم

ــه،  كل الكــون  ــة  خل خل ــى  وحت ــة  الطيب

ــد  جدي ــان ال ــاج اإلنس ــذا يحت ــا ه فكوكبن

ــذي  ال بوضــوح،  حــب  ال ــي  يعط ــذي  ال

عــدم  أو  انحرافــه  او  ــه  أخطائ ــي  يرم ال 

ــى  ــرف عل ــى اآلخــر، وليعت ــه عل مصداقيت

ــده  ــوال أن عن ــن نفســه ل ي ــه وب ين األقــل ب

أي  اســتطاع  ــى  لم هــذا  ــكل  ل اســتعداد 

ــر مســاره نحــو  ي ــه، تغي ي ــر عل ي آخــر التأث

ــد،  الوحي املســؤول  هــو  ــد،  يري ال  مــا 

 
ً
ــا ن خائ نفســه  ــرى  ي أن  ــى  عل قــادر  ــه  ألن

ــو  ل مــاذا  ــخ.  إل ــى…  إل  
ً
ــا كاذب أو   

ً
ســارقا أو 

تســأل نفســك مــرة واحــدة كيــف أتصــل 

ــوري؟. ن ب

الشــكر  ــكل  ب ــدة«  »الوحـ تتقــدم 

هــذا  ــا  منحن ــى  عل ــرة  القدي ــا  لفنانتن

ــكل  ول ــا  له ــن  ي آمل ــا،  ه وقت مــن  جــزء  ال

ــق. والتأل النجــاح  الكــرام  ــا  فنانين

لقاء مع جنكيمان عمر ... تتمة

 وترقب
ٌ
بني اآلمنة واآلمن خوف

د. بنكين حمزة
ــان, يقــرأ  حفّي ــأ للناظــر أنهمــا ص ي ه يت

ــاراٍت  عب جــّوال  ال هاتفــه  مــن  أحدهمــا 

يســيران  وهمــا  ــة  اآلمن باملنطقــة  تســتهزأ 

ــا,  تركي حــدود  ل جــاورة  امل القــرى  ــي  ف

ــط  حائ ــيء  ف ــي  ف ــس  تجل جــوز  ع الحــت 

ــا أمــام  ــي تغــزل صوفه ــي وه ــا الطين منزله

 :
ً
متســائال أحدهمــا  يبادرهــا  ناظريهمــا، 

جــّدة؟  ــا  ي ــة  اآلمن املنطقــة  مــع  ــِت  أن هــل 

ــف 
ّ
وخل ــا  مغزله ســّمر  قــد  الســؤال  ذاك 

هــل  ــل,  جمي ال اهــا  محّي ــى  عل  
ً
ا جان اســته

صديقــه  بادرهــا  جــّدة؟  ــا  ي ــة  كردي ــت  أن

رفعــت  العفــوّي,  الســؤال  ــذا  ه ب اآلخــر 

ــدي,  ول ــا  ي ــا  أن ــة  كردي أجــل  بقــوة:  ــا  ه صوت

ــا الطــرش بعــد  ــم يصيبن حــك الســائل ل ض

جهــورّي؟  ال الصــوت  هــذا  ــم  فل جــّدة،  ــا  ي

مــن  ــّي  أم ــا  ن أنقذت لقــد  بحــزٍن،  ســردت 

ــا  ــي بقريتن ــش الترك جي ــا ال ه مجــزرة ارتكب

ــوح  ل ــة ت ــت القري ــث كان ــك ـ حي ل الوادعــة ت

ــم  القائ العــازل  جــدار  ال ــف  خل لهمــا 

فيمــا  ــزوج  ت لن ــي،  ل عــٍم  ــن  واب ــا  أن ـ   
ً
ــا ث حدي

ــت  وكان  ،
ً
ــدا ول عشــر  ــة  ثالث ــا  وأنجبن بعــد 

نســمعها  ــكاد  ن ال  بخــوف  تهمــس  ــي  أم

أرفــع  اآلن  ــذا  ل هــذا,  تنســوا  ال  ــرد  ـ
ُ

ك نحــن 

ــن  ل  :
ً
ــال قائ أحدهمــا  حــك  ض ــي؛  صوت

ــاننا  ــالع لس ــا أو اقت ن ــا إبادت تســتطيع تركي

جــدة  ال ــت  أنجب قــد  هــا  جــذوره,  مــن 

ــن  ي مــع احتياطي قــدم  كــرة  ــق  وحدهــا فري

بسياســتها  ــا  تركي ــح  تفل ــن  ول ــن,  ي اثن

لقــد  شــئت  بمــا  ــق 
ّ
عل هــذه؛  ــاء  الرعن

ى  شــت مــن  وتخرجــوا  أوالدي  ــع  جمي درس 

ــا تكــذب  ــة، تركي جامعي االختصاصــات ال

ــة أو  ــي بخصــوص املنطقــة اآلمن فيمــا تّدع

ي  ــش بأمــان نســب املمــر اآلمــن، فنحــن نعي

ــب،  حبي ــا ال ــق وطنن ــع مناط ــن جمي ــر م أكث

ــي  خــروج مــن منزل ــي أحــد مــن ال ــم يجبرن ول

شــرطة  ومخافــر  ســير  شــرطة  ــا  ن فل هــذا, 

أشــداء  ــون  ل ومقات ــا،  ن أمان ــى  عل تســهر 

أروع  روا 
ّ
ســط وقــد  بأرواحهــم،  ــا  ن يفدون

ــى  أعت ــى  عل بالقضــاء  ــة  البطول مالحــم 

ــم  بتنظي ــة  ل ممث ــة  ي وإرهاب ــة  ظالمي قــوة 

ــي  ــة الت ــة الكارث ــة )داعــش( مــن بداي الدول

ــى  عل ــق  نطل ــم  ل اآلن  ــى  إل ــا،  بوطنن ــت 
ّ
حل

برصاصــة؟  ــك  بال فمــا  وردة  ــى  حت ــا  تركي

جــوز  الع هــذه  مــن  اآلن  ــى  تخ�س ــا  تركي

ــا  ه ت قال ــدي  ول ــا  ي ــك  جب تع ال  قــد  ــي  الت

ــد,  جي الكــردي ال ــد  ــا تري ه إّن ــي تبتســم,  وه

بنظرهــا؟  ــرد  ـ
ُ

الك مــن  ــد  جي ال تعــرف  هــل 

ــا  ي ــت  املي هــو  ــا  تركي بنظــر  ــا  من ــد  جي ال

ــه,  تحت أو  ــرى  ث ال فــوق  كان  ســواًء  ــدي،  ول

ــا  ــي فــوق وهــو ميــت ي وهــل هنــاك مــن يم�س

جن  ــا بســؤال وهــو مســته جــدة؟ يقاطعه

ــا  ه أحضان ــي  ف ــع  القاب أجــل  ــا,  ه ث حدي مــن 

ــا  تركي ــدأ  ه ت ــن  ول لسياســاتها،  واملصفــق 

ــك,  ــا يشــهد بذل ، وتاريخه
ً
ــه أيضــا ل إال بقت

ــك  وكأن  
ً
قنصــا ــي  زوج ــت  قتل ــي  الت ــا  تركي

ــى  يرع وهــو  ــه  لتأكل  
ً
عصفــورا تصطــاد 

عــن  ــل  مي مــن  ــر  أكث بعــد  ــى  عل أغنامــه 

ــا  ــا كم ــى أمانه ــث عل ــازل الباع ــا الع جداره

ــي  ــر هنــاك ف ــر املقاب دّم
ُ
ــي ت ــا الت ــي, تركي تّدع

قــذرة  حة  مســل ــل  فصائ ــادي  بأي ــن  عفري

ــى  ــد حت ــي ال تري حقــد واملــال، فه أعماهــا ال

ــد  تري ــا,  موتان ــى  عل ــّدل  ت ــة  كردي شــواهد 

ــر  ي لتغي ــا  هن ــا  ن مــن منازل ــا   إخراجن
ً
أيضــا

ــة  الكردي ــة  والهوي الســكانية  ــا  تركيبتن

ــرة,  الصغي ــة  جغرافي ال البقعــة  لهــذه 

ــى  ــو عل ــة شــعٍب يرب ــا حــّل قضي ــى تركي عل

ــا  ه ــي داخل  مــن البشــر ف
ً
ــا العشــرين مليون

مــن  الصفــر  ــة  معادل وتحقــق  لتســمو 

ــران وســوريا  ــى إي ــا كمــا عل ه ي املشــاكل, وعل

ــراف بكردهــم وحقوقهــم املشــروعة  االعت

ــي شــرقنا  ف ــل ليعــّم الســالم  كشــعٍب أصي

هــذا.
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ــي  ــة ف ــة بعــد إصــدار قــرار اإلقال متواصل

ــاك أنشــطة  ــت هن ــاث، وال زال ث املــدن ال

والشــرطة  األمــن  أن  إال  ــة،  جماهيري

ــف  والعن بالقمــع  ــا  معه ــت  تعامل

النشــطاء  مــن  البعــض  ــت  واعتقل

ــة  إدان وســط  ــن،  حامي وامل ــن  ي حفي والص

الكــردي  الوســط  ــي  ف واســعة  شــعبية 

ي بشــكل عام داخل تركيا؛  والديمقراط

اإلنســان  حقــوق  منظمــة  وحســب 

ــن تجــاوز األلــف  ي ــة أعــداد املعتقل التركي

ــن  ــر ع ــات التعبي ــاك حري ه ت ــب ان ــى جان إل

التظاهــر. وحــق  ــرأي  ال

ــي... وصــف  الداخل املســتوى  ــى  وعل

ــي  ــي HDP ف حــزب الشــعوب الديمقراط

ــاب  ــه »انق أن ــة ب ــرار اإلقال ــاص ق ــان خ بي

ــاه  إي  
ً
ــرا ب ــد وواضــح«، معت ــي جدي سيا�س

السياســية  ــإلرادة  ل ــة  معادي خطــوة 

ممارســة  ــا  ه وأن الكــردي«،  للشــعب 

ــة.  للديمقراطي ــة  وضرب فاشــية 

ــس  ي الرئ ــي-  تميل ســيزاي  ــدد  ن كمــا 

وقــال  العــزل،  بقــرار  حــزب  لل املشــترك 

ــة  ي »العرب مــع  ــة  مقتضب ــة  ل مقاب ــي  ف

ــة  حكومي ال اإلدارة  »تصــرف  إن:  ــت«  ن

ــى  عل انقــاٌب  هــو  الطريقــة  ــذه  ه ب

ــا  ن ات بلدي ــة، وعــزل رؤســاء  الديمقراطي

ــم  القي ــى  عل  
ً
حــا واض  

ً
ــا جوم ه ــل  يمث

ــون  وقان ــة  للديمقراطي األساســية 

ــارات  خي ــي  يحم ــذي 
ّ
ال ــة  ي حل امل اإلدارة 

ــه«. وإرادت الشــعب 

 كل من عبد هللا 
ً
وانتقد القرار أيضا

ــي الســابق، وأحمــد  ــس الترك ي غــول الرئ

حكومــة األســبق،  ــس ال ي ــو- رئ داود أوغل

وال  ــة،  للديمقراطي  
ً
مخالفــة ــراه  ب واعت

ــي. ــي الســلم االجتماع يســاهم ف

اســتنبول  ــة  بلدي ــس  ي رئ ــك  وكذل

انتقــد  املعــارض  ــو-  أوغل إمــام  أكــرم 

ى حسابه: »  ي تغريدٍة عل القرار، وقال ف

ــعب  ــل إرادة الش ــول تجاه ــر املقب ــن غي م

ــن«؛  ي منتخب ــات  بلدي رؤســاء  ــة  وإقال

مرافــق  ووفــد  ــه  زوجت مــع  زار  ــث  حي

ــى  والتق آب،   31 ــي  ف بكــر،  ــار  دي ــة  ن مدي

ــه  تضامن  
ً
ــا مبدي ــن،  ي املقال بالرؤســاء 

ــات  تحي »أحضــرت  وقــال:  ــم،  معه

إســطنبول«،  ســكان  مــن  ــون  ي مل  16

ــى صــون  ــة العمــل عل  بمواصل
ً
متوعــدا

ــع  ــون وصن ــة وســيادة القان الديمقراطي

ــح  ضري  
ً
أيضــا ــو  أوغل وزار  الســام. 

ــس  ي رئ ــي،  آلج طاهــر  الشــهيد  ــي  حام امل

ــي دياربكــر والناشــط  ــن ف حامي ــة امل نقاب

ــذي  ال ــة  الكردي حقــوق  ال أجــل  مــن 

 2015 ــي  الثان تشــرين   28 ــي  ف ــل  اغتي

ــة. ن املدي وســط 

ــة  خارجي ال باســم  ــة  املتحدث

أورتاغــوس  مورغــان  ــة  األمريكي

»إقصــاء  آب:   22 واشــنطن،  ــي  ف ــت  قال

ــن مــن قبــل حكومــة  املســؤولين املنتخبي

أمــر  حكومــة  ال مــن  ــن  بموظفي ــا  تركي

نأمــل أن   .
ً
ــق جــدا خطــورة و مقل ــغ ال ال ب

يتوافــق  بمــا  املســألة  تحــل  ــا  تركي ــرى  ن

ــاع  ب ــى ات ــجع عل ــة، ونش مــع الديمقراطي

ــق بالتعامــل مــع  ــج أوســع فيمــا يتعل نه

الكــردي«. الشــعب 

ــة  املتحدث كوســيجانيتش  ــا  ماي

ــي  ف ــة  خارجي ال العاقــات  ــة  جن ل باســم 

ــن  ب ن ــوم األث ــت ي ــي، أعرب االتحــاد األوروب

خطــة  ــال  حي االتحــاد  ــق  قل عــن  آب   19

الضــرر  حــق  تل ــا  ه إن ــت  وقال ــة  اإلقال

ــى أن   إل
ً
ــا، مشــيرة ــي تركي ــة ف بالديمقراطي

تركيا ال تحترم رأي الناخبين؛ حيث أن 

ــذ  من أنقــرة  ــم  ه ت ت ــي  األورب االتحــاد  دول 

كوبنهاغــن  ــر  ي معاي بمخالفــة  ســنوات 

ــجل  وتس االتحــاد،  ــى  إل لانضمــام 

ــاك حقــوق  ه ت ــن وان ــا قمــع املعارضي ه ي عل

ــات  حري ــى  عل ــق  والتضيي اإلنســان 

ــر. ي والتعب ــرأي  ال

 20 الفــرات،  ــاء  ب أن ــة  وكال وحســب 

ــس  مجل ــس  ي رئ ــب  كني ــدرس  ان فــإن  آ، 

أصــدر  ــة  ي األوروب ــم  ي واألقال ــات  البلدي

ــم  قلقه عــن  ــه  في أعــرب   ،
ً
ــا ي كتاب  

ً
ــا بيان

ــة  التركي حكومــة  ال اســتياء  ــال  حي

»هــذه   :
ً
ــاث، مؤكــدا ث ال ــات  البلدي ــى  عل

ــة  تنمي حــول  مخــاوف  ــر  ي ث ت املمارســة 

بطريقــة  ــة  ي حل امل ــة  الديمقراطي

.» ــدة جي

ــش  ــس ووت ت أمــا منظمــة هيومــن راي

نشــرته  ــان  ي ب ــر  عب ــا  ه ب جان مــن  ــت  فقال

حكومــة  قــرار  إن  آب،   20 ــاء  الثاث ــوم  ي

بشــكل صــارخ حقــوق  ــك  ه ينت أردوغــان 

ــة  الديمقراطي ــق  ويعي ــن  ي الناخب

ي  التنســيق ــر  املدي وذكــر  ــة.  ي حل امل

ــو  هي وآســيا،  ــا  أوروب ــي  ف للمنظمــة 

ويليامسون: »إن تشويه سمعة رؤساء 

بوجــود  الزعــم  خــال  مــن  ــات  البلدي

اإلرهــاب،  ــن  ي وب ــم  ه بين غامضــة  صــات 

كمــا  ــم،  ه ي ممثل مــن  األكــراد  يحــرم 

ــي  ــة ف ــن بالديمقراطي يعــرض كل امللتزمي

خطــر«. لل ــا  تركي

عقــدوه  ــي  حف ص مؤتمــر  وخــال 

 29 ــس  خمي ال ــوم  ي اســتنبول،  ــي  ف

خطــوة  ــة  الثاث الرؤســاء  ــر  ب اعت آب، 

»االنقــاب  ـــ  ب ــم  ه مناصب مــن  ــم  ه ت إقال

ــم ســيرفعون  ه ــن أن ــي«، مؤكدي السيا�س

ــى  عل  
ً
احتجاجــا الفضــاء  أمــام  شــكاوى 

ــوم  ــي ي ي؛ بينمــا ف ــة التعســف قــرار اإلقال

العاصمــة  ــي  ف التقــوا  آب،   28 األربعــاء 

ــي  ــي دول االتحــاد األورب أنقــرة مــع ممثل

ــة،  والســفارتين السويســرية والنروجي

ــاب،  ــذا االنق ــوا به ــن يقبل ــم ل ه ــوا أن وقال

حكمــة  امل ــى  إل شــكواهم  وســينقلون 

 
ً
إضافــة اإلنســان،  حقــوق  ل ــة  ي األورب

ــي  الديمقراط النضــال  ــة  مواصل ــى  إل

ــم  ه أن ــون  املمثل أفــاد  ــث  حي املشــروع؛ 

ــب. كث عــن  املوضــوع  ســيتابعون 

ــا  ه وتداعيات ــة  حال ال ــم  تقيي وعــن 

املقــاالت  مــن  ــر  ي الكث شــر 
ُ
ن ــا،  ه ومآالت

إعــام  وســائل  وأجــرت  ــات  ي والتحل

إذ  حــوارات،  ال مــن  ــر  ي الكث مختلفــة 

مقــال  ــي  ف ــار  أكت ــز  جنكي ــب  الكات أكــد 

ــا،  تركي أحــوال  موقــع  ــي  ف شــر 
ُ
ن ــه،  ل

ــي  ف ــة  ي حل امل اإلدارات  أن  ــى  عل آب،   22

حكومــة  ــزال تحــت ســيطرة ال ــا ال ت تركي

مــن  صارمــة  مــواٍد  بموجــب  ــة،  املركزي

حكومــة  ال ــح  تمن ــي  ت وال الدســتور، 

ــث  بحي ــة،  اإلداري ــة  الوصاي ــة  صاحي

مجــاال  ــات  البلدي لرؤســاء  ــرك  ت ت ال 

موافقــة  دون  مــن  ــة  بحري للتحــرك 

لين 
َّ
ــن املمث حليي ــا امل ه حكومــة وموظفي ال

ــه. عن ــوب  ن ي مــن  أو  حافــظ 
ُ
بامل

مرســوم  صــدور  ــى  إل ــار  أكت ــوه  ون

ــة  ــي بربــط ميزاني ــي برقــم 17 يق�س رئا�س

ــة  ــع املؤسســات واملنظمــات اإلداري جمي

العامــة،  ــة  ي امليزان خــارج  ــت  كان ــي  ت ال

ــة  خزان ــوزارة ال ــات، ب ــك البلدي ــي ذل ــا ف بم

ــات  البلدي أن  ــي  يعن وهــذا  ــة،  ي واملال

ــن  املعارضي ســلطة  ــى  إل ــت  انتقل ــي  ت ال

حطــام  ال جــة  معال مــن  ــرا  ي كث ي  ســتعان

ــه اإلدارات الســابقة. فت
ّ
ــذي خل ال ــي  املال

ــا  أخذن »إذا  ــار:  أكت وأضــاف 

ــر  ــان- يفس ــام أردوغ ــه – نظ ــار أن باالعتب

ــى حســب هــواه، فســندرك  )اإلرهــاب( عل

ــا  ــح فارغ ــة أصب حلي ــوم اإلدارة امل أن مفه

ــي ظــل  ف  
ً
ا ــي شــيئ يعن ــه وال  عــن مضمون

و  ــة«،  ي حال ال واملمارســات  األوضــاع 

ــة لفتــح البــاب أمام  ــن كافي ي »هنــاك قوان

ــس  ي رئ أيَّ  ــل  يقي ــى  حت أردوغــان  نظــام 

ــة«. واهي ــع  بذرائ ــه  منصب عــن  ــة  بلدي

هــذه  »لكــن  القــول:  ــى  إل ــص  وخل

ــك البصيــص مــن  ــات نســفت ذل ي العمل

حــل  نحــو  التوجــه  لتســتبعد  األمــل، 

ــزل  ــم ت ــي ل ــة الت ــة الكردي ي للقضي ــلم س

ــة مــن  تســتنزف طاقــاِت أطــراف القضي

ــي«. النواح ــع  جمي

إقالة رؤساء بلديات ثالث ... تتمة

الهويــة والــرأي.

ريــن والنازحيــن علــى  - الســماح للُمهجَّ

العــودة إلــى ديارهــم.

والفــدى  واألتــاوى  الرشــاوى  إلغــاء   -

املاليــة علــى الطرقــات واملعابــر الداخليــة.

املخطوفيــن  ســراح  إطــاق   -

والــرأي. الهويــة  أســاس  علــى  واملعتقليــن 

اإلنســانية  للمســاعدات  الســماح   -

محتاجيهــا. جميــع  إلــى  بالوصــول 

نحــو  الســير  يمكننــا  َوجــه 
َ
ت بهكــذا 

 
ً
صنــع الســام فــي ربــوع بادنــا، ونجــد حــا

 ألزمتــه، لنبــدأ ببنائــه مــن جديــد 
ً
سياســيا

جديــدة. أســٍس  وعلــى 

 ... تتمة
ً
لنفتكر قليال
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الســوريون  ــل  مَّ
َ
أ

َ
ت االســتبداد  مــن  عــاٍم  خمســين  بعــد 

فــي بادهــم! ولكــن بعــد 2011م، دخلــوا   
ً
 ديمقراطيــا

ً
تغييــرا

مــن  أســوأ  معقــدة،  وأمنيــة  وسياســية  مجتمعيــة  أزمــٍة  فــي 

تف�ســي  ظــل  فــي  الكــوارث،  معهــا  فجلبــت  بكثيــر،  ســابقاتها 

فــي اســتقطاب اجتماعــي  العنــف والعنــف املضــاد؛ ليقعــوا 

وسيا�ســي متضــاد بشــكٍل حــاد، قائــٍم علــى الشــك والريبــة، 

.
ً
أيضــا والكراهيــة  الحقــد  علــى  بــل 

 بالوكالــة عــن العبيــن خارجييــن، 
ً
تقاتــل الســوريون أيضــا

بجميــع  ســوريا  ومصالــح  اإلنســان  حقــوق  تنــدرج  الذيــن 

مكوناتهــا فــي آخــر ســلم اهتماماتهــم؛ وابتلــى بلدنــا بتنظيمــاٍت 

تكفيريــة إرهابيــة بســطت نفوذهــا علــى مســاحاٍت شاســعة، 

والتــي عــززت صفوفهــا بجلــب عشــرات آالف العناصــر مــن 

مــرأى  علــى  الطريــق،  لهــم  ســهلت  التــي  تركيــا  عبــر  الخــارج 

ومســمع دول كثيــرة التــي يبــدو أنهــا استحســنت التخلــص مــن 

 
ً
لتغــدو ســوريا مصرفــا الســورية،  الطاحونــة  فــي  اإلرهابييــن 

ودمــاء  دمارهــا  حســاب  علــى  كان  وإن  اإلرهابيــة،  للقــاذورة 

أبنائهــا. 

ثمانــي  مــّر  علــى   !
ً
قليــا ولــو  الســوريون  نحــن  لنفتكــر 

طرفــي  علــى  واملعارضــة  النظــام  كان  إذا  ونصــف،  ســنوات 

يعمــان  وال  توافقــي  سيا�ســي  بحــٍل  مقتنعيــن  غيــر  نقيــض 

ســوريا  علــى  املتصارعــة  الــدول  فهــل  إيجــاده،  علــى   
ً
جديــا

التقــارب-  إلــى  ودفعتهمــا  ســاعدتهما  للطرفيــن،  والداعمــة 

وهــي علــى مقــدرة مــن ذلــك، أم كانــت تشــّد الحبــال أكثــر؟، 

بــل وعرقلــت جهــود األمــم املتحــدة فــي نجــاح خطــوٍة مــا؛ هــا 

هــي قصــة اللجنــة الدســتورية تتمطمــط، لخــاٍف علــى إدراج 

الحــوارات،  ســتكون  فكيــف  والضوابــط،  األســماء  بعــض 

وإلــى متــى ســتطول إن دخلــت النقاشــات إلــى مضمــون ومــواد 

جديــد؟ دســتوٍر 

علــى  والظهــور  والفنــادق  املكاتــب  أجــواء  عــن   
ً
بعيــدا

ــَرف 
َ
وت االجتماعــي،  التواصــل  وصفحــات  التلفــزة  شاشــات 

النقــاش السيا�ســي والفكــري؛ أمــٌر مفــروغ منــه، أن املجتمــع 

 مطالــٌب بنبــذ التطــرف واإلرهــاب، الحقــد 
ً
الســوري عمومــا

والكراهيــة، بــكل األشــكال والتاويــن، ولكــن مــن يريــد وضــع 

حــٍد ملعانــاة أهالينــا اليــوم قبــل الغــد عليــه بخطــواٍت عمليــة، 

األولويــة  فيهــا  ولهــم  الســورية  األطــراف  متنــاول  فــي  وهــي 

واملبــادرة:

مختلــف  بيــن  التواصــل  وتشــجيع  الطرقــات  فتــح   -

عنهــا. الحصــار  وفــك  املناطــق، 

- عــدم تعريــض املدنييــن لانتهــاكات والجرائــم، وحمايــة 

ممتلكاتهــم واملرافــق العامــة.

- منــح الثقــة واألمــان للمدنييــن وإلغــاء قوائــم املطلوبيــن 

أو  والتشــابه  الشــبهة  أســاس  علــى  لاعتقــال 

...
ً
لنفتكر قليال

ً
 وعربا

ً
حنن السوريون كردا

إقالة رؤساء بلديات ثالث مدن كردية يف تركيا، تنديدٌ شعبي وسياسي

 مع الفنانة التشكيلية الكردية جنكيمان عمر
ٌ
لقاء

ــة  بالفنان ــُب  نرّح اللقــاء،  هــذا  ــة  بداي ــي  ف  •

ــى  عل ــزة  عزي  
ً
ضيفــة جنكيمــان  التشــكيلية 

ــدة«،  ـ ـ »الوحـ ــدة  جري ــي  ف وفــن«  »ثقافــة  صفحــات 

ــك، مــن  ــذة مختصــرة عــن حيات ب ــة ن ولتكــن البداي

هــذا  مــع  ــك  بدايات ــى  إل ــا  الصب ــع  مراب ــي  ف ــة  الطفول

ــك  فن ــي  محب ــه  ب ــن  تتحفي ــذي  ال ــل  جمي ال الفــن 

ــه. ب ــن  واملهتمي

الراحــل  املناضــل  ــة  ن اب ــي  ه عمــر  جنكيمــان   -

مشــاهدة  ــي  ل يتســَن  ــم  ل ســليمان،  مــا  ــش  دروي

 
ً
ــا ــه كان دوم ــب األطفــال، إذ أن ــي كمــا أغل ــة أب ومراقب

ــي الشــرق  ــا وعــن األنظــار بحكــم السياســة ف  عّن
ً
ــا ب غائ

ــرد  ـ
ُ

للك الســوري  النظــام  قمــع  وباألخــص  األوســط، 

ــي  ف ــزل  ت ــم  ول ــش  تعي ــت  كان ــي  ت ال ــاف  األطي ــب  وألغل

النافــذة  ــر  عب األفــق  ــة  مراقب  
ً
مــرارا ــت  حاول ســوريا. 

ــي  ــدة، ك ــا البعي ن ت ــد عــن قري ــا البعي ن ــي بيت الســرية ف

أراقــب   
ً
ــا دوم ــت  كن ــون،  املل ــي  أب ــف  ــه طي من أخطــف 

فيمــا  ــون  ل ويتقات ــون  يلعب إذ  ــي  الح ــي  ف األطفــال 

ــت  البي ــى  إل العــودة  ــد  الوحي ي  شــغف كان  ــم،  ه بين

ــي  ف الشــمس  تســدلها  ــي  ت ال ــوان  األل ــك  ل ت ــة  ومراقب

ي  كان شــغف ــا،  الغــروب علين حظــات  ل

ــا،31  تركي ــي  ف ــة  البلدي ــات  االنتخاب إجــراء  ــل  قبي

ــحين،  واملرش ــن  ي الناخب أردوغــان  وعــد   ،2019 آذار 

ـــ )اإلرهــاب( وإن فــازوا  ب ــاط  ب ــى ارت ــة مــن هــم عل بإقال

ــن، وقــد نفــذ وعــده بإصــدار وزارة  ي بأصــوات املواطن

ــات ثــاث  ــة رؤســاء بلدي ــي 19 آب بإقال  ف
ً
ــه قــرارا داخليت

)أحمــد  وهــم:  ــاد،  ب ال شــرق  ــوب  جن ــة-  كردي مــدن 

آمــد   - ــي  مزراكل جوق  ســل ــان  عدن ــن،  ماردي ــرك-  ت

بديعــة أوزغوكجــه- وان( وكــف يدهــم  بكــر«،  ــار  »دي

ــن  ي حكومي ــن  موظفي وصــاة-  ــن  ي وتعي العمــل  عــن 

ــت  اعتقل الشــرطة  أن  ــوزارة  ال وحســب  ــم.  ه عن  
ً
ــدال ب

  تتهمهــم باالتصــال مــع )حــزب العمــال 
ً
ــا /418/ مواطن

ــت  ــة قــد أقال حكومــة التركي ــت ال ي(. وكان الكردســتان

ــدورة الســابقة،  ــي ال ف ــون  ــة منتخب ــس بلدي ي /94/ رئ

الشــعوب  ــى حــزب  ــا عل إطــار ضغطه ــي  ف عــام 2016، 

.
ً
عامــة الكــردي  حــراك  وال  HDP ــي  الديمقراط

ــة  ــرات جماهيري ــت تظاه ــد خرج 15 وق  15

ى  ــا مــن موســيق ــف فروعه ــون بمختل »الفن

ي،  تشــكيل وفــن  ونحــٍت  ورســم  ــاء  وغن ورقــص 

تســاهُم  والثقافــة،  والشــعر  األدب  ــب  جان ــى  إل

ــا،  ه ــة للشــعوب وإثرائ ــاة الروحي حي ــاء ال ــي إغن ف

ــن  ي ب تواصــل  ــوات  وقن جســور  ــى  إل وتتحــول 

التقــارب  مــن  ــد  لتزي والشــعوب  األقــوام 

الســام  أســس  ــز  وتعزي املشــترك،  ــش  والتعاي

ــد  ي ب  
ً
ــدا ي  

ً
معــا والعمــل  األرض،  هــذه  ــى  عل

ــف  والعن واالســتعاء  ــة  العنصري ــذ  ب ن ــى  عل

ــى  ــد مــن الضــوء عل والتوحــش... ولتســليط املزي

ــا  ن ل كان  ــة،  الغرب ــار  دي ــي  وف ي،  التشــكيل الفــن 

ــة  الكردي التشــكيلية  ــة  الفنان مــع  اللقــاء  هــذا 

عمــر« جنكيمــان  الســيدة  ــرة  جزي ال ــة  ن اب
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