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«حــاالت االختفــاء القســري لهــا أثــر عميــق علــى حيــاة أولئــك الذيــن يبحثــون عــن
الضحايــا .فعــدم اليقيــن بشــأن مــكان وجــود ومصيــر صديــق أو فــرد فــي األســرة أو حبيــب

ُ

يســبب ألم ـا ً نفســيا ً عميق ـاً .وتلــك معانــاة يجــب أن نضــع حــدا ً لهــا» أنطونيــو غوتيريــش

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
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الثمن 100 :ل.س

استهداف الكـرد حجر الزاوية يف سياسات تركيا ...وال استقرار مع استمرار تهميشهم

«اإلرهاب متعدد األشكال واأللوان ،تفج ٌري يف تربه سبي ،قتل املسن محي الدين أوسو وتدمري مزار عيل دادا يف عفرين»
ل ــدى رص ــد سياس ــات الج ــارة تركي ــا
ً
ف ــي األم ــس والي ــوم ،يب ــدو واضح ــا م ــدى
انش ــغال حكوماته ــا ف ــي ص ــب جهوده ــا
باتج ــاه تطوي ــق وض ــرب الحض ــور

الك ــردي ،لي ــس ف ــي الش ــمال الس ــوري
فحس ــب ،ب ــل وأينم ــا كان ،وم ــا مسلس ــل
تراجيدي ــا األزم ــة الس ــورية عل ــى م ــدى
األع ــوام املنصرم ــة وافتض ــاح أم ــر

نازحو إدلب ومحاه اجلدد...
بني خمالب امليليشيات املسلحة وجبهة النصرة
حس ــب تقدي ــرات عدي ــدة وصل ــت
أع ــداد نازح ــي مناط ــق ري ــف حم ــاه
الش ــمال ي وري ــف إدل ــب الجنوب ــي
والش ــرق ي إل ــى م ــا يق ــارب امللي ــون،
اتج ــه قس ــم منه ــم إل ــى منطق ــة عفري ــن
املحتل ــة ،ويت ــم توطينه ــم فيه ــا م ــن قب ــل

الس ــلطات التركي ــة ،وال ينفلت ــون م ــن
اس ــتغالل امليليش ــيات املس ــلحة له ــم
ً
أيض ــا ،بتأمي ــن ط ــرق العب ــور ومس ــاكن
اإلي ــواء لق ــاء أج ــور عالي ــة ،ودون أن
يك ــون هن ــاك مس ــاعدات إغاثي ــة عاجل ــة
4
له ــم .

وحقيق ــة دور تركي ــا ف ــي مس ــائل الداخ ــل
الس ــوري إال بمثاب ــة دلي ــل عل ــى ذل ــك،
حي ــث س ــارعت من ــذ بداي ــات تفج ــر
األزم ــة الس ــورية ف ــي آذار  ،2011إل ــى

ً
اللع ــب عل ــى الوت ــر الطائف ــي تناغم ــا م ــع
توجه ــات جماع ــات اإلس ــام السيا�س ــي
وتباكيه ــا عل ــى أح ــوال تركم ــان س ــوريا
2
م ــع تقدي ــم (ع ــروض)

اجتماع سنوي عام لتشكيالت «قسد»...
تأكيد على االستمرار يف حماربة اإلرهاب
ٌ
تح ــت ش ــعار «م ــن دح ـ ّـر اإلره ــاب
نح ــو إرس ــاء دعائ ــم االس ــتقرار»،
وبحض ــور  /600/من ــدوب م ــن مكون ــات
ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة (وح ــدات
حماي ــة الش ــعب وامل ــرأة ،جي ــش الث ــوار،
ل ــواء الش ــمال الديمقراط ــي ،جبه ــة

األك ــراد ،مجل ــس العس ــكري الس ــرياني،
الصنادي ــد) ،وضي ــوف م ــن اإلدارة
الذاتي ــة لش ــمال وش ــرق س ــوريا وبع ــض
مؤسس ــاتها ،وممثلي ــن ع ــن أح ــزاب
سياس ــية ،م ــن بينه ــم مح ــي الدي ــن
ش ــيخ آل ــي -س ــكرتير ح ــزب
2

عفرين حتت االحتالل :سلب واستيالء على املمتلكات وأتاوى ،هنب آثار وتقطيع غابات ،اختطاف واعتقاالت وقتل مسنني ،فوضى وتوطني
خــال شــهر آب تابــع املكتــب اإلعالمــي
عفريــن /لحــزب الوح ــدة (يكيتــي) رصــد
األوضــاع الســائدة فــي منطقــة عفريــن
املحتلــة ونشــر خمســة تقاريــر موثقــة
عــن االنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة وعــن
مختلف جوانب الحياة العامة ،حيث َّ
أكد
أن حكومــة أنقــرة ّ
«حرضــت املواليــن لهــا

مــن العــرب والتركمــان -إن صــح التعبيــر –
ُ
ضــد الك ــرد بمختلــف األســاليب والحجــج،
ُ
ترجــم إلــى حقـ ٍـد وإهانــات وانتهــاكات وجرائــم
يوميــة بحــق ســكان عفريــن األصلييــن ومــا
لهــم مــن ممتلــكات وت ـراث وهويــة» .وفيمــا
يلــي ملخــص عــن تلــك التقاريــر:
5

2

الوحـــــدة Yekîtî
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اجتماع سيا�سي لتشكيالت  ...تتمة
الوحـ ــدة الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي
س ــوريا (يكيت ــي) ،ال ــذي حض ــر الجلس ــة
ً
ـوة رس ــمية،
االفتتاحي ــة تلبي ــة لدع ـ ٍ
وكذل ــك م ــن كب ــار ضب ــاط التحال ــف
الدول ــي ...انعق ــد ي ــوم الس ــبت  24آب
 2019االجتم ــاع الس ــنوي الع ــام لق ــادة
تش ــكيالت ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
ّ
مقره ــا بمدين ــة
«قس ــد» ،وذل ــك ف ــي
ا لحس ــكة .
بع ــد الوق ــوف دقيق ــة صم ـ ٍـت عل ــى
أرواح الش ــهداء والترحي ــب بالحض ــور،
ألق ــى الج ن ــرال مظل ــوم عب ــدي قائ ــد
ق ــوات «قس ــد» الكلم ــة االفتتاحي ــة،
ً
مبين ــا فيه ــا أه ــداف االجتم ــاع واملس ــار
الع ــام للسياس ــات واألف ــكار الت ــي
تتبناه ــا «قس ــد» ،إذ ق ــال« :نعق ــد
الي ــوم االجتم ــاع الس ــنوي ملجالس ــنا
العس ــكرية بعدم ــا حققن ــا النص ــر
عل ــى داع ــش بم ــؤازرة التحال ــف
الدول ــي ،ونعق ــد ه ــذا االجتم ــاع لتقيي ــم
االنتص ــارات العس ــكرية والسياس ــية
الت ــي حققناه ــا ،ونقاطن ــا الضعيف ــة
ُ
والقوي ــة م ــن أج ــل وض ــع أس ــس لعملن ــا
العس ــكرية لحماي ــة مناطقن ــا ف ــي
املرحل ــة املقبل ــة ،أي بع ــد داع ــش ونش ــر
األم ــن واالس ــتقرار ف ــي جمي ــع مناطقن ــا
ً
وس ــوريا عموم ــا» -حس ــب وكال ــة ه ــاوار

لعملي ــة الع ــزم الصل ــب ومس ــؤول
ً
ق ــوات التحال ــف ف ــي س ــوريا كلم ــة،
ش ــكر فيه ــا ق ــوات «قس ــد» عل ــى الجه ــود
الت ــي بذلوه ــا لهزيم ــة داع ــش ،وترح ــم
عل ــى أرواح الش ــهداء ،وأض ــاف» إن
ق ــوات التحال ــف الدولي ــة اتفق ــت م ــع
تركي ــا بخص ــوص أم ــن الح ــدود أي
ً
أن ــه ل ــن يك ــون م ــن الي ــوم فصاع ــدا
أي مخ ــاوف تركي ــة أو لق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة» -حس ــب وكال ــة ه ــاوار.
وألق ــت ن ــوروز أحم ــد عض ــوة
القي ــادة العام ــة لق ــوات «قس ــد» كلم ــة
وح ــدات حماي ــة امل ــرأة  ،YPJتح ــدث
فيه ــا ع ــن بط ــوالت املقات ــات ودوره ــن
ف ــي دح ـ ّـر داع ــش ،كم ــا ألق ــت الرئيس ــة
املش ــتركة ملجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة
ً
أمين ــة عم ــر كلمته ــا ،مقدم ــة التهان ــي
والتبري ــكات لق ــوات «قس ــد» عل ــى
انتصاراته ــا.
ُ
ه ــذا وخ ت ــم االجتم ــاع بإص ــدار بيان،
ج ــاء فيه:
((عل ــى الرغ ــم م ــن إلح ــاق الهزيم ــة
العس ــكرية بتنظي ــم داع ــش االرهاب ــي
والقض ــاء عل ــى س ــيطرته الجغرافي ــة،
وألق ــى الج ن ــرال نيك ــوالس بون ــت إال أن خطورت ــه املتمثل ــة بتهدي ــد األم ــن
 -نائ ــب مس ــؤول القي ــادة املش ــتركة واالس ــتقرار م ــازال يتص ــدر التحدي ــات

امله ــددة ملس ــتقبل ش ــعبنا وبلدن ــا
والعال ــم أجم ــع ،وال ب ــد م ــن اإلق ــرار أن
محارب ــة ه ــذا التنظي ــم اإلرهاب ــي ب ــات
أصع ــب م ــن ذي قب ــل ،بس ــبب تغي ي ــره
للتكتي ــكات القتالي ــة املس ــتندة إل ــى
التخف ــي ف ــي األماك ــن اآلهل ــة بالس ــكان
عل ــى ش ــكل خالي ــا نائم ــة ،ولذل ــك ف ــي
الوق ــت ال ــذي نؤك ــد في ــه عل ــى إصرارن ــا
ً
وعزيمتن ــا الصلب ــة ف ــي امل�ض ــي قدم ــا
نح ــو اس ــتئصال ه ــذه الخالي ــا م ــن
جذوره ــا باحترافي ــة عس ــكرية ،نؤك ــد
عل ــى ض ــرورة اس ــتمرار ق ــوات التحال ــف
الدول ــي ف ــي املش ــاركة ف ــي حربن ــا الت ــي
ً
بدأناه ــا مع ــا ،وتقدي ــم الدع ــم ال ــازم
م ــن أج ــل تحقي ــق النص ــر النهائ ــي.
وف ــي الوق ــت ال ــذي تحت ــل محارب ــة
تنظي ــم داع ــش اإلرهاب ــي ،املرتب ــة األول ــى
ف ــي س ــلم أولوي ــات األم ــن ف ــي املنطق ــة،
أكدن ــا ف ــي الس ــابق أن قي ــام الدول ــة
التركي ــة باحت ــال عفري ــن ومحاول ــة
فت ــح جبه ــة جدي ــدة ض ــد قواتن ــا ،ق ــد
ً
أث ــرت س ــلبا عل ــى س ــير املع ــارك القتالي ــة
وجه ــود القض ــاء عل ــى التنظي ــم
اإلرهاب ــي ،والي ــوم نج ــدد ه ــذا الن ــداء ب ــأن
س ــع ي الدول ــة التركي ــة إل ــى فت ــح جبه ــة
ً
جدي ــدة عل ــى قواتن ــا ،س ــتنعكس س ــلبا

الكردي ــة الس ــورية ،وامل�ض ــي ف ــي رعاي ــة
مجموع ــات مس ــلحة ف ــي محافظ ــة
إدل ــب وجواره ــا وف ــق موجب ــات التعام ــل
عل ــى ه ــدى خفاي ــا تجاذب ــات اجتماع ــات
ثالث ــي أس ــتانه (نورس ــلطان) -سوت�ش ــي
(روس ــيا ،إي ــران ،تركي ــا) وم ــا ه ــو متف ــق
ً
ثنائي ــا م ــع الرئي ــس الرو�س ــي بوتي ــن،
وانته ـ ًـاء بإبقائه ــا عل ــى حش ــود عس ــكرية
كب ي ــرة تتضم ــن أس ــلحة ومع ــدات
نوعي ــة ومدرع ــات ثقيل ــة عل ــى تخ ــوم
الش ــمال والش ــمال الش ــرق ي لنه ــر
ً
الف ــرات ،اس ــتمرارا للغ ــة التهدي ــد

والوعي ــد بض ــرب واقتح ــام مناط ــق
كوبان ــي (عي ــن الع ــرب) والجزي ــرة،
رغ ــم وج ــود حال ــة انف ــراج نس ــب ي نج ــم
ً
مؤخ ــرا ع ــن نج ــاح الجان ــب األمريك ــي
ف ــي التوص ــل إل ــى ترتيب ــات ميداني ــة م ــع
الجان ــب الترك ــي ،م ــن ش ــأنها حماي ــة أم ــن
وس ــامة ش ــرق الف ــرات ،وامل�ض ــي ف ــي
مه ــام مكافح ــة أخط ــار داع ــش وخالي ــاه
املنتش ــرة ،وذل ــك باس ــتمرار التع ــاون
الوثي ــق م ــع ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
وتعزي ــز حضوره ــا ...لتبق ــى تركي ــا
ً
مش ــدودة ص ــوب اقتن ــاص فرص ــة

ُ
استهداف الكـرد حجر  ...تتمة
ُ
لبع ــض الك ـ ــرد لتجييره ــم ف ــي خدم ــة
أجنداته ــا الخاص ــة الت ــي ال تم ــت بصل ــة
بحري ــة وكرام ــة الس ــوريين ،وال بقضي ــة
الفلس ــطينيين الت ــي ب ــرع ف ــي اس ــتغاللها
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة الحاك ــم فيه ــا،
ً
م ــرورا بإدخاله ــا عش ــرات األل ــوف م ــن
عناص ــر داع ــش والقاع ــدة إل ــى الداخ ــل
الس ــوري تح ــت يافط ــات (الجه ــاد ض ــد
ً
الكف ــرة) ،وص ــوال إل ــى التكب ي ــر بآي ــة
(س ــورية الفت ــح) م ــن كت ــاب الق ــرآن
الكري ــم ،ف ــي احتالله ــا ملنطق ــة عفري ــن

قضايا وطنية
وبش ــكل كب ي ــر عل ــى املعرك ــة املش ــتركة
ً
الت ــي نخوضه ــا والتخال ــف الدول ــي مع ــا،
للقض ــاء عل ــى تنظي ــم داع ــش اإلرهاب ــي،
وله ــذا الس ــبب ندع ــم جه ــود الوالي ــات
املتح ــدة االمريكي ــة ف ــي الوص ــول إل ــى
صيغ ــة تفاه ــم م ــع الدول ــة التركي ــة
م ــن أج ــل إيج ــاد آلي ــة لحف ــظ األم ــن
واالس ــتقرار ف ــي املناط ــق الحدودي ــة،
وأكدن ــا ف ــي اجتماعن ــا الس ــنوي ه ــذا
عل ــى للقي ــام بم ــا يتوج ــب علين ــا ف ــي
س ــبيل تتوي ــج ه ــذه االتفاق ــات الجاري ــة
بي ــن الوالي ــات املتح ــدة االمريكي ــة
والدول ــة التركي ــة بالنج ــاح ،وكذل ــك
كم ــا ف ــي كل وق ــت نج ــدد التزامن ــا بعهدن ــا
ال ــذي قطعن ــاه
م ــن أج ــل ع ــودة عفري ــن إل ــى أهله ــا
والتأكي ــد عل ــى أن ــه ال يمك ــن تحقي ــق
ـام دائم ــة ف ــي س ــوريا
أي ــة عملي ــة س ـ ٍ
دون ذل ــك .وندع ــو م ــن هن ــا ،الحكوم ــة
الس ــورية ف ــي دمش ــق م ــرة أخ ــرى ،إل ــى
ض ــرورة ش ــروعها وإس ــهامها ف ــي إيج ــاد
ح ــل مالئ ــم للوض ــع املع ــاش ف ــي ش ــمال
ً
وش ــرق س ــوريا عموم ــا وللقضي ــة
الكردي ــة بش ــكل خ ــاص واالع ت ــراف ب ــكل
مكون ــات الش ــعب الس ــوري عل ــى مب ــدأ
الغن ــى ف ــي التن ــوع ،م ــن خ ــال القب ــول
بالحوار السوري -السوري والتفاوض
م ــع اإلدارة الذاتي ــة الديمقراطي ــة
عل ــى مب ــدأ االع ت ــراف به ــذه اإلدارة
والقب ــول بخصوصي ــة ق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة ،إل ــى جان ــب االع ت ــراف
الكام ــل بالحق ــوق املش ــروعة للش ــعب
الك ــردي والس ــرياني واآلش ــوري ف ــي إط ــار
س ــوريا ديمقراطي ــة تعددي ــة ال مركزي ــة
موح ــدة/ .)).الص ــور م ــن وكال ــة ه ــاوار
مواتي ــة لالنقض ــاض عل ــى واس ــتهداف
مناط ــق وق ــرى معين ــة م ــن ش ــمال
وش ــرق الف ــرات ،حي ــث يبق ــى هاجس ــها
ُ
األك ب ــر وج ــود الك ـ ــرد ونجاحه ــم ف ــي
عي ــش مش ــترك م ــع أبن ــاء املكوني ــن
العرب ــي والس ــريان كلدوآش ــوري
ً
وغيره ــم ،ي ــدا بي ــد ف ــي حماي ــة مجال ــس
إداراته ــم الذاتي ــة وق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة الت ــي تبق ــى له ــا دوره ــا
املش ــهود واألس ــاس ف ــي حماي ــة املنطق ــة
ونب ــذ الش ــوفينية والتمي ي ــز العنص ــري.
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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

بالغ
عق ــدت الهيئ ــة القيادي ــة لح ــزب
الوح ــدة الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي
س ــوريا (يكيت ــي) اجتماعه ــا عل ــى
م ــدى ثالث ــة أي ــام 2019/8/-17-16-15
ف ــي منطق ــة ديري ــك .وبع ــد الوق ــوف
دقيق ــه صم ــت عل ــى أرواح ش ــهداء
الحري ــة والكرام ــة ،وش ــهداء الك ــرد م ــن
ال ـ ( - ypj-ypgبيش ــمركة) وعل ــى روح ــي
الرفيقي ــن القياديي ــن :أحم ــد ب ــوزان
(الرق ــة) و صال ــح عثم ــان (دمش ــق) ،ت ــم
اعتم ــاد ج ــدول عم ــل االجتم ــاع ال ــذي
تضم ــن ع ــدة قضاي ــا محوري ــة ف ــي األزم ــة
الس ــورية والتداعي ــات الت ــي أفرزته ــا
س ــنوات الح ــرب الثماني ــة ،باإلضاف ــة
إل ــى معان ــاة ش ــعبنا الك ــردي وخاص ــة ف ــي
عفري ــن ،والتهدي ــدات التركي ــة باجتي ــاح
منطق ــة ش ــمال و ش ــمال ش ــرق س ــوريا،
وتقيي ــم أداء الهيئ ــة القيادي ــة للح ــزب
خ ــال الف ت ــرة املنصرم ــة.
ف ي الوضع السيا�س ي العام :
تن ــاول االجتم ــاع العناوي ــن الب ــارزة
عل ــى الس ــاحة السياس ــية ف ــي الوق ــت
الراه ــن ومناقش ــتها .حي ــث أك ــد عل ــى أن
ً
لهي ــب األزم ــة الس ــورية ال ي ــزال مس ــتعرا
من ــذ تفج ــر أزمته ــا الداخلي ــة ف ــي آذار
ع ــام 2011م  ،وقوده ــا أرواح املاليي ــن
م ــن الس ــوريين عل ــى اخت ــاف ألوانه ــم
ومش ــاربهم القومي ــة والديني ــة ،ف ــي ظ ــل
اس ــتمرار دوام ــة العن ــف والكراهي ــة
والتمس ــك بالخي ــار األمن ــي -العس ــكري
وبالجه ــاد اإلرهاب ــي تح ــت يافط ــة (الدي ــن
والث ــورة) وأن الش ــأن الس ــوري الع ــام
ً
ب ــات مرهون ــا إلرادات ومصال ــح ق ــوى
ً
دولي ــة وإل ــى ح ـ ٍـد م ــا إقليمي ــة أيض ــا،
َ
ض ُع ــف مع ــه الق ــرار الوطن ــي الس ــوري،
بينم ــا أم ــراء وتج ــار الح ــروب يعيث ــون
ً
ف ــي األرض فس ــادا ،س ــيما أولئ ــك الذي ــن
يصول ــون ويجول ــون ف ــي مناط ــق إدل ــب
وعفري ــن وإع ــزاز والب ــاب وجرابل ــس
بالش ــمال الس ــوري تح ــت الرعاي ــة
التركي ــة وتنظي ــم اإلخ ــوان املس ــلمين
واالئتالف السوري املعارض .وإذا كانت

ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة «قس ــد» ق ــد
قطع ــت بمس ــاعدة التحال ــف الدول ــي
ً
ً
ش ــوطا بعي ــدا ف ــي مكافح ــة اإلره ــاب
وأس ــقطت دول ــة الخالف ــة اإلس ــامية
املزعوم ــة (داع ــش) ف ــي آخ ــر معاقل ــه ف ــي
ً
باغ ــوز مؤخ ــرا ،ف ــإن مواجه ــة خالياه ــا
النائم ــة وأنصاره ــا املحليي ــن بات ــت م ــن
امله ــام الصعب ــة ،حي ــث أن االنتص ــار
العس ــكري ال يترس ــخ وال يف�ض ــي إل ــى
ُ
نتائ ــج مرج ــوة م ــا ل ــم ت فت ــح آف ــاق العم ــل
السيا�س ــي أم ــام الجمي ــع ،ولقط ــع
الطري ــق أم ــام مح ــاوالت إفش ــال «قس ــد»
وتألي ــب ال ــرأي الع ــام ضده ــا ،والت ــي
تعم ــل عليه ــا جه ــات ش ــوفينية ال تري ــد
ل ـ «قس ــد» أي دور ف ــي مس ــتقبل س ــوريا،
ُ
وال ي ــروق له ــا دور الك ـ ــرد املح ــوري ف ــي
مكافح ــة اإلره ــاب والحف ــاظ عل ــى وح ــدة
األرا�ض ــي الس ــورية ،لذل ــك تجده ــا
ال تتوان ــى بي ــن الفين ــة واألخ ــرى أن
تنعته ــم وترميه ــم بتهم ــة (االنفص ــال)
الت ــي تتجل ــى ف ــي املواق ــف والتصريح ــات
الت ــي يبديه ــا بع ــض ق ــادة املعارض ــة
وعل ــى م ــرأى ومس ــمع الجمي ــع ،رغ ــم أنه ــم
تبن ــوا ومارس ــوا النض ــال السيا�س ــي
الس ــلم ي من ــذ تأس ــيس حركته ــم وإل ــى
اآلن ف ــي الدف ــاع ع ــن قضاياه ــم العادل ــة،
وانخرط ــوا ف ــي الحرك ــة االحتجاجي ــة
الس ــلمية دون اإلن ــزالق إل ــى رف ــع الس ــاح
ض ــد الدول ــة ومؤسس ــاتها ،ول ــم يكون ــوا
ً
س ــببا ف ــي اس ــتجالب ق ــوى أجنبي ــة إل ــى
أرض الوطن كغيرهم من «السوريين»،
ب ــل دافع ــوا ع ــن مناطقه ــم وس ــاهموا
ف ــي دح ـ ّـر اإلره ــابُ ،
وج ـ ًّـل مطالبه ــم
وطروحاته ــم السياس ــية تن ــدرج ف ــي
إط ــار التأكي ــد عل ــى الحق ــوق الكردي ــة
املش ــروعة ف ــي إط ــار وحـ ــدة س ــوريا
وس ــيادتها ،معتمدي ــن لغ ــة الح ــوار
وأس ــس العي ــش املش ــترك بي ــن أبن ــاء

البلد ،كما أشاد االجتماع بالدور الذي
يلعب ــه مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة
(مس ــد) -حي ــث كان لن ــا مس ــاهمة ال
ً
تغف ــل ف ــي تأسيس ــه – واعتب ــاره إط ــارا
ً
سياس ــيا ال يمك ــن تج ــاوزه ،إذ يجم ــع
ف ــي طيات ــه جمي ــع مكون ــات الش ــعب
الس ــوري ،ويعت ب ــر املظل ــة السياس ــية
لق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة (قس ــد)
واإلدارة الذاتي ــة لش ــمال ش ــرق س ــوريا.
كم ــا اعت ب ــر االجتم ــاع التهدي ــدات
التركي ــة ملناط ــق اإلدارة الذاتي ــة بذرائ ــع
ً
ملفق ــة تخف ــي وراءه ــا أطماع ــا توس ــعية
دفين ــة باحت ــال مناط ــق حيوي ــة
م ــن س ــورية ،الس ــيما الواقع ــة عل ــى
حدوده ــا الجنوبي ــة وتوطي ــن الالجئي ــن
الس ــوريين املقيمي ــن لديه ــا م ــن غ ي ــر
الك ــرد ،به ــدف تغي ي ــر ديمغرافيته ــا
وهويته ــا القومي ــة إضاف ــة إل ــى رغبته ــا
الجامح ــة ف ــي القض ــاء عل ــى الحل ــم
الك ــردي ف ــي إقام ــة ش ــكل م ــن أش ــكال
اإلدارة الذاتي ــة ,ولض ــرب حال ــة األم ــن
واالس ــتقرار الت ــي تنع ــم به ــا املنطق ــة,
وكذل ــك عرقل ــة املس ــاع ي الرامي ــة إل ــى
إيج ــاد ح ــل سيا�س ــي لألزم ــة الس ــورية
وف ــق الق ــرار األمم ــي  ،2254واالتي ــان
بنظ ــام ديمقراط ــي تع ــددي المرك ــزي.
لذل ــك أدان االجتم ــاع ه ــذه التهدي ــدات
بش ــدة وف ــي الوق ــت نفس ــه ناش ــد
املجتم ــع الدول ــي وهيئ ــة األم ــم املتح ــدة
للقي ــام بواجبه ــا لقط ــع الطري ــق أم ــام
ه ــذه التهدي ــدات والضغ ــط عل ــى الج ــارة
تركي ــا لس ــحب قواته ــا والفصائ ــل
املس ــلحة التابع ــة له ــا للع ــودة إل ــى
حدوده ــا الدولي ــة واح ت ــرام حرم ــة
وخصوصي ــة الج ــوار ،وتس ــهيل الطري ــق
أم ــام ع ــودة الالجئي ــن إل ــى دياره ــم بأم ــان.
ً
ً
كم ــا أول ــى االجتم ــاع اهتمام ــا خاص ــا
لتس ــليط الض ــوء عل ــى الوض ــع ف ــي

عفري ــن قب ــل وبع ــد االحت ــال وأثن ــاء
الهج ــوم الوح�ش ــي للق ــوات الغازي ــة
واجتياحه ــا ،واإلش ــارة إل ــى املقاوم ــة
واملالح ــم البطولي ــة الت ــي س ــطرتها
وح ــدات حماي ــة الش ــعب م ــن ال ـ ( YPG-
 )YPJوالت ــي ل ــم يش ــهد له ــا التاري ــخ
ً
املعاص ــر مثي ــا ،رغ ــم تف ــوق الع ــدو
الغ ــازي ف ــي الع ــدد والعت ــاد والس ــاح
املتط ــور غ ي ــر املتكاف ــئ .والوق ــوف عل ــى
الجرائ ــم واملمارس ــات الالإنس ــانية
املمنهج ــة واملنظم ــة الت ــي ترتكبه ــا
الفصائ ــل الجهادي ــة اإلس ــامية
املتطرف ــة وأخواته ــا م ــن تنظيم ــي داع ــش
والنص ــرة بح ــق األهال ــي والس ــكان
األصليي ــن وممتلكاته ــم بتوجي ــه
وإش ــراف مباش ــر م ــن أجه ــزة املخاب ــرات
التركي ــة به ــدف ترويعه ــم وإجباره ــم
عل ــى ت ــرك أراضيه ــم.
وف ي الشأن الكردي السوري العام:
ّ
عب ـ َـر املجتمع ــون ع ــن أس ــفهم
عل ــى الحال ــة الت ــي تعيش ــها الحرك ــة
السياس ــية الكردي ــة ،والت ــي عنوانه ــا
األب ــرز ه ــو التش ــرذم والجف ــاء ،وطغي ــان
لغ ــة املهات ــرات والتش ــكيك والتخوي ــن
ً
ب ــدال عل ــى لغ ــة الح ــوار واأللف ــة .وف ــي
ه ــذا الس ــياق دع ــا االجتم ــاع إل ــى ب ــذل
كل الجه ــود م ــن أج ــل إنج ــاح املس ــاع ي
ُ
الحمي ــدة واملب ــادرات الت ــي ت طل ــق هن ــا
وهن ــاك بغ ــرض مللم ــة ش ــمل الحرك ــة
الكردي ــة ،وتوحي ــد جهوده ــا ومواقفه ــا،
لتك ــون بمثاب ــة مرجعي ــة سياس ــية
مش ــروعة ،تمث ــل تطلع ــات الش ــعب
الك ــردي ف ــي املحاف ــل واملنص ــات ذات
الصل ــة بالش ــأن الس ــوري ،وف ــي ه ــذا
الس ــياق أش ــاد الحض ــور بوثيق ــة
ً
العم ــل املش ــترك املوقع ــة مؤخ ــرا بي ــن
حزبن ــا والح ــزب الديمقراط ــي التقدم ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا ،والعم ــل الج ــاد
م ــن أج ــل ترجم ــة مضمونه ــا عل ــى
أرض الواق ــع .كم ــا ت ــم التأكي ــد عل ــى أن
التحال ــف الوطن ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
عن ــوان سيا�س ــي إيجاب ــي ،يج ــب العم ــل
عل ــى تفعي ــل دوره وتطوي ــره إل ــى صي ــغ
أرق ــى ،كم ــا أدان مواق ــف وممارس ــات
4
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نازحو إدلب وحماه  ...تتمة
أم ــا النازح ــون الذي ــن يتجه ــون إل ــى
مناط ــق ري ــف إدل ــب الش ــمال ي ،فيقع ــون
تح ــت رحم ــة جبه ــة النص ــرة (هيئ ــة
ً
تحري ــر الش ــام) ،فإضاف ــة إل ــى أوضاعهم
ُ
املأس ــاوية ،ت تخ ــذ ق ــرارات تعس ــفية
بحقه ــم م ــن قب ــل م ــا تس ــم ى بحكوم ــة
اإلنق ــاذ – ذراع النص ــرة ،حس ــب ش ــبكة
ش ــام اإلخباري ــة املعارض ــة.
إذ ذك ــرت الش ــبكة ف ــي تقريره ــا
املنش ــور بتاري ــخ  29آب « :2019تتن ــوع
ق ــرارات اإلنق ــاذ م ــن ف ــرض للرس ــوم
عل ــى الس ــيارات وتوقي ــف الغ ي ــر
مس ــجلة لديه ــا ف ــي ح ــال عبوره ــا عل ــى
أح ــد حواجزه ــا الس ــيما ف ــي مدين ــة
إدل ــب ،إضاف ــة لف ــرض غرام ــات وأت ــاوات
عل ــى الخي ــم الت ــي يح ــاول النازح ــون
ً
إقامته ــا ف ــي مناط ــق ال ن ــزوح ،ه ــذا ع ــاوة
ع ــن بي ــع األرا�ض ــي وأماك ــن نص ــب
الخي ــم والتضيي ــق عل ــى املدنيي ــن ع ب ــر
متنفذيه ــا ف ــي املنطق ــة» ،وأضاف ــت:
«تتمل ــك حكوم ــة اإلنق ــاذ بمناط ــق
األم ــاك واملراف ــق العام ــة ،وتق ــوم
ببي ــع بعضه ــا للنازحي ــن للس ــماح له ــم
بنص ــب خيمه ــم فيه ــا ،إضاف ــة لتأج ي ــر
بعضه ــا اآلخ ــر بمبل ــغ ش ــهري يف ــرض
عل ــى النازحي ــن ،س ــواء كان بمقدوره ــم
دفعه ــا أو ال ،مح ــددة ف ــي كل ق ــرار
تص ــدره عقوب ــات وعواق ــب لع ــدم
االل ت ــزام».
ً
وأردف ــت قائل ــة« :ع ــاوة عل ــى ذل ــك
تمن ــع حكوم ــة اإلنق ــاذ اس ــتخدام
املراف ــق العام ــة الس ــيما الصالح ــة
للس ــكن وإقام ــة املخيم ــات م ــن قب ــل
النازحي ــن أو اللج ــوء للم ــدارس ،رغ ــم
أن آالف العائ ــات تبي ــت تح ــت أش ــجار
الزيت ــون دون معي ــل ،بحج ــج .»...

وأش ــارت الش ــبكة إل ــى غ ــاء األج ــور
وف ــرض رس ــوم إضافي ــة ،حي ــث وصل ــت
آج ــار بع ــض املن ــازل إل ــى  /400/دوالر
للش ــهر الواح ــد.
ه ــذا وخرج ــت مس ــيرة احتجاجي ــة
م ــن آالف النازحي ــن باتج ــاه املع ب ــر
الح ــدودي ب ــاب اله ــوى ،ي ــوم الجمع ــة 30
ً
آب  ،2019مطالب ــة بتحس ــين أوضاعه ــم
اإلنس ــانية ،ومن ــددة بتخل ــي تركي ــا
عنه ــم ع ب ــر اتفاق ــات أس ــتانه ،حي ــث
ً
ح ــرق البع ــض ص ــورا ألردوغ ــان .فيم ــا
أطلق ــت الجندرم ــة التركي ــة الرص ــاص
الح ــي باتجاهه ــم واس ــتخدمت القناب ــل
الدخاني ــة وخراطي ــم املي ــاه إلبعاده ــم
ع ــن الش ــريط الح ــدودي واملع ب ــر
وتفريقه ــم.

ُوي ذك ــر أن تركي ــا ق ــد أغلق ــت
معابره ــا الحدودي ــة م ــع س ــوريا من ــذ
 ،2015وش ــهدت الح ــدود التركي ــة وال
ً
ت ــزال عب ــورا (غ ي ــر ش ــرع ي) للمكرهي ــن
عل ــى الهج ــرة م ــن عم ــوم الس ــوريين،
وتع ــرض الكث ي ــر منه ــم لالب ت ــزاز عل ــى
ي ــد عصاب ــات تهري ــب البش ــر واملخاط ــر
وحت ــى الوف ــاة برص ــاص الجندرم ــة
التركي ــة؛ وخ ــال الش ــهر الفائ ــت وإل ــى

اآلن َّ
رح ل ــت تركي ــا آالف الالجئي ــن
الس ــوريين إل ــى عفري ــن ومحافظ ــة
إدل ــب ،وبه ــذا الخص ــوص قال ــت
«هيوم ــن رايت ــس ووت ــش» ف ــي تقري ــر
ُ
له ــا ن ش ــر بتاري ــخ  30تم ــوز « :2019إن
الس ــلطات التركي ــة تحتج ــز الس ــوريين
ُ
ُ
وت جبره ــم عل ــى توقي ــع اس ــتمارات ت في ــد
برغبته ــم ف ــي الع ــودة إل ــى س ــوريا ث ــم
ّ
ترح له ــم قس ــرا إل ــى هن ــاك».
وأضاف ــت املنظم ــة :تش ــير عملي ــات
اإلع ــادة القس ــرية م ــن تركي ــا إل ــى ع ــزم
الحكوم ــة تش ــديد سياس ــاتها األخ ــرى
الت ــي تح ــرم الكث ي ــر م ــن طالب ــي اللج ــوء
الس ــوريين م ــن الحماي ــة ...أج ــرى
ح ــرس الح ــدود األت ــراك عملي ــات إع ــادة
جماعي ــة بإج ــراءات موج ــزة وقتل ــت
وجرح ــت س ــوريين يحاول ــون العب ــور.
ف ــي أواخ ــر  2017وأوائ ــل  ،2018قام ــت
إس ــطنبول و 9محافظات عل ى الحدود
م ــع س ــوريا بتعلي ــق تس ــجيل طالب ــي
اللج ــوء الوافدي ــن حديث ــا».
وأك ــدت املنظم ــة عل ــى أن «تركي ــا
ُم َ
لزم ــة بالقان ــون العرف ــي الدول ــي بع ــدم
اإلع ــادة القس ــرية ،وال ــذي يحظ ــر إع ــادة
أي ش ــخص إل ــى م ــكان ق ــد يتع ــرض
في ــه لخط ــر حقيق ــي م ــن االضطه ــاد
أو التعذي ــب أو غ ي ــره م ــن ض ــروب س ــوء
املعامل ــة أو تهدي ــد للحي ــاة .يش ــمل
ذل ــك طالب ــي اللج ــوء ،الذي ــن يح ــق له ــم
أن ُي َب ـ ّـت ف ــي دعاويه ــم ّب ش ــكل ع ــادل
وع ــدم إعادته ــم ،دون اس ــتفادتهم م ــن
اإلج ــراءات الواجب ــة ،إل ــى األماك ــن الت ــي
يخش ــون التع ـ ّـرض األذى فيه ــا .ال يج ــوز
لتركي ــا إجب ــار الن ــاس عل ــى الع ــودة
م ــن دون إج ــراءات واجب ــة إل ــى أماك ــن
يتعرض ــون فيه ــا ل ــأذى ع ب ــر التهدي ــد
باحتجازه ــم».

بالغ الهيئة القيادية  ...تتمة
يحاول ــون ش ــرعنة االحت ــال الترك ــي
وممارس ــاته ،م ــن خ ــال تواجده ــم ف ــي
أط ــر وهيئ ــات سياس ــية م ــن صنيع ــة
حكوم ــة العدال ــة والتنمي ــة.
ف ي املجال التنظيم ي:
ّ
قي ــم االجتم ــاع أداء الهيئ ــة
القيادي ــة م ــن خ ــال مراجع ــة نقدي ــة
للف ت ــرة املنصرم ــة وال ــذي ل ــم يخ ــل
م ــن التره ــل ،وع ــدم الرض ــا ف ــي بع ــض
األحي ــان ،نتيج ــة تداعي ــات األزم ــة

الس ــورية الت ــي ألق ــت بظالله ــا عل ــى
كاف ــة مفاص ــل الحي ــاة ,إذ ت ــم التأكي ــد
عل ــى تالف ــي التقص ي ــر والس ــلبيات
الت ــي ب ــدرت خ ــال تل ــك الف ت ــرة ،كم ــا
تم ــت ق ــراءة الرس ــائل ال ــواردة م ــن
بع ــض منظم ــات الح ــزب ف ــي الخ ــارج
والداخ ــل (دائ ــرة أورب ــا  ،دائ ــرة حل ــب)
ومناقش ــتها ب ــروح املس ــؤولية ،واإلش ــادة
ب ــدور ونش ــاط منظم ــات الح ــزب ف ــي
الداخ ــل والخ ــارج ،الس ــيما الفعالي ــات
الت ــي قام ــت به ــا ف ــي أورب ــا بالتع ــاون

م ــع املنظم ــات الت ــي تعم ــل ف ــي مج ــال
حق ــوق اإلنس ــان واملجتم ــع املدن ــي
(منظم ــة الش ــعوب امله ــددة ،الهيئ ــة
القانوني ــة) به ــدف تعري ــة وفض ــح
جرائ ــم وممارس ــات االحت ــال الترك ــي
ومرتزقت ــه م ــن الفصائ ــل املس ــلحة ف ــي
عفري ــن وكاف ــة األرا�ض ــي الس ــورية.
ديريك 2019/8/18
الهيئة القيادية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي
ف ي سوريا (يكيت ي)

قضايا وطنية
تكريم طالب ناجحين
أوائ ــل ش ــهر آب ،قام ــت منظم ــة
إقليم كردستان العراق لحزب الوحـدة
ً
(يكيت ــي) بتكري ــم خمس ــة عش ــر طالب ــا
ُ
م ــن ك ـ ــرد س ــوريا ناجحي ــن ف ــي تحصيله ــم
الدرا�س ــي اإلع ــدادي والثانوي ــة،
بزيارته ــم ف ــي منازله ــم وتقدي ــم هداي ــا
رمزي ــة له ــم ،وذل ــك بحض ــور أهاليه ــم
الذي ــن أب ــدوا ش ــكرهم وامتنانه ــم له ــذه
املب ــادة القيم ــة والجميل ــة.
وقام ــت منظم ــة الدرباس ــية-
الحس ــكة للح ــزب بتكري ــم الط ــاب
الث ــاث األوائ ــل ف ــي الش ــهادة الثانوي ــة
عل ــى مس ــتوى البل ــدة وه ــم (جمي ــل
محم ــد يحي ــى محم ــد ،ن ــازان أمي ــن أوس ــو،
ي ــارا ح ــاوي رش ــو) ،وذل ــك بزيارته ــم ف ــي
منازله ــم وتقدي ــم هداي ــا رمزي ــة له ــم.
كم ــا ب ــادرت منظم ــة مدين ــة حل ــب
للح ــزب بزي ــارة أهال ــي حوال ــي /100/
ُ
م ــن الط ــاب الك ـ ــرد الناجحي ــن ف ــي
الش ــهادتين اإلعدادي ــة والثانوي ــة
وتكريمه ــم بهداي ــا رمزي ــة وتقدي ــم
ً
التهان ــي ،متمني ــة له ــم دوام التق ــدم
وا لنج ــاح.

رحيل محمد عزيز قاسم

ـرض عض ــال
ـراع مري ــر م ــع م ـ ٍ
بع ــد ص ـ ٍ
أصاب ــه ف ــي ب ــاد الغرب ــة ،ي ــوم الثالث ــاء
 6آب ،توف ــي عض ــو ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) محم ــد عزي ــز قاس ــم (أب ــو آالن)
ف ــي مدين ــة كامل ــار الس ــويدية.
وف ــي نع ــوة له ــا ّ
قدم ــت دائ ــرة أورب ــا
ٍ
للح ــزب تعازيه ــا لرف ــاق وأق ــارب الفقيد،
ّ
وودع ــه جم ـ ٌـع م ــن أس ــرته وأصدقائ ــه
وم ــن رفاق ــه ف ــي منظم ــة الس ــويد للح ــزب
 ،حي ــث نق ــل جثمان ــه إل ــى مس ــقط
رأس ــه -قري ــة كاخ ــرة ف ــي منطق ــة عفري ــن
الس ــورية ،لي ــوارى ال ث ــرى ف ــي مقبرته ــا.
الراح ــل أب ــو آالن ناض ــل ف ــي صف ــوف
ً
ح ــزب الوحـ ــدة مل ــا يق ــارب أربعي ــن عام ــا،
ً
مدافع ــا ع ــن قضي ــة ش ــعبه الك ــردي
العادلة ،وعن قضايا اإلنسان والوطن.
أح ـ ّـر التع ــازي لرف ــاق وذوي
الراح ــل ،ولروح ــه الرحم ــة والغف ــران.

تقارير وأخبار
عفرين تحت االحتالل  ...تتمة
اســتهداف أمــوال وممتلــكات
ا ملو ا طنيــن :
نهــب وســرقة أو اســتيالء ،فســلطات
االحتــال ومرتزقتهــا تتبــع شــتى الحيــل
وأســاليب الســطو لالســتحواذ علــى
ُ
العقــارات الزراعيــة واملسـ َّـقفات ،إذ
ُعقــد اجتمــاع طويــل فــي مدينــة جنديــرس
يــوم الخميــس  4تمــوز املا�ضــي بإش ـراف
االســتخبارات التركيــة وتــم وضــع خطــة
عمــل لجــرد وتســجيل العقــارات بمختلــف
أشــكالها لــدى مــا يســمى ب ـ «مكتــب التوثيــق
العقــاري» ،حيــث أصــدر املجلــس املحلي في
ً
بلبل تعميما برقم  /2/تاريخ 2019/7/21
يطالــب فيــه املواطنيــن بتســجيل عقاراتهــم
الزراعيــة ومعاصــر الزيتــون لــدى غرفــة
زراعــة املنطقــة عــن طريــق غرفــة املجلــس
تحــت طائلــة «الحرمــان مــن حــق عصــر
الزيتــون والخدمــات املختلفــة»،
َّ
وأوضــح محامــي ُمطلــع «إن عمليــات
إعــادة تســجيل العقــارات لــدى ســلطات
االحتــال تهــدف بالدرجــة األولــى إلــى حصــر
ممتلــكات الغائبيــن واالســتيالء عليهــا
بالكامــل وتوطيــن املزيــد مــن املســتقدمين
العــرب والتركمــان فيهــا وتمليكهــم إياهــا
ـكل كان ،وكذلــك تحجيــم أرزاق
بــأي شـ ٍ
ُ
الك ــرد املتبقيــن وفــرض املزيــد مــن األتــاوى
والضرائــب عليهــم ،كمــا يكتنــف عمليــات
التســجيل أخطــاء وحــاالت تزويــر واســتيالء
ً
غير قانوني كثيرة ،نظرا لتوفر نية التعمد
فــي نــزع امللكيــة لــدى الســلطات وغيــاب
ـبة كبيــرة مــن املالكيــن الحقيقييــن
نسـ ٍ
وفقــدان الكثيريــن لثبوتياتهــم ،وتغييــب أو
إتــاف الوثائــق العقاريــة العائــدة للدولــة
أو التــي أرشــفتها االدارة الذاتيــة الســابقة».
إذ طالبــت ميليشــيا جيــش النخبــة
املســيطرة علــى قــرى (عبــودان ،كــردو،
حفطــار ،درويــش ،زيتوناكــه ،أومــر
ســمو ،عمــارا ،شــيخوتكا) -ناحيــة بلبــل
بإب ـراز وثائــق ملكيــة األرا�ضــي والعقــارات
الصــادرة مــن حلــب ،حيــث ال تعتــرف
بالوثائــق الصــادرة عــن اإلدارة الذاتيــة
الســابقة أو (املجالــس املحليــة) الحاليــة،
ـدر ممكــن مــن
بغيــة االســتيالء علــى أكبــر قـ ٍ
أمــاك املواطنيــن.
َّ
وفــي نفــس الســياق وزع املجلــس املحلــي
في بلبل جداول على املخاتير مللئها بإحصاء
العائــات املقيمــة وعــدد أفرادهــا وإلــى أي

الوحـــــدة Yekîtî

«حورية زوجة املغدور أوسو بعد رضبها»
(عــرق) تنتمــي ،وعــدد املنــازل املســكونة،
وعــدد املنــازل الفارغــة الصالحــة للســكن،
ـارة واضحــة إلــى التحضيــر لعمليــات
فــي إشـ ٍ
ُ
توطيــن جديــدة علــى حســاب الك ــرد ســكان
املنطقــة األصلييــن.
متزعــم ميليشــيات «الفيلــق األول»
عمــار رســان فــي قريــة علكــه ُيطالــب
األهالــي بإب ـراز بيانــات ملكيــة عقاريــة
تحــت الضغــط والتهديــد ،ومــن ال يتمكــن
اثبــات مليكتــه ألراضيــه بوثيقــة يتــم منعــه
مــن العمــل فيهــا واســتثمارهاُ ،ليصــار إلــى
االســتيالء عليهــا.
وكانــت أربعــة معاصــر زيتــون فــي
مركــز ناحيــة راجــو قــد تعرضــت للقصــف
والتدميــر وســرقة املتبقــي مــن آالتهــا،
ً
ومؤخـرا تــم إخـراج وســرقة حديــد البيتــون
املسلح من أعمدة وأساسات بناء معصرة
«محــك» وســقفه املنهــار بالباكــر مــن قبــل
ميليشــيا أح ـرار الشــرقية وبالتعــاون مــع
املجلــس املحلــي ،حيــث ُيقــدر كميــة حديــد
ـرة واحــدة بحوالــي
التســليح فــي بنــاء معصـ ٍ
 /50/طــن .وقامــت ميليشــيا مســلحة
بإخ ـراج وســرقة حديــد البيتــون املســلح
مــن مبنيــي املعصــرة والجامــع اللــذان
شــيدهما املرحــوم «جميــل قورتــا» قــرب
قريــة قســطل مقــداد ،حيــث ُســرقت آالت
املعصــرة ومحتويــات الجامــع مــن قبلهــا فــي
وقـ ٍـت ســابق.
واســتولت ميليشــيا ســليمان شــاه
علــى معظــم محصــول الســماق فــي القــرى
الواقعــة تحــت ســيطرتها فــي ناحيــة شــيخ
الحديــد ،وأجبــرت األهالــي علــى العمــل
ً
مجانــا فــي جنيــه،
وقــد بــدأت عمليــات النهــب والســرقة
ملوســم الجــوز فــي منطقــة عفريــن ،إلــى
جانــب الســرقات للمواســم األخــرى
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وبشــكل متواصــل دون أي رادع أخالقــي أو
أمنــي أو قانونــي.
فــي قريــة شــيخ بــال -راجــو ،لجــأ
املســلحون فــي القريــة إلــى ســلب كافــة
محتويــات منــزل املواطــن املعتقــل محمــد
عــارف أحمــد فــي وضــح النهــار وأمــام أعيــن
ربــة املنــزل وبعــض األهالــي.
نهب اآلثار:
املســاحات املحيطــة بقلعــة النبــي
هــوري مــن األرا�ضــي وحقــول الزيتــون
قــد تعرضــت بشــكل شــبه كامــل للحفــر
والتجريــف ،وتســتمر القــوات التركيــة
ومرتزقتهــا فــي نبــش وجــرف املواقــع والتــال
األثريــة ،إذ تمــت أعمــال الحفــر باآلليــات
الثقيلــة فــي تــل أثــري شــمالي قريــة مروانيــة
تحتانــي -جنديــرس وحولــه بيــن حقــول
الزيتــون ،وكذلــك فــي تــل جرنــاز األثــري
غربــي قريتــي ســنارة وآنقلــة -شــيخ الحديــد،
وبيــن حقــول الزيتــون غــرب وجنــوب قريــة
آنقلــة ،وبيــن حقــول الزيتــون فــي موقــع
«بازاريــة» بيــن قريتــي قزلبــاش ودرويــش-
ناحيــة بلبــلُ .ويذكــر أنــه لــدى اجتيــاح
قــوات االحتــال التر ـكـي وميليشــياتها لقريتــي
ســنارة وآنقلــة -آذار  ،2018تــم جــرف مـزار
«علــي دادا» اإلســامي ومقبرتــه الواقعــة
ُ
بيــن القريتيــن ،فأزيــل املرقــد وحوالــي
 /300/قبـ ٍـر مــن الوجــود؛ حيــث يتــم إخـراج
الكنــوز واللقــى األثريــة ونقلهــا إلــى تركيــا.
تقطيع الغابات:
غابــة حراجيــة قــرب قريــة ديرصــوان
وأخــرى قــرب قريــة أوم ـرا وغابــة الجبــل
املطــل علــى قريــة خرابــة ش ـرا ،فــي ناحيــة
شـ ّـران ،قــد تعرضــت لعمليــات تقطيــع
جائــرة وبشــكل واســع ،وفــي قريــة قرتقــاق-
ناحيــة ش ـران تعرضــت غابــات األح ـراش
املحيطــة بالقريــة ضمــن مســاحة -50/
ً
 /60هكتــار لقطــع جائــر ،خاصــة األشــجار
الكبيــرة منهــا واملعمــرة ألجــل صناعــة
الخشــب والفحــم؛ ويتــم قطــع أشــجار
الغابــات الحراجيــة فــي جبــل هــاوار الــذي
يتواجــد فــي قمتــه بقريــة «چيــا» قاعــدة
عســكرية ،وذلــك بإش ـراف امليليشــيات
املســلحة ،منهــا «فيلــق املجــد» ،حيــث
ً
ُيخـ َـرج يوميــا مــا بيــن  /13-10/تريــا ج ـرار
مــن الحطــب ،ويتــم صناعــة الفحــم فــي
قريــة ديكيــه -راجــو لصالــح الفيلــق؛
وكذلــك يتــم تقطيــع الغابــات الطبيعيــة
وصناعــة الفحــم فــي جبــال قريــة خدريــا-
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بلبــل .وأواخــر شــهر تمــوز املا�ضــي أقــدم
مســلحون علــى إض ـرام الني ـران بحوالــي
 /٢٥٠/شــجرة زيتــون عائــدة للمواطــن
إبراهيــم مصطفــى مــن قريــة «تــل طويــل»
القريبــة مــن مدينــة عفريــن.
اختطاف واعتقاالت:
تقــع علــى نطــاق واســع ،وإن تكــررت
بحــق نفــس األشــخاص ودفعهــم لغرامــات
أو فــدى ماليــة فــي كل مـ ّـرة ،إذ يتعــرض
الضحايــا للتعذيــب واإلهانــات ومصــادرة
الهواتــف الخليويــة ،واالختفــاء القســري
فــي أحيـ ٍـان كثيــرة ،وإلــى مطالبــة ذوي
املختطفيــن بفــدى ماليــة كبيــرة؛ حيــث
جــرت االعتقــاالت بالعش ـرات فــي القــرى
والبلــدات :خربــة ش ـرا ،ترنــدة ،بعدينــا،
خليــاكا ،كورزيليــه -عفريــن ،قيبــار،
جقلــي جومــه ،جوبانــا ،عبــودان ،شــيخ
بــال ،جقلمــة ،قوتــا ،كوبكيــه كوليــكا،
آف ـراز ،جوالقــا ،كــوركان تحتانــي ،جويــق،
قرمتلــق ،إســكان ،غزاويــة ،جقــا
وســطاني ،قســطل خدريــا.
واعتقــاالت فــي العديــد مــن القــرى
وفــي مراكــز النواحــي لــم تصــل أخبارهــا إلــى
املكتــب اإلعالمــي.
استهداف املسنين وقتل بعضهم:
تــم اعتقــال املواطــن املســن كمــال
محمــد بــن رشــيد مــن قريــة خليــاكا بتاريــخ
 31تمــوز أثنــاء ذهابــه إلــى مدينــة عفريــن.
وذكــر مصــدر موثــوق أن الزوجيــن املســنين
(رفعــت اســماعيل مصطفــى أكثــر مــن
ً
 /70/عامــا ،مريــم داوود) مــن بلــدة راجــو،
فــي أوائــل تشــرين األول  ،2018قــد تعرضــا
للضــرب وعمليــة ســطو مســلح بســلب
حوالــي كيلــو غ ـرام مصــاغ ذهــب وحوالــي
 /40/ألــف دوالر منهمــا ،داخــل منزلهمــا
الــذي ُســلم لهمــا فــي حينــه بعــد اســتحالله
ُ
مــدة ســتة أشــهر ،فأصيــب الرجــل بجلطــة
وهــو علــى فـراش املــرض ،وأصيبــت زوجتــه
بكســور فــي أضالعهــا ،ممــا اضطـ َّـرا للهجــرة
ً
قســرا.
واختطفــت ميليشــيا أح ـرار الشــام
املواطــن عدنــان ناصــر -العمــر حوالــي
ً
 /57/عامــا مــن قريــة كورزيليــه -عفريــن
أثنــاء ذهابــه إلــى ســوق الهــال فــي املدينــة
برفقــة ســيارة تحمــل فاكهــة أجــاص عائــدة
ً
لــه ،وال ي ـزال مصيــره مجهــوال.
وليلــة الســبت  24آب ،داهمــت
مجموعــة مســلحة مــن
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تقارير وأخبار

تح ــت العن ــوان أع ــاه ،كت ــب
ف ــي
إيفان ــوف،
ستانيس ــاف
ً
«نيزافيس ــيمايا غازيت ــا» ،مدافع ــا ع ــن
ض ــرورة إش ــراك األك ــراد الس ــوريين ف ــي
التس ــوية السياس ــية ووض ــع الدس ــتور،
معل ــا تحالفه ــم م ــع األمريكيي ــن.
وج ــاء ف ــي مق ــال كب ي ــر الباحثي ــن ف ــي
مرك ــز األم ــن الدول ــي بمعه ــد االقتص ــاد
العالم ــي والعالق ــات الدولي ــة التاب ــع
ألكاديمي ــة العل ــوم الروس ــية:
هن ــاك موق ــف متناق ــض يتط ــور
ف ــي س ــوريا وحوله ــا .يبق ــى األك ــراد
الس ــوريون ،الذي ــن قدم ــوا إس ــهاما
حاس ــما ف ــي هزيم ــة عصاب ــات الدول ــة
اإلس ــامية ،عل ــى هام ــش عملي ــة

التف ــاوض عل ــى نظ ــام الدول ــة
املس ــتقبل ي للب ــاد .فوفوده ــم ال تدع ــى
إل ــى جني ــف أو أس ــتانا أو سوت�ش ــي ،وال
يت ــم تضمي ــن ممثليه ــم ف ــي قوائ ــم لجن ــة
وض ــع الدس ــتور املس ــتقبل ي لس ــوريا.
ال ي ــزال األس ــد وحاش ــيته يؤمن ــون
ب ــأن جمي ــع األقلي ــات العرقي ــة ف ي الدولة
الس ــورية املوح ــدة ،ينبغ ــي أن ت ــذوب
ف ــي األم ــة العربي ــة وتخ ــدم مصالحه ــا.
ويج ــب أال يك ــون هن ــاك أي حك ــم ذات ــي أو
مناط ــق فدرالي ــة ف ــي البل ــد.
وأردوغ ــان ،متمس ــكا بسياس ــة
واضح ــة معادي ــة لألك ــراد ،يع ــارض
بش ــكل قاط ــع مش ــاركة األك ــراد
الس ــوريين ف ــي عملي ــة التف ــاوض بش ــأن

س ــوريا ،وه ــو لي ــس فق ــط ض ــد ح ــزب
االتح ــاد الديمقراط ــي ،إنم ــا واملجل ــس
الوطن ــي الك ــردي الش ــرع ي ،ال ــذي ال
عالق ــة ل ــه بح ــزب العم ــال الكردس ــتاني.
كم ــا أن موق ــف طه ــران م ــن األك ــراد
الس ــوريين عل ــى ش ــاكلة الترك ــي ،لكن ــه
ينطل ــق م ــن مصال ــح أناني ــة.
أم ــا موس ــكو ،فف ــي محاولته ــا
الحف ــاظ عل ــى مظه ــر وح ــدة ثالث ــي
أس ــتانا ال ــذي مزقت ــه التناقض ــات
الداخلي ــة (روس ــيا وتركي ــا وإي ــران)،
تغ ــض النظ ــر ع ــن ه ــذا الظل ــم الجل ــي.
وكم ب ــرر أو حج ــة ملث ــل ه ــذه السياس ــة،
ُي ط ــرح أحيان ــا أن األك ــراد يتحالف ــون م ــع
الوالي ــات املتح ــدة وال يري ــدون تس ــليم
األرا�ض ــي املح ــررة م ــن داع ــش للق ــوات
الحكومية .ف ي الوقت نفس ــهُ ،ي ن�س ــى أن
ق ــوات األس ــد غ ــادرت املناط ــق الكردي ــة

وش ــمال ش ــرق ي الب ــاد بأكمل ــه طواعي ــة،
مذع ــورة م ــن مقاتل ــي داع ــش.
مغازل ــة أردوغ ــان وآي ــات هللا
اإليرانيي ــن عل ــى حس ــاب األك ــراد
الس ــوريين ،تق ــود إل ــى طري ــق مس ــدود.
فم ــن املس ــتبعد أن تتمك ــن س ــوريا
املمزق ــة إل ــى جي ــوب (تركي ــة وإيراني ــة
وكردي ــة أمريكي ــة) النه ــوض م ــن
االنتف ــاض م ــن دون مش ــاركة واح ــدة م ــن
أك ث ــر مناطقه ــا نش ــاطا ،أي كردس ــتان
الس ــورية .عل ــى عك ــس العلويي ــن
الس ــوريين والع ــرب الس ــنة ،ال يس ــع ى
األك ــراد إل ــى االس ــتيالء عل ــى الس ــلطة
ف ــي دمش ــق وال يعتم ــدون عل ــى الق ــوى
اإلقليمي ــة (تركي ــا وإي ــران) .أم ــا تحالفهم
م ــع الوالي ــات املتح ــدة فاضط ــراري،
ألنه ــم محاط ــون باألع ــداء م ــن كل ص ــوب.
موقع روسيا اليوم2019/8/28 -

عفرين تحت االحتالل  ...تتمة
ميليشــيا ســليمان شــاه (العمشــات) منــزل
املواطــن الثمانينــي نــوري درويــش فــي قريــة
قرمتلــق -ناحيــة شــيخ الحديــد واختطفتــه
إلــى جهـ ٍـة مجهولــة ،ثــم أفرجــت عنــه بعــد
دفــع فديــة ماليــة  /4500/دوالر ،وبعــد
ُ
عــودة املســن إلــى منزلــه أصيــب بجلطــة،
ُ
نقــل علــى إثرهــا إلــى املشــفى.
وفــي  25آب ،اعتقــل املواطــن املســن
حنيــف عي�ســى فــي قريــة جويــق ،وال ي ـزال
مجهــول املصيــر.
ليلــة الســبت/األحد  25آب ،اقتحمــت
عصابــة مســلحة منــزل املواطــن محــي
ً
الديــن أوســو  /77/عامــا مــن قريــة قطمــة،
قــرب كازيــة عيشــه بحــي األشــرفية -مدينــة
عفريــن ،وأقدمــت علــى تكبيلــه وربــط
ً
زوجتــه (حوريــة)  /74/عامــا ،وانهالــت
ُ
عليهمــا بالضــرب املبــرح ،دون أن تفيدهمــا
صرخاتهمــا ومناجاتهمــا للمســلحين بالكــف
عــن االعتــداء ،ممــا أدى إلــى استشــهاد
الرجــل املســن وإصابــة الزوجــة برضــوض
ً
وجــروح وهلــع نف�ســي ،إضافــة إلــى ســرقة
مئــة ألــف ليــرة ســورية وجهــازي هاتــف
جــوال وجهــاز راوتــر مــن املنــزل.
أتاوى وفدى:
اقتحــام خيمــة عـزاء وبعــض املنــازل فــي
قريــة َبربنــه -راجــو بشــكل عشــوائي ،فــي 30
تمــوز ،مــن قبــل دوريــة مســلحة ،وفــرض
إتــاوة  /5000/ل.س علــى كل عائلــة كرديــة

فــي القريــة.
وفرضــت ميليشــيات مســلحة أتــاوى
باســم «العيديــة» علــى مواطنيــن فــي
قــرى محــور ترنــدة -جلمــة وعلــى بعــض
املحــات والــورش فــي مركــز عفريــن ،كمــا
قامــت ميليشــيا الســلطان ســليمان شــاه
«العمشــات» بفــرض «عيديــات» تبلــغ -5/
 /100ألــف ل.س علــى كل عائلــة ،فهــي
بشــكل عــام وعلــى األقــل تفــرض إتــاوة
 /10/باملئــة علــى جميــع املحاصيــل .كمــا تــم
تحصيــل مئتــي ألــف ل.س مــن أهالــي قريــة
كمــروك -معبطلــي باســم «العيديــة».
فو�ضى وفلتان:
فــي  30تمــوز ،وقــع تفجيــر بدراجــة
مفخخــة أمــام مطعــم قــرب مبنــى الجمــارك
ً
ســابقا ،علــى طريــق راجــو فــي مدينــة
عفريــن ،أدى إلــى إحــداث أض ـرار شــديدة
فــي املطعــم ،ومقتــل طفــل وإصابــة عشــرة
أشــخاص بجــروح مختلفــة .وانفجــرت
دراجــة ناريــة مفخخــة قــرب دوار كاوا ،يــوم
الخميــس  8آب ،ممــا أدى إلــى وقــوع أضـرار
ماديــة وجــرح بعــض املتواجديــن.
مســاء  28آب ،ســقطت قذيفــة
صاروخيــة وســط اوتوســتراد الفيــات
بمدينــة عفريــن ،قــرب «شــو كافيــه» ،أدى
إلــى وقــوع أض ـرار ماديــة جمــة فــي املبانــي
واملنــازل .
قصف قرى جبل ليلون:
يــوم األربعــاء  31تمــوز ،قصفــت

القــوات التركيــة وميليشــياتها قــرى
صاغونــك وزرنعيتــه وميــاس -جبــل ليلــون،
الواقعــة تحــت ســيطرة الجيــش الســوري،
فأوقعــت فيهــا أض ـرار باملنــازل واملبانــي.
وفــي  9آب ،أكثــر مــن مئــة قذيفــة
ســقطت علــى قــرى (صاغونكــه ،آقؤبيــه،
ً
زرنعيتــه ،ميــاس) ،فأحدثــت أض ـرارا
باملنــازل؛ وذكــر الهــال األحمــر الكــردي أن
أربعــة مواطنيــن مــن قريــة صاغونكــه قــد
أصيبــوا بجــروح مختلفــة.
توطين املزيد:
بعــد ترحيــل بعــض الســوريين إلــى
عفريــنَ ،وجــدت الحكومــة التركيــة ضالتهــا
فــي توطيــن آالف العوائــل مــن ُمهجــري
إدلــب وحمــاه الجــدد ،حيــث امتــأت
معظــم املنــازل فــي قــرى ونواحــي املنطقــة
ومركــز مدينــة عفريــن ،التــي تكتــظ بمــن تــم
ُ
توطينهــم ،لتنخفــض نســبة الســكان الك ــرد
إلــى مــا دون  -%35مثلمــا تشــتهيها أنقــرة!
بينمــا كانــت تتجــاوز  %95قبــل االحتــال.
وألجــل توطيــن املزيــد ،تلجأ امليليشــيات
إلــى االســتيالء علــى املزيــد مــن املنــازل ،ففــي
بلــدة معبطلــي منعــت ميليشــيا الجبهــة
الشــامية املواطــن خليــل أوســكوتكو مــن
ً
الســكن فــي منــزل والــده الــذي توفــي مؤخـرا،
واســتولت علــى املنــزل.
كمــا قــام ُمســلح آخــر بتهديــد املواطــن
الكــردي رشــيد ســيدو وإطــاق الرصــاص
على املنزل الذي يســكنه في بلدة ميدانكي،

ليجبــره علــى تــرك املنــزل العائــد ملواطــن مــن
البلــدة.
وأجبــرت امليليشــيات املواطــن عبــدو
جعفــر حنــو فــي بلــدة «بعدينــا» علــى
الســكن مــع والدتــه وإخــاء منزلــه الخــاص
ً
وتســليمه لهــا ،إضافــة إلــى تعفيشــها لبعــض
ً
املنــازل فــي البلــدة مجــددا ،كمــا اســتولت
ميليشــيا أح ـرار الشــرقية علــى منــزل
املغتــرب الدكتــور حســن محمــد فــي مركــز
مدينــة عفريــن – خلــف مشــفى ديرســم
وصــادرت محتوياتــه ،وقامــت ميليشــيا
ســمرقند فــي بلــدة «كفرصفــرة» بطــرد
املواطــن ريــزكار حــاج عبــدو بــن حســن
وأســرته مــن منــزل عمــه فريــد حــاج عبــدو
املهاجــر ،واملواطــن خليــل حــداد مــن نفــس
البلــدة وأســرته مــن منــزل نجلــه شــيخو
ُ
امل َّهجــر إلــى مناطــق الشــهباء.
وكتــب املكتــب اإلعالمــي« :فــي ظــل
التعتيــم اإلعالمــي الــذي ُيخيــم علــى منطقــة
عفريــن والتغا�ضــي العــام عــن االنتهــاكات
والجرائــم املرتكبــة فيهــا ،وعــدم اكت ـراث
ً
املجتمــع الدولــي بهــا ،خاصــة املعنيــة منــه
ْ
بشــكل مباشــر باألوضــاع الســوريةَ ،يشـ ُـع ُر
أهالــي عفريــن املتبقيــن فيهــا وفــي خارجهــا
بالخــذالن لطاملــا كانــوا علــى الــدوام مــن
مناه�ضــي اإلرهــاب ومحبــي اإلنســانية
وأســس العيــش املشــترك ،ومــن املتمســكين
بالقيــم الوطنيــة والديمقراطيــة».

هل يمكن أن تنبعث سوريا من دون األكراد؟
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تنديداً بالتهديدات التركية أنشطة في إقليم الفرات
أص ــدرت منظم ــة س ــارا ملناهض ــة
ً
العن ــف ض ــد امل ــرأة بيان ــا إل ــى ال ــرأي الع ــام
ف ــي  22آب ،ج ــاء في ــه« :إن الح ــروب ال
تب ــدأ باملداف ــع وزخ ــات الرص ــاص وإنم ــا
ً
تب ــدأ أوال ف ــي العق ــول والنف ــوس ،وم ــن
ث ــم إذا توف ــرت له ــا الظ ــروف فتتجس ــد
ً
ً
عل ــى أرض الواق ــع عس ــكريا ،وأي ــا كان
ن ــوع تل ــك الح ــروب والصراع ــات فإنه ــا
ال تخل ــف س ــوى الدم ــار والخ ــراب ف ــي
األماكن والنفوس ،وتعد هذه النزاعات
والصراع ــات م ــن أش ــد وأخط ــر أن ــواع
العن ــف ال ــذي يه ــدد اإلنس ــانية جمع ــاء،
مم ــا تترك ــه م ــن مخلف ــات وأح ــداث،
كالقت ــل والخط ــف واالغتص ــاب
ً
والتش ــرد والهج ــرة ،وأيض ــا عملي ــات
اإلب ــادة الجماعي ــة ،ويذه ــب ضحيته ــا
اآلالف م ــن األبري ــاء م ــن نس ــاء وأطف ــال
وش ــيوخ ودم ــار ف ــي األماك ــن ،وأزم ــات
عل ــى كاف ــة األصع ــدة وم ــا يرافقه ــا م ــن
ف ــزع وهل ــع وتش ــتت» .وناش ــدت لتق ــول:
« ال للعن ــف ،ال للح ــروب ،أنق ــذوا
أطفالن ــا ونس ــاءنا م ــن القت ــل والضي ــاع،
مس ــتقبل أطفالن ــا ف ــي البن ــاء والتعلي ــم
ولي ــس ف ــي الح ــروب؛ لنناه ــض القت ــل

والدم ــار ونعي ــش بح ــب وس ــام ،لننق ــذ
اإلنس ــانية م ــن ش ــبح الح ــروب».
وف ــي مقاطع ــة ك ــري س ــب ي (ت ــل
أبي ــض) خرج ــت ي ــوم الخمي ــس  22آب
مس ــيرة راجل ــة ب ــآالف م ــن أهال ــي «إقلي ــم
الجزي ــرة وإقلي ــم الف ــرات ودي ــر ال ــزور
والرق ــة والطبق ــة ومنب ــج» ،وحس ــب
موق ــع إقلي ــم الف ــرات ف ــإن املش ــاركون:
«حمل ــوا الفت ــات كت ــب عليه ــا ،نح ــن
ش ــعوب إقلي ــم الف ــرات نق ــول بص ــوت
واح ــد ال للذهني ــة العثماني ــة الجدي ــدة,
نع ــم للس ــام ،نع ــم للح ــوار ،ال
لالحت ــال ,ب ــإرادة امل ــرأة وحريته ــا تتح ــرر
األم ــم ,إقلي ــم الف ــرات بكاف ــة املكون ــات
ي ــد واح ــدة ض ــد االحت ــال الترك ــي ,تحي ــا
مقاوم ــة الش ــعب ف ــي إقلي ــم الف ــرات وال
لالحت ــال الترك ــي ,مقاوم ــون حت ــى دح ـ ّـر
االحت ــال ,نع ــم ألخ ــوة الش ــعوب ،ال
لتهدي ــدات الدول ــة التركي ــة».
أم ــا ف ــي مدين ــة كوبان ــي بس ــاحة
«امل ــرأة الح ـ ّـرة» ،ي ــوم األح ــد  25آب،
ممث ــات منظم ــات امل ــرأة ألح ــزاب كردي ــة
( ح ــزب اليس ــاري الك ــردي ف ــي س ــوريا،
ح ــزب الوح ــدة الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي

س ــوريا ،الح ــزب الديمقراط ــي الك ــردي
الس ــوري ،ح ــزب االتح ــاد الديمقراط ــي
 )PYDأعل ـ َّـن ع ب ــر بي ــان سيا�س ــي رفضه ــن
للتهدي ــدات التركي ــة ،وج ــاء ف ــي البي ــان:
«ف ــي وق ـ ٍـت يعي ــش في ــه جمي ــع املكون ــات
ف ــي ش ــمال وش ــرق س ــوريا بحال ــة م ــن
األمن واالستقرار ,تقوم الدولة التركية
بتصعي ــد تهديداته ــا ض ــد مناط ــق
ش ــمال وش ــرق س ــوريا بذرائ ــع واهي ــة,
وتس ــع ى م ــن خ ــال ه ــذه التهدي ــدات
إل ــى ف ــرض ش ــروطها ف ــي إقام ــة منطق ــة
آمن ــة عل ــى الح ــدود الت ــي تك ــون بمثاب ــة
االحت ــال ...وه ــذه التهدي ــدات ه ــي
لض ــرب حال ــة االس ــتقرار واألم ــان وإنه ــاء
التجرب ــة الديمقراطي ــة ...الت ــي تتخ ــذ

َ
أخ ــوة الش ــعوب نموذج ــا له ــا ,وه ــذه
التهدي ــدات تحم ــل بي ــن طياته ــا خط ــر
عل ــى الح ــل الس ــلم ي ف ــي ش ــمال وش ــرق
س ــوريا وعل ــى وح ــدة ش ــعوب املنطق ــة
ووح ــدة س ــورية ...إنن ــا نتـ ــوجه إل ــى ال ــرأي
الع ــام العالم ــي واألم ــم املتح ــدة وال ــرأي
الع ــام الس ــوري والتحال ــف الدول ــي,
الوق ــوف إل ــى جان ــب ش ــعوب املنطق ــة,
وأخ ــذ التداب ي ــر الالزم ــة ملواجه ــة أي
اعت ــداء م ــن قب ــل الدول ــة التركي ــة...
نناش ــد أهلن ــا وجمي ــع النس ــاء األح ــرار
ف ــي العال ــم القي ــام بواجبه ــن األخالق ــي
تج ــاه التهدي ــدات التركي ــة عل ــى مناطقن ــا
الت ــي ح ــررت بدم ــاء آالف الش ــهيدات
والشهداء من إرهابي داعش وداعميها».

نـدوة حوارية تحت شعار «مع ًا نحو بناء سوريا المركزية ديمقراطية»
ضم ــن سلس ــلة أنش ــطتها الحواري ــة
ف ــي الداخ ــل والخ ــارج ،عق ــد مجل ــس
س ــوريا الديمقراطي ــة نـ ــدوة حواري ــة
للنخ ــب والش ــخصيات املجتمعي ــة
ً
تح ــت ش ــعار «مع ــا نح ــو بن ــاء س ــوريا
المركزي ــة ديمقراطي ــة» ،ف ــي صال ــة زان ــا

بمدين ــة قامش ــلو -إقلي ــم الجزي ــرة ،ف ــي
 2آب ،وحس ــب وكال ــة ه ــاوار« :رك ــزت
الن ــدوة عل ــى األوض ــاع الراهن ــة ف ــي
املنطق ــة ،وبش ــكل خ ــاص التهدي ــدات
التركي ــة بص ــدد مناط ــق ش ــمال وش ــرق
س ــوريا ،وأك ــد املحاض ــرون عل ــى رؤي ــة

تفجير إرهابي في تربه سبي وآخر في قامشلو
ظه ي ــرة ي ــوم األربع ــاء  7آب ،انفج ــرت
س ــيارة مفخخ ــة كان ــت مركون ــة أم ــام
مرك ــز البري ــد وس ــط بل ــدة ترب ــه س ــب ي-
مقاطع ــة قامش ــلو ،عل ــى مقرب ــة م ــن
جم ــوع املدنيي ــن ،راح ضحيته ــا ثالث ــة
أطف ــال ش ــهداء وبع ــض الجرح ــى.
وق ــد أص ــدرت دائ ــرة قامش ــلو
وترب ــه س ــب ي لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
ً
تصريح ــا ،أدان ــت في ــه ذاك العم ــل
اإلرهاب ــي الجب ــان ،وأك ــدت عل ــى أن
«املواطني ــن ف ــي ش ــمال وش ــمال ش ــرق
س ــوريا بكاف ــة مكوناته ــم ثابت ــون عل ــى

أرضه ــم التاريخي ــة ويدافع ــون ع ــن
مناطقه ــم ومكتس ــباتهم ول ــن يحص ــد
ً
اإلرهابي ــون إال الخيب ــات» ،متمني ــة
الرحم ــة للش ــهداء والش ــفاء للجرح ــى.
وصب ــاح ي ــوم األح ــد  18آب ،انفج ــرت
س ــيارة مفخخ ــة أخ ــرى أم ــام إح ــدى
معاه ــد التدري ــب بالق ــرب م ــن ح ــي
األربوي ــة بمدين ــة قامش ــلو ،أدت إل ــى
استش ــهاد عنص ــر م ــن ق ــوى األم ــن
الداخل ــي وج ــرح عنصري ــن بج ــروح
طفيف ــة .
ه ــذا ،وتواص ــل الخالي ــا النائم ــة

مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة بص ــدد
ح ــل االزم ــة الس ــورية ّ
مبي ني ــن ب ــأن
الح ــوار السيا�س ــي الس ــلم ي م ــع كاف ــة
األط ــراف كفي ــل بإيج ــاد أرضي ــة مناس ــبة
لوض ــع حل ــول لالزم ــة الس ــورية العالق ــة
وردع التهدي ــدات التركي ــة”.

زيارة لمكتب الحسكة
 24آب ،زار مح ــي الدي ــن ش ــيخ
آل ــي -س ــكرتير ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
مكت ــب الح ــزب ف ــي مدين ــة الحس ــكة،
حي ــث التق ــى بجم ـ ٍـع م ــن أعض ــاء
الح ــزب وتح ــدث ع ــن مجم ــل األوض ــاع
ً
واملس ــتجدات السياس ــية ،مجيب ــا ع ــن
والذئ ــاب املنف ــردة م ــن عناص ــر تنظي ــم أس ــئلة واستفس ــارات الحض ــور.
ال ــدول اإلس ــامية (داع ــش) نش ــاطها
وأعماله ــا اإلرهابي ــة ف ــي ش ــرق الف ــرات
بع ــد أن اختف ــت دولته ــا املزعوم ــة
م ــن الوج ــود عل ــى ي ــد ق ــوات س ــوريا
ا لد يمقراطي ــة.
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لقا ٌء مع المركز الكردي للدراسات في ألمانيا
أعلم ــت لجن ــة الثقاف ــة واإلع ــام –
منظم ــة أورب ــا لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــدة «الوحـ ــدة» أن وف ــدا من ــه ق ــد
زار ،ي ــوم الجمع ــة  9آب ،املرك ــز الك ــردي
للدراس ــات ف ــي مدين ــة بوخ ــوم األملاني ــة،
بمناس ــبة الذك ــرى الس ــنوية الخامس ــة
لتأسيس ــه ،وق ـ ّـدم التهان ــي والتبري ــكات

تقارير وأخبار

للقائمي ــن علي ــه .إذ َّ
رح ــب ن ــواف خلي ــل
رئي ــس املرك ــز بالوف ــد الزائ ــر ،وتب ــادل
مع ــه:
 .1االط ــاع والتع ــرف عل ــى أوج ــه
نش ــاطات املرك ــز كمن ب ــر ثقاف ــي إعالم ــي
تفاعل ــي ،يهت ــم بالقضاي ــا الت ــي تخ ــص
ً
ً ُ
ُ
الك ـ ــرد عموم ــا ،وك ـ ــرد س ــوريا خصوص ــا.

 .2التح ــاور ح ــول ع ــدة قضاي ــا
ثقافي ــة ،إعالمي ــة ،وسياس ــية عل ــى
الس ــاحة األوروبي ــة.
 .3الش ــروع ف ــي بن ــاء عالق ــة تع ــاون
وتنس ــيق إعالمي ــة بي ــن املرك ــز واللجن ــة.
وأضاف ــت« :س ــاد اللق ــاء أج ـ ٌ
ـواء م ــن
الش ــفافية والصراح ــة  ،وب ــروح أخوي ــة
مفعم ــة بالنق ــد البن ــاء والتف ــاؤل
واملس ــؤولية ،ج ــرى الحدي ــث ع ــن

الحال ــة الثقافي ــة واإلعالمي ــة الكردي ــة،
ل ــكل ط ــرف حس ــب مس ــؤوليته وتفاعل ــه
م ــع الوس ــط الك ــردي واألجنب ــي ف ــي
أوروب ــا».
َّ
الطرف ــان
«أب ــدى
ونوه ــت:
االس ــتعداد لتنمي ــة وتطوي ــر العالق ــات
الثقافي ــة واإلعالمي ــة ،بم ــا تخ ــدم
ُ
القضاي ــا املش ــتركة وقضي ــة الك ـ ــرد ف ــي
ـكل خ ــاص».
س ــوريا بش ـ ٍ

تهنئة الحركة الديمقراطية لشعب كردستان في ذكرى تأسيسها
بدع ــوة م ــن الحرك ــة الديمقراطي ــة
لش ــعب كردس ــتان ،صب ــاح األح ــد
 ،2019/8/25حض ــر وف ـ ٌـد م ــن منظم ــة
إقلي ــم كردس ــتان لح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) ض ــم (محم ــود محم ــد ممث ــل
الح ــزب ف ــي اإلقلي ــم ،صال ــح ب ــوزان
س ــكرتير املنظم ــة ،فره ــاد محم ــد وعب ــد

الباق ــي رج ــو أعض ــاء قي ــادة املنظم ــة)،
ف ــي مراس ــم إحي ــاء الذك ــرى الس ــنوية
الرابع ــة والعش ــرين لتأس ــيس الحرك ــة
بمق ـ ّـر املكت ــب السيا�س ــي ف ــي هول ي ــر،
ّ
وس ــل م برقي ــة تهنئ ــة باس ــم الح ــزب إل ــى
ً
قي ــادة الحرك ــة ،متمني ــا له ــم التق ــدم
والنج ــاح ف ــي نضاله ــم ال ــدؤوب.

زيارة مكتبي التقدمي واالتحاد الديمقراطي

 8آب ،وف ـ ٌـد م ــن ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) برئاس ــة مح ــي الدي ــن ش ــيخ آل ــي
– س ــكرتير الح ــزب زار مكت ــب الح ــزب
الديمقراط ــي التقدم ــي الك ــردي ف ــي
س ــوريا بمدين ــة ديري ــك  -الجزي ــرة،
وكان ف ــي اس ــتقباله وف ـ ٌـد برئاس ــة عم ــر
جعف ــر عض ــو املكت ــب السيا�س ــي
وحس ــن جن ــدي وعثم ــان أب ــو محم ــد

عض ــوي اللجن ــة املركزي ــة ،حي ــث تب ــادل
الجانب ــان الحدي ــث ح ــول األوض ــاع
الراهن ــة.
كم ــا زار الوف ــد بنف ــس الي ــوم مكت ــب
ح ــزب االتح ــاد الديمقراط ــي ()PYD
بمدين ــة ديري ــك ،وكان ف ــي اس ــتقباله
قي ــادة تنظي ــم الح ــزب ف ــي املدين ــة ،حي ــث
أقام ــت منظم ــة امل ــرأة  -س ــرى
تب ــادل الجانب ــان أحادي ــث ف ــي الش ــأن
كاني ــه لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ن ــدوة
الك ــردي والع ــام.
صحي ــة بتاري ــخ  ،2019/8/16حضرته ــا
مجموع ــة م ــن أعض ــاء وضيف ــات
املنظم ــة؛ ألق ــت فيه ــا املرش ــدة الصحي ــة
ف ــي اله ــال األحم ــر الك ــردي عدل ــة أي ــو

مشايخ في لقا ٍء مع أعضاء من منظمة سويسرا
بتاري ــخ  8آب ،وبع ــد انته ــاء ج ــدول
أعم ــال زيارت ــه إل ــى باري ــس التق ــى
مصطف ــى مش ــايخ -نائ ــب س ــكرتير ح ــزب
ـدد م ــن أعض ــاء
الوحـ ــدة (يكيت ــي) بع ـ ٍ
منظم ــة سويس ــرا للح ــزب ،وأطلعه ــم
عل ــى بع ــض نتائ ــج جلس ــات الح ــوار
الس ــوري -الس ــوري الت ــي نظمته ــا
ً
مجموع ــة الش ــيخ ،منوه ــا إل ــى أن ــه
الي ــزال هن ــاك تعن ــت ل ــدى بع ــض أط ــراف
ً
ُ ً
املعارض ــة الس ــورية ،ك ـ ــردا وعرب ــا
لألس ــف! واليعت ب ــرون غ ــزو األرا�ض ــي
الس ــورية م ــن قب ــل الق ــوات التركي ــة

ندوة صحية في سري كانيه

ً
احت ــاال ،ويس ــدون آذانه ــم ويغمض ــون
عيونه ــم عم ــا يق ــع م ــن انته ــاكات وجرائ ــم
بح ــق املدنيي ــن .كم ــا تط ــرق مش ــايخ
إل ــى العدي ــد م ــن املواضي ــع واملس ــائل
السياس ــية وامليداني ــة الراهن ــة.

ً
محاض ــرة تمح ــورت ح ــول متابع ــة
الحم ــل ل ــدى النس ــاء وأض ــرار ال ــوالدة
القيصري ــة وفوائ ــد ال ــوالدة الطبيعي ــة،
ُ
حي ــث اختتم ــت الن ــدوة بمجموع ــة
م ــن األس ــئلة واالستفس ــارات واإلجاب ــة
عليه ــا .

«السماء ُتمطر عشق ًا» كتاب للمحامي علي كولو
ً
ُ
«الس ــماء ت مط ــر عش ــقا» عن ــوان
ً
كت ــاب ص ــدر حديث ــا ملؤلف ــه املحام ــي
ُ
عل ــي كول ــو ،ال ــذي أقي ــم حف ــل توقيع ــه
بمدين ــة برلي ــن ،ي ــوم األح ــد  4آب،
وحض ــره وف ـ ٌـد م ــن ف ــرع ش ــرق أملاني ــا
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،وب ــارك
للكات ــب عمل ــه األدب ــي القي ــم ه ــذا،
ً
متمني ــا ل ــه دوام االس ــتمرار والعط ــاء مل ــا
في ــه خ ي ــر الش ــعب الك ــردي.
وذك ــرت اللجن ــة اإلعالمي ــة للف ــرع:
ً
ً
«إن الكت ــاب يتن ــاول ج ــزءا مهم ــا م ــن
ثقاف ــة وع ــادات املجتم ــع الك ــردي ،عل ــى

ش ــكل قص ــة ح ـ ٍـب بي ــن ش ــاب وفت ــاة تق ــف
ً
العادات والفوارق الطبقية عائقا أمام
تحقي ــق حلمهم ــا بال ــزواج ،كم ــا يع ــرض
الكات ــب ف ــي كتاب ــه جوان ــب م ــن معان ــاة
الش ــعب الك ــردي ف ــي وطن ــه واالضطه ــاد
ال ــذي تع ــرض ل ــه وال ي ــزال م ــن قب ــل
العقلي ــة الش ــوفينية واالس ــتبدادية ف ــي
س ــوريا».
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«أنتم األمل ،أنتم المستقبل» ...تكريم طالب ناجحين في دراستهم بالدانمارك
إعداد :محمد علي كيال
تح ــت عن ــوان «أنت ــم األم ــل ،أنت ــم
ّ
املس ــتقبل» نظ ــم ف ــرع الدانم ــارك
لح ــزب الوحـ ــدة الديمقراط ــي الك ــردي
ً
ً
ف ــي س ــوريا (يكيت ــي) حف ــا تكريمي ــا ل ـ
ُ
 /22/م ــن الط ــاب والطالب ــات الك ـ ــرد
الذي ــن حصل ــوا عل ــى الش ــهادة الثانوي ــة
العام ــة ،ف ــي ي ــوم األح ــد 2019/8/25
بمدين ــة هيرنين ــغ الدانماركي ــة ،وق ــد
ّ
املكرمي ــن
حض ــره أهال ــي الط ــاب
وأعض ــاء وأصدق ــاء للح ــزب ،حي ــث أحي ــا
الحف ــل كوكب ــة م ــن الفناني ــن (س ــليمان
عب ــدهللا ،والت خ ــاش ،وع ــازف األورغ
عل ــي س ــيدو) ،وب ــإدارة مصطف ــى دلبري ــن
ألجه ــزة الص ــوت.
ب ــدأ الحف ــل بالوق ــوف دقي ــق صم ــت
عل ــى أرواح م ــن ضح ــى بأغل ــى م ــا يملك ــه
ً
دفاع ــا ع ــن وج ــود وكرام ــة الش ــعب
الك ــردي وقضيت ــه العادل ــة ،وعل ــى أنغ ــام
النش ــيد القوم ــي الك ــردي أي رقي ــب؛ وف ــي
أج ــواء م ــن الف ــرح والدهش ــة وانس ــجام
مم ي ــز بي ــن املوس ــيقا وتصفي ــق الحضور
ّ
املكرمي ــن بش ــكل جمي ــل ،م ــع
وخ ــروج
تغطي ــة إعالمي ــة ملحوظ ــة ،ش ــكلت
مراس ــم التكري ــم لوح ــة فني ــة رائع ــة،
س ــتبقى خال ــدة ف ــي ذاك ــرة الحض ــور.
ً
ً
ش ــغل حف ــل التكري ــم ح ي ــزا واس ــعا
ف ــي وس ــائل اإلع ــام وعل ــى صفح ــات
التواص ــل االجتماع ــي بي ــن مختل ــف
أوس ــاط املجتم ــع الدانمارك ــي ،وكان ل ـ
(جمي ــل ش ــيخو اإلعالم ــي ف ــي منظم ــة

ب ــأن هن ــاك الكث ي ــر الكث ي ــر م ــن األم ــور
عل ــي أن أتع ــرف عليه ــا ...وف ــي الخت ــام ال
ً
يس ــعن ي إال أن أق ــول له ــم جميع ــا أل ــف
ً
م ب ــروك ،وش ــكرا للجه ــة الت ــي كرمته ــم».
كم ــا نش ــر برخ ــدان ع ــن ه ــذا املوض ــوع
ً
مق ــاال باللغتي ــن الكردي ــة والدانماركي ــة.
ونش ــر ب ــال هيرين ــج نيلس ــون مقال ــه
ا لجر ا ئ ــد
ف ــي إح ــدى

أوروب ــا لح ــزب الوحـ ــدة ،والصحف ــي
واإلعالم ــي الدانمارك ــي دين ي ــز برخ ــدان
س ــرنج ي م ــن أص ــول كردي ــة ول ــه
موق ــع الكترون ــي باس ــم  Jiyan.dkول ــه
مس ــاهمات وكتاب ــات ف ــي مختل ــف
الصح ــف الدانماركي ــة ،والصحف ــي
الدانمارك ــي ب ــال هيرين ــج نيلس ــون
« »Palle Heering Nelsønال ــذي يعم ــل
ً
ً
ف ــي جري ــدة الش ــعب) دورا مم ي ــزا ف ــي
التغطي ــة اإلعالمي ــة.
كت ــب دين ي ــز برخ ــدان ف ــي صفحت ــه
الخاص ــة« :أش ــعر بالفخ ــر واالع ت ــزاز
عندم ــا أقاب ــل الجئي ــن س ــوريين أك ــراد
ف ــي حفل ـ ٍـة تكريمي ــة عاش ــوا هن ــا م ــدة
ت ت ــراوح م ــن  3إل ــى  5س ــنوات وتعلم ــوا
اللغ ــة الدانماركي ــة أفض ــل م ــن العدي ــد
مم ــن أت ــوا م ــن بل ــدي  -يقص ــد تركي ــا -
وعاش ــوا هن ــا مل ــدة  50س ــنة .ووج ــدت
بينه ــم م ــن حص ــل عل ــى درج ــات عالي ــة
ً
ج ــدا ف ــي مختل ــف الثانوي ــات ،ومنه ــم م ــن الدانماركي ــة بعن ــوان مم ي ــز
ً
نش ــر كتاب ــا باللغ ــة الدانماركي ــة ،ول ــي «الالجئ ــون الش ــباب يرس ــلون إش ــارة
الفخ ــر أن أحض ــر هك ــذا حف ــل ،وأش ــعر مهم ــة إل ــى العال ــم الخارج ــي» ،وج ــاء

فيه« :أكراد من جميع أنحاء الدانمارك
اجتمع ــوا ي ــوم األح ــد ف ــي مدين ــة هيرنين ــغ
لالحتف ــال بأك ث ــر م ــن عش ــرين ش ــاب
م ــن أبن ــاء وطنه ــم الذي ــن تخرج ــوا ه ــذه
الس ــنة م ــن الثانوي ــة العام ــة ،جميعه ــم
ً
أت ــوا إل ــى ه ــذا البل ــد ب ــدءا م ــن ع ــام 2012
وم ــا بع ــد ،وق ــد نجح ــوا ف ــي تعل ــم اللغ ــة
وحصل ــوا عل ــى ش ــهادة الثانوي ــة العام ــة
باللغ ــة الدانماركي ــة ،ومنه ــم م ــن حص ــل
عل ــى مع ـ ّـدل يصع ــب عل ــى اب ــن البل ــد
الحص ــول علي ــه .كان حف ــل التكري ــم
مك ـ ّـون م ــن خطاب ــات وترفيهي ــات م ــن
الرق ــص والغن ــاء والع ــزف .والس ــعادة
كان ــت بادي ــة عل ــى وج ــوه الجمي ــع .إنه ــم
يري ــدون إعط ــاء �ش ــيء للدانم ــارك،
ألنه ــا أعطته ــم فرص ــة جدي ــدة» ،وخت ــم
مقال ــه باإلش ــارة إل ــى حف ــل تكري ــم طلب ــة
املاجس ــتير ال ــذي أحي ــاه ف ــرع ح ــزب
الوحـ ــدة ف ــي الع ــام املا�ض ــي .
كم ــا تفاع ــل قط ــاع
واس ــع م ــن نش ــطاء
التواص ــل االجتماع ــي
م ــن مختل ــف فئ ــات
املجتم ــع الدانمارك ــي م ــع
الح ــدث ،حي ــث اس ــتغله
أح ــد الن ــواب الداعمي ــن
ً
للالجئي ــن ،متس ــائال كي ــف
يمكن للبعض أن يقول علينا
العم ــل عل ــى ع ــودة ه ــؤالء إل ــى
بلده ــم ال ــذي ترك ــوه مكرهي ــن،
ً
ب ــدال م ــن تنميته ــم واس ــتثمارهم ف ــي
خدم ــة املجتم ــع الدانمارك ــي.

هيفين معمو طالبة من عفرين ...الجئة أنهت المرحلة الثانوية بمعدل  /11,9/من المجموع العام  /12/في الدانمارك
الصحفي دينيز برخدان
موقع  25 -JIYAN.DKآب 2019
ترجمة عن الدانماركية:
محمد عل ي كيال
هيفي ــن نال ــت ش ــهادة البكالوري ــا
وحصل ــت عل ــى جائ ــزة املتفوقي ــن
م ــن ش ــركة األدوي ــة NOVOZYMES
ً
وه ــي ش ــركة معروف ــة عاملي ــا ،هيفي ــن
ً
معم ــو ذات تس ــعة عش ــر ربيع ــا أت ــت
إل ــى دانم ــارك وه ــي كان ــت ف ــي الثاني ــة
عش ــر م ــن عمره ــا ،وتعلم ــت اللغ ــة

الش ــركة املذك ــورة ،وه ــي عب ــارة ع ــن
ش ــهادة تقدي ــر ومبل ــغ مال ــي  /10/أالف
ُ
ك ــرون  ،ت عط ــى للطلب ــة املتفوقي ــن ف ــي
ً
الف ــرع العلم ــي حص ــرا.
س -ل ــو تتحدثي ــن ع ــن نفس ــك
ً
قلي ــا .
أن ــا اس ــم ي هيفي ــن م ــن منطق ــة
عفري ــن ،كن ــت أعي ــش ف ــي حل ــب
بس ــوريا ،جئ ــت إل ــى ه ــذا البل ــد ع ــام2012؛
الدانماركي ــة ف ــي وق ـ ٍـت قص ي ــر ببراع ــة ،وال ــدي كان يعم ــل ف ــي مج ــال التدري ــس
ً
وتخرج ــت مؤخ ــرا م ــن املرحل ــة الثانوي ــة  -فيزي ــاء وكيمي ــاء ورياضي ــات  -ألن ــه
وحصل ــت عل ــى جائ ــزة املتفوقي ــن م ــن مج ــاز كيميائ ــي ،ووالدت ــي كان ــت َت ـ ُ
ـدرس

الحقوق ،لكنها اضطرت لترك الدراسة
ألس ــباب صحي ــة ،إذ كن ــت طالب ــة ف ــي
املرحل ــة االبتدائي ــة وم ــن رواد الطالئ ــع
ف ــي قس ــم التعب ي ــر األدب ــي عل ــى مس ــتوى
حل ــب ،وم ــن املختاري ــن للمش ــاركة عل ــى
مس ــتوى س ــوريا ف ــي العاصم ــة دمش ــق،
ولك ــن بس ــبب الح ــرب وخش ــية والدت ــي
عل ـ ّـي ل ــم أش ــارك ف ــي تل ــك املس ــابقة.
س -س ــوف تلتحقي ــن بال ــدوام ف ــي
كلي ــة الط ــب بالعاصم ــة كوبنهاغ ــن
ً
قريب ــا م ــا ه ــو ش ــعورك؟
10
أن ــا متحمس ــة للغاي ــة،
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املقايضات الرتكية على األراضي السورية...
محافظ ــة إدل ــب ه ــي أح ــد األوراق
األساس ــية ف ــي ح ــوزة تركي ــا ،تبرزه ــا
حي ــن الل ــزوم ف ــي الص ــراع الدائ ــر ع ب ــر
مقايض ــات م ــع األط ــراف األخ ــرى
لتحص ــن موقعه ــا وتحس ــن دوره ــا ف ــي
األزم ــة الس ــورية ،فإدل ــب م ــن الناحي ــة
الفعلي ــة واقع ــة تح ــت الوصاي ــة التركي ــة
ً
ً
ـكل أو بآخ ــر،
عس ــكريا وإداري ــا بش ـ ٍ
وتصري ــح الضاب ــط الترك ــي بالتدخ ــل
ً
ّ
عس ــكريا لفرضه ــا ف ــي ح ــال تع ــذر
ٌ
الح ــل السيا�س ــي إش ــارة واضح ــة إل ــى
تثبي ــت تل ــك الوصاي ــة كنتيج ـ ٍـة عملي ــة
للصفق ــة األخ ي ــرة املبرم ــة ف ــي أس ــتانا
(حي ــث اس ــتعاد الجي ــش الس ــوري
ً
والرو�س ــي مؤخ ــرا الس ــيطرة حت ــى
املنطقة العازلة بما فيها خان شيخون
لفت ــح الطريقي ــن « »M4و « »M5عل ــى
غ ــرار س ــابقاتها م ــن الصفق ــات تح ــت
عن ــوان «خف ــض التصعي ــد» ،وذل ــك
لق ــاء الحص ــول عل ــى الض ــوء األخض ــر
م ــن موس ــكو وطه ــران لغ ــزو مناط ــق
اإلدارة الذاتي ــة (ش ــمال ش ــرق الف ــرات)
بمش ــاركة الفصائ ــل اإلرهابي ــة املوالي ــة
له ــا -م ــا تس ــم ى بـ»الجي ــش الح ــر» ،كم ــا
أن ادع ــاءه بتطوي ــر البني ــة التحتي ــة
واملراف ــق العام ــة فيه ــا لي ــس إال دعاي ــة
إعالمي ــة لتضلي ــل ال ــرأي الع ــام وتجمي ــل
ص ــورة تركي ــا ،وترغي ــب الالجئي ــن
الس ــوريين لديه ــا بالع ــودة واالس ــتيطان
فيه ــا ،م ــع اس ــتمرار األزم ــة الس ــورية
والرئي ــس الترك ــي أردوغ ــان يل ـ ّـوح
ً
دوم ــا بالح ــل العس ــكري للته ــرب م ــن
ً
أزمات ــه الداخلي ــة املتفاقم ــة سياس ــيا
ً
واقتصادي ــا ...والس ــع ي لتصديره ــا
إل ــى الخ ــارج ،وكذل ــك إلش ــغال الجي ــش
الترك ــي باملن ــاورات واملغام ــرات وع ــدم

منح ــه فرص ــة التفك ي ــر والتحض ي ــر
لالنق ــاب علي ــه ،كم ــا ه ــو متوق ــع بس ــبب
فش ــل سياس ــاته الداخلي ــة والخارجي ــة
املس ــماة بـ»صف ــر أصدق ــاء» ،والحدي ــث
ع ــن ش ــن الح ــرب عل ــى النظ ــام الس ــوري
دعائ ــي أك ث ــر مم ــا ه ــو فعل ــي ،وين ــدرج
ً
أيض ــا ضم ــن الح ــرب اإلعالمي ــة
الخاص ــة ،لخل ــط األوراق وتش ــتيت
ً
األنظ ــار ،ألنه ــا مكلف ــة ج ــدا ،وس ــتكون
فواتيره ــا باهظ ــة وتداعياته ــا كب ي ــرة
عل ــى األط ــراف املتصارع ــة عام ــة وتركي ــا
خاص ــة ،ث ــم أن ق ــرار الح ــرب والس ــلم
تتخذه ــا مراك ــز الق ــرار ف ــي ال ــدول
العظم ــى ولي ــس تركي ــا .إن أي ــة مغام ــرة
ـراء أح ــادي الجان ــب ف ــي
تركي ــة ف ــي إج ـ ٍ
ً
ً
الداخ ــل الس ــوري عس ــكريا أو سياس ــيا
دون تفاه ـ ٍـم أو اتف ـ ٍـاق مس ــبق م ــع باق ــي
األط ــراف س ــتواجه معارض ــة ش ــديدة،
وال س ــيما م ــن روس ــيا قب ــل غيره ــا
بحكمه ــا الحام ــي الصدي ــق والحلي ــف
الوثي ــق للنظ ــام الس ــوري ،وس ــتكون
ً
العواق ــب وخيم ــة.
م ــا تس ــم ى بـ»املنطق ــة اآلمن ــة»
ً
ُ
تج ــاوزا ال ت حق ــق ش ــروط التعري ــف
األمم ــي له ــا (وف ــق قواني ــن مجل ــس األم ــن
الدول ــي) وه ــي موض ــوع التفاهم ــات
املعلن ــة بي ــن أمري ــكا وتركي ــا والت ــي
تعت ب ــر ترتيب ــات أمني ــة عس ــكرية ،حي ــث
يكتن ــف الغم ــوض بع ــض نقاطه ــا ،ول ــم
يكش ــف النقاب عن تفاصيلها ألس ــباب
تخ ــص الوض ــع الداخل ــي ف ــي تركي ــا
بالدرج ــة األول ــى ،وه ــي ف ــي حقيقته ــا
مب ــادرة أمريكي ــة عاجل ــة ته ــدف إل ــى لج ــم
االندف ــاع الترك ــي والتهدي ــد باجتي ــاح
منطق ــة ش ــمال وش ــمال ش ــرق الف ــرات
وزعزع ــة األوض ــاع فيه ــا ،الت ــي تش ــكلت
نتيج ــة تحريره ــا م ــن داع ــش بدع ـ ٍـم
ـاركة م ــن التحال ــف الدول ــي ،حي ــث
ومش ـ ٍ

أن ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة «قس ــد»
ه ــي الش ــريك امليدان ــي املعتم ــد عل ــى
األرض ،وكذل ــك إلفش ــال اتف ــاق أس ــتانا
الثالث ــي والتق ــارب الرو�س ــي -الترك ــي،
ً
وته ــدف املب ــادرة أيض ــا إل ــى التوفي ــق بي ــن
حليف ــي أمري ــكا ملن ــع ح ــدوث احت ــكاك
مباش ــر بينهم ــا ،األول تركي ــا بضم ــان
ّ
والحد من تحسسها
هواجسها األمنية
املزم ــن تج ــاه النه ــوض الك ــوردي،
والثان ــي «قس ــد» بحماي ــة اإلدارة الذاتي ــة
ومنجزاته ــا ،والحف ــاظ عل ــى األم ــن
واالس ــتقرار ف ــي مناط ــق نفوذه ــا ،وه ــذه
«اآللي ــة» مفتوح ــة للتط ــور لتص ــل إل ــى
ح ــدود االتف ــاق الت ــام م ــع توس ــع مداه ــا
ومس ــتوى العالق ــات الثنائي ــة بي ــن
واش ــنطن وأنق ــرة ولحي ــن إق ــرار الح ــل
النهائ ــي لألزم ــة الس ــورية ضم ــن تواف ـ ٍـق
دول ــي مرجع ــه األسا�س ــي الق ــرار األمم ــي
 .2254وباملحصل ــة ف ــإن «االتفاقي ــة
املبدئي ــة» تخ ــدم بالدرج ــة األول ــى
مصال ــح أمري ــكا (وحلفائه ــا) الحيوي ــة
ومش ــاريعها األمني ــة واالقتصادي ــة عل ــى
الصعيدي ــن اإلقليم ــي والعالم ــي ،لذل ــك
تح ــاول أمري ــكا وع ب ــر املب ــادرة الفرنس ــية
ً
ً
س ــابقا والبريطاني ــة الحق ــا للمصالح ــة
وترتي ــب البي ــت الك ــوردي ،ك ــي توف ــر
ورق ــة ضامن ــة ورابح ــة عل ــى أرض
الواق ــع وتس ــتخدمها ف ــي مفاوضاته ــا م ــع
تركي ــا للضغ ــط عليه ــا وقط ــع ذرائعه ــا
وإضع ــاف موقفه ــا ،وبالتال ــي تس ــهيل
مهامه ــا (أمري ــكا) ف ــي تمري ــر مش ــاريعها
االس ــتراتيجية ...يأت ــي رف ــض النظ ــام
ً
الس ــوري (وإن كان إعالمي ــا) للتهدي ــدات
التركي ــة م ــن منطل ــق الواج ــب الوطن ــي
ً
دفاع ــا ع ــن الس ــيادة ،باعتب ــاره الحاك ــم
ً
لس ــوريا أوال ،وك ــرد فع ــل عل ــى تجاهل ــه
وع ــدم إش ــراكه ف ــي صياغ ــة االتفاق ــات
ً
ـرف معن ــي ثاني ــا ،وكذل ــك
املبرم ــة كط ـ ٍ

هيفين معمو  ...تتمة
وطامل ــا أحبب ــت امل ــواد العلمي ــة وحلم ــت
أن أدرس الط ــب ،ألن ــه ف ـ ٌ
ـرع يس ــاعد امل ــرء
للعم ــل ف ــي أي م ــكان كان.
س -م ــا ه ــي نصيحت ــك للالجئي ــن،
لك ــي يتعل ــوا اللغ ــة الدانماركي ــة؟
أنصحه ــم بق ــراءة الكت ــب واملتابع ــة

م ــع املنه ــاج املدر�س ــي ،والتعام ــل م ــع
الن ــاس دون خج ــل ،والذه ــاب إل ــى كل
ُ
التدريب ــات والتماري ــن الت ــي ت ق ــام ف ــي
املدرس ــة ،ليتمكن ــوا م ــن تعل ــم قواع ــد
اللغ ــة.
س -أين ترين مستقبلك؟
إذا كنت تقصد مستقبل ي القريب

فهو هنا ف ي دانمارك ،ألنن ي ال أس ــتطيع
الع ــودة بس ــبب الح ــرب واالحت ــال
الترك ــي لعفري ــن ,ولكنن ــي أري ــد الع ــودة
ُ
إل ــى عفري ــن عندم ــا ت ت ــاح ل ــي الفرص ــة،
م ــن واجب ــي ككردي ــة أن أس ــاعد أهل ــي
هن ــاك.
س -م ــاذا تريدي ــن أن تفعل ــي هن ــاك

م .محفوظ رشيد
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لتوجس ــه م ــن إهم ــال دوره وغم ــوض
مص ي ــره بع ــد تطبي ــق تل ــك االتفاقي ــات،
والت ــي تؤس ــس لواق ـ ٍـع جدي ــد وخارط ــة
ً
جدي ــدة ،ق ــد تك ــون مخالف ــة كلي ــا
ً
ألجندات ــه وتصورات ــه املس ــتقبلية أخ ي ــرا.
إن مص ي ــر املنطق ــة بمجمله ــا
وخرائطه ــا السياس ــية تق ــرره الدول ــة
العاملي ــة العميق ــة وتنف ــذه ال ــدول
العظم ــى ،وم ــا عل ــى األط ــراف واألط ــر
ً
الكردي ــة كاف ــة إال بتوحي ــد صفوفه ــا
وخطابه ــا ونش ــاطها وترتي ــب أموره ــا،
ً
لتصب ــح ق ــوة معت ب ــرة مس ــتقلة بذاته ــا
تف ــرض حضوره ــا عل ــى الس ــاحة
وتنف ــذ مهامه ــا وتحق ــق أهدافه ــا،
لتك ــون مؤهل ــة وجدي ــرة بتبن ــي
ً
ً
القضي ــة الكردي ــة (أرض ــا وش ــعبا)
وتمثيله ــا ضم ــن الظ ــروف املوضوعي ــة
املتواف ــرة والحل ــول املمكن ــة ف ــي مرحل ــة
االس ــتحقاقات القادم ــة ،وع ــدم
االنخ ــراط ف ــي مش ــاريع ال ــدول وتنفي ــذ
أجنداته ــا وبخاص ــة تل ــك املقتس ــمة
لكردس ــتان وبالتحدي ــد تركي ــا ،الت ــي
تح ــارب وج ــود الك ــورد وتطلعاته ــم
القومي ــة والوطني ــة ب ــكل م ــا تمل ــك
م ــن وس ــائل وطاق ــات وف ــي كل األزمن ــة
واألمكن ــة .ونكب ــة عفري ــن كتجرب ــة
ً
أليم ــة ومري ــرة مازال ــت حي ــة ف ــي األذه ــان
ً
وماثل ــة للعي ــان ،وم ــا زال ــت ت ن ــزف بحرق ــة
وش ــدة م ــن جمي ــع أعضائه ــا ومش ــاعرها
وقواه ــا ...تح ــت وط ــأة االحت ــال الترك ــي
الغاش ــم ووحش ــية مرتزقت ــه م ــن
العصاب ــات اإلرهابي ــة الت ــي تنش ــر القت ــل
والدم ــار وتنف ــذ اإلب ــادة والتطه ي ــر بح ــق
الك ــورد وممتلكاته ــم ومعامله ــم ...تح ــت
إش ــرافه ورعايت ــه ،وعل ــى ال ــكل الوطن ــي
والقوم ــي والديموقراط ــي مراجع ــة
سياس ــاته وحس ــاباته ورهانات ــه ،وأخ ــذ
الع ب ــر وال ــدروس منه ــا ،س ـ ً
ـواء كان ــوا ف ــي
الس ــلطة أو املعارض ــة أو م ــا بينهم ــا
آن ــذاك.
عندم ــا تعودي ــن؟
نح ــن هن ــا ،علين ــا أن نتعل ــم الكث ي ــر
م ــن املجتم ــع الدانمارك ــي ونكتس ــب
الخ ب ــرة وامله ــارات العلمي ــة ،لك ــي
نس ــتخدمها ف ــي بن ــاء منطقتن ــا وبلدن ــا
بش ــكل أفض ــل.
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داعش كحلقة رئيسية يف النهج املعادي للكـورد*
د .آزاد أحمد علي
 تبلور النهج املعادي للكوردف ــي الب ــدء ل ــم تتقص ــد القي ــادات
ً
السلفية وقيادات داعش الحقا معاداة
الك ــورد وكوردس ــتان بش ــكل حص ــري،
إنم ــا تبل ــور ه ــذا الع ــداء وتزاي ــد ف ــي س ــياق
تح ــول النه ــج الس ــلفي الجه ــادي نفس ــه،
واتض ــح الع ــداء ف ــي طبع ــة التنظي ــم
ً
األخ ي ــرة األك ث ــر تطرف ــا بقي ــادة أب ــو بك ــر
البغ ــدادي ،فلق ــد ج ــاءت ه ــذه السياس ــة
ً
املعادي ــة للك ــورد وتطلعاته ــم اس ــتكماال
لسياس ــة االس ــتهداف عل ــى أس ــاس
الهوي ــة املعتقدي ــة واأليديولوجي ــة،
قب ــل أن تك ــون ض ــد هوي ــة قومي ــة
معادي ــة .إل ــى أن بات ــت مالم ــح ه ــذا النه ــج
يتض ــح ف ــي س ــياق املمارس ــة العملي ــة،
ً
ب ــل يتراك ــم نظري ــا ،إل ــى أن فاض ــت م ــن
التفس ــير الش ــرع ي ذات الصل ــة ،ف ب ــرزت
ً
إعالمي ــا كنتيج ــة لتط ــور ف ــي س ــياق ي
التنظ ي ــر والسياس ــات البراغماتي ــة
ً
للتنظي ــم مع ــا ،وضم ــن الخ ــط التعب ــوي
ألنصارها .ففي كلمة صوتية للزرقاوي
َب ّي ـ َـن« :مازال ــت جروحن ــا ت ن ــزف ،فم ــازال
ج ــزار أطف ــال الس ــنة باق ــر ص ــوالغ ف ــي
قل ــب ه ــذه الحكوم ــة ،وعل ــى رأس ــها
مجرم حزب الدعوة الراف�ض ي املعتقد
املجو�س ــي الحاق ــد ،وعل ــى جناحيه ــا
فيل ــق ب ــدر ب ــكل منظمات ــه وهيئات ــه
اإلجرامي ــة وعم ــاء األك ــراد وج ــزاري
اآلس ــايش ،ه ــؤالء م ــن تري ــد أن تق ــوي
دولته ــم وتثب ــت أركانه ــم ،»...وتبل ــور
أك ث ــر بع ــد بي ــان مح ــارب الجب ــوري
ف ــي إع ــان «الدول ــة االس ــامية» ع ــام
« :2006بع ــد أن انح ــاز األك ــراد ف ــي دول ــة
الش ــمال ،وأق ــرت للرواف ــض فدرالي ــة
الوس ــط والجن ــوب وبدع ــم م ــن اليه ــود
ف ــي الش ــمال وم ــن الصفويي ــن ف ــي
الجن ــوب ( »...حس ــن محم ــود أبوهني ــة
ود .محم ــد س ــليمان أب ــو رم ــان ،تنظي ــم
«الدول ــة اإلس ــامية» ،األزمن ــة الس ــنية
والص ــراع عل ــى الجهادي ــة العاملي ــة .ص
.)54 -46
وربم ــا ليس ــت م ــن بواب ــة الص ــدف
أن ت ــم اس ــتقطاب ق ــادة عس ــكريين
ً
م ــن األوس ــاط املعادي ــة للك ــورد س ــابقا،
ً
كقي ــادة البع ــث العراق ــي ،وخاص ــة

«ظهور البغدادي يف مقطع فيديو 29 ،نيسان  ،2019بعد سقوط داعش يف الباغوز»
ضب ــاط االس ــتخبارات ،ومجموع ــة م ــن
(حلق ــة تلعف ــر التركماني ــة) ،الذي ــن
كان هدفه ــم الهج ــوم عل ــى املكاس ــب
الكوردي ــة ،وتحطي ــم تجرب ــة إقلي ــم
كوردس ــتان الع ــراق النوعي ــة ،ومواجه ــة
صع ــود الق ــوة الكردي ــة ف ــي كردس ــتان
ً
س ــوريا متمثل ــة بق ــوات ( ،)Y.P.Gخاص ــة
بع ــد مطل ــع ع ــام  ،2014إذ كان رئي ــس
املجل ــس العس ــكري لداع ــش ه ــو أب ــو
ً
مس ــلم التركمان ــي ،إضاف ــة إل ــى عل ــي
ق ــرداش التركمان ــي .لق ــد ش ــكل م ــا س ــبق
ذك ــره م ــع جمل ــة م ــن العوام ــل األخ ــرى
األرضي ــة وهي ــأ املن ــاخ للزح ــف نح ــو
إقلي ــم كوردس ــتان الع ــراق ،وكذل ــك
ً
املناط ــق الكوردي ــة ف ــي س ــوريا ،خاص ــة
بع ــد س ــيطرة التنظي ــم عل ــى مدين ــة
املوص ــل وريفه ــا الش ــمال ي والش ــرق ي.
 تالق ــح الفك ــر التكف ي ــري م ــعالعن ــف البعث ــي
ل ــم يك ــن تالق ــح وتالق ــي الفك ــر
التكف ي ــري الجه ــادي م ــع الفك ــر
والسياس ــات البعثي ــة نت ــاج كراهي ــة
الك ــورد أو التنظيم ــات الش ــيعية
ف ــي الع ــراق وحس ــب ،وإنم ــا يع ــود
بش ــكل رئي ــس إل ــى الج ــذور املتقارب ــة
للفك ــر العنف ــي ولألصولي ــة القومي ــة
واملرجعي ــة النمطي ــة ل ــكل م ــن الخطي ــن
السياس ــيين .فح ــزب البع ــث ال ــذي
تأس ــس ع ــام  1947ف ــي س ــوريا وتزعم ــه
ميش ــيل عفل ــق املس ــيح ي ،وعل ــى
الرغ ــم م ــن علمانيت ــه الس ــطحية
االس ــتعراضية فق ــد اس ــتمد فك ــرة
(البع ــث) م ــن اإلس ــام نفس ــه .ه ــذا وق ــد
ً
زاود ميش ــيل عفل ــق كث ي ــرا ف ــي ه ــذا
الس ــياق ،ومؤلفات ــه تؤك ــد عل ــى حرص ــه
عل ــى رب ــط البع ــث باإلس ــام والعروب ــة،

ه ــذا م ــا ي ب ــرزه الكات ــب صب ــاح كنج ــي:
«اس ــتند إل ــى جمل ــة أف ــكار وش ــعارات
حاول ــت الدم ــج بي ــن املفاهي ــم الديني ــة
اإلس ــامية والتوجه ــات العنصري ــة
العروبي ــة واس ــتندت إل ــى العن ــف
والقس ــوة ...تجس ــدت م ــن خ ــال
اطروح ــات إنش ــائية س ــطحية ع ب ــرت
عنه ــا كتاب ــات وردت ف ــي صفح ــات م ــن
كت ــاب ميش ــيل عفل ــق بعن ــوان «ف ــي
ُ
س ــبيل البع ــث» ،الت ــي ت مج ــد الق ــوة
ً
ً
وجعل ــت م ــن محم ــد نموذج ــا تاريخي ــا
للبعثيي ــن كم ــا ورد ف ــي ه ــذا املقتب ــس:
«لق ــد كان محم ــد كل الع ــرب ليك ــن كل
ً
الع ــرب محم ــدا» ( صب ــاح كنج ــي .دور
ح ــزب البع ــث ف ــي اإلره ــاب الداع�ش ــي .
الح ــوار املتم ــدن .عل ــى الراب ــطhttp:// :
.)www.ahewar.org
تب ــدو العالق ــة الجدلي ــة صريح ــة
بي ــن املمارس ــات العنفي ــة لإلس ــاميين
ً
والبعثيي ــن ،خاص ــة بع ــد الص ــراع
م ــع نظ ــام الحك ــم ف ــي دمش ــق مطل ــع
س ــبعينات الق ــرن العش ــرين ،لك ــن
اإلنعطاف ــة الح ــادة والعالق ــة الصافي ــة
تحقق ــت ف ــي أواخ ــر مرحل ــة ص ــدام
حس ــين وإطالق ــه م ــا س ــم ي بالحمل ــة
اإليماني ــة وكان م ــن أول ــى نتائجه ــا
التوج ــه الحثي ــث للكش ــف ع ــن الوج ــه
اإلس ــامي للبع ــث والس ــع ي لخل ــق
مجموع ــة كب ي ــرة م ــن األئم ــة ورج ــال
الدي ــن م ــن البعثيي ــن تج ــاوز عدده ــم
ً
وفق ــا للمعلوم ــات والوثائ ــق الت ــي ج ــرى
تداوله ــا بع ــد س ــقوط النظ ــام أك ث ــر
م ــن  /4/آالف م ــؤذن وفقي ــه ُ ..ج مع ــت
ألول م ـ ّـرة ُ
ودمج ــت عناص ــر األم ــن
واملخاب ــرات وأعض ــاء ف ــي ح ــزب البع ــث
ف ــي ق ــوام مؤسس ــة ديني ــة خاضع ــة
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ملش ــيئة الدول ــة والح ــزب ...وأصبح ــت
ج ــزء ال يس ــتهان ب ــه م ــن مؤسس ــات
الدول ــة الفاش ــية املبرمج ــة .كم ــا ت ــم
ً
االنتقال عمليا لالس ــتعانة واالس ــتقواء
باإلس ــاميين الجهاديي ــن بع ــد أح ــداث
 11س ــبتمبر  ،2011كم ــا احتض ــن نظ ــام
البع ــث ف ــي بغ ــداد املقاتلي ــن الع ــرب
واألجان ــب وت ــم تدريبه ــم عل ــى العملي ــات
االنتحاري ــة باألحزم ــة الناس ــفة
والس ــيارات املفخخ ــة ،حت ــى بلغ ــت
أعداده ــم بي ــن  5إل ــى  8آالف مقات ــل
بحس ــب وس ــائل اإلعالم العراقية .وبعد
س ــقوط بغ ــداد تس ــرب ج ــزء كب ي ــر م ــن
ه ــؤالء االنتحاريي ــن وضب ــاط املخاب ــرات
وفدائي ــي ص ــدام إل ــى التنظيم ــات
ً
اإلس ــامية وص ــوال إل ــى داع ــش ،حت ــى بل ــغ
ع ــدد ه ــؤالء البعثيي ــن ف ــي قي ــادة داع ــش
 .%60ودون الخ ــوض ف ــي التفاصي ــل
فباإلضاف ــة إل ــى العالق ــات التنس ــيقية
الت ــي أعل ــن عنه ــا نظ ــام البع ــث ف ــي بغ ــداد
م ــع منظم ــات إس ــامية متطرف ــة ج ــرى
إعداده ــا وتش ــكيلها م ــن خ ــال عناص ــر
بعثي ــة وضب ــاط مخاب ــرات وأم ــن؛ ش ــغلت
قي ــادات بعثي ــة دف ــة توجي ــه مس ــار
داع ــش الحق ــا ،فالعناص ــر الس ــابقة
ف ــي مواق ــع قيادي ــة ف ــي تش ــكيالت أجه ــزة
القم ــع البعثي ــة ف ــي بغ ــداد ،اندمج ــوا
ف ــي هيكلي ــة ع ــدة منظم ــات إرهابي ــة،
باألخ ــص م ــا ل ــه عالق ــة بهيكلي ــة تنظي ــم
دول ــة الخالف ــة اإلس ــامية اإلجرامي ــة
«داع ــش» ،الت ــي ش ــكل البعثي ــون أك ث ــر
م ــن  % 60م ــن ق ــوام عناصره ــا القيادي ــة،
بم ــن فيه ــم أب ــو بك ــر البغ ــدادي نفس ــه.
ف ــي حي ــن كان االنخ ــراط بدرج ــات
أق ــل وآلي ــة مختلف ــة لعناص ــر بعثي ــة
وأمني ــة س ــورية ف ــي صف ــوف داع ــش .ف ــي
املحصل ــة س ــاهمت العناص ــر البعثي ــة
واملخابراتي ــة لحكومت ــي بغ ــداد ودمش ــق
ف ــي تزاي ــد كراهي ــة داع ــش للك ــورد،
ُ
وت رج ــم ذل ــك ف ــي الهج ــوم عل ــى مدين ــة
كوبان ــي كخط ــوة أولي ــة لح ــرب داع ــش
الطويل ــة الجدي ــدة والطويل ــة األم ــد
عل ــى الك ــورد.
وكنتيج ــة أولي ــة يمك ــن التأكي ــد
عل ــى أن عن ــف داع ــش ل ــم يول ــد فج ــأة،
وإنم ــا ورث ــت داع ــش ف ــي الب ــدء م ــا
يمك ــن تس ــميته بالش ــرعنة الفقهي ــة
ً
للقت ــل عل ــى أس ــاس الهوي ــات ،ب ــدءا
12
م ــن «قاع ــدة الجه ــاد ف ــي
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ً
ً
ال جل ــدا ل ــذات س ــكانها وال تعصب ــا
لعفري ــن الت ــي تتم ي ــز ع ــن غيره ــا
بتحرره ــا من ــذ عق ــود م ــن نزع ــة
التعص ــب الدين ــي والطائف ــي وم ــن كل
أش ــكال العالق ــات العش ــائرية البالي ــة،
وبانفتاحه ــا عل ــى اآلخ ــر املختل ــف؛
فق ــد انف ــردت عفري ــن ف ــي س ــوريا
ـتقرار نس ــب ي ،ورغ ــم الحص ــار ال ــذي
باس ـ ٍ
تعرض ــت ل ــه بي ــن الحي ــن واآلخ ــر قب ــل
ُ
االحت ــال كان ــت ت عت ب ــر م ــن املناط ــق
اآلمن ــة طيل ــة س ــبع س ــنوات م ــن ب ــدء
ً
األزم ــة الس ــورية ،2011وم ــاذا ألل ــوف
العائ ــات العربي ــة م ــن كاف ــة املناط ــق
الس ــورية.
ورغ ــم صغ ــر مس ــاحتها الجغرافي ــة
ً
وكثافته ــا الس ــكانية العالي ــة نس ــبيا
فإنه ــا تعرض ــت لغ ــزو عس ــكري خارج ــي
م ــن ل ــدن ثان ــي أك ب ــر ق ــوة عس ــكرية ف ــي
حل ــف النات ــو ومعه ــا عش ــرات الفصائ ــل
الجهادي ــة املس ــلحة املوالي ــة له ــا .كم ــا
تم ي ــزت عفري ــن أثن ــاء الع ــدوان عليه ــا
بصم ــود أهاليه ــا رغ ــم محاصرته ــا م ــن
كل الجه ــات ،دون تأمي ــن مم ــر إنس ــاني
للمدنيي ــن الع ــزل كم ــا تن ــص عليه ــا
املواثي ــق واألع ــراف الدولي ــة أثن ــاء
الح ــروب؛ إل ــى ذل ــك ف ــإن ليل ــة الخامس ــة
عش ــرة عل ــى السادس ــة عش ــرة م ــن ش ــهر
آذار  2018املثخ ــن بالك ــوارث واملآ�س ــي،
وال ــذي يص ــادف ذك ــرى مج ــزرة حلبج ــة،
ً
ً
ً
ل ــم يك ــن يوم ــا عادي ــا أب ــدا ،ول ــم يأت ــي

ً
عبث ــا البت ــة .فتحرك ــت اآللي ــات والن ــاس
بنظراته ــم الحزين ــة وف ــي حال ــة القل ــق
واإلرب ــاك البادي ــة عل ــى وجوهه ــم،
والح ي ــرة بي ــن البق ــاء ف ــي عفري ــن أو
االنتق ــال إل ــى الق ــرى املحتل ــة أو ال ن ــزوح
إل ــى الخ ــارج ،وس ــط إص ــرار العفرينيي ــن
عل ــى التمس ــك بمناطقه ــم التاريخي ــة
وع ــدم ال ن ــزوح منه ــا ،رغ ــم ه ــول الح ــرب
وضراوته ــا .باملحصل ــة ف ــإن كل الوقائ ــع
ُ
والتح ــركات كان ــت ت ن ــذر بق ــدوم خط ـ ٍـر
داه ــم وقري ــب ال محال ــة.
هن ــاك ف ــي أح ــد أحي ــاء عفري ــن ،وف ــي
أح ــد ش ــوارعها عش ــرات العوائ ــل بي ــن
مفترش ــة ل ــأرض ومفترش ــة عل ــى ظه ــر
آلياته ــا املغط ــاة بحص ي ـ ٍـرة أو غط ـ ٍـاء م ــن
النايل ــون ،لتق ــي نفس ــها م ــن ح ــاالت
الطق ــس املتقلب ــة ف ــي آذار ،وهن ــا ف ــي
غرف ــة خلفي ــة لش ــقة م ــن غرفتي ــن
وصال ــون تض ــم أربع ــة عوائ ــل بينه ــم
رج ــان ف ــي الس ــبعين م ــن عمرهم ــا
وعج ــوز ذات املائ ــة ع ــام ،وطفل ــة بعم ــر
عامي ــن وأمه ــا الحام ــل .هك ــذا كان ح ــال
بي ــوت عفري ــن طيل ــة الح ــرب ،وف ــي ليل ــة
ال ن ــزوح بال ــذات.
َ
ف ــي ذاك الي ــوم وم ــا إن أس ــدل اللي ــل
س ــتاره ،حي ــث ال م ــاء وال كهرب ــاء ،حت ــى
ب ــدأت الصواري ــخ والقذائ ــف تنه ــال
عل ــى املدين ــة م ــن كل ح ــدب وص ــوب
كاملط ــر ،وهدي ــر الطائ ــرات وقصفه ــا
املتواص ــل ته ــز املدين ــة حت ــى الصب ــاح
وت ــزرع الرع ــب ف ــي نف ــوس س ــكانها
اآلمني ــن دون ش ــفقة وال رحم ــة .م ــا ال ــذي

ً
يح ــدث؟ .حل ــم ه ــذا أم واق ــع؟ .أحق ــا ه ــذا
م ــا كان ــت تقص ــده تركي ــا م ــن تحري ــر
ً
عفري ــن؟ ال ال ،تب ــا لهك ــذا تحري ــر ،ه ــذا
ُ
احت ــال! تركي ــا تري ــد تش ــريد الك ـ ــرد
وإي ــواء الجماع ــات التكفيري ــة ف ــي
مناطقه ــم ،وإح ــداث تغي ي ــر ديمغراف ــي
فيه ــا ،به ــدف طم ــس هويته ــم القومي ــة.
ً
ً
ً
حق ــا كان ــت تل ــك الليل ــة طويل ــة وثقيل ــة
عل ــى س ــكان عفري ــن ،إال أن الصب ــاح م ــع
رحل ــة ال ن ــزوح الجماع ــي تح ــت القص ــف
ً
كان أش ـ ّـد وطيس ــا ،أم ــا الس ــمفونية
ُ
االرتجالي ــة ألهال ــي عفري ــن امل هجري ــن
ً
قس ــرا ف ــي اس ــتراحة جب ــل األح ــام املط ــل
عل ــى املدين ــة وس ــهولها وه ــم يصرخ ــون
عفري ــن ...عفري ــن ...وم ــن ث ــم يقبل ــون
ال ت ــراب ويبك ــون ،فق ــد كان تأثيره ــا
ً
أش ـ ُّـد وقع ــا عل ــى النف ــوس م ــن الح ــرب
نفس ــها ،ال ب ــد وأنه ــا حف ــرت ف ــي ذاك ــرة
األجي ــال ول ــن يمحوه ــا الده ــر بس ــهولة.
ُ
ك ـ ــرد عفري ــن عل ــى ق ــدر محبته ــم
ألراضيه ــم وتمس ــكهم به ــا ش ـ ٌ
ـعب تحم ــل
ـرب شرس ــة طيل ــة ش ــهرين،
تبع ــات ح ـ ٍ
ً
وأب ــى الخ ــروج م ــن مناطق ــه إال مكره ــا
وف ــي اللحظ ــات األخ ي ــرة م ــن دخ ــول
الق ــوات املحتل ــة ،واخت ــارت الغالبي ــة
العظم ــى التموض ــع عل ــى بع ــد مئ ــات
األمت ــار م ــن ه ــذه الق ــوات ،وبق ــي قس ـ ٌـم
منه ــم ف ــي مس ــاكنهم ،واخت ــار الكث ي ــرون
الع ــودة بع ــد أي ـ ٍـام قالئ ــل م ــن ال ن ــزوح،
ومعظ ــم النازحي ــن كان ــوا يترقب ــون
الفرص ــة املواتي ــة للع ــودة ،رغ ــم
معرفته ــم التام ــة بجمل ــة العراقي ــل
والصع ــاب وحال ــة الفلت ــان األمن ــي الت ــي
تش ــهدها املنطق ــة وم ــا يرافقه ــا م ــن
ـطو واب ت ــزاز.
بط ـ ٍ
ـش ونه ـ ٍـب وس ـ ٍ

ً
أج ــل كان ــت مأس ــاة وتجرب ــة مري ــرة،
لكنه ــا كان ــت تحم ــل ف ــي طياته ــا الكث ي ــر
ً
م ــن ال ــدروس والع ب ــر ،ودافع ــا لترتي ــب
أولوياتن ــا ،وتجمي ــع طاقاتن ــا وتوجيهه ــا
ص ــوب طري ــق الخ ــاص م ــن الظل ــم ال ــذي
ُ
لح ــق بن ــا؛ فتجرب ــة ك ـ ــرد الع ــراق ماثل ــة
للعي ــان ،رغ ــم ح ــاالت ال ن ــزوح الجماعي ــة
املتك ــررة والقص ــف الكيم ــاوي
وعملي ــات األنف ــال الس ــيئة الصي ــت
واالضطه ــاد القوم ــي التاريخ ــي ،فق ــد
س ــقط ص ــدام حس ــين ونظام ــه ورح ــل،
ُ
بينم ــا بق ــي الك ـ ــرد صامدي ــن وأصبح ــت
ُ
هول ي ــر -كردس ــتان الع ــراق ت ضاه ــي
كبري ــات العواص ــم اإلقليمي ــة.
م ــا نري ــد قول ــه ورغ ــم م ــا حص ــل
ف ــإن كل املعطي ــات الذاتي ــة والداخلي ــة
واإلقليمي ــة وتش ــابكات األزم ــة الس ــورية
ومس ــاراتها املتقلب ــة الت ــي لس ــنا
بصدده ــا اآلن تجم ــع عل ــى أن كل م ــا
يح ــدث ف ــي س ــوريا آن ــي ومؤق ــت ،ف ــا
انتص ــار ثاب ــت وال ن ــزوح دائ ــم .إال أن
املؤك ــد أن ال م ــكان للجماع ــات املتطرف ــة
واإلرهابيي ــن ف ــي مس ــتقبل س ــوريا ال ــذي
ل ــم يتح ــدد معامل ــه بع ــد.
ورغ ــم املح ــن والصعوب ــات ،يح ــاول
أهال ــي عفري ــن ف ــي داخ ــل املنطق ــة
وخارجه ــا مع ــاودة العم ــل ف ــي مختل ــف
املج ــاالت وبم ــا أمك ــن بثب ــات وعزيم ــة،
ويواصل ــون نضاله ــم ألج ــل تحري ــر
منطقته ــم م ــن براث ــن االحت ــال ،ف ــي وق ـ ٍـت
ي ــدب في ــه التملم ــل والي ــأس ف ــي نف ــوس
عناص ــر امليليش ــيات املس ــلحة ونف ــوس
م ــن ت ــم توطينه ــم ف ــي املنطق ــة ،وال ب ــد أن
ً
ـتنقع ق ــد انزل ــق
ن ــرى قريب ــا إل ــى أي مس ـ ٍ
أولئ ــك املته ــورون.

داعش كحلقة رئيسية  ...تتمة
ب ــاد الرافدي ــن» ،وعل ــى اعتب ــار أن
الق ــادة أج ــازوا القت ــل عل ــى أس ــاس
تصني ــف واس ــع ،س ـ ً
ـواء م ــن حي ــث
ً
الهوي ــة أو املوق ــف السيا�س ــي أيض ــا،
كاملوق ــف املؤي ــد للدمقراطي ــة وقب ــول
النظ ــم الب رملاني ــة ،املش ــاركة ف ــي
العلمي ــة السياس ــية واالنتخاب ــات...
ال ــخ ،ف ــإن املقاتلي ــن وصغ ــار الق ــادة
ق ــد وس ــعوا حت ــى م ــن تل ــك الدائ ــرة
ً
«املش ــرعنة» الواس ــعة أص ــا لتط ــال
ً
هوام ــش بعي ــدة أيض ــا ،إل ــى أن ت ــم
ً
القت ــل علن ــا بحس ــب الهوي ــة املج ــردة

ع ــن أي ــة فعالي ــة مخالف ــة ملعتق ــدات
داع ــش ،كاالنتم ــاء الطائف ــي املت ــوارث
ً
فق ــط ،فض ــا ع ــن القت ــل املزاج ــي
والخاض ــع ملع ــادالت املصال ــح املادي ــة
وا لش ــخصية .
إن بروز تنظيم الدولة اإلسالمية
ف ــي الع ــراق والش ــام وارتكاب ــه املج ــازر
والقي ــام بأعم ــال التخري ــب ونس ــف
ُ
مؤسس ــات الدول ــة ت ع ـ ّـد أح ــد األدل ــة
عل ــى انته ــاء صالحي ــة حكومت ــي
دمش ــق وبغ ــداد بصيغتهم ــا الس ــابقة
ُ
م ــن جه ــة ،وت ترج ــم أزم ــة املجتمع ــات
العربي ــة الس ــنية فيه ــا م ــن جه ـ ٍـة

أخ ــرى ،وبالتال ــي فق ــد َّ
عب ـ َـر ب ــروز
التنظي ــم ف ــي أح ــد أوجه ــه ع ــن اكتم ــال
الظ ــروف املوضوعي ــة إلع ــادة تش ــكيل
وتأس ــيس دولت ــي س ــوريا والع ــراق عل ــى
أس ــس دس ــتورية وسياس ــية جدي ــدة،
بم ــا في ــه تعدي ــل الح ــدود ،وتأمي ــن ح ــق
تقري ــر املصي ــر السيا�س ــي لش ــعب
كوردس ــتان ،وإن ل ــم تك ــن بصيغ ــة
تام ــة وإنم ــا ف ــي ظ ــل إتح ــاد كونفدرال ــي.
لذل ــك وف ــي ظ ــل اإلس ــتراتيجية
املتغ ي ــرة ،يمك ــن فت ــح أوس ــع أب ــواب
الح ــوار م ــع كاف ــة األط ــراف واملكون ــات،
ً
وخاص ــة الع ــرب ،للوص ــول إل ــى

توافق ــات ألش ــكال وح ــدود الدول ــة
االتحادي ــة املمك ــن إع ــادة إعالنه ــا
وصياغته ــا ،وس ــد الطري ــق أم ــام ع ــودة
اإلره ــاب والعن ــف وكذل ــك س ــلطات
ومؤسس ــات الدول ــة االس ــتبدادية
ا لصلب ــة.

ليلة النزوح من عفرين
شوكت كرداغي

* ج ــزء م ــن دراس ــة بعن ــوان «مقدم ــات
ظه ــور داع ــش كق ــوة عس ــكرية
وأيديولوجي ــة ،وقابلي ــة تكراره ــا»ّ ،
قدمه ــا
الكات ــب إل ــى «املنت ــدى الدول ــي ح ــول
داع ــش» ،ال ــذي انعق ــد ف ــي الف ت ــرة  8-6تم ــوز
 ،2019ف ــي صال ــة بيلس ــان – مدين ــة عام ــودا
بإقلي ــم الجزي ــرة.

ثقافة وفن

ت ً
الوطن هو ذات املرء �اما...

الوحـــــدة Yekîtî
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ق
لل ش خ
�اص ،يفتقد إىل الروح الصادقة
احلقي�
المال الفطري
املرأة والرجل اكئنان متوحدان ...كوكبنا يفتقد إىل ج
ي

الدع ــوة إل ــي ملش ــاهدته قب ــل موت ــه،
لقاء مع جنكيمان عمر ...تتمة
ووجدتن ــي م ــن دون إذن من ــي هن ــا ،حي ــث
أن ــا اآلن ف ــي دول ــة أملاني ــا.
ترك ــت إث ــر ذل ــك بيتن ــا وتل ــك
األطي ــاف املتع ــددة الت ــي كان ــت تدل ــو
ً
م ــن الس ــماء إل ـ ّـي ،إلين ــا ،ترك ــت أيض ــا كل
م ــا عش ــته ف ــي تل ــك املدين ــة دراس ــاتي،
املعاه ــد ،الذكري ــات املرتبط ــة م ــع أب ــي،
وجئ ــت إل ــى ه ــذا امل ــكان وش ــاهدت أب ــي
جث ــة دون أن ت ــراه عين ــي.
ل ــم أس ــتوعب ق ــط ،ل ــم أس ــتوعب
ً
ً
ً
ً
أيض ــا انتظ ــار أب ــي ،جل ـ ّـى م ــا أتذك ــره ه ــو بتات ــا ،أب ــدا ،أن ــي س ــأصطدم مج ــددا
ذل ــك الس ــلم الخش ــب ي ف ــي بيتن ــا البعي ــد ب ــذاك الطي ــف ال ــذي كان يش ــع ع ب ــر
القري ــب ،ذل ــك الس ــلم ال ــذي كان عل ــى
ّ
أهب ــة االس ــتعداد إلبع ــاده عن ــا وتيه ــه عن ــا
وع ــن العال ــم.
ف ــي اللحظ ــات تل ــك  -الت ــي كان
األطف ــال فيه ــا يلعب ــون  -وم ــن ذاك
املنظ ــور األف ــق حي ــث كن ــت ربيبت ــه
ً
أراق ــب الل ــون حاول ــت م ــرارا تقلي ــد م ــا
ُ
أراه ،ولك ــي أر�ض ــي أب ــي الغائ ــب البعي ــد
ب ــدأت برس ــم ص ــورة مصطف ــى البرزان ــي
ً
كم ــا كأن ــه كان ن ــدرا فيع ــود إث ــره ،ل ــم
يع ــد أب ــي ،لذل ــك رس ــمت ص ــورة ليل ــى
ً
قاس ــم ،وهك ــذا كن ــت أرس ــم دوم ــا
الص ــور القريب ــة لقلب ــه الطي ــب عل ــى
أم ــل عودت ــه.
كان أب ــي يراقبن ــي م ــن خ ــال ذاك الناف ــذة  -ناف ــذة غي ــاب أب ــي  -ل ــم
الطي ــف ال ــذي كان ــت الس ــماء ترس ــله أس ــتوعب لس ــنوات عدي ــدة م ــا كان وم ــا
إل ــي م ــن خ ــال نافذتن ــا ،لذل ــك انتابن ــي ح ــدث وم ــا س ــيحدث ف ــي م ــكان بعي ــد،
ش ــعور مري ــب ،ه ــو إذا م ــا واظب ــت عل ــى بعي ــد ع ــن تل ــك األمكن ــة الت ــي عش ــناها
الرس ــم س ــيعود أب ــي إلين ــا ،ع ــاد أب ــي كحال ــة تش ــرد إث ــر ره ــاب النظ ــام
وواظب ــت عل ــى الرس ــم بع ــد ذل ــك كم ــا ل ــو الس ــوري ،أمكن ــة مث ــل القامش ــل ي،
ً
ً
ً
كان أيضا وعدا خفيا ،إثر ذلك ،تحول حل ــب ،والعدي ــد م ــن ق ــرى عفري ــن .
أب ــي ال ــذي كان اللوح ــة األم  -كان
أب ــي إل ــى ذاك الش ــعاع ال ــذي يهب ــط م ــن
م ــكان خف ــي عل ــى لوح ــة أي كائ ــن يس ــع ى اللوح ــة األب ،كان ول ــم ي ــزل اللوح ــة،
ف ــي س ــبيل الرس ــم ،أب ــي كان الطي ــف إذ وه ــب حيات ــه لقوم ــه ،للدف ــاع عنه ــم،
ذاك ،أب ــي كان الش ــعاع ذاك ال ــذي هب ــط لص ــد الظل ــم عنه ــم ،تص ــدى لالس ــتبداد
ً
ً
ُ
م ــرارا م ــرارا م ــن الناف ــذة  -أب ــي تح ــول إل ــى ف ــي س ــوريا ،ق ت ــل عل ــى ي ــد ن ــازي ف ــي دول ــة
ً
ً
اللوح ــة إذ غ ــاب عن ــا مج ــددا هرب ــا م ــن بعي ــدة ،هن ــا حي ــث أن ــا اآلن.
حاولت ولم أزل إعادة اللوحة الت ي
النظ ــام الس ــوري حي ــث دول ــة أملاني ــا،
ُ
ق ت ــل أب ــي بع ــد س ــنوات عل ــى ي ــد ن ــازي كان ــت ف ــي ذهن ــي لحظ ــات الطفول ــة،
كان ق ــد ّ
توع ــد أول أجنب ــي يصادف ــه س ــعيت ف ــي س ــبيل  -رغ ــم موت ــه  -إنق ــاذ
بع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن ،ط ــرق أب ــي أب ــي م ــن تل ــك الس ــنوات ((العج ــاف))
بمطرقت ــه عل ــى رأس ــه ،األم ــر ال ــذي الت ــي عاش ــها ،أن ــا هن ــا اآلن ،أن ــا هن ــاك
دفع ــت بالحكوم ــة األملاني ــة إل ــى طل ــب اآلن ،أن ــا ف ــي أث ــر أب ــي  /اللوح ــة .ه ــذا

ً ً
جـ ٌ
ـزء مكث ــف ج ــدا ج ــدا ،ألنن ــي ل ــو أكت ــب
األج ــزاء األخ ــرى م ــن مس ــيرة حيات ــي،
حت ــى ول ــو املختص ــر منه ــا أو القلي ــل
ً
القلي ــل منه ــا  -مث ــا ع ــن تقلي ــدي ألم ــي
ً
الفنان ــة حق ــا (مصمم ــة األزي ــاء) وكي ــف
كان ــت ترس ــم تصاميمه ــا وأن ــا كن ــت
أجل ــس بالق ــرب منه ــا ألقلده ــا  -لط ــال
ً
ً
بن ــا الحدي ــث كث ي ــرا ول ــن ننته ــي ،إذا
فلنق ــف عن ــد ه ــذه النقط ــة وللحدي ــث
بقي ــة.
• ه ــل هن ــاك م ــدارس عاملي ــة
مختلف ــة ف ــي عال ــم الف ــن التش ــكيل ي؟
وإن كان ــت ه ــذه امل ــدارس موج ــودة،

فإل ــى ّ
أي مدرس ــة تنتم ــي الفنان ــة
جنكيم ــا ن ؟ .
 االنتم ــاء بالنس ــبة ل ــي مصي ــدةوخدع ــة إن وقع ــت فيه ــا ،ق ــد تج ــد
نفس ــك ف ــي وعك ــة نفس ــية ،وس ــتبحث
م ــن جدي ــد ع ــن �ش ــيء جدي ــد ،وس ــتبقى
ف ــي ه ــذه الدوام ــة ،هك ــذا ول ــن تك ــون أن ــت
أن ــت .ب ــكل األح ــوال ّ
ثم ــة م ــدارس عاملي ــة
ً
عدي ــدة ف ــي الف ــن عموم ــا (رغ ــم أن ــي ض ــد
مصطل ــح املدرس ــة) وب ــكل تواض ــع،
س ــعيت ،ول ــم أزل أس ــع ى ف ــي س ــبيل
وج ــود اإلنس ــان ،وج ــود الكائ ــن ،جل ـ ّـى م ــا
يهمن ــي اآلن وقب ــل ذل ــك.
• ف ــي نهاي ــة ش ــهر نيس ــان
ـاركت إل ــى جان ــب باق ــة م ــن
املنص ــرم ،ش ـ ِ
الفناني ــن الك ــرد ف ــي املع ــرض املش ــترك
ال ــذي أقي ـ َـم ف ــي مدين ــة ستراس ــبورغ
الفرنس ــية ،حي ــث ش ــارك في ــه
فنان ــون م ــن قراب ــة ثالثي ــن دول ــة؛ بم ــاذا

ـاركت ف ــي مع ــارض
ـاركت؟ وه ــل ش ـ ِ
شـ ِ
أخ ــرى؟.
 ف ــي املع ــرض املش ــترك ال ــذي أقي ــمف ــي مدين ــة ستراس ــبورغ الفرنس ــية  -ف ــي
أحد متاحفها املهمة  -شاركت بعملين
ف ــي مج ــال الف ــن التش ــكيل ي (الرس ــم):
واح ــدة بعن ــوان (امل ــرآة) واألخ ــرى
(اإلط ــار) .وبالنس ــبة للش ــق الثان ــي م ــن
ه ــذا الس ــؤال نع ــم ش ــاركت بالكث ي ــر
م ــن املع ــارض الفردي ــة والجماعي ــة ف ــي
س ــوريا وف ــي أوروب ــا .وأع ت ــرف إن ــي غ ي ــر
مجته ــدة م ــن الناحي ــة اإلعالمي ــة وحت ــى
اآلن ال أتق ــن ف ــن الدعاي ــة واإلع ــان ع ــن
معار�ض ي أو مشاركاتي الفنية عل ى أي
حس ــاب م ــن حس ــاباتي ف ــي السوش ــيل
ً ً
ميدي ــا إال ن ــادرا ج ــدا ،ربم ــا ألن اإلع ــام
والدعاي ــة ه ــو م ــن آخ ــر اهتمامات ــي،
م ــع العل ــم كان ــت هن ــاك مع ــارض ل ــي
إه ــداء لس ــوريا وش ــهداء س ــوريا ف ــي
بع ــض املتاح ــف والص ــاالت األملاني ــة،
ّ
وقدم ــت فيه ــا ع ــدة مش ــاريع ع ــن قص ــة
أب ــي م ــن اللحظ ــة الت ــي كان يغي ــب
فيه ــا عن ــا إل ــى لحظ ــة رحيل ــه املفاج ــئ،
حت ــى عندم ــا كان ــت تأتين ــي أي دع ــوة
فني ــة خ ــارج مدينت ــي أو فك ــرة عم ــل
أي ِربورت ــاج فن ــي عن ــي أو أي ع ــروض
فني ــة خ ــارج وداخ ــل أملاني ــا ف ــي الغال ــب
كن ــت أرفضه ــا ،وخاص ــة بع ــد الث ــورة
ً
الس ــورية بس ــنة تقريب ــا ،ابتع ــدت ع ــن
اإلع ــام وع ــن الع ــروض وع ــن اآلخ ــر
بش ــكل ع ــام وفضل ــت أن أعم ــل بصم ــت
ً
حت ــى ه ــذه اللحظ ــة ،م ــن اآلن فصاع ــدا
ً
أود أن أك ــون نوع ــا م ــا قريب ــة وحاض ــرة
ومتواج ــدة أك ث ـر.
• م ــا ه ــي مس ــاحة الوط ــن،
امل ــرأة والبيئ ــة ف ــي لوح ــات جنكيم ــان؟.
 الوط ــن  -ربم ــا العدي ــد م ــن الن ــاستحدث ــوا ع ــن ه ــذا األم ــر -لك ــن م ــن
منظ ــوري ه ــو م ــا أرس ــمه ،ب ــكل األح ــوال،
الوط ــن ه ــو ذاك ــرة امل ــرء ومس ــتقبله ه ــو
أح ــام امل ــرء ،ويمك ــن الق ــول أن الوط ــن
ً
ه ــو ذات امل ــرء تمام ــا ،وإضاف ــة عل ــى
ذل ــك ،بالنس ــبة ل ــي عل ــى األق ــل ه ــو تل ــك
النافذة الت ي ينظر منها املرء إل ى داخله
ويبص ــر ذل ــك الض ــوء الخف ــي ،أج ــل
14
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بني اآلمنة واآلمن خوف وترقب

ثقافة وفن

ّ
صحفي ــان ,يق ــرأ
يتهي ــأ للناظ ــر أنهم ــا
ّ
ـارات
أحدهم ــا م ــن هاتف ــه الج ــوال عب ـ ٍ
تس ــتهزأ باملنطق ــة اآلمن ــة وهم ــا يس ــيران
ف ــي الق ــرى املج ــاورة لح ــدود تركي ــا,
الح ــت عج ــوز تجل ــس ف ــي ف ــيء حائ ــط
منزله ــا الطين ــي وه ــي تغ ــزل صوفه ــا أم ــام
ً
ناظريهم ــا ،يبادره ــا أحدهم ــا متس ــائال:
ه ــل أن ـ ِـت م ــع املنطق ــة اآلمن ــة ي ــا ج ـ ّـدة؟
ّ
ذاك الس ــؤال ق ــد س ـ ّـم ر مغزله ــا وخل ــف
ً
ّ
محي اه ــا الجمي ــل ,ه ــل
اس ــتهجانا عل ــى
أن ــت كردي ــة ي ــا ج ـ ّـدة؟ بادره ــا صديق ــه
اآلخ ــر به ــذا الس ــؤال العف ـ ّ
ـوي ,رفع ــت
صوته ــا بق ــوة :أج ــل كردي ــة أن ــا ي ــا ول ــدي,
ضح ــك الس ــائل ل ــم يصيبن ــا الط ــرش بع ــد
ي ــا ج ـ ّـدة ،فل ــم ه ــذا الص ــوت الجه ـ ّ
ـوري؟

ـزن ،لق ــد أنقذتن ــا أم ـ ّـي م ــن
س ــردت بح ـ ٍ
مج ــزرة ارتكبه ــا الجي ــش الترك ــي بقريتن ــا
الوادع ــة تل ــك ـ حي ــث كان ــت القري ــة تل ــوح
لهم ــا خل ــف الج ــدار الع ــازل القائ ــم
ً
حديث ــا ـ أن ــا واب ــن ع ـ ٍـم ل ــي ،لنت ــزوج فيم ــا
ً
بع ــد وأنجبن ــا ثالث ــة عش ــر ول ــدا ،وكان ــت
أم ــي تهم ــس بخ ــوف ال ن ــكاد نس ــمعها
ُ
نح ــن ك ـ ــرد ال تنس ــوا ه ــذا ,ل ــذا اآلن أرف ــع
ً
صوت ــي؛ ضح ــك أحدهم ــا قائ ــا :ل ــن
تس ــتطيع تركي ــا إبادتن ــا أو اقت ــاع لس ــاننا
م ــن ج ــذوره ,ه ــا ق ــد أنجب ــت الج ــدة
وحده ــا فري ــق ك ــرة ق ــدم م ــع احتياطيي ــن
اثني ــن ,ول ــن تفل ــح تركي ــا بسياس ــتها
ّ
الرعن ــاء ه ــذه؛ عل ــق بم ــا ش ــئت لق ــد
درس جمي ــع أوالدي وتخرج ــوا م ــن ش ــت ى
االختصاص ــات الجامعي ــة ،تركي ــا تك ــذب
فيم ــا ّ
تدع ــي بخص ــوص املنطق ــة اآلمن ــة أو

املم ــر اآلم ــن ،فنح ــن نعي ــش بأم ــان نس ــب ي
أكث ــر م ــن جمي ــع مناط ــق وطنن ــا الحبي ــب،
ول ــم يجبرن ــي أح ــد م ــن الخ ــروج م ــن منزل ــي
ه ــذا ,فلن ــا ش ــرطة س ــير ومخاف ــر ش ــرطة
تس ــهر عل ــى أمانن ــا ،ومقاتل ــون أش ــداء
ّ
يفدونن ــا بأرواحه ــم ،وق ــد س ــط روا أروع
مالح ــم البطول ــة بالقض ــاء عل ــى أعت ــى
ق ــوة ظالمي ــة وإرهابي ــة ممثل ــة بتنظي ــم
الدول ــة (داع ــش) م ــن بداي ــة الكارث ــة الت ــي
ّ
حل ــت بوطنن ــا ،إل ــى اآلن ل ــم نطل ــق عل ــى
تركي ــا حت ــى وردة فم ــا بال ــك برصاص ــة؟
تركي ــا تخ�ش ــى اآلن م ــن ه ــذه العج ــوز
الت ــي ق ــد ال تعجب ــك ي ــا ول ــدي قالته ــا
وه ــي تبتس ــمّ ,إن ه ــا تري ــد الك ــردي الجي ــد,
ُ
ه ــل تع ــرف الجي ــد م ــن الك ـ ــرد بنظره ــا؟
الجي ــد من ــا بنظ ــر تركي ــا ه ــو املي ــت ي ــا
ول ــدي ،س ـ ً
ـواء كان ف ــوق الث ــرى أو تحت ــه,
وه ــل هن ــاك م ــن يم�ش ــي ف ــوق وه ــو مي ــت ي ــا
ج ــدة؟ يقاطعه ــا بس ــؤال وه ــو مس ــتهجن
م ــن حديثه ــا ,أج ــل القاب ــع ف ــي أحضانه ــا

واملصف ــق لسياس ــاتها ،ول ــن ته ــدأ تركي ــا
ً
إال بقتل ــه أيض ــا ،وتاريخه ــا يش ــهد بذل ــك,
ً
تركي ــا الت ــي قتل ــت زوج ــي قنص ــا وكأن ــك
ً
تصط ــاد عصف ــورا لتأكل ــه وه ــو يرع ــى
أغنام ــه عل ــى بع ــد أكث ــر م ــن مي ــل ع ــن
جداره ــا الع ــازل الباع ــث عل ــى أمانه ــا كم ــا
ّ
تدع ــي ,تركي ــا الت ــي ُت ّ
دم ــر املقاب ــر هن ــاك ف ــي
عفري ــن بأي ــادي فصائ ــل مس ــلحة ق ــذرة
أعماه ــا الحق ــد وامل ــال ،فه ــي ال تري ــد حت ــى
ش ــواهد كردي ــة ت ـ ّـدل عل ــى موتان ــا ,تري ــد
ً
أيض ــا إخراجن ــا م ــن منازلن ــا هن ــا لتغيي ــر
تركيبتن ــا الس ــكانية والهوي ــة الكردي ــة
له ــذه البقع ــة الجغرافي ــة الصغي ــرة,
ّ
ـعب يرب ــو عل ــى
عل ــى تركي ــا ح ــل قضي ــة ش ـ ٍ
ً
العش ــرين مليون ــا م ــن البش ــر ف ــي داخله ــا
لتس ــمو وتحق ــق معادل ــة الصف ــر م ــن
املش ــاكل ,وعليه ــا كم ــا عل ــى إي ــران وس ــوريا
االعت ــراف بكرده ــم وحقوقه ــم املش ــروعة
ـعب أصي ــل ليع ـ ّـم الس ــام ف ــي ش ــرقنا
كش ـ ٍ
ه ــذا.

لقاء مع جنكيمان عمر ...تتمة
حي ــث األم ــان املطل ــق ،حت ــى ه ــذه األخيرة
ربم ــا صع ــب تحقيقه ــا ف ــي حياتن ــا
األرضي ــة الت ــي ش ــوهها اإلنس ــان بس ــبب
البرمجي ــات املؤمل ــة والخاطئ ــة الت ــي
ترع ــرع عليه ــا ومعه ــا وفيه ــا وابتع ــد ع ــن
فطرت ــه وع ــن حقيقت ــه .أم ــا بالنس ــبة
للش ــطر الثان ــي لس ــؤالكم ،بالنس ــبة
إل ــي امل ــرأة ف ــي أعمال ــي ،أنظ ــر إليه ــا كم ــا
ل ــو أنه ــا كائ ــن متماه ــي م ــع الرج ــل ف ــي
اللوح ــة ،س ــيما أنن ــا بن ــات وأوالد بيئ ــة
ش ــرقية كان ــت امل ــرأة فيه ــا تس ــاهم وال
ً
زال ــت تس ــاهم دوم ــا إل ــى جان ــب الرج ــل
ف ــي بن ــاء البي ــت ،الحراث ــة ،الحراس ــة
 حراس ــة البي ــت ،حراس ــة القطع ــان -كان ــت امل ــرأة مس ــاهمة ب ــكل األح ــوال ف ــي
بن ــاء البي ــت ،امل ــكان ،القري ــة ،البل ــد.
ال أس ــتطيع ب ــل ال أري ــد االدع ــاء بأنن ــي
م ــع امل ــرأة كونه ــا مظلوم ــة ،ألنن ــي أعت ب ــر
مف ــردة حق ــوق امل ــرأة الت ــي تطال ــب به ــا
املرأة بحد ذاتها حالة عنصرية ونقص
ً
اتجاهه ــا ،طبع ــا ه ــذا م ــن وجه ــة نظ ــري،
ربم ــا ه ــذا ال ــرأي ق ــد يزع ــج الكث ي ــر م ــن
الجن ــس اللطي ــف ،لك ــن بالنهاي ــة ل ــكل
ّ
من ــا فك ــره الخ ــاص ب ــه وعلين ــا التقب ــل،
ف ــي كاف ــة األعم ــال س ــعيت ول ــم أزل ف ــي
س ــبيل دم ــج مالم ــح امل ــرأة م ــع مالم ــح
ً
الرج ــل ،رأي ــت ف ــي ه ــذا ال�ش ــيء أم ــرا ربم ــا
ً
يس ــاهم أو ق ــد س ــاهم حقيق ــة ف ــي بل ــورة
ذاك العي ــش املش ــترك ،ذاك اإلط ــار

ال ــذي س ــاهمت البش ــرية ف ــي س ــبيله،
أال وه ــو ،إنق ــاذ الكائ ــن م ــن الظل ــم ،م ــا
تعيش ــه امل ــرأة يعيش ــه الرج ــل ،كذل ــك
لس ــت ق ــادرة عل ــى إرغ ــام نف�س ــي عل ــى
ُ
أن أفض ــل امل ــرأة عل ــى الرج ــل أو الرج ــل
ً
عل ــى امل ــرأة ،بكاف ــة األح ــوال أش ــعر دائم ــا
أنهم ــا كائني ــن متوح ــدان ،يعب ــق منهم ــا
رائح ــة الح ــب وبنف ــس الوق ــت تل ــك
القس ــوة األزلي ــة واألبدي ــة لألس ــف -تل ــك
الت ــي يعيش ــها البش ــر عل ــى كوكبن ــا.
ً
• ه ــل ت ت ــرك الغرب ــة تأث ي ــرا م ــا
عل ــى أعمال ــك؟.
 ربم ــا جاوب ــت عل ــى ه ــذا الس ــؤالم ــن خ ــال الس ــؤال ال ــذي س ــبقه ،بكاف ــة
األح ــوال أن ــا مؤمن ــة تم ــام اإليم ــان ب ــأن
الغرب ــة مفه ــوم باطن ــي ،كث ي ــر يعيش ــون
الحال ــة ه ــذه ،أي بم ــا معناه ــا ،الغرب ــة
ليس ــت مقترن ــة بغي ــاب امل ــرء ع ــن امل ــكان
ال ــذي ول ــد في ــه ،ربم ــا ق ــد تك ــون الغرب ــة
ذاك املفه ــوم الس ــحري ال ــذي لي ــس
ف ــي مق ــدور أحده ــم وصفه ــاّ ،
ثم ــة م ــن
يعي ــش داخ ــل بيت ــه وينتاب ــه الش ــعور
بالغرب ــة ،األم ــر ،مق ت ــرن بم ــا يتمن ــاه
امل ــرء ،أحده ــم بعي ــد ع ــن امل ــكان ال ــذي
ول ــد في ــه ،أحده ــم بعي ــد ع ــن أمنيات ــه
وأحالم ــه ،أحده ــم بعي ــد ع ــن قلب ــه وع ــن
الن ــور ال ــذي بداخل ــه ،أحده ــم بعي ــد
ع ــن والدت ــه ،أحده ــم بعي ــد ع ــن أوالده ،
ً
وهك ــذا وهك ــذا ،إذا ال تعاري ــف للغرب ــة.
• هن ــاك قام ــات فني ــة كردي ــة

ش ــامخة ف ــي عال ــم ه ــذا الف ــن ،حي ــث
له ــا بصم ـ ٌ
ـات واضح ــة ،كي ــف تنظري ــن
إل ــى الف ــن التش ــكيل ي الك ــردي ،وه ــل
ل ــه خصوصي ــة معين ــة تتعل ــق بالبيئ ــة
واملجتم ــع وال ت ــراث؟.
ُ
 العدي ــد م ــن الفناني ــن الك ـ ــردس ــاهموا بطريقة ما بحس ــب أس ــاليبهم
املختلف ــة ف ــي بل ــورة ب ــل ف ــي صياغ ــة م ــا
عاش ــوه داخ ــل بيئته ــم .لس ــت ناق ــدة،
حقيق ـ ًـة ،ك ــي ّ
أقي ــم تل ــك التج ــارب -
والت ــي أغلبه ــا ثمين ــة وهام ــة للغاي ــة.
بكاف ــة األح ــوال ل ــكل مجتم ــع
ً
خصوصيت ــه مث ــا :إذا م ــا تتبعن ــا الف ــن
الهن ــدي عل ــى س ــبيل املث ــال س ــوف
نلح ــظ في ــه م ــا يم ــس املجتم ــع الهن ــدي،
وه ــذا مث ــال كاف ــي حس ــب اعتق ــادي
ب ــأن كل فن ــان يرس ــم البيئ ــة الت ــي ول ــد
فيه ــا  -األم ــر مق ت ــرن ب ــأن الف ــن نتيج ــة
تراكم ــات معين ــة ،تل ــك التراكم ــات الت ــي
ً
إذا م ــا نظرن ــا إليه ــا بعي ــون دقيق ــة قلي ــا
نلح ــظ بحس ــب اعتق ــادي أن ــه ال يمك ــن
تصني ــف الف ــن عل ــى غ ي ــر ه ــذا النح ــو.
• ف ــي الخت ــام ،م ــاذا ت ــود
جنكيم ــان قول ــه لق ـ ّـراء «الوحـ ــدة»؟
 ف ــي الخت ــام أود أن أق ــول أنن ــانحت ــاج الع ــودة إل ــى فطرتن ــا الحقيقي ــة،
نحت ــاج إل ــى خل ــوة حقيقي ــة بي ــن حي ــن
وحي ــن ،ننس ــحب م ــن كل م ــا يحي ــط
بن ــا م ــن عوال ــم خارجي ــة ،وخاص ــة
عال ــم السوش ــيل ميدي ــا ،وع ــن جمي ــع

الشاش ــات اإللكتروني ــة والعال ــم
االفترا�ض ــي ،وحت ــى الواقع ــي ،لك ــي
ُ
نعي ــد توازنن ــا ون رت ــب دواخلن ــا ،ونق�ض ي
ً
وقت ــا أك ث ــر م ــع ذواتن ــا ،لنك ــون أك ث ــر
ً
ً
صدق ــا وإخالص ــا م ــع أنفس ــنا وم ــع
ً
اآلخ ــر ،حق ــا كوكبن ــا ه ــذا ال ــذي نعي ــش
في ــه وعلي ــه يفتق ــد إل ــى الكث ي ــر الكث ي ــر
م ــن الجم ــال الفط ــري الحقيق ــي
لألش ــخاص ،يفتق ــد إل ــى ال ــروح
ً
الصادق ــة ،حقيق ــة نحت ــاج أن نك ــون ف ــي
مرتب ــة البش ــر لنعي ــد للك ــون توازن ــه،
فاإلنس ــان بع ــدم مصداقيت ــه م ــع نفس ــه
وم ــع اآلخ ــر س ــاهم ف ــي زعزع ــة العالق ــات
الطيب ــة وحت ــى خلخل ــة الك ــون كل ــه،
فكوكبن ــا ه ــذا يحت ــاج اإلنس ــان الجدي ــد
ال ــذي يعط ــي الح ــب بوض ــوح ،ال ــذي
ال يرم ــي أخطائ ــه او انحراف ــه أو ع ــدم
مصداقيت ــه عل ــى اآلخ ــر ،وليع ت ــرف عل ــى
األق ــل بين ــه وبي ــن نفس ــه ل ــوال أن عن ــده
اس ــتعداد ل ــكل ه ــذا لم ــى اس ــتطاع أي
آخ ــر التأث ي ــر علي ــه ،تغي ي ــر مس ــاره نح ــو
م ــا ال يري ــد ،ه ــو املس ــؤول الوحي ــد،
ً
ألن ــه ق ــادر عل ــى أن ي ــرى نفس ــه خائن ــا
ً
ً
أو س ــارقا أو كاذب ــا إل ــى… إل ــخ .م ــاذا ل ــو
تس ــأل نفس ــك م ــرة واح ــدة كي ــف أتص ــل
بن ــوري؟.
تتق ــدم «الوحـ ــدة» ب ــكل الش ــكر
لفنانتن ــا القدي ــرة عل ــى منحن ــا ه ــذا
الج ــزء م ــن وقته ــا ،آملي ــن له ــا ول ــكل
فنانين ــا الك ــرام النج ــاح والتأل ــق.

د .بنكين حمزة

قضايا كردستانية
إقالة رؤساء بلديات ثالث  ...تتمة
متواصل ــة بع ــد إص ــدار ق ــرار اإلقال ــة ف ــي
امل ــدن الث ــاث ،وال زال ــت هن ــاك أنش ــطة
جماهيري ــة ،إال أن األم ــن والش ــرطة
تعامل ــت معه ــا بالقم ــع والعن ــف
واعتقل ــت البع ــض م ــن النش ــطاء
والصحفيي ــن واملحامي ــن ،وس ــط إدان ــة
ش ــعبية واس ــعة ف ــي الوس ــط الك ــردي
والديمقراطي بش ــكل عام داخل تركيا؛
وحس ــب منظم ــة حق ــوق اإلنس ــان
التركي ــة أع ــداد املعتقلي ــن تج ــاوز األل ــف
إل ــى جان ــب انته ــاك حري ــات التعب ي ــر ع ــن
ال ــرأي وح ــق التظاه ـر.

وعل ــى املس ــتوى الداخل ــي ...وص ــف
ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي  HDPف ــي
بي ــان خ ــاص ق ــرار اإلقال ــة بأن ــه «انق ــاب
ً
سيا�س ــي جدي ــد وواض ــح» ،معت ب ــرا إي ــاه
خط ــوة معادي ــة ل ــإرادة السياس ــية
للش ــعب الك ــردي» ،وأنه ــا ممارس ــة
فاش ــية وضرب ــة للديمقراطي ــة.
كم ــا ن ــدد س ــيزاي تميل ــي -الرئي ــس
املش ــترك للح ــزب بق ــرار الع ــزل ،وق ــال
ف ــي مقابل ــة مقتضب ــة م ــع «العربي ــة
ن ــت» إن« :تص ــرف اإلدارة الحكومي ــة
به ــذه الطريق ــة ه ــو انق ـ ٌ
ـاب عل ــى
الديمقراطي ــة ،وع ــزل رؤس ــاء بلدياتن ــا
ً
ً
يمث ــل هجوم ــا واضح ــا عل ــى القي ــم
األساس ــية للديمقراطي ــة وقان ــون
ّ
اإلدارة املحلي ــة ال ــذي يحم ــي خي ــارات
الش ــعب وإرادت ــه».

ً
وانتقد القرار أيضا كل من عبد هللا
غ ــول الرئي ــس الترك ــي الس ــابق ،وأحم ــد
داود أوغل ــو -رئي ــس الحكوم ــة األس ــبق،
ً
واعت ب ــراه مخالف ــة للديمقراطي ــة ،وال
يس ــاهم ف ــي الس ــلم االجتماع ــي.
وكذل ــك رئي ــس بلدي ــة اس ــتنبول
أك ــرم إم ــام أوغل ــو -املع ــارض انتق ــد
تغريدة عل ى حسابه« :
القرار ،وقال ف ي
ٍ
م ــن غ ي ــر املقب ــول تجاه ــل إرادة الش ــعب
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وإقال ــة رؤس ــاء بلدي ــات منتخبي ــن»؛
حي ــث زار م ــع زوجت ــه ووف ــد مراف ــق
مدين ــة دي ــار بك ــر ،ف ــي  31آب ،والتق ــى
ً
بالرؤس ــاء املقالي ــن ،مبدي ــا تضامن ــه
معه ــم ،وق ــال« :أحض ــرت تحي ــات
 16ملي ــون م ــن س ــكان إس ــطنبول»،
ً
متوع ــدا بمواصل ــة العم ــل عل ــى ص ــون
الديمقراطي ــة وس ــيادة القان ــون وصن ــع
ً
الس ــام .وزار أوغل ــو أيض ــا ضري ــح
املحام ــي الش ــهيد طاه ــر آلج ــي ،رئي ــس
نقاب ــة املحامي ــن ف ــي دياربك ــر والناش ــط
م ــن أج ــل الحق ــوق الكردي ــة ال ــذي
اغتي ــل ف ــي  28تش ــرين الثان ــي 2015
وس ــط املدين ــة.
املتحدث ــة باس ــم الخارجي ــة
األمريكي ــة مورغ ــان أورتاغ ــوس
قال ــت ف ــي واش ــنطن 22 ،آب« :إقص ــاء
املس ــؤولين املنتخبي ــن م ــن قب ــل حكوم ــة
تركي ــا بموظفي ــن م ــن الحكوم ــة أم ــر
ً
بال ــغ الخط ــورة و مقل ــق ج ــدا .نأم ــل أن
ن ــرى تركي ــا تح ــل املس ــألة بم ــا يتواف ــق
م ــع الديمقراطي ــة ،ونش ــجع عل ــى اتب ــاع
نه ــج أوس ــع فيم ــا يتعل ــق بالتعام ــل م ــع
الش ــعب الك ــردي».
ماي ــا كوس ــيجانيتش املتحدث ــة
باس ــم لجن ــة العالق ــات الخارجي ــة ف ــي
االتح ــاد األوروب ــي ،أعرب ــت ي ــوم األثنب ــن
 19آب ع ــن قل ــق االتح ــاد حي ــال خط ــة
اإلقال ــة وقال ــت إنه ــا تلح ــق الض ــرر
ً
بالديمقراطي ــة ف ــي تركي ــا ،مش ــيرة إل ــى أن
تركيا ال تحترم رأي الناخبين؛ حيث أن
دول االتح ــاد األورب ــي تته ــم أنق ــرة من ــذ
س ــنوات بمخالف ــة معاي ي ــر كوبنهاغ ــن
لالنضم ــام إل ــى االتح ــاد ،وتس ــجل
عليه ــا قم ــع املعارضي ــن وانته ــاك حق ــوق
اإلنس ــان والتضيي ــق عل ــى حري ــات
ال ــرأي والتعب ي ـر.
وحس ــب وكال ــة أنب ــاء الف ــرات20 ،
آ ،ف ــإن ان ــدرس كني ــب رئي ــس مجل ــس
البلدي ــات واألقالي ــم األوروبي ــة أص ــدر
ً
ً
بيان ــا كتابي ــا ،أع ــرب في ــه ع ــن قلقه ــم
حي ــال اس ــتيالء الحكوم ــة التركي ــة
ً
عل ــى البلدي ــات الث ــاث ،مؤك ــدا« :ه ــذه
املمارس ــة تث ي ــر مخ ــاوف ح ــول تنمي ــة
الديمقراطي ــة املحلي ــة بطريق ــة
جي ــدة».
أم ــا منظم ــة هيوم ــن رايت ــس ووت ــش
فقال ــت م ــن جانبه ــا ع ب ــر بي ــان نش ــرته
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ي ــوم الثالث ــاء  20آب ،إن ق ــرار حكوم ــة
أردوغ ــان ينته ــك بش ــكل ص ــارخ حق ــوق
الناخبي ــن ويعي ــق الديمقراطي ــة
املحلي ــة .وذك ــر املدي ــر التنس ــيقي
للمنظم ــة ف ــي أوروب ــا وآس ــيا ،هي ــو
ويليامسون« :إن تشويه سمعة رؤساء
البلدي ــات م ــن خ ــال الزع ــم بوج ــود
ص ــات غامض ــة بينه ــم وبي ــن اإلره ــاب،
يح ــرم األك ــراد م ــن ممثليه ــم ،كم ــا
يع ــرض كل امللتزمي ــن بالديمقراطي ــة ف ــي
تركي ــا للخط ــر».
وخ ــال مؤتم ــر صحف ــي عق ــدوه
ف ــي اس ــتنبول ،ي ــوم الخمي ــس 29
آب ،اعت ب ــر الرؤس ــاء الثالث ــة خط ــوة
إقالته ــم م ــن مناصبه ــم ب ـ «االنق ــاب
السيا�س ــي» ،مؤكدي ــن أنه ــم س ــيرفعون
ً
ش ــكاوى أم ــام الفض ــاء احتجاج ــا عل ــى
ق ــرار اإلقال ــة التعس ــفي؛ بينم ــا ف ــي ي ــوم
األربع ــاء  28آب ،التق ــوا ف ــي العاصم ــة
أنق ــرة م ــع ممثل ــي دول االتح ــاد األورب ــي
والس ــفارتين السويس ــرية والنروجي ــة،
وقال ــوا أنه ــم ل ــن يقبل ــوا به ــذا االنق ــاب،
وس ــينقلون ش ــكواهم إل ــى املحكم ــة
ً
األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان ،إضاف ــة
إل ــى مواصل ــة النض ــال الديمقراط ــي
املش ــروع؛ حي ــث أف ــاد املمثل ــون أنه ــم
س ــيتابعون املوض ــوع ع ــن كث ــب.
وع ــن تقيي ــم الحال ــة وتداعياته ــا
ُ
ومآالته ــا ،ن ش ــر الكث ي ــر م ــن املق ــاالت
والتحلي ــات وأج ــرت وس ــائل إع ــام
مختلف ــة الكث ي ــر م ــن الح ــوارات ،إذ
أك ــد الكات ــب جنك ي ــز أكت ــار ف ــي مق ــال
ُ
ل ــه ،ن ش ــر ف ــي موق ــع أح ــوال تركي ــا،
 22آب ،عل ــى أن اإلدارات املحلي ــة ف ــي
تركي ــا ال ت ــزال تح ــت س ــيطرة الحكوم ــة
ـواد صارم ــة م ــن
املركزي ــة ،بموج ــب م ـ ٍ
الدس ــتور ،والت ــي تمن ــح الحكوم ــة
صالحي ــة الوصاي ــة اإلداري ــة ،بحي ــث
ال ت ت ــرك لرؤس ــاء البلدي ــات مج ــاال
للتح ــرك بحري ــة م ــن دون موافق ــة
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َّ
الحكوم ــة وموظفيه ــا املحليي ــن املمث لين
ُ
بامل حاف ــظ أو م ــن ين ــوب عن ــه.
ون ــوه أكت ــار إل ــى ص ــدور مرس ــوم
رئا�س ــي برق ــم  17يق�ض ــي برب ــط ميزاني ــة
جمي ــع املؤسس ــات واملنظم ــات اإلداري ــة
الت ــي كان ــت خ ــارج امليزاني ــة العام ــة،
بم ــا ف ــي ذل ــك البلدي ــات ،ب ــوزارة الخزان ــة
واملالي ــة ،وه ــذا يعن ــي أن البلدي ــات
الت ــي انتقل ــت إل ــى س ــلطة املعارضي ــن
س ــتعاني كث ي ــرا م ــن معالج ــة الحط ــام
ّ
املال ــي ال ــذي خل فت ــه اإلدارات الس ــابقة.
وأض ــاف أكت ــار« :إذا أخذن ــا
باالعتب ــار أن ــه – نظ ــام أردوغ ــان -يفس ــر
(اإلره ــاب) عل ــى حس ــب ه ــواه ،فس ــندرك
أن مفه ــوم اإلدارة املحلي ــة أصب ــح فارغ ــا
ً
ع ــن مضمون ــه وال يعن ــي ش ــيئا ف ــي ظ ــل
األوض ــاع واملمارس ــات الحالي ــة» ،و
«هن ــاك قواني ــن كافي ــة لفت ــح الب ــاب أمام
نظ ــام أردوغ ــان حت ــى يقي ــل َّ
أي رئي ــس
بلدي ــة ع ــن منصب ــه بذرائ ــع واهي ــة».
وخل ــص إل ــى الق ــول« :لك ــن ه ــذه
العملي ــات نس ــفت ذل ــك البصي ــص م ــن
األم ــل ،لتس ــتبعد التوج ــه نح ــو ح ــل
س ــلم ي للقضي ــة الكردي ــة الت ــي ل ــم ت ــزل
ـات أط ــراف القضي ــة م ــن
تس ــتنزف طاق ـ ِ
جمي ــع النواح ــي».
ً
لنفتكرقليال  ...تتمة
الهويــة وال ـرأي.
َّ
ُ
 الســماح للمهجريــن والنازحيــن علــىالعــودة إلــى ديارهــم.
 إلغــاء الرشــاوى واألتــاوى والفــدىاملاليــة علــى الطرقــات واملعابــر الداخليــة.
 إطــاق س ـراح املخطوفيــنواملعتقليــن علــى أســاس الهويــة وال ـرأي.
 الســماح للمســاعدات اإلنســانيةبالوصــول إلــى جميــع محتاجيهــا.
َ
بهكــذا ت َوجــه يمكننــا الســير نحــو
ً
صنــع الســام فــي ربــوع بالدنــا ،ونجــد حــا
ً
سياســيا ألزمتــه ،لنبــدأ ببنائــه مــن جديــد
ـس جديــدة.
وعلــى أسـ ٍ
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ً
لنفتكر قليال...

ً
ً
حنن السوريون كردا وعربا

َ
بعــد خمســين عـ ٍـام مــن االســتبداد َتأ َّمــل الســوريون
ً
ً
تغيي ـرا ديمقراطيــا فــي بالدهــم! ولكــن بعــد 2011م ،دخلــوا
فــي أزمـ ٍـة مجتمعيــة وسياســية وأمنيــة معقــدة ،أســوأ مــن
ســابقاتها بكثيــر ،فجلبــت معهــا الكــوارث ،فــي ظــل تف�شــي
العنــف والعنــف املضــاد؛ ليقعــوا فــي اســتقطاب اجتماعــي
ـكل حــاد ،قائـ ٍـم علــى الشــك والريبــة،
وسيا�ســي متضــاد بشـ ٍ
ً
بــل علــى الحقــد والكراهيــة أيضــا.
ً
تقاتــل الســوريون أيضــا بالوكالــة عــن العبيــن خارجييــن،
الذيــن تنــدرج حقــوق اإلنســان ومصالــح ســوريا بجميــع
ـات
مكوناتهــا فــي آخــر ســلم اهتماماتهــم؛ وابتلــى بلدنــا بتنظيمـ ٍ
ـاحات شاســعة،
تكفيريــة إرهابيــة بســطت نفوذهــا علــى مسـ ٍ
والتــي عــززت صفوفهــا بجلــب عش ـرات آالف العناصــر مــن
الخــارج عبــر تركيــا التــي ســهلت لهــم الطريــق ،علــى م ـرأى
ومســمع دول كثيــرة التــي يبــدو أنهــا استحســنت التخلــص مــن
ً
اإلرهابييــن فــي الطاحونــة الســورية ،لتغــدو ســوريا مصرفــا
للقــاذورة اإلرهابيــة ،وإن كان علــى حســاب دمارهــا ودمــاء
أبنائهــا.
ً
ّ
لنفتكــر نحــن الســوريون ولــو قليــا! علــى مــر ثمانــي
ســنوات ونصــف ،إذا كان النظــام واملعارضــة علــى طرفــي
نقيــض غيــر مقتنعيــن بحـ ٍـل سيا�ســي توافقــي وال يعمــان
ً
جديــا علــى إيجــاده ،فهــل الــدول املتصارعــة علــى ســوريا
والداعمــة للطرفيــن ،ســاعدتهما ودفعتهمــا إلــى التقــارب-
وهــي علــى مقــدرة مــن ذلــك ،أم كانــت تشـ ّـد الحبــال أكثــر؟،
ـوة مــا؛ هــا
بــل وعرقلــت جهــود األمــم املتحــدة فــي نجــاح خطـ ٍ
ـاف علــى إدراج
هــي قصــة اللجنــة الدســتورية تتمطمــط ،لخـ ٍ
بعــض األســماء والضوابــط ،فكيــف ســتكون الحــوارات،
وإلــى متــى ســتطول إن دخلــت النقاشــات إلــى مضمــون ومــواد
ـتور جديــد؟
دسـ ٍ
ً
بعيــدا عــن أجــواء املكاتــب والفنــادق والظهــور علــى
َ
شاشــات التلفــزة وصفحــات التواصــل االجتماعــي ،وتـ َـرف
النقــاش السيا�ســي والفكــري؛ أمـ ٌـر مفــروغ منــه ،أن املجتمــع
ً
الســوري عمومــا مطالـ ٌـب بنبــذ التطــرف واإلرهــاب ،الحقــد
والكراهيــة ،بــكل األشــكال والتالويــن ،ولكــن مــن يريــد وضــع
ـوات عمليــة،
حـ ٍـد ملعانــاة أهالينــا اليــوم قبــل الغــد عليــه بخطـ ٍ
وهــي فــي متنــاول األط ـراف الســورية ولهــم فيهــا األولويــة
واملبــادرة:
 فتــح الطرقــات وتشــجيع التواصــل بيــن مختلــفاملناطــق ،وفــك الحصــار عنهــا.
 عــدم تعريــض املدنييــن لالنتهــاكات والجرائــم ،وحمايــةممتلكاتهــم واملرافــق العامــة.
 منــح الثقــة واألمــان للمدنييــن وإلغــاء قوائــم املطلوبيــن15
لالعتقــال علــى أســاس الشــبهة والتشــابه أو
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

ٌ

لقاء مع الفنانة التشكيلية الكردية جنكيمان عمر
«الف ن ــون بمخت ل ــف فروع ه ــا م ــن موس ــيقى
ورق ــص وغ ن ــاء ورس ــم ون ح ـ ٍـت وف ــن ت ش ــكيل ي،
إل ــى جان ــب األدب وال ش ــعر والثقاف ــة ،ت س ـ ُ
ـاهم
ف ــي إغ ن ــاء الح ي ــاة الروح ي ــة لل ش ــعوب وإثرائ ه ــا،
وتت ح ــول إل ــى ج س ــور وق ن ــوات تواص ــل ب ي ــن
األق ــوام وال ش ــعوب لتز ي ــد م ــن الت ق ــارب
والتعاي ــش امل ش ــترك ،وتعزي ــز أس ــس ال س ــام
ً ً
عل ــى ه ــذه األرض ،والع م ــل م ع ــا ي ــدا ب ي ــد
عل ــى ن ب ــذ العنصري ــة واالس ــتعالء والع ن ــف
والتوح ــش ...ولت س ــليط املزي ــد م ــن ال ض ــوء عل ــى
ال ف ــن الت ش ــكيل ي ،وف ــي دي ــار الغرب ــة ،كان ل ن ــا
ه ــذا الل ق ــاء م ــع الفنان ــة الت ش ــكيلية الكردي ــة
اب ن ــة الجزي ــرة ال س ــيدة جنكي م ــان ع م ــر»

• ف ــي بداي ــة ه ــذا اللق ــاءّ ،
نرح ـ ُـب بالفنان ــة
ً
التش ــكيلية جنكيم ــان ضيف ــة عزي ــزة عل ــى
صفح ــات «ثقاف ــة وف ــن» ف ــي جري ــدة «الوحـــ ــدة»،
ولتك ــن البداي ــة نب ــذة مختص ــرة ع ــن حيات ــك ،م ــن
الطفول ــة ف ــي مراب ــع الصب ــا إل ــى بدايات ــك م ــع ه ــذا
الف ــن الجمي ــل ال ــذي تتحفي ــن ب ــه محب ــي فن ــك
واملهتمي ــن ب ــه.
 جنكيم ــان عم ــر ه ــي ابن ــة املناض ــل الراح ــلدروي ــش م ــا س ــليمان ،ل ــم يتس ـ َـن ل ــي مش ــاهدة
ً
ومراقب ــة أب ــي كم ــا أغل ــب األطف ــال ،إذ أن ــه كان دوم ــا

غائب ـ ًـا ّ
عن ــا وع ــن األنظ ــار بحك ــم السياس ــة ف ــي الش ــرق
ُ
األوس ــط ،وباألخ ــص قم ــع النظ ــام الس ــوري للك ـ ــرد
وألغل ــب األطي ــاف الت ــي كان ــت تعي ــش ول ــم ت ــزل ف ــي
ً
س ــوريا .حاول ــت م ــرارا مراقب ــة األف ــق ع ب ــر الناف ــذة
الس ــرية ف ــي بيتن ــا البعي ــد ع ــن قريتن ــا البعي ــدة ،ك ــي
ً
أخط ــف من ــه طي ــف أب ــي املل ــون ،كن ــت دوم ــا أراق ــب
األطف ــال ف ــي الح ــي إذ يلعب ــون ويتقاتل ــون فيم ــا
بينه ــم ،كان ش ــغفي الوحي ــد الع ــودة إل ــى البي ــت
ومراقب ــة تل ــك األل ــوان الت ــي تس ــدلها الش ــمس ف ــي
13
لحظ ــات الغ ــروب علين ــا ،كان ش ــغفي

قبي ــل إج ــراء االنتخاب ــات البلدي ــة ف ــي تركي ــا31،
آذار  ،2019وع ــد أردوغ ــان الناخبي ــن واملرش ــحين،
بإقال ــة م ــن ه ــم عل ــى ارتب ــاط ب ـ (اإلره ــاب) وإن ف ــازوا
بأص ــوات املواطني ــن ،وق ــد نف ــذ وع ــده بإص ــدار وزارة
ً
داخليت ــه ق ــرارا ف ــي  19آب بإقال ــة رؤس ــاء بلدي ــات ث ــاث
م ــدن كردي ــة -جن ــوب ش ــرق الب ــاد ،وه ــم( :أحم ــد
ت ــرك -ماردي ــن ،عدن ــان س ــلجوق مزراكل ــي  -آم ــد
«دي ــار بك ــر» ،بديع ــة أوزغوكج ــه -وان) وك ــف يده ــم

ع ــن العم ــل وتعيي ــن وص ــاة -موظفي ــن حكوميي ــن
ً
ب ــدال عنه ــم .وحس ــب ال ــوزارة أن الش ــرطة اعتقل ــت
ً
 /418/مواطن ــا تتهمه ــم باالتص ــال م ــع (ح ــزب العم ــال
الكردس ــتاني) .وكان ــت الحكوم ــة التركي ــة ق ــد أقال ــت
 /94/رئي ــس بلدي ــة منتخب ــون ف ــي ال ــدورة الس ــابقة،
ع ــام  ،2016ف ــي إط ــار ضغطه ــا عل ــى ح ــزب الش ــعوب
ً
الديمقراط ــي  HDPوالح ــراك الك ــردي عام ــة.
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وق ــد خرج ــت تظاه ــرات جماهيري ــة
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