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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

ــة الخطــاب  ــي بني ــل عنصــراً أساســياً ف ــة- يمث ــي الحقيق ــر- ف »إن التكفي
ــى الســواء«  ــدل والمتطــرف عل ــي بشــقيه المعت الدين

ناصر حامد أبو زيد
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ـرد و » قسد «... وحيمي إرهابيي النصرة وداعش
ُ
هدد الك

ُ
أردوغان ي

ــه  خطاب ــى  ألق ــر،  وتكب بغــروٍر 

ــة  جمعي لل  74 ـــ  ال ــدورة  ال ــي  ف ــل  الطوي

يقــال  ــا  م أقــل  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 

ــح  النصائ ــق  ُيطل وهــو  باملتشــنج،  ــه  عن

 
ً
ــا متحدث ــدات،  والتهدي واالشــتراطات 

ــوب  وجن ــا  ي وليب ــرص  وقب مينمــار  عــن 

ــدا  ن ل ونيوزي وكشــمير  القوقــاز 

وإســرائيل  وفلســطين  وأفغانســتان 

ــي  ومر�س ي  خاشــقج ــا  وقضاي وســوريا 

األبيــض  البحــر  وحــوض  ــن  ي والالجئ

ــدة  ــم املتح ــة األم ــن هيكلي ــط، وع املتوس

ي  ــي، متغــٍن بالســع ــس األمــن الدول ومجل

ــة والســالم والدفــاع عن  لتحقيــق العدال

جتمــع  امل  
ً
ــا ب ومعات واملســلمين،  اإلســالم 

ــا اإلرهــاب   لقضاي
ً
ــه ال يجــد حــال ــي أن الدول

2 والفقــر!!!... دون أن ينطــق 

عفرين حتت االحتالل: تدمري آثار، لصوصية وسرقات، اختطاف واعتقاالت عشوائية وتعسفية، القتل العمد... تتريك الثقافة العامة

الترـكـي  االحتــالل  ســلطات  تأبــه  ال 

والنــداءات  التقاريــر  بجميــع  ومرتزقتهــا، 

الرهيبــة  األوضــاع  بخصــوص  تصــدر  التــي 

فــي عرفــي، بــل تواصــل إطــالق أكاذيبهــا عــن 

فــي  وتتمــادى  واالســتقرار،  األمــان  توفــر 

البشــر  بحــق  الجرائــم  وارتــكاب  االنتهــاكات 

والشــجر. والحجــر 

لحــزب  عفريــن  اإلعالمــي  املكتــب 

الوحـــدة )يكيتــي(، وثــق خــالل شــهر أيلــول 

العشــرات مــن وقائــع االنتهــاكات والجرائــم، 

واإلجراميــة  السياســية  خلفياتهــا  وأوضــح 

مجــال: ففــي  الدامغــة،  باألدلــة 

= القتل العمد:

استشــهاد  أيلــول،   5  - 5

حزب الوحدة )يكييت(...
مذكرة حول تقرير جلنة التحقيق الدولية املعنية بسوريا

عقــده  ــي  حف ص مؤتمــٍر  ــر  عب

ــن العــام لألمــم  أنطونيــو غوتيريــش األمي

ــن  ي ن اإلث ــوم  ي ــم،  الدائ املقــّر  ــي  ف املتحــد 

»موافقــة  عــن  ــن  أعل  ،2019 ــول  ل أي  23

ــورية  ــة الس ي ــة العرب جمهوري ــة ال حكوم

ــى  عل الســورية  املفاوضــات  ــة  جن ول

ــة  ــة دســتورية ذات مصداقي جن إنشــاء ل

األمــم  تســهلها  وشــاملة  ــة  ومتوازن

جنيــف«. ــي  ف املتحــدة 

ــن  ي ب اإلعــالن  هــذا  ــار  أث وقــد 

ــم  ه ات مكون ــف  بمختل الســوريين 

.
ً
واســعا  

ً
جــدال ــم  ه 3 وتيارات

األمم املتحدة تعلن إنشاء جلنة دستورية... 
أطراف كردية وسوريون ُكُثر ممتعضون

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ــه  وجَّ

ــخ  بتاري ــي(  )يكيت ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

ــن  األمي ــى  إل  
ً
مذكــرة  2019 ــول  ل أي  21

وبعــض  املتحــدة  األمــم  ــة  لهيئ العــام 

وأعضــاء  ــس  ي رئ ــى  وإل ومؤسســاتها، 

املســتقلة  ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل

مالحظــات  تتضمــن  بســوريا،  ــة  املعني

ــن  مضامي حــول  ــه  ورأي وانتقــادات 

ــق  ــة التحقي جن ــر الصــادر عــن ل التقري

ــي - 10 تمــوز  ــون الثان ــرة /11 كان عــن الفت

.2019 ــول  ل أي  11 ــي  ف واملنشــور   ،2019  /

4 بعض التفاصيل...

قتلون عمداً« »بينام كان أردوغان يعرض خريطة مناطق شامل ورشق سوريا يف األمم املتحدة ويعرب عن نيته للعدوان عليها، كان مدنيون يف عفرين املحتلة يُ
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مــن  ــالده،  ب أزمــات  عــن  واحــدة  بكلمــٍة 

اقتصادية وسياسية وحقوقية، وقمع 

 /20/ عددهــم  يتجــاوز  ــن  الذي ــرد  ـ
ُ

الك

 
ً
ــادا اضطه ــون  يعان ــوا  يزال وال   

ً
ــا مليون

ــة،  عنصري سياســاٍت  ومــن   
ً
ــا قومي

ــن  ي حفي ــات ومالحقــة الص حري وقمــع ال

ــوف  ــات األل ــن ومئ ي ــاب واألكاديمي والكّت

ــة  وإقال مختلفــة،  ــم  ه ت ب ــن  ي املواطن مــن 

ــن. ي منتخب ــرد  ـ
ُ

ك ــات  بلدي رؤســاء 

ــى  عل أردوغــان  ــب  طي رجــب  ــى  تباك

الطفــل  صــورة  ورفــع  ــن  ي الالجئ أحــوال 

ــذي أعــاد  ــق آالن الكــردي، وهــو ال الغري

ــن الســوريين  ي  اآلالف مــن الالجئ
ً
قســرا

ــل ويلعــب بملفهــم  ــن، ب ــى إدلــب وعفري إل

ــر.   ــه مــع الغي ــي صفقات ف

ــالده  ب ــة  محارب عــن   
ً
ــا تان به تحــدث 

ــة  ــي الدول ــا ه لتنظيــم داعــش، وأن )تركي

 
ً
جــادا  

ً
ضــررا حقــت  أل ــي  ت ال ــدة  الوحي

ــي، وتعمــل  ــذا التنظيــم اإلرهاب  به
ً
ــرا ي وكب

ــي وقــٍت  ــد حركــة عناصــره(، ف ــى تحدي عل

ــة  اإلعالمي ــر  التقاري ــات  مئ ــه  في نشــر 
ُ
ت

ــة  ــه املقرب والدراســات عــن عالقــة دائرت

للنفــط  ا  شــرائه وصفقــات  بداعــش 

ــح  ــق مراب بأبخــس األســعار وتحقي ــه  من

ــور  عب ــك  وكذل ــدوالرات،  ال ــارات  ي بمل

ــا،  تركي ــي  أرا�س مــن  عناصــره  آالف 

داعــش  كــوادر  مــن  ــات  املئ قــل  َن
َ
وت

ــي مناطــق نفوذهــا الســورية،  ــن ف املعتقي

ــة. بحري ويتحركــون  ــون  يعمل وهــم 

ج أزمات بالده  ُقل كيف ســيعال لم َي

ا املتوترة مع الكثير  الداخلية وعالقاته

ــرة  ــان الصغي ــى مــع لبن ــدول، وحت مــن ال

ــرة  ي الكب اإلخفاقــات  نتيجــة  واملســاملة، 

ــة  ي الداخل سياســاته  ــت  أصاب ــي  ت ال

ــزداد  ــي ي ــة، فوضعــه السيا�س خارجي وال

ــات  انتخاب خســر  إذ  ــا،  تركي ــي  ف  
ً
ضعفــا

صفــوف  ــرك  وت ــرة،  ي كب مــدٍن  ــات  بلدي

 ،
ً
عضــوا ــون  ي املل ــو  يرب مــا  ــه  حزب

أساســيين  ســابقين  بقــادة  ليلتحقــوا 

أردوغــان. ــل  قب مــن  إبعادهــم  ــم  ت

ا  ســوري قــوات  ــى  عل للقضــاء  دعــا 

ــن  وتوطي »قســد«  ــة  الديمقراطي

منطقــٍة  ــي  ف ســوري  ــئ  الج ــي  مليون

بعمــق /30/ كــم و طــول /480/كــم وهــو 

وشــرق  شــمال  ملناطــق   
ً
خريطــة يرفــع 

ــي  ف ــة  ي العدوان ــاه  نواي ــن   ي ب
ُ
ت ســوريا، 

ــى  عل واســع  ــي  ديموغراف ــر  ي تغي إحــداث 

مــن  ــن  ي مالي ــر  جي وته ــن،  عفري غــرار 

واضــٍح  تناقــض  ــي  ف ــن،  ي ي األصل ا  ســكانه

ي  اإلســرائيل االســتيطان  عــن  ــه  قال ــا  مل

بعــرض  الفلســطينية-  ــي  األرا�س ــي  ف

مناطــق  ــى  عل حرصــه  وعــن  مصــورات- 

ــة  حــرٍب محتمل ــا ل إدلــب وعــدم تعريضه

ــاس،  ن ال مــن  ــن  ي املالي جــرة  ه ــي  وبالتال

الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ ســيطرة  رغــم 

ي  واإلســالم ــن  الدي وحــراس  )النصــرة( 

التنظيمــات  ــك  ل ت ــا،  ه ي عل ي  التركســتان

ــي. ــح اإلرهــاب العالم ــى لوائ املدرجــة عل

ــلَّ  حاكــم ُج ــه ال ُيركــز أردوغــان وحزب

ــدور  سياســاته نحــو العــداء للوجــود وال

يستســيغ  فــال  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

واهتمــام  ــة  ي الذات اإلدارة  ــة  تجرب نجــاح 

لإلرهــاب  املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال

ا  ســوري لقــوات  املتواصــل  ودعمــه  ــا،  ه ب

ــة  الدول أســقطت  ــي  ت ال ــة  الديمقراطي

ــر  ه ب ان ــي  ت وال املزعومــة،  اإلســالمية 

وقــادة  شــعوب  معظــم  ــا  ه ببطوالت

ــة-  ــة والتنمي ــم عــدا حــزب العدال العال

املســلمين  اإلخــوان  وتنظيمــات   AKP

.
ً
ــا عموم ــي  السيا�س واإلســالم  ــي  العالم

حكمــه  وطاقــم  أردوغــان  ينفــك  ال 

ــرد  ـ
ُ

الك ضــد  ــدات  التهدي إطــالق  عــن 

حــوار  ال ــادئ  بمب و«قســد«، مســتهترين 

األعــراف  ــة  وجمل جــوار  ال وحســن 

ــة،  ي الدول ــق  ي واملواث ــن  ي والقوان

ســورية  معارضــٍة  ــى  عل ــن  ي ومتكئ

اإلرادة  مســلوبة  مرتزقــة  وميليشــياٍت 

ــات  وبيان ــاوى  فت ــة  ــى جمل والقــرار، وعل

ــم  وتنظي الســوري  ي  اإلســالم ــس  جل امل

مــن  وغيرهمــا  املســلمين  اإلخــوان 

ــد؛ وبدعــوى  جدي ال للســلطان  ــن  ي املوال

ــي، رغــم أن  ــي الترك ــة األمــن القوم حماي

ــى ديريك  ــي إل ان ــة مــن كوب حــدود التركي ال

ــن  الطرفي مــن  ــة  محمي ــوار  دي ــن  وعي

 
ٌ
رصاصــة ــق  طل

ُ
ت ــم  ول ــى،  أق�س حــٍد  ــى  إل

»قســد«  قــوات  طــرف  مــن  واحــدة 

مــن  ــا  يخصه مــا  ــذ  بتنفي التزمــت  ــي  ت ال

ــى  ــت عل ــة وعمل ــة األمني ي تفاهمــات اآلل

ــة. األمريكي القــوات  مــع  ــا  إنجاحه

ــه  ــل تحضيرات ــي يواص ــش الترك جي ال

ــة  قبال العســكرية  وتحشــداته 

جزيرة  حدودي مع شــمال ال الشــريط ال

ــا  »إم أردوغــان  قــال  ــا  لطامل الســورية، 

ــوا  ل قب َي أو  ــراب  ت ال تحــت  ــوا  ُيدفن أن 

جــوٍم  ــام به ــن عــن القي بالــذل«، وهــو يعل

مــع  ــه  تفاهمات ــرم  يحت أن  وشــيك، دون 

ــة  األمني ــة  ي اآلل ــذ  تنفي حــول  ــكا  أمري

ســيعتدي  ــه  أن أو  حــدود،  ال ــة  حماي ل

ــٍة مجــاورة، وسيتســبب  ــى ســيادة دول عل

ــن  ي مالي ــى  عل ــدة  جدي إنســانية  ــة  بكارث

مــن البشــر، وســُيفلت العقــال لعشــرة 

ــجونين  املس داعــش  عناصــر  مــن  آالف 

النائمــة  داعــش  ــا  خالي ول »قســد«  ــدى  ل

ــل  عوائ أفــراد  مــن  ــٍف  أل  /70/ ــي  حوال ول

ــول. ه ال ــم  مخي ــي  ف ــن  مقيمي داعشــية 

واملســتقبل  حاضــر  ال ــات  معطي إن 

نجــاح  تخــدم  ــا  ه أن ب ــد  تفي ال  املنظــور 

التوســعية  ــة  ي العدوان ــا  تركي ــات  توجه

ــي،  إلقليم ــا  محيطه أو  جوارهــا  ــال  حي

 
ً
أوال يتوقــف  ــا  جماحه ــح  كب وإن 

ــاء  ن ــع قــوى أب ــف جمي ــى تكات  عل
ً
وأساســا

ــز  لتعزي املنطقــة  وشــعوب  ــات  مكون

إرادة وقــدرات العمــل ألداء واجــب وحــق 

ــة  أجــل حماي مــن  النفــس،  عــن  الدفــاع 

أمــان  ــة  حال ــش  تعي ــي  ت ال ــا  مناطقن

ــا  ه ــي ظل ــن وتشــهد ف حوظي واســتقرار مل

ــروق  ي ال   
ً
ــا ي وعمران  

ً
ــا مجتمعي  

ً
نهوضــا

العنصــري  ــز  ي والتمي ــر  التكفي لقــوى 

ــرد. ـ
ُ

الك ضــد 

أردوغان ُيهدد  ... تتمة

عفرين وأوضاع اإليزديين في مقّر األمم المتحدة بجنيف

ــة  ن مدي  - املتحــدة  األمــم  بمقــّر 

أوضــاع  بخصــوص  ــدوٍة  ن ــي  ف ــف،  جني

ــن  ي اإليزدي ــرد  ـ
ُ

الك ــاد  واضطه ــن  عفري

ــي  ف ــة  اإليزدي املؤسســة  ــه  نظمت ــا،  ه في

ــول،  ل أي  19 ــس  خمي ال ــوم  ي ــدا،  ن هول

املتحــدة  األمــم  عــن  ــن  ي ممثل وبحضــور 

ــة  ــة املعني ي ــق الدول ــة التحقي جن وعــن ل

ــث  حدي ال حضــور  ال ــادل  ب ت بســوريا، 

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ــاكات  ه ت ان حــول 

ــرد  ـ
ُ

ك نشــطاء  ــى  وألق  ،
ً
عامــة ســوريا 

ــاكات  ه ت االن عــن  ــا  ه في ــوا  تحدث كلمــات 

ــن  ــي منطقــة عفري ــة ف ــم املرتكب جرائ وال

ــى  ــاد الواقــع عل ــة وحــول االضطه ل حت امل

عيســو  ــي  عل ــم  ه من ــن؛  ي اإليزدي ــرد  ـ
ُ

الك

عــن   
ً
ــال وممث ــا،  ن ايزدي مؤسســة  ــل  ممث

ــب  ــث طال ــة، حي /12/ منظمــات حقوقي

حكومــة  ــى ال مجلــس األمــن بالضغــط عل

ملنطقــة  ــا  ه احتالل ــاء  ه إلن ــة  التركي

ــر مــن  ي ــات الكث  حيثي
ً
حــا ــن، موض عفري

ــة،  ــع واألدل ــم بالوقائ جرائ ــاكات وال ه ت االن

حضــور مذكــرة  ــى ال م عيســو إل
َّ
كمــا ســل

موقعة من املنظمات )املرصد السوري 

ــة  ي القانون ــة  الهيئ االنســان،  حقــوق  ل

حقوق االنســان،  الكردية، مركز عدل ل

ــددة،  ــة الدفــاع عــن الشــعوب امله جمعي

ســوريا  ــي  ف االنســان  حقــوق  منظمــة 

حقــوق  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي )مــاف(، 

حقــوق  ــة  جن ل النمســا،  ــي  ف االنســان 

منظمــة  )مــاف(،  ا  ســوري ــي  ف االنســان 

ــق  ي حقــوق االنســان، مركــز توث ــاد ل مهاب

منظمــة  ســوريا،  شــمال  ــي  ف ــاكات  ه ت االن

ــا لرصــد  ن ــال حــدود، مؤسســة ايزدي كــرد ب

ــة  جمعي االنســان،  حقــوق  ــاكات  ه ت ان

حــول  ــكا(  جي بل  – ــة  الكردي ــي  هيف

ــن. ــة عفري ــي منطق ــاوية ف ــاع املأس األوض

ندوة ثقافية في بحركة- أربيل

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  عقــدت 

ــة  ــدوة ثقافي ـ ــي( ن حــزب الوحتــدة )يكيت ل

 5 ــس  خمي ال ــوم  ي ــل،  ي أرب بحركــة-  ــي  ف

يوســف  محمــود  ــا  ه في تحــدث  ــول،  ل أي

الســورية(  ــرة  جزي ال ــة  )جغرافي عــن 

ــا  طبقه ــي  ت ال ــة  العنصري واملشــاريع 

واإلحصــاء  حــزام  كال البعــث،  نظــام 

ــع  والوقائ ــة  باألدل ــك  وذل ــب،  والتعري

عــن   
ً
مطــوال تحــدث  كمــا  واألرقــام، 

ــرة،  جزي ــي ال ف ــة  التاريخي ــار  خارطــة اآلث

بوضــوح. أســئلة  عــن  وأجــاب 
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األمم املتحدة تعلن إنشاء جلنة دستورية... أطراف كردية وسوريون ُكُثر ممتعضون
عقــده  ــي  حف ص مؤتمــٍر  ــر  عب

ــن العــام لألمــم  أنطونيــو غوتيريــش األمي

ــن  ي ن اإلث ــوم  ي ــم،  الدائ املقــّر  ــي  ف املتحــد 

»موافقــة  عــن  ــن  أعل  ،2019 ــول  ل أي  23

ــورية  ــة الس ي ــة العرب جمهوري ــة ال حكوم

ــى  عل الســورية  املفاوضــات  ــة  جن ول

ــة  ــة دســتورية ذات مصداقي جن إنشــاء ل

األمــم  تســهلها  وشــاملة  ــة  ومتوازن

جنيــف«. ــي  ف املتحــدة 

ويجــب  »يمكــن  ــش  غوتيري وقــال 

ــي  السيا�س املســار  ــة  بداي تكــون  أن 

حــل  نحــو  املأســاة  مــن  خــروج  لل

 )2015(  2254 القــرار  مــع  ــى  يتما�س

ــع  جمي ل املشــروعة  التطلعــات  ــي  ب ل ي

قــوي  ــزام  ت ال ــى  عل ويرتكــز  الســوريين، 

ــا  ه ووحدت واســتقاللها  ــالد  ب ال بســيادة 

يكــون  »أن  ودعــا  ــا«.  ه أراضي وســالمة 

ــا  ه وعمل الدســتورية  ــة  جن الل إطــالق 

ــاء  لبن ملموســة  بإجــراءات  ــن  ي حوب مص

خــاص  ال ــه  مبعوث يقــوم  فيمــا  الثقــة«, 

ــه  ت والي ــذ  »بتنفي بيدرســون  ــر  غي

ــي عمليــة سياســية أوســع  لتســهيل م�س

األمــام«. ــى  إل

القمــة  انعقــاد  عقــب  ــك  وذل

ــة  الراعي ــدول  ال لرؤســاء  ــة  ي الثالث

ــران(  إي ــا،  تركي )روســيا،  أســتانه  ملســار 

ــول  ل ــن 16 أي ي ن ــي العاصفــة أنقــرة، اإلث ف

ــة  جن ــى تشــكيلة الل ــم عل 2019، واتفاقه

ــارة  بزي بيدرســون  ــام  وقي الدســتورية، 

مــع  واالجتمــاع  ــول  ل أي  23 ــي  ف دمشــق 

ــم،  ــد املعل ــوري ولي ــة الس خارجي ــر ال وزي

.»
ً
جــدا ــي  »اإليجاب ـــ  ب ووصفــه 

أمــام  ــه  إحاطت ــي  ف بيدرســون  وقــال 

 :2019/9/30 ــن  ي ن اإلث األمــن،  ــس  مجل

ــادئ  املب مــن  بعــدد  محكــوم  »االتفــاق 

أي  تحكــم  أن  يجــب  ــي  ت ال األساســية 

ــمل  ــية. وتش ــوية سياس ــة تس ــار أو أي مس

األمــم  ــاق  ميث ــرام  احت ــادئ  املب هــذه 

األمــن،  ــس  مجل وقــرارات  املتحــدة، 

واســتقاللها  ــا  ه ووحدت ســوريا  وســيادة 

ــى  إل باإلضافــة  ــا،  ه أراضي وســالمة 

ــة  وملكي ــادة  بقي ــه  كون املســار  طبيعــة 

 
ً
أيضــا ــادئ  املب هــذه  وتتضمــن  ســورية. 

إشــراف  تحــت  ــات  انتخاب إجــراء  هــدف 

ــه  ي عل ــص  ن ــا  مل  
ً
وفقــا املتحــدة  األمــم 

 
ً
جــرى وفقــا

ُ
ت ــس األمــن 2254  قــرار مجل

ــادئ  ــد. كمــا أن هــذه املب جدي للدســتور ال

ــي  سيا�س مســار  وجــود  بضــرورة  قــّر 
ُ
ت

.2254 القــرار  ــق  لتطبي أشــمل 

حــة  ــة واض ــة الدســتورية والي جن ولل

ــف  جني مســار  ســياق  ــي  ف ــام  القي ــي  وه

ــل األمــم املتحــدة بإعــداد  امليســر مــن قب

يطــرح  دســتوري  إصــالح  وصياغــة 

ــي  ف كإســهام  ــة،  العمومي للموافقــة 

ــي  وف ا  ســوري ــي  ف السياســية  التســوية 

 ،2254 األمــن  ــس  مجل قــرار  ــق  تطبي

مــن  الدســتوري  اإلصــالح  ويقــوم 

ــادئ  املب بتجســيد  أخــرى  أمــور  ــن  ي ب

ــة  حي ال عشــر  ــي  ن اإلث األساســية 

األساســية،  الســورية  الســورية- 

ــم  وت ــف  جني مســار  عــن  انبثقــت  ــي  ت ال

ــي،  سوت�س مؤتمــر  ــي  ف ــا  ه ي عل ــد  التأكي

الســوري  الدســتور  ــي  ف  
ً
وروحــا  

ً
نصــا

الســورية.  الدســتورية  واملمارســات 

ــة الدســتورية أن تراجــع دســتور  جن ولل

التجــارب  ســياق  ــي  ف ــك  ذل ــي  ف بمــا   2012

وأن  األخــرى  الســورية  الدســتورية 

أو  ــي  حال ال الدســتور  ــل  بتعدي تقــوم 

ــد«. جدي دســتور  صياغــة 

ــة  ــوزراء خارجي ل ــان مشــترك  ي ب ــي  وف

جموعــة املصغــرة حــول ســوريا،  دول امل

ــة  خارجي وزراء  أعــرب   ،2019 ــول  ل أي  26

ــا واألردن واململكــة  ي مصــر وفرنســا وأملان

املتحــدة  واململكــة  الســعودية  ــة  ي العرب

عــن  ــة،  األمريكي املتحــدة  ــات  والوالي

ــن العــام  خــاص لألمي ــد »املبعــوث ال ي أي ت

ــوده  جه ــي  ف ا  ســوري ــى  إل املتحــدة  لألمــم 

تســوية  ــى  إل التوصــل  ــى  إل ــة  الرامي

ــس  مجل قــرار  مــع   
ً
ا تماشــي سياســية 

ــب  والترحي  ،»2254 رقــم  ــي  الدول األمــن 

كافــة  ــأن  ب املتحــدة  األمــم  »بإعــالن 

ــة  جن ــى إنشــاء ل األطــراف قــد وافقــت عل

ــة«.  ــذه العملي ــدء ه ــة بب ــتورية مكلف دس

ــوا: »ال يمكــن أن يكــون حــل األزمــة  وقال

ــك  ذل ــم  ت ي ــن  ل إذ   ،
ً
ا عســكري الســورية 

ــزال مــن  إال بالتســوية السياســية... ال ي

بكافــة  ــا  قدم ــي  امل�س أيضــا  الضــروري 

ــى  ــة السياســية األخــرى عل أبعــاد العملي

األمــن  ــس  مجل قــرار  ــي  ف ــن  ي املب النحــو 

.»2254 رقــم  ــي  الدول

ــر 
ُ
ث

ُ
ك ســوريون  أعــرب  وقــد  هــذا، 

ــة  جن الل تشــكيل  مــن  ــم  امتعاضه عــن 

ــث  حي ــا،  ه عمل ــة  ي وآل الدســتورية 

ــي  االجتماع التواصــل  صفحــات  ــت  عمَّ

ومــا  ــخرية  بالس  
ً
ــا وأحيان باالنتقــادات 

. بهها شــا

ــي  ف ــة  كردي أطــراف  ــب  جان ومــن 

شــديد،  امتعــاض  ــاك  هن كان  ســوريا، 

كمكــون  ــرد  ـ
ُ

الك ــل  تمثي عــدم  ــة  جه ل

الســوري  الشــعب  مــن  ــي  أسا�س ــي  قوم

اإلدارة  وإقصــاء  ــوازن،  مت بشــكل 

ــة  ا الديمقراطي ــس ســوري ــة ومجل ي الذات

ا  ســوري لقــوات  ــي  السيا�س الغطــاء   –

أســقطت  ــي  ت ال )قســد(  ــة  الديمقراطي

ــادة  بقي املزعومــة  اإلســالمية  ــة  الدول

مــن  ــي،  العالم ــي  اإلرهاب داعــش  ــم  تنظي

ى  ــة الدســتورية، وحت جن ــي الل التمثيــل ف

بضغــط  ــة  كردي ــخصياٍت  ش إقصــاء 

عــن  ــن  ّيِ ل بممث واالكتفــاء  ــا،  تركي مــن 

الســوري  ــالف  ت االئ إطــار  ــي  ف األنكســة 

املعــارض.

ــخ  بتاري ــي شــمال وشــرق ســوريا،  وف

 
ً
ا  سياســي

ً
ــا 2019/9/23، أصــدر /30/ حزب

أن  ــرت  ب اعت العــام،  ــرأي  ال ــى  إل  
ً
ــا بيان

ــل  تمث ال  املشــكلة  الدســتورية  ــة  جن الل

إن  ــي  وبالتال الســورية  األطــراف  ــع  جمي

ــى وضــع دســتور مــا ســيكون  ــت إل توصل

ــان:  البي ــي  ف وجــاء  ــا،  ه قبل مــن   
ً
مرفوضــا

 
ً
ــا ــد رقم  يع

ً
ا ــي  رئيس

ً
ا ــوري  س

ً
ــا ــاك طرف »هن

ــي  ــة وف ــورية العام ــة الس ــي املعادل  ف
ً
ــا مهم

ي  حّلِ أزمتها وكتابة دستورها املستقبل

 
ً
ــا ديمقراطي يكــون  أن  ــرض  فت ُي ــذي  ال

ــات  املكون ــع  جمي ــل  يمث  
ً
شــامال

الطــرف  وهــذا  ســوريا،  ــي  ف والشــعوب 

ــة  الديمقراطي السياســية  القــوى  هــو 

ــة  ل متمث ســوريا،  شــرق  شــمال  ــي  ف

ــة ومجلــس  ــة الديمقراطّي ي ــاإلدارة الذات ب

ــم  ت ي ــه  أن وبمــا  ــة،  الديمقراطي ا  ســوري

مــن  الطــرف  هــذا  وإقصــاء  اســتبعاد 

ــة الدســتور  ــي صياغــة وكتاب املشــاركة ف

ــة املشــكلة  جن ــا أن الل ن الســوري، يؤكــد ل

الســورية،  األطــراف  ــع  جمي ــل  تمث ال 

ــي  ت ال ــى بعــض األطــراف  وإنمــا تقــوم عل

أســتانا،  دول  ــل  قب مــن  ا  تســيريه ــم  ت ي

األمــم  لقــرارات   
ً
مخالفــا ــر  ب يعت ــا  م هــذا 

ــي  سيا�س حــل  نحــو  ي  والســع املتحــدة 

ــي 2254،  ــي اســتنادا للقــرار األمم توافق

ــة  جن الل هــذه  ــج  نتائ ســتكون  ــي  وبالتال

ــى تعميــق األزمــة  ــؤدي إل ســلبية وســوف ت

ــر«. أكث وتعقيدهــا 

 29 ــت،  للعربية.ن ــح  تصري ــي  وف

ــي-  ــن شــيخ آل ــي الدي /2019/9، انتقــد مح

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

عــدم  ــي(،  )يكيت ا  وســري ــي  ف الكــردي 

ــة الدســتورية،  جن ــي الل إشــراك األكــراد ف

ــي  ف تأخــذ  ال  ــة  جن الل »هــذه  وقــال: 

ــذي  ال  2254 القــرار  ــود  ن ب ــار  االعتب

كافــة  ــل  تمثي وجــوب  ــى  عل  
ً
أيضــا ينــص 

ــة  ي ــي خطــوات العمل األطــراف الســورية ف

إليجــاد  الدســتور  ــا  ه في بمــا  السياســية 

أن   
ً
مؤكــدا ــالد«،  ب ال ألزمــة  ي  ســلم حــل 

ــي  ميدان كطــرف  األكــراد  »اســتبعاد 

ــي  أت ي الدســتورية،  ــة  جن الل وفاعــل عــن 

ــي  ــب الترك جان  لضغــوط مــن ال
ً
اســتجابة

ــة«. جن الل هــذه  ــي  ف ــم  ه لتمثيل الرافــض 

ــس  ي الرئ درار  ــاض  ري ووصــف 

ــة  ا الديمقراطي ــس ســوري جل املشــترك مل

ــة  جن ــه بخصــوص الل ــم اإلعــالن عن ــا ت م

ــذي  ي ال الدســتورية بالتجمــع العشــوائ

للســوريين  ــب  يجل ــن  4 ل
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ــذي يطمحــون  ــي ال ــر الديمقراط ي التغي

ــي  ف سيســاهم  العكــس  ــى  عل ــل  ب ــه،  ي إل

إعــالم  حســب  ــر-  أكث األزمــة  أمــد  ــة  إطال

»مــن  وقــال:   ،2019/9/26 »مســد«- 

هــذا  ــل  مث ــي  ف املشــاركة  عــدم  ــد  املفي

ــا  م أقــرب  ــذي  ال ي،  العشــوائ التجمــع 

ــة،  القضي ــع  يكــون لالســتعراض وتميي

ي نرى أنه من  حظة الت ي الل سنساهم ف

ــي  ينه عصــري  دســتور  إنجــاز  املمكــن 

ــة  المركزي لســوريا  ــد  ويمه االســتبداد 

الســوريين«. لكافــة  ــة  ديمقراطي

أحمــد  ــام  ه إل أكــدت  ــا،  ه ب جان ومــن 

ســوريا  ــس  جل مل ــة  التنفيذي الرئيســة   -

ي اتصال مع قناة اليوم  الديمقراطية ف

واملتواجــدة  ــة، 2019/9/30،  ي التلفزيون

ــي  ــى أن املوقــف األسا�س ــكا، عل ــي أمري ف

ــق  تطبي هــو  السياســية  ــة  ي العمل مــن 

ــذي  ال  /2254/ املتحــدة  األمــم  قــرار 

يشــيد بإشــراك كافة األطراف الســورية 

األمــم  ــت  وحث السياســية،  ــة  ي بالعمل

وضــرورة  ــا،  ه قرارات بمتابعــة  املتحــدة 

الدســتور  وضــع  ــي  ف ــع  جمي ال إشــراك 

ــة السياســية بشــكل  ي ــد، والعمل جدي ال

ــات  املكون أن  حــت  أوض كمــا  شــامل؛ 

وشــرق  شــمال  ــي  ف السياســية  والقــوى 

ــة  جن ــات الل ــة بمخرج ّي ــر معن ــوريا غي س

ــي هــذه  ــي ممثل ــي تق�س ت الدســتورية ال

نســبت  تصريحــات  ونفــت  ــات.  املكون

ــة  جن الل عــن  اســتبعادهم  ــأن  ب ــا  ه ي إل

ــى  إل ــم  يدفعه الســورية  الدســتورية 

االنفصــال.

األمم املتحدة تعلن  ... تتمة

حزب الوحـدة )يكيتي( يوجه مذكرة إىل األمم املتحدة وبعض مؤسساهتا
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ــي  ــدة الديمقراط ــح حــزب الوحـ أوض

ــر  عب ــي(  )يكيت ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

حــول  مذكــرة  ــه  وجَّ ــه  أن ــي،  إعالم ــاٍن  ي ب

ــق  التحقي ــة  جن ل ــر  تقري ــي  ف جــاء  مــا 

A/ ا ــة بســوري ــة املســتقلة املعني ي الدول

ــول  ل 11أي ــي  ف واملنشــور    51/42/HRC

لألمــم  العــام  ــن  األمي ــى  إل  ،2019

مؤسســاتها،  بعــض  ورؤســاء  املتحــدة 

وأعضــاء  ــس  ي رئ ــى  إل خــاص  وبشــكل 

مالحظــات  تتضمــن  املذكــورة،  ــة  جن الل

ــن  مضامي حــول  ــه  ورأي وانتقــادات 

ــر. ي لتقر ا

ي:  ي البيان اإلعالم وجاء ف

مالحظــات  املذكــرة  ســردت   
ً
ــة »بداي

دور  ــة  جن الل تجاهــل  ــى  إل شــير 
ُ
ت عامــة، 

ــي الشــأن الســوري  ــه ف ــا وتفصيالت تركي

ــي،  الكاف بالشــكل  تقييمــه  وعــدم 

بمــا  ــا  التزامه عــدم  عــن  ــي  والتغا�س

 /2254/ األمــن  ــس  مجل قــرار  ــي  ف جــاء 

ــن، واســتمرار  ي ي ــة املدن بخصــوص حماي

ا ملناطق منبج وشرق الفرات،  تهديداته

ــل،  ــق للمحاصي ــا مــن حرائ ه ومــا وقــع في

وقــع 
ُ
ت أن  ــدات  التهدي ــك  ل ت شــأن  ومــن 

ــي حــال تحولــت  ــدة ف ــة إنســانية جدي كارث

عســكري. ــاٍح  اجتي ــى  إل

ــي  ف املذكــرة حــول األوضــاع  أســهبت 

وقعــت  قــد  ــم  جرائ عــددت  إذ  ــن،  عفري

اإلنســانية«  ضــد  ــم  »جرائ ـــ  ب ــا  ه ووصفت

ــي،  نظــام رومــا األسا�س ــف  تعري حســب 

ــة تجنبــت هــذا التوصيــف،  جن بينمــا الل

ــر  ي ــات تغي ي  عــن عمل
ً
ــم تتحــدث أيضــا ول

ــي  ت ال ــن،  عفري ــي  ف ــة  جاري ــي  ديموغراف

ــع دامغــة مــن  ــا املذكــرة وقائ ه ســردت عن

ــره. وغي ــة  هوي ــر  ي وتغي ــن  توطي

حــت املذكــرة حيثيــات حمــالت  وأوض

ــي  ف ــة  جاري ال العشــوائية  االعتقــاالت 

ــا،  ه من والهــدف  ــة،  كيدي ــم  ه ت ب ــن  عفري

ــم  ول ببســاطة  ــة  جن الل ــا  ه ت تناول ــي  ت وال

كمــا  ــة؛  التركي املســؤولية  ــى  إل ــا  رجعه
ُ
ت

ــي  ف ــن  عفري جــري  ُمه أوضــاع  ــت  بين

ــي  ت وال ــب،  حل شــمال  ــزوح-  ن ال مناطــق 

.
ً
ــا تمام ــا  ه عن ــة  جن الل  

ً
أيضــا تغاضــت 

مــن  ــد  العدي املذكــرة  وأضافــت 

ــا  ه ت أغفل ــي  ت ال واملســائل  ــع  الوقائ

ــر  تدمي حــول  تقريرهــا؛  ــي  ف ــة  جن الل

ــة  ــكات الثقافي ل ــة واملمت ــار التاريخي اآلث

ــجار،  ــات واألش ــة والغاب واإلضــرار بالبيئ

ــى  عل االســتيالء  اســتمرار  وحــول 

ــى نطــاٍق  ــكات والنهــب والســرقة عل املمتل

ــة ثقافــة  خدمــات ومحارب ــي ال واســع وتدن

وغيرهــا. املنطقــة  ــي  أهال ــراث  وت

أخــذت  أخــرى  أساســية  مســألة 

ــي  ــي تغا�س ــرة، وه ــن املذك  م
ً
ــعا  واس

ً
ــزا حي

حكومــة  ال ســيطرة  ــة  ماهي ــي  ف ــت  ب ال

ا  ومســؤولياته املنطقــة  ــى  عل ــة  التركي

الواقعــة  ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن عــن 

أن  مؤســف،  ألمــٌر  ــه  »إن ــت:  وقال ــا،  ه في

ــان  ي ب ت عــن  ــم  ُج ح
َ
وت ــة  جن الل ماطــل 

ُ
ت

ــي  ف ــة  التركي حكومــة  ال مســؤوليات 

جســيم«،  خطــٍأ  ــي  ف لتقــع  املنطقــة، 

الســيطرة  ــات  حــت املذكــرة حيثي فأوض

 ...
ً
ــا وإداري  

ً
ا )عســكري ــة  ي الفعل ــة  التركي

واالسترشــاد  ــع  بالوقائ صــت 
ُ
ل

َ
وخ ــخ(،  ال

ــالل«،  ـــ »االحت ا ب ه ــى تســميت ــن إل ي بالقوان

ــا كامــل املســؤولية عــن  ه ــي تحميل وبالتال

ــة  ــي تمــارس سياســة عدائي األوضــاع، فه

ــا. ه ي وأهال ــن  عفري ضــد  جــة  ممنه

ــى أن منطقــة  وقــد أكــدت املذكــرة عل

ــة  آمن منطقــٍة  مــن  ــت  تحول ــن  عفري

ــان  ت وفل ــى  فو�س منطقــة  ــى  إل  
ً
ا نســبي

ــا  ه ومرتزقت ــا  تركي ــالل  احت بعــد  ــر  وتوت

ــة  جن ل بإرســال  ــة  جن الل ــت  ب وطال ــا،  ه ل

ــي  ــن، وبتبن ــى عفري ــق إل حقائ ــي ال تق�س

ــا  ه ه وتوجي ــا  ه عن خاصــة  ــات  توصي

لتتحمــل  ــة،  التركي حكومــة  ال ــى  إل

باعتبارهــا  ــا  ه وواجبات مســؤولياتها 

نحــو  ــة،  ي الفعل الســيطرة  ــة  صاحب

ــر  عب اإلنســانية  األوضــاع  تحســين 

حــّدِ  ال ــى  وعل اإلجــراءات  مــن  ــد  العدي

ومالحقــة  ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن مــن 

رد،  ـ
ُ

جرمين، والكف عن اضطهاد الك امل

اإلعــالم  ووســائل  للوفــود  والســماح 

املنطقــة. ــارة  بزي ــة  املعني واملنظمــات 

األمــم  ــة  هيئ املذكــرة  ــت  ب طال كمــا 

ــي،  الدول األمــن  ــس  ومجل املتحــدة 

ــن كجــزء مــن  بالتعامــل مــع قضيــة عفري

جــدول أعمالهمــا، وممارســة الضغــوط 

ــي  الدول ــون  بالقان ــزام  ت لالل ــا  تركي ــى  عل

ملنطقــة  ــالل  احت ــة  كدول ي-  اإلنســان

نحــو  ــا  ه تهديدات ولوقــف  ــن،  عفري

ــك  وذل الفــرات،  وشــرق  ــج  منب مناطــق 

ــالل  االحت ــاء  ه إن ــى  عل العمــل  بمــوازاة 

ــا  ه عــدة، وإعادت ــي ملناطــق ســورية  الترك

الســورية«. وللســيادة  ــا  ه ي ألهال

ــة-  ي إلكترون ــخة  نس وتتوفــر  هــذا 

ي  الرســم املوقــع  ــي  ف املذكــرة  مــن   PDF

www.yek-dem.com حــزب:  لل

عضــو  ــح  صال محمــد  تحــدث 

ــدة  الوحـ حــزب  ل ــة  القيادي ــة  الهيئ

ــي( عــن املســتجدات السياســية  )يكيت

وأوضاع شــمال وشــرق يوريا وموضوع 

أســئلة  عــن  وأجــاب  ــة(  اآلمن )املنطقــة 

ــا  ه عقدت سياســية  ــدوة  ن ــي  ف حضــور  ال

ي،  ــه ســب ــدة ترب ل ب ــي  ف حــزب  منظمــة ال

ــي رحــب  خميــس 2019/9/26، الت ــوم ال ي

مــن  ــوف  بالضي ــى  عي�س ــن  كوركي ــا  ه في

ــة  وطني ــخصيات  وش أحــزاب  ــي  ممثل

حــزب. ال وأصدقــاء  ورفــاق 

نـدوة سياسية في تربه سبي
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املواطنــة املســنة حوريــة محمــد بكــر /74/ 

، نتيجــة اإلصابــات التــي تعرضــت لهــا 
ً
عامــا

أثنــاء عمليــة ســطو مســلح مــن عصابــة علــى 

منزلهــا قــرب كازيــة عيشــه بحــي األشــرفية- 

 25 الســبت/األحد  ليلــة  عفريــن،  مدينــة 

إثرهــا  علــى  استشــهد  وقــد   ،2019 آب 

 /78/ أوســو  الديــن  محــي  املواطــن  الــزوج 

- مــن أهالــي قريــة قطمــة، بعــد ربطهمــا 
ً
عامــا

املبــرح. للضــرب  وتعريضهمــا 

الشــهيد  ــَغ ذوي 
َّ
َبل

َ
ت أيلــول،  - عصــر 9 

 امللقب بـ 
ً
محمد حنيف حســين /30/ عاما

)حمــادة(، مــن قريــة بليلكــو- ناحيــة راجــو، 

والــذي  عفريــن،  مشــفى  فــي  وفاتــه  عــن 

خــالل  مــن  وتبيــن  آب،   30 بتاريــخ  اعتقــل 

ومنشــور  لجثمانــه  مصــّور  فيديــو  مقطــع 

أنــه  االجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى 

شــديد. لتعذيــٍب  تعــرض 

محمــد  املواطــن  وفــاة  أيلــول،   10  -

حســن وقــاص مواليــد 1958 )مــن املكــون 

إصابتــه  نتيجــة  تللــف،  قريــة   – العربــي( 

تعــرض  أنــه  يرجــح  دماغيــة-  بجلطــة 

للتعذيــب- بعــد اإلفــراج عنــه وعــن زوجتــه 

مــع  اعتقالهمــا  مــن  أســبوعين  بحوالــي 

نجليهمــا عــز الديــن و أحمــد أواســط تمــوز 

يــزال  وال  ســيارته  ُســرقت  حيــث   ،2019

املصيــر. ومجهولــي  معتقــالن  النجــالن 

أيلــول، استشــهاد  الثالثــاء 24  - ظهــر 

الشــقيقين عامــر و إدريــس أوالد ســليمان 

وقــوع  إثــر  بافلــور،  قريــة  مــن  ح�ســي  عمــر 

شــديدة  نيــران  وانــدالع  ســيارة  فــي  انفجــار 

إبراهيــم  الخيــاط  محــل  مــن  بالقــرب 

طريــق  علــى  فرعــي  شــارع  فــي  يعقــوب، 

جنديــرس. بمدينــة  يالنقــوز 

واالعتقــاالت  االختطــاف   =

والتعســفية: العشــوائية 

يستمر االختطاف واالختفاء القسري 

ســكان  بحــق  العشــوائية  واالعتقــاالت 

عفريــن األصلييــن واملســنين منهــم، بالترافــق 

والتعذيــب  اإلهانــات  وتوجيــه  االبتــزاز  مــع 

تحــت  بأثاثهــا،  والعبــث  املنــازل  وتفتيــش 

منهــا: التركيــة؛  االســتخبارات  إشــراف 

- اختطــاف املواطنيــن )الشــاب عمــاد 

قريــة  فــي  ماشــية  مئــة رأس  برفقــة  جاســم 

بــرج بتاريــخ 7 أيلــول، حنــان خليــل جنــدو 

فــي 3 آب بالقــرب مــن مفــرق قريتــه مســكه 

فوقانــي، ســيران مصطفــى رشــيد مــع بــاور 

خليــل جندو/شــقيق زوجهــا فــي 15 أيلــول، 

زعيــم شــيخ أحمــد مــن قريــة شــيخ إحمــو- 

راجــو فــي 8 أيلــول، ايزيدخــان عــارف عيســو 

 13 فــي  فقيــرا  قريــة  أهالــي  مــن   
ً
عامــا  /25/

 – رماديــة  قريــة  مــن  بكــو  حنيــف  أيلــول، 

فــي 20 أيلــول(. ناحيــة جنديــرس 

الشــرطة  داهمــت  أيلــول،   1  -

عشــر  بحوالــي  أتــراك  وجنــود  العســكرية 

ملثميــن وبشــكل  ســيارات تضــم مســلحين 

مــن  القريبــة  ماراتيــه  قريــة  منــازل  مرعــب 

 /15/ واعتقلــت   
ً
غربــا عفريــن  مدينــة 

.
ً
طنــا موا

- خــالل شــهر أيلــول، حمــالت مداهمــة 

 مــن قريــة جويــق، 
ً
واعتقــال /22/ مواطنــا

بينهــم نســاء واملســن حنيــف عي�ســى /70/ 

.
ً
عامــا

مداهمــة  حملــة  أيلــول،  أوائــل   -

قريــة  مــن  مواطنيــن   /9/ واعتقــال 

نســاء. بينهــم  ديرصــوان، 

اعتقــال  وأيلــول،  آب  شــهري  خــالل   -

راجــو،  بليلكــو-  قريــة  مــن  مواطنيــن   /5/

مــن بينهــم املواطــن صــالح حنيــف حســين 

رجــب  واملســن  حمــادة،  املغــدور  شــقيق 

.
ً
عامــا  /63/ هــورو  مصطفــى 

- 10 أيلول، في بلدة كفرصفرة، حملة 

اعتقــاالت شــملت /11/ رجــل ونســوة مــن 

ترافقــت  ســمرقند(،  )لــواء  ميليشــيا  قبــل 

وبالضــرب  النقالــة  الهواتــف  بمصــادرة 

أربعــة  إلــى إصابــة  أدى  الرصــاص  وإطــالق 

مختلفــة. وجــروح  برضــوض 

- 13 أيلــول، حملــة مداهمــة واعتقــال 

 – بلــوط  ديــر  قريــة  مــن  مواطنيــن   /9/

جنديــرس.

أيلــول، اعتقــال ثالثــة مواطنّيــن   15  -

مــن قريتــي آنقلــة وســنارة- شــيخ الحديــد.

- 27 أيلــول، حملــة مداهمــة واعتقــال 

ســتة مواطنيــن مــن قريــة قســطل خدريــا- 

بلبــل.

- 24 أيلــول، حملــة مداهمــة واعتقــال 

رتقــالق- ناحيــة 
ُ
/6/ مواطنيــن مــن قريــة ق

شــّرا.

وكذلــك اعتقــال مواطنيــن آخريــن مــن 

جقمــاق  و  زركا  و  ماســكا  و  )بعدينــا  قــرى 

معبطلــي،   – شــيخوتكا  راجــو،  كبيــر- 

شــران،  معرســكة-  جنديــرس،  مســكة- 

بــركا- معبطلــي(، مــن بينهــم الطبيــب املســن 

- بعدينــا، واملســن 
ً
صبــري حنــان /75/ عامــا

 – جقمــاق 
ً
محمــد بــالل ســعيد /73/ عامــا

هللا  عبــد  ســارا  القاصــر  والفتــاة  كبيــر، 

معرســكه.  –  
ً
عامــا  /16/ علــي  محمــد 

معتقــل   /1100/ مــن  أكثــر  يــزال  وال 

املختطفيــن  وعشــرات   
ً
قســرا مختفيــن 

اتصالهــم  انقطــع  حيــث  املصيــر،  مجهــول 

مختلفــة. طويلــة  مــدد  منــذ  محبيهــم  مــع 

= سرقات:

مــن  طبيعــي  بشــكل  املتدفقــة  امليــاه   -

للفالحيــن  بــاع 
ُ
ت وشــيه  كليســيه  ينابيــع 

ليلــة  كل  عــن  ســورية  ليــرة  ألــف   /15/ بـــ 

قريــة  فــي  زيتــون  أو  بســتان  لــكل حقــل  ري 

قرمتلــق ومركــز ناحيــة شــيخ الحديــد مــن 

قبــل ميليشــيا ســليمان شــاه، حيــث ُيعفــى 

والذيــن  الدفــع،  عــن  توطينهــم  تــم  مــن 

مــن  دونــم   /30/ حوالــي  علــى  اســتولوا 

لصالحهــم ويزرعونهــا  قرمتلــق  أرا�ســي 

األر�ســي  الهاتــف  كبــل  كامــل  ســرقة   -

املمتــد مــن مفــرق قريــة تللــف علــى طريــق 

جنديــرس ولغايــة مركــز القريــة وإلــى قريــة 

شــبكة  كوابــل  ســرقة  وكذلــك  كفرزيــت، 

املســافة. بنفــس  العالــي  التوتــر  كهربــاء 

- أوائــل أيلــول، ســرقة خمــس جــرارات 

مالحقــة  دون  األشــرفية،  حــي  فــي  لألهالــي 

وجــود  رغــم  عنهــم،  والبحــث  اللصــوص 

قبــل  مــن  منصوبــة  مراقبــة  كاميــرات 

أحدهــم  وحصــول  املــكان،  فــي  الســلطات 

الســرقة. أثنــاء  لجــراره  صــور  علــى 

= الفو�ضى والفلتان:

شــبه  واشــتباكات  منازعــات  هنــاك 

املواليــة  املتعــددة  امليليشــات  بيــن  يوميــة 

اإلخوانــي  الســوري-  واالئتــالف  لتركيــا 

حــول  الخــالف  خلفيــة  علــى  املعــارض، 

النهــب  وأعمــال  النفــوذ  جغرافيــة  تقاســم 

بــل  أخــرى،  عديــدة  وألســباب  والســرقة 

وتأتــي فــي ســياق سياســة »فــرق تســد« التــي 

إذ  معهــا؛  التركيــة  االســتخبارات  تتبعهــا 

تقــع أعمــال إرهابيــة بيــن املدنييــن، تهــدف 

بالدرجــة األولــى إلــى دفــع الســكان األصلييــن 

منازلهــم  وتــرك  القســرية  الهجــرة  نحــو 

فــي هــذا املجــال هــذه  وممتلكاتهــم؛ ونذكــر 

األحــداث:

بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  أيلــول،   9  -

الســلطان  اإلســالم،  )جيــش  ميليشــيات 

مــراد( وســط مدينــة عفريــن، بالقــرب مــن 

الســابق. التربــوي  املجمــع  مبنــى 

- قبيــل ظهيــرة يــوم الجمعــة 13 أيلــول، 

انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي شــارع فرعــي- 

الرئي�ســي  الشــارع  شــرقي  إلــى  لقمــان  ســنتر 

)طريــق راجــو( بعشــرة أمتــار وســط مدينــة 

عفريــن، أدى إلــى وقــوع أضــرار ماديــة كبيــرة 

فــي واجهــات املبانــي واملحــالت وضحايــا قتلى 

وجرحــى. وُبعيــد االنفجــار ســقطت قذيفتــا 

هــاون، األولــى بجانــب منــزل الراحــل شــيخ 

ســيارة  احتــراق  إلــى  أدت  كــوركا،  حســين 

ســوزوكي وجــرح البعــض، والثانيــة فــي منــزل 

بجانــب املدرســة الريفيــة، أدت إلــى أضــرار 

همــا  بجــروح،  طفليــن  وإصابــة  فيــه  كبيــرة 

 فــي العنايــة 
ً
)إســماعيل محمــود /12/ عامــا

وُعلجــت  محمــود  آرام  بتركيــا،  املشــددة 

جراحــه وهــو فــي منــزل والــده(.

عنيفــة  اشــتباكات  أيلــول،   16 ليلــة   -

مــن  بالقــرب  مســلحين،  فصيليــن  بيــن 

عفريــن. مدينــة  وســط  الثقافــي،  املركــز 

وجــرح  طفــل  وفــاة  أيلــول،   17  -

أشــخاص آخريــن، نتيجــة انفجــار لغــم فــي 

عفريــن. مدينــة  الفيــالت-  شــارع 

- 19 أيلــول، وفــاة مواطــن مــن مهجــري 

بلدة مضايا - ريف دمشق، نتيجة الجراح 

التــي أصيــب بهــا، قبلهــا بأيــام، جــراء إطــالق 

الحاجــز  عناصــر  قبــل  مــن  عليــه  النــار 

بالقــرب  املســلح مليليشــيا أحــرار الشــرقية 

مــن قريــة بافلــون- ناحيــة شــّران.

بشــكل  نــار  إطــالق  أيلــول،   19  -

عشــوائي مــن قبــل عناصــر ميليشــيا الجبهــة 

الشــامية تجــاه محــل أحــد مهجــري الغوطــة 

مدينــة  وســط  الشــرقية 
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بعــد  وإهانتــه،  صاحبــه  وضــرب  عفريــن، 

بأثاثــه  والعبــث  املحــل  بتكســير  قامــوا  أن 

علــى  خــالف  بســبب  وذلــك  وموجوداتــه، 

مــاء. صنبــور  وشــراء  بيــع 

فــي  وقــود  خــزان  انفجــار  أيلــول،   20  -

بمدينــة  املحموديــة  حــي   - دادكــو  كازيــة 

ماديــة  أضــرار  وقــوع  إلــى  أدى  عفريــن، 

. كبيــرة

قذائــف  ســقوط  أيلــول،   20 فجــر   -

صاروخيــة وســط مدينــة عفريــن، أدت إلــى 

ماديــة. أضــرار  وقــوع 

بيــن  اشــتباكات  أيلــول،   20 ظهــر   -

اإلســالم،  )جيــش  مســلحين  فصيليــن 

 – األشــرفية  حــي  فــي  الشــامية(  الجبهــة 

. عفريــن

- 21 أيلــول، مقتــل طفــل مــن ُمهجــري 

عشــوائي  برصــاص  دمشــق  ريــف  جوبــر- 

شــارع  وســط  بجــروح،  رجــل  وإصابــة 

تبــادل  نتيجــة  مدينــة عفريــن،  جنديــرس- 

مســلحتين،  مجموعتيــن  بيــن  نــار  إطــالق 

معــارض. إعالمــي  مصــدٍر  حســب 

حــدث  أيلــول،   24 الثالثــاء  ظهــر   -

واندلعــت  ســيارة  داخــل  متعمــد  تفجيــر 

نيــران شــديدة بالقــرب مــن محــل الخيــاط 

علــى  فرعــي  شــارع  فــي  يعقــوب،  إبراهيــم 

طريــق يالنقــوز بمدينــة جنديــرس، أدى إلــى 

واملنــازل  املحــالت  فــي  ماديــة  أضــراٍر  وقــوع 

وجرحــى. قتلــى  ضحايــا  وســقوط 

- مســاء الخميــس 26 أيلــول، انفجــار 

لكازيــة  املقابــل  الشــارع  فــي  ناريــة  دراجــة 

أن  دون  جنديــرس،  مدينــة  وســط  عربــو 

ضحايــا. وقــع 
ُ
ت

- 26 أيلول، اشتباكات بين ميليشيات 

بالقــرب  الشــامية،  الشــام والجبهــة  أحــرار 

مــن قريــة ترنــده املالصقــة ملدينــة عفريــن.

= تتريك الثقافة العامة:

أصــدر )مديــر التربيــة، املجلــس املحلــي 

 ،2019/9/1 بتاريــخ   
ً
قــرارا جنديــرس(  فــي 

دون  مدرســة  معلــم   /24/ فصــل  تضمــن 

ومعظــم  األهالــي  ُيرجــح  األســباب،  بيــان 

املتضرريــن أن خلفيــة القــرار هــو تضييــق 

املنطقــة  ســكان  أمــام  العمــل  فــرص 

توطينهــم،  يتــم  للذيــن  ومنحهــا  األصلييــن، 

الجــدد،  النازحيــن  تدفــق  بعــد   
ً
خاصــة

وتشــويه  تحريــض  محــاوالت  هنــاك  وإذ 

مــن  واملوظفيــن  املدرســين  ضــد  متواصلــة 

املنطقــة. أهالــي 

الثقافــة  تتريــك  ســياق  وفــي  هــذا 

املــدارس  معلمــي  إخضــاع  يتــم  العامــة، 

دورات  إلــى  املؤسســات  موظفــي  وبعــض 

شــيه  ناحيــة  فــي  حيــث  تركيــا،  فــي  خاصــة 

 –  
ً
معلمــا  /70/ حوالــي  الحديــد(،  )شــيخ 

إتبــاع  علــى  إجبارهــم  يتــم  وذكــور-  إنــاث 

مــن  االنتهــاء  تــم  وقــد  تركيــة،  لغــة  دورات 

الثانــي. باملســتوى  والبــدء  األول  املســتوى 

= موسم الزيتون:

مــع حلــول موســم الزيتــون فــي عفريــن 

تنتشــر  والســرقة  اللصوصيــة  بــدأت 

املجالــس  قبــل  مــن  مختلفــة،  بأشــكال 

املحليــة والجماعــات املســلحة وقســٍم ممــن 

عبــر  رســوم  بفــرض   
ً
بــدءا توطينهــم،  تــم 

االنتســاب  علــى  األصلييــن  الســكان  إجبــار 

عقاراتهــم  وتســجيل  الزراعــة(  )غرفــة  إلــى 

الغائبيــن  أمــالك  الزراعيــة وبالتالــي حصــر 

األقــل  علــى  أو  عليهــا  االســتيالء  ألجــل 

تقاســم املحاصيــل مــع وكالئهــم إن وجــدوا؛ 

 
ً
هــذا وأصــدر )مجلــس بلبــل املحلــي( تعميمــا

تاريــخ 2019/9/19 يؤكــد فيــه  برقــم /3/ 

فــي  الزيتــون  ثمــار  ســرقة  انتشــار  علــى 

)املجلــس  نشــره  خبــٍر  وفــي  بلبــل،  ناحيــة 

أكــد  أيلــول  بتاريــخ 23  فــي عفريــن(  املحلــي 

علــى تدخــل مديريــة زراعــة تركيــة بشــؤون 

موســم الزيتــون عبــر االجتمــاع مــع أصحاب 

 فــي 
ً
معامــل البيريــن؛ ومــن االنتهــاكات أيضــا

املجــال: هــذا 

األخضــر  الزيتــون  خــروج  منــع   -

ملندوبــي  بيعــه  وحصــر  راجــو،  ناحيــة  مــن 

)االقتصاديــة- أحــرار الشــرقية( بمحــل فــي 

القديــم. الكــراج 

األخضــر  الزيتــون  خــروج  منــع   -

مــن ناحيــة شــيه )شــيخ الحديــد(، وحصــر 

إتــاوة  فــرض  مــع  الناحيــة،  فــي مركــز  بيعــه 

بالنســبة   %45 و  املحصــول  مــن   %10

 علــى 10% لصالــح الخــان.
ً
للغائبيــن، عــالوة

شــرقي،  آشــكان  قريــة  فــي   -

األهالــي  يهــددون  الزنكــي  جماعــة  مســلحو 

فــي  الزيتــون  بجنــي  لهــم  الســماح  بعــدم 

حقــول عائــدة ملواطنيــن غائبيــن، وإن كانــت 

وكاالت. حوزتهــم  فــي 

مــن  الزيتــون  ســرقات  ــع  توسُّ  -

ذهبــت  وإذ  ميدانكــي،  بلــدة  أهالــي  أمــالك 

أســرتان منهــا إلــى حقليــن لهمــا قــرب مقالــع 

مجموعــة  فمنعتهمــا  حســنديرا،  قريــة 

وطردتهمــا. القطــاف  مــن  مســلحة 

فــرض إتــاوة /واحــد دوالر/ علــى   -

كل شــجرة زيتــون مــن قبــل ميليشــيا فيلــق 

املجلــس  بوثائــق  تعتــرف  ال  التــي  الشــام 

جبر أهالي قرية حسنديرا- ناحية 
ُ
املحلي وت

ودفــع  لديهــا  أمالكهــم  تســجيل  علــى  بلبــل 

األشــجار  عــدد  إجمالــي  علــى  اإلتــاوة  تلــك 

فيــد األهالــي شــكواهم لــدى 
ُ
املســجلة، ولــم ت

 .
ً
مرتبــة األعلــى 

نقــل  حركــة  تقييــد  بســبب   -

محصــول الزيتــون وحصــر عمليــات البيــع 

والشــراء، تدنــى ســعر الكيلــو غــرام الواحــد 

مــن زيتــون املائــدة إلــى مــا دون /300/ ليــرة 

ســورية.

الزيتــون، ففــي  أمــا عــن قطــع أشــجار 

يــوم الســبت 31 آب، تــم قطــع حوالــي /20/ 

شــجرة كبيــرة مــن الجــذع عائــدة للمواطــن 

محمــد جــواد عمــر فــي قريــة قزلبــاش- بلبــل، 

أيلــول،   19 وبتاريــخ  مســلحين،  قبــل  مــن 

تــم قطــع /20/ شــجرة معمــرة مــن الجــذع 

»أرض  موقــع  فــي  بالزيتــون،  محملــة  وهــي 

قزلباشــا  قريــة  مــن  بالقــرب  مســتالقيه« 

يــه مــن 
َ

ك
َ
، لصاحبــه املواطــن فهمــي َمل

ً
أيضــا

قريــة دراقليــا- بلبــل، وكذلــك قطــع حوالــي 

قريــة  مــن  بالقــرب  زيتــون  شــجرة   /300/

مــن  ملواطــن  عائــدة  ليلــون،  جبــل  بــراد- 

القريــة.

= تدمير اآلثار:

ومريــب  غريــب  صمــٍت  ظــل  وفــي 

األمــم  ومؤسســات  الدولــي  املجتمــع  مــن 

 ،
ً
خاصــة منهــا  »اليونيســكو«  املتحــدة، 

تواصــل قــوات االحتــالل الترـكـي ومرتزقتهــا 

من جماعات إسالمية متطرفة استهدافها 

منطقــة  فــي  الثقافيــة  للممتلــكات  املتعمــد 

اآلثــار  ونهــب  تدميــر   
ً
خاصــة عفريــن، 

االعتــداءات  هــذه  عتبــر 
ُ
ت إذ  التاريخيــة، 

جرائــم حــرب وانتهــاكات جســيمة بموجــب 

 ،/1954/ و   /1907/ الهــاي  اتفاقيتــي 

/1977م/  والثانــي  األول   - والبروتوكوليــن 

اإلضافييــن إلــى اتفاقيــات جنيــف األربعــة؛ 

تــم  الترـكـي  العســكري  االجتيــاح  فأثنــاء 

وتــل  هــوري  ونبــي  عينــدارا  مواقــع  قصــف 

جنديــرس وغيــره بالقذائــف، ممــا أدى إلــى 

أصــدر  وقــد  فيهــا،  بالغــة  أضــرار  إحــداث 

الســوري  واملتاحــف  لآلثــار  العــام  املديــر 

 علــى قصــف مواقــع 
ً
 فــي حينــه، مؤكــدا

ً
بيانــا

آذار 2018  بتاريــخ 22  األثريــة  بــراد  قريــة 

وتدميــر  الترـكـي  النظــام  طائــرات  قبــل  مــن 

الكثيــر مــن املبانــي األثريــة املهمــة؛ وكذلــك 

علــى مــدار عــاٍم ونصــف مــن االحتــالل تــم 

عشــرات  كنــوز  وســرقة   ونبــش  تجريــف 

بالجرافــات  األثريــة  واملواقــع  التــالل 

البســيطة  واألدوات  الثقيلــة  واآلليــات 

أيلــول  شــهر  أوائــل  فــي   
ً
مؤخــرا  .

ً
أيضــا

عيــد تجريــف وحفــر مواقــع قريــة 
ُ
الجــاري، أ

بــراد األثريــة املحتلــة - جبــل ليلــون، حيــث 

شــبكة  نشــرته  فيديــو  مقطــع  شــاهدنا 

نشــطاء عفريــن، َيظهــر فيــه الدمــار الــذي 

ثالــث  جوليانــوس-  كنيســة  آثــار  أصــاب 

وبجانبهــا  ســوريا  فــي  تاريخيــة  كنيســة  أكبــر 

آثــار ضريــح الناســك املســيحي مــار مــارون 

فــي  توفــي  والــذي  املارونيــة  الطائفــة  شــفيع 

عــام 410م، ومــا حولهــا، وقــد أكــد مصــدر 

آثــار  مواقــع  وحفــر  نبــش  علــى  لنــا  خــاص 

بــراد وهــي اآلن شــبه مدمــرة- 15كــم  قريــة 

وحتــى  عفريــن،  مدينــة  شــرق  جنــوب 

بالكنيســة  املحيــط  الحديــدي  الســياج 

صالــة  وســقف  أعمــدة  وحديــد  والضريــح 

تــم  قربــه  املشــيدة  والصلــوات  االســتقبال 

بالكامــل. ســرقته 

َبــراد هــي مــن محميــاٍت  آثــار  ُيذكــر أن 

علــى  درجــت 
ُ
أ ســمعان  جبــل  فــي  ثــالث 

ملنظمــة  العالمــي  التــراث  مواقــع  الئحــة 

والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  املتحــدة  األمــم 

تثيــب  وتــم   ،2011 عــام  )يونيســكو( 

 مــن قبــل 
ً
موقــع ضريــح مــار مــارون رســميا

2010م. عــام  املارونيــة  البطريركيــة 

العالمــي  الضميــر  مناشــدة  مــن  فالبــد 

واملنظمــات والشــخصيات املعنيــة بالشــأن 

الحضــارة  علــى  حريــص  وكل  الثقافــي 

اليونيســكو  منظمــة   
ً
خاصــة اإلنســانية، 

والبطريركيــة املارونيــة، بضــرورة التحــرك 

العاجــل لوقــف االنتهــاكات الجســيمة التــي 

تطــال التــراث اإلنســاني فــي منطقــة عفريــن 

الحكومــة  ووضــع  املجرميــن  وملالحقــة 

مســؤولياتها. أمــام  التركيــة 

وقــد تــم رصــد العديــد مــن االنتهــاكات 

اإلعالمــي-  املكتــب  أكــد  بينمــا  األخــرى، 

عفريــن أن تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 

أيلــول   11 فــي  املنشــور  بســوريا،  املعنيــة 

لآلمــال.  
ً
مخيبــا جــاء   ،2019

عفرين تحت االحتالل  ... تتمة
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عفرين ومعاناة أهلها في جلسة حوارية تحت قبة برلمان دوسلدورف
محمــد  ــور  الدكت مــن  كل  حضــر 

حــزب  ل ــا  أورب عــن منظمــة   
ً
ــال ممث ــو  ن زي

حســين  ــي  حام وامل ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة  ي القانون ــة  الهيئ عــن   
ً
ــال ممث نعســو 

ــة  ــة تحــت قب ــي جلســٍة حواري ــة ف الكردي

ــن  ي الديمقراطي ــا حــزب  نظمه ــان،  البرمل

ــة  والي حكومــة  ــي  ف املشــارك  األحــرار 

ــة  ن بمدي ــة  ي األملان ــن  الراي غــرب  شــمال 

ــوم الســبت 2019/9/21،  دوســلدروف، ي

ــة  ي البرملان ــة  ل الكت أعضــاء  بحضــور 

ــوٌر  وجمه ــه  وزرائ مــن   
ً
وعــددا حــزب  لل

وبعــض  حــزب  ال ــدي  ومؤي أعضــاء  مــن 

. ــوف لضي ا

ــى  إل ــه  ت مداخل ــي  ف ــو  ن زي تطــرق 

أردوغــان  ــا  يطلقه ــي  ت ال ــدات  التهدي

ــة ابتزازهــا  ــا بغي  ضــد أورب
ً
 وتكــرارا

ً
مــرارا

ــن  ي الالجئ ــه  توجي ــة  ل طائ تحــت   ،
ً
ــا ي مال

ــاكات  ه ت االن ــى  وإل نحوهــا،  الســوريين 

ا  ــا تركيا ومرتزقته ه ــي ترتكب ــم الت جرائ وال

ــن. عفري منطقــة  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك بحــق 

نعســو  م 
ًّ
ســل جلســة  ال ــة  اي نه ــي  وف

ــم  جرائ عــن   
ً
ــا ي الكترون  

ً
ــا توثيقي  

ً
ملفــا

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــالل  االحت ــاكات  ه ت وان

ــة  جن ل ــس  ي رئ ــى  إل ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

حــزب  ال ــة  ل لكت ــة  خارجي ال العالقــات 

ــدوره  ب ــد  تعه ــذي  ال ــة،  الوالي ــان  برمل ــي  ف

العالقــات  ــة  جن الل ــى  إل ــف  املل بإرســال 

ــي  ــي البرملــان االتحــادي األملان ــة ف خارجي ال

ــة. ي األملان ــة  خارجي ال وزارة  ــي  وممثل

مشاركة في إحياء ذكرى استشهاد شرف كندي
ــي  الديمقراط حــزب  ال مــن  بدعــوة 

الكردســتان - إيران )حدكا(، شــارك وفد 

برئاســة  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن 

ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  كمــال  ــي  عل

الســابعة  الذكــرى  ــاء  إحي حفــل  ــي  ف

ــادق  ــور ص ــهاد الدكت ــرين الستش والعش

ــة  ي بعمل ــل  اغتي ــذي  ال ــدي  كن شــرف 

خابرات اإليرانية  غادرة قام بها رجال امل

ــن عــام 1992. ي ــي مطعــم ميكونــوس ببرل ف

ــو  ل ممث  
ً
أيضــا حفــل  ال حضــر  وقــد 

ــخصيات  وش كردســتانية  أحــزاب 

الكردســتانية  ــة  ي جال ال مــن  سياســية 

ــوم الســبت 14  ي ــم  ــذي أقي ــن، ال ي ــي برل ف

ــث  حي املذكــور،  املطعــم  أمــام  ــول،  ل أي

ــا  ه في ــددوا  ن كلمــات  املشــاركون  ــى  ألق

ــي  ت ال ــة  واإلجرامي ــة  القمعي باألعمــال 

ــران بحــق  ــي طه ــي ف ــا نظــام املالل ه يقــوم ب

والشــعب  عامــة  ــة  ي اإليران الشــعوب 

خصــوص. ــى وجــه ال ــران عل ــي إي الكــردي ف

حــزب  مــن  آخــر  وفــٌد  شــارك  كمــا 

ــاء ذكــرى  ــي حفــل إحي ــي( ف ــدة )يكيت الوحـ

ــول،  ل ــوم األحــد 15 أي نــدي، ي
َ

استشــهاد ك

العاصمــة  ــي  ف )حــدكا(  حــزب  أقامــه 

ــه  في ــى  ألق كوبنهاغــن،  ــة  الدانماركي

ــي  عل محمــد  حــزب  ال منظمــة  ــل  ممث

ــك  بتل ــا  ه في ــد  ن ن ــرة،  معب  
ً
كلمــة ــال  كي

ونضــال  بمناقــب   
ً
مذكــرا جريمــة،  ال

ى ضرورات   عل
ً
الفقيد الراحل، ومؤكدا

ــي  ف ي  والكردســتان الكــردي  التضامــن 

ــة. الصعب ــة  ي حال ال الظــروف 

زيارة شيخ آلي ألضرحة الشهداء والمناضلين في سرى كانيه

ــة  ن مدي ــي  ف ــه  عمل برنامــج  ضمــن 

  ،2019/9/3 ــاء  الثالث ــوم  ي ــه،  ي كان ســرى 

ســكرتير  ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح قــام 

ي ( برفقة وفد من  دة )يكيت حزب الوحـ

ــرة  ــارٍة ملقب حــزب، بزي أعضــاء منظمــة ال

 
ً
ــي املدينــة، حيــث وضــع إكليــال الشــهداء ف

ــي،  التذكاري ــم  ه نصب ــى  عل ــورود  ال مــن 

ــم. ه حيات لتض ــاًء  ووف  
ً
ــرا تقدي

أضرحــة  ــي  آل شــيخ   
ً
أيضــا ــا  حي وقــد 

ــي  بك ــار  طي و  ــران  نوي حمــزة  ــن  ي الراحل

ــو  أب شــريف  و  جاســوس  محمــد  و 

كنجــو،  معمــو  أحمــد  الشــهيد  و  ــد  زي

ــح  ضري ــارة  بزي ــه  ت جول الوفــد  ــى  وأنه

ــي  )ب ــرازي  ب يوســف  ــر  ي الكب الشــاعر 

ــورود  ال مــن  ــل  ي أكال وبوضــع  ــار(،  ه ب

ــم  حياته ــم وتض  لنضاالته
ً
ــرا ــا، تقدي ه ي عل

. ــرة ي لكب ا

ــة   برفق
ً
ــا ــي أيض ــيخ آل ــد زار ش ــذا وق ه

ــب حــزب االتحــاد  حــزب مكت وفــٍد مــن ال

ــه،  ي كان ســري  ــي  ف  PYD ــي  الديمقراط

ــث اســتقبل  ــول، حي ل أي ــوم األربعــاء 4  ي

ــم  ــب، وت ي املكت ــل مســؤول الوفــد مــن قب

ــي  ف السياســية  األوضــاع  مجمــل  ــاول  ن ت

ــة  ــدات التركي املنطقــة وباألخــص التهدي

ــي  ــة، ف حتل ــن امل ــة عفري ــي مدين والوضــع ف

ــر. ــود والتقدي أجــواٍء مــن ال

مصالحة اجتماعية بين عائلتين في كوباني
 ،2019 آب   31 الســبت  ــوم  ي

ــن  ي اجتماعي ــاء  ووجه ــن  خيري ــود  وبجه

ــخصيات مــن اإلخــوة العــرب، تمــت  وش

ــة طفشــو-  ــي قري ــة ف حــة اجتماعي مصال

ــد  ــي حي ــة املرحــوم عل ل ــن عائ ي ــي، ب ان كوب

حمــو،  ــي  عل املرحــوم  ــار  خت امل ــة  ل وعائ

. ســابقة  مشــكلة  بتســوية 

حــة  املصال مراســم  حضــر  وقــد 

ــي( ضــم  )يكيت ــدة  الوحـ مــن حــزب  وفــٌد 

ــو و عــارف حســو  ــى كن ــن مو�س ي القيادي

ــود  جه ــي  ف شــاركا  قــد  ــن  اللذي ــن،  وآخري

ــن،  ــي العائلتي ــارة منزل ــاء زي ن ــا، وأث إتمامه

ضــرورات  عــن  ــرة  معب كلمــات  ــت  ألقي

املشــاكل  تفاقــم  أمــام  ــق  الطري قطــع 

ــرام  واالحت حــب  ال وعــن  ــة  االجتماعي

ــث اســتكملت املراســم  ــي، حي ــن األهال ي ب

ــزل الســيد خشــمان  ــي من بحفــل غــداء ف

ــي. ان كوب ــة  ن بمدي ــدر  حي ــح  صال ــي  عل

تكريم طالب متفوقين في قامشلو
حــزب  ل قامشــلو  منظمــة  قامــت 

ي( بتكريم مجموعة من  دة )يكيت الوحـ

ي التعليم  ي شــهادت الطالب املتفوقين ف

منطقــة  نطــاق  ــي  ف ــوي  والثان ــي  األسا�س

ــر  تقدي شــهادة  ــم  ه ل وقدمــت  ــا،  ه عمل

ــث  ــة، حي ــا رمزي ــع هداي ــة م ــم املنظم باس

املنظمــة  مــن  وفــود  ــم  ه منازل ــي  ف ــم  ه زارت

ــي  ف ــم  تفوقه ــم  ه ولعائالت ــم  ه ل وباركــت 

ــق  طري ــى  عل ــة،  العصيب الظــروف  هــذه 

النجاحــات. مــن  ــد  املزي ــق  تحقي

أجــواء  والســعادة  الفــرح  عــمَّ  وقــد 

ــي والطــالب  م األهال ــك، وقــدَّ ل ــارات ت الزي

ــم. التكري ــذا  ه ل وامتناهــم  شــكرهم 
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وفد من حزب عمال وفالحي كردستان في زيارة لمكتب الوحدة بأربيل
ــٌد  وف  ،2019/9/23 ــن  ي ن االث ــاح  صب

كردســتان  ــي  وفالح عمــال  حــزب  مــن 

ــب  املكت عضــو  كاكاي  ــح  )صال ضــم 

ــي  عل العالقــات،  ومســؤول  ــي  السيا�س

ماموســتا  و  ــاح  صب دلشــاد  و  محمــد 

زار  العالقــات(،  ــب  مكت أعضــاء  رســول 

ي(  ســوريا)يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت

اســتقباله  ــي  ف وكان  ــل،  ي أرب ــة  ن مدي ــي  ف

ــي  ف حــزب  ال ــل  ممث محمــد  محمــود 

مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي و  ــم  ي اإلقل

ــي  الباق ــد  وعب ــوزان  ب ــح  وصال املنظمــة 

ــث  حي املنظمــة(،  ــادة  قي أعضــاء  رجــو 

ــي  ف ــة  الراهن األوضــاع  ــان  ب جان ال ناقــش 

الكــردي  والوضــع  عــام  بشــكل  املنطقــة 

ــا  ي بشــكل خــاص، كمــا وقف والكردســتان

ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن ــال  حي  
ً
مطــوال

ــن  عفري ــي  ف رتكــب 
ُ
ت ــي  ت ال ــة  اليومي

ــي،  ــالل الترك بإشــراف مباشــر مــن االحت

الصــف  وحــدة  ضــرورة  ــى  عل ــن  مؤكدي

حساســة  ال الظــروف  هــذه  ــي  ف الكــردي 

تواجــه  ــي  ت ال ــات  التحدي ــة  ملواجه

. األربعــة  ــه  بأجزائ الكــردي  الشــعب 

شيخ آلي في لقاء بمدينة سري كانيه
ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح ــى  التق

مــع  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــه-  ي كان ســري  منظمــة  ــي   ف أعضــاء 

ــول،  ل ــوم األحــد 1 أي حــزب، ي ــرة لل جزي ال

خــالل  حــزب  ال مواقــف  عــن  وتحــدث 

ــا البــالد،  ه ــي مــرت ب ختلفــة الت املراحــل امل

الســورية،  األزمــة  ــدالع  ان بعــد  الســيما 

لسياســة  حــزب  ال ــاج  ه ت ان ــى  عل وشــدد 

عــن   
ً
ــدا بعي ي،  الســلم حــل  وال حــوار  ال

ــدى  ل ــرزت  ب ــي  ت ال ــة  والكراهي ــف  العن

ــدى  ل  
ً
خصوصــا مختلفــة،  ــات  جه

ــي. السيا�س اإلســالم  أجنحــة 

ــزب  ح ــة ال ــى هوي ــي عل ــيخ آل ــد ش و أك

ــي مجــال  مــن خــالل مواقفــه ونشــاطاته  ف

ى  ســع ــث  حي الكــردي،  الصــف  ــد  توحي

ــق هــذا الهــدف  ــزال لتحقي حــزب وال ي ال

ا. ــي ســوري ــرد ف ـ
ُ

الــذي يخــدم تطلعــات الك

بنقاشــاتهم  حضــور  ال وســاهم 

ــح  وتوضي ــدوة  ن ال ــاء  إغن ــي  ف ــدة.وأســئلتهم  عدي مســائل 

مشاركة في احتفاليتي تأسيس حزبين بحي الشيخ مقصود – حلب
شــار  ــول،  ل أي  20 جمعــة  ال ــوم  ي

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد 

ــة الذكــرى الســنوية السادســة  ي احتفال

االتحــاد  حــزب  لتأســيس  عشــرة 

ــي  ف قيمــت 
ُ
أ ــي  ت ال  ،PYD ــي  الديمقراط

ــث  حي ــب،  بحل مقصــود  الشــيخ  ــي  ح

حســين  ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  ــى  ألق

ــى ضــرورة  ــا عل ه ، ركــز في
ً
طرمــوش كلمــة

لغــة  ــب  ي وتغل الكــردي  الصــف  ــد  توحي

ى مواصلة   عل
ً
حوار والتقارب، مؤكدا ال

ــه  ــا في ــن مل ي حزب ــن ال ي ــز العالقــات ب تعزي

 
ً
ــا متمني ــة،  العادل ــرد  ـ

ُ
الك ــة  قضي ــر  خي

ــه  نضال ــي  ف ــق  التوفي االتحــاد  حــز  ل

. ــي �س لسيا ا

حــزب  مــن  آخــر  وفــٌد  شــارك  كمــا 

 27 جمعــة  ال ــوم  ي ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة الذكــرى الســنوية  ي ــي احتفال ــول، ف ل أي

ــي  ــف الوطن خامســة لتأســيس التحال ال

ــة  ــي صال ــك ف ــي الســوري، وذل الديمقراط

ــث  حي مقصــود،  الشــيخ  ــي  بح ــن  عفري

ــأ  هن  
ً
كلمــة حــزب  ال ــل  ممث  

ً
أيضــا ــى  ألق

 
ً
املناســبة، مؤكــدا ــذه  ه ب ــف  التحال ــا  ه في

ــة  ــي لألزم ــل السيا�س ح ــرورات ال ــى ض عل

الســورية وإيقــاف دوامــة العنــف، ليعــم 

ــالد. ب ال ــوع  ــي رب ف الســالم 

لقاء مشايخ في مكتب هولير
ــوزان-  ب أحمــد  الشــهيد  قاعــة  ــي  ف

ــول،  ل أي  17 ــاء  الثالث ــر،  ي هول ــب  مكت

ــكرتير  ــب س ــايخ نائ ــى مش ــى مصطف التق

مــن  بجمــٍع  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــه بآخــر  ث حــزب، واســتهل حدي أعضــاء ال

تشــهدها  ــي  ت ال السياســية  التطــورات 

شــرق  وشــمال  عــام  بشــكل  املنطقــة 

يقــع  ــذي  ال ــدور  ال ــى  عل  
ً
مركــزا ســوريا، 

ــي ســوريا  ــة ف حركــة الكردي ــق ال ــى عات عل

ــبات  ــى املكتس ــاظ عل حف ــام، لل ــكل ع بش

ــة  ي الذات اإلدارة  ظــل  ــي  ف تحققــت  ــي  ت ال

ال  ــي  ت وال تطويرهــا،  وضــرورة  القائمــة 

ــرات،  والعث األخطــاء  مــن  ــا  ه عمل ــو  يخل

ــي  ف الفعــال  حــزب  ال دور  ــى  إل وتطــرق 

تحــدث  كمــا  الكــردي،  التقــارب  مجــال 

ــن. عفري ــي  ف املأســاوية  األوضــاع  عــن 

ــزب  ح ــة ال ــؤول منظم ــار مس ــا أش كم

ــي مداخلته  ــى ف ــي اإلقليــم ويــس مصطف ف

ــه  عقدت ــذي  ال ــر  األخي االجتمــاع  ــى  إل

ــة دور  ــى أهمي  إل
ً
ــة، منوهــا ــة القيادي الهيئ

حــزب. ــع أعضــاء ال جمي

املنظمــة  مســؤول  أشــار  ــن  حي ــي  ف

ــى  مصطف ــس  وي ــق  الرفي ــم  ي اإلقل ــي  ف

ــر ألعضاء  ــى االجتمــاع األخي ــه إل ت بمداخل

ــة  أهمي ــى  عل اكــد  كمــا   ، ــا  ن حزب ــادة  قي

. املنظمــة  ــي  ف الرفــاق  ــف  تكات دور 

تهنئة االتحاد الديمقراطي في شتوتغارترحيل المصور هيثم بكو في بالد الغربة

املصــور  ــي  توف ــئ  مفاج نحــٍو  ــى  عل
ــة  قلبي جلطــة  ــر  إث بكــو  ــم  هيث ــي  الفن
زفــاف  حفــل  حضــوره  ــاء  ن أث ــه  ت أصاب
ــة  ــر األملاني ــة هانوف ــي مدين ــه ف ــد أقارب أح
ــه  جثمان نقــل  ــم  وت  ,2019/9/7 ــخ  بتاري
شــيخوتكا-  ــة  قري رأســه  مســقط  ــى  إل
ــا  ه بمقبرت ــرى  ث ال ووري  ــث  حي ــن،  عفري
بحضــور   ،2019/9/12 ــس  خمي ال ــوم  ي
وتوافــد  ــي واألصدقــاء.  األهال مــن  حشــٍد 
ــام  ــة أي ــى مــدار ثالث ــى خيمــة العــزاء عل إل

ــن. ي حب امل جمــوع 
ــس  مجل  

ً
أيضــا للراحــل  ــم  وأقي هــذا 

ــة بريمــن  ن ــي مدي ــي إحــدى ضواح عــزاء ف
 ،2019/9/14 الســبت  ــوم  ي ــة،  ي األملان
ــه  محبي مــن  ــر  غفي جمــٍع  بحضــور 

ــه. وأصدقائ
 ،1972 ــد  ي موال مــن  بكــو  الراحــل 
ــد الســكرتارية،  ــي معه ف أكمــل دراســته 
ــي،  ــر الفن ــي مجــال التصوي وكان يعمــل ف
ــي صفــوف حــزب   ف

ً
وســبق أن كان ناشــطا

ــول  ــل حل قب لســنوات  ــي(  )يكيت ــد  الوحـ
ــرى. الكب الســورية  األزمــة 

بأحــّر  ــه  ومحبي ــه  لذوي نتقــدم 
ــد. خل ال ــات  جن ــه  ل ــن  ي متمن التعــازي، 

ــن  ــى مزكي  لدعــوٍة رســمية، ألق
ً
ــة تلبي

ــدة  ســليمان باســم منظمــة حــزب الوحـ

ــا عــن ظــروف  ه ، تحــدث في
ً
ــي( كلمــة )يكيت

ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  تأســيس 

الكــردي-  حــوار  ال وضــرورات   PYD

حــزب  لل ــي  ان ه ت ال  
ً
ــا مقدم الكــردي، 

ــق  تحقي دوام  ــه  ل  
ً
ــا ومتمني الشــقيق 

ــا  ــة أقامه ــي احتفالي ــك ف ــات، وذل النجاح

عشــرة،  السادســة  تأسيســه  ذكــرى  ــي  ف

ــوم  ي ــة،  ي األملان شــتوتغارت  ــة  ن بمدي

.2019 ــول  ل أي  22 األحــد 
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في الشهباء ذاق العفرينيون األمرَّين، كأنهم في سجن كبير!... اإلدارة الذاتية ُتقدم الخدمات، ومطلبنا إنهاء االحتالل التركي لعفرين

القــارئ  ــو تضعــون  ل  ،
ً
ــة بداي س1- 

أحــوال  عــن  عامــة  بصــورٍة  ــم  الكري

ــن  جري ه
ُ
امل ــن  عفري ــي  أهال ــاة  ومعان

ي  ــي مناطــق الشــهباء وبلدت ــن ف القاطني

ــل  جب قــرى  وبعــض  والزهــراء  ــل  ب ن

ــي،  اإلجمال عددهــم  هــو  ومــا  ــون،  ليل

خيمــات  امل ــي  ف يعيشــون  ــم  ه من وكــم 

ــف  كي ــاك،  هن املشــيدة  خمســة  ال

ــاة؟ حي ال ــات  صعوب يواجهــون 

ــورة  ــار ث ــزي ن - عندمــا أشــعل بوعزي

ي تونس، لم يكن يدرك  ي ف الربيع العرب

ى نبراس يهتدي  بأن جســده ســيتحول إل

ــي،  العرب ــم  العال ــي  ف ــورون  املقه ــه  ب

ــا  ــي تونــس وليبي فانطلقــت التظاهــرات ف

ا  ــت شــرارته ــى وصل ومصــر واليمــن، حت

خامــس عشــر مــن آذار  ــي ال ــى ســورية ف إل

ــة  الفتي مــن  عــدد  ــق  انطل ــا  2011، عندم

ــه  ــراءة( مــا تصــدح ب ب ــي درعــا يقلدون)ب ف

ــدان، األمــر  ــك البل ل ــي ت حناجــر الشــعب ف

ــة  األمني ــزة  األجه بعــض  أرعــب  ــذي  ال

ــك  ئ أول مــع  ــت  تعامل ــي  ت ال ســورية،  ــي  ف

ليســتفيد  القســوة،  ــى  بمنته ــة  الفتي

الفرصــة  ينتظــرون  ــوا  كان ــن  الذي ــا  ه من

فحّولوهــا  ــم،  حه مصال ــق  لتحقي

ــى  إل ــة  ئ بري تظاهــرات  مجــرد  مــن 

تمــد  ــة  دول كل  ــدأت  وب حة،  مســل ــورة  ث

ــا،  ه عن ــوب  لتن حة،  باألســل مــا   
ً
جماعــة

ــة  لتصفي ــى ســاحة  إل فتتحــول ســورية 

حســابات. ال

ــي  ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــا م ــت تركي وكان

بمــد  ــم  القدي ــا  حلمه ــق  تحقي أرادت 

ــاق  امليث ــي  ف جــاء  مــا  حســب  حدودهــا، 

كمــال  ــى  مصطف ــه 
َّ
خط ــذي  ال ــي  ل املل

عــام  ــي  الترك ــان  البرمل ــه  ي عل وصــادق 

حــدود  ــأن ال ــه يقــول ب ــد من ن ــي ب 1920، وف

البحــر  مــن  ــد  تمت ــا  لتركي ــة  ي جنوب ال

 
ً
مــروا كركــوك  ــى  حت املتوســط  األبيــض 

واملوصــل. والرقــة  ــب  بحل

جموعــات  امل بخــداع  ــا  تركي قامــت 

املرتبطــة  املتشــددة  الســنية  حة  املســل

ــص  ــعب للتخل ــم الش ــا تدع ــى أنه ــا، عل به

ــدأت  ــد، وب ــار األس ــس بش ــم الرئي ــن حك م

يســلم  ــم  ول ــع،  واملصان املعامــل  بســرقة 

ــث  حي الســوريين،  قــوت  شــرها  مــن 

وقــع  مــا  وكل  والقطــن  القمــح  ســرقت 

ــاء  ــق لألغني ــا، وســهلت الطري ه ــن أيدي ي ب

ــة  ــوك التركي ــى البن إل ــم  ه ــل أموال لتحوي

اإلفــالس. ــى  إل ــا  طريقه ــي  ف ــت  كان ــي  ت ال

تحــت  ــا  تركي اســتطاعت  باختصــار 

تســاعد  ــا  ه أن ب واالدعــاء  ــن  الدي ســتار 

ــي  ف حكــم  ال نظــام  ــب  قل ــي  ف الســوريين 

املعمعــة،  مــن  تســتفيد  أن  ســورية 

ــر  ه ن مــن  الســوري  الشــمال  ــالل  باحت

الســاحل  ــال  جب ــى  حت  
ً
ــا غرب الفــرات 

ــا  ه ي عل اســتعصت  وعندمــا  الســوري. 

ــم  ــر تنظي ــع عناص ــدأت بتجمي ــن ب عفري

والرقــة  املوصــل  ــي  ف املتقهقــر  داعــش 

وأبقــت  وتســليحهم  ــم  ه ب تدري وأعــادت 

أحــد  حة  مســل مجموعــة  كل  رأس  ــى  عل

باتجــاه  ــم  ه ووجهت الدواعــش  القــادة 

ــا  ه ــا كل قوات ــتخدمت تركي ــن، واس عفري

عــن  ــن  املدافعي ضــد  ــة  والبري ــة  جوي ال

عفرين، وأمام التخاذل وصمت العالم 

جــر  ح ــن بعــد أن دمــرت ال ــت عفري احتل

الســكان  وإلنقــاذ  والبشــر؛  ــجر  والش

مــن  ــن  عفري ــة  ن مدي ــى  عل حفــاظ  وال

ــي  األهال ــة  ي الذات الدمــار، وّجهــت االدارة 

الشــهباء. مناطــق  ــى  ال ــحاب  باالنس

ــون  العفريني ذاق  الشــهباء  ــي  ف

ــا  ه وصل ــي  ت ال فاملنطقــة  ــن،  ي األمرَّ

حــرب  ســاحة   
ً
ســابقا ــت  كان جــرون  امله

النظــام  )قــوات  القــوات  ــف  مختل ــن  ي ب

هــذه  ــن  ي وب املتشــددة،  املعارضــة  مــع 

ــن  ي  ب
ً
ــرا ــم داعــش، وأخي املعارضــة وتنظي

والقــوات  ــة،  جه مــن  داعــش  ــم  تنظي

ــى  حت أخــرى(،  ــة  جه مــن  ــة  الكردي

اســتطاعت القوات الكردية والفصائل 

ــى  إل بعــد  فيمــا  ــت  تحول ــي  ت ال األخــرى 

مــن  ــة  الديمقراطي ســورية  قــوات 

ــى معظــم مناطــق مقاطعة  الســيطرة عل

الشــهباء، فكانــت بيــوت وقــرى الشــهباء 

، وأقامــت 
ً
حــة للســكن أساســا ــر صال غي

ــم  مخي جــل  ع ــى  عل ــة  ي الذات االدارة 

 »Berxwedan برخــدان-   « املقاومــة 

 ،2018 آذار  مــن  والعشــرين  ــع  الراب ــي  ف

ــة مخيمــات »ســردم-  ــه بإقامــة ثالث اتبعت

ــن-Efrin« و »العــودة-  Serdem« و »عفري

ــم »الشــهباء«  ــب مخي ــى جان VEGER«، إل

حرب قرب قرية  شيد قبل ال
ُ
السابق امل

ــوا  فكان ــن  جري امله ــي  اق ب ــا  أم كشــتعار. 

حــرب  ال مخلفــات  ــون  ل ويزي يرفعــون 

جــارة وينظفــون مســاحات  ــة وح مــن أترب

ــة  ــي بداي ــون ف ــوا ينام ــم، وكان ــع لنومه تس

ــى األرض ويلتحفــون بالســماء  األمــر عل

ــي  ــاب الت ــن بالثي ــم خرجــوا مــن عفري ألنه

فقــط. ا  يلبســونه ــوا  كان

مــن  ــة  أرضي ألغــاٍم  لوجــود   
ً
ونظــرا

ــَد 
َ

ق
َ
ف حة،  املســل جماعــات  ال مخلفــات 

والنســاء  األطفــال  مــن  العشــرات 

ــا. بعضه انفجــار  جــراء  ــم  ه حيات ل

ــة  بداي ــي  ف ــن  جري امله عــدد  وكان 

ــف  ــي أل ت ــي مائ ــي الشــهباء حوال ــزوح ف ن ال

ــف  ــبعين أل ــن س ــر م ــل أكث ــن، ووص مواط

ــن  ي ــي ثالث ــل والزهــراء وحوال ــي نب ــى بلدت إل

شــيراوا. ــى  إل  
ً
ألفــا

وعــدم  املــزري  للوضــع  ونتيجــة 

واصــل  ــة،  الضروري االحتياجــات  توفــر 

ــى  إل ســيرهم  ــن  جري امله مــن  ــد  العدي

ــى  ــم إل ه ــرة، وعــاد قســم من جزي ــب وال حل

. ــن ي عفر

ــي  ف اآلن  ــش  يعي عــام  بشــكل 

ــف  أل ــن  ي وثمان خمســة  ــة  قراب الشــهباء 

ــل  ب ن ــي  ف ــوا  الزال آالف  وبضعــة  جــر،  مه

ــي  ف ــم  ه من ــش  ويعي وشــيراوا؛  والزهــراء 

جــر،  مه آالف  عشــرة  ــة  قراب خيمــات  امل

ــة  ت اب ث ــر  غي األعــداد  أن  مالحظــة  مــع 

ــب وشــرق الفــرات  ــى حل إل ألن االنتقــال 

ــزوح  ن ال ــك  وكذل ــب  التهري وطــرق  عــب 

مســتمر  الشــهباء  باتجــاه  ــن  عفري مــن 

يتعــرض  ــي  ت ال الضغــوط  نتيجــة 

املرتزقــة  ــد  ي ــى  عل ــون  العفريني ــا  ه ل

ــالل  االحت ــش  جي ــل  قب مــن  ــن  املدعومي

مــن  ــه  لدي ــا  م ــكل  ب يعمــل  ــذي  ال ــي  الترك

املنطقــة،  ــة  ديموغرافي ــر  ي لتغي حقــد 

مــن كل  ــاء  والغرب التركمــان  فيســتقدم 

حــاب البيــوت ويســكن  مــكان ويطــرد أص

إفــراغ  ــدف  به ــم  ه مكان ــاء  الغرب ــك  ئ اول

ــرد. ـ
ُ

الك مــن  ــن  عفري

املناطــق  ــك  ل ت أن   
ٌ

معــروف س2- 

ــوري،  ــش الس جي ــيطرة ال ــت س ــع تح تق

ــدار 
ُ
ــف ت ــي، كي وضمــن النفــوذ الرو�ض

مــن؟ ــل  قب ومــن 

 
ً
ــا ظاهري ــن  عفري أن  ــٌح  حي ص  -

ولكــن  املرتزقــة،  ــات  عصاب ــا  تحكمه

وراء  ومــن   
ً
ــا ي فعل ــن  بعفري املتحكــم 

ــي،  الترك ــالل  االحت ــش  جي هــو  الســتار 

ــب  ه ن ال ــت العقــال للمرتزقــة ب ــذي أفل ال

حصــول  ال ــدف  به خطــف  وال والســلب 

املرتزقــة  ليعمــل  أي  ــة،  الفدي ــى  عل

بشــرط  حســاب،  دون  ــم  ه ل ــوا  يحل مــا 

تأمرهــم  ــا  م ينفــذوا  أن 

ــاس ومشــاعرهم...  ن ــر مــن ال ــرب أكث  أن يقت
ّ
ــاة، إال ــرء عمــق املعان »ال يعــرف امل

ــي  ف ــن  ي القاطن  ،
ً
قســرا ــن  عفري ــري  جَّ ُمه أوضــاع  عــن  ــة  حي صــورٍة  أخــذ  وألجــل 

ــل وتلرفعــت  ب ــي الزهــراء ون ــي بلدت ــون وف ــل ليل مناطــق الشــهباء وبعــض قــرى جب

ي عقولهم ونفوسهم من آالم ومطالب،  ج ف ا يختل ي حلب، وعّم وديرجمال- شمال

ــس املشــترك  ي ــي الكــردي ســليمان جعفــر- الرئ  مــع السيا�س
ً
ا  مســهب

ً
ــا حــوارا ن أجري

ــاك« ــم هن ــن، واملقي ــم عفري ي ي إلقل ــس التشــريع للمجل

»هيئة التحرير«
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تبعــات  مــن  تتنصــل  ــي  لك ــا،  تركي ــه  ب

ــي،  العالم ــرأي  ال أمــام  ــاكات  ه ت االن ــك  ل ت

املرتزقــة. ــى  إل ا  ه لتنســب

ــك التجــاوزات والتغيير  وأمــام كل تل

املنطقــة  ــي  ف جــاري  ال ــي  الديموغراف

ــل  ب ال  املتفــرج،  موقــف  روســيا  تقــف 

ــن. ي للمحتل والداعــم  ــد  املؤي موقــف 

ــة واألخــرى قــوات  ــن الفين ي س3- ب

تقصــف  ــا  ه ومرتزقت ــي  الترك ــالل  االحت

ــارة  والزي ــة  ي وآقوب ــك  صاغون قــرى 

شــيروا،  ــون-  ليل ــل  جب ــي  ف ــا  ه حول ومــا 

ســقط  إذ  رفعــت،  ــل  ت ــدة  ل ب  
ً
وأيضــا

ــن،  ي ــن املدني ي ب ــى  ــى وجرح ــا قتل حاي ض

ــداءات؟ االعت ــك  ل ت قيمــون 
ُ
ت ــف  كي

ونصــف  ســنة  مــن  ــر  أكث بعــد   -

ــم  ه أماكن ــي  ف جــرون  امله تشــبث  ــى  عل

ــا  ه ــا، ورفضــوا مغادرت ه ي إل ــروا  ّجِ ُه ــي  ت ال

العــار-  مــن ضمــن الصفقــة-  ــدو أن  ب )ي

روســيا  تعهــدت  ــا،  وتركي روســيا  ــن  ي ب

جــرون  امله ــون  العفريني ــع  يتاب ــأن  ب

ســيرهم  ــن،  عفري مــن  ــم  خروجه بعــد 

تشــبث  ولكــن  ــن(،  عفري عــن   
ً
ــدا بعي

ــي الشــهباء وشــيراوا أفشــل  جــرون ف امله

جــوء  ــد مــن الل ــك الصفقــة، فــكان الب ل ت

أمــام  ــا  تركي تواصــل  ــث  حي القــوة،  ــى  إل

ــل  ــدة ت ل ــن الــروس بقصــف شــيراوا وب أعي

ــف  ــي إلرهــاب وتخوي رفعــت بشــكل يوم

هــذه  يتركــوا  أن  ــى  ع�س ــن،  جري امله

جــدار  ال ــاء  ن ب ــا  تركي لتكمــل  املنطقــة، 

ســورية،  مــن  ــن  عفري ســيقتطع  ــذي  ال

حســب  ــا  ه أراضي ــى  إل ــا  تركي ــا  فتضمه

ــزال  ي ال  ولكــن  روســيا.  مــع  ــا  اتفاقه

ــة  همجي أمــام  صامــدون  جــرون  امله

ــه. وداعمي ــالل  االحت ــش  جي

جهــات  ال ملــاذا  برأيكــم،  س4- 

ال  ســوريا(  روســيا،  ــا،  )تركي ــالث  الث

ــة  ــن منطق ي  ب
ً
ــا  آمن

ً
ــانيا  إنس

ً
ــرا ــح مم تفت

ــة  ن ومدي الشــهباء  ومناطــق  ــن  عفري

األفــراد،  تنقــل  ــة  حري أمــام  ــب  حل

ــن  محاصري ــن  عفري جــرو  ُمه ــى  ويبق

ــي  ف ــم  ه وكأن األربعــة،  جهــات  ال مــن 

ــي املنطقــة  ــن ف ــى الذي ــر، وحت ــجن كبي س

 ...
ً
أيضــا حركــة  ال ــد  تقيي مــن  ــون  يعان

ملضمــون  األمــر  هــذا  مخالفــة  رغــم 

/2254/؟ األمــن  ــس  مجل قــرار 

االتفــاق  ــأن  ب أعــاله  ذكــرت  كمــا   -

ــأن يبتعــد  ــي ب ــا وروســيا يق�س ــن تركي ي ب

ا  ــي ينســونه ــن، لك جــرون عــن عفري امله

ــك  ــن افشــلوا ذل جري ــد، وأن امله ــى األب إل

كافــة  ــى  إل ــان  ت الدول جــأت  فل االتفــاق، 

وســائل الضغــط دون جــدوى، وأشــركا 

باملشــاركة  ليقــوم  النظــام  معهمــا 

خــالل  مــن  ــن،  جري امله ــى  عل بالضغــط 

ــة  ي الغذائ ــواد  امل وصــول  ــة  وعرقل ــع  من

مناطــق  ــى  إل ــب  حل مــن  ــة  ي واإلغاث

ــن دخــول  ــي م ــع أي عفرين الشــهباء، ومن

جــرون  ــات امله ــى ب ــدر، حت ــا ن ــب، إال م حل

ــر. ي كب ــجن  س ــي  ف ــم  ه وكأن اآلن 

خدمــات،  ال واقــع  هــو  مــا  س5- 

حــة  الص الشــرب،  ــاه  ومي ــاء  كهرب

قــدم 
ُ
ت هــل  ــة؛  التمويني واملــواد 

ــة خدمــات، وهــل  ــة أي مؤسســات الدول

عــن  ومــاذا  إنســانية،  مســاعداٍت  مــن 

ــة؟ ي اإلغاث املتحــدة  األمــم  برامــج 

ــاء  وكهرب مــاء  مــن  خدمــات  ال كل   -

ــا  تقدمه ــة  التأميني ــواد  وامل حــة  وص

ــاك  ــة، مــع مالحظــة أن هن ي اإلدارة الذات

ــد  ي ال ــع  أصاب تتجــاوز  ال  منظمــات 

ــي  خدمــات، وه الواحــدة تقــدم بعــض ال

ي أو  ى مســتوى العمل اإلنســان ى إل ال ترق

ــا. ه ب املنوطــة  اإلنســانية  املهمــة 

تأســيس  ــم  ت ــة:  الطبي خدمــات  ال

ــود  وبجه ــن  فافي ــي  ف ى  مشــف شــبه 

ــى  ترق )ال  مســتوصفات  وأربعــة  ــة،  ي ذات

ــود  جه ال رغــم  ــوب،  املطل املســتوى  ــى  إل

ــي  جان امل العــالج  ــا  ه في قــدم  ُي ــة(،  املبذول

ــل وصــور  ي ــة وتحال وأدوي ــات  ن مــن معاي

ــن  املتواجدي لكافــة  ــات،  ي وعمل أشــعة 

الشــهباء. ــي  ف

ــر  األكب النســبة  ــن  تأمي ــم  ت ي ــاه:  املي

عــن  ــع  جمي لل الشــرب  ــاه  مي مــن 

توفــر  لعــدم  خاصــة،  ــج  صهاري ــق  طري

ــات،  والبلدي ــس  جال امل ــدى  ل ــج  الصهاري

ســورية  ــرة  ي ل  /50/ رمــزي  وبســعر 

اإلدارة  وتتكفــل  الواحــد،  ــل  للبرمي

وُيســاهم  ــف.  ي التكال ــي  بباق ــة  ي الذات

ــق الهــالل األحمــر  اليونيســيف عــن طري

تجمعــات  بعــض  ــد  بتزوي الســوري 

ــب  حل مــن  الشــرب  ــاه  بمي ــن  جري امله

ــج. الصهاري بواســطة 

مجموعــات  ــب  تركي ــم  ت ــاء:  الكهرب

التجمعــات  كافــة  ــي  ف طاقــة  ــد  ي تول

ــات التابعــة  ــل البلدي الســكانية مــن قب

ــزل  من ــد كل  تزوي ــم  وت ــة،  ي الذات ــإلدارة  ل

ــا  أم  ،
ً
ــا مجان واحــد  ــر  ي أمب  /1/ ــار  ي ت ب

ــرة  ي ل  /850/ بســعر  ــي  الثان ــر  ي األمب

ســورية.

ومــا  ــاك،  هن مدرســة  كــم  س6- 

ــكادر  ال ــن  أي ومــن  الطــالب،  عــدد  هــو 

مــن  وهــل  ــدار، 
ُ
ت ــف  كي ــي،  التدري�ض

اللغــة  ــم  ي وتعل ــة  األمي حــو  مل مــدارس 

ــج  املناه طبيعــة  ــي  ه ومــا  ــة،  الكردي

تنســيق  مــن  وهــل  الدراســية، 

ــذا  ه ب ــب  بحل ــة  ي الترب ــة  مديري مــع 

؟ ص خصــو ل ا

بشــكل  يســير  ــم،  ي التعل واقــع 

ــي  ــي كل التجمعــات مــن االبتدائ ف ــد  جي

افتتحــت  ــث  حي ــوي؛  والثان واإلعــدادي 

مدرســة  تجمــع  كل  ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة 

ــحيحة  الش ــة  ي الذات ــا  ه بإمكانيات

وقرطاســية  ــب  وكت ــج  مناه مــن   ،
ً
أصــال

ــى  عل ــز  التركي ــم  ت وي ــي،  تدري�س وكادر 

ــات  فئ لكافــة  ــة  الكردي اللغــة  ــم  ي تعل

ــن  ــة الذي ب ــم إرســال الطل ت الشــعب؛  وي

ــى  ــن إل ــي جامعــة عفري ــوا يدرســون ف كان

ملتابعــة  قامشــلو  ــي  ف ــا  آف روج  جامعــة 

الطــالب  مــن  نســبة  ــاك  وهن دراســتهم، 

مــن  ــة  الثانوي الشــهادة  ــي  ف ــن  حي الناج

الشــهباء  مناطــق  ــي  ف ــن  عفري جــري  مه

 .
ً
أيضــا ــا  آف روج  بجامعــة  التحقــت 

ــة،  ثانوي مــدارس  أربعــة  توجــد 

نقــل  بأجــور  ــة  ي الترب ــة  هيئ وتتكفــل 

ــى  إل والتجمعــات  القــرى  مــن  الطــالب 

املــدارس

ــة  ي الذات اإلدارة  ــن  ي ب التنســيق  ــا  أم

حــد  بال ــو  فه ــب  بحل ــة  ي الترب ــة  ومديري

ــنحت  ى )إن س ــع ــام يس ــى، ألن النظ األدن

ــى جهــد اإلدارة  ــه الفرصــة( للقضــاء عل ل

الذاتية لتســع ســنوات وإغالق املدارس 

 
ً
ــدال ب ــة  ي العرب اللغــة  وفــرض  ــة  الكردي

ــة. عــن اللغــة الكردي

الرياضــة  ــي  مجال ــي  ف س7- 

ــي  وباق الرســم  ــك  وكذل ى  واملوســيق

أنشــطة  مــن  هــل  إن وجــدت،  ــون  الفن

؟ عــم ود

- طبيعة اإلنسان الكردي أنه فنان 

ــراه يمــارس  ت ــذا  ل ي بالفطــرة،  وموســيق

ــجع  ويش نفســه  تلقــاء  مــن  الرياضــة 

ــك  ذل ــى  عل وقــس  بممارســتها،  أوالده 

ــي  ت ال ــة  ي جبل ال فالطبيعــة  املوســيقا، 

 ،
ً
ــا ــه فنان ــت من ــا الكــردي جعل ه ــى في ترب

ــا  ه ــة الثقافــة والفــن عمل وتواصــل هيئ

ــاء والعــزف  ــى الغن ــاح دورات عل ــي افتت ف

العــام، باالعتمــاد  ــى مــدار  والرقــص عل

ــن فقــط. جري ــن مــن امله ــى املتطوعي عل

ــي هكــذا أوضــاع مأســاوية،  ف س8- 

كيــف   ،
ً
ــرا تأث أكثرهــم   

ً
عــادة األطفــال 

ــم؟ معاناته مــن  كإدارة  تخففــون 

ــى  إل ــة  ي الذات اإلدارة  وأضافــت   -

ــق وســاحات  هــذه األجــواء، إقامــة حدائ

ــم،  ه ات هواي األطفــال  ــا  ه في يمــارس 

ــي نشــاطات تنســيهم  ــن ف فتراهــم منهمكي

ــم. ه ات معان ــم  ه عن تخفــف  أو 

ــاًء  أعب تحمــل  ــرأة  امل  
ً
وأيضــا س9- 

وهــل  أمورهــا،  ــر  تتدب ــف  كي ــة،  إضافي

ــا؟ ه ل مســاعدات  مــن 

ــة  ي - بالنســبة للمــرأة فــاإلدارة الذات

إياهــا  ــا  ه تعطي ــم  ل ــا  م ــرأة  امل أعطــت 

تشــارك  ــي  فه ــا،  منطقتن ــي  ف ــة  دول أي 

ــة،  ي ــي كل مفاصــل االدارة الذات الرجــل ف

ــرة(  صغي أم  ــت  كان ــرة  ي كب  ( إدارة  وكل 

يترأســها رجــل وامــرأة بشــكٍل مشــتركة.

ــب  جوان العمــل،  فــرص  س10- 

وواردات  ــل  مداخي مــن  هــل  ــاج،  ت اإلن

 
ً
ــزءا ــد ج ــة تس ــال اقتصادي ــة أعم ــن اي م

فقــط  ــم  ه أن أم  ــاس،  ن ال ــات  حاجي مــن 

املســاعدات؟ ــى  عل يعتمــدون 

 
ً
ــدا  روي

ً
ــدا ــة روي ــوم اإلدارة الذاتي - تق

بإقامة ورشــات مختلفة لتشــغيل أكبر 

ــم  ــن متطلباته ــن لتأمي جري ــن امله ــدر م ق

ــخصية. الش

ــة  إعالمي ــة  تغطي مــن  هــل  س11- 

مــن  واهتمــام  ــة  كافي

في الشهباء ذاق ... تتمة
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رد غرب الفرات 
ُ
عفرين ومشروع ترتيك غرب الفرات... اخلزان الثقايف لك

ــب  طي رجــب  ــي،  الترك ــس  ي الرئ أعــاد 

ــادة  إب برامــج  باســتئناف  أردوغــان، 

ــا  ه أقرت قــد  ــة  التركي ــة  الدول ــت  كان

ــم  ل وهــو   ،1923 عــام  تأسيســها  ــة  بداي

ــا  ه ــل نقل ــا فقــط، ب يســتأنفها داخــل تركي

ــن.  عفري ــى  إل حــدود،  ال خــارج  ــى  إل

يدخــل  ــن  عفري ــة  ديمغرافي ــر  ي تغي

ــم طرحــه  ــم، ت ــي قدي ضمــن مخطــط ترك

ــة  ــة التركي جمهوري ــة تأســيس ال مــع بداي

دراســة  ــة  جن ل وتشــكيل   ،1923 عــام 

الشــرق.

كمــال  ــى  مصطف ــف  كل  ،1925 عــام 

لصياغــة   
ً
خاصــا  

ً
مجلســا ــورك  ات أت

شــرق  إصــالح  عــن  شــامل  ــر  تقري

ــو  إينون عصمــت  ــرأس  وت األناضــول. 

وضــم  الشــرق«  إصــالح  ــس  »مجل

ــش  جي ال ــاط  ضب ــار  كب ــه  ت عضوي ــي  ف

ــة.  الدول ي  ومســؤول

عــدم  ــي  ف ــدة  عدي عوامــل  ــت  لعب

ــا  ه أول كامــل،  بشــكل  البرنامــج  نجــاح 

ــر الكــرد ممــن يمكــن  نقــص الســكان غي

العشــائر  أقصــت  ــاك.  هن ــم  ه توطين

العســكرية  ــا  ه هزيمت رغــم   – ــة  الكردي

بعــض  بســهولة  ــة-  الدول ــدي  أي ــى  عل

للشــركس  ــة  ث حدي ال التجمعــات 

وصــل  دياربكــر.  ــط  محي ــي  ف والبلغــار 

اســتيراد  ــي  ف ــس  جل امل ــر  تفكي ــى  إل األمــر 

معارضــة  األول  ــن:  عائقي ــوال  ل ــن  ي اآلذري

ي  ــي املذهــب الشــيع الســوفييت، والثان

ــن. ي اآلذري ــة  لغالبي

ــح  تصب ــأن  ب ــي  تق�س خطــة  ال ــت  كان

ــة  ن مدي  ،1950 عــام  ــى  حت دياربكــر، 

ال  مــن  ــة  ن مدي ــراك،  األت ــة  ن مدي ــة،  تركي

ا أحد أنه كردي. لكن نتيجة  يقولها فيه

العــام  ــي  ف ــة  العاملي ــة  االقتصادي األزمــة 

ــة  االقتصادي ــات  الصعوب ــم  ث  ،1929

ــم  ل ــة،  ي الثان ــة  العاملي حــرب  ال خــالل 

ــة  ــة أمــوال كافي ــة الدول ن ــدى خزي تكــن ل

ــا  ه لكن املشــروعات،  هــذه  ــة  ملواصل

مــن  ــاء”  “ب الفقــرة  ــذ  تنفي ــي  ف اســتمرت 

الفــرات. غــرب  ــك  تتري ــي  وه املشــروع، 

ــي  ف  
ً
ــرا ي كب  

ً
شــوطا ــا  تركي قطعــت 

غــرب  وهــو  املشــروع،  مــن  “ب”  القســم 

بأســاليب  واســتطاعت  الفــرات، 

القمــع  ــا  ه في اســتخدمت  معقــدة، 

ــن  للناطقي ــجن  والس ــر  جي والته ــي  األمن

ــة  ردي
ُ

بالك ــن  ي املتحدث وطــرد  ــة  ردي
ُ

بالك

ــذه  ه ب ــف،  الوظائ مــن  ــم  ه عائالت مــع 

ــوع مــن  األســاليب اســتطاعت ممارســة ن

ــردي 
ُ

ــي الك ــن التاريخ ــى التكوي ــادة عل اإلب

شــرق  ــوب  جن مــن  الفــرات،  غــرب 

وأديامــان  ــة  مالطي ــى  إل  
ً
ــزوال ن ســيواس 

ــاب. وعينت ومرعــش 

ــة  للهوي ــرة  ي كب ــة  ضرب ــه  توجي ــم  ت

مــدى  ــى  عل ــاك  هن ــة  ردي
ُ

الك ــة  الثقافي

ي  االســتخبارات النشــاط  مــن   
ً
ــا عام  90

اليســار  أحــزاب  أن  ــى  حت برمــج، 
ُ
امل

 
ً
ــا ي ب تخري  

ً
دورا ــت  لعب ــة  التركي ــوري  ث ال

 
ً
لغــة ــة  التركي اللغــة  ــس  تكري ــي  ف  

ً
ــرا ي كب

ــا،  حه فض ــم  ت بأســاليب  للمجتمــع، 

النقشــبندية  الطــرق  دعــم  وجــرى 

 
ً
مركــزا أديامــان  ــت  ات وب الفــرات،  غــرب 

ــي  وه النقشــبندية،  ــزل”  “من لطريقــة 

عــن  ــة، ومختلفــة  ل العمي النقشــبندية 

ردســتانية.
ُ

الك النقشــبندية  طبيعــة 

ــي  ف مــا،  بطريقــة  ــا  تركي حــت  نج

ــك  ــر مــن مشــروع تتري ي ــق جــزء كب تحقي

ي  الكردســتان جــزء  ال ــي  ف الفــرات  غــرب 

ــح  ــم تنج ــا ل ه ــح أن حي داخــل حدودهــا. ص

تهشــم  لكــن  الوجــود،  هــذا  ــة  تصفي ــي  ف

ــة  للدول املزدوجــة،  ــات  الضرب تحــت 

املعــارض. واليســار 

االجتمــاع  خريطــة  ــي  ف ــا  أمعن ــو  ل

غــرب  ــة،  الكردي الثقافــة  الكــردي، 

منطقــة  ــاك  هن أن  ــا  لوجدن الفــرات، 

ــي  وه ــادة،  اإلب هــذه  مــن  نجــت  ــدة  وحي

حــدود  خــارج  ــت  كان ــا  ه كون ــن،  عفري

مجــرد  ليســت  ــن  عفري لكــن  ــا،  تركي

ــرد، 
ُ

ك ســكان  ــا  ه يقطن خضــراء  منطقــة 

ــى مركــز الذاكــرة  ــل كانــت قــد تحولــت إل ب

أكــراد  ــكل  ل ــة  واالجتماعي ــة  الثقافي

ــى عينتــاب. ــة إل غــرب الفــرات، مــن مالطي

ــا معظــم  حقيقــة قــد ال يدركه هــذه ال

ــة  ــة التركي ــرد، لكــن بالنســبة للدول
ُ

الك

ا  حســاباته األمــر،  هــذا  ــا  ه عن ــب  يغي ال 

ــد  ــالق ض ــز االنط ــادة مراك ــى إب ــة عل مبني

ــي  خــزان الثقاف ــي ال ــن ه التتريــك، وعفري

ــي  الثقاف ــا  وعمقه الفــرات،  غــرب  ــرد 
ُ

لك

ومرعــش  ــاب  عينت نحــو   
ً
شــماال يتجــه 

أي  ــك،  لذل  .
ً
ــا جنوب ــس  ي ول وأديامــان، 

ــي غــرب  ــك ف انطالقــة ثقافيــة ضــد التتري

ــن،  عفري مــن   
ً
حتمــا ســتكون  الفــرات 

ــد الصامــد  ــردي الوحي
ُ

ــا املركــز الك ه كون

التجمعــات  ــب  جان ــى  إل الفــرات،  غــرب 

ــب،  حل شــمال  الشــهباء  ــي  ف ــة  ردي
ُ

الك

ــه  ل تمث ــت  كان ــذي  ال املقاومــة  فخــط 

ــالل  االحت ــر  عب ــه  ضرب ــم  ت ــن  عفري

ــذي  ال االســتيطان  ومشــروع  ــي،  الترك

ــق  تشــهده هــذه املنطقــة مبرمــج لتحقي

ــردي 
ُ

ك مركــز  آخــر  ضــرب  الهــدف:  هــذا 

الفــرات. غــرب 

وتوســيع  صياغــة  إعــادة  *املقــال 

بوســت«  ــن  »عفري موقــع  أجــراه  حــوار  ل

ــب.  الكات مــع 

حسين جمو  

ــرة  ــانية معتب ــة وإنس ــات حقوقي منظم

ــك  ل ت ــي  ف ــن  عفري جــري  ُمه بأوضــاع 

؟ طــق ملنا ا

ــة  جه قامــت  أن  نالحــظ  ــم  ل  -

ــا  مل ــة  أهمي ــة  أي ــالء  إي ب ــة  عاملي ــة  إعالمي

ــات  ــاك جه جــرون، وكأّن هن ــه امله ي يعان

ــك  ولذل ــك.  بذل ــام  القي مــن  ــم  تمنعه

ــى  عل نعتمــد  ألن  مضطــرون  فنحــن 

ــن  ــن الذي ــى بعــض اإلعالميي ــا وعل إعالمن

.
ً
ــا أحيان ــا  ن يزورون

وقــد  ــم،  ه ب مطال ــي  ه مــا  س12- 

مركــٍز  أمــام  تظاهــرات  عــدة  خرجــت 

ــر-؟ ي التعب ــح  ص إن  ــي-  الرو�ض ــي  للراع

ــب  مطال ــت  كان ــزوح  ن ال ــة  بداي ــي  ف  -

ــم  ه حاجت تتضمــن  ــرة  ي كث ــن  جري امله

ــة  واألدوي ــاس  ب ل وال ــة  ي الغذائ ــواد  امل ــى  إل

ــون  ب يطل ــم  فه اآلن  أمــا  ــك.  ذل ــى  إل ــا  وم

الشــأن  ذات  ــدول  وال املنظمــات  مــن 

ــى  عل ــوا  يعمل أن  ــي  الدول جتمــع  وامل

ــن  عفري مــن  ــي  الترك ــل  حت امل إخــراج 

ــا. ه ي إل ليعــودوا 

ــودون  ت ــرة  أخي كلمــة  س13- 

األفاضــل؟ القــراء  ــى  إل ــا  ه إيصال

أينمــا  ــي  ن عفري كل  نناشــد   -

ــاة  معان إيصــال  ــى  عل يعمــل  أن  كان 

ــي يقيمــون  ت ــدول ال ــى ال ــن إل ي العفريني

ــك  ل ت شــعوب  مــن  ــون  ويتقرب ــا  ه في

مــن  ــم  ه حكومات ــى  عل للضغــط  ــدول  ال

اإلنســانية  ــم  ه بواجبات ــام  القي أجــل 

ــل  حت ــي وجــه امل ف ــة، للوقــوف  واألخالقي

ي يقوم بها  ي لوقف االنتهاكات الت الترك

جيــش االحتــالل ومرتزقتــه، مــن خطــف 

ــن،  ي العفريني ــب  ونه وســلب  ــل  وقت

ــذي  ال ــي  الديموغراف ــر  ي التغي ووقــف 

ــن. عفري ــي  ف ــا  تركي ــه  ب تقــوم 

جــرون،  امله نحــن  ــا  ن ل بالنســبة  ــا  أم

ــي  ن عفري ــكل  ول القــراء  لألخــوة  أقــول 

ــث  ال ث ال  ــن  طريقي ــا  أمامن كان:  أينمــا 

ــن  عفري ــى  إل كريمــة  عــودة  إمــا  لهمــا، 

ــي  ف ــا  هن املــوت  ــا  وإم ــرأس،  ال ــي  مرفوع

لشــهباء. ا

ي جريدتكم  ــن ف ي ــي للعامل مــع تحيات

إليصــال  ــي،  ل الفرصــة  هــذه  إلتاحــة 

مناطــق  ــي  ف ــن  عفري جــري  مه صــوت 

ــم. العال ــى  إل الشــهباء 

في الشهباء ذاق ... تتمة
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طموحات أردوغان يف سوريا

السياســية  الضغــوط  بمــوازاة 

ــي  ــي تحاصــر الرئيــس الترك ــة الت ي الداخل

ــي  ف االقتصــادي  والتراجــع  أردوغــان 

الرئاســة  ــات  أولوي ــى  أول ــت  ات ب ــا،  تركي

ا  ســوري ــي  ف ــا  م أمــر  ــق  تحقي ــة  التركي

ــل  حب ــة  ي لألردوغان يؤمــن  أن  يمكــن 

ــر  املصي وهــو  الســقوط،  يؤخــر  نجــاة 

ــت  كان سياســية  ــة  لتجرب ــوم  حت امل

 
ً
ــا ــات، وانكشــفت الحق ــي البداي خادعــة ف

ــي  ــوري يحاك  عــن حكــم ديكتات
ً
وحاضــرا

ــي  ت ال العســكرية  ــات  الديكتاتوري

ــا. تركي حكمــت 

ــي  البرملان حكــم  ال أردوغــان  جــّوف 

ــالت  تعدي وفــرض  ــه،  مضمون مــن 

ــخصه،  ش مقــاس  ــى  عل دســتورية 

ــات  ــن، وب ــجون باملعارضي ــألت الس فامت

ــّجان  كس ُمخــٍز  ــجل  س أطــول  صاحــب 

ــه  أن ــام  ه اإلي ــة  ومــن مرحل ــن.  ي حافي للص

ــي  وه ــة  الكردي املســألة  حــل  ل ســيعمل 

أصــوات  فحــاز  ــا،  تركي مشــاكل  ــر  أكب

ــى  عل ــب  لينقل ســيطرته،  ــن 
ّ
ومت الكــرد 

ــي  ف األكــراد  ضــد   
ً
ــا حرب ــق  ويطل وعــوده 

ــد  تهدي ــى  إل  
ً
وصــوال ــا،  وخارجه ــا  تركي

وحــّول  ــاء.  أحي ــم  ه بدفن ســوريا  أكــراد 

ــة  مظل ــى  إل ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب 

ــن  ي املقرب مــن  ــة  ي ل عائ شــبكة  ــي  تغط

جشــع،  ــم الفســاد وال ه ــن يجمــع بين الذي

جوارهــا  مــع  صــدام  ــي  ف ــا  تركي ووضــع 

ــم. ل والعا

ــي  ت ال األخطــر  السياســات  ــن  ي ب ــا  أم

ــة  ي ـ»عثمان ب ــم  حال ال وهــو  اعتمدهــا 

ــدة«، فــكان مشــروعه إقامــة »هــالل  جدي

ــة«  جهادي ــات »ال جموع ــه امل ــي« عصب ترك

ــت  نبت ــي  ت ال ختلفــة  امل ــل  والفصائ

ــاءة حركــة »اإلخــوان  كالفطــر تحــت عب

ى منذ بدايات عســكرة  املســلمين«، فرع

ــر كل الدعــم  االنتفاضــة الســورية، توفي

 
ً
خصوصــا  

ً
ــا تطرف جماعــات  ال ــر  ألكث

ــر  عب فتدفــق  و»النصــرة«،  »داعــش« 

ــم  ــن مــن كل العال ي ي ــوف اإلرهاب ــا أل تركي

العســكرية  املســاعدات  تلقــوا  ــاك  وهن

ــى ســوريا والعــراق.  إل ــة لالنتقــال  واملادي

ــل »داعــش«  ــا املمــر لتموي وشــكلت تركي

ومــن  ــا  وبيعه ــار  اآلث ســرقة  خــالل  مــن 

ــق  ائ الوث أن  ومعــروف  النفــط،  ــب  تهري

ــق  توث »ويكيليكــس«  ا  كشــفته ــي  ت ال

 
ً
ــره خصوصــا ــام نجــل أردوغــان وصه قي

ــوب  ه املن »داعــش«  نفــط  تســويق  ــي  ف

مــن ســوريا والعــراق. وقدمــت تطــورات 

كنمــوذج  أردوغــان  ــرة  األخي الســنوات 

 
ً
ــزاز، خصوصــا ت ــرف االب حت ــي امل للسيا�س

ــدول  ال ومــع  ــا  أوروب مــع  ــه  عالقت ــي  ف

واألهــم  ومصــر  كالســعودية  ــة  ي العرب

ــا مــع املســألة الســورية  ــي عالقــات تركي ف

الســوريين. ــن  ي والالجئ

أردوغــان  ــان  تواجه ــان  ت معضل

الســلة  أو  ــب  إدل ــى:  األول ســوريا،  ــي  ف

ــا  ى تركي ــي تســع ت ال ــة الســورية  ي الغذائ

مــن  ــد  وتري ــا،  ه ي ا عل إدامــة ســيطرته ــى  إل

الســورية  حة  املســل جموعــات  امل خــالل 

أن  مباشــرة  ــي  الترك ــش  جي لل التابعــة 

ــة  ي االنتقال ــة  املرحل ــي  ف دورهــا  يســتمر 

ــا.  ه أوان ــن  يحي عندمــا  بعدهــا  ومــا 

الفــرات  شــرق  ــي  ف الوضــع  ــة:  ي والثان

إيجــاد  وهــو  ــي  الترك بالطــرح  ــق  واملتعل

ــك يحفــظ  ــة بذريعــة أن ذل منطقــة آمن

ــي،  ــا مــن خطــر كــردي افترا�س أمــن تركي

ــه  لتوجي ــا  تركي ى  تســع حقيقــة  وال

ــى  ــة، عل حركــة الكردي ــة قاصمــة لل ضرب

ــن، تشــكل رافعة  ــي عفري غــرار مــا جــرى ف

ــن  ي ت املعضل ــي  وف ألردوغــان.  سياســية 

ــي  ــروس وف ــى مــع ال ــي األول ــا ف تواجــه تركي

ــن. ي األميركي مــع  ــة  ي الثان

مفتوحــة  ــب  إدل ــى  عل املعركــة 

ــي جمعــت  ــا الت ــي تركي ــة ف ي والقمــة الثالث

ــن  ي ــي بوت أردوغــان مــع الرئيســين الرو�س

أقــل  ــا  لتركي ــت  كان ــي،  روحان ــي  واإليران

ــه  ي عل حصــل  مــا  فــكل  التوقعــات،  مــن 

ــالده  ــح ب أردوغــان كان شــراء الوقــت بمن

مــا  ــذ  تنفي أجــل  مــن  ــدة  جدي فرصــة 

ــي بشــأن إخراج »هيئة  ي سوت�س التزمه ف

ــن،  ي ي اإلرهاب ــة  وبقي الشــام«  ــر  تحري

خــان  مــن  ــر  أكث أمــام  فاملنطقــة   
ّ
وإال

كمــا  بالتقســيط  معركــة  شــيخون، 

ــي  الرو�س ــا  الدوم ــس  مجل ــي  ف نوقشــت 

مــس نقــاط 
ُ
ــى أال ت ــر، عل ــزوح كبي ن  ل

ً
ــا تالفي

وجــدت  عندمــا  ــي  ت ال ــة  التركي ــة  املراقب

ــن،  ي ي املدن ــة  طمأن ــا  ه من الهــدف  كان 

تحــت  النقــاط  هــذه  ــت  ات ب ــوم  ي وال

وحــدات  بواســطة  الروســية  ــة  حماي ال

ــي  ــدور الترك ــى ال ُيحاصــر ال ســورية! وحت

ضــد  عســكري  عمــل  ــى  إل أنقــرة  حــت 
ّ
مل

جموعــات  وامل الشــام«  ــر  تحري ــة  »هيئ

الروســية،  ــع  الذرائ ــحب  لس املتشــددة، 

ــت  ات ب وقــت  ــي  ف ــي  الترك ــح  التلمي وجــاء 

معه خيارات املتشــددين شــبه منعدمة 

ــا جــادة، لكــن األرجــح أن  ــت تركي ــو كان ل

ــي  ف ســتدخل  الشــام«  ــر  تحري ــة  »هيئ

ــٍف  ــة مــن كت ــار مــرن، بنقــل البندقي خي

ــف  ــة املوق ــأنه تقوي ــن ش ــا م ــف، م ــى كت إل

ــي،  ــة الضغــط الرو�س ــي مواجه ــي ف الترك

العمــل  ــق  ي تعل زغــل  ــى  عل ــم  فيت

ــب  حل ــق  طري ــح  فت ــل  مقاب العســكري 

هــذا  ــي  ب ل وي ــة،  الالذقي ــب  وحل دمشــق 

ــب  ــة، املطل ــة التركي ــق الرؤي ــف، وف املوق

ــي  متطرف وضــع  جــة  بمعال ــي  األميرك

ى تحــت الرمــاد  ــار ســتبق ن إدلــب... لكــن ال

ــوية  ــث بتس  البح
ً
ــا ى معلق ــيبق ــا س ومعه

الســورية. األزمــة 

ــة«  اآلمن و»املنطقــة  الفــرات  شــرق 

فــرض  ــد  وتري ــا  تركي ــا  ه ب ــب  تطال ــي  ت ال

ــرة  ــرى، فأنق ــألة أخ ــا مس ه ي ا عل ــيطرته س

الشــهر  آخــر   
ً
موعــدا ــت  ضرب ــي  ت ال

كمــا  املنطقــة  هــذه  ــذ  لتنفي جــاري  ال

ــي  الترك ــش  جي ال ســيتدخل   
ّ
وإال ــد،  تري

هــذا   
ً
حتمــا ســتمدد  واحــد،  طــرٍف  مــن 

األول  املوعــد  ــذ  من ــت  دأب كمــا  املوعــد، 

مــن  العاشــر  ــي  ف إردوغــان  حــدده  ــذي  ال

ــل  قب أي   2019 ــي(  الثان ــون  )كان ــر  يناي

اإلصــرار  ومــع   .
ً
ــا ب تقري أشــهر  تســعة 

مــع  باتفــاق  االكتفــاء  ــى  عل ــي  األميرك

أمــن  يؤمــن  ــج  منب باتفــاق  شــبيه  ــا  تركي

ــب  ــدو املطل ب حــدود بشــكٍل كامــل، ال ي ال

واشــنطن  ــراه  ت ــا  م ألن   
ً
ــوال مقب ــي  الترك

ــي منطقــة  ــة« ف ــة أمني ي ــى »آل يقتصــر عل

محــدودة.

ــي مــد  ــش األميرك جي ــه يواصــل ال ي عل

ــر  لتطوي العســكري  بالدعــم  »قســد« 

ــة  األولوي ألن  القــوى،  هــذه  ــات  إمكان

ــة خطــر »داعــش«  ــي ملواجه ــة ه األميركي

 125 الكونغــرس  ويرصــد  الكامــن، 

 300 نحــو  ــى  إل تضــاف  دوالر  ــون  ي مل

مليــون دوالر تأمنــت مــن دول التحالــف 

 
ً
عائقــا تشــكل  ــي  ت ال املنطقــة  ــر  لتطوي

ــط  ى مخط ــيبق ــي. س ــدد اإليران ــام التم أم

ــى  ــة عل ــيطرة التركي ــرض الس ــان ف أردوغ

ــن  ي ب وعــرض  ــم  كل  450 ــا  ه طول منطقــة 

 
ً
ــم أضغــاث أحــالم، خصوصــا 30 و40 كل

ــا  ه ــا أردوغــان املعروفــة بصداقت أن تركي

ــا،  ه ي عل ــا  ه ورهان املتشــددة  للتنظيمــات 

تشــريد  ــا  ه ات أولوي رأس  ــي  ف وضعــت 

تشــكل  ــي  ك املنطقــة  ــب  وتعري األكــراد 

ــد  بعي أمــٍد  ــى  إل يضمــن   
ً
ا بشــري  

ً
حاجــزا

نشــير  ــا  هن ا.  ســوري ــي  ف ــي  الترك التدخــل 

عــن  تتحــدث  ــة  التركي الرئاســة  أن  ــى  إل

ــئ  الج ــي  مليون ــن  ي ب ــا  م إســكان  إعــادة 

هــذه  ــي  ف ســوري  ــئ  الج ــن  ي مالي ــة  وثالث

ــن  النازحي كل  أن  ــن  حي ــي  ف املنطقــة 

نصــف  بحــدود  هــم  الفــرات  شــرق  مــن 

ــئ! الج ــون  ي مل

الفــرات،  شــرق  ــى  إل ــب  إدل مــن 

ــن  ــو حققــت أي تقــدم ل ــة« ل ي »األردوغان

تتجــدد  خــراب  وصفــة  إال  األمــر  يكــون 

تضــع  ــم  ل ــي  ت ال ــة  ي األهل حــرب  ال ــا  معه

تصطــدم  الطموحــات  هــذه  أوزارهــا. 

وواشــنطن  موســكو  ورؤى  ــح  بمصال

أماكــن  ــى  إل حــرب  ال تراجــع  مــع  ــي  ت ال

النظــام  بقــوى  األمــور  ــر  تدي محــدودة 

ــن  ي ــدو أن مــن ب ب ــة، وال ي والقــوى الكردي

خشــبة  ــر  توفي ــن  ي العاصمت ــات  أولوي

ــة  التركي السياســة  ــع  لصان خــالص 

ــأزم  ت ل ل ــة  ي داخل ــول  بحل ــب  املطال

ــي والتراجــع االقتصادي  ــي الترك السيا�س

ــراع. االقت ــق  صنادي ــي  ف الثمــن  دفــع  أو 
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ق...  ي ال�ش
ف

 هو هويتنا الثانية �
ُ

احلزن

 أنفسنا
َ

ون ف ا بصدٍق كي ال �ف ب أن نعي�ش ج ، و�ي
ً
 واحدة

ً
عاش مرة

ُ
احلياة ت

 
ً
وطبعــا ــي...  ت وخال ــي  أخوال ــُل  عوائ ــه  في

كان  ــة...  الطيب ــي  وجدت ــوُن  حن ال جــدي 

 
ُ
ــجرة وش ــدراق  ال ــجاُر  أش ــُه  ُن تزي ــاًء  فن

ــٍة   لطفول
ً
 رائعــا

ً
ــا ــرة... كان مكان ي تفــاٍح كب

ــُد  ــٍة وســعيدٍة، ألن الطفــَل ال يري صاخب

ــي يلعــَب  ــٍل ك ــَر مــن مــكاٍن واســٍع وجمي أكث

اللعــَب،  يشــاركونه  ــاٍء  وأصدق ــه  في

، وكلُّ هــذا كان  حــبًّ ــاُج ال ــه  يحت أن كمــا 

 
ً
ــة ــت جــدي. عشــُت طفول ي ب ــي  ف  

ً
متوفــرا

ــق  صدي مــع  ســعيدة  ــت  كان ــا  ه أن لنقــْل 

ــه  إن بالرضاعــة جــوان...  ــي  ــي وأخ ت طفول

ــا بنفــس العمــر…  ــث كن ــي، حي ت ــن خال اب

ــٍت  ي خامســة لب ــا بســن ال ــا وأن ن ــم انتقل ث

أن  ــى  إل أخــرى،  ــوٍت  ي ب لعــدة  ــم  ث آخــَر، 

ــا. ن ب خــاٍص  ــٍت  ي ب ــي  ف  
ً
ــرا أخي اســتقرينا 

حــدٍث  أهــّم   أّن  أظــّن  ــي،  ت طفول ــي  ف

ــت أحــبُّ املدرســة  ي، كن ــه كان دراســت في

ــي،  ل ــي  درا�س ــوٍم  ي أوَل  أتذكــُر   ...
ً
ــرا ي كث

حمــاس،  وال الفــرح  مــن  ــُر  أطي ــُت  كن

ــت  ي، كان ــي دراســت  ف
ً
ــُت متفوقــة جــدا كن

ربمــا   ،
ً
ــرا ي كب  

ً
هاجســا ــديَّ  ل الدراســة 

نقــُص  النقــص،  عــن   
ً
تعويضــا كان 

كان  ربمــا،  أو  األب،  ــان  حن فقــداِن 

ــط،   بالضب
ُ

 للمعرفــة... ال أعــرف
ً
عطشــا

 
ً
مولعــة ــُت  كن ــي  ن أن فقــط  أعــرف  ولكــن 

ــي...  ت طفول ــذ  من والدراســة  بالقــراءة 

ــح مهندســة ديكــور  أحــّب أن أصب ــت  كن

طريقــان،  ــي  أمام وكان  ــة،  الطفول ــذ  من

ضمــن  أو  العمــارة  بعــد  أدرســها  ان  إمــا 

أن  ــرُت  اخت ــة...  ل جمي ال ــون  الفن ــة  ي كل

أدرســها بعــد العمــارة، فدرســُت هندســة 

ــا  صوفي ــي  ف دراســية  بمنحــٍة  العمــارة 

1996تخرجــُت  عــام  ــي  وف  ،1990 عــام 

ــي  ف ماجســتير  مــع  العمــارة  ــة  ي كل مــن 

ــُت  عمل ــن...  والديزاي ــي  الداخل الديكــور 

ــي  ف ســنة   /18/ ـــ  ال يقــارب  ــا  م ــا  تركي ــي  ف

ــع  أرب ــذ  ومن والديكــور،  العمــارة  مجــال 

ــذه  ــُت به ــا، قم ي ــي أملان ــة ف ــا مقيم ــنين أن س

ــدأت العمــل  ي وب ــل شــهادت ــرة بتعدي الفت

ــا  أن ــاء؛  للبن ــة  ي أملان بشــركة  ســنة  ــذ  من

ــم  ــي ل ن  اب
ً
ــة أطفــال، طبعــا ــديَّ ثالث ، ول أمٌّ

ــي  ف ــُش  يعي شــاٌب  اآلن  هــو   ،
ً
طفــال يعــْد 

ــي درس العمــارة، ويعمــل  ــراغ، وهــو مثل ب

ــا وليانا( أعيُش  ــان )آري ــديَّ ابنت هنــاك، ول

معهمــا. اآلن 

درَب  نســرين   
ْ

ســلكت ــف  س2-كي

ــك مواهــب  لدي ــت  كان هــل  الفــن؟  هــذا 

ــي  ــن ف ي ــاذا تقول ــة؟ م ــذ الطفول ــة من فني

الشــأن؟ هــذا 

نقــرأ  ــا  كن ــي،  ت طفول ــي  ف  -

القــراءة  و  الرســُم  كان   ...
ً
ــرا ي كث ونرســُم 

ــب اللعــب،  ــى جان همــا النشــاط األهــمُّ إل

ــث  أســامة املصــورة، حي بمجــالِت  ــا  بدأن

ــا  أن ــى الصــور والرســومات  إل ــا ننظــُر  كن

ــم  ــل أن نتعل ــى قب ــي حت ت ــق طفول وصدي

رســومات  ــي  جبن تع ــت  وكان القــراءة، 

ــة  مجل ــي  ف ــي  علوان ــْرَور  َس األســتاذ 

 ،
ً
ــرا ــي املدرســة كثي أســامة... كنــت أرســم ف

ــدرس الرســم، أول لوحــٍة   ل
ً
ــة وكنــت محب

ــة عشــر.  ي ــا بســن الثان ا وأن ه ــة رســمُت زيتي

هــو  ــي،  ت طفول ــي  ف ــٌق  صدي ــدي  عن كان 

ــي،  ريزان ســعيد  اســمه  األول  ــي  معلم

 ،
ٌ
ــة ــي موهوب ن أن ب ــي  عن  

ً
دائمــا يقــول  كان 

ــم  ي بتعل  
ً
ــرا ي كث ــة  البداي ــي  ف ي  ســاعدن

ــي  ف ــي  أساســيات الرســم، وبعــده معلمت

ــت  ــي الصــف العاشــر، كان مــادة الرســم ف

أرســم  أن  ــي  وتدعون  
ً
ــرا ي كث ي  ــجعن تش

أصبحــْت   . ــي  املدر�س ــدوام  ال بعــد  ــا  معه

 
ً
ــا يوم ــر  أكث للرســم  تتوجــه  ــي  اهتمامات

مــن   
ً
موجــة ــاَر  أث ــا  م وهــذا  ــوم،  ي بعــد 

ــى  األول ــُت  كن ــي،  ت ل عائ ضمــن  جــدل  ال

املدرســة  ــي  ف ــي  وزميالت ــي  زمالئ ــى  عل

ــَز  ــن أْن أرك ــون م ــُل يخش ، وكان األه
ً
ــا دوم

ــواَد  امل وأهمــَل  الرســم  ــى  عل ــي  اهتمام

ــي  ــم ف ــررُت أن أرس ــك، اضط ــرى، لذل األخ

ــه  بورتري أول  فقــط...  ــف  الصي فصــل 

ــه  بورتري كان  ــي،  جدت ل كان  رســمُته 

ــت  خشــبية، كن ال ــوان  باألل  
ً
 جــدا

ً
ــال جمي

عندهــا بســن الســابعة عشــر، وبعــد أن 

ــرت  ــة، انتظ ــا للدراس ــى بلغاري ــُت إل انتقل

هــذه  ــي  ف الدراســة،  ــدأ  أب أن  ــل  قب  
ً
ســنة

ــه،  للبورتري كــورس  أزور  ــت  كن الســنة، 

ــا،  ببلغاري العمــارة  دراســة  ــي  ف  
ً
وطبعــا

ــي  ف أساســية  مــادة  الرســم  مــادة  ــت  كان

ــُت  ــة... وهكــذا كن ي ــى والثان الســنتين األول

ــٍة دائمــٍة بالرســم وعاملــه، ولكــن  ــى صل عل

، الرســم كان 
ً
ــه يومــا  ل

ْ
ــم أتفــرغ لألســف، ل

ــا، ولكــن  ه  أحب
ً
ــزة  عزي

ً
ــة  عنــدي هواي

ً
دائمــا

ظــروف  بســبب   ،
ً
ــة كفاي ــا  ه ل  

ْ
أتفــرغ ــم  ل

 
ً
ــا أم أصبحــُت  ــي  ن ألن خاصــة،  ال ــي  حيات

أدرس  أن  ــيَّ  عل وكان  مبكــرة،  بســن 

ــدأت  ب  
ً
طبعــا وبعدهــا  ــي،  بطفل ــمَّ  وأهت

. لعمــل ا

عــن  ــي  تبعدن  
ً
ــا دوم ــاة  حي ال ــت  كان  

ــر  ي ــَي األث الرســم، ولكــن كان الرســم حّبِ

ــرُب  ، كنــت أقت
ً
ــا ــه دوم ــُم ب ــذي كنــت أحل ال

ــَب  ــرى، حس ــه أخ ــُد عن ، ابتع
ً
ــا ــه أحيان من

ــي  ولكنن ي،  ومشــاغل ــي  حيات ظــروف 

ــة !  ــي ســبيله كفاي ــْم أضــّحِ ف ــي ل ن أظــنُّ أن

ــام مــن  ــوم مــن األي ي ــي  ف ــم يكــن الرســُم  ل

ــي  ــى نف�س ــُق عل ــذا، ال أطل ه ــي... ل ات أولوي

ــة،  هاوي فقــط  ــا  أن ــة،  فنان لقــَب   
ً
ــدا أب

وتعشــقه. الفــنَّ  تحــبُّ 

ــث  حدي بال ــن  ي تتفضل ــو  ل س3- 

ــي  الت ــة  الفني واملعــارض  ــك  أعمال عــن 

مشــاريعك  ــي  ه ومــا  ــا؟  ه في اشــتركت 

؟ ملســتقبلية ا

ــي  ف كان  األول  ــي  معر�س  -

 
ً
ــا  جماعي

ً
ــا عــام 2016، كان معرضــا ي أملان

مــع  بدســلدورف  ــي  األملان ــان  البرمل ــي  ف

ــان، وبعــده  ــن األمل ي مجموعــٍة مــن الفنان

نفــس  مــع  ــٌي  جماع معــرٌض  ــي  ل كان 

ــي.  ــٍب مــن مدينت جموعــة بمتحــٍف قري امل

ــٍي آخــر  ــي  معــرٍض جماع ف وشــاركت 

ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي الفنان مــن  مجموعــة  مــع 

ــة  ن مدي ــي  ف ــي  املا�س العــاَم  والفرنســيين 

حــول  ــم  قي
ُ
أ ــذي  ال بفرنســا،  ــي  أنج

، كان 
ً
ــة أشــهر أيضــا ــل ثالث ــن، وقب عفري

 
ً
أيضــا مشــترك  ــي  جماع معــرٌض  ــا  ن لدي

مــرور  بمناســبة  هانوفــر،  ــة  ن مدي ــي  ف

ــى مأســاة شــنكال. خامســة عل الذكــرى ال

معــرٍض  إقامــة  حــول  فكــرة  ــا  ن لدي

ــي الســليمانية  ــي أمســتردام وف مشــترك ف

القــادم. ــع  ي الرب ــي  ف  ،
ً
أيضــا

ــدّي أيُّ معــرٍض  ــم يكــْن ل ــى اآلن، ل حت

ــة  مهيئ لســت  ــي  ن أن ب أشــعُر   
ْ
إذ فــردي، 

أن  أســتطيع  ربمــا  األمــر،  ــذا  ه ل  
ً
ــا فني

مــا!   
ً
ــا يوم ــَم  حل ال هــذا  أحقــق 

ــة  غالبي ــي  ف حاضــرة  املــرأة  س4- 

ــي  ف القــول  ــن  تودي مــاذا  ــك,  لوحات

وهمومهــا؟ املــرأة  ــة  قضي

ــي  لوحات ــي  ف  
ٌ
حاضــرة ــرأة  امل  -

ــم  ول ــُت-  كن حاضــرة.  ى  وســتبق  ،
ً
ــا دوم

ــدي، ترســم  ي ــم ب ــت القل أزل- كلمــا حمل

لنســاٍء   
ً
ــا عيون عفــوّيٍ  بشــكل  ــي  أصابع

حزينة  ــي ال ــاٍت، مــا زالــت نظــرات أم ن حزي

ــْت  ــي، كان ــي ذاكرت ف  
ً
ــة، حاضــرة ــا طفل وأن

ــٍم وحرقــٍة لألفــق.  أل  وتنظــُر ب
ً
ــرا تشــرُد كثي

ــا  ــع نظراته ــي م ــا بذاكرت ه ــَع وجُه ــد تطب لق

ــْت  كان وبعدهــا  الرقيقــة،  ــة  ن حزي ال

ــة  ن حزي ال الوجــوه  مــن   
ً
سلســلة ــي  أت ت

ــن  ه ت عذب ــي  حول مــن  ــاٍت  أخري لنســاٍء 

رحمــة  دون  جتمــع  امل ــّن  ظلمه ــاة،  حي ال

مــن  ُحِرمــَن  عاشــقاٍت  نســاٍء  شــفقة،  أو 

ــن  ي خضــوع لقوان ــى ال ــرن عل جب
ُ
حــب وأ ال

كــّن  ــي  حول النســاء  كل  العشــيرة، 

ــدة كلَّ   بعي
ً
ــاة تعيســاٍت، كــنَّ يعشــَن حي

ــه. ب مــن 
ُ
يحل كــّن  عمــا  البعــد 

ــٌي  فرن�س ي  ســألن ــي،  املا�س العــام 

قــال  ــي،  أنج ــة  ن بمدي ــي  معر�س ــي  ف

ــاذا  مل ولكــن   ،
ً
ــرا ي كث ــك  لوحات ــي  جبن تع

ــاٌت كل هــذا  ن 14نســاؤك حزي



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 312 /  أيلول  2019 م - 2631ك ثقافة وفن14

.. توقفــُت لدقيقــة ال أعــرف  حــزن؟!!  ال

ــا  م أرســُم  ــا  أن ــه:  ل ــت  قل ــب.   أجي مــاذا 

ــا،  أن هــن  النســوة  هــؤالء  ــه، كل  ب أشــعر 

ــي ربمــا،  ــة، خيبات ــا طفل ــي وأن هــنَّ أحالم

ــُت أعيشــه  ــم الــذي عشــته ومــا زل كّل األل

ومــا  ــده،  أري ــت  كن مــا  كل  ــوم،  ي ال ــى  حت

ــي. من اآلخــرون  ــده  يري كان 

ــن  ي ــي وب ــن ذات ي ــُب ب التناقــُض الرهي

أرســم  ــا  أن ــه،  ي عل أكــون  أن  يجــب  مــا 

ــة  ي الثان ــا  ن ت هوي هــو  حــزُن  ال ــي،  روح

أن  ــُت  حاول كلمــا  الشــرق،  ــي  ف لألســف 

جــٍر  كح حــزُن  ال يخــرج  الفــرح،  أرســم 

ويكــون  ــة،  هادئ ــرة  بحي قــاع  مــن  ــل  ثقي

املشــهد!. كل  ــى  عل ــي  الطاغ

ــم  ظل ــة،  الغرب الوطــن،  س5- 

ــي  ــه اإلنســان...ماذا تعن اإلنســان ألخي

كإنســان  حــات  املصطل هــذه  ــك  ل

ــع  املواضي ــي  ه ومــا  ــة،  كردي ــة  وكفنان

الرســم  ــي  ف اهتمامكــم  ــال  ن ت ــي  الت

؟
ً
ــا راهن

ــى  ــت أعيشــها حت ــة، كن الغرب  -

أن  ــي  ه ــة  الغرب أليســت  وطــن،  ــي  ف ــا  وأن

ــت  وأن األم  ــك  بلغت ــم  التكل مــن  حــرم 
ُ
ت

ــك  كأن  
ً
ــا دوم ــل  عاَم

ُ
ت وأن  املدرســة،  ــي  ف

فقــط  ــة،  ي الثان الدرجــة  مــن  مواطــن 

أن   
ً
دائمــا أعتقــد  ــا  أن  . كــردي؟!!  ــك  ألن

فقــط،  ــا  جغرافي هــو  ــس  ي ل الوطــن 

ــه  في يشــعر  ــذي  ال ــكان  امل هــو  الوطــن 

حــرٌّ  وهــو  ــه  مصان ــه  كرامت أّن  اإلنســان 

 . ــه في

ــت  كن ــي  ت ال ــى  األق�س ــة  الغرب

ــروح،  ال ــة  غرب ــي  ه ــت،  زل ــا  وم ــا  ه ي أعان

ــن  ي ب ــت  وأن ــى  حت ــا  ه ب تشــعر  ــي  ت ال ــي  وه

ــف؛  مختل ــك  ألن فقــط  وناســك،  ــك  أهل

ــك،  من ينفــرون  ــا  ن مجتمعات ــي  ف

أحُدهــم  يخــرج  أن  يطيقــون  ال  ــم  ه ألن

آخــر،  ــون  ل ــه  ل يكــون  أو  ــع  القطي مــن 

ــت  كن وإذا  ــع،  جمي ال يتشــابه  أن  يجــب 

ــع بشــكٍل  جمي  لل
ً
ــح عــدوا  تصب

ً
مختلفــا

ــل  قب ــاٌل  ب ــم  ه ل ــدأ  ه ي ــن  ول ــي،  أوتوماتيك

ــدوا  ــم! أو إذا فق  له
ً
ا ــابه ــوك مش أن يجعل

ــم؛  ه عن  
ً
ــدا بعي ــك  ُيقصون ــك،  بذل األمــل 

مختلفــة  امــرأة  ــي  كون ــي  أعان ــُت  زل ــا  م

ــر مــن النســاء  ــة مثــل الكثي ــر تقليدي وغي

أن   
ً
دائمــا تحــاول   

ً
امــرأة ــا،  مجتمعن ــي  ف

 تحــاول 
ً
ــا، امــرأة ه  ب

ً
 خاصــا

ً
ترســم طريقــا

ــى  عل تقــف  وأن   
ً
دائمــا ــة  قوي تكــون  أن 

 مــع 
َ
ــا لوحدهــا، وأن تكــون صادقــة ه قدمي

األقــل. ــى  عل نفســها 

تبتعــَد  أن  ــي  ه ــة  حقيقي ال ــة  الغرب

ــه،  عــن روحــك، أن تقــول مــا ال تشــعر ب

ــك...  ــي ليســت حيات ــاة ه ــش حي وأن تعي

وعشــت   ،
ً
ــا أحيان ــي  نف�س عــن  ابتعــدُت 

ــي  ن أن ب واثقــة  ــي  ولكنن  ،
ً
ــال طوي ــي  ت غرب

ــا.  أن أكــون  أن  ــت  حاول قــد  األقــل  ــى  عل

ــي  ف  
ً
ــا حقيقي تكــون  أن  ــة  صعوب رغــم 

ــي  ن أن إال  ــا،  كمجتمعن ــف  مزي مجتمــع 

ــا  ــرين« مثلم ــون »نس  أن أك
ً
ــا ــاول دوم أح

ــا  ه ت وعفوي ــا  ه ت وطفول ــا  بأحالمه ــي  ه

 
ً
مــرة عــاش 

ُ
ت ــاة  حي ال ألن  ــا،  ه وعثرات

ــي  ، ويجــب أن نعيشــها بصــدٍق ك
ً
واحــدة

أنفســنا. نخــوَن  ال 

أحــاول  للمســتقبل،  ي  مشــاريع

ــي  ــع حيات ــم م ــكان أن أتأقل ــدر اإلم اآلن ق

ــي،  عمل ــى  عل أركــز  وأن  ــا،  هن ــدة  جدي ال

ــات:  ــن الصعوب ــَر م ي ــي الكث ــي أعان إال أنن

شــروط  كل  مــع  ــف  والتكي اللغــة 

 
ً
ســهال ــس  ي فل ــا،  هن ــاة  حي وال العمــل 

ــل  مث ــٍد  ل ب ــي  ف نفســك  ــَت  تثب أن   
ً
ــدا أب

مشــاريع  ــا  ن لدي ؛ 
ً
ــا فني أو   

ً
ــا مهني ــا  ي أملان

ــة  الفني ــا  مجموعتن مــع  ــرة  ي كث ــة  فني

ــن  ي للفنان ــة  الفني ــة  جمعي ال  Reng Art

ودول  ــا  أورب ــي  ف الكــرد  التشــكيليين 

ــر مــن  ي الشــتات؛ نحــاول أن ننظــم الكث

نســلط  وأن  ــات،  ي والفعال املعــارض 

ــض  ــى البع ــام عل ــرأي الع ــام ال ــوء أم الض

ــرد. ـ
ُ

كك ــا  ان قضاي مــن 

ــن،  الكثيري ــل  مث ــة  متعب ــي  حيات

ــى  ــرة، لكــن يبق ي  كث
ً
ــا مــا أفشــل أحيان رّب

ــة. حاول امل  
ُ

شــرف  
ً
دائمــا ــا  ن ل

ــدة  جري لقــراء  ــرة  أخي كلمــة   -6

. ــدة«  ـ »الوحـ

ــى  عل »الوحــدة«  ــدة  جري ل  
ً
شــكرا  -

 ألنكــم 
ً
ــة، ســعيدة جــدا ل جمي ــة ال ل املقاب

عــن  ــم  ألتكل الفرصــة  ــي  أعطيتمون

ــة  ومعماري ــة  وكفنان كامــرأة  ــي    نف�س

لكــم. ــي  محبت وكأّم، 

لكــم  تتقــدم  ــر  التحري ــة  هيئ

تخصيصكــم  ــى  عل الشــكر  ــل  بجزي

لكــم  ــى  وتتمن ــا،  ه لقرائ الوقــت  هــذا 

املســتمرين. ــق  والتأل التفــوق 

لقاء مع نسرين بايام... تتمة

ف بعيدة املدى تاج إىل قنابل نووية أو صوار�ي التعل�ي ومعلية الغش: تدم�ي أية أمة ال �ي

ــة  ي والبن ــة  الذكي ــادة  امل هــو  ــم  العل

ــتويات  ــاء مس ــي ارتق ــة ف ــة الفاعل حيوي ال

جــاالت،  امل كافــة  ــي  ف والتقــدم  ــي  الوع

ــة  والفكري ــة  والثقافي ــة  الصناعي

ــيد 
ّ

وُيش للمجتمــع،  ــة  واالقتصادي

ــدان  أســس ازدهــار الشــعوب وتطــور البل

اإلنســانية. حضــارة  ال ومســتلزمات 

ال  للمــرء  ــة  العلمي فالقيمــة 

الشــهادة  ورقــة  ــى  عل ــه  بحيازت تقــاس 

املعــارف  ــة  بكمي وإنمــا  ــة،  التخصصي

ــالل  ــن خ ــا م ه ي ــل عل ــبها وحص ــي اكتس الت

ــي  ف ــرة  واملثاب ــد  جه ال مــن  ــر  ي الكث ــذل  ب

ــة  ي إمكان وبمــدى  التخصــص،  ــة  مرحل

مــن  ــه  حصل مــا  ــف  توظي ــى  عل ــه  قدرت

ــاة  حي ال ــي  ف ــارات  وامله ــة  املعرفي األدوات 

ــة  ي الترب ــة  ي عمل تلعــب  ــا  وهن ــة،  ي العمل

واملعاهــد  املــدارس  ــي  ف ــة  التعليمي

ــكادر  ــاء ال ن ــي ب  ف
ً
ــزا  ممي

ً
جامعــات دورا وال

ــى  عل  
ً
قــادرا ليكــون  ــه  ل وتأهي ــي  الوظيف

ــاة  ــى حي ــي تطــرأ عل ــرات الت ــة التغي مواكب

ــى  عل  
ً
وقــادرا  

ً
ــأ مهي وليكــون  جتمــع،  امل

ــه والســير  ــة لتنميت جي وضــع خطــط منه

ــات  ــى متطلب ــن أول ــل، وم ــو  األفض ــه نح ب

ــات الغــش  ي ــة عمل ــل، محارب هــذا التأهي

ــي ســلك التعليــم، وإغــالق كافــة  وبقــوة  ف

تقــوض  ــي  ت ال الهدامــة  ــه  إفرازات منافــذ 

ــاء. البن مســيرة 

أي  أو  مــادة/  ــي  ف الغــش  ــة  ي فعمل

الداخــل  مــن  تحويرهــا  ــي  ه ــيء/  �س

ــر  وغي ــة  ملتوي طــرق  باســتخدام 

حســب   )
ً
ســري)غالبا وبشــكل  شــرعية 

ــة  ي ذات حــة  ملصل املــرء  يســتهدفه  مــا 

جتمعيــة، وبذلــك  تناقــض املتطلبــات امل

ــة  حال ل تؤســس  مصــدات  ــى  إل تتحــول 

ــر  عب ــف  خل ال ــى  إل والرجــوع  ــكاس  ت االن

جهــل، ومــن  ــى وال نشــر الفســاد والفو�س

مرتكــزات  ــي  ف تنخــر  هدامــة  ــة  ي عمل ــم  ث

ــم  جتمــع، مشــوهة األخــالق والقي ــاء امل ن ب

ــات  ي ــواع عمل أن ــه، وأخطــر  في الســامية 

غــش  هــو  جتمعــات  امل ــاة  حي ــي  ف الغــش 

ــات. االمتحان طــاوالت  ــى  عل ــة  ب الطل

أحــد  ــب  كت الصــدد  هــذا  ــي  وف

ــن:  ي جامعي ال األســاتذة 

ــل  ــى قناب ــاج إل ــة ال يحت ــر أي أم تدمي

ــخ بعيــدة املــدى، ولكن  ــة أو صواري نووي

ــم  ي ــة التعل ــى تخفيــض نوعي ــاج إل يحت

ــش!!!  ــة بالغ ــماح للطلب والس

ــب  طبي ــد  ي ــى  عل ــض  املري فيمــوت 

بالغــش! ــح  نج

ــدس  مهن ــد  ي ــى  عل ــوت  البي ــار  ه ن وت

بالغــش! ــح  نج

ــد محاســب  ــى ي ونخســر األمــوال عل

ــح بالغــش! نج

ــح  ــيخ نج ــد ش ــى ي ــن عل ــوت الدي ويم

ــش! بالغ

قــاض  ــد  ي ــى  عل العــدل  ــع  ويضي

بالغــش! ــح  نج

ــاء  ــي عقــول األبن جهــل ف ــى ال ويتف�ض

ــح بالغــش!.  ــم نج ــد معل ــى ي عل

انهيار التعليم = انهيار األمة 

ٌل إنكليزي:
َ
ث وهناك َم

- خطأ الطبيب يدفن تحت األرض.

ى األرض. - خطأ املهندس يقع عل

ــى  عل ــي  فيم�ض ــم  املعل خطــأ  أمــا   -

. ألرض ا

فهد يوسف
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والِحســبة  والفــدى  األتــاوى  وفــرض 

الكفــر،  ومحاربــة  والــزكاة  الجزيــة  باســم 

لــدى   
ً
وتناولهــا ســلعة املــرأة  الحجــر علــى 

ممارســة  منــع  نمــوذج  الرجــل...  ســيدها 

السياســة وقمــع حريــة الــرأي والصحافــة 

واألكل  اللبــاس  اقتنــاء  حريــة  وتقييــد 

نمــوذج  واملوســيقى...  والغنــاء  والشــرب 

الفو�ســى والفلتــان، محــو طــرٍف لطــرف 

البيعــة  نمــوذج  مثلــه...  إســالموي  آخــر 

االنتخــاب  حريــة  وليــس  والطاعــة 

للقيــم! والــوالء  واالختيــار 

رأينــا  كــرام...  يــا  ســادة  يــا  نعــم 

نموذجهــم، القتــل والتعذيــب، الخطــف 

والغنيمــة،  النهــب  تعســفي،  واالعتقــال 

التنــازع واالقتتــال،  الســلب واالســتيالء، 

واألشــجار،  الغابــات  وذبــح  الســرقات 

قطــع أشــجار التيــن والزيتــون وهــي حبلــى، 

تلــك التــي باركهــا هللا فــي كتابــه العزيــز!... 

وتدميــر  بــل  واآلثــار،  املــزارات  تدميــر 

اإلنســان!

والتنميــة  العدالــة  تركيــا-  تــرى  فــال 

أردوغــان  طيــب  رجــب  ورئيســها 

تلــك النمــاذج  فــي التســتر علــى  غضاضــة 

ورعايتهــا،  وحمايتهــا  بــل  القروســطية، 

واألصــل...  الطينــة  ذات  مــن  حزبــه  ألن 

فتنزعــج مــن أي نمــوذٍج ســورٍي آخــر يشــع 

منــه نــور الخــالص مــن الظــالم والظامليــن.

بكاٌء على السيادة ... تتمة

ف  دي�ي ف �ي ك�ج معبٍد للإ أرمينيا... افتتاح أ

ــن  ي ب تضــم  ــا  ي أرمين ــة  جمهوري

كــردي  ــف  أل  /40/ ــي  حوال ــا  ه ات مكون

نســمة-  ــن/  ي مالي  3/ أصــل  مــن  ــدي  إيزي

ــرون؛  ي كث ــم  ه من جــر  إذ ه عــدد ســكانها، 

ــة  العرقي ــم  ه ت بهوي اعترفــت  وقــد 

إســهاماتهم  ــم  ه ل كان  ــث  حي ــة،  والديني

أسســوا  إذ  والثقافــة،  األدب  مجــال  ــي  ف

العــدد  صــدر  ــي  ت ال ــازة«  ت ــا  »ري ــدة  جري

ــة  ن بمدي  1930 آذار   25 ــي  ف ــا  ه من األول 

ــة  )الكرمانجي ــة  الكردي باللغــة  يريفــان 

ــة  الالتيني حــروف  وبال الشــمالية( 

الكــردي  ــي  الروائ ــب  الكات ــا  ــي وضعه ت ال

العــام 1929،  ــي  ف شــامو   عــرب  الشــهير 

ــاح إذاعــة يريفــان؛ ومن  ــي افتت وشــاركوا ف

جــال. امل هــذا  ــي  ف المعــة  أســماء  ــم  ه بين

ــر  ــدة، خب ــالم عدي ــائل إع ــت وس تناقل

ــاء مــن  ــاح املعبــد، حيــث حصــل وجه افتت

ــص  ــى ترخي ــام 2015 عل ــي ع ــن ف ي اإليزيدي

ــة أكناليــج الواقعــة  ــاروا قري ــه، واخت بنائ

إذ  يريفــان،  مــن  كــم   35 مســافة  ــى  عل

ــرة  ي كب ــة  قب ــوه  وتعل أبيــض  ــاء  ن ب يرتفــع 

ــي بشــكل  ن ــث ب ــرة، حي ــب صغي وســت قب

ــد  ــر املعاب عــدُّ مــن أكب ــل، وُي فاخــر وجمي

ــش- 50  ــد الل ــى معب ــة، ولكــن يبق اإليزدي

 
ً
جــا مح العــراق  املوصــل-  شــمال  كــم 

ــم،  العال ــي  ف ــن  ي اإليزدي ــع  جمي  ل
ً
أساســيا

ــة  ني الدي ــه  ت ورمزي قدســيته  ــه  ول

ــة. والتاريخي

ي القرية ثالثة آالف و/300/  يعيش ف

ــدي،  إيزي  /150/ ــم  ه بين مــن  نســمة، 

ــدي  اإليزي األعمــال  رجــل  ــا  ه من وينحــدر 

ــاء  ــرزا ســليمان الــذي تكفــل ببن ــري مي ث ال

ــد  بمعب ي  فســم ــه،  نفقت ــى  عل ــد  املعب

 
ً
أيضــا يضــم  وهــو  ــوان(،  دي ــري  مي ــة  )قب

.
ً
ومتحفــا ــة  ديني مدرســة 

األحــد  ــوم  ي خاصــة،  وبمراســم 

ــة  وإزال ــد  املعب ــاح  افتت ــم  ت ــول،  ل أي  29

ــة  ــاٍل للناشــطة اإليزيدي الســتار عــن تمث

ــم  تنظي ســر 
َ
أ مــن  ــة  الناجي مــراد-  ــا  نادي

ــزة  جائ ــت  ال ن ــي  ت وال ــي  اإلرهاب داعــش 

آخــر  ــاٍل  تمث وعــن   ،2018 للســالم  ــل  نوب

ــوة  صه ــى  عل ــدي«  عب »درويشــيه  ـــ  ل

ــة  كردي ــة  ي غنائ حمــة  مل بطــل  حصــان- 

ــر مــن  ــك بحضــور جمــٍع غفي شــهيرة، وذل

ــم،  العال أنحــاء  ــع  جمي مــن  ــن،  ي اإليزدي

ــات  ــي بعث ــن وممثل ي ومســؤولين حكومي

ــون عــن  ــا، وممثل ي ــي أرمين دبلوماســية ف

ــم  ــي العــراق والقائ ــة ف الطائفــة اإليزيدي

.
ً
أيضــا ــة  العراقي الســفارة  بأعمــال 

ــة أرمينيا  هــذا ووجــه رئيــس جمهوري

ــذه  ه ب ــة  نئ ته ــن سركيســيان رســالة  أرمي

ــا- حســب »أرمــن  ه ــي جــاء في املناســبة، الت

ــرس«:  ب

الشــقيق  ــدي  اليزي الشــعب  ــئ  »أهن

ــد  معب ــاح  وافتت ــس  تكري ــى  عل بصــدق 

ــى مــدار قــرون تعــد  ــاوس... عل ت ــك  ي ميل

مــن  ــد  للعدي  
ً
ــا وموطن  

ً
ــا وطن ــا  ي أرمين

ــم  ه ت بحماي ــا  قمن ــن  الذي ــن  ي اليزيدي

ــاح هــذا  . مــع افتت
ً
ا ــا ســوي ــا وتطورن ن وبني

ــة  ــوم أصبحــت األرض األرمني ي ــد ال املعب

ــا  ن ــة إلخوان ــاة الروحي حي  لل
ً
 مركــزا

ً
أيضــا

ــة. اليزيدي ــا  ن وإخوان

ــا  جهدن قصــارى  ــذل  ب ن أن  ــي  ينبغ

ــا بصــرف النظــر  ــي أرميني جميــع مواطن ل

ــة  القومي أو  ــة  ي ن الدي ــم  ه ت هوي عــن 

ــة  حماي ل ــة  الكامل الفرصــة  إلتاحــة 

ــي  الروح ــم  ه وتراث وتقاليدهــم  ــم  ه لغت

ــي. ف لثقا وا

ى أن يجلب هذا املكان املقدس  أتمن

ــالت  لعائ ــة  والرفاهي الســالم  ــد  جدي ال

ــم  ه حيات ــري  ث وي ــة  اليزيدي ــا  مواطنن

ــة«. والثقافي ــة  الروحي

ــد مــن املصــادر تقــول  ُيذكــر أن العدي

ــم  العال ــي  ف ــن  املهاجري ــن  ي اإليزدي عــدد 

وهــم  ــون،  ي مل  /2.5/ ــي  حوال ــى  إل يصــل 

ـــ /72/ جريمــة  ل ــم تعرضــوا  ه ــون أن يقول

ــي  ــد تنظيــم داعــش ف ــى ي ــادة، آخرهــا عل إب

ــام 2014م،  ــراق ع ــتان الع ــنجار- كردس س

منطقــة  ــي  ف ــم  ه من املتبقــون  ــزال  ي وال 

ا يتعرضــون  عفــري- شــمال غــرب ســوري

ــي  الترك ــالل  االحت ــد  ي ــى  عل ــاد  لالضطه

ــه. ومرتزقت

 
ً
ا ــد ســلوان ــاح هــذا املعب ــر افتت ب ويعت

ــم،  العال ــي  ف ــن  ي اإليزدي ــع  جمي لنفــوس 

ــذي  ال ــم  واألل حــزن  ال عــن  ــم  ه ل وعــزاًء 

ــم  بحقه ــم  جرائ ال ــكاب  ارت مــن  ــم  ه أصاب

ــدة. عدي ــخ  وتواري مواقــع  ــي  ف

»من صفحة أرمن سوريا«

نية دينة السل�ي ن« �ج
گ

ي� ي عيد »مھر
ف
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ــة  ي وممثل ياســنا  منظمــة  مــن  وبدعــوة 

األوقــاف  وزارة  ــي  ف الزرادشــتيين 

مــن  وفــد  شــارك   ، ــة  ني الدي والشــؤون 

حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة 

ــد  عي ــة  ي احتفال ــي  ف ــي(  يكيت  ( ــدة  الوحـ

آزادي  حديقــة  ــي  ف ــك  وذل  « ــگان  »مهري

كردســتان  الســليمانية-  ــة  ن مدي وســط 

لعــراق. ا

ــل  ممث محمــد  محمــود  الوفــد  ضــم 

مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي و  حــزب  ال

ــي  ــزان كمروك ــو وري ــح مام ــة، صال املنظم

. الســليمانية  فــرع  مــن 

ــب  بالترحي ــة  ي االحتفال ــدأت  ب

صمــت  دقيقــة  والوقــوف  ــوف  بالضي

ــي  ممثل ــي  وُدع الشــهداء،  أرواح  ــى  عل

شــعلة  إليقــاد  املشــاركة  ــات  ي الفعال

مســؤول  ــى  ألق ــم  ث  ،« ــگان  »مھری ــد  عي

كلمــة  ــا  ه ت ل وت كلمــة  ياســنا  منظمــة 

حفــل  ال ــل  وتخل الزرادشــتيين،  ــة  ل ممث

ــة. فلكلوري ــكات  ودب ــة  ي غنائ فقــرات 

ــى  إل ــدة  الوحـ حــزب  ــل  ممث ــي  ودع

ــى  فألق ــر،  التقدي درع  الســتالم  املنصــة 

ــن  القائمي ــا  ه في ــأ  هن ــة،  مقتضب كلمــة 

ــگان،  مھری ــد  عي مراســم  ــاء  إحي ــى  عل

ــخ الكــردي بشــكٍل  وناشــد لدراســة التاري

وقائعــه  ــى  عل حفــاظ  لل ــك  وذل واســع، 

القادمــة،  ــال  لألجي ــه  ونقل ــه  ومحطات

لتســمية  ــرد  ـ
ُ

الك ــات  أمه ناشــد  كمــا 

. ــة  الكردي باألســماء  ــن  ه أطفال
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الســوري  االئتــالف  جلســات  الترـكـي  العلــم  ُيفــارق  ال 

ـــرد 
ُ

 بحضــور بعــض )الك
ً
املعــارض وحكومتــه املؤقتــة- طبعــا

املؤتمــرة  امليليشــيات  عناصــر  صــدور  وال  الجيديــن(، 

 وبكثافــة فــي مناطــق 
ً
بفرمانــات أردوغــان، وهــو املرفــوع عاليــا

مــا تم�ســى بـــ )درع الفــرات وغصــن الزيتــون( الســورية، وكأنــه 

 للظفــر 
ً
ريــق الــدم الســوري غزيــرا

ُ
نيشــان البطولــة والفــداء، أ

.
ً
بــه أوال

احتالل تركيا ملناطق سورية وأنشطة سيادية متعددة، 

تقبلهــا تلــك املعارضــة املتملقــة وشــخوصها املتلونيــن، لطاملــا 

أنهــا مــن صناعــة ســلطانهم الجديــد!... تغيــرات ديموغرافيــة 

تفجيــرات  اســتقرار،  وال  أمــان  ال  هــا،  يعمُّ وفو�ســى  وتقاتــل 

ومتطرفــون  إرهابيــون  وفســاد،  منازعــات  وســرقات، 

يصولــون ويجولــون، مــن داعــش ونصــرة وغيرهمــا، وتغــض 

 فــال تراهــا؛ وتأتــي لتتبجــح بالقيــم الوطنيــة 
ً
العيــن عنهــا أيضــا

ترابهــا!  ووحــدة  ســوريا  ســيادة  علــى  وتتباـكـى  واإلنســانية، 

الشــعب  ـــرد ووحـــدات حمايــة 
ُ

الك  علــى 
ً
الُتهــم جزافــا فُتلقــي 

وفــي  وإرهابيــة...  انفصاليــة  نعــوٍت  ومــن   ،YPG-YPJ واملــرأة 

الذيــن  مشــاركون،  جيديــن(  ـــرٌد 
ُ

)ك ولألســف،   
ً
أيضــا هــذا 

تماهــوا مــع الخطــاب التركــي، ليقولــوا: إن الفصائــل املســلحة 

املتواجــدة فــي عفريــن وطنيــة، بينمــا قــوات »قســد« إرهابيــة!

لــَم ال!... وراعيهــم تنظيــم اإلخــوان املســلمين أيــد عــدوان 

جانــب  إلــى  وقوفــه   
ً
نهــارا  

ً
جهــارا وُيعلــن  عفريــن،  علــى  تركيــا 

تهديــدات تركيــا بإزالــة قــوات »قســد« مــن الوجــود وإقامــة 

لتســرح  هواهــا،  علــى  ســوريا  وشــرق  شــمال  فــي  منطقــٍة 

وتمــرح فيهــا تشــكيالت اإلســالم السيا�ســي مثــل باقــي مناطــق 

شــمال ســوريا الواقعــة تحــت النفــوذ الترـكـي؛ لتذهــب دمــاء 

فــي  شــاركوهم  الــذي  العالــم  وأحــرار  أبطالنــا  وتضحيــات 

.
ً
منثــورا هبــاًء  داعــش  دولــة  علــى  القضــاء 

 لإلخــوان 
ً
 فكريــا

ً
لــَم ال!... واســتنبول احتضنــت مؤتمــرا

فــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن  شــخصية   /500/ بحضــور 

14-15 أيلــول، تحــت عنــوان: »اإلخــوان املســلمون.. أصالــة 

عقيــدة  هــي!  هــي  نعــم  الرســالة«...  واســتمرارية  الفكــرة 

إســالمية  دولــٍة  بنــاء  ســبيل  فــي  الجهــاد  رســالة  وفريضــة، 

وصهــر  والسياســة،  الدولــة  فــي  الديــن  ودمــج  نموذجيــة، 

أحــد. واحــدٍة  شــرعٍة  بوتقــة  فــي  املختلــف  اآلخــر 

اإلســالمية  )الدولــة  مــن  نماذجهــم  رأينــا  لقــد  نعــم!... 

والحكــم الرشــيد(، دولــة داعــش فــي العــراق وســوريا، وإمــارة 

عفريــن  فــي  جهاديــة  ميليشــيات  ومرابــع  إدلــب،  فــي  النصــرة 

واعــزاز والبــاب وجرابلــس... نمــوذج قطــع الــرؤوس وتعليقهــا 

فــي الســاحات العامــة، قطــع األيــادي وجلــد الرجــال والنســاء 

أمــام العــوام، ســبي النســاء واغتصابهــن واســترقاق الرجــال 

النخاســة،  ســوق  فــي  وبيعهــم  واألطفــال 

 على السيادة...
ٌ
بكاء

 لنماذج قروسطية
ٌ
ورعاية

» بصمات األمل «... أطفال عفرين يرمسون أطول لوحة

لقاء مع الفنانة التشكيلية الكردية نسرين بايام

ــر،  والتدمي العــدوان  ــا،  التراجيدي عــن   
ً
ــرا ي تعب

ــزوح  ن ال ــات،  والذكري ــازل  املن ــال،  جب وال الطبيعــة 

ــن،  عفري ــاء  ن أب مــن  طفــل  ألفــا  رســم  ــاة،...  واملعان

ــزوح،  ن ال ومخيمــات  الشــهباء  مناطــق  ــي  ف يعيشــون 

ــر  مت  /500/ بطــول  قمــاش  مــن  ــة  فني لوحــٍة  أطــول 

ضمــن  ــي  الرئي�س الشــارع  ــي  ف ســم،   /160/ وعــرض 

ــة  وكال مــن  ــٍر  وتحضي ــٍم  بتنظي ســردم،  ــم  مخي

مقاطعــة  ــي  مثقف اتحــاد  مــع  بالتنســيق  »رومــاف« 

عفرين، وذلك يوم اإلثنين 2 أيلول 2019، بمناســبة 

آالن  الطفــل  لغــرق  الرابعــة  الســنوية  الذكــرى 

ــواحل  ــة الس ــر قبال ــي البح ــي ف ان ــي كوب ــن أهال ــردي م ك

2015م. عــام  ــة  ي الغرب ــة  التركي

ــق آالن، وُزينــت  خيــم بصــور الطفــل الغري ــن امل ُزي

األطفــال  وانكــب  ــون،  ت الزي بأغصــان  الرســم  ــش  ري

ــي  ــة مــن فنان ــة نخب ــة برعاي ــار امللون ــب األحب ــى عل عل

نفوســهم  ــي  ف ــج  يختل مــا  ليرســموا  التشــكيليين، 

لتغــدو  ــم(،  األل )بصمــات  ــوان  عن تحــت  ــة،  ئ البري

ــرة. معب ــة  ل جمي فسيفســاء  اللوحــة 

رقــص  لوحــات  ــة  ي الفعال ــة  اي نه ــي  ف ــت  وكان

التابعــة  ســنين 
ُ
امل فرقــة  مــن  ــة  ي ن عفري ــة  فولكلوري

والفــن. الثقافــة  ــة  لهيئ
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وتذوقــه،  الفــن  عــن  ــد  املزي معرفــة  ــدف  »به

ــُع  ــا يتمّت خصــوص مل ــى وجــه ال ــه عل ي من والتشــكيل

ــي  ــون، نلتق ــم الفن ــي عال ــزة ف ــة متمي ــه مــن أهمي ب

لقــاٌء  ــا  ن ل كان  ورّواده،  الفــن  هــذا  ــي  محترف مــع 

املهندســة  ــة،  الكردي التشــكيلية  ــة  الفنان مــع 

ــي  نق�س أن  نأمــُل  ــام،  اي ب نســرين  ــة  املعماري

ــل  جمي ال الفــن  هــذا  رحــاب  ــي  ف  
ً
ممتعــا  

ً
ــا وقت  

ً
معــا

الســاحر.« ــه  عامل عــن  ــد  املزي ومعرفــة 

هيئة التحرير

ــدة«  ـ »الوحـ ــدة  جري ــُب  ترّح  ،
ً
ــة بداي س1- 

ــّراء  ــها لق  نفَس
َ

ــّرف ــأي أن تع ــرين، وترت ــة نس بالفنان

ــة. الثقافي ــا  ه صفحات

ــة  ل لعائ ي  القامشــل ــة  ن مدي ــي  ف ــدت  ول  -

مؤلفــٍة  ــٍة  ل لعائ الصغــرى  ــت  البن ــُت  كن ــة...   كردي

ــا  ن ت برعاي ــْت  تكفل وأٍم  ــٍد،  وأٍخ وحي ــواٍت 
َ

أخ مــن ســّتِ 

ــي للمــرة  ــزوج أب ــا بعــد أن ت ه ت ل ــف عائ ــي كن لوحدهــا ف

ــاة لوحدهــا مــع  حي اهــا تواجــه عــبَء ال  إّي
ً
ــاركا ــة ت ي الثان

 ،
ً
ــال  جمي

ً
ــاًء واســعا ــّدي كان فن ــُت َج ي ســبع أطفــال... ب

ــُش  ــت تعي ــرة... كان  كثي
ٌ

ــرف ــه غ  ب
ُ
ــط 13تحي


