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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.

»إن هــذا العالــم الملــيء باآلثــام لــم يصــل إلــى تلــك الدرجــة، إال ألن كل 
إنســان قــد أعطــى لنفســه الحــق فــي أن يحكــم« 

ألبير كامو
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/313/ تشرين األول 2019 م - 2631ك          الثمن: 100 ل.س

العدوان الرتكي على األمان واالستقرار... إدانات سورية وكردستانية ودولية واسعة

ــي  ف ــة  املتدخل ــدول  ال ــزال  ت ال 

مباشــر  بشــكل  الســوري  الشــأن 

ــى  تتعاط ــاد  ب ال ــى  عل واملتصارعــة 

بمنطــق  املســتفحلة  ــا  ه أزمت مــع 

تحــت  مــن   - والتفاهمــات  الصفقــات 

ــات   مــن أولوي
ً
ــا - انطاق

ً
ــا ــة أحيان الطاول

وإن  مفضوحــة،  ــا  ه أن رغــم  ــا،  حه مصال

الســوري  الشــعب  حســاب  ــى  عل ــت  كان

األزمــة  تتعقــد  ــي  وبالتال ــه؛  أبنائ ودمــاء 

حــّل  ال ســبل  بعــض  ــي  أت وت وتطــول، 

غــرار  ــى  عل وعرجــاء،   
ً
ــورة مبت ســاقة 

ُ
امل

تشــكلت  ــي  ت ال الدســتورية  ــة  جن الل

الشــعب  ــل  تمث ال  ــي  فه  ،
ً
مؤخــرا

عــادل  بشــكٍل  ــه  ات مكون ــكل  ب الســوري 

إقصــاء  ــم  ت ــه  وأن  
ً
خاصــة ــي،  وحقيق

كمكــون  ــا  ه في ــل  التمثي مــن  ــرد  ـ
ُ

الك

ــم  ه ل الســوري،  النســيج  ــي  ف أســاس 

وازن  وعســكري  ــي  سيا�س حضــور 

ــس  ي ول الســورية،  الســاحة  ــى  عل

ــي  ف ــارز  ب ال دورهــم  أحــد  ــى  عل بخــاف 

وضــد  والتطــرف  لإلرهــاب  التصــدي 

ــح  وفض التوســعية  ــا  تركي أطمــاع 

فمــن  ــدة؛  جدي ال ــة  ي العثمان ا  سياســاته

وإقصــاء  ــش  تهمي ــث  2 العب

عفرين حتت االحتالل: جرائم القتل العمد واالختطاف 
واالعتقاالت العشوائية وسرقات موسم الزيتون واضطهاد اإليزيديني

فــي  تحســن  وال  اســتقرار،  وال  أمــان  ال 

األوضــاع اإلنســانية، بــل تســتمر االنتهــاكات 

منطقــة  فــي  املرتكبــة  والجرائــم  اليوميــة 

عفريــن مــن قبــل ســلطات االحتــال الترـكـي 

الوطنــي  )الجيــش  تســمى  ممــا  ومرتزقتهــا 

لضــرورات  تجميعــه  تــم  الــذي  الســوري( 

ميليشــيات  بقايــا  مــن  التركيــة  األجنــدات 

إســامية متطرفــة، وتابــع املكتــب اإلعامــي 

فــي  )يكيتــي( عملــه  الوحـــدة  لحــزب  عفريــن 

وتقييمهــا. الوقائــع  وتوثيــق  رصــد 

= القتل العمد:

األول،  تشــرين   4 الجمعــة  فجــر   -

تعــرض املواطــن عدنــان رشــيد أميــر /59/

ميدانكــي-  بلــدة  مــن   
ً
4 عامــا

وداع السياسي الكردي السوري البارز 
عبد احلميد درويش إىل مثواه األخري

ــَد 
َ

ق
َ
ــة ف ي ــة مفصل حظــٍة تاريخي ــي ل ف

ــة  وطني ــخصية  ش ســوريا  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك

 
ً
خســارة شــكل  ــذي  وال ــارزة،  ب سياســية 

 
ً
وخســارة والســوريين،  ــرد  ـ

ُ
الك لعمــوم 

بشــكل  الســورية  ــرة  جزي ال جتمــع  مل

حفــاظ  ــي ال ــر ف ــه دوٌر كبي ــا كان ل خــاص، مل

ــش  ــس العي ــة وأس ــط الوطني ــى الرواب عل

 ،
ً
ــات ســوريا جميعــا ــن مكون ي املشــترك ب

ــروح  وال ــي  األهل الســلم  ترســيخ  ــي  وف

حــوار  ال بســبل   
ً
متمســكا اإلنســانية، 

ــف. العن ــذ  ب ون والتواصــل 

3 الوداع والتشييع
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»قســد«  ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ا  ســوري ــس  مجل السياســية  ــا  ه ت ومظل

ــة، وإن  ي الذات مــع اإلدارة  ــة  الديمقراطي

ــة  تركيب ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك بعــض  ــاك  هن كان 

ــاف  ت االئ ــة  ي آل خــال  مــن  ــة  جن الل

ــي.  الترك ــب  جان لل ــن  ه املرت الســوري 

ــبة  ــة مناس ــر أرضي
ُ
وف

َ
ــدم ت ــى ع  إل

ً
ــة إضاف

إجــراءات  مــن  ــة،  جن الل عمــل  لنجــاح 

املتنازعــة  األطــراف  ــن  ي ب الثقــة  ــاء  ن ب

ــي  ف ــاة اإلنســانية  ــف مــن املعان والتخفي

الســوري. الداخــل 

إعــزاز  ملناطــق  ــي  الترك ــال  االحت

ومــن  2016م،  عــام  ــس  ل وجراب ــاب  ب وال

2018م،  عــام  ــن  عفري ملنطقــة  بعدهــا 

ســري  ــى  عل ــد  جدي ال العــدوان   
ً
ــا ي وحال

ي)تل  ســب وكــري  ــن(  العي )رأس  ــه  ي كان

ا  ــوري ــرق س ــمال ش ــا بش ــض( وغيرهم أبي

ضمــن  جــاء  2019م،  األول  تشــرين  ــي  ف

ــة  واملهين الســيئة  الصفقــات  ــك  ل ت

ــة  وبمثاب  
ً
ــا عموم الســوري  للشــعب 

ــر  ي  وتغي
ً
ــرد خصوصــا ـ

ُ
ــي للك ــر عرق تطهي

ى  مســع ــي  ف ــم،  ملناطقه ــي  ديموغراف

ــة الشــعب  ــى »وحــدات حماي القضــاء عل

ــي  ت ال »قســد«  و   »YPG-YPJ ــرأة  وامل

ــة  الدول دحــر  ــي  ف بجــدارة  ســاهمت 

ــي  ــة النصــرة ف ه اإلســامية املزعومــة وجب

بينمــا  ي،  الشــمال ــا  وريفه ــب  حل ي  شــرق

ــر  تحري ــة  وهيئ »داعــش«  ــا  بقاي ــى  تحظ

ــن  ( وحــراس الدي
ً
الشــام )النصــرة ســابقا

ميليشــيات  مــن  وغيرهــا  ي  والتركســتان

ــٍة  وحماي ــٍة  برعاي متطرفــة  إســامية 

ــل وتســتخدمهم ضــد »قســد«،  ــة، ب تركي

عــن  ــي  وأمريك ــي  رو�س تغــاٍض  ظــل  ــي  ف

واســتفادة  ــا،  ه ومرتزقت ــا  تركي ســلوك 

ــال الصــراع  ــى حب اللعــب عل مــن  أنقــرة 

ــن. ي العظميت ــن  ي ت الدول ــن  ي ب

ي  الشــعب االلتفــاف  ــى  عل  
ً
عــاوة

ــري  جماهي ال ــد  والتندي »قســد«  حــول 

الســورية  حكومــة  ال ــي،  الترك للغــزو 

ــش  جي ــى ال ب ــل ول ، ب
ً
ا ــه رســمي ت  دان

ً
أيضــا

ــر  ــي نش ــة ف ي ــب اإلدارة الذات ــوري طل الس

ــة  حدودي ال املواقــع  ببعــض  ــه  وحدات

مــع  تفاهــٍم  ضمــن  ــج  منب وأطــراف 

ــة  حكوم ــت ال ــي، وإن كان ــش الرو�س جي ال

حــوار مــع »قســد«  ــي ال عــْد ف ــر جــادٍة َب غي

ــوٍل  حل وضــع  ألجــل  ــة  ي الذات واإلدارة 

ــل  ب ــع،  جمي ال حقــوق  تضمــن  ــة  وطني

ــت  ــردد؛ كمــا تعال تتعامــل باســتعاء وت

مــن  ــة  ل نبي وأصــوات  مســؤولة  مواقــف 

ــن العــدوان  ــا تدي داخــل ســوريا وخارجه

 
ً
 صريحــا

ً
ــا إعان ــي  يقت�س ــذي  ال ــي  الترك

ــرد  ـ
ُ

الك بعــض  مــن  ــه  ت بإدان  
ً
حــا وواض

ــة  مظل تحــت  أنقــرة  مــع  ــن  املتناغمي

 
ً
خدمــة ــي،  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت االئ

ــز العمــل  ــت الكــردي وتعزي ــب البي لترتي

ــاك  هن كمــا  أفضــل،  بشــكل  املشــترك 

القــوى  بعــض  ــدى  ل وتنصــل  ــر  تقصي

ــة  بالرواي ــرة  املتأث الســورية  ــة  ي العرب

ــداء  إب مــن  القطــري  ــال  وامل ــة  التركي

العــدوان  ــك  ذل ــن  يدي ــي  وطن موقــٍف 

ــرد واألمــان واالســتقرار  ـ
ُ

للك ســتهدف 
ُ
امل

املناطــق. ــك  ل ت ــي  ف الســائدين 

ــزز إرادة  ــرد ويع ـ
ُ

ــدور الك ــج ص ثل ــا ُي م

ــي  الوع درجــة  هــو  ــم،  ه لدي الصمــود 

ــم،  ه أبنائ ــه  ب ــى  يتحل ــذي  ال والتاحــم 

يســطرها  ــي  ت ال البطــوالت  ــك  ل وت

حــرب  ال ــة  آل وجــه  ــي  ف »قســد«  ــو  ل مقات

ــن  ــم التضام ج ــة، وح العســكرية التركي

التظاهــرات  ــك  ل ــم وت ي معه الكردســتان

ي عمت مدن كردستانية وأوروبية،  الت

ــن  الكبيري ــد  ي والتأي والتعاطــف 

ــرأي العــام  ــى مســتوى ال لقضاياهــم عل

مــن  ــات  املئ ــدى  ول ــي  الدول ي  والشــعب

واملنظمــات  ــات  والبرملان حكومــات  ال

ترجــم بشــكٍل 
ُ
ــم ت ووســائل اإلعــام، وإن ل

ــع وقــوع العــدوان  ــى قــرارات تمن ــال إل فعَّ

ــا  ــردع تركي ا وت ــى شــمال شــرق ســوري عل

ــي  ــحاب مــن األرا�س ــى االنس ــا عل وترغمه

ــا. ه ت احتل ــي  ت ال الســورية 

املؤامــرة  ــات  نظري عــن   
ً
ــدا بعي

ــى  ــؤولية، نبق ــن املس ــس ع ــأي بالنف ن وال

نحــن الســوريون املســؤولون بالدرجــة 

ــادرة  املب ــا  وعلين ــا،  أوضاعن عــن  ــى  األول

حــوار  وال التواصــل  أواصــر  ــز  تعزي ــى  إل

ــكل  ب ومعارضــة،   
ً
حكومــة ــا،  ن بين

وقناعــة  ــة  بجدي ــة،  الوطني ــا  أطيافه

ــاء أســس العيــش املشــترك  ن تامــة، نحــو ب

ــا،  ألزمتن طمــوح  عــادل  ــي  سيا�س وحــٍل 

االســتبداد  ــى  عل ــق  الطري لنقطــع 

أطمــاع  ــى  وعل واإلرهــاب،  والتطــرف 

ــرد  ـ
ُ

للك ــا  ه وعدائ التوســعية  ــا  تركي

ملناطــق  ــا  ه احتال ــاء  ه وإلن الســوريين، 

ا. ســوري شــمال  ــي  ف ــدة  عدي

العدوان التركي على األمان  ... تتمة

منظامت حقوقية ومدنية تناشد الرئيس نيجريفان بارزاين للضغط عىل احلكومة الرتكية إليقاف هجامهتا
ا  بعــد إلقــاء كلمــاٍت مــن قبــل ) »ميدي

ــن  ّي ل ممث عيســو«  ــي  و«عل محمــود« 

ــدو  عي »كاوا  ــا،  ن إيزدي مؤسســة  عــن 

ــة  ــن لتنمي ــر منظمــة جفي ــاري« مدي خت

كردســتان  ــم  ي إقل مــن  القــادم  جتمــع  امل

 
ً
ــا ــو نعســو« ممث العــراق، »حســين نورل

حــول  ــة(  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ عــن 

ــراء  ــوريا ج ــرق س ــمال وش ــي ش ــاع ف األوض

ــة،  حقوقي جلســٍة  ــي  ف ــي،  الترك الغــزو 

بالتعــاون  ــا  ن إيزدي مؤسســة  ــا  ه نظمت

 12 الســبت  ــوم  ي ــن،  جفي منظمــة  مــع 

ــد  دورتمون ــة  ن مدي ــي  ف األول،  تشــرين 

ــن  ومثقفي ــاب  كتَّ بمشــاركة  ــة،  ي األملان

ــاري  خت كاوا  تســليم  ــم  ت وسياســيين... 

ــي  بارزان نيجيرفــان  ــى  إل ــة  موجه رســالة 

ــة  ــراق موقع ــتان الع ــم كردس ــس إقلي رئي

ــة  ي مدن منظمــة  عشــرة  ــي  اثنت مــن 

حقــوق  ل الســوري  )املرصــد  ــة  وحقوقي

ــة،  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ اإلنســان، 

ــة  حقــوق اإلنســان، جمعي مركــز عــدل ل

ــددة، منظمــة  الدفــاع عــن الشــعوب امله

»مــاف«،  ســوريا  ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

اإلنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي

اإلنســان  حقــوق  ــة  جن ل النمســا،  ــي  ف

ــاد  مهاب منظمــة  »مــاف«،  ســوريا  ــي  ف

ــق  ي توث مركــز  اإلنســان،  حقــوق  ل

منظمــة  ســوريا،  شــمال  ــي  ف ــاكات  ه ت االن

ــا لرصــد  ن ــا حــدود، مؤسســة إيزدي كــرد ب

ــة  جمعي اإلنســان،  حقــوق  ــاكات  ه ت ان

ــه  ب تطال ــكا(،  جي بل  – ــة  الكردي ــي  هيف

ــى: عل بالعمــل  ــا  ه في

ألجــل  ــة  ي فعل بخطــوات  التقــدم   -1

ــة  التركي حكومــة  ال ــى  عل الضغــط 

ــى  عل العســكرية  ــا  ه جمات ه إليقــاف 

ــي  أت ــث ت مناطــق الشــمال الســوري، حي

ــل  ــع الفصائ ــاون م ــات بالتع جم ــذه اله ه

الســورية  للمعارضــة  املتطرفــة 

ــي  ف املســتمرة  ــا  ه بانتهاكات املعروفــة 

. ــن ي عفر

ــود  جه ال كافــة  ممارســة   -2

جتمــع  امل لدفــع  ــة  ي الدول الدبلوماســية 

والتوجــه  ــي  الترك الغــزو  ــة  إلدان ــي  الدول

مشــروع  إلصــدار  األمــن  ــس  مجل نحــو 

حــرب الهوجــاء. قــرار مــن شــأنه إيقــاف ال

ــة  ي إغاث منظمــات  إرســال   -3

ــم  ي إقل مــن  ــة  وحقوقي وإنســانية 

تتعــرض  ــي  ت ال املناطــق  ــى  إل كردســتان 

الشــمال  ــي  ف ــي  الترك للقصــف 

اإلنســانية  األوضــاع  ملتابعــة  الســوري، 

. ــة قي حقو ل ا و

ــى  إل ــة  الرامي ــود  جه ال ــف  تكثي  -4

ــن  ــي ملنطقــة عفري ــال الترك ــاء االحت ه إن

ــن  ــة للمدنيي ــة لضمــان عــودة آمن الكردي

ــم. مناطقه مــن  قســًرا  ــن  جري امله

عــن  ــر  »تعب ــي  ت ال ــب  املطال هــذه 

ا  ســوري شــمال  شــعوب  تطلعــات 

تعصــف  ــي  ت ال اإلنســانية  األزمــة  تجــاه 

ــم  ي إقل حكومــة  ــا ل ومل  ،
ً
باملنطقــة مؤخــرا

ــي  وإيجاب فاعــل  دور  »مــن  كردســتان 

ى مر سنوات األزمة السورية، حيث  عل

ــة  ــا مســؤولية حماي ــى عاتقه ــت عل حمل

ــن  النازحي مــن  اآلالف  عشــرات  ــة  ورعاي

ــي  ف ــة  الكردي املناطــق  ــف  مختل مــن 

الرســالة. حســب  الســوري«-  الشــمال 
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ــي  الديمقراط حــزب  ال ــى  نع

ــي ســوريا ســكرتيره األســتاذ  ــي ف التقدم

فــارق  ــذي  ال ــش  دروي ــد  حمي ال ــد  عب

تشــرين   24 ــس  خمي ال ــاح  صب ــاة  حي ال

ــن  عي املوّدِ جمــوع  ــدأت  فب  ،2019 األول 

ــن  الدي ــوري  ن د.  قاعــة  ــى  إل بالتوافــد 

ــة  ن حــزب بمدي ــب ال ــي مقــّر مكت ظاظــا ف

ــى  ــرة عل النظــرة األخي قامشــلو، إللقــاء 

ــي  ــي اليــوم التال ــى املســاء. وف ــه، حت جثمان

مراســم  ــد  للفقي قيمــت 
ُ
أ جمعــة  ال

ــم  ث ــدي،  البل امللعــب  ــب  بجان تشــييع 

ــب  ومهي ــر  ي كب بموكــب  ــه  جثمان قــل 
ُ
ن

ــة – مســقط رأســه،  ي ــة القرمان ــى قري إل

ــا.  ه مقبرت ــي  ف ــرى  ث ال ــوارى  ُي ل

بشــكٍل  التشــييع  مراســم  جــرت 

حشــٍد  وبحضــور  ــق،  الئ حضــاري 

مــن  واســعة  ومشــاركة  ــري،  جماهي

ــة  ي والعرب ــة  الكردي السياســية  القــوى 

ورؤســاء  والكردســتانية،  والســريانية 

ــة  ــة والكردي ي ــل والعشــائر العرب القبائ

ــة  الكردي ــة  الثقافي ــات  الهيئ ــي  وممثل

جتمــع  ــي منظمــات امل ــة وممثل والوطني

ــن. ــرأة ورجــال الدي ــي ومنظمــات امل املدن

حضــور  بال ــب  الترحي وبعــد 

روح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  والوقــوف 

مــن  كلمــات  ــت  لقي
ُ
أ ــر،  ي الكب ــد  الفقي

ــة  اآلثوري املنظمــة  مســؤول  داود  )داود 

ــى-  ــاب العي�س ــد الوه ــة، عب الديمقراطي

جلس  جبل، ســليمان أوســو - امل بكارة ال

ــي  مح ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن

ــي  الوطن ــف  التحال ــي-  آل شــيخ  ــن  الدي

مســلم  ــح  صال ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  كلمــة 

ــد ضمــن  ــى دور الفقي PYD(، ركــزت عل

ــى  وعل ــة  الكردي ــة  الوطني حركــة  ال

 ،
ً
ــا الســاحة السياســية الســورية عموم

ــاع  ب ــف وات ــذ العن ــه لنب  دعوات
ً
ــا خصوص

ــي. الوطن ــف  والتآل حــوار  ال ــج  نه

ــي  الباق ــد  عب ــور  الدكت ــى  وألق

ــا  ه في ــد، شــكر  الفقي آل  كلمــة  ــش  دروي

تشــييع  ــي  ف مشــاركتهم  ــى  عل حضــور  ال

ــى عمــر جعفــر -  ــه، وألق فقيدهــم وعزائ

ــي  حــزب الديمقراط ــة لل ــة املركزي جن الل

تحــدث  ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

ــه  ونضال الراحــل  ــاة  حي عــن  ــا  ه في

حضــور  لل الشــكر   
ً
ــا مقدم ــل،  الطوي

 
ً
أحــدا ُيفجــع  ال  أن   

ً
ــا متمني ــن،  واملعزي

ــز. ي بعز

العــزاء،  ــات  برقي ــات  مئ وردت  كمــا 

ــخصيات  وش ومنظمــات  أحــزاب  مــن 

ــة ســورية،  ــة وكردســتانية ووطني كردي

الســورية  ــرة  جزي ال ــات  مكون ــي  وممثل

ــس  ي ــة، أبرزهــا مــن الرئ ني ــة ودي ني مــن إث

ــس  ي والرئ ــح  صال برهــم  ــور  الدكت

ــة  الهيئ مــن  ــة  وبرقي ــي،  بارزان مســعود 

ــي  ــدة الديمقراط ــزب الوحـ ح ــة ل القيادي

ــا: نصه ــي  ل ي فيمــا  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــب  املكت أعضــاء  »الرفــاق 

ــزب  ح ــة لل ــة املركزي جن ــي والل السيا�س

ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم ــي  الديمقراط

. . ريا. ســو

تحية واحترام...

ــى  واأل�س حــزن  ال ونشــارككم  نعــود 

ــل األخ الفاضــل ســكرتير حزبكــم  برحي

ــد  حمي ال ــد  عب األســتاذ  الشــقيق 

ــى جــّل عمــره دون  ــذي أم�س ــش، ال دروي

ــي  وبق شــعبه،  ــة  قضي عــن   
ً
دفاعــا ــٍل  كل

ــاول  ن ت ــي  ف ــي  الواقع جــه  بنه  
ً
متمســكا

خطــاب   عــن ال
ً
ــدا ــف املســائل، بعي مختل

ــى ضــرورة   عل
ً
 دائمــا

ً
ي، مؤكــدا الشــعارات

كل  ــات  ومعطي ــة  خصوصي ــرام  احت

 بمنطــق ولغــة 
ً
ــا ــٍة، مؤمن ي ســاحٍة نضال

ــا.  القضاي ــف  مختل حــل  ل حــوار  ال

ــم  ــن خالك ــم، وم ك ــرى نعزّي  أخ
ً
ــرة م

وأصدقــاء  أعضــاء  ــع  جمي نعــزي 

ــد  الفقي أســرة  وأفــراد  حزبكــم، 

حــاج  ــد  حمي ال ــد  عب األســتاذ  ــر  ي الكب

ي  قامشــل  ... ــه.  محبي ــع  وجمي ــش  دروي

.»2019 /10 /27

َم خيم العزاء خال األيام الثاثة 
َ
وأ

ــن مــن  24-25-2019/10/26، آالف املعزي

مــن  الســورية،  ــرة  جزي ال مناطــق  كافــة 

ــرد،  ـ
ُ

والك واألرمــن  والســريان  العــرب 

السياســية  حركــة  ال أطــراف  ومــن 

ــات  ي والفعال ــة  والوطني ــة  الكردي

ــات  والهيئ واملؤسســات  ــة  االجتماعي

ي  املســيح ــن  الدي ورجــال  ــة  الثقافي

والوفــود  ــدي،  وااليزي ي  واإلســام

ــة. الوطني ــخصيات  والش الرســمية 

قيــم للراحــل مجالــس عــزاء أخــرى 
ُ
وأ

ــة  ن ــي مدي ف ــا،  ــي داخــل ســوريا وخارجه ف

دول  ــي  وف ــي،  ان وكوب ــك  وديري حســكة  ال

ــرا  ــا وسويس ي ــارك وأملان النمســا والدانم

ــا  ه ي إل توافــد  وقــد  ــا،  ي وأوكران والســويد 

ــن. املعزي آالف 

ــي  ف ــش  دروي الراحــل  ــن  ي أب ت ــم  وت

ــادي  ه ــدي دهــام ال مضافــة الشــيخ حمي

بدعــوٍة  حســكة،  ال ــو-  عل ــل  ت ــة  بقري

جمعــة 2019/11/1،  ــوم ال ــه، ي كريمــة من

وكــوادر  قــادة  مــن  حاشــد  وبحضــوٍر 

ــاء  وجه ــوف  وضي ــي،  التقدم حــزب  ال

مســيحين  ــن  دي ورجــال  وساســة 

عــن  ــذة  ب ن ــم  تقدي بعــد  ومســلمين. 

حفــل عــدة  ال ــي  ف ــت  لقي
ُ
أ ــد  الفقي ــاة  حي

ــد  الفقي مناقــب  ــى  عل ركــزت  كلمــات، 

ــر.  ي الكب ــي  واالجتماع ــي  الوطن ودوره 

أعــد  قــد  ــادي  ه ال دهــام  الشــيخ  وكان 

ــم  عه وودَّ حضــور،  لل غــداء  وليمــة 

ــه. ب اســتقبل  مــا  ــل  مث بحفــاوة 

منشــورة،  بطاقــٍة  ــر  وعب هــذا 

ــة  ــة املركزي جن 2019/10/30،  قّدمــت الل

ــان  واالمتن الشــكر  ــي  التقدم حــزب  لل

تشــييع  ــم  ـ ـ ي ـ مراسـ ــي  ف شــارك  مــن  ــكل  ل

كافــة  »مــن  ــش،  دروي الراحــل  وعــزاء 

الســوري  الشــعب  ــات  ومكون شــرائح 

 – والســريان  والكــرد  العــرب  مــن 

والشيشــان،  واألرمــن  اآلشــوريين 

ــن،  وايزيدي ومســيحيين  مســلمين 

ــة  الكردي السياســية  حركــة  ال ــك  وكذل

ــة  الوطني حركــة  وال والســريانية 

الســورية  حكومــة  ال ــك  وكذل الســورية 

ــي ومؤسســات  جتمــع املدن ــات امل ي وفعال

ــي  ــة وقــوات األمــن الداخل ي اإلدارة الذات

ــي  ف ــة  الكردي ــة  ي جال وال )األســايش(، 

حضــور أو مــن خــال  جــر، ســواء بال امله

وســائل  ــر  عب أو  االتصــال  أو  ــات  البرقي

ــي«. االجتماع التواصــل 

حياة نبذة عن ال

عــام  ــة(  ي )القرمان ــة  قري ــي  ف ــد  ول

ــا  ه في ــي  االبتدائ تعليمــه  ــى  تلق  ،1936

ــة  ن ــى مدي ــم انتقــل إل ــي الدرباســية ، ث وف

الســتكمال  ــب  حل ــم  ث ومــن  حســكة  ال

 1952 عــام  ــي  وف ــة،  اإلعدادي دراســته 

ــر  ي الكب الكــردي  الشــاعر  ــى  عل تعــرف 

 .
ً
ــرا ي ــه كب ي ــره عل ي أث ــن ، وكان ت جكرخوي

ــة  البطريركي ــة  الثانوي ــى  إل انتقــل  ــم  ث

ــال  ن ــا  ه وفي بدمشــق  ــك  ي الكاثول ــروم  ل ل

ــب  ــام 1954م، وانتس ــة ع ــة العام الثانوي

جامعــة  ال ــي  ف حقــوق  ال ــة  ي كل ــى  إل

ــى  عل تعــرف  دمشــق  ــي  وف الســورية. 

ــة  كردي ــة  وقومي سياســية  ــخصيات  ش

بدرخــان  ــْن 
َ

َرْوش الســيدة  ــل  مث ــارزة  ب

بدرخــان،  ــاَدت  َج الراحــل  زوجــة 

والشــاعر  ــري،  صب عثمــان  والراحــل 

ــي  والسيا�س  )HEJAR( هــزار  ــارز  ب ال

ي. الكــردي املعــروف عبــد الرحمن ذبيح

أوصمــان  مــع  أســس   1955 عــام  ــي  ف

ــاء  إحي ــة  جمعي ــن  وآخري ــري  صب

ــي  ت ال دمشــق،  ــي  ف ــة  الكردي الثقافــة 

ــب  الكت مــن  سلســلة  بطباعــة  قامــت 

ــي  وف ــة.  الكردي ــة  والثقافي السياســية 

منزله بدمشق عام 1957 تأسس اتحاد 

الســورية. جامعــة  ال ــي  ف الكــرد  ــة  ب الطل

ســت  ومــع   ،1957 ــران  حزي  14 ــي  ف

ــل  ي خل )د.  أخــرى  ــة  كردي ــخصيات  ش

ــري،  أوصمــان صب ــن:  ي الراحل ــد هللا،  عب

محمــد  حمــو،  رشــيد  ــران،  نوي حمــزة 

ــوا  ن ــي خوجــة، شــوكت نعســان( أعل عل

ــم  تنظي أو  تأســيس  ــب  حل ــة  ن مدي ــي  ف

ــي  وف ا.  ســوري ــي  ف كــردي  ــي  سيا�س

حــزب  ال ســكرتارية  ــى  تول  1967 عــام 

ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم ــي  الديمقراط

ــه. وفات ــوم  ي ــى  إل ســوريا، 

ــي  ف عضــوا  انتخــب   1990 عــام  ــي  ف

 ” الشــعب  ــس  مجل  ” الســوري  ــان  البرمل

ــي  ف عــام 2005 ســاهم  ــي  وف ــة 1994.  لغاي

ــى  تأســيس ائتــاف »إعــان دمشــق« وتول

ا  رئيســته اعتقــال  بعــد  اإلعــان  رئاســة 

ــي.  حوران فــداء  ــورة  الدكت

وداع السيا�سي الكردي  ... تتمة
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ــس العــام  جل ــي تأســيس امل وقــد ســاهم ف

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــف  للتحال

ــس  جل امل تأســيس  ــي  وف املنحــل  ا  ســوري

ــذي  ال ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن

.
ً
الحقــا ــه  من ــه  حزب ــحب  انس

ــة  ي النضال ــه  حيات ــت  كان

عــن  ــة  غني ــة  واالجتماعي والسياســية 

الزاخــر  عمــره  ــا  ه في ــى  ق�س ــف،  التعري

عــن  الدفــاع  ــي  ف ــي  والتفان ــم  بالقي

ــا  وقضاي ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي

اإلنســان. وحقــوق  ــة  الديمقراطي

حســن  ــى  ليل الســيدة  مــن  ــزوج  ت

ــن  ي بنت ــا  وأنجب  ،1972 عــام  ــي  ف بشــار 

روشــن(. )دالف، 

حركــة  ال ــى  عل )أضــواء  ــه:  كتب

ــة  تاريخي حــة  مل ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي

ســنوات  ــع  أرب ــرة،  جزي ال أكــراد  عــن 

ــد  حمي ال ــد  عب الشــعب،  ــس  مجل ــي  ف

ــة(. الوطني الذاكــرة  ــي  ف ــش  دروي

ــي  ومحب ــرد  ـ
ُ

الك ــى  إل م  نتقــدَّ

بأحــّر  ــد  الفقي ورفــاق  وأصدقــاء 

ــد،  خل ــات ال ــه جن ــن ل ي التعــازي، متمن

ــا. بينن  
ً
ــدة خال روحــه  ــى  ولتبق

وداع السيا�سي الكردي  ... تتمة

فــي  مباشــر  نــاٍر  إلطــاق  شــّرا،  ناحيــة 

منزلــه،  أمــام  قصيــرة،  مســافٍة  مــن  رأســه 

الفــور. علــى  فاستشــهد 

املواطنــة  استشــهاد  أول،  تشــرين   1  -

مشــافي  أحــد  فــي  مو�ســى  مصطفــى  زينــب 

مدينــة الريحانيــة التركيــة، نتيجــة إصابتهــا 

اإلرهابــي  التفجيــر  إثــر  الــرأس  فــي  بجــروح 

بتاريــخ  جنديــرس  مدينــة  فــي  وقــع  الــذي 

.  2019/9/24

أوالد  إدريــس  و  عامــر  الشــقيقان   -

بافلــور  قريــة  مــن  ح�ســي  عمــر  ســليمان 

وســط  تفجيــر  حــادث  فــي  استشــهدا 

بمدينــة  يانقــوز  طريــق  علــى  فرعــي  شــارع 

جنديــرس، ظهــر الثاثــاء 24 أيلــول 2019.

ومنــذ أكثــر مــن عــاٍم ونصــف لــم تعلــن 

ســلطات االحتــال عــن محاكمــات شــفافة 

لفاعلــي جرائــم القتــل بحــق ســكان عفريــن 

ســجل فــي عمومهــا ضــد 
ُ
األصلييــن، والتــي ت

مجهوليــن.

= اختطاف واعتقاالت عشوائية:

العســكرية  الشــرطة  ســمى 
ُ
ت مــا 

احتجزتهــم  الذيــن  جميــع  اعتقــال  عيــد 
ُ
ت

 ملــدد مختلفــة 
ً
امليليشــيات املســلحة ســابقا

وإن كان ملــراٍت عديــدة، وكذلــك الكثيريــن 

)االنتمــاء  بتهــم  َبعــد،  ُيعتقلــوا  لــم  ممــن 

التعامــل  الشــعب،  حمايــة  وحــدات  إلــى 

ــر  صَّ
ُ
ق بينهــم  الــخ(،  الســابقة...  اإلدارة  مــع 

محاكمتهــم  وتتــم  ســن،  وكبــار  ونســاء 

بيانــات  وإعــداد   
ً
ماليــا وتغريمهــم   

ً
صوريــا

 
ً
انتهــاكا هــذا  وُيعــدُّ  عنهــم،  شــخصية 

 للمــادة /70/ مــن اتفاقيــة جنيــف 
ً
جســيما

»لدولــة  جيــز 
ُ
ت ال  التــي   /1949/ الرابعــة 

األشــخاص  علــى  تقبــض  أن  االحتــال 

بســبب  دينهــم 
ُ
ت أو  حاكمهــم 

ُ
ت أو  املحمييــن 

أفعــال اقترفوهــا أو آراء أعربــوا عنهــا قبــل 

االختطــاف  حــاالت  عــدا  االحتــال...«، 

واالختفــاء القســري؛ وإذ تتحمــل الحكومــة 

التركيــة املســؤولية القانونيــة والسياســية 

عنهــا. الكاملــة 

وقــد طالــت مواطنيــن فــي قــرى )كوبــك، 

ــوركا، 
َ
معبطلي(،)ك  – عربــا  قنطــرة، 

كفرصفــرة- جنديــرس(، )قســطل خدريــا، 

كــول-  قــره  حســنديرا،  زفنكــه،  عشــونة، 

ميدانكــي،  معرســكه،  )نــازا،  بلبــل(، 

ديرصــوان- شــّرا(، )ميدانــا، زركا، جوبانــا- 

مركــز  كرزيليــه،  شــيه،  آنقلــه-  راجــو(، 

. عفريــن

= موسم الزيتون:

والنهــب  والســلب  الســرقات  تواصلــت 

الزيتــون،  موســم  أثنــاء  واالســتياء 

بمختلــف ســبل وأشــكال اللصوصيــة مــن 

ممــن  الكثيريــن  ومشــاركة  امليليشــيا  قبــل 

أعيــن  وتحــت  املنطقــة،  فــي  توطينهــم  تــم 

لغيــت 
ُ
أ حيــث  الترـكـي،  االحتــال  ســلطات 

الــوكاالت وحــق التصــرف لــدى األقربــاء مــن 

والتــي  املســلحة  امليليشــيات  معظــم  قبــل 

اســتولت علــى أمــاك الغائبيــن والذيــن لــم 

ملكيــة،  إثبــات  وثائــق  إبــراز  مــن  يتمكنــوا 

فــي  األشــجار  آالف  مئــات  ثمــار  وُســرقت 

أتــاوى  فــرض  إلــى   
ً
إضافــة والنهــار،  الليــل 

ســياق  فــي  املنتــوج،  مــن   %40-10 بيــن 

سياســة تجويــع وإفقــار الســكان األصلييــن 

ودفــع املزيــد منهــم نحــو الهجــرة القســرية، 

فــي  شــديد  اســتنزاف  عمليــة  هنــاك  حيــث 

مصــدر الــرزق- موســم الزيتــون- الرئي�ســي 

لألهالــي، إلــى جانــب ضعــف االنتــاج الزراعــي 

بشــكل  العمــل  فــرص  وتدنــي  والصناعــي 

واالســتقرار. األمــن  تدهــور  ظــل  فــي  عــام 

جــرت  عفريــن  منطقــة  عمــوم  فــي 

الزراعيــة   للعقــارات  التســجيل  عمليــات 

لدى املجالس املحلية التي عينتها سلطات 

االحتــال، مــع فــرض رســم /5/ ليــرة ســورية 

عــن كل شــجرة زيتــون، وذلــك بغيــة حصــر 

األمــاك ومتابعــة حركــة االقتصــاد الزراعــي 

علــى  االســتياء  وكذلــك  األتــاوى،  وفــرض 

املزيــد مــن أمــاك الغائبيــن وتقييــد وإلغــاء 

وكاالتهــم أو حــق التصــرف الــذي يتمتــع بــه 

أقربائهــم.

)رســم  باســم  دوالر   /800/ فــرض  تــم 

تســجليها  يتــم  معصــرة  كل  علــى  تســجيل( 

املجالــس  جميــع  فــي  الزراعــي  املكتــب  لــدى 

للســماح  إلزامــي  قــرار  وهــو  املحليــة، 

عــدد  كان  فــإذا  املعاصــر،  بتشــغيل 

فيكــون   /160/ بحــدود  العاملــة  املعاصــر 

دوالر.  ألــف   /128/ اإلتــاوة  تلــك  مجمــوع 

الزيتــون  إلــى جانــب مشــكات قطــاف 

وتجــارة  نقــل  تقييــد حركــة  يتــم  وســرقته، 

فــرض  مــع  وعرقلتهــا  والزيــت  الزيتــون 

أتــاوى، فــي حيــن ُيســمح للذيــن تــم توطينهــم 

بحريــة الحركــة والبيــع والشــراء، وحتــى ال 

يســمح ألهالــي قــرى عفريــن املجــاورة ملناطــق 

إعــزاز ودارة عــزة وآطمــة ببيــع منتوجاتهــم 

وبســبب  فيهــا؛  والزيتــون  الزيــت  مــن 

عفريــن  علــى  املفــروض  العــام  الحصــار 

َدنــى ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن زيتــون 
َ
ت

املائــدة األخضــر إلــى مــا دون /250/ ل.س، 

وكذلــك ســعر التنكــة الواحــدة مــن الزيــت 

ُيحصــر  والــذي   ،
ً
دوالرا  /31/ دون  مــا  إلــى 

معصــرة  فــي  ترـكـي  تجــاري  ملركــز  بيعــه 

تجــار  طريــق  عــن  جنديــرس   – رفعتيــة 

محلييــن يدفعــون إتــاوة /3%/ مــن إجمالــي 

الترـكـي،  االحتــال  مندوبــي  إلــى  املبيعــات 

بطبيعــة الحــال علــى حســاب ســعر الشــراء 

مــن الفاحيــن، كمــا أن تكلفــة وصــول تنكــة 

باهظــة  حلــب  مدينــة  إلــى  الواحــدة  الزيــت 

يضطــر  ممــا  ل.س،   /5500/ إلــى  تصــل 

األتــراك  التجــار  إلــى  الزيــت  لبيــع  األهالــي 

ســعر  أن   
ً
علمــا عفريــن...  فــي  املتواجديــن 

تنكــة الزيــت الواحــدة قبــل احتــال عفريــن 

.
ً
دوالرا  /50-42/ بيــن  مــا  ــَراوح 

َ
ت

= الفو�سى والفلتان:

امليليشــيات  بيــن  اشــتباكات  وقعــت 

مــن  بيــن جماعتيــن  مــرات،  عــدة  املســلحة 

ميليشــيات الجبهــة الشــامية داخــل ســوق 

وبيــن  مســلح،  ومقتــل  عفريــن  فــي  الهــال 

ميليشــيات أحــرار الشــرقية وأحــرار الشــام 

قتلــى  ووقــوع  جنديــرس  ناحيــة  مركــز  فــي 

مــن  ميليشــيا  بيــن  الجهتيــن،  مــن  وجرحــى 

فــي  املجــد  فيلــق  مــن  وأخــرى  الشــام  فيلــق 

موقــع مفــرق قريــة حســنديرا- ناحيــة بلبــل 

خمســة. وجــرح  اثنيــن  مقتــل  إلــى  فــأدت 

ميليشــيات  بيــن  املنازعــات  واشــتدت 

بســبب  الشــرقية  وأحــرار  الشــمال  لــواء 

حقــول  علــى  االســتياء  حــول  الخــاف 

معبطلــي. زرافــك-  ســهول  فــي  زيتــون 

ســقطت  األول،  تشــرين   1 وفــي   -

مشــفى  محيــط  فــي  صاروخيــة  قذيفــة 

آفريــن، وســط مدينــة عفريــن، أدت لوقــوع 

لبعــض  طفيفــة  وجــراح  ماديــة  أضــرار 

 . ص شــخا أل ا

ومســاء األثنين 8 تشــرين األول،   -

عثــرت فــرق الدفــاع املدنــي علــى جثــة امــرأة 

فــي العشــرينات مــن عمرهــا مقتولــة ومرميــة 

طريــق  علــى  جنــدو  قســطل  قريــة  قــرب 

معرفــة  دون  شــّران،  ناحيــة  ديرصــوان- 

هويتهــا. 

عفرين تحت االحتالل  ... تتمة
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املنطقــة  فــي  تفجيــر  ووقــع   -

تشــرين   10 بتاريــخ  بعفريــن  الصناعيــة 

ماديــة أضــرار  وقــوع  إلــى  أدى  األول، 

قــام  األول  تشــرين   11 وبتاريــخ   -

علــى  الرصــاص  بإطــاق  املســلحين  أحــد 

عنصــر فــي حاجــز مفــرق قريــة زاريــه- بلبــل 

. وقتلــه

تشــرين   9-8 يومــي  وخــال    -

قــرى  بعــض  علــى  قذائــف  وقعــت  األول، 

قــوات  قبــل  مــن  طلقــت 
ُ
أ ليلــون  جبــل 

ومرتزقتهــا. الترـكـي  االحتــال 

= اضطهاد اإليزديين:

قريــة  فــي  ركاب   الشــيخ  مــزار  تعــرض 

للتدميــر  عفريــن  جنــوب  ديــر«-  »شــاه 

مّرتيــن، فــي األولــى قبــل حوالــي أربعــة أشــهر 

الجنوبــي  الجــدار  مــن  قســم  تخريــب  تــم 

للمــزار والحفــر بالقــرب مــن الضريــح، وفــي 

 ،2019/10/3-2 بتاريــخ  الثانيــة،  املــرة 

تابــوت  ــّرِب 
ُ

خ حيــث  أوســع،  بشــكل  ُدمــر 

عناصــر  قبــل  مــن  تحتــه  وُحفــر  الضريــح 

مــكاٍن  إلــى  املــزار  لــوا  حوَّ الذيــن  امليليشــا، 

للتبــول.

= انتهاكات متفرقة:

الهاتــف  خطــوط  مــن   %80  -

النقــال التركيــة فــي ناحيــة راجــو تــم قطعهــا 

 ،2019/9/26 منــذ  الشــركات  قبــل  مــن 

الناحيــة  باعتبــار  أن بعضهــا قديمــة  رغــم 

قريبــة مــن الحــدود وهنــاك تغطيــة تركيــة 

ســنوات. منــذ 

أعمــال  فــي  الســكان  تســخير   -

ثمــار  جنــي  وفــي  والغابــات  األشــجار  قطــع 

امليليشــيات. قبــل  مــن  الزيتــون 

يتــم قطــع أشــجار غابــات موقــع   -

قيســيري،  موقــع   
ً
وشــرقا الجديــد  الــوادي 

 إلــى أرا�ســي قريــة جوبانــا، فــي جبــال 
ً
وصــوال

قازقلــي- جنديــرس، بشــكٍل جائــر وواســع، 

املحيطــة  الغابــات  أشــجار  قطــع  وكذلــك 

الحطــب  تجميــع  ويتــم  ســاتيا،  بقريــة 

وتقطيعــه فــي موقــع الســبيل القديــم العائــد 

لُيحمــل   ،
ً
ســابقا حلــب  زراعــة  ملديريــة 

ومقطــورة(،  )قاطــرة  الشــحن  بســيارات 

وذلــك   ،
ً
يوميــا طــن   /50-40/ بحــدود 

املســلحة. امليليشــيات  لصالــح 

فــي موقــع  تعــرض مــزار إســامي   -

تــل »مــدور« – جنوبــي قريــة »قــره كــول«- 

الترـكـي  االجتيــاح  أثنــاء  القصــف  إلــى  بلبــل 

قبــل  مــن   
ً
كليــا تدميــره  تــم  وقــد  لعفريــن، 

 عــن كنــوز، 
ً
ميليشــيا الســلطان مــراد، بحثــا

وتــم   ،
ً
أيضــا البنــاء  بيتــون  حديــد  وُســرق 

املعمــرة  الحراجيــة  األشــجار  جميــع  قطــع 

وتحطيبهــا. باملــزار  املحيطــة 

َحــدث كينيــث روث، املديــر التنفيــذي 
َ
ت

لـــ هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر للمنظمــة 

 :
ً
قائــا  ،2019/10/18 بتاريــخ  منشــوٌر 

فــي   
ً
ســابقا وحلفاؤهــا  تركيــا  »تورطــت 

واعتقــاالت  قانونيــة  غيــر  قتــل  عمليــات 

تعســفية وأعمال تهجير غير مشــروعة...«، 

محليــون  نشــطاء  »أفــاد  التقريــر  وأضــاف 

التــي  االنتهــاكات  مئــات  بحصــول   
ً
أيضــا

والتعذيــب  التعســفي  االعتقــال  إلــى  ترقــى 

واإلخفــاء علــى يــد الفصائــل املدعومــة مــن 

ووتــش  رايتــس  هيومــن  ووثقــت  تركيــا«، 

»أعمــال اســتياء ونهــب وتدميــر ملمتلــكات 

ســوريا  شــمال  عفريــن  فــي  كرديــة  مدنيــة 

مــن  مدعومــة  مســلحة  جماعــات  ارتكبتهــا 

كمــا  الحــر(،  الســوري  )الجيــش  فــي  تركيــا 

مســاكن  علــى  الجماعــات  هــذه  ســيطرت 

املدنييــن ونهبــت ودمــرت املمتلــكات املدنيــة 

ألصحابهــا«. التعويــض  دون 

املتحــدث  كولفيــل  روبــرت  قــال  كمــا 

الســامية  املّتحــدة  األمــم  مفوضّيــة  باســم 

فــي  املتحــدة  األمــم  اإلنســان-  لحقــوق 

 :2019/10/11 بتاريــخ  إعاميــة  إحاطــة 

فــي  املناطــق  مــن  عــدًدا  أّن  أيًضــا  »وردنــا 

والبــاب  عفريــن  مثــل  ســوريا،  شــمال 

 تحــت 
ً
وجرابلــس وأعــزاز، التــي كانــت أصــا

ســيطرة القــوات التركّيــة و/أو الجماعــات 

تشــهد  تــزال  ال  لهــا،  املواليــة  حة 
ّ

املســل

والعنــف  املســتفحل  واإلجــرام  الفو�ســى 

املتف�ســّي. وأفــادت تقاريــر بوقــوع عملّيــات 

وخطــف  وقتــل  معاملــة  وســوء  تخويــف 

ترتكبهــا  منــازل،  علــى  واســتياء  ونهــب 

حة املدعومــة مــن تركيــا 
ّ

الجماعــات املســل

فــي هــذه املناطــق، كمــا أفيــد بأّنهــا اعتقلــت 

نقــاط  عنــد  أو  منازلهــم  مــن  مدنّييــن 

اّتهامهــم باالنتمــاء  التفتيــش، علــى خلفّيــة 

حة أو سياســّية. 
ّ

إلــى جماعــات كردّيــة مســل

وال يــزال مصيــر وأماكــن وجــود العديــد مــن 

ْيــن«.
َ
مجهول املدنّييــن  هــؤالء 

مــن  أنــه  اإلعامــي  املكتــب  وأكــد 

غيــور،  ووطنــٍي  شــريف  كــردٍي  كل  واجــب 

الترـكـي  االحتــال  وجرائــم  انتهــاكات  فضــح 

ومرتزقتــه فــي عفريــن وإدانتهــا بــكل وضــوح 

ودون مواربــة، ومواصلــة النضــال والعمــل 

مــع  االحتــال،  ذاك  إنهــاء  علــى  الــدؤوب 

أينمــا  عفريــن  أهالــي  جانــب  إلــى  الوقــوف 

قــدر  معاناتهــم  عــن  للتخفيــف  كانــوا 

اإلمــكان وتعزيــز صمودهــم فــي وجــه الظلــم 

والظامليــن.

عفرين تحت االحتالل  ... تتمة

جملس النواب األمريكي يوافق عىل قرار بفرض عقوبات عىل تركيا
ــي،  األمريك ــواب  ن ال ــس  مجل وافــق 

ــر  ــاء 29 تشــرين األول/ أكتوب ــوم الثاث ي

ــل  مقاب صــوت   /403/ ــة  بأغلبي   ،2019

ــى قــرار يطالــب الرئيــس  /16/ صــوت، عل

ــات  عقوب بفــرض  ترامــب  ــد  ال دون

ــراك،  أت ومســؤولين  ــا  تركي ــى  عل ــود  وقي

شــرق  شــمال  ــى  عل ــا  ه عدوان بســبب 

ــة  ســوريا، بالتزامــن مــع املوافقــة بأغلبي

ــادة  ـــ »اإلب ــراف ب ــى قــرار االعت ســاحقة عل

ــن  ي ب األرمــن  وقعــت  ــي  ت ال ــة«  جماعي ال

ســلطات  ــل  قب مــن   1917-1916 أعــوام 

ــة. ي العثمان ــة  اإلمبراطوري

أصــدر  قــد  ترامــب  ــس  ي الرئ وكان 

ــى  عل ــات  العقوب ببعــض   
ً
ســابقا  

ً
قــرارا

نتيجــة  ا،  مســؤوليه وبعــض  ــا  تركي

ــه  ي عل مارســها  ــي  ت ال الضغــوط 

ي  مســؤول وبعــض  الكونغــرس  أعضــاء 

ــحاب  انس ــر  إث ــة،  خارجي وال البنتاغــون 

ي  ــة مــن بعــض املواقــع ف القــوات األمريكي

شمال شرق سوريا، والذي كان بمثابة 

ــه  عدوان بشــن  ــا  لتركي األخضــر  الضــوء 

ــرام  إب بعــد  ولكــن  األول؛  تشــرين   9 ــي  ف

ــك  ماي ــس  ي الرئ ــب  ائ ن برئاســة  فريقــه 

ــس  ــع الرئي  م
ً
ــدا ن ــن /13/ ب  م

ً
ــا ــس اتفاق بن

ــخ 2019/10/17،  أردوغــان وفريقــه بتاري

ــى  ــار، ألغ ن ــى وقــف إطــاق ال ــذي أدى إل ال

قــراره. ترامــب 

تفجيرات إرهابية في الجزيرة

ــى  ــي عل الترك العــدوان  مــع  بالتزامــن 

ــا  خاي انتعشــت  ا  ســوري شــرق  شــمال 

ــر  بتفجي قامــت  وإذ  ــة،  ي اإلرهاب داعــش 

ــر  ي من شــارع  وســط  خــة  مفخ ســيارة 

مطعــم  أمــام  قامشــلو  ــة  ن بمدي ــب  حبي

تشــرين   11 جمعــة  ال ــر  ظه األومــري، 

ــة و/3/  ــرار مادي ــوع أض ــى وق األول، أدى إل

ــى. جرح و/9/  ــن  ي ي مدن شــهداء 

خــة  مفخ ســيارة  انفجــرت  ــك  وكذل

ــى  ــل مبن قــرب دوار الســبع بحــرات مقاب

تشــرين   23 ــي  ف قامشــلو،  ــي  ف ــد  البري

ــات  إصاب ــاك  هن يكــن  ــم  ول األول، 

ــة. مادي أضــرار  ســوى  ــن،  ي ي للمدن

ــر  تفجي ــم  ت األول،  تشــرين   12 ــي  وف

لعناصــر  ــجن  س أمــام  خــة  مفخ ســيارة 

ــة  ن بمدي ــران  غوي ــي  ح ــي  ف داعــش 

ألحــد،  ــات  إصاب دون  حســكة،  ال

مــن  ــي  الداخل األمــن  قــوى  ــت  وتمكن

ــه. ب املشــتبه  ــى  عل القبــض  إلقــاء 
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العدوان الرتكي: مواقف دولية بني القلق والرفض واإلدانة، مل ترتق إىل قراراٍت ملنعه
ــى  عل ــم  العال دول  معظــم  ــرت  ب ان

ــى  إل ــات  والبرملان حكومــات  ال مســتوى 

العســكرية  ــة  ي العمل ــول  قب عــدم 

شــمال  ــى  عل ــنت 
ُ

ش ــي  ت ال ــة  التركي

تشــرين   9 األربعــاء  ــي  ف ا  ســوري شــرق 

ــق  القل ــن  ي ب تراوحــت  وقــد   ،2019 األول 

ــا كشــفت  ه أن ــا  ــة، لطامل والرفــض واإلدان

أنقــرة. حكومــة  ــدى  ل ــة  ي العدوان ــة  الني

ولنستعرض أبرز تلك املواقف:

= روسيا:

ــض  »تقوي عــدم  ــى  إل روســيا  دعــت 

ــي ســوريا،  ــزاع ف ن ل التســوية الســلمية« ل

ــحاب  بانس ــغ  ل ب
ُ
ت ــم  ل ــا  ه أن ــت  وقال

ــي مــن بعــض  ــش الترك جي وحــدات مــن ال

وأشــرف  ــا.  يوري وشــرق  شــمال  مناطــق 

عــن  ــن  ي ممثل ــن  ي ب اتفــاق  ــع  توقي ــى  عل

ــوات  ــن ق ــن ع ــورية وآخري حكومــة الس ال

ــي  ف »قســد«  ــة  الديمقراطي ا  ســوري

قــوات  بدخــول  ــي  يق�س  ،2019/10/13

ومناطــق  ــج  منب ــى  إل الســوري  ــش  جي ال

محــاور،  ــة  ثاث ــر  عب الفــرات  شــرق  ــي  ف

مذكــرة  ــا  تركي مــع  روســيا  وقعــت  كمــا 

 ،2019  /10/  22 ــي  سوت�س ــي  ف تفاهــم 

وتراجــع  ــار،  ن ال إطــاق  وقــف  ــت  لتثبي

ــام  والقي كــم،  بعمــق 30  »قســد«  قــوات 

كــم   10 ضمــن  مشــترك  ــات  بدوري

حــدودي. ال الشــريط  بمحــاذاة 

= إيران:

حســن  ــي  اإليران ــس  ي الرئ دعــا 

النفــس  ــط  ضب ــى  إل ــا  تركي ــي  روحان

شــمال  ــي  ف عســكري  عمــل  أي  ــب  وتجن

ســليم  مســار  ــاع  ب ات ــي  وينبغ ســوريا، 

خارجية  ــا. وكانــت وزارة ال ــة مخاوفه إلزال

معارضــة  عــن  ــت  أعرب قــد  ــة  ي اإليران

ــة  تركي عســكرية  ــات  ي عمل ألي  ــران  طه

ــت  وقال الفــرات،  شــرق  ــي  ف ــة  محتمل

ــة  ومادي بشــرية  خســائر  ــا  ه عن ســينجم 

. ــرة ي كب

= أمريكا:

ــوري  جمه ال الســيناتور  ــب  كت

بدعمــه  املعــروف  غراهــام  ــي  ليند�س

ــي  »لنصل ترامــب:  ــد  ال دون ــس  ي للرئ

ــم  ت ــن  الذي األكــراد  ــا  ن حلفائ أجــل  مــن 

ــل  قب مــن  ــب  بشــكل معي ــم  ه ــي عن التخل

ــكل  ب »ســأقوم   :
ً
مضيفــا ترامــب«،  إدارة 

ــان  ــل أردوغ جع ــرس ل ــي الكونغ ــود ف جه ال

وخاطــب   .»
ً
جــدا ــا  ي غال الثمــن  يدفــع 

الضــوء  ــِك  لدي ــس  ي »ل  :
ً
ــا قائ ــا  تركي

ا...  ســوري شــمال  لدخــول  األخضــر 

ــن  ي حزب ال مــن  ــرة  ي كب معارضــة  ــاك  هن

ــروه  ــي الكونغــرس، وهــو مــا يجــب أن ت ف

 أحمر ال يجب تجاوزه«، وأضاف: 
ّ
كخط

ــى مــن  ــا تبق ــر م ــدون تدمي ــم تري »إذا كنت

العســكري  الغــزو  فــإن  هشــة،  عاقــة 

املهمــة«. ســيؤدي  لســوريا 

مواقــف  ــه  في صــدرت  وقــٍت  ــي  ف

ــة،  األمريكي اإلدارة  مــن  متناقضــة 

ــحاب  ــى انس ــة إل اي نه ــي ال ــت ف ــا أفض ه ولكن

ــي  ف ــي  األمريك ــش  جي ال مــن  وحــدات 

ــي  ف حــدودي،  ال الشــريط  قــرب  مناطــق 

ــي  هاتف اتصــال  بعــد  األول،  تشــرين   7

ــي  ــان، وبالتال ــب وأردوغ ــن ترام ي ــر ب مباش

ــا.  ه عدوان ــذ  بتنفي ــا  لتركي الســماح 

 
ً
مــرارا ترامــب  ــد  ال دون ــس  ي الرئ وحــاول 

ــن  ــف عــن الكثيري ختل ــر موقفــه امل تبري

والســلطات  السياســية  األوســاط  ــي  ف

 
ً
معارضــة ــدي  ب ي ــم  ل ــث  حي ــة،  األمريكي

مــن  رهــا 
َّ

حذ بينمــا  ــا،  تركي جــوم  له

يكشــف  ــم  ل ــي  ت ال حــدود(  )ال ــي  تخط

.
ً
ــا ن عل ــا  معامله

ــي  نان�س عارضــت  ــا  ه جهت ومــن 

ــواب  ن ال ــس  مجل رئيســة  ــي  بيلو�س

ــحب القــوات  ــي قــرار ترامــب بس األمريك

ــش  »الطائ ـــ  ب ــه  ووصفت ــة  األمريكي

تجــاه   
ً
ــة خيان يشــكل  ــه  وأن ــر«،  خطي وال

ــي  بيلو�س وشــددت  األكــراد،  حلفــاء  ال

ــدا  تهدي ــل  يمث القــرار  »هــذا  أن  ــى  عل

ــى األمــن واالســتقرار   بالنســبة إل
ً
ــرا خطي

ــرة  ــن، كمــا يوجــه رســالة خطي ي اإلقليمي

ــى  إل ــك  ــران وروســيا وكذل إي ــى كل مــن  إل

املتحــدة  ــات  الوالي أن  مفادهــا  ــا  ن حلفائ

بالثقــة«. ــر  جدي شــريكا  تعــد  ــم  ل

 
ً
أيضــا البنتاغــون  معارضــة  ورغــم 

ــا مــن »ترتيــب املهــام  ــه إخــراج تركي وإعان

ترامــب  قــرار  أن  إال  بســوريا،  ــة«  جوي ال

ــات  ــدأت العملي ــول، وب ــاري املفع ــات س ب

.
ً
جــو أوال ــة مــن ال ــة التركي ي القتال

ــي  الديمقراط الســيناتور  ــن  وأعل

أن  ــن،  هول فــان  ــس  كري ــي،  األمريك

الكونغــرس  ــي  حزب كا  مــن  مشــرعين 

ــون  قان مشــروع  ــى  عل العمــل  ينجــزون 

بســبب  ــا،  تركي ــى  عل ــات  عقوب يفــرض 

ضــد  ســوريا  ــي  ف ــدة  جدي ال ــا  ه عمليت

ــدة:  ــي تغري ــن، ف األكــراد. وقــال فــان هول

 
ً
ــرا ي كب ــا  ثمن ــا  تركي تدفــع  أن  مــن  ــد  ب »ال 

ملهاجمــة شــركائنا األكــراد الســوريين«. 

ــي  ــواب األمريك ن ال ــس   وافــق مجل
ً
وفعــا

ــات  بعقوب قــرار  ــى  عل ــة ســاحقة  بأغلبي

ــا. تركي ــى  عل شــديدة 

ــر  تدوي ترامــب  ــس  ي الرئ أراد  بينمــا 

الشــديدة  االنتقــادات  بســبب  مواقفــه 

 
ً
قــرارا أصــدر  ــه،  ي إل وجهــت  ــي  ت ال

وأرســل  ــا  تركي ــى  عل ــات  العقوب ببعــض 

ــى  إل ــس  ن ب ــك  ماي ــه  ب ائ ن برئاســة   
ً
فريقــا

ــي  ف ــا  معه تفاهــم  ــى  إل ليصــل  ــا،  تركي

ــار  ن ــى وقــٍف إلطــاق ال 2019/10/17، عل

ــات. العقوب قــرار  إلغــاء   
ً
ــا ي ال وت

= أوروبا:

ي االتحاد األورب  -

ــة  ي األوروب ــة  املفوضي ــس  ي رئ ــب  طال

بوقــف  ــا  تركي يونكــر  ــود  كل جــان 

ــاد   أن االتح
ً
ــدا ــكرية، مؤك ــا العس ه ت حمل

ـــ  ب ى  يســم مــا  إلقامــة   
ً
أمــواال يدفــع  ــن  ل

ســوريا،  شــمال  ــي  ف ــة«  اآلمن »املنطقــة 

ــط  لضب ــة  الفاعل ــات  جه ال  
ً
ــا وداعي

ــى  إل التوغــل  »ســيؤدي   :
ً
ــا قائ النفــس، 

ال  أمــر  وهــذا  ــن.  ي ي املدن ــاة  معان تفاقــم 

الكلمــات«. تصفــه  أن  يمكــن 

عــن  صــادر  ي  رســم ــان  ي ب ــي  ف وجــاء 

ــة  خارجي ال للشــؤون  ــا  ي العل ــة  ل املمث

االتحــاد  ــي  ف ــة  األمني والسياســة 

ــي:  ن موغيري ــكا  فيديري ــي،  األوروب

ــاء  ه إلن ــا  تركي يدعــو  ــي  األوروب »االتحــاد 

ــة العســكرية، وإن االشــتباكات  ي العمل

ي ســوريا ســتؤدي  ــدة شــمال شــرق جدي ال

املنطقــة  ــي  ف االســتقرار  زعزعــة  ــى  إل

ــاء مخــاوف  ــا«، وأضافــت »يجــب إنه ه برمت

ــر الوســائل السياســية  ــة عب ــا األمني تركي

ــون  القان مــع  املتوافقــة  والدبلوماســية 

حــّل العســكري«. ــر ال ــس عب ي ــي، ول الدول

أملانيا  -

مــاس  هايكــو  ــة  خارجي ال ــر  وزي أدان 

ــان:  ي ــي ب ــي، وقــال ف جــوم الترك بشــدة اله

 بزعزعــة اســتقرار 
ً
ــا تخاطــر عمــدا »تركي

ــم  تنظي وعــودة  ــر  أكب بشــكل  املنطقــة 

خــال  مــن  )داعــش(  اإلســامية  ــة  الدول

ا... إن  ــى شــمال شــرق ســوري ــا عل جومه ه

إنســانية  ــة  ــه كارث جــوم سيســفر عن اله

ــدة«،  ــزوح وهــروب جدي أخــرى وموجــة ن

كمــا  ــا.  ه عمليت بوقــف  ــا  تركي  
ً
ــا ب مطال

ــارة  ــن املستش ــة م ــف رافض صــدرت مواق

ــة  ــاع األملاني ــرة الدف ــت وزي ــركل، وقّدم مي

ــو حــول إقامــة  ــى اجتمــاع للنات  إل
ً
مقترحــا

ــم  ل ا  ســوري شــمال  ــي  ف ــة  آمن منطقــة 

ــول. بالقب ــى  يحظ

فرنسا  -

ــرة  ــي دو مونشــاالن وزي ــت أميل ن أعل

فرنســا  أن  ــة  ي األوروب للشــؤون  ــة  الدول

ــت  وكان ــي؛  الترك جــوم  اله بشــدة  ــن  تدي

أن  أكــدت  قــد  الفرنســية  الرئاســة 

ــل ماكــرون أعــرب عــن  ــس إيمانوي ي الرئ

ــة،  التركي ــة  العلمي مــن  الشــديد  قلقــه 

ــاء  الثاث ــوم  ي ــى  التق ــه  أن ــه  مكتب وذكــر 

ــان أحمــد  ه 8 تشــرين األول الســيدة جي

ــر  ــة باســم قــوات »قســد« للتعبي املتحدث

ــا.  معه ــس  باري تضامــن  عــن 

ــي أدوار  ــوزراء الفرن�س وكان رئيــس ال

حفــاظ  ــى »ضــرورة ال فيليــب قــد أكــد عل

ــة«،  الديموقراطي ا  ســوري قــوات  ــى  عل

ــدات  تهدي بســبب  ــق  القل عــن   
ً
ــا معرب

ــى شــمال شــرق  جــوم عل بشــن ه ــا  تركي

حــل  ال »وحــده  وأضــاف  ســوريا«، 

ى األجل  ى ضمان عل ــي قادر عل السيا�س

ــات  ي واألقل األكــراد  ــة  مكان ــل  الطوي

املســيحيين   
ً
خصوصــا األخــرى 

ــع  اب وت ســوريا«،  ــي  ف

»صور الشهيدة هفرين خلف ترفع يف الربملان اإليطايل«  

 7



7الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 313 /  تشرين األول  2019 م - 2631ك تقارير وأخبار

هيئة »النداء الوطني« و«حملة ُكلنا روج آفا« وجمعية بارزاني الخيرية ترسل مساعدات إلى مناطق الجزيرة السورية

ــح  ــع ألن تؤخــذ مصال »ســنحرص بالطب

ــون  ن مدي ونحــن  ــار  االعتب ــي  ف األكــراد 

ــم«. ه حيات وتض ــجاعتهم  لش ــم  ه ل

ــي أواخــر تشــرين األول، اتخــذت  وف

الفرنســية  ــة  الوطني ــة  جمعي ال

ــي  الترك العــدوان  ــن   يدي
ً
قــرارا باإلجمــاع 

ــث وافــق  ــى شــمال شــرق ســوريا، حي عل

ــف  بمختل الفرنســيون  ــواب  ن ال ــه  ي عل

أن  القــرار،  ــي  ف وجــاء  ــم.  ه اتجاهات

العــدوان  بحــزم«  ــن  »تدي ــة  جمعي ال

مــن  التاســع  ــي  ف ــا  تركي شــنته  ــذي  ال

بوقــف  ــب  »تطال و  األول  تشــرين 

الفــور«،  ــى  عل العســكرية  األعمــال 

ســوريا  لقــوات  الكامــل  ــا  دعمه  
ً
مؤكــدة

ــى  عل ى  ســتبق ــي  ت ال ــة،  الديموقراطي

داعــش«  ــة  محارب ــي  ف ــا  »حلفاءن ــدوام  ال

تعبيرهــا..  حســب 

هولندا  -

ــة  خارجي ال ــر  وزي ى  اســتدع

ــا  ــوك ســفير تركي ل ب ــدي ســتيف  ن الهول

ــدا  ن »هول ــه  بيان ــي  ف وقــال  ــاده،  ب ــدى  ل

شــمال  ــى  عل ــي  الترك جــوم  باله ــدد  ن ت

عــدم  ــى  إل ــا  تركي ندعــو  ا...  ســوري شــرق 

ــذي  ال ــق  الطري ــي  ف الســير  ــة  مواصل

. » تســلكه

إيطاليا  -

ــي  اإليطال ــوزراء  ال ــس  ي رئ قــال 

ــدد  ه ت ــة  ي العمل إن  ــي  ت كون ــي  ب جوزي

حــاق  وإل املنطقــة  اســتقرار  بزعزعــة 

ــر  وزي ووصــف  ــن.  ي ي باملدن األذى 

ــو،  ماي دي  ــي  لويج ــي  اإليطال ــة  خارجي ال

»العــدوان  ـــ  ب الســام(  ــع  ب )ن ــة  ي العمل

واالتحــاد  ــا  ي إيطال أمــن  يعــرض  ــذي  ال

ــى  إل خطــر«، وأشــار  ــه لل ــي بأكمل األوروب

ــر  غي عــدوان  هــو  ــي  الترك »العــدوان  أن 

ــي  عرق ــر  ي تغي إحــداث  ــى  إل ــدف  يه ــرر  مب

ــول«. مقب ــر  غي

الدانمارك

ــي  الدنمرك ــوزراء  ال ــس  ي رئ قــال 

إزاء  شــديد  ــق  بقل »أشــعر  كوفــو  ــي  ب ي

ــي  ف ــة  التركي العســكرية  ــة  ي العمل

مؤســف  قــرار  هــذا  ــي،  رأي ــي  ف ا.  ســوري

ــرة  ــات خطي ــه تداعي ــون ل ــد تك ــئ ق وخاط

ــم  ــة تنظي ــود محارب ــن وجه ي ي ــى املدن عل

داعــش«.

ــة  خارجي ال ــر  وزي وصــرح 

دول  ــأن  ب كوفــود،  ــي  جيب ــي،  الدنمارك

ــي )الدنمــارك وأيســلندا  الشــمال األورب

قلقــة  ــدا(  ن وفنل والســويد  ــج  والنروي

ــة  التركي العســكرية  ــة  ي العمل جــراء 

وتقــوض  ــد  التصعي ــى  إل ــؤدي  ت ــا  ه ألن

ــى   إل
ً
ــة الســام السياســية، مشــيرا ي عمل

أنقــرة  تصرفــات  ــن  تدي ــدول  ال هــذه  أن 

ــزاع بالطــرق  ن ــى حــل ال ــع إل هنــاك، وتتطل

العســكرية. ــس  ي ول السياســية 

بريطانيا  -

ــا  ي بريطان وزراء  ــس  ي رئ ــغ  ل أب

ــأن  ــي ب ــس الترك ي ــس جونســون الرئ بوري

ــق عميــق« تجــاه  ــا يســاورها »قل ي بريطان

ــه  وحث ــة،  التركي العســكرية  ــة  ي العمل

ــي حــوار. جــوم والدخــول ف ــاء اله ه ــى إن عل

ــة  ي أوروب دول  تســع  وفرضــت  هــذا 

ــا،  ي أملان فرنســا،  ــدا،  ن فنل )التشــيك، 

الســويد،  إســبانيا،  ــدا،  ن هول ــا،  ي إيطال

ــى مبيعــات   عل
ً
ــودا اململكــة املتحــدة( قي

جومــه  ه بســبب  ــا،  تركي ــى  إل حة  األســل

ســوريا. ــى  عل ــر  األخي

ي: = حلف الشمال األطل�س

ــس  ن ي ــف  حل لل العــام  ــن  األمي ــن  أعل

العســكري  جــوم  اله أن  ســتولتنبرغ، 

أن  يجــب  ســوريا،  شــمال  ــي  ف ــي  الترك

وقــال:   ،»
ً
ومحــددا  

ً
»متناســبا يكــون 

تقــود  ربمــا  أعمــال  ــب  تجن ــم  امله »مــن 

ــي  ف االســتقرار  زعزعــة  مــن  ــد  مزي ــى  إل

وتتســبب  ــر  التوت ــد  وتصعي املنطقــة، 

اإلنســانية«.  ــاة  املعان مــن  ــد  مزي ــي  ف

ضــد  املعركــة  تكــون  أن  مــن   
ً
ومحــذرا

خطــر. لل عرضــة  داعــش  ــم  تنظي

= األمم املتحدة:

ــي للمتحدث  حف ــي تصريــح ص جــاء ف

املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي باســم 

ــة  ي عمل »أي  ــرش:  ي غوت ــو  ي أنطون

بالكامــل  ــرم  تحت أن  ــي  ينبغ عســكرية 

ــون  والقان املتحــدة  األمــم  ــاق  ميث

ــة  حماي ــي  ينبغ كمــا  ــي،  الدول ي  اإلنســان

بمــا  الســكنية  واملناطــق  ــن  ي ي املدن

ــاف  ــي.«، وأض ــون الدول ــع القان ــق م يتواف

قلقــه  عــن  أعــرب  العــام  ــن  األمي أن 

ــى  إل  
ً
مشــيرا ــة،  التركي ــة  ي العمل ــال  حي

ــس  ي حــل األزمــة بالطــرق السياســية ول

. ية لعســكر ا

ــوب  جن ل ــم  الدائ ــدوب  املن وقــال 

ــس  ي ورئ املتحــدة،  األمــم  ــدى  ل ــا  إفريقي

ــا:  ــوز ماتغي ــري ماثي ــن، جي ــس األم مجل

ــس  جل وامل يحــدث  عمــا  ســمعنا  »لقــد 

ــي  وف ا.  ســوري شــمال  ــي  ف الوضــع  يرصــد 

األطــراف  ــع  جمي ندعــو  ــة،  املرحل هــذه 

ــط  ضب مــن  قــدر  ــى  أق�س ممارســه  ــى  إل

الســكان  ــة  حماي وضمــان  النفــس 

ــن«. ي ي املدن

= مجلس األمن

ــة  ي ــدول األوروب ــن ال ــوٍة م  لدع
ً
ــة تلبي

ــكا،  جي بل ــا،  ي أملان )فرنســا،  خمــس  ال

ــي مجلــس  ــا، بولنــدا( األعضــاء ف ي بريطان

خميس  ــي ال ــة ف األمــن، عقــد جلســة طارئ

ــى  ــي عل جــوم الترك 2019/10/10 حــول اله

ــى  إل الوصــول  ــي  ف فشــل  ولكــن  ســوريا، 

الرفــض  بســبب  جــوم  اله ــن  يدي قــرار 

اجتمــاٍع  ــي  وف ــي،  واألمريك ــي  الرو�س

ــان  ي ب إصــدار  ــكا  أمري اقترحــت  ــي  ان ث

بســبب   
ً
أيضــا فشــل  جــوم،  اله حــول 

إطــار  ــي  ف ــك  وذل ــي،  الرو�س الرفــض 

ــي واشــنطن وموســكو  سياســات حكومت

ــي  ف بالوضــع  والتحكــم  لاســتفراد 

وفــق  ــا  ه ي عل الصــراع  وخــوض  ســوريا 

خاصــة. ال حهمــا  مصال

خالصة: ي ال ف

ــى  ــة، إل بمجمــل تلــك املواقــف الدولي

ــي  ــة املواقــف العربيــة، والت جانــب غالبي

ــة،  ــض واإلدان ــق والرف ــن القل ي ــت ب تراوح

قــراراٍت  اتخــاذ  مســتوى  ــى  إل ــي  ترتق ــم  ل

ــي  جتمــع الدول ــى مســتوى امل حاســمة عل

شــمال  ــى  عل ــي  الترك جــوم  اله ــع  من ــي  ف

إنســانية  ــٍة  كارث ووقــوع  ســوريا  شــرق 

ــا. ه ي بأهال ــدة  جدي

ــات،  وبيان تصريحــات  املصــدر: 

وكاالت. ــة،  ي إلكترون مواقــع 

اقف  ... تتمة العدوان التركي: مو

األول،  تشــرين   14 ــن  ي ن اإلث مســاء 

حــزب  لل ــي  السيا�س ــب  املكت بمقــّر 

ــة  ن مدي ــي  ف ي  الكردســتان ي  الشــيوع

منظمــات  ــو  ل ممث اجتمــع  ــر،  ي هول

ــة  وطني ــخصيات  وش ــي  مدن مجتمــع 

وكردســتانية  ــة  كردي أحــزاب  ــو  ومندوب

أوضــاع  وناقشــوا  األربعــة،  األجــزاء  مــن 

ــي  ــدوان الترك ــراء الع ــوريا ج ــي س ــرد ف ـ
ُ

الك

ــوا  وتوصل ســوريا،  شــرق  شــمال  ــى  عل

روجآفــا  مســاندة  ــة  »هيئ تشــكيل  ــى  إل

 Hawara ــي  الوطن ــداء  ن ال اســم  تحــت 

ــن  الذي ــي  األهال لدعــم   »Niştimanî

ــاء  ه إن ب ــة  ب واملطال للعــدوان  يتعرضــون 

ــي. الترك ــال  االحت

اعتصــم  ــة  الهيئ ــك  ل ت مــن  وبدعــوٍة 

ــم  ي إقل ــان  برمل ــى  مبن أمــام  ــات  املئ

 15 ــاء  الثاث ــوم  ي العــراق،  كردســتان 

ــي،   بالغــزو الترك
ً
ــدا تشــرين األول، تندي

باســم  ــوزان  ب ــح  ــام شــكر صال خت ال ــي  وف

حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة 

ــى  عل حضــور  ال ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

. ــم ه من تضا

)بمشــاركة  ــة  الهيئ قامــت  كمــا 

ــي«  »يكيت ــدة  الوحـ ــي  حزب ــي  منظمت

ــي  ف  PYD ــي  الديمقراط واالتحــاد 

ــة  ومادي ــة  عيني تبرعــات  بجمــع  ــر(  ي هول

 -18 ــن  ي ب ــة  ي غذائ ومــواد  ومســاعدات 

أمــام  خيمــٍة  بإقامــة   ،2019/10/25

ــا  ه ي إل توجــه  ــر،  ي هول شــاندر-  حديقــة 

أرســلت  ــث  حي ــن،  املتبرعي مــن  ــات  املئ

ــم  ي اقل ــى  إل املســاعدات  مــن  ــة  قافل

تشــرين   24 ــوم  ي ســوريا،  ــرة-  جزي ال

ــث  حي أخــرى،   
ً
مــرة ــى  تبق ــا  وم األول، 

ــخ  بتاري الكــردي  األحمــر  الهــال  أكــد 

 /9/ وصــول  ــى  عل ألول،  تشــرين   27

ــة  ي الغذائ ــواد  »بامل ــة  محمل شــاحنات 

الهــال  وأكــد  ــن«.  والطحي ــس  واملاب

ــن  ي دفعت وصــول  ــى  عل  
ً
أيضــا األحمــر 

ــة  جمعي مــن  مرســلة  املســاعدات  مــن 

 /26/ ــك  وكذل ــة،  خيري ال ــي«  »بارزان

آفــا«  روج  ــا  ن ل
ُ
ك ــة  »حمل مــن  شــاحنة 

 /250/ ــغ  ل ومب الســليمانية،  ــة  ن مدي ــي  ف

ــة  مديري مــن  ــي  عراق ــار  ن دي ــون  ي مل

الســليمانية. محافظــة  ــي  ف ــة  ي الترب
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ــر مــن ســتة عقــود مضــت،  ــذ أكث من

ــاع  إلقن انقطــاع  دون  ــرد  ـ
ُ

الك ناضــل 

ــة  بعدال الســوري  الوطــن  ــي  ف الشــركاء 

اطــار  ــي  ف ــا  ه
َّ
حل وضــرورة  ــم  ه قضيت

فقــط  ــس  ي ل ــه  أن إال  الســوري،  ــي  الوطن

ــة مــن  ــا صاغي ــم هــذا آذان ه ب ــى طل ــم يلق ل

اتخــاذ  ــى  عل أقــدم  ــل  ب اآلخــر،  الطــرف 

اســتهدف  ــة  عنصري وإجــراءات  ــن  ي قوان

وجــود الشــعب الكــردي وقضيتــه وعمل 

حاقــدة  شــوفينية  ــة  يئ ب ــق  خل ــى  عل

ــم  ووصفه ــرد  ـ
ُ

بالك ــق  يتعل ــا  م كل  ــى  عل

ــي،  القوم األمــن  ــدد  ه ي ــذي  ال ــع  بالبعب

مواقــف  مــن  ــوم  ي ال نشــهده  ــذي  ال ــا  وم

ــا  ه ــة تفــوح من ي وسياســات ونزعــات  عدائ

ــي الفــج، ســواًء  رائحــة االســتعاء القوم

ــي تتحكــم  ت ال املعارضــة  أو  النظــام  مــن 

املســلمين،  اإلخــوان  جماعــة  بقرارهــا 

ــة   اإلنكاري ــة  ي العقل ــك  ل ت ثمــرة  إال  

ــع  جتم ــادت امل ــي س ــة الت ــة املقيت ي العروب

ــذ  ــة. ومن ــة العقــود املاضي ل الســوري طي

ــة  ــة األزمــة الســورية طفــت القضي بداي

العنصــر  ــرز  وب الســطح  ــى  عل ــة  الكردي

ــي معمعان  ــا ف ــر اتزان الكــردي كاعــب أكث

خــال  مــن  ســواًء  الســورية  ــا  التراجيدي

ــة أو  ي حــرب األهل ــي ال رفضــه املشــاركة ف

ــة   ــي إدارة املناطــق ذات األغلبي نجاحــه ف

 
ً
الكردية  بجميع مكوناتها، وتبوئه دورا

جموعات اإلرهابية  ي محاربة امل  ف
ً
ا ريادي

ــي  محب ــع  وجمي ــرد  ـ
ُ

الك اســتهدفت  ــي  ت ال

ــوا،  كان أينمــا  ــة  والديمقراطي ــة  حري ال

ــي  الترك املشــروع  ــي  ف ــم  انخراطه وعــدم 

ينــص  ــذي  ال ــي  املل ــاق  امليث مــن  ــق  املنبث

ــوري  ــمال الس ــار الش ــى اعتب  عل
ً
ــة صراح

هــذه  ــة  جمل ــا.  لتركي ــك  مل ــي  والعراق

تحققــت  ــي  ت ال واملكتســبات  العوامــل 

بحكومــة  دفعــت  ــة  الكردي املناطــق  ــي  ف

ــة والتنميــة وحليفــه حــزب  حــزب العدال

 
ً
ــة عنصري ــر  األكث ــة  القومي حركــة  ال

روســيا  وبتواطــؤ  ــام  للقي ــا  تركي ــي  ف

الســوري  النظــام  ــا  ه ظل ــي  وف ــة  االتحادي

تابعــة  ــة  ي إرهاب مجموعــات  وبمشــاركة 

ــي  املعارض-اإلخوان الســوري  ــاف  ت لائ

ــة،  الفتي ــة  التجرب ــك  ل ت ــى  عل ــاز  باإلجه

)كــرداغ(  ــن  عفري منطقــة  ــال  باحت

وتشــريد   2018 آذار   18 ــي  ف ا  عســكري

ــن  ي ي األصل ا  ســكانه نصــف  مــن  ــر  أكث

واالســتياء  ــا  ه في ــاء  الغرب ــن  وتوطي

وممارســة  ــرد  ـ
ُ

الك ــكات  ل ممت ــى  عل

ــد  عمُّ
َ
وت ــم،  والظل ــر  القه ــواع  أن أبشــع 

ــى  عل إلجبارهــم  ــن  املتبقي ــرد  ـ
ُ

الك إذالل 

إرادة  وكســر  ــة  جه مــن  ــم  مناطقه ــرك  ت

ــى  عل الكــردي  ــا  ه ب ــز  تمي ــي  ت ال املقاومــة 

ــذا املشــروع  ه  ل
ً
ــخ؛ واســتكماال مــّر التاري

ــي  ن الدي بالتطــرف  ــن  جَّ َه
ُ
امل العنصــري 

ــم  حال ــي ال ــس الترك ــدم الرئي ــض أق البغي

بالســلطنة اإلســامية واســتعادة أمجاد 

ــي  ترك عــدوان  شــّنِ  ــى  عل ــن  ي ي العثمان

ــي  ف األســود،  ــجله  س ــى  إل ُيضــاف  ــد  جدي

مناطــق  ــى  عل  ،2019 األول  تشــرين   9

ــزت  تمي ــي  ت ال ا  ســوري شــرق  شــمال 

قــوى   
ً
وخاصــة ــع  جمي ال ــراف  وباعت

ــا  ه أن ب ــكا  أمري ــادة  بقي ــي  الدول ــف  التحال

ــة مــع   باملقارن
ً
ــا  وأمان

ً
ــا ــر أمن املناطــق األكث

الســورية. املناطــق  ــة  بقي

ى  تســم ومــا  الغــزو  ــة  ي عمل ــدء  ب مــع 

ــة  ي جال ال تحركــت  الســام(  ــع  ب )ن ـــ  ب

دول  ــي  ف والكردســتانية  ــة  الكردي

والتظاهــرات  باملســيرات  ــراب  االغت

ــه  ومرتزقت ــي  الترك بالعــدوان  ــددة  املن

ــي عواصــم  ف ــة  جهادي جموعــات ال مــن امل

واالتصــال  ــا،  أوروب مــدن  ــات  وكبري

ــة  ــأن وخاص ــات ذات الش جه ــف ال بمختل

والســفارات  ــة  ي األوروب ــات  البرملان

ــة  والغاي الهــدف   
ً
حــة موض ــة،  األمريكي

ــرر  مب ــر  الغي العــدوان  ــذا  ه ل ــة  حقيقي ال

ــا  ه ــي يرتكب ت ــم ال جرائ جــم وفظاعــة ال وح

أهــل  بحــق  ــه   ومرتزقت ــي  الترك ــش  جي ال

العــزل. ــن  ي ي املدن مــن  املنطقــة 

للعــدوان  ــة  حقيقي ال ــة  الغاي إن   

ــي: ه ــي  الترك

ا  ســوري قــوات  مــن  االنتقــام   -1

لدحرهــا  »قســد«،  ــة  الديمقراطي

املزعومــة  اإلســامية  ــة  للدول ــا  ه ائ وإنه

املســلمين  لســلطان  حليفــة  ال )داعــش( 

أردوغــان. ــب  طي رجــب  املزعــوم 

بحــق  ــي  عرق ــٍر  تطهي ــة  حمل  -2

ــة  ديمغرافي ــر  ي وتغي الكــردي  الشــعب 

ــة  ــاع حــزب العدال ب ــن أت املنطقــة وتوطي

 
ً
ــدال ــي، ب ــة مــن اإلســام السيا�س والتنمي

 لضــم 
ً
ــدا ــن؛ تمهي ي ي عــن الســكان األصل

تحــت  ــا  تركي ــى  إل الســوري  الشــمال 

يقــررون(.  هــم  املنطقــة  )أهــل  شــعار 

ــا  النواي حقيقــة  ــن  ي ب ت أن  وبعــد 

ــت  عمَّ ــة،  الهمجي ــة  ي العدوان ــة  التركي

ــة  االحتجاجي والتظاهــرات  املســيرات 

ــي مجمل الدول  ــي ف املنــددة بالغــزو الترك

ـــ/225/  ل عددهــا  وتجــاوز  ــة  ي األوروب

، وتوزعــت وفــق 
ً
ــي /23/ يومــا ضمــن حوال

ــي:   ل ي ــا  م

ــي  ف تظاهــرة   /25/ مــن  ــر  أكث  -

ــول,  ليفرب ــدن,  ن ل ــة:  ي البريطان املــدن 

ــي  ف مظاهــراٍت  ــى  إل  
ً
إضافــة مانشســتر, 

اســكتلندا. ــم  ي إقل

املــدن  ــي  ف تظاهــرة   /50/ مــن  ــر  أكث  -

بريمــن,  ــن,  كول ــون,  ب ــن,  ي برل ــة:  ي األملان

ــل،  ــد, كي ــورت, دورتمون ــر, فرانكف هانوف

أخــرى.  ومــدن  آخــن، 

ــات  ي ــر مــن /40/ تظاهــرة وفعال - أكث

ــي  ف ــت  كان ــا  معظمه فرنســا،  ــي  ف أخــرى 

ــس.  باري العاصمــة 

ي إيطاليا،  - أكثر من /10/ تظاهرة ف

ي العاصمة روما. معظمها ف

ــي  ف تظاهــرة   /18/ مــن  ــر  أكث  -

ــف. ــة جني ن ــي مدي ــا ف سويســرا، معظمه

ي النمسا،  - أكثر من /10/ تظاهرة ف

ي العاصمة فيينا. معظمها ف

ــي  ف تظاهــرة   /7/ مــن  ــر  أكث  -

ــى  مبن أمــام  ــت  كان ــا  معظمه ــكا،  جي بل

العاصمــة  ــي  ف ــي  األوروب االتحــاد  ــان  برمل

. كســيل و بر

ــدا،  ن ــي هول ــر مــن /8/ تظاهــرة ف - أكث

أمســتردام  مــدن  ــي  ف ــت  كان ــا  معظمه

ــردام. وروت

ــي  ف تظاهــرة   /20/ مــن  ــر  أكث  -

مــدن:   ــي  ف ــت  كان ــا  معظمه الدانمــارك، 

أودينســا. أوغــوص,  كوبنهاغــن, 

املــدن  ــي  ف تظاهــرة   /20/ مــن  ــر  أكث  -

شــوبينك,  ســتوكهولم,  الســويدية: 

ــد  ــا ال ب ــوري.  هن ــتان, يوتوب ــر, كارلس كامل

أن مســؤول مقاطعــة  ــى  إل مــن اإلشــارة  

املظاهــرات  إحــدى  ــي  ف خاطــب  »كاملــر« 

الســفر  بعــدم  املقاطعــة  أهــل  ــب  وطال

ــي  ت ال ــا  تركي ــى  إل الســياحة  بغــرض 

اإلنســان. بحــق  ــم  جرائ ال ترتكــب 

ــي  ف تظاهــرة   /15/ مــن  ــر  أكث  -

بيرغــن,  أوســلو,  ــة:  النروجي املــدن 

ــم. تروندهاي ســيرتيفينغة, 

ــات  ي وفعال نشــاطات  ــى  ال باإلضافــة 

األحــزاب  مــع  اللقــاءات  ــل  مث أخــرى 

ــي  املدن جتمــع  امل ــات  ي وفعال السياســية 

ــى عامــة  ــع املناشــير عل ــة، وتوزي ي األوروب

ــب  املكات أمــام  والوقــوف  الشــعب، 

وخاصــة  ــران  الطي وشــركات  الســياحية 

مقاطعــة  ــى  إل والدعــوة  ــا،  ه من ــة  التركي

ــر  عب ــة  التركي واملنتجــات  ــع  البضائ

التواصــل  ومواقــع  واملناشــير  ــات  البيان

وإقامــة  لغــات،  بعــدة  ــي  االجتماع

صــور  لعــرض  واملعــارض  ــدوات  ن ال

ــش  ــا جي ه ــي ارتكب ت جــازر ال ــا وامل حاي الض

ــن.  ي ي الراديكال مــن  ــه  وأعوان ــال  االحت

ــة  اإلعامي ــات  التغطي ــب  جان ــى  إل

ــي  السيا�س واالهتمــام  املكثفــة 

شــمال  بأوضــاع  املتواصــل  ــي  حقوق وال

ــي،  ــى املســتوى العالم شــرق ســوريا عل

ــات  ي والفعال النشــاطات  ــك  ل ت ــزت  تمي

مــن  واســعة  ومشــاركة  بتعاطــف 

الرســمية  ــة  ي األوروب ــات  جه ال ــف  مختل

ــن - ومنظمــات  والشــعبية - يســار ويمي

ــات  ــخصيات ونقاب ــي والش جتمــع املدن امل

ــا  ه من بدعــوٍة  ــت  كان ــا  وبعضه ــي،  عمال

ــل: مث ــا،  وتنظيمه

 2019  /10/26 ــخ  بتاري تظاهــرة   -

ــل  قب مــن  ــة كوبنهاغــن  ن ــي مدي ف ظمــت 
ُ
ن

ــة مثــل حــزب  أحــزاب ومنظمــات دانمركي

القائمــة املوحــدة  Enhedslisten وحــزب  

 F3 ــة  ي العمال املنظمــات  وإحــدى   SF

ــن الشــعب«. ي ــى »ب ــة تدع ي ومنظمــة مدن

 2019/11/  1 ــخ  بتاري  -

إعداد: محمد علي كيال
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ــى  إل ــة  ي اإليطال العمــال  ــة  نقاب دعــت 

رومــا  العاصمــة  ــي  ف حاشــدة  مظاهــرة 

ــي. الترك بالعــدوان   
ً
ــدا تندي

ــذه  ــّر ه ــى أن س ــد عل ــن التأكي ــد م الب

ــة  ي األوروب وخاصــة  ــة  العاملي حــوة  الص

الشــعب   مــع  الواســع  والتضامــن 

ــك  ــة تل ــت عدال ــه، ليس ــردي  وقضيت الك

لنجــاح  ــة  طبيعي ثمــرة  وال  ــة  القضي

ي ألي طرف كردي  ي أو دبلوما�س سيا�س

الفضــل  يعــود  وإنمــا  ي،  كردســتان أو 

ــك  ئ أول ــى  إل ــى  األول بالدرجــة  ــك  ذل ــي  ف

ــة  حماي وحــدات  ــي  ل مقات مــن  األبطــال 

»قســد«  و   YPG-YPJ ــرأة  وامل الشــعب 

ــي مقارعــة  روا أروع املاحــم ف
َّ
ــن ســط الذي

ــي  ت ال ــة  ي اإلرهاب التنظيمــات  ــى  أعت

 
ً
وتكريمــا ــا,  بجرائمه ــم  العال ــت  أرعب

ــم  ه حيات جــم تض ــم الطاهــرة وح ه لدمائ

عــن   
ً
ــة نياب املقاومــة  ــي  ف وبســالتهم 

. أجمــع  ــم  العال

القضية الكردية في سوريا  ... تتمة

الدور الكوردي املفرتض واملفروض...

ــة العميقــة«  ــا مــن شــك أن »الدول م

ــروة  ث وال الســلطة  مراكــز  ــى  عل ــزة  حائ ال

السياســية  ــط  خرائ ال ترســم  ــي  ت ال ــي  ه

ــدول  وال ــم،  العال ــي  ف ــة  واالقتصادي

ــا  أورب ــم  ث روســيا  ــم  ث ــكا  أمري ــى  العظم

ــوأ تنفيذهــا  تب ــة... ت ي حلقــات التال ــم ال ث

 مناطــق النفــوذ 
ً
ــى األرض، متقاســمة عل

ــا  ه بلدان أمــن  لضمــان  األدوار   
ً
ــة ومتبادل

مــن  محــدد  ســقف  تحــت  ــا  حه ومصال

ــا  ه بتداعيات ــراث  اكت دون  التنافــس، 

ــات  الوي مــن  الوخيمــة  ــا  ه وعواقب

بالشــعوب  ــق  تحي ــي  ت ال والكــوارث 

ــا. ه وأوطان

ــورات مــا  ــدالع ث ــم تكــن مصادفــة ان ل

ــى  فالفو�س ــي،  العرب ــع  ي بالرب ى  تســم

ــة  ي اإلرهاب األدوات  ــر  عب املنظمــة 

التســليح  ــزة  أجه بأحــدث  املدعومــة 

ــت  كان والتواصــل  اإلعــام  ووســائل 

ــا  ه من والهــدف  ــا،  ه ل ــة  والبوصل حامــل  ال

ــا  ه طاقات كل  مــن  ــدان  ل الب اســتنزاف 

ــح  لتصب ــة،  والطبيعي البشــرية 

ــة  حيوي ال ملشــاريعها   
ً
ــة ورهين ضعيفــة 

ــي  ا ه ــا االســتراتيجية، وســوري ه وأجندات

مــن   
ً
تضــررا ــر  األكث ــا  حاي الض إحــدى 

ــا  ه خصوصيت بحكــم  خاقــة  ال ــة  العبثي

ــث  حي ــة،  والديمغرافي ــة  جغرافي ال

ومعارضــة،  مــواالة  ــن  ي ب قســمت 

القــوى  مــن  ودب  هــب  مــا  ــت  وتدخل

الســاحة،  ــي  ف ــدات  واألجن ــة  األجنبي

ــر نفــٍق  ــي أزمــة خانقــة، تمــرُّ عب ــا ف ه ت وجعل

ــم. واملعال ــات  اي ه ن ال ــول  مجه ــم،  مظل

ــام  ه ال جــزء  ال باعتبارهــم  والكــورد 

 )
ً
وتسييســا  

ً
تنظيمــا ــر  )األكث ــز  واملمي

ــة  والوطني ــة  القومي ــم  ه توجهات ــي  ف

موضــع  ــوا  كان فقــد  ــة،  والديموقراطي

ــل  قب مــن  للضغــوط  وتعــرض  ــز  تركي

لتجنيدهــم  األطــراف  ــف  مختل

ملشــاريعها،   
ً
خدمــة تحييدهــم  أو 

ــي  الوطن ــي  السيا�س املشــروع  ــاب  فغي

ــي  اق ب ــدى  ل الشــامل  ــي  الديموقراط

ــى  عل الســوري  الشــعب  ــات  مكون

ــة  ــم السياســية والقومي اختــاف تياراته

واملعارضــة،  الســلطة  ــي  ف ــة  ي ن والدي

ــي  واألمن اإلداري  الفــراغ  ــك  وكذل

جــراء  ــة  الكوردي املناطــق  ــي  ف حاصــل  ال

ومؤسســاته  ــره  لدوائ النظــام  ــحب  س

واإلدارة،  ــة  حماي ال مهمــة  ــم  ه ي عل فــرض 

ــات  تحدي وخلقــت  واجهــت  ــي  ت ال

أبرزهــا  ــرة،  ي وكث ــرة  ي كب ومصاعــب 

أطــراف  ــن  ي ب الكــوردي  ــت  البي انقســام 

وذريعــة  ثغــرة  ــح  أصب ــذي  وال ــزاع  ن ال

دوره  ــم  جي وتح شــؤونه  ــي  ف للتدخــل 

ــه،  تطلعات ــاض  وإجه وجــوده  ــد  وتهدي

األحــزاب   
ً
مطلقــا ــي  تعف ال  وهــذه 

والكوردســتانية  الســورية  ــة  الكوردي

املســؤولية  مــن  ــة(  )املعني املتنفــذة 

ــا  ــا عــن م ــى عاتقه ــة امللقــاة عل التاريخي

األوضــاع. ــه  ي إل ــؤول  ت

التصــدي  كان  ــر  األكب والتحــدي 

اإلســامية  ــة  ي اإلرهاب ــع  للمجامي

وأخواتهمــا  وداعــش  بالنصــرة  ــة  ل املتمث

بالتعــاون  األرض  ــى  عل ــا  ه ت ومحارب

بزعامــة  حلفــاء  ال دول  مــع  والتنســيق 

الكــورد  ــى  عل فرضــت  ــي  ت وال ــكا  أمري

ــارات  وخي قاســية  ــة  ي عمليات  
ً
شــروطا

فقــد  واالنتشــار،  التحــرك  ــي  ف محــددة 

ــى  ــى القبــول باألمــر الواقــع عل ــروا عل أجب

مضــض، بســبب الصفقــات املشــبوهة 

ــى  العظم القــوى  ــن  ي ب عقــدت  ــي  ت ال

عــن   
ً
ــدا بعي ــة،  واإلقليمي املتنفــذة 

بســلوك  ــة  واألخاقي اإلنســانية  ــم  القي

ــن  ي للقوان  
ً
ومخالفــا ســافر،  ــوي  مافي

ــداًء  ت اب ــة،  ي والدول الســماوية  والشــرائع 

ــل  وت ــن  العي ــرأس  ب ــاًء  ه ت وان ــن  عفري مــن 

ــا  التراجيدي مسلســل  ومــازال  أبيــض، 

ــادة  اإلب فصــول  ــي  ف  
ً
مســتمرا ــة  الكوردي

ــوض  ــف الغم ــذي يل ــي ال ــر العرق والتطهي

ــه. ات اي ونه ــه  ل تفاصي

 
ً
وخطــرا  

ً
ــدا تعقي الوضــع  ــد  يزي ــا  وم

ــة  ي اإلخوان ــا  تركي احتضــان  هــو 

ــا  ه ت ورعاي ــة  ي اإلرهاب ــات  للعصاب

املناطــق  غــزو  ــي  ف واســتخدامها 

إســامية  شــعارات  تحــت  ــة  الكوردي

ــم  ــكاب جرائ ــح ارت ــة متطرفــة تبي قوموي

ــب  ه ن وال خطــف  وال ي  والســب ــل  القت

صورهــا،  وأفظــع  بأبشــع  ــر،  جي والته

ــة  ي العثمان ملشــاريعها   
ً
ــذا تنفي ــك  وذل

ــي(،  املل ــاق  )امليث التوســعية  ــة  ي العدوان

املزعــوم  الكــوردي  خطــر  بال  
ً
متذرعــة

ــاء  ه ــدف إن ــي، به ــا القوم ه ــى أمن )PKK( عل

 ،
ً
خطــوة  

ً
خطــوة ــة  الكوردي ــة  القضي

كهــدف   ،
ً
جــزءا  

ً
جــزءا  ،

ً
منطقــة  

ً
منطقــة

تكــرار  ــع  من وهــو  ــن،  معل ي  اســتراتيج

العــراق،  كوردســتان  ــم  ي إقل ــة  تجرب

ــو  ــوردي ول ــان ك ــكيل أي كي ــة تش ومحارب

لشــعار   
ً
تطبيقــا ــخ،  املري ســطح  ــى  عل

هــو  ــد  جي ال )الكــوردي  ــي  التاريخ ــا  تركي

ــا  موقعه  
ً
مســتغلة ــت(،  املي الكــوردي 

ــا  ه ت وعضوي ــوي  حي ال ــي  جيوسيا�س ال

هــذه  ظــل  ــي  ف ــي،  األطل�س ــف  حل ال ــي  ف

ــي نمــرُّ  ت حرجــة ال ــة ال ي الظــروف املفصل

. ــا ه ب

األحــداث  ــات  مجري ضــوء  ــي  وف

بســاعة  ســاعة  ــة  ب واملتقل املتســارعة 

ــدن  ل مــن  املواقــف  ــر  وتغي ــر  توات بفعــل 

ترامــب(  ــدات  )تغري ــى  العظم القــوى 

وتعــذر  ــرؤى  ال ــاط  الخت املســببة 

ــي  ــورد فيمــا يل التوقعــات والتحليــات، ن

ــار: االعتب ــن  بعي ألخذهــا  أمــور  عــدة 

ــة  مصيري ــة  الراهن ــة  املرحل  )1

وجــود  ــة  قضي ــي  فه للكــورد،  بالنســبة 

ــكل  ال تخــص  واملعركــة  وجــود،  ال  أو 

اســتثناء،  ــدون  ب ــكل،  ال ومســؤولية 

والنصــر  ــكل  ال ســيطال  فالفشــل 

 
ً
ــا وقت وليســت  ــكل،  ال ــه  ب ســينعم 

ــي  ــة مــن منظــار حزب للمحاســبة واملعاتب

ــق. ضي فكــري  أو 

ــذات  ال مــع  ــح  التصال ضــرورة   )2

وهــذا  ــه،  وتأنيب ــده  جل عــن  واالبتعــاد 

والنقــد  املراجعــة  ــاب  ب إغــاق  ــي  يعن ال 

كل  اســتنفار  مــن  ــد  ب وال  ــم،  والتقوي

يمكــن  مــا  ــات إلنقــاذ  واإلمكان الطاقــات 

بعــد،  ــه  ت ن ت ــم  ل ــة  فاللعب إنقــاذه، 

ــود،  جه وال خطــاب  ال ــد  بتوحي ــة  والبداي

ــى  عل واألداء  حضــور  ال ــل  لتفعي

والدبلوماســية  السياســية  األصعــدة 

ــة. إلعامي وا

ــي  ــة ف ــة الكوردي 3( أصبحــت القضي

ي فحواها   دولية ف
ً
ا اليوم، قضية ســوري

ــي موضــع اهتمــام  وصداهــا ومداهــا، فه

ي  الشــعب العــام  ــرأي  ال ــدى  ل وتعاطــف 

ــى الكــورد االرتقــاء  ، وعل
ً
ــا ي عاملي والرســم

ــا واســتثمارها.   ملســتواها وتفهمه

ــى  عل الرهــان  وجــوب   )4

واالســتقالية،  ــة  الوطني ــة  خصوصي ال

 
ً
إرادة ــة  خارجي ال ــود  القي مــن  فالتحــرر 

ــدول املقتســمة  ، وبخاصــة مــن ال
ً
وقــرارا

ــى العمــق  ــد عل لكوردســتان، مــع التأكي

واملتفاهــم،  املتعــاون  ي  الكوردســتان

املتاحــم،  الســوري  ــداد  واالمت

ــى أســاس  ــي الداعــم، عل والتحالــف الدول

ــادل.  املتب ــرام  االحت

ي  الســلم حــل  ال ــى  عل ــد  التأكي  )5

ــات  مكون كافــة  ــن  ي ب ي  التشــارك

 
ً
ــا وطن موحــدة  ســوريا  ــاء  لبن الشــعب 

نظــام  أســاس  ــى  عل ــا،  ه أبنائ ــع  جمي ل

المركــزي،  تعــددي  ــي  علمان ــي  ديمقراط

ــرم  ويحت ــم  حقوقه ــع  جمي لل يحفــظ 

ــة  ني والدي ــة  ني اإلث ــم  ه خصوصيات

متفــق  عصــري  دســتور  ــي  ف ــة  والفكري

. ــه ي عل

ــب  يتغي ــم  ل ــذي  ال النظــام  إن   )6

ــوم  ي وال ــة،  الكوردي الســاحة  عــن   
ً
ــا يوم

لقطــع   ،
ً
ــا وعاملي  

ً
ــا ي عرب ــه  ل تأهي يعــاد 

ــى وإعــادة األمــن  ــر اإلرهــاب والفو�س داب

والشــرعية والســيادة للدولة الســورية، 

يكــون  أن  ــوب  واملطل فاملفــروض 

ــا  ه ــي تركيبت ف  
ً
ــارزا  وب

ً
 فاعــا

ً
للكــورد دورا

بمــا  والدســتورية  ــة  واألمني السياســية 

واملشــروعة  ــة  العادل ــم  حقوقه يؤمــن 

.
ً
ومســتقبا  

ً
حاضــرا

م. محفوظ رشيد
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أمريكا والكورد... من االستقبال بالورود إىل الرمي باحلجارة 

ــذي  وال ــر  كتوب
ُ
أ شــهر  اتفــاق  إن 

ــد ترامــب  ال ــي دون ــس األمريك ي ــن الرئ أعل

القــوات  ــحاب  انس ــر  ت التوي ــق  طري عــن 

ــذي  ــة مــن غــرب كوردســتان وال األمريكي

كان بمثابة ضوء أخضر إلبادة الشعب 

الســاطين  أحــد  ــل  قب مــن  الكــوردي 

ــة عــام مــن  ــل مئ ــراك الشرســين، قب األت

ــادة  إب ب الســلطان  هــذا  أجــداد  قــام  اآلن 

أحــد  يعــّد  ــذي  وال ــي  األرمن الشــعب 

املنطقــة،  هــذه  ــي  ف العريقــة  الشــعوب 

مــع  تكرارهــا  ــم  ت ي ــة  التجرب هــذه  وأن 

الكــورد. هــم  آخــر  ــق  عري شــعب 

ــش  جي لل ــة  آخــر قافل عندمــا قامــت 

ــة  ن مدي مــن  ــحاب  باالنس ــي  األمريك

ــي غــرب كوردســتان  ــة ف قامشــلو الكوردي

ــي  األمريك ــس  ي الرئ أوامــر  ــى  عل ــاًء  ن ب

ــوب  جن ــي  ف ــل  ي أرب ــة  ن مدي باتجــاه 

جــارة،  ح بال ــا  رجمه ــم  ت كوردســتان 

ــى  إل ــي  ذاكرت أعــادت  املشــاهد  وهــذه 

ــي  األمريك ــش  جي ال اســتقبال  مشــاهد 

العــراق  ــر  تحري ــة  ي عمل بعــد  ــورود  ال ب

ــدة  امل إن  كوردســتان.  ــوب  جن ــي  ف

ــرة  ي ــن ليســت كب ي ت حادث ــن ال ي ب ــة  الزمني

جــل  مخ أمــر  ــه  ولكن ســنة،   /16/ ــي  وه

العاقــة  ــح  تصب أن  لاســتياء  ــر  ي ومث

أعدائهمــا  ــخرية  س ــار  مث ــن  حليفي ــن  ي ب

. ملشــتركين ا

ــٌخ مــن  ــكان تاري ــدى الكــورد واألمري ل

ــى الرغــم مــن أن  ــدة، فعل العاقــات املعقَّ

ــم  ــأن الكــورد ل ــي يقــول ب الرئيــس األمريك

ــة،  ي الثان ــة  العاملي حــرب  ال ــي  ف يشــاركوا 

ــكان،  لألمري املســاعدة  يقدمــوا  ــم  ول

أيلول/ســبتمبر   11 أحــداث  بعــد  ولكــن 

ــن  مهمي حلفــاء  الكــورد  كان   ،2001

اإلرهــاب  ــة  محارب ــي  ف ــكان   لألمري

ــم. والعال األوســط  الشــرق  بمنطقــة 

قامــت  ــن  األخيري ــن  العقدي ــي  ف

ــكا  أمري وأعــداء  املتطرفــة  جماعــات  ال

ولكــن  جنودهــا،  مــن  اآلالف  ــل  بقت

أي  ــى  إل يتعــرض  ــم  ل ــي  األمريك ــش  جي ال

ــي  ت ال املناطــق  ــي  ف اســتهداف   أو  جــوم  ه

ــا الكــورد، وإنمــا أصبحــوا  ه ي يســيطر عل

ــي املنطقــة،  ــة هــذه القــوات ف حماي  ل
ً
درعــا

ــي تركهــم  ــل فــإن حليفهــم األمريك باملقاب

الوقــت  ــي  ف ــن،  لآلخري ســائغة   
ً
لقمــة

ضــد   
ً
معــا ــه  في ــون  يعمل ــوا  زال ال  ــذي  ال

داعــش. ــا  بقاي

ورد يناضلون 
ُ
ــأن الك هــذه حقيقــة، ب

ــم  ه ومبادئ ــم  ه كرامت ــة  حماي أجــل  مــن 

ــف  أل  12 استشــهاد  ــوال  ل و  ــة،  األخاقي

آالف  و3  كوردســتان  غــرب  ــي  ف ــخص  ش

ــف  ــة 20 أل ــوب كوردســتان وإصاب ــي جن ف

ــم  والعال املنطقــة  فــان  ــم،  ه من ــن  آخري

وعــدم  ــى  فو�س ــي  ف ســتكون  ــت  كان

ــر. أكب اســتقرار 

ــي أن الكــورد  ة، ه ــك حقيقــة مــرَّ هنال

ــادئ  املب ــى  عل ــم  ه عمل ــي  ف يســتندون 

يعتمــدون  ــك  ذل وبســبب  ــة،  األخاقي

ــرون حلفــاء  ب عت ــى وعــود وكام مــن ُي عل

ــم،  ه ألصدقائ الوفــاء  ألجــل  ــم  ه وأن ــم،  ه ل

ــم، ولكــن  ــة بحياته حي مســتعدين للتض

ودون  تركوهــم  ــب  الغال ــي  ف ــم  ه حلفائ

ــم،  ه أعدائ لســيوف   
ً
ــة حي ض ــراث  اكت

ــم ويجلــب العــار  ه ي وهــذا األمــر صعــب عل

خذلوهــم. ــن  الذي ــم  ه حلفائ ل

وبدرجــٍة   ،
ً
جــدا صعــٌب  ألمــر  ــه  إن

ــس  ي ــى رئ مــن انعــدام األخــاق، أن يتخل

ــورد 
ُ
ــي قــام الك ــم »الت ــي العال ــة ف ــر دول أكب

ــي التحالــف  حيــات جســام ف ــم تض بتقدي

ــذه  ه ب ــم  ه عن اإلرهــاب«  ضــد  ــا  معه

ــال  امل أعطاهــم  ــه  أن ب ويقــول  الســهولة، 

ــم! ه حيات تض ــل  مقاب

ــة مــع انعــدام األخــاق  ــورد تجرب
ُ
ك ل ل

ــم  ه حلفائ ــدى  ل جــل  خ ال وانعــدام 

ــي  ف ــم  ه أعدائ ــدى  ل الرحمــة  وانعــدام 

ي الوقت الذي  القرن العشــرين، لكن ف

األخــاق  عــن  ــع  جمي ال ــه  في يتحــدث 

ــوى  ــا ق حاي ــا ض ــة أصبحن ــم العاملي والقي

ــي عصــٍر ينعــدم  ــا ف ــم والظــام، وبتن الظل

ــي. ــد السيا�س ــى الصعي جــل عل خ ــه ال في

ي قد  انظروا كيف الضمير اإلنســان

ــن مــن القــادة  ــدى الكثيري انعــدم ومــات ل

شــن  مــن  الرغــم  ــى  فعل السياســيين، 

ــزال  ــى الشــعب الكــوردي، ال ي حــرب عل ال

جون  يقوم أبنائه بحماية وحراسة الس

ي تنظيم داعش،  ي يقبع فيها مســلح الت

ســيكون  ســراحهم  إطــاق  أن  ــث  حي

ــع،  جمي ال ــدى  ل االســتقرار  ــى  عل  
ً
خطــرا

ــذي  ــس ال ي ــب أن الرئ ولكــن األمــر الغري

ــول  ــة يق ح ــى املصل ــه عل ــتند صداقات تس

ــراك واألكــراد( هــو  ــن األت ي ــال ب بأن)االقتت

أطفــال(!. ــال  )اقتت

ــت  ــل خمــس ســنوات، عندمــا كن قب

مــن  ــي  دعوت ــم  ت كوردســتان،  ــم  ي إقل ــي  ف

للمشــاركة  ــة  ــة األمريكي خارجي وزارة ال

ــدورة تمــت  ــي دورٍة مــدة شــهر، وخــال ال ف

العامــة  ــادئ  واملب ــم  القي ــى  إل اإلشــارة 

املؤسســات،  تأســيس  ــخ  وتاري ــة  والعاملي

ــي  ف ولكــن  ــر.  ي الكث ــا  ه من فتعلمــت 

ــي  ف شــاركت  عندمــا  ــي  املا�س األســبوع 

و  ــة  التركي جمــات  اله ضــد  مظاهــراٍت 

شــمال  مــن  ــحاب  باالنس ترامــب  قــرار 

شــرق ســوريا، ســمعت شــعارات تدعــو 

ــا،  مواقفه بســبب  جــل  خ ال ــى  إل ــكا  أمري

ــي،  ل بالنســبة   
ً
جــدا  

ً
محبطــا كان  وهــذا 

تدعــو  شــعارات  ــد  تردي ــت  ل فضَّ ــي  لكنن

ــا  ن كون ــكا،  أمري ــس  ي ول جــل  خ لل ترامــب 

ــن  ي املواطن ــة  أكثري ــأن  ب نعتقــد  ــا  ن الزل

ــن مــع  ــكان ومســؤوليهم متعاطفي األمري

ــي الوقــت الــذي نتعرض فيه  الكــورد. فف

متمســكين  ــا  ن زل ال  ــة  جماعي ال ــادة  لاب

ــا.  ن ــة والوفــاء ألصدقائ ــادئ األخاقي باملب

كراهــام  ــي  ليند�س ــل  مث ــخاص  أش

ــكا يجــب  ــي أمري ــا ف ن ــن مــن أصدقائ وآخري

ــون  ــأن الكــورد ال يزال ــم أن يعلمــوا ب ه ي عل

ــم. ودعمه ــم  ه وفائ ــى  عل ــون  يعول

الشــعواء  حــرب  ال اســتمرت  مــا  إذا 

ــى  إل ــى الشــعب الكــوردي، ســتتحول  عل

ــادة األرمــن والهولوكوســت  ــادة، مثــل إب إب

ــجلة  املس األخــرى  ــرى  الكب ــم  جرائ وال

ــخ  تاري مــن  الســوداء  الصفحــة  ــي  ف

سيســتمرون  الكــورد  ولكــن  البشــرية، 

مــن  ــم  العال ــو  يخل ال  ــي  ك ــم،  ه نضال ــي  ف

ــي يحــس  ــة، وك ــم األخاقي ــادئ والقي املب

يحصــل  مــا  عــن  جــل  خ بال املســؤولون 

ــم. ه من ــذار  االعت ــون  ب ويطل ــم  ه ل

سوران باالني 

ــد  الفقي ــة  ل عائ ــذرت  اعت أن  بعــد 

ــدة  إســماعيل عمــر – رئيــس حــزب الوحـ

عــن  ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

التاســعة  الســنوية  الذكــرى  ــاء  إحي

تشــرين   18 يصــادف  ــذي  ال ــه،  ل لرحي

ــة  حــرب الهمجي األول، بســبب ظــروف ال

شــرق  شــمال  ــى  عل ــا  تركي ا  شــنته ــي  ت ال

ــة  ــة القيادي ــن الهيئ ــٌد م ــام وف ا... ق ــوري س

أعضــاء  وبعــض  ي  واشــوكان ــرة  ودائ

ــح  ضري ــارة  بزي ــه  وأصدقائ حــزب  ال

ــية  ــوي- الدرباس ــره ق ــة ق ــي قري ــل ف الراح

ــه وقــراءة  ي ــورود عل ــل مــن ال ي ووضــع إكل

روحــه. ــى  عل الفاتحــة 
زيارة ضريح الفقيد إسماعيل عمر في ذكرى رحيله التاسعة

تكريم طالب ناجحين في الحسكة
حــزب  ل حســكة  ال منظمــة  قامــت 

طــاب  ــم  بتكري ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة  اإلعدادي الشــهادتين  ــي  ف ــن  حي ناج

مــن  حســكة،  ال ــة  ن بمدي ــة  والثانوي

األول،  تشــرين   4 ــوم  ي أمســيٍة  خــال 

ــوف  ــردي والوق ــيد الك ــدأت بالنش ــي ب الت

الشــهداء،  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة 

صــاح  مــن  ــة  مقتضب كلمــٍة  إلقــاء  ــم  ث

حــزب  ــة لل ــة القيادي حســن عضــو الهيئ

حدقــة  امل ــدات  والتهدي خاطــر  امل حــول 

ــي  ان ته  ال
ً
ــا ــوريا ومقدم ــرق س ــمال وش بش

حــول  حســن  دارا  مــن  وكلمــة  للطــاب، 

ــعوب ودور  ــاة الش ــي حي ــوم ف ــة العل أهمي

واإلرتقــاء  ــوض  ه ن ال ــي  ف ــم  العل ــي  ب طال

. ت جتمعــا مل با

تخللــت األمســية فقــرات موســيقية 

ــح  بمن ــم  لتختت ــة،  ل جمي ــة  ي وغنائ

ــر  تقدي شــهادات  ــن  حاضري ال الطــاب 

ــي أجــواٍء  ــة، ف ــا رمزي باســم املنظمــة وهداي

والســرور. الفــرح  مــن 
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ـرد: إرادة وتصميم وعزمية صلبة
ُ
الك

ــك  ــكّل مــن يمتل حــا ل لقــد أصبــح واض
ــا  م وهــول  جــم  ح ــرة  والبصي البصــر 
ــي  ــه شــعبنا الكــردي ف تعــرض ويتعــرض ل
ــا  ه ــي ارتكب جــازر الت ــداًء مــن امل ا ابت ــوري س
ــي ومــا  ان ــي كوب ــي ف ــم داعــش االرهاب تنظي
ــه  ومرتزقت ــي  الترك العــدوان  أفــرزه  ــا  م
التابعــة  ــة  ّي الراديكال ــل  الفصائ مــن 
ــي  لائتــاف الســوري املعــارض مــن مآ�س
ــن  العي ــرأس  ب ــاًء  ه ت وان ــن،  عفري ــى  عل
ى  تســم مــا  أو  ــرة  جزي ال مناطــق  ــة  وبقي

الفــرات. شــرق  بمناطــق 
الســوري  الوضــع  ــد  تعّق وبســبب 
 
ً
ووفقــا ــة  ّي ودول ــة  إقليمّي قــوى  وتدخــل 

 
ً
ح كل منها أصبحت سوريا ملعبا ملصال

وال  وحدهــم  يمتلكــون  ــار  كب ــن  ي لاعب
حــّل، والنتيجــة  ــح ال ي ــر ســواهم مفات غي
ــكا  وأمري روســيا   - الصــراع  ــا  قطب اآلن: 
يمكنهمــا  مــن  وهمــا  ــة،  اللعب ــران  يدي   -
حرب أو اســتمرارها. اتخاذ قرار وقف ال

ة  السياســّي القــوى  أّن  ــدو  ب ي
ا  ســوري ــس  )مجل  

ً
ــدا وتحدي ــة  الكردّي

الدخــول  أراد  »مســد«(  ــة  الديمقراطي
االســتفادة  وحــاول  ــار  الكب ملعــب  ــى  إل
ــي التحالــف  ــة االرهــاب ف مــن ورقــة محارب
تكــون  أن   

ً
متوقعــا ــرى  الكب القــوى  مــع 

ــي رســم  ــرد ف ـ
ُ

ــب الك ــى جان ــك القــوى إل ل ت
 
ً
طبعــا متناســين  ــر  غي مســتقبلهم، 

ــكا  بأمري  
ً
ــا تمام ــوق  الوث يمكــن  ال  ــه  أن

 
ّ

إال ــم  أمامه يكــن  ــم  ل ــه 
ّ
أن  

ّ
إال روســيا،  أو 

خطــر  ألّن  ــة،  اللعب هــذه  ــي  ف خــوض  ال
وكان  املنطقــة،  كل  ــدد  ه ُي كان  داعــش 
مــن  ومنعــه  ــه  ل التصــدي  مــن  ــّد  الب
ــة،  ّي الذات اإلدارة  مناطــق  مــن  ــراب  االقت
ــة  الديمقراطّي ا  ســوري قــوات  فخاضــت 
ــي  ــم اإلرهاب ــة ضــد التنظي معــارك ضاري
ــي  ــف الدول ــن التحال ــاندة م ــم ومس وبدع
ــة  األمريكّي املّتحــدة  ــات  الوالي ــادة  بقي
ــي  ــه وإعــان النصــر ف ي ــى القضــاء عل حت

. الباغــوز  منطقــة  ــي  ف ــه  معاقل آخــر 
ــذي  ال ــر  ي الكب التعاطــف  جــم  ح إّن 
دول  معظــم  وشــعوب  حكومــات  ــه  أبدت
ــة،  ا الديمقراطّي ــم مــع قــوات ســوري العال
ي شعار أّن تلك القوات قد حاربت  وتبن
 
ً
إشــارة كان  ــه،  كل ــم  العال عــن   

ً
ــة نياب

ــة  ا الديمقراطي ــس ســوري جل ــة مل ّي إيجاب
أّن   

ّ
إال ــة،  الديمقراطي ا  ســوري وقــوات 

ــك  ــي تل ــرى ف ــي ت ــا الت ــرق لتركي ــم ي ــر ل األم
ــي،  ــا القوم ه  ألمن

ً
ــرا  مباش

ً
ــدا ــوات تهدي الق

اإلعــان  ــذ  من ــا  جعه مض قــّض  ــا  م وكل 

ــة القضــاء  ــة هــو كيفي ّي عــن  اإلدارة الذات
مــن  خشــية  ــردي 

ُ
الك املشــروع  ــى  عل

ــا. باتجاهه تمــدده 
ة  السياســّي لألزمــة  ــت  كان كمــا 
ــا  تركي تعيشــها  ــي  ت ال ــة  واالقتصادّي
ومــا  بالســلطة  أردوغــان  تفــّرد  نتيجــة 
صفــوف  ــي  ف اعتقــاالت  مــن  أفــرزت 
ــدء  ب ال ــي  ف  

ً
دورا ــك  ذل ــى  إل ــا  وم املعارضــة 

ــي  الترك ــش  جي ال مــن  ــري  برب جــوم  به
ــش  جي )ال ـــ  ب يســمون  ممــن  ــه  ومرتزقت

الســوري(. ــي  الوطن
ــه  ــب وإدارت ــة ترام ــت لسياس ــد كان لق
ــى  ــاء العــدوان، وعل ن  قبــل وأث

ً
ا  ســلبي

ً
دورا

ــدول  ــا وكنــدا وال الرغــم مــن مواقــف أورب
إال  ــرد،  ـ

ُ
الك تجــاه  ــة  ي االيجاب ــة  ي العرب

ــا  ّي عمل التحــرك  يســتطيعون  ال  ــم  ه أن
ــي، وهــذا مــا يجعــل  دون الدعــم األمريك
ــرد  ـ

ُ
الك ــح  صال ــي  ف تصــّب  ال  األمــور 

ترامــب  إدارة  ــرت  غّي إذا  إال  واملنطقــة، 
ــرس  ــط الكونغ ــة ضغ ــا نتيج ــن موقفه م
مــن  ــرة  مؤث ــادات  قي ــر  وعب ــي  األمريك

الرئيســيين. ــن  ي حزب ال
ــى  عل ســواًء  التعاطــف  جــم  ح إّن 
ــى  ــات أو عل حكومــات والبرملان مســتوى ال
والزال،   

ً
ــرا ي كب كان  ي  الشــعب املســتوى 

الشــعب  ــخ  تاري ــي  ف مــرة  ألول  وربمــا 
ــد،  ي التأي ــذا  ه ب ــرد  ـ

ُ
الك ــى  يحظ ــردي 

ُ
الك

ــك  ذل ــدا  وب ــا،  أورب دول  ــي  ف  
ً
وخاصــة

ــا  ه حكومات مواقــف  خــال  مــن   
ً
حــا واض

ــي  ف ا  شــعوبه ومشــاركة  ــا  ه ات وبرملان
ي نشــاطات  املظاهرات واالحتجاجات وف

أخــرى.
ملناطــق  ــي  الترك للغــزو  كان  لقــد 
الرغــم  ــى  عل  – ســوريا  شــرق  شــمال 
 ،

ً
ــة أيضــا ّي ــج إيجاب مــن مأســاويته – نتائ

ــي ســوريا أصبحــت  ــة ف ردي
ُ

ــة الك فالقضّي
الغــزو  أّن  كمــا  ــي،  الدول النقــاش  ــد  قي
ــّوة  ه ال تقليــص  ــى  عل عمــل  ــي  الترك
ــم  ه انتماءات ــاف  اخت ــى  عل ــرد  ـ

ُ
الك ــن  ي ب

. ة ســّي لسيا ا
تســتفد  ــم  ل آخــر،  ــب  جان مــن 
ــة  ردّي

ُ
الك ة  السياســّي القــوى  ــة  غالبي

ــن  عفري ــة  تجرب مــن  ــر  العب تأخــذ  ــم  ول
ــا،  ه بين الصــراع  واســتمر  ــرة  املري
حــاد 

ّ
االت حــزب  اســتمر  ــة  جه فمــن 

ــول  قب وعــدم  ــه  تعنت ــي  ف ــي  الديمقراط
ــرى  ــة أخ ــن جه ــه، وم ــف مع ختل ــر امل اآلخ
ــه  عاقات ــردي 

ُ
الك ــس  جل امل يقطــع  ــم  ل

ــر  ب يعت ــذي  وال الســوري  ــاف  ت االئ مــع 
ــة  ــات املرتزق جموع ــّية مل ــة السياس املظل

ــا. لتركي التابعــة 

أحــزاب  ــدي  ومؤي ــر  جماهي أّن   
ّ

إال
ــا  ه  مــن قيادات

ً
ــوا أفضــل حــاال حركــة كان ال

ــى  إل  
ً
ــا جنب شــاركوا  ــث  حي  ،

ً
نســبيا ــو  ول

جــر  امله ــدان  ل ب ــي  ف وخاصــة  ــب،  جن
االحتجاجــات  ــي  ف نظيرهــا  قــّل  بكثافــة 
ــى  حت تتوقــف  ــم  ل ــي  ت وال واملســيرات 

ــوم. ي ال ــخ  تاري
ــدة  الوحـ حــزب  وقــف  لقــد 
ا  ســوري ــي  ف ــردي 

ُ
الك ــي  الديمقراط

ــب  جان ــى  إل ــي  سيا�س كحــزب  ــي(  )يكيت
ــة  ــي وحــدات حماي ة ف القــوات العســكرّي
ا  ســوري قــوات  مــع  ــم  ث ــرأة  وامل الشــعب 
 
ً
 مؤسسا

ً
الديمقراطية، كما كان عضوا

ــة،  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل ــي  ف
خــال  مــن  ــة  ّي الذات اإلدارة  ــي  ف وشــارك 
ــة  ــذ البداي ــر من ب ــه، واعت ي عــدد مــن ممثل
 
ً
وحــا ــدة  جي ــة  تجرب ــة  ّي الذات اإلدارة  أّن 
قــد  ــي  ت ال ــان  ت والفل ــى  الفو�س ــة  حال ل
له 

ّ
شــك ــذي  ال الفــراغ  نتيجــة  تحــدث 
ــاك. هن ــة  الدول مؤسســات  ــاب  غي

ــي  ف ــن  تباي بالفعــل  ــاك  هن كان 
ــدة  الوحـ ــن  ي ب السياســية  املواقــف 
فحــزب   ،PYD ــي  الديمقراط واالتحــاد 
ــد  العدي عــن  راٍض  ــر  غي الوحــدة 
بعــض  وتصرفــات  ســلوكّيات  مــن 
لاتحــاد  التابعــة  التنظيمــات 
حــاد 

ّ
ــر االت ب ــم يعت ــه ل ــي، لكّن الديمقراط

ــل  ب ــه،  ل  
ً
عــدّوا أو   

ً
خصمــا ــي  الديمقراط

ــردي ســوري شــقيق 
ُ

ــه كحــزب ك ينظــر ل
معــه. والعمــل  التحــاور  يمكــن 

ــل  )قب ــدة  الوحـ حــزب  كان  لقــد 
ــس  للمجل  

ً
مؤسســا  

ً
عضــوا اســتبعاده( 

عــارض  ــه  لكن  ،
ً
أيضــا ــردي 

ُ
الك ــي  الوطن

أّن  ــر  ب ــاف واعت ت االئ ــي صفــوف  ف بقــاءه 
ــخصيات  ش ــل  قب مــن  ــدار  ي ــاف  ت االئ

املســلمين. اإلخــوان  فكــر  ــى  تتبن
مــن  ــر  أكث ــس  جل امل ــدة  الوحـ ــب  طال
ي  ــه ف ــحاب مــن االئتــاف، لكن مــرة باالنس
ــادرات، كان  نفــس الوقــت قــام بعــدة مب
الصــراع  ــي  طرف ودعــا  ــام   أي ــذ  من آخرهــا 
ــع  جتم ــة امل ــس و حرك جل ــي – امل السيا�س
ــوس  جل لل  – دم  ــف  ت ــي  الديمقراط
حــل  ــى  إل للوصــول  حــوار  ال ــة  طاول ــى  إل
ــة  مرجعّي ــى  إل والتوصــل  خافــات  ال
حــاور  ــر امل ي أث ة بعيــدة عــن ت ــة ســورّي كردّي
ــادرات  املب ــك  ل ت أّن  إال  الكردســتانّية، 
العميقــة  خافــات  ال بســبب  فشــلت 

. بينهمــا

والغــزو  ــن  عفري غــزو  خــال 
ــدة  الوحـ حــزب  حضــر  ــا  لتركي ــر  األخي
وطــرق  واملؤتمــرات  اللقــاءات  عشــرات 
ــات  وبرملان ــة  خارجي وزارات  ــواب  أب
وبعــض  وروســيا  ــكا  وأمري ــا  أورب دول 
مــن  ــات  املئ عــن  عــدا  ــة،  ّي العرب ــدول  ال
ــام  ــا ق ــي إّم ــات الت ــرات واالحتجاج املظاه

 . ــا  ه في شــارك  أو  ــا  ه ب
اجتمــاع  ــى  إل رســالة  تســليم  ــّم  ت
ــي  ف ــي  االورب االتحــاد  ــة  خارجي وزراء 
ــي  ــى قمــة االتحــاد االورب لوكســمبورغ وإل
عــدم  مــن  الرغــم  ــى  وعل بروكســل  ــي  ف
جيكا إال أن  ي بل جهات األمنية ف قبول ال
ــدة وبعــد إصــرار اســتطاعوا  رفــاق الوحـ

الرســالة. وتســليم  الدخــول 
ــه  ات امكان وضمــن  ــدة  الوحـ قــام 
ــات  ــض العائ ــي لبع ــم املال ــم الدع بتقدي
ــن  ــي كل مــن عفري ــرة واملتضــررة ف الفقي

ــه. يي كان وســري 
مــن  حــزب  ال عمــل  الداخــل  ــي  وف
ــم  تقدي ــي  ف باملشــاركة  رفاقــه  خــال 
ــاك  وهن ــي،  واإلغاث ي  االنســان الدعــم 
ــف  إطــار )مســد( لتخفي تنســيق ضمــن 
مــع  التواصــل  واســتمرار  العــدوان  ــار  آث
ــى  ــر للوصــول إل ي ــع القــوى ذات التأث جمي
الســام لســوريا وتضمــن  ــد  عي

ُ
ت ــول  حل

. املشــروعة  ــردي 
ُ

الك شــعبنا  حقــوق 
ــات  ي لآلل املنتقــدة  األصــوات  إّن 
ــا  جه تنته ــي  ت ال والسياســات  واملواقــف 
ــي  ا ه ــوري ــي س ــة ف ردّي

ُ
ــة الك حرك ــزاب ال أح

ــة  ردّي
ُ

حركــة الك ــى ال ــة وعل أصــوات محّق
ــروح  ــي ب ــة والتحل ــام بمراجعــة نقدّي القي
ــردي 

ُ
ك حــوار  بإطــاق  ــادرة  واملب ــة  ّي وطن

سياســّية  ــة  ملرجعّي  
ً
وصــوال ــردي 

ُ
ك  –

ــي الدفــاع عــن حقــوق  ســاهم ف
ُ
ة ت ســورّي

ــا  ه وتثبيت ســوريا  ــي  ف ــردي 
ُ

الك الشــعب 
. ا  دســتورّي

ــول  والقب ــذات  ال ــد  وجل جــز  الع إّن 
ــرد  ـ

ُ
ــن يخــدم ســوى أعــداء الك بالواقــع ل

واإلرادة  ــم  والتصمي العزيمــة  قــّوة  وإّن 
 
ً
ــا أحزاب  – ــي  جماع ال والعمــل  ــة  القوّي

ــل  لني ــة  ضمان وأفــراد-  ومنظمــات 
ــذي  ــا ورســم مســتقبل شــعبنا ال حقوقن
أرضــه  ــى  عل بســام  ــاة  حي ال يســتحق 

ــة. لتاريخّي ا

غاندي برزنجي
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رسالة من العامل إىل »روج آفا«: هذا لكم وذاك عليكم!

ــي  الرم حــال  ال بطبيعــة  يمكــن  ال 

مــرَّ  ــي  ت ال االنكســارة  ثقــل  بكامــل 

»روجآفــا«  أو  الســوريون  ــرد 
ُ

الك ــا  ه ب

ــا  عندم ــر،  أكتوب مــن  التاســع  ــذ  من

ــم  تنظي مــن  ــم  ه وعمائ ــراك  األت غــزا 

الســوري  بفرعــه  املســلمين  اإلخــوان 

حة املتطرفــة،  ــي التشــكيات املســل اق وب

عقــب  ســوريا،  شــرق  شــمال  مناطــق 

ــا  ه من ــحاب  االنس ــن  ي األمريكي قــرار 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــرك  وت

ــي قــوة  ان ــا أمــام ث ه ــي تدافــع عن ــدة ك وحي

ــى  ــو، وهــو محــض مســتحيل، عل ــي النات ف

ــة واشــنطن و  ـــ »خيان ــا ب ه مــا وصــف حين

ضــد  ــوا  ل قات ممــن  ــم  ه حلفائ ل ترامــب« 

دحــّر  ــي  وف ــي  االرهاب داعــش  ــم  تنظي

االنصــاف  فمــن  املزعومــة...  ــه  ت دول

ــة  ــباب الذاتي ــى األس ــودة إل ــة الع حكم وال

ــرد،  ـ
ُ

للموضــوع، والســؤال هــل أخطــأ الك

ــم  ــاذا ل ــم مل ــك، ث ــم ذل ــن ت ــوا: أي وإن أخطئ

ــل القــادة  ــح األخطــاء مــن قب حي ــم تص ت ي

ــن  ــم م ــا لديه ــاع بم ــى إط ــوا عل ــن كان الذي

ســقوط  عقــب   
ً
خاصــة ووعــود،  أوراق 

ــر مــن عــام ونصــف  ــل أكث ــن، أي قب عفري

ي »سريه كانيه\ من تكرار ذات املأساة ف

ــض«؟ ي\تل ابي ــب ــري س ــن« و«ك راس العي

عــام  الســورية  األزمــة  ــدء  ب ــذ  من

العمــال  »حــزب  أرســل  عندمــا  2011م، 

ــرد  ـ
ُ

الك مــن  كــوادره  ي«  الكردســتان

وجــد  ــاد،  ب ال داخــل  ــى  إل الســوريين 

بحكــم  ــاح  ي ارت موضــع  ــك  ذل البعــض 

ــرة  خب ال يمتلكــون  ال  ســوريا  ــرد  ـ
ُ

ك أن 

ومــن  أنفســهم،  عــن  للدفــاع  ــة  ي القتال

ــر  ــوم أن »العمــال« هــو القــوة األكث املعل

العســكرية  ــة  الناحي مــن   
ً
تنظيمــا

ــي  وبالتال ــردية،  ـ
ُ

الك األحــزاب  ــن  ي ب مــن 

استحســان  موضــع  هــؤالء  إعــادة  كان 

عامــة  مــن  ــة  معين شــريحة  ــل  قب مــن 

ــار  اعتب ــا  ه لدي يكــن  ــم  ل ممــن  الشــعب، 

ــه األمــور فيمــا بعــد، فيمــا  ــا قــد تصــل ل مل

حــدث موضــع اســتفهام مــن  كان ذات ال

ــي ســوريا، خــارج منظومــة  ــرد ف ـ
ُ

ساســة ك

ــر  فاألخي ي«...  الكردســتان »العمــال 

ــح  )لوائ ــى  عل ــف  ُمصن ــا(  ن ي أب أم  )شــئنا 

ســواًء  ــا(،  وأوروب ــكا  أمري ــي  ف اإلرهــاب 

ــي  ــرد ف ـ
ُ

 للك
ً
ــك التصنيــف ُمنصفــا كان ذل

ُمنصــف. ــر  غي أم  ــا  تركي

ــاح  ي ــى حــٍد مــا، يمكــن تشــبيه االرت إل

الســورية  الكــوادر  عــودة  خلقــه  ــذي  ال

»روج  ــى  إل ي«  الكردســتان »العمــال  مــن 

ــذي عاشــته »شــنكال\ ــاح ال ي آفــا« باالرت

ــي  العرق ــر  التطهي ــة  حمل ــان  إب ســنجار« 

ــد داعــش  ــى ي ــذي شــهدته عل ــي ال ن والدي

ــا  ه حين  
ً
مهمــا كان  فمــا  2014م،  عــام 

هــو  ــن  ي جغرافيت ال ــن  ي املنطقت ــدى  ل

النظــر  دون  ــي،  األهال ــوات  حي ــة  حماي

ــك،  بذل القائمــة  ــة  جه ال ــات  خلفي ــي  ف

السياســية  التبعــات  ــي  ف خــوض  ال أو 

تســتغل  أنقــرة  وأن   
ً
خاصــة الاحقــة، 

أي  ــي  ف ي«  ردســتان
ُ

الك »العمــال  وجــود 

ــه.  ي عل ــا  جومه ه ــرر  ب ت ل مــكان 

الســوري  الصــراع  تطــور  مــع  لكــن 

ــن 
ُّ

مك
َ
ح، وت ــل ــى ُمس ي إل ــلم ــن س ــه م وتحول

بفكــر  ــن  املتأثري الســوريين  ــرد 
ُ

الك

التحــول  مــن  ي«  ردســتان
ُ

الك »العمــال 

املكــون  ذاك  ملســتقبل  راســمين  ــى  إل

ــر  ي الكث التحــول  هــذا  ــار  أث همــش، 
ُ
امل

ــة  ردي
ُ

الك األحــزاب  ــدى  ل ــط  التخب مــن 

أنصــار  إصــرار  مــع   
ً
خاصــة الســورية، 

ــر  املتأث ــي«  الديمقراط االتحــاد  »حــزب 

ــى  عل أوجــان«  هللا  ــد  »عب بفلســفة 

ــدل بشــكل  ــي ت ت رفــع الرمــوز والصــور ال

ي«،  الكردســتان »العمــال  ــى  عل مباشــر 

ــي  ت ال ــرات  للتحذي االنصــات  دون 

ــك  لتل املســتقبلية  خاطــر  امل مــن  ــت  ه ب ن

أنقــرة  ــح  من ــي  ف ــا  ه وعواقب املمارســات 

ــة  ردي
ُ

 لغــزو واقتحــام املناطــق الك
ً
ذريعــة

وأن  ســيما   ،
ً
مســتقبا ســوريا  شــمال 

ــأن  ــرد الســوريين يدركــون ب ـ
ُ

ــة الك غالبي

ــرر  ب ــى ُم  ليســت بحاجــة إل
ً
ــا أساســا تركي

ــا  ه ل م  قــدَّ وُي ــف  فكي للغــزو،  ذريعــة  أو 

ــق مــن فضــة...  ــى طب ــة عل ــج إضافي ج ح

ــدت  جنَّ ــا  لطامل ــي  ت ال أنقــرة  ــي  ه ــك  فتل

ــا  بقاي مــن  ــن  ي والتكفيري ــن  املتطرفي

تحــت  ــن  ي والعامل والنصــرة  داعــش 

حصــار  ــة  بغي حــّر«  ال ــش  جي »ال ى  مســم

ــا وشــنَّ  ه ــل بأهل ــة والتنكي ردي
ُ

املــدن الك

ــا. ه ي عل شــعواء  حــروب 

ــرر للغــزو«  ب ــى ُم ــاج إل ــا ال تحت »تركي

»االتحــاد  أنصــار  ــا  رفعه ــا  لطامل ــارة  عب

ــم  رفضه ــر  لتبري  »PYD ــي  الديمقراط

رمــوز  رفــع  عــدم  لدعــوات  االســتجابة 

ــا(  لتركي مســتفزة  ــر  َب عَت
ُ
)ت وشــعارات 

»العمــال  مــع  العاقــة  وتنســيق 

ــاء  أعب ــل  حّمِ ُي ال  بمــا  ي«  الكردســتان

ــي  ف الســوريين  ــرد  ـ
ً

الك ــى  عل ــة  إضافي

ــي يحق  ــة التركيــة، وبالتال مواجهــة الدول

عــدم  حــول  األســئلة  طــرح  ــن  للمتابعي

ــي إدراك  ــي« ف ــاد الديمقراط ــة »االتح رغب

والســؤال  للغــزو،   
ً
جــا ج ح الغــزاة  ــح  من

»االتحــاد«  ساســة  يقــوم  ــاذا  مل  
ً
أيضــا

برفــع  ــن  ي ي الغرب حلفــاء  ال بإحــراج 

ــم  ه لدي  )
ً
ــا ي إرهاب ــف  )مصن حــزٍب  رمــوز 

ــاذا  ــك(، ومل ــة ذل )بغــض النظــر عــن عدال

ــه  ومؤيدي أنصــاره  حــزب  ال ــب  ُيطال ال 

ــي  ت ال النشــاطات  عــن  الكــف  ــجاعة  بش

ــم؟ تنفعه قــد  ممــا  ــر  أكث تضرهــم 

»العمــال  ــة  غاي ــت  كان إن 

ي ســوريا،  ــرد ف ـ
ُ

ي« حماية الك ردســتان
ُ

الك

ــع الغــزو  َوسُّ
َ
ــك عقــب ت ــم ذل ه ــم ل فقــد ت

ــة لدعــم  ي ــات دول ــي ودخــول جه الداع�س

ــا  عندم الشــعب«،  ــة  حماي »وحــدات 

2014م،  عــام  ــي  الدول ــف  التحال تشــكل 

عســكري  جســم  تشــكيل  ــم  ث ومــن 

ــات  املكون ــف  مختل مــع   ــرد  ـ
ُ

الك يجمــع 

ضمــن  وغيرهــم  والســريان  العــرب  مــن 

عــام  ــة«  الديمقراطي ا  ســوري »قــوات 

مشــروع  طــرح  ــى  إل  
ً
إضافــة  ،2015

ــزل  يخت ــم  املعال ــح  واض ــي  سيا�س

املعارضــة  ــة  ي والعرب ــة  ردي
ُ

الك ــب  املطال

حصــول  ال ــي  ف ألنقــرة،  ــة  ن ُمرته ــر  الغي

ى »اإلدارة  ــي تحــت مســم ــى حكــم ذات عل

ــة لشــمال وشــرق ســوريا«، وهــو  ي الذات

كالرقــة  مناطــق  ضــم  ــذي  ال املشــروع  

مــع  ــج،  ومنب والطبقــة  ــزور  ال ــر  ودي

التيقــن مــن اســتحالة إســقاط النظــام 

ــذي  ال بالشــكل  دمشــق  ــي  ف حاكــم  ال

ــل  البدي كــون  لســنوات،  أنقــرة  ــه  تمنت

لســطوة  ــاد  ب ال كامــل  إخضــاع  هــو 

ــل  ا املتمث ــي ســوري ــا ف ــر ذراعه ــرة عب األخي

املســلمين.  اإلخــوان  ــم  بتنظي

ـــ  ب  
ً
ــا حري كان  2015م،  العــام  ــذ  من

ٍة  ــه رســال ي« توجي الكردســتان »العمــال 

مراكــز  ــي  ف هــم  ــن  مل  
ً
كــوادره- خاصــة ــى  إل

ــون  ــن ال يزال القــرار واملســؤوليات- الذي

مفادهــا  آفــا«،  »روج  ــي  ف ــن  متواجدي

ــم،  ه ي إل ــة  املوكل املهمــة  أدوا  ــم  ه أن ب

ا  ــي ســوري ف ــرد 
ُ

الك ــب  تدري ــي  ف وســاهموا 

ــات  ب قــد  وهــا  أنفســهم،  ــة  حماي ــى  عل

ــم،  املعال ــح  واض ــي  سيا�س مشــروع  ــم  ه ل

ــتقبل  ــي مس ــيخه ف ــى ترس ــيعملون عل س

ــال  جب ــى ال إل العــودة  ــاد، وأن موعــد  ب ال

املعركــة  ــك  ل ت ــي  ف فنصرهــم  حــان،  قــد 

 النتصارات أكبر قادمة 
ً
ســيكون نبراســا

ــة. محال ال 

ســوريا  »قــوات   
ً
ــا يوم تكــن  ــم  ل

ــى  عل  
ً
خطــرا شــكل 

ُ
ت ــة«  الديمقراطي

حــدود  ال ــت  وكان ــي  الترك ــي  القوم األمــن 

ســنوات،  مــدى  ــى  عل ــة  آمن ــة  الفاصل

ــا منــذ تأسيســها،   به
ً
ــا رغــم ذلــك كان حري

رفــع  ــع  تمن ــا  ه أن ي  رســم بشــكل  اإلعــان 

ــي ال تمــت لســوريا  ت الصــور والرمــوز ال

يتوجــب  كان  مــا  وهــو  ــة،  بصل ا  وشــعبه

 ،
ً
أيضــا إقــراره  ــة«  ي الذات »اإلدارة  ــى  عل

ــر  غي ــات  والراي الصــور  ــع  جمي ــزال  إن ب

ــا،  ه ــى مراكزهــا ومقّرات الســورية مــن عل

ــم أن  ــة للعال ــة البصري البرهن ــي  وبالتال

حــدود  ــة خــارج ال ــأي جه ــم ب ه ــاط ل ب ال ارت

ــم مــن يقــودون أنفســهم  ه الســورية، وأن

وال  ذريعــة  ــك  ل ت تعــود  فــا  بأنفســهم، 

 أو 
ً
ــم حاضــرا ه ــي غــزو أراضي جــة لعــدو ف ح

!
ً
مســتقبا

جتمــع  امل »حركــة  قــادة  قــال  ــا  وطامل

»حــزب  يشــكل  ــي  ت ال ــي«  الديمقراط

ــا،  ه أركان أحــد  ــي«  الديمقراط االتحــاد 

ــم مــن التحالــف  ــم ال يســتمدون قوته أنه

وإنمــا  روســيا،  أو  ــكا  أمري أو  ــي  الدول

ــن  مل ــاًء  ووف شــعبهم،  مــن  ا  يســتمدونه

مســتقبلهم  ــون  وَيرهن ــم،  ه يؤيدون

 
ً
أهــا ــوا  يكون أن  يتوجــب  بسياســاتهم، 

يبعــدوا  ــأن  ب ــم  ه ي عل ــزاٌم  فل ــك،  لذل

مــن يناصرهــم  ــدد  ه ُت قــد  ــي  ت ال خاطــر  امل

ــث أن هــذا  ــة، حي ــة شــعٍب عادل ــي قضي ف

ــزب أو  ــن أي ح ــر م ــه أكب ــد ذات ــي ح ــر ف األم

رمــز.

آفــا« وشــمال  ــاء »روج  ن أب ــى  ل أب لقــد 

»وحــدات  ضمــن  ــن  ي ل املقات مــن  ا  ســوري

ســوريا  و«قــوات  الشــعب«  ــة  حماي

ــي  ت ال ــم  ه ودمائ  ،
ً
حســنا ــة«  الديمقراطي

ــبتهم  ــد أكس ، فق
ً
ــدا ــب ُس ــم تذه ــت ل ريق

ُ
أ

ــم  ه لفعل وإن  بأســره،  ــم  العال ــرام  احت

عمــوم  مســتقبل  ــي  ف ــم  عظي شــأن  ذاك 

يكــون  أن  ويمكــن  وســوريا،  ــرد  ـ
ُ

الك

ــك القــادة  ــو تمال ــر وأعظــم، ل ــج أكب النات

ــدوا  وأب ــم،  ه ذوات الســوريين  ــرد  ـ
ُ

الك

شــعبهم  عمــوم  ومســتقبل  حــة  مصل

ــه. بعين حــزٍب  حــة  مصل ــى  عل

ردي سوري
ُ

ي ك * إعام

أحمد قطمة*
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ال تقدم بدون تقييم موضوعي لألحداث ونقد حاد للذات

مــن  شــبكة  ــك  نمل كبشــر 
أن  ــا  حقن مــن  واملشــاعر،  األحاســيس 
ــذرف الدمــوع، وكمجموعــة  ــل ن نحــزن ب
ــة  ــاة مركب ــم معان ــر له ــن البش ــة م منكوب
أن  ــا  حقن مــن  وسياســية  ــة  اجتماعي
ــا  جغرافي وال ــخ  التاري ونلعــن  نغضــب 
منظــار  مــن  لكــن  جمعــاء...  والبشــرية 
األحــداث  ــم  تقيي ســياق  وضمــن  ــي  علم
الكــردي  شــعبنا  ــة  قضي ــاول  ن وت
ــا املأســاوية ال يجــوز وال جــدوى  ه ومآالت
أحــداث  مــع  ــي  العاطف التعامــل  مــن 
ــت  وانصب ــا  منطقتن ــا  ه ب ت  مــرَّ جســام 
الكــردي  شــعبنا  ــى  عل جارفــة  كســيول 
ــال  ــرة )احت خمــس األخي ــي الســنوات ال ف
خســارة  ســنجار،  جينوســايد  ــي،  ان كوب
االســتفتاء،  بعــد  مــا  وحــرب  كركــوك 
املشــروع  ــن،  عفري منطقــة  ــال  احت
ــرة  األخي والغــزوة  ــي  الترك ي  االســتئصال
ــة  ــل اإلرهابي حكومــة أردوغــان والفصائ ل
ــب  النحي مــن  جــدوى  ال  ــه(،  ل ــة  ي املوال
ــى أن  ــراض عل ــم واالفت ــن كل العال وتخوي
ــية  ــن بحركــة سياس ي ــورد ممثل ــن الك نح
متخشــبة وبقيادات سياســية معطوبة 
 ،

ً
ــا ي ــى حــق. يجــب التوقــف مل وحدهــم عل

ــوراء  ال ــى  إل وااللتفــات  ــث  التري ــي  ينبغ
 ،

ً
ــا الفادحــة أوال ن ــش عــن أخطائ والتفتي

ــج  ــكل هــذه النتائ ــا املســبب الرئيــس ل ه ألن
ــة. ي الكارث

اآلخــر،  ــى  عل  
ً
دائمــا ــوم  ل ال إلقــاء  إن 

حليف  اآلخر العدو واآلخر الصديق وال
ــا  ــا هن ــم خانون ه ــا وأن ن ــم ســبب كوارث ه أن ب
ــة،  ــي ظاهــرة مرضي وهنالــك، مــا يجــري ه
ــي املقــام األول  ــي ف نعــم هــو مــرض نف�س
ــاذا  مل ــا  أم ــة.  ي الثان ــة  ب املرت ــي  ف ــي  وسيا�س
ــرز  ــي؟ فمــن املعــروف أن أحــد أب هــو نف�س
جــاب  واإلع النرجســية  مــرض  ســمات 
هــو  أمجادهــا  حــول  والتمحــور  ــذات  ال ب
ــرف قــط  ــي ال يعت ــض – النرج�س أن املري
ــن،  اآلخري ــى  عل ــا  ه يحيل وإنمــا  ــه  بخطئ
ــا  ن بأخطائ ــرف  نعت أن  مــن   

ً
ــدال فب

حلفــاء  ال أن  ــرض  نفت السياســية، 
ــد. العه ــوا  خان واألصدقــاء 

جســيم  ال ــي  السيا�س خطــأ  ال أمــا 
ــي  ف ــن  غارقي ــا  ن ومازل ــه  في ــا  وقعن ــذي  ال
تمســكنا  ــا  ن أن هــو  ــه  دوامات مقاومــة 
ــي  غنائ ــي،  رومان�س ــي  قوم بمشــروع 
جــاد  ــي  ائ فيزي تلمــس  دون  شــاعري 
ــا  ن فقوميت ــة.  التطبيقي ــه  ب جوان ل
ال  ــة  ل األصي ــا  وثقافتن ــة  املوضوعي
حــاب  أص لنكــون  لوحدهــا  ــا  ن تؤهل

ــر  ــد وخطي ــر معقَّ ي كب ــي  مشــروع سيا�س
فاســتمداد  ــة.  ي العمل ــة  الناحي مــن 
الســكانية  ــط  خرائ ال مــن  املشــروعية 
ــة  كافي ــر  غي ــة  التاريخي ــا  والديمغرافي
القــوة  ــذه  ه ب ي  اســتقال لنجــاح مشــروع 
ــرى  ــة الكب ــة والتغييري والطبيعــة الثوري
يجــب  األوســط.  الشــرق  ســاحة  ــى  عل
ورومانســية  ــة  ي غنائ مــن  ــص  التخل
ي  الكوردســتان مشــروعنا  ــة  ي وتاريخان
حــدود  ــجاعة فائقــة، والتعامــل مــع ال بش
ــن القــوى وتكنولوجيا الطائرات  وموازي
ــة  بموضوعي ــار  طي ــدون  ب املســيرة 

ــة. نقدي ــة  ي وعقل
ــه  حامل ــي  سيا�س مشــروع  ــكل  فل
ــه  ــي نقل ــه وبالتال ــى حمل ــن القــادر عل املتي
ــا  ه ــى ميــدان التطبيــق فالنجــاح، وإال أن إل
ى محــض أحــام يقظــة واســتدراج  ســتبق

ــم. ه ــل خدمــة ل لألعــداء، ب
ــة  محاول هــو  ــم  التقدي هــذا  كل 
الكــردي  ــي  السيا�س املشــهد  لقــراءة 
ــي  العدوان جــوم  اله ــر  إث والســوري 
حكومــة  تشــنه  ــذي  ال األوجــه  املتعــدد 
ــادي  جه ال ــي  اإلرهاب وحلفــه  أردوغــان 
ــم  التقدي هــذا  أن  كمــا  العنصــري،   –
بعــض  ــى  عل ــز  للتركي ــة  محاول هــو 
ــاط  ــن نق ــف ع ــة للكش ــائل املفتاحي املس
ــر  وتوفي القــوة  والســتجماع  الضعــف 

والنصــر. املقاومــة  عوامــل 
نتقــدم  أن  ــا  ن ل يمكــن  ال  باختصــار 
ــي  قوم ــي  سيا�س مشــروع  أي  وننجــز 
االشــتغال  بعــد  إال  ــي  اجتماع أو  ــي  وطن
ــة: ي التال الرئيســة  النقــاط  ــى  عل جــاد  ال

ــة  جمل ــاد بال ــي ح ــد موضوع نق  -1
ومســيرة  ــا  ن تنظيمات جمــل  مل واملفــرق 
ــد  الصعي ــى  عل ــي  القوم ــا  ن نضال

األول. املقــام  ــي  ف الســوري 
ــص  ــات والتخل ــب األولوي ي 2-  ترت
ــة  القومي الرومانســيات  إرث  مــن 
ــل.  الثقي ــة  األيديولوجي ــات  والعصبي
ــن  الصعيدي ــى  عل الضــروري  فمــن 
ي  واالســتراتيج ــي  املرحل ــي  السيا�س
ــات  واليقيني باملســلمات  النظــر  إعــادة 
ــي  ينبغ ــا،  ه ب نؤمــن  ــا  كن ــي  ت ال ــرى  الكب
فائقــة،  ــجاعة  بش ــات  األولوي ــق  تدقي
ــة  ان والتخلــص مــن عــبء الشــعارات الرن
ــة  ي حزب ال ــة  للتعبئ اســتخدامها  ــذ  ب ون

العقيمــة. ــا  ه وصراعات
ــة الشــعب  3-  التعامــل مــع قضي
ــة  الكــردي ومــع املســألة الســورية الراهن
كونها مشاريع سياسية، تتطلب برامج 
التموضــع  ــس  ي ول ــة  تنفيذي ــة  واقعي
ــة  ل نبي ــة  عادل ــا  قضاي ــا  ه بصفت ــا  ه في

السياســة  ســوق  ــي  ف ــس  ي فل ــة،  وأخاقي
ــة أي قيمــة  ــة الراهن ي ــة والدول اإلقليمي
تكــن  ــم  فل ي(،  إنســان )أو  عــادل  هــو  ــا  مل
وال  ــة  أخاقي ال  زمــن  أي  ــي  ف السياســة 
ــي الســنوات العشــر  ــي ف إنســانية كمــا ه

ــرة. األخي
وحــذر  ــة  بجدي التوقــف    -4
 – أردوغــان  مشــروع  أمــام  شــديدين 
ــة، فكمــا أكــدت  ــة الرمادي ــاب التركي الذئ
ــأن  ــن أكــرر ب ــدء غــزو عفري ــذ ب ــه من ي عل
ــة  التركي ــة  والدول أردوغــان  مشــروع 
ــوريا  ــة كل س ــتهدف هندس ــة يس العميق
ــي  وبالتال  ،

ً
ــا وايديولوجي  

ً
ــا ديمغرافي

 
ً
ــا واقتصادي  

ً
سياســيا ــا  ه ي عل الســطو 

ــى  عل ــة  للهيمن ــور  عب جســر  ــا  ه وجعل
ــى  إل  

ً
وصــوال ــي  العرب ــم  العال مجمــل 

ــي. العرب ــج  ي خل ال
ــة  ب

َ
ــرى وَمرت ــة كب 5-  إعطــاء أهمي

الغــزو  ــة  ملواجه القصــوى  ــة  األولوي
ومــن  أردوغــان  حكومــة  ل ي  االســتيطان
أن  ــي  املنطق ــر  غي فمــن  خلفــه حلفــاءه. 
ــس  ي ل مشــروع  بهكــذا  أردوغــان  يباشــر 
والوصــول  ــخ،  التاري ــي  ف ســابقة  ــه  ل
األمــم  ــل  قب مــن  مناقشــته  حــد  ل
عــام  ــن  أمي ــخص  بش ــا  )ممث املتحــدة 
الســفيه  املعطــوب  املتحــدة  األمــم 
أن  ــوارد  ال ــر  غي مــن  نعــم  ــش(،  غوتيري
دول  ــل  ب ــرى،  كب قــوى  ــك  هنال يكــون  ال 
وتدعــم  خططــت  واســعة  وقطاعــات 
ي  االســتيطان املشــروع  هــذا  الظــل  ــي  ف
ــي  الكولونيال ي  اإلســام ــي  األيديولوج
يتجــاوز  ــذي  ال  .

ً
ــا تمام ــدة  جدي ــة  بحل

أو  قــوات قســد،  أو  ــة  ي الذات االدارة  حــد 
ــو  فه الصاعــدة،  ــة  الكردي القــوى  ــى  حت
مــع  أخــرى  أو  داعــم ومتقاطــع بطريقــة 
ــي  ــروع املذهب ــي واملش ــروع الصهيون املش
املنطقــة  ــر  وتفجي ــم  لتلغي ــي  اإليران
ــاء  لبن ــك  وذل كافــة.  ــة  ي العرب ــدول  وال
دويلة جهادية إســاموية تشــكل قاعدة 

ــة. ي العرب ــدول  ال مجمــل  ــة  حارب مل
هكــذا  مقاومــة  يمكــن  ال    -6
مشــروع ال يقــل خطــورة عــن وعــد بلفــور 
ــي - كــردي يســتقطب  إال  بتضامــن عرب
جمــة  اله مــن  ــن  املتضرري ســائر 
ــاء  ن أب مــن  خاصــة  ــدة  جدي ال ــة  ي العثمان
كاألرمــن  ــة  ل األصي املنطقــة  شــعوب 
شــعوب  فــكل  ــان.  واليون والســريان 
املنطقة وخاصة القوى الكوردستانية 
ــوم إلعــادة  ي ــة مدعــوة ال حي ــة وال الفاعل
ــا  ه وتخندقات ــا،  ه بتحالفات النظــر 
بمراجعــة  ــة  ب ــك  مطال ــرة، وكذل الصغي
ــية  ــاريعها السياس ــة ملش ــاملة ومعمق ش

الغــزو  زمــن  تواكــب  تعــد  ــم  ل ــي  ت ال
ــة  ــط بوصل ــد.  يجــب ضب جدي ــي ال الترك
ــة  وجدول ــم  ترقي إعــادة  ــات،  األولوي
ــة  العدال ــي  حزب ــف  حل ووضــع  األعــداء، 
 AKP( ــي  الترك ــي  والقوم اإلســاموي 
ــث  حي مــن  ــى  األول ــة  خان ال ــي  ف  )– MHP
يجــب  ــي  وبالتال ــا.  ه وعدوانيت خطرهــا 
ــة  ل طوي شــعبية  ملقاومــة  ــر  التحضي

األمــد.
مــن  حكومــة  ألي  يســبق  ــم  ل   -7
الكــردي  للشــعب  ــة  املعادي حكومــات  ال
عــن  حــت  أفص أن  الســوري  والشــعب 
الشــكل  ــذا  ه ب ــة  ي العدوان ــا  ه مخططات
ــدأت بتنفيــذه، مثــل حكومــة  الســافر، وب
ي  الشــوفين ــا  جه بنه ــة  ي حال ال أردوغــان 
ــا  تركي أن  مــن  الرغــم  ــى  وعل ــي،  الطوران
ــة،  ل ــى مســتنقع حــرب طوي ــق ال قــد تنزل
ــة  كارث حــرب  ال هــذه  ــا  ه ل تســبب  وقــد 
ــة، لكــن يجــب أن ال نســتخف  اقتصادي
ــو وشــيك  خطــط.  فه حــرب – امل ــذه ال ه ب
اســتجماع  ــي  ينبغ ــك  لذل ــذ،  التنفي
ــى  عل العمــل  ــود،  جه وال الطاقــات  كل 
التأسيس لتحالفات واسعة خاصة مع 
الســوري،  جتمــع  مــن امل ــدة  شــرائح عدي
ي  االســتراتيج العمــق  ــاء  إحي وإعــادة 
حكومــات  ال تقــف  مــرة  فــألول  ــي،  العرب
ــى  ال ــن  ومعل ي  رســم بشــكل  ــة  ي العرب
وترفــض  الكــردي  الشــعب  ــب  جان
جامعــة  ــان  ي )ب أرضــه  عــن  ــه  إزاحت
ــة  ي العرب فاملواقــف  ــة(،  ي العرب ــدول  ال
ــة  ه جب لتأســيس  ســّرِع 

ُ
وت ــد  مّهِ

ُ
ت هــذه 

عريضــة مــن كل القــوى الصديقــة بمــا 
 
ً
معــا للعمــل  ــي(،  األورب )االتحــاد  ــه  في

ــرة  األخي الغــزوة  هــذه  ــة  ومواجه لصــد 
وأتباعــه.  ــي  الترك ــال  لاحت املســعورة 
مشــروع  ــة  مواجه ــي  ف ــم  امله مــن 
ــي  العدوان ي  االســتيطان أردوغــان 
ــم  ت ي أن  كوردســتان  وكل  ســوريا  ــى  عل
ــي  الديمقراط ملشــروعنا  التأســيس 
ــي  ت ال واألهــم  ــى  األول خطــوة  ال ــل.  البدي
الغــد،  ــل  قب ــوم  ي ال نخطوهــا  أن  يجــب 
للقــوى  عريضــة  ــة  ه جب ــاء  ن ب ــي  ه
الثقــة،  ــاء  ن ب الســورية،  ــة  الديمقراطي
ــي  ف والتضامــن  التعــاون  روح  ــاء  إحي
ــوار  ح ــوات ال ــح قن ــوري، فت ــع الس جتم امل
ــة،  مــع حكومــة دمشــق بشــفافية وعلني
مشــروع  ــة  مواجه ســوية  ــى  إل  

ً
وصــوال

إمــارات  ــى  إل ــا  ه ل وتحوي ســوريا  إلغــاء 
متناحــرة. ــة  جهادي ــات  ووالي حــرب 

د. آزاد أحمد علي
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ود دبلوماسية وتقد�ي مساعدات إغاثية ، و�ج كي عىل سور�ي
مواقف كردستانية مناهضة للعدوان ال�ت

مــن  ــة  متضامن مواقــف  ــب  جان ــى  إل

ــي  ف سياســية  وقــوى  شــعبية  ــر  جماهي

ــا  وقيامه العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل

جــوم  لله رافضــة  ــدة  عدي بتظاهــرات 

مســؤولة  مواقــف  صــدرت  ــي،  الترك

قــال  ــي  بارزان مســعود  ــس  ي الرئ  .
ً
أيضــا

األول،  تشــرين   12 ــه،  ل ٍة  رســال ــي  ف

ــق  ــت املناط ــرة تعرض ــام األخي ــال األي »خ

ــرة  خطي ألوضــاع  الســورية  ــة  الكوردي

ــال  القت اســتمرار  إن  ــف...  عني جــوم  وه

 
ً
خطيرة، يشــكل تهديدا وتلك األوضاع ال

ــاة النــاس وأمــن واســتقرار  ــى حي  عل
ً
ــا جدي

ــذي  ال الوقــت  ــه  إن بالكامــل...  املنطقــة 

ــكل  ب نعمــل  أن   
ً
جميعــا ــا  علين يفــرض 

ــي ال يدفــع  ــال، ك ــاء هــذا القت ــا إلنه ن طاقات

ــة هــذه األوضــاع  ــاء ضريب املدنيــون األبري

ــة  حيلول ال ــى  عل نعمــل  وأن  ــرة،  خطي ال

ــك  ل ــي ت ــي ف ــر ديموغراف ي دون حــدوث تغي

املنطقــة«.

ــم  ي إقل ــس  ي لرئ ــان  ي ب ــي  ف وجــاء 

 10 ــي،  بارزان نێچيرڤــان  كوردســتان 

ــق  وقل بحــزن  »ننظــر  األول:  تشــرين 

العســكرية  ــات  ي العمل ــى  إل ــن  عميقي

خاصــة  بســوريا،  الفــرات  شــرق  ــي  ف

املعارضــة  ــي  ف املتشــددة  ــل  الفصائ وأن 

حــرب  ال إن  ــا.  ه في مشــاركة  الســورية 

وتشــريد  ــل  قت وجــه  ــي  ف ــاب  ب ال ــح  تفت

عــدم  ــق  خل وتجــدد  ــن،  ي ي املدن ــزوح  ون

املنطقــة،  عمــوم  ــي  ف االســتقرار 

عــودة  ومخاطــر  ــدات  تهدي وتجعــل 

إن  ــة...  جدي ــر  وأكث ــر  أكب اإلرهــاب  ــروز  ب

املنطقــة  ــد  تزي ال  والصدامــات  حــرب  ال

ــى  عل ــي  وتق�س ــى،  وفو�س  
ً
ــدا تعقي إال 

املكاســب املتحققــة مــن هزيمــة داعــش، 

طــرف،  أي  حــة  مصل ــي  ف تصــب  ــن  ول

ــس  ــي ومجل جتمــع الدول ــب امل ــذا نطال ه ل

ملســتقبل  عــادل  حــل  بإيجــاد  األمــن 

ــات،  املكون كل  حقــوق  يحفــظ  ســوريا 

ــرب  ح ــاف ال ــي إيق ــم ف ــوا دوره وأن يمارس

الســام  وحفــظ  االســتقرار  وإعــادة 

السياســية،  ــول  حل ال ــي  وتبن حــوار،  وال

ــزوح  ون بتشــريد  الســماح  وعــدم 

.» ــن ي ي ن املد

ــم  ي إقل حكومــة  ل ــان  ي ب ــي  ف وجــاء 

»تعــرب  األول:  تشــرين   9 كوردســتان، 

ــا  قلقه عــن  كوردســتان  ــم  ي إقل حكومــة 

املتحــدة  ــات  الوالي قــرار  بشــأن  ــق  العمي

ــي  ف ــة  اآلمن املنطقــة  مــن  ــحاب  االنس

ــر  التقاري وإزاء  ســوريا،  شــرق  شــمال 

عســكرية  ــة  ي عمل عــن  تتحــدث  ــي  ت ال

ــم  ي إقل حكومــة  ــة...  محتمل ــة  تركي

ــي  ه ــي  ت ال ــا،  تركي تدعــو  كوردســتان 

ــب  ــى تجن ــي، إل ــف الدول ــي التحال ــو ف عض

ــدم  ــوض التق ــأنه أن يق ــرك مــن ش أي تح

والســيما  داعــش،  ــم  تنظي ضــد  حــرز  امل

ــن  ي ل املقات احتجــاز  أماكــن  خــروج 

أكــدت  الســيطرة...  عــن  ــن  ي ي اإلرهاب

يجــب  األزمــة  أن  ــى  عل ــم  ي اإلقل حكومــة 

خ  ي راس حسم من خال حل سيا�س
ُ
أن ت

 ومــن 
ً
ــا يضمــن حقــوق الســوريين جميع

الكــوردي«. الشــعب  ــم  ه بين

ــم أصــدرت  ي ــان اإلقل برمل أمــا رئاســة 

الشــديد  ــق  القل عــن  ــه  في ــت  أعرب  
ً
ــا بيان

العســكرية  ــة  ي العمل ــات  تداعي ــال  حي

ــع  ــل جمي ح ــوار ل ح ــى ال ــت إل ــة ودع التركي

ــات  الوالي ــان  البي ــب  وطال املشــاكل. 

وعواصــم  وروســيا  ــا  ي وبريطان املتحــدة 

لوقــف  العاجــل  التدخــل  ــى  إل القــرار 

العمليات العســكرية ويدين اســتهداف 

، يوم 
ً
املدنيين. كما عقد البرملان جلسة

ــا  خصصه األول،  تشــرين   15 ــاء  الثاث

ــة،  ــكرية التركي ــة العس ي ــة العمل ملناقش

وبعــد مــداوالت مســتفيضة، تلــت رئيــس 

ــق توصيــات  ــواز فائ برملــان كوردســتان ري

ــان كوردســتان  ــا برمل ه ــت في وقــرارات قال

ــاء فــوري  ه ــى إن حــرب ويدعــو إل يرفــض ال

ــات العســكرية ويدعــم  حــرب والعملي لل

حــوار،  ال ــق  طري عــن  خافــات  ال حــل 

ــن  يدي كوردســتان  ــان  برمل أن  وأضافــت 

واســتهداف  العســكرية  ــات  ي العمل

ــة  حماي ــى  إل ويدعــو  بشــدة،  ــن  ي ي املدن

كمــا  ــن،  ي املواطن ــكات  ل وممت أرواح 

واالتحــاد  ــي  الدول جتمــع  امل يدعــو 

واملنظمــات  املتحــدة  واألمــم  ــي  األوروب

ــود باتجــاه  جه ــف ال ــى تكثي ــة إل اإلقليمي

غــرب  ــي  ف العســكرية  ــات  ي العمل ــاء  ه إن

ــي  »نو�س بالقــول  وأردفــت  كوردســتان. 

حكومة اإلقليم باالســتعداد الســتقبال 

ــن مــن غــرب كوردســتان  ــة النازحي وإغاث

جــراء العمليــات العســكرية، كمــا ندعو 

ــع  ــل م ــى العم ــتان إل ــم كوردس ــس إقلي رئي

ــود  جه ــف ال ــة وتكثي حكومــة االتحادي ال

ــود  جه ال ــع  ــد جمي لتوحي الدبلوماســية 

ــى  إل ي«.  الســلم ــار  خي ال دعــم  باتجــاه 

أخــرى. ــات  توصي ــب  جان

ــة  إغاث حمــات  عــدة  نظمــت  كمــا 

ــة،  خيري ال ــي  بارزان منظمــة  وقامــت 

ــة  ي الغذائ ــواد  امل مــن  قوافــل  وأرســلت 

ــى  إل ــة  ي املنزل واملســتلزمات  ــة  واألدوي

ــن. حتاجي امل ــى  عل ــع  للتوزي قامشــلو 

ــات،  وبيان تصريحــات  املصــدر: 

وكاالت. ــة،  ي إلكترون مواقــع 

كي
لغزو ال�ت  �ج

ً
ي كردستان العراق تنديدا

ف
اعتصامات واحتجاجات �

خميــس 10 تشــرين األول، وقفــة  - ال

الســليمانية،  ــة  ن مدي ــي  ف ــة  احتجاجي

األمــم  مقــّر  أمــام  ــل  ي أرب ــي  ف واعتصــاٌم 

املتحــدة.

وقفــة  األول،  تشــرين   12 الســبت   -

ــة األمــم املتحــدة  ــة أمــام ممثلي احتجاجي

كردســتانية  أحــزاب  ــا  ه نفذت ــل،  ي أرب ــي  ف

حــزب  ي، ال ــي الكردســتان )االتحــاد الوطن

حــزب  ي،  الكردســتان ــي  الديمقراط

حــزب  ال كــوران،  حركــة  ــن،  الكادحي

ــاد  ي، االتح ــيوع ــزب الش ح ي، ال ــتراك االش

حركــة  ــي، ال ــف الوطن ي، التحال اإلســام

كردســتان،  لشــعب  ــة  الديمقراطي

ــي  الديمقراط ــي  الوطن االتحــاد 

ــي  وكادح ــي  عامل حــزب  ي،  الكردســتان

ــن، منظمــة  ــت نهري ي كردســتان، حــزب ب

حــزب  ال واآلشــوريين،  ــن  ي ي الكلدان

ــي  ت ال ي-عنكاو(،  الكردســتان ي  الشــيوع

حــزب  ال مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي اجتمعــت 

 
ً
ــا ي، وأصــدرت بيان ي الكردســتان الشــيوع

ــة  جمــات التركي ــه اله ، نــددت في
ً
ــا حفي ص

ســوريا. وشــرق  شــمال  ــى  عل

- األحــد 13 تشــرين األول، اعتصــام 

ــر،  ي ــي هول ف الفرنســية  ــة  ي القنصل أمــام 

ي. بدعــوٍة مــن منظمــة اللقــاء الســلم

ي هول�ي
ف

ية � حزاب كردية سور
أ
ع ل اج�ت

مــن منظمــة  ــة  ــة لدعــوٍة موجه تلبي

ــدة  الوحـ حــزب  ل كردســتان  ــم  ي إقل

األحــزاب  منظمــات  لكافــة  ــي(  )يكيت

ــي  ف املتواجــدة  الســورية  ــة  الكردي

ــا  بعضه ــو  ل ممث اجتمــع  ــر،  ي هول ــة  ن مدي

ــوم الســبت  ي ــدة،  ــب الوحـ ــي مقــّر مكت ف

حــول  للنقــاش  األول،  تشــرين   12

العــدوان  عــن  الناجــم  املســتجدات 

ســوريا،  شــرق  شــمال  ــى  عل ــي  الترك

قــرارات  ــة  جمل اتخــاذ  ــى  إل ــوا  وتوصل

ــي. األهال ومســاندة  لدعــم 
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وامليليشــيات  والقاعــدة  املســلمين 

قطــر  ودويــات  املتطرفــة  اإلســامية 

 
ً
حنقــا أكثــر  حمــاس  وحركــة  والصومــال 

ـــرد مــن أي وقــٍت م�ســى.
ُ

علــى الك

بيــن  فصلــت   
ً
يومــا عشــرة  خمســة 

البغــدادي،  وقتــل  هفريــن  استشــهاد 

 مــن الترهيــب التركــي بحــق 
ً
اختزلــت عقــودا

 تضحيــات جســام 
ً
ـــرد، واختزلــت أيضــا

ُ
الك

ذاك  مواجهــة  فــي  ـــرد 
ُ

للك  
ً
دؤوبــا  

ً
ونضــاال

شــعٍب  إرادة  قــوة  وعكســت  اإلرهــاب، 

مكافــح فــي مجابهــة قــوى الظلــم والظــام.

 
ً
فعليــا اإلرهــاب  ممارســة  بيــن  ان  شــتَّ

فالعالــم  ان!  وشــتَّ بــه  اآلخريــن  واتهــام 

مــن  اإلدراك  حــق  ُيــدرك  بــات  بأســره 

للســام  الســاعي  هــو  ومــن  اإلرهابــي  هــو 

واملدافــع عــن نفســه وحقــه؛ وهــل هنــاك 

»هفريــن«  بيــن  للمقارنــة  مجــاٍل  مــن 

بيــن »الخيــر« و«الشــر«،  و«البغــدادي«، 

أردوغــان«؟ و«تركيــا  ـــرد« 
ُ

»الك بيــن 

هفرين وعفرين ... تتمة
املتخــذ. القــرار 

ــان  البرمل عــن  صــادر  ــان  ي ب ــي  ف وجــاء 

األول:  تشــرين  األربعــاء30  ــي  الترك

ــس  مجل ــي  تبن بأســف  ونرفــض  ــن  »ندي

بعــض  ــات  فرضي ــي  األمريك ــواب  ن ال

جازر األرمنية،  جهات حول مزاعم امل ال

ــى  عل قــرار  ــى  إل املزاعــم  ــك  ل ت ــل  وتحوي

األعضــاء«.  بعــض  ــراض  اعت مــن  الرغــم 

ـــ  ب جــازر  امل ــك  ل ت ــا  تركي وتصــف 

ــكا  ل حــرب  ال ــاء  ن أث وقعــت  »املأســاة« 

ــادة  »اإلب ـــ  ب ــا  وصفه وترفــض  ــن  الطرفي

جــة«  »ممنه ــت  كان ــا  ه أن أو  ــة«  جماعي ال

أن  وتقــول  ــحيين،  املس األرمــن  ضــد 

ــن  معل هــو  ممــا  أقــل  ــا  حاي الض أعــداد 

أن  أنقــرة  ــر  ب وتعت األرمــن.  ــل  قب مــن 

ــة  القضي هــذه  ــي  ف ــي  خارج ال التدخــل 

ا. لســيادته ــد  تهدي

ــوزراء  ال ــس  ي رئ ــب  رحَّ ــه  جهت مــن 

بالقــرار،  باشــينيان  نيكــول  ــى  األرمين

ــيرا  ــي، مش ــت التاريخ ــه بالتصوي ووصف

خدمــة  نحــو  ــة  ئ جري »خطــوة  ــه  أن ــى  إل

ــح  تري ــة،  التاريخي ــة  والعدال حقيقــة  ال

ــادة  ــن مــن اإلب ــن مــن أحفــاد الناجي ي املاي

كان  ــه  أن وُيذكــر  لألرمــن«؛  ــة  جماعي ال

ــف  ــكا بمختل ــي أمري ــة ف ــة األرمني جالي لل

إصــدار  ــي  ف ــر  ي كب دوٌر  ا  نشــطائه

الغضــب  أجــواء  مــع  بالتزامــن  القــرار، 

ــة  الغالبي ــدى  ل الســائدة  واالمتعــاض 

ي  والرســم العــام  ــرأي  ال مــن  ــى  العظم

ــال ممارســات وسياســات  ــي حي األمريك

بزعامــة  ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة 

. ــا  وخارجه ــا  تركي داخــل  ــي  ف أردوغــان 

فــإن  ــرس،  ب أرمــن  ــة  وكال وحســب 

ــى: عل ينــص  القــرار 

ــة  جماعي ــادة ال ــاء ذكــرى اإلب 1( إحي

ي  ــراف الرســم ــة مــن خــال االعت األرمني

بالذكــرى.

ــى  إل ــة  الرامي ــود  جه ال رفــض   )2

أو  املتحــدة  ــات  الوالي حكومــة  ــد  تجني

أخــرى  بطريقــة  ــا  ربطه أو  إشــراكها 

ــة لألرمــن أو أي  جماعي ــادة ال ــكار اإلب إن ب

أخــرى. ــة  جماعي ــادة  إب

جيع التثقيف والفهم العام  3( تش

ــة،  األرمني ــة  جماعي ال ــادة  اإلب ــق  حقائ ل

املتحــدة  ــات  الوالي دور  ــك  ذل ــي  ف بمــا 

ــة  وأهمي اإلنســانية  ــة  اإلغاث ــود  جه ــي  ف

ــم  جرائ ــي  ف ــة  األرمني ــة  جماعي ال ــادة  اإلب

اإلنســانية. ضــد  ــث  حدي ال العصــر 

ــل  ــي إيمانوي ــس الفرن�س ي وكان الرئ

 2019/2/5 ــي  ف ــن  أعل قــد  ماكــرون 

للمنظمــات  ي  التنســيق ــس  جل امل أمــام 

نيســان/  24 أن  فرنســا  ــي  ف ــة  األرمني

ــاء ذكــرى اإلبادة   إلحي
ً
ــا  وطني

ً
ــل يومــا أبري

ــة. األرمني

تتكشــف  آخــر  بعــد   
ً
ــا ويوم هــذا، 

أنقــرة  حكومــة  سياســات  حقيقــة 

ــر  غي الشــعوب  حقــوق  ل ــة  املعادي

ــا  ه ت رعاي ــك  وكذل املنطقــة،  ــي  ف ــة  التركي

املتطــرف  ــي  السيا�س اإلســام  ــج  ملنه

حقــوق  ضــد  ــة  القمعي ا  وممارســاته

ــي  ف ــر  ي والتعب ــرأي  ال ــة  وحري اإلنســان 

ــي. الترك الداخــل 

مجلس النواب األمريكي ... تتمة

ــض  التمري ــة  مهن ــي  ف ــت  وعمل ودرســت 

عيشــها. قــوة  لكســب 

العمــل  ــي  ف ــة  الراحل انخرطــت 

ــام شــبابها،  ــذ أي ــي من ــي والسيا�س حزب ال

ــي  ــدار وإخــاص ف ــا باقت ه ــت نضال وواصل

ــي  ــة وف ــا الكردي  عــن القضاي
ً
ــا دفاعــا ي أملان

ــة  مواكب ــى  عل ــا  ه جلدت ــاء  ن أب مســاعدة 

جــر. امله ــاد  ب ب ــا  ه في والنجــاح  ــاة  حي ال

ــة  ب الطل اتحــاد  مؤتمــر  ــي  ف شــاركت 

ــام  ــا ع ي ــة صرب ــراد- عاصم ــي بلغ ــرد ف ـ
ُ

الك

ــات  املئ ــي  وف ــة،  كردي ــاة  فت كأول   1968

ــوروز،  ـ ــاد ن ــاء أعي ــي إحي ــطة وف مــن األنش

عــن  الدفــاع  ــة  جمعي ــى  إل وانتســبت 

لســنوات  ــت  وكان ــددة،  امله الشــعوب 

ــة. اإلداري ــا  ه هيئت ــي  ف  
ً
عضــوا

حــزن  عــن  ــر،  ي الكث ــا  ه ائ رث ــي  ف ــل  قي

ــد. املدي ــا  ه لنضال ــاًء  ووف ــى،  وأ�س

نتحــدث  ــا  كن يوســف...  »غــزال 

بشوق ولوعة عن هذه الفتاة الكوردية 

ــة الشــعب  ــا تخــدم قضي ه ــا، كون ي ــي أملان ف

الدعــم  ــواع  أن كافــة  وتقــدم  الكــوردي 

ــن  القادمي الكــورد  للطــاب  واملســاعدة 

ــي شــهر أب  ف ــا  ه ي تعرفــت عل ــا.  ي أملان ــى  إل

ــدة  ــت مدافعــة عني عــام 1973، لقــد كان

ــم  ــي، ول ــى البرزان ــورة املــا مصطف عــن ث

غــرب  ــي  ف ا  ه شــعب ــة  قضي  
ً
ــدا أب ــى  تن�س

كافــة  ــي  ف تشــارك  ــت  وكان كوردســتان، 

ــة مــن أجــل شــعبها  النشــاطات اإلعامي

ــا  ه زيارات إحــدى  خــال  ــد...  املضطه

ــي  السيا�س ــا  طه نشــا  وبســبب  ــا  ه لوطن

ــب.  حل ــة  ن مدي ــي  ف لاعتقــال  تعرضــت 

 
ً
ــا ــت دائم ــد كن ــورد لق ــة الك ــا غزال ــل  ي أج

ــة  ــة املناضل  للمــرأة  الكوردي
ً
ــا  حي

ً
ــاال مث

ــا،  عن ــت  رحل لقــد  أجــل  ــة،  الواعي

الوجــدان  ــي  ف ــدة  خال ســتبقين  لكــن 

ــك،  ل جــد  وامل ــود  خل فال الكــوردي... 

ــك  وأقارب ــك  ت ل لعائ والســلوان  ــر  والصب

وأصدقائــك«... أدهــم رشــيد – مهنــدس 

ــا. ي أملان ــي  ف ــم  مقي ــن،  عفري مــن 

طــارت  ــن  عفري نجــوم  مــن  »نجمــة 

ــى   عل
ً
ــازكا ا وانهمــرت ن  مــن ســمائه

ً
ــا ي عال

ــج  ــي كورمين ــة چياي ــا... غزال ي أملان ــراب  ت

ــت  نصب رأســها،  رفعــت  األكــراد(  ــل  )جب

ــة  حماي ــا، دارت ظهرهــا للوطــن، ل ه قامت

ــآوت  وت ــاب  والذئ ــب  الثعال مــن  نفســها 

ــى أســد!...  ــة إل ــا... تحولــت الغزال ي ــي أملان ف

ســفارة  ــى  إل تحــول  ــا  ه ن عري ــا،  ه بيت

ــا  ــا، ب ه ــخرت مســيرة حيات ــة ... س كوردي

ــم تكــن  ا، ل خدمــة قضيــة شــعبه هــوادة، ل

والشــمال  ــوب  جن ال كــرد  ــن  ي ب تفــرق 

ــل،  الطوي ــا  ه نضال رغــًم  والشــرق... 

ــة القويمــة  ــة القومي ا القوي ــخصيته ش

والكــرم  العطــف  ــة  غاي ــي  ف ــت  كان

ــة  ــة والتواضــع ... العمــة الغالي حي التض

 
ً
ــا إرث ــا  ن ل تركــت  الكريمــة  املتواضعــة 

«... زينــب 
ً
ــا  غني

ً
ــه أرشــيفا  ومــن بين

ً
ــا ي غال

ــن-  عفري مــن  مهندســة  ــو-  ب إي جمــو 

فرنســا. ــي  ف مقيمــة 

ــا  ه بنضال ــة  ضيئ
ُ
امل »ذكراهــا 

غــادر 
ُ
ت ــن  ل ــا  وإخاصه َوُصمودهــا 

ــرأة  َم ل ل  
ً
موذجــا

َ
ن ــت  كان ــا  ه ألن ــاحة،  ّس ال

ــخصية  الش ــي  ف ــوة 
ُ
ق ردســتانية، 

ُ
الك

حونة   للَوطنية َوُجرأة عالية َمش
ً
ا َوَوعي

ــي َوذكاء  بفكــر ناصــع َوإخــاص الُمتناه

كان  ــي  الوطن حافــز  ال ق... 
ّ
ــا

َ
خ فطــري 

ــى  وحت ــا  ه تصرفات ــع  جمي وراء  حــرك  امل

كاَن  ــة...  اليومي ــا  ه حيات ل ا  ممارســاته

 
ً
قــرا ــردد َم

َ
ــل أو ت ل تواضــع دون َم

ُ
ــا امل ه بيت

واإلخــاص...  ــة  للَوطني  
ً
َومركــزا  

ً
وممــرا

الزمــن  مــن  قــرن  ــوال نصــف 
َ
ــا ط ه َعرفت

ــا  َوَعرفه ــرب 
ُ
ق ــن  َع ــّم  َوث عــد  ُب ــن  َع

ــور  ــال الراحــل الدكت األصدقــاء مــن أمث

ــن زازا واألخ املرحــوم حــم ره ش  ــور الدي ن

َحركــة  ــد مــن ُرمــوز َوقــادة ال رشــو والَعدي

ــه  غزال األخــت  ى  ــتبق َس ــة...  الكردي

ــا  ه
َ
ل الكردســتانية,  للمــرأة   

ً
ــدوة

ُ
وق  

ً
َرمــزا

ــن ســيرة  ــي تدوي حــق ف حــق كل ال ــا ال علين

ــجل العظيمــات وعظمــاء  ــي س ــا ف ه حيات

شــتلو،  ــم  إبراهي وكردســتان«...  الكــرد 

ــي  ــم ف ــن، مقي ــق -عفري ــة جوي مــن قري

ــا. ي أملان

ــة  الراحل جثمــان  تشــييع  ــم  وت هــذا 

ــة  ن بمدي فريدهــوف«  ــورد  »ن ــرة  مقب ــي  ف

األول،  تشــرين   5 الســبت  ــوم  ي ــون،  ب

جمــوع  وبحضــور  الئقــة،  بمراســم 

ــخصيات  ش ــم  ه من ــا،  ه محبي مــن  ــرة  غفي

ــة وكردســتانية معروفــة،  ــة وكردي ي أملان

مــن  ــد  العدي ــا  وداعه ــي  ف ــت  وألقي

الشــهير  ــان  للفن ــا  ه بين مــن  الكلمــات، 

ســيدو  كمــال  ــور  وللدكت ــرور،  ب شــفان 

الشــرق األوســط وشــمال  ــس قســم  ي رئ

ــددة،  امله الشــعوب  ــة  جمعي ل ــا  أفريقي

ــة  ي أملان ــة  جمعي رئاســة  ــي  ف ولعضــو 

ــم  إبراهي ولألســتاذ  اإلنســان،  حقــوق  ل

مناقــب  ــى  عل ــا  جميعه ركــزت  شــتلو... 

ــدة. الفقي وخصــال 

ــى  إل ــن  املعزي جمــوع  توافــد  كمــا 

وفــد  ــم  ه بين ومــن  العــزاء،  ــس  مجل

ــدة  الوحـ حــزب  ملنظمــة  وأعضــاء 

ــه  في العشــرات  ــى  وألق ــي(،  )يكيت

ــرة. املعب ــم  ه كلمات

ــا  ه ــدة ومحبي ــى أســرة الفقي نتقــدم إل

ــان  جن ــا ال ــن له ي ــص التعــازي، متمن بأخل

رحيل املناضلة األم ... تتمة
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 ذلــك التشــابه الكبيــر بيــن الجميلتيــن 
ً
لــم تكــن ُمصادفــة

»هفريــن« و »عفريــن«، فكلتاهمــا امتلكتــا الهــدوء والرقــة، 

لإلجــرام  تعرضتــا   
ً
أيضــا كلتاهمــا  لكــن  والســمعة!  االتــزان 

كانــت صيحــات  بــارد، فيمــا  بــدٍم  أثنــاء قتلهمــا  ذاتــه  والغــّل 

بــذات  تحتمــي  التــي  املليشــيات  ذات  مــن  تتعالــى  التكبيــر 

 بالفــرع الترـكـي مــن اإلخــوان 
ً
الجهــة الراعيــة إلرهابهــا ُممثلــة

املســلمين، وهــو حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي أنقــرة!

ففــي الثانــي عشــر مــن تشــرين األول، اغتيلــت هفريــن 

وثاثيــن  األربعــة  ذات  الســورية  الكرديــة  السياســية  خلــف 

وقفــت ســيارتها علــى الطريــق العــام، وقتــل 
ُ
، بعــد أن أ

ً
ربيعــا

ســحل 
ُ
مــن معهــا، لينــال عمــاء العثمانيــة الجديــدة منهــا، فت

 جســدها الغــض 
ً
ب، ليتلقــى أخيــرا

َّ
عــذ

ُ
ل بهــا وت

َّ
الســيدة وُينــك

اغتــال  لقــد  نعــم!   ...
ً
فترقــد شــهيدة الطلقــات،  مــن  العديــد 

وحــوش العصــر أيقونــة الســام والرقــي والقّيــم الوطنيــة. 

ذاتــه،  مــن  وخجــل  العالــم  أمامهــا  خشــع   
ٌ
آثمــة  

ٌ
جريمــة

شــمال  مناطــق  تركيــا  بهــا  ــَزت 
َ
غ التــي  الحجــج  كانــت  مــا  فأيَّ

ســوريا، لــم تكــن لتبــرر تحويــل أنــاس آمنيــن، كانــوا مســتقّرين 

 في مناطقهم منذ ثماني ســنوات، إلى فرائس لوحوٍش 
ً
نســبيا

صبــح حياتهــم 
ُ
بـــ )الكفــار واملاحــدة(، وت آَدميــة، بعــد نعتهــم 

 ومآتــم ومهانــة وعــذاب وتغييــر ديموغرافــي وتطهيــر 
ً
تشــريدا

 ملــا يســتطيب ألردوغــان رؤيتــه لــه.
ً
عرقــي تبعــا

 لحــال 
ً
ومــا هفريــن االســم العلــم املعــروف إال اختصــارا

 أو 
ً
مــدٍن ومئــاٍت مــن املدنييــن واملقاتليــن ممــن ارتقــوا ظلمــا

 خال تصديهم لغاٍز ال مشكلة له إال في وجود مكوٍن 
ً
بطولة

 تقــض مضاجعــه منــذ 
ٌ
 فــي بلــٍد آخــر، مشــكلة

ً
بنفســه وطمعــا

أن تأسس في العام 1923 من القرن املنصرم. لكنه ال يزال 

ـــرد ومحوهــم مــن الوجــود، 
ُ

الك إنهــاء  فــي   علــى عدائــه 
ً
مصــّرا

 بقدرتــه علــى ذلــك، غيــر ُمــدرٍك أن الجبــال لــم تعــد 
ً
متوهمــا

ـــرد مايين األصدقاء 
ُ

وحيدة في ظهرهم، وأنه بات لهؤالء الك

واملحبيــن حــول العالــم، رفضــوا أن يتــم التخلــي عنهــم، حتــى 

ـــرد 
ُ

لــو فعلــه ســيد البيــت األبيــض فــي واشــنطن، وأن أبنــاء الك

 للتضحيــة والدفــاع 
ً
 وأكثــر اســتعدادا

ً
 وبأســا

ً
باتــوا أشــدَّ وعيــا

عــن قضاياهــم العادلــة، بــل وعــن قَيــم الحضــارة اإلنســانية؛ 

مــع محبــي الحريــة والكرامــة اإلنســانية  ليلتقــوا ويتشــاركوا 

فــي العالــم علــى محاربــة اإلرهــاب والتكفيرييــن والعنصرييــن، 

فكان لهم اليد الطولى في دحر »الدولة اإلســامية في ســوريا 

البغــدادي(-  بكــر  أبــو  )خليفتهــا  وقتــل  املزعومــة  والعــراق« 

 علــى البشــرية- فــي جحــره بقريــة »باريشــا« فــي 
ً
األكثــر خطــرا

ريــف إدلــب، بأحضــان جبهــة النصــرة وبيــن نقــاط املراقبــة 

عــروش  لتهتــز  الحــدود!...  مــن  التركيــة وعلــى مقربــٍة /6كــم/ 

أردوغــان  وليغــدو  وداعميهــم،  اإلرهابييــن  وأمــراء  ســاطين 

اإلخــوان  تنظيمــات  مــن  وحلفائــه  ورفاقــه 

هفرين وعفرين...
قواسم اجلمال واإلجرام حبقهما!

مودها
ُ
ص

َ
ضيئة بنضاهلا و

ُ
رحيل املناضلة األم غزال يوسف... ذكراها م

جملس النواب األمريكي يعرتف باإلبادة اجلماعية األرمنية

األم  ــة  الكردي ــة  املناضل أغمضــت  املــرض،  مــع  صــراٍع  بعــد 

ــول 2019،  ل جمعــة 27 أي ــاح ال ــد، صب ــى األب غــزال يوســف عيناهــا إل

اآلالف  ــن  ي ب ــر  خب ال لينتشــر  ــة،  ي األملان ــون  ب ــة  ن بمدي ــا  ه منزل ــي  ف

ــي،  االجتماع التواصــل  صفحــات  ــى  وعل ــا  ي أملان ــي  ف ــا  ه محبي مــن 

ــا. ه بفقدان ــاء  والرث العــزاء  ومنشــورات  ــات  برقي ولتتواصــل 

ــن  ي ــن إيزدي ي ــن كردي ــدت الســيدة غــزال عــام 1944 مــن أبوي ول

 ،1967/12/18 ــا  ي أملان ــى  إل وهاجــر  ــن،  عفري باســوطة-  ــة  قري ــي  ف

)جمــو(،  ـــ  ب امللقــب  يوســف  جمعــة  ــر  األكب بشــقيقها  لتلتحــق 

ــه-  ي ل كورزي ــة  قري مــن  ســيدو-  ــح  صال ــور  الدكت مــن  وتزوجــت 

ــاء  ن أب ــة  ثاث ــا  لينجب  ،1972 عــام  ــا  ي أملان ــي  ف املتواجــد  ــن،  عفري

ــة  ي األملان اللغــة  تعلمــت  آالن(.  ــا،  جي ــدار،  )فين  15

ــٍة  ــى /30/ دول ــي إل ــواب األمريك ن ــس ال انضــم مجل

ــي  ت ال ــة«  جماعي ال ــادة  »اإلب ـــ  ب  
ً
ســابقا اعترفــت  قــد 

أعــوام /1915- ــي خــال  أرمن ــون  ي ـــ /1.5/ مل ب حقــت  ل

ــة،  ي العثمان ــة  اإلمبراطوري ســلطات  ــد  ي ــى  عل  /1917

 29 ــاء  الثاث ــوم  ي  /296/ القــرار  بإصــدار  ــك  وذل

ســاحقة  ــٍة  بأغلبي ــر2019،  األول/أوكتوب تشــرين 

ــق  ــد و 11 صــوت ضــد(، وبالتصفي )405 صــوت مؤي

ــاك  ــت هن حــاّر والهتافــات.  خــال عقــوٍد ســابقة كان ال

ــاراك  ب ــس  ي الرئ وكان  ــل،  القبي هــذا  مــن  محــاوالت 

ــن دون أن  ــه االنتخابيتي ــاء حملتي ن ــد أث ــد وع ــا ق أوبام

ى أن توترت العاقات بين الواليات املتحدة  ينفذ، إل

ــى عــدة صعــد، وعقــب غضــب  ــا عل ــة وتركي األمريكي

ــي  ف حكــم  ال السياســية وأجنحــة  األوســاط  ــف  مختل

ــحب  بس ترامــب  ــد  ال دون ــس  ي الرئ قــرار  مــن  ــكا  أمري

جــوم  اله تبعــه  ســوريا،  شــرق  شــمال  مــن  ــه  قوات

جمهــوري  ــن ال ي حزب ــا، ممــا دفــع بنــواب ال ه ي ــي عل الترك

ضــد  قــرارات  واتخــاذ  التحــرك  ــى  إل ــي  والديمقراط

ــة  جماعي ال ــادة  باإلب ــراف  االعت قــرار  فــكان  ــا،  تركي

ــى  ــات شــديدة عل األرمنيــة وكذلــك قــرار بفــرض عقوب

ــوم. ي ال نفــس  ــي  ف ــي  الترك النظــام 

ــي  ــر تشــريع القــرار /296/ ف ــح بعــد مصي ــم يتض ل

ــم يتحــدد بعــد موعــد  ــي، إذ ل مجلــس الشــيوخ األمريك

ــل.  ــت مماث ــراء تصوي إلج

ــر  وزي فقــال   ،
ً
ســريعا ــي  الترك ــرد  ال جــاء  وقــد 

القــرار  »هــذا  ــو:  أوغل ــش  جاوي ــود  مول ــة  خارجي ال

ــي  ف ــخ  التاري يســتغلون  مــن  اتخــذه  ــذي  ال خــزي  امل

ــا  حكومتن ل بالنســبة  العــدم  حكــم  ــي  ف السياســة، 

ــي  ت ال خطــوة  ال »هــذه  أردوغــان:  وقــال  وشــعبنا«. 

ــا«. ه ب ــرف  نعت وال  ــا  ه ل قيمــة  ال  خــذت 
ُ
ات

ــوم األربعــاء 30 تشــرين األول اســتدعت وزارة  وي

أنقــرة  ــي  ف ــي  األمريك الســفير  ــة  التركي ــة  خارجي ال

ــى  عل  
ً
احتجاجــا ســاترفيلد  ــد  ديفي
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