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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.

»كل مــن لجــأ إلــى العنــف كوســيلة لبلــوغ أهدافــه، يتحتــم عليــه اعتنــاق 
الكــذب كمبــدأ« 

ألكسندر سولجنتسن 
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/314/ تشرين الثاني 2019 م - 2631ك          الثمن: 100 ل.س

ناور، أمريكا وروسيا تتنافسان، الناتو وأوروبا يف إرضاء ومسايرة أنقرة... واألزمة تطول
ُ
تركيا تلعب وت

ــي  الترك النظــام  أن   
ً
حــا واض ــات  ب

ــة،  اقتصادي ــح  )مصال بأوراقــه  يلعــب 

ي، قوة عســكرية،  ي وإســام نفوذ إقليم

ــات  ي جال ــن،  ي الاجئ ــو،  للنات قواعــد 

جــة وتنظيمــات  ــات مؤدل ــة، جمعي تركي

ــن  ي ب ــاور  ن وت حة...(  مســل ــة  ي راديكال

ــا،  ــكا وأوروب ــات، روســيا وأمري ــاث جه ث

جــرف،  ومتع ــزازي  ت اب بخطــاٍب  الســيما 

وشــعوب  دول  ــى  عل فــج  واســتعاٍء 

األعــراف  تجــاوز  حــد  ــى  إل املنطقــة، 

مــع  تماشــيه  مــن   
ً
ــدال وب الدبلوماســية؛ 

ــذي انضمــت  ــو ال ــف النات سياســات حل

لفــرض  ى  يســع  ،1952 عــام  ــا  تركي ــه  ي إل

ــه. ودول ــف  حل ال ــى  عل ــه  أجندات

ــو   أن إدارة النات
ً
ــح أيضــا ومــن الواض

ــي،  الترك النظــام  تســاير  ــه  دول ــب  وأغل

ــادئ  ملب ــدة  العدي ــه  مخالفات رغــم 

ــه  حلفائ ــى  عل ــداء  اعت مــن  ــف،  حل ال

»داعــش«،  و  اإلرهــاب  ــة  محارب ــي  ف

»قســد«،  ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

الروســية   400 اس-  ملنظومــة  ــه  واقتنائ

 ملنظومــات 
ً
ــدا ــي تشــكل تهدي ت ــع ال الصن

ــو،  النات ــوش  جي ل والدفــاع  ــران  الطي

لعاقــات  ــجه  2 ونس

عفرين حتت االحتالل: تعتيم إعالمي، انتهاكات وجرائم، تدهور 
الوضع األمين، تغيري هوية املنطقة

عفريــن/   – اإلعامــي  املكتــب  يتابــع 

حــزب الوحـــدة )يكيتــي( فــي رصــد االنتهــاكات 

عفريــن  منطقــة  فــي  الواقعــة  والجرائــم 

املحتلــة، وكذلــك مجمــل األوضــاع الســائدة 

»هنــاك  وقــال  متتابعــة،  تقاريــر  عبــر  فيهــا، 

فــي  املزريــة  األوضــاع  علــى  إعامــي  تعتيــم 

منطقــة عفريــن، وعــدم مســاءلة وتغا�ضــي 

تحميــل  ودون  الدولــي...  املجتمــع  مــن 

السياســية  املســؤولية  تركيــا  حكومــة 

فيهــا،  يجــري  مــا  كل  عــن  والقانونيــة 

ميثــاق  وفــق  احتــال«  »دولــة  باعتبارهــا 

األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي اإلنســاني«. 

تقاريــر  فــي  جــاء  مــا  نلخــص  فيمايلــي 

الثانــي: تشــرين  5 شــهر 

)نبع السالم(: خروقات لوقف إطالق النار واستمرار يف ارتكاب اجلرائم اليت تستوجب حماكمة املسؤولني عنها
إعداد )ش.د(*

شــمال  ــي  ف الوضــع  بمتابعــة 

ا  ســوري قــوات  وبينمــا  ســوريا،  شــرق 

نفــذت  »قســد«  ــة  الديمقراطي

ــدات الروســية  ــا حســب التأكي ه التزامات

ــة  التركي القــوات  ــزال  الت ــة،  واألمريكي

إطــاق  وقــف  اتفــاق  تخــرق  ــا  ه ومرتزقت

ــف  ري قــرى  بعــض  ــى  عل ــدي  وتعت ــار  ن ال

ــق  الطري ــزال  والي حســكة،  ال تمــر-  ــل  ت

تواصــل  ــث  حي آمــن،  ــر  غي  M4 ــي  الدول

ضــد  ــم  وجرائ حــرب  ال ــم  جرائ ــكاب  ارت

واســتهداف  العمــد  ــل  بالقت اإلنســانية، 

ى تحتية  مدنيين ومساكن ومحات وبن

ومرافــق عامــة مــن مستشــفيات ومراكــز 

ــر  جي وته ــجون  وس ــة  طبي وطواقــم 

ــة  مهين ــة  ومعامل ــي  لألهال قســري 

ــا  حاي ض ــن  بجثامي ــل  وتمثي لألســرى 

محظــورة،  حة  أســل واســتخدام  شــهداء 

ي،  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان وفــق  ــي  وه

عــن  املســؤولين  محاكمــة  تســتوجب 

حكمــة  امل أمــام  ــا  ه 3 ارتكاب

»تفجير قامشلو-2019/11/11«

سوريا: انتهاكات حبق املدنيني يف »املناطق اآلمنة«... 
إعدامات خارج القانون، ومنع العودة من قبل مجاعات مسلحة

ــش«  ووت ــس  ت راي »هيومــن  نشــرت 

ــت  قال  ،
ً
ــرا تقري ــي،  الثان تشــرين   27 ــي  ف

ــي  الوطن ــش  جي »ال ــل  فصائ إن  ــه:  في

حة  مســل جماعــة  ــي  وه الســوري«، 

ــي  ــا ف ــا تركي ــة تدعمه ــر حكومي ســورية غي

نفــذت إعدامــات  شــمال شــرق ســوريا، 

ــم  ول ــن  ي ي املدن بحــق  ــون  القان خــارج 

ــاء  ن أث ــة  إغاث عمــال  اختفــاء  فســر 
ُ
ت

ــدو  ب وي ــة«.  اآلمن »املنطقــة  ــي  ف ــم  ه عمل

عــودة  منعــت  حة  املســل جماعــة  ال أن 

جــّراء  النازحــة  ــة  الكردي ــات  العائ

ــت  ــة، ونهب ــكرية التركي ــات العس العملي

ــا  ه ت ــا أو احتل ه ي ــا واســتولت عل ه ممتلكات

ــة. ي قانون ــر  غي 6 بصــورة 
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دور »قسد« يف مقتل »البغدادي« يغيظ تركيا التي تبتز أوروبا جمدداً بملف بعض عنارص »داعش«

مــع  خمــة  ض ــة  واقتصادي سياســية 

ي  جــزء الشــمال  لل
ً
ــه محتــا روســيا، وبقائ

إجــراء  ــى  عل وإصــراره  ــرص،  قب مــن 

ــاه  ــي املي ــب عــن الغــاز ف ــات التنقي ي عمل

 
ً
ــا اتفاق وتوقيعــه  ــرص  لقب ــة  اإلقليمي

الغــاز  مجــال  ــي  ف ــس  ل طراب حكومــة  مــع 

ــدول  ل تحــٍد  ــي  ف ــة،  اإلقليمي ــاه  واملي

املســتمر  ــزازه  ت واب ــا؛  وأوروب املتوســط 

ــن  ي الاجئ ــف  بمل ــة  ي األوروب ــدول  ل ل

ــه،  حوزت ــي  ف ــن  الذي »داعــش«  وعناصــر 

ــا  ى ملراضــاة تركي ــا تســع ــث أن أوروب حي

ــه  ي عل املتفــق  ــغ  ل املب مــن  ــة  البقي ودفــع 

 2016 ــي  ف ــا  تركي مــع  ــورو  ي ــار  ي مل  /6/

ــم  ول ــن،  ي الاجئ تدفــق  وقــف  ــل  مقاب

حة  األســل ــع  ي ب عــْد عقــود  َب ــا  ه دول ــي  تلغ

. ــا لتركي

ــات  ــداءات برملان ــا لن ــي تركي ــم تصغ ل

ــي  مدن ومجتمــع  حافــة  وص وأحــزاب 

ــى  عل ــدول  ال ومعظــم  ــخصيات  وش

ــا  ه ــي الكــف عــن عمليت ــم ف مســتوى العال

شــمال  ــى  عل ــة  ي العدوان الســام(  ــع  ب )ن

ــك  ل ت ــكل  ل ــه  أب ت وال  ســوريا،  شــرق 

ــاكات  ه ت االن بوقــف  ــة  ب املطال األصــوات 

ــي  ف  
ً
ــا يومي رتكــب 

ُ
ت ــي  ت ال ــم  جرائ وال

ــض  ي/تل أبي ــب ــري س ــن وك ــق عفري مناط

ــا،  وريفه ــن  العي ــه/رأس  ي كان وســريه 

ــل  ب ــا،  ه عن املســؤولين  محاســبة  مــع 

ــي تطبيــق سياســات التطهير  وتتمــادى ف

ــات ســورية  ــرد ومكون ـ
ُ

ــي بحــق الك العرق

ــة  أخــرى، لتتحــول تلــك املناطــق مــن آمن

ــث  تعي مناطــق  ــى  إل  
ً
ا نســبي ومســتقرة 

واإلجــرام  الفســاد  امليليشــيات  ــا  ه في

واالســتخبارات  ــش  جي ال أنظــار  تحــت 

وإشــرافها. ــة  التركي

وموســكو  واشــنطن  ــت  بذل وإن 

إطــاق  وقــف  ــي  ف ــة  ي مضن ــود  جه

بموجــب  »قســد«  و  ــا  تركي ــن  ي ب ــار  ن ال

ــن، ال  ي متتاليت ــن  ي ت ــن منفصل ي اتفاقيت

ــا  ه ــي ومرتزقت ــزال قــوات االحتــال الترك ت

ــٍة  محاول ــي  ف ــدة  عدي جمــات  به تخرقــه 

ــي  األرا�ض مــن  ــد  املزي ــى  عل للســيطرة 

ــرى معظــم مناطــق  الســورية، وقــد اعت

ــر  ــن التوت ــة م ــرات حال ــرق الف ــج وش منب

القــوات  ــن  ي ب والتنافــس  ــق  والقل

مــع  بالترافــق  والروســية  ــة  األمريكي

ــة و«قســد«  التركي القــوات  ــن  ي ب هــو  ــا  م

ــا  معه وانتعشــت  الســوري،  ــش  جي وال

.
ً
نســبيا النائمــة  داعــش  ــا  خاي

ــر  تدمي ــي  ف ســاهمت  ــي  ت ال ــا  تركي

نحــو  املعارضــة  دفــع  ــر  عب ســوريا 

ــن  ي جهادي ــا بال ه ت
َ
ل

َ
ق

َ
ح والعنــف، وث التســل

وأمســكت  ــن،  ي ي اإلرهاب ــن  املتطرفي

ــي  ــاف الســوري – اإلخوان ت برقــاب االئ

امليليشــيات  ــك  ل وت ــه  وأغدقت املعــارض 

ــال  امل ب ــة  ي الراديكال اإلســامية 

ــت  ــر، أطال ــع قط ــراكة م ــي بالش السيا�ض

 
ً
من عمر األزمة السورية وبددت فرصا

ــة  جن »ل تشــكيل  آخرهــا  ــا،  ه أزمت حــل  ل

ــك  وكذل ــورة،  مبت مشــوهة  دســتورية« 

وامليليشــيات  ــاف  ت لائ أنقــرة  ــد  تجني

ــي  ــرد وحضورهــم ف ـ
ُ

ــة دور الك ــي محارب ف

شــمالها. ــي  ف مناطــق  ــال  واحت ســوريا 

الســورية  حكومــة  ال ــزال  ت وال 

 
ً
ــا وعرب  

ً
ــردا ـ

ُ
ك املعارضــة،  مــع  تتعامــل 

ــة،  والفوقي ــي  التعال بمنطــق  وغيرهــم، 

ــرات  ي تغي إحــداث  ــي  ف جــادة  ــر  غي ــي  وه

ــي التقــدم  ــر متحمســة ف سياســية، وغي

ــة  حدث ــة الدســتورية امل جن بحــوارات الل

ــة. ي الذات واإلدارة  »قســد«  مــع  أو 

ــق  خل  
ً
جميعــا للســوريين  األجــدى 

الســورية-  حــوارات  لل رحــب  فضــاٍء 

مناســبة  ــة  أرضي ــة  يئ ته ل الســورية 

ــد،  ل الب ألزمــة  ــي  سيا�ض حــل  إليجــاد 

 /2254/ األمــن  ــس  مجل قــرار  إطــار  ــي  ف

.
ً
ــا ي دول ــه  ي عل جمــع  امل

ناور  ... تتمة
ُ
تركيا تلعب وت

ــى مــّر ســنوات األزمــة  ــا عل كانــت تركي

يتنفــس  ــي  ت ال ــة  الرئ ــزال  ت الســورية وال 

ــة اإلســامية )داعــش(  ــا تنظيــم الدول ه من

اإلســامية  التنظيمــات  ــف  ومختل

لوجســتية  مقومــات  مــن  ــة،  ي الراديكال

وشــمال  ســوريا  ــن  ي ب للتنقــل  ومنفــذ 

وقــد  آســيا،  ووســط  ــا  وأوروب ــا  أفريقي

صــدرت آالف الدراســات واملقــاالت حــول 

ــة-  والتنمي ــة  العدال حكومــة  عاقــة 

مســنودة  التنظيمــات  ــك  ل ت مــع  ــا  تركي

ــق. ائ والوث ــة  باألدل

بكــر  ــو  أب ــة  تصفي ــة  ي عمل ــت  كان

ــب  إدل محافظــة  شــمال  ــي  ف البغــدادي 

حدود التركية  السورية وبالقرب من ال

أردوغــان،  حكومــة  ل  
ً
ــرا ي كب  

ً
إحراجــا

ــة  إعامي ــٍة  حمل إطــاق  ــى  إل فســارعت 

العاقــات  ــك  ل ت مــن  ا  ســاحته ــرء  ب ُت ل

مناهضــة  نفســها  ــر  ولُتظه املشــبوهة، 

زوجــة  اعتقــال  ــن  ولتعل لداعــش، 

ــن  ي البغــدادي وشــقيقته وبعــض املقرب

ــا  ــز أوروب ت ــن مــن داعــش، لتب ــه وآخري من

ممــن  دواعــش  بإرســال  ــد  جدي مــن 

ــا.  ه دول جنســية  ــون  يحمل

ــة باريشــا  ــي قري ــة البغــدادي ف تصفي

حــدود  ال عــن  كــم   7 ــب-  إدل شــمال 

 27 األحــد  الســبت-  ــة  ل لي ــة،  التركي

ــة  ي بعمل جــاءت   ،2019 األول  تشــرين 

تعــاون  ســبقها  ــة،  أمريكي عســكرية 

ــكا  أمري ــن  ي ب مشــترك  ي  اســتخبارات

»قســد«. ــة  الديمقراطي ا  ســوري وقــوات 

لســان  ــى  عل البنتاغــون،  أكــد  إذ 

ــة  األمريكي ــة  املركزي ــادة  القي ــد  قائ

جنرال كينيث ماكينزي خال مؤتمر  ال

 ،2019/10/30 األربعــاء  عقــده  ــي  حف ص

ي العملية هو البغدادي  أن الذي قتل ف

ــووي-  ــه الن ــة حمض ــد مطابق ــذات بع ال ب

االســتخبارات  ــدى  ل  
ً
متوفــرا كان  ــذي  ال

ــي  ف معتقــا  كان  ان  ــذ  من ــة  األمريكي

 ،2004 عــام  ــة  العراقي ــجون  الس أحــد 

ــه  ي وطفل نفســه  ــر  فجَّ البغــدادي  وأن 

عمريهمــا  ــزد  ي ــم  ل ــن  اللذي ــن  الصغيري

الفــرار  حــاول  ــذي  وال  ،
ً
ــا عام  /12/ عــن 

، وأضــاف 
ً
ــه كان مســدودا ــر نفــق لكن عب

عناصــر   5 ــل  مقت ــى  إل أدت  ــة  ي العمل أن 

ــب  ــى جان إل ــم 4 نســاء،  ه مــن داعــش، بين

عناصــر  إن   
ً
ــا قائ ــع  اب وت البغــدادي. 

ــي  ف شــاركوا  ــن  الذي خاصــة  ال القــوات 

مــن  ــرة  ي كب ــات  كمي ضبطــوا  ــة  ي العمل

ــي  ت ال ــة  ي اإللكترون ــزة  واألجه ــق  ائ الوث

ي املكان. وأن  ا ف يه تمكنوا من العثور عل

ــي البحــر   ف
ً
ــا ــت رمي رفــات البغــدادي دفن

حة. املســل النزاعــات  ــن  ي لقوان  
ً
وفقــا

ــس  خمي ال داعــش،  ــم  تنظي وأكــد 

ــه  ــل زعمي 31  تشــرين األول 2019، مقت

ــٍف  خل ــن  ي تعي ــن  وأعل »البغــدادي«، 

ي  الهاشــم ــم  إبراهي ــو  »أب ــى  يدع ــه  ل

قــد  ــم  التنظي كان  ــث  حي ــي«؛  القر�ض

مــن  واســعة  مســاحات  ــى  عل ســيطر 

ــي  ــن عام ي ا ب ــوري ــراق وس ــي الع ــي ف األرا�ض

مروعــة،  ــع  فظائ وارتكــب  و2017،   2014

ــوز-  ــي الباغ ــه ف ــٍل ل ــر معق ــد آخ ًق
َ
ــى أن ف إل

ــد  ي ــى  عل  ،2019 آذار  ــي  ف ســوريا،  شــرق 

ــة، بمســاندة  ا الديمقراطي قــوات ســوري

لإلرهــاب  املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال

ــة،  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي ــادة  بقي

فــاذ البغــدادي ومجموعــٍة معه بالفرار 

محافظــة  ــى  إل ــم  ث ومــن  ــة  البادي ــى  إل

ــة  ه جب ــأوي  ت ــي  ت ال ــة  حاضن ال ــب،  إدل

النصــرة وغيرهــا مــن شــقيقات داعــش، 

ــي  ف »قســد«  اســتخبارات  ــت  كان ــث  حي

أن  إال  ــه،  ل لصيقــة  ــٍة  ومراقب متابعــٍة 

بدقــة  تواجــده  ومــكان  ــه  ت هوي حــددت 

بالتعــاون مــع االســتخبارات األمريكيــة، 

ــم   ليت
ً
ــا ي  داخل

ً
ــه لباســا ــت من ب ــث ُجل حي

حمــض  ال ــل  ي بتحل ــه  ي عل التعــرف 

ــرال  جن ال ــدات  تأكي حســب  ــووي،  ن ال

»قســد«. ــد  قائ ــدي  عب ــوم  مظل

ــى  عل القضــاء  ــة  ي عمل ــت  حمل

ــة  األمريكي الشــابة  اســم  البغــدادي 

ــت  كان ــي  ت ال  »
ً
ــا عام  /26/ ــر  مول ــا  »كاي

ــا  واختطفه ــة،  اإلغاث مجــال  ــي  ف تعمــل 

ــم  وت ــب،  بحل  2013 آب  ــي  ف داعــش 

ــد  ي ــى  ــت عل تل
ُ
ــى أن ق إل  

ً
ــا مــرارا ه اغتصاب

2015م. شــباط  ــي  ف ــم  التنظي

ــوم عبــدي اســتهداف  ــن مظل كمــا أعل

باســم  املتحــدث  املهاجــر-  حســن  ال ــو  أب

األول  تشــرين   27 األحــد  ــوم  ي داعــش، 

ــن  ي ب منســقة  ــة  ي »عمل ــي  ف  ،2019

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــرات  مخاب

ــه. ل مقت ــى  إل أدت  ــي«،  األمريك ــش  جي وال

ــي  ف  
ً
ــرا ي كب  

ً
دورا ـ«قســد«  ل كان   

ً
إذا

أغــاظ  ــا  م وهــذا  البغــدادي،  ــل  مقت

ــذي  ال  ،
ً
ــرا ي كث أردوغــان  ورئيســها  ــا  تركي

ــرام  ــر واالحت  مــن التقدي
ً
ــا يشــتاط غضب

ــدى  ل »قســد«  بهمــا  ــى  يحظ ــن  اللذي

ــر  ي ــا مــن دور كب ه ل ــا  مل ــي،  جتمــع الدول امل

ــي. العالم اإلرهــاب  مكافحــة  ــي  ف
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ــك  ل ت وأن   
ً
خاصــة ــة،  ي الدول ــة  ي جنائ ال

نظــام  مــن   /29/ ــادة  امل وفــق  ــم  جرائ ال

بالتقــادم. تســقط  ال  ــي  األسا�ض رومــا 

ــي  ف ذكرناهــا  ــم  جرائ ــى  إل  
ً
إضافــة

ســابقة ــر  تقاري

 /30/ أصــل  مــن   
ً
ــرا ئ ب  /17/ ــزال  الي  -

حســكة  ال ــوك-  عل محطــة  ــي  ف ــر  ئ ب

بســبب  خدمــة  ال خــارج  الشــرب  ــاه  ملي

ــدات املســتمرة  ــي والتهدي القصــف الترك

مواطــن  ــف  أل ــي /500/  وإذ حوال ــا،  ه ي عل

ــاه. للمي عــوز  ــة  حال ــي  ف

ملنظمــة  ــي  طب طاقــم  اختطــاف   -  

ــخ  بتاري الكــردي  األحمــر  الهــال 

ي ريف ســري كانيه )رأس  2019/10/12 ف

ــا خليــل  ــن(، وإعــدام املســعفة ميدي العي

محمــد  الســائق  واملســعف  ــى  عي�ض

صــورة  ــاك  هن  ،
ً
ــا ي ميدان ســيدي  ــوزان  ب

ــك. ذل ــت  تثب

الفوســفور  ــل  قناب اســتخدام   -

ــة  ن مدي ــى  عل جــوم  اله ــاء  ن أث األبيــض 

ــن 13-10/  ي ــى، ب ــن عي�ض ــه وعي ســري كاني

ــن،  ي ي املدن وجــود  رغــم  األول،  تشــرين 

منصــوران  ــاس  عب ــب  الطبي أن  ــث  حي

ــم  جراثي ــة وال ــم األوبئ ــي عل ــص ف املتخص

ــد  معه ــي  ف البحــوث  ــر  ومدي واملناعــة، 

ــة،  العلمي لألبحــاث  الســويدي   PEAS

بحــروق   
ً
ــا مصاب ــن  ي ثاث ــن  عاي ــذي  وال

ــم  ه وبين ــن  ي ي مدن ــم  معظمه مختلفــة- 

أكــد  حســكة،  ال ى  مشــف ــي  ف أطفــال- 

أن   
ً
علمــا ــك؛  ذل ــى  عل ــه  ل ــر  تقري ــي  ف

مســرطنة  مــادة  األبيــض  الفوســفور 

ــؤدي  ــات ت ــي عملي وُيحظــر اســتخدامها ف

ــر. ــد البش ــرة ض ــروق مباش ــاق ح ح ــى إل إل

ــة  مقبول ــة  الطبيب اختطــاف   -

األحمــر  الهــال  طاقــم  مــن  ســونكر 

الســلطان  ميليشــيا  ــل  قب مــن  وأســرها 

ــي  ف ــي،  الترك ــال  لاحت ــة  ي املوال مــراد 

ــة  قري حســكة،  ال ــن-  العي رأس  محــور 

ــر  التصوي ــى  عل وإجبارهــا  ــوح«،  ن ــر  ي »ب

مقطــع  ــاك  وهن ــي،  الترك ــم  العل أمــام 

ــا. ه ل وصــورة  ــو  فيدي

»جيجــك  ــة  ل املقات اختطــاف   -

ميليشــيا  ــل  قب مــن  وأســرها  ــي«  ان كوب

ــي  الترك ــال  لاحت ــي  املوال جــد  امل ــق  ل في

ــم(  ــد الرحي ــد ياســر عب ــا )الرائ ومتزعمه

 21 مســاء  أردوغــان،  امتدحــه  ــذي  ال

ــا،  ــي قدمه ــا ف ه ت تشــرين األول، بعــد إصاب

وإجبارهــا  ــة،  مهين  
ً
ــة معامل ــا  ه ت ومعامل

مــن  مجموعــة  ــن  ي ب ــر  التصوي ــى  عل

ــة،  املهين ــم  ه صيحات وســط  عناصرهــا 

عــن  وصــورة  ــو  فيدي مقطــع  ــاك  وهن

ــك. ذل

ــي  ف ــة  ل املقات بجثمــان  ــل  التمثي  -

 »YPJ« ــرأة  امل ــة  حماي ــدات  وحـ صفــوف 

ــي  ت ال ــاس(  ن ري )أمــارا  جــال  ــزة  عزي

 ،2019/10/21 ــخ  بتاري استشــهدت 

ــي،  ان كوب ــف  بري ــة  جلبي ــة  قري قــرب 

ــاء  ن أث امليليشــيات،  ي  مســلح ــل  قب مــن 

ــى  ــه عل ــي ومرتزقت ــش الترك جي ــوٍم لل ج ه

إطــاق  وقــف  اســتمرار  رغــم  ــة،  القري

ــار. ن ال

ــن بعــض شــهداء  ــل بجثامي - التمثي

عناصــر  ــل  قب مــن  »قســد«،  عناصــر 

ــر  يظه جــد«،  امل ــق  ل »في ميليشــيا 

وهــم  منشــور،  ــو  فيدي مقطــع  ــي  ف ــك  ذل

)عاهــرات  ــة  ي اب ن بكلمــات  يصيحــون 

ــى  عل ــم  ه بأرجل ويدوســون  ــر(  وخنازي

امــرأة. شــهيدة  جثمــان 

 
ً
ــا ي ميدان ــخاص  أش ــة  ثاث إعــدام   -

زركان  ــي  ناحيت ــن  ي ب ــش  الدب ــة  قري ــي  ف

ــم  ه جثامين ــاك صــور ل والدرباســية، وهن

ــى  ــم مربوطــة إل ــي العــراء وأياديه ــة ف مرمي

ــاء  ب لألن هــاوار  ــة  وكال حســب  ــف،  خل ال

ــخ 28 تشــرين األول،  بتاري ــا  ه ل ــر  ــي خب ف

ــم تتمكــن مــن التعــرف  ــا ل ه ــي قالــت أن الت

ــم. ه ي عل

ملنظمــة  ــة  طبي نقطــة  اســتهداف   -

ــة,  األمريكي  Free Burma Rangers

ــة  قري ــي  ف ــي  الثان تشــرين   3 ــخ  بتاري

التمــر،  ــل  ت ــة  ن مدي ــف  ري كســرى- 

بأضــرار  إســعاف  ســيارات  ــت  فأصيب

ســانج  زاو  ــي  البورم واملســعف  ــة  مادي

ــراح  ج ــة ال ــه نتيج ــد حيات  فق
ً
ــا /37/ عام

بجــروح  آخــر  ــب  وأصي ــه  ت أصاب ــي  ت ال

ــي  طب ــق  فري ضمــن  ــا  كان ــث  حي بليغــة، 

. ــي تطوع

الشــاب  املواطــن  استشــهاد   -

دهســته  بعدمــا  ــي  عل ســرخبون 

سرمســاخ  ــة  قري ــي  ف ــة،  تركي مدرعــة 

ــك،  ديري منطقــة   - ــي  لك ــي  كرك ــف  بري

ــي  ت ــي، وال جمعــة 8 تشــرين الثان ــوم ال ي

ــة  تركي  – روســية  ــة  دوري ضمــن  ــت  كان

ــن  حتجي ــا جمــوع امل ه مشــتركة، واعترضت

عــن   
ً
ــرا ي تعب ــة  واألحذي جــارة  ح بال

ــي. الترك ــش  جي ال لوجــود  ــم  رفضه

تابعــة  إســعاف  ســيارة  اســتهداف   -

ــي  ف  ،CADUS e.V ــة  ي األملان للمنظمــة 

ــش  جي ال ــل  قب مــن  ــي،  الثان تشــرين   9

ــب مســعف بجــروح  ــث أصي ــي، حي الترك

ــت  ــي كان ت ــرة وتضــررت الســيارة ال خطي

ــى. جرح ال إلجــاء  ــا  طريقه ــي  ف

ــن، نســاء ورجــال  ــة /8/ مدنيي - إصاب

بجــروح مختلفــة،  ــون،  حفي ــم ص ه وبين

ــل  والقناب ــي  الح الرصــاص  إطــاق  ــر  إث

ــراك  ــود أت ــل جن ــن قب ــوع م ــيلة للدم املس

ــة  دوري مــرور  ــى  عل ــن  محتجي باتجــاه 

ــكار  ين كورب ــة  قري ــي  ف ــة  تركي روســية- 

ــوم  ــي، ي ان ــة كوب ــرق مدين ــب ش ــل حاج وت

رشــقوها  ــن  الذي  ،2019/11/12 ــن  ي ن اإلث

عــن   
ً
ــرا ي تعب ــة  واألحذي جــارة  ح بال

ــي  الترك للوجــود  ــم  ورفضه اســتيائهم 

بادهــم. أرض  ــى  عل

انتعاش خاليا داعش

لشــمال  ــي  الترك الغــزو  ونتيجــة 

داعــش  ــا  انتعشــت خاي شــرق ســوريا، 

ببعــض  فقامــت  املنطقــة،  ــي  ف النائمــة 

ــا: ه من ــة،  ي اإلرهاب ــات  ي العمل

ــق  ــى طري ــة عل ناري ــر دراجــة  - تفجي

بعــد  حســكة،  ال الشــدادي-  ــدة  ل ب

أدى  أألول،  تشــرين   23 األربعــاء  ــر  ظه

ــث  حي ــن،  ي ي املدن مــن  عــدٍد  جــرح  ــى  إل

ا  ســوري لقــوات  ــي  اإلعام املركــز  ــم  ه ات

ــذه. ــم داعــش بتنفي ــة تنظي الديمقراطي

ــدو  ي ــا ب ــال األب هوســيب حن - اغتي

ــي  ف ــك  ي الكاثول ــة األرمــن  ي ــس مطران ي رئ

ــم  ــا إبراهي ــده حن ــرات ووال ــرة والف جزي ال

الكنيســة  شــماس  ــة  وإصاب ــدو  ي ب

ســانو  ــي  هاج حســكة  بال ــة  األرمني

ــاه  ن ب ت ح  مســل جــوم  ه جــراء  بجــروح، 

قــرب  ســيارتهم  ــى  عل داعــش  ــم  تنظي

ــزور،  ــر ال ــى دي ــم إل ــاء ذهابه ن ــرز أث ــدة ال ل ب

ملتابعــة  2019/11/11م،  ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

ــة  األرمني الكنيســة  ــم  ترمي أعمــال 

ــا. ه في ــة  الكاثوليكي

)ســيارتين  ــات  ي آل ــاث  ث ــر  تفجي  -

بعــد  قامشــلو،  ــة  ن مدي وســط  ودراجــة( 

ــى  إل أدى   ،2019/11/11 ــن  ي ن اإلث ــر  ظه

ــد  خال املواطــن  ــم  ه من  ،/5/ استشــهاد 

القــادر  ــد  عب ســوزان  ــاة  والفت محمــد 

ــب  جان ــى  إل العشــرات،  وجــرح  شــيخو، 

حــات  امل ــي  ف ــرة  ي كب ــة  مادي أضــرار 

ــي. واملبان

جير والتوطين الته

ــى  إل الغــزو  ــة  ي عمل أدت  وقــد 

ــف مــن الســكان  ــي /300/ أل ــر حوال جي ته

ــم  ه ممتلكات ليفقــدوا  ــن،  ي ي األصل

ــم  ول قاســية،  ظــروٍف  ــي  ف ويعيشــوا 

ــي  الترك ــال  االحت ســلطات  عــْد  َب ــح  تفت

ــي  ف ديارهــم  ــى  إل ــي  األهال لعــودة  ــر  معاب

و  ــن(  العي )رأس  ــه  ي كان ســري  ــي  مدينت

ــد  ــا، وق ــض( وريفيهم ــل أبي ي )ت ــب ــري س ك

ــا لصنوف  ه ــل في ــن القائ تعــرض املتبقي

ــات  محتوي ســرقة  ــم  وت ــاكات،  ه ت االن

ــى  عل واالســتياء  ــازل  واملن حــات  امل

الســوري  املرصــد  وأكــد  ــا،  ه من ــر  ي الكث

تشــرين   22 ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ل

ــل  الفصائ إحــدى  »أن  األول2019 

صوامــع  ــح  بفت ــدأت  ب ــا   لتركي ــة  ي املوال

ــف  بري ســلوك  ــدة  ل ب ي  شــرق ــز-  ي الدهال

ــدأ  ــا«؛ كمــا ب ــا بداخله ــع م ي ــل أبيــض، وب ت

عــن   
ً
ــدال ب حين  املســل ــات  عائ ــن  توطي

رون  جَّ ه
ُ
الســكان األصليين، حيث أن امل

مــن   
ً
ــا خوف العــودة  ــى  عل يجــرؤون  ال 

ــم،  جرائ وال ــاكات  ه ت لان التعــرض 

وقــٍت  ــي  ف ــن،  عفري ــي  ف جــرى  مــا  مثلمــا 

ــال  االحت ســلطات  ــا  ه في ــيء  ه
ُ
ت ــم  ل

ــم؛  ه األجــواء والظــروف املناســبة لعودت

لشــؤون  ــى  األعل املفــوض  كشــف  إذ 

ســينانيان،  ــه  زاري ــي  األرمن الشــتات 

القــوات  أن  عــن  أألول،  تشــرين   31 ــي  ف

أبيــض  ــل  ت أرمــن  ــع  بمن قامــت  ــة  التركي

ــم. ه منازل ــى  إل العــودة  مــن 

لدراســة  ــة  جن ول ــق  التحقي رفــض 

ــن التوطي

حظــر  منظمــة  رفــض  أن  كمــا 

 / ــا  ي بريطان ــة-  ي الكيميائ حة  األســل

اســتخدام  ــي  ف ــق  التحقي  OPCW/

الفوســفور  ــل  لقناب ــي  الترك ــش  جي ال

ــا  جومه ه ضمــن  األبيــض 

)نبع السالم(: خروقات ... تتمة
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وقــرار  ســوريا،  شــرق  شــمال  ــى  عل

ــو  ي أنطون املتحــدة  العــام لألمــم  ــن  األمي

مــن  ــق  فري بتشــكيل  ــش  غوتيري

بدراســة  ــن  ي الاجئ شــؤون  ــة  مفوضي

ــن ســوريين  ي ــن الجئ ــا لتوطي خطــة تركي

موضــع  ــا  كان ســوريا،  شــرق  شــمال  ــي  ف

وقواهــم  ــرد  ـ
ُ

الك ــدى  ل جان  اســته

ــات  ومكون ــة  ي الذات واإلدارة  السياســية 

ــرة  دائ ــه  في أكــدت  وقــٍت  ــي  ف املنطقــة. 

شــرق  لشــمال  ــة  خارجي ال العاقــات 

ــخ 6 تشــرين  ــا بتاري ه ــان ل ي ــر ب ســوريا عب

ــي  ــي أن منظمــة / /OPCW تلقــت ف الثان

 /30/ ــغ  ل بمب  
ً
تبرعــا األول  تشــرين   17

ــة. التركي حكومــة  ال مــن  ــورو  ي ــف  أل

ــر  التقاري ــات  مئ وصــدرت  هــذا، 

ــة،  حقوقي وال ــة  اإلعامي واملقــاالت 

عــن  ــة،  واألجنبي ــة  والكردي ــة  ي العرب

مــن  ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

مــن  ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  جي ال ــل  قب

ــة  ــة، مرفق ميليشــيات إســامية متطرف

والشــهادات  والفيديوهــات  بالصــور 

ــة؛  ي ــع امليدان ــر رصــد الوقائ ــة، وعب حي ال

ــددة  من وتصريحــات  مواقــف  ــك  وكذل

ــخصيات  ش مــن  واســع  نطــاق  ــى  وعل

ــن  ي ي وبرملان ــن  ي حكومي ومســؤولين 

ــى  عل وسياســية  ــة  ي مدن ــات  ي وفعال

ــي  والعرب ي  الكردســتان املســتوى 

العفــو  ــا منظمــة  ه ت ــي. ومــن جمل والدول

ــا  ه ل ــر  تقري ــي  ف ــت  قال ــي  ت ال ــة  ي الدول

القــوات  »إن  األول  تشــرين   18 ــخ  بتاري

ــف  وتحال ــة،  التركي العســكرية 

الســورية  حة  املســل جماعــات  ال

ازدراًء  ــدت  أب قــد  ــا،  تركي مــن  املدعومــة 

ــت  ــث ارتكب ــن؛ حي ــاة املدنيي حي  ل
ً
ا ــين مش

ــم حــرب، بمــا  ــاكات جســيمة وجرائ ه ت ان

جمــات  واله العمــد،  ــل  القت ــك  ذل ــي  ف

وجرحــت  ــت  قتل ــي  ت ال ــة  ي القانون ــر  غي

ــى  عل جــوم  اله خــال  ــك  وذل ــن؛  ي ي مدن

ــى  عل وأكــدت  ســوريا«،  شــرق  شــمال 

حــرب  ــم ال ــى جرائ ــة دامغــة عل وجــود أدل

ــا  ه ارتكبت ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن مــن  وغيرهــا 

حة  جماعــات املســل ــة وال القــوات التركي

ــا. وقــال جيمس جيفري  املتحالفــة معه

ــي  األمريك ــس  ي للرئ خــاص  ال املبعــوث 

ــوم األربعــاء  ــى ســوريا، ي ــد ترامــب إل ال دون

قــوات  »إن   :2019 أألول  تشــرين   23

ــكاب القــوات  ــى ارت ــة عل ــة رأت أدل أمريكي

ــاء  ن ا أث ــوري ــي س ــرب( ف ــم ح ــة )جرائ التركي

ــت  ــاك«. وقال ــى األكــراد هن ــا عل جومه ه

ــة االدعــاء ومحققــة األمــم املتحــدة  ممثل

ي، يوم الســبت  الســابقة كارال ديل بونت

ــي  ــس الترك ي 26 تشــرين أألول: »إن الرئ

ــب أردوغــان يجــب أن يخضــع  رجــب طي

ــكاب  بارت امــات  اته ويواجــه  ــق  للتحقي

ــة  ي بالعمل ــق  يتعل فيمــا  حــرب  ــم  جرائ

ــي  ف ــاده  ب ــا  ه نفذت ــي  ت ال العســكرية 

يشــكل  ــا  تركي تدخــل  »أنَّ  و  ســوريا«، 

أشــعل  ــه  وأن ــي  الدول ــون  للقان  
ً
ــاكا ه ت ان

ــد«.  ا مــن جدي ــي ســوري شــرارة الصــراع ف

مــن  أردوغــان  ــن 
ُّ

ك َم
َ
»ت ــي  ت بون ــت  وقال

ــر األكــراد أمــر  غــزو أرض ســورية لتدمي

يصــدق«. ال 

حاسبة املسؤولية وامل

ــي  ف ــة  ل املتمث العــدوان  جريمــة  إن 

ــي شــمال شــرق  ــي ملناطــق ف الغــزو الترك

حــرب  ال ــم  جرائ ــى  إل  
ً
إضافــة ســوريا، 

مــن  ــة  املرتكب اإلنســانية  ضــد  ــم  وجرائ

وامليليشــيات  ــي  الترك ــش  جي ال ــل  قب

فيمــا  ــة  املنضوي املتطرفــة  اإلســامية 

الســوري(  ــي  الوطن ــش  جي )ال ى  تســم

حكومــة  ـــ )ال ــة ألنقــرة والتابعــة ل ي واملوال

الســوري  ــاف  ت االئ ــة-  املؤقت الســورية 

جســيمة  ــاكات  ه ت ان عــدُّ 
ُ
ت املعــارض(، 

ــاق  وميث ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان

ــي  العالم واإلعــان  املتحــدة  األمــم 

ــن  ي ي ــن الدول حقــوق اإلنســان والعهدي ل

ــة  ي املدن حقــوق  بال ــن  خاصي ال

ــة  االقتصادي حقــوق  وبال والسياســية 

ــة. والثقافي ــة  واالجتماعي

الدامغــة  ــة  واألدل ــع  بالوقائ

ــود  والعه ــن  ي القوان نصــوص  وبموجــب 

حكومــة  ال فــإن  ــة،  ي الدول ــق  ي واملواث

املســؤولية  كامــل  تتحمــل  ــة  التركي

ــج  النتائ عــن  ــة  ي والقانون السياســية 

ــة العســكرية  ي ــي نجمــت عــن العمل ت ال

ى  ــي ومــا يســم ــش الترك جي ا ال ه ــي شــنَّ ت ال

 9 ــي  ف الســوري(  ــي  الوطن ــش  جي )ال ـــ  ب

ممــا  ــر2019؛  األول/أكتوب تشــرين 

ــس  ي )الرئ مــن  كل  محاكمــة  ي  يســتدع

أكار  ــي  خلو�ض أردوغــان،  ــب  طي رجــب 

حســن  يمان 
َ
ســل ــي،  الترك الدفــاع  ــر  وزي

ــي، يشــار  ــة الترك ي ــر الداخل ــو وزي ل صوي

ــد  )عب و  ــي(  الترك األركان  ــس  ي رئ غــوالر 

حكومــة  ال ــس  ي رئ ــى  مصطف الرحمــن 

ــر  ــس وزي ــة، ســليم إدري الســورية املؤقت

ياســر  ــة،  املؤقت حكومــة  ال ــي  ف الدفــاع 

جــد(  امل ــق  ل في متزعــم  ــم  الرحي ــد  عب

جيشــين  ــي ال ف ــن  ــن آخري ي ي وقــادة ميدان

ــة  ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل أمــام 

ــم  حــرب وجرائ ال ــم  ــكاب جرائ ارت بتهمــة 

ــى  ــا إل ــي بعضه ــد ترتق ــانية، ق ــد اإلنس ض

ــي. العرق ــر  التطهي مســتوى 

مــن  هــل  األهــم،  الســؤال  ــى  ويبق

مناســبة  وظــروف  وأجــواء  ــة  ي إمكان

ــوا  ارتكب ــن  الذي هــؤالء  حاســبة  مل

ــي  ف ــش  تعي شــعوٍب  بحــق  ــم  جرائ ال

مــن  ــة، وهــل ســيفلتون  اآلمن ــا  مناطقه

ــن ممــن ســبقهم  ــل الكثيري العقــاب مث

ــم؟! العال ــي  ف

* يك.دم )YEK-DEM(- 14 تشرين 

ي/نوفمبر2019 الثان

)نبع السالم(: خروقات ... تتمة

/2.8/ مليار يورو من مبيعات األسلحة األوربية إىل تركيا يف 2017م
اليســارية   ــة  ي الكونفدرال وجهــت 

GUE/( ــي  األوروب االتحــاد  ــان  برمل ــي  ف

األول/  تشــرين   24 ــخ  بتاري ــداًء  ن  )NGL

الشــعب  مــع   
ً
ــا تضامن  ،2019 ــر  كتوب

ُ
أ

لشــمال  ــي  الترك للغــزو   
ً
ــة وإدان الكــردي 

االتحــاد  دول  ــه  في ــب  طال
ُ
ت ســوريا، 

ــى  إل حة  ــر األســل ــي بوقــف تصدي األوروب

ــي  ــون الدول ــك القان ــا تنته ه ــا أن ــا طامل تركي

ــف  العن وتغــذي  اإلنســان  وحقــوق 

حة. األســل ــك  ل ت باســتخدام 

أن  ــة  ي الكونفدرال ذكــرت  وقــد 

ــل  مث ــة  ي األورب ــدول  ال مبيعــات  جــم  ح

ــي(  إيطال ــا،  ي أملان فرنســا،  )إســبانيا، 

عــام  ــا  تركي ــى  إل حة  األســل مــن  وغيرهــا 

ــث  ــورو، حي ــار ي ي ـــ /2.8/ مل قــدر ب 2017 ُي

ــى  إل ــو  النات ــف  حل ــي  ف عضــو  ــا  تركي أن 

ــة،  ي األورب ــدول  ال مــن  ــد  العدي ــب  جان

 
ً
ــا حليفــا ــي تركي ــر االتحــاد األوروب ب ويعت

ــزت  اهت بينمــا   ،
ً
اســتراتيجيا  

ً
ا عســكري

ــى شــمال  ــا عل ــر عدوانه  إث
ً
ــا ي ــا حال صورته

ــو  بيــل انعقــاد قمــة النات
ُ
شــرق ســوريا، ق

.2019 األول  ــون  كان مــن  ــع  الراب ــي  ف

االتحــاد  ويقــع  هــذا 

ــزاز  ت االب تحــت  ــي  األورب

موضــوع  ــي  ف ــي  الترك

الســوريين  ــن  ي الاجئ

ــى  عل ــن  املتواجدي

ــدد  ه ُي ــث  حي ــا،  ه أراضي

ــى  وعل نحــوه.  ــم  بدفعه

حة وعضوية  ي شراء األسل خليفة عامل

ــن،  ي الاجئ وموضــوع  ــو  النات ــف  حل

ــا، بحيــث  ــا مــع أورب ه ــا عاقات تحبــك تركي

ــة  ي ــا العدائ ه تضمــن ســكوته عــن أفعال

ــى أي  ــا، ولكــن إل اته ــدول املنطقــة ومكون ل

ــي وقــٍت تشــهد  ح أنقــرة؟! ف درجــٍة ســتنج

ضــد  متصاعــدة  مواقــف  ــا  أورب ــه  في

ــي  ــس الفرن�ض ي  مــن الرئ
ً
ــا، وخاصــة تركي

ماكــرون. ــل  إيمانوي
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القتل العمد

استشــهاد  الثانــي،  تشــرين   5 فــي   -

املواطــن املســن ســليمان حمكــو )ســليمان 

فــي  بمشــفى   
ً
عامــا  /73/ جقلــي(  عبــدو 

جنديــرس،  كــورك-  نــي 
َ

ك قريــة  مــن  تركيــا، 

أثنــاء  لهــا،  تعــرض  التــي  اإلصابــات  نتيجــة 

عمليــة ســطو مــن ميليشــيا مســلحة ملنزلــه 

فــي القريــة، يــوم الســبت 2 تشــرين الثانــي، 

مــورس  الــذي  والتعذيــب  الضــرب  بســبب 

ضــده.

العثــور  تــم   ،2019/11/17 بتاريــخ   -

العزبــاء  الفتــاة  املغدوريــن  جثمانــي  علــى 

 مــن أهالــي قريــة 
ً
نرجــس داوود /23/ عامــا

علــي  الشــاب  العمــل  فــي  وزميلهــا  كيمــار 

مقتوليــن  دمشــق،  أهالــي  مــن  الشــاغوري 

ظــروف  فــي  وذلــك  كمــروك،  قريــة  قــرب 

 أن الفتــاة كانــت تقيــم مــع 
ً
غامضــة، علمــا

عفريــن. مدينــة  فــي  عائلتهــا 

العثــور  تــم   ،2019/11/22 بتاريــخ   -

شــوكت  املســن  املواطــن  جثمــان  علــى 

حســن مــن أهالــي قريــة بيبــاكا – بلبــل، قــرب 

وبيبــاكا،  شــرقيا  قريتــي  بيــن  »قوتــا«  جبــل 

بعــد غيــاب ســتة أيــام عــن منزلــه، ألســباب 

وفــاٍة غامضــة، حيــث أن القريتــان تقعــان 

مــراد،  الســلطان  ميليشــيا  ســيطرة  تحــت 

موقــع  مــن  قريــب  مســلح  حاجــز  وهنــاك 

الجثمــان. وجــود 

اختطاف واعتقاالت:

االختطــاف  عمليــات  اســتمرت 

مجمــل  فــي  العشــوائية  واالعتقــاالت 

وبلــدات  قــرى  فــي  بينهــا  مــن  املنطقــة، 

)ماســكا، بعدينــا، الشــيخ، عتمانــا، راجــو، 

كمــرش، جقمــاق، ســاتيا، قنطــرة، ســاتيا، 

، كاخريــة، معبطلــي، قرمتلــق، جنديــرس، 

قسطل خضريا، عبا، غزاوية، باسوطة، 

كورزيليــه(،  باســوطة،  عبدالــو،  بــرج 

وبفــرض  واإلهانــات  بالضــرب  ترافقــت 

 /20/ إلــى  وصلــت  ماليــة،  وفــدى  غرامــات 

وكان  املختطفيــن،  أحــد  علــى  دوالر  ألــف 

بينهــم نســاء ومســنين وقاصريــن، وبعضهــم 

.
ً
قســرا مختفيــن 

موسم الزيتون:

واالســتياء  األتــاوى  فــرض  اســتمر 

بأســاليب  الزيتــون  موســم  إنتــاج  علــى 

وابتزازهــم  األهالــي  بتهديــد  عديــدة،  وطــرق 

القيــود  اســتمرار  وكذلــك  وترويعهــم، 

ونقــل  وشــراء  بيــع  حركــة  علــى  املفروضــة 

أســعاره،  تدنــي  إلــى  لتــؤدي  الزيتــون،  زيــت 

فــي  30/ دوالر،  بيــن /23-  فأصبــح الســعر 

حين كان بين /42-50/ دوالر قبل احتال 

عفريــن، وذلــك فــي ســياق سياســة ممنهجــة 

األصلييــن  الســكان  وتجويــع  إلفقــار 

مســتويات  إلــى   
ً
اقتصاديــا وإضعافهــم 

مــن   
ً
أيضــا الغائبــون  يســتفيد  وال  دنيــا، 

. تهــم ممتلكا

 %40 نســبة  إلــى  األتــاوى  وصلــت  وقــد 

وعلــى  القــرى،  مــن  الكثيــر  فــي  املنتــوج  مــن 

زيــت  تنكــة   /180/ فــرض  املثــال:  ســبيل 

و  عائلــة(،   100 )حوالــي  كيــا  قريــة  علــى 

/20/ ألــف دوالر بمــا يعــادل /600/ تنكــة 

زيــت علــى أهالــي قريــة كاخــرة )حوالــي 180 

إلــى 3% لصالــح االحتــال   
ً
عائلــة(، إضافــة

إلــى  الزيــت  مبيعــات  مجمــل  مــن  الترـكـي 

»رفعتيــة«  معصــرة  فــي  الترـكـي  الفريــق 

بجنديــرس.

موســم  ســرقات  وقائــع  علــى   
ً
وتأكيــدا

الزيتــون وفــرض األتــاوى وقطــع األشــجار، 

املحســوب   – بــرس  جســر  موقــع  أوضــح 

بتاريــخ  لــه  تقريــر  فــي  املعارضــة  علــى 

2019/11/9، أن )فرقــة الحمــزة بالجيــش 

الوطنــي( علــى خطــى »هيئــة تحريــر الشــام« 

تفــرض »إتــاوة« /2/ دوالر علــى كل شــجرة 

شــيخ  كفرجنــة،  )بتيتــة،  قــرى  فــي  زيتــون 

كفــر  فريريــة،  حمــو،  تــل  الرحمــن،  عبــد 

البــرج،  كفيــرة،  كوكبــة،  تلــف،  زيــت، 

كــوركان، جولقــان(-  الباســوطة، فقيــران، 

دفعهــا،  علــى  األهالــي  جبــر 
ُ
وت عفريــن  ريــف 

العناصــر  بعــض  )قيــام  إلــى  املوقــع  وأشــار 

املســلحة مــن الجيــش الوطنــي( باحتطــاب 

كــروم وبســاتين األشــجار املثمــرة كالزيتــون 

أصحــاب  ملصالــح  مراعــاة  دون  والفســتق 

والحقــول. األرا�ضــي  هــذه 

 إلــى تشــكيل مجموعــات كبيــرة 
ً
إضافــة

تــم توطينهــم، قامــت  مــن مســلحين وممــن 

بســرقة ثمــار الكثيــر مــن حقــول الزيتــون، 

فــي الليــل والنهــار.

قطع األشجار

جرى قطع أشــجار الزيتون على نطاق 

املســلحة،  امليليشــيات  قبــل  مــن  واســع 

 فــي قــرى نواحــي شــّرا وبلبــل، منهــا مــن 
ً
خاصــة

الجــذع وأخــرى بتقطيــع جائــر، وذلــك مــن 

األشــجار  تتعــرض  كمــا  التحطيــب،  أجــل 

والغابــات  منهــا  واملعمــرة  الحراجيــة 

جائــر  قطــٍع  إلــى  واملزروعــة  الطبيعيــة 

الشــتاء  فصــل  حلــول  مــع  وذلــك  وواســع، 

وارتفــاع  الحطــب  علــى  الطلــب  وازديــاد 

املــازوت  مــادة  نقــص  نتيجــة  بيعــه  أســعار 

بســبب  أســعارها  وارتفــاع  حــاد  بشــكل 

شــرق  مناطــق  بيــن  الطرقــات  انقطــاع 

وغــرب الفــرات، إثــر الغــزو التركــي فــي شــمال 

ســوريا.  شــرق 

 /13/ حوالــي  إلــى  التقديــرات  شــير 
ُ
وت

ألــف هكتــار مــن الغابــات واألشــجار التــي 

الجائــر،  والقطــع  للحرائــق  تعرضــت  قــد 

)غابــة  حراجيــة  أحــراش  ثاثــة  إبــادة  منهــا 

غابــة  بطــال،  غابــة  كلكــه،  حســو  بريــم 

جبــل خوجــة( قــرب قــرى مســكة وجوبانــا- 

أحــرار  ميليشــيا  قبــل  مــن  جنديــرس 

وأقرانهــا. الشــرقية 

تدهور الوضع األمني

بيــن  واقتتــال  تفجيــرات  تلــو  تفجيــرات 

امتهنــت  والتــي  لتركيــا  مواليــة  ميليشــيات 

التطــرف واإلرهــاب واللصوصيــة، فــي حالــة 

املواطــن  يخــرج  بالــكاد  وفلتــان،  فو�ضــى 

ضروريــة  حاجــاٍت  لقضــاء  إال  منزلــه  مــن 

 فــي منطقــة 
ً
فــي ظــل أوضــاٍع مقيتــة، خاصــة

عفريــن... فمــا جــرى فــي عفريــن خــال شــهر:

صبــاح  عفريــن  فــي  عربــة  انفجــار   -

ســيارة  تفجيــر   ،2019/10/31 الخميــس 

فــي شــران بتاريــخ 2019/10/31، انفجــار 

داخــل ســيارة فــي عفريــن يــوم الثاثــاء 26 

تشــرين الثانــي، انفجــار قنبلــة داخــل املنــزل 

امليليشــا  مســؤول  عليــه  اســتولى  الــذي 

عصــر  بلبــل  عبــودان-  قريــة  فــي  املســلحة 

الخميــس 28 تشــرين الثانــي، تفجيــر عبــوة 

صبــاح  عفريــن  بمدينــة  ســيارٍة  فــي  ناســفة 

انفجــار  الثانــي،  تشــرين   28 الخميــس 

 29 الجمعــة  عصــر  عفريــن  فــي  ســيارة 

ماديــة  أضــرار  إلــى  أدت  الثانــي...  تشــرين 

وجرحــى. وقتلــى 

العثــور  تــم   ،2019/11/17 بتاريــخ   -

ضمــن  الهويــة  مجهولــة  جثــث  ثــاث  علــى 

األهالــي. قبــل  مــن  باســوطة  قريــة  بســاتين 

مجموعتيــن  بيــن  اشــتباكات   -

مســلحتين فــي قريــة قورنيــه- بلبــل، بســبب 

فــي  وكذلــك  املســروقات،  علــى  االختــاف 

عفريــن.  مركــز 

ومناطــق  ليلــون  جبــل  قــرى  قصــف   -

قــوات  حلــب  شــمال  عفريــن-  أهالــي  نــزوح 

أيــام  ففــي  ومرتزقتــه،  الترـكـي  االحتــال 

بلــدة  قصفــت  الثانــي،  تشــرين   21  -19

وشــوارغة  مرعنــاز  وقــرى  رفعــت  تــل 

حــدوث  إلــى  أدى  وكشــتعاروكفرأنطون، 

املواطنيــن،  بعــض  وجــرح  ماديــة  أضــرار 

وقــد وقعــت بعــض القذائــف بالقــرب مــن 

مدرســة ومــن املركــز الرو�ضــي فــي كشــتعار.

فــي  امــرأة  بطعــن  مســلح  رجــل  قيــام   -

منزلهــا بمدينــة عفريــن، مســاء 27 تشــرين 

الثانــي.

ميليشــيا  مــن  عناصــر  ثاثــة  مقتــل   -

بــدر(، صبــاح الخميــس 14  )لــواء شــهداء 

باســوطة. بلــدة  فــي  الثانــي،  تشــرين 

تغيير هوية املنطقة

سياســة  التركيــة  الحكومــة  تواصــل 

التتريــك ونشــر التطــرف الدينــي فــي مناطــق 

االحتــال، بيــن أوســاط الشــباب واألطفــال 

وثقافــة  هويــة  بتغييــر  خــاص،  بشــكٍل 

وســرقة  وتخريــب  وأهاليهــا،  املنطقــة 

تاريخهــا؛  ومحــو  الثقافيــة  ممتلكاتهــا 

إدارة  لجــأت  الدرا�ضــي  العــام  بدايــة  ففــي 

ذوي  آراء  اســتبيان  إلــى  والتعليــم  التربيــة 

تعليــم  فــي  رغبتهــم  حــول  ـــرد 
ُ

الك الطــاب 

اللغــة الكرديــة، فــي محاولــٍة يائســة إللغائــه 

يلقــى  ال  والــذي  مــوارب،  بشــكٍل   
ً
نهائيــا

رغــم  باألصــل،  والجديــة  الكافــي  االهتمــام 

)العربيــة،  األخــرى  اللغــات  تعليــم  ــرض 
َ
ف

حصــص  وزيــادة  اإلنكليزيــة(  التركيــة، 

مــواد  وإدخــال  اإلســامية  الديانــة  ومــواد 

عــن التاريــخ التركــي- العثمانــي، ولعــل لســان 

عقــول  )أن  الكرديــة  للغــة  املعاديــن  حــال 

ــم أربــع 
ُّ
عل

َ
الطــاب ال يحتمــل ت

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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علــن اإلدارة نتائــج ذاك 
ُ
لغــات(، حيــث لــم ت

االســتفتاء الــذي تتجــاوز نســبة املوافقيــن 

 %80 الكرديــة  اللغــة  تعليــم  علــى  فيــه 

فــي مجــال التربيــة  حســب بعــض العامليــن 

والتعليــم.

افتتــاح  تــم  الثانــي  تشــرين   26 ففــي 

جديــدة  الخطيــب«  »اإلمــام  مدرســة 

فــي  طالــب(   700 حوالــي  )يرتادهــا  للذكــور 

أعمــال  مــن  االنتهــاء  بعــد  عفريــن،  مدينــة 

ســابقة-  مدرســٍة  ملبنــى  والتأهيــل  الترميــم 

جــزء مــن مدرســة الصناعــة، بإقامــة حفــٍل 

املجلــس  رئيــس  )نائــب  وحضــور  رســمي 

القائــم  املدينــة،  فــي  الترـكـي  الوالــي  املحلــي، 

مقــام، النائــب العــام، مســؤولين عــن قطاع 

 إلــى 
ً
التربيــة والتعليــم مــن األتــراك(، إضافــة

مدرســة »اإلمــام الخطيــب« الســابقة التــي 

أصبحــت مخصصــة لإلنــاث. وخــال يومــي 

26- 27 تشــرين الثانــي زار وفــٌد مــن رئاســة 

 »Tügva الترـكـي  الشــباب  تجمــع  »وقــف 

مدينــة عفريــن، و »كليــة التربيــة- عفريــن/

تــم افتتاحهــا  جامعــة غــازي عنتــاب« التــي 

العمليــة  »ســير  علــى  لاطــاع  العــام،  هــذا 

التعليميــة ولقــاء الــكادر التدري�ضــي، وفتــح 

مــن  بتوجيــه  ذلــك  كل  طابــي«،  ســكن 

وإشــرافها. التركيــة  االســتخبارات 

عفريــن  فــي  األنشــطة  تتوالــى  كمــا 

ثقافــة  تتريــك  هدفهــا  عديــدة،  بأســماء 

خــاص،  بشــكل  منهــم  األطفــال  األهالــي، 

منهــا: »حفــل تكريــم ســنوي لطــاب حفــظ 

أبــو  جامــع  فــي  الثانــي،  تشــرين   8 القــرآن، 

برعايــة  عفريــن  بمدينــة  الصديــق  بكــر 

»اختتــام  و  الترـكـي(«  الديانــت  )وقــف 

بطولــة التايكوانــدو، 10 تشــرين الثانــي، فــي 

عفريــن بحضــور رئيــس االتحــاد الريا�ضــي 

الترـكـي د. اقطــي دومــاز« و »حفــل ترفيهــي 

األتــراك  )رئاســة  مؤسســة  أقامتــه  ثقافــي 

فــي  الثانــي،  تشــرين   15  ،)YTB الخــارج  فــي 

تحــت  وذلــك  عفريــن«،  بمدنيــة  مدرســٍة 

التركيــة. والديباجــات  والرمــوز  العلــم 

سرقة اآلثار

تتواصــل عمليــات التنقيــب والكشــف 

وســرقتها،  اآلثــار  عــن  متطــورة  بأجهــزٍة 

الثقيلــة  باآلليــات  والحفــر  بالتجريــف 

والنبــش فــي العشــرات مــن املواقــع والتــال، 

الترـكـي  االحتــال  ســلطات  وبإشــراف   
ً
علنــا

وبتســهيات من كافة امليليشــيات املســلحة 

شــر 
َ
 ن

ً
ومشــاركتها. ومــا يؤكــد علــى ذلــك أيضــا

املدعــو )محمــد أســعد علــوش- تاجــر آثــار 

مــن إدلــب( فــي صفحتــه علــى الفيــس بــوك 

مكشــوفة  فسيفســائية  للوحــات  صــور 

وهــو  بــاألرض،  وهــي  التــراب  عنهــا  ومــزال 

التعليقــات  علــى  ردوده  إحــدى  فــي  يقــول 

املرصــد  وكان  هــوري(،  بالنبــي  )عفريــن 

فــي  نشــر  قــد  اإلنســان  لحقــوق  الســوري 

وقــٍت ســابق مقطــع فيديــو يظهــر عمليــات 

التجريــف والحفــر فــي موقــع »نبــي هــوري« 

عفريــن؛  مدنيــة  شــرق  شــمال  األثــري- 

التعليقــات  انتشــار  بعــد  أنــه  وُيذكــر 

صاحبهــا  قــام  الصــور  تلــك  عــن  والتقاريــر 

بحذفهــا. هــذا وانتشــر مقطــع فيديــو )نــداء 

)الجيــش  ميليشــات  إجــراء  يظهــر  ســوريا( 

عســكرية  لتدريبــات  الســوري(  الوطنــي 

تــل  ســطح  وعلــى  حــول  الحيــة  بالذخيــرة 

ممــا  عفريــن،  جنــوب  األثــري-  عينــدارا 

.
ً
أيضــا للتخريــب  منــه  تبقــى  مــا  يعــرض 

أخــرى  عديــدة  انتهــاكات  هنــاك  وكان 

مذكــورة فــي التقاريــر، حيــث اختتــم املكتــب 

اإلعامــي أحــد تقاريــره بالقــول: لقــد باتــت 

أشــبه  الترـكـي  االحتــال  تحــت  الحيــاة 

 لفقــدان األمــان 
ً
بالجحيــم فــي عفريــن، نظــرا

واإلجــرام،  الفســاد  وانتشــار  واالســتقرار، 

الســائدين،  والفلتــان  الفو�ضــى  ظــل  فــي 

املــادي،  الــرزق والدخــل  وتدهــور مصــادر 

أشــكاله. بمختلــف  االضطهــاد  ــع  وتوسُّ

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

ــا التحقيق  ــي لتركي وأضافــت: »ينبغ

اإلنســان  حقــوق  ل ــاكات  ه ت ان ــي  ف

ــي  ف ــة  محتمل حــرب  ــم  جرائ تشــكل 

خاضعــة  ال املناطــق  ــي  ف ــرة،  ي كث حــاالت 

ــى  عل والضغــط  ــا،  ي حال لســيطرتها 

الســوري  ــي  الوطن ــش  جي ال قــوات 

وضمــان  ــاكات،  ه ت االن هــذه  لوقــف 

ــي  ــا. كمــا ينبغ ه محاســبة املســؤولين عن

ــق  التحقي ــن  ي ي حل امل جماعــة  ال لقــادة 

ــاكات  ه ت االن عــن  املســؤولين  األفــراد  مــع 

. » ســبتهم ومحا

ــرة  مدي ويتســن،  ــا  ي ل ســارة  ــت  وقال

هيومــن  ــي  ف األوســط  الشــرق  قســم 

ــب  ونه »اإلعدامــات،  ــش:  ووت ــس  ت راي

ــن  النازحي عــودة  ــع  ومن ــكات،  املمتل

ــى  عل دامغــة  ــة  أدل ــي  ه ديارهــم  ــى  إل

مــن  املقترحــة  ــة«  اآلمن »املناطــق  أن 

ــة  ــا للرواي ــة. خالف ــون آمن ــن تك ــا ل تركي

ــئ  ستن�ش ــا  ه عمليت ــأن  ب ــة  التركي

ــي  الت جماعــات  ال فــإن  ــة،  آمن منطقــة 

ترتكــب  املنطقــة  إلدارة  تســتخدمها 

ــى  عل ــز  مي
ُ
وت ــن  ي املدني ضــد  ــاكات  ه ت ان

ــة«. عرقي ســس 
ُ
أ

»يحظــر  املنظمــة:  حــت  وأوض

ــي  الدول ي  اإلنســان ــون  القان مــن  كل 

اإلنســان  حقــوق  ل ــي  الدول ــون  والقان

وأي  ــي  القانون ــر  غي ــل  القت ــات  ي عمل

بمــا  ــاة،  حي ال مــن  ي  تعســف حرمــان 

يحظــر  كمــا  ــن.  ي ي املدن اســتهداف  ــا  ه في

بشــكل  ــي  الدول ي  اإلنســان ــون  القان

ــن  ي ل للمقات العمــد  ــل  القت صــارم 

ــى، أو املستســلمين، أو األســرى  جرح ال

عــن  ــن  عاجزي ــرون  ب عت
ُ
امل ــخاص  )األش

ــر  ب ويعت القســري،  واالختفــاء  ــال(  القت

األفعــال جريمــة حــرب«. هــذه  مــن  كا 

ــن  ي قوان »بموجــب  ــى:  إل  
ً
منوهــة

االســتياء  أو  ــب  ه ن ال ُيحظــر  حــرب،  ال

خاصــة  ال ــكات  ل املمت ــى  عل القســري 

ويمكــن  ي  ــخ�ض الش لاســتخدام 

ُيســمح  ال  حــرب.  جريمــة  ُيشــكل  أن 

ــكات  ل ــى املمت ــن باالســتياء عل ي ل للمقات

ــك  ي، ويشــكل ذل ــخ�ض ــتخدام الش لاس

ــن  ي قوان تحظــر  كمــا  حــرب،  جريمــة 

ال  ــذي  ال ــكات  ل املمت ــر  تدمي حــرب  ال

ــب  تتطل العســكرية.  الضــرورة  ــرره  ب ت

ــكات  ل ممت ــة  حماي ــة  ي الدول ــر  ي املعاي

 ، واالســتياء  ــر،  التدمي مــن  ــن  النازحي

بشــكل  االســتخدام  أو  ــال،  االحت أو 

و«ينــص  ــي«.  قانون ــر  وغي ي  تعســف

وجــوب  ــى  عل أيضــا  ــي  الدول ــون  القان

قســرا  ــن  النازحي ــن  ي ي للمدن الســماح 

ــى ديارهــم بأســرع  ــزاع بالعــودة إل ن ــاء ال ن أث

ــدى  ل ــت  مــا يمكــن دون شــروط. إذا كان

ــا إجــراء  ه ي ــة، فعل القــوات مخــاوف أمني

وفــرض  للســكان،  ــة  فردي تقييمــات 

ــت  كان إذا  ومحــدودة  ــة  مؤقت ــود  قي

أو  شــامل  حظــر  فــرض  وعــدم  ــررة،  مب

ــم مــن العــودة.  ى ملنعه ــر مســم ألجــل غي

مــن  ــات  فئ نقــل  ــن  ي حتل امل ــى  عل ُيحظــر 

ــر  غي ألســباب  ــم  ه منازل مــن  الســكان 

ــة واســتبدالهم بســكان مــن مناطــق  أمني

أخــرى«.

أطــراف  ــع  »جمي ــى:  عل  
ً
مشــددة

ــم  جرائ ــي  ف ــق  بالتحقي ملزمــة  ــزاع  ن ال

بواســطة  ــة  املرتكب املزعومــة  حــرب  ال

املناســب  العقــاب  وضمــان  ــا  ه أعضائ

ــار  اعتب يمكــن  ــا.  ه عن للمســؤولين 

بحســب  ــا  ي جنائ مســؤولين  القــادة 

ــوا أو  ــادة إذا عرف ــؤولية القي ــدأ مس مب

ــي  الت ــم  جرائ كان يجــب أن يعرفــوا بال

يتخــذوا أي  ــم  ول ــا مرؤوســوهم  ه ارتكب

ــم«. ه مقاضات أو  ملنعهــم  إجــراء 

إعــداد  ــي  ف املنظمــة  اســتندت 

ــة واالســتماع  ــى شــهادات حي تقريرهــا إل

ــدة  ــاكات ومصــادر عدي ه ت ــا االن حاي ــى ض إل

ــاكات  ه ت واالن حــرب  ال ــم  جرائ وثقــت 

األمــم  ــر  تقاري ــى  إل ــك  وكذل ختلفــة،  امل

ــي  ألهال ــي  جماع ال ــزوح  ن ال عــن  املتحــدة 

للغــزو  تعرضــت  ــي  ت ال املناطــق  ــك  ل ت

ــي. لترك ا

سوريا: انتهاكات ... تتمة

فنانون ُكـرد في وقفٍة 
احتجاجية بمدينة بون

ــن  عفري ــي  فنان ــة  جمعي مــت 
ّ
نظ

ــون  ب ــة  ن مدي ــي  ف ــة  احتجاجي  
ً
وقفــة

ــي  الثان تشــرين   30 الســبت  ــة،  ي األملان

ــي  الترك ــال  باالحت  
ً
ــدا تندي  ،2019

ــاكات  ه ت ــي شــمال ســوريا، واالن ملناطــق ف

املناطــق  ــي  ف ــة  املرتكب ــم  جرائ وال

مــن  جمــٌع  حضرهــا  ــا،  ه من ــة  الكردي

مشــهورة،  ــة  نخب ــم  ه ن ب ــن،  ي الفنان

ــدة  الوحـ حــزب  مــن  أعضــاء  ــك  وكذل

ــدة  ــا كلمــات عدي ه لقيــت في
ُ
ــي(؛ وأ )يكيت

ــي  ــجب العــدوان الترك تركــزت حــول ش

الصــف  ــدة  ولوحـ ــه  ملقاومت والدعــوة 

ــات  مكون عمــوم  ــف  وتكات الكــردي، 

الســوري. الشــعب 
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عملية )نبع السالم( االحتاللية... تباين يف املواقف الفلسطينية

رد من عاقات سياسية  ـ
ُ

ملا كان للك

ــة مــع الفلســطينيين منــذ عقــود،  وأخوي

ي  الفلســطين النضــال  مــع  ــم  ه وتضامن

ــي  ف ــم  بعضه انخــراط  ــى  وحت العــادل 

مواقــف  أخــذت  ــن،  ي ي الفدائ صفــوف 

ــال  ــارات الفلســطينية حي ــف التي مختل

ــع  ب )ن ـــ  ب ى  املســم ــي  الترك الغــزو  ــة  ي عمل

جــدل  ــار ال الســام( موضــع الترقــب ومث

ــا  ه من ــدة  املؤي وصفــوا  إذ  ــرد،  ـ
ُ

الك ــن  ي ب

ــة، وامتعضــوا  ــة باملتخاذل ي ــك العمل لتل

ــا. ه ن ــم تدي ل ــي  ت ــك ال ل مــن ت

ــر  وزي ــي  املالك ــاض  ري شــارك 

ــي  ف ي  الفلســطين ــن  ي ــة واملغترب خارجي ال

ــة  خارجي ال ــوزراء  ل الطــارئ  االجتمــاع 

ــي  ــة، ف ي ــدول العرب ــي جامعــة ال العــرب ف

ــى  عل ووافــق   ،2019 األول  تشــرين   12

ــن  ــذي يدي ــي لاجتمــاع ال ختام ــان ال البي

ــادئ  ملب  
ً
ــا خرق ــر  ب ويعت ــي  الترك العــدوان 

ــس  ــاق األمــم املتحــدة وقــرارات مجل ميث

الفلســطينية  الســلطة  بينمــا  األمــن، 

ومنظمــة  ــاس  عب محمــود  برئاســة 

أي  صــدرا 
ُ
ت ــم  ل الفلســطينية  ــر  التحري

ــة،  التركي ــة  ي العمل مــن  ي  رســم موقــف 

ــا. ه حيال الصمــت  لزمــت  ــل  ب

حمــاس-  حركــة  ــت  قال ــا  ه جهت ومــن 

ــي  العالم ــم  التنظي فضــاء  ــي  ف ــة  العامل

ــه  أصدرت ــان  ي ب ــي  ف املســلمين،  لإلخــوان 

ــم  ــا »تتفه ه ــرين األول 2019، أن ــي 14 تش ف

ــاع  ــا والدف ــة حدوده ــي حماي ــا ف ــق تركي ح

ــي  ت ال ــدات  التهدي ــة  وإزال نفســها،  عــن 

ــاز  جه ــث  عب أمــام  ــي  القوم ــا  ه أمن تمــس 

ــذي  ــي املنطقــة، وال ي ف املوســاد اإلســرائيل

ي  ــي العرب ــى ضــرب األمــن القوم ى إل يســع

ــذي  ال ــد  ي التأي غــرار  ــى  عل ي«،  واإلســام

الســابق  ــس  ي الرئ مشــعل  ــد  خال ــه  ن أعل

حمــاس  حركــة  ل ــي  السيا�ض ــب  للمكت

ــة  ن بمدي ــي  جماع إفطــار  حفــل  ــاء  ن أث

 ،2018 نيســان   1 األحــد  اســتنبول، 

العســكرية  ــون(  ت الزي )غصــن  ــة  ي لعمل

ــدور  ال (ب وإشــادته  ــن  لعفري ــة  ي االحتال

ــي  حال ــي العصــر ال ف ــي املنطقــة  ف ــي  الترك

ــر  ــعل: »النص ــال مش ــخ، إذ ق ــر التاري وعب

ــإلرادة  ل  
ً
نموذجــا كان  ــن  عفري ــي  ف

ــم  ــجل ماح ــاء هللا سنس ــة، وإن ش التركي

ــا«. أمتن لنصــرة  ــة  ي بطول

أخــرى  فلســطينية  ــل  فصائ ولكــن 

ــر  لتحري الشــعبية  ــة  ه جب )ال ــي  ه

ــة  الديمقراطي ــة  ه جب ال فلســطين، 

الشــعبية  ــة  ه جب ال فلســطين،  ــر  لتحري

العامــة«،  ــادة  »القي فلســطين  ــر  لتحري

ي  الفلســطين ــي  الوطن ــر  التحري حركــة 

ــة،  ي العرب ــر  التحري ــة  ه جب ــح«،  فت  «

ي،  الفلســطين ي  الشــعب النضــال  ــة  ه جب

حــزب  الفلســطينية،  ــة  ي العرب ــة  ه جب ال

ــر  ــة التحري ه ي، جب الشــعب الفلســطين

ــي  الديمقراط االتحــاد  الفلســطينية، 

ــادرة  املب حركــة  »فــدا«،  ي  الفلســطين

ــر  التحري حــرب  ــع  طائ الفلســطينية، 

الشــعبية » قــوات الصاعقــة«(، حســب 

ــوم  ــت، ي ــد دع ــاري، ق ــد اإلخب ــع العه موق

ــي قطــاع  األحــد 13 تشــرين األول 2019، ف

ــدول  ــان مشــترك، جامعــة ال ــر بي غــزة، عب

ي  اإلســام التعــاون  ومنظمــة  ــة  ي العرب

ــى »التحــرك العاجــل لوقــف العــدوان  إل

ــزف  ون العســكري  ــي  الترك ــاح  واالجتي

ــى  عل  
ً
مؤكــدة األشــقاء،  ــن  ي ب الدمــاء 

الســورية  ــة  ي العرب ــة  جمهوري ال ســيادة 

ــى  إل دعــت  كمــا  ــي«،  الوطن ــا  ه تراب ــى  عل

ــي  ــة مــن األرا�ض ــحب القــوات التركي »س

وإفشــال  ــا  ه اجتاحت ــي  ت ال الســورية 

ــي األمــة الواحــدة«. ــة ف مخططــات الفتن

دعــت   ،
ً
أيضــا املوقــع  وحســب 

فلســطين  ــي  ف ي  اإلســام ــاد  جه ال حركــة 

ــا  ه ــى وقــف تحركات إل ــة  التركي حكومــة  ال

الســورية،  األرض  ــى  عل العســكرية 

حــوار  ــا، أن ال ه ــان ل ي ــي ب حركــة ف وأكــدت ال

ــاء الصراعــات. ه ــق األســلم إلن هــو الطري

في هولير، هيئة رئاسة التحالف الوطني الكردي تلتقي »االتحاد الوطني« و«الشيوعي« الكردستاني 

ــي،  الثان تشــرين   18 ــن  ي ن االث ــوم  ي

عضــو  ــره  ي ب أحمــد  ســعدي  اســتقبل 

باســم  واملتحــدث  ــي  السيا�ض ــب  املكت

ــة  ن بمدي ي  الكردســتان ــي  الوطن االتحــاد 

ــي  ــف الوطن ــة رئاســة التحال ــر, هيئ ي هول

ــادة  ــت الس ــي ضم ا الت ــوري ــي س ــردي ف الك

ســكرتير  ــب  ائ ن  - مشــايخ  ــى  »مصطف

الكــردي  ــي  الديمقراط الوحــدة  حــزب 

 - ــم  إبراهي ــن  الدي نصــر  ا,  ســوري ــي  ف

ــي الكــردي  حــزب الديمقراط ســكرتير ال

عثمــان  أمجــد   ,) ــي  البارت  ( ا  ســوري ــي  ف

ا  ســوري  – اإلصــاح  حركــة  ســكرتير   –

حــزب  ســكرتير   – ي  شــنكال فــوزي   ,

الســوري«. الكــردي  الوفــاق 

حــوار حــول  ــان ال ب جان ــادل ال ب وقــد ت

وعاقــة  ســوريا  ــي  ف الكــردي  الوضــع 

اإلدارة  مــع  العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل

ســوريا،  وشــرق  شــمال  ــي  ف ــة  ي الذات

ــي العــراق وإقليــم  ــة ف حاصل ــرات ال والتغي

كردســتان.

ــي  الوطن االتحــاد  دعــم  ــره  ي ب وأكــد 

ــي  الديمقراط للنضــال  ي  الكردســتان

الدفــاع  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف ــرد  ـ
ُ

لك ي  الســلم

ــة  ــة والديمقراطي القومي حقــوق  ال عــن 

. ا  ســوري ــي  ف الكــردي  للشــعب 

ــف  التحال وفــد  ثمــن  ــه  ب جان مــن 

ــة  ي االيجاب ــي  الوطن االتحــاد  مواقــف 

ســوريا. ــي  ف ــرد  ـ
ُ

للك ومســاندته 

تشــرين   19 ــاء  الثاث ــوم  ي زار  كمــا 

ضــم  ــف  التحال مــن  وفــد  ــي،  الثان

ــى  مصطف ــم،  إبراهي ــن  )نصرالدي

مقــر  ي(  شــنكال فــوزي  مشــايخ، 

ي  الشــيوع حــزب  لل ــي  السيا�ض ــب  املكت

ي استقباله د. كاوا  ي, وكان ف الكردستان

ي  الشــيوع حــزب  ال ســكرتير  محمــود 

عضــو  ي  شــيروان أحمــد  ي,  الكردســتان

ســليمان  هــاژه  ــي,  السيا�ض ــب  املكت

ــة  املركزي ــة  جن الل عضــو  ســليمان 

. حــزب  لل

حــول  النقــاش  ــان  ب جان ال ــادل  ب ت

شــمال  ــي  ف ملناطــق  ــي  الترك ــال  االحت

خطــاب  ال ــد  توحي وضــرورة  ا,  ســوري

 , ي  والكردســتان الكــردي  والصــف 

األطــراف  ــن  ي ب القائمــة  األزمــة  وتجــاوز 

ــي كافــة أجــزاء كردســتان  الكردســتانية ف

ــر  ي التأث بحــث  ــم  وت  , الراهــن  الوقــت  ــي  ف

املنطقــة  ــي  ف ــة  ي اإلرهاب للقــوى  املدمــر 

ي  الشــيوع حــزب  ال أكــد  إذ  ــم.  والعال

مــع  الكامــل  ــه  تضامن ي  الكردســتان

. ا  ســوري ــي  ف الكــردي  الشــعب  نضــال 

ــي،  الثان تشــرين   2 الســبت  ــوم  ي

ــى  عل ــي  الترك بالعــدوان   
ً
ــدا تندي

نظمــت  ســوريا،  شــرق  شــمال 

ــات  ي والفعال األحــزاب  مــن  مجموعــة 

ــي  ف خمــة  ض مظاهــرة  ــة  النرويجي

اليســار  )حــزب  ــم  تروندهاي ــة  ن مدي

ــباب  ــر، ش ــزب األحم ي S V، ح ــتراك االش

حــزب  شــباب  ي،  االشــتراك حــزب 

 ،  AYF عمــال  شــبيبة  تجمــع  األحمــر، 

خضــر MDG، حــزب العمــل،  حــزب ال

مجموعــة نســاء(- منظمــات مقاطعــة 

املشــاركون  ــف  هت ــث  حي ــم،  تروندهاي

والســوريين  ــرد  ـ
ُ

الك مــع  بالتضامــن 

ــا. ه ومرتزقت ــا  تركي ضــد 

تظاهرة من منظمات أحزاب 
وفعاليات نرويجية
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حزب الخضر األلماني يدين غزو شمال شرق سوريا ويدعو لفرض عقوبات على تركيا

ــر،  األخي االتحــادي  مؤتمــره  ــي  ف

تشــرين   16 الســبت  ــوم  ي انعقــد  ــذي  ال

شــمال   - ــد  ل بيليفي ــة  ن مدي ــي  ف ــي،  الثان

خضــر  ال حــزب  اتخــذ  ــا،  ي أملان غــرب 

مناطــق  غــزو  ــه  في ــن  يدي  
ً
قــرارا ــي  األملان

األول  تشــرين  ــي  ف ا  شــمال شــرق ســوري

ــى  ــات عل ــب بفــرض عقوب ــي ويطال املا�ض

ــي  ــة مندوب ــك بموافقــة أغلبي ــا، وذل تركي

ــم. ه من ــل  ي قل عــدد  تحفــظ  مــع  حــزب  ال

ــه  ي فيل دويتشــه  موقــع  وحســب 

»بفــرض  ــب  طال حــزب  ال فــإن  ــي،  األملان

ــر  تصدي ووقــف  ــا  تركي ــى  عل ــات  عقوب

ي  ي شمال حة إليها بسبب توغلها ف األسل

ــاد  ــة االتح ــة التفاقي اي ــع نه ــوريا، ووض س

ــن،...  ي الاجئ بشــأن  ــا  معه ــي  األوروب

ــس  ي الرئ ــة ضــد  ي ــات مال وبفــرض عقوب

حكومة  رجــب طيــب أردوغــان وأعضــاء ال

عــن   
ً
وفضــا ــش«  جي ال وقــادة  ــة  التركي

ــس  هيرمي ــات  ضمان ى  يســم مــا  »وقــف 

ــا«. ــى تركي ــة إل ي ــن الصــادرات األملان لتأمي

حكومــة  ال أن  »رغــم  املوقــع  وذكــر 

حة  األســل ــر  تصدي صــت 
َّ
قل ــة  ي األملان

ــر  األخي ــي  الترك التوغــل  ــذ  من ــا  تركي ــى  إل

تحظــر  ــم  ل ــا  ه أن إال  ســوريا،  شــمال  ــي  ف

بشــكل  ــا  تركي ــى  إل حة  األســل ــر  تصدي

ــي  جــوم الترك ــر اله ب ــا تعت ه كامــل، رغــم أن

ــون  للقان  
ً
ــاكا ه ت )ان ا  ســوري ي  شــمال ــى  عل

ــي(«. الدول

انتخــاب  أعــاد  حــزب  ال أن  ُيذكــر 

ــرت  »روب و  ــوك«  بيرب ــا  »أنالين ــي  الثنائ

ــرة  لفت حــزب  لل ــن  كزعيمي ــك«  ي هاب

ــن  اللذي ــن،  عامي ملــدة  ــد  تمت ــدة  جدي

ــي  الثان ــون  كان ــذ  من حــزب  ال يقــودان 

ــد،  ــذي أخــذت شــعبيته بالتزاي 2018، ال

ــي  ف متقدمــة  ــج  نتائ ــى  عل وحصــل 

ــات  انتخاب ــي  وف ــة  ي حل امل ــات  االنتخاب

ــا. أوروب ــان  برمل

ــس  ي ــور كمــال ســيدو رئ وقــال الدكت

قســم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

الشــعوب  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي ــي  ف

حــزب  مؤتمــر  حضــر  ــذي  وال ــددة  امله

ــوك  ب ــس  الفي ــه  صفحت ــي  ف خضــر،  ال

السياســة  ــر  ي لتغي وقــت  ــى  إل ــاج  »نحت

ــة التركية الظاملة  األملانيــة، أعــوان الدول

ــلمين  ــوان املس ــي لإلخ ــم العالم والتنظي

وأضــاف   ،»
ً
جــدا ــاء  أقوي الســتار  ــف  خل

ــي الشــارع قــوي  ف ي  » التعاطــف الشــعب

األحــزاب  يدفــع  هــذا  ــرد،  الكـ مــع   
ً
جــدا

ــرد  ـ
ُ

الك مــع  قــرارات  اتخــاذ  ــى  إل ــة  ي األورب

األخــرى  ــة  ني والدي ــة  القومي ــات  واملكون

اآلشــوريين  ــدان  الكل الســريان  ــل  مث

ــن...«. ي واإليزيدي واملســيحيين  واألرمــن 

زيارة لمقر المنظمة اآلثورية الديمقراطية في قامشلي
ي 2019،  يوم الســبت 9 تشــرين الثان

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد  زار 

ــي  ــن شــيخ آل ــي الدي برئاســة ســكرتيره مح

ــب  ائ ن  – مشــايخ  ــى  مصطف ــة  وعضوي

ــة  جن ــدر عضــو الل الســكرتير وحســين ب

ــة  اآلثوري املنظمــة  مقــّر  السياســية 

وكان  ي،  قامشــل ــي  ف ــة  الديمقراطي

مســؤول  داوود  داوود  اســتقباله  ــي  ف

)ســارة  ــا  ه أعضائ مــن  وعــدد  املنظمــة 

 ، ــة  كوري قرياقــس  ــا،  حن ــا  حن برصــوم، 

بشــير ســعدي و ســمير شــمعون(. وذلــك 

ــن  ي ــز عاقــات الصداقــة ب ــي إطــار تعزي ف

ــرام  االحت ــى  عل تأسســت  ــي  ت ال ــن  ي حزب ال

عقــود. ــذ  من والثقــة  ــادل  املتب

آخــر  ــان  ب جان ال اســتعرض 

الســورية  الســاحة  ــى  عل التطــورات 

بعــد  ســيما  ال  ــرة،  جزي ال ومنطقــة 

ــة  التركي العســكرية  ــة  ي العمل

نجمــت  ــي  ت ل واالتفاقــات  ــة،  ي العدوان

ــاء املنطقــة بشــكل  ن ــى أب ــا وآثارهــا عل ه عن

ــى ضــرورة  ــث أكــد الطرفــان عل عــام. حي

ــوء  ج ــكرية والل ــال العس ــف كل األعم وق

السياســية،  التفاهمــات  منطــق  ــى  إل

ــاء املنطقــة مــن  ن جــال أمــام أب وإتاحــة امل

 
ً
ــدا بعي شــؤونهم  إلدارة  ــات  املكون كافــة 

ــى أســس  ــة وعل خارجي عــن التدخــات ال

يحقــق  بمــا  والشــراكة  ــة  الديمقراطي

مــع  املنطقــة  ــي  ف ــة  والتنمي الســام 

ــن العاقــات  ي ــة تمت ــى اهمي ــد عل التأكي

ــش  ــم العي ــز قي ــن كافــة القــوى لتعزي ي ب

 
ً
وصــوال ــي،  االجتماع والســلم  املشــترك 

الشــامل  ــي  السيا�ض حــل  ال ــق  تحقي ــى  إل

.2254 رقــم  األمــن  ــس  مجل قــرار  فــق 

حــوارات  وال للقــاءات   
ً
اســتمرارا

ــات  ي فعال ــن  ي ب جــرى 
ُ
ت ــي  ت ال التشــاورية 

دعــوة  ــى  عل ــاًء  ن وب ســورية،  سياســية 

انعقــد  ــي(،  )يكيت الوحــدة  حــزب  مــن 

ــي  ف ــي،  الثان تشــرين   16 الســبت  ــوم  ي

 
ً
ــا حواري لقــاًء  ــة،  ي األملان ــن  ي برل ــة  ن مدي

ــخصيات  الش مــن  مجموعــة  ضــم 

ــة،  ي نيرب )موفــق  املعارضــة  ــة  الوطني

نعمــة،  ــؤي  ل صقــال،  ــا  زكري ــدر،  ب ــور  أن

ــي مســؤول  ــي، زردشــت عل ــى الول مصطف

ــي  الديمقراط حــزب  لل ــن  ي برل منظمــة 

ــي ســوريا، مكســيم  ــي الكــردي ف التقدم

وبحضــور  ــي(،  برزنج شــاهين  ــى،  عي�ض

حــزب  لل ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــوي 

ــي كمــال وعــدد مــن  ــم وعل ــب إبراهي حبي

ــه. ئ أعضا

ــي بداية  ــم ف م حبيــب إبراهي حيــث قــدَّ

ــي  السيا�ض الوضــع  عــن   
ً
عرضــا حــوار  ال

ــى  عل ــه  في أكــد  عــام،  بشــكل  الســوري 

ــة  الوطني املعارضــة  ــر  تأطي ضــرورة 

ــاف  ت الســورية، كمــا تطــرق لوضــع االئ

ــة،  التركي ــدات  لألجن ــن  املرته الســوري 

الكــردي  الوضــع  عــن  ــه  ث حدي ــي  وف

ا  ــى وضــع شــمال وشــرق ســوري تطــرق إل

ــى  وإل الغاشــم،  ــي  الترك العــدوان  بعــد 

الســورية،  ــة  الكردي ــة  البيني العاقــات 

ــة  ــاكات اليومي ه ت وكذلــك تحــدث عــن االن

ــي عفرين، وعن  ــي ترتكــب ف ــم الت جرائ وال

ــس  باري ــي  ف ــم  ت ــذي  ال التشــاوري  اللقــاء 

العــام  الســورية  ــاف املعارضــة  ــن أطي ي ب

ــل  ــه ال بدي ــى أن ــم إل ــوه إبراهي املنصــرم، ون

ــن  ي ب واملفاوضــات  حــوار  ال ــة  طاول عــن 

الســورية،  ــات  واملكون ــاف  األطي ــع  جمي

كافــة،  جتمعــون  امل ــه  ي عل أكــد  ــا  م وهــو 

ــى ضــرورة  ــع عل جمي ــام شــدد ال خت ــي ال وف

دوري  بشــكل  لقــاءات  هكــذا  اســتمرار 

ــي  ــدة ف ي حــزب الوحـ كمــا شــكروا مســاع

تشــاورية. لقــاءات  هكــذا  إجــراء 

جلسة حوارية وطنية في برلين
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نداءات كردية في منتدى األقليات الثاني عشر بجنيف... الُكـرد يعانون من سياسات التعريب والتتريك

ــة,  الكردي الوفــود  مــن  ــر  ي كب عــدد 

ومنظمــات  ــات  وجمعي ــات  هيئ ــت  مثل

ــاة  معان ــا  معه ــت  حمل متنوعــة,  ــة  ي مدن

ــم  ــاالت التعلي ــي مج ــوريين  ف ــرد الس ـ
ُ

الك

ــة  ي الثان ــدورة  ال وحضــرت  واللغــة, 

ــه  ــذي نظمت ال ــات  ي ــدى األقل ملنت عشــرة 

ــي 29-28  ــف, يوم ــي جني ــدة ف ــم املتح األم

ــذي  وال ــر2019،  ي/نوفمب الثان تشــرين 

حقــوق  ــس  مجل مــن  بقــرار  انعقــد 

املتحــدة.  لألمــم  ــع  التاب اإلنســان 

ــل  ي بتحل ــدى  املنت هــذا  ويقــوم 

والفــرص  ــات  والتحدي املمارســات 

ــم  ي تعل مــع  التعامــل  ــي  ف ــادرات  واملب

مســألة  باعتبارهــا  ــات  ي األقل لغــات 

ــادئ  املب مــع   
ً
ا تماشــي إنســان،  حقــوق 

إعــان  ــي  ف ــا  ه ي عل املنصــوص  حقــوق  وال

ــخاص  األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق األش

ــى  إل أو  ــات  وإثني أقــوام  ــى  إل ــن  املنتمي

مــن  وغيرهــا  ــة  ولغوي ــة  ني دي ــات  ي أقل

ــة. الصل ذات  ــة  ي الدول الصكــوك 

حقــوق  ــس  مجل بقــرار   
ً
عمــا

ــول/ ل أي  28 املــؤرخ   15/6 اإلنســان 

املــؤرخ   23/19 والقــرار   2007 ســبتمبر 

املقــرر  ومــن   ,2012 آذار/مــارس   23

ــي  خــاص املعن بعدهــا أن  يوجــه املقــرر ال

ــدى،  املنت أعمــال  ــات  ي األقل ــا  بقضاي

ــره  وتقاري الســنوية  ــه  اجتماعات ويعــد 

ــدى  املنت ــع  ومواضي ــات  توصي بشــأن 

وســيتم  اإلنســان.   حقــوق  ــس  مجل ــى  إل

ــة  ي الثان ــدورة  ال ــات  توصي ــم  تقدي

ــس حقــوق  جل ــدورة /43/ مل ــي ال عشــرة ف

ــم  ت وقــد   .2020 آذار/مــارس  ــي  ف اإلنســان 

بشــكل  الوفــود  وكلمــات  جلســة  ال ــث  ب

ــون األمــم املتحــدة،  ــى تلفزي مباشــر عل

ــل  ــم وخاصــة املهتمــون بمث تابعــه العال

ــا. القضاي هــذه 

ــة  حال ــة  الكردي الوفــود  ــت  بين

ظــل  ــي  ف ــة  الكردي واللغــة  ــم  ي التعل

ــي  الترك ــال  االحت ــاكات  ه ت وان ممارســات 

ــة. الكردي املناطــق  ــي  ف ــه  ومرتزقت

فعــل  ردة  ــت  دل آخــر  ــب  جان مــن 

قــوة  ــى  عل الســوري  النظــام  ــة  مندوب

حــت  ــي فض ت ــة ال كلمــات الوفــود الكردي

ــة,  ــق الكردي ــب املناط ــي تعري ــاته ف سياس

ــى  ــة عل ــا اعترضــت املندوب ه وخــال كلمت

ــم  ه واتهمت ــة  الكردي ــات  جمعي ال كلمــات 

ــم  ه اتهمت ــرام,  االحت وعــدم  ــل  ي بالتضل

يحــدث  عمــا  مشــوهة  صــورة  ــم  بتقدي

ــرام للمســتمعين(  ــي ســوريا و)عــدم احت ف

ــر  وغي ي  شــرع ــر  غي وضــع  ــر  وبتبري

ســوريا  قــوات  واتهمــت  ــي،  قانون

ــدات  )أجن وراء  ي  بالســع ــة  الديمقراطي

ــى  عل ــل  التحاي  
ً
ــة محاول ــة(،  ي انفصال

ــى  ــد عل األمــم املتحــدة مــن خــال التأكي

ــاح  ــه مت ا وأن ــي ســوري ــم ف ي ــة التعل ي مجان

ــم  ه في بمــن  ا  ســوري ــات  مكون ــع  جمي ل

األكــراد.

ــة  الكردي املنظمــات  ــو  ل ممث أكــد 

الســوري  النظــام  أن  ــى  عل ــم  ه كلمات ــي  ف

ــان  يراعي ال  ــي  الترك ــال  واالحت

ــة الشــعب الكــردي وال توجــد  خصوصي

ســورية  رســمية  ــة  تعليمي ــج  مناه

ــرد  ـ
ُ

 أن تعــداد الك
ً
ــة، علمــا باللغــة الكردي

ــي  ف نســمة  ــن  ي ماي ــة  الثاث يتجــاوز 

. ا ري ســو

املكثفــة  الكلمــات  حــت  فض لقــد 

ــكل  ل خصــص  ــر امل القصي الوقــت  )رغــم 

مأســاوية  فقــط(  ــن  ي دقيقت ــي  ف ــا  ه من

ــم  ي والتعل ــة  الكردي اللغــة  أوضــاع 

ظــل  ــي  ف اإلنســان  وحقــوق  ــة  والطفول

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت ــاكات  ه ت ان

ــه/رأس  ي كان ــن وســري  ــي مناطــق عفري ف

أبيــض. ي/تل  ســب وكــري  ــن  العي

التقــت  جلســة  ال هامــش  ــى  عل

ــي  ــد مــن مندوب ــة بالعدي الوفــود الكردي

مــن  ــدى  املنت ــى  إل القادمــة  ــات   ي الفعال

ــا  ه  ل
ً
حــة ــم، موض ــف مناطــق العال مختل

ــي املنطقــة  ــه الشــعب الكــردي ف مــا يعاني

ــب  التعري سياســات  مــن  ا  ســوري ــي  وف

ــك. ي والتتر

ــي  ف ــت  ألقي ــي  الت الكلمــات  مــن 

: ى ــد ملنت ا

ــة  الهيئ باســم  نعســو  حســين   .1

ــة. ي العرب باللغــة  ــة،  الكردي ــة  ي القانون

منظمــة  باســم  محمــود  ــن  أفي  .2

ــة  جمعي ــرة  ومدي حــدود  ــا  ب شــباب 

اإلنســانية. املســاندة 

ــة  ــر جمعي ــي عيســو باســم مدي 3. عل

ــة. )زهــرة الزيتــون(، باللغــة العربي

مؤسســة  باســم  محمــود  ــا  ميدي  .4

ــة. اإلنكليزي باللغــة  ــا،  ن ايزيدي

5. روبار إيبش باسم املركز الكردي 

للدراسات واالستشارات القانونية.

باســم  حســن  شــيخ  عمــاد   .6

واألبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

. ــة ي ن نو لقا ا

ــة رامــان  7. جــوان قــدو باســم جمعي

ــا. ي ــي أملان ــرد ف ـ
ُ

ــة الك ب للطل

ــي  ــة ف ــة الكردي ــة الثقافي جمعي 7. ال

ــف. جني

عــن  ــن  ي ممثل حضــور  ــى  إل  
ً
إضافــة

ــف  التحال ســويس،  ــن  افري ــة  )جمعي

زاغــروس  مركــز  السويســري،  الكــردي 

ــن(  عفري منصــة  اإلنســان،  حقــوق  ل

ــدة. عدي بنشــاطات  ــم  وقيامه ــن،  وآخري

الرســائل  مــن  ــد  العدي تســليم  ــم  وت

حاضــرة،  ــات  جه ل ــة  جماعي وال ــة  الفردي

ــى  إل ــي  الدول املبعــوث  ــى  إل  
ٌ
واحــدة ــا  ه من

ــي  ف ــف  بجني بيدرســون،  ــر  غي ســوريا 

ــة  جه  /11/ مــن   
ً
موقعــة  ،2019/11/29

ــث  ــة ســورية، حي ــر حكومي ومنظمــة غي

ــا محمــود،  ــف مــن )ميدي عقــد وفــٌد مؤل

نعســو،  حســين  حســن،  شــيخ  عمــاد 

ــات  ــك املنظم ــن تل  ع
ً
ــة ــو( نياب ــي عيس عل

ــارد  ت ي ت ــي  مــع الســّيدة جول  
ً
ــرا لقــاًء قصي

ــي  ف السياســية  الشــؤون  مســؤولة 

ســوريا  ــى  إل خــاص  ال املبعــوث  ــب  مكت

مــن  ــوا  »نقل ــث  حي بيدرســون؛  ــر  غي

ــة  وخطي شــفوية  رســالة  اللقــاء  خــال 

ــا  ه خال مــن  ــروا  عب ــي،  األمم للمبعــوث 

ــوام  ــن ق ــتيائهم م ــن اس ــاس ع ــورة أس بص

الدســتورية  ــة  جن الل تشــكيل  ــة  ي وآل

ــن  القائمي وإغفــال  ــة  ي حال ال الســورية 

ــارات  ــى تشــكيلها لعــدة جوانــب واعتب عل

ــاب  غي ــي  ف أبرزهــا  ــل  تتمث ــة،  جوهري

ســوريا  ــي  ف للكــورد  العــادل  ــل  التمثي

اآلن  ــي  ف ــن  محذري ــة،  جن الل هــذه  عــن 

ــك وآثارهــا الســلبية  ــه مــن عواقــب ذل ذات

ــم  تطعي وضــرورة  ــا  بتداركه ــن  ي ب ومطال

ــرد  ـ
ُ

ك أعضــاء  أســماء  بإضافــة  ــة  جن الل

االختصــاص«. ذوي  مــن 

جــاء  ممــا  مقتطفــات  وإليكــم 

ــي  ف ــت  لقي
ُ
أ ــي  ت ال الكلمــات  بعــض  ــي  ف

: ى ــد ملنت ا

 - ــة  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ

نعســو: حســين  ــي  حام امل

ــي  تول مــن  ــة  املاضي العقــود  ــة  ل )طي

لســدة  ــة  املتعاقب الســورية  حكومــات  ال

ــرد  ـ
ُ

ــي ســوريا، كان حرمــان الك ف حكــم  ال

ــون  ــاد يعيش ــي الب ــة ف ــر قومي ــي أكب كثان

ــم 
ُّ
التعل مــن  ــة  التاريخي ــم  أرضه ــى  عل

بلغتهم األم، والتنكر لهويتهم القومية 

 
ً
ــارزا ب  

ً
ــا عنوان املشــروعة  ــم  وحقوقه

حكومــات  ال ــك  ل ت لسياســات   
ً
ورئيســيا

بوتقــة  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ــر  صه ــى  إل الســاعية 

ــة. ي العرب ــة  القومي

ي  ــاء شــعب ن ــن مــن أب ي اآلن أنظــار املاي

ــر  عب القاعــة  هــذه  ــى  إل ــة  متجه الكــردي 

ــات  ــون توصي هــذه الشاشــة وهــم يتأمل

مــن  ــم  ه وتنجي ــم  تنصفه أن  ا  شــأنه مــن 

حــرب  ــم  جرائ بحقــه  يرتكــب  ــادة...  اإلب

ــى مــرأى مــن  ــم ضــد اإلنســانية عل وجرائ

ــل  حــر، مــن قت ــم ال منظمتكــم ومــن العال

ــر  جي واختطــاف وتعذيــب واغتصــاب وته

ــة  األثري لألماكــن  ــر  وتدمي قســري 

ــجار  لألش وقطــع  ــة  الديني ــزارات  وامل

ــاة  حي ال مقومــات  ــى  عل والقضــاء 

مــن   
ً
ــا ي دول حــرم  امل للســاح  واســتخدام 

أقــدم  ــذي  ال ــي  الترك ــال  االحت ــل  قب

ــا  بقاي مــن  املرتزقــة  حافــل  ج برفقــة 

املناطــق  غــزو  ــى  عل والنصــرة  داعــش 

 بكري 
ً
ــن ومرورا  مــن عفري

ً
ــدءا ــة ب الكردي

تحــاول  ــث  حي ــه،  ي كان وســري  ي  ســب

ــي  ــى الوجــود التاريخ ــا القضــاء عل تركي

ا  ــوري ــمال س ــي ش ــردي ف الك

إعداد: محمد دلي
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لقاءات في برلين

ــدة  الوحـ ــا  ن حزب مــن  وفــد  قــام 

تشــرين   15 الســبت  ــوم  ي ــي(،  )يكيت

ــة  الهيئ بعضــوي  ــا  ممث ــي،  الثان

ــي كمــال  ــم وعل إبراهي ــب  ــة حبي القيادي

ــي  الديمقراط حــزب  ال ــب  مكت ــارة  بزي

ــث  ــن، حي ي ــي برل ي - العــراق ف الكردســتان

ي استقبالهم السيد فوزي أسعد  كان ف

ــث  حدي ال وجــرى  ــب،  املكت مســؤول 

ــدي  عب ــوم  مظل ــرال  جن ال ــادرة  مب حــول 

نجيرفــان  ــس  ي للرئ ــي  اإليجاب واملوقــف 

الكــردي  الصــف  وحــدة  حــول  ــي  البرزان

ــك. ــث ثمــن الطرفــان ذل ــي ســوريا، حي ف

ــخصيتين  بالش الوفــد  ــى  التق كمــا 

ــري  صب عثمــان  هوشــنك  ــن  ي الوطنيت

ــث  حدي ــادل معهمــا ال ب وأدهــم رشــيد، وت

ــة. الراهن السياســية  األوضــاع  عــن 

ــة  حواري جلســة  حضــور  وبعــد 

ــن-  ي برل ــي  ف ــة  وطني ــخصيات  بش ولقــاٍء 

تشــرين   16 الســبت  ــوم  ي ــة،  ي األملان

ــب  ــارة مكت  بزي
ً
ــا ــد أيض ــام الوف ــي، ق الثان

ــرق  ــمال وش ــة - ش ي ــة اإلدارة الذات ممثلي

ــرين  ــد 17 تش ــوم األح ــن ي ي ــي برل ا ف ــوري س

اســتقبالهم  ــي  ف كان  ــث  حي ــي،  الثان

ــد  ــر محم ــور عم ــدي والدكت ــور كن الدكت

حديث  والســيد محمد ســليمان، ودار ال

ــدي  عب ــوم  مظل ــرال  جن ال ــادرة  مب حــول 

نجيرفــان  ــس  ي للرئ ــي  اإليجاب واملوقــف 

الكــردي  الصــف  وحــدة  تجــاه  ــي  البرزان

ــك. ــث ثمــن الطرفــان ذل ــي ســوريا، حي ف

ــث حــول األوضــاع  حدي كمــا جــرى ال

الطرفــان  وأكــد  ــة،  الراهن السياســية 

الكــردي. الصــف  ــد  توحي ضــرورة  ــى  عل

ــات  ملئ القســري  ــر  جي الته خــال  مــن 

ــرب  ــتيطان ع ــن واس ــم وتوطي ه اآلالف من

املنطقــة  جــة  بح ــم  ه عن  
ً
ــدال ب وتركمــان 

ــة. اآلمن

محفلكــم  ــى  إل نتوجــه  ــا  هن ومــن 

ــة: التوصي بضــرورة  هــذا  ــم  الكري

ــي  ــي لألرا�ض ــال الترك ــاء االحت ه إن - ب

مــن  الفــوري  خــروج  وال الســورية 

ــة. الكردي املناطــق 

الســورية  حكومــة  ال ــزام  إل  -

ــة  الكردي ــة  القومي ــة  بالهوي ــراف  لاعت

ــار  واعتب ــة،  اتحادي ــة  دول ــي  ف  
ً
ا دســتوري

ــة  ــي الدول ــة لغــة رســمية ف اللغــة الكردي

ــة.(. ي العرب ــب  جان ــى  إل

ــا  ميدي  – ــا  ن ايزيدي مؤسســة 

: د محمــو

شــمال  مــن  ــة  كردي امــرأة  ــا  )أن

ســوريا، ترعرعــت داخــل أســرة حافظــت 

ــد  ــى اآلن ال أجي ــي حت ن ــا، إال أن ه ــى لغت عل

ــوب والســبب  بالشــكل املطل ــي األم  لغت

ــا  ولغتن ــا  ن بقوميت ــراف  االعت عــدم  هــو 

حكومــات  ال ــل  قب مــن  ــا  ه ت ومحارب

ســوريا. ــى  عل ــة  املتعاقب

ــرد  ــزال الك ــام ال ي ــق النظ ــي مناط فف

ــي  ف ــا  أم ــي،  القوم ــم  ه النتمائ ــون  ُيحاَرب

 
ً
مؤخــرا ــا  تركي ــا  ه ت احتل ــي  ت ال املناطــق 

الســوري،  ــي  الوطن ــش  جي ال بمســاندة 

ــس  فتدري ــه  ي كان وســري  ــن  كعفري

ــى  عل ويفــرض  ــوع  ممن ــة  الكردي اللغــة 

 ،
ً
قســرا ــة  التركي اللغــة  ــم 

ُّ
عل

َ
ت ــرد  ـ

ُ
الك

ــة  كردي قــرى  أســماء  ــر  ي تغي ــم  ت كمــا 

ــة  تركي أســماء  ــى  إل ــن  عفري مناطــق  ــي  ف

ــع  جمي ــى  عل ــة  التركي األعــام  ورفعــت 

املؤسســات.

الشــمال  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك اســتطاع  لقــد 

ــة  ــم التاريخي ــة مناطقه الســوري حماي

ــع  جمي تحتضــن  ــة  ي ذات إدارة  وإنشــاء 

ــم 
ُّ
بتعل ــدؤوا  وب املنطقــة،  ــات  مكون

وإنشــاء  املــدارس،  ــي  ف األم  ــم  ه لغت

ــة  ثقافي ومراكــز  ومعاهــد  جامعــات 

ــا  ه في شــارك  الفرحــة  وهــذه  ــة،  كردي

لألســف  ولكــن  األطفــال،  هــؤالء  ــى  حت

ــال  احت بســبب  ــم  ه فرحت تكتمــل  ــم  ل

ــش  جي ال ــل  قب مــن  ــة  الكردي املناطــق 

. ــي لترك ا

ــة  ي العمل إن  الرئيســة،  ي  ســيدت

ــي  ف ــا  تركي ــا  ه أطلقت ــي  ت ال العســكرية 

مــن  التاســع  ــي  ف الســوري  الشــمال 

ــع  ب »ن اســم  تحــت  العــام  هــذا  ــر  أكتوب

ــر  غي عســكرية  ــة  ي عمل ــي  ه الســام«، 

عــن  البعــد  ــدة كل  ــا وبعي ًي ــررة قانون مب

لســكان  بالنســبة  ــي  ه ــل  ب الســام، 

ــات  ي األقل ــف  مختل مــن  املنطقــة 

اإلرهــاب«. ــع  ب »ن ــة  ني واإلث ــة  القومي

ــي  الترك ــش  جي ال ــاكات  ه ت ان عــن  أمــا 

ــي  ت ال املعارضــة  الســورية  ــل  والفصائ

ــا  معظمه واملؤلفــة  ــه  ب جان ــى  إل ــل  تقات

ــم  تنظي ــدى  ل ســابقين  ــن  ي ل مقات مــن 

يمــّر  ــكاد  ي ال  ــه  فإن  ، ــي  اإلرهاب داعــش 

ــاكات جســيمة  ه ت ــجل ان ــوم دون أن تس ي

ــم. ه وممتلكات ــن  ي ي املدن بحــق 

شــعوب  أنقــذوا  الرئيســة،  ي  ســيدت

ــة  ــادة العرقي الشــمال الســوري مــن اإلب

هــذه  أوقفــوا  ــة،  والثقافي ــة  ني والدي

جتمــع  امل ــى  عل واضغطــوا  حــرب  ال

ــى  ي عل ــدوره اإلنســان ــي يقــوم ب ــي ك الدول

وجــه.(. أكمــل 

للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

ــي عمــاد  حام ــة- امل ي القانون والبحــوث 

حســن: شــيخ  ــن  الدي

بســرد  ي  ســأكتف الوقــت  ــق  )لضي

ى   للداللة عل
ً
ي مثاال حال واقع عفرين ال

ــون  اإليزيدي ــه  ل يتعــرض  و  تعــّرض  ــا  م

ــي  ف   
ً
ــا عموم والكــورد  ــة  ني دي ــة  ي كأقل

ــى  عل ــش  يعي ــل  أصي كشــعٍب  ســوريا 

. ــة  التاريخي أرضــه 

 
ً
عقــودا ــت  عان ــي  ت ال املنطقــة  هــذه 

حرمــان  وال ــش  والتهمي ــاد  االضطه مــن 

نظــام  ظــل  ــي  ف حقــوق  ال أبســط  مــن 

و  اآلن  ــش  تعي حاكــم،  ال البعــث  حــزب 

 
ً
ــرا  خطي

ً
ــا واقعــا ه ــي ل ــذ االحتــال الترك من

ــورد  ــوق الك ــال حق  ال يط
ً
ــا ج  وممنه

ً
ــدا ج

. ككل  وجودهــم  ــل  ب فحســب 

آالف  ــر  وعب ــم  للعال ــا  ن نقل ــث  حي

ــق  ائ والوث والفيديوهــات  الصــور 

حقيقــة  مــن   
ً
يســيرا  

ً
جــزءا الدامغــة، 

قــوى  مــن  ــا  ه وأدوات ــا  تركي ــه  ترتكب مــا 

ى  مســّم تحــت  واإلرهــاب  التطــرف 

ــا  مل ــع  التاب الســوري  ــي  الوطن ــش  جي ال

لقــوى  الســوري  ــاف  ت باالئ ى  يســم

الثورة واملعارضة من جرائم وانتهاكات 

 
ً
ســندا ــا  معظمه ــي  ف ــى  ترق ــن،  عفري ــي  ف

وأعرافــه  ــه  واجتهادات ــي  الدول ــون  للقان

ضــّد  ــم  جرائ وال حــرب  ال ــم  جرائ ــى  إل

ــادة  اإلب ــم  جرائ ــك  وكذل اإلنســانية 

مــن   )2( للمــادة   
ً
ســندا ــة  جماعي ال

ــة  جماعي ــادة ال ــة منــع جريمــة اإلب اتفاقي

ــي. ــر العرق ــم التطهي )1948( وأيضــا جرائ

جــة  املمنه ــة  التركي ــم  جرائ ال ــك  ل ت

ــم  ه ي ــي تســتهدف الكــورد والقضــاء عل الت

ى  بشــت و   
ً
ــا عموم وســوريا  ــن  عفري ــي  ف

ــن،  دي أو  أخــاٍق  رادع  أي  دون  الســبل 

ــن  ــا ال يقــل ع ــر م جي ــى تشــريد وته أّدت إل

ــي   ف
ً
ــا ي ــون حال ــان  يعيش ــف إنس )350( أل

نســبة  ــص  لتتقل خيمــات،  وامل العــراء 

ــن مــن مــا ال يقــل عــن  ــي عفري ف الكــورد 

ــا  وم  )%25( عــن  ــد  يزي ال  مــا  ــى  إل  )%96(

النســبة  بحــّق   
ً
مســتمرا اإلجــرام  زال 

ــن  توطي ــات  ي عمل مــع   
ً
ــا تزامن ــة،  املتبقي

شــأنه  مــن  ــا  م كل  ومــع  الكــورد  ــر  غي

ــج  املمنه ــي  الديمغراف ــر  ي التغي إحــداث 

ــٍع  ــى أي طاب ــن والقضــاء عل داخــل عفري

ــل،  الشــعب األصي ــذا  ه ل ــة  أو خصوصي

ــه  وتراث ــاره  آث ــب  ونه وحــرق  ــر  تدمي ــر  عب

وجــوده. ــى  إل يرمــز  مــا  وكل  ومقدســاته 

ــي  جتمــع الدول ــك نناشــدكم وامل لذل

الشــعب  هــذا  إنقــاذ  خالكــم  مــن 

ــل.(. األصي

نداءات كردية  ... تتمة

رحيل عزت بيرم سينو
ســينو  ــرم  ي ب عــزت  املناضــل  ــي  توف

ــا-  ن بعدي ــدة  ل بب ــه  منزل ــي  ف ســمير(  ــو  )أب

ــن، بعــد  ــي منطقــة عفري ــة راجــو ف ناحي

ــي  الثان تشــرين   22 جمعــة  ال ــوم  ي ــر  ظه

ــر  ، إث
ً
ــا 2019، عــن عمــٍر يناهــز /65/ عام

ــة. مفاجئ ــة  دماغي جلطــة 

ــن/ ــي – عفري ــب اإلعام وأشــار املكت

ــى  إل ــه  ــي نعوت ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

صفــوف  ــى  إل انتســب  قــد  الراحــل  أن 

حاضــر  ــي عــام 1985م، وكان »ال حــزب ف ال

ــه  حــزب وواجبات ال ــي نشــاطات  ف ــم  الدائ

ــي األنشــطة  ف ــك  ــه، وكذل ضمــن منظمت

ــي  ف ــز  املمي دوره  ــه  ل وكان  ــة،  جماهيري ال

 
ً
ُمخلصــا وغيرهــا،  ــوروز  ـ ن ــاد  أعي ــاء  إحي

ــه  وأصدقائ ــه  بلدت ــي  ألهال  
ً
ــا وُمحب

ولشــعبه«. 

ــئ،  ــه املفاج ــى غياب وبحــزٍن شــديد عل

جمــٍع  بحضــور  الراحــل  جثمــان  ُوري 

مــن  ــه  ومحبي ــه  بلدت ــي  أهال مــن  ــر  غفي

جمعــة،  ال عصــر  جــاورة،  امل القــرى 

ــرة  مقب ــي  ف

مســقط 

 - ســه أ ر

. ــا ن ي بعد

ــي  حب مل

حــل  ا لر ا

ــد خل ال ــان  جن ــه  ول التعــازي،  ــص  أخل
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بعد سبعني سنة: املسألة الكوردية على طاولة الناتو من جديد 
د. آزاد أحمد علي

ــي  األطل�ض شــمال  ــف  حل تأســس 

ســنة  ســبعين  ــل  قب  )NATO( ــو  النات

ــب  لتجن عســكرية،  كمعاهــدة   )1949(

ــة،  ي الثان ــة  العاملي حــرب  ال تكــرار 

والوقــوف  ــا  ي أملان ــواء  احت ــق  طري عــن 

ي  الســوفيت االتحــاد  طموحــات  أمــام 

مخاطرهــا  ــة  ومواجه السياســية 

ــك العصــر. هــذا وقــد  ــي ذل ف العســكرية 

وشــرعنت  ــف  حل ال وظيفــة  ــخت  ترس

آخــر  ــف  حل تأســيس  عــن  اإلعــان  بعــد 

املنظومــة  عــن  ــق  انبث ــذي  ال ــه،  يواجه

ي  ــادة االتحــاد الســوفيت االشــتراكية بقي

 )1955( عــام  ــي  ف وارســو(  ــف  )حل وهــو 

الصداقــة  معاهــدة  ى:  مســم تحــت 

هــذا  املشــتركين،  واملســاعدة  والتعــاون 

بتصاعــد  ــن  حلفي ال دور  ــخ  ترس وقــد 

ــن  ي ــن الشــرق والغــرب كمــا ب ي املنافســة ب

ــان  ــة إب ي ــا الشــرقية والغرب ي شــطري أملان

ــاردة. ب ال حــرب  ال

اختفاء العدو  •

ــو  ــي قصــة النات ف املفارقــة الرئيســة 

ــه  ــى تأسيس ــنة عل ــبعين س ــرور س ــد م بع

ــن  ي ــار جــدار برل ي ــى انه ــن ســنة عل ي وثاث

نشــأ  ــذي  ال ــف  حل ال أن  ــي  ف تكمــن 

ــي  ف اســتمر  ي  الشــيوع خطــر  ال ــة  ملواجه

ي،  الســوفيت االتحــاد  زوال  بعــد  البقــاء 

ــدول  ال معظــم  ــو  النات ــع  ل ابت ــل  ب

ــه  ــا الشــرقية بمــا في ــي أورب الشــيوعية ف

ــف  ــز حل ــة مرك ــت بمثاب ــي كان ــة الت الدول

ــف  حل ــجع ال ــا. كمــا ش ي وارســو أي بولون

ــة  ي أوروب دول  انضمــام  ــجع  يش ومــازال 

آخــر  ــل  مث ومكيروســكوبية  ناشــئة 

ــل  جب ــة ال ــو )دول ــن للنات ــاء املنتمي األعض

يوغســافيا  مــن  املنبثقــة  األســود( 

ــح  ــت تفص ات ــذه املفارقــة ب الســابقة. فه

ــو نفســه، وهــو  للنات ــي  ــل وظيف عــن خل

ــي  ــذي ينبغ باختصــار اختفــاء العــدو ال

أن  نجــد  ــك  لذل ــه.  مواجهت ــم  ت ي أن 

انشــغل  ــف  حل لل ــي  البيروقراط ــاز  جه ال

ــه،  ل ــدة  جدي ــف  وظائ عــن  البحــث  ــي  ف

النزاعــات  مناطــق  بعــض  ــي  ف كالتدخــل 

ــا وســوريا. ــل البوســنة والعــراق وليبي مث

لنشــوء  الســبعين  الذكــرى  ــي  ف

ــي  السيا�ض  – العســكري  ــف  حل ال هــذا 

ــة  يئ ب ــر  ي تغي ومــع  ــي  األيديولوج  –

أعضــاء  مــن  ــد  العدي يجــد  التأســيس، 

توافقــات  إيجــاد  ــي  ف ــة  صعوب ــو  النات

ــف  مختل سياســات  ــن  ي ب ومشــتركات 

 3 ــي  يوم تفجــر  مــا  وهــذا  ــه.  أعضائ

ــدن  ن ل ــي اجتمــاع القمــة ب ف و2019/12/4 

ــد  لتمدي ــة  ي احتفال ــة  بمثاب كان  ــذي  ال

ــر مــن أن يكــون برنامــج  حلــف أكث بقــاء ال

ــن  ــو مختلفي عمــل. لقــد كان قــادة النات

ودرجــة  الثقافــات  ــاف  اخت ــل  مث  
ً
ــا تمام

ــك  لذل ــي،  جيوسيا�ض ال واملوقــع  القــوة 

خــط العــام  ــى وحــدة ال حفــاظ عل ــات ال ب

ــا  م وهــذا  ــة،  حقيقي مشــكلة  ــف  حل لل

الشــاب  ــي  الفرن�ض ــس  ي الرئ وحفــز  ــرر  ب

الســريري  املــوت  عــن   
ً
مســبقا لإلعــان 

حلــف قبــل انعقــاد القمــة  ــي لل أو الدماغ

ــد، ليكــون  ــه مــن جدي ــى رأي ــا عل ه وأكــد في

عــن  ــح  صري ــي  أورب ــر  ي تعب أول  ــه  رأي

وعشــرين  تســع  ــن  ي ب جمــع  ال ــة  صعوب

مختلفــة  وسياســات  بثقافــات  ــة  دول

ــس ماكــرون  ي ــة قادمــة. فالرئ ل ملــدة طوي

فرنســية  ــة  ي بعقل املشــكلة  َص  ــخَّ
َ

ش

 عــن تســطيحات 
ً
ــدا ــة بعي ــة وثقافي فكري

 ترامب 
ً
أغلب الرؤســاء اآلخرين، خاصة

بســبب  املغــادرة  ــي  ف جل  اســتع ــذي  ال

ــن  ــخرية م ــه والس ــن مواقف ــاض م االمتع

ــه.  ت تصرفا

املسألة الكوردية واإلرهاب   •

جســده  ــذي  ال ــي  األورب ــر  املتغي

ــى  األول ــن:  ي نقطت ــى  عل تركــز  ماكــرون 

ي  ــى اســتئناف حــوار اســتراتيج الدعــوة إل

ــا  تركي ــة  ب مطال ــة  ي والثان موســكو،  مــع 

ــا  ه عمليت حــول  توضيحــات  ــم  بتقدي

ــة  حماي وحــدات  ضــد  العســكرية 

ــي  الرئي�ض ــف  ي حل ال ــة،  الكردي الشــعب 

ــي املعركــة ضــد تنظيــم  ــة ف ي ــدول الغرب ل ل

»الدولة اإلسامية«. كما قطع ماكرون 

للتشــويش  أردوغــان  ــى  عل ــق  الطري

ــى  عل ــد  بالتأكي ــة  الكردي املســألة  ــى  عل

نفســه  ــف  التعري ــا  ن لدي ــس  ي »ل ــه  أن

ــي  ف  ،)24 ــس  فران )بحســب  لإلرهــاب«، 

ــا بتصنيــف  ــب تركي ــى رفــض طل ــارة ال إش

ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي الوحــدات  قــوات 

مــع  ــك  ذل ترافــق  ــة.  ي إرهاب ــا  ه أن ــى  عل

ــدول  ــح لفرنســا وعــدد مــن ال ــل صري مي

ــة  ــن دور القــوات الكردي ــة لتثمي ي األورب

ــة اإلرهــاب، وتســليط الضــوء  ــي محارب ف

مــع  ــا  وترابطه ــة  الكوردي املســألة  ــى  عل

ــد.  جدي مــن  الشرقأوســطية  املشــكات 

ــو  ات ــن دعــم ن ــي الدفــع باتجــاه تأمي وبالتال

 
ً
ــا ــى العكــس تمام ــة عل للمســألة الكردي

يبخــل  ــم  ل ــك  لذل ــا.  تركي ــات  توجه مــن 

ــه  انتقادات ــران  ي ن ــه  توجي ــي  ف ماكــرون 

هاجمــت  ــا  ه أن ــى  إل  
ً
مشــيرا ــا،  تركي نحــو 

ضــد  حلفــاء  ال دعمــوا  أكــراد  ــن  ي ل مقات

القــوات  ــم  ه ات كمــا  داعــش.  ــم  تنظي

ــن  ي ل مقات مــع   
ً
ــا أحيان بالعمــل  ــة  التركي

ــا  ه ــي عمليات ــم  داعــش ف ــن بتنظي مرتبطي

ــا أنظــر  ا. وقــال: »عندم ــي شــمال ســوري ف

ــل ضــد مــن  ــا اآلن تقات ه ــا أرى أن ــى تركي إل

 تعمل مع مقاتلين 
ً
ا قاتلوا معنا. وأحيان

ــة بداعــش«. وأكــد ماكــرون أن  ــى صل عل

ــن األكــراد  ي ل ــا ضــد املقات تصرفــات تركي

ــال ضــد  ــي القت حلفــاء ف ــن ســاعدوا ال الذي

ــى  إل حاجــة  ــر ال ــادي تظه جه ــم ال التنظي

ــد  َل أح
َّ
ــك

َ
ــا ش ــذا م ــيق. وه ــين التنس تحس

ــدول  ــى ج ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــرز املتغي أب

ــان  البي ــا   ه تجنب ــي  ت وال ــف  حل ال أعمــال 

ــي. ختام ال

وظيفة تركيا  •

ــر،  ظه ــذي  ال اآلخــر  ــر  املتغي ــا  أم

ــت  ــي جعل ت ــة ال ــي الكيفي ف فقــد تجســد 

التحقــت  ــا  كتركي ــرة  وفقي بائســة  ــة  دول

أن   ،1952 عــام  ــف  حل بال ــي  ل ذي بشــكل 

ــف  حل ــل ال ــس داخ ــب رئي ــى الع ــول إل تتح

ــى  عل ــا  ه أجندات فــرض  ــى  عل وتتفــاوض 

ــت  ات ــي ب ــف؟ وبالتال حل جــدول أعمــال ال

ــن  الصي ود  كســب  بورقــة  ــا  تركي تلعــب 

أنظمــة  خرقــت  أن  لدرجــة  وروســيا. 

ــخ  صواري منظومــة  واشــترت  ــف  حل ال

معرفــة  دون  روســيا،  مــن  اس-400 

هــذه  اســتهداف  ــة  وكيفي ــة  جه ل دقيقــة 

نفســه!  ــف  حل ال ألعضــاء  ــخ  الصواري

ــي  جيوسيا�ض ال ــر  املتغي ــات  ب لقــد 

ــو  ات ن إشــكاالت  إحــدى  هــذا  ــي  الترك

ــف  حل ــي تعمــق معضــات ال ت ــرى ال الكب

ــا  لتركي ــف  فكي ــه،  وظيفت وتشــتت 

ــف  حل ــي انضمــت لل ت ــة ال ل ــة الهزي الدول

منتصــف القــرن العشــرين أن تتحــول 

ــة تفــرض شــروطها  ــة وازن ــى العــب وجه إل

حــدث  قــد  ــك  ذل أن  ــدو  ب ي ا!؟  وسياســاته

ــة  األمريكي االدارة  سياســات  بفضــل 

التناغــم  ــك  وكذل ــرددة  واملت ــة  االنهزامي

ــي  وبالتال ــا،  لتركي ــي  األملان والدعــم 

عــن  ــة  نياب خــاف  ال فرنســا  فجــرت 

ــف. حل ال أعضــاء  مــن  مجموعــة 

مــن  ــرت  غي ــد  جدي ال ــا  تركي تموضــع 

ــت تعمــل  ــدل أن كان ، فب
ً
ــا أيضــا ه وظيفت

تطــرح  ــت  ات ب  %100 ــف  حل ال ــح  لصال

ي ظروف كانت  أجنداتها، لقد انضمت ف

ــة رأســمالية تابعــة،  ــة ودول ــا علماني تركي

القــرن  أواســط  ــا  ه وظيفت خصــت  تل

حركــة  جــم   ول ــة  بمواجه العشــرين 

ــك  وكذل الناهضــة،  ــة  ي العرب التحــرر 

للتجســس  ــة  أمامي منصــة  ــن  لتأمي

الســابق  ي  الســوفيت االتحــاد  ومهاجمــة 

ــع اســتقال  ــأت ملن ي ــا ته ــزوم، كم ل ــد ال عن

ــوفيتية،  ــا الس ــة أرميني ــور جمهوري وتط

ــي  ــت ف ــد اختف ــف ق ــذه الوظائ ــن كل ه لك

ــا  تركي تعمــل  ــت  ات وب حاضــر.  ال الوقــت 

ــو،  ــتقل داخــل النات كقطــب خــاص ومس

الشــرق  دول  كل  ــي  ف تتدخــل  ــي  فه

تحــت  ي  اإلســام ــم  والعال األوســط 

ــي  السيا�ض ــدات االســام  ــن وأجن ي عنوان

جموعــات  امل ــات  دينامي مــع  املتشــابك 

ــي  ف تخطــط  ــا  ه أن ــن  حي ــي  ف ــة،  جهادي ال

ــى ســوق النفــط  جوهــر لاســتياء عل ال

املتوســط  وشــرق  ــج  ي خل ال ــي  ف والغــاز 

ــا  ــول بدوره ــيا، لتتح ــع روس ــم م بالتفاه

حــق  ــك  ولذل ناشــئة.  ــة  ي ال امبري ــى  إل

ــف يمكــن أن  ملاكــرون أن يتســاءل: »كي

ــف وتعمــل  حل ــي ال ــا عضــوا ف تكــون تركي

ــي  ف أشــياء؟«  ــا  ه من وتشــتري  روســيا  مــع 

اس-400  نظــام  أنقــرة  شــراء  ــى  إل إشــارة 

ــي.« الرو�ض ــي  الدفاع

الشــاب  ماكــرون  ــة  ديناميكي

السياســية  ــة  خلفي ال ــى  عل املرتكــزة 

األزمــة  ــرت  جَّ
َ
ف الفرنســية  ــة  والفكري

ــو  للنات ــي  الدماغ املــوت  عــن  ــه  بإعان

ــرون  ي الكث معــه  يتفــق  حقيقــة  وهــذه 

ــذا  ه ل وأردوغــان  ترامــب  ــي  نف رغــم 

ــخيص  بالتش فاملقصــود  ــف،  التوصي

ــات إســتراتيجية  ــه ال توجه ــي أن الفرن�ض

ــو  للنات حــة  واض سياســية  وال 

تحــول  ــه  ألن  ،
ً
12 مســتقبا
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خورشيد برافي

ــف  حل ل ــداد  كامت عســكري  ــاٍد  ن ــى  إل

تأســس  ــي،  وإيديولوج ــي  أمن ــي،  سيا�ض

ــدأ  ب ــث  حي  ،
ً
ــا تمام مختلفــة  ــة  حقب ــي  ف

ــا  ه أجل مــن  أنشــأ  ــي  ت ال ــه  وظيفت يفقــد 

مــن  ــد  العدي ــد  ويؤي هــذا    .
ً
ــا موضوعي

ــراف أن  ــف باالعت التوصي ــراء هــذا  خب ال

سياســية  مشــكلة  مــن  ــي  يعان ــف  حل ال

ــي  ف ــى الضعــف  إل ــك  عميقــة. ويحــال ذل

ــون  ي فاألوروب اإلســتراتيجية،  ــة  الرؤي

ي  اســتراتيج مشــروع  ــم  ه لدي ــس  ي ل

أنفســهم  عــن  الدفــاع  ــن  تأمي ــة  لكيفي

ــن  بعــد عشــر أو خمــس عشــرة ســنة، حي

مــع  ــا.  أوروب مــن  ــون  األمريكي ــحب  ينس

ا  نشــرته ــي  ت ال ــرأي  ال اســتطاعات  أن 

ــا  ي ــي أملان ــه ف ــر أن ــة تظه حافــة األملاني الص

ــن  ي املواطن مــن  حــة  واض ــة  غالبي ــل  تمي

العســكرية  ــات  التوجه عــن  ــأي  ن ال ــى  إل

ــات املتحــدة وذلــك بنســبة )55 %(. للوالي

خيمة املهترئة ال  •

 
ً
حلفــا ــد  ُع َي ــم  ل ــو  النات ــام:  خت ال ــي  ف

ــا،  ه في أساســية  ــة  دول ألي   
ً
ــا ضروري

ــه  فقــد  ــا، ألن باســتثناء دول شــرق أورب

ــه األساســية. أمــا انتظــار البحــث  وظيفت

ــه  وظيفت ــد  لتجدي ــد  جدي عــدو  عــن 

ــى اســتجابة،  ــر وجــوده فقــد ال يلق وتبري

بســباق  مهتمــة  وال  قــادرة  روســيا  ال  إذ 

 
ً
ا عســكري ــف  حل ال ــة  ومواجه ح  التســل

املوقــع. هــذا  ــي  ف ــن  الصي ــى  حت وال 

الرأســمالية  ــدول  ال أن  ــت  الثاب

ــو  ــة النات ــى مظل ــادت عل ــة قــد اعت ي الغرب

الرأســمالية  شــيخوخة  ــة  مرحل ــي  ف

ى  تســع ــا  ه من ــة  دول فــكل  املعاصــرة، 

ــة  ــت خيم ــا تح حه ــا ومصال ه ــة أمن حماي ل

ــي باتــت أجندات  ــة، وبالتال ــو املهترئ النات

 
ً
مســاعدا  

ً
عامــا ــة  املتضارب األعضــاء 

هــو  ــس  ي الرئ ــر  املتغي ولكــن  لتمزيقــه. 

ال  قــد  ــه  وصناعت العــدو  ــاق  اخت أن 

ــا  ــارة فرنس ــريعة، فإش ــة س ــي نتيج يعط

أو  ي  الســيبران اإلرهــاب  أن  ــى  إل ــة  الذكي

ــروق  ــم ت ــف ل حل ــدو ال ــو ع ــاموي ه اإلس

قــوة  خامــة  ض ــى  إل ــي  ترتق وال  ــا  لتركي

ا  حلف وال يمكن أن تستهلك ميزانيته ال

ــي  بيروقراطي ــل  قب مــن  املقــررة  ــة  ل الهائ

خمــة  الض ــغ  املبال أن   
ً
علمــا ــف.  حل ال

ترامــب  صــدر  جــت  أثل ــي  ت ال فقــط  ــي  ه

ــى  ــه إل ــد عودت ــا عن ه  بســرور عن
ً
مصرحــا

ــق  ــاح فائ ــت بنج ــد ضغط ــنطن: »لق واش

ــم  ه ت جعل ــى  حت ــو،  النات دول  قــادة  ــى  عل

 
ً
ا ســنوي دوالر  ــار  ي مل  /130/ يدفعــون 

ملــدة  ــة  إضافي دوالر  ــار  ي مل  /400/ و 

بالنســبة  ــادة  زي توجــد  ال  ســنوات.   /3/

ــرام  االحت فقــط  املتحــدة،  ــات  للوالي

ــي  املال الرقــم  هــذا  أن  ــدو  ب وي ــق!«  العمي

ــة  ي خال ــو ال ات ــت ن هــو آخــر مؤشــرات ثواب

ــة،  مــن أي قيمــة إنســانية أو ديمقراطي

ــات  ي لعمل بالضــرورة  تؤســس   وإنمــا 

مــن  ــد  مزي ــي  وبالتال ــادل،  متب ــزاز  ت اب

ــرة. الفقي للشــعوب  الســرقة 

بعد سبعين سنة ... تتمة

ــٍة  بمحن تمــّر  ا  ســوري أّن  شــك  ال 

ــذي  ــي هــذا الظــرف الصعــب ال شــديدٍة ف

كافــة  ــى  عل املأســوية  ــه  ظال ــي  يلق

ــف  بمختل الســوري  الشــعب  ــات  فئ

ــة  حن امل هــذه  ــه،  ات مكّون ــّوع  ن وت أطيافــه 

حقــوق  ــة  محن اإلنســانية،  ــة  محن ــي  ه

ــا  ه إّن ــي؛  األهل الســلم  ــة  محن اإلنســان، 

الشــعب  ــاء  ن أب ــن  ي ب ــال  االقتت ــة  محن

الشــعب  هــذا  واســتهداف  الواحــد 

ــل  قب مــن  البعــض  ببعضــه  ــه  وضرب

ــرى،  الكب ــة  ي والدول ــة  اإلقليمّي القــوى 

الســوري  جتمــع  امل ــك  تفكي ــة  بغي

ــل  جمي ال الفسيفســاء  ــى  عل والقضــاء 

ــي  وبالتال جتمــع،  امل هــذا  له 
ّ
يشــك ــذي  ال

طــات 
ّ
خط امل ــر  لتمري إضعافــه 

مناطــق  وتشــكيل  ــة  ي والدول ــة  اإلقليمي

ــا الســورية. جغرافي ــي ال نفــوذ مختلفــة ف

ــدى  ل  
ً
مكشــوفا ــات  ب باعتقــادي 

جتمــع  امل ــاء  ن أب مــن  ــى  العظم ــة  الغالبي

مــن  القــوى  هــذه  تمارســه  مــا  الســوري 

ــاد ســاحة  ب ــى جعــل ال خــال العمــل عل

متنازعــٍة  ــٍة  خارجي أطــراٍف  ــن  ي ب حــرٍب 

واســتخدام فئــات مــن الشــعب الســوري 

ــع  وذرائ ــرٍة  ي كث جــٍج  بح ــال  لاقتت كأداٍة 

نفوذهــا  ترســيخ  ــا  ه من ــة  الغاي مختلفــة 

ــس  ي ــى مكاســب مرجــّوة ل حصــول عل وال

ــف  مختل ــي  ف مــا 
ّ
إن ســوريا،  ــي  ف فقــط 

ــا التنافــس، ســواء  ه ــم في ــي يت املناطــق الت

ــر  غي أو  ــة  ن معل املناطــق  هــذه  ــت  أكان

القــوى  هــذه  أّن  آخــر  ــى  بمعن ــة،  ن معل

ــي  ــى مناطــق نفــوذ ف تحــاول الســيطرة عل

ــي يمكــن  ت ســوريا لكســب الصفقــات ال

تكــون  أن  ــا دون  ــن بعضه ي ب ــا  تقيمه أن 

ــا ال مــن  ه حــة في للشــعب الســوري مصل

أن  بعــد  ــك  وذل ــد،  بعي مــن  وال  ــب  قري

ــي جعــل الشــعب  حــت هــذه القــوى ف نج

الســوري يعيــش أســوأ حــاالت االنقســام 

األســرة  مســتوى  ــى  عل ــى  حت والتشــرذم 

مــن  ــاة  املعان عــن  ــك  ناهي الواحــدة، 

ــب  والتعذي ــم  والظل ــر  جي والته ــل  القت

خــراب  ال ــك  ذل ــى  عل عــاوة  واإلرهــاب، 

ــي  ــة ف ــة التحتي ــي البني ــدم ف ــار واله والدم

ا. ومــن املؤســف  ــي ســوري أغلــب املناطــق ف

وراء  ــاس  ن ال مــن  ــر  ي الكث ينجــّر  أن   
ً
جــدا

ــي  ف  
ً
شــريكا ويكــون  املمارســات  هــذه 

ــزاع  ن ال ــي  ف واســتخدامها  ــا   ه ب ــام  القي

ــٍم  ــم أو بعل ــي ســوريا دون أن يعل ــر ف الدائ

ي باألساس حرٌب بين  حرب ه منه بأّن ال

الســوري  الشــعب  وأّن  مختلفــة  قــوى 

حــرب  ال ــار  ن إلضــرام   
ً
وقــودا ــح  أصب

آخــر  ــده.  ل ب ــاء  ن أب ــن  ي وب ــده  ل ب أرض  ــي  ف

ــي  ف ــي  الترك الغــزو  هــو  املمارســات  هــذه 

شــمال شــرق ســوريا، وجــاء هــذا الغــزو 

ــى اإلرهــاب( وإقامــة  ــة )القضــاء عل ّج بح

الســوري.  الشــمال  ــي  ف ــة(  آمن )منطقــٍة 

كان  االســتعمار، عندمــا  أّن  ــم  يعل ــا  ن كل

ــٍد  ل ــى منطقــٍة مــا أو ب ــيطرة عل ــد الس يري

ــة  حماي ــة أو ال ــج بالوصاي ّج ــا، كان يتح م

أو  املنطقــة  ــك  ل ت ــّل  فيحت ــداب  ت االن أو 

ــة  ــة التركي جــة الدول ــد، واآلن ح ذلــك البل

ــة. ن املعل ــك  ل ت ــي  ه

ــذه  ــم به ــع العال كيــف يمكــن أن يقتن

تحــاول  ــا  طامل االّدعــاء  وهــذا  ــة  ّج ح ال

 بقــّوة 
ً
ــة أن تغــزو منطقــة ــة التركي الدول

بأبشــع  اإلرهــاب  وتمــارس  الســاح، 

ــف  العن ممارســة  ــى  عل وتعمــل  صــوره 

ــن،  ــن اآلمني ــّق املدنيي ــكاله بح ــع أش بأفظ

ــة  ي إرهاب ــات  جه ل ــا  دعمه عــن   
ً
فضــا

ــل  والقت ــح  الذب ــى  عل تعمــل  مختلفــة 

حة  األســل باســتخدام  والســلب  ــب  ه ن وال

ــم  العال ــع  يقتن ــف  كي ــم  ث ختلفــة؟  امل

خــال  مــن  ــة  آمن منطقــة  إقامــة  جــة  بح

ومســتقّرٍة  قائمــة  ــٍة  آمن منطقــٍة  غــزو 

العســكري  الســاح  قــوة  باســتخدام 

الســكان  ــر  جي ته ــى  عل والعمــل  ــل  الهائ

ــم  ــكنهم وترحيله ــق س ــن مناط ــن م اآلمني

حــرب والقــوة واالســتياء  مــن ديارهــم بال

ــة  ــن املنطقــة اآلمن ــم؟! أي ه ــى ممتلكات عل

ــي  ف ســتقيمها  ــا  ه أّن ــا  تركي اّدعــت  ــي  ت ال

)درع  ــة  ي بعمل ي  الشــمال ــب  حل ــف  ري

ــي  ت ال ــة  اآلمن املنطقــة  ــن  وأي الفــرات(؟ 

)غصــن  ــة  ي بعمل ســتقيمها  ــا  ه أّن اّدعــت 

املنطقــة  ــن  أي ــن؟!  عفري ــي  ف ــون(  ت الزي

املناطــق  هــذه  وهــل  ــب؟!  إدل ــي  ف ــة  اآلمن

ــل  ــي بالفع ــا ه ــا تركي ه ي ــيطرت عل ــي س الت

ــا  ه في ــاس  ن وال اإلرهــاب،  مــن  ــة  ي خال

واســتقرار؟!  بأمــٍن  يعيشــون 

ــة  التركي ــج  ج ح ال تفســير  يمكــن  ال 

الشــمال  ــال  الحت ــة  محاول ــا  ه أّن ب إال 

ــى  عل الســيطرة  وبســط  الســوري 

الســورية  ــا  جغرافي ال مــن  ــم  مه جــزء 

ختلفــة  امل جاهــات 
ّ
االت ــي  ف ــل 

ّ
التوغ ــم  ث

أماكــن  ــى  إل ــداد  واالمت املنطقــة  ــي  ف

ــم  حل ــق  لتحقي ــّي  تدريج بشــكٍل  أخــرى 

رأس  ــي  ف ــدور  ي اســتعماري  امبراطــوري 

ــب  ــهم رج ــى رأس ــراك وعل ــؤولين األت املس

بقــّوة  ــك للدخــول  ــب أردوغــان، كذل طّي

ــة  اإلقليمي القــوى  مــع  الصفقــات  ــي  ف

ممكــن  قــدر  ــر  أكب ــق  لتحقي ــة  ي والدول

أضــف  النفــوذ،  ومناطــق  املكاســب  مــن 

ــي  ــرأي العــام الداخل ــه ال ــك توجي ــى ذل إل

ــة  خارجي ال ــا  القضاي نحــو  ــي  الترك

ــة وصــرف  ي ــه عــن املســائل الداخل إللهائ

املشــاكل  عــن  ــي  الترك الشــعب  ــر  تفكي

املســتقبل  ــي  ف تنفجــر  أن  يمكــن  ــي  ت ال

القريب؛ كل ذلك بعد أن فشــلت تركيا 

ــي  األوروب االتحــاد  ــى  إل االنضمــام  ــي  ف

أن  ــرض  املفت مــن  ــة  دول مــن  ــت  وتحّول

ــي  علمان ــي  ديمقراط ــه  توّج ذات  تكــون 

ــئ  ــه اســتبدادي تختب ــٍة ذات توّج ــى دول إل

هــذا  وتســتغّل  ــي  ن الدي الســتار  ــف  خل

سياســية  ألغــراض  ــي  ن الدي الســتار 

بعــد   
ً
خاصــة واســتعمارية  ــة  واقتصادي

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  ســيطرة 

حــزب  ال هــذا  ــة  ومحاول الســلطة  ــى  عل

باتجــاه  والتوجــه  حكــم  بال االســتفراد 

االســتبداد بعــد قمــع كل صــوت معــارض 

عــن  ــف  مختل ــه  توّج كل  ــة  ومحارب ــه،  ل

ــه. توّجه
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ــر  جي الته ــى  عل ــى  م�ض قــد  يكــن  ــم  ل

مناطــق  ــى  إل ــن  عفري مــن  القســري 

ــى  حت ــة،  ل قلي ــام  أي ســوى  الشــهباء 

ــن  عفري ــى  إل العــودة  ضــرورة  أصبحــت 

مــن  ــر  ي الكث ــدى  ل الســاعة  ــث  حدي

حركــة  ــدأت  ب وقــد  ــة،  الكردي ــل  العوائ

ســلطات  ووضعــت   
ً
تباعــا العــودة 

ــا،  ــل أمامه ــا العراقي ه ــال ومرتزقت االحت

نيســان  مــن  األول  ــي  ف ــت   تمكن أن  ــى  إل

مــن  ــدة  والوحي ــى  األول ــة  القافل  2018

ــن  باملصّري ــة  حمل امل ــات  واملركب ــات  ي اآلل

تشــق  أن  ــم  مناطقه ــى  إل العــودة  ــى  عل

ــدة  العدي حواجــز  ال ــر  عب ــا  طريقه

ــا  ه رحال لتحــط  املتعــددة،  خاطــر  وامل

ماعــب  ــث  حي ــة،  ل حت امل ــن  عفري ــي  ف

إال  واألجــداد...  ــاء  اآلب ومراقــد  ــة  الطفول

أن من رأى تلك املشاهد املأساوية ليس 

ــا كمــا يقــال،  فُمحــال أن  ه كمــن ســمع عن

قصــة  ــة  وزاوي ركــن  كل  ــي  وف تصــدم  ال 

ــة،  تراجيدي ــة  ورواي ســرمدية  عشــق 

ــى  ــا كمــا الشــهود، حت ه ــا أبطال ه غــاب عن

ــا  ــن عــروس بوشــاح أســود، مل غــدت عفري

ــي  الترك الغــزو  بعــد  ــا  ه أحوال ــه  ي إل ــت  آل

ــا. ه ل املشــين 

ــد  ب ال  كان  ــا،  ه وقت ــن  عفري ــا  ن دخل

ــق  ــجد طري ــة مس ــرك  مئذن ــد نظ وأن تش

مــن  كغيرهــا  ــا  ه ت طال وقــد  ــدة  ترن ــة  قري

ذات  ــا  تركي حة  أســل ــف  قذائ مــآذن 

ــم  والتحطي اإلســامية،  ــات  التوجه

حــداد  ــال كاوا ال ــذي طــال تمث املتعمــد ال

صــاالت  ــة،  العبودي مــن  التحــرر  رمــز 

ــلبت  ُس ــن  ي ي األصل للســكان  ــة  وأقبي

ــة  جهادي ــاوى  بفت مســاجد  ــى  إل ــت  وُحول

ــى مقــّرات عســكرية بقــرارات  ومــدارس إل

ــرد  ـ
ُ

ــدأ مسلســل تعذيــب الك تركيــة، وإذ ب

مــع  التعامــل  يافطــة  تحــت  وابتزازهــم 

ــة. ي الذات اإلدارة 

ــة  التجاري حــات  امل ــب  ه ن ال طــال 

ــل  فصي ــا  ه ي عل ــب  وكت ــا،  ه ي أب بكــرة  عــن 

أو  مــراد  الســلطان  أو  الشــامية  ــة  ه جب ال

ــازل  املن ــواب  أب ــخ،  ال الشــرقية...  أحــرار 

بعــد  ــا  ه مصراعي ــى  عل مفتوحــة  ــت  كان

خــف  مــا  ــة  البداي ــي  ف ــا  ه من ــرق  ُس أن 

ــة  األغذي ــت  وكان ــه،  ثمن ــى  وغل ــه  وزن

ــى  وعل الشــوارع  ــي  ف ــة  مرمي حفوظــة  امل

ــك   لتســميمها، وكذل
ً
ا الطرقــات تحســب

مــع  ــة  التذكاري الصــور  محفوظــات 

خــارج  ــى  إل ملقــاة  النســائية  األلبســة 

مــع  ــا  تطابقه عــدم  جــة  بح ــازل  املن

أن  ــر  ضي ال  لكــن  الشــرعية  النصــوص 

جــات  ع أو  ــارة  امل أقــدام  تحــت  ــى  رم
ُ
ت

العســكرية. ــات  العرب

ــة مــن الســكان  ي ــت الشــوارع خال كان

ــظ  تكت ــن  حي ــي  ف ــدر  ن ــا  م إال  ــن  ي ي األصل

بمن تم توطينهم من الغوطة الشرقية 

ــاء  ــى مــن األحي أو مــن شــرق حمــص وحت

حــات  مصال بموجــب  الدمشــقية 

ــم  ه ب ــفت أن أغل ــا تكش ــة، ســرعان م ثنائي

قــادة  ــة؛ ســيارات  تكفيري ــات  ذوو خلفي

ــة  ن مزي ــت  كان حة  املســل جماعــات  ال

العــراق  ــور  دكتات بصــور  ــف  خل ال مــن 

ــور صــدام حســين وبعــض الرمــوز  املقب

ــا  ه ي عل ترفــرف  األمــام  ومــن  ــة  التكفيري

ــة. التركي األعــام 

وشــعر  ــة  ل طوي ــى  لح ذو  حون  مســل

ــورة  ث ال بأعــام  ــمين  َوَس ُم أطــول 

ــم  ل ــا  م ــة؛  تركي عســكرية  وبشــارات 

أن  تصــدق  ــن  ل ــك  عيني ــأم  ب تشــاهدهم 

ــاك  هن والعشــرين  الواحــد  القــرن  ــي  ف

ــذه  ه وب ــاكل  الهي ــذه  ه ب ا  ســوري ــي  ف ــاٌس  أن

ــة  ــي ظاهــرة األمي ــة؛ رغــم تف�ض العنجهي

ــم  ــة فإنه ــرف األبجدي ــك األح ــم بف وجهله

الســرقة  ــون  بفن ــراء  خب والزال  ــوا  كان

آخــر  ــة، وســقطت  واللصوصي ــزاز  ت واالب

ــن تقدمــوا  ــم حي ه ــوت عــن عورات ورقــة ت

مــن  أراض  ــال  الحت ــة  الغازي القــوات 

ــون  ــة. ُيحُي ــة أجنبي ــا لدول ــم وضمه بلده

ــورة  ث ال ذكــرى  ــاء  حي ودون  ــن  عفري ــي  ف

ــة.  التركي األعــام  ــة  راي تحــت  الســورية 

بالرصــاص  ــن   عفري ســماء  ــؤون  ويمل

ــة  العدال حــزب  بفــوز   
ً
ابتهاجــا ــي  الح

ــات  االنتخاب ــي  ف ــي  الترك ــة  والتنمي

زورا  يتباهــون  هــذا  ومــع  ــة،  ي البرملان

ــن( مــن )املاحــدة الكفار  ــر عفري )بتحري

 ال 
ٌ
ــة(، إشــكالية ي جماعــات االنفصال وال

ــخصية  ــاء وانفصــام ش ــر إال عــن غب تعب

أحقــاد  عــن   
ً
ــرا ي تعب ــا  ه كون مــن  ــر  أكث

ــا  ه جت أج ــي  ت وال ــة  طائفي أو  ــة  عنصري

املتطرفــة  اإلســامية  جماعــات  ال

ــة-  ي أردوغان ــٍة  رعاي تحــت  ــة  ي واإلخوان

ــة.  تركي

مخلفــات  بدعــوى  ألغــام  ــر  تفجي

ــى  خــة تســوغ عل ــة، ســيارات مفخ ي حرب

ــة  حماي ــدات  وحـ قــوات  أفعــال  مــن  ــا  ه أن

نتيجــة  ــى  وقتل ــى  جرح  ،YPG الشــعب 

ــن  ي ب ــة  اليومي حة  املســل املناوشــات 

بســبب  ــا  لتركي ــة  ي املوال امليليشــليات 

ســرقة  ــى  عل أو  النفــوذ  ــى  عل خــاٍف 

 كان 
ً
ــا ت ي ــن، ب ــكان األصليي ــكات الس ممتل

أو  ــون  ت زي حقــل  أو  أرض  أو  ســيارة  أو 

ضغوطــات  وغيرهــا.  ــة  ناري دراجــة  ربمــا 

ــرد املتشبثين  ـ
ُ

ى الك مارس عل
ُ
مختلفة ت

جــرة  لله ــم  دفعه ــة  بغي ــم،  ه بمنازل

رســائل  ــه  لتوجي ــك  وكذل ــا،  وتركه

املنطقــة  عــن  ــن  ي ب الغائ ــرد  ـ
ُ

الك ــى  إل

ــر  التفكي بعــدم   
ً
قســرا ــن  جري وامله

ــة  ــرض لكاف ــة التع ل ــت طائ ــودة وتح بالع

ــم. جرائ وال ــاكات  ه ت االن ــوف  صن

ــي  ــن الت ــر مــا يغيــظ املــرء أن عفري أكث

ــع منــذ مئــات الســنين كملكــة  كانــت تترب

ــي  ــى ســفوح جبــل األكــراد وســهولها، ف عل

ســوريا،  مــن  ــي  الغرب الشــمال  ــى  أق�ض

ــدال  ــوع تضاريســها واعت بتن واملعروفــة 

ــرة  وكث ــا  ه طبيعت وجمــال  ــا  مناخه

واملشــهورة  ــا،  ومقاصفه ــا  ه منتزهات

ــون  الفن وســائر  املوســيقية  ــا  بفرقه

والثقافــة  ــوم  للعل ــا  ه وبحب الشــعبية 

ــش مــع األخــر  والتحــرر وللســلم والتعاي

ــت  وبعشــقها لألعــراس واألفــراح... تحول

عســكرية  ــة  ثكن ــى  إل ــام  أي غضــون  ــي  ف

ــة  ن املدي ــاء  أحي مــن  ــي  وح ــة  قري وكل 

ــول  لفل  
ً
ومرتعــا ــة  أمني مربعــات  ــى  إل

ــة  جهادي وال الســلفية  جماعــات  ال كل 

ــش  ــا تعي ه ــى غــدت وكأن ــة، حت والتكفيري

ــة  عنصري ــا  ه إن ــة.  جري ح ال القــرون  ــي  ف

واالهــا  مــن  ــة  وهمجي ــة  ي الطوران ــا  تركي

 
ً
ــا ــرون اهتمام ــن ال يعي مــن املرتزقــة الذي

إنســانية.  أو  ــة  أخاقي ــط  ضواب ــة  ألي

ــي شــكلها  ت ــة ال ي حل ــس امل جال  أمــا امل

ــث  ــا وال قــوة، حي ه ــال فــا حــول ل االحت

ــاه  مي ــن  تأمي مــن  اآلن  ــى  حت تتمكــن  ــم  ل

ــا  ه عمل وينحصــر  ــة،  ن للمدي الشــرب 

ــح  من أو  العقــود  بعــض  ــق  تصدي ــي  ف

القــرى،  ــن  ي ب للتنقــل  ــة  خطي ــح  تصاري

حة؛   املســل حواجــز  ال ــا  ه ب ــرف  تعت قلمــا 

ــال  االحت وجــه  ــع  لتلمي ــي  ه ــة  حصل بامل

ــة. أمــا مــا نقــرأه  وتنفيــذ األجنــدات التركي

ــي  االجتماع التواصــل  صفحــات  ــى  عل

ــس  ــات، لي ــدة جه ــن ع ــه م ــم توثيق ــا يت وم

يســعنا  ال  فيــض،  مــن  غيــض  ســوى 

ــرة  ي كث ــا  ه ألن ــل،  التفاصي ــي  ف خــوض  ال

 . ومتشــعبة

ــى  عل العــدوان  أن  شــك  مــن  ــا  م

ــك  ــا، وكذل ه ي ــن واإلجــرام بحــق أهال عفري

ســوريا  شــرق  شــمال  ــى  عل العــدوان 

ــم  جرائ ان  يعــدَّ ــه،  ي أهال بحــق  واإلجــرام 

ســياق  ــي  ف وقعــا  وكاهمــا  العصــر، 

مــن  عــدٍد  ــن  ي ب ا  ســوري ــى  عل الصــراع 

ــزاع الســوري  ن ــق مــن ال ــذي عمَّ ــدول وال ال

ــد  ــه؛ ولكــن الب ــي وفاقــم مــن أزمت الداخل

ــي،  سيا�ض حــٍل  ــى  إل األوضــاع  ــؤول  ت أن 

فــإن  املأســاوية  الظــروف  ورغــم 

تكــون  ــن  ل الســورية  األزمــة  مخرجــات 

ــة  ــة العادل ــة الكردي ــى حســاب القضي عل

جماعــات  ــا وال ــح تركي ــي صال ــن تكــون ف ول

ــة. ي ل الراديكا

رحيل رمضان شيخ علي

ــن/ ــي – عفري ــب اإلعام ــى املكت نع

املناضــل  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

مــن  محمــد  ــن  ب ــي  عل شــيخ  رمضــان 

 – ــاكا  ي خل ــة  قري  -1956 ــد  ي موال

ــن،  عفري منطقــة  ــي  ف ــل  ب ل ب ــة  ناحي

 4 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي عصــر  ــي  توف ــذي  ال

ــن  ي ــه ب ــاء عمل ن ــي 2019، أث ــرين الثان تش

مــن  ســنواٍت  بعــد  ــون،  ت الزي ــجار  أش

ــه  الصــراع مــع املــرض؛ وقــد ُوري جثمان

ــة. القري ــرة  مقب ــي  ف ــرى  ث ال

ــى أن الراحــل قــد  ــب إل وأشــار املكت

مــا  ــذ  من حــزب  ال ــى صفــوف  إل انتســب 

بتفــاٍن  وناضــل   ،
ً
ــا /40/عام يقــارب 

ــة  قضي عــن  الدفــاع  ــي  ف وإخــاص 

 
ً
ــا ملتزم ــة،  العادل الكــردي  شــعبه 

ــردد.  ت دون  ــه  بواجبات

والســالمة،  الســكينة  روحــه  ــى  إل

التعــازي. ــص  أخل ــه  حبي ومل
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ا بطــرق  ــى ســوري ــر إل َب ــم، َع ذاك التنظي

عاقــة  ــى  عل ــح  وأصب شــرعية،  ــر  غي

الفلســطينية  ــر  التحري منظمــة  مــع 

ســنتين  مــدة  ــاك  هن ــي  وبق دمشــق،  ــي  ف

ونصــف.

ــي  ف ــة  األيديولوجي ــه  أعمال جمــع 

ــاح  ــي كف ــدة ف ــوان »الوح ــت عن ــاب تح كت

ــا«. وانتخــب  ــر شــعب تركي ــش تحري جي

ي  الشــيوع العمــل  حــزب  ل  
ً
ــا عام  

ً
ــا أمين

ــذي انعقــد  ــي مؤتمــره ال ــي TKEP ف الترك

ــار 1980. أي ــي 1  ف

ــي  ف العســكري  االنقــاب  بعــد 

ــب  جان ــى  إل ســافر   1980 ــول  ل 12أي

. لفلســطينيين ا

ــاد  ــارج الب ــها خ ــي عاش ــدة الت ــي امل وف

ــي كل مــن  ــة ف ي ــى اجتماعــات دول انضــم إل

ودمشــق،  ــروت  ي ب بودابســت،  ــا،  صوفي

رســائل  االجتماعــات  ــذه  ه ل قــدم 

سياســية. ومداخــات 

قــل  اعُت ــا  تركي ــى  إل ــه  عودت بعــد 

ــي  ف ووضــع   1993 ــار  أي  5 ــي  ف باســتنبول 

ــول  ل أي  11 ــي  ف ــه  عن فــرج 
ُ
وأ ــجن،  الس

ــف  ي بتأل قــام  ــجنه  ــرة س فت ــاء  ن أث  ،2001

للمجــات  املقــاالت  وعشــرات  ــن  ي كتاب

ــد. جرائ وال

االشــتراكية  )املنظمــة  ــي  ه ــه  تب
ُ

ك

جتمــع  الرأســمالية( و)العوملــة ونظــام امل

دعــاوى  ضــده  تحــت 
ُ
ف وإذ  الفــردي(، 

ــا،  ه كتب ــي  ت ال واملقــاالت  ــب  الكت بســبب 

ــن غرامــات  ي ــة ب حيــث ُعوقــب /11/ عقوب

اســتنبول  محاكــم  ــي  ف ــجن  وس ــة  ي مال

ــذ  ــل تنفي ــم تأجي ــة، ولكــن ت ألمــن الدول

بقــرار   
ً
ا شــرطي  

ً
ــا تأجي ــات  العقوب

ــذاك. آن

دور  ــه  ل كان  ــجنه  س ــرة  فت خــال 

ي  )االشــتراك حــزب  ل مؤســس  كعضــو 

ــى  إل وانضــم  ــي(،  القانون املوحــد 

 1994 عــام  ــة  ي البرملان ــات  االنتخاب

ــاب  عنت غــازي  ــة  ن مدي عــن  ــح  كمرش

ــه مــع حــزب  ــذي أبرمــه حزب باالتفــاق ال

ى الرغم من  ي. وعل الشــعب الديمقراط

ــح  ليصب ــة  كافي أصــوات  ــى  عل ــه  حصول

ــى  ــم يســتطع الدخــول إل ــه ل ، إال أن
ً
ــا ب ائ ن

ــه  حزب حصــول  عــدم  بســبب  ــان  البرمل

ــي  يق�ض ــذي  وال ــى  األدن حــد  ال ــى  عل

األصــوات. كامــل  مــن    %10 بتجــاوز 

حــزب  ل  
ً
مؤسســا  

ً
عضــوا وكان 

 1996 عــام  ــي  ف ــة  حري وال التضامــن 

. وبعد إخاء سبيله 
ً
ا جين عندما كان س

ــج وسياســة حــزب التضامــن و  أكمــل نه

ــن  )األمي كمستشــار  وانُتخــب  ــة  حري ال

ــد  ــذي انعق ــزب ال ح ــر ال ــي مؤتم ــام( ف الع

.2002 عــام 

ــه  ــتمرت مقاضات ــرة اس ــذه الفت ــي ه ف

ألمــن  ــى  األول اســتنبول  محكمــة  أمــام 

ــة  ــي أصــدرت بحقــه عقوب ت ــة، وال الدول

شــباط   22 ــي  ف ســنة   /22/ ــجن  بالس

حكم  2004، وبعدها قامت بتخفيف ال

ــل  وقب حســن ســلوكه.  ــى /18/ ســنة ل إل

ــى  إل ــوره  ت ذهــب  ضــده،  حكــم  ال صــدور 

ــول  ل ــي 23 أي ف جــوء  ــب الل سويســرا وطل

 ،2004 ــول  ل أي  6 ــي  ف ــه  ب طل ــل  ب
ُ
ق  ،2003

ــه. ــوٍم مــن حيات ي ــى آخــر  إل ــا  ه ــي في وبق

وداع تسليم توره األخير

كأحــد  ــوره  ت تســليم  ــاة  حي ــت  ه ت ان

ــي  ـــ 1968، ف ــل ال جي ــة ل ــماء الطليعي األس

ي 24 تشرين  مدينة برن السويسرية ف

ــا  ه في ــج  يتعال كان  ــذي  وال ــي 2019،  الثان

ــه مراســم  ــم ل قي
ٌ
مــن مــرض الســرطان. وأ

ــه  ــات مــن محبي وداع الئقــة بحضــور املئ

بعدهــا  لينقــل  ــي،  الثان تشــرين   26 ــي  ف

ــا. ــى تركي ــه إل جثمان

تشــييع  مراســم  ــد  للفقي قيمــت 
ُ
وأ

رفاقــه  مــن  اآلالف  بحضــور  ــة  مهيب

األربعــاء  ــوم  ي ــه،  ومحبي ــه  وأصدقائ

بمنطقــة  ــي،  الثان تشــرين   27

ــة  تكي ضمــن  باســتنبول،  أوســكدار 

ــي  ف ــت  لقي
ُ
وأ أحمــد،  كاراجــا  الســلطان 

إليكــم  الكلمــات،  مــن  ــد  العدي وداعــه 

ــا: بعضه مــن  مقتطفــات 

معزز توره ابنة الفقيد: 

ــا مشــتاقة  ــي وأن ــت حيات )لقــد قضي

لوالدي، لم نجتمع، لم نكن سوية، لم 

ــاة  ــى جنــب، دائمــا كانــت حي  إل
ً
ــا نكــن جنب

ــاد  ــجون... ع ــي الس ــرعية أو ف ــر ش ــي غي أب

ــا الفاشــية  ه ــي تســود في ت ــى املناطــق ال إل

أن  يجــب  ــن  حي ــي  ف ــي،  حال ال الوقــت  ــي  ف

ــا،  ــة هن ــي املهيمن ــة ه ــون الديمقراطي تك

ــم  كفاحه الناجــون  يضاعــف  ســوف 

ي سام عندما يتم  وسيستريح والدي ف

ــي...  ــي هــذه األرا�ض ــة ف ــاء الديمقراطي ن ب

ــل( جزي  بالشــكر ال
ً
وأتقــدم لكــم جميعــا

الشــعوب  حــزب  رئاســة 

ــي: ل تمل ســيزاي  ــي-  الديمقراط

ــر  أكب مــن  ــوره  ت تســليم  كان  )لقــد 

أعــزي  ـــ68،  ال ــل  جي ــي  ومناضل ــوار  ث

ــر  ي ــه... األصــل هــو تغي ــه وأصدقائ ت ل عائ

العمــل  ــة  ي ــخ، فقــد وجــدت إمكان التاري

كان  لقــد   ،
ً
جــدا ــرة  قصي ــرة  لفت معــه 

املفعــم  بكفاحــه   
ً
جميعــا ــا  ن ل  

ً
ــاال مث

ــى  ــذي ق�ض  للفكــر ال
ً
ــدا باألمــل، كان رائ

ــخصيته  ــال، ش ــن األجي ي ــوة ب ــى الفج عل

جديد وتوســعه وتحتل  ي بال كانت تلتق

الصــراع. ــي  ف الصــدارة 

لذكــراه،  ــرام  باحت ــي  انحن

 
ً
ــا تمام وللســام.  ــا  تركي ــة  لديمقراطي

 
ً
كتفــا بحــركات   68 ـــ  ال ــل  جي ســار  كمــا 

ــوم  ي ال نواصــل  الفاشــية،  ضــد  ــف  لكت

ــف. يجــب   لكت
ً
الفاشــية كتفــا ــة  محارب

ــرة،  بغي ــراث  املي ــذا  ه ب ــي  نعتن أن  ــا  علين

ــم،  الظل ي  ســننه الفاشــية،  ســنهدم 

ــوا. يجــب أن  ــا ملــن رحل فليكــن هــذا وعدن

ــي  نأخــذ كفــاح الشــعبين الكــردي والترك

ــى أبعــد مــن  ــة إل حري مــن أجــل الســام وال

ــر. ي بكث ــك  ذل

درب  األضــواء  ــر  ي لتن أقــول  واآلن 

ــم  إبراهي تشــايان،  ماهــر  ــق  صدي

ــش.( غزمي ــز  ي ن دي و  ــا  كايباكاي

ــت  القي ــي  ل تمل كلمــة  بعــد  ومــن 

عضــو  ــاش  ت ــر  َب آل ــل  قب مــن  كلمــات 

التضامــن  حــزب  ــادة  قي ــس  مجل

ــة  ــج املتحدث ــةODP، كلســتان كل حري وال

ــة  باســم مؤتمــر الشــعوب الديمقراطي

ــس املشــترك  ي ــاي الرئ ــوري غون HDK، ن

أن  ــث  حي ــن،  وآخري الشــعب،  ــوت  لبي

الســير  ــى  عل أكــدت  الكلمــات  ــع  جمي

كفاحــه.  ــة  ومواصل الراحــل  درب  ــي  ف

ــر مــن  ي وقــد حضــر التشــييع أيضــا الكث

واملؤسســات. ــات  جمعي ال

اآلالف  قــام  ــن  ي التأب مراســم  بعــد 

ــازة،  جن ال ــف  خل ــرة  املقب ــى  إل بالســير 

ــا  ه ي عل ــب  ت
ُ

ك ــرة  ي كب ــة  الفت ــم  تتقدمه

ــع،  »املصان ــوره  ت تســليم  شــعار 

ــيء  حقــول، القــوة السياســية، كل �ض ال

ــى  ــذي ُردد عل ــك« وال يكــون عمل ســوف 

ــواه  مث ــى  إل ــوره  ت ليودعــوا  لســانهم، 

ــة  ــر بالهتافــات والشــعارات األممي األخي

ــرى  ث ــث ُوري ال ــي، حي ــد واألغان والقصائ

ســنان  ــه  درب ــق  صدي ــح  ضري ــب  بجان

ــة  ــرة تكي ــي مقب جمغيــل Sînan Cemgîl ف

ــره  ــى قب ســلطان كاراجــا أحمــد، ورش عل

ــز  ي دن ــه  رفيقي ــري  قب ــراب  ت مــن  ــة  حفن

أنقــرة  ــي  ف أصــان  ويوســف  ــش  غزمي

1972م.  عــام  أعدمــا  ــن  اللذي

ــي الشــهير صــالح  وأرســل السيا�ش

ــجن  س ــي  ف املعتقــل  ــاش  دميرت ــن  الدي

ــي  ــي رســالة عــزاء، فيمــا يل ــه الترك أدرين

ــا: نصه

ــة  ل لعائ التعــازي  بأحــّر  أتقــدم 

تســليم  ــز  العزي درب  رفــاق  ــع  وجمي

ــوري. ث ال النضــال  رواد  أحــد  ــوره،  ت

ــذه  ه ب وفخرهــم  ــم  ه حزن أشــاركهم 

املشــرقة.  ــة  الثوري ــاة  حي ال

ــي  ف ــة  أمان ــه  أحامــه ونضال ــه،  ميراث

ــا. أعناقن

.
ً
ليكن طريقكم نيرا

ــر  ي الكب ــي  أخ ــم،  الدائ ــي  امتنان مــع 

. ) تســليم

ــي –  ــي الديــن شــيخ آل م مح كمــا تقــدَّ

ــي  ــدة الديمقراط ســكرتير حــزب الوحـ

ــع  ــى جمي ــي ســوريا بالعــزاء إل الكــردي ف

صديقــه  ورفــاق  وأصدقــاء  ــاء  أقرب

ٍة  رســال ــر  عب ــوره،  ت تســليم  الراحــل 

ــد كان  ــى أن الفقي  عل
ً
ــة، مؤكــدا بالكردي

 
ً
مناهضــا لإلنســان،   

ً
ــا ومحب  

ً
ــا معروف

مــن   
ً
مناضــا ــة،  والعنصري للفاشــية 

 
ً
ــا ــة واملســاواة بإخــاص، محب حري أجــل ال

ــن  الكادحي عــن   
ً
ومدافعــا األم  ــه  للغت

ــى  عل ــه  أن ــى  إل أشــار  كمــا  والشــعوب، 

ــا  ــي تركي ــردد، ف ، ودون ت
ً
ــا ــدار /60/ عام م

ــى  ضح ــة،  والغرب األوســط  والشــرق 

ــا  قضاي عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  ــه  بحيات

واإلنســانية.   الســلم 

رحيل السيا�شي الكردي ... تتمة
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مع أمريكا كانت بداعي الدفاع عن النفس 

االنفصــال  بنيــة  وليســت  اإلرهــاب  ودحــر 

عــن ســوريا أو توظيفهــا فــي معــاداة حكومــة 

دمشــق أو املعارضــة الســورية، بــل دعــت 

»قســد« وغطائها السيا�ضــي مجلس ســوريا 

الذاتيــة  واإلدارة  »مســد«  الديمقراطيــة 

كافــة  حــول  معهــا  للحــوار  التــزال  و   
ً
مــرارا

املســائل واملشــاكل.

وجماعــات  الحكــم  أهــل  مــن   
ٌ
أوســاط

الســوري- اإلخوانــي،  معارضــة واالئتــاف 

ونتائــج  فشــلهم  تعليــق  فــي  مصــرون 

علــى  ومآســيها،  البلــد  دمــار  فــي  دورهــم 

بــل  الكرديــة«،  »االنفصالفوبيــا  شــماعة 

ويلتقــي أكثريتهــم مــع أجنــدات الطورانيــة- 

أي  علــى  القضــاء  فــي  التركيــة  اإلخوانيــة 

تحررهــم. فجــر  وبــزوغ  ـــرد 
ُ

للك نجــاٍح 

ومتزعمــي  عناصــر  يخجــل  ال 

ومســؤولون  لتركيــا  مواليــة  ميليشــيات 

نيايشــين  رفــع  مــن  مزعومــة  ملعارضــٍة 

العثمانييــن والعلــم الترـكـي فــوق رؤوســهم 

وعلــى  الســاحات  وفــي  مكاتبهــم  وضمــن 

بــل  مبانــي مؤسســات مناطــق ســيطرتهم، 

ودون حيــاء وضــع البعــض منهــم فــوالرات 

مــن  بربطــات  ملونــة-  تركمانيــة   - عنــق 

البعــض  دعــوة  عــن  عــدا  الترـكـي؛  العلــم 

 عــن الســورية 
ً
للتعامــل بالليــرة التركيــة بــدال

فــي بعــض املناطــق وغيرهــا مــن ممارســات 

قبــول أنشــطة ســيادية تركيــة علــى أجــزاء 

خطابــات  ورفــع  ســوريا،  مــن  واســعة 

لـــ »الزعيــم أردوغــان«. التبجيــل والطاعــة 

 
ً
ليس بدافع الحرص على ســوريا أرضا

بــل  بـــ )االنفصاليــة(،  ـــرد 
ُ

ُيتهــم الك  ،
ً
وشــعبا

لتبريــر االعتــداء عليهــم وتجاهــل حقوقهــم 

وإقصائهم من املشــاركة في رســم مســتقبل 

البلــد، ومــا حجــم العــدوان علــى مناطقهــم 

والتغييــر  والجرائــم  االنتهــاكات  وممارســة 

الديموغرافــي بحقهــم إال دليــل ســاطع علــى 

ذلــك.

واإلســاموين  الشــوفينيين  منطــق  فــي 

»أبنــاء  معاضــدة  لهــم  يحــق  الحانقيــن، 

جلدتهــم وإخوانهــم فــي الديــن« والتدخــل فــي 

شؤونهم، بمشارق الدنيا ومغاربها،! ولكن 

يتضامــن  أن   
ٌ
الكــردي وخيانــة حــراٌم علــى 

ويســاند أخــاه الكــردي أينمــا كان، وإن قــد 

وقــع عليهــم ظلــٌم تاريخــي بتقســيم أرضهــم 

بيــن أربعــة دول، ورغــم احترامهــم للحــدود 

الناشــئة  البلــدان  إلــى  الدوليــة والنتمائهــم 

علــى أنقــاض الدولــة العثمانيــة.

الشــعب  ومصلحــة  البلــد  يفيــد  ال 

الحــوار  ســوى  مكوناتــه  بــكل  الســوري 

ودورهــم  وجودهــم  ُبــل 
َ

ق
َ
وت ـــرد 

ُ
الك مــع 

 – ســوري  حــوار  إطــار  فــي  وحقوقهــم 

ســوري عــام يف�ضــي إلــى عمــٍل جــدي لحــل 

املســتفحلة. الســورية  األزمــة 

االنفصالفوبيا الكردية ... تتمة

ي أور�ب 
ف

الية الكردية � ملانية حول أوضاع الب
أ
دينة كولن ال عية كوماكر �ب ي �ب

ف
حوار �

ــي  هورام طاهــر  مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي

ــي  بارزان مســعود  ــس  ي الرئ ــل  ممث

ــر،  ج ــي امله ــردية ف ـ
ُ

ــات الك جالي ــؤون ال لش

ــي، حضــر  ــوم الســبت 16 تشــرين الثان ي

أحــزاب  منظمــات  ــي  ممثل مــن  عــدد 

ــي  ف متواجــدة  وكردســتانية  ــة  كردي

ــى جمعيــات وفعاليــات   إل
ً
ــا، إضافــة أوروب

 
ً
ــا حواري لقــاًء  ــدة،  عدي ــة  وثقافي ــة  ي مدن

ــة  ن مدي ــي  ف كومــكار  ــة  جمعي بمقــر 

ــة  ي جال ال أوضــاع  حــول  ــة،  ي األملان ــن  كول

ــا. أوروب ــي  ف ــة  الكردي

ــل  قب مــن  ــرة  ي كث مداخــات  دمــت 
ُ
ق

ــة  ي جال ال أوضــاع  حــول  حضــور  ال

ــا  ه بين مــن  كان  ــا،  أوروب ــي  ف ــة  الكردي

ــدة  الوحـ حــزب  مــن  ألعضــاٍء  مداخــات 

ــى: ــف عل ــي(، وركــزت بشــكٍل مكث )يكيت

ــم  ي إقل رئاســة  تواصــل  ضــرورة  1ـ 

ــف  مختل مــع  العــراق  كردســتان 

ــة  الكردي السياســية  حركــة  ال أطــراف 

املســاواة،  قــدم  ــى  عل والكردســتانية 

ــد  وتوحي ــا  ه بين التقــارب  ــى  عل والعمــل 

ــف  مختل ــن  ي ب جمــع  وال ــا,  صفوفه

ــة  ي جال لل ــدة  فائ ــه  في ــا  مل االتجاهــات 

ــا. أوروب ــي  ف ــة  الكردي

واألوســاط  األطــر  ــن  ي ب ــب  التقري ـ   2

ودعــم  ــا،  أوروب ــي  ف ــة  الكردي ــة  الثقافي

ــة واالهتمــام  ــة والثقافي النخــب العلمي

ــم. ه بنتاجات

كردســتان  ــم  ي إقل مســاعدة  ـ   3

ــي  ــة-  ف ــة الكردي ي جال ــاء ال ن العــراق – ألب

ــا )دراســات  ــي أوروب ــة ف ي ــح مراكــز مدن فت

وأبحــاث(. واستشــارات 

عــدد  حــول  حضــور  ال توافــق  وقــد 

ــق  يتعل فيمــا  واألفــكار  ــب  جوان ال مــن 

: ــا  أوروب ــي  ف ــة  الكردي ــة  ي جال بال

ــم  ي اإلقل رئاســة  تعامــل  يكــون  أن   -

ــس  ي مــع املؤسســات واألطــر املنظمــة ول

فقــط. ــخاص  األش مــع 

ــرأة والشــباب  - ضــرورة االهتمــام بامل

واحــدة  امــرأة  وجــدت  ــث  )حي ــا  أوروب ــي  ف

 70 ــي  حوال كان  ــذي  ال حضــور  ال ــن  ي ب

ـــ  ال فــوق  الســاحقة   ــم  ه ــخص, أغلبيت ش

العمــر(. مــن   /45/

ــة  ي جال ال ــات  ن وب ــاء  ن أب ــجيع  تش  -

األحــزاب  ــي  ف لانخــراط  ــة  الكردي

ــة، وخاصــة  ي ــة األملان ي املدن ــات  ي والفعال

ــدة، واالهتمــام بالنخــب  جدي ــال ال األجي

ــا. ه في والناشــئة  ــا  أوروب ــى  إل املهاجــرة 

- العمل عل إطاق قناة تلفزيونية 

ــة وتعمــل  ــة الكردي ي جال ــم بشــؤون ال ت ته

ــن  ي املغترب ــن  ي ب التواصــل  تســهيل  ــى  عل

ــف أجــزاء  ــرد مــن مختل ـ
ُ

ــن الك واملهاجري

ــاة  حي ال ــي  ف واملســاهمة  كردســتان، 

االهتمــام  ــك  وكذل ــة،  االجتماعي

والفــن. ــراث  ت وال ــور  بالفلكل

ى تعاون والتقاء األطر  حرص عل - ال

خــال  مــن  ــا  بعضه مــع  ــات  جمعي وال

وكونفدراســيون  )فدراســيون  تشــكيل 

.)...

ــة  الكردي باللغــة  االهتمــام  ــادة  زي  -

ــي  ف متخصــص  فــرع  أو  مركــز  وإقامــة 

. ــة  الكردي اللغــة  جمــع  مل ــا  أوروب

ان ـرد كردستان إ�ي
ُ
ي كولن تتضامن مع ك

ف
الية الكردية � الب

 ،2019 ــي  الثان تشــرين   23 الســبت 

 ، ــة  ي األملان ــن  كول ــة  ن مدي مركــز  ــي  ف

ــة  ي جال ــات ال ن ــاء وب ن ــات مــن أب حضــر املئ

ــه  ي إل دعــا  ــذي  ال اعتصــاٍم  ــي  ف ــة  الكردي

كردســتان  أحــزاب  هفــكاري  مركــز 

ــد  التندي بشــعارات  وهتفــوا  ــران،  إي

وقمــع  ــرد،  ـ
ُ

الك النشــطاء  بإعــدام 

ــي  ف ــن  ي ي املدن واحتجاجــات  مظاهــرات 

وصــور  الكــردي  ــم  العل ــن  رافعي ــران،  إي

. ــة  ي اإليران الســلطات  قمــع  ــا  حاي ض

 
ً
كلمــة ســلطان  الســيد  ــى  ألق وقــد 

حــزب  ال باســم  ــة  ي األملان باللغــة 

ــى  ــران، إل ي – إي ــي الكردســتان الديمقراط

ــد  للتندي ــت  ألقي خــرى 
ُ
أ كلمــاٍت  ــب  جان

حــراك  ال وقــع  ــي  اإليران باالســتبداد 

. ي لســلم ا

أحــزاب  ــي  ممثل مــن  عــدد  تواجــد 

ــف  مختل مــن  وكردســتانية،  ــة  كردي

االتحــاد  رفــاق  ــم  ه من كردســتان،  أجــزاء 

حــزب  وال ي  الكردســتان ــي  الوطن

ــا  تركي  - ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

ــة وحــزب الوحــدة  حري حــق وال وحــزب ال

ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

. وغيرهــم

ف اني�ي �ي ف الإ  مع املتظاهر�ي
ً
بيل تضامنا ي أر

ف
اعتصام �

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  شــاركت 

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل العــراق 

العامــة  ــة  املفوضي مقــّر  أمــام  اعتصــاٍم 

ــل،  ي أرب ــة  ن مدي ــي  ف  UN املتحــدة  لألمــم 

 
ً
ــا ــي 2019، تضامن األحــد 24 تشــرين الثان

ــن الســلميين،  ي ي ــن اإليران مــع املتظاهري

ــن  الذي ــران،  إي كردســتان  ــاء  ن أب ومــع 

ــر النظــام االســتبدادي. ي ــون بتغي ب يطال
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فــي ســوريا  ـــرد 
ُ

للك تنظيــم سيا�ضــي  أول  تأســس  أن  منــذ 

أن  رغــم  تاحقهــم،  »االنفصــال«  تهمــة  كانــت   ،1957 عــام 

برنامجه كان يهدف إلى نيل »الحقوق السياســية والثقافية 

البــاد  وحــدة  إطــار  فــي  الكــردي  للشــعب  واالجتماعيــة« 

وبالنضــال السيا�ضــي الســلمي؛ فقــد ُوجهــت تهمــة )اقتطــاع 

جزء من األرا�ضي الســورية وإلحاقها بدولٍة أجنبية( لآلالف 

ـــرد فــي ســجون ومحاكــم ســلطة البعــث، 
ُ

مــن املناضليــن الك

جبيــن  علــى  الدولــة(  أمــن  علــى  )خطــر  مقولــة  صقــت 
ُ
ول

ـــرد، 
ُ

اآلالف مــن الطلبــة والعامليــن فــي ســلك الدولــة مــن الك

أمنيــة-  قــره قوشــية  بقــرارات  مــن مواقعهــم  بغيــة فصلهــم 

عنصريــة  ومشــاريع  والتعريــب  االضطهــاد  عــدا  حكوميــة، 

أرضهــم. علــى  التاريخــي  ـــرد 
ُ

الك اســتهدفت وجــود 

الــوالدة  منــذ  )االنفصاليــة(  بـــ  زال  وال  ُمتهــٌم  فالكــردي 

وعليــه إثبــات العكــس! وفــق منطــق الشــوفينيين مــن العــرب 

النجاحــات  تلــك  لهــم  ــُرق 
َ
ت لــم  الذيــن  والفــرس،  والتــرك 

ـــرد فــي شــمال ســوريا 
ُ

النســبية واملكتســبات التــي حققهــا الك

النفــس  عــن  دفــاٍع  مــن  مضــت،  ســنوات  ثمانــي  خــال 

وتأســيس إدارة ذاتيــة وانتصــارات علــى جحافــل اإلرهابييــن 

دولــي. وتضامــٍن  واهتمــاٍم 

ـــرد بجميــع أطرافهــم السياســية مشــاريع 
ُ

ليــس لــدى الك

انفصاليــة، ســوى مشــروع الدولــة الامركزيــة أو الفدراليــة 

وبأدنــى صيغــة عمليــة هــي »اإلدارة الذاتيــة« التــي ال تدخــل 

فــي خانــة االنفصــال بجميــع معاييــر علــم السياســة والفكــر، 

بــل هــي صيغــة ُمثلــى للــدول ذات التعدديــة اإلثنيــة والدينيــة، 

والتــي شــهدت حكومــات مركزيــة اســتبدادية علــى مــّر عقــود، 

وكذلــك حقائــق ووقائــع الجغرافيــا والديموغرافيــا ال تمنــح 

ـــرد فــي ســوريا فرصــة تأســيس إقليــم متصــل ومتماســك 
ُ

الك

موحــد فــي شــمال ســوريا يؤهلهــم لانفصــال عنهــا.

لــم يأتــي الكــردي بأمريــكا إلــى ســوريا، وال بقــراره ســتخرج! 

 
ً
مكرهــة خرجــت  األمنيــة  واملؤسســات  الســوري  فالجيــش 

الحركــة  ضغــط  تحــت  ســوريا  وشــرق  شــمال  مناطــق  مــن 

االحتجاجيــة ونشــاط مــا ســمي بـــ )الجيــش الســوري الحــّر( 

م 
َّ
الــذي تفــكك أمــام ميليشــيات إســامية راديكاليــة، بــل وســل

اإلرهابييــن،  والنصــرة  داعــش  لتنظيمــي  شاســعة  مناطــق 

ل تحالــٍف دولــي ملناهضــة اإلرهــاب 
ُ
ــك

َ
ش

َ
األمــر الــذي اســتدعى ت

بقيادة أمريكا، والذي ساند وحـــدات حماية الشعب واملرأة 

YPG-YPJ فــي تحريــر كوبانــي مــن داعــش وفيمــا بعــد مســاندة 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« فــي تحريــر شــرق الفــرات 

بالكامــل وإعــان النصــر علــى داعــش فــي الباغــوز، دون أن 

عناصرهــا  صــدر  علــى  األمريكــي  العلــم   
ً
يومــا »قســد«  ترفــع 

فــي  أو مقراتهــا أو علــى مبانــي مؤسســات اإلدارة الذاتيــة أو 

املكاتــب واألماكــن العامــة، فالعاقــة الكرديــة 

االنفصالفوبيا الكردية 
مشاعة الفاشلني واملعتدين

حماضرة لألملانية آنا هوفمان عن املرأة الكردية

رحيل السياسي الكردي الرتكي املعروف تسليم تـوره 

ــوم  ــة، ي ــون األملاني ــة ب ن ــي مدي ف

ــي، ألقــت  االحــد 10 تشــرين الثان

 Anne( هوفمــان  ــا  آن الســيدة 

ــا،  ي Hoffmann( مــن كاســل – أملان

ــة  الكردي ــرأة  امل حــول   
ً
محاضــرة

مناطــق  ــي  ف ســوريا،  ــي  ف وتميزهــا 

عــن  وغيرهــا؛  ــك  وديري ــي  ان كوب

ــدة  جدي ــة ال ــرأة الكردي حقيقــة امل

جــاالت، وعرضــت  ــف امل ــي مختل ف

ــا خــال خمســة  ه ت  عــن جول
ً
فلمــا

ــى  إل  2018 ــي  الثان أشهر)تشــرين 

اذار2019(. ــة  اي نه

ــم  الفل عــرض  ــاء  ن أث

العــدوان  عــن  هوفمــان  ــت  تحدث

ــا  ه ت جول ــل  تفاصي وعــن  ــي  الترك

ــة  الكردي ــرأة  امل عــن  ــا  ه وانطباعات  15

ي ترجمة وإعداد: آرا حج

ي 8 حزيران عام 1939، ببلدة  ولد تسليم توره ف

ــي   ف
ً
ــوا ــح عض ــة، وأصب ــا التركي ي ــة مات ــاداغ – والي اكش

ــا عــام 1969, حيــث ُعــرف بأحــد أهــم  حــزب عمــال تركي

ــم  ه ــراك، اليســاريين من ــن السياســيين األت ي األســماء ب

بشــكل خــاص.

 ،1965 عــام  اكشــاداغ  ــة  بلدي لرئاســة  انُتخــب 

ــدة  جري ــر  لتحري  
ً
رئيســا الوقــت  نفــس  ــي  ف وعمــل 

ــي  ــت تصــدر ف ــخاش«، كان ــة تعــرف باســم »خش ي محل

ــا. ي مات

ــا،  ي ــجن مات ــي س ــه، ووضــع ف ات ــم بســبب كتاب حوِك

بســبب  ــه،  أصدقائ مــن  ســٍت  مــع  ــه  اعتقال بعــد 

ــرج  ف
ُ
ــد أ ــام 1969، وق ــرت ع ش

ُ
ــة ن ــى مقال ــم عل توقيعه

ــي  ــة أشــهر. وف ــي أول جلســة محاكمــة بعــد ثاث ــه ف عن

ــة  ي البرملان ــات  لانتخاب  
ً
ــحا مرش كان  العــام  نفــس 

ــحب  ــه س ــا، إال أن ي ــي مات ي املســتقل( ف عــن )االشــتراك

ــات.  االنتخاب ــاء  ن أث ترشــيحه 

ــر  ــش تحري ــي تأســيس جي ــي عــام 1971 شــارك ف ف

ــا  ــش ورفاقيهم ــز غزمي ــع ديني ــا )THKP( م ــعب تركي ش

ــار 1971 وبعــد تفــكك  ــي أي ــن. وف 14 اآلخري

.  Jînwar النســائية  ــة  القري عــن  خــاص  وبشــكل  ــة،  ي حال ال األوضــاع  ــي  ف

مــن  ــه  ب أغل كان  ــذي  ال حضــور  ال أســئلة  ــى  عل هوفمــان  ــت  أجاب

ــى جانــب  ــة إل ــرد، وقــد أقيــم معــرض للكتــب والصــور الفني ـ
ُ

األملانيــات والك

حاضــرة. امل إلقــاء 


