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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.

»علينــا أن نتقبــل مراجعــة تاريخنــا بــكل مــا فيــه مــن غــث وثميــن، وأن 
نواجــه الحقائــق دونمــا تحيــز وال تعصــب...« 

د. محمد شحرور
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/315/ كانون األول 2019 م - 2631ك          الثمن: 150 ل.س

عامٌ آخر على جرحنا السوري النازف... عنفٌ مستمر وانسدادٌ يف األفق

ــدُّ  ُع َي كان  وأينمــا  ســوري  أي  عــلَّ 
َ
ل

ــذ مــا يقــارب تســعة  ــا، من ه ي ــام بليال األي

ــي وضــع  ــق أمــٍل ف  وراء بري
ً
ــا أعــوام، الهث

 
ً
ــا ــا عام ــد أمضين ــا ق ــده؛ وه ل ــة ب حــٍد ملحن

ــزال  والي ــازف،  ن ال ــا  جرحن ــى  عل آخــر 

ــي  ــا وينهــش ف العنــف يحصــد أرواح أبناءن

ــا. بلدن جســد 

ــرة  ــج املري رغــم كل الظــروف والنتائ

ــي ســوريا  ــزاع ف ن عــد أطــراف ال ــم تتعــظ َب ل

ــاب عمــٍل جــاد  ــي غي ــة، ف مــن هــول الكارث

ــل حــواٍر ســوري- ســوري  مــن أجــل تفعي

ــل  ــي مــا، ب ــي درب حــٍل سيا�س أو الســير ف

ــا وإن  ه ــي اشــتراطاتها ومراهنات ــي ف تم�س

ــة؛ فــأركان االســتبداد  بدرجــاٍت متفاوت

ــاد  ــات الجه ــي الســلطة وأمــراء ومرجعي ف

ــى  ــي عل 2 اإلســامي السيا�س

منتدى حواري يف كوباني... نقاشات حول حماور 
اجتماعية واقتصادية ومعيشية وقانونية وسياسية

منتــدى  كوبانــي  مدينــة  فــي  انعقــد 

حــواري، بقاعــة حديقــة »رونــي وار«، يومــي 

11-12 كانون األول 2019، بإدارة وتنظيم 

 
ً
وتلبيــة كوبانــي  مقاطعــة  مثقفــي  اتحــاد 

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  مــن  لدعــوٍة 

حــول توحيــد الصــف الكــردي، وبحضــور 

وشــخصيات  سياســية  أحــزاب  ممثلــي 

وبغيــاب  وحقوقيــة،  وثقافيــة  اجتماعيــة 

أحــزاب ENKS التــي وجهــت الدعــوة إليهــا 

.
ً
أيضــا

حــول  واملداخــات  النقاشــات  دارت 

محــاور اجتماعيــة واقتصاديــة ومعيشــية 

غنيــة  كانــت  حيــث  وسياســية،  وقانونيــة 

واملقترحــات،  6 باألفــكار 

عفرين حتت االحتالل: القتل العمد والوفاة قهرًا، انتهاكات وجرائم... /40/ مليون دوالر خسائر موسم الزيتون
ــا  ــكا وروســيا وأوروب حكومــات أمري

ــا  تركي ــة  رعاي عــن  الطــرف  تغــض 

ورئيســها رجــب طيــب أردوغــان لإلرهــاب 

مــرأى  وأمــام  اإلســاميين،  ــن  واملتطرفي

ــى  عل ــر  ي تداب َتخــذ 
ُ
ت ــم،  العال ومســمع 

ــي ســياق  ف ــة  ــة وناحي مســتوى كل قري

ــة  ي العدائ ــا  تركي سياســات  ــق  تطبي

ــي  ــرد ف ـ
ُ
ــال الك املمنهجــة واملعتمــدة حي

، بصــرف 
ً
ــا تمام هم  ِ

ّ
ــن، ألجــل شــل عفري

ــول هــذا الكــردي أو ذاك  النظــر عــن مي

ــا. ه أعوان مــن  كان  وإن 

 – ــي  اإلعام ــب  املكت رصــد  وقــد 

الديمقراطــي  ــدة  الوحـ عفرين/حــزب 

ــون  ــي ســوريا خــال شــهر كان الكــردي ف

ــاكات  ه ت االن مــن  ــد  العدي  ،2019 األول 

ــي ظــل  ــي املنطقــة ف ــة ف ــم املرتكب والجرائ

ــي. الترك ــال  االحت
ً
القتل العمد والوفاة قهرا

ــد  ــر محم ــد بك ــدام الشــاب محم - إع

ــة  )جــده حســين بكــر(- عــازب مــن قري

- مــن 
ً
ــا ــن وعمــره /21/ عام ــا بعفري ي دمل

ــوم  ــي إدلــب، ي ــر الشــام ف قبــل هيئــة تحري

 
ً
ــا ــون األول 2019، رمي ــس 12 كان الخمي

ــرأس،  ال ــي  ف 5 بالرصــاص 

أول منتدى عاملي لالجئني يف جنيف، تفاؤل أممي... 
شكوك حول أعداد الالجئني السوريني يف تركيا

املتحــدة  األمــم  قصــر  ــي  ف انعقــد 

ــى  عل السويســرية  جنيــف  ــة  ن بمدي

ــون األول/ ــام 16- 18 كان ــة أي مــدار ثاث

ــي  عالم ــدى  منت أول   2019 ديســمبر 

ــف  ـــ /3/ أل ــن، كاجتمــاع ل ي حــول الاجئ

دول  ورؤســاء  ــن  ي الجئ ــن  ي ب مشــارك، 

املتحــدة  لألمــم  وقــادة  وحكومــات 

ــة  ــة وملنظمــات تنموي ي وملؤسســات دول

ــي. ــي مجتمــع مدن ورواد أعمــال وممثل

الســامية  ــة  املفوضي اســتضافت 

لألمم املتحدة لشؤون الاجئين املنتدى 

بالشــراكة مــع سويســرا، وتنســيٍق مــع 

ــا  ي وأملان ــا  ي وإثيوب كوســتاريكا  مــن  كل 

ــا؛ بهــدف  8 وباكســتان وتركي

»ضحايا مجزرة تل رفعت- 2019/12/2- وكالة هاوار«



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 315 /  كانون األول  2019 م - 2631ك قضايا وطنية2

ــا،  ه ّي
َ
غ ــي  ف ــي  تم�س املعارضــة  ــد  صعي

ــة  ي ــك التنظيمــات اإلرهاب ل ــى ت  إل
ً
إضافــة

ــي  ت وال مــن داعــش والنصــرة وغيرهمــا 

 
ً
خطــرا األرض  ــى  عل وجودهــا  تشــكل 

ــث  ، حي
ً
 وشــعبا

ً
ــة ــى ســوريا دول  عل

ً
دائمــا

محافظــة  ــي  ف ــر  األكب ــا  ه ت كتل تمركــزت 

 
ً
أعمــاال  

ً
مؤخــرا شــهدت  ــي  ت ال ــب  إدل

قتالية ساخنة أدت لحركة نزوح كبيرة 

ي وقٍت كان باإلمكان فيه  من املدنيين، ف

ــن  ــي املدنيي ــاة ومآ�س التخفيــف مــن معان

ــن  ي ــوا، باالتفــاق والتنســيق ب أينمــا كان

مــن   
ً
ــدال ب ــة  الفاعل ــة  ي الدول القــوى 

ــا  ه أجندات ــح  لصال ــم  ه ات معان ــر  ي تجي

ــن،  ي ــف الاجئ ــي مل ــزاز ف ت الخاصــة واالب

وذلــك بتنفيــذ بنــود قــرار مجلــس األمــن 

، املتعلقــة 
ً
ــا ي ــه دول ي /2254/ املجمــع عل

مهــد األجــواء 
ُ
ــي ت ي، والت باملجــال اإلنســان

 إلنجــاح الحــوارات واملفاوضــات.
ً
ــا ي فعل

ــب  ــي املري ــدور الترك ــى ال بالعــودة إل

أخضــع  ــذي  وال الســوري،  الشــأن  ــي  ف

ي املعارض  االئتاف السوري – اإلخوان

ــرار  وامليليشــيات الســورية املســلحة لق

املناطــق  ــك  ل ت ــت  تحول فقــد  أنقــرة، 

املســماة  الغــزو  ــات  ي لعمل الخاضعــة 

ــع  ب ــون، ن ت ـــ )درع الفــرات، غصــن الزي ب

ــر  غي ــر ومناطــق  توت ــؤر  ب ــى  إل الســام( 

ــان،  ت والفل ــى  الفو�س تســودها  ــة،  آمن

ــم   وجرائ
ً
ــاكاًت واســعة ه ت ــل وشــهدت ان ب

بحــق  اإلنســانية  ضــد  ــم  وجرائ حــرب 

ى  رد ومكوناٍت أخرى، إلجبارهم عل ـ
ُ
الك

ــي  ــر ديمغراف ي ــدف إجــراء تغي ــزوح، به ن ال

الوجــود  وأن  الســيما  للمنطقــة؛ 

ــر  ي ــف معاي  بمختل
ً
ــاال ــدُّ احت َع ــي ُي الترك

ــي  ــة، وبالتال ي ــق الدول ي ــن واملواث ي القوان

تتحمل حكومة أنقرة كامل املسؤولية 

. ــا ه عن

ــن  ي حدث 2019م  عــام  َد  ــِه
َ

ش وقــد 

ــة  »الدول هزيمــة  أولهمــا  ــن،  كبيري

اإلســامية- داعــش« املزعومــة وإعــان 

ــل  ــي شــهر آذار مــن قب ــا ف ه ي االنتصــار عل

»قســد«  ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات 

ــي املناهــض لإلرهــاب،  ــف الدول والتحال

ــا بالباغــوز، وثانيهمــا  ه ــي آخــر معقــٍل ل ف

ي/تل أبيــض و  ــي كــري ســب غــزو منطقت

ــا  ــن مــن قبــل تركي ســري كانيــه/رأس العي

ــا مــن امليليشــيات اإلســامية  ه ومرتزقت

األول،  تشــرين  شــهر  ــي  ف املتطرفــة 

»قســد«  ـــ  ل غــدٍر  ــة  بمثاب جــاء  ــذي  وال

ــدى  ل ا  ســوري شــرق  شــمال  ــات  ومكون

قــرار ســحب  ــة  اتخــاذ اإلدارة األمريكي

قواتها من املنطقتين وإعطائها الضوء 

ــذي  ــا ال ه ــذ عدوان ــرة بتنفي األخضــر ألنق

ــف  أل  /300/ ــي  حوال ــر  تهجي ــى  إل أدى 

ــا  الضحاي وآالف  ــن  ي ي املدن مــن  نســمة 

الدمــار  وإلحــاق  ــى  والجرح الشــهداء 

واملحــات  ــازل  واملن ــة  التحتي ــى  بالبن

ــكات. ل واملمت العامــة  واملرافــق 

ــزال دور »قســد« واإلدارة  كان وال ي

ــي  ــا ف ه ــدة ل ــة وقــوى سياســية مؤي ي الذات

 للســلم 
ً
شــمال وشــرق ســوريا حافظــا

 
ً
ي وأسس العيش املشترك وحاميا األهل

ــب دورهــا  ــى جان إل الســورية،  للحــدود 

 
ً
ــة اإلرهــاب، إضافــة ــي محارب املحــوري ف

ــى  عل ــاء  والبن ــي  اإليجاب دورهــا  ــى  إل

ــي بشــكٍل عــام.  ــد الوطن الصعي

ــي  ف  
ً
ــادة كمــا شــهد العــام 2019م زي

ــاة شــعبنا الســوري، مــن تدهــور  معان

واملعيشــية  ــة  االقتصادي األوضــاع 

ــة،  املاضي األشــهر  خــال  حــاد  بشــكٍل 

ــا. ــدة ال مجــال لذكرهــا هن ألســباٍب عدي

ي،  بعد كل ما جرى من وياٍت ومآ�س

ــى  إل الســاعة  إرجــاع عقــارب  يمكــن  ال 

ــي العــام 2020م، فــا يمكــن  ــا ف تن ــوراء، ِب ال

اســتتباب  األشــكال  مــن  شــكٍل  ــأي  ب

ا  ــي ســوري األوضــاع وتســوية النزاعــات ف

ــا؛ وحــرٌي   م
ٌ

ــده طــرف ــذي يري بالشــكل ال

بالدرجــة   - الســورية  بالحكومــة 

ــة،  ــى- تحمــل مســؤولياتها الوطني األول

ــي  ــار األمن ــى الخي ــا عل والكــف عــن رهانه

إنجــاح  ــى  عل لتعمــل  العســكري،   –

بإشــراف  ــاد  ب ال ألزمــة  ــي  سيا�س حــٍل 

ــل الحــوار  ُب
َ
ق

َ
األمــم املتحــدة، الســيما ت

واملفاوضات مع »قسد« واإلدارة الذاتية 

ــراف  االعت يضمــن  بمــا  جــدي  بشــكل 

ــى  ــات عل ــا وحفــظ الحقــوق والواجب ه ب

ــٍة  دول أســس  وضــع  نحــو  ســواء،  حــٍد 

ــح  تمن ــة  ديمقراطي ــة  تعددي ــة  المركزي

ــا  ه ــا، من ه ــا وتحمي ــات حقوقه كافــة املكون

ــة املشــروعة للشــعب  الحقــوق القومي

ــاد. ب ــدة ال ــي إطــار وحـ الكــردي، ف

ــد،  جدي عــاٍم  ــات  عتب ــى  عل ونحــن 

 اإلفتكار والعمل بحكمٍة 
ً
علينا جميعا

 عــن نزعــات الغــرور 
ً
ــدا ــة، بعي ي وعقان

ــى أن نخفــف  واإلقصــاء والتطــرف، ع�س

ــات  العقب ــل  ونزي شــعبنا  ــاة  معان مــن 

ــي  وأي اســتعصاٍء أمــام العمــل السيا�س

 
ً
ي، ونضع بلسما ي البين والحوار الوطن

ــازف. ن ال ــا  لجرحن

عاٌم آخر ... تتمة

ق سوريا... ي حول شــمال و�ش لمان الأورو�ب ي مب�ن ال�ب
مؤتمر دولي �ن

ن والتفاقيات والمعاهدات الدولية  تركيا ترتكب انتهاكات جسيمة ضد القوان�ي
ى  ــي قاعــة االجتماعات بمبن انعقــد ف

ــون  ــي 11-12- كان ــي يوم ــان األوروب البرمل

العاصمــة  ــي  ف  ،2019 األول/ديســمبر 

 
ً
ــا ي دول  

ً
مؤتمــرا بروكســل،  ــة  البلجيكي

ــٍم  حــول شــمال وشــرق ســوريا، بتنظي

ــة  الكردي الصداقــة  مجموعــة  مــن 

اإلدارة  ــي  وممثل ــي  األوروب ــان  البرمل ــي  ف

ــي  ف ا  ســوري وشــرق  لشــمال  ــة  ي الذات

ــي للدفــاع عــن  ــف الدول ــا والتحال أوروب

ــوان  ــات )AIDL(، وبعن الحقــوق والحري

وشــرق  شــمال  حــول  ــي  دول »مؤتمــر 

ــة  مصداقي ــار  اختب )روجافــا(:  ســوريا 

ــة  برعاي ــك  وذل ــي«،  وعالم ــي  إقليم

ــي  األوروب الخضر/االتحــاد  ــف  تحال

ــف  والتحال  ،)EFA الحر)الخضــر 

االشــتراكيين  ملجموعــات  ــي  التقدم

ــان  البرمل ــي  ف  )S&D( ــن  ي والديمقراطي

ــي. األوروب

ــي  ف املحاضــرات  إلقــاء  جــرى 

ــاث جلســات  ــوم األول، وث ي ل جلســتين ل

ــة،  ــي مــع جلســٍة ختامي ــوم الثان ي ــي ال ف

ــح املؤتمــر بالوقــوف دقيقــة  وقــد افتت

ــن  هفري الشــهيدة  روح  ــى  عل صمــٍت 

ــى  عل ــا  ه صورت ُوضعــت  ــي  ت ال خلــف 

ــة  األمامي الصفــوف  ــي  ف ــي  كر�س

. ر للحضــو

املؤتمــر  أعمــال  ــث كان جــدول  حي

ــي: التال بالشــكل 

ــن أحمــد-  ــاح: مزكي - كلمــات االفتت

اإلدارة  ــة  ي ملمثل املشــتركة  الرئيســة 

ي أوربا،  الذاتية لشمال وشرق سوريا ف

ــي-  ألفون�س 3 فرانســوا 



3الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 315 /  كانون األول  2019 م - 2631ك قضايا وطنية

الخضــر/ ــي  األوروب ــان  البرمل عضــو 

)الخضــر/ الحــّر  ــي  األوروب ــف  التحال

التعليم للجميع( من فرنسا, نيكوالج 

ــي املتحــد  فيلومســون- اليســار األوروب

GUE/ ي  الشــمال األخضــر  »اليســار 

ــاس  أندري الدانمــارك,  مــن   »NGL

ــي االشــتراكي  ــف التقدم شــيدر- التحال

ــن  ي والديمقراطي االشــتراكيين  مــن 

ــر-  ي تورن ــوم  غي النمســا,  مــن   )S&D(

ــذي  التنفي ــي  الدول ــف  التحال ــس  ي رئ

ــات  والحري الحقــوق  عــن  للدفــاع 

.)AIDL (

- اليوم األول:

املوضــوع  ــى:  األول الجلســة 

ــال  ــا للغــزو واالحت »اســتراتيجية تركي

ــي منطقــة الشــرق  ــي ف ــر العرق والتطهي

ــكل  ماي ــور  الدكت أدارهــا  األوســط«، 

:»EUTCC« ــس إدارة ــر عضــو مجل ت غون

ــا  تركي »اســتراتيجية  محاضــرة   -

ــي  العرق ــر  والتطهي ــال  واالحت للغــزو 

ــي الشــرق األوســط«, ألقاهــا ســلمان  ف

ــة  ي ــب مــن اململكــة العرب النصــري- كات

الســعودية.

قــدرة  عــدم  »أســباب  محاضــرة   -

ــي  األوروب واالتحــاد  املتحــدة  األمــم 

املناهــض  ــي  الدول ــف  والتحال ــو  والنات

ــى الغــزو   عل
ً
ــى العمــل ردا لداعــش، عل

ــارد  برن ألقاهــا  ــي«،  الترك العســكري 

ــر خارجيــة فرنســا األســبق،  كوشــنر وزي

ــا حــدود«. ــاء ب ومؤســس مشــارك »أطب

ضــد  ــا  تركي ــم  »جرائ محاضــرة   -

ــى روجافــا«,  إل ــرص  قب مــن  اإلنســانية، 

مافريديــس-  كوســتاس  ألقاهــا 

عــن   ــي  األوروب ــان  البرمل عضــو 

لاشــتراكيين  ــي  التقدم ــف  التحال

ــرص. قب مــن   ،)S&D( ــن  ي والديمقراطي

ــن مــع  ي ــة الاجئ - محاضــرة »اتفاقي

ــى  ــق عل عل
ُ
ــس امل ي ــا, ســيف ديموقل تركي

مــوزاالس-  ــس  ايواني ألقاهــا  ــا«،  أوروب

ــي الســابق.  ان ــر الهجــرة اليون وزي

املوضــوع  ــة:  ي الثان الجلســة 

ــد  كتهدي ــة  التركي ــة  الدول »سياســة 

اســتخدام  ـ   ــي  وعالم ــي  إقليم

ــة«، أدارهــا تســنيم  امليليشــيات الجهادي

 )ULB( جامعــة  ــي  ف محاضــر   - ــوت  ب

: ــة لبلجيكي ا

العســكري  »الغــزو  محاضــرة   -

ــي شــمال وشــرق ســوريا، خطــر  ــي ف الترك

ــا«، ألقاهــا  ــى أوروب ــن إل ي عــودة الجهادي

ــر  ــروزه نهافنــدي - مدي البروفيســور في

ــي  ــم االجتمــاع واملركــز الدول ــد عل معه

ــة  واإلداري ــة  االجتماعي للدراســات 

ــة  ي الدول ــة  ي التعاون الدراســات  )مركــز 

ــا(. ي العل والدراســات 

ــن  ي ا... ب ــي ســوري - محاضــرة »الكــرد ف

ــة«،  ــة واملنظمــات الجهادي الديكتاتوري

ــد. ــا ســامي داوود- باحــث وناق ألقاه

التطــرف-  ــة  ي »عمل محاضــرة   -

ــا  ه ألقت ــول«،  والحل ــج  والنتائ األســباب 

ــد  معه ــي  ف ــة  باحث ي،  شــيل ــي  أميل

EHESS-( اإلســماعيلية  الدراســات 

التطــرف  مرصــد  ــي  ف CNRS( وعضــوة 

. بفرنســا

ي: - اليوم الثان

ــار  ــى: املوضــوع »اآلث الجلســة األول

اإلنســان  وحقــوق  ــة  ي الدول ــة  ي القانون

ــة«،  ــة التركي ــع الدول ــى توسُّ ــة عل ب املترت

ــس  مجل حســن-  ــن  ي مجدول ــا  ه أدارت

ــة: الديمقراطي ســوريا 

ــة  الدول عــدوان  »واقــع  - محاضــرة 

ســوريا«،  وشــرق  شــمال  ــي  ف ــة  التركي

ــة- حــزب االتحــاد  ــرة كوري نظي ــا  ه ألقت

ي. الســريان

ــون  القان ــة  »مصداقي محاضــرة   -

ــات املتعلقــة بشــمال  ــي واالتفاقي الدول

ألقاهــا  روجافــا«،   / ســوريا  وشــرق 

ــل، مــن  ــي- باحــث ومحل تومــاس ماكج

اســتراليا.

ــة  الدول »تشــريع  محاضــرة   -

 – ــة  ي اإلرهاب والجماعــات  لإلرهــاب 

ــي الســوري املدعــوم مــن  ــش الوطن الجي

ــي  ــا«، ألقاهــا أســامة ســليمان )رام تركي

ــر املرصــد  عبــد الرحمــن( مؤســس ومدي

اإلنســان. لحقــوق  الســوري 

ــي  - محاضــرة »املنهجيــة ضــد املــرأة ف

ــة  ــل الدول شــمال وشــرق ســوريا مــن قب

ــة«،  الجهادي وميليشــياتهم  ــة  التركي

ــان حســين. ــة جي ــا الباحث ه ألقت

ــا  تركي »تدخــات  محاضــرة   -

ــا  ــي«، ألقاه ــم العرب ــي العال ــة ف ي العدوان

مصــري. ــي  صحف الهــادي-  نشــأت 

ــة: املوضــوع »حرمــة  الجلســة الثاني

ــا  ه أدارت السياســية«،  ــة  التركي ــة  الدول

ــس  ي ــن وســتهرم- رئ البروفيســورة كاري

ــي  ــة ف ــوم التربوي EUTCC، أســتاذة العل

ــج(. جامعــة بيرغــن )النروي

ــات مــن املنظــور  ي - محاضــرة »تحل

كــرد،  ــا  جي ــدران  ب ألقاهــا  الكــردي«، 

ــة  ي الذات اإلدارة  مستشــاري  ــر  ي كب

ســوريا وشــرق  لشــمال 

ــا  ــف تســتخدم تركي - محاضــرة »كي

ــي زعزعــة اســتقرار  ــي ف اإلســام السيا�س

ــر  ــم, مدي ســوريا«، ألقاهــا غســان إبراهي

ــة«. ــر موقــع »أحــوال تركي تحري

ــي«،  األوروب »العــرض  محاضــرة   -

ــوس, املبعــوث الخــاص  ــر أورن ي ألقاهــا ب

ا. لســوري

- محاضــرة »التدخــات العســكرية 

األســباب  ــي ســوريا:  ف ــرة  األخي ــة  التركي

ــاث  غي ألقاهــا  واملنظــورات«،  ــار  واآلث

.SDC ــي  الرئا�س ــس  املجل نعيســة- 

االتحــاد  »سياســة  محاضــرة   -

ــا وشــمال ســوريا  تركي تجــاه  ــي  الرو�س

ــان  وشــرقها / روجآفــا«، ألقاهــا جوناث

شــؤون  ــي  ف ــل  ومحل ــي  ســباير,  صحف

األوســط. الشــرق 

املوضــوع  ــة:  ث الثال الجلســة 

أدارهــا  ــة«،  التركي ــة  الدول »مســاءلة 

ــان  البرمل عضــو  ــي،  ألفون�س فرانســوا 

ــي  األوروب ــف  الخضر/التحال ــي  األوروب

ــن  ــع(، م ــم للجمي ــّر )الخضر/التعلي الح

: فرنســا

نظــر  ــات  »وجه ــان  محاضرت  -

ــن  الدي ــي  مح ألقاهمــا  ســوريا«،  مــن 

ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير  ــي-  آل شــيخ 

و  ســوريا،  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــس  ــس املشــترك ملجل ي ــاض درار- الرئ ري

ــة. الديمقراطي ســوريا 

- محاضــرة »التدخــات السياســية 

ــر  ت بي ألقاهــا  ــة«,  ي الدول ــة  ي والقانون

ــي  والدبلوما�س الســفير  ــث،  غالبري

الســابق. ــي  األمريك

ــي  املدن املجتمــع  »دور  محاضــرة   -

مــن أجــل الســام«، ألقاهــا البروفســور 

ــر.  ب ــد غراي ديفي

ــة  ي الذات اإلدارة  نظــر  ــة  »وجه  -

ــا فــوزة  ه ي ســوريا«، ألقت لشــمال وشــرق

ســتار. كونغــرا   – يوســف 

ــة الجلســات كان الحضــور  اي ــي نه وف

يطرحــون بعــض األســئلة واملداخــات 

ــن. ويتناقشــون مــع املحاضري

ــة صــدر  ــي الجلســة الختامي هــذا وف

باللغــة  ــي  ختام ــان  ي ب املؤتمــر  عــن 

ــة، تمــت  ــى العربي ــة وترجمــة إل اإلنكليزي

ــن واالتفاقــات  ي ــى القوان ــه إل اإلشــارة في

ــك  ل ت  
ً
خاصــة ــة،  ي الدول واملعاهــدات 

ــي  ت وال املتحــدة،  األمــم  عــن  الصــادرة 

 
ً
جســيما  

ً
ــاكا ه ت ان ــا  تركي ــا  ه انتهكت

بممارســاتها ضــد اإلنســان والشــعوب. 

ــات  التوصي ــى  إل املؤتمــر  ــص 
ُ
خل كمــا 

ــة: ي ل لتا ا

ــي  ــة للعــدوان الترك ــة الكامل 1- اإلدان

ــال  ــى شــمال وشــرق ســوريا واالحت عل

ــا( مــن خــال موقــف  ــه )روجاف ــي ل الجزئ

واألمــم  ــي  األوروب ــان  البرمل مــن  حــازم 

ــن. ــن آخري ي املتحــدة، مــن ب

ــي  الترك ــش  الجي انســحاب   -2

ــن مــن جميــع املناطــق  ي ــه الجهادي ووكائ

ــي شــمال وشــرق ســوريا  ــي احتلوهــا ف الت

ــن وإدلــب،  ــي ذلــك عفري )روجافــا(، بمــا ف

وغيرهــا.

3- ضمــان العــودة اآلمنــة والكريمــة 

ــى ديارهــم. ــن إل لجميــع النازحي

ــراك  األت ــوكاء  ال ــع  جمي ضــم   -4

ــن  الذي ــم  معه املتحالفــة  ــن  ي والجهادي

ــت  ل ــي ت ت ــم ال ــي الغــزو والجرائ شــاركوا ف

ــم الدوليــة للمنظمــات  ــى القوائ ذلــك عل

ــة  للرقاب ــة  ي آل ــل  وتفعي ــة،  ي اإلرهاب

ــة. العدال لضمــان  واملســاءلة 

ــة  ي محل محكمــة  تشــكيل   -5

ــي شــمال وشــرق ســوريا  ــة ف ي ــة دول برعاي

ــن  ي ــراك والجهادي )روجافــا( ملقاضــاة األت

وأي  داعــش(  ــي  ل مقات ــك  ذل ــي  ف )بمــا 

ــي  ــم ف ــي ضلوعه ــن ُيشــتبه ف أفــراد آخري

ــس  ي الرئ ــك  ذل ويشــمل  حــرب.  ــم  جرائ

ــث  أردوغــان، حي ــب  ــي، رجــب طي الترك

ــي عــن جميــع  ــه مســؤول بشــكل أسا�س إن

وقعــت. ــي  ت ال ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن

لشــمال  ــة  ي الذات اإلدارة  ضــم   -6

ــة  اللجن ــى  إل )روجافــا(  ســوريا  وشــرق 

املتحــدة  األمــم  ــادة  بقي الدســتورية 

ــد  جدي دســتور  بصياغــة  املكلفــة 

. لســوريا

ــذ منطقــة حظــر  ــي تنفي 7- النظــر ف

ســوريا  وشــرق  شــمال  فــوق  ــران  الطي

)روجافــا(.

ــة  ي الذات ــاإلدارة  ب ــراف  االعت  -8

مــن  )روجافــا(  لشــمال وشــرق ســوريا 

ــل االتحــاد  ــة مث ي ــل املؤسســات الدول قب

ــك  وكذل املتحــدة  واألمــم  ــي  األوروب

ــة. األجنبي ــدول  ال

مؤتمر دوليفي مبنى البرملان ... تتمة
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توقف اجتماعات »اللجنة الدستورية«... 
م صورة قاتمة، داعياً لتشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي بيدرسون قدَّ

مــن  ــة  ي الثان ــدورة  ال اســتعصت 

ــة  ـــ »اللجن ــرة ل ــة املصغ اجتماعــات الهيئ

ــي جنيــف،  الدســتورية« عــن االنعقــاد ف

ــت،  الفائ ــي  الثان تشــرين  شــهر  أواخــر 

النظــام  ــي  طرف تمســك  ــة  خلفي ــى  عل

للمناقشــات  ــا  ه بمقترحات واملعارضــة 

ــر  غي أشــار  ــث  حي األعمــال،  وجــدول 

لعــام  ــرة  األخي ــه  إحاطت ــي  ف بيدرســون 

2019 حول األزمة السورية أمام اجتماع 

ــات  الوالي )برئاســة  األمــن  ــس  مجل

 ،2019 األول  ــون  كان  20 ــي  ف املتحــدة(، 

ــس  ي ــى )أن الرئ ــو، إل ــة الفيدي ــر تقني عب

الســورية  ــة  الهيئ ــل  قب مــن  املشــارك 

 لخطــة عمــل تتضمــن 10 
ً
قــدم مقترحــا

لجــدول   
ً
ومقترحــا دســتورية  ــن  عناوي

ــى مقدمــة الدســتور  أعمــال يرتكــز عل

ــادئ الدســتورية األساســية،  ــى املب وعل

مــن  املشــارك  ــس  ي الرئ قــّدم  ــن  حي ــي  ف

 لجدول أعمال 
ً
جانب الحكومة مقترحا

ــز  ــة« أو الركائ ــز الوطني يناقــش »الركائ

ــم الشــعب الســوري...  ه ــي ت ت ــة ال الوطني

ــى عــدم  ــي أصــرَّ عل ــب الحكوم وأن الجان

ســوى  الدســتورية  ــا  القضاي مناقشــة 

ــة«(،  الوطني ــز  »الركائ مناقشــة  بعــد 

ــغ،  ــد مــن الصي ــه طــرح العدي وكشــف أن

ى توافٍق بين الطرفين. ولكن لم يصل إل

وبعــد  ــه  »إن بيدرســون  وأوضــح 

ــه كمبعــوث خــاص  ــى واليت مــرور عــام عل

لسوريا كانت أولوياته الحوار املستمر 

واملعارضــة،  الســورية  الحكومــة  مــع 

الدســتورية  ــة  اللجن عمــل  وإطــاق 

وقــال:  السياســية،  ــة  ي للعمل كمدخــل 

ي، ولكن حان الوقت  تبقى هذه أولويات

 
ً
عنصــرا ــاك  »هن وأضــاف  ــا«.  ه ث لتحدي

 لتحقيق كل ما هو مطلوب هو 
ً
أساسيا

ــي وتشــكيل إطــار  ــق الحــوار الدول تعمي

ــي«. ــد لدعــم املســار السيا�س ــي جدي دول

 :
ً
ــه أيضــا ــي إحاطت وقــال بيدرســون ف

ــة  تجرب مــن  مســتقاة   
ً
دروســا ثمــة 

ــة  اللجن الجتماعــات  ــة  ي الثان ــدورة  ال

ــا: ه من الدســتورية، 

بحاجــة  الدســتورية  ــة  اللجن 	•

ــي  حقيق بشــكل  ودعــم  مســاندة  ــى  إل

. لتنجــح

أن  يجــب  ــا  القضاي كافــة  	•

تكــون مطروحــة للنقــاش دون شــروط 

ــي إحــدى  مســبقة أو أن يكــون النظــر ف

ــة أخــرى.  بحــل قضي
ً
ــا مشــروطا القضاي

ــى مســار  ثمــة حاجــة ماســة إل 	•

وأشــمل. أوســع  ــي  سيا�س

ــن  ي املعتقل ــة  قضي وحــول 

ــى  إل بيدرســون  أشــار  ــن  واملختطفي

ــة  ي ــي عمل ف »ضــرورة التحــرك للتقــدم 

ــن  واملخطوفي ــن  ي املعتقل عــن  اإلفــراج 

ــى   عل
ً
ــن، مؤكــدا ــر املفقودي وكشــف مصي

ــه يعمــل مــع األطــراف الســورية بشــكل  أن

ــة  املعني األطــراف  ــى  إل إضافــة  مباشــر 

ــه  ــال أن ــة«. وق ــذه القضي األخــرى لحــل ه

اجتمع مع مسؤولين من روسيا وتركيا 

ــى »ضــرورة تجــاوز  ــران، وأكــد لهــم عل وإي

واحــد،  ــل  مقاب واحــد  ــادل  التب مســألة 

وأن تكــون هنــاك عمليــات إفــراج واســعة 

واألطفــال  النســاء  وتشــمل  النطــاق 

ــى«. واملر�س

ــن  ــن والنازحي ي ــال عــودة الاجئ وحي

ــاه  ب ت االن بيدرســون  لفــت  الســوريين، 

ــي  ــى »ضــرورة أن يقــود املســار السيا�س إل

ــدة  ــة ومحاي ــة وهادئ ــة آمن ــى بيئ ا إل ســوري

ــة  والطوعي ــة  اآلمن العــودة  مــن  تمكــن 

ــم  مناطقه ــى  إل ــن  ي لاجئ والكريمــة 

ــا،  ه يختارون ــي  ت ال املناطــق  أو  ــة  ي األصل

ــات حــرة  ــي )بيئــة تســمح بإجــراء انتخاب وف

تحــت  ــدار  ت ــع  للجمي وشــاملة  ــة  ه ونزي

للقــرار  وفقــا  املتحــدة  األمــم  إشــراف 

.»)2254

قاتمــة  صــورة  بيدرســون  رســم 

ــرات  فت »إن   
ً
ــا قائ الســوري  للوضــع 

مناطــق  عــدة  ــي  ف مســتمرة  ــد  التصعي

ي والجنوب، كما أن  منها الشمال الغرب

املجموعــات املحظــورة بشــكل كامــل ال 

.»
ً
ــرا ي كب  

ً
ــا أمني  

ً
ــدا تهدي تشــكل  ــزال  ت

ــة  ــة تشــكيل »اللجن وُيذكــر أن عملي

 
ً
ــا طوي  

ً
ــا وقت أخــذت  قــد  الدســتورية« 

ــن  ي ــات ب ــن- مــن املباحث ــي العامي – حوال

مــن  ســيل  ــا  ه وطال ــة،  املعني األطــراف 

 مــن جهــة إقصــاء 
ً
االنتقــادات، خصوصــا

ــى  ــي وفاعــل عل ــي أسا�س مكــون سيا�س

ــس  مجل وهــو  أال  الســورية،  الســاحة 

ســوريا  وقــوات  ــة  الديمقراطي ســوريا 

ــة لشــمال  ي ــة واإلدارة الذات الديمقراطي

ــرد  ـ
ُ
ــل الك ــك تمثي وشــرق ســوريا، وكذل

ــي. ــي ســوري أسا�س ــا كمكــون قوم ه في

املصدر: األمم املتحدة

ريس ي �ب
ف

ة العظماء � رة مق�ب بعينية الراحل عبد احلميد درويش وز�ي ي أر
ف

شيخ آلي �

ــي-  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح شــارك 

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــد  ــد الحمي ــد عب ــة الفقي حفــل أربعيني

ــي  ــش- ســكرتير الحــزب الديمقراط دروي

ــذي  ال ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

ــون األول،  ــوم الســبت 21 كان ــي ي ــم ف أقي

ــن  ي الوطني مــن  مجموعــٍة  ــل  قب مــن 

ــي باريــس،  ــرد بمقــّر املعهــد الكــردي ف ـ
ُ
الك

ــة  وثقافي سياســية  ــة  نخب وبحضــور 

ــث  ــس، حي ــي باري ــة الكــردي ف ي مــن الجال

ــرة عــن خصــال   معب
ً
ــي كلمــة ــى شــيخ آل ألق

ــا. ه ــي كان يؤمــن ب ت ــادئ ال الراحــل واملب

ــب جمــو  ن ــت املهندســة زي وقــد رحب

الحفــل  ــي  منظم باســم  بالحضــور 

صمــت  دقيقــة  للوقــوف  ــم  ه ودعت

ــت  لقي
ُ
وأ الشــهداء،  أرواح  ــى  عل  

ً
إجــاال

ــل  قب مــن  أخــرى  كلمــات  الحفــل  ــي  ف

الكــردي  ــد  املعه ــس  ي رئ ــزان  ن ــدال  )كن

ــدن باســم حــزب  ــس، إحســان آي ــي باري ف

آزادي كردســتان، مامــد جمــو - مثقــف 

ــش باســم  ــان دروي ــس، مي ــي باري كــردي ف

ــث أشــادت بمناقــب  ــد(، حي أســرة الفقي

ــد  الحمي ــد  عب الراحــل  وخصــال 

ــم  تنظي أول  ــي  مؤس�س كأحــد  ــش  دروي

ــي ســوريا عــام 1957  ف ــي كــردي  سيا�س

ــي  ــا ف ــة أمضــت عمره وكشــخصية وطني

ــة الشــعب  ــن أجــل قضي درب النضــال م

ــا الديمقراطية وحقوق  الكــردي وقضاي

ا. ســوري ــي  ف اإلنســان 

ــف  خل ــد  حمي تحــدث  ــام  الخت ــي  ف

 الحضــور 
ً
ــد، شــاكرا باســم رفــاق الفقي

واملشــاركين.

ــون  كان ــي 22  ف ــي،  آل شــيخ  زار  كمــا 

ي باريس، ليضع  األول، مقبرة العظماء ف

ــح الراحــل  ــى ضري ــورود عل  مــن ال
ً
ــا ي إكل

ــد الرحمــن قاســملو  ــر الشــهيد عب الكبي

ــور صــادق  ــح الشــهيد الدكت ــى ضري وعل

ــوا  ــن اغتيل شــرف كنــدي ورفاقهمــا، الذي

ــد رجــال أجهــزة اســتخبارات نظــام  ــى ي عل

ــران. ــي إي ــي ف املال
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عــام،  ــذ  من ــا  ه ل ــا  تركي ســلمته  ــذي  وال

ــى  إل ــه  ــرة عقــب ذهاب لفت ــه  اعتقال ــر  إث

ــن. ــر مــن عامي ــذ أكث اســتنبول من

ــرم  ي ب ي  الخمســين املواطــن  وفــاة   -

ــركا«- راجــو   ي ن ــة »َب ــال مــن قري محمــد ب

ــة  ــة، مدين ــه الجبري ــي مــكان إقامت  ف
ً
ــرا قه

ــخ  بتاري ــة،  التركي ــاي  هات خــان-  قــره 

ــذي كان لوحــده، بعــد  2019/12/10، وال

بســبب  اســتنبول  ــى  إل أســرته  ســفر 

ــاء وجــوده  ن ــة أث ظــروف املعيشــة الصعب

الســجن. ــي  ف

محمــود  املســن  املواطــن  وفــاة   -

خوجــة(  )محمــود  محمــد  ــن  ب ســيدو 

ــي-  ــا تحتان ي ــة كول  مــن قري
ً
ــا /72/ عام

جلطــة  ــر  إث  ،2019/11/23 ــي  ف راجــو، 

تعرض لها بعد يومين من اإلفراج عنه 

وبســبب التعذيــب والقهــر، لــدى »فرقــة 

الحمــزة«.

اختطاف واعتقاالت

عشــرات  االعتقــاالت  ــت  طال

ــن  ــي عفري ــن بحجــج مختلفــة، ف املواطني

ــي،  )ميدانك وقــرى  ــدات  ل ب  ،
ً
ــا عموم

ــي،  تحتان ــا  ي كول ــه،  ي فيركان كاخــرة، 

وحــاالت  ــه(،  ي بيل مســته،  ــه  أحمدي

ــات فدى  ــا العصاب ه اختطــاف تطالــب في

ــرة. ي كب ــة  ي مال

ــٍب آخــر، أصــدرت محكمــة  ومــن جان

ــاي،  ــا- هات ــي أنطاكي ــة ف ي ــات الثان الجناي

 
ً
حكمــا  ،2019 األول  ــون  كان  12 ــي  ف

ــن  ي ــى ســبعة معتقل ــد عل بالســجن املؤب

راجــو،  عمــرا-  ــة  قري مــن  ــن  ي ي مدن

أربعــة  ــى  عل  
ً
ســنة  /12/ وبالســجن 

ــم  ــن ت ــة، الذي ــن مــن نفــس القري آخري

مــن   ،2018 ــول  ل أي أواســط  ــم  ه اعتقال

ــة والشــرطة  ــل االســتخبارات التركي قب

ــث  حي ــا،  معه ــة  املتعاون ــة  ي املحل

ــب الشــديد؛ ومــا جــرى  تعرضــوا للتعذي

 
ً
ــاكا ه ت ان عــد  ُي ــن  املذكوري ــن  ي للمعتقل

ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان  
ً
جســيما

اإلنســان،  لحقــوق  ــي  العالم واإلعــان 

ــم يشــاركوا  ــون ول ي ــم مدن ه ــث أن مــن حي

ــم  ه ــة، وانتزعــت من ي ــي األعمــال القتال ف

ــب الشــديد،  )االعترافــات( تحــت التعذي

ــى  ــم عل ه ــب عــدم جــواز محاكمت ــى جان إل

ــة  التنظيمي ــم  ه وانتماءات ــم  مواقفه

ــة أو السياســية- إن وجــدت- قبــل  املدني

ى سبيل املثال ال  احتال منطقتهم، عل

لحصــر. ا

موسم الزيتون

موســم  أن  ــي  اإلعام ــب  املكت أكــد 

ــد مــن  ــون لعــام 2019، شــهد املزي ت الزي

ــث  حي والســرقات،  ــب  ه ن وال الســلب 

ــل  قب مــن  ــوكاالت،  ال معظــم  ــت  لغي
ُ
أ

ــعت  وسَّ ــي  ت ال املســلحة  امليليشــيات 

ــكات  ل ممت ــى  عل اســتيائها  نطــاق  مــن 

مــع  وقامــت  ــل  ب ــن،  ي ي األصل الســكان 

ــم  ه ــم توطين ــدة ممــن ت مجموعــات عدي

ــر مــن  بســرقة ثمــار أشــجار حقــول الكثي

فــرض  ــب  جان ــى  إل  ،
ً
أيضــا ــن  املتواجدي

ى 40% من   إل
ً
ا أتاوى مختلفة تصل أحيان

ــون  ت ــع الزي ي ــك حصــر ب ــوج، وكذل املنت

واألشــخاص  املراكــز  لبعــض  األخضــر 

امليليشــيات،  ــل  قب مــن  ــن  املعتمدي

ــع وشــراء  ي ــى حركــة ب ــود عل وفــرض قي

ــي ارتفــاع  ــون، وبالتال ت ــت الزي ونقــل زي

التكاليــف وانخفــاض األســعار؛ وخلــص 

خســائر  ــي  إجمال ــر  تقدي ــى  إل ــب  املكت

ـــ /70%/ مــا يعــادل /40/ مليــون  املوســم ب

ــاج  دوالر، عــدا التكاليــف املختلفــة وإنت

ــة مثمرة،  ــن مــن أشــجار زيتــون بري ي ماي

ــم يعــد باإلمــكان  ــه، ول كان ُيســتفاد من

اآلن.

معاناة معيشية

ــي  ف ــاس  ن ال ــاة  معان مــن  زاد  مــا 

وارتفــاع  املحروقــات  نقــص  ــن  عفري

ــرة الســورية  ي ل ــة ال ــي قيم أســعارها وتدن

معظــم  ارتفــاع  ــي  وبالتال ــدوالر  ال أمــام 

ــاه  ــر مي
ُ
َوف

َ
ــي ت ــى تدن  إل

ً
األســعار، إضافــة

ــة  ــي معظــم املحطــات العامل الشــرب ف

ــن  ــة عفري ن ــي مدي باملنطقــة، وخاصــة ف

بشــكل  ــاه  املي أزمــة  مــن  ــي  تعان ــي  ت ال

أســعار  ارتفــاع  ــك  وكذل متواصــل، 

ــي وتخفيــض  ائ ــار الكهرب ــرات التي ي أمب

ا. ســاعاته عــدد 

استهداف مناطق النزوح

ــي  الترك ــال  االحت قــوات  تســتمر 

ــزوح-  ن ال مناطــق  بقصــف  ــه  ومرتزقت

ــري  ُمهجَّ ــا  ه يقطن ــي  ت ال ــب،  حل شــمال 

ــم  ت األول  ــون  كان  2 ــي  فف ــن،  عفري

ــت  رتكب
ُ
وا رفعــت،  ــل  ت ــدة  ل ب اســتهداف 

ــا  ه راح ضحيت ــن،  ي ي املدن بحــق  مجــزرة 

ــم  ، معظمه
ً
/10/ شــهداء و /12/ جريحــا

ــون  ــة األحــد 8 كان ل ــي لي مــن األطفــال. وف

ــاز  مرعن قــرى  اســتهداف  ــم  ت األول، 

ــف،  قذائ بعــدة  الشــهباء،  حــوش-  وإم 

ــة  وإصاب ــة  مادي أضــرار  عــن  أســفرت 

 
ً
إضافــة ــة،  متفاوت بجــروح  ــن  ي ي مدن

ــام لقــرى  ــى قصــف متفــاوت خــال أي إل

ــاس  ومي ــة  وآقيب ــك  وصاغون شــوارغة 

ــوم الخميــس  ــل رفعــت. وخــال ي ــدة ت ل وب

ــة  قري قصــف  ــم  ت األول،  ــون  كان  26

ــدة  ل ــغ« وب ــط »مطــار من ــاز« ومحي »مرعن

»تل رفعت«، حيث اقتصرت الخسائر 

ــكات. ــازل واملمتل ــة باملن ــى أضــرار مادي عل

ى املمتلكات استيالء عل

ــوكاالت،  ال معظــم  إلغــاء  جــراء 

التكاليــف  ارتفــاع  نتيجــة  ــك  وكذل

وإحجــام  ــي  األهال ــات  امكان وضعــف 

ــي  ت ــم ال ه ــم عــن زراعــة أراضي ه ــر من ي الكث

ــب  ه ن ل ل تتعــرض  مواســمها  معظــم 

ــات اســتياء  ي والســرقة، توســعت عمل

أمــاك  ــى  عل املســلحة  امليليشــيات 

ــال  ــى ســبيل املث ــن، وعل الســكان األصليي

ــي الواقعــة  تمــت زراعــة معظــم األرا�س

ــدان  »مي ــدة  ل وب »َعَدمــا«  ــة  قري ــن  ي ب

ــى مشــارف  ــة راجــو وإل ــس« – ناحي أكب

ناحية بلبل، بمحاذاة الحدود التركية، 

ــل  ــا بالشــعير، مــن قب بالقمــح وبعضه

ــم  ه ب عناصــر امليليشــيات املســلحة- أغل

اســتيائهم  بعــد  الشــام،  ــق  فيل مــن 

. ــا ه ي عل

تتواصــل  أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

ــازل  من ــى  عل االســتياء  ــات  ي عمل

ــى طــرد بعــض  ــن، وحت ي ي الســكان األصل

ــن  ــح توطي ا مــن املســنين، لصال ســاكنيه

ــب. إدل ــري  ومهجَّ املســتقدمين 

قطع األشجار

ــد  ــول فصــل الشــتاء، وتزاي مــع حل

ونقــص  ــم،  ه توطين ــم  ت ــن  الذي أعــداد 

مادة املازوت وارتفاع األسعار، توسعت 

لألشــجار  املمنهجــة  القطــع  ــات  ي عمل

ــب وصناعــة  ــات، ألجــل التحطي والغاب

ــر  الجائ القطــع  وشــملت  الفحــم، 

ــون  ت الزي مــن أشــجار  عشــرات اآلالف 

ــة  ــات األشــجار الحراجي ــة ومئ والفاكه

ــن،  منطقــة عفري عمــوم  ــي  ف املعمــرة، 

ــل وراجــو،  ب ل ــي شــّرا وب ــي ناحيت  ف
ً
خاصــة

ــش،  دروي ــه،  ي بيل ــر،  )داركي قــرى  ــي  وف

ركا«،  ــه  »بني ــس،  أكب ــدان  مي ــا،  ان كوت

ــاش،  ب ــي، قزل ــه، كــورركان فوقان ب قــره ت

ــا، شــيخ(. ي ــال، كول ب ــا، حــج  ي دراقل

التوطين

ــدة  ل ب ــي  ف ــات  عائ خمــس  ــزال  ي ال 

ــة  ــة راجــو قاطن ــس«- ناحي ــدان أكب »مي

ــاع  ــدة، بســبب امتن ــي البل ــا ف ه ــدى أقارب ل

عائات املستقدمين ممن تم توطينهم 

عــن إخــاء منازلهــم، بدعــم مــن ميليشــا 

ــارك  ــدام املع ــد احت ــق الشــام«، وبع »فيل

ي،  الشــرق ــي  الجنوب ــب  إدل ــف  ري ــي  ف

نحــو  كثيفــة  ــزوح  ن موجــة  تحركــت 

ــن  توطي ــم  ت ــث  حي ــا،  وريفه ــن  عفري

الســكان  ــازل  من ــي  ف اآلالف  عشــرات 

مكســية  ــر  الغي ــي  ف ــى  وحت ــن  ي األصلي

 ،
ً
ــا قســرا ه ي ــم االســتياء عل ــي ت ــا، والت ه من

ــاكات  ه ت ــك بممارســة االن وقــد ترافــق ذل

ــن  ــد مــن الضغــوط بحــق املتبقي واملزي

ــازل  ــي من ــم إســكان البعــض ف ــم، وت ه من

 
ً
تم إخراج أصحابها املســنين منها قســرا

ــاء لهــم. ممــا اضطــروا لإلقامــة لــدى أقرب

نشر ثقافة التطرف

ــي  ــة ف ــات الســلطات التركي مــن أولوي

ــا،  ه ت ــي احتل جميــع املناطــق الســورية الت

ــي املتطــرف  ــر الســلفي الدين نشــر الفك

ــم  ــة وإن ل ي  بالثقافــة العثمان
ً
ممزوجــا

ومقومــات  واالســتقرار  األمــان  تتوفــر 

ــن  عفري قــرى  بعــض  ــي  فف ــاة!  الحي

درس 
ُ
ي ت ى املواد الدينية الت باإلضافة إل

ضمــن املناهــج املعتمــدة، يتم اســتدعاء 

 ،
ً
ــى الجوامــع أيضــا ــي إل ــذ االبتدائ تامي

ــم دروس غســل الدمــاغ  ه وإعــادة تلقين

ــة  ي عثمان ــة-  ديني ثقافــة  ــم  وتعليمه

ــا.  الهداي ببعــض  ــم  ه وإغرائ ــدة،  جدي

ــة  ــون األول، جــرت عملي ــخ 10 كان وبتاري

متقــدم   /400/ مــن  ــقسم  ـ ل ــار  اختب

ــن«، مــن  ي ــاء ومؤذن ــار »أئمــة وخطب الختي

ــاء واألوقــاف بالتنســيق  ــرة اإلفت قبــل دائ

ــت  ان الدي »وقــف  مــع 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ــم  ه ــن من ــي«، ألجــل تجنيــد الناجحي الترك

ــن  العي ــه/رأس  ي كان ســري  مناطــق  ــي  ف

أبيــض. ي/تل  ســب وكــري 

ــع، رصــد  ــى جانــب كل تلــك الوقائ وإل

ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان ــي  اإلعام ــب  املكت

ــرة، ال يســع املجــال لذكرهــا  متفرقــة كثي

ــاك  »هن ــب:  املكت وقــال  ــل،  بالتفاصي

ــى  ــة للوقــوف إل ضــرورات ملحــة وعاجل

ــة،  ل ــن املحت ــي منطقــة عفري ــب أهال جان

ــزوح-  ن ال مناطــق  ــي  ف أو  الداخــل  ــي  ف

ــي املجــال  ف ــى األقــل  ــب، عل ي حل شــمال

ــر  ــح معاب ي، مــن مســاعدات وفت اإلنســان

ــب والداخــل الســوري،  ــى حل التنقــل إل

وســلب  ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن ووقــف 

ــال  ــاء االحت ــق إنه ــى طري ــكات، عل املمتل

ــة الســورية  ــى الدول وعــودة املنطقــة إل

ــا«. ه ي أهال وإدارة 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

لجنــة  تشــكيل  إلــى  املشــاركون  وتوصــل 

مؤلفــة مــن /5/ أشــخاص، وذلــك ملراقبــة 

السياســية  األحــزاب  بيــن  النقاشــات 

املوحــدة  القــرارات  تطبيــق  ومتابعــة 

. ة ملتخــذ ا

وصــدر عــن املنتــدى بيــان ختامــي، جــاء 

فيــه:

محــاور  عــدة  املنتــدى  )تضمــن 

دينيــة،  تعليميــة،  ثقافيــة،  اجتماعيــة، 

املحــور  أن  إال  ودبلوماســية  قانونيــة 

السيا�ســي هــو الــذي طغــى علــى املنتــدى، 

علــى  تامــة  بشــفافية  الوقــوف  تــم  حيــث 

الكرديــة،  املواقــف  فــي  التبايــن  حالــة 

وبالتالــي ضــرورة إيجــاد آليــة للتقــارب بيــن 

صفــوف الحركــة الكرديــة لتوحيــد الــرؤى 

السياســية، كمــا ناقــش املشــاركون فــي هــذا 

فــي  الســوري  السيا�ســي  الحــراك  املنتــدى 

املحافــل الدوليــة عامــة وفــي لجنــة صياغــة 

مكونــات  وتهميــش  خاصــة،  الدســتور 

شــمال وشــرق ســوريا وإبعادهــم مــن هــذه 

. للجنــة ا

 علــى املواقــف 
ً
كمــا تــم الوقــوف مطــوال

والتصريحــات الشــوفينية واملقيتــة األخيــرة 

الصــادرة عــن كل مــن النظــام واملعارضــة 

ســوريا،  فــي  الكــردي  للوجــود  وإنكارهــم 

واملنظمــات  الهيئــات  عــودة  وضــرورة 

الدوليــة املعنيــة إلــى روج آفــا للوقــوف علــى 

االفتــراءات. هــذه  الحقائــق ودحــض 

ممارســات  علــى  الوقــوف  تــم  كمــا 

املرتزقــة  والفصائــل  الترـكـي  االحتــال 

وتغييــر  التهجيــر  إلــى   
ً
ســعيا بــه  املرتبطــة 

قبلهــا  مــن  املحتلــة  املناطــق  ديمغرافيــة 

وضــرورة توثيــق هــذه االنتهــاكات وتقديمهــا 

املعنيــة. الدوليــة  للمحافــل 

إلــى  املجتمعــون  توصــل  الختــام  وفــي 

)األحــزاب  الســوري  الكــردي  الحــراك  أن 

وألوانهــم  أطيافهــم  بكافــة  السياســية( 

فــي اإلدارة الذاتيــة، أمــا  عليهــم املشــاركة 

تلــك غيــر املشــاركة ســواء فــي الداخــل أو 

الخارج فهم اليوم أمام مســؤولية تاريخية 

وضرورة تحمل هذه املسؤولية بكل جدية 

فــي هــذه الظــروف العصيبــة التــي نمــر بهــا 

وبالتالــي عليهــم املشــاركة فــي توحيــد الــرؤى 

الكــردي(. والخطــاب 

عضــو  كنــو  مو�ســى  للمحامــي  وكان 

الوحـــدة  لحــزب  القياديــة  الهيئــة 

 
ً
الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا مداخلــة

فيهــا: جــاء  سياســية، 

)بعدهــا تــم احتــال ســري كانييــه وكري 

فــي  فعلــوا  كمــا  بهمــا،  الفتــك  وتــم  ســبي، 

عفرين، وذلك للقيام بالتغيير الديمغرافي... 

وبذلــك فصلــت كوبانــي عــن الجزيــرة، و مــا 

 علــى مــا 
ً
 ومســتمرا

ً
زال هــذا الخطــر قائمــا

تبقــى مــن روج آفــا، وفــي وســط هــذا الوضــع 

الخطيــر ولعــدم الســماح باحتــال املزيــد 

مــن األرا�ســي الســورية مــن قبــل اإلحتــال 

دعــوة  مــن  بــد  وال  كان  ومرتزقتــه  الترـكـي 

النظــام الســوري ألن يتنــازل عــن غــروره 

للبــدء بحــوار جــدي ومســؤول، للوصــول 

برملانيــة  مركزيــة  ال  تعدديــة  ســوريا  إلــى 

خاليــة مــن االحتــال واإلرهــاب، كمــا يجــب 

علــى الحركــة الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا 

وحــد خطابهــا وكلمتهــا، بعــد أن نالهــا 
ُ
أن ت

 مــن 
ً
مــا نالهــا مــن التشــرذم والتشــتت بــدءا

الســتينات والثمانينــات مــن القــرن املا�ســي 

أســباب  معظــم  تعــود  حيــث  اآلن،  وإلــى 

انشــقاقاتها إلــى حــب التفــرد والشــخصنة، 

بيــن  الشــخصية  الخافــات  عــن  ناهيــك 

والتدخــات  األول  الصــف  قيــادات 

الخارجيــة فــي شــؤونها الداخليــة، ومواقفهــا 

من السلطة والخافات الفكرية، وبالرغم 

مــن كل الجهــود الراميــة منــذ بدايــة األزمــة 

الســورية إلــى وحــدة الخطــاب والكلمــة بيــن 

أطــراف الحركــة الكرديــة كهوليــر 1 وهوليــر 

2 ودهــوك ولكــن دون جــدوى، متناســين 

أن شــعبنا بأمــس الحاجــة لهــذه الوحــدة، 

فــي  لحمايتــه مــن اإلبــادة وتأميــن حقوقــه 

علينــا  لذلــك  املســتقبل،  ســوريا  دســتور 

 فــي هــذه املرحلــة 
ً
أن نتــرك خافاتنــا جانبــا

 بيــد 
ً
الحساســة والدقيقــة وأن نضــع يــدا

و  كوبانــي  و  قامشــلو  فــي  قرارتنــا  ونتخــذ 

 عــن املحــاور، وأن نكــون 
ً
عفريــن، بعيــدا

فــي مســتوى املرحلــة ونتحمــل مســؤولياتنا 

تجــاه الشــعب الكــردي املهــدد بوجــوده مــن 

قبــل اإلحتــال التركــي ومرتزقتــه واملتربصين 

بنــا مــن كل االتجاهــات، والوصــول بــه إلــى 

بــّر األمــان .

الكرديــة  الدبلوماســية  لتفعيــل  و 

قضيتنــا  بعدالــة  العــام  الــرأي  وتعريــف 

لــدى املنظمــات الدوليــة وحقــوق اإلنســان 

ولــدى أصحــاب القــرار الدولــي، يجــب علينــا 

كفــاءات  ذات  دبلوماســية  كــوادر  بنــاء 

عاليــة ومتقدمــة وتخصيــص ميزانيــة لهــم 

أكمــل  علــى  دورهــم  لعــب  مــن  ليتمكنــوا 

وجــه باإلضافــة إليجــاد أصدقــاء للشــعب 

الكــردي عبــر الجاليــة الكرديــة فــي الخــارج، 

والجرائــم  اإلنتهــاكات  وكشــف  وتعريــة 

مــارس بحــق الكــرد... وذلــك ببثهــا عبــر 
ُ
التــي ت

القنــوات الفضائيــة و شــبكات التواصــل 

االجتماعــي وباللغــات العامليــة كاإلنكليزيــة 

األعــداء  ناحيــة  مــن  أمــا  والفرنســية، 

وتحالفاتهــم ضدنــا، فعلينــا تقويــة وتمتيــن 

الســورية  الداخليــة  الوطنيــة  الجبهــة 

 ووقــوف قــوات »قســد« 
ً
 وعســكريا

ً
سياســيا

 إلــى جنــب لحمايــة 
ً
والجيــش الســوري جنبــا

حــدود الوطــن ملواجهــة اإلحتــال الترـكـي و 

مرتزقتــه(.

منتدى حواري في كوباني ... تتمة

) ي
ف من حزب الوحـدة )يكي�ت ف وقيادي�ي ود مدني�ي ي ب�ش

نة التحقيق الدولية يلت�ت يق من حلب فر

 8 األحــد  ــة،  ي األملان ــن  كول ــة  ن بمدي

ــة  ــق مــن لجن ــى فري ــون األول، التق كان

بســوريا  ــة  املعني ــة  ي الدول ــق  التحقي

ــة  اللجن وعضــوي  الشــهود  مــن  بعــدٍد 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب  السياســية 

رشــيد شــعبان وصــاح علمــداري، حيــث 

استفســر منهم بشــكٍل مســهب واســتمع 

ــم حــول  ه ــى شــهاداتهم ووثقــت إفادات إل

ــن  ــي منطقــة عفري األوضــاع الســائدة ف

ــاكات  ه ت االن مجمــل  وعــن  ــة،  ل املحت

ــة  ل ــي املناطــق املحت ــة ف ــم املرتكب والجرائ

ــا. ــل تركي مــن قب

ــة  الهيئ ذكــرت   
ً
أيضــا ــا  ه جهت ومــن 

ــى  التق الوفــد  أن  ــة  الكردي ــة  ي القانون

ــي اســماعيل محمــد  ــا املحام ه مــع ممثل

وبرفقة عدٍد من الشهود، الذين قّدموا 

ــاكات  ه ت ــم واالن  عــن الجرائ
ً
ــا  وافي

ً
عرضــا

ــرد  ـ
ُ
الك الســكان  ضــد  ترتكــب  ــي  ت ال

وســري  ــن  عفري مــن  كٍل  ــي  ف ــن  ي ي املدن

ــال  ــل االحت ي مــن قب ــه وكــري ســب ي كان

ــن  ــع تســليم عــدٍد م ــه، م ــي ومرتزقت الترك

ــق. ائ والوث امللفــات 

ــدة قــّدم ثــاث  وُيذكــر أن حــزب الوحـ

ــة. ــر اللجن مذكــرات حــول تقاري

ي عيد الصيام
ف

مشاركة �

ــا  ي شــارك وفــٌد مــن فــرع بريمــن- أملان

ــي حفــل إحياء  ــي( ف ــدة )يكيت لحــزب الوحـ

مســاء  ــن،  ي اإليزدي ــدى  ل ــام  الصي ــد  عي

ــت  ــون األول، بمقــر البي الجمعــة 20 كان

 
ً
ــة ــك تلبي ــورد(، وذل ــدي )بريمــن ن اإليزي

ــدو،  جن تحســين  الشــيخ  مــن  لدعــوٍة 

ــكات  ــي والتبري ان ه ت ــث قــّدم الوفــد ال حي

ــم . ــه معه ــر عــن تضامن ــن، وعّب ي لإليزدي
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اكة فعلية ي إل بناء �ش
تركيا تخرق اتفاقيتيها مع أمريكا وروسيا... صيغة جامعة للأطراف الكردية تف�ن

ــادي  اعتي اجتمــاٍع  عــن  ــاغ  ب صــدر 

لحــزب  ــة  القيادي ــة  الهيئ ــه  عقدت

ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ

ــون  ــي أواخــر شــهر كان ــي( ف ســوريا )يكيت

ــح  ي، ووضَّ ــة القامشــل ن األول2019 بمدي

ما تناوله االجتماع من قضايا محورية 

ــي  ت ــات ال ــي الشــأن الســوري، والتداعي ف

ســوريا،  ــي  ف الحــرب  ســنوات  ــا  ه أفرزت

الشــعب  كاهــل  ــى  عل امللقــاة  ــاة  واملعان

وســري  ــن  عفري ــي  ف  
ً
خاصــة الكــردي، 

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

ــدات التركيــة املتاحقــة  أبيــض(، والتهدي

ــا لكافــة  ه ــا واحتال باســتمرار اجتياحه

ا. مناطــق شــمال وشــمال شــرق ســوري

العــام،  ــي  السيا�س الوضــع  ــي  فف

ى  تناول االجتماع »العناوين البارزة عل

ــي الوقــت الراهــن  الســاحة السياســية ف

األوضــاع  ــا  أهمه وكان  ومناقشــتها، 

املناطــق  تشــهدها  ــي  ت ال املأســوية 

املناطــق  الســيما  ــة،  ل املحت الســورية 

ي،  ســب كــري  ــن،  )عفري ــا  ه من ــة  الكردي

ــم  ــا مــن جرائ ه ــن( ومــا ترتكــب في رأس العي

قتل وخطف وســطو مســلح، وانتهاكات 

ــدي عناصــر مــن جيــش االحتــال  ــى أي عل

املجموعــات  مــن  ــه  وأعوان ــي  الترك

تحــت  ــة  املنضوي ــة  ي اإلرهاب املســلحة 

ــي  الوطن ــش  )بالجي ى  يســم مــا  ــة  مظل

الســوري(«.

، حول 
ً
كما »توقف االجتماع مطوال

االتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية 

ــي بنشــر  والحكومــة الســورية، القا�س

ــى  قــوات مــن حــرس الحــدود الســوري عل

ــا  تركي ــن  ي ب الحــدودي  الشــريط  طــول 

تحــت  الواقعــة  املناطــق  ــي  ف وســوريا، 

ــي  ف ســيطرة )قســد(، واعتبرهــا خطــوة 

ــح، كواجــب ومســؤولية  االتجــاه الصحي

ي  ى كاهل الحكومة السورية ف ملقاة عل

ــة والســيادة  الدفــاع عــن حدودهــا البري

وســد  ــد  وتفني ــة،  جه مــن  ــة  الوطني

ــي  ــا القوم ه ــأن أمن ــا ب ــع أمــام تركي الذرائ

مهــدد مــن خــال حدودهــا الجنوبيــة مــع 

ــة أخــرى«. ســوريا مــن جه

ــي معرض الوقوف  وأضــاف البــاغ »ف

ــا  ــن مــع تركي ي ــن املبرمت ي ــى االتفاقيت عل

ــى  ــكا وروســيا عل ــل كل مــن أمري مــن قب

املنطقــة  إقامــة  بخصــوص  حــدة، 

ــن  ي ب ســوريا،  شــرق  شــمال  ــي  ف ــة  اآلمن

ــل أبيــض، رأى االجتمــاع  ــن وت رأس العي

ــز  حي تدخــا  ــم  ل ــن  ي االتفاقيت ــأن  ب

ــم خرقهمــا بشــكل فاضــح  ــذ، وت التنفي

ــم  ل ــذي  ال ــي،  الترك ــش  الجي ــل  قب مــن 

املذكــورة  املناطــق  ــاح  اجتي ــي  ف ــوان  ت ي

ــا،  ه ــة من فــور انســحاب القــوات األمريكي

تحــت  الفــرار،  ــى  عل ســكانها  ــار  وإجب

ــي،  واملدفع الجــوي  القصــف  وطــأة 

املنطقــة،  غــزو  ــه  ملرتزقت ــهل  لُيسَّ

إجبارهــم  أجــل  مــن  ســكانها،  ــع  وتروي

ــم،  ه ــم ومنازل ــرك أماكه ــزوح، وت ن عــل ال

ــي  ــر الديمغراف ــة التغيي الســتكمال عملي

ــم  ه ل عوائ ــن  وتوطي ــي،  العرق ــر  والتطهي

ــن، كل  ي ي  مــن ســكانها األصل
ً
ــدال ب ــا  ه في

الضامــن  ومســمع  مــرأى  ــى  عل ــك  ذل

ــي  ف ــن،  ي لاتفاقيت ــي  واألمريك ــي  الرو�س

ــة وشــرعة  ي ــن الدول ي تحــد صــارخ للقوان

ــزام الكامــل  ت حقــوق اإلنســان، رغــم االل

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بمضمــون 

ــى املســافة  إل ا  ــن، وانســحابه ي االتفاقيت

ــه،  ي ــاًء عل ن ــا، وب ه ي والخطــوط املتفــق عل

يتحمــل  أن  ضــرورة  االجتمــاع  أكــد 

ــف،  التحال ودول  ــي،  الدول املجتمــع 

ــات املتحــدة  ــة، والوالي وروســيا االتحادي

والضغــط  مســؤولياتهم،  ــة  األمريكي

ــة التركيــة لوقــف اعتداءاتها،  ــى الدول عل

ــي هــذا  ــة. وف ي ــى حدودهــا الدول والعــودة إل

ــات  التضحي االجتمــاع  ثمــن  الســياق، 

ســوريا  قــوات  ــا  ه قدمت ــي  ت ال الجســام 

اإلرهــاب،  ــة  محارب ــي  ف ــة  الديمقراطي

ــل  املحت قــوات  وجــه  ــي  ف وصمودهــا 

ــش  ــه مــن قطعــان )الجي ــي، وأعوان الترك

 
ً
دفاعــا ــه،  ومرتزقت الســوري(  ــي  الوطن

والعــرض«. األرض  عــن 

الســورية،  األزمــة  بخصــوص  أمــا 

تتجــاوز  أن  »كادت  ــاغ  ب ال ــي  ف جــاء 

مامــح  أي  وجــود  دون  الثامــن  ــا  عامه

ــة،  املعني األطــراف  ــل  قب مــن  ــا  ه ائ إلنه

ذات  واملنصــات  املؤتمــرات  تعــدد  رغــم 

ــن،  ي ي الدول ــن  املوفدي وتعــدد  ــة،  الصل

رفــع  ــى  إل ــم  ه من ــة  ثاث اضطــر  ــن  الذي

ــل النظــام  ــث يتحم ــة البيضــاء، حي الراي

ــد  ي ــا، ب ــى تجــاه تفاقمه املســؤولية األول

ــأى  ــي من ــأن املعارضــة ف ــي ب ــذا ال يعن أن ه

ــي ســوريا،  ــه الحــال ف ي ــت إل عمــا توصل

من خال استسهالها لسيطرة اإلسام 

ــدة  ألجن ــن  املرته ــي،  اإلخوان ــي  السيا�س

ــي  ــة وف ــدول اإلقليمي ــح بعــض ال ومصال

ــي  ف األمــور  زمــام  ــى  عل ــا  تركي ــا  ه مقدمت

أكــد  ــذا  ل ا،  ومؤسســاته أطرهــا  كافــة 

ــي  ــل عــن حــل سيا�س ــه البدي االجتمــاع، أن

ــي  األمم القــرار  وفــق  الســورية  لألزمــة 

ديمقراطــي  بنظــام  ــان  ي واإلت  ،2254

ــه الشــعب  ــى في تعــددي المركــزي، يحظ

ــة املشــروعة،  الكــردي بحقوقــه القومي

مــع  ــة،  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه وفــق 

كافــة  ــة  وخصوصي حقــوق  مراعــاة 

. األخــرى«  ــات  املكون

الســوري  الكــردي  الشــأن  ــي  وف

ــون  ــَر املجتمع ــاغ »عّب ــام، أضــاف الب الع

ــه أوضــاع  ي ــت إل ــال مــا آل عــن أســفهم حي

ي ســوريا،  الحركة السياســية الكردية ف

ــي األداء  مــن تشــرذم وتشــتت وضعــف ف

ــا  ه ــٍة نحــن األحــوج في ــي مرحل ــوب، ف املطل

الخافــات،  ــذ  ب ون الصفــوف،  ــى رص  إل

االجتمــاع  أكــد  ــة،  الحال هــذه  ــي  ولتاف

ــد  ــا القائ ــي أطلقه ت ــادرة ال ــده للمب ي أي ت

ــة،  الديمقراطي ســوريا  لقــوات  العــام 

ــب  ــدف تقري ــدي، به ــوم عب ــرال مظل الجن

ــن األطراف السياســية  ي وجهــات النظــر ب

والخطــاب  الصــف  ــد  وتوحي ــة،  الكردي

ى صيغة جامعة،  الكرديين، للوصول إل

ــن  ي ب ــة  ي فعل شــراكة  ــاء  ن ب ــى  إل ــي  تف�س

ــع األحــزاب واألطــر  ــة وجمي اإلدارة الذاتي

ــم  ــة األخــرى... كمــا ت السياســية الكردي

ــة الحــوار الجــاد مــع  ــى أهمي ــد عل التأكي

ــي  ف ــة،  ي دول ــة  برعاي دمشــق  العاصمــة 

ــي  ــى صيغــة لحــل وطن ســبيل الوصــول إل

لغــة  عــن   
ً
ــدا بعي ــة،  الكردي ــة  للقضي

ــل  ــة االســتعاء، وكي ي ــن، وعقل التخوي

ــر عــن جوهــر  ــي ال تعب ت ــة ال ــم الواهي ه ت ال

إطــار  ــي  ف ــة،  الكردي ــب  املطال وحقيقــة 

الســورية«. ــي  األرا�س وحــدة 

ــي الكــردي  ــف الوطن وحــول التحال

ى أنه »اليزال  ي سوريا أكد االجتماع عل ف

، يجــب 
ً
ــا ي  إيجاب

ً
 سياســيا

ً
ــا ــل عنوان يمث

ــره«.  وتطوي دوره  ــل  تفعي ــى  عل العمــل 

ــة  »أهمي ــى  عل االجتمــاع  أكــد  كمــا 

ــن  ي ب وثيقــة العمــل املشــترك، املوقعــة 

ــي  ــي التقدم ــا والحــزب الديمقراط ن حزب

ــي ســوريا، والعمــل مــن أجــل  الكــردي ف

ــى أرض الواقــع«. ــا عل ه ترجمــة مضمون

داخــل  ــي  التنظيم املجــال  ــي  ف أمــا 

الحزب، أوضح الباغ أن االجتماع »قّيم 

أداء الهيئة القيادية من خال مراجعة 

ــد  ــم التأكي ــرة املنصرمــة، وت ــة للفت نقدي

ــي  ت ــر والســلبيات ال ــي التقصي ــى تاف عل

واإلشــادة  ــرة،  الفت ــك  ل ت خــال  ــدرت  ب

ــدور ونشــاط منظمــات الحــزب، وكافــة  ب

الداخــل  ــي  ف ــي  املدن املجتمــع  ــات  ي فعال

ــي  ت ال األنشــطة  الســيما  والخــارج، 

ــم  ــة وفضــح جرائ ــدف تعري ــا به ه قامــت ب

وممارســات االحتال التركي، ومرتزقته 

ــن  عفري ــي  ف املســلحة  ــل  الفصائ مــن 

وكافــة  ــه  كانيي وســري  ي  ســب وكــري 

الســورية«. ــي  األرا�س

جزرة تل رفعت  �ب
ً
ف تنديدا ل�ي ي �ب

ف
تظاهرة �

ــة  ي الجال ــاء  ن أب مــن  العشــرات  خــرج 
ي العاصمة األملانية برلين  الكردستانية ف
األول،  ــون  كان  3 ــاء  الثاث ــوم  ي  ،)Berlin(
ــي  الهمج للقصــف   

ً
اســتنكارا بتظاهــرة 

ــل رفعــت بمنطقــة  ــة ت ن ــى مدي ــي عل الترك
ــون  ــا الاجئ ه ــث يتواجــد في الشــهباء، حي
بعــد  ــن  عفري مــن  تهجيرهــم  ــم  ت ــن  الذي
احتال تركيا لها، والذي أسفر عن وقوع 
أشــخاص،  عشــرة  باستشــهاد  مجــزرٍة 

ــن. ــة أطفــال، وجــرح آخري ي ــم ثمان ه بين
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»تعزيز االستجابة العاملية واإلدماج«، 

ــدف  ــة »يكمــن اله ــت املفوضي ــث قال حي

ــدة  ــي الخــروج بطــرق جدي مــن املنتــدى ف

ــن مجموعــة  ــة األجــل م ل ــات طوي والتزام

ــة مــن أجــل  ــات الفاعل واســعة مــن الجه

ــي  ت ــن واملجتمعــات ال ي مســاعدة الاجئ

ــاك  »هن وأوضحــت  ــا«،  ه في يعيشــون 

ــن  ي ــر مــن /70/ مليــون شــخص ب اآلن أكث

ــازح جــراء الحــروب والصراعــات  ــئ ون الج

ــم،  ــع أنحــاء العال ــي جمي ف ــاد  واالضطه

ــون شــخص  ي ــر مــن /25/ مل ــم أكث ه من

الحــدود  ــر  عب للفــرار  اضطــروا  ممــن 

ــى العــودة  ــن عل ــر قادري الدوليــة وهــم غي

ــى ديارهــم«. إل

ــى  عل ــدى  املنت نقاشــات  تركــزت 

ــات  ــي: ترتيب »ســتة مجــاالت رئيســية وه

واملســؤوليات،  ــاء  األعب تقاســم 

وســبل  العمــل  وفــرص  ــم،  ي والتعل

ــة،  التحتي ــة  والبني والطاقــة  ــش،  العي

ــة«. الحماي وقــدرات  ــول،  والحل

ــدى  ــج املنت ــة نتائ ــت املفوضي ن وأعل

ــد  ــي )تعه ــي تلخصــت ف ت ــان، وال ي ــر ب عب

ــار دوالر،   ي مل بقيمــة /7.7/  املشــاركين 

ي مجاالت   ف
ً
تقديم أكثر من /770/ وعدا

 
ً
ــق وعــودا متنوعــة، القطــاع الخــاص أطل

وظيفــة  ــف  أل  /15/ ــر  توفي شــأنها  مــن 

ي مجاالت  لاجئين، تعهدت حكومات ف

ــم  ي والتعل ــة  التحتي ــى  والبن الطاقــة 

ــر  ــر تشــريعات لتســهيل توفي ي مــع تغي

ــي  ــات ف ــن، إعان ي ــاء الاجئ ن الدراســة ألب

ــواء  ــواء وفــق برنامــج إلي مجــال إعــادة اإلي

ي بلد ثالث ومنها أكثر من /30/  الجئين ف

ــي  ــواء خــال عــام 2020م ف ــف مــكان إي أل

ــن  ي ــة الاجئ ــث أن مفوضي ــا(؛ حي أوروب

ــى  ــن إل ــن املحتاجي ي رت عــدد الاجئ قــدَّ

ــت  وقال ــون.  ي مل ـــ/1,44/  ب ــواء  إي إعــادة 

ن املجتمع 
ّ
األمم املتحدة أن املنتدى مك

ــد. ــي مــن دخــول »منعطــف« جدي الدول

ــي  ف أردوغــان  ــس  ي الرئ شــارك  وقــد 

وحــاول  ــدى  املنت مــن  ــي  الثان ــوم  ي ال

مشــروعه  لدعــم  ــم  العال اســتعطاف 

ــي  ف ســوري  ــئ  الج ــي  مليون ــن  بتوطي

ــا  ه ت مناطــق بشــمال شــرق ســوريا احتل

 
ً
معــا »لنســتخرج  قــال:  إذ  ــا،  تركي

ــا  ه ي ــي يســيطر عل ت ــار ال النفــط مــن اآلب

ي سوريا، ولننجز مشاريع  اإلرهابيون ف

واملــدارس،  الســكنية،  الوحــدات  ــاء  ن ب

ي املناطق املحررة من  واملستشــفيات، ف

ــا.. ولكــن  ه ــن في اإلرهــاب، ونوطــن الاجئي

ــذه الدعــوة، ألن  ه ال نلمــس اســتجابة ل

ــي  ــك ف ــم«، وذل ه النفــط أهــم بالنســبة ل

ــر  تطهي مشــروع  ــذ  لتنفي ــة  مبيت ــٍة  ي ن

أخــرى. ــاٍت  ــرد ومكون ـ
ُ
الك بحــق  ــي  عرق

ي  ومــن جهتــه قــال مصــدر مســؤول ف

ــن- الســورية  ي ــة واملغترب وزارة الخارجي

»مــن   :2019/12/19 ــي  ف ســانا،  ــة  لوكال

اســتغال  أردوغــان  يحــاول  ــد  جدي

لخططــه  ــج  للتروي ــة  ي الدول ــر  املناب

ـــ )املنطقــة  ــا يســميه ب املشــبوهة حــول م

ــة  قضي واســتخدام  املزعومــة  ــة(  اآلمن

ــون  ي ــن ذريعــة إلبعــاد مل ي عــودة الاجئ

ي يحتلها  ى املناطق الت من السوريين إل

ي إطار  ي من سورية ف ي الشمال الشرق ف

ــي قســري  ــل جماع ــة إبعــاد وترحي ي عمل

ــن  ــك املناطــق وإحــال آخري ل لســكان ت

ــم«. ه مكان

ــة أخــرى، رغــم أن الظاهــر  ومــن جه

اســتقبال  ــي  ف ــا  تركي ــة  رواي ــد  يؤي

املهاجرين السوريين الفارين من أتون 

ــي لفحــت بادهــم  ت املعــارك واألزمــات ال

 ،
ً
ــم إنســانيا ــذ أواســط 2011م ودعمه من

ــة   أن حكومــة العدال
ً
لكــن املؤكــد أيضــا

ــم  ه ــى اســتخدام ورقت والتنميــة دأبــت عل

ــي  ــا ف ــا السياســية وأطماعه ه ــي صفقات ف

ا. إذ ابتزت األوربيين وال تزال بفتح  سوري

ــن نحوهــم،  ــاب أمــام تدفــق املهاجري ب ال

واســعة  أوســاط  اســتمالة  ــي  ف ــك  وكذل

ــة لهــا  مــن املعارضــة نحــو الــوالء والتبعي

ــش  ـــ )الجي ى ب ــا تســم ــة م واإلمســاك برقب

ــى   إل
ً
ــي(، إضافــة الســوري الحــّر والوطن

ــي مناطــق  ــم ف ه ــي خطــى توطين الســير ف

ا  شمال سوريا بغية تغيير ديُمغرافيته

ســكانها  وحقــوق  ــة  هوي حســاب  ــى  عل

ــم. ه ــرد من ـ
ُ
 الك

ً
ــن، خاصــة ي األصلي

ــم  ــى تضخي ــا إل ى تركي  تســع
ً
ودائمــا

ــا  ه لدي الســوريين  ــن  ي الاجئ أعــداد 

ــون( وحجــم األمــوال  ي ــر مــن 3.6 مل )أكث

دوالر(،  ــار  ي مل  40( ــم  ه ي عل املصروفــة 

املخيمــات  ــي  ف يعيشــون  مــن  أن  رغــم 

ــا ال يتجــاوزون /110/ أالف  داخــل تركي

ى كّدهم  شخص والبقية يعتمدون عل

األمــم  تســاعدها  فيمــا  ــم،  ه وأعمال

ــا الواســعة واالتحــاد  املتحــدة ببرامجه

ــورو بموجب  ــار ي ي ــغ /6/ مل ــي بمبل األورب

ــن  ي ب ــرة  الفت خــال  رســمية  ــة  اتفاقي

ــي  2016 و2019، إذ يؤكــد االتحــاد األورب

التزامــه بخطــة الدفــع، ولكــن حكومــة 

ــر وعــدم الوفــاء  أنقــرة تتهمــه بالتقصي

ــات  بيان تقــدم  أن  دون  ــه،  بالتزامات

شفافة عن أوجه الصرف؛ حيث أعلن 

ــد توســك  ال ــي دون رئيــس املجلــس األوروب

ــة 11 تشــرين األول 2019 أّن  ــوم الجمع ي

ــن  ي تصريحــات أردوغــان بشــأن الاجئ

ــا«. ه ــي مكان ــا و«ليســت ف ــزاز« ألوروب ت »اب

ــه شــكك كمــال كليشــتدار  مــن جانب

أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري 

ي أنفقت  ي املبالغ الت املعارض - تركيا ف

ال   :
ً
ــا قائ الســوريين،  ــن  ي الاجئ ــى  عل

ــار  ي  إنفــاق /40/ مل
ً
ــم فعــا ــم هــل ت أعل

ــم  يعل أحــد  ال  الســوريين،  ــى  عل دوالر 

ــح أم خاطــئ. هــذا الرقــم صحي

ــي  األملان  »DeZim« ــد  معه وذكــر 

ــن  ي ــة أن أعــداد الاجئ ث ــي دراســة حدي ف

أقــل  يكــون  قــد  ــا  تركي ــي  ف الســوريين 

ــه مــن  ، وأن
ً
ــن عنــه رســميا ــر مــن املعل بكثي

الواقعية اعتبار عدد الاجئين يقترب 

ــي  ف  
ً
ــون ســوري، مشــيرا ي مل مــن /2.7/ 

ــة للهجــرة  ــة التركي ــى أرقــام للهيئ ــك إل ذل

الســامية  املتحــدة  األمــم  ــة  ومفوضي

ــرات  »تقدي ــى  إل إضافــة  ــن،  ي لاجئ

. » ــة علمي

 مــن املركــز 
ً
ــر هــذا املعهــد جــزءا ويعتب

والهجــرة  االندمــاج  ألبحــاث  ــي  األملان

ــذي تدعمــه وزارة األســرة  ــن، ال ي ــي برل ف

ــى أن  ــر إل ــص معــد التقري ــة. وخل ي األملان

ــن  ي ــات بشــأن الاجئ طريقــة رفــع البيان

ــث  ــرة، »حي ي ــا مواطــن ضعــف كب ه تعتري

ــال،  املث ســبيل  ــى  عل ــاك،  هن يكــن  ــم  ل

ــط طريقــة تســجيل  نظــام متســق لضب

ــي  ف تســجيلهم  وإعــادة  ــن  ي الاجئ

، وفقــا 
ً
ــي أيضــا أماكــن أخــرى« ممــا يعن

ــن  الذي حــذف  ــم  ت ي ــم  ل ــه  أن للدراســة، 

ــي  ف اســتمروا  أو  ســوريا  ــى  إل عــادوا 

النظــام. مــن  ــا  أوروب ــى  إل ــم  طريقه

اســتنتاجات  ــى  عل يؤكــد  مــا 

أن  ــد،  املعه وشــكوك  ــك  ل ت الدراســة 

ــرون  ــوا يعب ــن كان ــع الســوريين الذي جمي

ــر  ــذ عــام 2011م بشــكل غي الحــدود من

ــم  ه ي عل القبــض  إلقــاء  ــم  ت وي ي،  شــرع

الشــرطة  أو  الحــدود  ــل حــرس  قب مــن 

ــم  ه ات بيان تســجيل  ــم  ت ي كان  ــة،  التركي

ــن  ي الاجئ ــم  قوائ ضمــن  الشــخصية 

ــم لســوريا  ه ــم إعادت ت الســوريين، وإن 

الداخــل  ــى  إل للذهــاب  ركــوا 
ُ
ت أو   

ً
فــورا

ى- ومعظمهم  ي الســنوات األول التركي- ف

ــر   أن املعاب
ً
ــا، علمــا ــى أوروب قــد هاجــر إل

ــة  اي نه ــذ  من أغلقــت  قــد  ــة  الحدودي

ــات آالف الســوريين  ــق مئ 2015م، فعِل

ــزوح  ن مخيمــات  ــي  ف مســاعدة  ــدون  ب

ــن الحــدود  ــب اآلخــر م ــى الجان وقــرى عل

– داخــل ســوريا، وقــام حــراس الحــدود 

ــة  جماعي إعــادة  ــات  ي بعمل ــراك  األت

وجرحــوا  ــوا  ل وقت موجــزة  بإجــراءات 

ــور. العب ــون  يحاول ــوا  كان ســوريين 

»العفــو  ــا  منظمت همــت  واّت هــذا 

ــش«  ووت ــس  ت راي »هيومــن  و  ــة«  ّي الدول

 25 الجمعــة  ــوم  ي ــة،  التركي الحكومــة 

ــن،  ي منفصل ــن  ي بيان ــي  ف األول  تشــرين 

 
ً
قســرا ســوريين  ــن  ي الجئ ــت  رّحل ــا  ه أن ب

ــي ســبقت  ت ــى بلدهــم خــال األشــهر ال إل

ــي شــمال  ة ف ــا العســكرّي ه ت ّي إطــاق عمل

ين  ســورّي ــرت  أجب ــا  ه وأن ا.  ســوري شــرق 

ــدون  ــم يري ه أّن ــد ب ــق تفي ائ ــع وث ــى توقي عل

ــر  ــى ســوريا، وذلــك عب « إل
ً
العــودة »طوعــا

ــت  ــي وقــٍت ال زال »الخــداع أو اإلكــراه«. ف

ــر  ــر آمنــة وغي ــي ســوريا غي فيــه األوضــاع ف

ــن قســٍم  ــك مــن أجــل توطي مســتقرة. وذل

ــن  ــي منطقــة عفري ــى األقــل ف ــم عل ه من

ــام واألســابيع القادمــة ضمــن  ــي األي أو ف

و  أبيــض(  ــل  )ت ســبيه  كــري  مناطــق 

ــن(،  ســري كانيــه )رأس العي

أول منتدى عاملي لالجئين ... تتمة

 9



9الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 315 /  كانون األول  2019 م - 2631ك تقارير وأخبار

ــي  ــر ديموغراف ي ــي ســياق سياســة تغي ف

. ــج ممنه

ــن«  ي الاجئ ــة  »مفوضي بينمــا 

ــأن  ب تقــول  املتحــدة  لألمــم  التابعــة 

ــي اللجــوء  ــى مــن طالب ــة العظم »الغالبي

ــة  ــزال... بحاجــة لحماي ت الســوريين ال 

ــد  تعي أال  ــدول  ال ــى  »عل ــأن  وب ــة«  ي دول

 
ً
ســابقا ــن  واملقيمي الســوريين   

ً
قســرا

ــا ملَزمــة  ــى ســوريا«؛ فتركي ا إل ــي ســوري ف

القســرية  اإلعــادة  عــدم  بقاعــدة 

ي  ي، والت ي العرف بموجب القانون الدول

ــأي شــكل مــن  تحظــر إعــادة أي شــخص ب

 
ً
ــه خطــرا ــى مــكان يواجــه في األشــكال إل

أو  ــب  التعذي أو  ــاد  باالضطه  
ً
ــا حقيقي

غيره من ضروب سوء املعاملة أو تهديد 

أن  ــا  لتركي  
ً
مســموحا ــس  ي ل ــاة.  الحي

ــف  ــد بالعن ــف أو التهدي تســتخدم العن

ى العودة  أو االحتجاز إلجبار الناس عل

ــألذى. ــى أماكــن حيــث قــد يتعرضــون ل إل

ي  الشــعب االحتقــان  ــى  إل  
ً
إضافــة

ــن الســوريين واإلشــاعات  ي نحــو الاجئ

ــاول  ن ت ي ــا،  تركي ــي  ف ــم  ه حول الرائجــة 

بمنطــق  شــأنهم  أردوغــان  ــس  ي الرئ

 
ً
ي مع القطيع، فها هو يعلن جهارا الراع

ــي  ــم ف ه ــن من ي ــن مليون ــه لتوطي يت عــن ن

 
ً
مناطــق شــمال شــرق ســوريا، متناســيا

املشــروعة. ــم  ه ب ومطال ــم  حقوقه

أول منتدى عاملي حول ... تتمة

ن القتىل خلل عام 2019، ولكن السجن والتهديدات القانونية والمضايقات والرقابة مستمرة عليهم ي عدد الصحفي�ي
تراجع �ن

ــة  حماي ــة  »لجن عــن  صــدر 

ــة مســتقلة  ــن«، منظمــة دولي الصحفيي

ــة  ــة حري ــى حماي ــة تعمــل عل ــر ربحي غي

ــم،  العال أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف الصحافــة 

ــن  ي الصحفي حــول  الســنوي  ــر  التقري

ى، من إعداد إيلينا بيسير، والذي  القتل

ي 17 ديسمبر/ كانون األول 2019،  نشر ف

ــن  ي ــع عــدد الصحفي راَج
َ
ــى »ت ــص إل وخل

ــم  أدائه ــاء  ن أث ــم  حتفه لقــوا  ــن  الذي

ــى مســتوى  ــى أدن ــي عــام 2019 إل لعملهــم ف

، مــع توجــه النزاعــات 
ً
ــا ــذ 17 عام ــه من ل

وانخفــاض  ــة  التهدئ ــى  إل ــة  اإلقليمي

 
ً
ــا ــوا انتقام تل

ُ
ــن ق ــن الذي ــدد الصحفيي ع

ــه  ــى مســتوى ل ــى أدن ــى عملهــم إل ــم عل ه من

ــن  ي ــة الصحفي ــة حماي ــدأت لجن ــذ ب من

الشــأن.  هــذا  ــي  ف بســجات  تحتفــظ 

ــدان  ل ــت ســوريا واملكســيك همــا الب وكان

ــل  ت
ُ
ــث ق ــن«، حي  بالصحفيي

ً
ــكا األشــد فت

ــي عــام 2019م،  ــى األقــل ف  عل
ً
ــا 25 صحفي

ويغطي العدد لهذا العام الفترة ما بين 

ــى 13 ديســمبر/  ــي إل ــون الثان ــر/ كان 1 يناي

 /56/ مــع  ــة  مقارن  ،2019 األول  ــون  كان

 بدوافــع مؤكــدة مرتبطــة 
ً
ــا  قتي

ً
ــا صحفي

ــه؛ إذ أكــد  ــي عــام 2018 بأكمل ــم ف ه بعمل

ــي  ف التراجــع  هــذا  ــي  أت ــى »ي ــر عل التقري

ي  عدد جرائم القتل وسط اهتمام عالم

مــن  اإلفــات  ــة  بقضي مســبوق  ــر  غي

ــن...«. ــم قتــل الصحفيي ــي جرائ العقــاب ف

قــت 
ّ
وث »قــد  ــر:  التقري ــي  ف وجــاء 

ــداد  ــى امت ــن عل ي ــة الصحفي ــة حماي لجن

ــل  قت ــم  ــي جرائ ف  
ً
تراجعــا عــدة ســنوات 

ــة  الرقاب ــي  ف  
ً
ــدا وتزاي ــن  ي الصحفي

 
ً
ــا ــي األماكــن الخطــرة تقليدي ــة ف ي الذات

ــث  حي وروســيا،  باكســتان  ــل  قبي مــن 

ــم  الجرائ بشــأن  ــة  العدال نقــص  أدى 

ى ترهيب بعض الصحفيين  السابقة إل

ناقــدة.  ــة  تغطي نشــر  عــن  ــم  وامتناعه

ــك، ثمــة وســائل أخــرى  ــى ذل عــاوة عل

ــى  ــن عل ــك العازمي ئ ــدة متاحــة ألول عدي

عــدد  يقــل  ــم  ل إذ  ــن.  ي الصحفي ــد  تهدي

ــم عــن  ــي العال ــن الســجناء ف ي الصحفي

ــى  عل الرابعــة  للســنة   
ً
ــا صحفي  250

ــن واجــه الصحفيون من  ــي حي ــي، ف التوال

ــة  ــي األمريكي ــة ميام ــى والي ــغ إل ــغ كون هون

ــة  وقرصن ــة،  ي قانون مضايقــات 

ــة،  ومراقب ــة،  الرقمي لحســاباتهم 

ــر  ظه
ُ
ت حســبما  تشــهير،  وحمــات 

ــن«. ي ــة الصحفي ــة حماي ــات لجن تقصي

ــت  »احتل ــر:  التقري وأوضــح 

ــث  حي مــن  ــة  ي الثان ــة  ب املرت املكســيك 

خمســة،  ــى-  القتل ــن  ي الصحفي عــدد 

تل فيها ســبعة 
ُ
ي ق وذلك بعد ســوريا الت

ــة  ثاث ــل  ت
ُ
وق األقــل.  ــى  عل ــن  ي صحفي

ــي  ــة ف ــة تركي ــم مــن جــراء غــارات جوي ه من

ــر/ تشــرين األول، عندمــا  أواســط أكتوب

املناطــق  ــي  ف ــة  التركي القــوات  ــت  توغل

تشــرين  ــر/  أكتوب  11 ــي  وف الســورية... 

ــى  إل ــة  تركي ــة  جوي غــارة  أدت  األول، 

ــة الكــردي  ــل مخــرج األفــام الوثائقي قت

كان  بينمــا  ــي  أردمي�س ــدات  في ــي  الترك

ــه.  منزل فــوق  ــق 
ّ
تحل ــرات  طائ يصــور 

ــر/ تشــرين األول، شــنت  ــي 13 أكتوب وف

ــة  ــة ضــد قافل القــوات التركيــة غــارة جوي

ــون  صحفي ــا  ه متن ــى  عل كان  ــة  ي مدن

ــى  ــون، وأدى الهجــوم إل ي ــون ودول ي محل

الكــردي  الســوري  ــي  الصحف ــل  مقت

ســعد أحمد، وجرح الصحفي الســوري 

الكــردي واملصــور محمــد حســين راشــو 

 
ً
ــرا متأث ــي  التال ــوم  ي ال ــي  ف ــي  توف ــذي  ال

بجراحــه«.

ال  مــا  ســوريا  ــي  ف ــل  ت
ُ
ق  « وأضــاف: 

ــدء الحــرب   منــذ ب
ً
ــا يقــل عــن 134 صحفي

ــن  ي ــاك، وقــد تراجــع عــدد الصحفي هن

ــذ عــام 2012...« ــى من القتل

ــة  للجن ــذي  التنفي ــر  املدي وقــال 

ــل ســايمون،  ــن، جوي ي ــة الصحفي حماي

ــى  القتل ــن  ي الصحفي عــدد  تراجــع  »إن 

مــن  ســنوات  بعــد  ــب  طي ــر  خب هــو 

ــا  عزمن يعــزز  وهــو  العنــف،  تصاعــد 

العقــاب  مــن  اإلفــات  مكافحــة  ــى  عل

ــي وســعنا للمحافظــة  ــا ف ــكل م ــام ب والقي

يجــب  ولكــن  ــن.  ي الصحفي أمــان  ــى  عل

ــك االكتفــاء بمــا تحقــق.  ــا ذل أال يدفعن

ــة  حري أعــداء  أن  هــو  ــر  املري فالواقــع 

ــم  ه جعبت ــي  ف يمتلكــون  الصحافــة 

ــي ذلــك ســجن  ــد مــن األدوات، بمــا ف العدي

ــة،  ي القانون ــدات  والتهدي ــن،  ي الصحفي

ــت،  اإلنترن شــبكة  ــر  عب واملضايقــات 

ــة  ــى الوســائل املتطــورة للرقاب إضافــة إل

اســتخدامها«. ــد  يتزاي ــي  ت ال

ــد مــن االطــاع يمكنكــم زيارة  وللمزي

www.cpj.org :موقع اللجنة

ي«              »سعد أحمد«                   »محمد حسين راشو « الشهداء: »فيدات أردمي�س

وكســل ي �ب
ف

ملانية أوروبية � لقاء مع �ب

ــى  ــن 10 كانــون األول، التق ــوم األثني ي

ــي( ضــم  ــدة )يكيت وفــٌد مــن حــزب الوحـ

حبيب إبراهيم مســؤول منظمة أوروبا 

للحــزب وكل مــن أكــرم حمــو و محمــد 

بالســيدة  ــكا،  بلجي منظمــة  مــن  ــو  حب

 kathleen	 Van( ــت  بريمب فــان  ــن  ي ل كات

ــي عــن  ــان األوروب Brempt( عضــو البرمل

ــكا؛  ــي- بلجي الحــزب االشــتراكي الفامان

ــا الوفــد بشــرٍح عمــا يتعــرض  ه ي وتقــدم إل

ــاكات  ه ت ان مــن  ســوريا  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــه  ل

ــي  ــد جيــش االحتــال الترك ــى ي ــم عل وجرائ

ــم  مناطقه يســتهدف  ومــا  ــه  ومرتزقت

ــب الوفــد  ــي، وطال ــر ديموغراف ي مــن تغي

ــة  ي البرملان ــا  ه ت وكتل ــت  بريمب ــة  ب النائ

ــا  ــى تركي ــى إحــداث ضغــط عل بالعمــل عل

ــاء  ه وإن ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن لوقــف 

ــال. االحت

وقــد اســتقبلت الســيدة 

بترحــاب  الوفــد  ــت  بريمب

مســهب  بشــكل  ــت  وتحدث

ــال  حي نظرهــم  ــة  وجه عــن 

ــي ســوريا  ــة ف ــة الكردي القضي

ــال  لاحت ــدد  املن ــم  وموقفه

بالعمــل  ووعــدت  ــي؛  الترك

لقــاءات  ــم  تنظي ــى  عل

ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك تخــص  أخــرى  ونشــاطات 

ــي  وف ــي  البلجيك ــي  الفيدرال ــان  البرمل

ــي. األوروب ــان  البرمل
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رين من عفرين، ومعظم الضحايا من الأطفال ن ُمهجَّ ي تل رفعت – شمال حلب، بحق مدني�ي
مجزرة �ن

ــي  ت ال رفعــت  ــل  ت ــة  ن مدي تعرضــت 

منطقــة  ــري  ُمهجَّ مــن  اآلالف  ــا  ه يقطن

األول  ــون  كان  2 ــي  ف ــة،  ل املحت ــن  عفري

ــاون  ه ال ــف  بقذائ هجــوٍم  ــى  إل 2019م، 

ي يحتلها  مصدرها من منطقة إعزاز الت

الجيش التركي وميليشيات موالية له، 

ــى ســقوط /10/ شــهداء و /12/  إل أدى 

ــث  ــال؛ حي ــن األطف ــم م ، معظمه
ً
جريحــا

ــوب مركــز  ــي ســاحٍة جن وقعــت قذيفــة ف

ــرة  املقب مــن  بالقــرب  األحمــر،  الهــال 

الســكة، وســط جمــٍع  ي  والكــراج- شــرق

ــون  يلعب ــوا  كان وأطفــال  ــن  ي ي املدن مــن 

ــن. ــري عفري ــم مــن ُمهجَّ ــا، جميعه ه في

الهــال  حســب  املجــزرة،  ــة  ل حصي

ــن: عفري  - الكــردي  األحمــر 

عشــرة:   /10/ عددهــم  الشــهداء،   -

 من 
ً
حسين عبدهللا كل ده دو /74/ عاما

ــي محمــود  ــة راجــو، عل ــا- ناجي ــة َج قري

َعَدمــا-  ــة  قري مــن   
ً
ــا عام  /54/ عثمــان 

ــي  راجــو، واألطفــال:  حمــودة محمــد عل

ــي،  ــه- معبطل ــة قنتري  مــن قري
ً
/11/ عامــا

ــى محمــد مجيــد /10/ أعــوام مــن  مصطف

ــرس، محمــد  ــة حــج حســنا- جندي قري

محمد عمر /7/ أعوام من قرية ساغر- 

ــل، عــارف جعفــر محمــد /6/  ب ل ــة ب ناحي

ــن، عمــاد أحمــد كيفــو  أعــوام مــن عفري

ــي،  ــه- معبطل ــة قنتري /9/ أعــوام مــن قري

ــة  ــاح عليكــو /3/ أعــوام مــن قري عبدالفت

ــي، الشــقيقان  حســيه/ميركان- معبطل

 
ً
ــا  و محمــد /15/ عام

ً
ــا ســمير/12/ عام

ــة  قري مــن  حســو  الرحمــن  ــد  عب ــي  ن اب

ــن. ــار- عفري قيب

ــا  ت ن اث  /12/ عددهــم  ــى،  الجرح  -

 /20/ ــو  عل ــى  مصطف أنيســة  عشــرة: 

 ،
ً
ــا عام  /30/ ــى  مصطف ــن  هيفي  ،

ً
ــا عام

 ،
ً
ــا عام  /21/ ــان  حن ــق  توفي ــدهللا  عب

، دجوار 
ً
محمد موفق محمد /22/ عاما

، واألطفــال: حنيــف محمــد 
ً
ــا /30/ عام

حمــو /9/ أعــوام، محمــد أحمــد كيفــو 

ــل محمــد /3/ أعــوام،  ي /10/ أعــوام،  خل

ــاس  حســن محمــد عمــر /10/ أعــوام، إلي

ــن روكان  اب حســون /6/ أعــوام، أدهــم 

ــرم حســين /10/ أعــوام. ي ب /6/ أعــوام، 

الشــهداء  ــن  جثامي تشــييع  ــم  وت

ــون األول، مــن أمــام  ــي 4 كان العشــرة، ف

شــمال  ــن-  فافي ــدة  ل بب ــن  آفري مشــفى 

ي مقبرة الشهداء،  حلب، ووريت الثرى ف

ــن رددوا  بحضــور آالف املشــيعين، الذي

ــة  ــة للقتل شــعارات التمجيــد لهــم واإلدان

ــم لهــم مراســم عــزاء  ــن. كمــا أقي واملجرمي

ــي. ــوم التال ي ــي ال رســمية ف

ــا  الضحاي أجســاد  تعرضــت  لقــد 

ــر ســيقان  ت ــة، مــن ب ــاٍت متفاوت ــى إصاب إل

ــي  ف وجــراٍح  البطــون  أحشــاء  وخــروج 

ــي ملطخــة بالدمــاء،  ــره، وه ــرأس وغي ال

عــدُّ جريمــة الحــرب 
ُ
وإن هــذه املجــزرة ت

 
ً
ــاكا ه ت وان اإلنســانية  ضــد   

ً
وجريمــة

ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان  
ً
جســيما

ــس  وقــرار مجل املتحــدة  األمــم  ــاق  ومليث

ســوريا،  بشــأن   /2254/ ــي  الدول األمــن 

املســؤولين  محاســبة  فتســتوجب 

ــي  األسا�س رومــا  نظــام  بموجــب  ــا  ه عن

ــة. ي الدول ــة  ي الجنائ للمحكمــة 

ســوريا  ــس  مجل ودان  هــذا، 

ــخ 2  ــه بتاري ل ــان  ي ــر ب ــة عب الديمقراطي

كانون األول، تلك املجزرة وقال: »ندين 

ــي  ت ال املجــزرة  هــذه  ــارات  العب وبأشــد 

ــة  املرتكب املجــازر  ســجل  ــى  إل أضيفــت 

ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة  ــل  قب مــن 

ا.  ــي شــمال وشــرق ســوري بحــق شــعبنا ف

ــم مــرة  وإن هــذه الجريمــة تؤكــد للعال

مشــروع  ــا  تركي ــدى  ل أن  ــى  عل أخــرى 

ا...  ــر لشــمال وشــرق ســوري ي ــي كب احتال

هــذه  ــل  مث ــكاب  ارت مــن  ــة  الغاي وأن 

ــع الســكان وتخويفهــم  ــي لتروي املجــازر ه

ــرك  وت ــزوح  ن ال أجــل  مــن  ــم  ه وإرهاب

ــر  ي ــة التغي ي ــم الســتكمال عمل مناطقه

ــي  ت ال ــي  العرق ــر  والتطهي ــي  الديمغراف

هــذا  ــى  وعل ــة؛  التركي ــة  الدول تنتهجــه 

ــي ودول  األســاس نناشــد املجتمــع الدول

ــة للضغــط  ــف وروســيا االتحادي التحال

ــة لوقــف  ــة والتنمي ــة العدال ــى حكوم عل

األعمــال  هــذه  ــل  مث ــة  وإدان ــا  ه اعتداءات

ــا  ن أن كمــا  شــعبنا...  بحــق  ــة  اإلجرامي

والقــوات  الســورية  الحكومــة  ــب  نطال

ــك املنطقــة  ل ــي ت ف الروســية املتواجــدة 

ــل هــذه  ــع مث ــر الازمــة ملن ي بأخــذ التداب

ــداءات...«. االعت

رحيل املناضل محزة حممد

ــدة  نعت منظمة قامشــلو لحزب الوحـ

حســن  حمــزة  املناضــل  ــا  رفيقه ــي(  )يكيت

ــن  ــوم األثني ــي ي ــو جــوان( الــذي توف محمــد )أب

ــة،  ــة مفاجئ ــة قلبي ــر نوب ــون األول، إث 9 كان

ــة  ــرة قري ــي مقب ــرى ف ث ــه ال ــث ُوري جثمان حي

ي ورفاقه،  »حلوة« بحضور جمع من األهال

ــه  ــزل نجل ــي من ف ــه خيمــة عــزاء  ل تحــت 
ُ
وف

ــر بقامشــلو. ي ــك الكب ــي جرن ــي ح ــن ف الكائ

ــد عــام  ي ــو جــوان« مــن موال الراحــل »أب

ــي عــام  ــى صفــوف الحــزب ف 1955، انتســب إل

ــى  ــي حت ــه الحزب  لعمل
ً
1971، وظــل ممارســا

ــة وطنيــة  ل ــه، وهــو مــن عائ ــي حيات ــوٍم ف آخــر ي

معروفــة، وعــرف بأخاقــه الرفيعــة، وكان 

 
ً
ــرا وتقدي ــا،  ه ب آمــن  ــي  ت ال ــادئ  باملب  

ً
ــا ملتزم

ــم تكريمــه  ــي صفــوف الحــزب ت لنشــاطه ف

ــل ســنوات. مــن منظمــة قامشــلو قب

ى ذوي ورفاق  نتقدم بأحّر التعازي إل

الفقيد، متمنين له جنان الخلد.

رحيل املناضل الشاب جوان بكر

ــون األول 2019م،  مســاء األحــد 1 كان

ي املناضل الشــاب جوان حســن بكر  توف

ــدة جلمــة عــام 1992م –  ل ــد ب ي مــن موال

ــذ  ــه من ــم ب ل
َ
ــر مــرٍض عضــال أ ــن، إث عفري

الهجــرة  ــى  وأب لطفــل،  أب  وهــو  ســنة، 

ــه  ــب والدي ــى جان ــى إل ــى الخــارج ليبق إل

املســنين.

ــى صفــوف حــزب  ــد إل انتســب الفقي

وكان  2014م،  عــام  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

 
ً
ــا ــن الشــباب والطــاب، محب ي  ب

ً
ناشــطا

ــن  ي ــي وب ــي وســطه االجتماع  ف
ً
ــا ومحبوب

ــاع  ــي الدف  ف
ً
ــه، ومخلصــا ــه وأصدقائ رفاق

ــا  وقضاي الكــردي  شــعبه  ــة  قضي عــن 

ــي  ف ــة  والديمقراطي اإلنســان  حقــوق 

ــاد. ب ال

ــم  ي تعل ــى مؤسســة  إل انتســب  كمــا 

ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي اللغــة  ــة  وحماي

ــاث  ث S.F.P.Z.K، وتجــاوز املســتويات ال

م اللغة الكردية بنجاح، فعمل 
ُّ
من تعل

ــي  ف ــة  الكردي للغــة   
ً
ــدرا مقت  

ً
مدرســا

الســابقة. ــة  ي الذات اإلدارة  مــدارس 

ُوري  ــي،  التال ــوم  ي ال ــاح  وصب هــذا، 

مســقط  ــرة  مقب ــي  ف ــرى  ث ال ــه  جثمان

ــدة جلمــة، بحضــور حشــٍد مــن  ل رأســه- ب

ــن. ي املعز

الراحــل  ألســرة  التعــازي  أحــّر 

ــه، ونســأل هللا  ــه ورفاقــه وأصدقائ وذوي

ــه. برحمت يتغمــده  أن 

يك ي د�ي
ف

ية � نـدوة حوار

ــن،  املثقفي التحــاد  ــك  ديري فــرع  أقــام 
ــس 2019/12/19، بمقــّر  ــوم الخمي عصــر ي
ــدوة  ـ ن والثقافــة«،  للفــن  ــة  دجل »مركــز 
ــة بمشــاركة ممثــل عــن حــزب االتحــاد  حواري
الديمقراطــي وخبــات محمــد عضــو اللجنــة 
ــى  إل ــي(  ــدة )يكيت السياســية لحــزب الوحـ
ــن، حيث تحدث  جانــب ممثــل اتحــاد املثقفي
ــد عــن مأســاة الوطــن الســوري  ــات محم خب
ــد مــن  ــى التطــرق للعدي  إل

ً
ــح، إضافــة الجري

السياســية. ــب  الجوان
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تركيا وتشويه احلقيقة الكردية

ــي تمارســها  ــي إطــار سياســة اإلقصــاء الت ف

جاهــدة  ــا  تركي ى  تســع الكــرد  ضــد  ــا  تركي

ــف  وتحري ــة  الكردي ــة  القضي تشــويه  ــى  إل

ــة شــعب حــرم مــن  ــا قضي ــا، بوصفه ه حقيقت

املجــازر  ألبشــع  تعــرض  ــة،  القومي حقوقــه 

ــى  ــة، إل ي ــة املتتال ــد الحكومــات التركي ــى ي عل

ــى حــد إطــالق  ــي تفتــق إل درجــة أن الذهــن الترك

ــة  ــي محاول ــم، ف ه ي ــال« عل ــراك الجب صفــة »أت

ــذه  ــا ه ه ــا تحمل ــة، بم ــه القومي لتشــويه هويت

ــي. ــون حضــاري وثقاف ــة مــن مكن الهوي

الحــرب التركيــة ضــد الكرد تجاوزت كرد 

ى كرد سوريا، ال سيما بعدما أسسوا  تركيا إل

ــة سياســية خــالل الســنوات  ي مــا يشــبه كيان

ــي  ت ــا ال ــى هــدف لتركي ــوا إل ــة؛ إذ تحول املاضي

ــث  ب ل والسياســية  ــة  اإلعالمي ــا  ه ت آل ــت  حّول

جملة من املغالطات وتسويقها للرأي العام 

ــه  ــي وعي ــر ف ي ــة التأث ــي واإلســالمي، بغي العرب

واقــع  عــن  مغلوطــة  رؤى  ولتشــكيل   ،
ً
أوال

ــب  ي ، ولتأل
ً
ــا ي ــه ثان ت الشــعب الكــردي وقضي

يدقــق  مــن  ولعــل   ،
ً
ــا ث ثال ضــده  ــرأي  ال هــذا 

جامعــة  ســمة  ســيجد  املغالطــات  هــذه  ــي  ف

ــن  الذي ــراك  األت السياســيين  ــن  ي ل املحل ــن  ي ب

درجــة  ــى  إل اإلعــالم،  وســائل  ــى  عل يظهــرون 

ناظمــة،  ــة  تركي ــة  جه ثمــة  أن  ــك  ي إل ــل  يخي

ــى هــؤالء  ــا عل تضــع هــذه املغالطــات، وتوزعه

ــي واإلســالمي،  العرب ــن  العاملي ــي  ف ــا  لترويجه

ــد  يؤي املنطقــة  ــي  ف عــام  رأي  ــق  خل ــة  بغي

ــرز  سياســات أردوغــان املتطرفــة، ولعــل مــن أب

املغالطــات: هــذه 

ضــد  ــس  ولي اإلرهــاب  ضــد  )الحــرب   -1

ــة  الدموي الحــرب  أن  أســاس  ــى  عل الكــرد(، 

العمــال  حــزب  فقــط  تســتهدف  ــة  التركي

الشــعب  ــة  حماي ووحــدات  ي  الكردســتان

ــس الكــرد كشــعب، ولكــن  وقــوات قســد ولي

ــي هــذا األمــر ســيجد أن  ــل املوقــف ف مــن يحل

الحــرب  لشــرعنة  ــة  محاول إال  ــس  لي األمــر 

ــر مــن  ــذ أكث ــة ضــد الكــرد من ــة الجاري التركي

العمــال  حــزب  والدة  ــل  قب ــى  حت أي  قــرن، 

ــي شــنتها ضــد  ي، ولعــل الحــرب الت الكردســتان

ــن – ســري   ضــد رأس العي
ً
ــن ومؤخــرا عفري

ــة؛ إذ إن  ــه، تؤكــد حقيقــة هــذه الكذب كانيي

ــالف  اخت ــى  عل الكــرد  ــت  طال الحــرب  هــذه 

ــت الشــعوب  مشــاربهم السياســية، كمــا طال

ــي مناطــق  األخــرى مــن عــرب وآشــور وســريان ف

شــمال شــرق ســوريا، ولعــل األخطــر مــن كل 

ــة مــن  ــة الكردي ــى محــو الهوي ي إل ــك الســع ذل

ــى  عل الجــاري  ــي  الديمغراف ــر  ي التغي خــالل 

ــن ورأس  ــي عفري قــدم وســاق كمــا هــو الحــال ف

ــه. ــن – ســري كانيي العي

ــون  ل ــردد املحل ت ــن(، ال ي ــي الدي 2- )إخــوة ف

ــي  ــي كل لقــاء تلفزيون ــراك ف السياســيون األت

عند الحديث عن الحرب التركية ضد الكرد 

ــي الديــن  ــا ف ن ــة إن الكــرد إخوت مــن تكــرار مقول

ونحن وإياهم نعيش بسالم منذ القدم، لكن 

ــارة، هــو  الحقيقــة أن الهــدف مــن هــذه العب

ــي واإلســالمي  ــن العرب كســب تعاطــف العاملي

 أن تجــد 
ً
ــا ب ــه ليــس غري ي مــع هــذه الحــرب، وعل

ــس  ل بطراب  
ً
مــرورا الصومــال  مــن  جماعــات 

ــى بعــض الجماعــات   إل
ً
ــة وغــزة وصــوال الليبي

ــد العــدوان  ــي شــمال ســوريا تؤي ف املســلحة 

مــع  إســالمية،  شــعارات  وهــم  تحــت  ــي  الترك

ــل  ــى القت ــي تقــوم عل ت ــة ال أن الحــرب التركي

الشــرائع  وكل  اإلســالم  ــف  تخال ــر  والتدمي

ــي اســتخدام  ــرع أردوغــان ف الســماوية، حيــث ب

ــه، فهــو مــن جهــة ال يتوقــف  ــن ألجندت الدي

ــا  ه ــي كل مناســبة يخاطــب في عــن رفــع القــرآن ف

ــة يستشــهد بصــالح  ــة ثاني الحشــود، ومــن جه

مــع  كــردي  إســالمي  كبطــل  ــي  األيوب ــن  الدي

 أحفــاد 
ً
ــارا ه  ون

ً
ــال ي ــل ل ــش أردوغــان يقت أن جي

ــم. ه ــي ويقــف ضــد تطلعات األيوب

ــي  القوم األمــن  ــى  عل )الحفــاظ   -3

ــة  ي ــة عســكرية عدوان ي ــي كل عمل ف ــي(  الترك

عــن  الدفــاع  بحجــة  أنقــرة  ــذرع  ت ت ــة  تركي

ــي، وتحــت هــذه الحجــة  ــي الترك األمــن القوم

ــي  ــة ف ي ــات عســكرية عدوان ي ــالث عمل شــنت ث

ســوريا )درع الفرات – غصن الزيتون – نبع 

ــا  ه ــا أو أمن ــدد تركي ــم يه  ل
ً
ــع أن أحــدا الســالم( م

ــي. الداخل

ي؛ إذ يفسر  4- املادة 51 من امليثاق الدول

تعطــي  املــادة  هــذه  ــأن  ب ــراك  األت ــون  ل املحل

ــى  ــام بشــن عــدوان عل ــي القي ــا الحــق ف لتركي

ــدد  ــي الســورية بحجــة مكافحــة مــن يه األرا�س

ــى  ــا، مــع أن املــادة املذكــورة ال تنــص عل ه أمن

ــي  الحرف النــص  ــورد  ن ــد  وللتأكي  ،
ً
ــدا أب ــك  ذل

ــاق  ــي هــذا امليث ــي تقــول: )ليــس ف للمــادة 51 الت

ــي  الطبيع الحــق  ينتقــص  أو  يضعــف  مــا 

ــي الدفــاع عــن  ــدول، فــرادى أو جماعــات، ف ل ل

ــى أحــد  ــدت قــوة مســلحة عل أنفســهم إذا اعت

ــى أن يتخــذ  ــك إل أعضــاء األمــم املتحــدة، وذل

مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم 

ــادة  ــن الواضــح أن امل ــث م ــي(، حي ــن الدول واألم

املذكورة تشرع لحق الدفاع وليس الهجوم، 

ــي تتعــرض لهجــوم مــا، إبــالغ  ــة الت ــى الدول وعل

ــي اتخــاذ اإلجــراءات  ــس األمــن للبحــث ف مجل

املناســبة لحفــظ االســتقرار واألمــن، أي أن 

إعطــاء  شــرعية  عــن  ــي  الترك ــث  الحدي كل 

ــس  هــذه املــادة الحــق بالهجــوم والعــدوان لي

ــي  ــاق الدول ــى امليث ــة لاللتفــاف عل إال محاول

للعــدوان. وإعطــاء شــرعية 

ــرر  ب  مــا ي
ً
ــرا ي ــع تقســيم ســوريا( كث 5- )من

ضــد  بالدهــم  عــدوان  ــراك  األت ــون  ل املحل

ــى أســاس أن  ــع تقســيم ســوريا عل الكــرد بمن

الكــرد يريــدون االنفصــال والتقســيم، مــع أن 

 مــن 
ً
ــك يومــا ــوا ذل ن ــم يعل الكــرد الســوريين ل

ــا  ــع ممارســات تركي ــب أن جمي ــام، والغري األي

ــا تكــرس  ه ت ــي احتل ت ــي الســورية ال ــي األرا�س ف

ــي  ت ــة مــن التقســيم بحكــم اإلجــراءات ال حال

ــد  ــا تري ه ــى أرض الواقــع، ولعل ــا عل ه تقــوم ب

 
ً
ــا ــب النظــام واملعارضــة مع ــك تألي مــن وراء ذل

ــة  ــر حــرب كردي  عــن تفجي
ً
ضــد الكــرد، فضــال

ــر القبائــل  ــى وت ــة مــن خــالل اللعــب عل – عربي

ــة  الحال عــن  مدافعــة  ــا  وبوصفه ــة  ي العرب

حــزب  حكــم  ــي  يدع كمــا  الســنية  ــة  ي العرب

ــة. والتنمي ــة  العدال

ــث  ــكا والغــرب( الحدي ــة ألمري 6- )العمال

ــي ســياق  ف ــي  أت ي املوضــوع  هــذا  عــن  ــي  الترك

ــض ضدهــم،  تشــويه ســمعة الكــرد والتحري

ــف  خل ــي  الترك الداخــل  حشــد  عــن   
ً
فضــال

يســوق  أردوغــان  أن  ــار  ب اعت ــى  عل أردوغــان 

إطــار  ــي  ف والغــرب(  ــكا  ألمري الكــرد  ــة  )عمال

ــة  ــا وإقامــة دول خطــط ســرية لتقســيم تركي

كردية، وهو يريد من وراء ذلك تأليب القوى 

ــة أن هــؤالء  ــة ضــد الكــرد مــن زاوي اإلقليمي

ــكا ومشــاريعها  ــح خطــط أمري ــون لصال يعمل

ــة حليفــة  ــي دول ــا ه ــي املنطقــة، مــع أن تركي ف

ــى  ــة األول ــة الحــرب العاملي اي ــذ نه ــكا من ألمري

ــذ عــام  ــي من ــف األطل�س ــي الحل ــي عضــو ف وه

.1952

بعــض  ــاد  اعت إلســرائيل(  )عمــالء   -7

التهمــة  هــذه  إلصــاق  ــراك  األت ــن  ي ل املحل

ــر  ــي أكث ــا ه بالكــرد، مــع أن الحقيقــة أن تركي

ــى وفــاق مــع إســرائيل  ــي املنطقــة عل ف ــة  دول

ــا  ــة ضدهــا؛ إذ إن تركي ــا العنتري ه رغــم خطابات

ــة إســالمية اعترفــت بإســرائيل  ــي أول دول ه

ــا  معه عقــدت  ــة  دول ــر  أكث ــي  وه  ،1949 عــام 

ــى  وإل ــا،  معه وعســكرية  ــة  أمني ــات  اتفاقي

ــا  ه ب ــل  تقت ــذي  ال الســالح  مــن  قســم  ــوم  ي ال

ــي الداخــل والخــارج هــو ســالح  ــا الكــرد ف تركي

ي ال سيما طائرات من دون طيار من  إسرائيل

نوع )هيرون(، كما أن العالقات االقتصادية 

ي تحســن مســتمر،  والتجارية بين الجانبين ف

ــب  ــة مــن الجان ــب أن بطــل هــذه العالق والغري

ــرات  ي ــي هــو بــالل نجــل أردوغــان وصهــره ب الترك

ــرق. ي ب ال

ــا القــول إن  ــادت تركي 8- )اإلنســانية( اعت

ــا  ــي شــمال وشــرق ســوريا هدفه ــا ف ه عمليات

ــن  ي الالجئ ــة  قضي ــي  ف ســيما  ال  ي،  إنســان

الوقــت  ــي  ف ــا  ه ولكن الســوريين،  ــن  والنازحي

ــن  ي الالجئ هــؤالء  ــة  قضي تســتغل  نفســه 

ضــد  ــزاز  ت واب ضغــط  كورقــة  وتســتخدمهم 

مــن األمــوال  ــد  ــى املزي ــا للحصــول عل أوروب

ــي  ت ــم ال ــى الصمــت إزاء الجرائ وإلجبارهــا عل

 
ً
ــي الداخــل أو الخــارج، فضــال ــا ســواء ف ه ترتكب

ــي الداخــل،  ــن ف ــا ضــد الالجئي ه عــن أن إجراءات

ــف  زي عــن  تكشــف  إســطنبول،  ــي  ف الســيما 

ــا. ه ادعاءات

ــة  البداي ــذ  من ــة(  اآلمن )املنطقــة   -9

ــة  ــواء شــعار إقامــة منطقــة آمن ــا ل رفعــت تركي

مســتقرة  ــاة  حي ــن  لتأمي ســوريا  شــمال  ــي  ف

ــم، لكــن اتضــح  ه ــع القصــف عن ــن ومن ي لالجئ

ــة  ــا بخصــوص إقامــة منطقــة آمن مــن خططه

ــه  كانيي العين-ســري  ورأس  أبيــض  ــل  ت ــن  ي ب

ــالل،  االحت أشــكال  مــن   
ً
شــكال ــد  تري ــا  ه أن

للمنطقــة  ــة  الديموغرافي ــة  البني ــر  ي وتغي

املذكورة بهدف إنشاء بنية اجتماعية إدارية 

ــة تجــاه  ــدة التركي وسياســية مرتبطــة باألجن

ســوريا. مســتقبل 

ــي  ــة ف ــق املقلوب ــي الواقــع، هــذه الحقائ ف

ي تحاول تركيا  ي التركي، والت العقل السيا�س

ــي واإلســالمي  العرب العــام  ــرأي  ل ل تســويقها 

ــة  ــة قومي بعــد أن أشــبعت الداخــل بعنصري

ــة  ــي نتيجــة أيديولوجي ــة ضــد الكــرد، ه مقيت

الحكومــات  مارســتها  ــدة،  قديمة-جدي

ــي  ــي ف أت ــوا، وت ــة ضــد الكــرد وأينمــا كان التركي

ــي  ت ال الخاصــة  الحــرب  اســتراتيجية  إطــار 

ــة،  التركي االســتخبارات  ــر  دوائ ــي  ف ــع  تصن

ى الحرب التركية  بهدف إضفاء الشرعية عل

 
ً
ــة هوي الكــرد  ــى  عل القضــاء  ــى  إل الهادفــة 

.
ً
ووجــودا

ــس  الخمي ــة-  اإلخباري ــن  العي  *
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حنن ووحدة الصف...

اشــتد  مضــت،  هوجــاء  ســنوات 

ــا  ه من ــا  ن تأمل وخفــت،   
ً
ــا حين ــا  هياجه

، ســرعان مــا 
ً
ــرا ي ــا كب ، كان حلمن

ً
ــرا ي كث

أســرارنا،  وانكشــفت  ــا،  ن آمال ــت  خاب

 
ً
ــا وأســقطت أرضــا ن ات ــا راي ه انتكســت في

ــل واستشــهد  ــا مــن قت ه ــل في ــا، قت أعامن

يعــرف  وحــده  املــوت  استشــهد،  مــن 

 
ً
ــا عــن الوطــن - طوعــا ه ــى في العــدد، تخل

ــى كان  ــى، ومــن تبق  - مــن تخل
ً
أو مكرهــا

ــر والتشــرد،  ــه نصيــب وافــر مــن التهجي ل

ــم  ي، ل ــار والســواق ــراري، األنه ب البحــار وال

ــال، مــن  ــم ب ه ــدأ ل ه ــم ي ــم جفــن، ل ه ــرف ل ي

ــى اآلجــال، أزهقــت  ى اآلمــال ملنح مســع

الرمــال. ــي  ف ا  أجســادن ورمــت  ــا  أرواحن

باد القارة العجوز الفسيح، كانت 

ــح،  ــي مهــب الري ــى شــفا جــرٍف هــاٍر، ف عل

ــاك  ــروح، هن وقــد أوشــكت أن تغادرهــا ال

ــا  خلفن ــا  وتركن ــا،  ن رحال بعــض  حــط 

ــب،  ــر الرهي ــي ظــل التهجي ــا، ف ن كل آمال

ــا  فين وجــدت  ــب،  مري هــو  مــا  ــا  ن أوهبت

ــا، دون أن  ه ــف عامت أن ــف  ــا، حت ه ت ضال

ندرك غايتها، أحيت بنا واحتها، وأخفت 

ــا الجمــود،  ه ــى في ــم انته ا، ث ــا ســوءته عن

ــا:  ه ــل ل ــود، كلمــا قي ــا الخل ه ــي ذات ودك ف

ــد؟! ــت: أمــا مــن مزي ــت، قال أمــا اكتفي

 
ً
ــم نجــد حــا ، ل

ً
ــا  كافي

ً
ــم نســع ســعيا ل

ــا،   يرعبن
ً
ــا وحشــا ، صــارت أرضن

ً
شــافيا

ــا  تدافعن ــا،  خاصن يكمــن  تركــه  ــي  وف

ــة  )جن  
ً
جميعــا ــا  وجهتن الجمــوع،  مــع 

ي أصقاع  الخلود(، بقربنا، بجوارنا، أم ف

املنشــود،  ــا  هدفن ــت  ظل ــي  فه األرض، 

ــات الوطــن هــو الفاقــد واملفقــود. وب

ــدأت  ت ــي ســابق الزمــان، حينمــا اب ف

ــا  ن ــا، وســارت ب ن ــا ثورت ه ــا أن ن ــا، قل ن قصت

ــا  ن ل الرهــان، كان  ــد  احت ــا  ه ــام، حين األي

ــا قــول،  ن ــوان، كان ل ــا عن ن اســم، صــار ل

األبصــار  شــخصت  شــأن،  ــا  ن ل صــار 

وكل  ــا،  ن حول الجمــوع  التفــت  ــا،  نحون

ــا،  ن ــا بعضــا مــن ذات ــا شــأن، فقدن ن ــه ب ل

ــا، لكــن كســبنا  ن خســرنا شــيئا مــن ثبات

تســاندنا   ،
ً
ــا حين ــا  تعاضدن الرهــان، 

ــي  ــوان، ف ــر عن ــا خي ن ــت وحدت ، فكان
ً
ــا حين

ــان، نذهــب  ــا، كان االطمئن ن ــا وبقرب دارن

ــأوي  ون نشــاطاتنا،  نمــارس  ــا،  ن ألعمال

بســام،  الوقــت  ويمــر  فراشــنا،  ــى  إل

ــا،  حراكن ــا،  راهنن ــا،  ن قدرت ــا،  ن هيبت

ــا   مثلم
ً
ــا ــم يكــن يوم مســار مســتقبلنا، ل

ــح حقيقــة،  ــم أن يصب كان، أوشــك الحل

ــان،  ــر للعي وأوشــكت الحقيقــة أن تظه

ــى صعــب  ــى، فالر�س ــم تكــن ثمــة ر�س ل

ــم يكــن ثمــة عــدل، فالعــدل  ــان، ل ي اإلت

ــاه  ــذ أن طردن ــه ذات اإلنســان، من موطن

ــي الحســبان، مــا  ــه ف ــم نعــد ل للســماء، ل

ــان. ت ه ب ــي زمــن ال ــا ف دمن

ــا  ــى معن ــا، وأب ن ــأ بمــا لدي ن ــا أن نه ن ي أب

ــب وطوفــان،  لهي ــا  ن الزمــان، ومــن حول

ــه  حول حامــت  إن  املــرء،  يســلم  وهــل 

عــن  ــا  بعضن ــى  تراخ ــران،  ي ن ال ــب  لهي

ــد  ه ي اآلخــر  والبعــض  بإتقــان،  العمــل 

 ،
ً
ي الجسد املنهك أصا البنيان، ينهش ف

ــران،  ي ن بال الرمضــاء  مــن  ويســتجير 

ــا  ، وهــدد بعضن
ً
بعضــا ــا  ترصــد بعضن

والهفــوات،  األخطــاء  ــا  تصيدن  ،
ً
بعضــا

ــا االتهامــات وتناســينا املنجــزات،  تقاذفن

ــدع  ــر مــن ب ــب األكب ــا النصي كان لبعضن

ــى الجــراح زادوه  الزمــان، مــن تســامى عل

ــي بنفســه  ــى الجــراح، والنائ  عل
ً
جروحــا

ــدة  ــوه بطــل الكفــاح، تعامــت األفئ نصب

ــار باألشــرار،  واألبصــار، واســتبدل األخي

صــارت الســفاهة عــّز، والتعقــل )عــار(، 

ي بؤس السياسة، أم عجاف الوطن،  أه

ــرورة الزمــان؟ ــكان أم صي قفــر امل

ــا،  ــا، تجاهــل بعضن تســاهل بعضن

ــا وتناطحــوا مثــل الثيران،  تفاجــر بعضن

ــا  ــوا عم ــان، تغافل ــدي الطوف ــن بع ــا وم أن

ــه  ل ــم  بعضه ربمــا تحضــر  أو  آٍت،  هــو 

 بالحــق بســرور، 
ً
ــا ــات، تهامســوا حين بثب

ــن  أعل وفجــور،   
ً
فســقا الهمــس  وصــار 

ــي الجحــور، فــرووه   ف
ً
ــا  كامن

ً
نفســه غــا

كســماء  ــروه  أظه الكلمــات،  بأجمــل 

بإشــعاعات  شــمس  تنيرهــا  ــات،  صافي

ــي  ، وصــار ف
ً
دافئــات، الصــف خــر صريعــا

ــه وهــو مــا  طــي النســيان، هكــذا أرادوا ل

الشــطآن،  ــر  عب ــون  الهارب ــه  حمل كان، 

ــان،  ــب الحيت ــي البحــر مــن نصي ــات ف فب

ــم، وصــار  مــن أنقــذ نفســه مــن الجحي

ــن أي شــأن،  ــي حــل م ــان(، كان ف ــي )الجن ف

ــه  ي أت ي ــرب،  مغت مســلك  الوطــن  وصــار 

ــدان. ل ــره مــن الب  كغي
ً
ســائحا

ــي  ف مــكان،  كل  مــن  البغــاة  تجمــع 

ــادوا، تضافــروا،  ن ت الزمــان،  مــع  ســباق 

ــات  ب ث ــي  ف ــا  ن وجل تحضــروا،  ــروا،  تدب

ــا تصــدروا وســائل اإلعــام،  ــام، بعضن ت

ليصبحوا )محامي الشيطان(، ينطقوا 

ــم  لإلث ويصفقــوا  ــان،  ت ه ب وال ــزور  ال ب

ــى  عل يســتجدون  والعــدوان،  ــم  والظل

ــون مــع العــدوان،  ــم، ويتعاون ــي قومه ن ب

ي كيفمــا  ــس الســع ئ ــس الفعــل، وب فبئ

ــات  ــه شــأن، ب ــه ثمــن، وكل ل كان، كل ل

ــن  ــر كان، تاشــت العناوي ــي خب األمــان ف

واألوســمة،  ــات  الراي ــاوت  ه ت ــة،  واألمكن

ي األزقة والطرقات،  فبتنا حفاة عراة، ف

ــي ومــزاري،  ــي، حقل ت ــع طفول داري، مراب

ي  ــة بن  لقــذارات الكــون، بهيئ
ً
ــوا مرتعــا ات ب

ــون  ــاع )الســلطان(، يعيث ب البشــر مــن أت

ــان،  ، يدمــرون البشــر والبني
ً
ــا فســادا ه في

ــن  ي ــان، وال قوان وال يراعــون حرمــة األدي

وبعــض  اإلنســان،  وال  الكــون  وال  هللا، 

ــم الشــرور،  ه ــي، ينفــون عن ــي أمت ن مــن ب

ــون  يحمل اإلحســان،  ــم  ه ي إل وينســبون 

كل املوبقــات، فقــط لبعــض )الزعــران(، 

ــا، أم شــرور  ــا، أم قصــر نظرن أهــو قدرن

أنفســنا، أم غــدر الزمــان، أم اجتمعــت 

ــي آن؟!!. ــا ف ــا فين ه كل

ــس  ي ل الواقعــة،  وقعــت  حينمــا 

 
ً
ــا مه ــا:  ن قل ــا،  ه لضرورت وال  ــا،  ه لوقعت

ــا،  ن قادت ــا  ي  
ً
حلمــا ــا،  ن جلدت ــاء  ن أب ــا  ي

ــوا،  تحاب تصافحــوا،  تســامحوا، 

ــوم،  ي ــر واإليمــان، فال وتســلحوا بالصب

كان،  كمــا  وال  كاألمــس،  ــس  ي ل والغــد، 

 
ٌ

ــه وقــٌت وظــرف  فل
ً
ــا ب ــرك الخــاف جان لنت

ــع املنافــع،  وبرهــان، لســنا بصــدد توزي

املــوت  ــران،  ــي وجــه املدافــع والطي ف ــل  ب

أو  قوســين  وقــاب   ،
ً
جميعــا ــا  يترصدن

ــا صــوت  ــى مــن الوقــت والزمــان، كن أدن

ــه  ــا كالتائ ــن نشــاذات - كن ي )نشــاذ( - مــن ب

كل   – ــات  عميان ــن  ي ب مــن   - ــان  العمي

ــادي  ن ــاه ت ي ــا ول ــاه، وليان ي ــى ل ــي عل يغن

ــاه، نســوا أو تناســوا،  ــا وي ــي، ي ت ل ــا وي ي

ــا واأللفــة صنــوان  ن أن تســهوا أو تعامــوا، ب

 – رؤوســنا  ــى  عل ــاوت  ه ت يفترقــان،  ال 

الزمــان،  ــب  - كل مصائ قــادر(  )بقــدرة 

ــا املتاحــف، ونحــن مــن  بن ــا مــن نه ن كأن

ــا  أوجدن مــن  أنحــن  األوطــان،  ــا  دمرن

األرامــل، ونحــن مــن أفســدنا اإلنســان، 

ــا  كن ومــا  ــي،  بالبغ مــألى  ــا  تاريخن كأن 

ــان!!. الطغي صفــوف  ــي  ف إال   
ً
ــا يوم

تشــفى   ،
ً
ــا حين ــا  ضعن  ،

ً
ــا حين ــا  ن ته

ــى  عل ــا  بعضن ــى  ارتق ببعــض،  ــا  بعضن

أن  يحــاول  ــا  وبعضن بعــض،  ــاف  أكت

هــول  ــم  تردعه ــم  ل البعــض،  ركــع  ُي

ــم  ــى مأســاتنا، نلمل اآلالم، اســتفقنا عل

ــا،  ــا، ظــل يهددن ــا، ومــن جوارن ن جراحات

ــوأد  ل ى  ويســع عثمــان،  ــي  ن ب )ســلطان( 

ــاء  ن ب ــي  ف ــا  ن قدرت ــر  وتدمي ــا،  ن ت تجرب

ــد  يعي ــن  ل ــه  أن ــا  بعضن ظــن  األوطــان، 

قــد  الوضــع  أن  ــا  بعضن ظــن  الكــرة، 

ــت  توال باألمــان،  وســننعم  اســتقر، 

ــا  ن ت وأت اللقــاءات،  ــت  تتال ــداءات،  ن ال

التهديدات، من شرقنا، من جوار دارنا، 

أتفــه  لســان  ــى  عل اإلخــوة،  ــع  مراب مــن 

ــة«،  ل ــان، اعتقدناهــا »مزحــة ثقي العرب

ــا  ن ل ــان، وظل ــم نشــعر باالطمئن لكــن، ل

ــكان. امل ــي  ف ــراوح  ن

ــي األفــق بارقــة أمــل، مــازال ما  مــازال ف

 ،
ً
ــرا ي  كث

ً
ــا ــا وقت هــو باإلمــكان، فقــد أهدرن

ثمــة  لكــن  الخســران،  وكان  ــا  تأخرن

ــن  ي ــي الحســبان، مــا ب ــت ف معــارك مــا زال

ــد  ــن نعي ــوم واألمــس شــؤون وشــأن، ل الي

ــل نرســم ملســتقبلنا،  ب ــوراء،  ل ل الدهــر 

ــا يجــري  لقــادم الزمــان، وال زال بعضن

ي عروقه منسوب  خلف األوهام، تعلو ف

ــه مــن دون  ، أن ل
ً
الخــذالن، يعتقــد جازمــا

ــه  بدون ــيء  �س وال  شــأن،  أعظــم  ــره،  غي

يتوقــف  ــه  بدون إن  ســريان،  يســري 

ــوش(  ــدوران، أن )جــورج ب الكــون عــن ال

قــادم  ــي  ف ــه  ألجل ــا  إلين ســيخرج  آخــر، 

ي شروطنا،  ي رغباتنا، يستوف األيام، يلب

ــظ  ــا بأغل ــا، ويهددن  عن
ً
ــا رغمــا يصافحن

ــا، إن   ينتظرن
ً
 شــديدا

ً
ــا اإليمــان، إن عقاب

ي بوعدنا بإحســان، لكن هيهات،  لم نوف

ــكان،  ــذاك امل ــذاك الوقــت، ل تلكــم كان ل

ــام. ــك األن مــن ذاك الشــخص لتل

ــى زمــن املحبــة، وأصيبــت النفــوس  ول

الرجحــان،  ســيكون  أليهمــا  ــان،  بالهذي

ــوي بالهــدى  ، أم يرت
ً
ــى الغــل ســائدا أيبق

 ،
ً
ــا ب جان ــا  بعضن غفــر  إن  والغفــران، 

ــي عــن  فثمــة مــا هــو ع�س

علي علي )دلدار قامشلوكي(
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د األزمة السورية عِرب »آستانا«...
ِّ
عق

ُ
ركيا ت

ُ
ت

ــي  الجغراف الجــوار  بحكــم 

ــا  لتركي فــإن  ــي  الديموغراف والتواصــل 

األزمــة  إدارة  ــي  ف ــال  وفعَّ ــز  ممي ــر  ي أث ت

الحــراك  بمســار  والتحكــم  الســورية 

قــوى  ــف  مختل ــت  احتضن فقــد  ــا،  ه في

وفرضــت  ــات،  البداي ــذ  من املعارضــة 

ــي،  االرهاب العســكري  ــع  الطاب ــا  ه ي عل

ــي،  ــي الراديكال ــي الطائف والنهــج اإلخوان

ــي  ف  
ً
ــا ي عمل واســتخدمتها  ــا  ه واحتوت

ــى هــو اشــراكها  ــا، واألنك ه ــذ أجندات تنفي

ي السورية  ي احتال أجزاء من األرا�س ف

تحــت  ــن  العي رأس  ــى  إل ــن  عفري مــن 

ــة. كاذب وإدعــاءات  زائفــة  شــعارات 

ــا هــو  ــرز أهــداف تركي ــت أب لقــد كان

ــع  ي ــورات« الرب ــع انتقــال موجــات »ث من

حصــول  ــع  ومن ــا،  ه داخل ــى  إل ــي  العرب

األصعــدة  ــى  عل ــة  ي إيجاب ــرات  تغي ــة  أي

ــا  ه دول ــي  ف ــة  واالقتصادي السياســية 

ــة  ــع تكــرار تجرب وال ســيما ســوريا، ومن

ــى  ــة عل ــة الديمقراطي ي العــراق الفدرال

ــي  ف كــوردي  ــان  كي بتشــكيل  حدودهــا 

ــم  ي إقل غــرار  ــى  عل الســوري  الشــمال 

ــا  ــك لتحســين موقعه كوردســتان، وكذل

ــي  ف ــي  أسا�س ــي  اقليم كاعــب  ودورهــا 

ترسيم الخارطة السياسية للمنطقة، 

طعمــة  أحمــد  لســان  ــى  عل جــاء  ومــا 

ــي »آســتانا« إال  ف ــاف  ت ــس وفــد االئ ي رئ

ــود  جن ــم  ه أن ب ــح  وصري واضــح  ــراف  اعت

ي تنفيذ  ــاء ومرتزقــة تحــت الطلــب ف أوفي

ــى حســاب املصلحــة  ــا عل سياســات تركي

الســورية. والســيادة  ــة  الوطني

ــادة  زي عــن  ــث  الحدي تكــرار 

عــن  واالفــراج  االنســانية،  املســاعدات 

املعتقلين واملختطفين، وتسهيل عودة 

ــع جــوالت  ــي جمي ــن ف ــن واملهجري النازحي

ــة  ل املقت إدامــة  ــى  عل ــدل  ي »آســتانا«، 

السورية، ويظهر مدى عمق الخافات 

شــكل  ــى  عل ــة  الضامن األطــراف  ــن  ي ب

ــي لألزمــة الســورية  ائ ه ن ــات الحــل ال ي وآل

ــات العســكرية  ــي ظــل اســتمرار العملي ف

ــب(  )إدل ــد  التصعي مناطــق خفــض  ــي  ف

وشــمال شــرق الفــرات- روژآڤــا )مناطــق 

ــة(. ي الذات االدارة 

 
ً
ــدو النظــام منتصــرا ب ــي الظاهــر، ي ف

املعارضــة  مــع  ــة  باملقارن »آســتانا«  ــي  ف

 
ً
ا ــرة سياســي ــي تلفــظ أنفاســها األخي ت ال

ــة  اللجن خــال  مــن  ــى  وحت  
ً
ا وعســكري

ــي  الدســتورية، ولكــن مــن منظــار وطن

الســورية  ــة  الدول فــإن  ي،  مســتقبل

ــة نحــو  ــا متجه ــا وشــعبها ونظامه بأرضه

ــه مرهــون  ــول، ألن ــر غامــض ومجه مصي

بحقيقــة االتفاقــات والصفقــات املبرمة 

بين األطراف املتصارعة عليها وبمآالتها 

ــا  ه أراضي تقضــم  ــا  فتركي ــة،  ي ائ نه ال

مســميات  تحــت  ألخــرى  ــة  حمل مــن 

ــع  ب ن ــون،  ت الزي غصــن  الفــرات،  »درع 

ــة  كامل ســيطرتها  وتبســط  الســام«، 

وتفــرض  ــا  أعامه ــا  ه في وترفــع  ــا،  ه ي عل

أمــا  ــا...  ه وقوانين ــا  ه ت وعمل ــا  ه لغت ــا  ه في

 
ً
ــا اقتصادي حضورهــا  فتعــزز  ــران  إي

ــواب  أب ــر  عب آخــر  بأســلوب   
ً
ا وعســكري

ــل دمشــق،  مشــرعة ومشــرعنة مــن قب

ــان  وممانعت ــان  معارضت ــان  ت دول وهمــا 

تتنافســان  ــان  ت ل ال وروســيا  ــكا  ألمري

ــر  ــى املناطــق عب ــى تقاســم النفــوذ عل عل

األرض،  ــى  عل العســكري  تواجدهمــا 

ــل  ى لتأهي ــي تســع ت وبخاصــة روســيا ال

ــه وفــق معاييرهــا  ــت أركان النظــام وتثبي

الخاصــة. ــا  ومصالحه

الدســتورية  ــة  اللجن تشــكيل  ــم  ت

ــق دول محــور »آســتانا« تحــت  ــد تواف بع

ــى  عل خطــوة  واعتبارهــا  ــي،  أمم غطــاء 

ــي /2254/،  ــذ القــرار األمم ــق تنفي طري

ــات  ــة األولوي ــي جدول ــاف ف ولكــن االخت

ــات  ي اآلل ــد  وتحدي واألساســيات، 

ــى شــكل إدارة  ــك عل واالجــراءات، وكذل

ــن وفــدي  ي الجلســات ومــكان انعقادهــا ب

ــت دون انعقــاد  النظــام واملعارضــة حال

ــا.  ه ــة الســتكمال أعمال ي الثان الجلســة 

ــي  األمم املوفــد  دور  نجــاح  أن  كمــا 

ــى توافــق  ــر بيدرســون« يتوقــف عل »غي

ــي مؤتمــر جنيــف  ف األطــراف املشــاركة 

مــن  بالرغــم  ــي  الدول األمــن   ــس  ومجل

ــة  ي )شــاهد زور( لجول حضــوره الشــكل

عشــرة. الرابعــة  »آســتانا« 

ــي بشــكله  ــاح الترك إن وقــف االجتي

بســبب  ــم  دائ ــر  ــت وغي اب ث ــر  غي ــي  الحال

روســيا  مــن  ــكل  ل العســكري  التواجــد 

الفــرات  شــرق  مناطــق  ــي  ف ــكا  وأمري

بموجــب اتفاقاتهمــا الثنائيــة مــع تركيا، 

األرض  ــى  عل ــة  الجاري ــات  الترتيب وألن 

 وفــق طبيعــة 
ً
ــا  ويومي

ً
ــا ي ــرة ميدان متغي

والظــروف  العوامــل  مــن  املســتجدات 

ي  ى الســاحتين االقليمية والدولية ف عل

ــات  ــي والوي ــاة واملآ�س ظــل تصاعــد املعان

ــا  ه ت احتل ــي  ت ال املناطــق  ــي  ف ــا  وتفاقمه

ــات  والعصاب ــة  التركي ــة  الغازي القــوات 

ــا ومــا تثيرهــا مــن  ه ــة ل ي ــة املوال ي االرهاب

ــددة  ــة معارضــة ومن أفعــال عاملي ردود 

ــا أبشــع وأفظــع  ه ــث ترتكــب في ــا، حي ه ل

وخطــف  ــر  وتدمي ــل  قت مــن  ــم  الجرائ

ــر  ي تغي إلجــراء  ــش...  وتعفي ــر  وتهجي

ي وفرض واقع جديد مختلف  ديموغراف

ــي  ــل عــن الوضــع الســابق التاريخ وبدي

ــل. األصي

م. محفوظ رشيد

ــة  الغفــران، هــل تنتشــل نفوســنا امللوث

ــى  ــادر – وتعــود إل مــن أســنها – بقــدرة ق

ــان، هــل تعــود العقــول لرشــدها،  الهدي

ــع  صن مــن  ســموم  ــث  ب عــن  وتكــف 

ــران. الجي

ــا،  ن ــا، أفســدت حيات ن أفســدت ذوات

ــا  ضعن
َ
وأ ــدوران،  ال متاهــات  ــي  ف ــا  ن ته

ــر وتبــدل، وأكله  العنــوان، )دهــوك( تغي

يعــد  ــم  ل النســيان،  دروج  ــي  ف الدهــر 

ــح العطــار  الوضــع كمــا كان، »ال يصل

ــيء  تــرك كل �س ــل ي مــا أفســده الدهــر«، ب

ــا أن نســتمر، وأن  للزمــان، لكــن قدرن

فقــد  الصــدور،  مــن  األغــال  نخــرج 

ــي الصفــح مــا هدمــه الفجــور. يبن

- أملانيا

باءنحن ووحدة الصف ... تتمة خدان- ال�ش �ي �ب ي حمف
ف

� 
ً
محر الكردي يق�ي احتفاال

أ
ناسبة رأس السنة اهلالل اال �ب

ي 30 كانون األول 2019، وبمناسبة  ف

قامــت  ــة،  امليادي الســنة  رأس  قــدوم 

الكــردي-  األحمــر  الهــال  منظمــة 

مــع  والتعــاون  وبالتنســيق  ــن  عفري

ي »التربية والتعليم« و »الشؤون  هيئت

ــم  ــة، بتنظي ــة«- اإلدارة الذاتي االجتماعي

ــي  ف األطفــال  مــن  لحشــٍد  ــة  ي احتفال

مخيم برخدان- مناطق الشهباء شمال 

ــن. ــري عفري ــؤوي ُمهجَّ ت ــي  ت ــب، وال حل

تضمــن الحفــل مســابقات لألطفــال 

ــا  اب )ب بشــخصيات  ي  مســرح وعــرض 

ــرات  ــم فق ــع تقدي ــل(، م ــا نوي ــل و مام نوي

ــق الدعــم  غنائيــة لألطفــال مــن قبــل فري

ــى  ــا عل ــع هداي ــم بتوزي ــي؛ واختت النف�س

ــم  ه ضحكات ــت  تعال ــث  حي األطفــال، 

ــة، وســط تصفيقــاٍت حــارة. ل الجمي

الهــال  قــام  ــي،  التال ــوم  ي ال ــي  وف

بالتعــاون  ــن  عفري الكــردي-  األحمــر 

ــي  ــارة األطفــال وأهال ــن، بزي ي مــع الهيئت

ــف  قذائ اســتهدفتهم  ــن  الذي ــا  الضحاي

ــي 2  ــه ف ــي ومرتزقت ــال الترك قــوات االحت

ــل رفعــت،  ــة ت ن ــون األول 2019 بمدي كان

 /12/ و  شــهداء   /10/ وقــوع  ــى  إل وأدى 

ــم  ت ــث  ــم أطفــال؛ حي ، معظمه
ً
جريحــا

ــل  ــا نوي اب ــا بشــخصيات ) ب ــم الهداي تقدي

ي متحرك للطفل  و ماما نويل (، وكر�س

ــرم محمــد ذات الخمــس ســنوات  ي أدهــم ب

الــذي فقــد قدمــه، حيــث أن هــذه اللفتــة 

والفــرح  الضحكــة  رســمت  الكريمــة 

ــى وجــوه األطفــال. عل

معية الدفاع عن الشعوب املهددة  رة حلب ز�ي

ــي- ســكرتير حــزب  ــي الديــن شــيخ آل زار مح

ــون األول، مقــّر  ــي 28 كان ــي(، ف ــدة )يكيت الوحـ

ــي  ف املهــددة  الشــعوب  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي

ــى مؤســس  ــة، والتق ــن األملاني ــة غوتينغي مدين

الجمعية الســيد تيلمان تســولش والدكتور 

ــس قســم الشــرق األوســط  كمــال ســيدو رئي

معهمــا  ــادل  ب ت ــث  حي ــا،  أفريقي وشــمال 

الشــعوب  شــؤون وشــجون  حــول  ــث  الحدي

الكــردي،  الشــعب  ــا  ه بين مــن  املقهــورة، 

ــي  ــرد ف ـ
ُ
ــى الك ــي تمــّر عل ــة الت والظــروف الصعب

ســوريا.
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كيا ل كردستان«- �ت ي »�ش
ف

ي �
ة أحزاب وحراكت سياسية اتفقت عىل اتفاق وط�ف ع�ش

إعداد وترجمة من الكردية: 

دة« هيئة تحرير »الوحـ

السياســية  األوضــاع  تدهــور  بعــد 

وتصاعــد  ــا  تركي داخــل  ــي  ف ــة  واألمني

ــواه  ــع الكــردي وق ــى املجتم الضغــوط عل

ــادة  ــع ق السياســية بشــكل خــاص، اجتم

وحــركات  أحــزاب  لعشــرة  ــن  ي وممثل

الشــمالية-  كردســتان  ــي  ف سياســية 

بكــر(،  ــار  )دي آمــد  ــة  ن بمدي ــا  تركي

الخميــس 5 كانــون األول 2019، واتفقــوا 

ــا. ه بين ــف  تحال تشــكيل  ــى  عل

ــن  ي باللغت  
ً
ــا بيان أصــدرت  وقــد 

ــاَء  ن ــه أب ــة، ناشــدت في ــة والتركي الكردي

قــواه  ــَد  »توحي ـــ  ل الكــردّي  الشــعب 

 
ً
 واحدا

ً
السياسية والوقوف بحزم صفا

ــم والعســف والضغــوط  ــة الظل ملواجه

السياســات  جــّراء  ــا  ه ل يتعــرُض  ــي  ت ال

الحاكمــة«.  الســلطة  ــذه  ه ل ــة  الظامل

)حــزب  ــف  تحال ســلطة  أن  وأكــدت 

ــة AKP-حــزب الحركــة  ــة والتنمي العدال

ــاك  ه ت »ان ـــ  ب تقــوم   )MHP ــة  القومي

ــه  ــي الوقــت ذات ــي، وتضــرُب ف ــا ه ه قوانين

ــط  ــة عــرض الحائ ي ــن الدول ي كّل القوان

بطــرد  تقــوُم  ــي  ــا. فه ه ل  
ً
ــا ــم وزن تقي وال 

ــان  البرمل وأعضــاء  ــات  البلدي رؤســاء 

 بأصــوات شــعبنا 
ً
ــا ــن ديمقراطي املنتخبي

ــا  ه ــن ل ــن تابعي ــم موظفي ه  عن
ً
ــدال ــُن ب وتعّي

ــم  القي ــكّلِ  ل ــٍة  منافي بصــورة  ــوم(  )قّي

ــي  ف املتبعــة  ــة  الديمقراطي واألعــراف 

ــا هــذا،  ه ــي بعمل ــم«. وأضافــت »وه العال

قاصمــة  ــٍة  ضرب ــه  بتوجي تقــوُم  مــا 
ّ
إن

 
َ
ــي إرادة ــا وتلغ ــي مناطقن ــة ف للديمقراطي

واضحــة  بصــورة  ــا  ه ل ــُر 
ّ
وتتنك شــعبنا 

الشــمس«. وضــوَح 

ــي تمارســها  ــي ســياق الضغــوط الت وف

ــرد،  ـ
ُ
ــى الساســة الك الســلطة التركيــة عل

ــان »تقــوم هــذه الســلطة كّل  أوضــح البي

ــوٍم باعتقــال الساســة الكــرد بصــورة  ي

ــدون  ا ب ــى ســجونه ــة وتســوقهم إل كيفي

 
َ
الضغــوط إن  ــة.  منطقي ذريعــة  ــة  أي

الكــرد  السياســيين  ــى  عل  
َ
املمارســة

مضطــرٍد،  ــاٍد  ازدي ــي  ف ــي  وه  
ٌ
مســتمرة

ــاٍح  ــاُت األمــن كلَّ صب ــث تهاجــُم دوري حي

 
ً
ــْن تشــاء بعيــدا ــم َم ه ــم، وتعتقــُل من ه بيوَت

 بصــورٍة 
ُ
ــة!. تقــوُم الســلطة عــن العدال

الحــق  ومصــادرة  ــع  من ــى  عل ــة  ي فعل

ــي املشــروع للسياســيين الكــرد  القانون

ــة  الديمقراطي السياســة  ممارســة  ــي  ف

إرادة  ــى  عل للشــطب   
ً
جاهــدة ى  وتســع

مــن الوجــود«. ــا  ه ائ شــعبنا وإنه

ــى أنَّ   عل
ً
ــان شــدد أيضــا ولكــن البي

ــا  ــي تركي ــى أرض الواقــع ف  عل
ُ

مــا يحــدث

 خــارَج حدودهــا، ترفــُع مــن 
ُ

ومــا يحــدث

ــدى الشــعب  إرادة الصمــود والتحــّدي ل

ــل كّل  الكــردي وسياســييه، وتدفعــُه قب

ــى  ــض عل ــي عري ــاِء اتفــاٍق قوم ــيٍء لبن �س

ى  أســٍس قانونية مشــروعة، وتفرُض عل

ــع »اإلســراَع بإنشــاء اتحــاٍد قــوي  الجمي

ــة«. ــاء املرحل ــل أعب ــُن مــن تحّم
ّ
يتمك

ــى  ــان إل ــب آخــر أشــار البي ومــن جان

ــة الشــعب الكــردي قــد دخلــت  أن »قضي

ــزة،  ــة متمي ــدة وأخــذْت مكان ــة جدي مرحل

 مــن جانــب 
ً
 وتعاطفــا

ً
واكتســبْت اهتمامــا

ــي  ــرأي العــام العالم ــم وال شــعوب العال

ــى  ــى«، وأكــد عل ــَر مــن أّي وقــٍت م�س أكث

األحــزاب  صفــوف  ــد  توحي ضــرورة 

ــة،  وطني وحــدة  ــق  وتحقي والحــركات 

ي  ــي الســلم ــى النضــال السيا�س ــى يلق حت

ــول  القب مــن  ــَد  املزي الديمقراطــي 

ــة. ي القــوى الدول ــب  ــد مــن جان ي والتأي

: »لتجــاوز 
ً
ــا ــان قائ كمــا أردف البي

ــاة  حي مــن  ــة  العصيب األوقــات  هــذه 

التصــدي  أجــل  ومــن  بنجــاح،  شــعبنا 

ــة  ومواجه الكــرد،  ــى  عل للهجمــات 

املــزري،  االقتصــادي  والوضــع  الفقــر 

ــا  ــأْن ننجــَز اتفاقن ــا ب فــإّن شــعبنا يطالبن

ــت )حركــة  ب ــذا ل ــر«. ل ــا دون تأخي ن ووحدت

ــم  ي األقال حــزب  آزادي،  حــزب  آزادي، 

ــة  الكردي ــة  الجمعي الديمقراطــي، 

 ،DDKD ــة  الثوري ــة  الديمقراطي

 ،KCD الديمقراطــي  املجتمــع  مؤتمــر 

 ،HDP الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 

الحــزب  ــة،  والحري اإلنســان  حــزب 

منصــة   ،KKP ي  الكردســتان ي  الشــيوع

ــن الكــرد – PDK- شــمال،  ي الديمقراطي

ي  الكردســتان الديمقراطــي  الحــزب 

ــداء، حســب  ن ــا – PDK-T( ذاك ال تركي

ــة مــن القرارات،  تعبيرهــا، واتخــذت جمل

: ــي وه

ــي  ف ــي  قوم اتفــاق  ــاء  ن ب 	-1

الشــمالية. كردســتان 

االتفــاق  ــاء  ن ب وألجــل  	-2

ســوف  ــا  ن فإن املنشــود،  ي  املســتقبل

نواصــل نشــاطاتنا تحــت اســم )نضــال 

ي(. الكردســتان االتفــاق 

ــان أســس،  ي ــح وب ألجــل توضي 	-3

ــي  ــاق القوم ــاج االتف ه ــات ومن إطــار، مكّون

املــراد إنشــاؤه، ســوف تعقــد ورشــة عمــل 

ــي 2020. ــون الثان ــخ 18-19 كان بتاري

ــر  ــم وتحضي ــّم تنظي ت ســوف ي 	-4

ــة مؤلفــة  ــل لجن ورشــة العمــل مــن قب

أشــخاص. خمســة  مــن 

ــع  لجمي مفتوحــة  ــا  ن أبواُب 	-5

ــي  األحــزاب والحــركات الكردســتانية الت

ــي  ــا الفرصــة باملشــاركة ف ه ــم تســنْح ل ل

ــاء االتفــاق  ــات انطــاق العمــل لبن بداي

االنضمــام  ــى  عل ــا  ه ونحّث ــي،  القوم

ــي  ــة ف ي ــا النضال واملشــاركة ألخــذ مواقعه

ي. الكردســتان االتفــاق 

ــك األحــزاب  ل ــام ناشــدت ن ــي الخت وف

ــن،  املثقفي »كّل  ــا  ه بيان ــي  ف والحــركات 

ــي  املدن املجتمــع  ومنظمــات  الحكمــاء 

عمــل  ــي  ف املشــاركين  ــى  إل لانضمــام 

ــة هــذه  ــة دعــم وتقوي هــذا االتفــاق بغي

ــا بفكرهــم،  ه ــة وإغنائ املســيرة التاريخي

ــاءة.  البن ــم  ه ومقترحات ــم  انتقاداته

ــى   بإيصــال هــذه املســيرة إل
ً
فلنقــْم معــا

االتفــاق   
ً
معــا ــي  ونبن النجــاح،  ــة  مرحل

املنشــود«.

ــون  ــوم الجمعــة 13 كان ــكا، ي ــي بلجي ف

ــدة  ــى وفــٌد مــن حــزب الوحـ األول، التق

شــيخ  ــن  الدي ــي  مح برئاســة  ــي(  )يكيت

ــدار  آي ــر  ي زب مــع  الحــزب  ســكرتير  ــي  آل

ي  الكردســتان ــي  القوم املؤتمــر  ــل  ممث

ــي  ــة البرملان KNK، بحضــور خطيــب دجل

ــا. ــي تركي الســابق ف

ــه  ث ــي معــرض حدي ــي ف ــد شــيخ آل
ّ
أك

كل  ــة  خصوصّي ــرام  احت ــة  أهمّي عــن 

أطــراف  ــل  قب مــن  ي  ردســتان
ُ
ك جــزء 

األجــزاء األخــرى، وضــرورة اســتقالّية 

األمــر  ــا،  ه من كل  ــي  ف ــي  السيا�س القــرار 

ــة  ــح القضّي ــي صال  ف
ً
ــذي يصــب حتمــا ال

ــى  ــد عل
ّ
أك ــي كل جــزء؛ كمــا  ف ــة  ردّي

ُ
الك

األحــزاب  ــادات  قي ــن  ي ب الحــوار  ــة  أهمّي

نّية. ردســتا
ُ
لك ا

ــي  وحــول دور )KNK( أشــاد شــيخ آل

ــي الوقــت  ــه دعــا ف ــود املؤتمــر، لكن بجه

ــة  نقدّي مراجعــة  إجــراء  ــى  إل نفســه 

ــره. تطوي ــى  عل والعمــل 

ــوم  ي ــي نفــس ال ــى الوفــد ف كمــا التق

الديمقراطــي  الحــزب  مــن  وفــٍد  مــع 

ــران برئاســة ســكرتيره  ي – إي الكردســتان

دســت  هيســام  و  هجــري  ــى  مصطف

ــا،  أوروب ــي  ف العاقــات  مســؤول  بيــش 

أوضــاع  عــن  ــي  آل شــيخ  تحــدث  ــث  حي

ــل  قب مــن  ــة 
ّ
ل املحت الســورية  املناطــق 

ــي  ف ومشــاهداته  ــا  ه ومرتزقت ــا  تركي

للعــدوان  والخمســين  ــة  ي الثمان ــام  األي

ــى أّن حــزب  ــد عل
ّ
ــن، كمــا أك ــى عفري عل

ــي  ــزال مــع حــٍل سيا�س الوحــدة كان وال ي

ا. ســوري ــي  ف الحــرب  ــي  ينه

ــي  ــٍر مــن القــوى ف ي وحــول تدخــل كث

ــد 
ّ
ــد أك ــران فق ــا إي ه الوضــع الســوري ومن

ــة عاقــة مــع  ــي أّن أي شــيخ آل

ري ب�ي آيدار ومصط�ف هب ي لقاٍء مع ز
ف

شيخ آلي �
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الغايــة،  - وحققنــا  الشــهود  بشــهادة   –

كان الشــرق لنــا صديــق، كان الغــرب لنــا 

رفيــق، دعمونــا عنــد كل ضيــق، واعتبرونا 

شــريك؛  أفضــل  الحــرب  مســار  فــي 

»الدولــة  انهــارت  النهايــة،  حينمــا حانــت 

اإلســامية«، ولــى الذعــر وعدنــا للبدايــة، 

لــه  ــَر  خَّ
َ
أنيابــه، ف ــر )الســلطان( عــن  شَّ

َ
ك

حلفاؤنــا واعتبــروه خيــر صديــق، منحــوه 

أرضنــا عربــون محبــة وإحيــاء صداقتهــم 

مــن جديــد، وتناســوا مــا كان بيننــا مــن 

عهــٍد ووعــٍد وتمجيــد.

ترتيــب  لُنعيــد  درانــا،  ملركــز  لجأنــا 

قرارنــا، لكــن هيهــات!... تبيــن أنــه بعقلــه 

 
ٌ

القديــم وفــي غــروره مســتديم، ضعيــف

املصيــر. قــرار  بيــده  وليــس 

فــي األفــق جمــٌر مــن نــار، يتلظــى مــن 

جديــد ليعيــد املشــوار؛ فهــل مــن العــدل، 

ـــرد كرمــى لألشــرار!؟.
ُ
أن ُيذبــح الك

رغــم األلــم، رغــم الدمــار، ال ننكســر، 

القريــب،  املســتقبل  فــي  ولنــا  ننهــار،  لــن 

حقــوق وشــأن وقــرار، ولــن يكــون للباغيــن 

واألشــرار، ســوى الهزيمــة والعــار ومزبلــة 

التاريــخ.

مصير األشرار ... تتمة

ــة  الجماعي ــادة  اإلب ــة  اإلنســانية وأهمي

ــث  ــم العصــر الحدي ــي جرائ ف ــة  األرمني

اإلنســانية. ضــد 

ــك املجــازر  ل ت ــا  بينمــا تصــف تركي

ــكا  ــاء الحــرب ل ن ـــ »املأســاة« وقعــت أث ب

ــادة  »اإلب ـــ  ب ــا  ــن وترفــض وصفه الطرفي

ــت »ممنهجــة«  ــا كان ه ــة« أو أن الجماعي

إن  وتقــول  املســحيين،  األرمــن  ضــد 

ــن مــن  ــا أقــل ممــا هــو معل أعــداد الضحاي

ــر أنقــرة أن التدخــل  ب ــل األرمــن. وتعت قب

ــد  تهدي ــة  القضي هــذه  ــي  ف ــي  الخارج

. ا لســيادته

ــس  ــى قــرار مجل ــا عل وجــاء رد تركي

اســتدعت  ــث  حي  ،
ً
ــا غاضب الشــيوخ 

فعــل  رد  إلباغــه  ــي  األمريك الســفير 

ــاده  ــان ب ــن أردوغــان أن برمل انقــرة، وأعل

 بشأن اإلبادة الجماعية 
ً
قد يتخذ قرارا

»االســتعمار  ــاء  ن أث الحمــر  ــود  للهن

ــة  الخارجي ــر  وزي ووصــف  ــي«.  األمريك

ــي«،  ــه »عــرض سيا�س أن ــي، القــرار ب الترك

ــخ  ــن يســتخدمون التاري وأن أولئــك الذي

ال  ــاء  »جبن هــم  سياســية  ألغــراض 

الحقيقــة«. ــة  مواجه ــدون  يري

ــد  ال دون ــس  ي الرئ إدارة  ولكــن 

ــون األول  ــاء 17 كان ــوم الثاث ترامــب، ي

ــل  قت ــات  ي عمل ــار  اعتب رفضــت   ،2019

ــي  ف ــة«،  جماعي  
ً
ــادة »إب ــك  ل ت األرمــن 

ــت  ــث أعلن ــا، حي ى اســترضاء تركي مســع

باســم  ــة  املتحدث ــوس  أورغات مورغــن 

ــان  ي ب ــي  ف ــة  األمريكي ــة  الخارجي وزارة 

ــر«  ــم يتغي مقتضــب أن »موقــف اإلدارة ل

بمجلســيه  الكونغــرس  ــت  بعــد تصوي

ــة  ــل الجماعي ــات القت ي ــراف بعمل االعت

ــادة«.  ــة إب ي ــي عــام 1915 »عمل لألرمــن ف

تنعكــس  ــا  نظرن ــات  وجه »إن  ــت  وقال

هــذه  حــول  ــي  ائ ه ن ال ــس  ي الرئ ــان  ي ب ــي  ف

ــي«،  املا�س نيســان/أبريل  ــي  ف ــة  القضي

اســتخدام  ترامــب  ــه  في ــب  تجن ــذي  ال

ـــ »واحــدة  ــا ب ــل وصفه ــادة«، ب كلمــة »اإلب

ــي  ف ــة  الجماعي ــع  الفظائ أســوأ  مــن 

األرمــن  وشــجع  العشــرين«  القــرن 

ــم«. ــخ املؤل ــى »إقــرار التاري ــراك عل واألت

ــة  جمهوري ــس  ي رئ م  وقــدَّ هــذا 

ــن ساركيســيان، الشــكر  ــا، آرمي ي أرمين

ووجــه  ــي،  األمريك الشــيوخ  ــس  مجل ـــ  ل

ــا: »أود أن أعــرب  ه ــه، قــال في ي  إل
ً
رســالة

ــع  ولجمي لكــم  الشــديد  ــي  امتنان عــن 

ــى  ــي عل أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريك

ــراف  تبنيكــم باإلجمــاع قــرارا حــول االعت

ــة«. وأضــاف  ــة األرمين ــادة الجماعي باإلب

ــدف  ته ــة  قوي “خطــوة  ــر  ب يعت ــك  ذل أن 

ضــد  ــم  وجرائ ــع  فظائ وقــوع  ــع  من ــى  إل

املســتقبل”. ــي  ف اإلنســانية 

وكذلــك أعــرب رئيــس وزراء أرمينيا، 

ــره للقــرار،  نيكــول باشــينيان، عــن تقدي

ــر: »إن قــرار  ت ــر توي ــدٍة عب ــي تغري وقــال ف

 150 رقــم  ــي  األمريك الشــيوخ  ــس  مجل

ــة والحقيقــة«. هــو انتصــار للعدال

املصدر: وسائل إعام أرمنية

مجلس الشيوخ... تتمة

ــي  ــش ف ــدا، وعــن دار غيرل ن ــي هول ــل ف بري

ــا. ي أملان

ــة  صحفي ــات  مقاب معــه  ــت  أجري

ــة  ي عرب ومجــات  صحــف  عــدة  مــن 

ــة،  ودوري وشــهرية  ــة  يومي ــة  وأجنبي

ــة  ــه واألحــداث الراهن ــدور حــول أبحاث ت

متلفــزة  لقــاءات  ــى  إل  
ً
إضافــة ــا،  ه بوقت

. ــدة  عدي

ــة  ي وأورب ــة  ي عرب ــدان  ل ب ــى  إل ــي  دع

ــة  ــات حكومي ــل هيئ ــة مــن قب وأمريكي

1993م  عــام  ــذ  من وجامعــات  ــة  ي ومدن

إســامي،  ومفكــر  باحــث  بصفــة 

منهجــه  ــارات  الزي هــذه  خــال  وطــرح 

ــم،  ــل الحكي للتنزي ــه املعاصــرة  وقراءت

ــات  ــي الدوري ــه هــذه األبحــاث ف ونشــرت ل

مــن  ــد  العدي والنشــرات الصــادرة عــن 

ــات. لهيئ ا

الراحــل:  ــه  قال مــا  ــارات  مخت ومــن 

ــا  تاريخن مراجعــة  ــل  نتقب أن  ــا  »علين

وأن  ــن،  وثمي غــث  مــن  ــه  في مــا  ــكل  ب

وال  ــز  تحي دونمــا  ــق  الحقائ نواجــه 

ــار أن أســافنا  ــن باالعتب تعصــب، آخذي

ــوا وأخطــأوا ضمــن  بشــر كغيرهــم، أصاب

ننظــر  أال  فيجــب  ــم،  ظروفه ســياق 

لنقدهــم باعتبارهــا مســألة شــخصية 

ــوا، كمــا  ــوا، ومــن كان تمســنا، مهمــا كان

مراجعــة  القادمــة  ــال  باألجي ــرض  يفت

قدســية«. أي  دون  ونقدهــا  ــا  أفكارن

ــة روزا ياســين حســن  ب ــه األدي ت
َ
وَرث

 :
ً
ــة ل ــوك قائ ــس ب ــى الفي ــا عل ه ــي صفحت ف

الســوري  اإلســامي  ــر 
ّ
املفك ــل  »برحي

الفكــر  خســر  شــحرور  محمــد 

 من أهم عقوله 
ً
التنويري اليوم واحدا

ــن  الدي ــى  عل ــأن  ب  
ً
ــا مؤمن كان  الحــّرة، 

محمــد  لاســتبداد...  أداة  يكــون   
ّ

أال

 مــن أهــم األصــوات 
ً
شــحرور كان واحــدا

ــر،  املتحّج ــي  ن الدي للفكــر  الناقــدة 

ــي، ومــن  ن ولكــن مــن رحــم النــص الدي

ــا كانــت أهميتــه، داعيــة للخــروج مــن  هن

ــى  ــة التفســير إل ــة ومحدودي ــق الرؤي ضي

لآلخــر   
ً
ــوال قب ــر  وأكث أرحــب  اتجاهــات 

فمشــاكل  والعصــر،  التطــّور  ــروح  ول

ــم  ل ــه،  رأي حســب  اإلســامي،  ــم  العال

أســاليب  ــي  ف ــل  ب اإلســام  ــي  ف تكمــن 

أحكامــه...«. ــق  وتطبي النــص  ــأويل  ـ ت

ــيع جثمــان الراحــل شــحرور مــن 
ُ

ش

ــي يعفــور-  ــة ف ن ــا آل شــحرور الكائ في

دمشق، األربعاء 25 كانون األول 2019، 

ــورة  ــدة الصب ل ــرة ب ــي مقب ــرى ف ث ووري ال

ــن. املجــاورة، بحضــور حشــٍد مــن املعزي

ــه  ومحبي ــه  ت عائل ــى  إل نتقــدم 

ــر  ــن لهــم الصب ي بأحــّر التعــازي، متمن

لســلوان. وا

رحيل املفكر السوري ... تتمة

ي أورو�ب 
ف

ف � ال ن�ب وفسور محب ول للراحل ال�ب
أ
إحياء الذكرى السنوية اال

ــي  ف الكردســتانية  ــة  ي الجال أقامــت 

 Kurdische( ــن  ي ــة برل ي العاصمــة األملان

ــون  كان  8 األحــد  ــوم  ي  ،)Gemeinde

الذكــرى  بمناســبة  ــن  ي أب ت حفــل  ألول، 

البروفيســور  ــل  لرحي ــى  األول الســنوية 

حضــر  ــث  حي ــز،  ب ن جمــال  ــور  الدكت

الحفــل وفــود مــن أحــزاب كردســتانية 

ــان وجمــٌع  وبعــض أصدقــاء الراحــل األمل

ــة الكردســتانية، وكان  ي ــاء الجال ن مــن أب

ــدة  ــن الحضــور وفــٌد مــن حــزب الوحـ ي ب

كلمــات  عــدة  ــت  ألقي وقــد  ــي(،  )يكيت

ــد ومــا تركــه مــن  ــت خصــال الفقي تناول

ــاء شــعبه، كمــا  ن ــن أب ي ــري ب ــي ث إرث ثقاف

عزفــت فرقــة موســيقية بعــض مقاطــع 

ــر. ــى روح الفقيــد الكبي  عل
ً
حزينــة حــدادا

ــر  ي ــه كان للراحــل دوٌر كب أن ُيذكــر ب

ــي املهجــر،  ــة الكردســتانية ف ي ــن الجال ي ب

ــف  ي التأل مجــال  ــي  ف  
ً
ــا غني  

ً
ــا إرث ــرك  وت

ــة  ي واألملان ــة  الكردي باللغــات  ــة  والكتاب

ــة. ي واإلنكليز

حكومــات دول مــن قبــل حــزب مــا دون 

ــر  ب يعت ردســتانّية 
ُ
الك األحــزاب  ــم  عل

، كمــا 
ً
ــول وخطــأ فادحــا ــر مقب  غي

ً
أمــرا

ــم  ــذي ت ــى املؤتمــر ال ــي إل تطــرق شــيخ آل

ي  ــة املاضيــة ف ــام القليل ــي األي انعقــاده ف

ــة بروكســل . العاصمــة البلجيكّي

ــى  مصطف تحــّدث  ــه  جهت مــن 

ــران  إي ــي  ف ــرد 
ُ
الك وضــع  عــن  هجــري 

ومعاناتهم، وأوضح أّن هناك حوارات 

كردســتانية  أحــزاب  أربعــة  ــن  ي ب

ــك  وكذل ــا،  ه بين تنســيق  رئيســّية 

ــران بشــأن  ــي إي مــع أحــزاب اليســار ف

املعارضــة  انتقــد  كمــا  ــة،  ّي الفيدرال

ــرد 
ُ
ــي ال تؤمــن بحــق الك ت ــة ال ّي اإليران

ــة. ّي بالفيدرال ــران  إي ــي  ف

شيخ آلي في لقاء ... تتمة
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 مــن األلــم، وجــوٌر موغــٌل فــي القــدم، 
ٌ
نحــن والســلم، والدة

فــي ظــل نظــام طــاٍغ هــرم؛ مــن غربنــا املتــأزم، تعالــت الحمــم، 

وا الهمــم، ســعدنا وكانــت البدايــة؛ مــن مصــر  فــي تونــس شــدُّ

رايــة  الغايــة،  مــع  الوســيلة  وتطابقــت  الحكايــة،  امتــدت 

تتهــاوى تلــو رايــة.

قلنــا: اســتفاق العــرب، بعدمــا اشــتد بينهــم الَصخــُب، 

تــراءى لهــم الطريــُق والــدرُب، لــكل مّنــا نصيــب، فــي مســتقبلنا 

القريــب؛ تذكرنــا احتجاجــات املنكوبيــن، وثورات األســبقين، 

 
ً
مــن روســيا إلــى أوروبــا قبــل دهــٍر وحيــن، كيــف تهــاوت ســلما

عــروش الطاغيــن؛ لكــن شــرقنا املســكين، ليــس كغيــره مــن 

أمــراء  ركبتهــا  أنــاس مســتضعفين،  ثــورات  العامليــن،  بــاد 

 النهزامــات 
ً
، انتقامــا

ً
واإلخــوان املســلمين، فــزادوا فــي الغــّي غيــا

الســنين.

كان  الزمــن وســنين،  مــن   
ً
دهــرا املســتكين،  فــي وطننــا 

، وســفك دمــاء 
ً
البعــث أشــد الطاغيــن؛ ازداد القتــل أضعافــا

البريئيــن، طالــت بنــا األيــام والســنين، وتغا�ســى عّنــا العــرب، 

والقمــم،  املؤتمــرات  تتالــت  أجمعيــن؛  والغــرب  والشــرق 

مجالــس العــرب وهيئــة األمــم، وال �ســيء فــي وطننــا، ســوى 

القتــل والتدميــر، ومزيــٌد مــن الــدم والتحطيــم.

صــار فــي ديارنــا »الدولــة اإلســامية« بزعامــة أبــو بكــر 

مجاميــع  العلــن؛  فــي  الجميــع  ُتهــدد  فصــارت  البغــدادي، 

مــن حثــاالت األمــم، امتهنــت القتــل والنهــب والســبي، أعــداء 

فــي  حدودنــا،  خلــف  مــن  جوارنــا،  فــي  والســلم،  الحضــارة 

م  ــد عبورهــم، وقــدَّ ل مرورهــم، مــن مهَّ شــمالنا ثمــة مــن ســهَّ

اإلســامية«  »الدولــة  ــعت  توسَّ والدعــم؛  املشــورة  لهــم 

وتعاظمــت، بفعــل فاعــل يبتغــي منهــا الظلــم، فاســتباحت 

مــن  بأوامــر  ـــرد 
ُ
الك وهاجمــت  بادنــا،  مــن  عزيــزة  أجــزاء 

واملحــن. بالكــوارث  وتســببت  املؤمنيــن(،  )ســلطان 

فــي خضــم صــراع املتقاتليــن، حينمــا تصــدرت »ثورتنــا« 

 إلــى حيــن، وبتنــا 
ً
كتائــب املســلحين، قررنــا أن ننكــفء جانبــا

 ارتادهــا جحافــل الجهادييــن املتطرفيــن، 
ً
علــى يقيــن، إن ثــورة

حضــر بعضنــا ملــا هــو آٍت، رغــم 
َ
ســتكون مثواهــا الجحيــم؛ ت

شــح اإلمكانــات، شــباب وشــابات، ال يهابــون املمــات، نــذروا 

أنفســهم للدفــاع عــن الــذات.

دقــت ســاعة الرعــب، فــزع الشــرق، وارتعــب الغــرب، 

وصــاروا يجولــون بالقــرب، فـــ »الدولــة اإلســامية« صــارت 

تضــرب الــكل بالطــول والعــرض؛ مــن يتبنــى املعضلــة، مــن 

ـــرد! خشــوا أن يفقــدوا 
ُ
يحــل املشــكلة، ال أحــد ســوى الك

املبــادرة، أن تخــرج األمــور عــن الســيطرة، وتضيــع جهــود 

الســنين، فهرعــوا للمســاعدة والدعــم ألجــل دحــر اإلرهابييــن.

ـــرد وبتعاضــد مــن إخــوة أبنــاء البلــد، 
ُ
ركضنــا، نحــن الك

حملنــا الرايــة، حاربنــا بصــدق، كنــا شــجعان 

مصري األشرار 
يف مزبلة التاريخ
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ــي مجلــس  بعــد ثــاث مــرات بالرفــض مــن أعضــاٍء ف

قــرار  ــال  ن ــن،  ي الجمهوري مــن  ــي  األمريك الشــيوخ 

ــس  ــي املجل ــة ف ــة األرمني ــادة الجماعي ــراف باإلب االعت

ــون األول  ــس 12 كان ــوم الخمي تحــت الرقــم /150/، ي

ــراض أي عضــو،  2019، املوافقــة باإلجمــاع دون اعت

ــس  ــق للقــرار /296/ الصــادر عــن مجل بشــكٍل مطاب

ــي  ــاء 29 تشــرين الثان ــوم الثاث ــي، ي ــواب األمريك ن ال

ــي   ف
ً
ــي صفعــة ــراف األمريك 2019، ليشــكل هــذا االعت

ــا. وجــه تركي

ــي بمجلســيه  ــذا انضــم الكونغــرس األمريك ه وب

ــادة  »اإلب ـــ  ب  
ً
ســابقا اعترفــت  قــد  ــٍة  دول  /30/ ــى  إل

ي خال  ـ /1.5/ مليون أرمن ي لحقت ب الجماعية« الت

ــة  ــد ســلطات اإلمبراطوري ــى ي أعــوام /1915-1917/ عل

ــرس، فــإن القــرار  ــة أرمــن ب ــة، وحســب وكال ي العثمان

ــى: ينــص عل

ــة مــن  ــة األرمني ــادة الجماعي ــاء ذكــرى اإلب 1( إحي

ي بالذكــرى. ــراف الرســم خــال االعت

ــد حكومــة  ــى تجني ــة إل ــود الرامي 2( رفــض الجه

بطريقــة  ــا  ربطه أو  إشــراكها  أو  املتحــدة  ــات  الوالي

ــادة  ــة لألرمــن أو أي إب ــادة الجماعي ــكار اإلب إن أخــرى ب

أخــرى. ــة  جماعي

ــق  العــام لحقائ ــم  والفه التثقيــف  تشــجيع   )3

دور  ــك  ذل ــي  ف بمــا  ــة،  األرمني ــة  الجماعي ــادة  اإلب

ــة  اإلغاث ــود  ــي جه ف املتحــدة  ــات  15 الوالي

ــه  ــى مــدى عقــود حــول قراءت ــار الجــدل والخــاف عل ــا أث لطامل

للنقــاش   
ً
مناســبة ــه  ل رحي جــاء  عــام،  بشــكل  اإلســامي  ــن  للدي

الســوري  واملفكــر  ــد  الفقي ــه  إن أفــكاره؛  حــول  اآلراء  ــادل  ب وت

شــحرور. محمــد  ــدس  املهن ــور  الدكت

ــي-  ــو ظب ــة أب ــي مســاء الســبت 21 كانــون األول 2019م بمدين توف

ــد  ي ــه؛ وهــو مــن موال ــم ب ــر مــرٍض أل ــة املتحــدة، إث ي اإلمــارات العرب

ــة  ــة الشــهادة الثانوي ــى تعليمــه لغاي دمشــق 1938م، حصــل عل

ــي الهندســة املدنيــة  ــوم ف ل ــال درجــة الدب ــي دمشــق، ون عــام 1957م ف

ى الدكتوراه عام 1972م  بمدينة موسكو عام 1964م. وحصل عل

ــة وأساســات مــن  ــة – اختصــاص ميكانيــك ترب ــي الهندســة املدني ف

ــدا. ــن بإيرلن ل جامعــة دب

ــة الهندســة  ي ــي كل  وأســتاذ مســاعد ف
ً
 ومدرســا

ً
ــدا عمــل معي

ــي  ــب هند�س ــاح مكت افتت ــب  ــى جان إل بجامعــة دمشــق،  ــة  ي املدن

مجــال  ــي  ف ــب  كت عــدة  ــه  ول اختصاصــه،  مجــال  ــي  ف استشــاري 

ــة واألساســات. ــك الترب ي اختصاصــه تؤخــذ كمراجــع هامــة مليكان

ــدا عــام 1970م،  ــي إيرلن ــم وهــو ف ــل الحكي ــي دراســة التنزي ــدأ ف ب

ــى  عل ــي  الريا�س املنطــق  ســاعده  وقــد 

ــى  هــذه الدراســة، واســتمر بالدراســة حت

ــب  ــه سلســلة كت ــث صــدر ل ــه، حي وفات

دار  عــن  معاصــرة(  إســامية  )دراســات 

ــي دمشــق،  ــي للطباعــة والنشــر ف األهال

ــي  ي ف ــب أخــرى عــن دار الســاق وعــدة كت

ــان، وعــن دار  ــروت – لبن ي 15 ب


