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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.

»التجــارة باألديــان هــي التجــارة الرائجــة فــي المجتمعــات التــي ينتشــر 
فيهــا الجهــل. إذا أردت أن تتحكــم فــي جاهــل فعليــك أن تغلــف كل باطــل 
ــد ــن رش ــي«                                                    اب ــاف دين بغ

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/319/ نيسان 2020 م - 2632ك          الثمن: 150 ل.س

وحـدة الصف الكردي... ضرورة، وعنوان سياسي يعمل على إنهاء سياسات تركيا العدوانية واحتالهلا

ــي  ــة ف ــة الكردي  القضي
ً
ــا ــم تكــن يوم ل

ــدة  ــي إطــار وحـ ــا ف ه ِ
ّ
ــة بحل ســوريا واملطالب

ــي  السيا�س النضــال  واســلوب  ــاد  ب ال

ــاٍف  ــع خ ــا موض ه ــاع عن ــي الدف ي ف ــلم الس

ــة  الكردي حركــة  ال وأطــراف  ساســة  ــن  ي ب

خافــات  ــي ال ف تت  ــي تشــتَّ ت ال ا  ــي ســوري ف

ــة  إيديولوجي وأفــكاٍر  مفــردات  حــول 

أو  ــة  ثانوي ــا  وقضاي ــة  ي آن ومواقــف 

كردســتانية  ــن  وعناوي ــا  قضاي ــال  حي

دور  ــى  نن�س أن  دون  ــا،  ه من ــر  ي وبتأث

ــة  إقليمي واســتخبارات  ــي  األمن النظــام 

حركــة  ال ضمــن  ــن  منتفعي ــخاص  وأش

ضعــٍف  ظــل  ــي  ف النزاعــات،  ــق  تعمي ــي  ف

ــي  ف ــي  والرق الفكــري  النضــوج  ــي  ف عــام 

ــكار  ــي وابت ــي والدبلوما�س األداء السيا�س

ــة  ي ونضال ــة  تنظيمي عمــل  ــات  ي آل

الطبقــة  ــدى  ل ومتجــددة  ــرة  متوات

السياســية.  ــة-  ي حزب ال

ــي  ف الســورية  األزمــة  ــر  َفجُّ
َ
ت مــع 

ــن  ي ب خافــات  ال ــى  حم اشــتد  2011م، 

التدخــات  ــت  وتواصل ــة،  كردي أطــراٍف 

ــب  ــي يلع ــال السيا�س ــات امل ــة وب خارجي ال

ــت  ب ــا رحَّ ــعيرها، بينم ــي تس  ف
ً
ــا ث  خبي

ً
دورا

حــول  والتفــت  ــة  الكردي ــر  جماهي ال

ــود  ــا وباركــت جه ي ــة العل ــة الكردي الهيئ

أن  دون  ــة،  الكردي ــة  املرجعي تأســيس 

ــة  ي عمل بخطــواٍت  ــا  ه فرحت تكتمــل 

مســتدام  مشــترك  وعمــل  ــة  حقيقي

هاجــس  ــي  وبق جامعــة،  ــة  ي ذات وإدارة 

ــة  ل مخي ــؤرق  ي الكــردي  الصــف  ــدة  وحـ

ســوريا. ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك وطموحــات 

ــى  تبق ــوان،  والعن ــدأ  املب ــث  حي مــن 

ضــرورة  الكــردي،  الصــف  ــدة  وحـ

ــي  ف اســتثنائية  ــة  أهمي وتكتســب 

ــا  ه ل ليكــون  حساســة،  ال ــة  املرحل هــذه 

أزمــة  ــدد  ب ُي ــي،  تمثيل ــي  سيا�س ــوان  عن

كــردي  خطــاب  ــج  نت وُي القائمــة،  الثقــة 

ــة  الكردي ــة  للقضي رافــع  ــي  ديمقراط

ــاز  بامتي ــة  وطني ــة  كقضي ســوريا  ــي  ف

ــي   ف
ً
ا ــي  رئيس

ً
ــا  قومي

ً
ــا - مكون

ً
ــعبا ــص ش تخ

ــاث  ث ــة ال ــه مناطقــه التاريخي ــاد ول ب ال

دون  ــرة(،  جزي ال ــي،  ان كوب ــن،  )عفري

وســط،  أو  وغــرب  شــرق  ــن  ي ب ــئ  تجزي

 
ً
عــادال  

ً
ــا حــا ه ِ

ّ
حل 2 ويدعــو ل

الفيدرالية السورية حلقوق االنسان ومنظمات سورية تدين التفجري اإلرهابي يف عفرين
الســورية  ــة  ي الفيدرال أصــدرت 

 92 تضــم  ــي  ت )ال االنســان  حقــوق  ل

ــورية(  ــل س ــة بداخ ــز وهيئ ــة ومرك منظم

ــات ومنظمــات ومراكــز  هيئ مــن  و /91/ 

ــخ  بتاري  
ً
ــا بيان ســورية،  ــة  حقوقي

ــر  التفجي ــه  في اســتنكرت   ،2020/4/30

ــخ  ــن بتاري ــي عفري ــذي وقــع ف ــي  ال اإلرهاب

»تواصــل  ــى  إل وأشــارت   ،2020/4/28

ــات  ي وعمل واالشــتباكات  ــاكات  ه ت االن

ــب  ــال واالختطــاف والســرقات ونه االغتي

ــجار املثمــرة  ــة واألش ــل الزراعي حاصي امل

ــى  عل والعمــل  ــن  عفري ــي  أهال ــزاز  ت واب

ــي  ف  , ــم  ه واراضي ــم  ه منازل مــن  طردهــم 

حــة إلجــراء  3 ممارســات واض

عفرين حتت االحتالل: استهداف مدنيني، توطني، خطف وتعذيب، اعتقاالت تعسفية، قصف بعض قرى وبلدات مشال حلب
ــض  والتحري ــة  الكراهي خطــاب 

ــخ  ــه تاري ــل ل ــد، ب ــس بجدي ي ــرد ل ـ
ُ

ضــد الك

ــدة،  عدي وأشــكال  وبأنمــاط  ــل،  طوي

ــة  رؤي ــى  إل يســتند  باألســاس  كان  فقــد 

حيفــه  تل ــم  وت وشــوفينية،  ــة  عنصري

ــارات  ي ت ــل  قب مــن   
ً
أيضــا ــة  ني دي ــاوى  بفت

فاشــتد  املتطرفــة؛  ــي  السيا�س اإلســام 

ــة  العدال ــا-  تركي دور  تفاعــل  مــع 

الشــأن  ــي  ف أردوغــان  بزعامــة  ــة  والتنمي

هم )انفصاليون،  ُت الســوري، لتترادف ال

مســتهزئين  ماحــدة،  ــار،  كّف ــون،  ي إرهاب

ــه  أن األمــر  ــي  ف واألخطــر  ــن...(،  بالدي

ــى مســتويات شــعبوية، دون  توســع عل

ــل  قب مــن  ــوب  املطل بالشــكل  ــردع  ُي أن 

ــدى  ــن ل ــي اإلنســانية والديمقراطيي محب

ى انتهاكات  ترجم إل جارة، إذ ُي الشعوب ال

ــي بحــق  ــر ديمغراف ــم وتغيي ــكاب جرائ وارت

يجــري  مثلمــا  ــاك،  وهن ــا  هن ــرد  ـ
ُ

الك

ــث  حي ــن....  عفري منطقــة  ــي  ف  
ً
ــا يومي

ــي- عفرين/حــزب  ــب اإلعام املكت رصــد 

ي( األوضاع بأربع تقارير  ــدة )يكيت الوحـ

ــي: ــا فيمايل خصه خــال شــهر نيســان، نل

استهداف مدنيين

ــن 30 آذار،  ــاء األثني 6 مس

اجتياح تركيا لشمال شرق سوريا.. تعجيل بتهجري بعض الطوائف العرقية والدينية
ــات  حري لل ــة  األمريكي ــة  جن الل

ــة  جن ل  )USCIRF( ــة  ي الدول ــة  ني الدي

ــات  للوالي تابعــة  ــة  ي فيدرال ــة  حكومي

ــى  تحظ مســتقلة  ــة  جن ل ــي  وه املتحــدة، 

ــوري  جمه )ال ــن  ي حزب ال مــن  ــٍد  ي بتأي

رصــد  ــى  عل وتعمــل  ــي(،  والديمقراط

ــن  الدي ــة  حري ــي  ف حــق  ال ممارســة 

املتحــدة  ــات  الوالي خــارج  ــدة  والعقي

ــي. ه ــا  تعريفه حســب  عــام،  بوجــه 

ــة تقريرهــا الســنوي  جن أصــدرت الل

نيســان،   28 ــاء  الثاث ــوم  ي  ،2020 لعــام 

إذ   .2019 عــام  أحــداث  ــي  يغط ــذي  وال

لعــام  حــة  الناج خاتمــة  ال إن  ــت  قال

ــى  ــت القضــاء عل 2 2019، كان
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ــي  وف ــة  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه وفــق 

ــة  ــه رؤي إطــار وحــدة ســوريا وســيادتها، ول

ومســتقبلها. ــاد  ب ال ــا  لقضاي

الصــف  ــدة  وحـ ــق  تحقي شــأن  ومــن 

جزاف  الكردي، أن يّدحض االتهامات ال

ــر،  ــرد دون وازع ضمي ـ
ُ

بالك لصــق 
ُ
ت ــي  ت ال

 للصــراع الكــردي- الكــردي 
ً
ويضــع حــدا

أو  كردســتانية  ــدات  وأجن ــا  قضاي ــى  عل

ــى  ــى تقاســم النفــوذ واالســتحواذ عل عل

ــة  خصوصي ــرز  ب وُي ــروة،  ث وال الســلطة 

ويضــع  ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي

للمؤسســات  قــدم 
ُ
ت موحــدة  ــة  رؤي ــا  ه ل

ــة  الوطني ــة  ي حل وامل ــة  ي الدول والقــوى 

واملفاوضــات  ــات  حادث امل ســياق  ــي  وف

ــة  ــي لألزم ــٍل سيا�س ــن ح ــث ع ــول البح ح

الســورية.

ــدي  ــوم عب ــرال مظل جن ــادرة ال إن مب

حــوار  لل ــة  راعي دول  ــي  ممثل ــود  وجه

ــت  تفاعل ــي  ت ال الكــردي،  الكــردي- 

وحــدة  تكــون  أن  ــي  تبتغ  ،
ً
مؤخــرا

أســٍس  ــى  وعل  
ً
شــاما الكــردي  الصــف 

ــات  ي وآل ســليمة  ــة  وميثاقي سياســية 

األســاس  الشــرط  ــة-  ديمقراطي عمــل 

اإلدارة  ــي  تحم ــا،  ه وديمومت ــا  لنجاحه

عتمــد  ُي أن  ال  طورهــا، 
ُ
وت ــة  ي الذات

الســلطة  ــع  توزي ــي  ف حاصصــة  امل ــدأ  مب

ــدأ  املب ذاك  النفــوذ،  ومناطــق  ــروة  ث وال

حكــم  أنظمــة  تجــارب  ــت  أثبت ــذي  ال

فشــلها،  املتوســط  شــرقنا  ــي  ف ــدة  عدي

ــا  ه دول مســتقبل  ــى  عل ــا  ه وخطورت ــل  ب

ــة ثمــة اشــتراط  ــذ البداي ــا؛ فمن ه ات وكيان

ـ»املشــروع  ـ عــرف ب ــا ُي ــدى رعــاة ودعــاة م ل

حــوارات  ــي« بحصــر اللقــاءات وال القوم

ــي  ــن ثنائيــة حــزب االتحــاد الديمقراط ي ب

الكــردي  ــي  الوطن ــس  جل امل و   PYD

جوهــر  مــع  يتعــارض  وهــذا   ،ENKS

ــح  ويفت ــه،  وداعمي ــرال  جن ال ــادرة  مب

ــى  عل خــاوف  وامل للشــائعات  ــاب  ب ال

. فشــلها

الصــف  وحــدة  نجــاح  أن  ــٌح  حي ص

ــة  ي ذات بعوامــل  ــط  ب مرت الكــردي 

ــى  تبق ولكــن  ــدة،  عدي ــة  وموضوعي

حلقة األســاس فيه هو إعان موقٍف  ال

ــاح  االجتي ــار  باعتب ــح  صري مشــترك 

ــه/ ي ــن، ســري كان ــي ملناطــق )عفري الترك

أبيــض(  ي/تل  ســب كــري  ــن،  العي رأس 

ــى   والعمــل عل
ً
ــاال  واحت

ً
ــا وغيرهــا عدوان

ــف  ــرة بالك ــة أنق ــة حكوم ــه ومطالب ائ إنه

التوســعية  ــة  ي العدوان ا  سياســاته عــن 

ــة  ي الدول حدودهــا  ــى  إل ــا  ه قوات ــحب  وس

عاقــات  ــق  لتحقي  
ً
ــدا تمهي ا  ســوري مــع 

ــن  ي القوان وفــق  ــا  معه جــوار  حســن 

مــع  ــاط  ب االرت فــك  ــك  وكذل ــة،  ي الدول

ــي املعــارض  ــاف الســوري- اإلخوان ت االئ

ــى  عل العــدوان  ــي  ف  
ً
شــريكا ــاره  باعتب

ــث  ــا، حي ــاد أهالين ــي اضطه ــا وف مناطقن

قــوى  مــن  أردوغــان  ــا  تركي أعــوان  أن 

ــة  جهادي ال ــك  ل وت الســورية  املعارضــة 

العــداء  نصــب  ــي  ف غارقــون  الســلفية 

ــة،  الثقافي ــم  ه ت وهوي ــرد  ـ
ُ

الك لوجــود 

برامــج  ــس  وتكري إنجــاح  ــي  ف ــك  وكذل

وسياســة  ــي  الديموغراف ــر  ي التغي

أن  يمكــن  فــا  جــة؛  املمنه ــك  التتري

مشــروع  ــب  مطل هكــذا  عــن  ــد  نحي

شــعبنا.  وحقــوق  ــي  أمان عــن  ــر  ومعب

كردســتانية  ــة  جه مــن  ــا  وم أحــد  ال 

ــا  ــا ثنين ــا أو بمقدوره ــة مــن حقه أو دولي

ــى  عل الضــوء  تســليط  ــة  مواصل عــن 

ــة  ــة املرتكب ــم اليومي جرائ ــاكات وال ه ت االن

وغيرهــا  ــن  عفري ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك بحــق 

ــي  الترك ــل  حت امل ومســمع  مــرأى  ــى  عل

وبإشــرافه.

ــف  لتكات قائمــة  الضــرورة  ــى  تبق

ــد  ي ب  
ً
ــدا ي للعمــل  ــة  حي ال القــوى  ــع  جمي

ــة  ي العدائ السياســات  ــك  ل ت إلفشــال 

ــم  ه قضيت عــن  والدفــاع  ــرد  ـ
ُ

الك ضــد 

أخــرى  مــرة  نؤكــد  ــا  هن ومــن  ــة،  العادل

ــدي  عب ــرال  جن ال ــادرة  ملب ــا  تأييدن ــى  عل

ــدة. حمي ال ومســاعيه 

زور  شــهود  نكــون  أن  يمكــن  ال 

ومــا  حصــص،  ال تقاســم  ــق  ائ وث ــى  عل

ــة  رؤي ــى  إل التوصــل  هــو  نتوخــاه، 

ــا  ه ــى هدي سياســية مشــتركة، للعمــل عل

ــة  حال ال ــى  تســع ســنوات عل مــرور  بعــد 

ومــدى  ــة  واملزري املأســاوية  الســورية 

ــال  احت ــي  ف أردوغــان  ــا  تركي ــة  رعون

ــع  وذرائ مســميات  تحــت  ــر  الغي ــي  أرا�س

ــن وغيرهــا مــن مناطــق  مختلفــة، عفري

ســوريا. ي  شــمال

وحدة الصف الكردي ... تتمة

ــى  ــي ســوريا، ولكــن يبق ــم داعــش ف تنظي

تقاعــس  ــاك  هن دام  مــا   ،
ً
قائمــا خطــر  ال

مــن  ــر  ألكث مســتديم  حــل  إيجــاد  عــن 

ــم وأفــراد  ــي التنظي ل  مــن مقات
ً
ــا /68/ ألف

معســكرات  ــي  ف أودعــوا  ممــن  ــم  ه ل عوائ

ــم  التنظي ــول  فل واســتمرار  االعتقــال، 

ــن وأفــراد  ــى املدنيي ــم عل جماته ــي شــن ه ف

ا  ــوري ــوات س ــي وق ــف الدول ــوات التحال ق

ــة. الديمقراطي

ــاح  اجتي ــج  نتائ مــن  كان  وأضافــت، 

ــي تشــرين  ا ف ــا لشــمال شــرق ســوري تركي

بعــض  ــر  جي بته ــل  جي التع  ،2019 األول 

ــارت  وأث ــة،  والديني ــة  العرقي ــف  الطوائ

تكــون  أن  مــن  خــاوف  امل األحــداث  هــذه 

بنقــل  ــدأت  ب قــد  ــة  التركي حكومــة  ال

 
ً
ــا جماعي  

ً
نقــا الســوريين  ــن  ي الاجئ

ــر  ي وكث ــة،  ل حت امل املنطقــة  ــك  ل ت ــى  إل

مــن  أخــرى  مناطــق  ــى  إل ينتمــون  ــم  ه من

ــي  ن الدي اإلحــال  مــن  ــوع  ن ــي  ف ســوريا، 

يشــبه  القســري  ــي  الثقاف ــي  العرق

ــي  ف ــه  إجرائ ــى  عل أشــرفت  ــذي  ال ــك  ذل

الوقــت  ــي  ف 2018؛  عــام  ــي  ف ــن  عفري

ــة  ي الذات اإلدارة  احتفظــت  نفســه 

ــى  ا عل لشــمال وشــرق ســوريا بســيطرته

الشــرقية،  الشــمالية  املنطقــة  ــة  بقي

ــق  ــا بتحقي بالتزامه ــت تمســكها  وواصل

ــات  حري ال إقــرار  مــن   
ً
ا نســبي ــر  ي كب قــدر 

ــة  ي املدن حقــوق  ال مــن  ــة وغيرهــا  الديني

ا. لســلطته خاضعــة  ال املناطــق  ــي  ف

خاضعــة للنظام  وبصــدد املناطــق ال

ــة  ــرد أدل ــم ت ــة، ل جن ــت الل ــوري، أردف الس

بحــق  صريحــة  ــاكات  ه ت ان وقــوع  ــى  عل

حكومــة  ال أن  إال  ــة،  الديني ــات  حري ال

حقــوق  ل الغاشــم  ــا  قمعه ــت  واصل قــد 

ــات  تداعي مــن  ــك  لذل بمــا  اإلنســان، 

ــف  والطوائ ــن  العائدي ــى  عل جســيمة 

ــي األعمــال  ــي مشــاركتهم ف ممــن يشــتبه ف

للنظــام. املناهضــة 

ــت  قال ــب  إدل محافظــة  وعــن 

ــي  ت ال ــر الشــام  ــة تحري ــة، إن هيئ جن الل

ــات  ــا الوالي ــي تصنفه ت ــا، وال ه تنشــط في

ــت  ــة، قــد واصل ي  إرهاب
ً
املتحــدة جماعــة

ــة. ني دي بمســوغات  القمــع  ا  ممارســته

تقريرهــا  ــي  ف ــة  جن الل وقّدمــت 

ــة: األمريكي حكومــة  ال ــى  إل ــات  توصي

ــة  ــا »دول ــف ســوريا بوصفه • تصني

خــاص«  نحــو  ــى  عل ــق  للقل ــرة  ي مث

جــة  ــاكات ممنه ه ت ــكاب ان ــي ارت ــا ف لتورطه

ــات  حري ال بحــق  وجســيمة  ــة  ومتواصل

ــة... ي ن الدي

الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ ــف  تصني  •

ــى  عل ــق  للقل ــرا  ي مث ــا  »كيان ــا  بوصفه

ــي  ف ــا  تورطه بســبب  خــاص«  نحــو 

ــة  جــة ومتواصل ــاكات ممنه ه ت ــكاب ان ارت

ــة... ي ن الدي ــات  حري ال بحــق  وشــنيعة 

لدعــم  املســاعدات  ــم  تقدي  •

املعرضــة  ــة  والعرقي ــة  ني الدي ــات  ي األقل

بموجــب  ــك  وذل ســوريا؛  ــي  ف خطــر  لل

ــة  الطارئ ــات  اإلغاث ــون  قان أحــكام 

ــادات  باإلب ــق  يتعل فيمــا  واملســاءلة 

لعــام   ا  وســوري العــراق  ــي  ف ــة  جماعي ال

املســتحدثة  ــوارد  امل 2018واســتغال 

ــزل  وي ــي  ل إي ــون  قان أحــكام  بموجــب 

ــم  جرائ ــة وال جماعي ــادات ال ــة اإلب ملكافح

الوحشــية لعــام 2018 مــع صــرف كامــل 

 /50/ قــدره  ــغ  البال ــي  اإلضاف ــغ  ل املب

ــه  ــن عن ــذي أعل ــي ال ــون دوالر أمريك ي مل

شــهر  منتصــف  ــي  ف األبيــض  ــت  البي

ــر. كتوب أ

ــى  الشــديد عل الضغــط  • ممارســة 

ا  ــحابه ــي النس ــم جــدول زمن ــا لتقدي تركي

توســيع  عــدم  ضمــان  مــع  ســوريا،  مــن 

مــن  ــا  ه حلفائ أو  العســكرية  ــا  ه قوات

ملنطقــة  حــر  ال الســوري  ــش  جي ال

أو  ســوريا،  شــرق  ي  شــمال ــي  ف نفوذهــم 

ــر  التطهي أعمــال  مــن  عمــل  أي  إجــراء 

املنطقــة،  ــك  ل ت ــي  ف ــي  العرق أو  ــي  ن الدي

ــة  ي ن الدي ــات  ي األقل حقــوق  ــاك  ه ت ان أو 

ــا.  ه في املســتضعفين  مــن  ــة  والعرقي

ــات املتحــدة  ــادة مشــاركة الوالي • زي

وشــرق  لشــمال  ــة  ي الذات اإلدارة  مــع 

املقدمــة  املســاعدات  ــادة  وزي ســوريا 

املناطــق  إعفــاء  ــي  ف النظــر  ــا  ه ومن ــا،  ه ي إل

ــة  ي الذات اإلدارة  ــا  ه ي عل تســيطر  ــي  ت ال

اإلســهام  مــع  ــات،  العقوب مــن  فحســب 

البرامــج  ــل  لتموي ــة  املبذول ي  املســاع ــي  ف

ــز  لتعزي وتطويرهــا  املناطــق  ــك  ل ت ــي  ف

ــان،  واألدي املذاهــب  ــن  ي ب التســامح 

ــة،  الطائفي ــرات  التوت حــدة  ــف  وتخفي

ــة  الديني ــات  حري ال ــرام  احت ــز  وتعزي

ــك  وذل حقــوق؛  ال مــن  ــا  ه ب يتصــل  ومــا 

ــر  غي ــة  املعني املنظمــات  ــق  طري عــن 

ــي  ت ــات ال جه ــا مــن ال ه ي ــا إل ــة وم حكومي ال

ــا. ه ذات ــات  التوجه ــا  ه ل

اجتياح تركيا ... تتمة
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مــن  جــة  ممنه ــة  ديمغرافي ــرات  ي تغي

ــى »القصــف  وإل ــي«،  الترك ــل  حت امل ــل  قب

ــي  ت ال الشــهباء  مناطــق  ــى  عل ــي  الوح�س

ــي  الترك العــدوان  مــن  ــن  الفاري ــا  ه يقطن

أن  ــى  إل  
ً
منوهــة ــن«،  عفري ــي  أهال مــن 

ــم بإصــرار وقصــد مــن قــوى  ــك ت »كل ذل

ــداء  ن ل ل ــم  ه بتجاهل ــة  التركي ــال  االحت

ــة  ي القتال ــات  ي العمل لوقــف  ــي  االمم

مكافحــة  أجــل  مــن  العمــل  وضــرورة 

ــا«. كورون ــروس  فاي

ى:  ودعت للعمل عل

ــع  جمي ل الفــوري  الوقــف   .1

ــدم  ال ــف  ونزي ــل  والقت ــف  العن أعمــال 

ــي  وف عمومــا،  الســورية  الشــوارع  ــي  ف

ــت  كان ــا  آي ــة خصوصــا،  الكردي املناطــق 

ــا  وآي وتشــريعاته  ــف  العن هــذا  مصــادر 

ــه. ومبررات دعمــه  أشــكاله  ــت  كان

الفــوري  ــحاب  االنس أجــل  مــن   .2

ــة  التركي للقــوات  املشــروط  ــر  وغي

ــم،  ــن معه ي حين املتعاون ــة واملســل ل حت امل

ــف  وري حســكة  ال ــف  وري ــن  عفري مــن 

ــي  ــع األرا�س ــا وجمي ــب وريفه الرقــة وادل

ــا.  ه باحتال قامــوا  ــي  ت ال الســورية 

ــي  الترك ــال  االحت مخاطــر  ــح  وفض

العســكرية  ــات  ي العمل عــن  نجــم  ومــا 

مــن  الســورية،  ــي  األرا�س ــي  ف ــة  التركي

الســوريين  ــن  ي ي املدن حــق  ــي  ف ــاكات  ه ت ان

واســعة  ــزوح  ن ــات  ي لعمل ــم  وتعريضه

جســيمة. إنســانية  ومخاطــر 

ــة  ــق قضائي ــة تحقي جن ــكيل ل 3. تش

وشــفافة  ــة  ه ونزي ــدة  ومحاي مســتقلة 

ــة  ي الفيدرال عــن  ــن  ي ممثل بمشــاركة 

ــات  ــان واملنظم ــوق االنس حق ــورية ل الس

ــوق  ــان وحق ــوق اإلنس ــن حق ــة ع املدافع

ــي ســورية، تقــوم بالكشــف عــن  ــرأة ف امل

ــا  ه ارتكاب ــم  ت ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن ــع  جمي

ــر  التفجي ــي  مرتكب وعــن  ــن  عفري ــي  ف

الوحشــية  ــل  القت وجريمــة  ــي  اإلرهاب

ي  الشــعب بالســوق  ــن  ي ي املدن بحــق 

مــن  املســئولين  وعــن  ــن,  عفري ــي  ف

حين  واملســل ــة  التركي ــال  االحت قــوى 

ــن  الذي ــم,  معه ــن  ي املتعاون ــن  املعارضي

ــى  ــى وجرح ــا ) قتل حاي تســببوا بوقــوع ض

ــى  عل والعمــل  ــم  حه فض اجــل  مــن   ,)

ــي  ــي واالقليم حل ــى القضــاء امل ــم إل ه ت أحال

ومحاســبتهم. ــي  والدول

أجــل  مــن  الســريع  العمــل   .4

ــن  خطوفي امل ــر  مصي عــن  الكشــف 

وإطــاق ســراحهم جميعــا، مــن النســاء 

قــوات  ــدى  ل والذكــور،  واالطفــال 

ــل  الفصائ ــدى  ول ــة  التركي ــال  االحت

ــراك، ودون  ــة مــع االت حة املتعاون املســل

ــال  االحت قــوى  ــزام  وإل شــرط.  أو  ــد  قي

ــرا  ــريع جب ــب وس ــض مناس ــر تعوي بتوفي

االختطــاف  ــا  حاي بض الاحــق  للضــرر 

القســري. واالخفــاء 

لكافــة  الفــوري  الوقــف   .5

ــي  ــة الت ــة والقمعي ــات العنصري املمارس

ــق  ــي بح ــر العرق ــاليب التطهي ــد أس تعتم

الســوريين. األكــراد 

ــي  حقوق وال ي  الشــعب العمــل   .6

الســوري,  جتمــع  امل ــات  مكون كافــة  مــن 

ــة  األغلبي ذات  املناطــق  ــي  ف وخصوصــا 

وإيقــاف  ــة  مواجه اجــل  مــن  ــة,  الكردي

املمارســات  جــراء  ــدة  املتزاي خاطــر  امل

ــر  جي الته تعتمــد  ــي  ت ال ــة  العنصري

إفــراغ  اجــل  مــن  ــف  والعني القســري 

ا األصليين,  املناطق الكردية من سكانه

ــع  ــي وجــه جمي والوقــوف بشــكل حــازم ف

ــر  ي تغي ــى  عل تعتمــد  ــي  ت ال املمارســات 

ألهــداف  تحقيقــا  ــة  الديمغرافي ــى  البن

ــه  ي ــة وتفتيت ــة وعنصري ــح عرقي ومصال

ــي  األهل الســلم  أســس  كل  تضــرب 

املشــترك. ــش  والتعاي

ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي وكــون   .7

ــة  ــة وديمقراطي ــي قضيــة وطني ســوريا ه

ــي  األهل للســلم  أساســيا  بامتياز،ورمــزا 

دعــم  ــي  ينبغ املشــترك,  ــش  والتعاي

إيجــاد  أجــل  مــن  ــة  الرامي ــود  جه ال

أســاس  ــى  عل وعــادل  ــي  ديمقراط حــل 

حقــوق  بال الدســتوري  ــراف  االعت

ــة املشــروعة للشــعب الكــردي،  القومي

ــه، وإلغــاء كافــة  ــم عــن كاهل ورفــع الظل

ــا،  ونتائجه ــة  التمييزي السياســات 

ضمــن  ــن  املتضرري ــى  عل ــض  والتعوي

 وشــعبٍا، بمــا 
ً
إطــار وحــدة ســوريا أرضــا

ــع املكونات  ــى جمي يســري بالضــرورة عل

مــن سياســيات  ــت  ــي عان ت وال الســورية 

ــة. متفاوت ــة  تمييزي

ــات  والهيئ املنظمــات  ــام  قي  .8

ــة  املواطن ــم  قي عــن  بالدفــاع  ــة  املعني

ــراح  ــي ســورية، باجت وحقــوق اإلنســان ف

الطــرق  ــداع  ت واب ــة  اآلمن الســبل 

ــت  ــي تســاهم بنشــر وتثبي ت الســليمة ال

قيم املواطنة والتسامح بين السوريين 

ومشــاربهم،  ــم  ه انتماءات ــاف  اخت ــى  عل

ــات  الضمان ــة  بمثاب تكــون  أن  ــى  عل

جتمــع  امل وحــدة  ــة  لصيان ــة  حقيقي ال

ــي  الســوري وضمــان مســتقبل ديمقراط

ــه بالتســاوي دون أي  ــع أبنائ جمي آمــن ل

اســتثناء.

الفيديرالية السورية ... تتمة

املرصــد  رصــد  ــر  تقاري عــدة  ــر  ب ِع

ــات  ي عمل اإلنســان  حقــوق  ل الســوري 

ــه/رأس  ي كان ســري  مناطــق  ــي  ف ــن  توطي

ي/تل أبيــض، إذ أكــد  ــن و كــري ســب العي

ــى »أن 3 حافــات تنقــل  ــي 8 نيســان عل ف

ــة  ي املوال ــل  الفصائ عناصــر  ــات  عائ

ــة  ــى مدين ــوم إل ــت عصــر الي ــا، وصل لتركي

حسكة قادمة من  ي ريف ال رأس العين ف

مناطــق درع الفــرات شــمال حلــب مــرورا 

حافــات  ال وتقــل  ــة،  التركي ــي  باألرا�س

مــن  ــم  معظمه ــخصا  ش  160 مــن  ــر  أكث

الســورية«. املناطــق  جــري  مه

ي 25 نيسان قال املرصد: »التزال  وف

ــا  ه ــة ل ي ــل املوال ــة والفصائ القــوات التركي

مــن  لدفــع  جــة  املمنه ا  تواصــل سياســته

ــي مناطــق  ــن ف ــى مــن الســكان األصليي تبق

ــم  مناطقه مــن  خــروج  لل الســام”  ــع  ب “ن

مــن  ــر  جي الته مــن رفــض  ــم كحــال  ه حال

ــر  ي ــي إطــار التغي ــك ف ــن، وذل ــي عفري أهال

ــا العمــل  ــي الــذي تواصــل تركي الديمغراف

ــي  ف ــرة  ي ــزال مناطــق كث ــث ال ت ــه، حي ي عل

ــن عائــات  حســكة تشــهد توطي الرقــة وال

ســورية  ومناطــق  ي  الشــرق الغوطــة  مــن 

ــن  ي ي ــى حســاب الســكان األصل أخــرى عل

ــا،  ه ي عل ــة  التركي الســيطرة  عقــب  ــا  ه ل

ــن«. ــي عفري إســوة بمــا جــرى ويجــري ف

»دخــول  رصــد:  نيســان،   21 ــي  وف

ســيارة   150 نحــو  مــن  ــف  تتأل ــة  قافل

جــري غوطــة دمشــق  ــات مه تحمــل عائ

أبيــض  ــل  ت ــة  ن مدي ــى  إل ــب  وإدل وحمــص 

مســاء  وصــل  ــث  حي الرقــة،  شــمال 

ــل  ــخص مــن عوائ ــر مــن 500 ش أمــس، أكث

مــن  قادمــة  ــا،  لتركي ــن  ي املوال ــن  ي ل املقات

ــا ال  ــب، بينم ــمال حل ــس ش ــة جرابل مدين

ــي مناطــق نفــوذ  ــة ف ي حل جالــس امل ــزال امل ت

ــجل أســماء  ــب تس ــل شــمال حل الفصائ

ــى  إل ــم  ه ــن مــن أجــل نقل ي ل ــل املقات وعوائ

الســام”«. ــع  ب “ن مناطــق 

استذكار الراحل محمد حبش 

حــزب  ــي ل ان قــام وفــُد مــن منظمــة كوب

مســلم  ــم  يتقدمه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

جنة السياسية  شيخ حسن عضو الل

ــح  ضري ــارة  بزي ــه  ائ أقرب مــن  وبعــٌض 

ــو  )أب ــش  حب محمــد  ــد  الفقي املناضــل 

ــة  ــرة مســقط رأســه قري ــي مقب عــادل( ف

ــبة  ــان، بمناس ــي 17 نيس ــزال«، ف ــل غ »ت

ــه،  ل لرحي األول  الســنوية  الذكــرى 

روحــه  ــى  عل الفاتحــة  قــرأوا  ــث  حي

مناقــب  عــن  مســلم  شــيخ  وتحــدث 

ــه. وخصال الراحــل 

ــة  بنوب ــي  توف قــد  عــادل  ــا  أب ُيذكــر 

 
ً
صدمــة فشــكل  ــة،  مفاجئ ــة  قلبي

ــى  أفن ــذي  ال وهــو  ــه،  وذوي لرفاقــه 

عــن  الدفــاع  ــي  ف عمــره  مــن   
ً
عقــودا

ــا  وقضاي الكــردي  شــعبه  ــة  قضي

 
ً
ــا ــل مناض ــة، وظ ــن والديمقراطي الوط

ــه. حيات مــن  ــوٍم  ي آخــر  ــى  إل  
ً
مخلصــا
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مذكرة إىل احلكومة األملانية وحكومات االحتاد األورويب األخرى واألسرة الدولية... 
بعنوان: هل ميكن دعم »منطقة أردوغان اآلمنة« يف مشال سوريا؟

مــت جمعيــة الدفــاع عــن الشــعوب  قدَّ

الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة  أملانيــا  املهــددة- 

الحتــال عفريــن مــن قبــل تركيــا ومرتزقتهــا، 

بمناســبة  وكذلــك  املا�ســي،  آذار  أواســط 

االوربــي  االتحــاد  التفــاق  الرابعــة  الذكــرى 

إلــى  مذكــرة  الاجئيــن،  حــول  تركيــا  مــع 

االتحــاد  وحكومــات  األملانيــة  الحكومــة 

شــرت 
ُ
ن الدوليــة،  واألســرة  األخــرى  األوربــي 

باللغــة األملانيــة تحــت عنــوان »هــل يمكــن 

شــمال  فــي  اآلمنــة  أردوغــان  منطقــة  دعــم 

ســوريا؟«.

مــن  والغايــة  املذكــرة  مضمــون  وحــول 

ســيدو  كمــال  الدكتــور  أوضــح  تقديمهــا، 

العرقيــة  األقليــات  شــؤون  مستشــار 

والدينيــة واللغويــة والقوميــات فــي الجمعيــة 

فــي  جــاء  مــا  ــص 
ّ

ولخ »الوحـــدة«،  لجريــدة 

يلــي: كمــا  املذكــرة 

))طلبــت املذكــرة بعــدم دعــم سياســة 

فــي  اإلســكان  بخصــوص  ومشــاريعها  تركيــا 

شــمال ســوريا... لقــد أدان ويديــن املجتمــع 

الاإنســانية  السياســات  الغربــي  الدولــي 

الســنوات  فــي  وحلفائــه  الســوري  للنظــام 

التــي  الســوريين  معانــاة  اثــارة  ويتــم  األخيــرة 

يســببها النظــام بيــن الحيــن واآلخــر فــي جميــع 

هيئــات األمــم املتحــدة. أمــا فــي حالــة وقــوع 

هجمات على ســكان شــمال ســوريا من قبل 

تركيــا وامليليشــيات املدعومــة منهــا، فهنــاك 

حلــف  حكومــات  وتقــوم  كامــل  ســكوت 

شــمال األطل�ســي بحماية سياســات الرئيس 

التركي أردوغان... لذلك نطلب من املجتمع 

حقــوق  انتهــاكات  مــع  يتعامــل  أن  الدولــي 

ارتكبتهــا  التــي  الحــرب  وجرائــم  االنســان 

وترتكبهــا تركيــا باملثــل وبنفــس الطريقــة التــي 

ُيعامــل بهــا مــع النظــام الســوري أو روســيا 

أفعــال مشــابهة. كانتــا مســؤولتان عــن  إذا 

للكــرد واملكونــات  االضطهــاد الوح�ســي 

كاملســيحيين  األخــرى  والدينيــة  القوميــة 

وااليزيدييــن فــي شــمال ســوريا، واســتخدام 

أســلحة محظورة مثل الفوســفور األبيض، 

وجرائــم أخــرى تحدثــت عنهــا وســائل إعــام 

مثــل  دولييــن،  ومختصيــن  ودوليــة  محليــة 

البرملــان  فــي  العلميــة  الخدمــة  أعضــاء 

الذيــن  البوندســتاغ،  االتحــادي  األملانــي 

صنفــوا هجمــات تركيــا علــى منطقــة عفريــن 

 
ً
انتهــاكا الســورية  الكرديــة  العيــن  ورأس 

بانتهــاكات  تســببت  ألنهــا  الدولــي،  للقانــون 

حــرب  وجرائــم  اإلنســان  حقــوق  ضــد 

األخــرى،  واملكونــات  الكــرد  ضــد  واســعة 

بهــا  تهــم 
ُ
ا مكشــوفة  أخــرى  جرائــم  وكذلــك 

اإلســامية  وامليليشــيات  الترـكـي  الجيــش 

اغتيــال  مثــل  منــه،  املدعومــة  الســورية 

هيفريــن  الســورية  الكرديــة  السياســية 

للمــرأة  صــوت  تعتبــر  كانــت  التــي  خلــف، 

الحفــاظ  أجــل  مــن  ومناضلــة  الســورية 

ســوريا...  فــي  والدينــي  القومــي  التنــوع  علــى 

ــدرج علــى جــدول أعمــال 
ُ
بحــث ولــم ت

ُ
فلــم ت

مجلــس األمــن أو فــي الجمعيــة العامــة لألمــم 

املتحــدة.

الناتــو  دول  سياســيو  ين�ســى  مــا   
ً
غالبــا

الترـكـي  الرئيــس  حكومــة  يدعمــون  الذيــن 

تســتخدم  التركيــة  الحكومــة  أن  ســوريا  فــي 

الدولــي  اإلنســاني  والقانــون  الاجئيــن 

كســاح لتنفيــذ وتحقيــق املصالــح القوميــة 

التركيــة. وهــذا مــا ظهــر أثنــاء األحــداث التــي 

اليونانيــة  التركيــة  الحــدود  علــى  وقعــت 

بيــن الاجئيــن. إن الرئيــس الترـكـي أردوغــان 

واآلخريــن  الســوريين  الاجئيــن  يســتخدم 

بأســره. والعالــم  أوروبــا  ضــد  كســاح 

عانيــة  أردوغــان  الرئيــس  يعلــن 

ســوري  الجــئ  مليــون  توطيــن  يريــد  أنــه 

هــذه  إرادتهــم.  بعكــس  ســوريا  شــمال  فــي 

جيــش  اتخذهــا  لتــي  وغيرهــا  التدابيــر 

املتطرفــون  واإلســاميون  الترـكـي  االحتــال 

ســوريا،  شــمال  فــي  تركيــا  تدعمهــم  الذيــن 

والتــي  الكرديــة  األغلبيــة  ذات  املناطــق  فــي 

تســكن فيهــا مكونــات قوميــة ودينيــة أخــرى 

تحــت  تنــدرج  وااليزيديــة،  كاملســيحية 

قامــت  لقــد  العرقــي«.  »التطهيــر  تعريــف 

تركيــا خــال غزواتهــا للشــمال الســوري فــي 

إطــار عمليــات »غصــن الزيتــون« 2018 و 

زرع  سياســة  باتبــاع   2019 الســام«  »نبــع 

الخــوف فــي نفــوس الكــرد واملكونــات األخــرى 

كاملســيحيين وااليزيدييــن، بهــدف تهجيرهــم 

تــم  فلقــد  ســوريا.  شــمال  فــي  موطنهــم  مــن 

الكاميــرات  أمــام  ــرد 
ُ

الك علــى  النــار  إطــاق 

علــى  والفيديويــات  الصــور  نشــر  وتــم 

اإلنترنــت، بهــدف أن يــرى أكبــر عــدد ممكــن 

ومدنهــم. قراهــم  مــن  ينزحــون  النــاس  مــن 

 1.5 حوالــي  تشــريد  تــم  لبحثنــا،  وفًقــا 

األهليــة،  للحــرب  نتيجــة  شــخص  مليــون 

العســكرية  والغــزوات  داعــش  وهجمــات 

التركيــة. فلقــد تــم تشــريد حوالــي 350.000 

مــن رأس  مــن عفريــن، وحوالــي 300.000 

العيــن واملنطقــة املحيطــة بهــا و 350.000 

مــن مناطــق أخــرى مــن ســوريا، مــن الكــرد 

واملســيحيين.  وااليزيدييــن  املســلمين 

مناطــق  مــن  ــرد 
ُ

الك غيــر  إلــى  باإلضافــة 

البلــدان  إلــى  العديــد  وفــرَّ  ســوريا،  شــمال 

املجــاورة مثــل تركيــا أو لبنــان أو األردن أو 

كردســتان العــراق فــي الســنوات األولــى مــن 

مجمــوع  وصــل  وبذلــك  األهليــة.  الحــرب 

والدينيــة  القوميــة  واملكونــات  الكــرد 

وااليزيدييــن  املســيحيين  مــن  األخــرى 

 مــن شــمال 
ً
الذيــن نزحــوا أو هجــروا قســرا

ســوريا أو مــن أصــول مــن تلــك املنطقــة إلــى 

ومواطــن.  مواطنــة  ونصــف  مليــون  حوالــى 

كثيــرون مــن هــؤالء يرغبــون فــي العــودة إلــى 

منازلهــم ولكنهــم بحاجــة ماســة إلــى الدعــم 

الدفــاع  جمعيــة  تدعــو  لذلــك  واملســاندة. 

منظمــة   16 و  املهــددة  الشــعوب  عــن 

ومبــادرة أخــرى لحقــوق اإلنســان إلــى مــا يلــي:

1. يجــب علــى أملانيــا واالتحــاد األوروبــي 

أي  تحــت  األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات 

ظــرف مــن الظــروف، رفــض دعــم سياســة 

الرئيــس  لهــا  يــروج  التــي  التوطيــن  إعــادة 

الســيد رجــب  فــي شــمال ســوريا. إن  الترـكـي 

طيب أردوغان ال يريد مساعدة املحتاجين 

بل يريد تغيير التركيبة الســكانية في شــمال 

ســوريا التــي تحتلهــا قواتــه، وجعــل الســكان 

مثــل  والدينيــة  القوميــة  واملكونــات  الكــرد 

وطنهــم  فــي  أقليــة  وااليزيدييــن  املســيحيين 

األصلــي وأماكــن ســكناهم التاريخيــة، وهــذا 

وجريمــة  الدولــي  للقانــون  ســافر  انتهــاك 

اإلنســانية. ضــد 

2. يتعيــن علــى أملانيــا واالتحــاد األوروبــي 

املطالبــة  األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات 

عنــد  تركيــا،  مــن  الشــفافية  مــن  بمزيــد 

الســوريين.  لاجئيــن  املســاعدات  تقديــم 

 
ً
يجــب أن تصــل األمــوال للمتضرريــن فعــا

أخــرى! أمــور  فــي  األمــوال  تصــرف  وال 

األملانيــة  الحكومــة  علــى  يتعيــن   .3

صــادرات  جميــع  وقــف  األوروبــي  واالتحــاد 

الســماح  يجــوز  وال  تركيــا.  إلــى  األســلحة 

الغيــر  التوطيــن  سياســة  بفــرض  لتركيــا 

يعتبــر  ذلــك  ألن  الســوريين،  علــى  شــرعية 

الدولــي! للقانــون  صــارخ  انتهــاك 

4. يجــب علــى املجتمــع الدولــي املطالبــة 

االحتــال  لجيــش  الفــوري  باالنســحاب 

املتطرفــة  اإلســامية  وامليليشــيات  الترـكـي 

ســوريا. مــن  تركيــا  تدعمهــا  التــي 

5. مــن أجــل عــودة الاجئيــن مــن الكــرد 

االخــرى  الدينيــة  و  القوميــة  واملكونــات 

يجــب  بنجــاح،  واملســيحيين  كااليزيدييــن 

أن تكــون هنــاك مراقبــة مــن جهــات دوليــة 

الضروريــة! املســاعدات  تقديــم  ويجــب 

مــن  األدنــى  الحــد  ضمــان  يجــب   .6

حقــوق اإلنســان وحقــوق األقليــات وكذلــك 

ســوريا.  شــمال  فــي  املــرأة  حقــوق 

املتحــدة  الواليــات  بيــن  التعــاون  إن 

وتركيــا  األوروبــي  واالتحــاد  األمريكيــة 

وروســيا مــن جهــة، واالدارة الذاتيــة املحليــة 

فــي شــمال ســوريا مــن ناحيــة أخــرى، كفيــل 

بالذكــر أن  بخلــق هــذه الظــروف. الجديــر 

املهــددة  الشــعوب  عــن  الدفــاع  جمعيــة 

قدمــت توصيــات واقعيــة وملموســة لجميــع 

الجهــات فــي هــذا الصــدد فــي عــام 2016.((.

يمكــن للقــراء األعــزاء االطــاع علــى نــص 

املنشــور  األملانيــة،  باللغــة   
ً
كامــا املذكــرة 

بخبــر تحــت عنــوان: 
Memorandum: Nordsyrien - Darf die 

„Schutzzone” Erdogans unterstützt warden?

عبر موقع الجمعية اإللكتروني:

 https://www.gfbv.de7
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»مسد« ُيشكل فريق للعمل على ملف املعتقلني واملختطفني واملفقودين واملغّيبني قسرًا... و »هيومن رايتس ووتش« تعتربه خطوة إجيابية

ــة  ا الديمقراطي ــن مجلــس ســوري أعل

مــن  عمــل  ــق  »فري إطــاق  »مســد«  

ــن  ختطفي وامل ــن  ي املعتقل ــات  عائ

ي مجتمــع  ــن وناشــط ــن قانونيي ومختصي

ــي، للمتابعــة والتعــاون والتنســيق  مدن

والتواصل مع كافة الهيئات واملنظمات 

ــة  واإلقليمي ــة  ي حل امل واملؤسســات 

ــد  وتحدي جمــع  ــى  عل والعمــل  ــة  والعاملي

ــن  ي )املعتقل ــف  بمل خاصــة  ال ــات  البيان

ــن  ي ب واملغّي ــن  واملفقودي ــن  ختطفي وامل

بمــا  الازمــة  خطــط  ال ووضــع   )
ً
ا قســرّي

ــي  ف الســوريين  وآمــال  عــات 
ُّ
تطل ــي  ّب ل ي

حاســبة«؛  وامل ــة  والعدال حقيقــة  ال

ــن،  ــن حس ي ــة مجدول حامي ــن: امل  م
ً
ــا مؤلف

ــى  ــي عي�س حام ــا، امل ان أي لقمــان  ــي  حام امل

طــه،  املنتصــر  ــي  حام امل ــم،  إبراهي

ــم  ه أي الســيد  محمــود،  فــدوى  الســيدة 

ــى،  مصطف ــل  ي جبرائ الســيد  صقــر، 

ــم(. إبراهي فرحــان  ــد  عكي الســيد 

ــام أحمــد  ه ــه إل ت ل ــان أت ي ــر ب ــك عب وذل

ــي  ف ــس،  للمجل ــة  التنفيذي الرئيســة 

ــوم  ــي ي جلــس، ف ــي عقــده امل حف مؤتمــٍر ص

الســبت4 نيســان 2020، بحديقــة القــراء 

ي. ــة قامشــل ن - مدي

»صــار  ــان:  البي مقدمــة  ــي  ف جــاء  إذ 

ــدأ  ب ت وأن  الصمــت،  ُيكســَر  أْن   
ً
ــا زام ِل

حقيقــة وممارســة املســؤولية  حظــة ال ل

ــن  ختطفي وامل ــن  ي املعتقل أجــل  مــن 

ــات  ب وقــٍت  ــي  ف  ،
ً
ا قســرّي ــن  ي ب واملغّي

ــن  ي الجئ ــن  ي ب الســوريين  نصــف  ــه  في

ــا  حاي ــات اآلالف مــن الض ــن، ومئ ونازحي

واملفقودين، والعالم صامت ال يتحرك. 

والعمــل  ــة  ي الذات ــادرة  املب ــب  يتطل مــا 

ــاة  ــاء املعان ــؤول إلنه ــف املس ــاد واملوق ج ال

ــة  واالجتماعي واإلنســانية  السياســية 

ــار  االعتب ــن  بعي ــن  آخذي ــة،  واالقتصادي

ــاء  ن ــراءات ب ــدأ بإج ــي يب ــّلٍ سيا�س أّن أّي ح

ــع  ــى رأســها إطــاق ســراح جمي الثقــة وعل

ــن والكشــف عــن  ختطفي ــن وامل ي املعتقل

 
ً
ا قســرّي ــن  ي ب واملغّي ــن  املفقودي ــر  مصي

حــرب  ــم  جرائ ارتكــب  مــن  ومحاكمــة 

ــة«. عادل محاكمــة  وإرهــاب 

ــزاع  ن ال »أطــراف  ــس  جل امل ــب  وطال

ــي  الدول ــون  بالقان ــزام  ت باالل ا  ســوري ــي  ف

ــن  ي القوان وكافــة  اإلنســان  حقــوق  ل

ــة«،  الصل ذات  ــة  ي الدول واملعاهــدات 

الســامة  »مســؤولية  ــا  ه ل وحمَّ

خاص الذين  جسدية والنفسية لألش ال

»باإلفــراج  ــا  ه ب وطال ــم«،  يحتجزونه

ــن  ختطفي وامل ــن  ي املعتقل ــع  جمي عــن 

ــن  املفقودي ــر  مصي عــن  والكشــف 

ــة  جن الل ــن  وتمكي  
ً
ا قســرّي ــن  ي ب واملغّي

حــق  مــن  األحمــر  ــب  ي للصل ــة  ي الدول

 
ً
إضافــة االحتجــاز  مراكــز  ــى  إل الوصــول 

االســتثنائية  حاكــم  امل كل  إلغــاء  ــى  إل

اإلرهــاب  ــة ومحكمــة  ي امليدان حاكــم  كامل

ــف  »مل  
ً
ــرا ب معت الشــرعية«.  ــات  والهيئ

ــن  واملفقودي ــن  ختطفي وامل ــن  ي املعتقل

ي  ــف إنســان « هــو »مل
ً
ا ــن قســرّي ي ب واملغّي

اســتخدامه  يجــوز  وال  ــي  تفاو�س فــوق 

ــة  ــزاز أو املســاومة مــن أي جه ت كأداة لاب

.» ــت كان

ــى  إل ــع  يتطل ــه  أن ــى  إل ــس  جل امل وأشــار 

وفــق  الســورية  لألزمــة  حــل  »إيجــاد 

ــذي  ال ــي  التفاو�س ــي  السيا�س املســار 

ــي مســتدام  ــى انتقــال ديمقراط ــي إل يف�س

ــة  ــة ذات الصل ي ــداًء بالقــرارات الدول اهت

 
ً
منوهــا  ،»2254 القــرار  ــا  ه مقدمت ــي  وف

بمشــاركة   
ّ

إال يتحقــق  ــن  ل ــك  ذل أن  ــى  إل

ــة  جتمعي وامل السياســية  القــوى  ــة 
ّ
كاف

ــى كافــة امللفــات  ــي العمــل عل ــة ف ي واملدن

 
ً
ــا ومبدي ــن؛  ي املعتقل ــف  بمل ــداًء  ت اب

ــات  ي اإلمكان كافــة  لوضــع  اســتعداده 

املســتويات  كافــة  ــى  ــه وعل لدي املتوفــرة 

ــع  جمي ســراح  إطــاق  ــى  عل للعمــل 

ــن والكشــف عــن  ختطفي ــن وامل ي املعتقل

.
ً
ا قســرّي ــن  ي ب واملغّي ــن  املفقودي ــر  مصي

ــة  ي الذات ــت اإلدارة  ن ــا أعل ه ومــن جهت

 5 األحــد  ــوم  ي ســوريا،  وشــرق  لشــمال 

ــادرة  ا ملب ــاندته ــا ومس ــن دعمه ــان، ع نيس

ي،  اإلنســان ــف  املل ذاك  حــول  ــس  جل امل

ــادرة  املب ــى  عل ــا  انفتاحه ــدت  وأب

مــن  ــود  جه ال كل  ــذل  ب ل واســتعدادها 

ــا  ه أن ــى  عل  
ً
مؤكــدة ــك؛  ذل إنجــاح  أجــل 

للكشــف  العمــل  ــق  فري مــع  ســتتعاون 

ــا.  مناطقه ــي  ف ــن  املفقودي ــر  مصي عــن 

ــد بحــزم  ــا نؤك ن ــان اإلدارة: »إن ي ــي ب ــاء ف وج

ــإدارة  ل التابعــة  ــجون  الس كافــة  ــأن  ب

ممــن  ــع  جمي ال أمــام  مفتوحــة  ــة  ي الذات

ــارة هــذه  ــف، وتمــت زي يتابعــون هــذا املل

عــدة  ــل  قب مــن  مــرة  مــن  ــر  ألكث األماكــن 

هيومــن  منظمــة  املقدمــة  ــي  وف ــات  جه

ــب  ي الصل ــك  وكذل ــش،  ووت ــس  ت راي

ــي«. الدول األحمــر 

ــس  ت راي »هيومــن  منظمــة  أن  كمــا 

ي خبر نشرته بتاريخ 21  ووتش« قالت ف

ــد  ــق عمــل جدي إنشــاء فري نيســان: »إن 

ــن  حتجزي ــي إيجــاد آالف امل للمســاعدة ف

ا  ســوري شــرق  شــمال  ــي  ف ــن  واملفقودي

ــا حــدث  ــاءلة عم ــو املس ــة نح خطــوة مهم

ــت برســالة  ــا بعث ه أن ــى  إل ــم«. وأشــارت  ه ل

ــة،  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل ــى  إل

العمــل  ــق  فري إنشــاء  »إن  ــا:  ه في ــت  وقال

ــة«، وأن الرســالة  ي يشــكل خطــوة إيجاب

تضمنــت خطــوات تضمــن فعاليــة عمل 

ــر  ــب مدي ــج، نائ ي ــكل َب ــال ماي ــق؛ وق الفري

املنظمــة:  ــي  ف األوســط  الشــرق  قســم 

ــي  ت ال ــات  العائ ســيدعم  اإلعــان  »هــذا 

ــا  ه ــر أحبائ ــا ملعرفــة مصي انتظــرت طوي

ــة  ي حل امل للســلطات  ــي  ينبغ ــن.  املفقودي

املتحــدة  ــات  الوالي ــادة  بقي ــف  والتحال

ــل  ي ن لضمــان  وســعها  ــي  ف ــا  م كل  ــذل  ب

بإنجــاح  ــل  الكفي الدعــم  العمــل  ــق  فري

ــي  »ينبغ املنظمــة:  وأضاقــت  ــه«.  عمل

العمــل،  ــق  لفري الســلطات  ــح  تتي أن 

املكلفــة  ــة  ي الدول للمنظمــات  ــك  وكذل

ــع  جمي دخــول  االحتجــاز،  ــة  بمراقب

الرســمية  ــر  وغي الرســمية  ــجون  الس

ــي  »ينبغ و  لســيطرتها«  خاضعــة  ال

متحــدث  ــن  ي تعي ــد  جدي ال ــق  للفري

ي فــورا واإلعــان بانتظــام عــن آخــر  رســم

وتقدمــه«.  ــه  بعمل ــة  املتصل التطــورات 

آالف  داعــش  »اختطــف  ــج:  ي َب قــال  كمــا 

ــون،  حقوقي نشــطاء  ــم  ه من ــخاص،  األش

لترســيخ  ــون  ي محل ــاء  ووجه ــاء،  وأطب

ا.  ي ســوري ــى الترهيــب ف ــم عل حكمــه القائ

ــة  ا الديمقراطي ــس ســوري ـــ مجل ــي ل ينبغ

ــى  ــة األول ي خطــوة اإليجاب متابعــة هــذه ال

ــي  ت ــة ال ــذه القضي ه ــزام املســتمر ب ت باالل

ــا«. طوي ــا  ه تجاهل ــم  ت

استهداف مركز أسايش في كوباني
ــة، فجــر  تركي ــرة مســيرة  قامــت طائ

مركــز  باســتهداف  نيســان،   28 ــاء  الثاث

ــي، إذ  ان ــة كوب ن ــي مدي لقــوات األســايش ف

ــادة العامــة لقــوى األمــن  حــت القي أوض

ــرة  الطائ أن  ــا،  ه ل ــان  ي ب ــي  ف ــي  الداخل

ــف  وتخل لتنفجــرا  ــن  ي ت بقنبل ألقــت 

بشــرية.  ــات  إصاب دون  ــة  مادي أضــرار 

ــي  ــداء األمم ــا بالن ــادة التزامه ــدت القي وأب

انتشــار  ظــل  ــي  ف ــار  ن ال إطــاق  لوقــف 

ــة  الضامن القــوى  ودعــت  ــا،  كورون ــاء  وب

أمــن  ــى  عل  
ً
حفاظــا ــا  ه واجبات »أداء  ـــ  ل

مناطــق  كافــة  ــي  ف ــن  ي املواطن وســامة 

ا مــن اســتهدافات  شــمال و شــرق ســوري

وقــٍت  ــي  ف املســتمرة«.  ــي  الترك ــال  االحت

بخــرق  ــة  التركي القــوات  ــه  في تســتمر 

وروســيا  ــكا  أمري مــع  ــة  الهدن اتفاقــات 

مناطــق  ــى  عل متكــررة  جمــات  ه وتشــن 

ــن  ــي عفري ــب املكتظــة بنازح شــمال حل

.
ً
أيضــا ا  ســوري شــرق  شــمال  ومناطــق 
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ــو  عرب عمــر  »دلكــش  املواطــن  تعــرض 

ــان«  نت اب ــه  ول ــزوج  مت ــو،  دل ـــ  ب امللقــب 

ــي  ــي ف ــن، لرصــاٍص ح ي ــرد اإليزدي ـ
ُ

مــن الك

ــه  أطلقت شــيروا،  »باصوفــان«-  ــة  قري

ــق  »فيل ميليشــيات  مــن  مجموعــة 

ــه  منزل إخــاء  رفــض  أن  بعــد  الشــام«، 

ى توطين  ي إل ي ترم ى أوامرها الت بناًء عل

ــعف  س
ُ
ــث أ ــرته، حي ــن أس  ع

ً
ــدال ــن ب آخري

ــه  ل ــت  جري
ُ
ــاب الهــوى« وأ ى »ب ــى مشــف إل

ــن  ي رصاصت إلخــراج  ــة  جراحي ــة  ي عمل

جراحــه. جــة  ومعال ــه  بطن مــن 

ــم  ي بتقل قيامــه  ــاء  ن أث آذار،   24 ــي  وف

ــاء عمــه  ن ــدة ألحــد أب ــون عائ ت ــجار زي أش

»فرقــة  ميليشــيا  متزعــم  بموافقــة 

راجــو،  »قــده«-  ــة  قري ــي  ف حمــزة«  ال

ذات  مــن  حة  مســل مجموعــة  ــدت  اعت

»محمــد  املواطــن  ــى  عل امليليشــيات 

ــي   مــن أهال
ً
معــروف إبراهيــم« /40/ عامــا

الرصــاص  ــه  ي عل وأطلقــت  ــة،  القري

ــه  ي رجل ــن  ي ب ــا  بعضه جــاءت  ــي؛  الح

ــذي  ال رأســه  بمامســة  ت  مــرًّ وواحــدة 

بجــرٍح...  ــب  أصي

املســنة  ــة  املواطن وتعرضــت 

ــة  أرمل  »
ً
ــا عام  /80/ ــه  كن »فاطمــة 

ــي  أهال مــن  ــه«  طان ــري  »صب املرحــوم 

شيه/شــيخ  ــة  ناحي هيكجــة-  ــة  قري

نيســان   18 الســبت  عصــر  ــد،  حدي ال

ــي منزل  جريمــة القتــل العمــد ف 2020م، ل

ــاء  ن أث ــك  وذل »محمــد«؛  ــر  األكب ــا  ه نجل

ــة  ــي زراع ــل ف ــم للعم ــا وذهابه ــاب ذويه غي

ــه«  »كن املغــدورة  ــت  توفي إذ  الغــراس. 

ــا  ه  مــن رقبت
ً
، وكان جســدها معلقــا

ً
خنقــا

ــزل... املن ــاء  فن ــي  ف ــجرٍة  ش ــى  إل

نيســان   22 األربعــاء  عصــر  ــي  وف

ــي«  املرع ــد  »فه املدعــو  أقــدم  2020م، 

مــن  املتحــدر  ــد،  خال ــي  ن ب عشــيرة  مــن 

املواطــن  ــل  قت ــى  عل حمــص،  ــف  ري

ـــ  ــي محمــد أحمــد املعــروف ب املســن »عل

ــدة  ل ب ــي  أهال مــن   »
ً
ــا عام  /74/ ــي(  )عليك

ــرح،  املب بالضــرب  ــن،  عفري ــي-  ميدانك

بعد أن حاول املغدور منع املعتدي من 

ــجار  ــن حقــل أش ي ب ــع أغنامــه  ــي قطي رع

ــه  ــاور ملنزل ــه ومج ــد ل ــرة عائ ــون صغي زيت

...
ً
ــا غرب

ي  »حســن املســن  املواطــن  أن  كمــا 

ــة  ــي قري « مــن أهال
ً
زعيــم عمــر /65/ عامــا

ــي 14 نيســان، قــد  ــي، ف شــوربة- معبطل

ــى  ــات ســكين عل تعــرض للضــرب وطعن

ــم  منعه ــه  ت محاول ــاء  ن أث حين،  مســل ــد  ي

ــث  ، حي
ً
ــا ــه لي ــات منزل ــرقة مقتني ــن س م

زوجــة  أطلقــت  أن  بعــد  بالفــرار  الذوا 

ــي... تناج ــي  وه ــا  ه صرخات »عمــر« 

توطين

كان  ــد  حدي ال شيه/شــيخ  ــدة  ل ب

ــل  قب ــة  ل عائ  /1200/ ــي  حوال ــا  ه يقطن

ــجلين  املس ا  ســكانه وعــدد  ــال،  االحت

 /9500/ ــي  حوال ــة  ي املدن ــجات  الس ــي  ف

ى منهم ســوى  نســمة، بينما اآلن لم يبق

ــي /6/ آالف  ــن حوال ــم توطي /3/ آالف، وت

ــا... ه في املســتقدمين  مــن 

مؤلفــة  ــن  عفري  – ــت  كفرزي ــة  قري

معظــم  ــا  ه ي إل وعــاد   ،
ً
ــزال من  /150/ مــن 

ــن  توطي ــم  ت بينمــا  ــن،  ي ي األصل ــا  ه ل عوائ

املســتقدمين  مــن  ــة  ل عائ  /40/ ــي  حوال

ــا...  ه في

ــن  عفري ــوب  جن  – جلمــة  ــدة  ل ب

ــي  ــزل، وبق ــي /1200/ من ــن حوال ــة م مؤلف

 /2500/ ــي  حوال ــن  ي ي األصل ا  ســكانه مــن 

ــي /10/ آالف  ــن حوال ــم توطي وت نســمة، 

ــازل  املن ضمــن  ــا،  ه في املســتقدمين  مــن 

ــدة...  ل الب ــط  محي ــي  ف ــم  خي وتجمعــات 

ــي  معبطل حســيه/ميركان-  ــة  قري

ــي  ــزل، وبق ــي /300/ من مؤلفــة مــن حوال

 /2000/ ــي  حوال ــن  ي ي األصل ا  ســكانه مــن 

ــة  ل ــي /50/ عائ ــن حوال ــم توطي ــمة، وت نس

ــن  ي ب الغائ ــازل  من ــي  ف املســتقدمين  مــن 

ــم... ه ممتلكات ــع  جمي صــودرت  ــن  الذي

مــن  مؤلفــة  راجــو   - »زركا«  ــة  قري

 /30/ ــا  ه في ــي  بق  ،
ً
ــزال من  /60/ ــي  حوال

ــا«  ان »جوب ــة  وقري ــة،  كردي ــة  ل عائ

 ،
ً
ــزال ــي /50/ من جــاورة مؤلفــة مــن حوال امل

ــن  ــم توطي ــة؛ بينمــا ت ل ــا /20/ عائ ه ــي في بق

مــن  ــن  ي ت القري ــي  ف ــة  ل عائ  /90/ ــي  حوال

. . . مين املســتقد

عــدد  كان  شــّرا،  صــوان-  ــر  دي ــة  قري

ــي  ــن قبــل االحتــال حوال ا املقيمي ســكانه

قســم  ــر  جي ته وبعــد  نســمة،  آالف   /3/

ــازل  من ــي  ف مســتقدمين  ــن  وتوطي ــم  ه من

ــا،  ــة ومحيطه ــي القري ــا ف ه ــم نصب ــم ت وخي

ــن  ي ي األصل الســكان  نســبة  انخفضــت 

ــى مــا دون /%30/... إل

الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ وفتحــت 

ــوط«  ل »ديرب ــر  معب  ،)
ً
ســابقا )النصــرة 

ليوم واحد، الســبت 11 نيســان، فشــهد 

ــي ظــل توافــد قوافــل ســيارات   ف
ً
ــا ازدحام

ــى  إل ــن  والعائدي ــن  عفري مــن  ــن  املغادري

ــا  ه ــي دخل ت ــة للمناطــق ال مناطــق محاذي

ــب  حل ــي  ريف ــي  ف الســوري  ــش  جي ال

أعــداد  ــزداد  ت أن  املتوقــع  ومــن  ــب،  وإدل

ــح  فت ــد  عي
ُ
أ إذا  ديارهــم  ــى  إل ــن  العائدي

ــر... املعب

خطف وتعذيب

ــواء  »ل ميليشــيا  اختطفــت 

ــة  ناحي ــي  ف شــاه«  ســليمان  الســلطان 

حديد عدد من املواطنين،  شيه/شيخ ال

ــث  حي ــب،  التعذي ضدهــم  ومارســت 

ســليمان  ــم  »إبراهي املواطــن  دخــل 
ُ
أ

ــك  وذل ــه،  حت ص تدهــور  بســبب  دادو« 

ــة. ي مال وفــدى  ــاوى  أت ــل  تحصي ألجــل 

ــزة«،  حم ــة ال ــيا »فرق ــا أن ميليش كم

املواطــن  اختطفــت  آذار،   25 ــخ  بتاري

ــي  أهال مــن  ــو«  حب عثمــان  »محمــد 

ــٍة  ــى جه ــه إل ــة حســن- راجــو واقتادت قري

ــه  أن خــاص  مصــدر  وأكــد  ــة،  مجهول

شــديد... ــب  لتعذي يتعــرض 

ختطــف 
ُ
ــي، ا ــل آذار املا�س ــذ أوائ ومن

ــي«  املواطــن املســن »شــعبان جمعــة عل

ــه،  ي ل ــة كورزي ــي قري  مــن أهال
ً
ــا /66/ عام

ــى  عل حة،  مســل ميليشــيا  ــل  قب مــن 

ــي  ف ــه  ل ــزل  من بإخــاء  ــه  مطالبت ــة  خلفي

ــم  ه ــم توطين ــن ت ــن مــن الذي ــة عفري مدين

واســتعادته...  ــه  في

فدى وأتاوى وسرقات واستيالء

ــة شــيه وقــرى تابعــة  ــي مركــز ناحي ف

ــلطان  ــواء الس ــيا »ل ــت ميليش ــا، فرض له

 /15-10/ شــهرية  ــاوة  إت شــاه«  ســليمان 

ــة. ــة كردي ل ــى كل عائ ــف ل.س عل أل

راجــو،  ــة  ناحي عمــرا-  ــة  قري ــي  وف

املنتصــر  »فرقــة  ميليشــيا  جــزت  ح

ــت  ونقل ــة،  زراعي جــرارات  ــع  أرب ــاهلل«  ب

ــة،  ب القري ــه  ي قوب ــة  قري ــى  إل ــا  ه من ــاث  ث

نعســان،  »رمــزي  ــن  ي للمواطن ــدة  عائ

محمــد،  ــز  عزي ــي  عل محــو،  ــف  حني

كل  ــت  ب طال إذ  أومــر«،  ــن  ب ــال  ب أحمــد 

ــون  ي مل  /1.5/ ــاوة  إت بدفــع  ــم  ه من واحــٍد 

فرضــت  كمــا  ــا،  ه إلعادت ســورية  ــرة  ي ل

ــة  كردي ــة  ل /100/عائ مــن  ــر  أكث ــى  عل

 
ً
ــة، عــاوة ــرة تركي ي ــف ل ــاوة أل ــة إت متبقي

ــة  القري ــي  ف مختطــف  ذوي  أن  ــى  عل

ــون لدفــع  ت ــع حقــل زي ي ــى ب اضطــروا عل

لقــاء  ســورية  ــرة  ي ل ــن  ي ماي  /10/ ــة  فدي

جــراره... وعــن  ــه  عن اإلفــراج 

جمعة 2020/4/3،  خميس/ال ليلة ال

ــا  م بســرقة  حة  مســل ــة  عصاب قامــت 

شــبكات  ــث  ب أدوات  ــة  ثاث عــن  يقــل  ال 

ــام  ــدة جلمــة، وقبــل ســبعة أي ل ــي ب النــت ف

الشمســية  الطاقــة  لوحــات  ســرقت 

ــي  ف ــن  ي منزل ي  ســطح مــن  ــة  ي ائ الكهرب

ــا. ه ذات ــدة  ل الب

ــة شــهر نيســان، ميليشــيا  ــي بداي وف

تهمــة  ألبســت  الشــامية«  ــة  ه جب »ال

ــرة  ي ل آالف   3 و  ذهــب  )3كــغ  ســرقة 

ــى  إل عناصرهــا  أحــد  ــزل  من مــن  ــة(  تركي

ــدو  عب ــي  عل املســن  الكــردي  املواطــن 

ــي  أهال مــن  ــدو«  »حي ـــ  ب امللقــب  ــدر  حي

التهمــة  ــى  نف ــذي  ال ــرس،  جندي ــة  ن مدي

ــا، وبعــد أســبوع مــن االعتقــال  ودحضه

دفــع  ــه  ذوي مــن  ــب  ل
ُ
ط ــب  والتعذي

إطــاق  لقــاء  املســروقات  قيمــة  نصــف 

. . ســراحه.

ــة  ه جب ال  –  51 ــواء  ل »ال ميليشــيا 

 /20/ شــهرية  ــاوة  إت تفــرض  الشــامية« 

ســوق  ــي  ف محــل  كل  ــى  عل ل.س  ــف  أل

عمــدت  ــا  ه جهت ومــن  ــن،  بعفري ــال  ه ال

ــيطرة  ــرقية« املس ــرار الش ــيا »أح ميليش

ــة راجــو وبعــص قراهــا  ــى مركــز ناحي عل

ــي  خضــار والفاكهــة ف ــي ال ــار بائع ــى إجب إل

ــز  ــن مرك ــراء م ــى الش ــة عل ــوم الناحي عم

ــث يقــوم  ــي راجــو، حي ــه ف خــاص افتتحت

ــزم  ل ي ــا  م ــب  بجل ــا  ه عن ــان  ن اث ــان  مندوب

ــك  ل ــى ت ــي تســتحوذ عل ــن؛ لك مــن عفري

ــاح.  ــر قــدٍر مــن األرب ــي أكب التجــارة وتجن

وأواســط نيســان، أقدمــت ميليشــيا 

ــات  ــن وبراكي ــى هــدم دكاكي حة عل مســل

ــز الواقــع  حي ــي ال ــا ف ه ت وإزال

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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 وســور 
ً
ــة شــماال ــن املنطقــة الصناعي ي ب

ــة  ن ــي مدي ــي- قــرب دوار كاوا ف الفــرن اآلل

ــل،  ــن- دون معرفــة املشــروع البدي عفري

ــا؛  ه حاب أص مــن  ــرض  اعت مــن  ــت  واعتقل

ــواء  ل »ال ميليشــيا  اســتولت  مثلمــا 

ــة النقــل  ــى مديري ــى مبن  عل
ً
51« ســابقا

ــذي  ــي ال ــان األر�س ــار القب ــابقة وعق الس

ــاء  ن ب ــم  ت ــث  حي ــه،  معدات كافــة  ــرقت  ُس

ــي  الرئي�س الشــارع  ــى  عل محــات  ــع  أرب

ــا  ــال وبيعه ه ــل ســوق ال ــي العقــار مقاب ف

ــا. ه من ــن  ي ملقرب

»زركا«   ــة  قري راجــو،  ــة  ناحي ــي  وف

ــى  جــد« عل ــق امل اســتولت ميليشــيا »فيل

ــون و /5/  ت ــجرة زي ــف ش ــي /20/ أل حوال

ــجيرة عنب من أماك الغائبين  أالف ش

موســم  ــي  وف ــن،  ي ت القري مــن  ــن  ري جَّ ه
ُ
امل

-4/ ــاوة  إت فــرض  ــم  ت ــي  املا�س ــون  ت الزي

ــة  كردي أســرة  كل  ــى  عل ــت  زي تنكــة   /6

امليليشــيات  ــك  ل ت وصــادرت  ــة،  باقي

ــة  ــر مــن /20/ ألــف دوالر أمــوال نقدي أكث

ــة  للقري ــا  اجتياحه ــاء  ن أث ــي  األهال مــن 

ــم. ه منازل ــش  وتفتي

ــن  عفري  – ــت  كفرزي ــة  قري ــي  وف

ــخ 5 آذار، أقدمــت ميليشــيا »فرقــة  بتاري

ــى طــرد املواطــن »محمــد  حمــزات« عل ال

ــه  ت واعتقل  
ً
قســرا ــه  منزل مــن  ــي«  صبح

ــه  ذوي دفــع  أن  وبعــد  ــام،  أي أربعــة  مــدة 

ســراحه  أطلقــت  دوالر  ــف  أل ــة  فدي

ــه. منزل واســتعاد 

اعتقاالت تعسفية

ــوم  ي ل ــة  القري حراســة  ــي  ف خــروج  ال

الســابقة،  ــة  ي الذات ــاء اإلدارة  ن أث واحــد، 

ي عفرين بجريمة  كاٍف التهام مواطن ف

ــة«  ي إرهاب »منظمــة  مــع  ــي  التعاط

ــه  ب وتعذي ــه  ت وإهان ــه  اعتقال ــي  وبالتال

ــك  وكذل ــه،  ي عل ــة  ي مال غرامــة  وفــرض 

ــذات  ب املواطــن  نفــس  اعتقــال  تكــرار 

ــدى  ــاد ل ــر مــن مــرة أمــر معت التهمــة ألكث

ــال. االحت ســلطات 

مــن  ــن  ي مواطن اعتقــال  ــم  ت إذ 

جــر،  معمــا،  ح ــن ال ــا، آفــراز، عي ن )بعدي

ــه،  جوقي ــن،  عفري ــة  ن مدي ــا،  ان كوت

ــه(،  جومي ــي  جقل ــق،  قرمتل ســيخوتكا، 

ــم  بعضه ســراح  ــق  وأطل نســاء،  ــم  ه بين

ال  ــن  وآخري ــة،  ي مال غرامــات  دفــع  بعــد 

االحتجــاز. ــد  قي ــوا  يزال

ــة  التركي ــاي  هات محكمــة  ــت  وكان

مــن  ــن  ي مواطن ــاث  ث ــى  عل حكمــت  قــد 

ســنوات،  ــع  أرب ــجن  بالس جلمــة  ــدة  ل ب

ــا  ــار 2018. أم ــي شــهر أي ــوا ف ــن اعتقل الذي

ــى  ــة قــد قضــت عل ــس التركي محكمــة كل

ــة  ــي قري  مــن أهال
ً
ــا ي ــل عقل مواطــن مخت

ــذي  ــجن ســت ســنوات، ال ــودان بالس عب

ــي 2018م. ــون الثان ــر كان ــي أواخ ــل ف اعتق

ــي  وُيذكــر أن االســتخبارات واألمــن ف

ــي هاتفــه  ــر ف عث ــا تعتقــل أي كــردي ُي تركي

ــة  ــل أو لراي ــدة ملقات ــورة واح ــى ص ــو عل ول

ــه  ي عل ويحكــم  ــة،  الكردي ــات  الراي مــن 

ــع ســنوات  بمــا ال يقــل عــن أرب القضــاء 

ــجن. مــن الس

استمرار القصف

ــت  تحدث نيســان  شــهر  خــال 

حــاالت  عــن  ــي  االعام ــب  املكت ــر  تقاري

شــيروا  ــدات  ل وب قــرى  بعــض  قصــف 

املكتظــة  ــب  حل شــمال  والشــهباء- 

ــه،  )بيني ــا  ه من ــن،  عفري ــري  جَّ بُمه

هــال،  شــيخ  جمــال،  ــر  دي ــه،  ئبي
ُ
آق

ــاز،  مرعن ــارة،  زي ســوغانكيه،  ــا،  اي كفرن

ارشــادية،  ــب،  ن ت كشــتعار،  ــة،  املالكي

جمــال،  ــر  دي قــرب  الشــهباء  ــم  مخي

ــون،  ــغ، كفرأنط ــار مّن ــزن، مط ــدي م كون

ــرج  ب احــرص،  إرشــادية،  شــوارغة، 

ــش  جي ال ــل  قب مــن  ــه(  كالوت القــاص، 

انشــغال  رغــم  ــه،  ومرتزقت ــي  الترك

ــا«  »كورون ــروس  في بمكافحــة  ــم  العال

ــر  وغي ــش  غوتيري ــو  ي أنطون ومناشــدات 

ــي  ف ــار  ن ال إطــاق  لوقــف  بيدرســون 

لوقــوع  أدى  الســورية...  األراض  ــع  جمي

ــن  ي مواطن ــة  وإصاب ــة  مادي أضــرار 

مــن  ــن  ي جندي واستشــهاد  بجــروح، 

الســوري. ــش  جي ال

نيســان،   7 ــي  ف أخــرى،  ــٍة  جه ومــن 

ــة  ــي الزيدي ــي ح ــف ف ســقطت عــدة قذائ

ــفة  ــوة ناس ــان، بعب ــي 8 نيس ــن. وف بعفري

شــارع  ــي  ف ــت  اب ث وقــود  خــزان  انفجــر 

ــن.. عفري األشــرفية-  ــي  بح الســرفيس 

ــي 7 نيســان، ســقطت رصاصــات  وف

ــت  طلق
ُ
ــد أ ــت ق ــي، كان ــدة ميدانك ل ــى ب عل

ــت جــدران  ــدة شــّرا، فأصاب ل ب ــة  مــن جه

بجــروح... ــن  ي ــازل، ومواطن من

انتهاكات أخرى

ــاكات  ه ت ان ــي  اإلعام ــب  املكت ورصــد 

ــجار  أش قطــع  ــا  ه من ــدة،  عدي متفرقــة 

ــا  ي »دومل ــاي  قري ــي  ف ــة  وحراجي ــون  ت زي

ــدة »جلمــة«،  ل ــي ب ــة ف ــا« وقطــع غاب وعرب

ــو  »أب ــة  قري ــور  قب ــن  ي ب جــور  وحفــر 

ــك رســم  ــار، وكذل  عــن اآلث
ً
ــا كعــب« بحث

ــى  عل /600/م2  بمســاحة  ــي  ترك ــٍم  عل

ــدة  ل ــى ب ــر- Gir« املطــل عل
ُ

ــل »ك ــفح جب س

. ــل ب ل ب

ــي  أهال إن  ــي:  اإلعام ــب  املكت وقــال 

ــي  ف مناشــداتهم  يكــررون  ــن  عفري

ــة  التركي حكومــة  ال ــى  عل الضغــط 

ــم  ه أبنائ ســراح  إطــاق  ــى  عل ــا  وإرغامه

ــن  خفي وامل ــن  ي واملعتقل ــن  ختطفي امل

ــة  اإلصاب خطــر  أن  ــث  حي  ،
ً
قســرا

ــات  املئ ــاة  حي ــدد  يه ــا  كورون ــروس  بفي

ــاكات  ه ت لان حــٍد  لوضــع  ــك  وكذل ــم،  ه من

ــاء  ه إن ــى  إل  
ً
وصــوال ــم،  جرائ ال ــكاب  وارت

ــة  ي امليليشــيات اإلرهاب ــك  ل ــال وت االحت

الوجــود. مــن 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

مناشدة لحكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية المتواجدة لمد يد العون لالجئين الكرد السوريين
القاســية  ــات  للتداعي  

ً
نظــرا

ــاء  ــي نجمــت عــن انتشــار وب ــة الت والصعب

ــه،  ــا واالجــراءات املتخــذة ملواجهت كورون

ــة  صعب معيشــية  بظــروف  ا  وتســببه

ــي  ف الســوريين  ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي الاجئ ــى  عل

ناشــدت  العــراق؛  كردســتان  ــم  ي إقل

ــزب  ح ــتان ل ــم كردس ــة إقلي ــادة منظم قي

 11 ــخ  بتاري ــداء  ن ــي  ف ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ

واملنظمــات  ــل  ي أرب حكومــة  نيســان، 

العــون  ــد  ي بمــد  املتواجــدة  ــة  ي الدول

ــوريين،  ــرد الس ـ
ُ

ــن الك ــاعدة لاجئي واملس

تقــل  ال  إنســانية  أزمــة  أمــام  ــم  ه ألن

 
ً
ــدءا ب ــا،  كورون جائحــة  عــن  ــا  ه خطورت

ــازل  ــى دقــع آجــار املن مــن عــدم القــدرة عل

ــش،  العي لقمــة  ــن  تأمي أو  حــات  وامل

ــي  ــى العمــل اليوم بســبب اعتمادهــم عل

حظــر. ال ظــل  ــي  ف توقــف  ــذي  ال

ــراءات  ــى اإلج ــة عل ــت املنظم ــد أثن وق

حكومــة  ــا  ه خذْت
ّ
ات ــي  ت ال ــر  ي والتداب

ــة،  حي الص األزمــة  ــة  ملواجه ــم  ي اإلقل

ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي الاجئ ــزام  ت ال ــى  عل ــت  ن وأث

ــي االقليــم بتلــك اإلجــراءات  ــن ف واملواطني

ــات  جه ال مــن  صــدرت  ــي  ت ال والقــرارات 

حظــر  قــرار  ســيما  وال  ختصــة  امل

ــي  ف االســتمرارية   
ً
ــة ُمتمني التجــّول، 

كمــا  األوضــاع.  تحســن  ــن  حي ل ــزام  ت االل

القطــاع  ــي  ف ــن  ي العامل ــوَد  جه ــت  َن ثمَّ

وكل  ــن  وممرضي ــاء  أطب مــن  ــي  الصح

ــي، والقــوى  جــال الصح ــي امل مــن يعمــل ف

وســامة  أمــن  ــى  عل الســاهرة  ــة  األمني

ــم. ي اإلقل ــي  ف ــن  ي املواطن

ــي(  ــدة )يكيت زار وفــٌد مــن حــزب الوحـ

ــة  الهيئ عضــو  ــح  صال محمــد  برئاســة 

واملناضــل  ــب  الكات ــح  ضري ــة  القيادي

 Diljar( حمــو  ــي  زك محمــد  ــد  الفقي

القديمــة  حطــة  امل ــرة  مقب ــي  ف  )Seyda

نيســان،   16 ــي  ف ي،  قامشــل ــة  ن بمدي

»انتســب  قامشــلو:  منظمــة  ــت  وقال

لصفــوف  أظافــره  نعومــة  ــذ  من الراحــل 

 
ً
حركة الوطنية الكردية، وكان عضوا ال

ــزوج  مت ــا،  ن حزب ــرك ل دي ــرة  دائ ــادة  قي ــي  ف

ــادة تجمــع  ــي قي ــة أوالد، عمــل ف ــه ثاث ول

ــة(،  )الكومل ا  ســوري ــي  ف الكــرد  الشــباب 

اللغــة  ــي  ف تخصصــه  ــى  إل وباإلضافــة 

ــا  ميدي فرقــة  ــادة  قي ــي  ف عمــل  ــة  الكردي

ــي  مؤس�س مــن  الكــردي،  ــور  للفولكل

اللغــة  ــة  وحماي ــم  ي تعل مؤسســة 

ــة  ــي ســوريا، وهــو عضــو هيئ ف ــة  الكردي

ــر  ــس تحري ي ــوروز، ورئ ن ــدة  ــر جري تحري

املقــاالت  مــن  ــد  العدي ــه  ل والت،  ــة  مجل

ــي  ــة ف ــورة باللغــة الكردي ــاث املنش واألبح

ــا  ه من ــدة  حــف ومجــات ومواقــع عدي ص

ــدة  جري ــوروز،  ن ــدة  جري ــروان،  ب )نشــرة 

ــرس(. ب ــة  مجل ــس،  بري ــر  بوي

الذكرى السنوية الثانية لرحيل المناضل محمد زكي حمو
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مجزرة مروعة، جريمة ضد اإلنسانية... تفجير انتحاري إرهابي في عفرين، إدانات واسعة

 /60/ مــن  وأكثــر  قتلــى  ضحايــا   /42/

حســب  متفاوتــة-  وجــروح  بحــروق   
ً
مصابــا

عــن  وأنبــاء  عفريــن،  فــي  املدنــي  الدفــاع 

هــم مدنيــون، وبينهــم نســاء 
ُّ
أعــداد أعلــى، ُجل

ملجــزرة  بشــرية  أضــرار  حصيلــة  وأطفــال، 

انتحــاري  تفجيــر  نتيجــة  وقعــت  مروعــة 

إرهابــي أمــام الســوق الشــعبي- شــارع راجــو، 

عفريــن. مدينــة  وســط 

2020م،  نيســان   28 الثاثــاء  عصــر   

تنفجــر  »فــان«  األولــى  تســيران،  ســيارتان 

الثانيــة شــاحنة/صهريح تحمــل  تليهــا   ،
ً
أوال

اللهــب  ألســنة  لتتدفــق   ،
ً
ســائا  

ً
وقــودا

 ماديــة جمــة 
ً
بشــكٍل رهيــب، وتحــدث أضــرارا

، فــي معظــم محــات الســوق  الـــ/150/ 
ً
أيضــا

وحــرق محتوياتهــا، وفــي /8/ محــات وبعــض 

املنــازل وحوالــي /20/ ســيارة ودراجــة ناريــة 

فــي الشــارع الرئي�ســي.

كانــت  القتلــى  مــن   /20/ جثاميــن 

وقــد  عليهــا،  التعــرف  يتــم  ولــم  متفحمــة 

شــهداء  ضحايــا    /8/ أســماء  توثيــق  تــم 

ومفقوديــن مــن ســكان عفريــن األصلييــن، 

مــن   
ً
عامــا  /55/ عمــر  خليــل  )فــواز  وهــم: 

ا، حســين محمــود عبــدو  قريــة قــره تبــه- شــرَّ

شــيخ  أحمــد  عفريــن،  كرزيــل-  قريــة  مــن 

قريــة  مــن   
ً
عامــا  /35/ جمــال  بــن  دو  ده 

ماراتيــه- عفريــن(، و )ريــزان جميــل جعفــر 

معبطلــي،  داركيــر-  قريــة  مــن   
ً
عامــا  /35/

قريــة  مــن   
ً
عامــا  /44/ مامــو  خليــل  رمــزي 

ســوغانك، شــبلي عمــر معمــو مــن مواليــد 

مصطفــى  بلبــل،  كرزيــل-  قريــة   1970

 مــن قريــة كرزيــل- 
ً
حمــود جعفــو /51/ عامــا

 )
ً
عفريــن، محمــد حنيــف مســلم /33/ عامــا

لــم يتــم التعــرف علــى جثامينهــم أو العثــور 

املشــافي. أحــد  فــي  عليهــم 

، تداعــى جمــوع 
ً
بعــد االنفجــار مباشــرة

الحــادث  موقــع  إلــى  اللصــوص  املســلحين 

مــن  لهــم  تيســر  مــا  بســرقة  ليباشــروا 

محتويــات املحــات القريبــة ومــا هــو متــروك 

ويتشــابكوا   
ً
أيضــا ليتنازعــو  الشــوارع،  فــي 

هــول  رغــم  الهــواء،  فــي  الرصــاص  وُيطلــق 

الفاجعــة.

التركيــة  الدفــاع  وزارة  ســارعت  وقــد 

وبعــض  اإلخوانــي  الســوري-  واالئتــاف 

إلــى  باملعارضــة  تســمى  مــا  إعــام  وســائل 

أو   YPG الشــعب-  حمايــة  وحـــدات  إتهــام 

بالوقــوف  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 

الترـكـي  الســلطات  وأعلنــت  العمليــة،  وراء 

كلــف 
ُ
ت أن  دون  الفاعليــن،  علــى  القبــض 

نفســها بالتحقيــق فــي الجريمــة والبحــث عــن 

هويــة  وعــن  حيثياتهــا  عــن  والكشــف  أدلــة 

ســائقي ومالكــي الســيارتين املنفجرتيــن، فــي 

املجرميــن  علــى  للتغطيــة  يائســة  محاولــٍة 

أن   
ً
معروفــا فيــه  بــات  وقــٍت  فــي  الفاعليــن، 

»قــوات تحريــر عفريــن« تســتهدف الجيــش 

 
ً
التركــي ومرتزقتــه فــي املنطقــة وتعلــن رســميا

عــن عملياتهــا وال تســتهدف املدنييــن؛ ولكــن 

تحمــل  تفجيريــة  انتحاريــة  كانــت  العمليــة 

بصمــات تنظيمــات تكفيريــة أو ميليشــيات 

العدالــة  حكومــة  كانــت  والتــي  مرتزقــة 

والتنميــة- تركيــا راعيهــا األول علــى الســاحة 

2011م.  فــي  أزمتهــا  تفُجــر  منــذ  الســورية 

 كرديــة« وراء 
ً
ومــن جهــٍة أخــرى لــو أن »جهــة

العمليــة لكانــت اســتهدفت املقــّر الترـكـي فــي 

مبنــى »الســراي القديــم« القريــب مــن موقــع 

اســتهدف  املنفــذ  العمــل  بينمــا  التفجيــر، 

باملدنييــن  األذى  مــن  قــدر  أكبــر  إيقــاع 

عفريــن  أهالــي  ترويــع  ألجــل  واملمتلــكات 

ودفعهــم نحــو الهجــرة ولتأجيــج الفتنــة بيــن 

وغيرهــم.  
ً
وعربــا  

ً
ـــردا

ُ
ك بلدنــا،  مكونــات 

االحتــال  مــن  ونيــف  عاميــن  وخــال 

وقعــت عشــرات التفجيــرات، ولــم تكشــف 

فاعلــي  عــن  الترـكـي  االحتــال  ســلطات 

 
ً
واحــدٍة منهــا أو تعاقبهــم، فــا تتخــذ عمــدا

باســتتباب  الكفيلــة  والتدابيــر  االجــراءات 

فــي  املنطقــة  لُتبقــي  واالســتقرار،  األمــان 

مســمر. اســتنزاٍف 

إدانات دولية

ذاك،  اإلرهابــي  العمــل  وكان  هــذا، 

وأملانيــا  أمريــكا  مــن  دوليــة،  إدانــة  موضــع 

وروســيا،  األوروبــي  واالتحــاد  وفرنســا 

لألمــم  العــام  األميــن  غوتيريــش  وأنطونيــو 

املتحــدة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

الدعــوة  مجدديــن  وغيرهــا،  »اليونيســف« 

األرا�ســي  عمــوم  فــي  النــار  إطــاق  لوقــف 

الســلطات  حمــل 
ُ
ت أن  ودون  الســورية، 

التركيــة مســؤولية توفيــر األمــن واالســتقرار 

فــي عفريــن وغيرهــا التــي تقــع تحــت ســيطرتها 

دولــة  تمــارس دور   
ً
الفعليــة، وكونهــا عمليــا

لكــي   
ً
جهــارا ذلــك  تعلــن  أن  دون  االحتــال 

القانونيــة. مســؤولياتها  مــن  تتنصــل 

الفتــاوى  »مرصــد  دان  جهتــه  ومــن 

لــدار  التابــع  املتشــددة«  واآلراء  التكفيريــة 

اإلرهابــي،  التفجيــر  ذاك  املصريــة  اإلفتــاء 

الــذي اعتبــر التدخــل العســكري الترـكـي فــي 

 
ً
 وصارخــا

ً
ا صريحــا

ً
األرا�ســي الســورية انتهــاك

مــن  ر 
َّ

الدولييــن؛ وحــذ للشــرعية والقانــون 

املنطقــة  فــي  التركيــة  األطمــاع  تداعيــات 

العربيــة فــي ظــل صمــت املجتمــع الدولــي بمــا 

ســوريا  مــن  كل  فــي  الدائــر  الصــراع  يعمــق 

موجــة  فــي  كلهــا  املنطقــة  ويدخــل  وليبيــا، 

والفو�ســى. والعنــف  اإلرهــاب  مــن  جديــدة 

»ضــرورة  إلــى  اإلفتــاء  مرصــد  ودعــا 

التركيــة  املخططــات  أمــام  بحــزم  الوقــوف 

وتنشــر  اإلرهــاب  تغــذي  التــي  الشــيطانية 

لألطمــاع  والتصــدي  األرض  فــي  الفســاد 

التركيــة الامحــدودة التــي تنــذر بالتصعيــد 

الدولــي  »املجتمــَع  دعــا  كمــا  اإلقليمــي...«. 

ذات  الدوليــة  واملنظمــات  الهيئــات  وكافــة 

الصلــة للقيــام بواجبهــا ومســئولياتها تجــاه 

الحــرب  آلــة  ووقــف  الســوري،  الشــعب 

مخططــات  لتنفيــذ  تســعى  التــي  التركيــة 

األوضــاع  إلــى  النظــر  دون  تركيــا  وأطمــاع 

اإلنســانية املأســاوية في األرا�سي الســورية«.

على الصعيد املحلي

فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف  قــال 

ســوريا: »يأتــي هــذا التفجيــر فــي ظــل تمــادي 

اإلرهابيــة  للتنظيمــات  دعمهــا  فــي  تركيــا 

التوســعية  أجنداتهــا  تنفيــذ  فــي  املتطرفــة 

بمجملهــا  تســتهدف  والتــي  والعنصريــة 

فــي  العادلــة  وقضيتــه  الكــردي  الشــعب 

ســوريا«، وأكــد علــى أنــه »فــي الوقــت الــذي 

الجبــان  اإلرهابــي  العمــل  هــذا  فيــه  نديــن 

للهدنــة  تركيــا  وخــرق  املدنييــن  باســتهداف 

املبرمــة مــع الــدول الضامنــة، فإننــا نطالــب 

املجتمــع الدولــي والــدول الضامنــة وقــوات 

التحالــف الدولــي بالعمــل الســريع علــى انهــاء 

الشــمال  مناطــق  لجميــع  الترـكـي  االحتــال 

الســوري وفــي مقدمتهــا عفريــن وســري كانيــه 

التنظيمــات  علــى  والقضــاء  ســبي,  كــري  و 

القــرارات  تنفيــذ  فــي  والشــروع  اإلرهابيــة, 

األمميــة املعنيــة بإيجــاد حــل سيا�ســي شــامل 

الســورية«. لألزمــة 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  أمــا 

فقــال فــي بيــان لــه: »إننــا فــي الوقــت الذيــن 

نديــن ونســتنكر فيــه هــذا العمــل اإلرهابــي 

األبريــاء  املدنييــن  اســتهدف  الــذي  الجبــان 

ويهــدد مــن تبقــى مــن أبنــاء عفريــن بالنــزوح 

بــأن  نؤكــد  فإننــا  ومدنهــم،  قراهــم  وتــرك 

االحتــال التركــي وباالعتمــاد علــى الفصائــل 

البــاب  فتــح  قــد  اإلرهابــي  للفكــر  الحاملــة 

تنظــم  ـكـي  اإلرهــاب  لقــوى  مصراعيــه  علــى 

صفوفهــا وتمــارس أعمالهــا الجبانــة فــي ظــل 

الحمايــة التركيــة لهــا، كمــا ندعــو املجتمــع 

الدولــي للقيــام بمســؤولياته تجــاه القضيــة 

السورية والعمل على إنهاء االحتال التركي 

ملدينــة عفريــن وجميــع املناطــق األخــرى التــي 

قامــت باحتالهــا؛ وتهيئــة األجــواء لتحقيــق 

بالقــرارات   
ً
استرشــادا السيا�ســي  الحــل 

القــرار  مقدمتهــا  فــي  الشــأن  ذات  الدوليــة 

منــذ  املســتمر  للصــراع  2254 ووضــع حــد 

ســنوات«. عشــر  قرابــة 

كمــا طالــب القائــد العــام لقــوات ســوريا 

فــي  الديمقراطيــة الجنــرال مظلــوم عبــدي، 

الخميــس  بــرس«،  »نــورث  ملوقــع  حديــٍث 

بفتــح تحقيــق دولــي، حــول   ،2020/4/30

فــي منطقــة عفريــن  ترتكــب  التــي  »الجرائــم 

الترـكـي  الجيــش  ســيطرة  منــذ  الســورية 

والفصائــل التابعــة لهــا عليهــا قبــل ســنتين«. 

حــول  تحقيــق  إجــراء  »إن  عبــدي:  وقــال 

هــذه  فــي  االنتهــاكات  وبقيــة  عفريــن  تفجيــر 

ادعــاءات  زيــف  مــدى  ســيظهر  املنطقــة، 

التــي  اتهاماتهــا لقواتنــا  تركيــا وعــدم صحــة 

أطلقتهــا بعــد وقــوع التفجيــر بوقــت قصيــر«.
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الالجئ هو احلمل الوديع للنازح... »وجهة نظرة قانونية«

بينهمــا!  فــرق  ال  ــاس،  ن ل ل الشــائع 

ــان،  ــان مرتبطت ت  همــا حال
ً
إنمــا حقيقــة

ــا  ه وحمل األم  ــن  ي ب العضــوي  ــاط  ب كاالرت

 
ً
ــر تعاســة ــازح أكث ن ــي الواقــع ال ــع، ف الودي

مــن  ــر  األخي ــه  ب ــع  يتمت ــا  مل ــئ،  الاج مــن 

ــدى  ــة ل ي ــة قانون ــاٍت بحماي ــوٍق وحري حق

ضيفــة، 
ُ
امل ــة  الدول نظمــة 

َ
وأ ــن  ي قوان

إداري  أو  ــي  قضائ حــق  تمنحــه  ــي  ت ال

قــد  حقــوق،  ال مــن  ــٍة  بجمل ــه  ل ــرف  تعت

االندمــاج  نحــو  الســير  ــه  ل تضمــن 

ــد ألســباب  ــا مــن جدي ه ضمــن مجتمعات

مــن  ــة،  واقتصادي سياســية  إنســانية، 

ــبه  كس
ُ
 ت

ً
ــدة  جدي

ً
ــة ــى حقب ــه ال ــال دفع خ

ــة. حماي ال هــذه 

ــخص  الش هــو   :
ً
ــا قانون ــازح  ن ال

ــه،  ت قري مســكنه،  ــه،  منزل ــرك  ت ي ــذي  ال

نتيجــة   
ً
ومرغمــا  

ً
قســرا ــه،  مدينت

ــزالزل،  ــة كال ــى كــوارث طبيعي تعرضــه إل

أو  ــخ.  ال واألمــراض...  ــات،  الفيضان

ــة،  ُمفتعل بشــرية  كــوارث  ــى  إل تعرضــه 

ــه، وافتعــال  ــه، كرامت ت حري كالتعــرض ل

ــه!  ــه وكرامت ت ــدر حري ه ــخ، فت حــروب... ال

ــة  ُجغرافي ــى  عل ــش  يعي وهــو  ــك  ذل ــم  ت ي

ــازح وطنــه، ويتعايــش  ن ــرك ال ت ــده، وال ي ل ب

إال  خيفــة!  امل ــة  ي الدول حدودهــا  ضمــن 

ــون  ــا تك ــئ، عندم ــى الج ــول إل ــد يتح ــه ق أن

ــة مــن قبــل البشــر، حيــث  ــة ُمفتعل حال ال

 
ً
ــة مرحل نحــو  يخطــو  ــأن  ب قــراره  يتخــذ 

ــا  ــاوية، عندم ــه املأس ت ــي حال  تنه
ً
ــدة جدي

ــة  لدول ويتجــه  ــه  وطن حــدود  ــاز  يجت

أخــرى!

ــه  عايــش حالت ــازح ُي ن ــن يظــل ال ــي حي ف

 عــن لقمــة 
ً
ــا طــاق باحث

ُ
ــي ال ت ــة الت القهري

بأبســط  ــع  التمت دون  ــه  وأمن عيشــه 

ــا  ه ي ــي تنــص عل ت حقــوق اإلنســانية - ال ال

ــة- وتنتشــر  ي ــة والدول ــن الوطني ي القوان

 ضمن دول ذات نظُم 
ً
حالة غالبا هذه ال

مســتبدة،  تســلطية  ُمتخلفــة  ُحكــم 

ــي  ــا ف ه ــة مواطني ــى آدمي ــدى عل ــث تعت حي

فقدهــا 
ُ
وت واألمــن  ــات  حري وال حقــوق  ال

ــن  ي قوان بموجــب  ــة  ي القانون ــة  حماي ال

ــي  ت ال الســلطوية  والســطوة  النفــوذ 

ــة  األمني ــة  الدول ــزة  أجه ــا  ه ب ــع  تتمت

ــة. ي لعنكبوت ا

اســتطاعات  ــف  مختل أكــدت  لقــد 

نظمات الدولية، 
ُ
ودراســات الهيئات وامل

ــن  للنازحي ــة  ي الدول ــة  املفوضي  
ً
خاصــة

يتعــرض  ــا  م ــى  عل املتحــدة،  األمــم  ــدى  ل

ــرة  األخي العقــود  ــي  ف النازحــون  ــه  ل

دول  ــف  مختل ــي  ف قاســية  ظــروف  مــن 

 ،
ً
ــا عموم ــي  واألفريق ي  الشــرق ــم  العال

إنســانية  كــوراث  مــن  يحــدث  ومــا 

ــة  ي العرب ــدول  ال ــف  مختل ــي  ف ــة  ُمفتعل

ــى  ــا يقــع عل ! وم
ً
كســوريا والعــراق مؤخــرا

ظــل  ــي  ف الُفسيفســائية  ــا  ه ُمجتمعات

فيمــا  أصبحــت  ــي  ت ال ــع«  ي الرب ــورات  »ث

ــي  ت وال جــرداء  ال ــف  خري ال ــورات  ث بعــد 

ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان مــن  ــة  جمل أفــرزت 

مــن  ا  شــعوبه بحــق  ــت  كب
ُ
رت

ُ
ا ــرة  خطي

ــة  تكفيري ــة-  ي راديكال تنظيمــات  ــل  قب

ــا  وأفرعه وداعــش  كالقاعــدة   - ــة  جهادي

ــٍر  ي تغي إحــداث  بقصــد  ســتفرخة، 
ُ
امل

ذات  املناطــق  بعــض  ــي  ف ــي  ديمغراف

ــي  ف ــرد 
ُ

كالك مختلفــة،  ــة  قومي ــة  غالبي

يحــدث  مــا  وباألخــص  والعــراق!  ســوريا 

جماعية  من حاالت النزوح القســرية-ال

ــه وكــري  ــن وســري كاني ــرد مــن عفري ـ
ُ

للك

الفاشــية  ــا  ــال تركي نتيجــة احت ي  ســبي

ــذه املناطــق ذات  ه ــة ل ب ــه الثعال وُمرتزقت

ــى  عل ــش  تعي ــي  ت ال ــة  الكردي ــة  الغالبي

األمــر  ــة  حال ــروز  وب ــة،  التاريخي ــا  أرضه

إذ   ،
ً
ــة مؤمل  -

ً
ســاطعة  

ً
كحقيقــة الواقــع 

ــرارة  وامل القســوة  ــرد  ـ
ُ

الك ــاء  ن أب ــذوق  ت ي

ــة  ي األصل ــم  مناطقه داخــل  ــة،  اليومي

ــزوح وُمخيمــات  ن ــي مناطــق ال ــة وف ل حت امل

ى حدا ســواء، مثل تل رفعت،  هزيلة عل

حســكة! وال تمــر،  ــل  ت الشــهباء، 

ــذي  ــخص ال : هــو الش
ً
ــا ــئ قانون الالج

ــه،  ــه، مســكنه، قريتــه، مدينت ــرك منزل ت ي

تعرضــه  نتيجــة   
ً
ومرغمــا  

ً
قســرا ــده  ل وب

ــك  ه تنت ــة  ُمفتعل بشــرية  أفعــال  ــى  إل

تســتطع  ــم  ل ــث  بحي ــه،  ت وحري حقوقــه 

ــه  ت حماي ــده  ل ب حكومــة  رغــب 
َ
ت ــم  ل أو 

أو  ونشــاطه  ــه  ومعتقدات ــه  آرائ بســبب 

ــاء  ــى انتم  عل
ً
ــلبا ــر س ــروب تؤث ــال ح افتع

ــم يقــرر البحــث عــن  ــه، ث ــخص لوطن الش

ــٍة  دول ــي  ف ليســتقر  ــرب  ه وَي آمــن،  مــاذ 

ــه إنمــا  نتقــل بمحــض إرادت خــرى، فهــو َي
ً
أ

ســنوات  بمــرور  ــح  يصب فقــد   !
ً
ــرا ُمجب

كنتيجــة   
ً
ومنتجــا  

ً
فاعــا  

ً
ــخصا ش

حمــٍل  ــوالدة  ل ــة  ي وإيجاب ــة  طبيعي

ــا،  ه أبواب أمامــه  فتحــْت  ــٍة  دول ــي  ف ــٍع!  ودي

ُمتقدمــة  ُحكــم  ظــم 
ُ
ن تكــون ذات   

ً
ــا ب غال

ــا،  ه مواطني ــات  وحري حقــوق  ــرم  تحت

جــل االندمــاج ضمــن 
ُ
ــدأ اآلفــاق مــن أ ب وت

ــى ســوق  ــد، والدخــول إل جدي جتمــع ال
ُ
امل

ــئ  الاج ــث يكتشــف  ــاء، حي نَّ ب ال العمــل 

 جمــة، 
ً
ــا منحــه حقوق

َ
ــة ت ــرص حقيقي

ُ
ف

ــذات )كحــق  ــة ال نمي
َ
ــة االســتفادة وت غي ُب

ــة  بُحري ــش  العي واإلقامــة،  جــوء  الل

ــة  ي البدن ــه  حت ص ســامة  رامــة، 
َ

وك

ــل  ُق التن ــة  ُحري ــي،  الُصح والضمــان 

ــل  والتحصي ــم  ي التعل حــق  والســياحة، 

ــخ(. ال ــي...  العلم

اعــل  ــئ الَف لاج ــي ِل ــراف القانون االعت

 
ُ
الثقــة منحــه 

َ
ت  )

ٌ
ــة ي قانون  

ٌ
ــة كـ)حال

بالنفــس والشــعور باألمــن واالســتقرار، 

 
ً
ــاة ــدأ حي ب ــي مجــال مــا، وي ف ــدع  بت َي فقــد 

ــن   ع
ً
ــدا ، بعي

ً
ــا ــُح واقع ــم َيصب  كُحل

ً
ــدة رغي

ــده  ل ــي ب حــال ف خــوف كمــا كان ال شــبح ال

األم!

صفــة  ــأن  ب القــول  ــا  ُيمكنن  
ً
إذا

ــس  ي ول ــي  إيجاب هــو  ــح  كمصطل ــئ  الاج

ــا  ن ــدى مجتمعات ي كمــا هــو ســائد ل ســلب

لتراكــم   
ً
نظــرا ــورة،  قه

َ
امل الشــرقية 

ــة  ــة الفكري ــدة عــن التنمي ــم بعي مفاهي

 
ً
وأفــرادا  

ً
ــا حكام ــي  الذهن والتطــور 

ــى  وأنم َر  طــوَّ إن   
ً
خاصــة  ،

ً
ــا ومجتمعات

ــه  ت وحال ي  ــخ�س الش وضعــه  ــئ  الاج

ــة. جتمعي
ُ
وامل ــة  ي ل العائ

ــه  ــه، تنُقص ــع حال ــي واق ــازح ف ن ــا ال إنم

ي  ــخ�س ــه الش ــين أدائ ــى تحس ــدرة عل املق

ــا َيعترضــه ضغــوط   إال بشــكٍل محــدوٍد مل

مــارس اتجاهــه 
ُ
ــة ت ــة وأمني نفســية ومادي

ــب  جوان مــن  حاصــره 
ُ
وت  

ً
وقســوة  

ً
ــوة عن

ــون الغــاب! ــا قان ــي يحكمه ت ــاة ال حي ال

ــئ،  للاج ــد  في
ُ
امل مــن  أرى،  ــي  ن فإن

ــٍة،  وآمن مســتقرٍة  ــاٍة  بحي ــع  يتمت ــي  لك

ــي  ت ال  
ً
تامــة  

ً
ــة بحري حقوقــه  مــارس  ُي أن 

ــف،  ضي
ُ
امل ــد  ل الب ــون  قان ــه  ل ــا  ه يضمن

ــى إحــداث  ــدرة عل ُق ــرص وال ُف منحــه ال
َ
وت

ــه  ومهارات ــه  لُقدرات  
ً
ــة حقيقي  

ّ
ــة تنمي

ــه  ــة، نتيجــة حصول جتمعي ــة وامل الفردي

ــوض 
َ

خ ــه  ي فعل ــازات،  االمتي ــى  عل

ــة  حال ــة وضــرورات االندمــاج مــع ال تجرب

 
ً
تفاعــا ــخصيته  ش ــاء  ن وب ــدة  جدي ال

ــد  ل الب ــي  ف العامــة  ــاة  حي لل  
ً
وتشــاركا

. ــف ضي
ُ
مل ا

ــرد 
ُ

ــا كســوريين وكك ن ــا بالنســبة ل أم

ــن، فقــد أوســمنا  ي ــي األمرَّ عان
ُ
ــوريين ن ُس

يليشــيات  وامِل تنمــر 
ُ
امل النظــام  مــن  كل 

توحشــة 
ُ
امل ــة  الَتفكيري ــة  ي الَراديكال

ســوداء  صفحــات  ســنوات  تســع  خــال 

ــف  خال
ُ
ــي ت ت ــاكات ال ه ت ــم واالن جرائ مــن ال

ــي باســم الثــورة  ي الدول ــون اإلنســان القان

جــة  بح
َ
ف ي!  اإلســام ــن  والدي والســيادة 

ــردت 
ُ

حين واإلرهابيين، ش ســل
ُ
محاربة امل

ــاٍت  ئ ــى ُجزي ــة الواحــدة وتشــظت إل ل العائ

ــادها  ــراِف أجس ــى أط ــرٍة عل ٍة متناث ــري بش

مخيمــات  ــى  إل  
ً
نزوحــا  

ً
ــارة ت ــارة!  ه املن

ــم  ُه ت زل
َ
وأ اســتغلتهم  ــي  ت ال جــوار  ال دول 

بطاقــة  ــى  عل ــت  حصل ــا  ه وكأن ــم  ُه ت هان
َ
وأ

ــن  حني  بال
ً
اليانصيــب الرابحــة، وكابوســا

 
ً
ــارة ــن التجــأ خــارج الوطــن، وت ــودة مِل َع وال

ــي  بق ــن  مِل جــرة  الُه نحــو   
ً
ا َمنســي  

ً
ُحلمــا

ــرِب  ح ــِة ال ــى أرصف ــن عل ــي الوط  ف
ً
ــردا ُمش

ــعت  ــا َس ــت م ثبي
َ
ــى ت  إل

ً
ــة ــتعرة! إضاف املس

ــي  ف ــي  دِيمغراف ــٍر  ي تغي إحــداث  ــي  ف ــا  ه ي إل

 
َ
خاصــة الســورية،  ناطــق 

َ
امل ــف  ُمختل

بتدخــٍل  ــاث  ث ال ــة  ردي
ُ

الك ناطــق 
َ
امل

مباشــر،  ــظ  غي َب ــي  رك
ُ
ت ــاٍل  وإحت ودعــٍم 

ــدى  ن ت ــي  ت ال ــم  َجرائ ال أبشــع  وُممارســة 

األمــن  بذريعــة  البشــرية  ــن  ي جب ــا  ه ل

الكــردي.. واالنفصــال  ــي  الترك ــي  القوم

خطــف  ــة، ال القومي ــة  الهوي ــى  ــل عل )قت

ــال كمرتزقــة،  ــة وجمــع امل بقصــد الفدي

ــجار  األش كقطــع  بالطبيعــة  ــث  والعب

ــة...(. ــل الزراعي حاصي املثمــرة وســرقة امل

ــف  ُمختل ــات  ي إحصائ تؤكــد  ــث  حي

اإلنســانية  ؤسســات 
ُ
وامل جــان  ل اِل

اآلالف  ــات  ئ امِل ــجيل  س
َ
ت ــى  إل التوثيقــة 

ــزوح املأســاوية القســرية  ن مــن حــاالت ال

واســتثمارها  اســتغالها  ــة  وكيفي

ــي ُمخيمــات   ف
ً
ــة، خاصــة ي ــح اآلن للمصال

ــى أبســط  فتقــر إل
َ
ــي ت جــوء الت ــزوح والل ن ال

ــة للَبشــر،  حقوقي ــر اإلنســانية وال ي عاي
َ
امل

ــي  دول َصمــٍت  ظــل  ــي  ف

صالح كورداغي
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رحيل المناضل الوطني مصطفى كولين كعلو

ــخ  بتاري ــة،  مفاجئ ــة  قلبي ــٍة  نوب ــر  إث

ــة اســتنبول،  ن ــي مدي 3 نيســان 2020م، ف

ــن  ي ــى كول ــي مصطف ــي املناضــل الوطن توف

شيه/شــيخ  ــدة  ل ب ــد  ي موال مــن  ــو  كعل

1949م. عــام  ــد  حدي ال

ــاء  ن أب مــن  ــره  غي ــل  مث الراحــل  ــر  أث ت

ــة  القضي عــن  الدفــاع  بأفــكار  ــه  ل جي

ــى  مصطف املــا  ــورة  ث ــاء  ب أن وب ــة  الكردي

ــم ينتســب  ــه ل ــد، ورغــم أن خال ــي ال بارزان

ناضــل  ــه  لكن ــي،  حزب ــٍم  تنظي ــى  إل  
ً
ــا يوم

ــوروز  ــاد ن ــي أعي ــر ف ــه مآث بشــغف، وكان ل

ــي  »ح�س ــل  جب قمــة  ــي  ف ــه  نيران وإشــعال 

 
ً
ــى »شــيه«، ومســاهما خضــر« املطــل عل

ي إحياء املناســبات، وكان منزله   ف
ً
نشــطا

ــدوات  ن وال ــرد  ـ
ُ

الك للنشــطاء  ــى  ملتق

ــم   بالشــباب املتعل
ً
السياســية، ومهتمــا

شــعبه. ــة  بقضي ــم  واملهت

ــش أســرته مــن  يًّ ــي الزراعــة وَع عمــل ف

 ألهل بلدته 
ً
 ومساعدا

ً
كده، وكان كريما

ــة،  ــي حــل مشــاكل اجتماعي  ف
ً
ومســاهما

ــي باحترامهــم وتقديرهــم. فحظ

ــي(  ــدة )يكيت ــؤازر حــزب الوحـ كان ي

ــدة  ل الب ــاء  ن أب مــن  أخــرى  مجموعــة  مــع 

أنشــطته  ــي  ف ويشــارك  ــة،  ل طوي مــدة 

مواقفــه. ويدعــم 

خــرج  ــة  الصعب الظــروف  بســبب 

ــه  بلدت ــى  إل عــاد  ُي ل ــا عــام 2014،  ــى تركي إل

ــا. ه مقبرت ــي  ف ــرى  ث ال ــوارى  وي  
ً
ــا جثمان

بأحــّر  ــه  وذوي ــه  محبي ــى  إل نتقــدم 

يتغمــده  أن  ــى  املول ســائلين  التعــازي، 

ــه. رحمت بواســع 

ــان  الفن ــي  توف ــئ  مفاج نحــٍو  ــى  عل

ي حسن شيخو إثر نوبة قلبية،  الشعب

ــخ 4 نيســان  ــا، بتاري ي جــر أملان ــاد امله ــي ب ف

ــة ديرصوان-  2020، وهــو مــن مواليــد قري

ــه  ت طفول عــاش  1966؛  عــام  ــن  عفري

ــة  ي االبتدائ ــة  املرحل ودرس  ــة  بالقري

ــي، كان  ــن األرا�س ي  ب
ً
ــا، وعمــل فاحــا ه في

 
ً
ــرا متأث ــه،  ت طفول ــذ  من بالفــن   

ً
مولعــا

مــن  ــى  وغن ــرور،  ب شــفان  ــان  بالفن

ــر؛ كمــا كان الراحــل يتقــن  ي ــه الكث ي أغان

ــي  وقوم ــة،  ن والزي والرســم  خــط  ال فــن 

ــي املواقــف، وقــد شــارك  املشــاعر ووطن

ــاد  ــد مــن املناســبات، أعي ــاء العدي ــي إحي ف

ــي  يح حافــة وغيرهــا، وكان  ــوروز والص ن

ــن.  حاضري ال ــوب  قل  
ً
مفرحــا األعــراس 

ــة  الصعب الظــروف  ضغــط  تحــت 

ــي  ــدم ف  بالتق
ً
ــا ــارج، طامح خ ــى ال ــر إل هاج

ــا، ولكــن القــدر  ــه بأوروب الفــن والتفــرغ ل

ــرى  ث ــه ال ــه باملرصــاد. ووري جثمان كان ل

ــة. ي ــة بريمــن األملان ن ــرٍة بمدي ــي مقب ف

حــزب  ل بريمــن  فــرع  وقــّدم  هــذا، 

ــذوي الفقيد  ــه ل ــي( تعازي ــدة )يكيت الوحـ

»نشــاطركم  ــا:  ه في جــاء  ــة،  برقي ــر  عب

ــل،  جل ال املصــاب  هــذا  ــى  عل حــزن  ال

ــأن املرحــوم كان مــن  ب نســتذكر ونذكــر 

ــي  ــارز ف ــه دور ب ــة عريقــة و ل ــة وطني ل عائ

ــه  ــة مــن خــال مؤازرت ي مســيرتنا النضال

ــات  مهرجان ــي  ف واملشــاركة  ــا  ن حزب ل

ــه  ــي الوطــن بصوت ــة ف جماهيري حــزب ال ال

ــة  ــز دون خــوف، رغــم حال جميــل واملمي ال

ســلطة  ظــل  ــي  ف الســائدة  ــاد  االضطه

ــا  ــم كم ــرنا وإياك ــه خس ــث، وبفقدان البع

 
ً
ا وإنســان  

ً
ــا وطني  

ً
ــا فنان شــعبنا  خســر 

ــر  ــٌد مــن املنظمــة قب «. كمــا زار وف
ً
ــا خلوق

فــوزي شــيخو  الراحــل برفقــة شــقيقه 

ــه. ي عل ــورود  ال مــن   
ً
ــا ي إكل ووضــع 

ــان الراحــل  ــي الفن ــى محب نتقــّدم إل

ــن  ي متمن التعــازي،  ــص  بأخل ــه  وذوي

والســلوان. ــر  الصب لهــم 

رحيل الفنان الشعبي حسن شيخو

ــرد الســوريين 
ُ

ــة الك ضي
َ
ــب اتجــاه ق مري

ــى  عل ــنتين  َس مــن  ــر  كث
َ
أ مــرور  بعــد 

والِتحــاق  َجريحــة  ال ــن  عفري ــال  احت

طــٌر 
َ

ــا، وخ ه ي ب ــة وكــري ســبي ي ســري كان

ــة،  ردي
ُ

الك ناطــق 
َ
امل ــي  اق ب ــدد  ه ُي ــي  حقيق

ــة  ي ــة ودول ــرز توافقــات إقليمي ب ــم ت ــا ل م

لألزمــة  مــا  ٍة  تســوي ــى  عل املنطقــة  ــي  ف

املســتفحلة! الســورية 

ــن  ــدأ م ــوريين، يب ــرح الس ــاد ُج ِضم
َ
ف

حــة  املصل ذات  ــرة  ؤث
ُ
امل ــدول  ال تدخــل 

بوضــع  ــة  واالقتصادي السياســية 

العصــر/ ــة  كارث ِل ــي  ائ ه ِن ــي  سيا�س حــل 

ــا  مل حــال  ال وإعــادة  الســورية/  حــرب  ال

بقصــد   ،2011 ــل  قب حــال  ال ــه  ي عل كان 

وإعــادة  الســورية  ــة  الدول ــة  هيب اعــادة 

حــزب  ل ــس  ي الرئ ــدور  ال ــاء  ه وإن ــا  ه ت هيكل

ــٍة  ــوٍل جذري ــم البــدء ِبوضــع حل
ُ
البعــث، ث

للمســائل السياسية-القانونية ِلنظام 

ــي،  القانون النظــام  كإصــاح  ُحكــم  ال

ــراف  واالعت ــة  ردي
ُ

الك ــة  القضي وحــل 

ــي  ف ــٍل  أصي كشــعٍب  بحقــه  الدســتوري 

كوحــدة  ــاث  ث ال ــة  اريخي ًت ال َمناطقــه 

ــلطات  ُس وِفصــل  ــة،  ُمتكامل ــة  إداري

ــن  الدي صــل 
َ
وف ــي،  فعل بشــكٍل  ــة  الدول

ــخ. ال والسياســة...  ــة  الدول عــن 

همــا  الســوريين،  جــوء  ول ــزوح  ن
َ
ف

ل 
ُ
وك ــخص 

َ
ش كل  يلتبســان  ــان  ت َحال

 
ً
ُمســيرا حــال،  ال واقــع  نتيجــة  ــة  ل عائ

شــتركان 
َ
ــان ت ت ، وهمــا حال

ً
ــرا ــس ُمخي ي ول

ــا  ؛ علين
ً
ــرء مــن جــذوره قســرا ــاِع امل باقت

نُفســنا 
َ
أ ــى  إل نظــر 

َ
ن ن 

َ
أ ســوريين 

َ
ك

ــم  بتفه ســتقبل 
ُ
امل مــرآة  خــال  مــن 

لشــعبنا  ــر  املري الواقــع  واســتيعاب 

ــٍل  جي ــاء  ن ب حــو 
َ
ن ــى  عل ــه  ات ُمكون ــكل  ب

الوطــن  داخــل  ــي  ف ــه  ي عل عتمــد  ُي ــٍد  جدي

ــاء  ه إن ــب  تطل َي ــذي  ال األمــر  وخارجــه، 

ــا  ه وأبناِئ ســوريا  ــى  عل الِصــراع  حــاالت 

ــي  ف ســاهم 
ُ
ت ــة  ي عمل إجــراءات  ووضــع 

املســتعصية. ســائل 
َ
امل ــة  حل َحل

الالجئ هو الحمل  ... تتمة

لم يطرح سؤال األخالق!!!
تبحــث  ال  ــي:  ل ــت  وقال ــي  أوقفتن

ــرى  ي ــي  فقه مــوروث  ــي  ف األخــاق  عــن 

حــرب  ي متعــة، وال ــب ّس ــرأة ســلعة، وال امل

والسياســة  بدعــة،  ــداع  واإلب خدعــة، 

والوطــن  بضاعــة،  ــن  والدي طاعــة، 

ــي  ف األخــاق  عــن  تبحــث  ال  جماعــة؛ 

ــد  ــي، والي ــن تزن ــرى العي ــي ي ــوروث فقه م

ــي؛  يزن ــكّل  وال ــي،  يزن ــب  والقل ــي،  تزن

مــوروث  ــي  ف األخــاق  عــن  تبحــث  ال 

ــن  ي ــن الركبت ي ب ــة  َم
َ
ــرى عــورة األ ي ــي  فقه

أخمــص  مــن  حــّرة  ال وعــورة  والصــّرة، 

ــى آخــر شــعرة؛ ال تبحــث عــن  ــن إل القدمي

َي  ــح ســب يبي ــي  ــي مــوروث فقه ف األخــاق 

ــكاح القاصــرات، ومفاخذة  األســيرات، ون

األخــاق  عــن  تبحــث  ال  ــرات؛  الصغي

ــا،  حي الفقــه  ــرى  ي ــي  فقه مــوروث  ــي  ف

ــجاال،  س حــوار  وال ــا،  ي دل ــة  والعنعن

ــت  ــم قال ــاال، واآلخــرة أهــواال. ث ــا قت ي والدن

مــوروث  ــي  ف األخــاق  عــن  تبحــث  ال   :

األخــاق. ســؤال  يطــرح  ــم  ل ــي  فقه

سعيد ناشد

فيس بوك/٥ أغسطس ٢٠١٥ 
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اســتراحة  فــي  العفرينييــن  وقفــة  مــن 

قريــة  علــى  املطلــة  األحــالم«  »جبــل 

إلــى  الوديعــة  عفريــن  باســوطة- 

شــمال  مقاطعــة  فــي  اللجــوء  معســكرات 

العديــد  تختــزل  األملانيــة،  الرايــن  غــرب 

مــن املحطــات التاريخيــة لشــعب ظلمتــه 

االنتمــاء؛  يســعفه  ولــم  افيــا،  الجغر

خاطــرة  تعجــز  الهائلــة  التضحيــات  رغــم 

رســائل  أو  سياســية  بمضاميــن  إنســانية 

اإلحاطــة  مــن  إنســانية  بمعــان  سياســية 

. األقــل  علــى  جوانبهــا  ببعــض  وإن 

 
ً
انعكاســا املقالــة  تكــون  قــد 

بــه  ضاعــت  الجــئ  لــكل  إنســانية  ملعانــاة 

الطاحنــة  الحــروب  وطــأة  تحــت  الســبل، 

لتتلقفــه  الدوليــة،  املنظمــات  وتخــاذل 

والترغيــب،  باملراوغــة  التهريــب  شــبكات 

كــده  مــن  خــره  ادَّ مــا  علــى  لالســتحواذ 

آبهــة  غيــر  لحظــات  فــي  حياتــه،  خــالل 

وال  التركيــة،  الحــدود  حــرس  برصــاص 

بأمــواج البحــار املتالطمــة التــي قــد تنهــي 

مــادة  فتغــدو  إنســانية،  بكارثــة  حياتــه 

منســية،  تراجيديــة  روايــة  أو  إعالميــة 

معســكرات  إلــى  املطــاف  بــه  لينتهــي  أو 

فــي  كإعرابــي  الشــتات،  دول  فــي  اللجــوء 

 بيــن تعلقــه بماضيــه وقــد 
ً
املدينــة، مترنحــا

التصــدي  وبيــن  حمــل،  بمــا  الجمــل  تــرك 

ألشــكال االنحــالل املتعــددة وبيــن صعوبــة 

اكتســاب املقومــات األساســية لالندمــاج 

الغربيــة. باملجتمعــات 

اشــتياق  خاطــرة  تكــون  وقــد 

مــن  املؤثــرة  اللقطــات  لبعــض  واســتذكار 

مــن  القريــب،  املا�ضــي  ذكريــات  شــريط 

العفرينيــة  األعــراس  إلــى  العــزاء  خيــم 

كليلــة  تتــأأل  وهــي  كفرجنــة  مقاصــف  فــي 

الحــب  أعيــاد  احتفــاالت  إلــى  باريســية، 

مــن توجيــه  والفصــح املجيــد. وهنــا البــد 

رســالة احتــرام وتقديــر للمتشــبثين بترابهــم 

رغــم الصعــاب والهــوان فــي عفريــن وســري 

كانيــة/رأس العيــن وكــري ســبي/تل أبيــض. 

وكذلــك إرســال تنويــه لبعــض الجماعــات 

االتهامــات  كيــل  عــن  يتوانــون  ال  ممــن 

ألجــل  وقادتهــا،  كرديــة  ألحــزاب  الباطلــة 

لتصــدر  ربمــا  أو  األضــواء  اســتقطاب 

الحالــة الكرديــة، علــى قاعــدة قــم ألقعــد 

الراحــل  منــه  َر 
َّ

حــذ الــذي  األمــر  مكانــك، 

خالــد بكــداش منافســه فــي قيــادة الحــزب 

فيصــل  يوســف  الســوري  الشــيوعي 

إذا  وللتذكيــر،  آنــذاك.  االنشــقاق  قبيــل 

فــإن  مصــان،  حــٌق  السياســات  نقــد  كان 

العامــة  للشــخصيات  والــذم  القــدح 

 مــدان، وإن كان ثمــة أدلــة وبراهيــن 
ً
قانونــا

علــن علــى املــأ ولــكل حــادث 
ُ
ضــد أحــد فِلت

حديــث، لكــن! - وراء األكمــة مــا وراءهــا - 

يقــال.  كمــا 

توجيــه  باألســاس  الفكــرة  كانــت 

تحيــة شــكر مطويــة لكوكبــة مــن الجنــود 

املضنيــة  جهودهــم  علــى  املجهوليــن 

لدورهــم   
ً
وتقديــرا الكثيريــن  عــن  الغافلــة 

 عــن دور مــن َحَملــوا 
ً
الــذي ال يقــل أهميــة

الســالح للحفــاظ علــى العــرض واألرض، 

مــع  ســالحهم  معتديــن.  ال  مدافعيــن 

ال  وقــدرات  ملؤهــالت  يحتــاج  بســاطته 

يمتلكهــا إال القليليــن - جنــود علــى ناصيــة 

الكتابــة والقلــم - يحملونــه أيــن مــا حلــوا 

إلــى  األفــكار  لتصويــب  الظــروف،  وبأشــد 

حيــث يجــب أن تتجــه الجهــود واألنظــار. 

كان  واملقــام  الحــدث  مســتوى  ناســب 
ُ
ولت

إلــى  مســن  كــردي  الجــئ  مــن   
ً
حبــا املقــال 

التــي  »الوحـــدة«  جريــدة  تحريــر  أســرة 

الكثيــر،  عطائهــا  ينبــوع  مــن  اســتقينا 

وســاهمت فــي تكويــن شــخصياتنا إلــى حــد 

كبيــر وأخــص بالذكــر مــن يتحمــل القســط 

والتحريــر.  التمحيــص  عــبء  مــن  األكبــر 

الفنــادق  البعيــد عــن حيــاة  وإلــى رئيســها 

وأجوائهــا، الــذي لــم يمــل مــن التنقــل بيــن 

ومنحــدرات  ســهول  فــي  الوادعــة  القــرى 

هــاوار  جبــل  وقمــم  ذرى  وإلــى  كــرداغ 

وملقابــر  ثراهــا  عــن  املدافعيــن  اقــع  ومو

الشــهداء في ماتينا وكفرصفرة وكفرشــل، 

ومنهــا إلــى منطقــة شــيراوا قبــل )االحتــالل 

بســاعات،  لعفريــن  الغاشــم  الترـكـي( 

 تطــورات املشــهد لشــهور بالقــرب 
ً
مواكبــا

مــن خطــوط التمــاس، ومــن هنــاك وفــاًء 

كانــت  نفســه،  علــى  قطعــه  الــذي  للوعــد 

الزيــارة األولــى ملقبــرة الشــهداء فــي كوبانــي/

القامشــلي وزيــارة مقبــرة  ثــم  العــرب  عيــن 

صاروخان للشهداء، وإلى مقبرة العظماء 

ووضــع  باريــس  الفرنســية  العاصمــة  فــي 

أكليليــن مــن الزهــور وقــراءة الفاتحــة علــى 

الدكتــور  الخالديــن  الشــهيدين  ضريحــي 

صــادق  والدكتــور  قاســملو  عبدالرحمــن 

كنــدي. شــرف 

ومــن زيــارات مخيــم ســردم فــي منطقــة 

عفريــن،  مــن   
ً
قســرا للمهجريــن  الشــهباء 

معانــاة   
ً
حامــال اقعهــم،  و علــى  واالطــالع 

 عــن قضيتــه 
ً
 عمــره مدافعــا

ً
شــعبه، فانيــا

ملــا  اكتــراث  دون  ومتقــد،  منفتــح  بفكــر 

حيــث  إلــى  واثقــة  وبخطــى  ضــده،  يقــال 

بحــث القضيــة، مــن القامشــلي 
ُ
يجــب أن ت

إلــى الســليمانية وقنديــل وهوليــر، إلــى قبــة 

البرملــان األوروبــي فــي العاصمــة البلجيكيــة 

عقــد املحافــل الدوليــة، 
ُ
بروكســل، حيــث ت

النضــال  مياديــن  إلــى  أدراجــه   
ً
عائــدا

املفترضــة... عناويــن ســاطعة فــي أكثــر مــن 

واتجــاه. منحــى 

القامــات  أحتــرم  والتاريــخ!  لأمانــة 

وإنصافهــا  والسياســية،  القوميــة 

مســألة أخالقيــة، أمــا القداســة فــال تجــوز 

إال  تكــون  ال  والتبعيــة  البريــة،  لــرب  إال 

للقضيــة، وإن كان فــي ذلــك ثمــة إشــكالية، 

فبالنســبة لنــا رجولــة وأصالــة، ومــا دونهــا 

وجهالــة. رعونــة 

وإن  األحــالم«  »جبــل  اســتراحة  أمــا 

ــيدت ألغــراض 
ُ

كانــت منشــأة ســياحية ش

ربحيــة، لكنهــا أصبحــت محطــة مفصليــة 

ألقــى  عليهــا  فمــن  عفريــن.  تاريــخ  فــي 

األخيــرة  الــوداع  نظــرة   
ً
عنــوة مغادروهــا 

قصــف 
ُ
علــى ربوعهــا كروضــة فردوســية ت

أمــام أنظارهــم ِبوابــٍل مــن نيــران الطيــران 

وديعــة  تركــوا  وفيهــا  التركيــة؛  واملدافــع 

ومنهــا  الجميلــة،  وطموحاتهــم  أحالمهــم 

أقــذر  فــي  جماعيــة  تهجيــر  قصــة  بــدأت 

علــى  قســرية،  ديمغرافــي  تغييــر  عمليــة 

وقــع صفقــات »سوت�ضــي« التآمريــة، بيــن 

روســيا  أمجــاد  الســتعادة  الســاعي  بوتيــن 

ُبعيــد  دورهــا  تراجــع  بعــد  القيصريــة 

وبيــن  الســوفيتية  البيروســتريكا  مرحلــة 

الجديــد  املســلمين(  )خليفــة  أردوغــان 

الطامــع إلحيــاء أمجــاد ســلطنة عثمانيــة 

توســعية علــى أنقــاض املأســاة الســورية.

مهــدي  الراحــل  للشــاعر   
ً
عــذرا

الجماجــم  دعائمــه  شــعب   - الجواهــري 

الــدم  لــون  يكــره  أنــه  مــع  أجــل!   - والــدم 

 لتقديــم 
ً
وصــوت املدفــع، ومــازال مســتعدا

فــرض عليــه 
ُ
املزيــد مــن التضحيــات التــي ت

ألنــه مطالــب بحقوقــه فــي شــرقنا املقهــور 

طامحــون  ســوريا  فــي  ـــرد 
ُ

فالك ــر؛ 
َّ
واملعت

فــي  املشــروعة  القوميــة  حقوقهــم  لنيــل 

البــالد، وأحــزاب وتنظيمــات  إطــار وحــدة 

سياســية كرديــة واعيــة لحيثيــات املرحلــة 

بقناعــة  مســتجداتها  مــع  والتعاطــي 

 مــن حقيقــة تاريخيــة - 
ً
راســخة، انطالقــا

يتحطــم-  وال  الدنيــا  تتحطــم 

بعــودة  والتفــاؤل  األمــل  يحُدونــا 

افــل  قو  
ً
قســرا عفريــن  ــري  ُمهجَّ

فــي  ثانيــة   
ً
مــرة للوقــوف  وجماعــات، 

رافعيــن  األحــالم«  »جبــل  اســتراحة 

النســاء  زغاريــد  وقــع  علــى  النصــر  رايــات 

»أي  نشــيد  مغنيــن  األطفــال،  وصرخــات 

مظلمــة  حقبــة  انتهــاء  معلنيــن  رقيــب«، 

مــن تاريــخ عفريــن، فتنــزاح رايــات الحــزن 

ومعاصــره  الزيتــون  أشــجار  علــى  مــن 

الغــمَّ  وُيــزال  التعليــم،  ودور  واملقاصــف 

 ،
ً
عــن كاهــل النــاس، املســنين منهــم خاصــة

لينفــك الَحجــَر عــن النســاء والفتيــات فــي 

املوضــة  ألبســة  مــن  يشــتهون  مــا  ارتــداء 

أبوابهــا  املقاصــف  ولتفتــح  والجمــال، 

 
ً
إيذانــا فنيتهــا... 

َ
أ إلــى  األعــراس  وتعــود 

التخلــف. علــى  التقــدم  بانتصــار 

ملــا الغرابــة وملــا العجــب؟ فــال حيــاء فــي 

الديــن! الشــكل واملضمــون صنــوان قلمــا 

الركــب  عــن  لــف 
َ

خ
َ
ت

َ
ت ولــن  ينفصمــان، 

ســري كانيــه/رأس العيــن و كــري ســبي/تل 

فــي ســورية  جديــدة  مرحلــة  لبــدء  أبيــض، 

تعــددي  برملانــي  حكــم  نظــام  ذات   
ً
دولــة

فيدرالــي المركــزي، ال مــكان فيهــا للتطــرف 

. للمجرميــن  وال 

هنــا  الجســد  أحدهــم!  يلومنــا  فــال 

ــُق فــي ســماوات 
ّ
حل

ُ
يــذوب ويترهــل - الــروح ت

علــى  والعيــن  ســبي،  كــري  و  كانيــه  ســري 

عفريــن.

شوكت شيخو 

الجئ مسن وإضاءات... ما الغرابة وملا العجب؟
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ً
حادثــا يــأِت  لــم  األخيــر  عفريــن  تفجيــُر 

االنفــاِت  مــن  بيئــٍة  ظــّلِ  فــي  جــاء  بــل   ،
ً
منفــردا

عديــدة،  تفجيــٍر   
َ

حــوادث شــهدت  األمنــّي، 

املناطــِق  كّلِ  فــي  بــل  وحســب  عفريــن  فــي  ليــس 

التــي تحتلهــا تركيــا. وأّي عملّيــٍة لفصــِل حــادِث 

بواقــِع  املتمثــِل  العــاِم  الســياِق  عــن  التفجيــِر 

واالقتتــاِل  الســابقِة  والتفجيــراِت  االحتــاِل 

القتــِل ومجمــِل االنتهــاكاِت  الفصائلــّي وجرائــم 

والتعديــاِت التــي شــملت كّل تفاصيــِل الحيــاِة، 

أعــاد  وقــد  الحقيقــِة.  تضييــِع  إلــى  ســينتهي 

واملناطــق  عفريــن  احتــال  قضيــة  التفجيــَر 

املحتلــة إلــى الواجهــِة بعــد جملــة مــن األحــداث، 

وأهمها التهديد العالمّي لوباء كورونا والتدخِل 

ســوريين.  مرتزقــٍة  عبــر  ليبيــا  فــي  العســكرّي 

عفرين واالنفالت األمنّي

عــن  الناتــُج  الحريــُق  ينطفــَئ  أن  قبــل 

الدخــاِن   
ُ
ســحابة كانــت  وفيمــا  تفجيــِر عفريــن 

 
ُ

وجثــث املدينــِة،  ســماِء  فــي  تتصاعــُد  األســوِد 

زوايــا  مــن  ســتخرج 
ُ
ت ولــم   

ٌ
متفحمــة الضحايــا 

عنــاَن  يشــقُّ  املصابيــن  وصــراُخ  الســوِق، 

، فــي هــذه األثنــاِء شــهدت شاشــاُت 
ً
الســماء أملــا

ســّمى 
ُ
ت اجتماعــّي  تواصــٍل  ومواقــَع  فضائيــاٍت 

ــرِد 
ُ

 لتوجيــِه االتهــاِم إلــى الك
ً
باملعارضــة، تســابقا

مــن  نحــٍو  علــى  أو   
ً
معينــا  

ً
طرفــا ســّموا  ســواٌء 

 مصلحــة 
ً
ــرِد فعــا

ُ
التعميــِم. والســؤال هــل للك

بالتفجيــر أكثــر مــن أنقــرة التــي تســعى لتكريــِس 

إذ  إليهــا؟  ســتند 
ُ
ا التــي   

ُ
األدلــة ومــا  االحتــاِل؟ 

أمنّيــة  أو  عســكرّية  كردّيــة  لقــواٍت  وجــوَد  ال 

، وأمــا مــا قــد ينفــذه الكــردّي فهــو شــكُل 
ً
واقعــا

 
ُ

العمليــِة املحــدودِة باملــكاِن والزمــاِن وتســتهدف

 وليــس عبــر التفجيــِر. عــاوة 
ً
االحتــال َمباشــرة

 ال 
ُ
 بهــذا الحجــم والنتيجــة

ً
 كبيــرا

ً
علــى أّن تفجيــرا

يخدمــه! 

علــى   
ٌ
كثيــرة أفــكاٌر  طــرُح 

ُ
ت السياســة  فــي 

ال   
ُ
افتراضّيــة  

ٌ
إنشــائّية وهــي  املشــاغلة،  ســبيِل 

 
ُ
فالحقيقــة األرض،  علــى  الحقائــِق  إلــى  تســتنُد 

تشــهد  لــم  التــي  عفريــن  أّن  هــي   
ً
ثباتــا األكثــر 

 
َ

حــوادث العــدوان  قبــل  مــا  ســنواِت   
َ
طيلــة

ينعمــون  أهلهــا  وكان  نــوٍع،  أّي  مــن  تفجيــٍر 

 
َ
املعادلــة وحققــِت  واالســتقراِر،  باألمــِن 

فــي  واالســتقراِر  باألمــِن  املتجســدة   
َ
املســتحيلة

بلــِد الحــرِب، فيمــا اعتبرتهــا أنقــرة »محتلــة« مــن 

حســاٍب  جــردِة  وفــي  الواقــع.  أمــر  ســلطِة  قبــل 

بســيطٍة، نســأل مــا الــذي جــرى خــال أكثــر مــن 

 كانــت بالتهجيــر 
ُ
عاميــن مــن االحتــاِل؟ البدايــة

القســرّي ألهــِل عفريــن األصــاء، إذ تواصلــُت 

علــى  واالســتياِء  والســرقاِت  النهــِب  حمــاُت 

املمتلــكاِت والتغييــِر الديمغرافــّي وجرائــم القتــل 

القســرّي  واإلخفــاء  واالختطــاف  والتعذيــب 

املختلفــة. اليومّيــة  االنتهــاكاِت  وعــدا 

فــي  هــم 
ُ
اتفاق اللصــوِص  عــادِة  مــن 

وهــذا  الِقســمِة،  حــول  واختافهــم  الســرقِة 

الوطنــّي  بالجيــِش  ُيســّمى  مــا  ميليشــيات  حــال 

 
ٌ
كثيــرة أصــواٌت   

ً
مؤخــرا خرجــت  إذ  الســورّي، 

األمنــّي  االنفــاِت  بواقــِع  فاعترفــت  تنتقدهــا، 

وتقســيِم  واالختطــاِف  والتعديــاِت  والســرقاِت 

عنــَق  لــوت  ولكنهــا  مــزارع،  إلــى  املنطقــة 

بأّنهــا »محــررة«...  بتوصيــِف عفريــن  الحقيقــِة 

مــن  منطقــٍة  تحريــَر  يعنــي  التحريــُر  فهــل 

بقــي  مــن  علــى  واالعتــداَء  وتهجيرهــم  أهلهــا 

ــه 
ّ
أن ُيفتــرُض  مــن  أّن  يعنــي  التحريــر  هــل  فيهــا؟ 

 يقتــُل صاحــَب األرِض، 
ً
مرّحــٌل ومنقــوٌل قســرا

مجــّرَد  وليــس  اســتيطاٍن،  حالــٍة  أمــام  لنكــون 

الوجدانــّي!  التعاطــِف  عوامــل  يحــّرض  نــزوٍح 

تــّم  واالحتــال  العــدواَن  أّن  يتذكــر  وكلنــا 

تبريرهمــا بهواجــَس افتراضّيــة وتهــٍم باطلــٍة مــن 

 
ٌ
ترجمــة وهــي  الترـكـّي«  القومــّي  »األمــن  قبيــِل 

لطموحــاِت أنقــرة باالحتــال ومعــاداة الشــعِب 

مــا  بوضــوٍح  ُيطــرح  الــذي  والســؤال  الكــردّي. 

هــي الحالــة الكردّيــة التــي تحظــى برضــا أنقــرة؟ 

هــل الســورّي معنــٌي باألمــن القومــّي التركــّي علــى 

ســورّي آخــر؟ هــو واقــٌع يطــرُح الســؤال حــول 

.
ً
مباشــرة الوطنــّي  االنتمــاِء  مقتضيــاِت 

الحــوادِث  مــن  كغيــره  التفجيــِر   
ُ

حــادث

ــُد هزالــِة موقــِف جهــاٍت معارضــٍة تحّولــت 
ّ

يؤك

إلــى منابــَر تبــرُر القتــَل؛ فالعميــد أحمــد رحــال 

علــى شاشــة أورينــت، وهــو كغيــره مــن املعروفين 

ــرد، لــم يســتطع إخفــاَء جــزٍء مــن 
ُ

بكراهيتــه للك

والفســاد  األمنــّي  باالنفــاِت  فأقــرَّ  الحقيقــِة، 

اإلدارّي، وأكــّد علــى أنَّ مــا كان اســمه »الجيــش 

بالســرقِة  تقــوُم  عصابــاٍت  أضحــى  الحــّر« 

والســلب والنهــب، وأشــار إلــى تقاســِم املنطقــِة 

بين املجاميع املســلحة على شــكٍل مزارع، حيث 

 
ً
حطبــا أو   

ً
خرافــا تحمــُل  ســيارة   

ُ
توقيــف يتــمُّ 

وتدخــُل   
ٌ
مفخخــة  

ٌ
ســيارة تمــرُّ  فيمــا  لُتفتــَش، 

 دون ماحظــٍة، ولكنــه مــع اإلقــراِر بــكّلِ 
َ
املدينــة

تلــك الحقائــِق ال ينفــكُّ عــن توصيــِف املنطقــة 

مــن شــخوِص   
ً
ليــس مســتغربا باملحــررِة. وهــذا 

مجبــرون  فهــم  لتركيــا،  املواليــِة  املعارضــة 

علــى تبّنــي توصيــِف أنقــرة، باعتبارهــم أدواتهــا 

وأبواقهــا، ففــي إطــاِر الــوالِء لولــي النعمــِة نجــَد 

 مــن األغــا.
ً
الوكيــَل أكثــر حقــدا

تقييم حادث التفجير

 وقــع التفجيــُر فــي ظــّلِ االحتــاِل، 
ً
سياســّيا

حيــث يرتفــع العلــُم التركــّي فــوق كّل املؤسســات 

واملقــار األمنّيــة فــي عفريــن، وبالتالــي هــو وحــده 

واالتهــاُم  باإلجمــال،  املســؤولية.  يتحمــُل 

النظــرّي،  التقييــم  مجــرَد  يعنــي  ال  السيا�ســّي، 

وقوعــه،  قبــل  بالتفجيــِر  األولّيــة   
َ
الشــراكة بــل 

 لانفــاِت 
ُ
 املباشــرة

ُ
ألّن االحتــاَل هــو الحاضنــة

كامــل  علــى  تقــع  التــي  الجرائــِم  ولــكّل  األمنــّي 

مقــّر  قــرَب  وقــع  والتفجيــر  املنطقــِة،  مســاحِة 

القديــم(، حيــث  الســراي  )مبنــى  الترـكـّي  الوالــي 

فصائلــّي!  وليــس  ترـكـّي  األمنــّي  الوجــوُد 

أنقــرة   
ُ
حكومــة تحتــاُج  التوقيــِت  هــذا  فــي 

 يشــغُل الــرأَي العــام التركــّي والدولــّي 
ً
 كبيــرا

ً
حدثــا

ــَل فــي ســوريا 
ّ

عــن سياســِتها التــي تضمنــِت التدخ

العــدواِن  واســتمراَر  فيهــا  مناطــق  واحتــاَل 

علــى مناطــق التهجيــِر القســرّي ألهالــي عفريــن 

الجنــود  ومقتــَل  الحدودّيــة،  املناطــِق  وســائر 

ليبيــا  فــي  الســافر  والتدخــَل  إدلــب  فــي  األتــراك 

مرتزقــة،  إلــى  الســوريين  املســلحين  وتحويــَل 

والفشــَل فــي احتــواِء وبــاء كورونــا وارتفــاَع عــدِد 

ملــا  الحكومــة  عليهــم  تتكتــم  الذيــن  الضحايــا 

أمــام  السيا�ســّي  ملوقفهــا  إضعــاٍف  مــن  يســببه 

واملجتمــِع. املعارضــِة 

 إال 
ً
 التفاصيــُل غيــر واضحــة تمامــا

ً
جنائّيــا

تــمَّ  التــي  الروايــة  نناقــُش  ولكننــا  نتائجهــا،  فــي 

 عــن فاعــِل 
ُ

تســويقها، مــن منطلــِق أّن البحــث

مــن  املســتفيِد  معرفــِة  عبــر  يتــم  جريمــٍة  أّي 

وقوعهــا، وأنقــرة وحدهــا هــي املســتفيدة وأدنــى 

 الهلــِع والخــوِف واالنشــغاِل لــدى 
ُ
الفوائــِد حالــة

الجميــع، وتشــتيُت الــرأي العــام، وهــذا ينــدرُج 

 
ُ
فــي ركــِن الجريمــِة املعنــوّي. وأنقــرة هــي الخيــط

املتداخلــة،  األحــداِث  مــن  جملــِة  بيــن   
ُ
الرابــط

وتجاوزهــا بحاجــٍة لحــدٍث كبيــر. أي أّن الركــَن 

مــع   
ً
مباشــرة يتداخــُل  للجريمــِة  املعنــوّي 

السياســّيِة. األهــداِف 

فيتعلــُق  للجريمــة  املــادّي  الركــن  أمــا 

باإلجابــِة علــى أســئلٍة مــن قبيــل كيــف وصلــت 

متزامــٍن  بشــكٍل  خــة 
ّ

املفخ والســيارة  الشــاحنة 

وســارِت  الحواجــِز،  وعبرتــا  املدينــِة  قلــِب  إلــى 

 فــي شــارٍع ُيفتــرُض أنَّ مــروَر الصهاريــِج 
ُ
الشــاحنة

والشــاحنات ممنــوع فيــه! ويبقــى الســؤاُل عــن 

والفيديــو   ،
ً
معلقــا واألســلوب  والزمــان  املــكان 

لتضييــِع   
ً
محاولــة كان  نشــره  تــمَّ  الــذي 

 
ُ
الســيارة ي 

ّ
تشــظ فيــه  يظهــُر  ال  إذ  الحقيقــِة، 

الشــاحنة. أمــام  انفجــرت  أّنهــا  ُيفتــرُض  التــي 

ــه لــم يمــض وقــٌت 
ّ
مــا يلفــت االنتبــاه هــو أن

لشــخصين  اعترافــاٍت  نشــُر  تــمَّ  حتــى  طويــٌل 

ألقــت ســلطاُت األمــِن التركّيــة القبــَض عليهمــا، 

مقابــل  تفجيــٍر  بحــوادث  بضلوعهمــا  وأفــادا 

مبالــغ مالّيــٍة كبيــرٍة مدفوعــٍة بالــدوالر، فمــا ســرَّ 

هــذا اإلجــراِء الفــورّي واعتقــاِل متهميــن، فيمــا 

مئــاُت التعديــاِت مــّرت دون أدنــى محاســبٍة، بــل 

ببســاطٍة  والجــواب  ؟ 
ً
علنــا القتلــِة   

ُ
تبرئــة تّمــت 

االحتــاِل   
َ
صــورة ترميــُم  املطلــوَب  أّن  ــُد 

ّ
يؤك

متابعــٍة  بوجــوِد   
ً
زورا واإليحــاُء  البغيضــة، 

أمنّيــٍة.

تصعيٌد بغاية االبتزاز 

والبــاب  جرابلــس  فــي  الترـكـّي  التدخــُل  كان 

وعفريــن وتــل أبيــض ورأس العيــن باســتخداِم 

الخســائُر  فكانــِت  )ســوريين(،  قفــازات 

 
ُ

التركّيــة بالحــّدِ األدنــى. أمــا فــي إدلــب فاملوقــف

القفــازاِت  لنــزِع  أنقــرة اضطــرت  ، ألنَّ 
ٌ

مختلــف

فبعــد   ،
ً
مباشــرة قواتهــا  علــى   

ً
معتمــدة وتقاتــُل 

 2018/9/18 سوت�ســي  اتفــاق  خطــوط  تــآكِل 

نحــو  ومقتــِل  إدلــب  فــي  العســكرّي  والتصعيــِد 

إلــى روســيا  ، هــرول أردوغــان 
ً
 تركّيــا

ً
60 جنديــا

 ،2020/3/5 فــي  موســكو  هدنــة  واســتجدى 

لوقــِف إطــاِق النــاِر وحفــِظ مــاِء الوجــِه، ولــم 

يجــرؤ علــى اتهــاِم موســكو بــل وّجــه االتهــاَم إلــى 

دمشــق.

تعديــاٍت  وتنتظــُر   
ً
جــدا  

ٌ
محرجــة أنقــرة 

ل 
ّ
تشــك والتــي  الشــام  تحريــر  لهيئــِة   

ً
جوهرّيــة

 عموَدهــا الفقــرّي، واملطلــوُب تعويمهــا 
ُ
النصــرة

 
ُ
فالهيئــة وبهــذا  اإلرهــاب،  لوائــِح  عــن  لشــطبها 

النظريــِة الجهادّيــة.  ــي عــن 
ّ

التخل أمــام اختبــاِر 

املتطرفــة  املجاميــع  هــو  اآلخــر  والتحــّدي 

وأنصــار  الديــن  وأنصــار  الديــن  حــراس  مثــل 

واألوزبــك  التركســتان  و«جهاديــو«  التوحيــد 

حملــة  مــن  وغيرهــا  والقوقــاز 

ُ
 والتداعيات

ُ
 عفرين... األسباب

ُ
تفجري

رامان آزاد
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القاعــدّي. الفكــِر 

تحديــاٌت  ودونــه  صعــٌب  أنقــرة   
ُ

موقــف

اتــكاِل  ، وفــي إدلــب يتوضــح أكثــر حجــم 
ٌ
كبيــرة

أجــل  ومــن  الرو�ســّي،  التفويــِض  علــى  أنقــرة 

اســتدراَج  أردوغــان  حــاول  الحــرج  تجــاوز 

باتريــوت،  منظومــاِت  تفعيــَل  وطلــَب  الناتــو 

يلــَق  لــم  ولكنــه  واشــنطن  اســتجدى  كمــا 

قوتهــا  رغــم  أنقــرة  أّن  واتضــَح  االســتجابة. 

موســكو  تجــاوَز  تســتطيُع  ال  العســكرّية 

، وهــذا مــا يضــُع أردوغــان أمــام 
ً
وواشــنطن كلّيــا

 
َ
الهدنــة يســتغُل  فــراح  األصعــِب،  االختبــاِر 

الترـكـّي  العســكرّي  الوجــود  لتعزيــز  األخيــرة 

واعتبــار مــن الهدنــة األخيــرة تــم إدخــال نحــو 3 

آالف آلّيــة تركّيــة، وســعى لفــرِض حظــٍر جــوّي 

عبــر منظومــاِت صواريــخ دفــاٍع جــوّي، فيمــا ال 

الروســّية  الصواريــخ  منظومــِة  تفعيــُل  يمكنــه 

وبعبــارٍة  الجــدِل.  محــلَّ  كانــت  التــي  أس-400 

أخــرى إدلــب هــي ميــداُن التصعيــِد لتحصيــِل 

ــه أنقــرة فــي املناطــِق التــي تحتلهــا 
ُ
رصيــٍد تصرف

ســوريا. شــماِل  فــي 

االنتمــاِء  بمقت�ســى  العمــُل  هــو  الحــلُّ 

لوطنــّي ا

اختزالهــم  يمكــن  ال  الســوريين  أّن  علــى 

بهيــاكَل وتشــكياِت معارضــة مــا عــادت تمثــُل 

 الســوريين علــى 
ُ
نفَســها، وهنــاك باملقابــل بقيــة

امتــداِد املناطــق الخاضعــِة لســيطرِة دمشــق، 

إال أّن موقفهــم ســواٌء علــى املســتوى الشــعبّي 

الســليم  التقييــِم  إلــى  يرتــِق  لــم  الرســمّي  أو 

الســوريين  أّن  ويبــدو  فتجاهلتــه.  للحــدِث 

الشــروِخ  ُعمــَق  ليكتشــفوا   
ً
كثيــرا ســيتأخرون 

 
َ
ودرجــة املســتوياِت  كّلِ  علــى  بينهــم  الفاصلــِة 

الوطنــّي. الكيــان  تهــدُد  التــي  الخطــِر 

املناطــق  وســائر  عفريــن  فــي  املســلحون 

 للحديــِث عنهــم وتوجيــه أي 
َ
املحتلــة ال فائــدة

إلــى  تحّولــوا  فقــد  إليهــم،  الخطــاِب  مــن  نــوٍع 

أدواٍت تركّيــٍة، وكلُّ أداٍة مصيُرهــا االســتهاِك، 

وهــم رهــُن إشــارِة أنقــرة التــي أعــادت صياغتهــم 

فيمــا ُيســّمى »الجيــَش الوطنــّي« وضّمــت إليهــم 

عــن  واملنشــقين  داعــش  بقايــا  مــن  الفاريــن 

النصــرة.

ينشــغُل  وفيمــا  الظــروِف  هــذه  ظــل  فــي 

كورونــا،  وبــاء  انتشــار  بتداعيــاِت  العالــُم 

الخطــِر،  أجــراَس  ليــدقَّ  عفريــن  تفجيــُر  جــاء 

حســاباتها  الســورّية  األطــراِف  كلُّ  ولتراجــع 

الترـكـّي  والــدور  املــآل  عــن  الســؤال  وّيطــرُح 

كلهــم  فالســوريون  واللجــوء؛  النــزوِح  وقضايــا 

انتمائهــم  مقتضيــاِت  وفــق  بالعمــِل  مطالبــون 

إلنهــاِء  املهترئــِة  الشــعاراِت  وتجــاوِز  الوطنــّي 

الصــراِع الدمــوّي الــذي دخــل ســنته العاشــرة. 

مــن  واحــدٍة  درجــٍة  علــى  الوجوديــة  واألخطــار 

لــن  كورونــا  وبــاِء  مــن  فالتخــوف  األهمّيــة، 

واإلرهــاِب. القتــِل  جرائــِم  علــى  يغطــَي 

عليهــم  يترتــُب  التحديــِد  وجــِه  علــى  ــرُد 
ُ

الك

املســاراِت  لــكّلِ  تفصيلّيــٍة  بمراجعــٍة  القيــام 

واملواقــِف الدولّيــِة وتجــاوِز خطابــاِت الكراهيــِة 

الشــوفينّيِة  األبــواِق  بعــِض  مــن  تصــدُر  التــي 

رأينــا  وقــد  بهــا؛  االنشــغال  وعــدِم  العنصرّيــِة 

األزمــة.  مســار  طــوِل  علــى  منهــا   
ً
كثيــرة أمثلــة 

يشــمُل  السيا�ســّي  العمــَل  أّن  مــن   
ً
وانطاقــا

بديلــٍة،  خيــاراٍت  إليجــاِد  املســاعي  جملــة 

 
ٌ
متوفــرة  

َ
السياســّية البدائــَل  أّن  نعتقــُد  نــا 

ّ
فإن

 إلــى الرصيــِد املجتمعــّي وإرادِة شــعبنا 
ً
اســتنادا

 
ُ
املبــادرة واملطلــوُب  الكريمــِة،  بالحيــاِة  وحّقــه 

الوطنّيــِة  البوصلــِة  وفــَق  الجهــوِد  بتوحيــِد 

مســتورٍد  حــّل  فانتظــار  الوقــِت،  واســتثماِر 

يراعــي  ولــن  الوقــِت  مضيعــِة  علــى  ينطــوي 

الجوهرّيــٍة. مصالحنــا 

السياســية  األطــراف  بعــض  تناقــل 

االجتماعــي  التواصــل  شــبكة  ونشــطاء 

اللقــاءات  خبــر  التلفــزة  محطــات  وبعــض 

بقيــادة  والثاثيــة  الثنائيــة  املكوكيــة 

روبــاك  وليــام  الســيد  األمريكــي  املايســترو 

مختلــف  بيــن  االمريكيــة  الخارجيــة  ممثــل 

مدينــة  فــي  الكرديــة  الحركــة  أطــراف 

وإزالــة  مشــتركة  أرضيــة  لخلــق  قامشــلو 

تلــك العقبــات التــي تعتــرض وحــدة الصــف 

العالــم  فيــه  تواجــه  وقــٍت  فــي  الكــردي، 

كورونــا  جائحــة  مــن  شرســة  حملــة  بأســره 

 
ً
خطــرا شــكل 

ُ
ت باتــت  والتــي  »كوفيــد-19« 

، ليس فقط على األرواح البشرية، 
ً
حقيقيا

غيــر 
ُ
ت قــد  اقتصاديــة  بانهيــارات  ُتهــدد  بــل 

وتفتــح  أجمــع،  العالــم  فــي  القــوى  موازيــن 

قــد  جهنميــة  وصرعــات  صراعــات  أبــواب 

. وال أســتغرب 
ً
تحــرق األخضــر واليابــس معــا

شــرق  منطقــة  تكــون  أن  عديــدة  وألســباب 

خصبــة  أرض  النهريــن  بيــن  مــا  أو  الفــرات 

الندالع  الشرارة األولى لهذا  الصراع، ومن 

حــول  األخــرى  املناطــق  لهيبهــا  صيــب 
ُ
ت ثــم 

جديــد  عالمــي  نظــام  فــرض  بغيــة  العالــم، 

العــادة.  جــرت  كمــا  املنتصــرون،  يحــدده 

 - إلــى 
ً
حيــث تضــاف هــذه الجائحــة - كرديــا

األشــد  واألوبئــة  الفيروســات  مجموعــة 

العنصريــة  املختبــرات  فــي  واملصنعــة   
ً
فتــكا

)تركيــة، عربيــة، فارســية( وظيفتهــا القضــاء 

وجودهــم.  معالــم  وطمــس  ـــرد 
ُ

الك علــى 

قــادة  مســؤولية  مــن  ويضاعــف  يزيــد  ممــا 

الحركــة الكرديــة فــي ســوريا لضــرورة التاقــي 

 حــول الظــروف املوضوعيــة 
ً
والتباحــث معــا

املحدقــة  واملخاطــر  ســوريا  ــرد 
ُ

لك والذاتيــة 

بوجودهــم علــى أرضهــم التاريخيــة، ومــن ثــم 

اتخــاذ قــرارات وإجــراءات هامــة وتاريخيــة، 

علــى  الكــردي  القطــار  وضــع  شــأنها  مــن 

الســكة الصحيحــة ووضــع اللبنــة األولــى فــي 

الكــردي األشــمل، واالرتقــاء  التاقــي  طريــق 

القضايــا  مســتوى  إلــى  الكرديــة  بالقضيــة 

 .
ً
عــادال  

ً
حــا هــا 

ّ
حل تأجيــل  يمكــن  ال  التــي 

يجــب  أساســية  أمــوٌر  وهنــاك  الســيما 

منهــا: بالحســبان،  أخذهــا 

الجهــود  مــن أهميــة  الرغــم  - علــى   
ً
أوال

شــعبنا  أصدقــاء  مــن  واملبذولــة  الفعالــة 

تحقيــق  علــى   – مشــكورة  جهــود  وهــي   -

الكــردي،   – الكــردي  والتاقــي  التقــارب 

بالفشــل  ومهــددة  منقوصــة  تبقــى  أنهــا  إال 

واالنهيار إن لم يتوفر اإلحساس والشعور 

الحركــة  قــادة  لــدى  العاليــة  باملســؤولية 

الكرديــة فــي ســوريا بجعــل قضيــة الكــرد فــي 

آخــر. ارتبــاط   أي  فــوق  ســوريا 

مرحلــة  فــي  التاقــي  أســس   -
ً
ثانيــا

 
ً
كثيــرا تختلــف  التحــرري  الثــوري  النضــال 

عــن تلــك األســس فــي مرحلــة إدارة املجتمــع 

غمــرة  فــي  تحققــت  التــي  واملكتســبات 

بــل  ليــس فقــط للحفــاظ عليهــا،  النضــال، 

وعناصــر  بخبــرات  وتطعيمهــا  لتطويرهــا 

تتمتــع بمؤهــات مناســبة. حيــث فــي الحالــة 

الفعاليــات  كل  حشــد  يتوجــب  األولــى 

جبهــة  فــي  حجمهــا  كان  مهمــا  والطاقــات 

واحــدة لتشــكيل أكبــر ضغــط ممكــن علــى 

العدو، أما في الحالة الثانية هناك ضرورة 

إذ  واملكتســبات،  اإلدارة  لديمومــة  حيويــة 

 عــن مبــدأ املحاصصــة 
ً
يجــب االبتعــاد كليــا

الغنائــم  توزيــع  طياتــه  فــي  يحمــل  الــذي 

الحزبيــة  واملنافــع  واملكتســبات  واملناصــب 

أو الشــخصية، والــذي أثبــت فشــله وفشــل 

مؤسســات تلــك الــدول التــي اعتمــدت هــذا 

املبــدأ، كمــا هــو الحــال فــي )لبنــان، العــراق، 

إقليــم كردســتان العــراق(، ولكــي نبتعــد عــن 

تلــك التجــارب الفاشــلة علينــا التركيــز علــى:

تكــون  مرجعيــة  أو  هيئــة  تشــكيل   -

ســوريا،  فــي  ــرد 
ُ

للك سيا�ســي  تمثيــل  بمثابــة 

القضيــة  حــول  موحــد  خطــاب  وتعتمــد 

العامــة،  الوطنيــة  والقضايــا  الكرديــة 

الداخــل  فــي  عــام  كــردي  مؤتمــر  عقــد  عبــر 

قراراتــه  وتكــون  الذاتيــة،  اإلدارة  بمناطــق 

للجميــع. ملزمــة  ونتائجــه 

علــى  السياســية  األطــراف  اتفــاق   -

ُيحــدد العاقــة  دســتور أو عقــد اجتماعــي 

، وبيــن مختلــف 
ً
بيــن اإلدارة واملواطنيــن أوال

لحســم  آليــة  وإيجــاد  اإلدارة،  مؤسســات 

أي خــاف قــد يحصــل  بيــن تلــك اإلدارات 

واملؤسســات.

- االتفــاق علــى قانــون انتخابــي يضمــن 

والترشــيح،  التصويــت  فــي  الجميــع  حــق 

مــن  بالتوافــق،  مســتقلة  هيئــة  وتشــكيل 

ســير  ملراقبــة  الخبــرات،  وذوي  املختصيــن 

الطعــن  حــق  ولهــا  االنتخابيــة،  العمليــة 

ورفــض النتائــج وإعــادة العمليــة االنتخابيــة 

كامــل. أو  جزئــي  بشــكل 

- االتفــاق علــى دعــوة جهــات صديقــة 

االنتخابيــة  العمليــات  ملراقبــة  وشــقيقة 

تلــك  ملراقبــي  عرقلــة  أو  إعاقــة  أي  دون 

الجهــات.

بــإدارة  وتكليفــه  بالفائــز  االعتــراف   -

اإلدارة،  فــي  ســلوكه  ومراقبــة  املؤسســات 

يحالفــه  ال  مــن  قبــل  مــن  عيوبــه  وفضــح 

لهــا  التــي  باملعارضــة  تدعــى  والتــي  الحــظ 

وفضحهــا  الســلطة  ماحقــة  فــي  الحــق 

هــو  بأنــه  الشــعب  اقنــاع  علــى  والعمــل 

والخدمــة. القيــادة  فــي  األفضــل 

الكــردي  الصــف  وحــدة  ألهميــة   
ً
نظــرا

فــي هــذه املرحلــة الحساســة، باإلضافــة الــى 

 ،
ً
وجماهيريــا  

ً
شــعبيا  

ً
مطلبــا أضحــت  كونهــا 

ديمومتهــا  ومســألة  تجاهلهــا،  يمكــن  فــا 

 عــن تحقيقهــا بصيغــٍة 
ً
وثباتهــا ال تقــل أهميــة

مــا.

/كوبنهاغن

وحدة الصف الكردي... بني الواقع واملمكن! 
محمد علي كيال

تفجري عفرين   ... تتمة
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الحــرب تحمــل فــي طياتهــا الدمــار املــادي 

والشــعب  واالجتماعــي,  والنف�ضــي  والبشــري 

هــذا  الكثيــر,  ويالتهــا  مــن  تحّمــل  الكــردي 

عريقــة  حضــارات  بنــى  الــذي  الشــعب 

لإلنســانية  وقــّدم  و...(  امليدييــن  )حضــارة 

)الطــب  املياديــن  كافــة  وفــي  جليلــة  خدمــات 

افيــا, التاريــخ واللغــة واألدب والفقــه  والجغر

خلــكان,  وابــن  اإلدري�ضــي  أمثــال  والفــن(، 

أثبــت  وقــد  الــخ.  وزريــاب...  والســهروردي, 

محاربــة  فــي  وبســالتهم  شــجاعتهم  الكــرد 

وإلــى  العصــور  مــّر  علــى  والطغيــان  الظلــم 

 )دياكــو, 
ً
ــرد أفــرادا

ُ
يومنــا هــذا، وملــع نجــم الك

بدرخــان  األيوبــي,  الديــن  صــالح  زال,  رســتم 

 
ً
وجيوشــا البارزانــي...(,  مصطفــى  مــال  بــك, 

الشــعب  حمايــة  وحــدات  و  )البشــمركة, 

ــرد 
ُ

الك شــجاعة  وصــف  وفــي   .) واملــرأة... 

والتغلغــل إلــى صفاتهــم النفســية يقــول أميــر 

القوميــة  نهضتهــم  ومؤســس  ــرد 
ُ

الك شــعراء 

»أحمــد خانــي«: البســالة والهمــة والســخاء، 

ســمات  والصمــود  والشــجاعة  الرجولــة 

علــى  وحرصهــم  استبســالهم  وبقــدر  للكــرد، 

بهــذه  ــة، 
ّ
امِلن حمــل  مــن  ينفــرون  الشــجاعة 

مــن  مانعيــن  غــدوا  الهمــة  وعلــّو  الشــجاعة 

يتفقــون  ال   
ً
دومــا تراهــم  لذلــك  ــة، 

ّ
امِلن حمــل 

يحبــون  بعضهــم  علــى  متمــردون  وهــم 

.١ الشــقاق

»الســيد  املرحــوم  فيهــم  يقــول  حتــى 

»القــوم«  لفــظ   
ّ

إن األلو�ضــي«:  محمــود 

اآليــة  فــي  الفتــح  ســورة  فــي  ذكــره  ورد  الــذي 

ٍس 
ْ
َبــأ وِلــي 

ُ
أ ــْوٍم 

َ
ق ــٰى 

َ
ِإل  

َ
ْدَعْون

ُ
)َســت الكريمــة: 

 ...( كنايــة عــن 
َ

ْو ُيْســِلُمون
َ
ُهــْم أ

َ
ون

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
ــِديٍد ت

َ
ش

الكــردي٢. ــعب 
ّ

الش

وقــد ســالت دمــاء طاهــرة كثيــرة ودمــرت 

مــدن فــوق رؤوس أهلهــا املســاملين منــذ عهــد 

 
ّ

إن شــلمانصر:  يقــول  اليــوم،  إلــى  الكوتييــن 

ريقــت كامليــاه الجاريــة 
ُ
دمــاء الشــعب الكوتــي أ

اوراتــري  مــن حــدود  تمتــد  كبيــرة  فــي منطقــة 

حتــى كموخــي3. 

القــوة  )عصــور  الحضــارات  لــكل  وكمــا 

ثــّم  واالنحطــاط,  الضعــف  ثــّم  واالزدهــار, 

اإلمبراطوريــات  انهــارت  كذلــك  االنهيــار(، 

واإلمــارات الكرديــة, وقــد حــاول املنتصــرون 

القوميــة  الهوّيــة  وتشــويه  طمــس  جاهديــن 

قمبيــز  أو�ضــى  فقــد  ــرد. 
ُ

للك والحضاريــة 

أبنــاءه  املــوت  فــراش  علــى  وهــو  الفار�ضــي 

  تســمحوا للميدييــن بالعــودة 
ّ
: يجــب أال

ً
قائــال

ـكـي  الســبل  بــكل  واعملــوا   ,
ً
أبــدا الحكــم  إلــى 

يندثــروا.

املقدونــي  إســكندر  أحــرق  وكذلــك 

مجلــدات  مــن   
ً
ألفــا عشــر  ســتة   /١6٠٠٠/

الكــردي  التاريــخ  يســلم  لــم  وكذلــك  آفســتا, 

وعلمــاء  حــكام  أيــدي  علــى  التشــويه  مــن 

مســلمين.  وشــيوخ 

الــدول  نيــر  تحــت  ــرد 
ُ

الك ســقوط  ومنــذ 

وتاريخهــم  التاريخيــة،  لكردســتان  الغاصبــة 

للتجهيــل  تتعــرض  ومناطقهــم  يشــّوه 

بحقــٍد   
ً
ممزوجــا ممنهــج،  بشــكل  واإلهمــال 

عبــد  ســامي  الراحــل  قــال  إذ  يوصــف،  ال 

فــي  يســير  العراقــي  النظــام   
ّ

)إن الرحمــن: 

تخلــف  يزيــد  منهــٍج  وفــق  التنمويــة  خططــه 

مناطــق  باقــي  إلــى  بالنســبة  الكرديــة  املناطــق 

الفاشــية  الســلطة  وتســوق  العــراق... 

اإلعــدام  ســاحات  إلــى  الكــرد  املناضليــن 

حضــور  علــى  املواطنيــن  جبــر 
ُ
وت بالعشــرات 

هــذه املشــاهد الرهيبــة(4، كمــا تفعــل إيــران 

للمناطــق  املتعّمــَد  اإلهمــال  ونتيجــة  اليــوم. 

الكرديــة أو ذات األغلبيــة الكرديــة فــي ســوريا 

مــن  أهاليهــا  عانــت  الخدميــة،  النواحــي  مــن 

علــى  صعبــة،  اجتماعيــة  وأوضــاع  أمــراض 

حبــة   – الالشــمانيا  )انتشــار  املثــال  ســبيل 

حلــب – فــي حيــي األشــرفية وشــيخ مقصــود، 

املــدن  مراكــز  نحــو  األريــاف  مــن  النــزوح 

الكبيــرة...(.

التهجيــر  سياســات  ذلــك  إلــى  أضــف 

املمنهجــة فــي أجــزاء كردســتان، ففــي العــراق 

إلــى  العفلقــي  البعــث  نظــام  وصــول  وبعــد 

التخريــب  مــن  حملــة  إلــى  لجــأ  الســلطة 

الغــازات  واســتخدم  الواســعتين  والتهجيــر 

»عبــد  الراحــل  يقــول  ذلــك  وفــي  الســامة، 

التهجيــر  طّبــق  نظــام  أول  )هــو  الرحمــن«: 

بحــق األكــراد فــي العــراق عــام ١963(، حيــث 

)هّجــر زهــاء نصــف مليــون منهــم مــن مناطــق 

سكناهم في الفترة ١97٥-١978 من الحدود 

يجــري  التــي  والســهلية  النفطيــة  واملناطــق 

داخــل  أخــرى  مناطــق  إلــى  باســتمرار  تعريبهــا 

العــراق(٥، وفــي نفــس تلــك الفتــرة تــم تطبيــق 

الطــرف  علــى  العربــي«  »الحــزام  مشــروع 

الســوري, ونفــس السياســات مارســتها تركيــا 

وســوريا, وكذلــك فعــل ســتالين. ناهيــك عــن 

املغرضــة  والدعايــات  اإلعالميــة  الحمــالت 

 
ً
قديمــا ــرد 

ُ
الك صــورة  تشــويه  إلــى  الســاعية 

 بعــض املتطرفيــن غّيــروا 
ّ

وإلــى اليــوم, حتــى أن

ــا( إلــى 
ً
اق

َ
ــًرا َوِنف

ْ
ف

ُ
ــدُّ ك

َ
ش

َ
َعــَراُب أ

َ
أل

َ
قولــه تعالــى: )ا

 هللا 
ّ

إن فقــال   .)
ً
ونفاقــا  

ً
كفــرا أشــّد  )األكــراد 

إلــى  إلــى شــهرزور فينظــر  لــم يســافر  عــّز وجــل 

مــا هنــاك مــن الباليــا املخبئــات فــي الزوايــا... 

ولــو تأملنــا فيمــا جــاء فــي قــول ياقــوت الحمــوي 

بالســلب والســرقة،  الكــرد  يتهــم  ــه 
ّ
بأن لرأينــا 

الشــعوب  كّل  فــي  أفــراد  يوجــد  العلــم  مــع 

وحتــى  الدنيئــة,  األعمــال  بهــذه  يقــوم  مــن 

فــي  منطقــة  أي  تخلــو  ال  الحاضــر  عصرنــا  فــي 

العالــم مــن اللصــوص والقتلــة ولكــن بشــكل 

فهــذا  بكاملــه،  شــعب  اتهــام  أّمــا  متفــاوت، 

منــاف للعــرف األدبــي واألخالقــي والقانونــي6. 

واألســوأ من كّل ذلك تشــويه الشــخصية 

الكرديــة, وهــدم صفاتهــا الحســنة التــي ذكرها 

بيــن  العائليــة  العواطــف   
ّ

)إن املستشــرقون 

ــاء 
ّ

. فهــم مخلصــون, أعف
ً
األكــراد ناميــة جــدا

الســعي  كذلــك  و  مضيافــون(7.  النفــوس, 

فــي  الكرديــة  الشــخصية  لصهــر  الحثيــث 

بوتقــة العــادات والتقاليــد الدخيلــة الباليــة، 

العريقــة  الكرديــة  اللغــة  علــى  والقضــاء 

يأتــي  مــا  »ادمونــس«  امليجــر  عنهــا  قــال  التــي 

اللغــة   
ّ

أن بمــكان  الوضــوح  مــن  )أصبــح   :

فارســية  لهجــة  عــن  عبــارة  ليســت  الكرديــة 

نقّيــة  آرّيــة  لغــة  إنهــا  بــل  مضطربــة,  ُمَحّرفــة 

وتطوراتهــا  الخاصــة  مميزاتهــا  لهــا  معروفــة, 

وجــه  فــي  وقفــوا  الكــرد  ولكــّن  القديمــة(8. 

الرعنــاء  والسياســات  املمارســات  تلــك 

وترقــي  تعالــي  )جمعيــة  الجمعيــات  وشــكلوا 

آســتانة ســنة ١9٠8، هيفــي ســنة  فــي  الكــرد 

خويبــون...(  الكــرد،  طلبــة  قبــل  مــن   ١9١٠

)كردســتان،  واملجــالت  الجرائــد  وأصــدروا 

روناهــي-   ،١9١9 آســتانة  جيــن  كــورد،  روزا 

وكان   .)  ...١94٢ بدرخــان  كاميــران  دمشــق 

النهضــة الفكريــة  فــي   
ً
بــارزا  

ً
آلل بدرخــان دورا

لعبــت  وكذلــك  ثريــا(،  جــالدت،  )كاميــران، 

تلــك  وجــه  فــي   
ً
هامــا  

ً
دورا الكرديــة  األحــزاب 

الراميــة  اإلقصائيــة,  اإلنكاريــة  السياســات 

خــالل  مــن  وثقافتهــم  ــرد 
ُ

الك اضمحــالل  إلــى 

 
ً
متحملــة النــاس،  بيــن  واللغــة  الوعــي  نشــر 

مــن املالحقــة والســجن  بأعضائهــا  يلحــق  مــا 

والنفــي. واملــوت  والتعذيــب 

واملــدارس  اآلراء  لتبايــن  ونتيجــة  ولكــن 

وأســباب  األمنيــة  والتدخــالت  الفكريــة 

الكرديــة  الحركــة  تشــرذمت  أخــرى،  عديــدة 

لأســف وتشــظت إلــى العشــرات مــن األحــزاب 

الــوالء  ليتقدمهــا  بينهــا9،  فيمــا  املتناحــرة 

 
ٌ

إرث الــوالء  هــذا   
ّ

أن ويبــدو  الزعيــم,  للقائــد 

قــول  فــي  واضــح  هــو  كمــا  األجيــال،  تتوارثــه 

محمــد أميــن زكــي: )تمتــاز الحيــاة االجتماعيــة 

بيــن الكــرد بثالثــة أوصــاف بــارزة: ١- التفــاف 

وقــد  كان,  مــن   
ً
كائنــا الزعيــم  حــول  الكــرد 

الزعيــم  لهــذا  إطاعتهــم   -٢  .
ً
أجنبيــا يكــون 

3-انقســامهم  املشــكل.  وهنــا  عميــاء،  طاعــة 

وأصحــاب  )زّراع  اجتماعيــة  طبقــات  إلــى 

.١٠ حــرف(

شرســة   
ً
حربــا يخوضــون  اليــوم  والكــرد 

ضــد عــدو اإلنســانية, ناهيــك عمــا يتعرضــون 

داعــش  أميــر  يــد  علــى  وســوريا  تركيــا  فــي  لــه 

املاللــي  يــد  علــى  إيــران  فــي  وكذلــك  أردوغــان, 

وقــورش. قمبيــز  خلفــاء 

وتخــوض القــوات الكرديــة علــى اختــالف 

مســمياتها حربهــا ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة، 

ســبيل  وفــي  والعــرض،  األرض  عــن   
ً
دفاعــا

املمنهــج  الظلــم  مــن  والخــالص  الحريــة  نيــل 

مــّر  وعلــى  الكــرد  يتعــرض  حيــث  املتكــرر، 

التاريــخ لحمــالت اإلبــادة املمنهجــة، وآخرهــا 

علــى منطقــة عفريــن الكرديــة- الســورية التــي 

قاومــت االحتــالل التركــي التوســعّي ومرتزقتــه 

الســوري«  الوطنــي  »الجيــش  بـــ  يســمى  ممــا 

بدفــاٍع بطولــي   
ً
يومــا ثمانيــة وخمســين   /٥8/

دنيئــة  دوليــة  بمؤامــرة  ولكــن  نظيــره،  قــّل 

بيــد  »عفريــن«  الســالم  مدينــة  ســقطت 

لصــوص ومجرمــي العصــر، فــأدى إلــى نــزوح 

أكثــر مــن ثالثمائــة ألــف مواطــن أبعــدوا عــن 

وآلــة  ونيــف  ســنتين   
ُ

ومنــذ  ،
ً
قســرا ديارهــم 

القتــل والســلب والنهــب واســتهداف املســنين، 

امليليشــيات  أيــدي  علــى  وحشــّية  وبطــرق 

امليــت  وبإشــراف  املتطرفــة  اإلســالموّية 

التركــي، تحصــد أرواح وأرزاق األبريــاء الُعــّزل، 

ناهيــك عــن حــرق وقطــع الغابــات وتحطيــب 

عشــرات اآلالف مــن أشــجار الزيتــون وســرقة 

املنطقــة  وتعريــض  التاريخيــة  اآلثــار  وتدميــر 

ألعمــال إرهابيــة وكان آخرهــا التفجيــر الــذي 

ضــرب الســوق الشــعبي وأودى بحيــاة  أكثــر 

ســتين  مــن  وأكثــر   
ً
شــهيدا خمســين  مــن 

هــم مــن املدنييــن؛ وكذلــك احتــالل 
ّ
، ُجل

ً
جريحــا

مدينــة كــري ســبي وســره كانيــه وتهجيــر ســكانها 

اآلليــات  وســرقة  بيوتهــم  علــى  واالســتيالء 

علــى  والقتــل  املنــازل  وأثــاث 

نحن والحروب... دمار ودماء، دفاع بطولي وحرٌب على اإلرهاب
عثمان عيسو
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ــت  كان ــة  لفظي ــة  عنفي وممارســات 

الصــراع  ــي  ف ــا  وتوظيفه ــة،  ي عمل أم 

والنفــوذ؛  ــروة  ث وال الســلطة  ــى  عل

ــن  للمنتفعي كان  املعمعــان  هــذا  ــي  وف

 
ً
دورا ــن  ي واملتعصب ــن  ي واالنتهازي

ــى  إل  
ً
إضافــة ــزال،  ي وال   

ً
ــاال فعَّ  

ً
ا ســلبي

أســاليب دغدغــة املشــاعر ومحــاوالت 

ــة  التغطي ــة  بغي ي  الشــعب التحشــيد 

والسياســات  املمارســات  ــى  عل

. ــة طئ خا ل ا

ى خصوصية قضيتنا   لنعود إل
ً
إذا

ا  ســوري ــا  بلدن إطــار  ــي  ف ــة  الكردي

ــداٍت  أجن مــن  ونجردهــا  ــه،  ووحدت

مــع  كردســتانية-  ــة  ي حزب ــات  وتبعي

ومــن  األطــراف-  ــع  جمي ل ــرام  االحت ــل  ُج

ــا  ن ــت ل ــة ال تبي ــرات أنظمــٍة إقليمي ي أث ت

ــكار الوجــود ومحــوه، ونؤســس  ســوى إن

ــي  ووطن ــي  واقع  ،
ً
مشــتركا  

ً
ــا خطاب

ــي  ــاهم ف ــه نس ــى أساس ــي، وعل ديمقراط

ــرد ولســوريا  ـ
ُ

ــاء مســتقبٍل زاهــر للك ن ب

.
ً
ا وشــعب  

ً
ــة دول

خطابات ممنهجة ... تتمة

نصــب  ــه  ت عقيل والســيدة  باشــينيان 

يريفــان  العاصمــة  ــي  ف الشــهداء 

الفاجعــة  ــك  ل ت ــا  حاي لض  
َ
اســتذكارا

بخشــوع. ــم  ألرواحه  
ً
إجــاال والوقــوف 

ــي  ت ال ــدول  ال عــدد  تجــاوز  وفــد 

ــة  األرمني ــة  جماعي ال ــادة  باإلب اعترفــت 

أقــّر  ــي  ت ال ا  ســوري ــا  ه بين مــن   ،/30/ ـــ  ال

ــي جلســته  ف ــس الشــعب(  ــا )مجل ه برملان

 2020/2/13 ــس  خمي ال ــوم  ي املنعقــدة 

ــا. ه ب ــراف  واالعت جريمــة  ال ــة  بإدان

ــي  األمريك ــس  ي الرئ أصــدر  وإذ 

العــام  رفــض  ــذي  ال  – ترامــب  ــد  ال دون

الكونغــرس  قــرار  ــق  تصدي ــي  املا�س

 24 ــي  ف  
ً
ــا بيان جريمــة-  بال ــراف  باالعت

ــى  إل ننضــم  ــوم  ي »ال ــه:  في جــاء  نيســان، 

ذكــرى  ــاء  إحي ــي  ف ــي  العالم جتمــع  امل

ــدز  مي خــال  قــدت 
ُ
ف ــي  ت ال األرواح 

ــي  ه ــي  ت ال ــرى(.  الكب )الفاجعــة  ــرن  يغي

ــة  جماعي ال ــع  الفظائ أســوأ  مــن  واحــدة 

مــن   
ً
ــارا اعتب العشــرين.  القــرن  ــي  ف

ــون  ي مل ونصــف  ــون  ي مل  1915 عــام 

تســييرهم  ــم  وت بحــوا 
ُ
وذ ــوا  ُرحل ــي  أرمن

ــرة  األخي الســنوات  ــي  ف ــم  ه موت نحــو 

ــوم  ي ــي  ف ــة.  ي العثمان ــة  اإلمبراطوري مــن 

ــن عانوا  ــي أولئــك الذي الذكــرى هــذا نحي

الوقــت  ــي  ف ــن  مجددي ــم  ه حيات وفقــدوا 

ــر  أكث ــم  عال ــز  بتعزي ــا  التزامن ــه  عين

وصــف   
ً
ــا متجنب وســلمية«.  إنســانية 

ــادة. باإلب ــرى(  الكب )الفاجعــة  ــك  ل ت

ــي  ــي بيلو�س ــا قالــت نان�س ه ب ومــن جان

ــي  ف ــي  األميرك ــواب  ن ال ــس  مجل رئيســة 

 105 وبعــد  ــوم،  ي ال هــذا  ــي  »ف ــا:  ه بيان

ــة  اإلمبراطوري قــادة  ــدء  ب مــن  ســنوات 

 1.5 ـــ  ل املنظمــة  ــم  ه إبادت ــة  ي العثمان

ــون مــن الرجــال والنســاء واألطفــال  ي مل

ــم  لتكري الوقــت  نأخــذ  األرمــن، 

ــادة  اإلب مــن  ــن  والناجي ــا  حاي الض

األعمــال  إن  ــة.  األرمني ــة  جماعي ال

ــت  ارتكب ــي  ت ال ــة  الرهيب ــة  البربري

وصمــة  تظــل  ــاء  األبري األرمــن  ضــد 

 
ً
مروعــا  

ً
ــرا وتذكي البشــرية  ــخ  تاري ــي  ف

ــع  الفظائ ضــد  واليقظــة  بمســؤوليتنا 

ال  ــق  حقائ ال  « وتابعــت:  ــا«.  عصرن ــي  ف

ى  ــذا الســبب، ســع ه يمكــن إنكارهــا... ول

ــى  ــي إل ــي العــام املا�س الكونغــرس األميرك

خطــأ الفــادح مــن خــال  حيــح هــذا ال تص

ــوف  ــاحقة والوق ــة س ــت بأغلبي التصوي

ــات  ب وإث الصــدق  ــب  جان ــى  إل بحــزم 

لألرمــن  ــة  جماعي ال ــادة  اإلب حقيقــة 

ــا  ــك، كّرمن ــجاته. وبذل ــي س ف ــد  ــى األب إل

ــد  األب ــى  إل إســكاتهم  ــم  ت ــن  الذي ــك  ئ أول

 أو 
ً
ــدا ــا بعــدم الصمــت أب ــا التزامن وأكدن

حــدوث مــرة  ــم بال جرائ ــذه ال ه الســماح ل

أخــرى«.

ــدا جاســتن  ــس وزراء كن ي كمــا أن رئ

ــه: »ننضــم  ، قــال في
ً
ــا ــرودو أصــدر بيان ت

ــة  ــات األرمني جتمع ــى امل ــوم إل ــذا الي ــي ه ف

ــم ذكرى  ــاء وتكري ــم إلحي ــي كنــدا والعال ف

 – ــة  األرمني ــة  جماعي ال ــادة  اإلب ــا  حاي ض

يجــب  ــخ  التاري مــن  مظلمــة  ــرة  فت ــي  وه

 مواجهــة 
ً
ــدا ــًدا... ال يجــب أب أال ننســاها أب

ــاالة بعــد اآلن.  ــا مب ــة والعنــف ب الكراهي

ــاء  ن ب ب ــا  التزامن ــد  ــوم نؤكــد مــن جدي ي ال

ــع باألمــان مــن  جمي ــه ال ــم يشــعر في عال

ــز واالضطهــاد، بغــض النظــر مــن  التميي

ــون«. ــن هــم أو بمــاذا يؤمن هــم ومــن أي

ــي  الفرن�س ــس  ي الرئ وبعــث 

ــس  ي ــى الرئ  إل
ً
ــل ماكــرون رســالة إيمانوي

ــا:  ه ــن سركيســيان، قــال في ــي آرمي األرمن

ذكــرى  فرنســا  ــي  تحي ــل  أبري  24 ــي  »ف

ــي  ف األرمــن  ــن  املفكري مــن   600 مذبحــة 

ــة  بمثاب ــت  كان ــي  ت وال القســطنطينية، 

ــر  أكث ــوم،  ي ال ــة.  جماعي ال ــادة  اإلب ــة  بداي

ملتزمــة  فرنســا  ــى،  م�س وقــت  أي  مــن 

ــة  ومحارب حاياهــا،  ض ذكــرى  ــة  بحماي

ــم درس جــاد مــن صفحــات  ــكار، وتعل اإلن

املأســاوية«. القصــة  هــذه 

ميشــيل  ــي  اللبنان ــس  ي الرئ ــا  أم

ــر:  ت توي ــى  عل ــه  ل ــدٍة  تغري ــي  ف قــال  عــون 

ــت  ارتكب ــي  ت ال جــازر  امل ذكــرى  »تظــل 

ــي  ــي، وصمــة عــاٍر ف بحــق الشــعب األرمن

ــأن اإلنســان  ــا ب ذكرن
ُ
ــر اإلنســانية، ت ضمي

كان  إذا  الشــرور  ــكاب  ارت ــى  عل قــادٌر 

ــبة...  حاس ــاب وامل ــن العق ــت م
ّ
ــاك تفل هن

ــم  لعال ــد  الوحي الســبيل  ــي  ه ــة  العدال

.»
ً
إنســانية ــر  أكث

وقــوع  ــذ  من ــا  تركي وترفــض  هــذا 

ــا، وتســتنكر  ه ــراف ب ــم االعت جرائ ــك ال ل ت

حكومــات  ــل تحــاول ال ــا، ب ه ن كل مــن يدي

ــار  آث إخفــاء  ــة  املتعاقب ــة  التركي

ــة  جماعي ــة ال ــادة األرمني ــات اإلب وتداعي

السياســية  املســؤوليات  مــن  للتنصــل 

ــا. ه عن ــة  واألخاقي ــة  ي والقانون

مصدر األخبار موقع:
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الذكرى الـ /105/   ... تتمة

ــذه  ه ب ــن  ي اإلزيدي األخــوة  وبخاصــة 

ــاة  حي ال ــة  بداي ــى  إل ترمــز  بمــا  املناســبة 

ــر مــن  ب عت خليقــة، وُي ــن األرض وال وتكوي

ــي  ت وال ــا  ه بذات املعروفــة  ــاد  األعي أقــدم 

ــا تدعــو شــعائرها  مل القــدم  ــذ  نشــأت من

والســام. والتســامح  ــة  حب امل ــى  إل

ــي املنطقــة  ــون ف لقــد تعــرض اإليزدي

ــاث  ث ــى  إل ــل  الطوي ــم  تاريخه ــر  عب

ــد  ي ــى  وســبعين مجــزرة، كان آخرهــا عل

ــل  ــث قت ــش« حي ــي »داع ــم اإلرهاب التنظي

ــا واغتصــب وشــّرد عشــرات اآلالف،  ه في

النســاء  مــن  اآلالف  ــر  مصي ــزال  والي

.
ً
ــوال مجه واألطفــال 

تحمــل  ــي  ت ال املناســبة  ــذه  ه ب

ــرة  ي كب ــي  ومعان وقيمــة  ــة  خصوصي

ــة  خالص ــكات ال ــي والتبري ان ته ــه بال نتوج

ــم،  ــوريا والعال ــي س ــن ف ي ــوة اإليزيدي لألخ

ــة  بداي ــد  العي هــذا  يكــون  أن  ــن  ي آمل

ــي  ت وال جمعــاء  لإنســانية  ــدة  جدي

االنتصــار  ألجــل  ــا  ه طاقات وحــدت 

وأن  ــا،  كورون جائحــة  ــى  عل ــب  والتغل

 
ً
وســاما  

ً
فرحــا نيســان(  )شــهر  يكــون 

اإلنســانية((. ــى  عل

األربعاء األحمر ... تتمة
 .

ً
الهوّيــة، ومــازال مسلســل اإلجــرام مســتمرا

كّل تلــك األعمــال تحــدث تحــت مســمع ومــرأى 

االحتــالل الترـكـي املســتفيد الوحيــد مــن قمــع 

جديــدة  قديمــة  لسياســات   
ً
تنفيــذا الكــرد، 

)لــو كان للكــرد خيمــة فــي أفريقيــا لحاربناهــا( 

كبــرى  دوٍل  فصمــت  مقيــت،  دولــّي  وبتواطــؤ 

تركيــا  سياســات  عــن  تغاضيهــا  علــى  دليــٌل 

العدائيــة.

مقاتلــة«  كرديــة  »وحــدات  أن  كمــا 

فــي  والفــداء  البطولــة  مالحــم  أروع  ســطرت 

وجــه أعتــى تنظيــٍم إرهابــي, فتبــّوأ مــن خاللهــا 

اإلعــالم  فــي  رفيعــة  مكانــة  الكــردي  املقاتــل 

الدمــاء  وبفضــل   - وأصبحــت  العالمــي, 

الــرأي  تشــغل  الكرديــة  القضيــة   - الطاهــرة 

العــام الدولــي الــذي بــدأ وإن بشــكل خجــول 

تعدادهــم  يتجــاوز  الذيــن  ــرد 
ُ

الك يدعــم 

علــى  ويعيشــون  نســمة،  مليــون  األربعيــن 

أرضهــم التاريخيــة ومحرومــون مــن حقوقهــم 

مصيرهــم. تقريــر  حــّق  ومــن  املشــروعة, 

املراجع : 

 
ً
وفيلســوفا  

ً
ومفكــرا  

ً
شــاعرا خانــي  »أحمــد   -١

 / رســول  مصطفــى  الديــن  عــز  د.   ،»
ً
ومتصوفــا

.97 ص

محمــد  وكردســتان«،  كــرد  تاريــخ  »خالصــة   -٢

مطبعــة.  ط١996-4،  ص٢73،  زـكـي/  أميــن 

الناشــر: هوشــنك  بيــروت،  لبنــان –  بــرس،  كــرد 

كرداغــي.

3- املصدر السابق / ص ٥٥ 

4- »البدايــات واآلفــاق«، ســامي عبــد الرحمــن / 

ص 74 – 7٥ /، مطبعة كه ل – كوردستان آذار 

.١988

٥- املصدر السابق / ص 78  - 79 .

الحقيقــي  )موطنــه  األيوبــي  الديــن  »صــالح   -6

والــدور التاريخــي لأيوبييــن(«، عبــد الخالــق ســه 

و  للنشــر  كاوا   ،٢٠٠١ ط١-   ،4٢ ص   / ســام  ر 

التوزيــع.

7- »القضيــة الكرديــة ما�ضــي الكــرد وحاضرهــم 

النشــرة  الكرديــة الوطنيــة –  )جمعيــة خويبــون 

الخامســة(«، د. بلــه ج شــيركو/ ص39.

8- »خالصة تاريخ كرد وكردستان« / ص ٢٠6 .

9- »مجلــة الحــــــوار / العــددان 48 – 49/«،  ص 

٢٠   /عــام ٢٠٠٥.

ص    / كردســتان«  و  كــرد  تاريــخ  خالصــة   «  -١٠

.٢76

نحن والحروب   ... تتمة
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حــركات  وانتشــار  ــاردة،  ب ال حــرب  ال أجــواء  رغــم 

ــي،  املا�س القــرن  أواســط  ح،  املســل والكفــاح  التحــرر 

ــي كــردي  ــم سيا�س ــل ألول تنظي ــار املؤسســون األوائ اخت

ــي  السيا�س النضــال  ــق  طري 1957م،  عــام  ا  ســوري ــي  ف

ــي  ــي أجــزاء كردســتان الت اق ــي، دون ب ي الديمقراط الســلم

ــب النضــال  ــى جان ح إل ــرد الكفــاح املســل ـ
ُ

ــا الك ه ــار في اخت

ــم. والظل ــر  ي ن ال مــن  خــاص  لل  
ً
طريقــا ــي  السيا�س

ــم أينمــا  ه ــرد فيمــا بين ـ
ُ

ــي أن يتعاضــد الك أمــٌر طبيع

ــة،  تاريخي ــم  ومظال ــن  للغب تعرضــوا  ــا  لطامل ــوا،  كان

قــوٍم  ــاء  ن أب ــم  ه وألن مشــتركة،  ــجون  وش شــؤون  ــم  ه ول

ــش  ــخ وأرض يعي ــه تاري ــي ول ــه الثقاف ــه وتراث ــز بلغت يتمي

عــام  ــة  مئ ــذ  من السياســية  ــا  جغرافي ال لكــن  ــه؛  ي عل

 خاصــة؛ 
ً
ــم أوضاعــا ــى كل جــزٍء مــن مناطقه فرضــت عل

ــا  القضاي عــن  الدفــاع  ــمَّ  َه ا  ســوري ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك حمــل  إذ 

بمــا  حــوا  الدعــم ألشــقائهم وض الكردســتانية وقّدمــوا 

ــاول  ــي متن ــم ف ه ــذ عقــود، دون أن تكــون قضيت أمكــن من

ــة  األلفي ــات  بداي مــع   
ّ
إال ي  الكردســتان ــي  السيا�س األدب 

ــة. ي والدول ــة  اإلقليمي األوضــاع  ــر  غيُّ
َ
وت ــدة  جدي ال

ــة  ــوريا بخصوصي ــي س ــة ف ــة الكردي عــت القضي طبَّ
َ
ت

حــراك  سياســية ونضاليــة، مــن حيــث املطالــب وشــكل ال

حركــة االحتجاجيــة  واتخــاذ القــرار... ولكــن! مــع انــدالع ال

ــل، وطغــت  ــل بالناب حاب ــي ســوريا عــام 2011م، اختلــط ال ف

ــي  التغن موجــات  وركــوب  ــات  ومزاجي ــة  ان رن شــعاراٌت 

ــى عمــل أطــراٍف  بالرمــوز واملناســبات الكردســتانية عل

ومــع  ــة؛  ي حزب ــداٍت  أجن ــي  ف ــا  وتوظيفه ســورية  ــة  كردي

كان   ،
ً
عامــة الســوري  الشــأن  ــي  ف التدخــات  ب  ــعُّ

َ
ش

َ
ت

الشــأن  ــى  عل ي  ســلب مــدى  كردســتانية  أطــراٍف  ــر  ي لتأث

مــن  ــي  إيجاب ــب  جان ــه  ل كان  وإن  ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

محطــاٍت  بعــض  ــي  ف  
ً
خاصــة واملســاندة،  الدعــم  ــث  حي

. ــة ي مفصل

ــي ســوريا  ــة ف ــة الكردي ــة القضي هت خصوصي تشــوَّ

الكــردي  ــي  القوم ــة،  الديمقراطي )األمــة  ي  ــن مشــروع ي ب

ــي  ــرد ف ـ
ُ

ــن قســٍم مــن الك ي ــى حــد العــداء ب ي(، إل والكردســتان

ــي  ــي السيا�س حزب ــى املســتوى ال ــس فقــط عل ي ســوريا، ل

الزعمــاء  ليغــدوا   ،
ً
أيضــا ي  الشــعب املســتوى  ــى  عل ــل  ب

ــات  األيديولوجي ســيف  بينمــا  القديســين،  بمقــام 

ــى حــٍد  ــم إل ه ت ــرد ليفقــدوا بوصل ـ
ُ

ــى رقــاب الك مســلط عل

ــم. ه ــي أصاب ت ال مــن الشــروخ  العــدو  مــا، ويســتفيد 

ــا، حــٌق  ــي أفــكار ومشــاريع وتقديمه ــأس مــن تبن  الب

ــى  عل ا  شــموليته فــرض  ــي  ف ــة  ب املصي ولكــن!  ــي،  طبيع

حــادة  جــة  ممنه ــات  خطاب ــر  عب ــن،  اآلخري

خطابات ممنهجة...
ه خصوصية قضيتنا!

ّ
شو

ُ
ت

»األربعاء األمحر- ÇARŞEMA SOR«... عيد رأس السنة اإليزيدية
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حكومــة  ـــ 24 نيســان عــام 1915م، قامــت ال ــة ال ليل

ــرة  خي مــن   /200/ مــن  ــر  أكث باعتقــال  ــة  ي العثمان

ــي  ف األرمــن  املســؤولين  ــار  وكب ــن  املثقفي القــادة 

ــرة  ــة، وبعدهــا بفت ي حال القسطنطينية/اســتنبول ال

ــى  إل إرســالهم  ــم  وت غيرهــم،  ــات  املئ  
ً
أيضــا اعتقــل 

ــم  ه ــم تصفيت ــث ت ــي األناضــول، حي ــجون الداخــل ف س

ــر ذاك اليــوم لــدى األرمــن ذكــرى مؤملــة  . فاعتب
ً
جميعــا

ــم خــال أعــوام  ه ــي طال ــر عرق ــة وتطهي جــازر جماعي مل

1915-1918م.

قامــت   ،/105/ ـــ  ال الســنوية  للذكــرى  ــاًء  وإحي

ــي أجــراس كنائســها  ت ــا ال ه ــوار مدن ــا بإطفــاء أن ي أرمين

نيكــول  ــا  ه وزرائ ــس  ي رئ وزار  رعــت، 
ُ
ق

صــادف األربعــاء األول مــن شــهر نيســان حســب 

ي هذا العام، يوم األربعاء 15 نيسان  التقويم الشرق

ــوم »األربعــاء األحمــر-  ــادي، وهــو ي ــم املي مــن التقوي

ــة. ــد رأس الســنة اإليزيدي Çarşema Sor«، عي

رغــم  ــم،  العال ــي  ف ــون  اإليزدي ــرد  ـ
ُ

الك ــه  ب ــى  احتف

ــي  وف ــم  مناطقه مــن  ــد  العدي ــي  ف مآســيهم  اســتمرار 

مــن  العــام  هــذا  ــد  العي خــا  وقــد  جــوء،  الل ــدان  ل ب

ــاء  وب بســبب  ــة  جماعي ال واالحتفــاالت  التجمعــات 

ــة  ا الديمقراطي ــا، بينمــا هنأهــم مجلــس ســوري كورون

ــا:  ه في جــاء  خاصــة،  برســالٍة 

ــارك  ب ن ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل ــي  ف ــا  ن ))إن

ــه  ات مكون ــع  بجمي ســوريا  شــعب 
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