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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.

»نحتــاج إلــى اإلنســانية أكثــر مــن حاجتنــا لــآالت، نحتــاج إلــى اللطــف 
والدماثــة أكثــر مــن حاجتنــا للــذكاء، بــدون هــذه الخصــال ســيعم العنــف، 

ــع كل شــيء«                               تشــارلي شــابلن وســوف نُضي
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تفشي خطاب الكراهية يف سوريا... وللكُـرد نصيبٌ من التُهم والنعوت املسيئة!

يتذكــر  ــوراء،  ال ــى  إل بالعــودة 

ــة  الكراهي خطــاب  وجــود  بجــاء  ــرء  امل

املــوروث  ــه  نقل ــذي  وال ــن واملضمــر  املعل

ــا  إلين ــه  حوامل ــع  بجمي ــي  التاريخ

ــه  ي إل أضافــت  ومــا   ،
ً
ــا عموم كســوريين 

واســتبدادية  سياســية  ــات  أيديولوجي

ــك حــركات تمــرد  ــة وكذل الســلطة- الدول

. ــة عنفي

خافــة  ال مــن  التحــرر  بعــد 

ــد  عي وُب اإلســامية  ــة  ي العثمان

ــم  ه وال خطــاب  ال كان  االســتقال، 

الســوريين،  ــن  ي ب الســائد  هــو  ــي  الوطن

ــة  واملذهبي ــة  ني الدي حوامــل  ال ولكــن 

ــة  والعرقي ــة  والقومي ــة  والطائفي

 – ــة  واإليديولوجي ــة  واالجتماعي

وباســتغال   - 2 املتشــددة 

يف اهلاوية... »اهلوتة« من متنزه طبيعي إىل مقربة مجاعية
جماعــات  ــا  ه فت

َّ
خل ــة  جماعي ــر  مقاب

ــى  عل ســيطرت  متطرفــة  ــة  ي راديكال

ــي شــرق الفــرات مــن  ف مناطــق شاســعة 

ــن  واملفقودي ــا  حاي الض ــي  أهال ســوريا؛ 

فــرق  ــم؛  ه أحبائ عــن   
ً
ــرا خب ينتظــرون 

ــر  املقاب بعــض  ــى  عل ــر  تعث ــة  ي محل

ولكــن  ــراه،  ت ــا  م ــق  وتوث ــا  وتفتحه

ــات  ي وإمكان ــود  جه ــى  إل بحاجــة  املســألة 

ــي  ف ــة  مرضي ــج  نتائ ــى  إل للوصــول  ــرة  ي كب

ــي  وف ــن  املفقودي ــر  مصي عــن  الكشــف 

ــا. ه مرتكبي وماحقــة  ــم  جرائ ال ــق  ي توث

ــس  ت راي »هيومــن  منظمــة  أصــدرت 

2020م  ــو  أيار/ماي  4 ــخ  بتاري ــش«  ووت

ــي  »ف ــوان  تحــت عن  
ً
ــرا 5 تقري

عفرين حتت االحتالل: فوضى وفلتان وتفجريات، إعدام ووفيات، نساء عاريات، اختطاف واعتقاالت تعسفية، توطني واستيالء وسرقات وأتاوى، قطع غابات وأشجار
ــن/ عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت اســتهل 

ــره  تقاري أحــد  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن ــرة  ي وت إن  بالقــول: 

ــع  ــم تتراج ــن ل ــة عفري ــي منطق ــم ف جرائ ال

ــة  ي العدائ والسياســات  ــة،  أنمل ــد  قي

ــة...  متواصل ــا  ه ي أهال ضــد  جــة  املمنه

أي  وال  ــة  ي إيجاب ــوادر  ب ــاك  هن ــس  ي فل

تخــذ 
ُ
ت وال  الســائد،  الوضــع  ــي  ف انفــراج 

حــٍد  لوضــع  ــة  جه ــة  أي مــن  إجــراءات  ــة  أي

ــة  آمن لعــودٍة  ــر  ي تداب أو  ــاكات  ه ت لان

وجــه  ــل  لتجمي ــي  داع ال  ــن،  ري جَّ للُمه

وال  ومكشــوف،  ــٌح  قبي ــه  ألن ــال  االحت

ــا  ــى مســؤوليته عمــا يجــري بإرجاعه خل
ُ
ت

ــل  الفصائ مــن  العناصــر  »بعــض  ــى  إل

حة«. املســل

وقعــت  ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان ورصــد 

ــا: خصه مل ــي  ل ي فيمــا  ــار،  أي شــهر  خــال 

ى وفلتان وتفجيرات فو�ض

ســيارة  ــر  تفجي ــم  ت ــار،  أي  6 ــي  ف  -

»فرقــة  ميليشــيا  ــي  متزعم أحــد  تقــل 

ــز  ــي مرك ــراد« ف ــلطان م 8 الس

رات يطالنب بتشكيل جلنة حتقيق دولية نساء عفرين امُلهجَّ
تجمــع  ــران،  حزي  1 ــن  ي ن اإلث ــوم  ي

ــرات  ّج ــن امله العشــرات مــن نســاء عفري

ــة  ن بمدي املتحــدة  األمــم  مقــّر  أمــام 

إذ  ــة،  احتجاجي وقفــٍة  ــي  ف قامشــلو 

ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن ــددن  ن

تطــال  ــي  ت ال ــك  ل ت  
ً
خاصــة ــن،  عفري ــي  ف

ــا:  ه ي ــب عل ت
ُ

ــن يافطــات ك النســاء، وحمل

»خطــف املــرأة جريمــة ضــد اإلنســانية«، 

 
ً
نفســيا ــا  ه ب وتعذي ــرأة  امل »اغتصــاب 

اإلنســانية«،  ضــد  جريمــة   
ً
ا وجســدي

ــن  ي ــى القانون ــة مارقــة عل ــة التركي »الدول

ــا  ي، وجرائمه واإلنســان العــام  ــن  ي ي الدول

ا  ســوري وشــرق  شــمال  ــي  ف ــة  ي الدول

ــا  أم املاحقــة  4 تســتوجب 

ى املنطقة« ي عل رد، عفرين الربع األول من عام 2018م، إبان العدوان الترك ـ
ُ

»نماذج من ممارسات وخطاب الكراهية ضد الك
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النخــب السياســية النافــذة، اســتمرت 

ــه  ت وتغذي ــة  الكراهي خطــاب  ــاج  ت ان ــي  ف

القائمــة،  الصراعــات  مــع  بالترافــق 

اآلخــر  إقصــاء  محــاوالت  ــى  إل ترجــم  ُي ل

مــن  ــه  ائ إنه أو  وإضعافــه  جيمــه  وتح

ــزال  ت وال  اســتعانت  ــي  ت وال الوجــود، 

وإطــاق  ــل  التحاي أدوات  ــف  بمختل

ــف  والعن والقمــع  واألوهــام  الشــعارات 

ــا. ه ل املرســومة  األهــداف  ــى  إل للوصــول 

ــذات  ــد ال ــي خطــاب تمجي بشــكل أول

ــخوص  ش ــى  عل القدســية  وإضفــاء 

املتكــور  ــر  والتفكي ــة  معين ومقــوالٍت 

ــة  كراهي ــى  عل ــجع  ُيش النفــس  ــى  عل

نقــده  حظــة  ل  
ً
ــف، خاصــة ختل امل اآلخــر 

ــه.  ب ــول  القب عــدم  أو 

جياشــة  ال املشــاعر  ــك  ل ت ــدم  ت ــم  ل

ــة  االحتجاجي حركــة  ال ــات  بداي ــي  ف

ــوان  عن تحــت  جامعــة  ال 2011م،  عــام 

وخــال   ،
ً
ــا طوي والكرامــة«  ــة  حري »ال

املســتفحلة  الســورية  األزمــة  ســنوات 

ســوريا  ــي  ف ــة  الكراهي خطــاب  حمــل 

مختلفــة،  وباتجاهــات  ــة  ن متباي  
ً
ــا أوجه

ــات  خطاب أفــرزت  ــورة«  ث »ال ـــ  فال

ــف  ختل امل اآلخــر  ــل  تقب ال  ــة  اصطدامي

بالفســاد  ــة  وملوث هة  مشــوًّ ــت  ات وب

ــة،  واملذهبي ــة  والطائفي ــة  والعنصري

ــن  ي ب الســوريين  ــة  بوصل فتاهــت 

ــا،  ه ي ــا وحامل ــا وشــعاراتها ومآالته ه ن عناوي

ــم،  ه بين ــة  والكراهي حقــد  ال ليعشــعش 

جتمــع  ــن مختلــف شــرائح امل ي ــى ب ويتف�ش

ســوريا. ــات  ومكون

 
ً
مســرحا أصبحــت  ســوريا 

ــا  ه ل ــة،  خارجي قــوى  لصراعــات 

معقــدة  وتشــابكات  ــدادات  امت

ــزال املواطــن  ت ــت وال  وصفقــات، تجاهل

حقوقــه  ــه  ل ــان  وكي كإنســان  الســوري 

حكــٍم  نظــام  مــن  ــي  يعان ــة،  الطبيعي

إيجــاد  ــي  ف جــاٍد  ــر  غي اســتبدادي  ــي  أمن

ومعارضــٍة  ــد  ل الب ألزمــة  ــي  سيا�ش حــٍل 

ــة مشــتركة  ــة وطني مشــوهة فاقــدة لرؤي

خــارج  لل ــة  ن ومرته ــل  ب ال  جامعــة، 

أن  كمــا  والتفــكك،  الفســاد  ويســودها 

أو  املعــارك  اشــتداد  خــال  ــن  ي ب جان ال

عامــا 
َ
ت قــد  ســنوات  تســع  ــذ  من ــا  ه هدوئ

بوقــف   
ً
عامــة الســوريين  ــداءات  ن عــن 

حــوار  ال لغــة  ــى  إل ــكام  واالحت حــرب  ال

 عــن خطــاب 
ً
ــدا ــي، بعي حــل السيا�ش وال

ــف  العن ــى  عل حــض  وال ــة  الكراهي

. ــل لقت وا

ــرر  ب ــي ســوريا، األول ي ــان ف ثمــة خطاب

باالســتناد  ــي  واإليران ــي  الرو�ش الوجــود 

ــدى األمــم  ــى شــرعية حكومــة دمشــق ل إل

ــة  ي الذات اإلدارة  وجــود  ــن  ويدي املتحــدة 

ــى  ــا عل نه ــوريا وُيخّوِ ــرق س ــمال وش ــي ش ف

ــا بالشــروع  ــكا ويتهمه ــا مــع أمري تحالفه

ــش  جي ال أن   
ً
ا متناســي االنفصــال،  ــي  ف

ــا   مــن مناطقه
ً
ــحب مكرهــا الســوري انس

ــي  ف ــا  وتركه 2012-2013م  أعــوام  ــن  ي ب

ــي  وف حة  املســل امليليشــيات  ــة  مواجه

فاضطــر   ،
ً
الحقــا »داعــش«  ــة  مواجه

ــي  ف أنفســهم  عــن  للدفــاع  ــا  ه ي أهال

متطرفــة  ــة  ي إرهاب تشــكيات  ــة  محارب

عديدة من خال تأسيس قوات سوريا 

مــع  بالتعــاون  ــا  ودعمه ــة  الديمقراطي

لإلرهــاب  املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال

ــة،  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي ــادة  بقي

ا  ســوري ــى  إل ــكا  بأمري ــرد  ـ
ُ

الك ــأِت  ي ــم  فل

ــي  ف وســاعدتهم  ــت  تدخل ــي  ت ال ــي  ه ــل  ب

ــه  ــت في ــٍت تخل ــي وق ــش« ف ــة »داع مواجه

خطــاب  ــا ال ــم املعارضــة والنظــام؛ أم ه عن

ــل بوجــود  ــورة« يقب ث ــي فباســم »ال الثان

حــرب  أمــراء  يقودهــا  ميليشــيات 

ــة-  ــة وبحكومــة مؤقت وتنظيمــات قاعدي

إخــوان وحكومــة إنقــاذ- النصــرة ووجود 

ــواء  ــان وأج ــى والفلت ــم الفو�ش ــي، رغ ترك

ــق  ــي مناط ــائدة ف ــرام الس ــال واالج االقتت

ــة   منفصل
ً
ــا ي ــي باتــت عمل ا والت ســيطرته

ــا وتحــت  ــى تركي ــة إل ن عــن ســوريا ومرته

ــة  ا، بينمــا يعــادي اإلدارة الذاتي ســيطرته

 مــع خطــاب 
ً
ــا ــا باالنفصــال تماهي ويتهمه

ــان  خطاب ال هــذان  بالنتيجــة  أنقــرة... 

ــرد  ـ
ُ

الك ضــد  ــة  الكراهي ــى  عل يحضــان 

ــراء ودون وجــه   باالفت
ً
ــا ــي ســوريا عموم ف

حــق.

ــة عــدا عــن   خطــاب الكراهي
ً
إجمــاال

ــف،  ــض ومتخل ــاج فكــري مري ت ــه ان كون

ــات  وغاي سياســية  ــدات  ألجن ر  ــخَّ َس ُي

العــام  ــح  الصال ــي  ف ليســت  خاصــة 

ــة  نخب ســوى  ــه  حاب أص ــح  صال ــي  ف وال 

ــاع  ب األت عصــب  لشــّد  ــج  َج
َ

ؤ وُي ــة،  معين

ــن،  باآلخري اإلضــرار  نحــو  ــم  ودفعه

ــم  ت حصــر،  ال ال  ــال  املث ســبيل  ــى  عل

ـــ  ب ا  ســوري ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك وصــف  ــزال  ي وال 

ــر،  خنازي ال املاحــدة،  ــن،  ي ي »االنفصال

النظــام...«  مــع  ــن  املتحالفي الزنادقــة، 

»الوطــن  ــة  خيان ــم  ه ُت إلصــاق  ــدف  به

ــي  وبالتال ــم  ه ب ــن«  الدي أو  ــورة  ث ال أو 

ــم  ــدر دمه ــال ه ــم وإح ــتباحة أماكه اس

ديارهــم. مــن  جيرهــم  وته

 
ً
ــرا خطي ــة  الكراهي خطــاب  دام  ومــا 

ــه  ت إدان مــن  ــد  فاب ــع،  جمي ال ــى  عل

أي  تحــت  ــره  تبري وعــدم  ــه  ت ومحارب

ــه وأهدافهــم  ــح مروجي ظــرٍف كان، وفض

ــة  العنصري ومكافحــة  البغيضــة، 

ــل  جه ال ــة  ومحارب ــة،  والطائفي

ــح  ــٍي منفت ــم ووع ــر العل ــل، ونش والتجهي

ــل اآلخــر  ــذ االنغــاق والتشــدد ويقب ينب

ثقافــة  نشــر  ــي  ف ويســاهم  ــة  والتعددي

الســام  وإحــال  اإلنســان  حقــوق 

ي  والســع ــن،  ي املواطن ــن  ي ب واإلخــوة 

واملســاواة  ــة  حري وال الســلم  ــق  لتحقي

ــن  ي ــد وقوان ــة وفــق دســتوٍر جدي والعدال

ــة  الهوي ــراز  إب ــى  عل والعمــل  ــة،  عصري

ــاٍت  ي  عــن عصب
ً
ــدال ــة ب الســورية الوطني

ــة. وطني ــل  قب مــا 

إن هذه املهمة اإلنسانية والوطنية 

كل  ــق  عات ــى  عل تقــع  ــرة  ي كب مســؤولية 

ــي  ــي شــريف وصاحــب فكــٍر عقان وطن

وبالعمــل  ــد،  ل والب لإلنســان  محــب 

ــة  تعددي ــة  ديمقراطي ــٍة  دول ــاء  ن ب ــى  عل

الســوريين  ــع  جمي ــي  تحم ــة  مركزي ال 

ــم. حقوقه وتصــون 

ــة  حب وامل ــود  ال ــارات  عب ــق  فلنطل

ســورية  حــوارات  ــى  إل ى  ونســع ــا،  ن بين

وبمــا  ــت  كان أينمــا  هادفــة  ســورية   -

ــى  ــى مســتويات أرق ــى أن نصــل إل أمكــن، إل

ــن  ي ب والتواصــل  ــي  التعاط مــن  وأشــمل 

خــارج. وال الداخــل  ــي  ف الســوريين 

خطاب الكراهية ... تتمة

»20« منظمة اعالمية ومدنية وحقوقية ُتطالب األمم املتحدة بتشكيل جلنة تقصي حقائق خاصة بعفرين
ا  شــهدته ــة  دراماتيكي أحــداث  ــر  إث

 بعــد انفضــاح 
ً
ــن، خاصــة منطقــة عفري

ــي  أهال مــن   
ً
قســرا ــن  ي املغيب ــة  قضي

عــن  ــاء  ب األن ــوارد  وت ــن،  عفري منطقــة 

بمقــّر  ســري  ــجن  س ــي  ف ــات  عاري نســاء 

ــة،  ن املدي ــي  ف حمــزات«  »ال مليليشــيا 

ــة  ي ــة ومدن وجهــت /20/  منظمــة اعامي

)املرصــد  ــا  ه بين ســورية  ــة  وحقوقي

ــة  جمعي اإلنســان،  حقــوق  ل الســوري 

-فــرع  ــددة  امله الشــعوب  عــن  الدفــاع 

ــة...(،  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ ــا،  ي املان

ــو  ي انطون الســيد  ــى  إل  
ً
عاجــا ــداًء  ن

ــن العــام ملنظمــة األمــم  ــش األمي غوتيري

باشــيليت  ميشــيل  والســيدة  املتحــدة 

االنســان  حقــوق  ل الســامية  املفوضــة 

ــة  جن ل ــس  ي رئ ــرو  ي بين ــو  باول والســيد 

بســوريا،  ــة  املعني ــة  ي الدول ــق  التحقي

ــة  جن ل تشــكيل  »بضــرورة  ــه  في ــت  ب طال

خاصــة  ــق  حقائ لل ــي  وتق�ش ــق  تحقي

ترتكــب  ــي  ت ال ــاكات  ه ت واالن ــم  جرائ بال

ــي  ت ال املناطــق  مــن  وغيرهــا  ــن  عفري ــي  ف

ــد مــن  ــا...« و »ممارســة املزي ــا تركي ه تحتل

ــا  ه ــام بواجبات ــا للقي ــى تركي الضغــط عل

ــة  كدول بمســؤولياتها  ــوض  ه ن وال

ــة  حماي وال األمــن  ــن  تأمي ــي  ف ــال  احت

ــاء  ه إن ب ــا  تركي ــة  ب »مطال و  ــن«  ي ي للمدن

ي  الشــرع ــر  الغي العســكري  وجودهــا 

ــا  ه من خــروج  وال الســورية  املناطــق  ــي  ف

حة  املســل ــل  الفصائ مــن  ــا  ه مرتزقت مــع 

ــك  ل ت بوضــع  االمــن  ــس  مجل ــة  ب ومطال

ــن  حي ــة ل ي ــة الدول حماي املناطــق تحــت ال

للمشــكلة  شــامل  ــي  سيا�ش حــل  إيجــاد 

الســورية«.

ــى  إذ شــددت املنظمــات املوقعــة عل

ــة  ــم املرتكب جرائ ــاكات وال ه ت النــداء أن االن

منطقــة  ــي  ف ــَزل  ُع ال ــن  ي ي املدن بحــق 

بشــاعتها،  أوج  ــى  إل ــت  وصل ــن  عفري

للشــرائع  ــرام  احت أو  ــار  اعتب ــى  أدن دون 

ــة. والوضعي الســماوية 



3الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 320 /  أيار  2020 م - 2632ك قضايا وطنية

تركيا تنقل مواطنني سوريني إىل أراضيها ُلُتحاكمهم بتهم جائرة... دولة احتالل ُتخالف القوانني الدولية
ــن-  عفري منطقــة  ــال  احت ــذ  من

كــري  ــي  منطقت ــال  واحت 2018م،  آذار 

ــه/رأس  ي كان ســري  و  أبيــض  ي/تل  ســب

ــن – تشــرين األول 2019م، تواظــب  العي

ماحقــة  ــى  عل ــة  التركي الســلطات 

ــرد  ـ
ُ

الك املناطــق،  ــك  ل ت ــي  أهال ــاء  ن أب

العتقــاالت  ــم  عِرضه
ُ
وت  ،

ً
خاصــة ــم  ه من

مــن  ــا  ه أدوات ــر  عب كان  إن  تعســفية، 

ــى  إل ــم  ه نقل أو  الســورية  امليليشــيات 

اعتقــال  أو  ــم  ه ــة ومحاكمت التركي املــدن 

ــك  وذل ــا،  تركي ــي  ف ــم  ه من ــن  املتواجدي

ــي  القوم األمــن  ــد  )تهدي ملفقــة  ــم  ه ت ب

ــة،  ي إرهاب ــى منظمــة  إل ــي، االنتمــاء  الترك

ــى  عل ــاًء  ن ب ــخ(،  ال العمــد...  ــل  القت

ــا   عممه
ُ
وت ــا  تجمعه ومعلومــات  ــات  بيان

ــر األمــن  ــى دوائ ــة عل االســتخبارات التركي

لشــرطة. وا

ــة  ــت محكم ــال، قض ــبيل املث ــى س عل

ي 12 كانون األول 2019  هاتاي- التركية ف

ــي  أهال مــن  ــى ســبعة  ــد عل املؤب حكــم  بال

ــن  عفري راجــو«-  ــة  ناحي »عمــرا-  ــة  قري

أربعــة  ــى  عل  
ً
ــا /12/عام ــجن  وبالس

أفــادوا  ــم  ه أن رغــم  ــة،  القري مــن  ــن  آخري

انتزعــت  االعترافــات  أن  حكمــة  امل أمــام 

تعرضــوا  إذ  ــب،  التعذي تحــت  ــم  ه من

ــول  ل أي أواســط  ــم  ه ت قري ــي  ف لاعتقــال 

ــة  التركي االســتخبارات  ــل  قب مــن   2018

ــن  ي ن اث اعتقــال  ــم  وت ــا،  تركي ــى  إل ــوا  قل
ُ
ون

ــي  ــة واآلخــر ف ــي القري ــن )أحدهمــا ف آخري

.2018 آذار  ــذ  من  
ً
قســرا ــا  وأخفي ــا(  تركي

ــن  ــن م ــة مواطني ــل ثاث ــك اعتق وكذل

ــوا  قل
ُ
ــار 2018م، ون ــي شــهر أي ــدة جلمــة ف ل ب

ــجن  بالس ــم  ه ي عل حكــم  وال ــاي  هات ــى  إل

محكمــة  قضــت  كمــا  ســنوات،  ــع  أري

ــى  عل ســنوات  ســت  ــجن  بالس ــس«  »كل

ــة  ــة مــن قري ــي إعاقــة ذهني عان مواطــن ُي

ــذي اعتقــل  ــل وال ب ل ب ــة  ــودان – ناحي عب

2018م. ــي  الثان ــون  كان أواخــر 

واألمــن  االســتخبارات  أن  وُيذكــر 

ــي  ف ــر  عث ُي كــردي  أي  تعتقــل  ــا  تركي ــي  ف

ــل  ملقات واحــدة  ــى صــورة  عل ــو  ول هاتفــه 

ــة، ويحكــم  ــات الكردي ــة مــن الراي أو لراي

ــع  أرب عــن  يقــل  ال  بمــا  القضــاء  ــه  ي عل

ــي  ف واألخطــر  ــجن.  الس مــن  ســنوات 

ــن  ــن عفري ــابين م ــل ش ــم ترحي ــر أن ت األم

ــة  ــى هيئ ــليمهما إل ــا وتس ــي تركي ــا ف عتق
ُ
ا

ــا  ــب لتحكــم عليهم ــي إدل ــر الشــام ف تحري

باإلعــدام.

بحــق  االعتقــاالت  تتواصــل  وإذ 

 /40/ ناشــدت  ــا،  تركي ــي  ف الســوريين 

ســورية  ــة  وحقوقي ــة  ي مدن منظمــة 

للدراســات  ــن  ي ليكول )مركــز  ــا  ه بين

ــة  ي ــة القانون ــة، الهيئ واألبحــاث القانوني

لإلعــام  الســوري  املركــز  ــة،  الكردي

نيســان   25 ــي  ف ــر...(،  ي التعب ــة  وحري

ــرش  ي غوت ــو  ي أنطون الســيد  2020م، 

والســيدة  املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي

الســامية  املفوضــة  باشــليت  ميشــال 

التدخــل  أجــل  مــن  اإلنســان،  حقــوق  ل

ــر  لوقــف محاكمــات تعســفية بحــق أكث

ــجون  ــي الس ف  
ً
ا  ســوري

ً
مــن/90/ محتجــزا

ــة. لتركي ا

ــا  »خوفه ــى  عل املنظمــات  أكــدت 

 90 مــن  ــر  أكث ــر  مصي حــول  الشــديد 

ــى  إل ــم  ه ل تحوي ــّم  ت  
ً
ا ســوري  

ً
محتجــزا

ــرة  األخي األشــهر  ــي  ف ــة  التركي حاكــم  امل

ــرات  مــن العــام2019، بعــد أن أمضــوا فت

ــي  األرا�ش ــى  عل مختلفــة  اعتقــال 

ــر  غي احتجــاز  مراكــز  داخــل  ة  الســورّي

مــن  ــل  فصائ ــا  ه ي عل تشــرف  رســمية 

الســوري/املعارض(  ــي  الوطن ــش  جي )ال

و  الســوري«،  ــاف  ت لإلئ ــع  التاب

ــن ســوريين  ي ــت مواطن »االعتقــاالت طال

ــم  ه من مختلفــة  ــة  إثني ــات  خلفي مــن 

مــن  التحقــق  ــم  ت وقــد  وكــرد(،  )عــرب 

ــة  معامل ســوء  ــى  إل ــم  ه من عــدد  تعــّرض 

ــم تحــت الضغــط  ه ــزاع اعترافــات من ت وان

ــى  إل ــم  ه نقل ــل  قب ا  ســوري ــي  ف واإلكــراه 

ــة«. التركي ــي  األرا�ش

ــا  ه أن املنظمــات  حــت  أوض كمــا 

ــد  تفي ــدة 
ّ

مؤك معلومــات  ــى  عل ــت  حصل

ــوان  ــجن »حل ــى س ــن إل ي ــل املعتقل بتحوي

ــي  ف ــن  الكائ  »Hilvan/هيلڤــان ــق/  املغل

ــى  إل ــم  ه ل وتحوي ــة،  التركي ــا  أورف ــة  والي

 ،)AĞIR CEZA MAHKEMESİ( محكمة

ــم:  ه ل ــة  ي التال امــات  االته ــه  وتوجي

ــة،  التركي ــة  الدول بوحــدة  »اإلخــال 

ــا  ه ب )القصــد  ــاد  ب ال ــة  تجزئ ــة  محاول

ــة  ي إرهاب ملنظمــة  االنتمــاء  ــا(،  تركي

ا  ســوري قــوات  ــا:  هن )القصــد  حة  مســل

الديمقراطية ووحدات حماية الشــعب 

ــم  ت ــث  حي العمــد«،  ــل  القت ــخ(،  YPG..أل

ــاء  وب بســبب  حاكمــة  امل موعــد  ــل  تأجي

ــا. كورون

ا:  ــي مناشــدته وأضافــت املنظمــات  ف

ــى  إل ســوريين  ــن  ي مواطن نقــل  »إّن 

أمــام  ــول  للمث ــة  التركي ــي  األرا�ش داخــل 

أي  ــوا  يرتكب أن  دون  مــن  ــا،  محاكمه

ــا أو  ه ــق مواطني ــا أو بح ه ــى أراضي ــرم عل ج

ــن  ي ــق قوان ــم، وتطبي ــرار بممتلكاته االض

الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة 

ــى  وعل ــة،  ي الدول واألعــراف  ــن  ي للقوان

ــكاب مخالفــات أو  ــم قامــوا بارت ه فــرض أّن

ــي  حاكــم الســورية ه ــم مــا، فــإّن امل جرائ

ــة.  ــة االختصــاص وليســت التركي صاحب

ــة  ــر دول ب عت
ُ
ــة ت ــة التركي ــث أّن الدول وحي

ــة  حال ل ــا  ه إعان عــدم  رغــم   - ــال  احت

ا التصرف  يه ــي عل االحتــال بعــد- فينبغ

ــي  ف ــا  ه ي عل ــواردة  ال لالتزامــات   
ً
وفقــا

ــا  اتفاقيــات جنيــف األربعــة وبروتكوالته

ــة  دول ــى  عل حظــرت  ــي  ت وال  ،1949 لعــام 

ــي  جماع ال ــري  جب ال النقــل  ــال  االحت

أو  ــن  ي حمي امل ــخاص  لألش الفــردي  أو 

ــي  ــى أرا�ش ــة إل حتل ــي امل ــم مــن األرا�ش ه نفي

ــة  ــي أي دول ــى أرا�ش إل أو  ــال  ــة االحت دول

ــا  أي ــة،  ل محت ــر  غي أو  ــة  ل محت أخــرى، 

ــة  ــادة 49 مــن االتفاقي ــه )امل ــت دواعي كان

ــة  ــات املوقع ــت املنظم ــة(«.  وطالب الرابع

ــة  التركي حكومــة  ال ــى  عل »الضغــط  ـــ  ب

بحــق  التعســفية  حاكمــات  امل لوقــف 

مــن  ــم  ه نقل ــّم  ت ــذي  ال ــن  حتجزي امل

واملنظمــات  جــان  لل الســماح  ســوريا، 

ــدة واملســتقلة بالوصــول  حاي ــة امل الدولي

ى حيثيات  ــن والوقــوف عل حتجزي ــى امل إل

وذوي  ــي  ألهال الســماح  ــة،  حادث ال

ــن،  حتجزي مــع امل بالتواصــل  ــن  ي املعتقل

ــى  إل ــم  ه ــن وإعادت حتجزي اإلفــراج عــن امل

الســورية«. ــة  الدول ــي  أرا�ش

حكوم عليهم لدى قضاء والية هاتاي التركية« »معتقلوا قرية عمرا- عفرين امل

تنديداً بتحركات تركيا غري القانونية يف حوض املتوسط وتدخلها يف ليبيا
مصــر  ــة  خارجي وزراء  عقــد 

واإلمــارات  وفرنســا  ــرص  وقب ــان  واليون

ــار  ــن 11 أي ــوم اإلثني ــد، ي ــن بع  ع
ً
ــا اجتماع

التطــورات  »آخــر  ــه  في وناقشــوا   ،2020

البحــر  شــرق  ــي  ف ــق  للقل ــرة  ي ث
ُ
امل

مــن  عــدٍد  ــى  إل باإلضافــة  املتوســط، 

الســام  ــدد  ه ُت ــي  ت ال ــة  اإلقليمي األزمــات 

املنطقــة«.  ــك  ل ت ــي  ف واالســتقرار 

 
ً
ا ي بيان خما�ش صدر عن االجتماع ال

ــة  خارجي ال وزراء  ــه  في أعــرب   ،
ً
ــا ختامي

ــي  حال ــد ال ــم إزاء التصعي ــغ قلقه ال عــن ب

ــي  ف والتحــركات االســتفزازية املســتمرة 

شــرق املتوســط.

ــة  ـــ »التحــركات التركي ــوزراء ب ــدد ال ون

املنطقــة  ــي  ف ــة  جاري ال ــة  ي القانون ــر  غي

خالصــة  ال ــة  4 االقتصادي
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ــا اإلقليمية،  ــة قبــرص ومياهه جمهوري ل

ــون  ــح للقان ــاك صري ه ت ــن ان ــه م ــا تمثل بم

املتحــدة  األمــم  ــة  التفاقي  
ً
وفقــا ــي  الدول

ــوزراء  ال »أدان  و  البحــار«،  ــون  لقان

ــا  تركي ــاكات  ه ت ان تصاعــد  ــك  كذل

ــي  ف بمــا  ــي،  ان اليون جــوي  ال للمجــال 

ــة  املأهول املناطــق  فــوق  ــق  ي التحل ــك  ذل

ــون  للقان ــاك  ه ت ان ــي  ف ــة  اإلقليمي ــاه  واملي

ــوزراء  ــى ذلــك، أدان ال  عل
ً
ــي. وعــاوة الدول

ــن مــن قبــل  ــج للمدنيي منه
ُ
االســتغال امل

ــور  عب نحــو  ــم  لدفعه ي  والســع ــا  تركي

ــة  ي ان اليون ــة  والبحري ــة  البري حــدود  ال

ي«. شــرع ــر  غي بشــكل 

ــرام  باالحت ــا  تركي ــوا  ب طال كمــا 

ــا  ــدول وحقوقه ــة ال ــيادة كاف ــل لس الكام

ــي  ف ــة  البحري ــا  مناطقه ــي  ف الســيادية 

املتوســط. البحــر  شــرق 

ــن  ي ــي التفاهــم ب وبخصــوص مذكرت

ــا،  ي ليب الســراج-  ــز  فاي وحكومــة  ــا  تركي

ــي  ف ــة  البحري حــدود  ال ــن  ي تعي بشــأن 

التعــاون  وبشــأن  املتوســط  البحــر 

ــي  ف ــن  ي املوقعت والعســكري  ــي  األمن

ــوزراء  ال أعــاد   ،2019 ــي  الثان تشــرين 

مــع  »تتعارضــان  أنهمــا  ــى  عل ــد  التأكي

ــذي  ال الســاح  ــي وحظــر  الدول ــون  القان

ــا، كمــا  ــى ليبي تفرضــه األمــم املتحــدة عل

ــار  ــي«. وأش ــتقرار اإلقليم ــان االس قوض
ُ
ت

ــى أن مذكــرة التفاهــم بشــأن  إل ــوزراء  ال

البحــر  ــي  ف ــة  البحري حــدود  ال ــن  ي تعي

الســيادية  حقــوق  ال ــك  ه تنت املتوســط 

ــون  قان مــع  تتفــق  وال  ــة،  ث ال ث ــدول  ل

ــا أي  ه ي ــب عل تترت البحــار، وال يمكــن أن 

ــة. ث ال ث  
ً
دوال تخــص  ــة  ي قانون ــار  آث

التدخــل  بشــدة  ــوزراء  ال أدان  كمــا 

ــوا  وحث ــا،  ي ليب ــي  ف ــي  الترك العســكري 

حظــر  ل الكامــل  ــرام  »االحت ــى  عل ــا  تركي

ــن  ي ل ــي ووقــف تدفــق املقات الســاح األمم

ــا  مل ــا،  ي ليب ــى  إل ا  ســوري مــن  ــب  األجان

الســتقرار  ــد  تهدي مــن  ــك  ذل يشــكله 

ــك  وكذل ــا  أفريقي ــي  ف ــا  ي ليب جــوار  دول 

تمخــض  مــا  ــار  أث وقــد  ــا«.  أوروب ــي  ف

أنقــرة  غضــب  املذكــور  االجتمــاع  عــن 

مــن  ــد  العدي لســان  ــى  عل ــرت  عب ــي  ت ال

الشــديد،  ــا  امتعاضه عــن  ا  يه مســؤول

ــج  نتائ الســراج  حكومــة  رفضــت  كمــا 

بنغــازي-  ــت  رحب بينمــا  االجتمــاع، 

ــر  حفت واملشــير  ــي  النياب ــس  جل امل

ــة  ــة والغربي ــدول العربي ــن ال ــد م والعدي

ــه.  عن الصــادر  ــان  والبي باالجتمــاع 

دوٍل  ورفــض  ــراض  اعت ورغــم 

حكومــة  ــا ل ــا تواصــل دعمه ــدة، تركي عدي

ــكٍل  ــل بش ــا وتتدخ ــي ليبي ــراج ف ــز الس فاي

ــك  وكذل ــة،  الليبي األزمــة  ــي  ف ســافر 

الغــاز  عــن  ــب  التنقي بأنشــطة  تســتمر 

ــرص. لقب ــة  اإلقليمي ــاه  املي ــي  ف

تنديداً بتحركات ... تتمة

 
ً
رســالة ــن  ه ووجَّ ــي«...  األمم القضــاء 

العــام  ــن  األمي ــش  غوتيري ــو  ي انطون ــى  إل

ميشــيل  و  املتحــدة  األمــم  ملنظمــة 

حقــوق  ــة الســامية ل باشــيليت املفوضي

ــة  جن ل ــس  ي رئ ــرو  ي بين ــو  باول و  االنســان 

ــن  ب طال بســوريا،  خاصــة  ال ــق  التحقي

 : ـــ ب ــا  ه في

حــّدٍ  لوضــِع  الفــورّي  1-التحــّرك 

ــي عفرين   ف
ُ

ــي تحــدث ــاكات الت ه ت ــكّلِ االن ل

ــن والكشــِف  ــر مــن عامي ــى مــدى أكث عل

ــي  ــات ف ب ــر النســاء الكــرد املغّي عــن مصي

حة  ــل املســل ــجون ومعتقــات الفصائ س

وتحريرهــن  ــّي  الترك ــال  لاحت التابعــة 

.
ً
فــورا

ــٍة  ّي دول ــٍق  تحقي ــة  جن ل 2-تشــكيل 

ــي  ت ال ــم  جرائ ال ــى  عل ــاِة  جن ال ملقاضــاِة 

ــب  ــٍل واختطــاٍف وتعذي ارتكبوهــا مــن قت

ــن. عفري ــي  ف الكــرد  النســاء  بحــِق 

مؤسســات  بدخــوِل  3-الســماح 

منطقــة  ــى  إل ــة  مصداقّي ذات  ــة  اعامّي

ــة  بموضوعّي ــق  حقائ ال لنقــل  ــن  عفري

ــر الــذي يعيشــه مــن  وصــورة الواقــع املري

ــا. ه في األصــاء  ــا  ن أهل مــن  ــى  تبق

وإخــراج  ــّي  الترك ــال  االحت ــاء  ه 4-إن

عــودٍة  وضمــان  املتطرفــة  ــل  الفصائ

ــى  إل ــن  ّجري امله ــا  ه ألهل وكريمــٍة  ــٍة  آمن

. ــم أرضه

حة  املســل ــع  جامي امل  
ُ

ــف 5-تصني

الئحــِة  ــى  عل ــن  عفري ــى  عل املســيطرة 

ــه. ــذي تمارس ــلوك ال  للس
ً
ــا ــاِب وفق اإلره

ــن  عفري ــي  ف يحــدث  »مــا  ألن  ــك  وذل

لإلنســان  ــّي  الطبيع حــق  ال ــف  يخال

ــن  ي القوان مــن  ــة  جمل ــك  وكذل ــاة  حي بال

ــا«- حســب  ه ــة ومن ّي الدول والتشــريعات 

ــان: البي

حقــوق  ل ــّي  العالم اإلعــان   -

ــي  ف  
ً
ــا ّي دول اعتمــاده  ــّم  ت ــذي  ال اإلنســان 

ــادة  امل ب وورد   1948/12/10 ــي  ف ــس  باري

ــه »ال يجــوز إخضــاُع أحــد  خامســة من ال

ــة  العقوب أو  ــة  للمعامل وال  ــب  للتعذي

ــة 
َّ
حاط ال أو  الاإنســانية  أو  القاســية 

ي املادة التاسعة: »ال يجوز  بالكرامة. وف

ــه  نفُي أو  جــُزه  ح أو  إنســان  أِيّ  اعتقــاُل 

ــة عشــرة: »ال  ي ــادة الثان ــي امل «. وف
ً
ــفا تعسُّ

ّي  ــف تعسُّ ــل  لتدخُّ أحــٍد  ــُض  تعري يجــوُز 

ــي شــؤون أســرته  خاّصــِة أو ف ــه ال ــي حيات ف

حمــاٍت  ل أو مراســاته، وال  أو مســكنه 

ــخص  ــكِلّ ش ول تمــسُّ شــرفه وســمعته. 

ــل  مث مــن  ــوُن  القان ــه  يحمي أن  ــي  ف حــقٌّ 

حمــات«. ال ــك  ل ت أو  ــل  التدخُّ ــك  ذل

ــّي  الدول ــّي  جزائ ال ــون  القان ــر  ب اعت  -

النســاء  ــجن  »س الســابعة  ــادة  امل ــي  ف

ــداء  واالعت واســترقاقهن  ــن  ه ب وتعذي

اإلنســانّية  ضــدَّ   
ً
جريمــة شــرفهن  ــى  عل

ــّي«. الدول ــون  القان ــا  ه ي عل عاقــب  ُي

- نّصــِت املــادة الســابعة والعشــرون 

 1949 لعــام  ــف  جني ــة  اتفاقي مــن 

ــن  ي ي ــخاص املدن ــة األش املتعلقــة بحماي

ــرام  االحت وحــق  األحــوال  ــع  جمي ــي  ف

ــة والدينية  لي لشــرفهم وحقوقهــم العائ

بشــكل  ــم  ه ت معامل ويجــب  ــم  ه وعادات

ووردت  العنــف«.  أعمــال  ضــد  خــاص 

ــة  املعامل تحظــر  وأحــكاٌم  مــواٌد  ــا  ه في

الكرامــة  ــى  عل ــداء  واالعت القاســية 

. ــخصية لش ا

ــة  جمعي ــه ال ــذي أصدرت - اإلعــان ال

 19٧4 عــام  املتحــدة  لألمــم  العامــة 

واألطفــال. النســاء  ــة  بحماي ــق  املتعل

ــّي للقضــاء  ــادئ اإلعــان العالم - مب

ســنة  لعــام  ــرأة  امل ضــد  ــف  العن ــى  عل

1993

ســيداو  ــة  اتفاقي ــي  ف ــات  توصي  -

النســاء. بأوضــاع  املتعلقــة 

ــن  عفري نســاء  ــان  ي ب وشــدد 

ــة  البصري ــة  األدل أن  ــى  عل ــرات  جَّ ه
ُ
امل

ــى  إل  
ً
إضافــة وصــور(  ــة  فيدي )مقاطــع 

ــة  اليومّي ــار  واألخب ــر  التقاري »عشــرات 

تقــوم  ــي  ت ال واملمارســات  ــم  جرائ ال عــن 

ــاِت  ه بتوجي حة  املســل جموعــات  امل ــا  ه ب

ــي  ه ــّي«،  الترك ــال  االحت ســلطاِت  مــن 

ــي  ات العصاب للســلوِك  ــّي  إضاف ــٌد  »تأكي

ــا  ه ت ــذ أن احتل ــذي يحكــُم املنطقــة من ال

ــة  ّي ــت خــارج األطــر القانون ات ــا، إذ ب تركي

ــى  أدن ــا  ه في ــى  راع
ُ
ت وال  ــٍوٍع،  ن أّي  مــن 

ــة،  واألخاقي اإلنســانية  ــارات  االعتب

للمنظمــاِت  مخــٍز  صمــٍت  وســط 

ــة«. األممّي واملؤسســات  ــة  ّي الدول

ــِل  »الفصائ أن  ــى  عل ــان  البي وأكــد 

ــي  ه باملنطقــة  املوجــودة  حِة  املســل

درجــاِت  ــى  أدن ــك  تمتل ال  ــاٌت  كيان

أنقــرة  أداة  ــي  وه ــة،  ّي القانون ِة  الشــرعّي

ــر  جي ا وته واســتباحته ــن  ــال عفري الحت

80% من أهلها الكرد األصاء، وليعيَش 

ــارس  م
ُ
ــٍر ت ي ــجٍن كب ــي س ــم ف ه ــى من ــن تبق م

ــل  ــم، مــن قت جرائ ــواع ال ى أن ــم شــّت ه بحّق

وســرقات  ــب  وتعذي ــجن  وس واختطــاف 

ــم«. ه ي عل والغرامــاِت  ــاواِت  اإلت وفــرِض 

ممارســات  أن  ــى  إل  
ً
منوهــا

النســاء  ضــد  حة  املســل جموعــات  امل

ــكّل  ل »مخالفــة  ل 
ّ
تشــك ــات  الكردي

ــكّلِ القوانين   ل
ً
 صارخــا

ً
ــاكا ه ت الشــرائع وان

ــة،   واألعــراف االجتماعّي
ً
ــا ّي املعتمــدة دول

ممارســة  عــن  ــيء  ب�ش ــف  يختل وال 

ــي اســتعباد  ــّي« ف مرتزقــة »داعــش اإلرهاب

ــن وممارســة كّل  ــان كرامته ه النســاء وامت

ضدهــن«. العنــف  ــواع  أن

ســيد  ــي  الدول الصمــت  ــزال  ي وال 

ــي  ف الســائدة  األوضــاع  ــال  حي املوقــف 

ــات  ــن ومــا يحــدث للنســاء والفتي عفري

ــجون  ــال الس بشــكل خــاص، وكذلــك حي

ــاء  ن أب مــن   
ً
قســرا ــن  ي غيب

ٌ
وامل الســرية 

املنطقــة.

نساء عفرين ... تتمة
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حــوري  ــم  ندي ــم  بقل  
ً
معــدا ــة«،  الهاوي

ــم  ت ــز.  ليون وجــوش  ــي  الكيال ســارة  مــع 

ــة  »الدول ــم  تنظي أن  ــى  عل ــه  في ــز  التركي

ــي   ف
ً
اإلســامية- داعــش« اســتخدم حفــرة

ــص  ــع للتخل ــوريا كموق ــرق س ــمال ش ش

ــن اختطفهــم  ــخاص الذي مــن جثــث األش

احتجزهــم. أو 

أواخــر 201٧، بعــد طــرد داعــش مــن 

ــس  ت املنطقــة، اســتطاعت »هيومــن راي

حفــرة  ال لتفقــد  املوقــع  ــارة  زي ــش«  ووت

يعيشــون  ــخاص  أش ــى  إل والتحــدث 

املعروفــة  حفــرة  ال ــي  وه جــوار،  ال ــي  ف

ــر  كيلومت  85 بعــد  ــى  عل ــة«،  »الهوت ـــ  ب

مــن  بالقــرب  الرقــة،  ــة  ن مدي شــمال 

تحــت   
ً
ــا ي حال الواقعــة  »ســلوك«  ــدة  ل ب

وامليليشــيات  ــي  الترك ــش  جي ال ســيطرة 

ــه. ل ــة  ي املوال الســورية 

لســكان   
ً
»وفقــا ــر:  التقري ذكــر 

ــر 
ّ
توف ــة  الهوت حفــرة  ــت  كان ــن،  ي ي محل

جافــة  ال الســهول  مــن   
ً
رائعــا  

ً
مــاذا

للنزهــات   
ً
ــا ومكان الرقــة،  شــمال 

مــكاٍن  ــى  إل ــت  تحول ــا  ه ولكن ــة«.  ي ل العائ

ــث  جث ل ــة  جماعي ــرة  مقب ــى  إل مرعــب، 

وســكان  الســوري  ــش  جي ال مــن  ــود  جن

»داعــش«،  ـــ  ل ــن  معارضي ــن  ي ي محل

 2013 ــن  ي »ب وقــال:  ــم.  التنظي ــم  أعدمه

و2019، اختطــف داعــش واحتجــز آالف 

مســاحات  ــل  احت عندمــا  ــخاص  األش

ســوريا،  ــي  ف ــي  األرا�ش مــن  شاســعة 

ــوا  يزال ال  أو  أعِدمــوا  ــم  ه من ــر  ي الكث

مفقودين«. وأضاف: »عندما بدأ النزاع 

ــدأت  ب  ،2011 مــارس/آذار  ــي  ف الســوري 

كمــكان  ــة  الهوت عــن  قصــص  تنتشــر 

ــي  ف ــا  ه ــغ عن ِل ب
ُ
أ ــة  ــث. أول حال جث ــي ال لرم

ــتولت  ــد أن اس ــبتمبر/أيلول 2012، بع س

حة  مســل متطرفــة  إســامية  جماعــة 

ــة القادســية«... باإلضافــة  ــى »كتيب تدع

ــن، قــال ســكان  ي ــود حكومي ــل جن ــى قت إل

ــت  قتل القادســية  ــة  ب كتي إن  ــون  ي محل

مــع  بالتعــاون  ــم  ه اتهمت ــن  ي ي مدن أيضــا 

الســورية«.  حكومــة  ال

ــل  قبي القادســية  ــة  ب كتي ــت  انحل

ــا  ه ي ل ســبتمبر/أيلول 2012، وانضــم مقات

جماعــات األخــرى، معظمهــم  ــى تلــك ال إل

املرتبطــة  النصــرة«  ــة  ه »جب ــى  إل

ــاك  . وهن
ً
ــى داعــش الحقــا بالقاعــدة، وإل

 
ً
ــا ــق« أيض ح ــار ال ــة »أنص ــهادة أن كتيب ش

صــت 
ّ
ــل أبيــض وتخل ــي ت  ف

ً
ــا ــت جندي قتل

ــة. الهوت ــي  ف ــه  جثت مــن 

مــارس/آذار  ــي  »ف ــر:  التقري وقــال 

حة  مســل جماعــات  اســتولت   ،2013

ــى  عل الســورية  حكومــة  لل معارضــة 

عــدة  جــوم  اله قــادت  الرقــة.  ــة  ن مدي

جماعــات  ــا  ه بين مــن  مجموعــات، 

»أحــرار  ــل  مث متطرفــة،  إســامية 

ــة  و«كتيب النصــرة،  ــة  ه وجب الشــام«، 

ــة  ــات تابع ــان«، وجماع ــن اليم ــة ب حذيف

ســقوط  بعــد  حــر.  ال الســوري  ــش  جي لل

ــم  ل عــددا  املهاجمــون  ــل  قت ــة،  ن املدي

وعناصــر  ــود  جن ال مــن  بعــد  حــدد  ُي

ــم  بعضه وأعدمــوا  ــن،  ي حكومي ال األمــن 

مــا  ــر.  تقاري بحســب  استســامهم  بعــد 

ــزال  ــم ال ي ه جثث ــة املطــاف ل اي ــي نه حــدث ف

. مجهــوال«

ــدأ »داعــش«   مــن نيســان 2013 ب
ً
ــدءا ب

ــيطرة  ــدادي بالس ــو بكــر البغ بزعامــة أب

األشــهر  وخــال  الرقــة،  ــة  ن مدي ــى  عل

ــل  وقات اســتحكامه  مــن  عــزز  ــة  ي التال

طريقــه؛  اعترضــت  ــي  ت ال جماعــات  ال

ــك،  ذل »خــال  ــر  التقري كشــف  إذ 

وأعــدم  ب 
ّ

وعــذ ــى  وأخف داعــش  خطــف 

ــن  ي حفي والص النشــطاء  عشــرات 

ــن  املعارضي ــن  ي ل واملقات الســوريين، 

ــن  ي ــن وعامل ي ي ــن دول ي حفي لداعــش، وص

ــَق  ل ت ت ــم  ل إنســانية.  منظمــات  ــي  ف

ــا  حاي الض هــؤالء  ــات  عائ مــن  ــد  العدي

ــا«.  ه أحبائ ــر  مصي عــن  معلومــات  أي 

ــي  الثان ــون  يناير/كان ــول  »بحل وأضــاف 

ــى  عل ســيطرته  داعــش  عــزز   ،2014

ــي  الرقــة وفــرض أســلوبه االســتبدادي ف

ــط  حي ــف امل ــة والري ن ــى املدي حكــم عل ال

ــم  التنظي ــذ  ّف ن الســيطرة،  لفــرض  ــا.  ه ب

ــي  ف العامــة  الســاحات  ــي  ف إعدامــات 

ــدأ ســكان  جــاورة«. وب ــدات امل الرقــة والبل

ــي  ــأن داعــش كان يرم الرقــة يشــتبهون ب

وتأكــد  ــة،  الهوت ــي  ف ــث  جث ال بعــض 

ــة  أجوب ســماع  ــدى  ل ــك  ذل مــن  البعــض 

الدواعــش. بعــض 

 ،2015 ــران  يونيو/حزي  14 ــول  بحل

الشــعب  ــة  حماي وحــدات  اســتولت 

ــد مــن القــرى  ــدة ســلوك والعدي ل ــى ب عل

يوليو/تمــوز  ــي  ف  ،
ً
ــرا وأخي ــا،  ه ب حيطــة  امل

ــس  ت راي »هيومــن  ــق  فري دخــل   ،201٧

وتوجــه  ســوريا  شــرق  شــمال  ــش«  ووت

ــة.  الهوت نحــو 

ــر  تقاري »بحســب  ــر:  التقري وذكــر 

عــن  ــون  ي محل ســكان  ــغ  ل أب ــة،  إعامي

ــرة  حف ــي ال ــود ف ــاء الوق ــش بإلق ــام داع قي

رائحــة  إلخفــاء  ــا  ه في ــار  ن ال وإشــعال 

ــم  ــدا أن املوقــع ل ــى األقــل ب ــث... عل جث ال

ــم  ل داعــش  وأن  ــب،  للتخري يتعــرض 

جرائمــه«. طمــس  يحــاول 

عــاد   ،2018 ســبتمبر/أيلول  ــي  وف

ــى  إل ــش«  ووت ــس  ت راي »هيومــن  ــق  فري

ــل  ي التحل ــر  ي خب مــع  ــرة  امل هــذه  ــة.  الهوت

ــذ  ــة من ــذي كان يراقــب الهوت ــي، ال املكان

.2014

األول  أكتوبر/تشــرين   9 ــي  ف

حة  املســل القــوات  اجتاحــت   ،2019

الســورية  وامليليشــيات  ــة  التركي

شــرق  شــمال  ــي  ف أراض  ــا  ه ل ــة  ي املوال

ســلوك  ــدة  ل ب ــى  عل فســيطرت  ســوريا، 

ــة. الهوت موقــع   
ً
ــا ضمن ــا،  ومحيطه

ــت  كان ــا  »أي ــى  إل ــر  التقري ــص  وخل

املنطقــة  ــى  عل تســيطر  ــي  ت ال الســلطة 

حفــاظ  ــة املوقــع وال ــي ملزمــة بحماي فه

ــي  ت ال ــة  األدل جمــع  وتســهيل  ــه،  ي عل

داعــش  عناصــر  مســاءلة  ــي  ف تســاعد 

ــك  وكذل ارتكبوهــا،  ــي  ت ال ــم  جرائ ال عــن 

ــة  الهوت ــي  ف ــا  جثث ألقــوا  ــن  الذي ــك  ئ أول

ــى  عل  ،
ً
أوال داعــش.  مغــادرة  بعــد 

ا  حلية، بمســاعدة حلفائه الســلطات امل

ــة  الهوت مــع  تتعامــل  أن  ــن،  ي ي الدول

وتطــّوق  ــن  تؤّم وأن  جريمــة،  كموقــع 

ــة،  حتمل ــة امل ــف األدل تل
ُ
ــى ال ت املوقــع حت

ــث  جث ــد مــن ال ــك وقــف إلقــاء مزي وكذل

ــف  تجفي ــي  ينبغ  ،
ً
ــا ي ان ث حفــرة.  ال ــي  ف

ــة األلغــام  حفــرة للســماح لعمــال إزال ال

ــراء الطــب  ــى خب ، عل
ً
ــا ث ال ــح املوقــع. ث بمس

ــزول  ن ال ــن  جهزي وامل ــن  ي املدرب ي  الشــرع

ــث  جث ال ــك  ل ت واســتخراج  حفــرة  ال ــى  إل

ــي  ف ــل  املتمث ــي  املضن العمــل  ــي  ف ــدء  ب وال

ــث«. جث ال واســتخراج  ــق  ي التوث

ــس  ت راي »هيومــن  ــت  ب طال كمــا 

ــى  ــي تســيطر عل ت ــش« الســلطات ال ووت

ــي  ت ــات ال ـــ »التواصــل مــع العائ املوقــع ب

ــن  ي مقتول أو  ــن  مفقودي أقــارب  ــا  ه لدي

ــات  العائ ــد  تزوي ــا  ه ي عل ــا.  ودعمه

يحــدث  مــا  حــول  ــة 
ّ
محدث بمعلومــات 

الســلطات  تعمــل  ــف  وكي ــة،  الهوت ــي  ف

ــم  جرائ ال عــن  ــة  العدال ــز  تعزي ــى  عل

داعــش  حكــم  ــاء  ن أث ســواء  جســيمة،  ال

ــزام  ت ال مــن  جــزء  »هــذا  ألن  بعــده«...  أو 

ــون  ســلطة األمــر الواقــع بموجــب القان

ــة  ــر املمكن ي ــع التداب ــي باتخــاذ جمي الدول

ــغ  ِل ب
ُ
أ ــن  ــخاص الذي للمســاءلة عــن األش

ح،  ــزاع املســل ن ل ــم كنتيجــة ل ه عــن فقدان

باملعلومــات  ــم  ه عائات أفــراد  ــد  وتزوي

يســتند  مصيرهــم.  عــن  ــا  ه لدي ــي  ت ال

ــن  املفقودي ــات  عائ حــق  ــى  إل ــزام  ت االل

ــزام  ت واالل ــم،  ه أحبائ ــر  مصي بمعرفــة 

األمــر  وســلطات  ــدول  ال ــى  عل ــب  املترت

املعلومــات«. هــذه  ــم  بتقدي الواقــع 

ــون  ــر: »بموجــب القان وأردف التقري

ــث،  جث ال تشــويه  ُيحظــر  ــي،  الدول

اتخــاذ  ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي ــى  وعل

ــا  ــع تعرضه ــة ملن ــر املمكن ي ــع التداب جمي

املــوارد  تخصيــص  ــا  ه ي وعل ــل...  للتنكي

وجمــع  ــة،  الهوت ــى  عل للمحافظــة 

ــي  ف ــق  التحقي  
ً
أيضــا ســيدعم  ــة  األدل

ــا  ه ارتكب ــي  ت ال األخــرى  ــاكات  ه ت االن

ــه اإلعــدام خــارج نطــاق  داعــش، بمــا في

ــن  ــن الذي ي ل ــن، أو املقات القضــاء للمدنيي

ــاكات  ه ت ان تشــكل  ــي  ت وال استســلموا 

حــرب...«. ال ــن  ي لقوان ــرة  خطي

ــة  ــر بالقــول: »الهوت ــم التقري واختت

 
ً
ــا جمي  

ً
ــا مكان ــوم  ي ذات  ــت  كان ــي  ت ال

 للرعــب واملــوت. 
ً
، أصبحــت رمــزا

ً
ــا وهادئ

ــي  ت وال ــا،  ه أحباب فقــدت  ــي  ت ال ــات  العائ

ــة  الهوت ــي  ف ــم  بعضه ــث  جث ــت  ألقي

ــع  جمي ــي  ف ــات  العائ ــات.  إجاب تســتحق 

ــة  اي نه ــى  إل ى  تســع ــي  ت ال ســوريا،  أنحــاء 

بادهــا،  مزقــت  ــي  ت ال ــف  العن ألعمــال 

ــه«. ذات األمــر  تســتحق 

يف الهاوية، الهوتة ... تتمة

»لقطة من الفيديو الذي نُِش يف يونيو/حزيران 2014 عىل موقع »مسارات« اإلخباري السوري، املتوقف حاليا«
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إهناء االحتالل التركي، وال ُتقبُل أيُّ صيغٍة للمساومِة أو مربراُت للمماطلِة...
/94/ مثقفًا وكادرًا متعلمًا من أهايل عفرين يناشدون األطراف الكردية التخاِذ موقٍف حازٍم من قضية عفرين والخروج من دائرِة الكالِم النظرّي

ــة  جن ل ــادرت  ب ــار،  أي شــهر  أواخــر 

 
ً
متعلمــا  

ً
وكادرا  

ً
مثقفــا ـــ/94/  ل ــة  ل ممث

ــب  مكات ــارة  بزي ــن  عفري ــي  أهال مــن 

ا  ســوري ــي  ف ــة  كردي سياســية  أطــراف 

ــي  حــزب الديمقراط ي )ال بمدينــة قامشــل

حــزب  ســوريا،  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  ســوريا، 

ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــس  جل امل  ،PYD

اســتقبالها  ــي  ف وكان   ،)ENKS ســوريا 

مــع  بالتزامــن  ــك  وذل ــة؛  قيادي وفــود 

حــوار الكــردي –  ــة عــن ال ــار متداول أخب

لكــردي. ا

ــاردة تحــت  ــة ورقــة مب جن مــت الل قدَّ

ــون«،  الزيت صرخــة  ــن-  »عفري ــوان  عن

ــا الكامــل: ــي نصه ل فيمــا ي

العــام  ــن  عفري ــاُل  احت دخــل 

ــِة  ــِة الكارث اي ه ن  دون أفــٍق محــدٍد ل
َ

ــث الثال

ــا  ه ي أهال لعــودِة  وموعــٍد  ــا  ه ب ــت 
ّ
أمل ــي  ت ال

ــاُت آالف  ــى ديارهــم، والزال مئ األصــاِء إل

ــي مخيمــاِت   مشــتتين ف
ً
ــن قســرا ّجري امله

ــب  ــداِت الشــهباء وحل ل ــزوِح وقــرى وب ن ال

ويســتمرُّ  أخــرى،  ة  ســورّي ومناطــق 

ــي  أهال مــن  ــي  بق مــن  ــى  عل ــُق  ي التضي

ــم  جيرهــم وإخراجه ــن األصــاء لته عفري

أنقــرة  كافــأت  فقــد  ــم،  ه بيوت مــن 

ــا  معه ــت  ل قات ــي  ت ال املرتزقــة  ــَل  فصائ

وممارســة  واســتباحتها  ــن  عفري ــِب  ه ن ب

ــُن  ــا، فأصبحــت عفري ه في كّل ســاديتهم 

كّلِ  عــن   
ٌ
خارجــة  

ٌ
منطقــة ــوم  ي ال

الســلوُك  ــا  ه يحكُم واألعــراِف  ــن  ي القوان

ــِل املتنقــِل  جموعــاِت القت ــي مل ات العصاب

ــال فيمــا  ــي اقتت  ف
ُ
 مــا تنخــرط

ً
ــا ب ــي غال والت

ــِم  والغنائ األســاِب  تقاســِم  ــى  عل ــا  ه بين

ــم. منطقه حســِب 

مــن  ــة  خافت ال ــا  ن أهل أصــواُت  ــُد  تفي

ــم  ه ــي بيوت ــن ف ــوا رهائ ات ــم ب ه أّن ــن، ب عفري

ــِر   الضمي
َ
ــة وقراهــم، وهــم يناشــدون بقي

ــا.  ــى صوره ــاِة بأدن حي ــاِذ ال ّي إلنق ــان اإلنس

ــاٌء  ه وإن  
ٌ
ــة جماعّي  

ٌ
ــادة إب  

ُ
يحــدث فمــا 

ــكاِل  ــم كلَّ أش ه ــارُس بحّق م
ُ
ــوِد، إذ ت للوج

ــم  جرائ مــن  ــات  والتعدي ــاكاِت  ه ت االن

القســرّي  واالعتقــال  خطــِف  وال ــِل  القت

عــدَد  أحــٌد  ــُم  يعل وال  ــات،  الفدي ــِب  وطل

خاصــِة  ال واملعتقــاِت  ــِة  ّي األمن املقــراِت 

ــى  عل ــُم  تكت ُي فيمــا  ــا،  ه في  
ُ

يحــدث ومــا 

ــكاِت  ل املمت ــى  عل ــاِت  التعدي مــن  ــٍر  ي كث

ــي  أهال عــاد  ومــا  واألفــراِد.  واألعــراِض 

ــى  عل ــون  يأمن ــوم  ي ال األصــاء  ــن  عفري

وال  الشــوارِع  ــي  ف يســيروا  أن  أنفســهم 

هــوادٍة  دون  يســتمرُّ  كمــا  ــم،  ه بيوت ــي  ف

ــا  ه حاِب ــوِت وطــرُد أص ــى البي االســتياُء عل

ــا. ه من

 وجــوُد 
ً
ــات مألوفــا ــي ظــل االحتــال ب ف

ــي  ف ــوٍل  مقت أو  بالعــراِء  ــٍة  مرمي ــٍة  جث

ــم  ت  كان أم امــرأة، وأن ي
ً
 رجــا

ً
ــه ذبحــا يت ب

ا  وســرقته ــا  واقتحامه ــوت  البي تســّوُر 

يصــرُخ  ــن  عفري ــي  فف ــا.  ه حاب أص ــُل  وقت

ــى صاحــُب  ــاٍم مســتوطنون عل  أغن
ٌ
رعــاة

ــا  ملكن صــارت  »األرُض   : املســِنّ األرض 

املســنُّ  ــي  ويق�ش تخــرَج«،  أن  ــك  ي وعل

ــمَّ  ت ــن  آخري بمســنين   
ً
ملتحقــا  

ً
شــهيدا

ــم  . ويجــب أن نعل
ً
ــا ــم قت ه ي التطــاوُل عل

 
ٌ

 هــو اســتهداف
ً
ــَل املســنين مؤخــرا أّن قت

ــّي عــن عفرين بتاريخها  آلخــر خــٍط دفاع

ــا. ه وخصوصيت

 ،
ٌ
ــة  ثقافّي

ٌ
ــادة ــن إب ــي عفري ــا يجــري ف م

ــِة  ــِر الهوي ي ــى تغي إذ يتواصــُل العمــُل عل

ــر  ــة للمنطقــِة عب ــة واالجتماعّي الثقافّي

ــد  ــة وعقائ ــِك بفــرِض اللغــة التركّي التتري

وفــرِض  مختلفــٍة،  ــد  ي وتقال وعــاداٍت 

ــِر  ي وتغي ــّي  اإلخوان ــا  ه ِج بنه األســلمِة 

ــاكاُت  ه ت االن وشــملِت  ــِم.  ي التعل مناهــِج 

ــر  واملقاب ــة  ّي ن الدي ــزاراِت  امل ــَر  تدمي

حــاِد  اإلل بتهمــِة  ــة  واإليزيدّي اإلســامّية 

ــزاراِت  امل هــذه  ــرقت  ُس فيمــا  ــِر،  والتكفي

.
ً
ــا ّي كل

 
ً
نتيجــة ــس  ي ل ــّي  الديمغراف ــر  ي التغي

أهــِم  أحــُد  ــل  ب ــاِل  واالحت للعــدواِن 

ــوُب إخــاُء املنطقــِة مــن  أهدافــه، فاملطل

بوشــر  وقــد  جيرهــم،  بته الكــرد  ــا  ه أهل

وتصاعــدت  العــدواِن  خــال  ــك  بذل

ــى  عل ــّي  الترك ــم  العل ــِع  برف ــره  ائ وت

وإعــاِن  ــِة،  العاّم واملرافــِق  املؤسســاِت 

ــر  تتغّي ــوٍم  ي بعــد   
ً
ــا ويوم ــال،  االحت

ــد  املزي باســتقداِم   
ُ
ة ّي الســكان  

ُ
ــة التركيب

ــوِت  ي ــي ب هم ف مــن املســتوطنين، وإســكاُن

ــن  جري وامله األصــاِء  املنطقــِة  ــي  أهال

ــه  ــرُض علي ف ــه ُي ــي بيت ــي ف ــن بق ، وم
ً
ــرا قس

حين.
ّ

للمســل اإليجــاِر  ــدَل  ب ــُع  دف

ــبِل  ُس ــُق  ي تضي يتواصــُل   
ً
ا معيشــّي

املتعمــِد  ــِع  والتجوي واإلفقــاِر  املعيشــِة 

ــرِة،  جائ ال والغرامــاِت  ــاواِت  اإلت بفــرِض 

ــجاِر  أش ــاِع  واقت ــكاِت  ل املمت ومصــادرِة 

ــاِت  للغاب ــر  جائ ال ــِب  والتحطي ــون  ت الزي

ســد  ــاه  مي  
ُ
ســرقة ــت  ّم وت ــا  وحرقه

ــِة  والي ــى  إل ــاِة  القن ــِل  بتحوي ــي  ميدانك

ــاي. ت ها

ــُر أنقــرة للعــدوان  ــم يقتصــر تحضي ل

شــمل  ــل  ب العســكرّي  ــِب  جان ال ــى  عل

ــاِل  ت ــاِر وال إعــداَد خريطــة مســبقة ٍلآلث

ــا،  ه في ــٍة  أثرّي ــى  ق
ُ
ل وجــوُد  ُيحتمــُل  ــي  ت ال

 
ُ
ــة ي عمل تســتمرُّ  ــال  االحت ظــّلِ  ــي  فف

عشــراِت  ــي  ف األرِض  ــِف  وتجري ــِش  النب

ــذت  خ
ُ
ــة وأ ــُع األثرّي ــت القط ب ِه ــِع، وُن املواق

ــِة  الهوي حــِو  مل ًى  مســع ــي  ف ــا،  تركي ــى  إل

للمنطقــِة.  ــة  والثقافّي ــة  التاريخّي

ــر مــن بعــد،  ــا أكث ه  ل
ٌ
ــة ــن قضي عفري

ــُب  رت ــا ُي ــّي الكــردّي، وهــذا م ــه القوم وأول

ــى  عل ــة  وتاريخّي  
ً
مباشــرة  

ً
مســؤولية

ــن باألحــزاِب والقــوى  ي الكــرِد اليــوم ممثل

وهــم  الثقــل،  ذات  ــخصياِت  والش

ــِت  البي ــِب  ي وترت بالتوافــِق  ــون  ب مطال

ــادِة  اإلب ــِة  حمل ل للتصــّدي  ــّي  الداخل

جــرِح  ــِد  وتضمي جــِة،  واملمنه الشــاملة 

مــن  ــر  أكث مــدى  ــى  عل ــازِف  ن ال ــن  عفري

. ــن مي عا

ــن  مثقفي مــن  ــاه  أدن ــن  املوقعي نحــن 

ــِة عــن أنفســنا  وكــوادر متعلمــٍة باألصال

ممــن  األصــواِت  آالِف  عــن  ــِة  وبالنياب

ــن  عفري ــي  أهال مــن  ــا  معن ــوا  تواصل

ــرّي  ــِر القس جي ــاِت الته ــِل ومخيم بالداخ

 
َ
ــة قضي ــأّن  ب  

ً
ــا وإيمان ة،  الســورّي ــدِن  وامل

ــي  ف الكــرِد  كّلِ  ــَر  مصي تحــّدُد  ــن  عفري

بنفــِس  ــي  وه ومســتقبلهم  حاضرهــم 

ــِة  حال ال مــن  يتجــزأ  ال  جــزٌء  الوقــِت 

األزمــة  حــّل  مســاِر  ضمــن  ــة  الكردّي

وبقــوٍة  ــا  ن صوت نضــمُّ  ــا  ن
ّ
فإن ة،  الســورّي

ــة،  الديمقراطّي ا  ســوري قــوات  لدعــوة 

 
َ
ة السياســّي ــاِت  ّي ال والفّع القــوى 

 
َ

مواقــف ــن  متجاوزي الصــِف،  ــِد  لتوحي

كامــِل  ــِل  وتحّم ــِك،  والتبري ــِة  جامل امل

الكــردّي. جتمــِع  امل أمــام  ة  ّي املســؤول

 
َ
ــة الكردّي القــوى  كّل  ــوم  ي وال

والكــوادِر  ــن  واملثقفي  
َ
ة السياســّي

حــِرّ  ال ــِم  القل حــاِب  وأص املتعلمــِة 

ــة  الفكرّي ــم  ه توّجهات ــِف  ل بمخت

 أمام مجتمُع عفرين 
ً
مطالبون مباشرة

ــِر  جي الته مخيمــاِت  ــي  وف بالداخــِل 

ــزوِح، باتخــاِذ موقــٍف حــازٍم  ن ومناطــِق ال

النظــرّي،  ــكاِم  ال ــرِة  دائ مــن  خــروج  وال

حــول  املباشــِر  الســؤاِل  ــى  عل ــِة  واإلجاب

ــاِل  االحت ــاِء  ه إلن ــبٍل  ُس وإيجــاد  ــِر،  املصي

ــي  ألهال القاســيِة  ــاِة  للمعان حــّدٍ  ووضــع 

ــة  جوهرّي ال ــم  ه مهمت ــي  ه ــك  ل وت ــن  عفري

ــن  ي ممثل أنفســهم  ــرون  ب يعت ــم  ه أّن ــا  طامل

ــُل  قب
ُ
ت وال  الكــردّي،  الشــعِب  ــِة  لقضي

ــرراُت  مب أو  للمســاومِة  صيغــٍة  أيُّ 

. ــِة طل للمما

ــِة  ّي الدول لألطــراِف  ــه  نتوّج كمــا 

ــن  عفري  
ُ
ــة قضي تكــوَن  ــأن  ب ــِة  الراعي

رأِس  ــى  عل ــة  ل حت امل املناطــِق  وســائر 

عمــٍل  برنامــِج  وصياغــِة  ــاِت  األولوي

ــاِء  ه ــِم إلن حــِة املعال ــٍق واض وخارطــِة طري

ــودِة  ــاِن الع ــّي وضم ــاِل الترك ــِل االحت كام

ــاِن  ي ب وت  
ً
قســرا ــن  ّجري للمه الكريمــة 

ــى  عل والعمــِل  ــن  املفقودي آالف  ــِر  مصي

ــي  ــن، ومحاســبِة مرتكب ي ــِر املعتقل تحري

ألســِر  العــادِل  ــِض  والتعوي ــاكاِت  ه ت االن

. ــا ي حا لض 7 ا

ي( بمدينة قامشلو« دة )يكيت ي مكتب حزب الوحـ جنة املبادرة ف »ل
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ــي –  أكاديم يوســف –  أحمــد  د.   .4

ــة اقتصادي ــة  تنمي ــوراه  دكت

5. آخين والت – شاعرة 
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. ) ) خــل ا لد ا

ــي  حزب مــن  كل  ردَّ  وقــد  هــذا، 

ــى  ــن عل ي ــدة« الكردي ــي، والوحـ »التقدم

ــادرة برســالة تضامــن رســمية، فيمــا  املب

ــا: نصه ــي  ل ي

حــاب  أص واألخــوات  اإلخــوة 

ــون(  الزيت )صرخــة  ــن  عفري ــادرة  مب

. . . ن ومــو حتر مل ا

تحية أخوية صادقة...

جريحــة  ــن ال ــي عفري إن مــا يجــري ف

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت بعــد 

ــادة  إب حــرب  ــي  ه  2018 آذار  ــذ  من ــا  ه ل

ــل  ــا الفصائ ه جــة تقــوم ب شــاملة وممنه

مــن  مباشــر  وبإشــراف  ــة  ي الراديكال

ــاء  ن أب ــر  جي ته ــة  بغي ــي،  الترك ــش  جي ال

املنطقــة  ــة  ديمغرافي ــر  ي وتغي شــعبنا 

خطــف والســلب  ــات ال ي مــن خــال عمل

وســرقة  القســري  ــر  جي والته ــب  ه ن وال

ي ممارســة  ى األثرية وكان آخرها ه اللق

ــن  عفري ــر  حرائ ل االغتصــاب  ــات  ي عمل

جموعات  ــجون الســرية لهذه امل ي الس ف

واملتطرفــة. ــة  ي اإلرهاب

ي  ــي الوحــدة الديمقراط ــي حزب ــا ف ن إن

ــي  والديمقراط ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــذي  وال ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

املشــترك  العمــل  ــاق  ميث يجمعهمــا 

ــرأي  ال نشــاطركم  ــذي  ال الوقــت  ــي  ف

ــة  ن ــن املدي ــي عفري واملوقــف بمــا يجــري ف

نؤكــد  ــا،  ه ل التابعــة  والقــرى  ــي  والنواح

ــن  ــي عفري ــأن الدفــاع عــن شــعبنا ف لكــم ب

ــة،  ي النضال ــا  ن ات أولوي ضمــن  يدخــل 

ــراف  ــع األط ــا م ن ــال حوارات ــن خ ــا وم ن وأن

ــد  توحي ــى  إل ى  تســع ــي  ت ال ــة  الكردي

ــد  القائ ــادرة  مب ــى  عل ــاًء  ن ب ــا  صفوفه

ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات  العــام 

مــن  ــا  أكدن ــدي  عب ــوم  مظل الســيد 

إضافــة  بضــرورة  ــا  ن مقترحات خــال 

ــي  وه أال  السياســية  ــة  الرؤي ــى  إل ــد  ن ب

ــن  ــي ملنطقــة عفري ــال الترك ــاء االحت ه إن

ــا  ه ألهل ــة  آمن عــودة  وضمــان  وغيرهــا، 

لكــم  ــن  مؤكدي وقراهــم،  ــم  ه بيوت ــى  إل

ــا مــع مبادرتكــم  مــرة أخــرى عــن تضامن

ــة. ل والنبي ــة  الوطني

قامشلو 2020/5/31

ي  ي الكردي ف حزب الوحدة الديمقراط

ي( سوريا )يكيت

ي  ي التقدم حزب الديمقراط ال

ي سوريا الكردي ف

إنهاء االحتالل الرتيك ... تتمة
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وقعــت  ــار،  أي  ٧ ومســاء  شــرا.  ــة  ناحي

األشــرفية  ــي  ح ــي  ف عنيفــة  اشــتباكات 

ــن،  عفري ــة  ن بمدي ــدة  ترن ــق  طري ــى  وعل

و  الشــامية«  ــة  ه جب »ال ميليشــيات  ــن  ي ب

خفيفــة  ال حة  باألســل الشــام«  »أحــرار 

ملتوســطة وا

ــر  ــم تفجي ــار، ت - مســاء األربعــاء 13 أي

ــرب  ــفة، بالق ــوة ناس ــرة بعب ــيارة صغي س

ــة  ن مدي وســط  ــان«  ه »جي ى  مشــف مــن 

ــى وأضــرار  ــى وقــوع جرح ــن، أدى إل عفري

صــاح  محمــد  الطفــل  ــم  ه بين ــة،  مادي

محمــد  املواطــن  و   
ً
ــا عام  /14/ حمــو 

.
ً
ــا عام  /28/ أســود  محمــود 

ــة  ــاك محاول ــت هن ــار، كان ــي 19 أي - ف

ســليمان  ــه  اإلل ــد  »عب املدعــو  ــال  الغتي

العســكرية  الشــرطة  ــد  قائ ــب  ائ ن

ــواء املعتصــم«،  ــي ميليشــيا ل ــادي ف والقي

ــوة  عب وانفجــرت  ــن؛  عفري ــة  ن مدي ــي  ف

ــن،  ــرس – عفري ــي شــارع جندي ناســفة  ف

ــي بجــروح، حســب الدفــاع  ــب مدن صي
ُ
وأ

ناســفة  ــوة  عب انفجــرت  كمــا  ــي؛  املدن

بالقرب من دوار القبان – ســوق الهال 

بجــروح. ــان  ن اث ــب  وأصي ــن،  عفري

ســيارة  قصفــت  مســيرة  ــرة  طائ  -

خميس 21 أيار،  جيب ســنتافيه، يوم ال

ــة  وإصاب ــخصين  ش ــل  مقت ــى  إل فــأدى 

ــي »شــاديريه  ت قري ــن  ي ب ــي موقــع  ف آخــر، 

ــي  ــت ف ــن، إذ كان ــوب عفري و إيســكا« جن

ــدوالرات. ال مــن  ــغ  مبال ــم  ه حوزت

وقعــت  ــار،  أي  28 ــس  خمي ال ــر  ظه  -

»أحــرار  ميليشــيات  ــن  ي ب اشــتباكات 

و  ــة  جه مــن  االســام«  ــش  وجي الشــام 

ــة  جه مــن  حمــزات«  ال حمــزة-  ال »فرقــة 

ى  أخــرى، بالقــرب مــن مقــّر الثانية- مبن

ــق  ، شــارع طري
ً
ــة األســايش ســابقا مديري

ــة  ن بمدي ــة  حمودي امل ــي  ح ــة  بداي راجــو- 

مــن  عنصــر  ــن  ي ب خــاف  ــر  إث ــن،  عفري

مــن  متجــر  وصاحــب  حمــزات«  »ال

ــة  ــي الغوطــة، وإلقــاء األول لقنبل مواطن

ــن  ي وطفل الرجــل  ــل  ومقت املتجــر،  ــي  ف

»لقمــان  الطفــل  ــم  ه بين ــن  آخري وجــرح 

ــر-  ــة داركي ــي قري محمــد عيســو« مــن أهال

االشــتباكات  أفضــت  وقــد  ــي؛  معبطل

أجــزاء  بعــض  ــي  ف ــران  ي ن ال إشــعال  ــى  إل

ــه واعتقــال بعــض  املقــّر والســيطرة علي

ــن... آخري وفــرار  حمــزات«  »ال عناصــر 

املقــرات  تواجــد  وعــدا  هــذا، 

حة منتشرة  العسكرية، املظاهر املسل

ومراكــز  ــدات  والبل القــرى  كافــة  ــي  ف

وأن  الســيما  ــن،  عفري بمنطقــة  املــدن 

ــي  ــم ف ه ــم توطين ــن ت معظــم الرجــال الذي

يتنمــرون  الســاح،  ــون  يحمل املنطقــة 

ــن،  ي ي األصل الســكان  ــه  ب ــددون  ويه

؛ 
ً
أيضــا ــم  ه بين فيمــا  ــه  ب ــون  ل ويتقات

ــة  العلمي الشــهادات  حــاب  أص ــى  حت

ومهندســون  ــة  وصيادل ــاء  )أطب ــم  ه من

أو  مسدســات  ــون  يحمل ومدرســون...( 

ــون أو يذهبــون  رشاشــات عندمــا يتجول

ــم. ه أعمال ــى  إل

إعدام ووفيات

»بطــال  الشــاب  وعــم  ــد  وال أفــاد 

ــي  أهال مــن   
ً
ــا عام  /24/ حســن«  حســن 

ي رووداو و  ــة معمــا- راجــو لشــبكت قري

مــن  ــف  املكل ــي  حام كردســتان24، أن امل

ــوم األربعــاء  ي ــي  ف ــه،  قبلهمــا للدفــاع عن

بإعــدام  أبلغهمــا  قــد  نيســان،   29

ــل  قب مــن  ــام  أي عشــرة  ــل  قب »بطــال« 

 )
ً
ــر الشــام )النصــرة ســابقا ــة تحري هيئ

ــة   بفدي
ً
ــم ســابقا ه ــي طالبت ت ــب وال ــي إدل ف

مــن  ــا  يتمكن أن  دون  ــرة  ي كب ــة  ي مال

ــي  ــة ف ــا؛ حيــث أن الســلطات التركي دفعه

ــي  ــل حوال ــه قب ت ــاي قــد اعتقل ــة هات والي

»النصــرة«  ــى  إل مته 
ّ
وســل أشــهر  ســبعة 

ــاب الهــوى«. إذ كان الشــاب  ــر »ب ــي معب ف

ــذ ســت  ــا من ــى تركي جــأوا إل وأســرته قــد ل

تســليم  ــم  ت ي ــم  ل ــه  أن وُيذكــر  ســنوات... 

ــه... ألهل »بطــال«  الشــهيد  جثمــان 

املســن  ــَد  ِق
ُ
ف ــار،  أي  14 ــخ  وبتاري

مــن   »
ً
ــا عام  /8٧/ عمــك  أحمــد  »مســلم 

ــم  ومقي ــرس  جندي كــورا-  ــة  قري ــي  أهال

ــي  ح ــي  ف ــم«  »حكي ــة  بناي مــن  بالقــرب 

عقــود،  ــذ  من ــن  عفري األشــرفية- 

ــه  جثمان ــى  عل ــر  ث ُع ــار،  أي  19 ــخ  وبتاري

ــة  قري موقــع  ــن-  عفري ــر  ه ن بمحــاذاة 

ــك  ــة، وذل ــن املدين ــة م ــانة« القريب »كرس

غامضــة.  ــاٍة  وف ظــروف  ــي  ف

ــد  عي وُب ــار،  أي  22 جمعــة  ال ومســاء 

ــرج  »ب ــة  قري أراض  ــي  ف ــق  حرائ ــدالع  ان

ــي  ــة وتمددهــا نحــو أرا�ش ل حت ــدر« امل حي

ــب  ــه«- شــيروا- شــمال حل »كالوت ــة  قري

ــش  جي ال ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

مــن  ــبان 
ُ

ش ــام  قي ــاء  ن وأث الســوري، 

ــوب  جن  – ــق  حرائ ال بإطفــاء  ــه«  »كالوت

ــم،  ه ب ــي  أر�ش لغــم  انفجــر  ــا،  ه غرب

ــل  جمي »ســليمان  الشــاب  ــب  فأصي

بليغــة،  بجــراح   »
ً
ــا عام  /22/ ــم  إبراهي

ى  مشــف ــي  ف إثرهــا  ــى  عل واستشــهد 

ــن. فافي ــن-  آفري

تعــرض  ــار،  أي  25 ــن  ي ن اإلث وعصــر 

رشــيد  ــي  نظم املســن  الكــردي  املواطــن 

ــة  قري ــي  أهال مــن   
ً
ــا عام  /65/ عــكاش 

ــجار اســتعره  ماســكا- راجــو لتنمــر وش

ــم  ه توطين ــم  ت ــن  الذي مــن  رجــال  عشــرة 

ــة  قلبي بجلطــٍة  ــب  فأصي ــة،  القري ــي  ف

ــراض  ــد اعت عي ، ُب
ً
ــرا ــى الفــور قه ــي عل وتوف

ألغنامــه  أحدهــم  إفــات  ــى  عل املغــدور 

ــه. منزل حاكــورة  داخــل 

نساء عاريات

ــجن  س مــن  امــرأة   /11/ إخــراج  ــم  ت

 28 ــي  ف حمــزات«  »ال مقــّر  داخــل  ســري 

الشــام  »أحــرار  ســيطرة  ــد  عي ُب ــار  أي

ــو  فيدي وفــق  ــه-  ي عل اإلســام«  ــش  وجي

ــرات ســابقة  ــي فت منشــور، مختطفــات ف

ــات داخــل  ، وكــنَّ عاري
ً
ــات قســرا ومخفي

ـ »بيان صادر  ي ب ــجن حســب ما ُســم الس

ــي الشــمال  ف ــا  ــي دمشــق وريفه عــن أهال

وال  ــن  ه عن فــرج  ُي ــم  ل ــث  حي حــرر«،  امل

. كمــا أن »فرقــة 
ً
ــزال مصيرهــن مجهــوال ي

حمزة« صمتت عن موضوع »النســاء  ال

ــم  هــا ول ــي مقّرِ ف ــات«  حتجــزات العاري امل

ــي  بعــد م�ش ــان  ي ب أو  ــر  أي خب ــي  ف ــي  تنف

ــي ورقــة  ــه ف ي ــم ُيشــار إل /48/ ســاعة، ول

ــخ  ــة بتاري ــن، املوقع جهتي ــن ال ي ــاق ب االتف

2020/5/29م.

اختطاف واعتقاالت تعسفية

اختطــف واعتقــل مواطنون بشــكل 

ــل-  »كرزي قــرى  ــي  أهال مــن  ي  تعســف

ــة-  آنقل ــرس،  جندي  – ــه  جل آغ ــن،  عفري

كــوران  ــي،  معبطل شــوربة-  شــيه، 

ــل، معمــا-  ب ل ب ــاكا-  ي ــرس، خل – جندي

وغيرهــا. راجــو« 

 15 ــخ  بتاري اســتنبول،  ــة  ن مدي ــي  وف

ــة  التركي ــة  القــوات األمني ــار، أقدمــت  أي

شــباب  ــن  ي مواطن أربعــة  اعتقــال  ــى  عل

ــي«-  غرب »آشــكان  ــة  قري ــي  أهال مــن 

اإلدارة  مــع  العاقــة  بتهمــة  ــرس،  جندي

الســابقة.

ــن حســن  ــاء »هيفي ــاة العزب ــا الفت أم

ــة  غزال ــا  ه والدت  -
ً
ــا عام  /18/ دبســو 

ــا  ــزل جدهــا ألمه ــي من مــوري« املقيمــة ف

ــة  ي لعمل تعرضــت  فقــد  جلمــة،  ــدة  ل بب

حين وبواســطة  اختطاف من قبل مســل

ــار-  ــن 11 أي ي ن ــرة اإلث ســيارة »فــان«، ظهي

ســوق  ــي  ف ــا  ه تجوال ــاء  ن وأث ــازار،  ب ال ــوم  ي

ــا،  ه خال برفقــة  ــرس  جندي ــة  ن مدي

وشــكوى  ــاغ  ب ب ــا  ه والدت تقدمــت  ــث  حي

ــي  ف العســكرية  الشــرطة  قســم  ــى  إل

ــم  ــا امتنعــت عــن تنظي ه ــرس، لكن جندي

ــة  ــي واتخــاذ إجــراءات فوري ــط أصول ضب

عــن  البحــث  أو  ــن  خاطفي ال ملاحقــة 

ــجل  مس ــو  فيدي وجــود  رغــم  ــاة،  الفت

 . ــة ي للعمل

توطين واستيالء وسرقات وأتاوى

ــرس،  ــه« – جندي جل ــة »آغ ــي قري ف  -

ــا مــن  ه ــي في ، بق
ً
ــزال املؤلفــة مــن /120/ من

 /٧0/ ــن  توطي ــم  وت ــة  ل عائ  /105/ ــرد  ـ
ُ

الك

ــا. ه في مــن املســتقدمين  ــة  ل عائ

نيســان،   24 جمعــة  ال فجــر   -

ــزل  من حة  مســل ميليشــيا  داهمــت 

ــي  أهال مــن  ســيدو«  »رفعــت  املرحــوم 

ــي  ــن ف ــي، الكائ ــا«- معبطل ان ــة »خازي قري

ــن،  عفري ــة  ن مدي وســط  امللعــب-  شــارع 

ــه وأحفــاده،  ــة مــن أبنائ واختطفــت ثاث

مــن  ــة  كمي ســرقة  عــن  ــاء  ب أن ــواردت  وت

ــر. ي كب ــي  مال ــغ  ل ومب الذهــب 

مجموعــة  ــار،  أي  1 جمعــة  ال ــة  ل لي  -

حة قامــت بســرقة معــدات وأجهــزة  مســل

الشمســية  للطاقــة 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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للمواطــن  ــد  مــن محــل عائ والســتايت 

ــدة  ل ب ــي  ف حســبيرو«  رشــيد  ــي  »عل

. ــا ن ي بعد

مــن  ــم-  الغن ــي  مرب أحــد   -

 /400/ مــن  ــع  قطي مــع  املســتقدمين- 

رأس مقيــم ضمــن حقــل زيتــون بالقــرب 

ــد  ــو، عائ ــدارا- راج ــة علم ــرق قري ــن مف م

ــى  عل بأغنامــه  ــرح  ْس َي ــا،  ه مواطني ألحــد 

ــجار الزيتــون وكــروم  هــواه، فيضــّر بأش

ــراث، ولــدى  ــا، دون أي اكت العنــب ويؤذيه

ــم  ه ي عل يتنمــر  ــة  القري ــي  أهال ــراض  اعت

الســلطات  تتخــذ  أن  ودون  ويهددهــم، 

إجــراء. أي  ضــده  ــة  ي حل امل

املرتزقــة  امليليشــيات  اســتولت   -

ــارات  الهكت ــات  ــى مئ ــا عل لتركي ــة  ي املوال

حاضــر  وامل ــة  الزراعي ــي  األرا�ش مــن 

ــر  ــازل وأكث ــة والعشــرات مــن املن العقاري

ــي  ف ــون  ت زي ــجرة  ش آالف  عشــرة  مــن 

ــاء  ن ــدة ألب ــا عائ ــن ومحيطه ــة عفري مدين

ــة  قري مــن  املتحــدرة  ــاري«  »غب ــة  ل عائ

املرحــوم  ــاء  ن أب ــا  في ــت  ل حوَّ إذ  ــر،  ب جل

ــدة-  ترن ــق  طري ــاري-  غب آغــا  عثمــان 

ــاث  ث مــن  ــاء  ن ب وهدمــت  ى،  مشــف ــى  إل

ــة  ن للمدي ــي  الغرب املدخــل  ــي  ف ــق-  طواب

ــاري،  ــد غب ــاء املرحــوم جاهي ن ــد ألب - عائ

ــى جــزٍء  ــت محــات ومحطــة وقــود عل
َ
ن وَب

ــجار  ــع عشــرات أش ــم قل مــن ســاحته، وت

ــى  ــة عل ل ــد للعائ ــون مــن حقــل عائ ت الزي

مشــاريع  ــاء  ن ب ألجــل  ــرس  جندي ــق  طري

ــت  ل حوَّ ــث  حي ــا؛  موقعه ــي  ف ــدة  جدي

ــي  ــة ف ل ــازل العائ امليليشــيات معظــم من

مقــرات  ــى  إل ــا  ه ي عل ى  واملســتول ــن  عفري

ــل عناصرهــا،  عســكرية أو إلقامــة عوائ

ــا. ه ات محتوي ــع  جمي ــب  نه بعــد 

املؤلفــة  ــر«  ب »جل ــة  ل العائ ــة  قري أمــا 

ــي  ــر املوا�ش  مــا عــدا حظائ
ً
ــزال مــن /40/ من

ــي  ف ــا  ه احتال ــذ  فمن واملســتودعات، 

ــي عــودة  ــش الترك جي ــع ال آذار 2018م، من

ــم  ه ممتلكات اســتثمار  أو  ــا  ه ي إل ــا  ه ي أهال

ــي  ف أخــرى  قــرى  ــب  جان ــى  إل ــة  الزراعي

ملناطــق  ــة  حاذي وامل ــا«  »روباري ــل  جب

شــمال  الســوري-  ــش  جي ال ســيطرة 

ــل  ب  ،
ً
ا عســكري  

ً
مقــرا واتخذهــا  ــب،  حل

 
ً
ــزال من  /25/ ــي  حوال ــم  تهدي ــى  إل وعمــد 

ــة  الزراعي اإلرشــادية  الوحــدة  ــى  ومبن

ــاه الشــرب  واملدرســة وخــزان شــبكة مي

ــا  ــي جنوبه ــى ف ــا بن ــة، كم ــات الثقيل باآللي

.
ً
عــازال  

ً
جــدارا

شيه/شــيخ  ــة  ناحي مركــز  ــي  وف  -

ــواء  »ل ميليشــيا  اســتولت  ــد،  حدي ال

ــات  ــى مح ــاه« عل ــليمان ش ــلطان س الس

شــيخو،  ــل  ي خل ــي  )حج ــرد  ـ
ُ

ك ــن  ي ملواطن

ــن  ــو ب ــد كعل ــال، محم ــن كم ــر ب ــزت بك ع

ي زليه، زكريا  ا أمين عل ى، زكري مصطف

ــا  ه ات محتوي مــن  ــا  ه وأفرغت نعســان( 

ــم،  ه توطين ــم  ت ــن  للذي تأجيرهــا  ــة  بغي

مــن   
ً
ــوة عن ــة  أرمل مســنة  أخرجــت  كمــا 

ــش  ب إي حســين  ــب  الغائ املواطــن  ــزل  من

ــازل أخــرى،  ــى من ــه، وعل ي واســتولت عل

ــا. ه في مســتقدمة  ــل  عوائ ــن  توطي ــة  بغي

فــرض  ــى  إل امليليشــيات  وعمــدت   -

ــرد  ـ
ُ

الك ــى  ــات« عل باســم »العيدي ــاوى  أت

ــي  ف ــورش  وال حــات  امل حــاب  أص مــن 

ل.س،  ــف  أل  /15-5/ ــن  عفري ــة  ن مدي

ــة  ل عائ كل  ــى  عل ســورية  ــرة  ي ل ــي  وألف

 90 مــن  ــر  )أكث ــل  ب ل ب ــا-  كي ــة  قري ــي  ف

ــن  الذي ــى  عل فــرض 
ُ
ت أن  ودون  ــة(،  ل عائ

ــم. ه توطين ــم  ت

ــه«-  ري
َ

وك »عشــونة  ــي  ت قري ــي  أهال  -

ــي  ف البســاتين  يزرعــون  ــوا  كان ــل،  ب ل ب

الســد   -
ً
أصــا ــم  ه ل ــدة  العائ ــي-  أرا�ش

ــم  ه ولكن ــع،  ي الرب أواســط  يجــف  ــذي  ال

بســبب  ــا،  ه زراعت ــوا  تجنب العــام  هــذا 

ــة ميليشــيات »فرقــة الســلطان  ب مطال

ــاوى حســب مســاحة أرض كل  مــراد« أت

ــف ل.س،  أل ــن /250-100/  ي ب ــا  م مــزارع، 

بالزراعــة. ــم  ه ل الســماح  لقــاء 

داهمــت  ــار،  أي  13 ــخ  وبتاري  -

ــن  ي املواطن ــي  منزل حة  مســل مجموعــة 

 ،
ً
ــا عام  /60/ ككــج  »محمــد  املســنين 

ــن  ي ن الكائ  »
ً
ــا عام  /5٧/ شــيخو  ــد  حمي

ضربتهمــا  ــرس،  جندي ــة  ناحي مركــز  ــي  ف

منهمــا. األمــوال  بعــض  وســلبت 

ــة  ل ــم إســكان عائ ــة ت ل - منــذ مــدة طوي

ــزل مســنة  ــي من  ف
ً
مــن املســتقدمين عنــوة

ــة  ــي قري ف ــي  ــدر ح�ش املرحــوم حي ــة  أرمل

 
ً
مؤخــرا ــا  ه ي عل الضغــط  ــم  وت »إيســكا«، 

ــا  ه لكن  ،
ً
ــا ي ائ نه ــزل  املن مــن  ــا  إلخراجه

وامتنعــت  امليليشــيات  ــب  طل رفضــت 

ــا. ه ــرك منزل ت عــن 

جار مغمرة قطع غابات وأش

ــجرة ســنديان  ــم قطــع ش ــار، ت ــي 4 أي ف

ــي شــيخا« ضمــن  ــي »خراب ــي معمــرة ف روم

ــل  قب مــن  »كفرصفــرة«  ــدة  ل ب أمــاك 

معظــم  قطــع  ــى  إل  
ً
إضافــة حين،  املســل

ــة  املطل محمــد«  »شــيخ  ــة  غاب ــجار  أش

.
ً
شــماال ــدة  ل الب ــى  عل

»أحــرار  ميليشــيا  وتســتمر 

ــة  جن »ل مــع  بالتعــاون  الشــرقية« 

ــي جنديرس«  ــي ف حل جلــس امل الزراعة/امل

ــاٍت  ــجار /٧/ غاب ــى مــن أش ــا تبق بقطــع م

ــي  فوقان )مســكة  قــرى  ــن  ي ب ــة  حراجي

 ،)
ً
ــا  وكــوردا غرب

ً
 وخالطــان شــماال

ً
ــا جنوب

ــك و َحســيه و وادي  ــات »هوري ــا غاب ه من

ــا  وصلتن ــي  ت ال ــم«  »بري ــة  وغاب ــا«  عرب

معروفــة  ــا  ه من معمــرة  ــجرة  لش صــورة 

 Dara جــذوع-  ــع  األرب ــجرة  )ش باســم 

ــك  ــل وبعــد القطــع، وكذل Çarkokî(، قب

ــرة  ــا« الصغي ــة »بازي ــة قري ــم قطــع غاب ت

جــورة. امله

ــث  وعب ــف،  الصي فصــل  ــدء  ب ومــع 

باألحــراش  واملســتقدمين  حين  املســل

واســتهتارهم  ــة  البيئ ــى  عل ــم  ه وتعدي

 ،
ً
متعمــدا يكــن  ــم  ل إن  ــكات،  ل باملمت

املزروعــات  ــن  ي ب ــق  حرائ عــدة  اندلعــت 

»الدفــاع  ــا  بعضه ووثقــت  ــجار،  واألش

ــا: ه من ــن«،  عفري ــي  ف ــي  املدن

ــة  ــي مرتفعــات قري ــق ف ــار، حري - 1٧ أي

»كورزيل«.

ــة  ــي أحــراش قري ف ــق  ــار، حرائ - 20 أي

شــرا. ــة  ناحي ــران«-  وي »عــرب 

قــرى  ــط  ــي محي ف ــق  ــار، حرائ أي  21 -

شــيروا. ــة«-  ئبي
ُ
آق ســوغانك،  »كيمــار، 

ــة  ــط قري ــي محي ــق ف ــار، حرائ - 22 أي

شــيروا. ــه«-  كالوت ــدر،  ــرج حي »ب

موسم ورق العنب

ــي  رئي�ش رزق  مصــدر  ُيشــكل  الزال 

ــن، ولكــن املوســم  ــي منطقــة عفري ألهال

وراجــو  ــل  ب ل ب ــي  ناحيت ــي  ف ــف  ضعي

ــي  ف ــي  املوا�ش قطعــان  إفــات  بســبب 

وســرقة  ــر  جائ ال ــش  والتحوي الكــروم 

ــم  ت ــن  َم ــل  قب ــن  ِم ــورق  ال محصــول 

امليليشــيات،  ي  ومســلح ــم  ه توطين

ــك  ــع ذل ــن من ــة أحــد املالكي ــدى محاول ول

 ،
ً
ــا أحيان والضــرب  ــات  لإلهان يتعــرض 

ــواء صقــور الشــمال« فــرض  كمــا أن »ل

ــى  ــجيرة عل ــاوة /100/ ل.س عــن كل ش إت

قــرى  بعــض  ــي  ف ــب  العن كــروم  ــي  مالك

ــل«. ب ل »ب ــف  ري

ــواء  ــة شــيه، فميليشــيا »ل ــي ناحي وف

ــاوة  ــرض إت ــاه« تف ــليمان ش ــلطان س الس

ــب،  العن ورق  محصــول  ــى  عل  /%15/

حــاب  أص ــى  عل ــا  تفرضه ــي  ت ال عــدا 

ــن. عفري ــى  إل ــحن  الش

ــى  إل املــرور  ــر  معاب إغــاق  وبســبب 

ــحن  ــب وتوقــف شــركات الش ــة حل ن مدي

ــورق  ال ــع  ي ب أســعار  ــى  تبق العمــل،  عــن 

ــة.  ي متدن

ومعظــم الكــروم تتعــرض للســرقة 

معظــم  أن  كمــا  ــر،  جائ ال ــش  والتحوي

ــى  ــاوى عل حة تفــرض أت حواجــز املســل ال

ــورق. ال تحمــل  ــي  ت ال الســيارات 

عثمنة اآلثار والتتريك

ــع  ي وب لنقــل   
ً
ممــرا أصبحــت  ــا  تركي

بشــكٍل  الســورية  ــة  التاريخي ــار  اآلث

ــان  ــت غوكه ي... وكشــف أومي ــر شــرع غي

ــاي  هات ــة  والي أوقــاف  ــر  مدي جيجــك 

ــي  ــا، عــن ترميــم »مقــام النب ــي تركي جنوب

ــي  حف ص مؤتمــر  ــي  ف ــري،  األث هــوري« 

ــة  »املديري وقــال:  2020م،  ــار  أي  15 ــوم  ي

ــي  تول ــة  التركي لألوقــاف  العامــة 

ــار  اآلث ــاء  وإحي ــم  لترمي ــرة  ي كب ــة  أهمي

ــون  ي العثمان األجــداد  ــا  فه
َّ
خل ــي  ت ال

ســلطات  ــم  ت ته ــم  فل ا...«،  ســوري ــي  ف

حــٍد  بوضــع   
ً
ــا يوم ــي  الترك ــال  االحت

وســرقات  ــة  التخريبي األعمــال  ــك  لتل

ــي  ت ــى واللوحــات الفسيفســائية ال اللق

هوري/ســيروس- ــي  النب موقــع  ــت  طال

ــم  ترمي ــب، إال ِب ــرب حل ــمال غ ــم/ ش /٧0ك

ــي  ــي رومان ــجد وضريح/مدفــن هرم مس

ــكات  ل ممت ــى  إل ولتنســبه  املوقــع،  ــي  ف

ــح  فاض ــاٍك  ه ت ان ــي  ف ــن«،  ي ي »العثمان

ــب/ ــار إدل ــز آث ــه... ومرك ــخ وحقائق للتاري

ــق  ــة لفري ــٍة تفقدي املعارضــة، بعــد جول

تمــوز   13 ــي  ف نشــر  قــد  ــه،  من مختــص 

حقــت  ل أضــرار  عــن   
ً
ــرا تقري 2018م 

وبالصــور... مفصــل  بشــكٍل  باملوقــع 

ــا  تركي تســتمر  أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

ملنطقــة  ــك  التتري سياســة  ــاع  ّب ات ــي  ف

ــر  ي ــف، مــن تغي ي ــن ون ــذ عامي ــن من عفري

واملــدارس،  ي  املشــاف الســاحات،  أســماء 

وبعــض  ــة  ي املدن واملنشــآت  املؤسســات 

ــا،  ه ي عل ــي  الترك ــم  العل ورفــع  القــرى، 

ــدة،  جدي ال ــة  ي العثمان الثقافــة  ونشــر 

ــى  إل يمــت  ــا  م كل  إلغــاء  ــى  إل  
ً
إضافــة

ــة، فقــد  ــة بصل الثقافــة واللغــة الكردي

ــم/ ي والتعل ــة  ي الترب ــة  مديري ــت  ن أعل

برنامــج  ــي2020/5/20م  ف ــن  عفري

ــة  االعدادي الشــهادتين  ــات  امتحان

ــا  ه أن ــن  ي ب وت 2020م،  دورة  ــة-  والثانوي

»اللغــة  مــادة  مــن  ــة  ي خال

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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»تجنيد األطفال« ظاهرٌة ُتهدد حياتهم وتؤرِّق أهاليهم، ومازالت نمطًا متكرراً من قبل أطراف النزاع في سوريا

مــن  ســوريون   « منظمــة  نشــرت 

 
ً
ــرا تقري ــة«  والعدال حقيقــة  ال أجــل 

ــق  ــو 2020م يوث ــخ 5 أيار/ماي  بتاري
ً
خاصــا

حــاالت تجنيــد األطفــال مــن قبــل )قــوات 

ــل  فصائ و  ــة«  الديمقراطي ا  »ســوري

حكومــة  »ال و  الســورية«  »املعارضــة 

الشــام«(. ــر  تحري ــة  و«هيئ الســورية« 

ــي  م�ش بعــد   « املنظمــة:  ــت  وقال

ــدء  ب ــى  عل أعــوام  تســعة  مــن  ــر  أكث

ــزال  ــوريا، ال ت ــي س ــزاع ف ن االحتجاجات/ال

مســتمّرة،  األطفــال  بحــّق  ــاكات  ه ت االن

ــف  والعن ــل  بالقت قــة 
ّ
املتعل ــك  ل ت ســواء 

ــي مراكــز االحتجــاز أو  رتكــب ضّدهــم ف
ُ
امل

ــي  املرتبطــة بتجنيدهــم واســتخدامهم ف

ــي  روتين بشــكل  العســكرية  ــات  ي العمل

ــاد  ب ــي ال ــزاع ف ن ــل كافــة أطــراف ال مــن قب

مختلفــة«. ونســب  ــرة  ي بوت ولكــن 

ســوريا  قــوات  أن  ــى  عل أكــدت  وإذ 

يقــل  ال  مــا  ــدت  جنَّ قــد  ــة  الديمقراطي

ــي شــمال  ــي صفوفــه ف عــن /6/ أطفــال ف

ــذه  ــى »أّن ه ــير إل ــا يش ــوريا، فيم ي س ــرق ش

عــد  ــزام الكامــل َب ت ــر االل ظه
ُ
ــم ت القــوات ل

ــا  توقيعه رغــم  األطفــال  ــد  تجني ــع  بمن

ــع تجنيــد  ــاء ومن خطــة عمــل مــن أجــل إنه

عشــرة  ــة  الثامن ســن  دون  األطفــال 

ــي  ف  ،2019 ــو  ي حزيران/يون  29 ــخ  بتاري

ــل  ــي جنيــف«؛ مقاب مقــر األمــم املتحــدة ف

أطفــال  ــة  لثاث القــوات  هــذه  تســريح 

ــة  ثاث ــزال  ي ال  فيمــا  تجنيدهــم،  عقــب 

ــى  ــا حت ــن صفوفه ــن ضم ــن مجندي آخري

ــر- حســب املنظمة. حظــة إعــداد التقري ل

ــي حــاالت   ف
ً
ــادا ــّجلت املنظمــة ازدي وس

ــن/ العي رأس  منطقــة  ــي  ف ــد  التجني

حســكة،  ال بمحافظــة  ــه  يي كان ســري 

ــة  ي عمل مــن  فقــط  واحــد  شــهر  عقــب 

ــي  ف ــا  تركي ا  شــنته ــي  ت ال الســام«  ــع  ب »ن

ــّم  ت ــث  ــر 2019، حي تشــرين األول/أكتوب

ألطفــال  األقــل  ــى  عل حــاالت   3 ــق  ي توث

ــرار  ــل »أح ــل فصائ ــن قب ــم م ــّم تجنيده ت

مــراد«. »الســلطان  ــواء  ول الشــرقية« 

ــر  تحري ــة  »هيئ أن  ــى  عل وأكــدت 

ي محافظة إدلب قامت بتجنيد  الشام ف

مــا مئــات( األطفــال مــا دون  عشــرات )ورّب

مــن خــال  ــك  وذل ــة عشــرة،  الثامن ســن 

مــع  بالتزامــن  ــا  ه أطلقت ــد  تجني حمــات 

ا القوات  ي شنته حملة العسكرية الت ال

ــى  عل وحلفاؤهــا  الســورية  ــة  حكومي ال

 2019 العــام  أواخــر  ــي  ف ــب  إدل محافظــة 

ــي  ــات العــام 2020، وبشــكل أسا�ش وبداي

»انفــروا  و  بنفســك«  »جاهــد  ــي  ت حمل

اســتهدفت  ــث  حي  ،»
ً
وثقــاال  

ً
ــا خفاف

ســكان  ــى  األول بالدرجــة  حمــات  ال هــذه 

بالقــرب   
ً
ــا ي داخل ــن  النازحي مخيمــات 

 
ً
ــة ــورية وخاص ــة الس ــدود التركي ح ــن ال م

ــم  تقدي خــال  مــن  ــم،  ه من األطفــال 

ــى  عل ــم  ه وحّث ــم  ه ل ــة  املادي ــات  املغري

هللا««. ســبيل  ــي  ف ــاد  جه »ال

ــد  تجني يتوقــف  ــم  »ل ــت:  وقال

خاضعــة  ال املناطــق  ــي  ف األطفــال 

الســورية  حكومــة  ال لســيطرة 

ــي  ف  
ً
ــدا وتحدي ــا  ه ل ــة  ي املوال وامليلشــيات 

ــجّل  س ــث  حي ــا،  وريفه دمشــق  ــة  ن مدي

باحثو املنظمة، اســتمرار قوات الدفاع 

الســورية،  حكومــة  لل التابعــة  ــي  الوطن

ــة  ي اإليران امليلشــيات  ــى  إل باإلضافــة 

ــد«. التجني ــات  ي عمل ــي  ف ــا،  ه ل ــة  ي املوال

ــر  التقري ــل  تفاصي ــى  عل لاطــاع 

املنظمــة  موقــع  ــارة  زي يمكنكــم 
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« لتجنيد األطفال لدى هيئة تحرير الشام«
ً
 وثقاال

ً
»جانب من حملة »انفروا خفافا

حزبا »التقدمي و الوحدة« الكرديان يدينان االنتهاكات والجرائم المرتكبة في عفرين، ويطالبان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة

ــي  )الديمقراط ــان  حزب ال أصــدر 

ــدة  ا و الوحـ ــوري ــي س ــردي ف ــي الك التقدم

ي سوريا( اللذين  ي الكردي ف الديمقراط

 
ً
ــا ــاق عمــل مشــترك، بيان يجمعهمــا ميث

ــي  ــخ 2020/5/31، ف ــام بتاري ــرأي الع ــى ال إل

مدينة قامشلو، إثر اشتداد االنتهاكات 

ــن  ــي منطقــة عفري ــة ف ــم املرتكب جرائ وال

حــا:  ــث أوض ــي؛ حي ــال الترك تحــت االحت

األزمــة  ــى  عل أعــوام  تســعة  ــي  م�ش »مــع 

مــن  ــا  ه ت ل تخل ومــا  املتفجــرة  الســورية 

ــاد مــن  ب ــداد ال ــى امت ــع عل ــي وفظائ مآ�ش

ا  سياســاته ــي  ف ــا  تركي اســتمرار  ــا  ه بين

الداخــل  ــي  ف التوســعية  ــة  ي العدوان

جماعــات  ل اســتخدامها  ــر  عب الســوري 

حة تحمــل اســم املعارضــة  ــة مســل جهادي

ــادف  ه ال ــي  الترك ــب  جان لل ــت  ن ارته ــي  ت ال

حضــور الكــردي  ــحق وتشــتيت ال ــى س إل

ــذي  وال ا  ســوري ي  شــمال ــي  ف ــي  التاريخ

منطقــة  ــال  احت ــر  عب بوضــوح  ــى  تجل

ى عليه عامان ونيف  عفرين الذي م�ش

وأبشــع  أشــد  ــزال  ت وال  ــه  خال مورســت 

ــاكات  ه ت واإلن اإلذالل  أشــكال  و  ســبل 

و  خطــف  مــن  الكــرد  ا  ســكانه بحــق 

ــادرة  ــوت ومص ــى امل ــب حت ــال وتعذي إعتق

ــاوات  أت وفــرض  ســكن  ودور  ــكات  ل ممت

ــزاز  ت اإلب بغــرض  العمــل  ــواب  أب ســد  و 

ــى  إل املنطقــة  ــاء  ن أب مــن  ــى  تبق ــا  م ودفــع 

ــكانية  ــة س ــرض هندس ــة ف ــا بغي ه مغادرت

ــرز  األب ــا  ه عنوان ــا  وأريافه ــن  عفري ــي  ف

مــن  ــوف  األل لعشــرات  قســري  إســكان 

 
ً
ترافقــا ــا  ربوعه ــي  ف ــن  ي جهادي ال ــل  عوائ

ونشــر  ــك  التتري برامــج  تطبيقــات  مــع 

ــي  وامل�ش ــة  والكراهي التطــّرف  أنمــاط 

ــب بحــق  ــات التشــويه والتخري ي ــي عمل ف

ــة  جي ــة وفــق منه ــة واللغوي ــم األثري املعال

عامــة  الكــرد  بحــق  ــة  الثقافي ــادة  اإلب

ــي  ــم خاصــة«... تكشــفت ف ه ــن من ي واإلزدي

ظاهــرة  تكــرار  بشــاعة  ــرة  األخي ــة  اآلون

ــي  ف ــات  كردي نســاء  زج  ــى  عل اإلقــدام 

ــى  عل ــن  ه إذالل و  ســرية  معتقــات 

ــي  الترك ــال  االحت قــوات  ومســمع  مــرأى 

ــه  ــة عــن أداء واجبات ــذ البداي املتنصــل من

ــن وفــق  ي ي ــاة وكرامــة املدن ــة حي ــي حماي ف

ــار  أث ــة، ممــا  ي الدول ــن واألعــراف  ي القوان

عمــوم  ــدى  ل واســتنكار  ــة  إدان موجــة 

ــارى«. الغي الســوريين 

اســتنكارهما  ــى  عل ــان  حزب ال وشــدد 

ــة  اليومي ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت »االن

الكــرد  ــن  ي ي املدن بحــق  أعــاه  ــة  املرتكب

ــق  ــن مناط ــا م ــن وغيره ــة عفري ــي منطق ف

ــال  ــر االحت ي ن تحــت  ــرزح  ت ــي  ت ال ا  ســوري

املرتزقــة«. ــه  وأعوان ــي  الترك

ــع القــوى السياســية  وناشــدا »جمي

ــة  والثقافي ــة  حقوقي ال ــات  ي والفعال

ــك  خــارج وكذل ــي الداخــل وال الســورية ف

ــي  ف ــة  حكومي وال ــة  ي البرملان األوســاط 

بحــق  ــة  اإلدان »أصــوات  برفــع  ــم«  العال

ــن  عفري ــي  ف الكــرد  ــه  ل يتعــرض  ــا  م

حمــل  و  ــادة«  اإلب خطــر  و  ــم  مظال مــن 

ــى الســماح لوســائل  ــا عل »حكومــة تركي

منطقــة  بدخــول  ــة  العاملي االعــام 

ــا«. ه ونواحي ــن  عفري

ــق  ــة تحقي جن ــكيل ل ــا بتش ب ــا طال كم

ــق  حقائ ــي  لتق�ش مســتقلة  ــة  ي دول

ــن. عفري منطقــة  ــي  ف ــي  امليدان الواقــع 

وفد من »التقدمي« يزور 
مكتب »الوحدة« في كوباني

ــٌد  وف زار   2020  /  5/  25 ــخ  بتاري

ــي  الديمقراط حــزب  ال مــن  ــادي  قي

ــب  مكت ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم

إطــار  ــي  ف  ، ــي(  )يكيت الوحــدة  حــزب 

ــن  ي ب املشــترك  العمــل  ــاق  ميث ــق  تطبي

بمناســبة  ــي  ان ه ت ال ــم  وتقدي ــن  ي حزب ال

ــادل  ب ت جــرى  ــث  حي الفطــر،  ــد  عي

ــن  ي ب حــوار  ال حــول  النظــر  ــات  وجه

ــة  ــى أهمي ــد عل ــة والتأكي أطــراٍف كردي

ــدي  ــوم عب ــرال مظل جن ــادرة ال نجــاح مب

وإقصــاء. ــة  تجزئ ــدون  ب
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ــي  القوم ــي  السيا�ش ــي  الوع تطــور 

ــا  ــران وتركي ــع، إي ــدول األرب ــي ال ــردي ف الك

ــا  ه في ــوزع  ت ي ــي  ت ال وســورية،  والعــراق 

منتصــف  ــذ  من ــك  ذل وكان  األكــراد، 

ــٍو  ــى نح ــورية عل ــي س ــرين ف ــرن العش الق

ــق  تحقي مــن  ُحرمــوا  أن  بعــد  خــاص، 

ــة،  القومي ــم  ه ت دول بإقامــة  ــم  حلمه

ــة  ي الدول ــح  املصال تضــارب  جــراء  مــن 

الشــوفينية  والسياســات  ــة  واإلقليمي

ــدان،  ــا أي مــن هــذه البل ه ــم تخــُل من ــي ل الت

ــك.  ل ت أو  الدرجــة  هــذه  ــى  وإل

ــي الكــردي  اعترضــت املشــروع القوم

يجعــل  مــا  ــزال،  ت ــا  وم ــرة  ي كث ــل  عراقي

ــًرا  ــور أم ــدى املنظ ــي امل ــه ف ــة تحقق إمكاني

ــة بمــكان أن يتــم  ــذا، مــن األهمي ــا، ل صعًب

األوضــاع  ــب  ي ترت ــى  عل ــا  ًي حال ــز  التركي

ــع  األرب ــدان  ل الب ــي  ف لألكــراد  السياســية 

ــا، بانتظــار تطورات  ه ــي يتواجــدون في الت

هــذا  ــق  تحقي ــي  ف تســاعد  قــد  مناســبة 

املشــروع بطريقــة أو بأخــرى، إذ يمكــن 

املنطقــة  دول  تشــكيل  إعــادة  ــم  ت ت أن 

ــث  ــا، بحي ــا وحقوقًي ا واقتصادًي سياســًي

املشــروع  هــذا  ــى  إل حاجــة  ثمــة  تعــود  ال 

ــى األقــل، نظــًرا  ــة عل ــه التقليدي بصيغت

ــاج  تحت ــي  ت ال الظــروف  توافــر  ــة  ي إلمكان

ــي  ــا ف ه ــد ذات ــا شــعوب املنطقــة لتأكي ه ي إل

ــا وجــود  ه املســتقبل بطريقــة أخــرى، ومن

ــة أو  أنظمــة حكــم ديمقراطيــة، ال مركزي

مناســبة.  ــة  ي فيدرال

أوضــاع  ــن  تتباي ــي،  حال ال الوقــت  ــي  ف

ــر  ي التعب ودرجــة  السياســية  األكــراد 

ــة  الثقافي ــاة  حي ال ــرأي وممارســة  ال عــن 

ــل  يمي ــا  ومعظمه آخــر،  ــى  إل ــٍد  ل ب مــن 

واالســتثناء  حقــوق،  ال هــذه  ــد  تقيي ــى  إل

ــي شــمال العــراق  ــرز هــو مــا تحقــق ف األب

ــك  ذل أن  مــع  جســيمة،  ــات  حي تض بعــد 

ــي ظــروف املنطقــة  ف ــا  يكــون عكوًس قــد 

االســتقرار.  عــن  ــدة  بعي ــت  زال مــا  ــي  ت ال

ــى  إل ســورية  ــي  ف األكــراد  تعــرض 

بخاصــة  أيًضــا،  شــوفينية  ممارســات 

ــة،  البعثي السياســات  جــراء  مــن 

ــب  والتعري جنســية  ال مــن  حرمــان  كال

ــورة  ث ــل ال ــم انعكســت مفاعي ث وغيرهــا. 

ــي  مناح كل  ــى  عل ســورية  ــي  ف حــرب  وال

ــي املناطــق الشــمالية الشــرقية  ــاة ف حي ال

ــي معظــم  ــة، كمــا ف ــة الكردي ذات األغلبي

ــا  ه في ــي  األهال وتعــرض  ســورية،  أنحــاء 

حــرب، وزرع  ــوا مــن ويــات ال للقمــع وعان

والدمــار.  املــوت  داعــش  ــو  ي إرهاب ــا  ه في

السياســية  القــوى  مواقــع  ــرت  تغي كمــا 

وحضــرت  ــا،  ه وتحالفات ــا  ه واصطفافات

ــة.  اإلقليمي ــة  ي الدول الصراعــات  ــا  ه في

كفــة  حــت  رج ــاء،  ن األث هــذه  ــي  ف

ــات  والهيئ ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب 

ــي  ف ــم  امله دوره  بســبب  ــه،  عن املنبثقــة 

ــواة  ن ــى  إل وتحــول  داعــش،  ــى  عل حــرب  ال

ــي  ت ال ــة  الديمقراطي ســورية  لقــوات 

ــرة،  جزي ال ــي  ف األخــرى  ــات  املكون ضمــت 

ــت  ــان، وتلق ــريان والتركم ــرب والس كالع

قــوات  ــل  قب مــن  واملســاندة  الدعــم 

ــادة  بقي داعــش  ضــد  ــي  الدول ــف  التحال

املتحــدة. ــات  الوالي

املاحظــات  عــن  النظــر  وبغــض 

أو  الكــردي  الطــرف  هــذا  ــى  إل ــة  املوجه

العاقــات  صياغــة  إعــادة  فــإن  ذاك، 

ــي وقــوى  ــن حــزب االتحــاد الديمقراط ي ب

ذات  تعــد  الكــردي  ــي  الوطن ــس  جل امل

ــورة موقــف  ل ــة قصــوى مــن أجــل ب أهمي

ــي  ــة ف ــورات القادم ــًرا للتط ــد تحضي موح

ــي ســتكون سياســية هــذه  ت ســورية، وال

ــي  إقليم  – ــي  دول التفــاق  ــد  وتمه املــرة، 

تســع  ــذ  من املســتمر  الصــراع  ــي  ينه

بإعــادة  للســوريين  ويســمح  ســنوات، 

وطــن  ــي  ف ــة  ي البين ــم  ه عاقات ــب  ي ترت

ــذه  ه ل مركــزي  وال  ــي،  وديمقراط حــر 

ــة صيغــة محــددة  أي الدرجــة أو تلــك، أو ب

يمكــن  ــا  هن مــن  ــا.  ه ي عل االتفــاق  ســيتم 

ــا  ًي حال ــة  جاري ال املفاوضــات  ــار  اعتب

ــن  ي الكردي السياســيين  ــن  ي الطرفي ــن  ي ب

ــات املتحــدة خطــوة مهمــة  ــة الوالي برعاي

ــق. الطري هــذه  ــى  عل

صــدرت  ــي  ت ال اإلشــارات  تعــّد  كمــا 

ــى لســان املبعــوث  ــرة عل ــة األخي ــي اآلون ف

ــى ســورية، جيمــس جيفــري،  ــي إل األميرك

ــا  ــي ســورية، وم ــم ف ــروس امله حــول دور ال

الســلطات  ــى  عل ضغــوط  مــن  ــا  ه ل قاب

السورية عبرت عنها بعض التسريبات 

ــر الرســمية تعــدُّ مقدمــات  الروســية غي

ــة  طاول حــول  ــوس  جل لل ــة  ضروري

ــي  الرو�ش الســفير  أن  ومــع  املفاوضــات. 

ــي  ــاكل ف ــود مش ــى وج ــاد ونف ــورية ع ــي س ف

ــذا  العاقــات الروســية – الســورية، فه

ــون  ث يتري ــروس  ال أن  ســوى  ــي  يعن ال 

ــل مجــٍد مــن الغــرب  ــى مقاب حصــول عل لل

النظــام. ــى  عل ــم  ضغوطه لقــاء 

 – ــي  الرو�ش التوافــق  كان  لقــد 

الســورية،  املســألة  حــول  ــي  األميرك

مــن  حــد  لل األســاس  جــر  ح ــزال،  ي ــا  وم

التدخات اإلقليمية، بخاصة من قبل 

ــل أن هــذا التوافــق هــو  ــران، ال ب ــا وإي تركي

ــح مطامــع  ــى كب ــد القــادر عل األمــر الوحي

املنظــور،  املــدى  ــي  ف ــن  ي ت الدول ــن  ي هات

ــة  ي الداخل القــوى  تتفعــل  وريثمــا 

ــة  حالي ــوى ال ــل الق ــل مح ــورية، وتح الس

ــي  ت وال ــك،  ل ت أو  ــة  الدول ــذه  ه ل التابعــة 

ــزاق. االرت حــّد  ــا  بعضه وصــل 

ســورية  ــي  ف الكــردي  ــدور  ال إن 

أحــد  ويعــد  ــة،  للغاي ــوي  حي املســتقبل 

ــذي  وال ــة،  الديمقراطي ســورية  ــز  ركائ

القــوى  دور  تقليــص  ــي  ف سيســاهم 

أو  االســتبداد  ــى  إل للعــودة  الطامحــة 

ــي تحــاول اســتبداله باســتبداد  ت ــك ال ل ت

ــد املوقــف  ــم إال بتوحي ت آخــر، وهــذا ال ي

املفاوضــات  مــن  املنتظــر  الكــردي 

ــف  التحال دول  ترعاهــا  ــي  ت ال ــة  ي حال ال

ــات املتحــدة،  ــى رأســها الوالي ــي وعل الدول

محــاوالت  عــن  وغيرهــا  ــا  تركي ــد  ي ورفــع 

الكــردي.  ــي  الداخل الشــأن  ــي  ف التدخــل 

شــمال  ــي  ف الكــردي  ــدور  ال ــي  يعن ال 

شــأن  مــن  ــل  ي التقل ســورية  شــرق 

ــى  ــات األخــرى، إنمــا عل القــوى أو املكون

يصــب  أن  يجــب  ــدور  ال ــذا  فه العكــس، 

ــة قــوات ســورية  ــر تجرب ــي اتجــاه تطوي ف

ــم  لتائ ــة  ي الذات واإلدارة  ــة  الديمقراطي

فــا  ــا،  ه في املنخرطــة  األطــراف  ــع  جمي

ــا طــرف واحــد، مهمــا  ه يعــود يتحكــم في

ا 
ً
ــا شــوط ــه، ونكــون قــد قطعن ــت قوت كان

ســورية  ــد  توحي ــى  إل ــق  الطري ــي  ف ــا  مهًم

ــد.    جدي مــن  ــا  ه وإحيائ

د. منير شّحود

استشهاد الشخصية الوطنية محي الدين عبد اهلل برصاص الجندرمة التركية
قــرب  أرضــه  بفاحــة  قيامــه  ــاء  ن أث

بقصــد  ــة،  التركي الســورية  حــدود  ال

ــاح  ــه، صب خضــار، وبرفقــة نجل زراعــة ال

املواطــن  تعــرض  ــار 2020م،  أي األحــد 1٧ 

ــة  قري ــي  أهال مــن  هللا  ــد  عب ــن  الدي ــي  مح

ــل آغــا-  ــي« التابعــة ملنطقــة جَّ ــا آغ »ديرن

ــى رأســه،  ــاٍر مباشــر عل ديريــك، إلطــاق ن

جندرمــة  ال مــن  عنصــر  اســتهدفه  إذ 

ــى  ــى استشــهاده عل ــة، ممــا أدى إل التركي

الفــور.

ممجوجــة،  ــة  ي هزل مســرحيٍة  ــي  وف

ــة عســكرية  ــار، قامــت دوري ــخ 2٧ أي بتاري

ــارة موقــع  ــة روســية مشــتركة بزي أمريكي

ا. للتعــرف أســبابه جريمــة  ال

يضطــرون  املزارعــون  أن  وُيذكــر 

ــو كانــت  ــة ول ــم الزراعي ه ــي أراضي للعمــل ف

ألجــل  حــدودي،  ال الشــريط  مــن  ــة  ب قري

ــث أن حــرس  كســب أرزاق عيشــهم، حي

ــاء  ن  أث
ً
ــة ، خاص

ً
ــدا ــم جي ــدود يعرفونه ح ال

ــار. ه ن ال

ــل  القت النكــراء-  جريمــة  ال هــذه  إن 

واســعة،  ــة  إدان موضــع  ــت  كان العمــد 

ان  ــث  حي املنطقــة،  ــي  أهال ــن  ي ب  
ً
خاصــة

 
ً
ــا محب ــة،  وطني  

ً
ــخصية ش كان  الراحــل 

شــعبه  ــة  قضي عــن   
ً
ومدافعــا لإلنســان 

ــة. العادل

ــه  ــى محبي ــازي إل ــّر التع ــدم بأح
َّ

نتق

ى لهم الصبر والسلوان. وذويه، ونتمن
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ــي كشــفت  ت ال مــع املصادفــة   
ً
ــا تزامن

قامــت  ــذي  ال املشــين  العمــل  عــن 

حســوبة  امل املرتزقــة  مجموعــات  ــه  ب

كمجموعــة  الســوري،  جتمــع  امل ــى  عل

حكومــة  ــح  لصال املأجــورة  حمــزات«  »ال

 
ً
ــا، إذ جــاء حــدث الكشــف اســتمرارا تركي

واســتمرارية  حــدوث  ــى  عل  
ً
ــدا وتأكي

املشــينة  املمارســات  مــن  ــد  العدي

ــاالت،  واالغتي خطــف  وال كاالغتصــاب 

ــاوات  اإلت وفــرض  بالســرقات   
ً
مــرورا

ــرد مــن ســكان قــرى  ـ
ُ

ــن الك ي ــى املواطن عل

ــة  ي عمل جســد  لقــد  ــن.  عفري ــة  ن ومدي

ــات  عاري ــجنهم  وس النســاء  خطــف 

مــن  الشــاذة  املمارســات  أوجــه  أحــد 

ــذه األعمــال  جموعــات، فه ــل هــذه امل قب

ــاك  ه ت وان اإلجــرام  ــم  عال ــى  إل ــي  تنتم

عــن   
ً
ــا تمام ــدة  بعي وتظــل  ــات،  حري ال

ــي.  حقــول العمــل العســكري والسيا�ش

ــى  عل محســوبة  مجموعــات  ــام  قي إن 

مجموعــة  ــة  بتعري الســوري  جتمــع  امل

العــزل  الســوريات  النســاء  مــن 

ــى  أدن ــدون  ب واملعتقــات  ختطفــات  امل

ــا  مل التابعــة  األوكار  ــي  ف ــة  ي قانون جــة  ح

الســورية(  املعارضــة  ــاف  ت )بائ ى  يســم

ــي  ف ستتســبب  ــي(،  الوطن ــش  جي و)ال

ــه قطاعــات واســعة مــن الســوريين  توجُّ

التصــادم.  ــل  ب ــراق،  االفت ذروة  نحــو 

ــه  ل خطــط  امل اإلجــرام  هــذا  مــع   
ً
ــا تزامن

ــدة  ل ــي ب ــم الكشــف عــن كهــف ف ، ت
ً
ــا تركي

ــن،  ماردي ــة  ن ملدي التابعــة  دارجاتشــيت 

ــة  عظمي ــاكل  هي ــا  بقاي ــى  عل ــا  ه في ــر  عث

 )40( ــي  حوال عددهــا  بشــرية  وجماجــم 

ــة مجــزرة  ل ــي حصي أربعــون جمجمــة، ه

ــة  التركي حكومــة  ال مجــازر  مــن  واحــدة 

 - يعــود   العــزل،  ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي ي املدن ضــد 

عــام  ــى  إل ــا  تاريخه  - ــراء  خب ال بحســب 

جــازر  امل ــات  مئ مــن  واحــدة  ــي  وه  ،1990

ــن  ي ي ــت مدن ــي طال ت ــال ال وأعمــال االغتي

وأرمــن  أكــراد  ــن  ي وحقوقي ونشــطاء 

والتســعينات  ــات  الثمانين أعــوام  ــان  إب

ــم  جرائ ال هــذه  العشــرين،  القــرن  مــن 

ضــد  ــا  جميعه ــجلت  س ــي  ت ال جــازر  وامل

ــوم  املعل ــول  جه امل هــذا  ــول،  مجه فاعــل 

بالســلطة  ــة  الصل ــق  ي وث ومــازال  كان 

حاكمة سواًء باألمس البعيد  التركية ال

أردوغــان  ــف  ــوم. فحل ي ال أم  ــب  القري أو 

ــف االســاموي –  حل ــي، هــذا ال جل – بغ

حامــل  نفســه  هــو  ــي  الطوران ــي  الفا�ش

بعدهــم  ومــن  عثمــان  آل  مجــازر  ــة  راي

ألن  ــورك.  ات أت ــى  إل  
ً
وصــوال ــن،  ي االتحادي

ــتمرار  ــة واالس ــعوب املنطق ــتهداف ش اس

ــة  جماعي ال ــادة  اإلب سياســة  ــي  ف

ــل  وترحي ــي  الديمغراف ــف  والتجري

ــرب  ــا، وض ــن دياره ــة ع ــعوب األصيل الش

ــي  ه ببعــض  ــا  بعضه املنطقــة  ــات  مكون

ــة  ــص الطبق ــة تخ ــي ثقاف ــل ه ــة، ب سياس

ي الشــرق  حاكمة التركية منذ أن ابتل ال

قــره  حــارى  ص مــن  ــم  ه بمجيئ األوســط 

ــة  ي العرب حضــارة  لل وتدميرهــم  قــوم 

ــا  ه ملرتكزات ــم  وتقويضه اإلســامية 

الســلمية وتشــويههم  لثقافــة التعايــش 

. ــا ه في

تفصــل  ــي  ت ال ــة  الزمني حظــة  الل ــي  ف

ــن  ماردي ــي  ف جــزرة  امل ــا  بقاي اكتشــاف 

ــي  ف أردوغــان  ــاع  ب ألت خــزي  امل حــدث  وال

حكومــة  ال ــرات  طائ قامــت  ــن،  عفري

ــة مــن منطقة  ــة بقصــف قــرى آمن التركي

مــن  عــدد  ــت  وقتل ــان  ن بهدي ــي  ف ــوك  ديرل

ــي إقليــم كوردســتان  ــن مــن مواطن املدنيي

ــة  ــل هــذه األحــداث اإلجرامي العــراق. قب

ــود حــرس  ــق جن ــام، أطل ــاث بعــدة أي ث ال

مواطــن  ــى  عل ــار  ن ال ــراك  األت حــدود  ال

ــي  حــدود ف ــه قــرب جــدار ال ــي حقل يعمــل ف

ــان  ي ــة بمنطقــة آل ــرون التاريخي ــة دي قري

ممــا  ســوريا،  شــرق  شــمال  ــى  أق�ش ــي  ف

والروســية  ــة  األمريكي بالقــوات  دفــع 

مــن  للتأكــد  مشــتركة  ــة  دوري لتســيير 

خــص  ــي، املتل حــادث اإلجرام مابســات ال

ــل فــاح أعــزل يعمــل داخــل أرضــه. ــي قت ف

االســتعراضية  ــة  الدوري ــة  دالل

ــرة،  ــتركة مثي ــية املش ــة - الروس األمريكي

ــى املســتوى  ــي املقــام األول عل ــدل ف ــي ت فه

ــا أعظــم  ه ي ــت إل ــذي وصل ــذال ال ت مــن االب

بوظيفــة  ــا  بقيامه ــم،  العال ــي  ف ــن  ي قوت

ــف  عن ــات  ي لعمل ــع  واملتاب املســتطلع 

املنظــم،  ــة  التركي حكومــة  ال وإرهــاب 

ــل  قت ــات  ي عمل إزاء  ــرودة  ب ب والوقــوف 

ــة  ي ــكل األعــراف الدول ــا ل ــن، خاف ي ي املدن

ــة.  ــي املنطق ــم ف ــرر وجوده ــة ومب ولوظيف

مــن  ــي  العال املســتوى  ــر  تظه كمــا 

ــة  للتغطي التنســيق  بينهمــا،  التنســيق 

ــة  ي العدوان ــا  تركي حكومــة  أعمــال  ــى  عل

جــة. املمنه ــة  واإلجرامي

للمراقــب  ــه  يعني فيمــا  ــي  يعن هــذا 

ــود  ــد بمــا ي ــذ أمــد بعي ــا تقــوم من أن تركي

ــوم  ــه، تق ــام ب ــا القي ه ــي ل ــف األطل�ش حل ال

ــه،  ب ــام  القي ــف  حل ال يســتطيع  ال  بمــا 

ــة.  ي ــا القانون ه ربمــا بســبب شــروط بيئت

ــن  ي وقوان األعــراف  كل  ــك  ه تنت ــا  فتركي

وتتمــادى  اإلنســان،  حقــوق  ــة  حماي

ــي  ف والتدخــل  ــش  الطي سياســات  ــي  ف

أن  لدرجــة  املنطقــة،  دول  شــؤون 

ــا  تكليفه درجــة  حــول  ــزداد  ت الشــكوك 

ــة االســتقرار  ــر أرضي لتدمي ــا  م بصيغــة 

لشــعوب  املشــترك  ــش  العي وأســس 

ستســتمر  ــا  تركي أن  ــدو  ب ي املنطقــة. 

أن  تســتطيع  مــا  ــب  وتخري ــر  تدمي ــي  ف

ي،  ــي واإلســام ــن العرب ــي العاملي تدمــره ف

ــات القتــل  ــي ممارســة عملي وستســتمر ف

السياســية. ــا  ه ثقافت ــي  ف ــة  املتأصل

سياســات  ــر  ي أث ت ازداد  وقــد  هــذا 

ــى  عل ــة  التركي األحــزاب  وبعــض  ــة  الدول

هــذا  ــي  ننه أن  ــل  فقب ــي،  الترك جتمــع  امل

اإلعــام  وســائل  ــت  نقل  ،)6/1( املقــال 

ــي  الترك الشــباب  مــن  مجموعــة  أن 

كــردي  شــاب  بطعــن  قامــوا  املتعصــب 

ــة  التركي باللغــة  ــي  -)ويعن ــارش  ب اســمه 

ــه، وأردوه  ب ــي قل الســام(- بالســكاكين ف

ــى  إل يســتمع  كان  ــه  أن جــة  بح ــا،  قتي

ــد  جدي مؤشــر  وهــذا  ــة،  كردي ــة  أغني

ــة  ــة والعنصري ــى أن الكراهي ــر عل وخطي

ــة  التركي حكومــة  ال ــا  ه أنتجت ــي  ت ال

رجمــت 
ُ
وت ــة  مجتمعي حــاالت  تقمصــت 

ــة  ي أهل حــرب  ــى  إل ــؤدي  ت قــد  أفعــال  ــى  إل

. مفتوحــة

ــن وكل  ــع املتضرري ــى جمي ــك عل لذل

ــاكات  ه ت االن هــذه  ــل  مفاعي يتلمــس  مــن 

مواقــف  يتخــذوا  أن  ــدات،  والتهدي

خطــر  هــذا ال ــردع  ل  
ً
جــادة، والعمــل معــا

ــد  ــذه املناســبة ال ب ــد. وبه والعــدوان املتزاي

ــي  األطل�ش ــف  حل ال ــه  لتنبي ي  الســع مــن 

كحكومــة  ــة  التركي السياســة  ــي  وداعم

ــات  ي عمل ــي  ف شــركاء  ــم  ه أن ب ــا،  ي أملان

جتمعــات  امل ــي  ف العــداوة  ونشــر  ــل  القت

ــم  ه ل يكــن  ــم  ل ــا  م الشرقأوســطية، 

العــدوان  إزاء  ــح  وصري ــح  واض موقــف 

ــة  ي املغول  – ــة  التركي والغطرســة 

ــدة. جدي ال

د.آزاد أحمد علي

حــزب  ل ــي  ان كوب منظمــة  نعــت 

الشــاب  ــا  رفيقه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــذي  ال ــي،  صوف ــم  إبراهي أســعد  محمــد 

ــي  ف 2020م،  ــار  أي  1 جمعــة  ال ــوم  ي ــي  توف

ــة  نوب ــر  إث ــة،  التركي ي  املشــاف إحــدى 

نتيجــة  ــه،  ت أصاب ــة  مفاجئ ــة  قلبي

 
ً
ــه مــدة ــاء بقائ ن ــا أث ه ــّر ب ــٍة م أوضــاٍع صعب

ــت  ــا فتح ــة عندم ــدود اليوناني ح ــى ال عل

ى أوروبا. جــرة إل  لله
ً
ــرة ــا حدودهــا فت تركي

دكرمــان/ ــة  قري ــي  أهال مــن  الراحــل 

درجــة  ــى  عل حاصــل  ــي،  ان كوب برجــم- 

جامعــة  مــن  ــاء  الكيمي ــي  ف ــوم  ل الدب

ــا  تركي ــى  إل جــأ  ل قــد  وكان  ــة،  الاذقي

ــا. أوروب ــى  إل ــور  للعب

ــي  حــزب ف ــى ال ــه انتســب إل وُيذكــر أن

ــة  قضي عــن   
ً
مدافعــا شــبابه،  ريعــان 

بإخــاص. الكــردي  شــعبه 

ــى  إل الراحــل  جثمــان  ونقــل  هــذا 

ــاء  وب وبســبب  ســوريا،  ــي  ف ــه  منطقت

ــه إقــام مراســم عــزاٍء  ــب أهل ــا تجن كورون

. ة ــاد معت

ــص  ــه ورفاقــه بأخل ــى ذوي نتقــدم إل

ــر  الصب لهــم  ــن  ي متمن التعــازي، 

. لســلوان وا

رحيل الشاب محمد أسعد إبراهيم
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مصر تهزم أردوغان... وقف مشروع العثمانية اجلديدة؟!

ــل  قب مــن  ــز  التركي ــاد  ازدي مــع 

بالتدخــل  ــا  ه ودول ــة  ي العرب جتمعــات  امل

ومــع  ــا،  ي ليب ــي   ف ــي  الترك الســافر 

ــات  غاي ــم  فه ــي  العرب ــم  العال ــة  محاول

ــل  ي ــيء مــن التحل أردوغــان وأهدافــه ب�ش

جتمعــات  امل ــة  حماي ــة  وكيفي والدقــة، 

ــة  حماي ــك  وكذل ــا  ه ودول ــة  ي العرب

مــن  املنطقــة  ومجتمعــات  شــعوب 

ــة  ي األردوغان ــة  التركي التمــدد  مشــاريع  

ــن  ــن م ــي يمك ــدة( والت جدي ــة ال )العثماني

ــدة أو  جدي ــة ال ي ا املغول ــح  تســميته األص

ــة  ي األردوغان كــون  ــدة  جدي ال ــة  التتاري

االشــتقاق  ــون  يمثل ــة  ي والعثمان

مــن  أســافهم  والســلطوي  ي  الســلوك

ــار. والتت املغــول 

ــي  ت ال ــة  الرغب تشــكل  لنســتعرض 

ــي التمــدد  ــة ف ــة والتنمي ــا العدال يمتلكه

واملنطقــة: ــة  ي العرب ــدان  ل الب ــي  ف

ــة  العدال ــة  وذهني منطــق   -1

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  ــة:  والتنمي

الســلطوي  اإلســام  فــروع  مــن  ــره  كغي

ــذي اليهمــه مــن اإلســام  ــي ال أو السيا�ش

ــق  خل ل كوســيلة  اتخاذهــا  ســوى 

مــن  ــه  تمكن ــي  ت ال ــات  واإلمكان القــوى 

واالســتمرار  حكــم  ال ــى  عل الســيطرة 

ــن  ــه وتوســيعه، وكذلــك تحريــف الدي في

حهم،  ــى هــوى ومقــاس مصال والســنة عل

ــح  بأوض النفــاق  ــك يجســدون  بذل وهــم 

ــة  ــى أن أحــد األئمــة األردوغاني صــورة. حت

ــه  قــال مــن  ي حزب ــك أحــد مســؤول وكذل

ــك  وكذل ــة  جن ال يدخــل  ــة  التركي ــم  يتكل

ــا. كورون ــروس  في مــن  ى  يشــف

ــلطوي  ــالم الس ــن اإلس ي ــع ب جم 2- ال

ــح  أصب ــى  حت ــة:  القوموي والفاشــية 

حركة  ــي )رئيس ال جل أردوغــان ودولــت به

ــة  ي امليدال ــي  وجه  ) ــة  التركي ــة  القومي

ــع  صن مــن  شــريطها  ــي  ت ال الواحــدة 

ــات كاهمــا  ــا. ب ــي تركي ــة العميقــة ف الدول

ســليم  وكأن  ــم  ويتكل ــط  خرائ ال يوســع 

ــه  ــه وصوالت ــد أن يكــرر جوالت األول يري

خليفــة  ال وكأن  املنطقــة  ــال  الحت

متواجــد  ــا  ه حين ــف  الضعي ــي  العبا�ش

أردوغــان  يســتلم  أن  انتظــار  ــي  ف اآلن 

ــم  ه كأن أو  اإلســامية.  األمــة  ــد  ي مقال

ــدون تكــرار كمــال أتاتــورك واالتحــاد  يري

ــي اإلجــرام طلعــت  ــه ثاث ــي ومــا فعل والترق

املنطقــة. شــعوب  بحــق  وجمــال  ــور  وأن

ــة  اي نه ــراب  واقت ــي  الترك الداخــل   -3

ــب  جل ــم  ت لقــد  ــا:  تركي ــي  ف ــة  ي األردوغان

ــا  تركي ــي  ف حكــم  ال ــى  إل ــه  وحزب أردوغــان 

للقــوى  اســتراتيجية  إطــار  ضمــن 

أحــد  يكــون  ــي  لك ــة  العاملي ــة  املهيمن

ــا  تركي يحــاول  ــا  وهن ــا  ه وأدوات ــا  خدمه

ــل  مقاب ــى  عل حصــول  ال ــة  ي األردوغان

يســتطيع  مــا  ــر  أكث ــه  وخدمت ــه  عمل

تناقضــات  ــدت  ب وإن  ــه  ي عل حصــول  ال

ــام وعناصــره. الداخــل  ــار النظ ــي إط ــي ف ه

بعــد  ــه  عن يقــال  ــا  م أقــل  ــذي  ال ــي  الترك

ــة  والتنمي ــة  العدال حكــم  مــن  ســنة   18

واالنقــاب  لانفجــار  مســتعد  ــه  أن ب

حــرب  لل وكســاحة  ــار  ن ال مــن  ــة  ل ككت

تســتمر  أن  املمكــن  مــن  ــي  ت ال ــة  ي األهل

عقــوًدا مــن الزمــن. فأحــد أهــم مشــاكلها 

ــث  ــة حي ــة الكردي ــي القضي ــا ه وقضاياه

ــا  ــي تركي ــي 30 مليــون كــردي ف يحــرم حوال

ــش  ــي العي ف ــة  مــن كل حقوقــه الطبيعي

حــرب  وال مناطقــه  وإدارة  ــه  ت بهوي

ــر مــن 40 ســنة زادت  ــذ أكث املســتعرة من

ــل  فه ــا،   ه لهيب مــن  ــة  والتنمي ــة  العدال

ــي القــرن  ــل أي إنســان ف يمكــن أن يتخي

ــة  دول تقــوم  أن  والعشــرين  الواحــد 

ــرد  ــق ط ــن طري ــه ع ــت ألم ــن مي ــال اب بإرس

ــورة  فات دفــع  األم  مــن  ــب  والطل ــدي  بري

رفــات  مــع  حصــل  مثلمــا  الطــرد  ــك  ذل

ــك. ب إي ــد  عكي الكــردي  الشــاب 

أو  ــة  ي األردوغان ــا  تركي ــي  تلق مــع   -4

ــة  ــة ضرب ــة األردوغاني ــة العثماني ي املغول

مــن  ــا  ه وأهل ــة  الكنان أرض  مــن  قاصمــة 

ــي  ــم اإلرهاب ــك بإزاحــة التنظي مصــر وذل

مــن  ا  ومرســيه املســلمين(  )اإلخــوان 

ــت  وذهب أردوغــان  ــون  جن جــنَّ  حكــم،  ال

كل  يجمــع  ــدأ  وب ــة  ي العثمان أحامــه 

مــن  ــن  ي ي ــن واإلرهاب واملنبوذي الشــاردين 

ى ينتقم من مصر  كل حدٍب وصوب حت

جــوم والتعــدي  ــا باله ــدأت تركي ــا وب ه وأهل

ــى  عل األول  ــش  جي ال ــة  جغرافي ــى  عل

ســوريا  وشــمال  طــوروس  ــال  جب أهــل 

ــي  ــر وســائل التدخــل ف ــم تطوي ــك ت وكذل

ــر  إقامــة وتطوي مــن  ــي  الشــمال األفريق

ــة  وعاملي ــة  إقليمي عاقــات  منظومــة 

ــدودة  ــال املش حب ــى ال ــب عل ــه اللع ــح ل تتي

ــك  ــات وكذل ــدول واألحــزاب والفئ ــن ال ي ب

املقــر  إســطنبول  اإلرهــاب وجعــل  دعــم 

لإلخــوان  ــي  العالم ــم  للتنظي ــي  العالم

. املســلمين

شــك  ال  ــي:  الترك االقتصــاد   -5

ــة  والتنمي ــة  العدال قــدوم  ــة  بداي أن 

ــن  ي العاملي ــه  رعات ــل  قب مــن  ــه  ولتثبيت

النقــد  ــدوق  صن ــل  قب مــن  دعمــه  ــم  ت

ــم  حك ــن ال ــنة م ــد 18 س ــن بع ــي ولك الدول

ضــد  حــرب  ال ــي  ف االســتمرار  ولنتيجــة 

ــي  وف ــا  تركي داخــل  ــي  ف الكــردي  الشــعب 

ــي  ف ــه  لتدخل ــك  وكذل وســوريا  العــراق 

ــات  ي امليزان ــرة  ولكث ــة  ي العرب ــدان  ل الب

ــة  ي االخوان الســرية  ــزة  لألجه الســرية 

كأحــد  ــة  والتنمي ــة  بالعدال املرتبطــة 

ــم  الدائ ــم  خوفه ل اإلخــوان  أســاليب 

ــم  بنفاقه ــم  لعلمه جتمــع  امل مــن 

ــف. ونتيجــة  حني ــن ال واســتغالهم الدي

أردوغــان  كان  ــه  ومراحل االقتصــاد  هــذا 

ــة أن  خليجي ــة ال ــدول العربي ــى ال ينظــر إل

ــم لكــن  ــوا جباته ــوا طــوع أمــره ويكون يكون

ــب  بأغل ــة  ي العرب ــرة  جزي ال للشــبه  كان 

ــي  العرب ا  وشــعبه ــا  ه ومجتمعات ــا  ه دول

ــن  ي ي العثمان مــا ســرقه  ينســوا  ــم  ل ــم  ه أن

مــن  ــره  وغي ــن  الدي فخــر  ــل  مث ــم  ه ووالت

ــى  عل ــداء  االعت ومــن  املقدســة  األماكــن 

أهلها دون أية حرمة لاماكن املقدسة.

ــي  ف ــي  الترك ــش  جي ال وجــود  إن   -6

اإلخــوان  مــن  ــأدوات  ب كان  وإن  ــا  ي ليب

الســوريين  مــن  ــن  ي ي واإلرهاب املرتزقــة 

ــي الســوري«  ــن »لإلئتــاف الوطن التابعي

ــم،  العال ــي  وإرهاب إخــوان  مــن  وغيرهــم 

ــي  ف ــا  تركي ا  ســيلقيه األدوات  هــذه  لكــن 

ــه، وســيتواجد  ــام تمكن القمامــة بعــد أي

ــم  ل إن  ــاده  عت بكامــل  ــي  الترك ــش  جي ال

مــن  ــه.  أعقاب ــى  عل ورده  إيقافــه  ــم  ت ي

يســتهدف  هــذا  إن  اإلشــارة  ــة  األهمي

ــى  األول الدرجــة  ــي  ف ــة  ي العرب ــدول  ال

ــا  ــي إفريقي ــدد اســتقرار قارت ه ي ــك  وكذل

ــة  ــف الدولي ــت املواق ــن مازال ــا، ولك وأورب

ــل  وب ــة  جول خ ــة  اإلقليمي مــن  ــر  ي والكث

مــن  أردوغــان  ــه  يفعل مــا  مــع  ــة  متماهي

ــه وألحافــظ  ــي وجه ــري ف ــدأ ليقــف غي مب

ــى  حاليــة حت ي ال ــي وســلطت حت ــى مصل عل

وشــرف  كرامــة  حســاب  ــى  عل ــت  كان ــو  ل

ــن  فَم واألخــوة،  واإلســام  اإلنســانية 

أن  ــل  يقب ــم  والعال املنطقــة  أهــل  ــن  ِم

ــن  ــه أردوغــان لعفري ب ــزق جل يقــول مرت

جــر  ُه أرٍض  ــي  ف ليســتوطن  ــة  ل حت امل

ألحــد  ليقــول  ــم  العال مــرى  ــى  عل ــا  ه أهل

ــي بناتكــم ألبعــث  ــاع الســراج »أبعــث ل ب أت

ــود«. جن وال بالعســاكر  لكــم 

ــي  األوروب االتحــاد  ــى  عل يعــول  مــن 

روســيا  ــا  ه ومن ــة  ي الدول املواقــف  أو 

لوقــف  ــي  حال ال الوقــت  ــي  ف ــكا  وأمري

ــي  األردوغان ــي  العثمان ــي  املغول التمــدد 

ــى  عل األقــل  ــى  عل يســره،  مــا  يجــد  ــن  ل

ــا  وخصوًص واملتوســط،  ــب  القري املــدى 

ــاء عــن توافقــات  ب ــاك أن ــا أن هن إذا علمن

ــة الشــمال  ــة لتكــرار تجرب روســية وتركي

ملناطــق  وتقســيمها  ــا  ي ليب ــي  ف الســوري 

ــو  ــك ل ــم، وكذل حه ــي مصال النفــوذ لتاق

ــي« مســتمرة  مــع  ــة »إيرن ــا أن عملي علمن

اســتمرار إرســال أردوغــان 

أحمد شيخو*

 14
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حوارات قامشلو الكردية، هي لوحدة الصف الكردي أم ماذا؟

والشــارع  شــهرين  مــن  ــر  أكث ــذ  من

ــر،  ي كب وبشــغف  ــع  يتاب الكــردي 

مــن  األبيــض  الدخــان  خــروج  وينتظــر 

ــة  جاري ال ــات  واملباحث اللقــاءات  ــك  ل ت

ــن  ي ب ــا  وأطرافه قامشــلو  ــة  ن مدي ــي  ف

ــي  الوطن ــس  جل ــن »امل ي الكردي ــن  ي ب جان ال

االتحــاد  حــزب   ،  ENKSالكــردي

ــة  أمريكي ــٍة  برعاي  )PYD ــي  الديمقراط

ــا  ه ــدوب خارجيت مباشــرة، مــن خــال من

ــر  عب ــة  ي أوروب ومباركــة  ــاك،  روب ــام  ي ول

وموافقــة  الضــرورة،  ــد  عن ــا  ه تدخل

ــي  ترك ورضــا  ــة،  ن معل ــر  غي روســية 

ــة  ــح مــن خــال بعــض إشــارات علني واض

التصريحــات  ــك  ل ت ســوية  ــف  وتخفي

ــا  ــزت به ــي تمي ــكر الت ــة العس ــة ولغ الناري

أنقــرة،  ــي  ف ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة 

ــار  إظه ــان  األحي بعــض  ــي  ف ــا  ه ل تخل وإن 

قامشــلو  ــي  ف يجــري  ممــا  االمتعــاض 

الداخــل  تخــص  ــارات  العتب  
ً
ــا إعامي

ــر. أكث ال  ــي  الترك

ــن  ي الكردي ــن  الطرفي اتفــاق  إن 

ــرة  ي ــن ولدرجــة كب ــن - املتورطي املذكوري

ا  ســوري ــي  ف الكــردي  الشــارع  تصــدع  ــي  ف

ــٌر  أم هــو  ــة  توافقي صيغــة  ــة  أي ــى  عل  -

مــن   
ً
ــرا ي كث خفــف 

ُ
ت قــد  ــه،  ب مرحــب 

ــن،  حوري امل ــاع  ب أت ــن  ي ب الصــراع  ــة  حدي

إن   - أساســية  خطــوة  ــر  ب عت
ُ
ت كمــا 

ــة  ــاء مرجعيــة كردي ــا - لبن خلصــت النواي

ــة  حقيقي ــة  ي ممثل ــا  ه عن ــق  تنبث شــاملة 

ــي  ــة ف ــه العادل ت للشــعب الكــردي وقضي

 , ــة  ي حل امل  - واللقــاءات  حافــل  امل ــع  جمي

ــة - املتعلقــة بالشــأن  ي ــة والدول اإلقليمي

ــي  ت ال ــا  ه أزمت ــة  حل حل ــة  وكيفي الســوري 

.
ً
معــا والوطــن  املواطــن  أرهقــت 

ــة  جدي مخــاوف  ثمــة  ــاك  هن ولكــن 

ــى  عل ــص  وحري ــع  متاب كــردي  كل  ــراود 
ُ
ت

الكــردي  للشــعب  ــي  التاريخ الوجــود 

ســوريا،  ــي  ف ــة  القومي ــه  قضيت ــة  وعدال

تحــت  قامشــلو  ــي  ف يجــري  ــذي  ال ممــا 

فقــد  الكــردي،  الصــف  ــدة  وحـ ى  مســم

ــرد  ـ
ُ

ــا دفــع الك ه ــراد من ــر خدعــة ُي يكــون أكب

خســائر  ــد مــن ال ــم ومزي نحــو نفــق مظل

ــع  مرب ــى  إل ــة  الكردي ــة  القضي وعــودة 

ــة األزمــة  ــل بداي ــه قب ي أســوأ ممــا كان عل

ــق  تقل ــي  ت ال األمــور  ــرز  وأب الســورية، 

ــي: ه ــم  مخاوفه مــن  ــد  وتزي ــرد  ـ
ُ

الك

ــة  ــة األطــراف الراعي جــم وأهمي 1- ح

مجتمعــة  ــا  وحرصه اللقــاءات  ــذه  ه ل

ــا،  ه ــا من ه ــة ل ــج مرضي ــروج بنتائ خ ــى ال عل

والتعــارض  التضــارب  مــن  الرغــم  ــى  عل

ــك  ل ت وأهــداف  ــح  مصال ــن  ي ب ــح  الواض

ــي الوضــع الســوري  ــة ف األطــراف املتداخل

روســيا(،  ــا,  أوروب ــكا,  أمري ــا,  )تركي

ــي  ــي التاريخ ــى العــداء الترك إل باإلضافــة 

كــردي. هــو  ــا  م ــكل  ل

ــى  عل ــة  الراعي األطــراف  فــرض   -2

عــن  ــي  التخل ــن  املتحاوري ــن  الطرفي

ــى  إل ــي  الترك ــل  حت امل بعــودة  ــة  ب املطال

صفــة  وإســقاط  ــة  ي الدول حــدوده 

ــي ملناطــق  ــاح الترك ــال عــن االجتي االحت

ــل  ب الســوري،  الشــمال  ــي  ف ــدة  عدي

الصديقــة«  »القــوات  صفــة  وإطــاق 

ــا،  ه في املتواجــد  ــي  الترك ــش  جي ال ــى  عل

ــة  الكردي املناطــق  ــر  مصي ــداول  ت وعــدم 

كــري  ــه،  ي كان ســري  ــن،  )عفري ــاث  ث ال

ــة. ل حت امل ي(  ســب

والبلطجــة  ــب  الترهي سياســة   -3

ــة  ي األردوغان ــا  تركي تمارســها  ــي  ت ال

ــر  ي وتخي ــا  ه أعوان بعــض  خــال  مــن 

ــا أو  ه ت ــق رؤي ــاق وف ــا باالتف ــن إم جتمعي امل

ــة. الكردي املناطــق  مــن  ــد  املزي ــال  احت

ــن  الطرفي ورضــا  ســكوت   -4

املشــروع  حــاب  )أص الكردســتانيين 

األمــة  مشــروع  حــاب  وأص ــي،  القوم

األساســين  ــن  الداعمي ــة(  الديمقراطي

ســوريا،  ــي  ف ــن  ي الكردي ــن  للطرفي

رغــم   ،
ً
ــا ي حال ــن  واملتحاوري ــن  املتصارعي

أمــور  ــي  ف بينهمــا  ــاف  واالخت خــاف  ال

بارعــون  ــم  ه أن ــث  حي ــدة،  عدي ــا  وقضاي

ــرد  ـ
ُ

الك اســتثمار  ــة  كيفي ــي  ف ومتفقــون 

ــة. القومي ــم  ه وقضيت الســوريين 

ــك  ب املرت ــي  األمريك ــدور  ال  -5

ــد  تأكي ظــل  ــي  ف ســوريا،  ــي  ف ــق  واملقل

ــة،  ــي اإلدارة األمريكي ف ــار املســؤولين  كب

األبيــض،  ــت  البي ســيد  ــم  ه مقدمت ــي  وف

محــدد  ســوريا  ــي  ف ــم  ه بقائ ســبب  ــأن  ب

ــي  اإليران والنفــوذ  اإلرهــاب  ــة  بمحارب

 
ً
مــرورا ــروت  ي ب ــى  إل ــران  طه مــن  ــد  املمت

النفــط!  ــة  وحماي وســوريا،  بالعــراق 

ــه  ــكل وضــوح، دون أن ينفي ــي وب هــذا يعن

ــوف  ــة س ــم اآلتي ه ــأن معركت ــكان، ب األمري

ــي املنطقــة،  ــي ف تكــون مــع النفــوذ اإليران

ــر هــو قــرار  ــا يعــزز هــذا االعتقــاد أكث وم

بتخصيــص  ــي  األمريك البنتاغــون 

ــب  لتدري ــي  أمريك دوالر  ــون  ي مل  /200/

ــل  مقات آالف   /10/ يقــارب  ــا  م ــل  وتأهي

ــدي،  ــوم عب ــرال مظل جن ــادة ال ــد بقي جدي

ــر املناطــق  ــس لتحري ي ــد ل ــكل تأكي ــا ب هن

ــا  تركي ــل  قب مــن  ــة  ل حت امل ــة  الكردي

يخــدم  آخــر  ألمــر  إنمــا  ــا،  ه ومرتزقت

ــى،  األول بالدرجــة  ــة  األمريكي ــح  املصال

جعــل  ــي  ه ــة  حقيقي ال ــة  الغاي ــى  بمعن

ــا  ه ــم في ه ــس ل ي ــي معركــٍة ل ــرد وقــود ف ـ
ُ

الك

جمــل. وال  ناقــة 

واحــد  كــردي  ــي  بق ــه  أن ب أعتقــد  ال 

ــه  ــح صوت ب ي ــى شــعبه دون أن  ــور عل غي

ــة  الكردي حركــة  ال أطــراف  ــة  ب مطال ــي  ف

 ENKS ــس  جل »امل وخاصــة  ســوريا  ــي  ف

الصــف  ــد  توحي بضــرورة   »PYD ـــ  وال

يحــق  ال  ولكــن  ــن؛  ي الكردي خطــاب  وال

ــن اســتغال هــذا الهــدف النبيــل  للطرفي

ــن  ي القوت ــن  ي ب تنســيٍق  ــى  إل ــره  وتحوي

ــاء  ن أب مــن  املشــكلتين  العســكريتين 

)وحــدات  ســوريا  ــي  ف الكــردي  الشــعب 

وبيشــمركه   ،YPG الشــعب  ــة  حماي

معــارك  ــي  ف بهمــا  ــزج  وال روز(  لشــكري 

فحســب،  هــذا  ــس  ي ل طاقتهمــا،  تفــوق 

حــروب املتوقعــة ســتزيد  ــك ال ل ت ــل أن  ب

ــرد  ـ
ُ

للك ــة  والكراهي العــداء  جــم  ح مــن 

مرتزقــة  ــم  ه أن ــى  عل وســتظهرهم 

ــا أن  ــون مــن أجــل غيرهــم؛ وعلين يحارب

ــة  األمريكي ــة«  »املكافئ ــك  ل ت ــى  نن�ش ال 

ســوريا  قــوات  إعــان  بعــد  ــرد  ـ
ُ

للك

ــاء  ه إن ــي  الدول ــف  ــة والتحال الديمقراطي

العــراق  ــي  ف اإلســامية  خافــة  ال ــة  دول

مــن  ــر  أكث ــم  وتقدي »داعــش«  والشــام 

بالســماح  شــهداء،  ــا  حاي ض ــف  أل  /11/

ــا  أمامه ــق  الطري ــد  وتمهي ــا  لتركي

ــه/رأس  ي كان ســري  ــي  منطقت ــال  باحت

ي/تل أبيــض، أواســط  ــن و كــري ســب العي

2019م. األول  تشــرين 

/كوبنهاغن

محمد علي كيال

أن  ــا  عرفن وإذا  ــا،  ي ليب ــى  إل ــده  يري ــا  م

ــم  ل اآلن  ــى  حت ومؤسســاتها  ــكا  أمري

ــن الداعشــيين  ــى كل اإلرهابيي تتطــرق إل

لضــرب  أردوغــان  ــم  ه ب يجل ــن  الذي

ــا  ــي شــمال أفريقي ف األمــان واالســتقرار 

ــارة عــن  واملنطقــة ومجمــل املواقــف عب

ــر.  ي أث ت ــا  ه ل ــس  ي ل ــات  بيان

ــار  والتت املغــول  إيقــاف  ــد  يري مــن 

الســيطرة  مــن  جــدد  ال ــن  ي ي والعثمان

أن  ــه  ي عل ــة،  ي العرب ــدان  ل الب ــى  عل

ــاك  هن ــا  تركي داخــل  ــي  ف أن  يعــرف 

عــدده  يتجــاوز  وشــعب  ــة  كردي ــة  قضي

ــر  أكث ــذ  من ــا  حرًب ويخــوض  ــون  ي مل   30

حــق والعــدل،  مــن 40 ســنة مــن أجــل ال

ــة.  الطبيعي ــه وحقوقــه  ت أجــل هوي مــن 

ــدة  جدي ال ــة  ي العثمان مشــروع  ووقــف 

ــوب  جن مــن  ــاك  هن مــن  ــدأ  ب ي أن  يمكــن 

ومــن  كردســتان(  )شــمال  ــا  تركي شــرق 

)رأس  ــه  ي كان مــن ســرى  ا   شــمال ســوري

ومــن  أبيــض(  ــل  )ت ي  ســب وكــري  ــن(  العي

لتحريرهــا  ــا  ه أهل ومقاومــة  ــن  عفري

وإن  الغاشــم،  ــي  الترك ــال  االحت مــن 

ــد  العدي نجــد  ربمــا  ــك  ذل نفعــل  ــم  ل

داخــل  ــة  التركي ــرص  القب ــات  دوي مــن 

ــا ولتقســيمها  ه لتفتيت ــة  ي العرب ــدول  ال

أردوغــان  ينتقــم  ــك  وبذل ــا  ه ب للتحكــم 

كمنظومــة  وهــم  ــي،  اإلخوان ملرســيه 

ــي املهيمــن ضــد  ــة للنظــام العالم عمال

ــة  الثقافي ــا  وقيمه املنطقــة  حضــارة 

تحقــق  ــي  ت ال ــة  جتمعي امل ــة  التاريخي

حقيقــة  ال واألخــوة  املشــترك  ــش  العي

املنطقــة. شــعوب  ــن  ي ب

ــار/ أي جمعــة 29  - ال ــد  ل الب * صــدى 

2020م  ــو  ماي

مرص تهزم أردوغان  ... تتمة
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يدهــا  ــق  ــا ويطل يوجهه ــا،  ه أعمال ــى  عل

ويدفــع لعناصرهــا الرواتــب ويمنحهــم 

يضــع  أن  دون  ــازات،  وامتي نياشــين 

ــم. الدمي املــزري  للوضــع   
ً
حــدا

مكشــوفة،  الشــنيعة  ــم  ه أفعال

اعتقــال  جريمــة  انكشــاف  ولكــن 

ــنَّ   وه
ً
ــرا ــن قس ــوة وإخفائه ــك النس أولئ

ــح  فض حمــزات«  »ال مقــّر  ــي  ف ــات  عاري

ــات«-  »العاري ـــ  ف ــا،  ه كل ــك  ل ت ــم  ه عورات

ــَن 
ْ
ت عرَّ ــروح-  وال النفــس  طاهــرات 

ــم  ه ل ــن  ي واملطبل وأســيادهم  ــن  جرمي امل

ــار. ه ن ــل  ي ل

إن قضية أولئك النســوة وغيرهنَّ 

 
ً
ــن قســرا ي املغيب النســاء والرجــال  مــن 

ــى  ــن، لوصمــة عــاٍر عل ــي عفري مــن أهال

ــن  ي املتخاذل ــن  ي الصامت ــرد  ـ
ُ

الك ــن  ي جب

ــي  ورافع ــر«  والتحري ــورة  ث »ال ــي  ومدع

ــي  متزعم مــن   
ً
ــا تان به ــاب  والكت ــات  اآلي

الســوريين  ــي  السيا�ش اإلســام 

ــراك. واألت

طــال  جرمــون،  امل ــك  ل يه أن  ــد  الب

ــة  ل مزب ــم  ه خاتمت ُصــَر، 
َ
ق أم  الزمــن 

مــن  أســماٌء  ــات«  »العاري ـــ  ول ــخ...  التاري

 
ٌ

ــنَّ شــرف ه ــخ ول التاري ــجل  ــي س ف ذهــب 

. ن ميمــو

»العارياُت« عرَّتَْن  ... تتمة

ــي الدفــاع عــن  ــر ف ي ــي الكب ــدوره النضال ل

ــة  ــا الوطني ــة والقضاي ــة الكردي القضي

ــم  ــي ســوريا، ومــن ث وحقــوق اإلنســان ف

ــي  ف وكان  ــد؛  الفقي ــزل  من ــى  إل حضــر 

ــخصيات  ــف ش ــد الضي ــتقبال الوف اس

ى  من عائلة حاج درويش والسيدة ليل

ــن  ــاٍء م ــع أعض ــل م ــة الراح ــن عقيل حس

ــى »شــيخ  ــث ألق حــزب. حي منظمــات ال

خصــال  عــن  ــا  ه في تحــدث   
ً
كلمــة ــي«  آل

مســيرته  مــن  ومحطــات  الراحــل 

ــة  جن ــب عضــو الل ــة. بينمــا رحَّ ي النضال

حــاج  فرهــاد  ــي  للتقدم ــة  املركزي

ــة  ل حــزب وباســم العائ درويــش باســم ال

بالوفــد ورئيســه، ووجــه رســالة شــكر 

ــم. الكري حضورهــم  ل ــان  وامتن

أول أيام العيد  ... تتمة

ــب الكنيســة جامــع جن لصــور ال

نفس الكام الفارغ من أي تعاطف 

ي عن صمود أهل حلب حقيق

نفس املولوي 

ي ما مليتوا  يا أخ

وهللا أنا مليت 

حلب ملت

أهل حلب ملوا

حاج تستهلكوا األفكار بهالطريقة

تحكــوا  ــب  بحل ــن  ي باحث ــة  قل ــك  ل

ــدة  فري معلومــة  يعطوكــن  ــم  معه

بأفامكــم توظفوهــا  تقــدروا 

ــة  حقيقي ومشــاكل  ــع  مواضي ــة  قل

وتطرحوهــا تناقشــوها 

ــي  ب حل ال عــن  مــرة  ــي  �ش احكــوا  ــك  ل

ومــع  ا  وســيرته ــب  حل مــن  ــان  تعب ــي  ل ي

ــا  ه وال ــا  ه في يشــتغل  عــم  ــك  هي

ــي  الطبق الشــرخ  عــن  احكــوا 

ــب بحل الصــارخ 

ــة  املعماري ــل  التفاصي عــن 

ا  وفلســفاته ــل  األوائ ــن  ي للمهني

ــق  العمي ــي  حقيق ال ــش  التعاي عــن 

ــف  املزي ....مــو  موجــود  كان  ــي  ل ي

ــا بوقتن ــي  االعام

اليهود....الكــورد...... حــارات  عــن 

األرمــن...

ــي  ل ي بتشــبه  ســطحية  أفــام  حــاج 

ــن  منبهري ــب  أجان ســياح  بيشــتغلوها 

يكســروا  وعــم  الشــرقية  باملغامــرة 

ــة  الفوضوي ــا  ن بمدن ــة  اململ ــم  ه حيات

. . . ــة. يقي امليتافيز

ــا  وم ســوداوية  ــي  عن ــوا  تقول رح 

جــب الع ــي  جبن بيع

ــي  ــك ليعمين ــا بقــول رح ضــل هي وان

ــاض البي

------------------

ــخ  تاري مــن  هــام  ــوا جــزء  كان ــرد 
ُ

الك

ــب حل

قيس بوك/28 أيار 2019

ومــن  ــب  بحل خلقــت  ــة  كردي ــي  ون
َ
ك

مــع  ــدي  عن الســفر  ــم  حل ــق  خل ــرة  فت

ــا  أتركه ممكــن  ــي  أن ــر  للضمي ــب  تعذي

ــي :  ــق ال ي صدي ــام ....ســألن ــوم مــن األي ي ب

ي ملدينة مو مدينتك،  ليش عم تشــتغل

ــك انتمــاءك، وشــعب  ــد مــا بيحققل ل وب

ــات  خطاب ــه اال بال مــا رح يعتبــرك جــزء من

الفسيفســاء  تســويق  ــات  ومهرجان

الســورية....؟

ــخ ألقنعــه  ــل بالتاري بعــد نقــاش طوي

ــوا جــزء هــام  ــرد كان
ُ

ــه الك ــي أن ــع نف�ش وأقن

ــر  ــب ويمكــن القلعــة أكب ــخ حل مــن تاري

ــل ..... دلي

ــا رح  ــري م ــرت ....... بعم ــت وفك رجع

ــب  ــره حل أك

ــا  ــك ال تتركه جــر مدينت ــا تقــرر ته مل

تصــل  تنتظــر  ....ال  ــا  بتكرهه ــت  وأن

ــة ملرحل لها

لســا  ــت  ....وأن ــا  ه بتحب ــت  وأن ــا  اتركه

ــا .... وعــم  جمــال بطباعه قــادر تشــوف ال

ــت  وأن ــا  ه عذاب تشــوف  ــك  ي عل يصعــب 

..... عاجــز 

ــا و  ه ــى تقــدر تحــن ل ــا هيــك حت اتركه

ــك  ــروا جيران ــي رح يصي ل ــاس ي ن ل ــي ل تحك

ــوة  ــك حل ــف مدينت ــدد كي ج ــك ال ورفقات

ــت .... ــس انظلم ب

ــا  م  
ً
ــا يوم ترجــع  رح  ــك  أن ــف  كي

ــا...  ه في ــة  املؤجل أحامــك  وتحقــق 

ــق  وتضي تظلمــك  مــا  ــل  قب ــا  اتركه

 ... ــذك  وتنب ــك  ي عل

مشــاعرك  بتســتاهل  ــي  ه ــر  باألخي

.... فقــط  ــة  ل والنبي ــة  ل النبي

حلب التعايش الحقيقي  ... تتمة

 ،
ً
ــا ي ائ نه ــا  ه إللغائ إشــارٍة  ــي  ف ــة«  الكردي

ــة  كاذب وعــوٍد  إعطــاء  بعــد  ــك  وذل

بتعليمها والقيام بمســرحية اســتبيان 

ــم  ه ألبنائ ــا  تعليمه حــول  ــي  األهال رأي 

ــن  ــي حي ــي، ف حال ــي ال ــة العــام الدرا�ش بداي

األخــرى  اللغــات  ــم  ي تعل فــرض  ــم  ت ي

ــادة  ــة( وزي ــة، التركيــة، اإلنكليزي )العربي

اإلســامية  ــة  ان الدي ومــواد  حصــص 

ــي-  الترك ــخ  التاري عــن  مــواد  وإدخــال 

ــي؛  العرب ــاج  ه املن ــب  ــى جان إل ــي،  العثمان

املنطقــة  وثقافــة  ــة  هوي ــر  ي تغي ــدف  به

ــا. ه ي ل وأها

ومــزار  الشــهداء  ــر  مقاب ــر  تدمي

ي ــد ي يز إ

ــى  عل ــدة  جدي صــور  نشــر  ــم  ت

ــر  ظه
ُ
ــي، ت ــل االجتماع ــات التواص صفح

الشــهداء  ــرة  مقب طــال  ــذي  ال الدمــار 

الشــهيد  ــرة  )مقب ــا- شــّرا  ن متي ــة  قري ــي  ف

ــم  خي امل يشــبه  مــا  وإنشــاء  ــق(  رفي

ــث  حي املســتقدمين،  ــن  توطي بقصــد 

ــي  ف الشــهداء  ــي  ومقبرت ــرة  املقب هــذه  أن 

ســيدو(  الشــهيد  ــرة  )مقب كفرصفــرة 

الشــهيدة  ــرة  )مقب كفرشــيل  ــي  وف

ــاء  ن أث للقصــف  تعرضــت  قــد  آفيســتا( 

ــع األول  الرب ــي  ف ــن  ــى عفري العــدوان عل

املتعمــد  ــب  والتخري 2018م  عــام  مــن 

مــن  العشــرات  أن  كمــا  بعــد.  فيمــا  ــا  ه ل

اإلســامية  ــة  ني الدي ــزارات  وامل ــر  املقاب

ــة قــد  ــة وأضرحــة رمــوز وطني واإليزيدي

ــب والســرقات وقطــع  تعرضــت للتخري

ــو  ح ــة مل ــي محاول ــك ف ــا، وذل ه ــجار في األش

جــذور  وقطــع  ــة  جتمعي امل الذاكــرة 

ــم. وتاريخه ــم  أرضه عــن  ــي  األهال

شــهر  ــام  أي أول  نيســان   24 ــي  وف

ــق  ل »في ميليشــيا  أقدمــت  رمضــان، 

ــيخ  ــزار »الش ــة م ــر قب ــى تدمي ــام« عل الش

باصوفــان-  ــة  قري ــي  ف ــدي  اإليزي ــي«  عل

 
ً
ــرات، فضــا ي ــاوة التكب شــيروا وســط ت

وقــٍت  ــي  ف ــزار  امل وســرقة  ــب  تخري عــن 

ســابق.

قصف قرى وبلدات 

ــي  الترك ــش  جي ال أعــاد  وقــد 

ــدات  ل ــه قصــف بعــض قــرى وب ومرتزقت

)ســد  ــب  حل شــمال  والشــهباء-  شــيروا 

ــق،  مضي ــل  ت ســموقة،  الشــهباء، 

ــة،  مالكي ــاز،  مرعن ســوغانك،  ــه،  بي آقُئ

ــري  جَّ بمه املكتظــة  شــوارغة...(، 

ــع  ــار، وأوق ــام 13- 14 أي ــال أي ــن، خ عفري

ــة. مادي أضــرار 

قــرى  اســتهدف  ــار،  أي  1٧ ــي  وف

بيه، سوغانك،  »مالكية، شوارغة، آقُئ

ــاز،  ــال، مرعن ــه، ديرجم ــه، بيني خريبكي

ــة. مادي أضــرار   
ً
حقــا ومل إرشــادية«، 

ــى أن  ــي عل ــب اإلعام وإذ أكــد املكت

مناشــداتهم  يجــددون  ــن  عفري ــي  »أهال

ــى  عل ــة  الفاعل ــة  ي الدول القــوى  ــى  إل

األمــم  ومؤسســات  الســورية  الســاحة 

ــة  ي العرب ــدول  ال وجامعــة  املتحــدة 

واألطــراف  ــورة  الغي ــة  الوطني والقــوى 

التحــرك  بضــرورة   
ً
كافــة ــة  الكردي

ــى  عل ملآســيهم،  حــٍد  لوضــع  العاجــل 

ــي  الترك ــال  االحت وجــود  ــاء  ه إن ــق  طري

ــار  باعتب ــة«.  ي اإلرهاب وامليليشــيات 

ــة  ي القانون املســؤولية  كامــل  »تتحمــل 

األوضــاع  عــن  ــة  واألخاقي والسياســية 

وعــن  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف الســائدة 

ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

حاصــل...«. ال ــي  الديمغراف ــر  ي والتغي

عفرين تحت االحتالل... تتمة
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ــث ــاس والعي ــق الن ــرام بح ــوى االج ــم س ــرار بيده ال ق

ى حروٍب ال ناقة لهم فيها  ؛ ُيســاقون إل
ً
ي األرض فســادا ف

ــٌل  ــٌب هائ ــاوى ونصي ــم واألت ــي الغنائ ــوى جن ــل، س وال جم

القيامــة  ــوم  ي ــا  ه ي عل ــبون  ُيحاَس والعــدوان،  ــام  اآلث مــن 

ــٍل  ي ــو بقل ــم ول ه ي ــن عل ــف املعتدي نص
ُ
ــد ت ــم ق ــام محاك وأم

ــم  أرواحه ُيســترخص  ــث  حي واإلحســان،  العــدل  مــن 

ــاع  ــاث أو ُرب ــى أو ث ــه مثن ــرُك ورائ ت ــم ي ــل أحده ، ولع
ً
ــا أيض

ــى،  اليتام األوالد  مــن   
ً
وكومــة املكلومــات  الزوجــات  مــن 

ــم.
َّ
عظ

ُ
ــده املؤتمــن امل ــن قائ ــرف جفــن عي دون أن ي

ال  حين  مســل ومــن  ــوار«،  »ث ــى  إل ــن«  »مظلومي مــن 

ــى مرتزقــة وإرهابيين؛ الداعمون  حيحــة لهــم إل وجهــة ص

التهلكــة  نحــو  ودفعوهــم  ــم  ه ل خططــوا  ــون  واملمول

ــم، خــارج  ــم وصراعاته وجعلوهــم أكبــاش فــداء ألجنداته

ــد،  ــعب والبل ــح الش ــورية ومصال ــة الس ــة الوطني الثقاف

ــادي  جه ال ــي  السيا�ش اإلســام  شــيوخ  مــن  ــاوى  وبفت

ــم  القي ــوا  َس
َ
ن وساســة  موعــودة،  بخافــٍة  الطامــع 

جــاه  بال تمتعــوا  أن  بعــد  ــم  ه مواطني وأوجــاع  ــادئ  واملب

ــر. الوفي ــال  وامل

ــة  ــيات اإلرهابي ــف، امليليش ــن ونص ــارب العامي ــا يق م

الشــرقية،  مــراد،  ســلطان  العمشــات،  حمــزات،  »ال

مــن  بغطــاٍء  ــا  لتركي ــة  ي املوال وغيرهــا  الشــامية...« 

ــش  جي »ال وباســم  ــي  اإلخوان  – الســوري  ــاف  ت االئ

منطقــة  بحــق  املوبقــات  ترتكــب  الســوري«،  ــي  الوطن

تحــرق  وتســلب،  ــب  ه ن وت تســرق  ــا،  ه ي وأهال ــن  عفري

عــذب، 
ُ
ــجار، تختطــف وتعتقــل وت ــات وتقطــع األش الغاب

ــن  ي ه وُت النســاء  ــى  عل ــدي  تعت ــل،  وتقت  
ً
قســرا ــي  خف

َ
ت

ــر  جي والته ــك  والتتري ــب  التعري ــي  ف شــارك 
ُ
ت ــن،  ه كرامت

خرب وتســرق اآلثار التاريخية 
ُ
ي، ت والتغيير الديمغراف

ــن  ــر... تحــت أعي ــى املــزارات واألضرحــة واملقاب وتعتــدي عل

ــد«. جدي ال »الســلطان  رجــال  وبإشــراف 

يزعمــون  وأنقــرة  ــاف  ت االئ مــن  وأســيادهم  هــم 

ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن يتناســون  واألمــان!  األمــن  ــر  توفي

جرمــون فيمــا  ــل امل ــف يتقات ــة وكي ي ــرات املتوال والتفجي

ــي  تنته إذ ال  النفــوذ،  ونطاقــات  الســرقات  ــى  عل ــم  ه بين

ومجموعــات  ميليشــيات  مجــرد  ــم  ه إن ــم،  ه اعتداءات

شــهر 
َ
ت ــا،  ه ــا وال مــكان لألخــاق لدي ه ل ــدأ  لصــوص ال مب

ــزل. ُع ــن ال ــى املدنيي ســاحها بمناســبة ودون مناســبة عل

حة  أســل ميليشــياوية  ــٍة  جه ــكل  ل ــان،  ت وفل ــى  فو�ش

ــن  ي ي املدن ــاة  بحي تســتهتر  ســرية،  ــجون  وس ومقــّرات 

 - ــي  والراع  ،
ً
حيمــا ج ــن  عفري لتغــدو  ــم،  وأرواحه

ويشــرف  ــا  ه ل يخطــط  ــي  الترك املايســترو 

 
َ
ن

ْ
ت
َّ
« عر

ُ
»العاريات

اجملرمني وأسيادهم!

أول أيام العيد... زيارة مزار الشهداء وضريح الراحل عبد احلميد درويش 

رد كانوا جزء هام من تارخيها
ُ
حلب التعايش احلقيقي، الك
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ي حقيق التعايش ال

ــي أســتاذ باحــث ومهنــدس  مــرة قل

ــب  حل ــه  أن القديمــة  ــب  بحل ــر  قدي

للبحــث،  دســمة  مــادة  حــرب  ال بعــد 

)نتيجــة  مكشــوفة  الطبقــات  كل 

العقــارات  كل  والقصــف(،  حــرب  ال

ــن  مي تنتظــر  عــم  مفتوحــة  ــم  واملعال

أتذكــر  عــم  والدراســة واالستكشــاف...  والبحــث  للفــن  ــة  غني مــادة  ــا  ه كل ا  ويدرســها....  ســوري يستكشــفها 

ــي بتفــرج  ... بج ــل  ــم بتفائ ل ــع في مــا بيطل ــب... كل  ــازل عــن حل ن ــد  ــر جدي ــم قصي ل ــا عــم شــوف في كامــه وأن

ــذل  ــي ومشــاهد أم الشــهيد... نفــس التكــرار املبت ــزاز العاطف ت نفــس اللقطــات ... نفــس االب

ــٌد  ــار، زار وف ــر، 24 أي ــد الفط ــام عي ــة أول أي صبيح

ــي  ــكرتيره مح ــة س ــي( برئاس ــدة )يكيت ــزب الوحـ ــن ح م

ــى مشــايخ و  ــة نائبــه مصطف ــي وعضوي ــن شــيخ آل الدي

خصية  ح و سلمان بارودو وبرفقته الش محمد صال

ــل  ي »دل الشــهداء  مــزار  ــم  إبراهي شــيروان  ــة  الوطني

 
ً
وإجــاال  

ً
ــرا تقدي قامشــلو،  ــة  ن مدي ــي  ف صاروخــان« 

ــي  ت ال جســام  ال ــات  حي والتض الطاهــرة  ــم  ألرواحه

قَدموهــا.

مشــايخ  و  ــي  آل »شــيخ  مــن  ــف  مؤل وفــٌد  زار  كمــا 

مرقــد  شــكري«  معصــوم  و  ــم  إبراهي و  ــارودو  ب و 

حــزب  ال درويش/ســكرتير  ــد  حمي ال ــد  عب الراحــل 

ــة  ــي قري ا ف ــي ســوري ــي الكــردي ف ــي التقدم الديمقراط

ــي 24 تشــرين  ف ــي  ــذي توف ال ــه- الدرباســية،  ي القرمان

 
ً
ــرا  وتقدي

ً
األول 2019م، وذلــك اســتذكارا
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