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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.
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ــراد«                                ــل األك ــا قت ــون هدفه ــدول شــرط أن يك ــاك ســيادة ال ــك انته ومدافع
غسان شربل
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ً
ــدا ــي الوضــع الســوري جي ــر ف التبصُّ

يضع املرء أمام لوحٍة معقدة ومتداخلة 

والنزعــات،  والنزاعــات  ــي  املآ�س مــن 

مــن  ــة  متداخل قــوى  شــبكات  ــك  وكذل

بزمــام  مســتحكمة  ــة  ي وداخل ــة  خارجي

 
ً
عائقــا  

ً
مشــكلة األرض  ــى  عل األمــور 

 أمــام أي تطــوٍر شــامل باتجــاٍه مــا، 
ً
ــرا ي كب

 واللعــب 
ً
ــا ــا ال زال محتدم ه فالصــراع بين

ــى قــدم وســاق. ــر البشــر جــاٍر عل بمصائ

ــي  الدول األمــن  ــس  مجل قــرار  صــدر 

الســورية  األزمــة  ــال  حي  /2254/

يقــارب  مــا  ــه  ي عل ــى  وم�س باإلجمــاع، 

ــي  ف يســتند  ــذي  وال ســنوات،  الخمــس 

ى تحســين األوضاع اإلنســانية  جوهره إل

ــف  ــن ولنزي ي ــاة املواطن ووضــع حــٍد ملعان

 
ً
ــة ــذي ُيشــكل أرضي ال ، األمــر 

ً
ــدم أوال ال

ــن  ي ب الثقــة  أجــواء  ــق  لخل أساســية 

رئيســية   
ً
ــة بواب ــر  ب عت وُي الســوريين 

ــي.   السيا�س الحــل  نحــو  للتوجــه 

ــت  ات ب ــاة  الحي مجــاالت  مجمــل  إذ 

ــي تدهــوٍر مســتمر، واملشــهد الســوري  ف

ــى  أضح ــي  والديمغراف ــي  االجتماع

الســابق،  مــن   
ً
ا  ومأســاوي

ً
ــدا تعقي ــر  أكث

ــال  االحت بعــد   
ً
2 خصوصــا

قاتـل »أولف باملـه« مل يكن كردًيـا!
الشــرطة  أماطــت   

ً
ــا عام  /34/ بعــد 

ا  الســويدية اللثام عن نتائج تحقيقاته

ــي الســويدي  ــل السيا�س ــة مقت ــي جريم ف

ــي  ــوزراء ف الشــهير »أولــف بامله«-رئيــس ال

ــي،  ــي مؤتمــر صحف ــا ف ه ت ــي أنه حينــه، والت

ــه  ــران 2020م، قــال في األربعــاء 10 حزي

كريســتر  ــة  القضي ــي  ف ــن  املدعي ــر  ي كب

أغلقــت  ــة  القضي »إن  بيترســون: 

ســتيغ  ــي،  الرئي�س ــه  ب املشــتبه  ألن 

ــذي  ــي عــام 2000م«؛ وال إنغســتروم، توف

.
ً
ــا انتحــر عــن عمــٍر يناهــز /66/ عام

إنغســتروم،  إن  بيترســون:  وقــال 

 باســم ســكانديامانين، 
ً
املعــروف أيضــا

شــركة  ــي  ف ــه  5 لعمل

كتاب بولتون »الغرفة اليت شهدت األحداث«... ترامب ترك الُكـرد أمام عدوان أردوغان
ــون  ت بول جــون  ــاب  كت صــدور  ــار  أث

الســابق  ــي  القوم األمــن  مستشــار 

ترامــب  ــد  ال دون ــي  األميرك ــس  ي للرئ

ــد-  هابين إت  ــر  وي روم  »ذا  ـــ  ب ــون  املعن

 
ً
ــي شــهدت األحــداث« جــدال الغرفــة الت

ــا  ــوى مــن قضاي ــا احت ، مل
ً
 واســعا

ً
ــا عاملي

أســرار  بعــض  عــن   
ً
وكشــفا ســاخنة 

البيضــاوي. ــب  املكت

عــن  ــة  ي الكترون نســخ  تســربت 

ــران، وعرضــت  ــل شــهر حزي ــاب أوائ الكت

ــات ووســائل  ــات الصحــف وفضائي كبري

إعام عاملية محتواه، مما أثار حفيظة 

ــة  ي ــس ترامــب، فرفــع دعــوى قضائ ي الرئ

ــب  ــى الناشــر يطال ــر وزارة العــدل عل عب

ــن  ــه يتضم ــاب ألن ــع الكت ــع توزي ــا بمن ه في

ــي  »معلومــات ســرية عــن األمــن القوم

رفــض  ــي  القا�س ولكــن  ــي«،  األمريك

ــى  عل ووافــق  4 الدعــوى 

املتضرر األكرب من قانون »قيصر« هو الشعب السوري
ــه لتبعــات الحصــار  ــي معــرض تناول ف

يعــرف  مــا  خــال  مــن  ــات  والعقوب

دخــل  ــذي  ال قيصــر«  »ســيزر-  ــون  بقان

ــل  ــران مــن قب ــي 17 حزي ــذ ف ــز التنفي حي

أفــاد  ــة،  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي

ــدة  )الوحـ ــي  لحزب املشــترك  االجتمــاع 

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي  ــي  التقدم

ــخ  بتاري ــه  ــاٍغ صــادٍر عن ب ــر  عب ســوريا( 

أحــادي  ــون  القان ــأن  ب 2020/6/22م، 

مــن  ــر  األكب »املتضــرر  و  ــب  الجان

بفعــل  الســوري  الشــعب  هــو  ــه  ورائ

ــى  عل املباشــرة  الســلبية  انعكاســاته 

ــاة املعيشــية لجمــوع  2 الحي



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 321 /  آب  2020 م - 2632ك قضايا وطنية2

ــة-  الكردي املناطــق  لبعــض  ــي  الترك

ــم دحــر »داعــش«  شــمال ســوريا؛ وإن ت

ــي  اق ب ســيطرة  مســاحات  وتقليــص 

النصــرة  مــن  ــة  ي اإلرهاب امليليشــيات 

ــة  ــر وتخلصــت أكثري وغيرهــا بشــكٍل كبي

ــا  ه  أن
ّ
املــدن الســورية مــن الحــروب، إال

ــة  ــى شــن هجمــات دموي  عل
ً
ــزال قــادرة الت

ــي  ف وعســكرية  ــة  ي مدن أهــداف  تطــال 

ــى  عل ــة  والعراقي الســورية  الســاحتين 

حــٍد ســواء، كمــا أن معظــم املجتمعــات 

تشــتت  قــد  املناطــق  ــك  ل ت ــي  ف ــة  ي املحل

القســرية  والهجــرة  الحــروب  بســبب 

رغــم  األخــرى،  ــاكات  ه ت االن وسلســلة 

ــي أوضــاع مناطــق  التحســن امللحــوظ ف

ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات  ســيطرة 

»قســد«.

، احتال تركيا 
ً
ما زاد الوضع قتامة

ي شــمال وشــمال شــرق  ملناطق عديدة ف

العســكري  نفوذهــا  وبســط  ســوريا 

ــب  إدل محافظــة  ــي  ف ي  واالســتخبارات

تحــت  ــا  ه من ــٌر  ي كب جــزٌء  ــزال  ي ال  ــي  ت ال

ــة  ه )جب الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ ــة  هيمن

ــى إرادة   عل
ً
النصــرة(، واســتيائها أيضــا

ــي  ــاف الســوري – اإلخوان ت وقــرار االئ

ــا  لبقاي واســتخدامها  املعــارض، 

مــا  وميليشــيات  القاعــدة  تنظيمــات 

الســوري«  ــي  الوطن ــش  »الجي ى  يســم

و  ــرد  ـ
ُ
الك ضــد  ــن  مأجوري كمرتزقــة 

.
ً
ــا أيضــا ــا داخــل ليبي ــي حروبه »قســد« وف

ــث  حي مــن  األوضــاع  أســوأ  إن 

ــاكات  ه ت ــان وحجــم االن ت ــى والفل الفو�س

ــاة  معان ودرجــة  ــة  املرتكب ــم  والجرائ

املناطــق  ــي  ف الســائدة  ــي  ه ــاس،  ن ال

ســيطرة  تحــت  تقــع  ــي  ت ال الســورية 

ــة  ي املوال وامليليشــيات  ــا  تركي ونفــوذ 

كــري  ــن،  )عفري مناطــق   
ً
خاصــة ــا،  ه ل

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

مــارس أنقــرة 
ُ
ــث ت ــة، حي ل ــن( املحت العي

نفــذ 
ُ
وت ــا  ه ي عل الســيادية  ا  ســلطته

ــرد  ـ
ُ
سياســات عدائيــة ممنهجــة ضــد الك

ــا. ه في ــي  التاريخ ووجودهــم 

الســورية  ــي  األرا�س ــي  ف واملتجــول 

مــن  ــة  ي خال شاســعة  مناطــق  ــرى  ي

مكتظــة  أخــرى  ومناطــق  ــا،  ه ي أهال

البائســة  واملخيمــات  ــن  بالنازحي

ــات  ــى املعون ــش معظــم ســكانها عل يعي

ظــروٍف  ــي  ف ــة  ي واإلغاث اإلنســانية 

ــي  ت ال ــم  ه أراضي عــن  ــن  ي ب غائ قاســية، 

ــوا مــن  ــا عشــقوها ودون أن يتمكن لطامل

ــاء  ن ــا أو مــن ب ه ــي محاصيل ــا وجن ه زراعت

ــم  ــن جراحه ــه الحــرب، ململمي مــا دمرت

تندمــل. أن  ــات  ه هي ــي  ت ال

ــر  ي ــر والتغي ــل والتهجي ــزال القت ال ي

والحصــار  ــع  والتجوي ــي  الديمغراف

واإلخفــاء  ي  العشــوائ واالعتقــال 

ــاه  مي وقطــع  ــن  للمختطفي القســري 

ــى مــا  ــكل أشــكاله، إل الشــرب والفســاد ب

وأوجــه  ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان مــن  ــك  هنال

ــكل  ــى الشــعب الســوري ب الضغــط عل

دون   
ً
مســتمرا وشــرائحه،  ــه  ات مكون

تجــار  مــن  أحــٍد  ــن  ي جب ــه  ل ــدى  ن ي أن 

ــي الحــروب  األزمــات واملســتبدين ومروج

ــة  متدخل دول  وحكومــات  واإلرهــاب 

. ــدة ي عد

ــات  العقوب  ،
ً
ــة ل ب ــن  الطي زاد  ومــا 

ــي  وتدن »ســيزر«  ــون  وقان ــة  االقتصادي

ــات  وتداعي الســورية  ــرة  ي ل ال قيمــة 

تدهــور  ــي  وبالتال ــا،  كورون جائحــة 

قــص 
َ
ن ــى  إل  

ً
إضافــة ــي،  املعي�س الوضــع 

ــة اإلنســانية مــع  ــر الحدودي عــدد املعاب

ــس  مجل ــل  قب مــن  واملعتمــدة  ســوريا 

أربعــة. عــن   
ً
ــدال ب الواحــد  ــى  إل األمــن 

ــك وكأن القــرار /2254/ قــد  كل ذل

ــزم  ت ل ــٍد آخــر، دون أن ت ل ــرَّ بخصــوص ب أق

ــة  ــو بنســبٍة مقبول ــة ول  معني
ٌ
ــة ــه جه ب

ــود  جه إعاقــة  عــن  ــك  ناهي  ،
ً
إنســانيا

ــد، لذلــك  ــي ألزمــة البل إيجــاد حــٍل سيا�س

ــة الدســتورية  ــات اللجن ــرى أن مباحث ن

ــي حلقــاٍت مفرغــة.  ــدور ف ــدة ت العتي

ــي  ف والجــاد  لســوريا  ــص  املخل إن 

املســتفحلة،  ــا  ه أزمت لحــل  ي  الســع

ــث  حثي بشــكل  يســاهم  ــذي  ال هــو 

ي  اإلنســان الوضــع  تحســين  ــي  ف وقــوي 

وقــٍف  مــن  الغــد،  ــل  قب ــوم  ي ال  ،
ً
عامــة

ــف  مل حــّل  ــى  إل والدمــار  ــدم  ال ــف  لنزي

ــن،  واملفقودي ــن  واملختطفي ــن  ي املعتقل

املناطــق  ــف  عــن مختل الحصــار  وفــك 

ــر الطاقــة وســبل العيــش والعودة  وتوفي

 
ً
قســرا ــن  للمهجري ــة  اآلمن ــة  الطوعي

ــاء  ن ــي إعــادة ب  ف
ً
ــى ديارهــم، مســاهمة إل

النزعــات  ــذ  ب ون ــة  ي املحل املجتمعــات 

ــة  ــة وخطــاب الحقــد والكراهي الطائفي

ــي،  األهل والســلم  األمــان  واســتتباب 

ــي تقــدم وإنجــاح جهــود الحــل  ــي ف وبالتال

. ــي �س لسيا ا

سوريا بني مطرقة ... تتمة

قطع مياه الشرب عن مئات آالف املدنيني يف مدينة احلسكة وحميطها... عمٌل تركي ممنهج

 :
ً
أيضــا ــاغ  ب ال ــي  ف وجــاء  ــن«.  ي املواطن

ــي  ت ال املســائل  ــرز  أب ــدارس  ت »جــرى 

الســورية  ــة  الوطني الســاحة  ــم  ه ت

ــة،  املركب ــا  ه وأزمت ــا  ه ب جوان ــف  بمختل

ــي  ف ــوادر  ب ــأن ال  ب ــث رأى االجتمــاع  حي

ــاء األزمــة الســورية،  ــوح نحــو إنه ل األفــق ت

ــة  دول ــة وخاصــة  ي الدول األســرة   
ً
ــا داعي

املتحــدة  ــات  والوالي ــة  االتحادي روســيا 

ــى التوافــق بموجــب قــرار  ــة إل االمريكي

ي 2254 بهدف إيجاد  مجلس األمن الدول

للتدخــات   
ً
حــدا يضــع  ــي  سيا�س حــل 

ي الســوري،  ي الشــأن الداخل األجنبية ف

ــي املحتــل ملناطق  وخاصــة الجانــب الترك

من الشــمال الســوري من بينها عفرين  

أبيــض  ــل  وت ــن  العي ورأس  ــس  ل وجراب

ــف  آل ت ضــرورة  ــى  إل  
ً
مشــيرا وغيرهــا، 

الســورية  ــات  ي والفعال القــوى  ــع  جمي

ــة  لتنشــيط حــوار ســوري - ســوري بغي

القائمــة«. لازمــة  مخــرج  إيجــاد 

ــن عــن  ـــ »مــا أعل وأشــاد االجتمــاع ب

ــي الكــردي  توصــل وفــدي املجلــس الوطن

ــة  الكردي ــة  الوطني الوحــدة  وأحــزاب 

ــي مــن شــأنه  ــى تفاهــم أول ا إل ــي ســوري ف

والســير  ــرات  املهات ــذ  ب ن باتجــاه  الدفــع 

ــي ووحــدة صفــوف الحركــة  نحــو التاق

ــح العــام«. ــة بمــا يخــدم الصال الكردي

ــود  »لجه ـــ  ب االجتمــاع  أهــاب  كمــا 

خطــاب  ــذ  ب ن ــى  إل الهادفــة  املخلصــة 

ــز  ــة، ومضاعفــة العمــل لتعزي الكراهي

ــم  ومفاهي ــم  وقي الحــوار  ولغــة  ــدأ  مب

ــن  ي ــش املشــترك ب ــي والعي الســلم األهل

ــات وفــق أســس الشــراكة  ــع املكون جمي

ــز  ي  عــن التمي
ً
ــدا ــة الحقــة بعي واملواطن

ــة. القومي او  ــن  الدي بســبب 

ــون  ــق الفان ــه بعــد تطبي أن وُيذكــر 

ــرة الســورية  ي ل املذكــور، تدهــور ســعر ال

األســعار  وارتفعــت  ــدوالر،  ال ــل  مقاب

ــواد  ــي، وخاصــة أســعار امل بشــكل جنون

ي  ــذر بتدهــور إنســان ن ــة، ممــا ي ي الغذائ

.
ً
ــي األوضــاع عامــة آخــر ف

املترضر األكرب ... تتمة

ــي وامليليشــيات  دأبــت قــوات االحتــال الترك

»محطــة  عمــل  وقــف  ــى  عل ــا  ه ل املرافقــة 

ــف ســري  ــي ري ــاه الشــرب ف ــوك« لضــخ مي عل

ســوريا  شــرق  شــمال  ــن-  العي ــه/رأس  ي كان

ــذ تشــرين األول  الواقــع تحــت ســيطرتها من

ــا  ه ت  وعــن ســبق إصــرار، رغــم تغذي
ً
2019، عمــدا

ــا  ه ت ــاء مــن جهــة اإلدارة الذاتيــة وصيان بالكهرب

ــي مؤسســة  ــال ومهني ــل عم وتشــغيلها مــن قب

املياه التابعة لحكومة دمشق، واملرة األخيرة 

ــر  أكث ــذ  من  ،
ً
مــدة واألطــول  ــة  الثامن ــت  كان

ــاة  ــى الحي ــة عل مــن شــهر، ممــا تســبب بكارث

الســكان  مــن  ــوف  األل ــات  ملئ ــة  االجتماعي

الحســكة  ــة  ن مدي ــي  ف ــن  ي القاطن ــن  والنازحي

ــث أن حكومــة انقــرة  ــا، حي ــا وريفه ومحيطه

املسؤولة بشكل مباشر عن املناطق املحتلة 

ــة  ي والدول ــة  ي املحل املناشــدات  كل  تتجاهــل 

ــة ومدنية. ــي تطلقهــا منظمــات أممي وتلــك الت

ــي  حزب عــن  مشــترك  ــح  تصري صــدر  وقــد 

ــي ســوريا،  ــدة الديمقراطــي الكــردي ف )الوحـ

ــي ســوريا(  ــي الكــردي ف الديمقراطــي التقدم

ــى  ــذا الخصــوص، أكــد عل ه ــي 2020/8/21م ب ف

 
ً
ــة ل ــاه هــذه املــرة جــاءت طوي أن مــدة قطــع املي

ي اآلونة األخيرة   »أن املنطقة تشهد ف
ً
وخاصة

الوقــت  ــي  ف ــا،  كورون ــاء  لوب  
ً
ــرا ي كب  

ً
انتشــارا

ــا  ه ــى عن  ال غن
ً
ــاه ضــرورة ــه املي ــذي تشــكل في ال

بالنظافــة  ــاء  ن لاعت ــاء،  الوب ــة  مواجه ــي  ف

ــة أخــرى فــإن  ــة، ومــن جه الشــخصية مــن جه

ــك،  ــون مــن ذل ــون نســمة يعان ي ــر مــن مل أكث

ــزاز أصحــاب  ت ــكار واب  الحت
ً
وأصبحــوا عرضــة

ــل  البرمي ســعر  وصــل  إذ  ــاه،  املي ــج  صهاري

 أن هــذه 
ً
ــا ــرة ســورية، علم ي ــف ل ــى أل الواحــد إل

ــر صالحــة للشــرب«. ــاه غي املي

ي بالضغط  ودعا الحزبان »املجتمع الدول

ــي  اإلجرام العمــل  هــذا  لوقــف  ــا  تركي ــى  عل

ــا«، كمــا  ــي الحســكة وريفه ــن ف ي ضــد املواطن

ــة  ــات املتحــدة االمريكي دعــا »كل مــن الوالي

ــى لعــب دورهمــا بوضــع  ــة إل وروســيا االتحادي

ــن  ي هات وأن   
ً
خاصــة هــذه،  للممارســات  حــٍد 

واتفاقــات  تفاهمــات  تربطهمــا  ــن  ي ت الدول

بخصوص هذه املنطقة مع الدولة التركية«.
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دعوٌة لبناء »حتالف عريب يف اجلزيرة والفرات«... دون البحث عن أسس العيش املشترك
 7 ــي  ف صــدر  ــذي  ال ــان  البي بعــد 

»شــخصيات  باســم  2020م  ــران  حزي

املنطقــة  ــي  ف ســورية  وتشــكيات 

رفــض  واملتضمــن  الشــرقية«، 

ــة«،  الكردي ــة-  الكردي »التفاهمــات 

التواصــل  صفحــات  واكتظــاظ 

ــه  الحتوائ  
ً
نظــرا ــردود،  ال ب ــي  االجتماع

ضــد  ــة  والكراهي الحقــد  خطــاب  ــى  عل

ــاٌن  ي ــة... صــدر ب ــرد وقواهــم الفاعل ـ
ُ
الك

ــذات  ب 2020م،  ــران  حزي  23 ــي  ف آخــر، 

أجــل  مــن  ــداء  »ن ــوان  وبعن التوجــه 

ــرة  ــي الجزي ــي ديمقراطــي ف ــف عرب تحال

ــم مــن  ه ــه املئــات، بين ــع علي
َ
والفــرات«، وق

ــان األول، وأبرزهــم  ــى البي ــن عل املوقعي

ــس  ي ورئ ــي  بعث ــادي  قي حجــاب  ــاض  )ري

ــادي  ــا قي ــاض نعســان آغ وزراء ســابق، ري

ســابق...(.  ــر  ووزي ــي  بعث

عــرب  ))أن  ــى  عل ــداء  ن ال شــدد 

ــة الشــمالية الشــرقية الســورية  املنطق

ــر  دي ـ  »الرقــة  ــاث  ث ال ــا  ه بمحافظات

ــن  ــى »رهائ ــوا إل ــزور ـ الحســكة« تحول ال

ــم«  ه لدي  
ً
حــّرة إرادة  ال  ــن  مختطفي

ال   
ً
ــوال مجه مســتقبلهم  ــح  »أصب و 

يتحكمــون بنســج خيوطــه بأنفســهم« 

باســم  اســتهدفهم  واقــع  أمــر  »نشــأ  و 

ــى قــوة  ــة مزيفــة مســتندة إل ديمقراطي

ــر  ــى الحــق بتقري الســاح، ســلبتهم حت

»تأســيس  ــى  إل ــداء  ن ال ــر«((، ودعــا  املصي

ــة  فكري ــة  اجتماعي ــة  وطني ــة  ه جب

ــاء  ن ألب وموحــدة  عريضــة  ــة  ديمقراطي

املنطقــة الشــرقية العــرب، تحــت اســم 

ــي الديمقراطــي«، وأن  ــف العرب التحال

ي من تشكيل التحالف  الهدف األسا�س

ــح  ومصال تطلعــات  ــق  »تحقي هــو 

ــي املنطقــة الشــرقية  ــن العــرب ف املواطني

لتأســيس  الداعــون  وأن  وحســب«، 

ــن  ي ــم ب ه ــي نظرت ــزون ف ــف »ال يمي التحال

ــاء  ن ــي ب ي ممــن أســهموا ف ــي وســريان عرب

ــن بعــدم  ــر الســنين«، مطالبي ســورية عب

مــن  ــم،  ه من ــن  ي املعتقل آالف  »نســيان 

ــي  ف الرجــال والنســاء واألطفــال، ســواء 

ــا ســّميت بقــوات  ســجون ومعســكرات م

ــي معتقــات  ــة أو ف ســورية الديمقراطي

: »شــكلت 
ً
أيضــا ــداء  ن ال وقــال  األســد«، 

ــذ آالف  ــرة والفــرات ومن منطقــة الجزي

ــع   لجمي
ً
ــا  ضامن

ً
ــا ي  عرب

ً
الســنين ســقفا

ى  ــا أو التجــأ إل ــر به ــا ومــن عب ه مــن عــاش في

ــا«. ه ئ أفيا

ببســاطة خلجــات  القــارئ  ُياحــظ 

ــروح  ــة وال ــة املناطقي البحــث عــن الهوي

ــي  ف الضيقــة  الشــوفينية  ــة  ي العروب

ــوح  ل ي مــا  بعكــس  ــداء،  ن ال ــات  جنب

ــي ســوري جامــع، كمــا يضــع  ملشــروع وطن

تحــت  والفــرات«  ــرة  الجزي »منطقــة 

ــي  ــٍة أخــرى لنف ــي محاول ــي« ف »ســقٍف عرب

ــش  تعي ــي  ت ال األخــرى  ــات  املكون وجــود 

ــة. التاريخي ــا  أرضه ــى  عل

ــٍب آخــر، يخــص »التحالــف  ومــن جان

املنشــود« نفســه بالعــرب دون ســواهم 

ــك املنطقــة،  ل ــات ت ــي ومكون مــن مواطن

ضــد  الخصــم  موقــع  ــي  ف ــه  حال ويضــع 

ــة وقــوات  ي  اإلدارة الذات
ً
ــرا ب ــرد، معت ـ

ُ
الك

ــم  ــة »قســد« تخصه ســوريا الديمقراطي

ي تؤكد  فقط، عكس حقائق الواقع الت

مشــاركة العــرب فيمــا يقــارب النصــف 

ــس  مجال ــة  تركيب ــي  وف »قســد«  مــن 

يبحــث  فــا  ــة.  ي الذات اإلدارة  ــات  وهيئ

النــداء عــن أســس العيــش املشــترك وعــن 

ــر الحــوار. ــوٍل للمعضــات عب إيجــاد حل

ــة  غالبي ــي  ف ــى  الفو�س حــلَّ  عندمــا 

انســحاب  بعــد  ــاث  ث ال املحافظــات 

ــة  ــش الســوري واملؤسســات األمني الجي

ــش الســوري  ـــ )الجي ي ب وانتشــار مــا ســم

 ،/2015-2011/ أعــوام  ــن  ي ب الحــّر( 

ــى  عل وســيطر  األحــوال،  وتدهــورت 

ــم »داعــش«  ــا فيمــا بعــد تنظي معظمه

ــم  ــه اإلســامية املزعومــة، ل ت ــن دول وأعل

ى ذاك النداء  ُيحرك أولئك املوقعين عل

ا مــن   مــن أجــل تخليــص ســكانه
ً
ا ســاكن

ــن وتهجمــه  ــر داعــش وذبحــه للمواطني ي ن

ــل تركــوا  ، ب
ً
ــى املناطــق املجــاورة أيضــا عل

أن  ــى  إل مصيرهــم،  يواجهــون  ــاس  ن ال

وأســقطت  »قســد«  قــوات  تشــكلت 

ــم. ه وحررت داعــش 

ــة  التركي القــوات  ــت  احتل وعندمــا 

الســوري  الشــمال  ــي  ف ــدة  مناطــق عدي

غصــن  الفــرات،  »درع  أســماء  تحــت 

ــا  ه مــت في ــع الســام« وعمَّ ب ــون، ن ت الزي

ــم،  ــكاب الجرائ ــان وارت ت ــى والفل الفو�س

ــي  ــة ف ي ــم تتحــرك مشــاعر النخــوة العرب ل

ــن. املوقعي ــك  ئ أول نفــوس 

ــب  ثمــة ســؤال يطــرح نفســه: هــل إدل

بين أيدي أمينة؟ بينما تحكمها »هيئة 

ــا  ويجتاحه النصــرة«  الشــام-  ــر  تحري

بشــكٍل  ــى  تخل ــذي  ال ــي  الترك ــش  الجي

ــرة  ــا كل فت ه ــي عــن جــزٍء مــن أراضي تدريج

ــة. بموجــب صفقــات أســتانة املذل

ــى  ــن يتباكــون عل ــدو أن املوقعي ب وي

داعــش  عناصــر  مــن  ــن  ي املعتقل آالف 

لدى »قســد«، الذين يتمتعون بحقوق 

متابعــات  ــاك  وهن ــن  ي طبيعي ســجناء 

محاكمــات  ــى  إل ــم  لتقديمه ــة  حثيث

ــم كل  ــم اإلفــراج عــن بعضه ت ــة، وي عادل

ــر  ي ــة ومعاي ــر وســاطات اجتماعي ــرة عب فت

ــرى  ــي وقــٍت ال ت اإلصــاح واملصالحــة، ف

ــي املناطــق  ــدى ســلطات النظــام وف ــه ل في

ى  تســم ومــا  ــا  تركي ــل  قب مــن  ــة  ل املحت

حقــوق  أو  ــات  ضمان ــة  أي »املحــررة«  ـــ  ب

.
ً
ــم مخفــون قســرا ه ب ــل أغل ــن، ب ي للمعتقل

ــف  ــي شــهور ذاك التحال بعــد م�س

ــاك  هن ــل  ب ــور،  ن ال ــرى  ي ــم  ل املنشــود 

ــات  جه عــدة  مــن  ــة  حثيث محــاوالت 

ــن  ي ب ــن  الفت ــق  وخل املشــاكل  الفتعــال 

ــا  ــي الرقــة وريفه ــة ف ي املجتمعــات املحل

ــة وقــوات  ــزور مــن جه ــر ال ــف دي ــي ري وف

ــٍة أخــرى. ــة مــن جه ســوريا الديمقراطي

ــاك  هن يكــون  أن  ــي  طبيع أمــٌر 

ي ظل ظروف صعبة  مناكفات وأخطاء ف

ــى لغــة الحــوار  وقاســية، ولكــن اللجــوء إل

ــي ردم  والتواصــل هــو الســبيل األنجــع ف

ــد الواحــد وإيجــاد  ل ــاء الب ن ــن أب ي ــوة ب ه ال

ــى  حــٍل لكافــة املشــاكل، دون الرهــان عل

الخارج والتحرك وفق أجنداته أو عدم 

ــد  ل الب ــي  ف ــي  أسا�س مكــون  دور  ــول  قب

ــه وحجــب حقوقــه. إقصائ ــة  ومحاول

 13 ــخ  بتاري مشــترك  ــح  تصري ــي  ف

ــدة«  ــي و الوحـ ــا »التقدم ــح حزب آب، وضَّ

ــي لقــاء  ــي ســوريا مــا جــاء ف ــن ف ي الكردي

شــيخ  ــن  الدي ــي  )مح ضــم  منهمــا  وفــٍد 

ــي«  ــدة »يكيت ــي ســكرتير حــزب الوحـ آل

أحمــد  د.  مشــايخ،  ــى  مصطف ــه  ب ائ ون

عضــوي  ســليمان  وأحمــد  ــركات  ب

ــي«(  ــي لحــزب »التقدم ــب السيا�س املكت

العــام  ــد  القائ ــدي  عب ــوم  مظل مــع 

ــخ  بتاري ــة  الديمقراطي ســوريا  لقــوات 

ــث  ــث »تمحــور الحدي 2020/8/11م، حي

ــع تخــص الشــأن الســوري  حــول مواضي

 – الكــردي  الحــوار  موضــوع  و  عامــة 

ــة  »أهمي ــى  عل اللقــاء  وأكــد  الكــردي«، 

ألن  األمــام  ــى  إل ــه  ب والدفــع  ــه  ت حماي

ــع األطــراف   لجمي
ً
يكــون االتفــاق شــاما

العــام  ــح  الصال يخــدم  بمــا  ــة  الكردي

ــش  والعي ــي  األهل بالســلم  ــل  املتمث

املشــترك«.

ــادل  ب ت »جــرى  ــح  التصري وأضــاف 

كل  تضافــر  ضــرورات  ــال  حي ــرأي  ال

ــاءة إليجــاد تســوية ســلمية  ــود البن الجه

ضمــان  شــأنها  مــن  الســورية  لألزمــة 

ــر  ــة وحــدة وســامة ســوريا وتحري حماي

عــادل  حــل  وإيجــاد  ــة  ل املحت ــا  ه أراضي

ــي ســوريا«، وشــدد  ــة ف ــة الكردي للقضي

ــة  ي ــى أن اللقــاء ســاده »أجــواء إيجاب عل

ــة  واملوضوعي ــة  بالواقعي اتســمت 

ــم  ت ــي  ت ال ــا  القضاي مجمــل  ــاول  ن ت ــي  ف

. » قشــتها منا

محايًة للحوار الكردي- الكردي، لقاٌء مع مظلوم عبدي
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ــاء  الثاث ــوم  ي فصــدر  ــاب،  الكت ــع  توزي

ــي  ــران 2020م، بنفــس الوقــت ف 23 حزي

ى  وســيدن ــو  ت وتورون ــدن  ن ول ــورك  نيوي

ــى. ونيودله

ي الكتاب حديثه  األمر األكثر إثارة ف

ــي  ــس الترك ي عــن عاقــة ترامــب مــع الرئ

 
ً
رجب طيب أردوغان الذي كان له تأثيرا

ــكا بخصــوص  ــى قــرارات أمري  عل
ً
ــرا ي كب

ترامــب  أن  ــاب  الكت إذ كشــف  ا.  ســوري

ــة مــن ســوريا و  ســحب القــوات األميركي

ــى املعركــة  ــا بالســيطرة عل »ســمح لتركي

ــى الرغــم مــن  ــم داعــش« عل ضــد تنظي

ــك  ــه، وكذل ــرات مــن داخــل إدارت التحذي

ــل  ــي إيمانوي ــرات الرئيــس الفرن�س تحذي

ماكــرون.

ــد  ــر العدي ــي تقاري ــا جــاء ف وحســب م

ــر  ــاب، أخب مــن وســائل اإلعــام عــن الكت

ي 14  ي مكاملة هاتفية ف ترامب أردوغان ف

ــون  ــون األول/ديســمبر 2018 أن بولت كان

ــات  الوالي ــأن  ب ــد  يفي  
ً
ــا بيان ســيصدر 

ــا ضــد داعــش،  ه ــي معركت املتحــدة فــازت ف

األمــر  ســتترك  املتحــدة  ــات  الوالي وأن 

ــول التنظيــم  ــا للتعامــل مــع فل بيــد تركي

ــك  ذل بعــد  ترامــب  ــب  فطل ســوريا.  ــي  ف

ــدوء  ه ــون »التعامــل مــع األمــر ب ت مــن بول

ــا  ن ألن ســوريا،  ــا  غادرن ــا  ن إن يقــول  وأن 

ــى داعــش«. اســتطعنا القضــاء عل

مــع  الحقــة  ــة  هاتفي ــة  مكامل ــي  وف

ــرات  تحذي ترامــب  تجاهــل  ماكــرون، 

داعــش  بشــأن  ــي  الفرن�س ــس  ي الرئ

ــن  املتحالفي ــرد  ـ
ُ
الك ــن  ي ل املقات ــر  ومصي

شــمال  ــف  وحل املتحــدة  ــات  الوالي مــع 

ــة  الجهادي الجماعــة  ضــد  ــي  األطل�س

. ملســلحة ا

ترامــب  »تجاهــل  ــون  ت بول وقــال 

ــا  ين ته ــا ان ن  إن
ً
ــا ــرات ماكــرون، قائ تحذي

ي  من داعش، وأن تركيا وسوريا ستعتن

ــم«. لكــن ماكــرون رد  ــا للتنظي ــأي بقاي ب

ــى مهاجمــة  ــا تركــز عل ــه إن تركي بقول

ــا ضــد  ه مــع معركت ــرد، وســتتنازل  ـ
ُ
الك

داعــش.

ــون إن مخــاوف ماكــرون  ت وقــال بول

ــك  ــي ماي ــة األميرك ــر الخارجي رددهــا وزي

بومبيو، الذي قال إن »أردوغان ال يهتم 

ــو  ــه اتفــق مــع بومبي بداعــش«. وقــال إن

ــات املتحــدة  ــات نظــر الوالي ــى أن وجه عل

ــة«. ــرد »متضارب ـ
ُ
ــا بشــأن الك وتركي

ى  ســع أردوغــان  إن  ــون  ت بول وقــال 

ــه  ت معامل بشــأن  ترامــب  ــة  لطمأن

أردوغــان  قــال  »لقــد  وأضــاف  ــرد،  ـ
ُ
للك

ــه  ــرد، لكن ـ
ُ
ــه يحــب الك ــى مضــض إن عل

الشــعب،  ــة  حماي وحــدات  أن  أضــاف 

وحــزب االتحــاد الديمقراطــي، وحــزب 

ــاث  ث هــم  ي،  الكردســتان العمــال 

ــا وســوريا  ــي تركي ف ــة  مجموعــات كردي

ــم«، وقــال  ــرد، وال يمثلونه ـ
ُ
تتاعــب بالك

بولتون »لقد سمعنا كل هذا من قبل. 

بنظــام  الخــاص  ــة  الدعاي نظــام  هــذا 

أردوغــان«.

ــت  كان ــف  كي يصــّور  ــاب،  فالكت

ــات أردوغــان املتكــررة مــع ترامــب  مكامل

ــي  األمريك ــس  ي الرئ جعــل  ــي  ف ــة  ال فعَّ

الرغــم  ــى  عل أنقــرة،  ــده  تري مــا  يفعــل 

بعــض  ــي  ف الطريقــة  هــذه  فشــل  مــن 

ق بمسألة 
ّ
األحيان، وخاصة فيما يتعل

ــح  »فت ــي  الترك اإلســامي  ــن  الدي رجــل 

منفــاه  ــي  ف ــش  يعي ــذي  ال ــن«  غول هللا 

االختياري والية بنسلفانيا األمريكية، 

همــه أردوغــان بالوقــوف وراء  ّت ــذي ي وال

عــام  نظامــه  ــى  عل االنقــاب  ــة  محاول

ــة  ــي جعــل الســلطات األمريكي 2016، وف

ــق«  »خل ــك  ن ب ضــد  امــات  االته تســقط 

الحكومي التركي، والذي اتهم بالتورط 

ــى  ــل عل ــى التحاي ــدف إل ــي مخطــط يه ف

ــن عــام 2011  ي ب ــران  إي ــى  ــات عل العقوب

ــي  ف أردوغــان  بعــد  ــح  يفل ــم  فل  ...2016-

تحقيق هدفيه األخيرين، األول تسليم 

ــة  ــي إســقاط قضي ــا، والثان ــن لتركي غول

ــك ومحمــد هــاكان  املحاكمــة ضــد البن

ــر  ــب املدي ائ ــذي شــغل منصــب ن ــا ال ي أت

ــة  املصرفي الخدمــات  لشــؤون  العــام 

مــع  وثيقــة  مــن عاقــات  ــه  ول ــة  ي الدول

ــة  ي املال ــر  وزي ــره  وصه أردوغــان  ــة  ل عائ

ــدأت  ــث ب ــرق، حي ي ب ــرات ال ي ــة ب والخزان

ــا مــع اعتقــال رجــل  ــك و أتي ــة البن قضي

ــي رضــا ضــراب  ــي الترك األعمــال اإليران

عــام  ــة  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي ــي  ف

ــم غســيل أمــوال  ــة ته ــى خلفي 2016 عل

ــة  ــى إجــراءات وزارة الخزان ــل عل والتحاي

ــد قائمــة  ــران، لتمت إي ــة ضــد  األمريكي

ــي  ف ــا  ي أت ــف  بتوقي ــا  االعتقــاالت الحًق

ــي  ــي ســبيله ف خل
ُ
ــذي أ 27 آذار 2017 وال

والية بنسلفانيا، أواسط تشرين األول 

 مــن الســجن، 
ً
2019م، بعــد /28/ شــهرا

 
ً
ــم تعيينــه فورا ــا ت ــى تركي ــه إل وبعــد عودت

 لبورصــة اســتنبول. وبخصــوص 
ً
رئيســا

هذا امللف كتب بولتون: »أثار أردوغان 

مــع  نوقــش  آخــر،   
ً
مفضــا  

ً
موضوعــا

ــي  الترك ــي  املصرف ــة  إدان  :
ً
ــرا ي كث ترامــب 

محمد هاكان أتيا، وهو مسؤول كبير 

ــة  ــي، بتهم ــي الترك ــق الحكوم ــك خل ــي بن ف

ــران. هــّدد هــذا  ــى إي ــا عل ن ات خــرق عقوب

ــي املســتمر أردوغــان  ــق الجنائ التحقي

ــاده وأســرته  نفســه بســبب مزاعــم اعتم

ــم الشــخصية، وهــو مــا  ــه ألغراضه ي عل

ــر  ــره وزي ــح صه ــر عندمــا أصب ــُهل أكث َس

ــى أردوغــان،  ــي. بالنســبة إل ــة الترك ي املال

عــن  مســؤولين  ــه  وحركت ــن  غول كان 

ى بنك خلق، حيث  االتهامات املوجهة إل

 مــن مؤامــرة ضــده 
ً
ــك جــزءا كان كل ذل

أراد  ــدة.  املتزاي ــا  ه وثروت ــه  ت ل عائ وضــد 

ــة، وهــو  ــي إســقاط القضي الرئيــس الترك

 بعــد أن غرقــت 
ً
ــح مســتبعدا أمــر أصب

ــات  ي عمل عمــق  ــي  ف ــة  األميركي ــة  النياب

ــرا،  ــك. أخي ــر البن ــم عب ت ــي ت ت ــال ال االحتي

ــق مــن التشــريع  يشــعر أردوغــان بالقل

ــذي ســيوقف  ــي الكونغــرس وال ــق ف املعل

ــا إلصــرار  ــى تركي ــرات إف 35 إل ــع طائ ي ب

ــى شــراء نظــام الدفــاع الجــوي  أنقــرة عل

ــا  تركي أتمــت  وإذا   .400 إس  ــي  الرو�س

فــرض  ــى  إل هــذا  ســيؤدي  الصفقــة، 

بموجــب  ضدهــا  ــة  إلزامي ــات  عقوب

ــات ضــد روســيا لســنة  ــون العقوب قان

ــق  ــر ليقل ــدى أردوغــان الكثي 2017. كان ل

بشــأنه«.

ــي  القضائ ــق  التحقي أن  ُيذكــر 

ــة  الخزان وزارة  ــق  وتحقي ــكا  أمري ــي  ف

ــي  الترك ــق  »خل ــك  ن ب ضــد  ــة  األمريكي

مســتمران.  ــا«  ي وأت

كتاب بولتون ... تتمة

أنشطة احتجاجية ضد تركيا في برلين
ــة  ــاع أحــزاب كردي ــداء اجتم  لن

ً
ــة تلبي

ــن  ــة التضام ــب خيم ــم تنصي ــن ت ي ــي برل ف

ــن،  ــة )عفري ل ــة املحت مــع املناطــق الكردي

ي( خال أيام 16- سري كانيه، كري سب

ــد  ــم العدي 17-18 مــن شــهر تمــوز، وأقي

ــددة  املن ــة  االحتجاجي األنشــطة  مــن 

ــة،  ل املحت ــة  التركي ــة  الدول ملمارســات 

الكلمــات  مــن  ــد  العدي ــي  لق
ُ
أ ــث  حي

ــة  ي ــن األملان ي باللغت ــات  بيان ــع  ــم توزي وت

حضــر  وقــد  ــارة؛  امل ــى  عل ــة  واإلنكليزي

ــي  ــة ف ــة الكردي ي ــاء الجال ن ــر مــن أب ي الكث

ى موقع خيمة التضامن، ولكن  برلين إل

ــن  ي ــر مــن ثاث ــم يســمح بالتجمــع ألكث ل

ــى القــرارات الصــادرة   إل
ً
شــخٍص اســتنادا

ــا. كورون جائحــة  بســبب 

2020/7/19م،  األحــد  ــوم  ي ــي  وف

ــا  ه في شــارك  ــرة،  ي كب تظاهــرة  ظمــت 
ُ
ن

ــاء  ن أب مــن  شــخص   1500 مــن  ــر  أكث

والكردســتانية،  ــة  الكردي ــة  ي الجال

ــي والشــيوعيين  وعــدد مــن اليســار األملان

عضــو  خطــب  ــث  حي الكردســتانيين، 

ــن عــن حــزب  ي ــي ملدينــة برل البرملــان األملان

ي السيد هاكان اكتاش ذو  اليسار األملان

ــدد  ــن، ون ــي املتظاهري ــة ف األصــول الكردي

واعتبرهــا  ــة  التركي ــة  الدول بممارســات 

ــة أخطــر مــن جائحــة  ممارســات عنصري

ــاث  ث التظاهــرة  دامــت  وقــد  ــا،  كورون

ــات  البيان ــع  توزي ــا  ه خال ــم  ت ســاعات، 

ــال  ــزة االحت ــق ممارســات أجه ــي توث ت ال

ــه. ل التابعــة  وامليليشــيات  ــة  القمعي
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كان  ــن،  للتأمي  »Skandia-ســكانديا«

كان  بشــدة.  وسياســاته  ــه  بامل يكــره 

 من األشخاص الذين ُعثر عليهم 
ً
واحدا

وصــول  عقــب  الجريمــة  مســرح  ــي  ف

 
ً
ا ه ــزة مشــتب ــرة وجي ــر لفت ب الشــرطة واعت

.
ً
محتمــا ــه  ب

الراحل بامله كان من مواليد 1927م 

ــى  ــة ارســتقراطية، انضــم إل وذو خلفي

عــام  الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب 

ى أن تزعمه  ي هيئاته إل 1949م، وتدرج ف

ــوزراء  ل  ل
ً
ــح رئيســا ــي عــام 1969م، وأصب ف

ــي  ــه ف ــد انتخاب عي
ُ
ــن /1969-1976/، وأ ي ب

 
ً
ــا ــوزراء، وكان معروف ل  ل

ً
1982م رئيســا

بانتقاداته للواليات املتحدة األمريكية 

غــزو  أدان  إذ  ي،  الســوفيت واالتحــاد 

تشيكوســلوفاكيا عــام 1968م وقصــف 

الفصــل  ونظــام  1972م  عــام  ــام  ن فيت

ي جنوب أفريقيا، وشــجب  العنصري ف

فرانكــو  ــرال  للجن ــي  الفا�س النظــام 

انتقــادات  ــة  حمل وشــن  إســبانيا،  ــي  ف

ــة،  الذعــة ضــد انتشــار األســلحة النووي

ــم  الزعي مــع  رســمية  عاقــات  وأقــام 

عرفــات،  ياســر  الراحــل  ي  الفلســطين

ــي  ف الشــعوب  لحــق   
ً
مناصــرا وكان 

ــن  ي ــر مصيرهــا. وكان ذو شــعبية ب تقري

ــات  الســويديين، إذ زاد مــن قــوة النقاب

ن من الرعاية الصحية  العمالية وحسَّ

ى   إل
ً
ي، إضافة وأوجه الضمان االجتماع

سياســية. إصاحــات 

ــن شــعبه،  ي ب ــم الحضــور  وكان دائ

 
ً
ــا ــي الســويد أحيان ــى حــد التجــوال ف إل

 28 مســاء  ــي  فف ــة،  أمني ــٍة  حماي دون 

ــى  إل ــه  مــع زوجت شــباط 1986م، خــرج 

 
ّ
، إال

ً
مركــز ســتوكهولم ليحضــر فيلمــا

ــه بعــد خروجهمــا مــن دار الســينما  أن

ستهدف 
ُ
ي الشارع، ا وسيره بين العامة ف

ســعف 
ُ
مــن الخلــف بعــدة رصاصــات، فأ

ــاة؛ والذ  ــه فــارق الحي ــى مشــفى، لكن إل

ــم القبــض  ت ي املجــرم بالفــرار دون أن 

ــد. ــه بشــكل مفي ي ــه أو التعــرف عل ي عل

ــه،  لوفات ــن  ي الثاث الذكــرى  ــي  ف

ــس  يوهان ــدي  الكومي ــل  املمث قــال 

ســاخر  برنامــٍج  ــي  ف فيناوغســون، 

ــى فــك  وناقــد لعــدم قــدرة الســويد عل

ــر املحطــة  ي ــر أث ــه، عب ل لغــز جريمــة مقت

الســويدية:  لإلذاعــة   P3 ــة  ث الثال

ــى حــزب العمــال  ــق عل ــز التحقي »تركي

األول،  العــام  ــي  ف  )PKK( ي  الكردســتان

فعندمــا  للســخرية.   
ً
ــارة إث ــر  أكث كان 

ــب،  ــذا الجان ــي ه ــب ف ــم النظــر عــن كث يت

ــة  ــى مكامل ــات عل ــز التحقيق يتضــح تركي

ــا  كان األكــراد  مــن  ــان  ن اث مــع  ــة  هاتفي

ــم  ــث ت ــان عــن حفــل زفــاف، حي يتحدث

ــا  ه ــى أن تشــفير كلمــة »حفــل زفــاف« عل

ي »ارتكاب جريمة قتل«.  كلمة سر تعن

، لكــن 
ً
ــك صحيحــا يمكــن أن يكــون ذل

هــو  ــه  امل ب ــوف  أول ــار  اعتب يجــب  ــاذا  مل

ــزواج«. ال ب املقصــود 

أكــدَّ  ــب،  الجان هــذا  وبخصــوص 

ــي- ســكرتير حــزب  ــن شــيخ آل ــي الدي مح

ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ

املناســبات  مــن  ــد  العدي ــي  ف ســوريا، 

ى  ــت تســع ــا كان ــى أن تركي واملقــاالت عل

إذ  باألكــراد،  التهمــة  إللصــاق   
ً
جاهــدة

ــي  ــٍر دول ــام مؤتم ــا أم ــٍة ألقاه ــي كلم ــال ف ق

انعقــد  ســوريا،  وشــرق  شــمال  حــول 

ــكا،  بلجي ــي-  األوروب ــان  البرمل ــى  مبن ــي  ف

»حكومــة  11-2019/12/12م:  ــي  يوم

جــدد 
ُ
، ت

ً
ــرا ي ــرة كث ــة ومتوت ــا منفعل تركي

ــم  القدي ــا  وإعامه القديمــة  ــا  ه عقليت

اإلعــام  حــاول  مثلمــا   ،
ً
جــدا املشــروخ 

ــد  الخال ــال  اغتي تهمــة  إلصــاق  ــي  الترك

ــك  ــه باألكــراد، تتذكــرون ذل امل ــف ب أول

ــي إلصــاق  ، وحــاول اإلعــام الترك
ً
ــدا جي

ــكان  ي ــا الفات اب ــال ب ــة اغتي تهمــة محاول

 ،
ً
ــا تان وبه  

ً
ظلمــا ــة،  كردي بشــخصية 

ــي باألمــس  ؛ اإلعــام الترك
ً
ــا ــراًء وكذب افت

ــي تشــويه   ف
ً
ا  ســلبي

ً
ــوم يلعــب دورا ي وال

ــدى عمــوم  ــي شــرق املتوســط ول ــي ف الوع

ــم«. والعال املنطقــة  شــعوب 

وســائل  حســب   – ــه  ب جان ومــن 

ــن نجــل الراحــل  ــق مارت
َّ
إعــام عديدة-عل

ــي  الصحف املؤتمــر  ــى  عل ــه  بامل ــف  أول

الســويدية،  الشــرطة  ــه  عقدت ــذي  ال

ــده  ــل وال ــأن قات ــرى ب  ي
ً
ــه أيضــا  »إن

ً
ــا قائ

انغســتروم  ســتيغ  ســكانديا  رجــل  هــو 

ــات  ــج التحقيق ــه نتائ ــت إلي ــذي توصل ال

ــة«. ي ئ لجنا ا

ــي  ف ــاء  ب لألن فــرات  ــة  وكال وذكــرت 

ــران 2020،  ــخ 14 حزي ــا بتاري ه ل ــر  تقري

ــس املشــترك  ي ــأن أحمــد كارامــوش الرئ ب

ي  الكردســتان ــي  الوطن للمؤتمــر 

ــوزراء  ال ــس  ي ــى رئ إل  
ً
ــه رســالة KNK وجَّ

ــر  ووزي لوفــن  ســتيفان  الســويدي 

ــرغ، بخصــوص  الداخليــة ميخائيــل دامب

ــه  ــه، وأن ــرد بقتل ـ
ُ
ــام الك ــه واته ــة بامل قضي

ــى الســويد  ــه: »يجــب عل ــاٍن ل ي ــي ب قــال ف

ــذار للكــرد. كمــا يجــب أن  ــم االعت تقدي

تعتذر لحركة حرية كردســتان. ويجب 

ــي  تنه أن  الســويدية  الحكومــة  ــى  عل

ــة« عــن حــزب  ي صفــة »املنظمــة اإلرهاب

ي PKK، كمــا يجــب  العمــال الكردســتان

ى الدول األوروبية األخرى أن تفعل  عل

ــد  ــب الوحي ــه. هــذا هــو املطل األمــر ذات

ــه بعــد   أن
ً
للشــعب الكــردي«، موضحــا

حــزب  الســويدية  الحكومــة  إعــان 

دول  قامــت  ــة«  ي »إرهاب منظمــة   PKK

 
ً
ــيء، مضيفا أوروبيــة أخــرى بنفــس ال�س

لســنوات،  ــا  ضحاي ــوا  كان الكــرد  »أن 

ــث  ــى الفــور...«؛ حي ــاء هــذا عل ه ــد إن نري

ــى  إل ــة،  أشــار كارامــوش، حســب الوكال

الســويد،  ــي  ف ــه  امل ب ــال  اغتي »بعــد  ــه  أن

ــة باعتبارهــا  ــة الكردي ــى الجالي نظــروا إل

هم املناضلين  إرهابية وإجرامية. وقد اُت

ــة الكردســتانية وحــزب  ــن أجــل الحري م

ــون.  ي ــم إرهاب ه أن ي ب العمــال الكردســتان

وتعرضــوا   ،
ً
باهظــا  

ً
ــا ثمن الكــرد  دفــع 

.»
ً
جــدا ــرة  خطي ــم  لجرائ

ادعــاءات  ــف  زي يكشــف  ــخ  التاري

لوجــود  والناكــرة  املســتبدة  األنظمــة 

ــا. وحقوقه الشــعوب 

قاتل أولف بامله ... تتمة

ــي  منظمت مــن  مشــترك  وفــٌد  قــام 

ــدة«  »الوحـ و  ــي«  »التقدم ــي  حزب

ــارة  بزي ــي  ان كوب ــة  ن مدي ــي  ف ــن  ي الكردي

 مــن 
ً
ــرة الشــهداء، حيــث وضــع إكليــا مقب

مجــزرة  شــهداء  أضرحــة  ــى  عل ــورود  ال

داعــش  ــم  تنظي ــا  ه ارتكب ــي  ت ال ــي  ان كوب

ــران 2015م،  ــة 25 حزي ل ــي لي ــي ف اإلرهاب

ــي  حنيف ــى  مصطف باســمه  قــرأ  كمــا 

للحــزب  ــي  السيا�س ــب  املكت عضــو 

ــي  ف الكــردي  ــي  التقدم الديمقراطــي 

 أمــام الحضــور وبعــض 
ً
ســوريا تصريحــا

ى أنها ذكرى   عل
ً
وسائل إعامية، مؤكدا

أليمة وراح ضحية تلك الجريمة قرابة 

ــى  الجرح وعشــرات  شــهيد  ــة  ثاثمائ

ــاٍر نفســية  ــون مــن آث ــوا يعان ــن الزال الذي

. ية وجســد

تشــييع  مراســم  الوفــد  وحضــر 

ــي الغــادر، مســاء  شــهداء القصــف الترك

ــة  ــي قري ــزٍل ف ــى من ــران 2020م، عل 23 حزي

ــي بواســطة  ان ي كوب ــوب شــرق ــج- جن ن حل

ــى ســقوط  ــذي أدى إل ــرة مســيرة، وال طائ

ــر  وتدمي شــهداء  ــا  ضحاي نســاء  أربعــة 

ــح  ــه؛ وأكــد التصري ــنَّ في
ُ
ــذي ك ــزل ال املن

ي الحزبين تدينان »هذا  ى أن منظمت عل

ــن  ي ــذي طــال مدني ــي« ال العمــل اإلجرام

 
ً
ــا ي قانون  

ً
ــا خرق »يعــد  ــذي  وال ــن،  ي آمن

ــي تمــت  ت ــكل التفاهمــات ال  ل
ً
ــا وأخاقي

ــكا  ــة وروســيا وأمري ــن قســد مــن جه ي ب

ــدف  ــة«، و »يه ي ان ــة ث ــا مــن جه مــع تركي

ــذي  ال واالســتقرار  األمــن  زعزعــة  ــى  إل

ــا كل مــن االتحــاد  يســود املنطقــة«. ودعت

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــي والوالي الرو�س

ــم  ه بواجبات ــام  للقي ــي  الدول واملجتمــع 

اســتهداف  مــن  ــي  الترك النظــام  ــع  ملن

ــزام باالتفاقيــات  ت ــة واالل املناطــق الكردي

معــه. املبرمــة 

ــز العمــل املشــترك،  ــي إطــار تعزي وف

ــا  منظمت عقــدت  ــران،  حزي  20 ــخ  بتاري

ــرة  الجزي عامــودا-  ــة  ن بمدي ــن  ي الحزب

ــي(  ــدة )يكيت ــي مكتــب حــزب الوحـ لقــاًء ف

السياســية  املواقــف  تنســيق  ألجــل 

ــام بمــا هــو ممكــن مــن أنشــطة. والقي

يف الذكرى اخلامسة ملجزرة كوباين األليمة، إكليل من الورود على أضرحة الشهداء 
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»النصرة« و »الجيش الوطني السوري« يمنعان الطالب من الوصول إلى المناطق الحكومية ألجل تقديم االمتحانات

ــي  ــم ف ي ــة والتعل ي ــي مجــال الترب يعان

ــات  اإلمكان تدهــور  مــن  ســوريا  عمــوم 

ــي  العلم ــل  التحصي مســتوى  ــي  وتدن

ــة،  املزمن الحــرب  ــات  تداعي بســبب 

ــة  التعليمي املؤسســات  ــت  بقي ولكــن 

ــي مناطــق ســيطرة حكومــة  والجامعــات ف

ــي  اق ب مــع  ــة  باملقارن ــة  مقبول دمشــق، 

بطمــوح  تحظــى  ــت  زال وال  املناطــق، 

ــل عشــرات آالف  ــا مــن قب ه الدراســة في

ي تسيطر  الطاب من سكان املناطق الت

ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات  ــا  ه ي عل

تحــت  تقــع  ــي  ت وال ــة  ي الذات واإلدارة 

 – الشــام  ــر  تحري ــة  )»هيئ ســيطرة 

ــاذ الســورية« و  ــة اإلنق النصــرة، وحكوم

ــي الســوري، والحكومــة  »الجيــش الوطن

الســوري  ــاف  ت االئ ــة-  املؤقت الســورية 

مقعــد  حجــز  أمــل  ــى  عل املعــارض«(، 

ــى  عل والحصــول  ــا  ه جامعات إحــدى  ــي  ف

ــي  ــى كامــل األرا�س ــا عل ــرف به شــهادٍة معت

.
ً
أيضــا الخــارج  ــي  وف الســورية 

ي هذا العام، ومع قرب حلول  ولكن ف

ــات الشــهادتين  ــم امتحان ــد تقدي مواعي

اتخــاذ  وبعــد  ــة،  والثانوي ــة  اإلعدادي

الســلطات الســورية إجــراءات الســماح 

ــي  ت ــا وال ــى مناطقه للطــاب بالدخــول إل

كانت معابرها مغلقة وال زال مع مناطق 

ــن،  عفري اعــزاز،  ــاب،  ب ال ــس،  ل )جراب

ي سراقب بريف  إدلب(، وفتحت معبر ف

ــر  تحري ــة  »هيئ منعــت  بينمــا  ــب،  إدل

ــي  الوطن ــش  والجي النصــرة،   – الشــام 

الســوري« الطــاب مــن الســفر وصــادرا 

عــادل  قــال  إذ  ــة،  ي اإلمتحان ــم  ه بطاقات

ــدى  ــم ل ي ــة والتعل ي ــر الترب ــدي »وزي حدي

ســنتخذ  الســورية«:  اإلنقــاذ  حكومــة 

ــي  ــي الســلك التعليم إجــراءات رادعــة ف

وقــال  ــاء...  ن األب يرســل  مــن  بحــق 

ــر العاقــات العامــة  محمــد ســالم مدي

ــات  دوري قامــت  الحكومــة:  هــذه  ــدى  ل

ــت  ــي كان ت الشــرطة بإعــادة الســيارات ال

مناطــق  ــى  إل ــن  املتوجهي الطــاب  تقــل 

ــم  ه ــون بعقول ث النظــام، وســيحال العاب

مــا  القضــاء... كمــا أن ميليشــيات  ــى  إل

ـــ »درع الفــرات« منعــت الطــاب  ى ب تســم

ــع  ــر »عــون دادات« التاب مــن تجــاوز معب

ــج وباتجــاه  ــس، نحــو منب ل ملنطقــة جراب

ــة مــن الطــاب قــد   قليل
ً
حلــب. إال أعــدادا

بواســطة  النظــام  مناطــق  ــى  إل ــوا  وصل

ــغ  مبال ودفــع  البشــر  ــب  تهري شــبكات 

ــي  ف ــوم  ي ال روســيا  موقــع  وقــال  ــرة.  ي كب

الروســية  القــوات  إن   2020/6/21

طــاب-  وصــول  ــن  تأمي ــي  ف شــاركت 

ــى حلــب، وأضــاف  معظمهــم مــن منبــج- إل

ــب  ــى حل ــم إجــراءات نقــل الطــاب إل ت »ت

ــي للمصالحــة،  بمســاعدة املركــز الرو�س

ويخضــع الطــاب الوافــدون لفحــوص 

ــا«. ــروس كورون ــع انتشــار في ــة ملن طبي

ــن  الذي الطــاب  عــودة  وبعــد 

ــي  ف ــم  ه بيوت ــى  إل الســفر  مــن  ُمنعــوا 

ــة، وعوقــب  ــى االهان إل ــب، تعرضــوا  إدل

ــوم  ي ال قــال موقــع روســيا  ــم. إذ  بعضه

ــل  الفصائ »منعــت  2020/6/19م  ــي  ف

ى محافظة إدلب  املسلحة املسيطرة عل

السورية وبدعم تركي طاب املحافظة 

مــن دخــول مناطــق ســيطرة الحكومــة 

وســجنت  ــم،  اته امتحان ــم  لتقدي

ى لسان مدير  بعضهم«. ونقل املوقع عل

ــد معمــار-  ــد الحمي ــب عب ــي إدل ــة ف ي الترب

ــك  ل ــع لحكومــة دمشــق، أن أفــراد ت التاب

مــن  عــدد  بســجن  »قامــوا  ــل  الفصائ

الطاب، كما كسروا سيارات لسائقين 

ــوا نقــل الطــاب، وهــددوا الطــاب  حاول

ــات  عقوب وباتخــاذ  بالســجن  ــم  ه ي وأهال

ــاة  ــى حم ــم إل ــل أبنائه ــي حــال ترحي أشــد ف

ــا  »كن  
ً
مضيفــا ــات«،  االمتحان ــم  لتقدي

، إال أن عــدد 
ً
ــا ب بانتظــار قــدوم 2684 طال

ــم ال  ــن اســتلموا بطاقاته الطــاب الذي

ــب«. طال ــف  األل يتجــاوز 

الروســية  ــة  الخارجي وزارة  ــت  وقال

 19 الجمعــة  ــوم  ي ــه  أصدرت ــان  ي ب ــي  ف

إن  ــوم،  ي ال روســيا  حســب  ــران،  حزي

ــر  ــة تحري ــم »هيئ ي تنظي إقــدام مســلح

ــران،  حزي  18 ــس  الخمي ــوم  ي الشــام« 

ــة مــن 17 شــاحنة  ــة مكون ــع قافل ــى من عل

ــب،  ــت تقــل الطــاب مــن مــدارس إدل كان

مناطــق  ــى  إل املنطقــة  مغــادرة  مــن 

ــل  يمث الســورية،  الحكومــة  ســيطرة 

ــى تعســف  ــدل بوضــوح عل  آخــر ي
ً
ــا »حادث

ــن  ــون املدنيي ــن يرهب ــب الذي ي إدل مســلح

ــر  غي واألفعــال  ــم  الجرائ ــون  ويرتكب

ــوزارة  ال وشــددت  ــم«.  بحقه ــة  ي القانون

ي  ى أن »إعاقة حرية تنقل املدنيين ف عل

ــاكا  ه ت ظــروف النزاعــات املســلحة يعــد ان

ــي«. الدول ي  اإلنســان ــون  للقان صارخــا 

 19 ــي  ف مشــترك،  ــان  ي ب صــدر  كمــا 

األمــم  منســق  ــن  ي ب 2020م،  ــران  حزي

الشــؤون  ومنســق  ــم  املقي املتحــدة 

الســيد عمــران  ــي ســوريا،  ف اإلنســانية 

ــي  رضــا، ومنســق األمــم املتحــدة اإلقليم

للشــؤون اإلنســانية لألزمــة الســورية، 

ــه  في ناشــدا  ــدي،  كيني ــن  كيفي الســيد 

ــور اآلمــن  كافــة األطــراف لتيســير العب

املناطــق  نحــو  املســافرين  للطــاب 

ــم الدراســية  ه ات ــة ألداء امتحان الحكومي

مــن  كان  ــان،  للبي  
ً
ووفقــا ــة.  ي ائ نه ال

املتوقع أن يسافر نحو 23 ألف طالب، 

ي وأيضــا  ومعظمهــم مــن الشــمال الشــرق

ــر خطــوط  مــن شــمال غــرب ســوريا، عب

ــي  ف ــة  الحكومي املناطــق  نحــو  التمــاس 

يقــارب  ــا  مل ينضمــون  وســوف  ســوريا؛ 

ــد  ل ــي كافــة أنحــاء الب ــب ف ــف طال 250 أل

ــات  لامتحان ســيخضعون  ــن  الذي مــن 

ــران/ ــي 21 حزي ــة املقــرر أن تبــدأ ف الوطني

ــد  ــر تفي ــى تقاري ــان إل ــو. وأشــار البي ي يون

ــر  غي املســلحة  املجموعــات  ــام  بقي

ــع عشــرات الطــاب مــن  ــة بمن الحكومي

ــش  التفتي نقــاط  ــر  عب اآلمــن  ــور  العب

ــاء  ن أث ــب  وحل ــب  إدل ــي  محافظت ــي  ف

ــات. وشــدد  ــى مراكــز االمتحان توجههــم إل

ــى أن أي تدخــل  ــان عل املســؤوالن األممي

ــر  ــم، يعتب ــذي هــو حــق له ــم، ال ــي التعلي ف

ــول. ــر مقب غي  
ً
أمــرا

الســوري-  ــاف  ت االئ ــدى  أب وإذ 

ــدة  العب ــس  أن ورئيســه  ــي  اإلخوان

ــه،  وأدان ــي  األمم ــان  البي مــن  امتعاضــه 

ــذار. باالعت املتحــدة  األمــم   
ً
ــا ب مطال

ــدى عــودة عشــرات الطــاب مــن  ول

ــم  تقدي بعــد  ــن  عفري منطقــة  ــاء  ن أب

تعرضــوا  ديارهــم  ــى  إل ــم  ه ات امتحان

ــم  ه ي أهال ــزاز  ت واب ــات  واإلهان لاعتقــال 

ــي مناطــق  ــدى امليليشــيات املســلحة ف ل

أن  كمــا  الفــرات«،  »درع  ـــ  ب ى  تســم مــا 

مــن  الطــاب  ــع  من أعــادوا  املســلحين 

النظــام  ســيطرة  مناطــق  ــى  إل الســفر 

ــم  ــون تقدي ــوا يرغب ــن كان الســوري، الذي

ــة  )اإلعدادي الشــهادتين  ــات  امتحان

ــت  أجري ــي  ت ال ــة  ي التكميل ــة(  والثانوي

ــل وتعــرض  أواســط شــهر آب 2020م، ب

لإلعتقــال. ــم  بعضه

ــر حرمــان الطــاب مــن  ب هــذا، ويعت

ى التعليم ومن حرية  حق الحصول عل

 جســيمة 
ً
مخالفــة بلدهــم  ــي  ف التنقــل 

اإلعــان  مــن   /26/ و   /13/ ــن  ي للمادت

اإلنســان. لحقــوق  ــي  العالم

»تجمع الحافالت في إدلب لنقل الطالب والتي منعتها الميليشيات من السفر«

ــى  األضح ــد  عي ــام  أي أول  ــاح  صب

ــارك 2020/7/31 زار وفــد مــن حــزب  املب

ســكرتيره  برئاســة  ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ

ــي أضرحــة الشــهداء  ــن شــيخ آل ــي الدي مح

صاروخــان  ــل  ي دل الشــهيد  ــرة  مقب ــي  ف

ــت ســورة  رئ
ُ
ــث ق ــة قامشــلو، حي ن بمدي

ــى  ــق صمــٍت عل الفاتحــة والوقــوف دقائ

ــم  ه ــن ضحــوا بدمائ أرواح الشــهداء الذي

والوطــن. الشــعب  عــن   
ً
دفاعــا

زيارة أضرحة الشهداء في مقبرة الشهيد دليل صاروخان
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احلالة الذئبية من توماس هوبز إىل أردوغان

ــي  منــح برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائ

البشــرية  ــة  التنمي عــن  ــره  تقري ــي  ف

ــوم األمــن  ــة بالغــة ملفه لعــام 1994 أهمي

ــي  ــة ف البشــري، وعــّد أمــن األفــراد أولوي

ــات  ــث ب ــة البشــرية. بحي ــا التنمي قضاي

 
ً
واســعا  

ً
طيفــا ــوم  ي ال يشــمل  ــوم  املفه

ــل  مث ــة،  الحقوقي االســتحقاقات  مــن 

ــة  حــق التحــرر مــن الخــوف، أي حماي

األفــراد مــن الصراعــات العنيفــة، بمــا 

ــي  ت ال ــة  االقتصادي الصراعــات  ــا  ه في

ــى  ــى الفاقــة والجــوع. عــاوة عل تقــود إل

 
ً
ــي، الــذي يضمــن احترامــا األمــن السيا�س

لحقــوق اإلنســان األساســية، مثــل عــدم 

ــب  ــي والتعذي التعــرض للقمــع السيا�س

االختفــاء  أو  ــة  املعامل وســوء  املمنهــج 

ســبق  ــا  مل إضافــة  ــات.  الحرّي قمــع  أو 

ــة  ــد مــن املجــاالت الحيوي ــاك العدي هن

ــوم  مفه يشــملها  ــي  ت ال ــة  والتقليدي

ــي  الغذائ ــل األمــن  ي، مث األمــن اإلنســان

ي،  ــي والشــخ�س ــي، األمــن البدن والصح

ــد  التهدي ضــد  واملجتمــع  األفــراد  أمــن 

ــي  ن الدي ــف  والعن ــادة  اإلب وحــروب 

ــات  ي األقل ــه  تواجه ــذي  ال ــي،  والعرق

ــد. التهدي تحــت  ــي  ت ال والجماعــات 

ي  اإلنســان األمــن  عاقــة  تشــترط 

إطــار  اإلنســان  حقــوق  بمنظومــة 

املواطــن  عاقــة  يعكــس  ي  مؤسســات

ــة.  الدول ــي  ه ــا،  ي عل شــرعية  بســلطة 

ــرد  ــام الف عــزى انضم ــي هــذا الســياق ُي وف

ــه عــن  ــة، وتنازل ــم الدول ــى الجماعــة ث إل

ــه  أمن ضمــان  لقــاء  ــه  ت حري مــن  جــزء 

ــة، بموجــب  ــل الدول ي مــن قب الشــخ�س

ي افترضه فاسفة القرن  عقد اجتماع

ســلطة  نشــوء  ــر  لتبري عشــر،  الثامــن 

. ــا ي عل

ــة  ــاب ســلطة الدول ــي ظــل غي لكــن ف

األفــراد  ــة  حماي ــي  ف ــدي  ي التقل ودورهــا 

ــي ظــروف  والجماعــات، كمــا هــو الحــال ف

ــة كســورية،  ي النزاعــات أو الحــرب األهل

مع وجود دولة احتال، كتركيا، تعتمد 

مليشــياوية  قــوى  ــى  عل ــا  ه احتال ــي  ف

السياســية.  ــا  ه عقيدت ــي  ف ــة  جهادي

 
ً
طابعــا تكتســب  العاقــة  ــك  ل ت فــإن 

ــاب الســلطة   لغي
ً
ــة. نظــرا  للغاي

ً
ا مأســاوي

ــون  القان ســلطة  ــاب  وغي الشــرعية، 

ســلطة  ــة  هيمن ــل  وباملقاب والحــق، 

ــف. والعن العســف 

ي هنا  يكتسب مفهوم األمن اإلنسان

ــة  ــق بحال ، يتعل
ً
صا

ّ
 مشــخ

ً
ا  مأســاوي

ً
بعــدا

ــون  ي مدن أفــراد  يوجــد  ــث  حي ــدة  فري

مليشــيات  لســلطة   
ً
قســرا يخضعــون 

والســلب  ــل  القت تمــارس  ــة،  جهادي

دون  االختطــاف  وتمــارس  ــداء،  واالعت

ــدواع  ــي، فقــط ل ــي أو أخاق أّي رادع قانون

ــى  وحت ــة  مذهبي أو  ــة  ديني أو  ــة  عرقي

ــق بالحصــول  جنســية، أو دوافــع تتعل

ــزاز. ت واالب ــال  امل ــى  عل

هــذا  ــي  ف ــه  ي عل ــز  التركي ــي  ينبغ مــا 

ومجتمــع،  فــرد  أمــن  هــو  الســياق، 

ترعاهــا  ــة،  مركب لســلطة  يخضعــان 

ــو،  النات ــي  ف عضــو  ــي  ه ــة،  ل محت ــة  دول

ــن  ي ي ــو ضــد مدن تســتخدم أســلحة النات

ــى  ترق ــذ سياســات  بتنفي عــزل، وتقــوم 

ــم حــرب، بوســاطة جماعــات  ــى جرائ إل

وتمــارس  تحــارب  مســلحة،  ــة  جهادي

ــة  )ديني ــة  عقائدي ألهــداف  ــل  القت

. ــة( وعرقي

ي  وإنســان ــي  جيوسيا�س وضــع  ــه  إن

ــوازن  ت ال ــل وعــدم  ــد، يتســم بالخل فري

ــة  ــا حال ه ــى العارمــة، إن ــح الفو�س لصال

ــي  ت ــة ال بي ــة الذئ أشــبه مــا تكــون بالحال

ــزي  ي اإلنكل الفيلســوف  ــا  ه عن تحــدث 

ــث ال أحــد يشــعر  ــز(، حي )تومــاس هوب

ــك،  باألمــن، ال أحــد يعمــل، ال أحــد يمل

ــكّل، ال  ــكّل عــدّو ال ال أحــد يثــق باآلخــر، ال

أحد يستطيع أن يضمن حياته للحظة 

يســتطيع  كّل  ــل  باملقاب لكــن  واحــدة. 

ــك الســاح  ــا يمل ــد طامل أن يفعــل مــا يري

ــا  ه ويمــارس اإلرهــاب قــدر املســتطاع. إن

ــن. املطلقي والرعــب  االســتباحة  ــة  حال

ــس  ــم الرئي ــي زع ــة، الت ــة اآلمن املنطق

ــا  ه إقامت أردوغــان  ــب  طي رجــب  ــي  الترك

شــمال  ــي  ف ــه  حروب ــر  لتبري ــا  ه ب ــذرع  وت

ــي  ه ــة،  ي الذات اإلدارة  ومناطــق  ســوريا 

ــي  ينتف ــث  حي ــة،  أمني كــوارث  مناطــق 

والذعــر  الخــوف  ويســود  األمــان  ــا  ه في

ــا  ه ــن. إن ي ي ــع املمنهــج بحــق املدن والتروي

بالضبط تشــبه الحالة الطبيعية قبل 

ــة  بالحال ــز  ــا هوب ــي وصفه ت ال ــة،  ي املدن

ــة ليســت مفترضــة  ــة. وهــذه الحال الذئبي

ــة الســورية/  ــي الحال  ف
ً
ــا ــة تمام أو متخيل

ــا  ــن( كم ــن ورأس العي ــي عفري ــة )ف الكردي

ي األصل.  اعتقد الفيلسوف اإلنكليزي ف

ــا ستتجســد  ه ــه أن ــم يكــن يخطــر ببال ول

ــح  ــي بقعــة مــا مــن األرض وتصب  ف
ً
ــا يوم

ــن  ــة وقرائ ــة. إذ ثمــة أدل بي نصــف تجري

ــت  تمثل ــث  حي ــا،  ه واقعيت ــى  عل ــة  مادي

ــا  ــة هن إحــدى مفارقــات املأســاة الكردي

ــة(  الرمادي ــاب  )الذئ ــي وجــود مليشــيا  ف

ــة  التركي القــوات  ــي طليعــة  ف املســلحة 

منظمــة  ــي  وه ــة،  ل املحت املناطــق  ــي  ف

ــى  إل ــي  تنتم متطرفــة،  ــة  يميني ــة  تركي

ــدة املتعصبــة  جماعــات الفاشــية الجدي

كمنظمــة  مصنفــة  ــي  وه  ،
ً
ــا قومي

ــي أواخــر 1960.  ــا، تشــكلت ف ًي إرهابيــة دول

ــي  وتؤمــن هــذه املليشــيا بالتفــوق العرق

ى الســتعادة أمجادهــم  ــراك، وتســع لألت

ــة  ــد الشــعوب التركي ــم وتوحي وتاريخه

ــا  ــى معاداته ــة واحــدة. باإلضافــة إل ــي دول ف

ــان  واليون كالكــرد  األخــرى  ــات  للقومي

ــى  إل املليشــيا،  ــك  ل ت وتمــارس  واألرمــن. 

ــب امليليشــيات اإلســامية األخــرى،  جان

ــا  ه )من ــر  التقاري مــن  ــد  العدي حســب 

لحقــوق  ــي  األوروب املركــز  رصدهــا 

اإلنسان( عمليات قتل وترويع للسكان 

ــى الرحيــل وتــرك  ــن تقســرهم عل األصليي

ــم. ه بيوت

لحقــوق  الســوري  املرصــد  ــق 
ّ
وث

ي عام 2019 انتهاكات  اإلنسان املعارض ف

ــذ  ــن، من ــة عفري ن ــي مدي ــك املنظمــة ف ل ت

ــك  ل ت أعضــاء  ــر  ظه ــن  حي الغــزو  ــدء  ب

ــن  آخري ــن  متطرفي ــب  بجان املنظمــة 

ــة جســد  وهــم يقومــون بتشــويه وإهان

ــا  ــات بعــد مقتله إحــدى املقاتــات الكردي

ــك  كذل شــملت  ــاكات  ه ت االن  .2018 عــام 

ــة  الفدي ــب  لطل اختطــاف  ــات  ي عمل

ــب  ــن ونه ــل إطــاق ســراح املختطفي مقاب

ــاوات وقطــع  ــازل الســكان وفــرض اإلت ملن

تحــت  ــك  ذل وكل  ــون،  ت الزي أشــجار 

ــي  ــي الت ســمع وبصــر قــوات الجيــش الترك

ــر أو شــكاوى  ــة تقاري ــى كتاب رفضــت حت

ــه ضــد  ــق مــا يرتكبون ي بحــق هــؤالء لتوث

لســكان. ا

ــة،  ــن )كــرداغ( الكردي منطقــة عفري

ذي  ســوريا،  غــرب  شــمال  ــى  أق�س ــي  ف

ــة  القومي مــن  الســاحقة  ــة  الغالبي

الســكان  مجمــوع  مــن   ٪97 ــة  الكردي

بحســب   
ً
ألفــا  550 عددهــم  ــغ  البال

 .2012 عــام  الرســمية  ــات  ي اإلحصائ

 
ً
ــا ــر املناطــق الســورية أمن ــت مــن أكث كان

ســنوات  خــال   ،
ً
وتطــورا  

ً
واســتقرارا

ــوف  ــات أل ــا مئ ه ي ــة. لجــأ إل ي الحــرب األهل

مــن  ــن  النازحي الســوريين  مــن  ــن  آخري

تشــهد  ــت  كان ــث  حي ــزاع.  ن ال ــم  جحي

شــرور  عــن  ــدة  بعي  
ً
ــا طبيعي  

ً
تطــورا

 بوجــود حكومــة وإدارة 
ً
الحــرب نســبيا

األمــن  ــة لحفــظ  ي وقــوات محل ــة  ي محل

واالســتقرار، إذ واجهــت املنطقــة خــال 

 )50( مــن  ــر  أكث  )2017  /2012( أعــوام 

امليليشــيات  شــنته   
ً
ــا ي عدائ  

ً
ــا هجوم

الحــّر(  الســوري  ــش  )الجي ـــ  ب املرتبطــة 

ــذ. وقتئ النصــرة(  ــة  ه )جب و  و)داعــش( 

ــر 2018  يناي ــي/  الثان ــون  كان ــي 20  ف

بترســانته  ــي  الترك ــش  الجي انقــّض 

ــف  أل يتقدمــه 20  املتطــورة،  ــة  ي الحرب

املعارضــة  امليليشــيات  مــن  عنصــر 

ــي  ف ــة  الجهادي ــد  العقائ ذي  الســورية، 

ــا  ــة. حــّول مدنه ــى املقاطع ــم، عل معظمه

أنقــاض  ــى  إل أســابيع  خــال  وقراهــا 

ــن  ي محروقــة. كان ثمــة جــذر مشــترك ب

ــي،  الترك ــش  والجي ــن  املتطرفي هــؤالء 

ــم املدمــر نحــو املناطــق  ــر اندفاعه يفّس

ــة  العرقي ــة  الكراهي هــو  ــة،  الكردي

ــرى  ــي ي ــي ومذهب ن املســّوغة بخطــاب دي

ــي(. ــي الكــردي مجــّرد )كافــر وانفصال ف

ــى منطقــة  هكــذا أحيلــت املقاطعــة إل

ــم  جحي ــة  وهاوي ــق  باملطل ــة  آمن ــر  غي

ــون  ــن )ال فن ي ي بالنســبة لســكانها األصل

ــة، ال  ال آداب، ال ســلطة عامــة، ال ملكي

صناعــة وال زراعــة وال مجــال للتجــارة، 

الخــوف  ــة  الحال هــذه  ــي  ف مــا  وأســوأ 

املــوت  وخطــر  األمــان  وعــدم  املســتمر 

ــة(  ــاة بائســة و وحشــية وكئيب . حي
ً
عنفــا

ــة،  ــة الذئبي ــص الحال ــت خصائ ــك كان ل ت

ي  قبل االجتماعية، كما وصفها هوبز ف

ــق بدقــة  ــان وتنطب اث اللوي

د. سربست نبي
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ــا،  ه ــن وراهن ــى واقــع مقاطعــة عفري عل

 
ً
ــا عنوان ــي  الترك ــس  ي الرئ اتخــذ  ــي  ت ال

ــا  ه في العســكرية  ــه  لعمليت  
ً
ا شــاعري

ــون(، واســتحالت بعدهــا  ت )غصــن الزي

ــة  الكراهي ــث  ــى شــاملة، حي ــى فو�س إل

ــي الحــّد لهمــا تطبعــان  ت ــة ال ي والعدوان

بطابعهمــا. ــا  هن ــاة  الحي

ــق  التحقي ــة  لجن ــر  تقري أشــار 

بســوريا-  ــة  املعني املســتقلة  ــة  ي الدول

لحقــوق  ــي  األمم ــس  للمجل التابعــة 

ــر،  ــي/ يناي ــون الثان ــي 31 كان اإلنســان- ف

ــي  ــت ف جري
ُ
ــر تحقيقــات أ ــذي رصــد عب ال

ــى  ــدة مــن 11 تمــوز 2018 إل ــرة املمت الفت

ــى هــذه الحالة  ــي 2019، إل ــون الثان 10 كان

ــون،  القان ســيادة  ــاب  )غي ـــ  ب ــا  ووصفه

واالحتجــاز  االعتقــال  ــات  ي عمل

و  ــب  والتعذي االختطــاف  التعســفي، 

ــى  ــب األمــاك الخاصــة واالســتياء عل نه

ــر  غي ــي  األمن الوضــع  تفاقــم  ــوت،  البي

ــى  عل االختطــاف  ــات  ي عمل املســتقر، 

ــات  وعصاب مســلحة  جماعــات  ــدي  أي

ى فدية،  إجرامية من أجل الحصول عل

ــوات  وعب مفخخــة  ســيارات  ــر  تفجي

األشــخاص  ــزاز  ت اب ــة،  مرتجل ناســفة 

ــي  الجماع ــب  ه ن ال الرشــاوى،  لدفــع 

ــون، مضايقــات للنســاء  ت لحصــاد الزي

ــخ(. ــا، فــرض بطاقــات هوية…ال وخطفه

حقــوق  ــر  تقري ــّوه  ن ــك  كذل

الصــادر   )2019( الســنوي  اإلنســان 

ــي  ف ــة،  األمريكي ــة  الخارجي وزارة  عــن 

ــى  إل وأشــار  بســوريا،  الخــاص  القســم 

ــي  ف ــة  املرتكب ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن

ــن بالقــول )نهــب ومصادرة املنازل  عفري

القــوات  الكــرد،  للســكان  اململوكــة 

ــاء الحــرب،  ن ــن أث ي ي ــت املدن ــة قتل التركي

التعســفي  واالحتجــاز  االعتقــاالت 

االختطــاف،  ــات  ي وعمل والضــرب 

ــب  نه ــن،  ي ي للمدن القســري  ــر  التهجي

ــازل  ــى من واســع النطــاق واالســتياء عل

ــس  والكنائ واملستشــفيات  ــن  ي ي املدن

ــة  ــر مواقــع ديني ــن، تدمي ي ومــزارات األزدي

ــر )إذا ثبــت أن  ــن( وأضــاف التقري ي لألزدي

أّي فرد من أعضاء الجماعات املسلحة، 

والســيطرة  ــادة  القي تحــت  يتصــرف 

ــة- وهــذا مــا  ــن للقــوات التركي ي ي الفعل

ــة التحقيــق  هــو واقــع بالفعــل- فــإن لجن

قدرت أن االنتهاكات املرتكبة قد تعزى 

ــذي  ــراك، ال ــادة العســكريين األت ــى الق إل

ــى  ــوا عل ــوا يعرفــون أو يجــب أن يكون كان

ــاكات(. ه ت باالن ــم  عل

الســابقة،  ــر  ي املعاي ضــوء  ــي  ف

يمكــن  ي،  اإلنســان باألمــن  واملتعلقــة 

ــى بعــض  اإلشــارة، بتكثيــف شــديد، إل

ــى  ــي حدثــت عل ــع واملمارســات، الت الوقائ

ــال  االحت مــن  ســنتين  طــوال  األرض 

ــي: لترك ا

واملجــازر  العمــد  ــل  القت  -

 )300( مــن  ــر  أكث ــل  قت إذ  ــة:  الجماعي

ي، بينهم عشرات النساء واألطفال،  مدن

ــاء الهجــوم  ن ــح أث ــر مــن )1000( جري و أكث

العســكري ونتيجــة اســتهداف قوافــل 

ــاك  ــن مــن املعــارك. وهن ــن الفاري ي ي املدن

 2018 آذار  ــذ  من ــل  قتي  )100( ــي  حوال

ــات  ي ــا الســيارات املفخخــة وعمل ضحاي

التصفية الجسدية أو السطو املسلح 

ــل  ــن وقراهــم مــن قب ي ي ــوت املدن ي ــى ب عل

ملليشــيات. ا

ى املمتلكات الخاصة  - السطو عل

ــوم األول للعــدوان  ــذ الي أو تدميرهــا: من

ــي وامليليشــيات املتحالفــة معــه،  الترك

ــوم الجــراد(، تعرضــت  ـــ )ي ــذي عــرف ب ال

واملحــال  والعامــة  الخاصــة  األمــاك 

ــة  الصناعي والورشــات  ــة  التجاري

ــب  ــات نه ي ــي املنطقــة لعمل ــة ف والحرفي

ــت  وظل ومنظمــة.  شــاملة  وســطو، 

املســلح  والســطو  الســرقة  ــات  ي عمل

الشــخصية  ــكات  ل واملمت ــازل  املن ــى  عل

ــل  قب مــن  هــذا  ــا  يومن ــى  حت مســتمرة 

مــرأى  أمــام  املســلحة،  الجماعــات 

ــى  ــذي اكتف ــي، ال ــش الترك ومســمع الجي

ــى  إل يلجــأ  أن  دون  املشــهد  ــة  بمراقب

ــام  ــا عــن القي ــط ســلوكها أو ردعه ضب

ــى  إل الجماعــات  ــك  ل ت وعمــدت  ــك.  بذل

ــة مــن  ــل الكردي ــات مــن العوائ طــرد املئ

ا. واســتوطنته ــا  ه ي عل وســطت  ــا  ه منازل

ــات  ي وعمل القســري  ــر  التهجي  -

ــت  كان وهــذه  ــي:  الديموغراف ــر  ي التغي

ــس  أحــد أهــم األهــداف السياســية للرئي

ــة العســكرية.  ي ــي مــن وراء العمل الترك

ــأن  ــل الغــزو ب ــة قب ي إذ كان يصــرح عان

ــي  ــن 35٪ والباق ــي عفري نســبة الكــرد ف

ــد  ــه أن يعي ي هــم عــرب وتركمــان وأن عل

كل  ــك  بذل  
ً
مخالفــا ــا.  ه األرض ألصحاب

ــة.  والديموغرافي ــخ  التاري ــق  حقائ

الســكان  نســبة  ــح  أصب وبالفعــل 

ــن مــن الكــورد اآلن أقــل مــن ٪25  األصليي

ــي.  بعــد أن كان 97٪ عشــية الغــزو الترك

ى 150  ونقص عدد السكان األصليين إل

ــرات   حســب التقدي
ً
ــا ب ــف نســمة تقري أل

تحــت   
ً
قســرا ــف  أل  350 ــي  حوال ــزح  ون

ــي  ت ال ــع،  والتروي ــد  التهدي سياســات 

املســلحة.  امليليشــيات  ا  مارســته

وباملقابل تّم توطين عشرات اآلالف من 

ــن  الذي املتشــددين  املســلحين  ــل  عوائ

ووســطه،  ســوريا  ــوب  جن مــن  نزحــوا 

ــروس  ــن ال ي ا ب بموجــب تفاهمــات أســتان

الســكان  ومــزارع  ــوت  ي ب ــي  ف ــراك،  واألت

ــك  ــا. كذل ه ي ــن بعــد االســتياء عل األصليي

ــى  ــي عشــرات القــرى إل ــع عــودة أهال من

بيوتهم، إما بسبب استغالها من قبل 

عوائل امليليشيات املسلحة، أو بسبب 

ــى قواعــد عســكرية للجيــش  ــا إل ه ل تحوي

ــي أو مقــّرات للجماعــات املســلحة. الترك

ي  الاإنســان ــي  اليوم التعامــل   -

ــن:  ي األصلي الســكان  مــع  ــن  واملهي

االســتفزاز  لحــاالت  األفــراد  وتعــّرض 

مــن  ــاخ  من ــق  وخل ــج.  املمنه ــزاز  ت واالب

ــى  عل ــم  ه من ــى  تبق مــن  لحمــل  الرعــب 

القســري. ــل  الرحي

ــب  والتعذي االختطــاف  حــاالت   -

ــي ســجون امليليشــيات: بســبب غيــاب  ف

وشــرعية،  ناظمــة  ــة  ي قانون ســلطة 

ــن 
ّ

تدش مســلحة  جماعــة  كل  راحــت 

خاصــة  وســجون  محاكــم  لنفســها 

ــا.  ه ــا، بلغــت حــّدا مــن املتعــذر إحصائ ه ب

وصــارت سياســات االعتقــال التعســفي 

الســكان  بحــق  ــب  والتعذي والخطــف 

 مألوفــة تحــت أنظــار 
ً
ــن أمــورا ي ي األصل

ــى الســجون  ــي. إضافــة إل ــش الترك الجي

تســتخدم  مــا   
ً
ــا ب غال ــي  ت ال الســّرية، 

ــن  املختطفي ــي  أهال ــزاز  ت اب ــدف  به

ــاء  ــة لق ل ــغ طائ ــع مبال ــى دف ــم عل وإرغامه

ــث يتعــرض معظــم  ــم. حي ه اإلفــراج عن

ــم نســاء وأطفــال  ه ــن، مــن بين املختطفي

ــك  ــي. كذل ــب الروتين ومســنين، للتعذي

مقاطــع  ــر  عب ــم  ه ي أهال ــد  تهدي يجــري 

ــم يدفعــوا  ــو مســجلة بذبحهــم مال فيدي

املال لقاء الرهينة، واليزال مصير أكثر 

 
ً
ــوال مــن )1100( مختطــف ومعتقــل مجه

اآلن. لحــّد 

ــي  الثقاف االضطهــاد  سياســات    -

ــي  ل الجيــب الجغراف
ّ
ــة: شــك وقمــع الهوّي

 
ً
ــا أرق ــدوام  ال ــى  عل ــص  الخال الكــردي 

مــن  ــي،  الترك ــي  السيا�س للعقــل  ــم  دائ

ــى  عل ــال  االحت ســلطة  ــت  عمل ــا  هن

ــر  ي وتغي ــه  في الكــردي  الوجــود  ــاء  ه إن

وإعــادة  للمنطقــة  ــة  القومي ــة  الهوّي

 
ً
ــا وديموغرافي  

ً
ــا اجتماعي هندســتها 

ــى حظــر  ــذا لجــأت إل ه ــج. ل بشــكل ممنه

ــن  ي ت ل ال ــن،  ي ت الكردي واللغــة  الثقافــة 

واإلدارة  املجتمــع  ــي  ف ســائدتين  ــا  ت كان

ى فرض  قبل الغزو. وباملقابل عمدت إل

ــن  ي كلغت ــة،  ي والعرب ــة  التركي اللغــة 

ــك شــرعت  ــي املنطقــة. كذل رســميتين ف

بتغيير أسماء القرى والبلدات واملزارع 

ــة.  تركي بأســماء  ا  ته واســتبدل ــة  الكردي

دراســية  مناهــج  9 وفرضــت 

الحالة الذئبية ... تتمة
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ــي املــدارس  ف ــة  مؤدلجــة باللغــة التركي

ــم  ــع العل  برف
ً
ــا ــغ يومي ــاء املبال ــع االحتف م

ــي كل مــكان. وبمــوازاة ذلــك منــع  ــي ف الترك

ــي  الكــورد مــن االحتفــال بعيدهــم القوم

وأشــاعت  ــوروز(  ن ال ــد  )عي ــي  التاريخ

ــض ضــد  ــة والتحري  مــن الكراهي
ً
مناخــا

وتقاليدهــا. ــة  الكردي ــة  الهوّي

 - تدمير اإلرث التاريخ والحضاري 

ــي  الترك ــش  الجي عمــد  للمنطقــة: 

ــب  ــى نه ــة إل ومعــه امليليشــيات الجهادي

ــي  الحضــاري والتاريخ ــراث  ت ال ــر  وتدمي

الســوري  املرصــد  أكــد  إذ  للمنطقــة. 

لحقوق اإلنســان معلومات عن عملية 

ــا  ه ــي تتعــرض ل ت الســرقة املمنهجــة، ال

منطقــة   
ً
ــدا وتحدي ــن«،  »عفري ــار  آث

ــي هــوري املعروفــة بأســماء عــدة،  النب

ــي  و)النب و)قــورش(  )ســيروس(  ــا  ه من

حضــارات  عــدة  ــى  إل وتعــود  هــوري(، 

ي عــام 280  ــرة الهلنســت ــا مــن الفت أقدمه

ــاكات  ه ت ــك املواقــع الن ل ق.م. وتتعــرض  ت

ــة  ــل املوالي ــدي الفصائ ــى أي ممنهجــة عل

ــي  الترك القصــف  مــن   
ً
ــدءا ب ــا،  لتركي

ــوم  ي ــذ ال ــه من ــذي تعرضــت ل ــف ال العني

ــي  ف ــون”  ت الزي “غصــن  ــة  ي لعمل األول 

أّدى  ــذي  ال  ،2018 ــي  الثان ــون  يناير/كان

ــار،  ــك اآلث ل ــر مــن ت ي ــر قســم كب ــى تدمي إل

ــي  ف يونســكو  منظمــة  ــه  ت أدان ــذي  ال

ــة أخــرى،  ــع أثري ــب مواق ــى جان ــا، إل ه حين

ــل  ي مث ــراث اإلنســان ت  مــن ال
ً
تعــّد جــزءا

ــي  ت ــن دارا و كنيســة مــار مــارون، ال عي

ــا   للقصــف ولحقــت به
ً
تعرضــت جميعــا

جســيمة. أضــرار 

امليليشــيات  تقــوم  مــا  وعــادة   

ــة  تخريبي ــات  بحفري ــة  الجهادي

ــة  ل الثقي ــات  ي باآلل وعشــوائية 

ــدف  به ــار  اآلث عــن   
ً
ــا بحث )الجرافــات(، 

أدت  ــرة  ي كث أحــوال  ــي  وف ســرقتها، 

ى تدمير الطبقات األثرية  ا إل ممارساته

ــواد  ــر امل ــى تدمي ــا، إضافــة إل دون توثيقه

والخــزف  كالزجــاج  الهشــة  ــة  األثري

الفسيفســاء،  ولوحــات  والفخــار 

ــار. اآلث مــن  وغيرهــا 

ــة وإشــاعة  ــات الديني - قمــع الحري

تعرضــت  ــي:  ن الدي التطــرف  ثقافــة 

ي عفرين، كاألزديين  األقليات الدينية ف

ــاكات  ه ت الن ــن،  ي والعلوي واملســيحيين 

ــل، قــادت  ــل الخطــف والقت ــدة مث عدي

ــر معظمهــم،  ــى تهجي ــة املطــاف إل اي ــي نه ف

ممارســة  مــن  ــم  ه من ــى  تبق مــن  ــع  ومن

طقوسهم الدينية أو إشهار عقيدتهم، 

ــى  عل ــم  ه من ــد  العدي ــر  أجب ــك  كذل

أكرهــوا  أو  اإلســامي،  ــن  الدي ــاق  اعتن

الجوامــع. وتعرضــت  ــي  ف الصــاة  ــى  عل

ــب  ــم للتخري ه ــم وأماكــن عبادت مزارعه

ــا، مثلمــا تعرضــت الكنيســة  والعبــث به

ــب  ه ن ل ل ــة  ي املارون للطائفــة  ــة  التاريخي

ــر. والتدمي

الســلطة  تعمــل  ــك  ذل بمــوازاة 

التطــرف  ثقافــة  نشــر  ــى  عل ــة  التركي

إشــراف  تحــت  املنطقــة،  ــي  ف ــي  ن الدي

ــع  تب ــي ت ت ــة ال ــت( التركي ان مؤسســة )دي

ــاء  ن ب ــر  عب ــة،  التركي االســتخبارات 

ــى  ــة واغــراء األطفــال عل املــدارس الديني

ــة  ــي اآلون ــا، مثلمــا عمــدت ف ه االلتحــاق ب

ــر أئمــة املســاجد الكــرد  ــى تغيي ــرة إل األخي

ــون  ــراك أو عــرب، ممــن يحمل بأئمــة أت

أســماءهم  ــد متطرفــة، ومدرجــة  عقائ

ــب(  الخطي )اإلمــام  ــم  قوائ ــى  عل

مؤسســة)ديانت(  ــر  ي ملعاي  
ً
طبقــا

ــة. أليديولوجي ا

ــة  )الحال مظاهــر  بعــض  ــي  ه ــك  ل ت

ــش  جي ــا  فرضه ــي  ت ال ــة(  بي الذئ

ــن  ــي منطقــة عفري ف ــي  الترك ــال  االحت

التابعــة  املســلحة  الجماعــات  ــة  بمعي

إقامــة  بزعــم  الســورية،  للمعارضــة 

 
ً
ــا تفصي نذكــر  ــم  ول ــة(.  آمن )منطقــة 

ــش  ــل اســتخدام الجي مظاهــر أخــرى مث

لألســلحة  ــه  عمليات ــاء  ن أث ــي  الترك

ســكن  مناطــق  ــي  ف  
ً
ــا ي دول املحرمــة 

ــة أو غــاز  ــل العنقودي ــن، كالقناب ي ي املدن

ــدة(.  ــة )أرن ــي قري ــور، كمــا حصــل ف الكل

ــة  ــى التحتي ــم نتطــرق الســتهدافه البن ول

ي  كاملشــاف ــة  العمومي املرافــق  ــر  وتدمي

ــة والجوامــع ومحطــات  واملراكــز الطبي

منشــآت  ــل  مث ــري،  وال الشــرب  ــاه  مي

بحــاالت  ناهيكــم  ــي(.  )ميدانك ســد 

وإرغــام  ــات  الفتي بحــق  االغتصــاب 

ــزواج مــن  ــى ال ــات عل القاصــرات الكردي

أضــف  املســلحة.  الجماعــات  ــي  ل مقات

ــل  للتمثي املتكــررة  الحــاالت  ــك  ذل ــى  إل

اإلنســانية  للكرامــة  ــي  املناف البشــع، 

ــي  ــات اللوات ــات الكردي ــن املقات بجثامي

وقعــن أســيرات بأيــدي امليليشــيات وهــن 

ــي(. ان ــن كوب ــل الشــهيدة )باري ــاء، مث أحي

ــه،  حروب ــي  الترك ــس  ي الرئ واصــل 

ــة  ــي )محارب تحــت يافطــة أســطورية ه

ــك  ل ت ــه  ــف ألجــل حروب
ّ
اإلرهــاب(، ووظ

ــا،  ــة وأذرعه ــب الجماعــات الجهادي أغل

ــي مارســت اإلرهــاب طــوال ســنوات  ت ال

ــر  أكث ــا  ه ب اســتهدف  ــة.  ي األهل الحــرب 

 ،
ً
واســتقرارا  

ً
ــا أمن الســورية  املناطــق 

تحــررت  ــي  ت ال ــة،  الكردي ــة  الغالبي ذي 

ــي  ــم اإلرهاب  مــن ســيطرة التنظي
ً
أصــا

)مناطقــه  إقامــة  ألجــل  )داعــش(، 

أن  تعــدو  ال  ــي  وه املزعومــة.  ــة(  اآلمن

ــى  تكــون بالنتيجــة ســوى مناطــق فو�س

مناطــق  ــة،  حقيقي ورعــب  واضطــراب 

ــث  حي ــن،  ي ي للمدن ــي  حقيق ــم  جحي

ــل والســطو والســيارات املفخخــة  القت

 أن 
ً
ــدو واضحــا ب ــي كّل مــكان. وي يســود ف

ــع حــروب  ــي وراء جمي الحقيق الدافــع 

ــذي  أردوغــان هــو )الرهــاب الكــردي( ال

ــأي ثمــن.  ب ــه  ــص من ــي التخل ف يرغــب 

ــي 2019  ــر/ تشــرين الثان ــي 9 أكتوب ف

والجماعــات  ــي  الترك ــش  الجي أقــدم 

ى غزو الشمال  الجهادية مرة أخرى عل

ــس  ي الســوري بأوامــر مباشــرة مــن الرئ

ــة  ــة الحــرب التركي ــي. اكتســحت آل الترك

ــد  تمت منطقــة  ــن  ي الجهادي ــوف  وأل

ــه  ي كان ــن )ســرى  العي ــة رأس  ن مــن مدي

كــم   120 ــى  إل يصــل  بطــول  ــة(  بالكردي

ــوب.   وعمــق 32 كــم باتجــاه الجن
ً
ــا غرب

 300 ــر  بتهجي الهجــوم  هــذا  تســبب 

والعــرب  الكــرد  ــن  ي املواطن مــن  ــف  أل

عــن  وأســفر  والشيشــان.  واآلشــوريين 

ــن،  ي ي ــا مــن املدن ــات الضحاي ســقوط مئ

ــم أطفــال ونســاء ومســنين. وارتكــب  ه بين

الجماعــات  ــة  بمعي ــي  الترك ــش  الجي

موصوفــة،  حــرب  ــم  جرائ املســلحة 

ــن  ي ي للمدن ــة  ي امليدان اإلعدامــات  ــل  مث

العزل واألســرى، وتّم التمثيل الشــنيع 

الناشــطة  مــع  حصــل  كمــا  ــث  بالجث

ــف(  خل ــن  )هفري ــة  الكردي السياســية 

ــي  ت زعيمــة حــزب ســوريا املســتقبل، ال

فائقــة  جســدية  ــة  لتصفي تعرضــت 

أكتوبر/تشــرين   12 ــخ  بتاري البشــاعة 

ــا  ــرض طريقه األول 2019، بعــد أن اعت

ــن  املتطرفي مــن  مســلحة  مجموعــة 

ــاء غــزوه  ن ــي أث ــش الترك ــن للجي التابعي

)رأس  ــه  كانيي ســري  ملنطقــة  ــر  األخي

ــن(. لعي ا

ــي  الترك ــش  الجي اســتهدف  كمــا 

ــك  ــر ذل ــة والكــوادر وظه املرافــق الطبي

ــات  ي الفضائ شاشــات  ــى  عل مباشــرة 

ــون  ي دول ــراء  خب وأكــد  ــة.  ي الدول

متخصصون استخدام الجيش التركي 

 ضــد 
ً
ــا ي ــض املحــرم دول للفوســفور األبي

 .
ً
معــا ــن  ي ي واملدن ــن  ي ل املقات

هذه املّرة استخدم الرئيس التركي، 

 
ً
ــا ــن الرومانســية، عنوان ــع بالعناوي املول

ــه العســكرية،   آخــر لعمليت
ً
رومانســيا

ــي  ت ال  !!! الســام(  ــع  ب )ن أســماها  ــي  ت ال

ــا كل  ه ــة يلهــو في ــى هاوي  إل
ً
ــا ي تحولــت فعل

ــل وكل متطــرف  مغامــر مهــووس بالقت

ــة. ي ــة والحــروب األهل ــوٍن بالكراهي مفت

ــه،  ــي جامعــة كوي /أســتاذ مســاعد ف

ــب  الكات خــَص  العــراق،  كوردســتان 

ــه هــذا. ــدة بنشــر مقال ــدة الوحـ جري
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رحيل المناضلة
كولي سليمان

لحــزب  قامشــلو  منظمــة  نعــت 

ــة  املناضل ــا  ه رفيقت ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــح(  ــي ســليمان ســليمان )أم فصي كول

ــوم  ي ــت  توفي ــي  ت ال ــى،  وأ�س بحــزن 

مشــفى  ــي  ف 2020/8/20م  ــس  الخمي

ــة  نوب نتيجــة  ي،  بالقامشــل فرمــان 

ــة  حال ــي  ف ــا  ه وبقائ ــة  مفاجئ ــة  قلبي

ــام. أي أربعــة  مــدة  ــة  غيبوب

»الرفيقــة  املنظمــة:  وأفــادت 

عــام  ــد  ي موال مــن  )كليســتان(  ــي  كول

ــا  ن ــى صفــوف حزب 1944م، انتســبت إل

ــا  ه ــى رأس عمل ــت عل عــام 2004م، وظل

ــرأة  امل منظمــة  صفــوف  ــي  ف ــا  ه ونضال

مــن  ــي  وه ــا،  ه وفات ــوم  ي ــى  حت ــا  ن لحزب

ــي  ف ــة معروفــة، شــاركت  ــة وطني ل عائ

ــت  وظل املنظمــة  نشــاطات  معظــم 

ــا  ــا، وبســبب التزامه ن ــادئ حزب ــة ملب وفي

ــي  ف ــا  ه ونضال ــة  ي الحزب ــا  ه باجتماعات

تقــدم  مــن  بالرغــم  الحــزب  صفــوف 

ــل  قب ــرأة  امل منظمــة  ــا  ه كّرمت عمرهــا 

ســنوات«.

ــا  ه ــى ذوي نتقــدم بأحــّر التعــازي إل

لهــم  ــن  ي متمن ــا،  ه ومحبي ورفاقهــا 

والســلوان. ــر  الصب
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الداللة العميقة ملئوية معاهدة سيفر 

ــة  مئوي ــاء  بإحي ــر  التفكي ــم  ت

ــر مــن ســنة،  ــل أكث معاهــدة ســيفر قب

نشــاطات  تتضمــن  الخطــة  ــت  وكان

ــة  علمي ــة،  ثقافي مــن  ــة،  اعتيادي ــر  غي

ــة  تاريخي عاقــة  ذات  ــة  وتوثيقي

الخطــة  أن  إال  ــا.  ونتائجه باملعاهــدة 

ــام للمجتمعــات  ت تغيــرت بعــد االغــاق ال

ــي،   بشــهر نيســان املا�س
ً
ــدءا ــة ب ي األورب

الســيناريو  وفــق  للعمــل  ــا  دفعن ممــا 

ــاء املناســبة  ــي إحي ــي، واملتلخــص ف الثان

إذ  تحقــق،  مــا  وهــذا  ــة.  رمزي بطريقــة 

ــرات،  ــاث فق ــاء ث ــة اإلحي ــت عملي تضمن

نفــس  ــي  ف املناســبة  ــة  افتتاحي ــى  األول

ــا  ه ــع املعاهــدة في ــم توقي ــذي ت ــكان ال امل

ــن  ي ن ــوم االث ــاح ي ــة عــام، أي صب ــل مئ قب

بالوقــوف  ــك  وذل  ،2020/8/10 املوافــق 

شــهداء  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة 

ــة  مئ طــوال  قضــوا  ــذي  ال كوردســتان، 

عام، والذين كانوا ضحايا عدم تطبيق 

ــزام  ت معاهــدة ســيفر والتنصــل مــن االل

الكــوردي  بالشــعب  الخاصــة  ببنودهــا 

ــدول  ال ــل  قب مــن  الواقــع،  أرض  ــى  عل

ــة  ــي الحــرب العاملي األربعــة املنتصــرة ف

ي )أمريكا، بريطانيا، فرنسا،  ى، وه األول

ــم إلقــاء كلمــة باســم  ــا(، ومــن ث ي إيطال

ــي  اإلعام ــل  قب مــن  املنظمــة  ــة  اللجن

ــي،  عبدالله أردالن  ــي  املدن والناشــط 

ــة  املوجه الرســالة  ــص  ن قــراءة  ــا  ه ت ل ت

فرنســا  ــا  جمهوري ــس  ي رئ لســيادة 

الســيدة  ــا  ه قرأت ماكــرون.  ــل  ايمانوي

ــب جمــو باللغــة الفرنســية. الفقــرة  ن زي

ــي  الثانيــة كانــت بعــد ظهــر نفــس اليــوم ف

ــراءة  ــدأت بق ــس، ب ــوردي بباري ــد الك املعه

معاهــدة  ــة  وأهمي ــة  دالل حــول  مقــال 

ــي شــعوب  اق ســيفر بالنســبة للكــورد وب

ــب املقــال  الشــرق األوســط )أعدهــا كات

قــراءة  ــا  ه ت ل ت ــم  ث ــة(،  الكوردي باللغــة 

ماكــرون  ــس  ي للرئ ــة  املوجه الرســالة 

باللغة الكوردية، قرأها األستاذ حبيب 

وآراء  مواقــف  عــرض  ــم  ت ــم  ث ــم.  إبراهي

ــن  ي واألكاديمي الساســة  مــن  ــد  العدي

ــى  عل وردت  ــي  ت ال ــك  ل ت ســواًء  الكــورد، 

 ،
ً
مســبقا مســجلة  فيديوهــات  شــكل 

ــة. هــذا وقــد  ــى شــكل رســائل خطي أو عل

ــات بشــكل مباشــر  ي ــت هــذه الفعال نقل

ــة. أمــا القســم  ي ــر عــدة أقنيــة تلفزيون عب

ــة فاســتمرت لعــدة  ي ــث مــن الفعال الثال

أيام وكانت عبارة عن عملية استكمال 

ى  تواقيع املنظمات املدنية واألحزاب عل

ــي،  ــس الفرن�س ي ــة للرئ الرســالة املوجه

ــه. ــى قصــر االليزي ــا ال ه ــم ايصال ومــن ث

ــة ضمــن  ــم االحتفالي ــم تنظي   لقــد ت

ــه للتجمعــات  ــا املســموح ب ي الحــدود الدن

وبموجــب  ــا  كورون جائحــة  ظــل  ــي  ف

ي باريس. كما صدف  القوانين املتبعة ف

ــم التنســيق واملشــاركة مــع األخــوة  أن ت

ــع معاهــدة  ــي نفــس مــكان توقي األرمــن ف

ــي  ف الســيراميك  معمــل  وهــو  ســيفر، 

اللقــاء  ــد  ول وقــد  هــذا  ســيفر.  ــة  ن مدي

 
ً
ــي ارتياحــا واملشــاركة مــع الوفــد األرمن

ــن. ي ب ــدى كل مــن الجان  ل
ً
ــرا ي  كب

ً
وتفــاؤال

ملاذا االحتفال بمئوية سيفر؟

ودعــوة  ــر  التحضي ــرة  فت ــاء  ن أث  

واملنظمــات  الشــخصيات  مــن  ــد  العدي

أو  للمشــاركة،  واألحــزاب  ــة  ي املدن

ــة  الرمزي ذات  النشــاط  هــذا  ملباركــة 

التاريخية والسياسية، برز سؤال ملح 

ــال  ــاذا االحتف بصــدد جــدوى النشــاط: مل

ــدة  الفائ ومــا  ــة؟!  امليت املعاهــدة  ــذه  ه ب

ــة  لإلجاب الذكــرى.  ــاء  إحي ــة  ي عمل مــن 

املختصــرة ومــن ضمــن مــا يمكــن عرضــه 

هــذه  أن  ــى  عل ــد  التأكي يمكــن  ــا،  هن

املعاهــدة مازالــت تشــكل العاهــدة األهــم 

ــى املعاصــر، كانــت  ــخ الشــرق األدن ــي تاري ف

ــي  ف ــا طبقــت  ه ــس ألن ي ــة، ل ــت حي ومازال

ــا، لذلــك  ه ــل ملفصليت عــدد مــن بنودهــا، ب

ــروح املعاهــدة  ــى أن التشــبث ب نؤكــد عل

دالالت  ذات  ــى  تبق ــا  ه إلحيائ والدعــوة 

ــة وفلســفية عميقــة.  ي سياســية وقانون

وأســباب  ــررات  املب مــن  لعــدد  ــك  وذل

باقتضــاب: نوردهــا 

ــان   كي
ً
ــت املعاهــدة رســميا أنه 	-1

ــة، وأســدل الســتار  ي الســلطنة العثمان

ــة  إمبراطوري آخــر  وجــود  ــى  عل ــك  بذل

ــي الشــرق  ــن ف ســالية تحكــم بإســم الدي

األوســط.

ى  2-	 نصــت املعاهــدة بوضــوح عل

ــة  ي العثمان ــة  التركي القــوات  انســحاب 

ــي  ت ــة ال ــع مناطــق اإلمبراطوري مــن جمي

ــة.  التركي باللغــة  ا  ســكانه ــم  يتكل ال 

وبذلك فتحت اآلفاق لصياغة فلســفة 

ــي مشــروعية  ــدة تكمــن ف سياســية جدي

ى  ي الشرق األوسط عل تأسيس الدول ف

ــة. ني ــة وليســت دي أســس قومي

ــر  تقري حــق  أســس  وضعــت  	-3

املصير لســائر شــعوب الشــرق األوســط 

ــا، بمــا  ه ــي يتحدثون ت ــى اللغــة ال ــاًء عل ن ب

ــى أســاس  ــم املســتقلة عل ه ــاء دول ن ــه ب في

ــي. ن ــس دي ي ــي ولغــوي ول ثقاف ــي،  قوم

ــة  ي دول معاهــدة  أول  ــت  كان 	-4

ــا الكــورد كأمــة وكشــعب يحــق  ه يذكــر في

ــاء  ن وب ــي  السيا�س ــره  مصي ــر  تقري ــه  ل

ــك بصــرف النظــر  ــه املســتقلة، وذل دولت

ــة. الدول هــذه  حــدود  عــن 

االســتفتاء  ــدأ  بمب أقــرت  	-5

ــي  ف الكــوردي  الشــعب  ــاء  ن أب آراء  ألخــذ 

ــروا  ــع مناطــق شــرق الفــرات، ليعب جمي

ــذي  ــان ال ــي الكي ــي ف ــم السيا�س ه عــن رأي

ــي ظاهــرة ســابقة لعهدهــا.  ــه. وه يريدون

مــن حكومــات  يقرهــا أي  ــى اآلن ال  حت

ى  أنقرة ودمشق، طهران وبغداد. بل حت

تحــت  ــدرج  ت ــي  ت ال املعارضــة  ــع  مجامي

ــدول  ــي هــذه ال ــة ف مســميات الديمقراطي

. نفســها

املعاهــدة  وأكــدت  وثقــت  	-6

ــذ -  ــي – عهدئ ــون الدول بموجــب القان

ــه  ت ــاء دول ن ــي ب حــق شــعب كوردســتان ف

الحــق  ــث  حي مــن  الخاصــة،  ــة  القومي

ــة اإلشــراف  ــى عملي ــى أن تتول ــدأ، عل واملب

ــة األمــم  ــة عصب ــى والدة هــذه الدول عل

ــي  ت ــة ال ي املتحــدة، هــذه املنظمــة الدول

ــي  ف يدخــل  وكان  ــوالدة  ال ــد  قي ــت  كان

ــذ. يومئ ــة  دول  )32( ــا  ه ت عضوي

ــة  إن بنــود املعاهــدة ذات الصل 	-7

بالقضية الكوردية، أرقام )62، 63، 64( 

تبقى ذات قيمة قانونية وسياسية، بل 

ــى الرغــم مــن تنكــر  ــة، عل ــى أخاقي وحت

.
ً
ــا الحقــا ه وانســحاب حكومــة أنقــرة من

ــة املنظمــة  هــذا وقــد عقــدت اللجن

مــن  ــوم األول  ي ال ــاء  ه ت ان بعــد   
ً
اجتماعــا

ى الطابع املستدام  الفعالية، وأكدت عل

أن  املقــرر  مــن  ــذي  وال نشــاط،  لهكــذا 

يستمر بأشكال أخرى، كما تقرر عقد 

ــي وقــٍت الحــق لدعــوة  ــي ف مؤتمــر صحف

ــى  ــي باريــس للوقــوف عل ــي اإلعــام ف ممثل

ي  ما نتج من طي هذه املعاهدة من مآ�س

بحق الشعب الكوردي. وكذلك ملتابعة 

ــة  مــع الرســالة املوجه التفاعــل  درجــة 

ــره  لتذكي ي  والســع ماكــرون.  ــس  ي للرئ

ــه لعــدم نســيان هــذه  ــد ودعوت مــن جدي

بمــا  ــا  ه إحيائ ــى  عل والعمــل  املعاهــدة 

ــر  ــي تقري ــة ف يضمــن حــق األمــة الكوردي

ــي. السيا�س مصيرهــا 

ى الرغم من أن طابع االحتفالية  عل

الثقافــة  عــن  ــدة  وبعي  
ً
ــا رمزي كان 

ــت  ال ن فقــد  ــة،  الكوردي ــة  ي الكرنفال

ــي  ف ــت  ووصل األطــراف،  ــع  جمي رضــا 

املنظمــة  ــة  اللجن ــى  إل نفســه  الوقــت 

ــك  ــات املســجلة وكذل عــدد مــن الخطاب

عــدد  مــن  والدعــم  ــد  ي التأي رســائل 

ــة واألحــزاب  ي ــر مــن املنظمــات املدن ي كب

والشــخصيات  الكوردســتانية 

ــى  عل ــا  ه من عــدد  ســنذكر  ــة.  األكاديمي

الحصــر: ال  ــال  املث ســبيل 

ــق  ــك كيســو، صدي د. فريدري 	-

ــي  الكــورد، والســفير الســابق لفرنســا ف

ــس. باري العــراق/  كوردســتان  ــم  ي إقل

ــي  �س لسيا ا 	-

د. آزاد احمد علي
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ــادي  ــار، العضــو القي ــارز مــا بختي ب ال

ي/  الكوردســتان ــي  الوطن االتحــاد  ــي  ف

. نية لســليما ا

مــن  ــادي  قي ناطــق،  دارا  	-

ي –  الحــزب الديمقراطــي الكوردســتان

. ن ــرا ي إ

مخمــوري،  غفــور  األســتاذ  	-

ــي  القوم االتحــاد  حــزب  ســكرتير 

ــر. ي هول  /  )YNDK( ي  الكوردســتان

محمــود،  كاوا  ــور  الدكت 	-

ي  الشــيوع الحــزب  ســكرتير 

ــر. ي هول ي/  الكوردســتان

تكســو،  أحمــد  األســتاذ  	-

ــي  الوطن للمؤتمــر  املشــترك  ــس  ي الرئ

.KNK ي/  الكوردســتان

الديمقراطــي  الحــزب  	-

ــران. إي ي/  الكوردســتان

ــك،  جل ــى  مصطف ــدس  املهن 	-

 ( كوردســتان  ــة  حري حــزب  ســكرتير 

. دياربكــر   - آمــد     /  )PAK

ي دوملري ممثل حكومة  د. عل 	-

ــس. ــي فرنســا / باري ــم كوردســتان ف ي إقل

ــي كوردســتان  ــار ف حــزب حــق ب 	-

فرنســا.  – ــا  تركي

حــزب الوحــدة الديمقراطــي  	-

فرنســا.  – ســوريا  ــي  ف الكــوردي 

الكــوردي  ــي  التقدم الحــزب  	-

فرنســا.  – ســوريا  ــي  ف

الديمقراطــي  الحــزب  	-

فرنســا.  / ســوريا  ــي  ف ي  الكوردســتان

ــن  ــر الدكتــور ســيف الدي األمي 	-

واشــنطن.  / بدرخــان 

ــي عمــر شــيخموس  السيا�س 	-

الســويد.  / شــويش 

مــا،  ــن  الدي ســعد  ــور  الدكت 	-

الســويد.  / ــن  فجي منظمــة 

 – كــورد  مســتر  ــي  اإلعام  	-

. شــنطن ا و

ــات  الجمعي مــن  ــر  ي كب عــدد  	-

ــا:  ــي أورب ــة ف ــة الكردي ي واملنظمــات املدن

ــس،  –باري ــي  هيف ــس،  باري  – ــون  )هب

ــون،  ي ل  – ــة  الكوردي الثقافــة  ــة  جمعي

ســازومانا  ــس،  باري  – كــورد  روزي 

وفرنســا،  ــا  ي أملان ــي  ف  – كــورد  ــا  ي ان جيه

ــا،  أورب  – ــة  الكوردي ــة  ي الجال شــبكة 

 – ــة  الكوردي ــات  الجمعي فدراســيون 

ــات  الجمعي فدراســيون  دانمــارك، 

ــروج( ن ال  – الكوردســتانية 

رســالة  ــام  الخت مســك  وكان  	-

قــوات  ــد  قائ ــدي  عب ــوم  مظل ــرال  الجن

ــة الداعمــة لنشــاط  ســوريا الديمقراطي

ســيفر. ــة  مئوي ــاء  إحي

ــوات  ــات ق ــرا لتضحي ــا وتقدي احترام

 
ً
ربطــا ننشــر  ــة،  الديمقراطي ســوريا 

النص الكامل لرســالة الجنرال مظلوم 

ــد قــوات قســد: ــدي قائ عب

السيدات والسادة... 

تحية وبعد... 

الشــكر  ــم  تقدي مــن  ــد  ب ال   ،
ً
ــة بداي

هــذه  ــى  عل ــن  للقائمي ــان  واالمتن

هــذا   
ً
ــا ي عال ونقــدر  الهامــة،  ــة  ّي الفعال

أمــر  ــو  فه ــه،  ب تقومــون  ومــا  ــد،  الجه

ــى   عل
ً
ــا ــة، وســينعكس إيجاب ــم للغاي مه

ــذي  ال لشــعبنا  ــة  التاريخي ــرورة  الصي

ــا(  ــا )مقاتلين ــح بعزيمــة مناضلين أصب

ــاة حــرة  ــى مــن حي قــاب قوســين أو أدن

وكريمــة.

العزيزات واألعزاء... 

ــدّون  ــث ن ــا، حي نخاطبكــم، مــن هن

أن  ــى  عل أصــّر  ــا  طامل لشــعب  ــخ  التاري

 مــن 
ً
يكــون صاحــب إرادة حــّرة منطلقــا

ــي  ف ســيفر  ــا  ه ت دّون ــي  ت ال ــى  األول ــة  اللبن

 10( عــام  ــة  مائ ــل  قب ــة  الثاث بنودهــا 

ــا  ن أن وبفخــر،  لكــم،  نقــول  آب 1920(، 

ــزع  ت ن ون ــة،  جه مــن  اإلرهــاب  نتحــدى 

ــي نعيــش  حقــوق شــعبنا، والشــعوب الت

ــة  جه مــن  االســتبداد  رحــم  مــن  ــا  معه

أخرى، ومع أننا ندرك حجم التحديات 

ــات واالســتقطابات  والظــروف والتجاذب

إال  ــة،  ي واملحل ــة،  واإلقليمي ــة،  ي الدول

ــن: ــى أمري ــئ إل ــا نتك ن إن

ــة،  عادل ــٍة  قضي أصحــاب  نحــن   -

ــي  العالم اإلعــان  ــا  كفاحن ويشــرعن 

ــود  العه وكافــة  اإلنســان،  لحقــوق 

بحقــوق  املتعلقــة  ــة  ي الدول ــق  ي واملواث

ــات وحقــوق  اإلنســان وحقــوق القومي

ــات. ي ألقل ا

مــن  ــا،  ن ب ــط  تحي ــي  ت ال الظــروف   -

والحــركات  واالنتفاضــات،  ــورات  ث ال

ي طالت مساحات واسعة  الشعبية والت

وهــذا  األوســط،  الشــرق  مناطــق  مــن 

ــرات  ي التغي إحــداث  ــى  عل ــم  مه مؤشــر 

ــة األنظمــة،  ــى مســتوى بني ــرة عل ي الكب

ــا أمــام  ــدول، وهــو أمــر يضعن وشــكل ال

كمــا  ونعاهدكــم،  ــي،  تاريخ اســتحقاق 

ــى اإلرهــاب(  ــا عل ــم )بنصرن ــا العال عاهدن

ــد. األكي النصــر  ــى  عل

العزيزات واألعزاء... 

ــة  ليســت صدفــة أن تصــادف مئوي

ــم يتأخــر  ــذي ل ســيفر حــراك شــعبنا ال

نحــن  وهــا  بحقوقــه،  ــه  ملطالبت  
ً
ــا يوم

ــا،  ــة مــن تاريخن ي ــة مفصل ــش مرحل نعي

نفســه،  ــخ  التاري ــد  يعي أال  ونعاهدكــم 

ــوزان آخــر«،  ــاك »ل نرفــض أن يكــون هن

ــه ســيفر مــن  ــى مــا وضعت ســائرون عل

ــر. ــر املصي ــة لحــق تقري األســس القانوني

ــون  وتحي فعاليتكــم  تعقــدون 

شــعبنا  ــخ  تاري ــي  ف العظيمــة  الذكــرى 

ــا  بدورن ونحــن  ــي،  والقانون ــي  السيا�س

ــام هــذا النشــاط  ــاٍل، أم ــر ع نقــف بتقدي

ــخ بعــد دهــر  ــي، مــن قــراءة التاري البحث

ــا املثقــل بالويــات واملجــازر،  مــن تاريخن

ونكــران  الســكان،  بحــق  ــاكات  ه ت واالن

ــي  ــة، واملشــاركة السياســية كل ف للهوي

وبحمــاس  ــة،  الجغرافي الحــدود  أطــر 

ــي  ــة نقــول لكــم، نســاندكم ف ي وثقــة عال

ــا لنجاح  ن ســعيكم، ونضــع جــل إمكانيات

شــعوبنا  ــخ  لتاري خدمــة  ــة،  ّي الفعال

ــت مــن وطــأة اإلرهــاب،  ــا عان ــي لطامل ت ال

ــا. ه حكومات واســتبداد 

املوفقية والنجاح لفعاليتكم

مظلوم عبدي

القائد العام

لقوات سوريا الديمقراطية

2020/8/10

الداللة العميقة ... تتمة

ــي(  ــدة )يكيت ــى رفــاق حــزب الوحـ تلق

ــن  ــل املناضــل محمــد معمــو ب ــأ رحي ب ن

ــذي  ــو جــوان( بحــزٍن شــديد، ال ــدو )أب عب

ــوم األحــد 2020/8/23م،  ــة ي ــه املني وافت

، بعــد صــراٍع 
ً
ــا ــٍر يناهــز /46/ عام عــن عم

ــه  ب ــي لقل مــع املــرض وإجــراء عمــٍل جراح

اســتنبول-التركية،  ي  مشــاف إحــدى  ــي  ف

ــه. ــه وأصدقائ ــك محبي وكذل

ــن  اإلعامي-عفري ــب  املكت وأفــاد 

ــد  الفقي ــرف  »ُع ــه:  نعوت ــي  ف للحــزب 

 
ً
مناضــا وكان  وصدقــه،  ــه  ل بنب

ــة شــعبه  ــي الدفــاع عــن قضي  ف
ً
مخلصــا

ــا  وقضاي ســوريا  ــي  ف ــة  العادل الكــردي 

ــي  ف اإلنســان  وحقــوق  ــة  الديمقراطي

ــا  ن ــى صفــوف حزب ــاد، إذ انتســب إل ب ال

ى آخر يوٍم   به إل
ً
عام 1989م وبقي ملتزما

ى الشهادة  ي حياته، وكان قد حصل عل ف

ــة الصناعية-اختصــاص كهرباء  الثانوي

1992م«. عــام 

ــي  ف ــد  الفقي جثمــان  ونقــل 

ــى مســقط  2020/8/25 مــن اســتنبول إل

ــة  بناحي ــي  غرب آشــكان  ــة  قري  – رأســه 

ــوراى  ي ــن، ل ــي منطقــة عفري ــرس ف جندي

جمــوع  أن  ــث  حي ــا؛  ه مقبرت ــي  ف ــرى  ث ال

ــدو  ــده عب ــى دار وال ــن توافــدوا إل املعزي

أســرته  ــزل  من ــي  وف ــة  بالقري أوصمــان 

. ل ســتنبو با

ــه  ت عائل ــى  إل التعــازي  ــص  أخل

ــر  ــن لهــم الصب ورفاقــه ومحبيــه، متمني

والســلوان.

المناضل محمد معمو يرحل باكرًا
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إبرو تيمتك و ألكسي نافالني

ــة كانــت  ــرو تيمتــك كوردي الســيدة إب

ــى  ــي إســتانبول وتتبن تمــارس املحامــاة ف

ومعارضــة  ــة،  الديمقراطي األفــكار 

ــس  ي الرئ ــا  ينتهجه ــي  ت ال للسياســة 

ــي  ــة ف ــي أردوغــان وناشــطة حقوقي الترك

اإلنســان. حقــوق  مجــال 

مواطــن  ــي  ن نافال ــي  ألك�س الســيد 

ــس  ي ــي معــارض لنظــام حكــم الرئ رو�س

مــارس  ــي،  سيا�س وناشــط  ــن  ي بوت

ــس  ي نشــاطات مناهضــة لسياســات الرئ

نظــام حكــم  إقامــة  ــى  إل ــن ويدعــو  ي بوت

ــي. األورب للغــرب  مــوال  ديمقراطــي 

مــن  الرئيســية  املراحــل  درســنا  إذا 

ــا بعــض  ــاة كا الشــخصيتين لوجدن حي

وأفكارهمــا  صفاتهمــا  ــي  ف التشــابه 

ي، ولكــن مــع  ونشــاطهما وبشــكل نســب

ــذي  ــر ال ــي املصي ــل وواســع ف ــاف هائ اخت

منهمــا: ــكل  ب آل 

معارضــة  ــك  تيمت ــرو  إب ــة  املحامي

ــل الشــعب الكــوردي  لنظــام حكــم يقت

ويكــم  وجــوده  ويحــارب  ــده  ويضطه

وباالعتقــال  ــال  باالغتي ساســته  أفــواه 

ــرأي  ال ــي  ف يخالفــه  مــن  ــكل  ل والســجن 

اســتبدادي  حكــم  نظــام  ــه  إن والفكــر، 

ي  ي ف ي توســع ي الداخل وعدوان قســري ف

ي نشاطها  الخارج، ولم تكن »تيمتك« ف

ــع دول  ــات أو اتصــاالت م ــط بموافق ترتب

ــة. خارجي

معــارض  ــي  ن نافال ــي  ألك�س الســيد 

ــي  ف الواحــد  الحــزب  حكــم  لنظــام 

ــة الروســية   لكــون الدول
ً
الداخــل، ونظــرا

ــى فــإن دوافــع الدفــاع  ــة عظم قــوة عاملي

ــى  ي كقــوة عظم عــن دورهــا االســتراتيج

ــد بنفوذهــا، األمــر  ــا تتوســع وتمت ه تجعل

ــات املتحــدة  ــق الغــرب والوالي ــذي يقل ال

ــؤر  ــق ب ــدول لخل ــك ال ل ــي يدفــع ت وبالتال

ــل  ــة ب معارضــة داخــل روســيا االتحادي

ــا  ودعمه ــا  وتحريكه ــا  ه ل تموي ــى  وحت

ــا. ــج لهــا وتســخير اإلعــام لدعمه والتروي

ــة  الكوردي ــة  املحامي الســيدة 

ــن ونصف وتعرضت  اعتقلــت قبــل عامي

الجســدي  ــب  للتعذي ــق  التحقي ــاء  ن أث

ــا  ه ي عل وحكــم  ــات  واإلهان ــي  والنف�س

ســنة   13 ــى  عل ــد  تزي ملــدة  بالســجن 

وهــذه  ــة،  ي إرهاب منظمــة  ــد  ي أي ت بتهمــة 

ــي كليشــيه ألصقــت بمعظــم  التهمــة ه

ــي  ــن الكــورد ف ي ــات اآلالف مــن املعتقل مئ

 عــن 
ً
ــا ــة. وأعلنــت إضراب الســجون التركي

ــا. ه ــى وفات  أدى إل
ً
ــا الطعــام دام 238 يوم

جــرى  ــي  ن نافال ــي  ألك�س الســيد 

ــه عــدة مــرات وتعــرض  توقيفــه واعتقال

للمظاهــرات  وحظــر  مضايقــات  ــى  إل

ــا ضد النظام  ه ي ــي دعــا إل والتجمعــات الت

ــع مــن ممارســة حــق  ن ــي موســكو، كمــا ُم ف

ــة. االتحادي روســيا  لرئاســة  الترشــح 

ي وطنه وتمتع   ف
ً
ي طليقا بقي نافالن

نشــاطاته  متابعــة  ــي  ف نســبية  ــة  بحري

ــى  إل ــن  ي بوت ــس  ي الرئ لحكــم  املناهضــة 

ــة  ــاء رحل ن ــة أث ــب بنكســة صحي أن أصي

املستشــفى  ــه  ودخول ــة  ي داخل ــة  جوي

أســباب  ملعرفــة  موســكو  ــي  ف ــة  طواعي

ــى  ــه، إل ــت ب ــي حل ت ــة ال الوعكــة الصحي

ــوات  ــر القن ــر عب أن عــا الصــراخ والنفي

ــد  ــة والعدي ي الرســمية للحكومــة األملان

ووســائل  ــي  األورب االتحــاد  دول  مــن 

ــات املتحــدة  ــي الغــرب والوالي ف اإلعــام 

ــة  الصحي ــي  ن نافال ــة  حال تدهــور  ــر  خب

ــل  القت ــة  ملحاول بتعرضــه  لاشــتباه 

ــرات الروســية. ــد املخاب ــى ي بالتســمم عل

ــي  ــك حوال ــرو تيت ــت الســيدة إب بقي

املعتقــل  ــي  ف الســنة  ونصــف  ســنتين 

ــة،  معامل وأحقــر  الظــروف  أبشــع  ــي  وف

 عــن 
ً
ــرا ي ــت عــن الطعــام تعب ــم أضرب وث

ــى مــا تتعــرض له وزمائها  ــا عل احتجاجه

ــة،  التركي الســلطة  ــزة  أجه ــد  ي ــى  عل

هــذا  وتوقــف   ،
ً
ــا يوم  238 دام  ــذي  وال

ــا ليــل الخميــس 27 مــن  اإلضــراب بوفاته

هــذا الشــهر، دون أن نقــرأ أو نســمع أو 

ــا  ــي أورب ــة ف ــة وســيلة إعامي نشــاهد أي

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــة والوالي ي الغرب

ــة  الحقوقي ــة  حال عــن  ــأ  ب ن أوردت 

ــي  ف ــك  تيمت ــرو  إب الناشــطة  ــة  الكوردي

ــا. تركي  – بإســتانبول  ســجن 

ي لدى موسكو  تدخل االتحاد األورب

وتعالــت أصــوات االحتجــاج مــن عواصــم 

تحمــل  قصــة  ــروي  ت ــي  األورب االتحــاد 

ــي  الرو�س ــي  السيا�س ــي  ن »نافال ــوان:  عن

ــوري  الديكتات ــن  ي بوت لحكــم  املعــارض 

ــق دس  ــل عــن طري ــة قت تعــرض ملحاول

ــه...«، وفتحــت وســائل اإلعــام  الســم ل

وأشــكالها،  ــا  أنواعه ــى  عل ــة  ي األورب

ــل  ــة قب ــل غيرهــا، الحكومي الرســمية قب

ــي  ن نافال لنقــل  التدخــل  ــاب  ب ــا،  ه أحزاب

ــة أملانيــة مــن املستشــفى  ــرة حكومي بطائ

موســكو  ــي  ف ــه  في ــج  يعال كان  ــذي  ال

ــي  ف ــي  الجامع شــاريته  مستشــفى  ــى  إل

وســط  ــن،  ي برل ــة  ي األملان العاصمــة 

مســتمرة  ــة  إعامي ضجــة  ــل  ب ــة  تغطي

بالصــورة  مباشــرة  ــواء  ه ال ــى  عل ــت  نقل

ــه، وســيارة  ــي نقلت ــرة الت والصــوت للطائ

اســتقباله  ــي  ف ــت  كان ــي  ت ال اإلســعاف 

ــه املستشــفى ودون  ــي املطــار، وإدخال ف

ــي   األورب االهتمــام  وبســبب  انقطــاع؛ 

ــة  ــي قضي ف النطــاق  الواســع  والتدخــل 

ــل  ب ــا  ي أملان عاقــات  ــرت  توت ــي  ن نافال

ــي مــع  ــد مــن دول االتحــاد األورب والعدي

ــة. االتحادي روســيا 

ــب  نصي يكــون  فقــد  ــدري  ي ومــن 

 
ً
رئيســا مــا   

ً
ــا يوم ــح  يصب أن  ــي  ن نافال

إذا  ــى  املنف ــي  ف األقــل  ــى  عل لروســيا 

ــة  أي ــى  عل املصلحــة...  ــك  ذل اقتضــت 

ــة  حــال وأســوئها فســيبقى موضــع رعاي

ــة املســتضيفة  ــة الدول واهتمــام وحماي

ــش. العي برغــد  وينعــم 

ــة  الكوردي ــة  املحامي ــك  تيت ــرو  إب

ــي دافعــت عــن  ــة الت والناشــطة الحقوقي

ــدان  مي عــن  أبعــدوا  ــن  الذي ــن  ي ي البرملان

ممارسة حقوقهم السياسية واعتقلوا 

وحكــم  الســجون  وأودعــوا  ــوا  وعذب

ــي  ف ــم بالســجن عشــرات الســنين  ه ي عل

ــم  فل ــة،  مقتضب ــة  صوري محاكمــات 

ــى  األدن بالحــد  ــو  ول ــب  نصي ــا  ه ل يكــن 

ــي  ــي وخاصــة األملان ــدى اإلعــام األورب ل

األحــزاب  ــوات  قن ــى  عل وال  ي  الرســم

ــى  ــو عل ــي الصحــف ول ــة وال ف ي الفضائ

ــى صفحــة  ــو عل ــر ول ــر أو خب ســبيل الذك

ــات... والوفي الحــوادث 

ســابق  عــن  ــت  قتل ــك  تيمت ــرو  إب

ــم  وت  !
ً
وقصاصــا جــزاًء  وعمــد،  إصــرار 

ــا  إقصاؤهــا مــن الســاحة السياســية ألنه

ــات  ــب واإلهان ــم تتخــاذل تحــت التعذي ل

ــس  ي والبول ــرات  املخاب ــزة  أجه أمــام 

ــا عــن  ــي دفاعه ــدة ف ــت عني ــي، وكان الترك

ــا  ه إيمان ــي  ف كرامــة اإلنســان ومخلصــة 

وقضــت  شــعبها،  ــة  قضي ــة  بعدال

ــدأ الدفــاع  ــا شــجاعة ملتزمــة بمب ه حيات

ــة  ــة مبني ــي دول ف عــن حقــوق اإلنســان 

ــض كرامــة  ــم يقاي ــان وعال ــى الطغي عل

ــى  عل ــو  ول الرابحــة  بالتجــارة  اإلنســان 

الشــعوب. دم  حســاب 

ــة أن  ــاة للمرحوم ــة املعان اي ــت نه وكان

منع البوليس التركي أصدقاء الشهيدة 

ــا وأداء  ه ــك مــن مرافقــة جنازت ــرو تيمت إب

ــاه  ــوداع بالضــرب وخراطيــم املي واجــب ال

واالعتقــال.

إنســانة  وممــات  ــاة  حي ــت  كان هــذه 

ــاة  حي ــي  ه ــك  ل وت ــك،  تيمت ــرو  إب ــى  تدع

ــي. ــي نافالن ــى ألك�س ــة إلنســان يدع ورعاي

ــا أســتأذن مــن األســتاذ غســان  وهن

ــى  ــل أشــهر عل ــا نشــره قب ــل م شــربل ألنق

ــش  العي قواعــد  »ومــن  ــر:  ت توي موقــع 

يحــق  ــب،  الرهي األوســط  الشــرق  ــي  ف

ســيادة  ــاك  ه ت ان ومدافعــك  ــك  لطائرات

ــل  قت ــا  هدفه يكــون  أن  شــرط  ــدول  ال

األكــراد«.

الشــرق  ــي  ف ــش  العي قواعــد  ومــن 

ــك  لطائرات يحــق  ــب:  الرهي االوســط 

ــدول شــرط  ــاك ســيادة ال ه ت ومدافعــك ان

االكــراد ــل  قت ــا  هدفه يكــون  ان 

ــي قــادة األحــزاب واملنظمــات  فهــل يع

القــوى  مراكــز  ي  ومســؤول واالتحــادات 

الكــورد هــذا الواقــع؟

ــع  وهــل يصارحــون الشــعب بالوقائ

ــق؟ والحقائ

ــي  ــوء ف ن ــى ســيبقى شــعبنا ي ــى مت وإل

ــي املهجــر  ــة وف ــر العبودي ي الوطــن تحــت ن

ــة؟ ــان واالنحــال واملذل ــي بوتقــة الذوب ف

ــة عــن كرامــة  ــروح املحامي ــود ل الخل

ــك! ــرو تيمت ــة اإلنســان إب وحري

 -----------

إســامية،   – ــة  كوردي /دراســات 

ــا. ي ن أملا

إبراهيم شتلو
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 جديد؟
ٌ
»املفاوضات الكردية –الكردية«... وحدة صف أم شرخ

ــط بالوضــع  حي
ُ
ــذي أ رغــم الغمــوض ال

األمــل  كان   ،
ً
مؤخــرا ســوريا  ــي  ف الكــردي 

الظــام،  ــرق  يخت شــعاٍع  بظهــور   
ً
قائمــا

ــي ســوريا  إال أن غبطــة الشــارع الكــردي ف

كتمــل باإلعــان عــن حــوارات 
ُ
ــم تكــن لت ل

ــة  أمريكي ــة  برعاي ــة  كردي  - ــة  كردي

ــة موحــدة، تشــارك  ــة كردي لتشــكيل كتل

وجهــود  الدســتور  وضــع  مفاوضــات  ــي  ف

ــى  ــي لألزمــة الســورية؛ حت الحــل السيا�س

ــدة  ــن »أحــزاب الوحـ ي ــن تفاهــٌم ب ظهــر للعل

ــادة حــزب االتحــاد  ــة« بقي الوطنيــة الكردي

ــي  الوطن ــس  واملجل  PYD الديمقراطــي 

ــة  »رؤي ــى  عل  ENKS ســوريا  ــي  ف الكــردي 

سياســية مشــتركة ملزمــة« بمعــزل عــن 

أخــرى،  ــة  فاعل ــة  كردي ــة  وطني أحــزاب 

 
ً

ــا، ولكــن تســريبات ــان تفاصيله ودون تبي

ــاء  ه بإن ــة  ب املطال مــن  خلوهــا  ــى  إل شــير 
ُ
ت

ملناطــق  الغاشــم  ــي«  الترك ــال  »االحت

ــض و ســري  ي/تل أبي ــري ســب ــن و ك »عفري

ــن«، ممــا حــدا بالكثيريــن  كانيــة/رأس العي

ــي  ــي األمريك ــب الصحف للقــول: إن الكات

ــزال  باخت  
ً
محقــا كان  ــدل  ران ــال  جوناث

 
ٌ
ــه »أمــة ــوان كتاب ــي عن ــة ف ــة الكردي الحال

مــن  الشــقاق  ــي  يأت أن  أمــا  شــقاق«،  ــي  ف

 
ً
ــة، فهــذا حقــا ــل أحــزاب سياســية كردي قب

مســألة كارثية.  ففي مرحلٍة ســابقة حين 

 PYD ــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي أعل

ــد باســم »أحــزاب  عــن تشــكيل إطــار جدي

ســارع  ــة«،  الكردي ــة  الوطني ــدة  الوحـ

ــى اســتخدام  ــي الكــردي إل ــس الوطن املجل

ــي  حزب ضــد  حــق  وجــه  دون  ــو«  »الفيت

ــع  ــن، بذرائ ي ــي« الكردي »الوحــدة والتقدم

ــة، وكان موضــع امتعــاض وتســاؤل  واهي

ــة   عــن ذهني
ً
ــرا ي ــدى الشــارع الكــردي، تعب ل

ــا  ه ــة ضيقــة مــا انفكــت تتبجــح بأن ي حزب

ــة الدفــاع عــن  ــي حمــل راي ــت ســباقة ف كان

! ــة لقضي ا

ــة  ــي مرحل ــا ف ه ــّرة ومجارات الحقيقــة ُم

ــة  ــم الصراعــات الجانبي ــدف تحجي مــا به

ــة  ــة الكردي ــن أطــراف الحركــة الوطني ي ب

ــي وقــوة ال  ــل وع ــت دلي ، وإن كان
ً
ــر مــرارة أكث

ــا ضعــف وجهــل،  ه كمــا يعتقــد البعــض أن

الحــرص  ــق  منطل مــن  ــك  وذل ــر،  ضي فــا 

ــل  ــب مســارات النضــال والعم ــى تصوي عل

ــة؛  ــة الكردي  عــن القضي
ً
ــي دفاعــا السيا�س

ــر  ــة االقصــاء والتكب ــي ذهني ــا التمــادي ف أم

اآلخــر،  البعــض  إزاء  البعــض  ــل  قب مــن 

ــد  ــك الظــروف، أمــٌر مشــين، والب ــي أحل وف

ــق، لعــل مــن  ــر ببعــض الحقائ مــن التذكي

ــة  والرؤي ــر  والضمي املنطــق  ــي  ف صحــوٍة 

السياســية.

ــي  الوطن ــس  املجل مــع  التفــاوض 

ــة  ي الذات اإلدارة  عــن  ــذي  ال الكــردي 

ــة  خلفي ــى  عل لهــا  ــدة  املؤي واألحــزاب 

الســوري-  ــاف  »االئت ــى  إل انضمامــه 

ــرر وشــارك  ــذي ب ــي املعــارض« وال اإلخوان

ــة،  ــاث مناطــق كردي ــال ث ــي احت ــا ف تركي

ــا،  ي ــة عل ــة أو قومي  ملصلحــة وطني
ً
خدمــة

املنطــق  هــو  مــا  لكــن  مباركــة؛   
ٌ
خطــوة

ــي  ــس ف ــا املجل ه ي ــي يســتند إل واألســس الت

ــاذا  ــره؟ ومل ــة إقصــاء البعــض مــن غي محاول

املفاوضــات  تكــون  أن  ارتضــت  ــكا  أمري

ومــا  ــن؟  آخري دون  فقــط،  ــن  طرفي ــن  ي ب

ــي  حزب إبعــاد  ــي  ف ــة  الكردي املصلحــة 

ــن مــن أداء  ي ــدة« الكردي ــي والوحـ »التقدم

ــة؟ رغــم أن  ي ــة ونضال اســتحقاقاٍت وطني

ــال  ــة االحت ــكّل مــن إدان ــم ي ــدة« ل »الوحـ

وجرائمــه  ــه  انتهاكات ــق  ي وتوث ــي  الترك

ســوريا،  ــرد  ـ
ُ
ك بحــق  ــة  املرتكب الصارخــة 

 
ً
 للرأي العام العاملي، واضعا

ً
وُيعلنها مرارا

ــي أمــام مســؤولياته، ألجــل  املجتمــع الدول

ــي وامليليشــيات  ــش الترك ــاح الجي ــح جم كب

ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن ــي  ف ــه  ل ــة  ي املوال

، محــاوالت عبثيــه وإشــكالية 
ً
ــم؛ إذا الجرائ

لدى مشتٍك من سياسة اإلقصاء حياله، 

ــر  ــي، أكث ــم إال عــن انفصــام سيا�س ن ت ال 

ــة أو  ــن مزمن  لضغائ
ً
ــا انعكاســا ه مــن كون

بموافقــة  تحظــى  ــن  ل مشــاريع  ــر  لتمري

ــة الشــعبية، ومــا مــن  ــن وال األكثري اآلخري

ــدات  ــة ألجن ــا خدم ــا ســوى كونه تفســير له

تمــت  ال  ــة ضيقــة  حزبوي ورؤى  خاصــة 

ــرد والســوريين  ـ
ُ
ــى مصلحــة الك ــة إل بصل

.
ً
عمومــا

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  أن  مــع 

ــي  مؤس�س مــن  كان  ســوريا  ــي  ف الكــردي 

 
ً
ومشــاركا الكــردي،  ــي  الوطن ــس  املجل

وعــّراب  ودهــوك-  ــر  ي هول اتفاقــات  ــي  ف

ي سوريا،  األخيرة- بين األطراف الكردية ف

ــة  الكردي ــة  الهيئ تأســيس  ــي  ف  
ً
ومســاهما

ــة  الكردي السياســية  ــة  واملرجعي ــا  ي العل

ــي،  الفعل العمــل  ــز  حي تدخــل  ــم  ل ــي  الت

ــة،  املتزن بسياســاته   
ً
أيضــا ــه  ل ومشــهوٌد 

ــه دوٌر  ــق، وكان ل ــل الصدي مــن الخصــم قب

ــي  األهل الســلم  ــى  عل الحفــاظ  ــي  ف ــٌر  ي كب

ــذي  ــال الكــردي - الكــردي ال ــع االقتت ومن

ــرد هنا وهناك،  ـ
ُ
كان يخطط له أعداء الك

ــم إبعــاد  ــي أنقــرة واســتنبول... إذ ت  ف
ً
خاصــة

ــر وغير  ــدة« مــن املجلــس بقــراٍر جائ »الوحـ

ي، وبتهمٍة ملفقة، ودون االستجابة  قانون

لطلبــه بتشــكيل لجنــة تحقيــق؛ فهــل مــن 

ــب  ــى جان ــدق إل ــار التخن املنطــق ملــن اخت

أن  ــة  الكردي ــة  للقضي ــاوئ  املن الطــرف 

ــم ينجــّر  ــب بإقصــاء حــزب كــردي ل يطال

ــه؟ ي ــى مــا أنجــّر هــو إل ــى األقــل إل عل

ــد  ــر األجــواء وال جل ــوارد تعكي لســنا ب

 حــزب 
َ
ــن ــم يتب ــو ل ــخ! ل ــا للتاري ــذات، وإنم ال

ــي  ــدة« اســتقالية القــرار السيا�س »الوحـ

ــال  ــة وامل ورفــض سياســة املحــاور والتبعي

ــة  بخصوصي يتمَســك  ــم  ول ــي،  السيا�س

ــم  ول ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي

ــى مســافة واحــدة مــن األطــراف  يقــف عل

ــن، وال ينفــك   آلخري
ً
ــا الكردســتانية، خاف

ــت  )ثواب فاهــه  بمــلء  املــأل  ــى  عل ــا  ه ن يعل

ــاك  ــا كان هن ــا( ... م ه ــازل عن سياســية ال تن

 
ً
متواجــدا ــدة«  »الوحـ حــزب  ــا  باعتقادن

منــذ عقــود، والــذي ســرعان مــا اســتقطب 

والعمــال  ــة  ب الطل ــوف  أل ــه  بتوجهات

ــى  ــن عل ــن وعشــرات آالف املؤيدي واملثقفي

ــة الســورية، وانتشــرت  ــداد الجغرافي امت

ــان  ــة للعي ل ــه كمــا نشــاطاته املاث منظمات

ــة، وأصــدر وال  ي ــدول األوروب ــب ال ــي أغل ف

دة ومجلة  يزال جريدة دورية باسم الوحـ

ــة  ي العرب باللغــة  ــة  ي الفصل الحــوار 

باللغــة  ــرس  ب ــة  ومجل ــوروز  ـ ن ــدة  وجري

ــن  ــي املراســات بي ــي يتداولهــا ف ــة الت الكردي

ــى  إل افتقــد  بينمــا  ــة،  التنظيمي ــه  هيئات

ــي ســوريا. ــة ف هــذا معظــم األحــزاب الكردي

أكل  ومواقــف  بمحطــات  التشــبث 

ــا،  ه ي إل والعــودة  وشــرب،  الدهــر  ــا  ه ي عل

ــل  ــا مــن قب ه ي ــاء عل ــة، والبن ــم تعــد مجدي ل

ــة  ي مرحل سياســات  رســم  ــي  ف البعــض 

ــة  بيني مفاوضــات  وإجــراء  ومســتقبلية 

ــك  تمتل ال  ــا  ه غالبيت تنظيمــات  ــل  بتكت

مقومــات أحــزاب سياســية، بمعــزل عــن 

أحزاب وطنية كردية فاعلة، ال تستجيب 

ــي ســوريا،  لطموحــات الشــعب الكــردي ف

السياســة،  ــاء  ب ــف  ألل ــة  بصل تمــت  وال 

لخــوض  ــات  تكت ــى  إل تكــون  مــا  وأقــرب 

ــة  كتل لتشــكيل  ال  ــة،  ي انتخاب معــارك 

ــي  ــرد ســوريا ف ـ
ُ
ــل ك ــة جامعــة لتمثي كردي

املحافــل الدوليــة واملفاوضــات بخصــوص 

لألزمــة  ــي  السيا�س والحــل  الدســتور 

الســورية.

ــي ال يتضمــن ســلم  أي برنامــج سيا�س

ــكل  ــي« ل ــال الترك ــاء »االحت ه ــه إن أولويات

ي/تل أبيض وســري  من عفرين وكري ســب

الحــزام  ــك  وكذل ــن،  العي ــة/رأس  ي كان

ــه،  مبررات انتفــاء  بعــد  ــت  املقي ــي  العرب

 
ً
وضرورة العودة اآلمنة للمهجرين قسرا

ى مناطقهم وتعويض املتضررين... هو  إل

ــات  ــى مــن واردات ومعون لتقاســم مــا تبق

الشــهيدات  ــوف  ألل ــار  اعتب أي  دون 

 
ً
ــم دفاعــا ه ــن ضحــوا بدمائ والشــهداء الذي

ــدات  ــة، ال عــن أجن ــة الكردي عــن القضي

ــي ظــل هكــذا  ــق ف ــة تنبث ل ــة كت ــة؛ وأي ي حزب

عــدم  ــى  عل اتفــاق  عــن  ــارة  عب ــات  معطي

ــن  ي ــق الشــرخ ب ــة لتعمي االتفــاق ومحاول

ــة، أمــا  ــة الكردي أطــراف الحركــة الوطني

أدوار  ــع  لتوزي ــي  فه ــكا  أمري ضغوطــات 

قت  ــا، وإن ســوَّ ه  ألجندات
ً
مرســومة خدمــة

ــة  للقضي مصلحــة  ــا  ه من جــزء  ــي  ف ــأن  ب

ــد  ي لول الخاصــرة  مــن   
ٌ
والدة ــة؛  الكردي

ــش  ــن ينعــم بالعي ــاة ل ــه الحي ــت ل تب
ُ
إن ك

ي  الرغيد، وإن مات لن يحظى بذاك النع

ــل. والعوي والرحمــة 

 بمنطق 
ً
 وتعاما

ً
 وتعصبا

ً
كفانا تعنتا

القوة أو االستعاء، عبر مفهوم التراتبية 

العســكرية!  ــة  الحال ــي  ف كمــا  ــة  األقدمي

ــود كل القــوى  ــف جه ــي لتكات ــة ه فاألولوي

ــة  قــدم األفضــل للقضي ــة، وملــن ُي الفاعل

ــي ســوريا؛ أمــا الشــرعية، قــول  ــة ف الكردي

ــر  ــراع عب ــق االقت ــا هــو لصنادي ه الفصــل في

ــي ظــل مناخــاٍت  ــة ف ه ــاٍت حــّرة ونزي انتخاب

ــث  ــة مــن حي ــة وفــرص متكافئ ديمقراطي

ــة  ــل، وبمراقب ــة والتموي اإلعــام والدعاي

ــة  ــى حقــوق األقلي ــة، مــع الحفــاظ عل دولي

ــة،  املصيري ــا  القضاي ــي  ف للمشــاركة 

ــة  القومي الحقــوق  ــن  تأمي مــن   
ً
انطاقــا

ــاد؛  ــي إطــار وحــدة الب ــرد ف ـ
ُ
املشــروعة للك

ــد! ــكل تأكي ــخ كلمــة ب وســيكون للتاري

شوكت شيخو



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 321 /  آب  2020 م - 2632ك ثقافة وفن14

دامت الخافة العثمانية ملدة ستة 

قرون متوالية، خاضت خالها العديد 

ــا  ه ب ــي أغل ــا النصــر ف مــن الحــروب، حالفه

ــا،  ه ي ــم إل ــر مــن بقــاع العال ي لتضــم الكث

ــة  ــى أن خاضــت غمــار الحــرب العاملي إل

رغــم 
ُ
وت خاســرة،  ــا  ه من لتخــرج  ــى  األول

 ، ــا  ي )بريطان الحلفــاء  دول  ــل  ب ِق مــن 

ــع  ــى توقي ــان( عل ــا ، الياب ي فرنســا،  إيطال

ــة  ــي 10 أب 1920 بمدين معاهــدة ســيفر ف

ــع  توقي كان  وقــد  الفرنســية،  ســيفر 

املعاهــدة  ــى  عل ــة  ي العثمان الخافــة 

ــي نعــش انهيارهــا،  ــر ف هــو املســمار األخي

ــة  ي العثمان ــة  الهيمن ــاء  ه ت ان ــي  وبالتال

ــا  ه ت ــت قــد احتل ــي كان ت ــي ال ــى األرا�س عل

ــي  ــت املعاهــدة تخل ؛ وقــد تضمن
ً
ســابقا

ــي  ــع األرا�س ــة عــن جمي ي ــة العثمان الدول

باللغــة  ــن  الناطقي ــر  غي ــا  ه يقطن ــي  ت ال

ــب اســتياء الحلفــاء  ــى جان ــة، إل التركي

ــا  ــى أراض تركيــة، حيــث منحــت تراقي عل

ــي بحــر إيجــة لليونان،  ــة ف والجــزر التركي

وتم  االعتراف باســتقال شــبه الجزيرة 

باســتقال  ــراف  واالعت ــة،  ي العرب

ــداب  ت ــا، وإخضــاع فلســطين لان ي أرمين

ــان  ــي،  وإخضــاع ســوريا ولبن البريطان

ــق  ــار مضائ ــي، واعتب ــداب الفرن�س ت لان

محــررة  مناطــق  ــل  ي والدردن الُبســفور 

ــة األمــم،  مــن الســاح وتحــت إدارة عصب

ــي  ذات حكــم  ــى  عل كردســتان  وحصــول 

ــود 62 ، 63 ، 64 مــن القســم  وفــق البن

ــث مــن  املعاهــدة ،  ــاب الثال ب ــث - ال الثال

ــي :  ل ــود مــا ي ــت هــذه البن وقــد تضمن

 البند 62:

ــة  ثاث مــن  مؤلفــة  ــة  لجن تقــوم 

ــل الحكومــات  ب ِق ــن مــن  ي أعضــاء معين

ــة  ي واإليطال والفرنســية  ــة  ي البريطان

ســتة  خــال  اســطنبول،  مركزهــا 

ــذ مفعــول هــذه  ــخ تنفي أشــهر مــن تاري

حكــم  مشــروع  بإعــداد  املعاهــدة، 

يشــكل  ــي  ت ال للمناطــق  ــي  محل ــي  ذات

ــى  إل ــي تقــع  ت ــة وال ــا األكــراد األكثري ه في

ــوب مــن  ــى الجن الشــرق مــن الفــرات وإل

ــا، كمــا تحــدد  الحــدود الجنوبيــة ألرميني

ــى الشــمال مــن الحــدود  فيمــا بعــد، وإل

ــا  ميزوبوتامي و  ســوريا  مــع  ــة  التركي

ــي  ــوارد ف بشــكل متوافــق مــع الوصــف ال

ــد الســابع  الفقــرة )2 ، 3 ، 11( مــن البن

حــال  ــي  وف املعاهــدة،  مــن  والعشــرين 

ــرأي حــول موضــوع  ــي ال حــدوث اختــاف ف

ــل أعضــاء  ب ــن ِق ــاف م ــا ، يعــرض االخت م

ــم املعنيــة ويجــب  ــى حكوماته اللجنــة عل

ــات  الضمان الخطــة  هــذه  تتضمــن  أن 

ــدان  الكل اآلشــوريين-  ــة  لحماي التامــة 

أو  ــة  العنصري ــات  ي األقل مــن  وغيرهــم 

ــي هــذه املناطــق، ومــن  ــة ف ــة الداخل الديني

أجل هذا الغرض تقوم لجنة مؤلفة من 

ي و  ي و ايطال ي و فرن�س ممثلين )بريطان

ي و كردي ( بزيارة األماكن لدراسة  ايران

ــد  عن إجراؤهــا،  يجــب  ــي  ت ال ــرات  التغي

حيثمــا  ــة  التركي الحــدود  ــي  ف الحاجــة 

ــي بالحــدود اإليرانيــة، و لتقريرهــا،  تلتق

بحكــم قــرارات هــذه املعاهــدة .

البند 63: 

مــن  ــة  التركي الحكومــة  ــد  تتعه

ــن  ي اللجنت بقــرارات  ــراف  باالعت اآلن 

ــام  والقي  62 ــد  البن ــي  ف ــن  ي املذكورت

ــخ  ــن تأري ــة أشــهر م بتنفيذهــا خــال ثاث

ــا. ه ب ــا  إباغه

البند 64:

ــي  ف ــون  القاطن األكــراد  رجــع  إذا 

 ،62 ــد  البن ضمــن  ــواردة  ال املناطــق 

ســنة  خــال  األمــم  ــة  عصب ــس  مجل

أن  ــن  ي مبين املعاهــدة،  هــذه  نفــاذ  مــن 

ــون  ــة ســكان هــذه املناطــق يرغب أكثري

وجــد  وإذا  ــا،  تركي عــن  االســتقال  ــي  ف

املجلس آنذاك أن هؤالء جديرون بمثل 

ــس -  ــى- املجل ــك االســتقال وإذا أو�س ذل

ــا  ه ــى عــن كل مــا ل ــاه، فتتخل ــم إي بمنحه

هــذه  ــي  ف ــة  ي قانون حقــوق وحجــج  مــن 

املناطق،  وتصبح تفاصيل هذا التنازل 

ــدول  ال ــن  ي ب خــاص  اتفــاق  موضــوع 

وقــع  وإذا  ــا،  وتركي الرئيســة  الحليفــة 

ي الوقت الذي يحدث فيه،  قبل هذا، وف

ــن تضــع  ــدول الحليفــة الرئيســة ل فــإن ال

ــاري  أي عراقيــل بوجــه االنضمــام االختي

ــك الجــزء مــن  ــي ذل ــن ف ي لألكــراد القاطن

ــى اآلن ضمــن  كردســتان الــذي مــا زال حت

ــة  ــة الكردي ــى هــذه الدول ــة املوصــل، إل والي

. املســتقلة 

ــى انفصــال  إن هــذه املعاهــدة أدت إل

ــادة  بقي ــة  التركي ــة  القومي الحركــة 

ــاب  ب ال عــن  ــورك  ات أت كمــال  ــى  مصطف

تشــكيل  ــم  وت اســطنبول،  ــي  ف ــي  العال

ــا  وهن 1920م،  عــام  أنقــرة  ــي  ف ــان  برمل

الحلفــاء  دول  ــة  جدي عــدم  ظهــرت 

باســتثناء  املعاهــدة،  ــى  عل ــع  للتوقي

ــة  ــي الحركــة القومي ــا، وبعــد تول ي إيطال

ــي 29 تشــرين األول  ف ــة الحكــم  التركي

ــورك  ات ــى كمــال أت ــادة مصطف 1923 بقي

ــي  ت ال ــة  التركي ــة  الجمهوري وتأســيس 

ــل  ــود هــذه املعاهــدة تمث ن ــرت أن ب ب اعت

ــة بســبب خســارة  ــة التركي  بالدول
ً
ظلمــا

ــي  ت ــل مــن املناطــق ال ــا لحجــم هائ تركي

ــك  ــة، لذل ي ــة العثمان ــت تابعــة للدول كان

الحلفــاء  دول  ــاع  إقن ــا  تركي ــت  حاول

ــي معاهــدة  ــدة ه ــع معاهــدة جدي بتوقي

ــي عــام 1923 . ــوزان ف ل

المحامي إسماعيل المحمد

ــن/ عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت ــى  نع

ــد  ــي( املناضــل عب ــدة )يكيت حــزب الوحـ

ــزان(  ــو ري ــان )أب ــن حن ب ــم رشــيد  الكري

عــام  حســنديرا  ــة  قري ــد  ي موال مــن 

ــي عصــر  توف ــذي  ال ــن،  1949م – عفري

ــر جلطــٍة  ــوم الخميــس 13 آب 2020م، إث ي

مــن  ــى  عان أن  بعــد  ــه،  ت أصاب ــة  مفاجئ

لســنوات. املــرض 

ــى  إل انتســب  ــد  الفقي أن  وأفــاد 

و  1971م،  عــام  الحــزب  صفــوف 

ــه  نضال ــي  ف  
ً
ــا ي ومتفان  

ً
مخلصــا »كان 

ــة  ــة الكردي  عــن القضي
ً
ــي، دفاعــا اليوم

اإلنســان  حقــوق  ــا  وقضاي ســوريا  ــي  ف

ــي  ــَدرج ف
َ
ــاد، إذ ت ب ــي ال ــة ف والديمقراطي

ــه  ــأداء واجبات  ب
ً
ــا ــات الحــزب، ملتزم هيئ

ــروح النقــد والنقــد   ب
ً
ــا ي  ومتحل

ً
ــا ئ وجري

بنشــاطه  ــرف  ُع وقــد  ــاء،  البن ــي  الذات

ــي  ــب وف ــي دمشــق وحل ــي مدينت ــز ف املمي

 
ً
ــا ــوروز فيهمــا؛ وكان محب ـ ــاد ن ــاء أعي إحي

رفاقــه  ــن  ي وب ــي  االجتماع وســطه  ــي  ف

ــة  لانتهازي  
ً
وعــدوا  

ً
ــا صادق ــه،  وأصدقائ

 
ً
ــا مضياف الراحــل  كان  ــاالة...  والامب

 
ً
ــا ــه - أينمــا كان - مكان وجعــل مــن منزل

بمســاعدة  واللقــاءات  لاجتماعــات 

 عــاد 
ً
ــا ــذ /25/ عام ــه، ومن شــريكة حيات

 
ً
ــة ــه، إذ أســس قري ــي منطقت لإلقامــة ف

 )Baxweşê )باخاشــيه-  باســم  ــرة  صغي

ــا  ن بالقــرب مــن )حســنديرا(، بعــد أن ب

ــة  ــروٍح معنوي  ألســرته، وظــل ب
ً
ــا دارا ه في

ــي  وبق ــه،  حيات مــن  ــوٍم  ي آلخــر  ــة  ي عال

ــي وجــه مضايقــات وماحقــات   ف
ً
صامــدا

ــه«. ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت

ــي  ف ــرى  ث ال الراحــل  جثمــان  ُوري 

ــة حســنديرا،  ــرة مســقط رأســه - قري مقب

ــوم، بحضــور جمــٍع مــن  ي مســاء نفــس ال

ى  ي، حيث توافد جموع املعزين إل األهال

ــة. ــي القري داره ف

ــة  ل لعائ الحــارة  ــا  ن بتعازي نتقــّدم 

ــى أن  ــه، ســائلين املول ــد ومحبي الفقي

ــه. رحمت بواســع  يغمــده 

مئوية معاهدة سيفر

رحيل المناضل عبد الكريم رشيد
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ــي االســتثمار  ــة وف ب ــن مري تحــت عناوي

ـــ  ب ــن  املتهمي ــن  اآلخري ــرد  ـ
ُ
الك ضــد 

واإللحــاد«. واإلرهــاب  »االنفصــال 

الحركــة  وضــع  يســتقيم  فــا 

ــي ســوريا بوجــود قــدم أحــد  ــة ف الكردي

ى تربٍة رخوٍة  ي اســتنبول وعل أطرافه ف

ومتفســخة، وال نجــاح لحــواٍر كــردي- 

كــردي عــام وبالشــكل املأمــول إال أن 

ــرد  ـ
ُ
 إلرادة الك

ً
 ومســتندا

ً
يكــون شــاما

وقرارهــم  ــم  ومصالحه ســوريا  ــي  ف

ــات  التبعي عــن   
ً
ــدا بعي املســتقل، 

ونزعــات  الشــخصية  ــح  واملصال

الســلطة  ــي  ف واملحاصصــة  اإلقصــاء 

الخــارج. ــى  عل الرهــان  أو  ــال  وامل

 
َ

َوال ــِمُن  ْس ُي ال  الخواطــِر  ــُب  طيي
َ
ت

ــوٍع! ُج ــن  ِم ــي  ِن
ْ
غ ُي

بعيداً عن استنبول... تتمة

ــك«  مشــفى »باكركــوي- د. ســادي كون

ي  ى أن توفيت »تيمتك« ف باستنبول، إل

 مــن 
ً
ــا  /238/ يوم

ً
ــة 27 آب 2020م مكتمل

ــي وضــٍع خطــر بعــد  ــا ف ه اإلضــراب، وزميل

أن تجــاوز /210/ مــن اإلضــراب.

ووزارة  ــي  الترك القضــاء  ــم  ت يه ــم  ل

ــس  ي والرئ ــة  ي الداخل ووزارة  العــدل 

ــة  ي ــداءات داخل أردوغــان بمناشــدات ون

وخارجيــة، حقوقيــة ومدنيــة، بضــرورة 

ــن  ي املعتقل ــن  املحامي عــن  اإلفــراج 

ــة،  عادل بمحاكمــات  ــم  ه ومقاضات

ــن تدهــورت صحتهم   أولئــك الذي
ً
خاصــة

الوفــاة. حــد  ــى  إل

ــن  الدي صــاح  ــي  املحام وكان 

الشــعوب  حــزب  ــس  ي رئ ــاش  دميرت

الديمقراطــي HDP الســابق واملعتقــل 

ي سجن »أدرنه« التركي قد ناشد وزير  ف

ــي  ــر رســالٍة منشــورة ف ــي عب العــدل الترك

 عن 
ً
: »بعيدا

ً
ــا ــر، قائ ت ــى توي صفحتــه عل

جميع األفكار السياسية، من فضلكم 

َدعو اإلنسانية تموت. ألول مرة من 
َ
ال ت

ــب.   بطل
ً
أناشــد سياســيا ــا  ن أجــل زمائ

ــة،  ــذه القضي ه ب مــن فضلكــم اهتمــوا 

ــاج  ت ــك و آي ــرو تيمت ــان إب ــى املحامي ليبق

ــاًء«. أحي أونســال 

وكانت حشوٌد من محبيها مجتمعة 

ــي اســتنبول  ــن ف ــة املحامي أمــام مقــّر نقاب

ــرة  ي ــه صــورة كب ــي واجهت ســدل ف
َ
ــي أ ت ال

الجمعــة  ــاح  صب ــك«،  »تيمت ــدة  للفقي

مــن  ــون  ي برملان ــم  ه بين 2020/8/28م، 

حــزب الشــعوب الديمقراطــي، وأعضــاء 

ــات  ــات الســبت، أمه مــن منظمــات )أمه

اإلنســان  حقــوق  ــة  جمعي الســام، 

ــن الجــدد(  ي ــة الحقوقي »ÎHD«، جمعي

ــى  إل املنظمــات األخــرى،  مــن  ــد  والعدي

جانب شــخصيات سياســية وأكاديمية 

ا.  ي تشييع جثمانه عديدة، للمشاركة ف

إال أن الشرطة التركية حاصرت سيارة 

الطــب  مقــّر  مــن  ــا  ه وخطفت ــازة  الجن

 
ً
ــرة غــازي مباشــرة ــي باتجــاه مقب العدل

ــة، ممــا حــدا  دون املــرور بمقــّر النقاب

ى اعتراض الشــرطة، لكنها  بالحضور إل

للدمــوع  املســيل  الغــاز  اســتخدمت 

ــت بعــض  ــم وضرب ــراوات لتفريقه ه وال

ــم  ملنعه واإلعــام  الصحافــة  مصــوري 

ــق الحــدث. ي مــن توث

ي وداع  لقيت العديد من الكلمات ف
ُ
أ

ــك، واســتقبلت  ــة تيمت الشــهيدة البطل

ــي جامــع »غــازي« باســتنبول؛  التعــازي ف

ــد  ي موال ــن،  ي كردي ــن  أبوي مــن  ــي  فه

ــا  ه ديرســم عــام 1978م، وقضــت حيات

ــي  ــي واملحامــاة، وف ــل العلم ــي التحصي ف

ــادئ  ــا الشــعوب ومب الدفــاع عــن قضاي

ــى  إل اإلنســان،  وحقــوق  ــة  الديمقراطي

 عــن العــدل 
ً
ــا دفاعــا أن ضحــت بروحه

ــان. ــر والطغي واملســاواة، ضــد القه

ــا »الوحــدة و  ــيَّ حزب ومــن جانبهمــا ح

ــة  ــي ســوريا بطول ــان ف ــي« الكردي التقدم

الشهيدة » تيمتك« واستنكرا استهتار 

ــن  ي املعتقل ــاة  وحي بحقــوق  ــا  تركي

ــك  وذل ــرأي،  ال وســجناء  السياســيين 

ــي  ف صــادر  مشــترك  ــح  تصري ــر  عب

ــب  أغل »أن  ــى  عل وأكــدا  2020/8/29م. 

املعارضات التركية واألوساط املدافعة 

باإلرهــاب  ــم  ه ت
ُ
ت اإلنســان  حقــوق  عــن 

ــى حقــوق اإلنســان  ــح التجــاوز عل وأصب

 
ً
ــرا ــة أردوغــان أم ــي ظــل حكوم ــا ف ــي تركي ف

.»
ً
شــائعا

»إبرو تيمتك«  ... تتمة

ــة. ل جمي ــي  وأغان ــة  ي تراث ماحــم 

ــة ســروج  ن ــي 7 آب بمدي ــي ف كمــا توف

ــد  ي عب ــان الشــعب  الفن
ً
ــا أيضــا – تركي

ــي )حافــظ كــور( مــن  القــادر حســين عل

الســلطات  ومنعــت  1940م،  ــد  ي موال

ى مسقط   إل
ً
التركية نقل جثمانه أيضا

ــه  ــن من ي ــي، فاضطــر املقرب ان رأســه كوب

ي مقبرة قريٍة »زيارة شيخ   ف
ً
لدفه أيضا

ــر  ضري كان  كــور«  »حافــظ  مســلم«. 

ي غرفة   ف
ً
 وحيدا

ً
العينين، وعاش فقيرا

ــة  ن بمدي ــي  كان ــي  ح ــي  ف ــرة  واحــدة صغي

ي واشتهر بأغنيته )أمان برن برن  كوبان

ــد  ــه للعدي ــب أدائ ــى جان ــرن( إل عســكر ب

ــن  ي فنان ورافــق  ــة،  ي التراث ــي  األغان مــن 

ــي خــدو، محمــد دومــان، مشــو  اق ــار »ب كب

ــور«. بكاب

والفــن  الثقافــة  ــة  هيئ ــت  كان إذ 

 
ً
ــي متخــذة ان ــي كوب ــة ف ي ــدى اإلدارة الذات ل

كافــة اإلجــراءات واالســتعدادات لدفــن 

ــي  ف ــن بمراســم الئقــة  ي ــي الفنان جثمان

رأســهما  مســقط   – ــي  ان كوب ــرة  مقب

وصيتيهمــا. وحســب 

شــكا  قــد  ــن  ي الراحل أن  وُيذكــر 

القديمــة  ــال  األجي ــن  ي ب ــة  فني جســور 

ــى  عل ــن  محافظي ــد،  الجدي ــل  والجي

والشــعبية. ــة  الفولكلوري ــي  األغان

ــي(  ــدة )يكيت ــى حــزب الوحـ وقــد نع

ــخ  بتاري ــان،  ي ب ــي  ف ــن  ي الراحل ــن  ي الفنان

ــة الكمــان  : »رحــل عاشــق آل
ً
ــا 8 آب، قائ

ي  الشــعب ــي  واملغن دومــان  محمــدي 

 
ً
ــا إرث خلفهمــا  ــن  تاركي كــور،  حافظــي 

ــث  ، حي
ً
ــرا ي  كب

ً
ــا ي  غنائ

ً
ــا  وتراث

ً
موســيقيا

الكــردي  ــراث  ت ال ــاء  بإحي قامــا  أنهمــا 

ــة  الفني مســيرتهما  خــال  املوســيقي 

ــدة لعقــود مــن الزمــن«. و »شــكل  واملمت

الشــعب  ــاء  ن ألب  
ً
خســارة رحيلهمــا 

كردســتان  أجــزاء  ســائر  ــي  ف الكــردي 

واملوســيقا  الفــن  ــة  مكتب والســيما 

.« ــن  ي الكردي

ــي  ملحب التعــازي  الحــزب  وقــدم 

 لهــم 
ً
ــا ــن وجمهورهمــا، متمني ي الراحل

والســلوان. ــر  الصب

لقاء ثنائي بين »كوران« رحيل الفنانني  ... تتمة
و »الوحـدة« في برلين

ــة العاقــات – منظمــة  بدعــوٍة مــن لجن
ُعقــد  ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب  ــا  ي أملان
ــي مدينة  لقــاٌء يــوم الخميــس 2020/8/6م، ف
كردســتان   - كــوران  حركــة  مــع  ــن،  ي برل
مســؤول  ــران  )كامي ــا  ه مثل ــي  الت العــراق 
والســيدة  محســن  ــن،  ي برل ــي  ف الحركــة 
ــدهللا والســيدة شــيان أعضــاء  ســميرة عب
ــب حــزب  أمــا مــن جان ــة العاقــات(.  لجن
عضــو  كمــال  ــي  )عل فحضــر  ــدة  الوحـ
ــة للحــزب، محمــد حســو  ــة القيادي الهيئ
ــادة  قي أعضــاء  ي  شــيخ ــك  املل ــد  وعب
ــادل  املتب النقــاش  دار  ــث  حي املنظمــة(، 
عامــة  وكردســتان  الكــرد  أوضــاع  حــول 
ضــرورات  وحــول   ،

ً
خاصــة ســوريا  ــرد  ـ

ُ
وك

ــا. ــة وتطويره ي ــى اإلدارة الذات ــاظ عل الحف
ــى ضــرورة اســتمرار  ــان عل ب أكــد الجان
ــي  ف ــة  الكردي  - ــة  الكردي الحــوارات 
ــدي  عب ــوم  مظل ــادرة  مب وفــق  ســوريا، 
ــى  عل ــز  التركي ــم  وت ــة؛  أمريكي ــة  وبرعاي
ــن )كــوران،  ي ب ــة  ــة اللقــاءات الدوري أهمي
الشــقيقة  األحــزاب  ومــع  ــدة(  الوحـ
ــرات  ــذ املهات ب ــى ن األخــرى، كمــا شــددا عل
ــر  عب ســواًء  ي،  كردســتان طــرف  أي  ضــد 
 
ً
ــا ــة وســائل أخــرى، منوه ــر أي اإلعــام أو عب
ــة  الكردي األحــزاب  ــام  قي ــة  أهمي ــى  إل
بمــا  مشــتركة  بنشــاطات  والكردســتانية 
ظــل  ــي  ف  ،

ً
عمومــا ــرد  ـ

ُ
الك ــا  قضاي يخــدم 

ــي مــع األنظمــة  ــب التناقــض الرئي�س ي تغل
ــرام  ــى ســواه واحت ــة لكردســتان عل الغاصب

جــزء. كل  ــارات  وخي ــة  خصوصي
ــان عــن  ب ــام اللقــاء أعــرب الجان ــي خت ف
.
ً
ــرد عموما ـ

ُ
تفاؤلهما بمســتقبل زاهر للك
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ــي الشــّر والغــرور،  إذا كانــت أنقــرة- أردوغــان غارقــة ف

 ،
ً
ــارا ه ن  

ً
ــارا جه ــرد  ـ

ُ
الك ضــد  وعداءهــا  حقدهــا  وتشــهر 

ــي  ــن! وتحــاول أن تســحقهم ف ي ــن ب ي ــس ب ي باإلجمــال ول

أمجــاد  تبحــث عــن  ــي  ت ال ــي  اســتثناء، وه ســوريا دون 

والصومــال  ــج  ي والخل وســوريا  العــراق  ــي  ف عثمــان  آل 

ــس  وتون ــا  ي وليب ومصــر  وفلســطين  والســودان 

ــرص  وقب والبلقــان  ــا  ي وأرمين وأذربيجــان  وأفغانســتان 

وغيرهــا! ــان  واليون

ــي قــد هــُزل  ــاف الســوري – اإلخوان ت وإذا كان االئ

ــي تراجــع، وغــارٌق  ــه ف ــل إن ــي ب ــم يحقــق أي تقــدم سيا�س ول

ي الفساد واإلذالل أمام السلطان التركي الجديد، وما  ف

ــن  ي ــة ب ــة( إال مرتزقــة ودمي ــة الجهادي ميليشــياته )الثوري

ــى  ــه، ترتكــب املوبقــات أينمــا وضــد مــن أراد؛ وال يتوان يدي

ــة  ــات الكراهي ــون« عــن إطــاق خطاب ري ــه الصوَّ »زعمائ

رد وال ينفكون عن اتهام اإلدارة الذاتية وقوات  ـ
ُ
ضد الك

إلســقاطها  والدعــوة  باإلرهــاب  ــة  الديمقراطي ســوريا 

وإزالتها من الوجود، معتبرين كل من يتفق أو يتعامل 

!
ً
ــي أيضــا ــا إرهاب معهم

ــه  ي كان وســري  ي  ســب وكــري  ــن  عفري ــت  كان وإذا 

ــا  ه وتراث ــا  ه وثقافت ــا  ه وممتلكات ــا  ه بأبنائ مفجوعــات 

ــاف! ــي أنقــرة واالئت ــادي مجرم ــى أي ــي عل ــا النبات ه وغطائ

ــي الكــردي ENKS و  ــس الوطن ــرر وجــود املجل ــا مب فم

ي إطار االئتاف املهزوز،  ي استنبول وف رد جيدين« ف ـ
ُ
»ك

وممارســات  وأفعــال  ــه  قرارات مســؤولية  ــون  يتحمل

عــن  ــي  التغا�س ــب  جان ــى  إل الشــنيعة،  ميليشــياته 

االحتال املوصوف ملناطقنا والتعامي عن مسؤوليات 

ــرد وعــن دورهــا  ـ
ُ
ــة ضــد الك ي ا العدائ أنقــرة وسياســاته

ــر  غي ؟!... 
ً
ــا الســوري عموم ــف  املل ــي  ف ــب  املري ي  الســلب

منطقي أن نقول ال ندري! لكن يحق للمرء أن يتساءل.

ــم تحقــق  ــي ل ت ـــ ENKS« هــذه، ال أي »دبلوماســية ل

ووفــوده،  ــاف  ت االئ ــي  ف ــوازن  مت ــٍل  تمثي أو  تقــدم  أي 

ــل  ــة ال يمث ل
ّ
ــٍة دســتورية ُمعط ــي لجن ــم ف ســوى عضــٍو يتي

ــي  ــم تتمكــن مــن امل�س ــس، ول ي ــرد كمكــون ســوري رئ ـ
ُ
الك

ــاكات«  ه ت ــي االن ــة تق�س ــي عمــل »لجن ف  واحــدة 
ً
خطــوة

ــي  ــى لعــب دوٍر إيجاب قــدر عل
َ
ــن، وال ت الخاصــة بعفري

ــاه الشــرب  ــوك ملي ــان اســتمرار تشــغيل محطــة عل لضم

ــة  ــراك وحكوم ــاء« األت ــاء والحلف ــع »األصدق باالتصــال م

ــة؟! املؤقت ــاف  ت االئ

ــي االئتــاف املذكــور  ــرد الســوريين ف ـ
ُ
وجــود بعــض الك

ــة خاســرة  ــم لسياســات أنقــرة- أردوغــان معادل وترويجه

ــا إال  ه ــى ل ــس، وال معن ي ــكل املقاي  ب
ً
ــا كردي

بعيداً عن استنبول
واإلقصاء والمحاصصة!

رحيل الفنانني الكبريين »حممد دومان« و »حافظ كور« من أهايل كوباني

»إبرو تيمتك« من مدافعة عن اإلنسان إىل بطلة وشهيدة يف وجه الطغيان 
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 /20/ تعــرض  2017م،  ــول  ل أي ــي  ف

لاعتقــال،  اســتنبول  ــي  ف  
ً
ــا محامي

ــق ســراحهم،  ــام أطل وبعــد خمســة أي

فقــط  ســاعات   /10/ بعــد  ــه  أن إال 

 بإعــادة 
ً
ــة قــرارا أصــدرت نفــس الهيئ

ي داللٍة واضحة  اعتقال /12/ منهم- ف

لقــرار  املحكمــة  ــة  هيئ عــن خضــوع 

ــا  ــي مــن حكومــة انقــرة وأجهزته سيا�س

بتهمــة  ــم  ه محاكمت وتمــت  ــة،  األمني

ى منظمة إرهابية وإدارتها،  االنتماء إل

وكان بينهم املحاميان »إبرو تيمتك« 

 
ً
ــا ــي حوكمــت بالســجن /13/ عام ت ال

أونســال«  ــاج  ت »آي و  أشــهر  وســتة 

بالســجن /10/ ســنوات وســتة أشــهر، 

ــوا  ــن كان ي ــن املعتقل ــث أن املحامي حي

ــن  ي الحقوقي ــة  جمعي ــي  ف أعضــاء 

بقــرار  أغلقــت  ــي  ت ال  )ÇHD( الجــدد 

ــا،  ي العل ــة  ي القضائ الســلطة  مــن 

الذين كانوا يدافعون عن املعتقلين 

ــة  العدال لحكومــة  ــن  املعارضي

ــي  توف 2020م،  آب   5 أنقــرة،  ي  مشــاف إحــدى  ــي  ف

ــر محمــد خليــل غازي )محمدي  ــي الكبي ــان التراث الفن

ــاء  ن ، وهــو مــن أب
ً
ــا دومــان( عــن عمــٍر يناهــز /91/ عام

ــان هجمــات  إب ــا  ه من ــزح  ن قــد  كان  ــي،  ان كوب ــة  ن مدي

ــوم  ــة، ي ــا، وقــد منعــت الســلطات التركي ه ي داعــش عل

ــي، فاضطــرت  ان ــى كوب ــه إل الجمعــة 7 آب، نقــل جثمان

ــارة شــيخ مســلم«  ــة »زي ــرة قري ــي مقب ــه ف ــه لدفن عائلت

ــي شــمال الشــريط  ان ــة كوب ــا قبال ــي ســروج- تركي ف

الحــدودي.

كمــان  ــة  آل ــى  عل بعزفــه  »دومــان«  ــرف  ُع

ــي  اق ب الشــهير  الراحــل  ــان  الفن ورافــق  املوســيقية، 

ــاء  ــي غن ــن، ف ــرد آخري ـ
ُ
ــن ك ي 15 خــدو وفنان

الكــردي. والشــعب  العمــال  وعــن  ــة  والتنمي

ــن  املحامي مــن  عــدٌد  قــرر  الحكــم  قــرارات  ــى  عل  
ً
احتجاجــا

ــن بمحاكمــاٍت  ــن بالســجن اإلضــراب عــن الطعــام، مطالبي املحكومي

ــي 2020م  ــون الثان ــي 2 كان ــك« باإلضــراب ف ــدأت »تيمت ــة، إذ ب عادل

ــن   م
ً
ــرا ــًن كبي ــدا وزم ــث فق ــا »أونســال«، حي ــد زميله ــا بع ــا فيم ولحقه

ــى  قــا إل ، فُن
ً
15 جســميهما، وتدهــورت صحتيهمــا مؤخــرا


