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«ال تيأســوا ،البــؤس الملقــى علــى كاهلنــا اليــوم مــا هــو إال نهايــة الجشــع
واســتياء الذيــن يخافــون مــن التقــدم اإلنســاني ،ســوف تنتهــي هــذه
تشــارلي شــابلن

الكراهيــة ويمــوت الطغــاة»
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الثمن 150 :ل.س

االئتالف املعارض -ضعف احلال واملآل ...اتهامات جزاف لـ « قسد » واإلدارة الذاتية

ً
ً
كلم ــا اعتل ــى ش ـ ٌ
ـخص منصب ــا ب ــارزا
ضم ــن االئت ــاف الس ــوري -اإلخوان ــي
ً
وم ــا يرتب ــط ب ــه ،ي ج ــد نفس ــه ملزم ــا
بالع ــداء ل ــإدارة الذاتي ــة -ش ــمال ي وش ــرق ي

س ــوريا وق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
«قس ــد» ،ب ــل يله ــث لتقدي ــم ف ــروض
الطاع ــة وال ــوالء لزعي ــم العدال ــة
والتنمي ــة ومله ــم اإلخ ــوان العالم ــي،

س ــلطان تركي ــا الجدي ــد الرئي ــس رج ــب
طي ــب أردوغ ــان ،الت ــي تتجل ــى بوض ــوح
ـات ناري ــة وخطاب ــات
ف ــي إط ــاق تصريح ـ ٍ
ً
الكراهي ــة ض ــد اإلدارة و»قس ــد» ،واصف ــا

إياهم ــا باإلرهابي ــة واالنفصالي ــة وغيرها
م ــن ُت ه ـ ٍـم ج ــزاف ،عل ــى خلفي ـ ٍـة عنصري ــة
ش ــوفينية عدائي ــة ض ــد الوج ــود وال ــدور
الك ــردي ف ــي س ــوريا.
2

عفرين حتت االحتالل :تعدي على السيادة السورية ،قطع أشجار وحرق غابات ،اعتقاالت تعسفية ،فوضى وفلتان ،هنب واستيالء على املمتلكات
يواص ــل املكت ــب اإلعالم ــي -عفري ــن
لحزب الوحـ ــدة (يكيت ي) عمله ف ي رصد
االنتهاكات والجرائم املرتكبة ف ي عفرين
وإص ــدار تقاري ــر أس ــبوعية ،حي ــث أك ــد
عل ى أن امليليشيات اإلرهابية املنضوية
ف ي ما يسم ى بالجيش الوطن ي السوري

مصر يف مواجهة أطماع تركيا
خ ــال ج ــدول أعم ــال الدوري ــة
العادي ــة  /154/ملجل ــس جامع ــة ال ــدول
العربي ــة ،الت ــي انعق ــدت ف ــي  9أيل ــول
2020م ،ع ب ــر االتص ــال املرئ ــي ف ــي ظ ــل
جائح ــة كورون ــا ،ألق ــى وزي ــر الخارجي ــة
ً
املص ــري س ــامح ش ــكري كلم ــة ،أك ــد فيه ــا
7
وق ــوف مص ــر إل ــى جان ــب

التاب ــع للحكوم ــة الس ــورية املؤقت ــة
تق ــوم كل ي ــوم بأنم ــاط جدي ــدة ومبتك ــرة
م ــن العن ــف املمنه ــج واالس ــتيالء عل ــى
ً
املمتل ــكات العام ــة والخاص ــة ،فض ــا
ع ــن االعتق ــال التعس ــفي املتواص ــل ،ف ــي
ـاك واض ــح وصري ــح للقان ــون الدول ــي
انته ـ ٍ

اإلنس ــاني وتح ـ ٍـد مباش ــر للمنظوم ــة
الدولي ــة املعني ــة بحق ــوق االنس ــان،
ودون أي رادع أخالق ــي وقانون ــي؛
ُ
ُوي ح ــارب الك ـ ــرد -الس ــكان األصليي ــن
ً
ف ــي لقم ــة عيش ــهم أيض ــا ،لدفعه ــم إل ــى
4
الهج ــرة وال ن ــزوح؛ الغاي ــة

مذكرة تفاهم مبباركة روسية وانزعاج تركي
توص ــل الجانب ــان ،مجل ــس س ــوريا
الديمقراطي ــة «مس ــد» و ح ــزب اإلرادة
الش ــعبية ،بع ــد م ــداوالت وجه ــود
مش ــتركة ،إل ــى مذك ــرة تفاه ــم ،ت ــم
التوقي ــع عليه ــا ف ــي موس ــكو بتاري ــخ
ـكل رس ــم ي ،م ــن قب ــل
2020/8/31م ،بش ـ ٍ
إله ــام أحم ــد رئيس ــة الهيئ ــة التنفيذي ــة

للمجل ــس و د .ق ــدري جمي ــل عض ــو
هيئ ــة رئاس ــة الح ــزب ورئي ــس منص ــة
مو س ــكو .
ً
املذك ــرة تضمن ــت تفاهم ــا عل ــى
نق ــاط أساس ــية تتل خ ــص ف ــي:
(س ــوريا الجدي ــدة ،ه ــي س ــوريا
ً
6
موح ــدة أرض ــا وش ــعبا،

2

الوحـــــدة Yekîtî

االئتالف املعارض  ...تتمة

نص ــر الحري ــري ال ــذي تول ــى رئاس ــة
االئت ــاف بالتب ــادل م ــع أن ــس العب ــدة
لرئاس ــة هيئ ــة التف ــاوض ،أواس ــط تم ــوز
املا�ض ــي ،وف ــق ميكان ي ــزم اس ــتخباراتي
ترك ــي – قط ــري محك ــم ،ويتعام ــل
باستعالء مع املجلس الوطن ي الكردي،
س ــارع إل ــى إش ــهار م ــا ف ــي جعبت ــه م ــن
س ــكاكين ليطع ــن القي ــم الوطني ــة
آبه بحال
وأسس العيش املشترك ،غير ٍ
س ــوريا وش ــعبها وبممكن ــات ح ــل أزمته ــا،
ً
إرض ـ ًـاء ألنق ــرة وتماهي ــا م ــع أجنداته ــا،
وعل ــى ه ــوا املث ــل الش ــعب ي (ضربن ــي
ـالة
وبك ــى ...س ــبقن ي واش ــتكى) رف ــع برس ـ ٍ
إل ــى األمي ــن الع ــام للجامع ــة العربي ــة
جلسة طارئة ملناقشة
يطلب فيها عقد
ٍ
ما أسماه بـ «التهديدات الكبيرة لوحدة
وس ــامة األرا�ض ــي الس ــورية بس ــبب
املمارس ــات الت ــي تق ــوم به ــا ميليش ــيات
ً
 ،PYDواعتباره ــا تهدي ــدا لألم ــن
ً
القوم ــي العرب ــي» ،متناس ــيا أن تل ــك
االنته ــاكات والجرائ ــم الت ــي أورده ــا ف ــي
رس ــالته «حم ــات تهجي ــر قس ــري وتغيي ــر
ديمغراف ي ،تفاقم معاناة املدنيين ،فرض
واقع انفصال ي بقوة السالح ف ي املنطقة،
سياس ــات عنصري ــة ممنهج ــة ،االس ــتيالء
عل ــى األرا�ض ــي واملمتل ــكات ،االس ــتيالء
عل ــى ث ــروات املنطق ــة وموارده ــا ،ح ــرق
محاصي ــل الفالحي ــن ،عملي ــات االعتق ــال
والتعذيب الوح�ش ي واإلخفاء القسري»

م ــا ه ــي إال جرائ ــم ح ــرب وجرائ ــم ض ــد
اإلنس ــانية اقترفته ــا ميليش ــيات
«الجي ــش الوطن ــي الس ــوري» املرتبط ــة
ب ــه  -املرتزق ــة ل ــدى تركي ــا وبالش ــراكة
م ــع جيش ــها ف ــي مناط ــق «عفري ــن ،س ــري
كاني ــه/رأس العي ــن ،ك ــري س ــب ي/تل
ـكل ممنه ــج
أبي ــض» وض ــد أهاليه ــا بش ـ ٍ
وعل ــى نط ـ ٍـاق واس ــع وال ت ــزال ،ت ــم توثيقه ــا
باألدل ــة الدامغ ــة والش ــهادات الحي ــة
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م ــن قب ــل عش ــرات املنظم ــات والهيئ ــات
اإلعالمي ــة والحقوقي ــة واملدني ــة وف ــي
تقري ــر لجن ــة التحقي ــق الدولي ــة
املس ــتقلة األخ ي ــر ول ــدى مفوضي ــة األم ــم
املتح ــدة الس ــامية لحق ــوق اإلنس ــان
ً
ً
أيض ــا .ومتجاه ــا أن الواق ــع االنفصال ــي
ٌ
ـكل فعل ــي عل ــى مناط ــق م ــا
مف ــروض بش ـ ٍ
تس ــم ى ب ـ «املح ــررة» وتل ــك املحتل ــة م ــن
قب ــل تركي ــا ،بالتروي ــج للعمل ــة التركي ــة
والتعام ــل به ــا ورف ــع العل ــم الترك ــي فيه ــا،
ً
ً
ً
وربطه ــا إداري ــا وعس ــكريا وبنيوي ــا
باملؤسس ــات واإلدارات التركي ــة،
وف ــرض وتعلي ــم واس ــع للغ ــة التركي ــة
فيه ــا؛ الس ــيما وأن الحري ــري يتح ــدث
ع ــن الحاج ــة «العم ــل ضم ــن الحال ــة
الثوري ــة ف ــي تل ــك املناط ــق» لقان ــون
أح ــزاب وقان ــون انتخاب ــات وحت ــى
ً
دس ــتور! ومتغاف ــا أن «قس ــد» س ــاهمت
باقت ــدار ف ــي دح ــر أك ب ــر تهدي ـ ٍـد لألم ــن
َ
القوم ــي العرب ــي ال ــذي ت مث ــل ب ـ «الدول ــة
اإلس ــامية ف ــي الع ــراق والش ــام» والت ــي
ّ
س ــل متها جماع ــات «الجي ــش الح ـ ّـر»
مناط ــق شاس ــعة ف ــي غرب ــي وش ــرق ي
الف ــرات بس ــهولة ودون أي قل ـ ٍـق عل ــى
حياة الناس ،ويبدو أن أنقرة واالئتالف
منزعجي ــن م ــن هزيم ــة «داع ــش» وف ــرار
عناصره ــا ال ــذي ُي وص ــف ف ــي أروقتهم ــا
ب ـ «التهج ي ــر القس ــري»! بينم ــا نصي ــب
ُ
«قس ــد» م ــن االنته ــاكات الت ــي ت ته ــم به ــا
م ــن قب ــل اللجن ــة املس ــتقلة مت ــدن ٍ ،ف ــا
ُ
ت رتك ــب عل ــى نط ـ ٍـاق واس ــع وال توص ــف
باملمنهج ــة ،و»قس ــد» بالتنس ــيق م ــع
ـكل مس ــتمر
اإلدارة الذاتي ــة تتع ــاون بش ـ ٍ
م ــع هيئ ــات دولي ــة ووف ــود ومنظم ــات
عدي ــدة للوق ــوف عل ــى األوض ــاع
اإلنس ــانية وأوج ــه االنته ــاكات املرتكب ــة.
ولك ــن هيه ــات أن يتحق ــق الحل ــم!
طل ــب الحري ــري تطاي ــر م ــع هب ــوب
ري ـ ٍـاح عربي ــة عك ــس م ــا تش ــتيه س ــفن

أردوغ ــان وزبانيت ــه ،تل ــك الري ــاح الت ــي
ً
أدرك ــت أخ ي ــرا حقيق ــة األطم ــاع التركي ــة
وخطره ــا عل ــى األم ــن القوم ــي العرب ــي،
وقت تنكشف فيه عل ى األرض وبين
في ٍ
ـات
املجتمع ــات املحلي ــة املبتلي ــة بتره ـ ٍ
طائفي ــة وفت ــاوى تكفيري ــة وأم ــراء
ح ــرب وبجماع ــات مس ــلحة مرتزق ــة
تتقات ــل فيم ــا بينه ــا حت ــى عل ــى س ــرقة
إن ــاء نحا�س ــي ،زي ــف وفداح ــة سياس ــات
وأفع ــال تي ــارات اإلس ــام السيا�س ــي
وتنظيم ــات القاع ــدة وميليش ــياتها
املرتزق ــة الت ــي نم ــت وتوس ــعت تح ــت
عب ــاءة اإلخ ــوان املس ــلمين العالم ــي
وف ــي س ــياق صراع ــات إقليمي ــة ودولي ــة
معق ــدة ،واملدعوم ــة م ــن قط ــر وتركي ــا
وغيرهم ــا؛ أب ــرز مث ـ ٍـال عل ــى إدراك أبن ــاء
تل ــك املجتمع ــات لواقعه ــا املري ــر،
رغب ــة عش ــرات اآلالف منه ــم ف ــي تقدي ــم
امتحان ــات الش ــهادتين اإلعدادي ــة
والثانوي ــة ه ــذا الع ــام ل ــدى امل ــدارس
الحكومي ــة النظامي ــة وحلمه ــم
بالدراس ــة ف ــي الجامع ــات الس ــورية،
ولك ــن ُم نع ــوا م ــن التنق ــل بق ــوة الس ــاح
وبإغ ــاق املعاب ــر أمامه ــم م ــن قب ــل
امليليش ــيات اإلرهابي ــة.
ً
ب ــات معلوم ــا ،أن مناط ــق نف ــوذ
واحت ــال تركي ــا ف ــي س ــوريا تعي ــش أس ــوأ
األوض ــاع ،لصوصي ــة واقتت ــال وفس ــاد،
ال حري ــة وال كرام ــة ،ال ح ــراك سيا�س ــي
وال ثقاف ــي وال مجتمع ــي ع ــام ،فق ــدان
األمان واالستقرار ،وأن مناطق سيطرة
«قس ــد» تتمت ــع بأم ــان واس ــتقرار
نس ــبيين ،ع ــدا هجم ــات الجي ــش الترك ــي
ومرتزقت ــه وح ــاالت فتن ــة داخلي ــة يت ــم
َّ
حل ها قدر اإلمكان ف ي أوانها ،إضافة إل ى
م ــا يميزه ــا م ــن حرك ــة إع ــادة إعم ــار م ــا
ّ
دم رته ــا املع ــارك ،م ــع توف ــر ف ــرص العمل
وروات ــب الب ــأس به ــا ،إل ــى جان ــب األعم ــال
الزراعي ــة والتجاري ــة واإلنس ــانية

وفد مشترك من حزبي «التقدمي و الوحـدة» الكرديين في زيارة حزب االتحا ِد السرياني
للتقدم ــي) ،ي ـ َ
ـوم الخمي ــس  17أيل ــول 2020م،

ـارب
ف ــي إط ـ ِـار توثي ـ ِـق أواص ـ ِـر التفاه ـ ِـم والتق ـ ِ
ـمال
ـعوب ومكون ـ ِ
ـات املنطق ــة ف ــي ش ـ ِ
بي ــن ش ـ ِ
ٌ
َ
ش ــرق ي س ــوريا ،ق ــام وف ــد مش ــترك م ــن حزب ــي

ـزب االتح ـ ِـاد الس ــرياني ف ــي مق ــره
بزي ـ ِ
ـارة ح ـ ِ
ـتقبال ه (س ــنحريب
بالقامش ــل ي ،وكان ف ــي اس ـ
ِ

ـردي ف ــي س ــوريا و
الوح ـ ِ
ـدة الديمقراط ـ ِـي الك ـ ِ

برص ــوم الرئي ــس املش ــترك للح ــزب ،عب ــد

الديمقراط ـ ِـي التقدم ـ ِـي الك ــردي ف ــي س ــوريا،

ـس
األح ــد اس ــحق و ن ــورا حن ــا عض ــوي املجل ـ ِ
الع ــام للح ــزب).
َ
تباح ــث الطرف ــان أهمي ــة العالق ــة بي ــن

أحم ــد س ــليمان عض ــوي املكت ــب السيا�س ــي

األح ــزاب م ــن جه ــة ،وبي ــن الش ــعبين الس ــرياني

ض ــم (مح ــي الدي ــن ش ــيخ آل ــي س ــكرتير الوحـ ــدة
ونائب ــه مصطف ــى مش ــايخ ،أحم ــد ب ــركات و
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والك ــردي م ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،باإلضاف ـ ِـة لعالق ـ ِـة
ـعوب املنطق ـ ِـة وس ــوريا ككل،
الش ــعبين بش ـ ِ
َ
الوضع املأساوي املستمر
الذين يعانون من
ِ
ف ــي س ــوريا.
َ
التطورات عل ى
آلخر
ِ
كما تطرق الجانبان ِ
ـكل ع ــام ،وف ــي مناط ـ ِـق
ـاحة الس ـ ِ
الس ـ ِ
ـورية بش ـ ٍ
ً
ـكل خ ــاص ،وأب ــدا توافق ــا
ِ
اإلدارة الذاتي ـ ِـة بش ـ ٍ
ـات النظ ــر ،ف ــي العدي ـ ِـد م ــن املواضي ـ ِـع
ف ــي وجه ـ ِ

النش ــطة والح ــراك املجتمع ــي املتنام ــي
َ
َ
وت وف ــر حري ــات عام ــة وت م ت ــع األقلي ــات
القومي ــة والديني ــة بحقوقه ــا .ولك ــن
ـكل محم ــوم
الحاقدي ــن يس ــعون بش ـ ٍ
لخل ــق الفت ــن بي ــن مكون ــات مناط ــق
اإلدارة الذاتي ــة ،م ــن خ ــال ش ـ ّـد
العصبي ــات وتأجيجه ــا ،عش ــائرية
كان ــت أم طائفي ــة وقومي ــة وديني ــة.
الجميع ُي درك أن «قس ــد» أصبحت
ً
ج ــزءا م ــن الواق ــع الوطن ــي الس ــوري،
وال يمك ــن مح ــو الوج ــود وال ــدور
الك ــردي ف ــي س ــوريا ،حس ــبما تش ــتهيه
حكوم ــة العدال ــة والتنمي ــة ف ــي أنق ــرة،
وال مس ــتقبل آم ــن ومس ــتقر لس ــوريا
ً
دون ح ـ ّـل القضي ــة الكردي ــة فيه ــا ح ــا
ً
ـادال ف ــي إط ــار وحـ ــدة الب ــاد ،فح ـ ٌ
ـري
عـ
باألط ــراف الس ــورية عل ــى جته ــي النظ ــام
ُ
واملعارضة أن تتوجه لـ «قسد» وللك ـرد
بخط ــاب عقالن ــي باح ــث ع ــن املش ــتركات
الوطني ــة واإلنس ــانية عل ــى األق ــل ،بلغ ــة
الح ــوار والتواص ــل ،ال أن ُي وصف ــوا
وم ــن يتح ــاور معه ــم باإلرهابيي ــن-
ً
حس ــب الحري ــري ،وب ــات ملح ــا انف ــكاك
االئت ــاف -ضع ي ــف الح ــال وامل ــآل -ع ــن
أجن ــدات تركي ــا وتصحي ــح توجهات ــه،
ً
خدم ــة للس ــلم األهل ــي وأس ــس العي ــش
املش ــترك ولجه ــود إيج ــاد ح ـ ٍـل سيا�س ــي
ألزم ــة بلدن ــا املس ــتفحلة.
إن نجاح الحوار بين مجلس سوريا
الديمقراطي ــة وح ــزب اإلرادة الش ــعبية
وتوقي ــع مذك ــرة سياس ــية بينهم ــا خ ي ــر
مث ــال ع ــن إمكاني ــة توص ــل الس ــوريين
فيم ــا بينه ــم إل ــى التفاهم ــات والعم ــل
املش ــترك ،ف ــي إط ــار الس ــع ي الحثي ــث
لتخفي ــف معان ــاة الش ــعب الس ــوري
حد
بجميع مكوناته والسير نحو وضع ٍ
ملحنت ــه ،ويؤك ــد عل ــى ض ــرورة وأهمي ــة
وج ــود املجل ــس ف ــي أي ــة عملي ــة سياس ــية
تخ ــص س ــوريا ومس ــتقبلها.
واملح ــاور ،كالح ـ ِـل السيا�س ــي ف ــي س ــوريا،
ـات الت ــي مازال ــت
ـدات والتحدي ـ ِ
والتهدي ـ ِ
ً
ً
َ
مس ــتمرة تج ــاه املنطق ـ ِـة وس ــوريا عموم ــا.
ُ
خ تم ــت الزي ــارة بتب ــادل عب ــارات ال ــود
واالحت ــرام.
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تقرير جلنة التحقيق الدولية بني الرفض والترحيب ...حزب «الوحـدة» الكردي يرفع مذكرة حوله إىل األمم املتحدة
رفع ــت لجن ــة التحقي ــق الدولي ــة
املس ــتقلة املعني ــة بس ــوريا برئاس ــة
باولو س ــيرجيو بينهيرو تقريرها األخير
 31/45/A/HRCتاري ــخ  14أيل ــول 2020م
إل ــى ال ــدورة الخامس ــة واألربع ــون (14
أيل ــول 2 -تش ــرين األول 2020م) ملجل ــس
حق ــوق اإلنس ــان التاب ــع لألم ــم املتح ــدة،
الذي تضمن استنتاجات توصلت إليها
بن ـ ًـاء عل ــى التحقيق ــات الت ــي أجري ــت
ف ــي الف ت ــرة ( 11كان ــون الثان ــي 1 -تم ــوز
2020م) ،إذ رص ــدت وق ــوع انته ــاكات
وجرائ ــم ف ــي جمي ــع املناط ــق الس ــورية،
َّ
وقدم ــت توصي ــات إل ــى جمي ــع األط ــراف،
بالس ــع ي لتحقي ــق وق ــف دائ ــم إلط ــاق
الن ــار وتهيئ ــة الظ ــروف إلج ــراء محادث ــات
س ــام مجدي ــة وضم ــان اإلف ــراج ع ــن
ً
الس ــجناء ف ــورا وعل ــى نط ـ ٍـاق واس ــع
والوق ــف الف ــوري للتعذي ــب وغ ي ــره م ــن
ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
أو الالإنس ــانية أو املهين ــة بم ــا ف ــي ذل ــك
الع ن ــف الجن�س ــي والجنس ــاني ض ــد
النس ــاء والفتي ــات والرج ــال والفتي ــان،
وضم ــان وتيس ــير وص ــول املنظم ــات
املس ــتقلة املعني ــة بالش ــؤون اإلنس ــانية
َّ
وخص ــت
والحماي ــة وحق ــوق اإلنس ــان،
«الجيش الوطن ي السوري» بأن «يوقف
ً
ف ــورا جمي ــع أعم ــال النه ــب للممتل ــكات
املدني ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك املواق ــع الديني ــة
واألثري ــة ،وأن يعي ــد ه ــذه املمتل ــكات إل ــى
أصحابه ــا ،وأن يق ــوم بتأدي ــب أو فص ــل
األف ــراد املس ــؤولين عنه ــا وأن يعل ــن
نتائ ــج إجراءات ــه ،وف ــي ه ــذا الص ــدد،
ً
تو�ص ــي اللجن ــة ب ــأن تب ــذل تركي ــا مزي ــدا
م ــن الجه ــود لضم ــان النظ ــام الع ــام
والسالمة العامة ف ي املناطق الخاضعة
لسيطرتها ملنع ارتكاب الجيش الوطن ي
الس ــوري ه ــذه االنته ــاكات ،واالمتن ــاع
ع ــن اس ــتخدام من ــازل املدنيي ــن ألغ ــراض
عس ــكرية».
وأوص ــت اللجن ــة ب ــأن تب ــذل ق ــوات
ً
سوريا الديمقراطية مزيدا من الجهود
إلنه ــاء تجن ي ــد األطف ــال ف ــي صف ــوف
وح ــدات حماي ــة الش ــعب وامل ــرأة ،وك ــررت
توصيته ــا لل ــدول األعض ــاء باس ــتعادة
رعاياه ــا ف ــي س ــوريا الذي ــن يزع ــم أنه ــم
مرتبط ــون بتنظي ــم داع ــش ،الس ــيما
األطف ــال م ــع أمهاته ــم ،وك ــررت توصيته ــا

ً
أيض ــا ب ــأن تواص ــل ال ــدول األعض ــاء
س ــعيها إل ــى مس ــاءلة الجن ــاة وتك ــرر
اس ــتعدادها ملواصل ــة تقدي ــم املس ــاعدة
ف ــي ه ــذا املس ــع ى ،بالتع ــاون الوثي ــق م ــع
اآللي ــة الدولي ــة املحاي ــدة واملس ــتقلة.
امللف ــت ف ــي التقري ــر الجدي ــد ه ــو
ـخيص النته ــاكات
م ــا ورد في ــه م ــن تش ـ
ٍ
وجرائ ــم مرتكب ــة ف ــي مناط ــق «عفري ــن
ورأس العي ــن وت ــل أبي ــض» ش ــمال ي
ً
س ــوريا ،الخاضع ــة فعلي ــا لالحت ــال
الترك ــي ،عل ــى أنه ــا جرائ ــم ح ــرب ،إل ــى
جان ــب بي ــان املس ــؤولية عنه ــا إل ــى ح ـ ٍـد م ــا.
وق ــد تباين ــت ال ــردود عل ــى التقري ــر
بي ــن الرف ــض والترحي ــب واالنتق ــادات،
إذ أص ــدر مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة
ً
بيان ــا إل ــى ال ــرأي الع ــام بتاري ــخ  18أيل ــول
2020مَّ ،
رح ــب في ــه بالتقري ــر ودع ــا
اللجن ــة إل ــى «زي ــارة ش ــمال وش ــرق
س ــوريا للتحق ــق والتأك ــد ع ــن ق ــرب
م ــن صح ــة املزاع ــم واالدع ــاءات الت ــي
أورده ــا التقري ــر بم ــا يخ ــص ق ــوات
س ــوريا الديمقراطي ــة» ،ودع ــا املجتم ــع
الدول ــي إل ــى اتخ ــاذ تداب ي ــر واج ــراءات
عاجل ــة وصارم ــة لوق ــف الجرائ ــم
املرتكب ــة بح ــق الس ــوريين ،وطال ــب
مجل ــس األم ــن ب ـ «اس ــتصدار ق ــرار يرغ ــم
تركي ــا والفصائ ــل اإلرهابي ــة املرتبط ــة
به ــا عل ــى االنس ــحاب الف ــوري والكام ــل
م ــن األرا�ض ــي الس ــورية ،وتش ــكيل
محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب
ملحاس ــبة الدول ــة التركي ــة ومس ــؤوليها،
وعناص ــر داع ــش والفصائ ــل اإلرهابي ــة،
ووض ــع املناط ــق املحتل ــة م ــن الش ــمال
الس ــوري تح ــت رعاي ــة ق ــوات حف ــظ
الس ــام األممي ــة ،وإرس ــال لج ــان
تق�ص ــي الحقائ ــق إل ــى س ــوريا للتأك ــد
م ــن انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان وجرائ ــم
الح ــرب والجرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية،
وتنفي ــذ ق ــرار مجل ــس األم ــن رق ــم ٢٢٥٤
م ــن خ ــال عملي ــة سياس ــية ش ــاملة وذو

مصداقي ــة».
أم ــا مظل ــوم عب ــدي القائ ــد الع ــام
لق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة فعل ــق
ً
بتغري ــدة ع ب ــر توي ت ــر قائ ــا« :إن تقري ــر
لجنة التحقيق الدولية املستقلة جزء
صغ ي ــر م ــن جرائ ــم الح ــرب الت ــي ترتكبه ــا
الفصائ ــل املس ــلحة بح ــق ش ــعبنا ف ــي
عفري ــن وس ــري كاني ــه (رأس العي ــن)
وكرى سب ي (تل أبيض) بغطاء سيا�س ي
م ــن تركي ــا» .وأض ــاف ف ــي تغري ــدة ثاني ــة:
«ف ــي القس ــم ال ــذي يخ ـ ّ
ـص قواتن ــا ،هن ــاك
تجاه ــل غ ي ــر م ب ــرر لحقيق ــة أن قضي ــة
مخي ــم اله ــول معق ــدة وذات ُب ع ــد دول ــي»،
ً
مش ــيرا إل ــى أن «أغل ــب ال ــدول ترف ــض
اس ــتقبال مواطنيه ــا م ــن س ــكان املخي ــم،
بينما اختزلت املنظمات األممية دورها
ً
ببع ــض املس ــاعدات اإلنس ــانية» ،قائ ــا
إن «قسد» بدأت «التحقيق ف ي الحاالت
ال ــواردة ف ــي التقري ــر الت ــي تته ــم قواتن ــا».
بينم ــا ج ــاء رد «الحكوم ــة الس ــورية
املؤقت ــة» التابع ــة لالئت ــاف الس ــوري
املع ــارض ف ــي بيانه ــا بتاري ــخ  19أيل ــول
ً
2020م عل ــى التقري ــر قاس ــيا ،إذ أدانت ــه
وزعم ــت أن ــه متح ي ــز ويتضم ــن «أكاذي ــب
واف ت ــراءات سياس ــية» ض ــد «الجي ــش
الوطن ــي الس ــوري».
ونش ــر املوق ــع االلكترون ــي لالئت ــاف
ً
خ ب ــرا أف ــاد في ــه أن نص ــر الحري ــري
رئي ــس االئت ــاف بع ــث برس ــالة إل ــى رئي ــس
اللجن ــة املس ــتقلة ،وتحف ــظ عل ــى م ــا ورد
ف ــي تقريره ــا وطالبه ــا باط ــاع االئت ــاف
عل ــى «تفاصي ــل القضاي ــا املزعوم ــة ف ــي
منطقت ــي عفري ــن ورأس العي ــن إلحالته ــا
إل ــى القض ــاء الوطن ــي ف ــي املناط ــق
املح ــررة للتحقي ــق فيه ــا ومحاس ــبة
املتورطي ــن فيه ــا ،وإنص ــاف م ــن ثب ــت
انته ــاك حقوقه ــم» .وأك ــد «أن االنته ــاكات
املزعوم ــة م ــن قب ــل بع ــض أف ــراد الجي ــش
الوطن ــي ،يمك ــن أن تك ــون مج ــرد أفع ــال
فردي ــة وغ ي ــر منهجي ــة ،»...ف ــي الوق ــت

ال ــذي تمتل ــك في ــه الس ــيطرة والس ــلطة
الفعلي ــة ف ــي تل ــك املناط ــق ه ــي حكوم ــة
أنق ــرة وم ــا االئت ــاف الس ــوري -اإلخوان ــي
س ــوى واجه ــة وأداة ب ي ــد تركي ــا.
ّ
وعق ــب ص ــدور التقري ــر ح ــذرت
ّ
مفوض ــة األم ــم
ميش ــيل باش ــليت
املتح ــدة الس ــامية لحق ــوق اإلنس ــان،
ي ــوم الجمع ــة  18أيل ــول ،م ــن «ت ــردي
حال ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي مناط ــق
مح ـ ّـددة م ــن ش ــمال س ــوريا وش ــمال
غربه ــا وش ــمال ش ــرقها والت ــي تق ــع تح ــت
س ــيطرة الق ــوات التركي ــة والجماع ــات
ّ
تف�ش ــي
املس ــلحة املوالي ــة له ــا ،ف ــي ظ ـ ّـل
العن ــف واإلج ــرام» .وقال ــت« :خ ــال
األش ــهر األخ ي ــرة ،ت ـ ّـم توثي ــق تفاق ــم
عملي ــات القت ــل والخط ــف والنق ــل
غ ي ــر القانون ــي لألش ــخاص ومص ــادرة
األرا�ض ــي واملمتل ــكات وعملي ــات اإلخ ــاء
القس ــري» ف ــي تل ــك املناط ــق ،بم ــا فيه ــا
عفري ــن ورأس العي ــن وت ــل أبي ــض.
َ
ودعت باشيليت السلطات التركية إل ى
«اح ت ــرام القان ــون الدول ــي وضم ــان وق ــف
االنته ــاكات الت ــي ترتكبه ــا الجماع ــات
املس ــلحة الخاضع ــة لس ــيطرة تركي ــا
الفعلي ــة.».
فج ــاء رد وزارة الخارجي ــة التركي ــة
ً
س ــريعا ف ــي نف ــس الي ــوم الجمع ــة ،ع ب ــر
بي ــان رس ــم ي ،نف ــت في ــه مزاع ــم انتهاكات
حق ــوق اإلنس ــان ف ــي ش ــمال س ــوريا
ال ــواردة ف ــي تقري ــر اللجن ــة املس ــتقلة.
ً
ً
وقال ــت« :نرف ــض رفض ــا قاطع ــا املزاع ــم
الت ــي ال أس ــاس له ــا م ــن الصح ــة،
النته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان»
وم ــن جهت ــه َّ
وج ــه ح ــزب الوحـ ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
مذك ــرة مس ــهبة ح ــول تقري ــر اللجن ــة
املس ــتقلة إل ــى األم ــم املتح ــدة وبع ــض
منظمات ــه وهيئات ــه املعني ــة بس ــوريا،
ً
متضمن ــا انتق ــادات للتقري ــر وتوضي ــح
ً
جوان ـ ٍـب هام ــة أغفلته ــا اللجن ــة ،إضاف ــة
ـات واقتراح ــات ومطال ــب،
إل ــى مالحظ ـ ٍ
ً
ومرحب ــا بالتط ــور امللح ــوظ ف ــي التقري ــر
الجدي ــد لجه ــة توص ي ــف االنته ــاكات
والجرائ ــم ف ــي «عفري ــن ورأس العي ــن»
بجرائم حرب يرتكبها «الجيش الوطن ي
الس ــوري» تح ــت أعي ــن الحكوم ــة
التركي ــة.
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عفرين تحت االحتالل  ...تتمة

األساسية من كل ذلك توسيع وترسيخ
التغي ي ــر الديموغراف ــي ف ــي منطق ــة
عفري ــن ،»..،ونلخ ــص م ــا وثقت ــه خ ــال
ش ــهر أيل ــول ف ــي م ــا يل ــي:
التعدي عل ى السيادة السورية:
تق ــوم س ــلطات االحت ــال الترك ــي
بف ــرض التعام ــل بالل ي ــرة التركي ــة
ً
ب ــدال م ــن العمل ــة الس ــورية ف ــي كاف ــة
املعام ــات اإلداري ــة واملالي ــة والتجاري ــة،
وذل ــك بغ ــرض ف ــرض واق ــع جدي ــد ف ــي
املناط ــق املحتل ــة ومحاول ــة قط ــع عجل ــة
االقتص ــاد فيه ــا ع ــن باق ــي املناط ــق
الس ــورية؛ زد عل ــى ذل ــك رف ــع العل ــم
الترك ــي وص ــور الرئي ــس الترك ــي رج ــب
طي ــب أردوغ ــان ف ــوق معظ ــم املق ــرات
واملؤسس ــات العس ــكرية واملدني ــة.
قطع أشجار وحرق غابات:
ـران ف ــي جب ــل ه ــاوار
ت ــم افتع ــال ن ي ـ ٍ
 ش ــرق ي قري ــة آف ــراز -ناحي ــة مابات ــا،ي ــوم ،2020/8/31 :ألج ــل القض ــاء عل ــى
الغط ــاء النبات ــي املم ي ــز للمنطق ــة.
وقام ــت ميليش ــيا فيل ــق الش ــام
بقط ــع حوال ــي  /2000/ش ــجرة صنوب ــر
ف ــي الغاب ــة الواقع ــة بي ــن قريت ــي كي ــا و
زركا -بلب ــل ،بغي ــة التحطي ــب وصناع ــة
ً
الفح ــم ،خاص ــة لتحض ي ــر مس ــتلزمات
فص ــل الش ــتاء .وامليليش ــيات املتواج ــدة
ف ــي ق ــرى «جقماق ــا ،جنجلي ــا ،علم ــدارا»
– راج ــو تواص ــل بش ــكل يوم ــي قط ــع
األش ــجار ف ــي الجب ــال املحيط ــة به ــا.
اعتقاالت عشوائية وتعسفية:
ال تتوق ــف حم ــات االعتق ــاالت
بح ــق أبن ــاء عفري ــن ،املس ــنين منه ــم
ً
أيض ــا ،بحج ــة التعام ــل م ــع اإلدارة
الذاتية الس ــابق ةـ فقد طالت مواطنين
ُ
ك ـ ــرد ف ي قرى وبلدات «جلمة و هيكجة
و يالنق ــوز و ك ــورا– ناحي ــة جندي ــرس
وف ــي مركزه ــا ،بينه ــم رئي ــس املجل ــس
املحل ي وأعضاء فيه» و مابتا/معبطل ي
و بريمج ــه و بعدين ــا و قاس ــم -راج ــو،
ً
ترافق ــا بف ــرض غرام ــات مالي ــة عل ــى
املعتقلين وس ــلب أموال منهم أو س ــرقة
بع ــض محتوي ــات من ــازل يت ــم تفتيش ــها.
وقام ــت ميليش ــيا الجبه ــة الش ــامية
املس ــيطرة عل ــى ح ــي األش ــرفية-عفرين
باختط ــاف املواطن ــة الكردي ــة زين ــب
زوجة خليل عطار ،وذلك بعد مداهمة
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منزله ــا وس ــرقة بع ــض محتويات ــه ومبلغ
ـكان
 /2500/دوالر ،حي ــث اقتادوه ــا إل ــى م ـ ٍ
مجه ــول.
الفو�ض ى والفلتان:
بغي ــة توس ــيع نط ــاق الس ــيطرة
والنف ــوذ ل ــدى امليليش ــيات املس ــلحة
وس ــرقة األم ــاك العام ــة والخاص ــة،
يح ــدث اقتت ــال بينه ــا ،بي ــن ف ت ـ ٍـرة وأخ ــرى،
مث ــل م ــا ج ــرى بي ــن ميليش ــيا «ل ــواء
الس ــلطان س ــليمان ش ــاه -العمش ــات»
وميليش ــيا «ل ــواء الوق ــاص» املس ــيطرة
عل ــى قري ــة س ــنارة -ش ــيه ،حي ــث تمكن ــت
األخ ي ــرة م ــن الس ــيطرة عل ــى ت ــل جرن ــاز
األث ــري.
 تفج ي ــر ش ــاحنة مفخخ ــة وس ــطمدينة عفرين قرب دوار «كاوا حداد»،
ي ــوم األثني ــن 2020/9/14م ،ال ــذي أدى
إل ــى وق ــوع أض ــرار مادي ــة ومقت ــل /11/
ً
ش ــخصا بينه ــم أطف ــال وإصاب ــة حوال ــي
 /40/آخري ــن بج ــروح متفاوت ــة ،بعضه ــا
خط ي ــرة؛ كان بينه ــم الش ــهيد الش ــاب
ً
أحم ــد خلي ــل إس ــماعيل /27/عام ــا م ــن
أهال ــي قري ــة حب ــو  -مابات ــا م ت ــزوج وأب
لطفلي ــن ،والش ــهيد الطف ــل مصطف ــى
ً
محم ــد عي ــداوي  /14/عام ــا م ــن املك ــون
العرب ــي ف ــي قري ــة ت ــل طوي ــل -مدين ــة
عفري ــن.
 إط ــاق رص ــاص عش ــوائي ف ــيش ــارع الفي ــات وس ــط مدين ــة عفري ــن
بتاريخ 2020/9/19م ،أدى إل ى استشهاد
الطف ــل يوس ــف عثم ــان  /3/س ــنوات.
 صباح اليوم السبت 2020/9/26ماس ــتفاق أهال ــي قري ــة قاس ــم -راج ــو عل ــى
ـوت ضخ ــم نتيج ــة انفج ــار لغ ـ ٍـم
صـ ٍ
أرض زراعي ــة بالق ــرب م ــن مق ب ــرة
ضم ــن ٍ
القري ــة تح ــت ج ــرار زراع ــي كان يقوده ــا
املواط ــن نظم ــي حن ــان اس ــماعيل /69/
ً
عاما وبجانبه زوجته أمينة حسين من
ً
قرية شوربه /60/عاما ،والذي أدى إل ى
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إصاب ــة الزوجي ــن بج ــروح بليغ ــة.
ـتودع لألس ــلحة
 انفجار كبير بمس ـ ٍف ي قرية تل س ــلور -جنديرس ،فتس ــبب
بذع ــر وخ ــوف ش ــديد بي ــن األهال ــي،
دون اتض ــاح األس ــباب ،حي ــث أن م ــكان
االنفج ــار كان منش ــأة دواج ــن عائ ــدة
للمحام ــي حس ــين يازج ــي م ــن أهال ــي
القري ــة.
نهب واستيالء عل ى املمتلكات:
بغي ــة الضغ ــط عل ــى الس ــكان
ُ
الك ـ ــرد املتبقي ــن ف ــي عفري ــن ،ودفعه ــم
إل ــى الهج ــرة وال ن ــزوح ،يت ــم قط ــع داب ــر
عيش ــهم ومص ــادر أرزاقه ــم ،فعل ــى
س ــبيل املث ــال ال الحص ــر ،قام ــت
ميليش ــيا «ل ــواء الس ــلطان س ــليمان
ـدد
ش ــاه -العمش ــات» باالس ــتيالء عل ــى ع ـ ٍ
م ــن املح ــات وس ــط بل ــدة ش ــيه  -ش ــيخ
الحديد عائدة ألهاليها ،وذلك ملصلحة
متزعمه ــا املدع ــو «محم ــد الجاس ــم أب ــو
عمش ــة» ،ألج ــل افتت ــاح مرك ــز تج ــاري
فيه ــا بع ــد ترميمه ــا وتجهيزه ــا ،وكذل ــك
تق ــوم تل ــك املليش ــيات بالك ش ــف
عل ــى من ــازل املواطني ــن ف ــي الناحي ــة
بقص ــد معرف ــة ع ــدد القاطني ــن فيه ــا
م ــن الس ــكان األصليي ــن ،ليت ــم إس ــكان
املس ــتقدمين معه ــم أو إجباره ــم عل ــى
ت ــرك منازله ــم والس ــكن م ــع آخري ــن.
ً
 اس ــتكماال مل ــا تق ــوم ب ــه ميليش ــيا«الحم ــزات» املس ــيطرة عل ــى قري ــة
«دارك ي ــر» ،م ــن س ــرقة املمتل ــكات العام ــة
ً
والخاص ــة ،قام ــت مؤخ ــرا بس ــرقة كاف ــة
الكواب ــل الهاتفي ــة «األرضي ــة واملعلق ــة»
املمت ــدة بي ــن «مابات ــا» و «دارك ي ــر»،
وكذل ــك قط ــع كاف ــة األعم ــدة الهاتفي ــة
الخش ــبية وعل ــب التوزي ــع والب ــواري
املعدني ــة الخاص ــة بش ــبكة الهات ــف
الثاب ــت.
 قرية ماراته :يقوم املدعو «معتز»أح ــد قيادي ــي وإرهابي ــي ميليش ــيا «فرق ــة

الحم ــزات» املس ــيطرة عل ــى قري ــة
مارات ــه التابع ــة ملدين ــة عفري ــن ،بإجب ــار
أصح ــاب ث ــاث ج ــرارات زراعي ــة عل ــى
خدمت ــه بش ــكل يوم ــي ،دون أن يدف ــع
له ــم أي ــة أج ــور أو تكالي ــف مادي ــة ،حي ــث
يق ــوم أصح ــاب الج ــرارات بجل ــب ثالث ــة
صهاري ــج مي ــاه بش ــكل يوم ــي م ــن قري ــة
م ــازن ( )Gundî Mezinاملج ــاورة ،ألج ــل
س ــقاية قطي ــع ماش ــية ( 700رأس) عائ ــد
ل ــه ،حي ــث تبل ــغ كلف ــة نق ــل الصهري ــج
الواح ــد (10000ل.س) ،وكذل ــك يقوم ــوا
بنق ــل حط ــب األش ــجار الت ــي يقطعه ــا
املسلحون من حقول محيطة بالقرية
إل ــى أماك ــن تجمي ــع ع ــدة .واملدع ــو
«مع ت ــز» يق ــوم برع ــي قطي ــع املاش ــية
العائد له بشكل عشوائي بين األرا�ض ي
الزراعي ــة وحق ــول الزيت ــون العائ ــدة
ألهال ــي القري ــة ،وتق ــوم امليليش ــيات
ً
أيض ــا بس ــرقة كاف ــة الكواب ــل واألعم ــدة
الخش ــبية (الهاتفي ــة و الكهربائي ــة) م ــن
وس ــط القري ــة وف ــي وض ــح النه ــار.
 ف ــي بل ــدة كفرصف ــرة  -ناحي ــةجندي ــرس امليليش ــيات تف ــرض أت ــاوى
مالي ــة عل ــى موس ــم الزيت ــون الحال ــي
بنس ــبة  /%15/م ــن اإلنت ــاج ،وكذل ــك
ف ــرض غرام ــة مالي ــة مقداره ــا /10000/
ل.س عل ــى كل س ــيارة زراعي ــة (بي ــك آب)
ً
تنق ــل حم ــا م ــن غ ــراس الزيت ــون الت ــي
تش ــتهر به ــا البل ــدة ،وذل ــك بع ــد اجتم ـ ٍـاع
ملتزعم ــي ميليش ــيات «أح ــرار الش ــرقية»
و «ل ــواء الوق ــاص».
انتهاكات أخرى:
َ
 يعان ــي األهال ــي ف ــي ق ــرى (ك ري ــه،كي ــا ،زركا)  -ناحي ــة بلب ــل م ــن صعوب ــة
ومعان ــاة تأمي ــن مي ــاه الش ــرب ،بع ــد أن
قام ــت العصاب ــات اإلرهابي ــة بس ــرقة
مضخ ــة ومحتوي ــات محط ــة مف ــرق
رزكا ع ن ــد اجتياحه ــا ملنطق ــة عفري ــن
5
ف ــي آذار  ،2018ونف ــاذ مي ــاه

تقارير وأخبار

الوحـــــدة Yekîtî

إصدار جديد عن االنتهاكات واجلرائم املرتكبة يف عفرين

ً
اس ــتكماال لجه ــوده املس ــتمرة ف ــي
توثي ــق وفض ــح االنته ــاكات والجرائ ــم
املرتكب ــة ف ــي منطق ــة عفري ــن تح ــت
االحت ــال الترك ــي ،نش ــر ح ــزب الوحـ ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
ً
ً
إص ــدارا جدي ــدا باس ــم لجن ــة الثقاف ــة
واإلع ــام ،بتاري ــخ  15أيل ــول 2020م ،ع ب ــر
معرفات ــه عل ــى الش ــبكة العنكبوتي ــة
اإللكتروني ــة ،تح ــت عن ــوان (عفري ــن
تح ــت االحت ــال ،وثائ ــق وتقاري ــر ،كش ــف
وفض ــح االنته ــاكات والجرائ ــم) ،حي ــث
ً
ً
جاء ف ي تقديم اللجنة« :كشفا وفضحا
لتل ــك املوبق ــات والسياس ــات العدائي ــة،
وكذل ــك لل ــدور الترك ــي املري ــب والس ــلب ي
ف ــي املل ــف الس ــوري من ــذ بداي ــات األزم ــة،

وم ــدى خط ــورة تنظيم ــات القاع ــدة
وأخواتها من ميليشيات سورية إرهابية
أخ ــرى الت ــي ال ت ــزال تحظ ــى برعاي ــة
أنق ــرة ...واص ــل حزبن ــا عمل ــه السيا�س ــي
واإلعالم ــي ع ب ــر إص ــدار تصريح ــات
ون ــداءات ومذك ــرات وعش ــرات التقاري ــر
ع ــن عفري ــن وأهاليه ــا ،وكذل ــك أص ــدر
مكتبه اإلعالمي -عفرين وال زال تقارير
أس ــبوعية ع ــن األوض ــاع الس ــائدة ف ــي
املنطق ــة وخلفي ــات ممارس ــات وأفع ــال
سلطات االحتالل التركي ومرتزقتها من
ميليش ــيات تعم ــل تح ــت اس ــم «الجي ــش
وبغطاء من «ائتالف
الوطن ي الس ــوري»
ٍ
ق ــوى الث ــورة واملعارض ــة الس ــورية»
املهيم ــن علي ــه تنظي ــم اإلخ ــوان

رحلة ترفيهية بأحضان الطبيعة في برلين

بغي ــة م ـ ّـد جس ــور التواص ــل بي ــن
العوائ ــل الكردي ــة ف ــي ب ــاد االغ ت ــراب،
وكذل ــك الترفي ــه ع ــن النف ــس م ــن روتي ــن
الحي ــاة اليومي ــة ،أقام ــت منظم ــة
برلي ــن لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،ي ــوم
األح ــد 2020/9/20م ،رحل ــة ترفيهي ــة ف ــي
أحض ــان الطبيع ــة بالق ــرب م ــن مدين ــة
ً
ً
برلي ــن األملاني ــة ،تضمن ــت حف ــا فني ــا،
ب ــدأ بكلم ــة م ــن ن ــوروز حس ــو عض ــوة
املنظم ــة ،الت ــي رحب ــت بالحض ــور،
وتاله ــا كلم ــة عل ــي كم ــال عض ــو الهيئ ــة
القيادي ــة للح ــزب ،ال ــذي رك ــز فيه ــا عل ــى
ض ــرورة اس ــتمرار التواص ــل االجتماع ــي
بي ــن العوائ ــل الكردي ــة ،بغي ــة التع ــارف

والتق ــارب واالهتم ــام بالعل ــم والجي ــل
النا�ش ــئ واللغ ــة الكردي ــة ،واملس ــاعدة
فيم ــا بينه ــم .ث ــم ّ
قدم ــت فرق ــة زوزان
للفولكل ــور الك ــردي  -ف ــرع برلي ــن بع ــض
الدب ــكات الكردي ــة الجميل ــة ،عل ــى أنغ ــام
ع ــازف ال ب ــزق الفن ــان حني ــف ،والت ــي
نال ــت إعج ــاب الحض ــور ،وق ـ َّـدم الفن ــان
مح ــي الدي ــن قط ــو والفنان ــة الش ــابة
آواز بمس ــاعدة ع ــازف ال ب ــزق محم ــود
ديميج ــر باق ــة م ــن األغان ــي الوطني ــة
والقومي ــة.
ه ــذا ولقي ــت الرحل ــة ارتي ــاح
ً
الحض ــور عام ــة ،متمني ــن القي ــام
بالعدي ــد م ــن األنش ــطة األخ ــرى.

عفرين تحت االحتالل  ...تتمة

عفري ــن ،الت ــي ته ــدف لدفعه ــم إل ــى
ال ن ــزوح والهج ــرة خ ــارج املنطق ــة.
 ف ــي ي ــوم االثني ــن 2020/9/21متعرض ــت املواطن ــة الكردي ــة كلس ــتان
إيب ــش م ــن أهال ــي قري ــة ك ــورا -جندي ــرس
لالعت ــداء والض ــرب امل ب ــرح عل ــى أي ــادي
مجموع ــة مس ــتقدمين م ــن الغوط ــة
الذي ــن اس ــتولوا عل ــى منزله ــا الكائ ــن

ً
الب ئ ــر القدي ــم حالي ــا ،مم ــا يضط ــر
األهال ــي إل ــى ش ــراء مي ــاه الش ــرب م ــن آب ــار
الق ــرى املج ــاورة وبتكلف ــة 13000/ل.س/
للصهري ــج الواح ــد (بح ــدود 12
ً
برمي ــا) ،ف ــذاك التع ــدي عل ــى محط ــة
ً
املي ــاه وتخريب ــه ُي ع ــد واح ــدة م ــن مئ ــات
املمارس ــات الالإنس ــانية بح ــق أهال ــي
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املس ــلمين ف ــي س ــورية».
وأضاف ــت اللجن ــة« :م ــن جدي ــد
نض ــع بي ــن أي ــادي املهتمي ــن والباحثي ــن
ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي الس ــورية
منه ــا والعاملي ــة ،وكذل ــك أم ــام الق ــوى
السياس ــية الس ــورية بمخت ل ــف
مش ــاربها وحكوم ــات ال ــدول املعني ــة
بالوض ــع الس ــوري ،الفاعل ــة منه ــا
ً
خاص ــة ،واألم ــم املتح ــدة وهيئاته ــا
ً
ومؤسس ــاتها ...ه ــذا اإلص ــدار ال ــذي يضم وكش ــفها وتحدي ــد املس ــؤوليات ،س ــعيا
معظ ــم تل ــك الوثائ ــق الص ــادرة ع ــن لتحقي ــق الحري ــة والس ــلم واملس ــاواة.
------------حزبن ــا م ــن تاري ــخ  17آذار 2018م ولغاي ــة
يمكنك ــم الحص ــول عل ــى نس ــخة
التقري ــر «عفري ــن تح ــت االحت ــال
الكتروني ــة م ــن خ ــال الراب ــط:
( 25 -»)100تم ــوز 2020م».
www.yek-dem.com/?p=8885
عل ــى أم ــل االهتم ــام وإب ــراز الحقائ ــق

لقاء مشترك بين «التقدمي و الوحـدة» في برلين

انعق ــد لق ـ ٌـاء مش ــترك بي ــن حزب ــي
التقدم ــي و الوحـ ــدة» الكرديي ــن ف ــي
مدين ــة برلي ــن األملاني ــة ،ي ــوم الس ــبت
2020/9/5م ،إذ ض ــم وف ــد التقدم ــي (د.
صالح درويش عضو املكتب السيا�س ــي
ومس ــؤول الح ــزب ف ــي أورب ــا ،زردش ــت
عل ــي مس ــؤول منظم ــة برلي ــن ،د .حمي ــد
دروي ــش) ،أم ــا وف ــد الوحـ ــدة فض ــم (عل ــي
كم ــال عض ــو الهيئ ــة القيادي ــة ،مح م ــد
حس ــو مس ــؤول منظم ــة برلي ــن ،ع ب ــد
املل ــك ش ــيخ ي).
دار الحدي ــث بي ــن الجانبي ــن ح ــول
كيفي ــة تطوي ــر العم ــل املش ــترك
ً
وخصوص ــا ف ــي مدين ــة برلي ــن ،وح ــول

الح ــوارات الكردي ــة واس ــتقاللية الق ــرار
الك ــردي ف ــي س ــوريا وض ــرورة إيج ــاد
صيغ ــة نواف ــق بي ــن جمي ــع األط ــراف
الكردي ــة .كم ــا أ ك ــد املجتمع ــون عل ــى
ض ــرورة الحف ــاظ عل ــى اإلدارة الذاتي ــة
وتطويره ــا وتوف ي ــر الخدم ــات واألم ــان
بش ــكل أفض ــل.
وف ــي نهاي ــة اللق ــاء أك ــد الطرف ــان عل ــى
أهمية التنسيق املشترك واستمراره ف ي
مدين ــة برلي ــن وع ق ــد اللق ــاءات الدوري ــة
بي ــن الحزبي ــن وكذل ــك م ــع األح ــزاب
الكردي ــة والكردس ــتانية والس ــفارات
األجنبي ــة.

ـوم
ف ــي مدين ــة جندي ــرس ب ع ــد غيابه ــا لي ـ ٍ
واح ــد فق ــط بقص ــد زي ــارة أح ــد أقربائه ــا
ف ــي القري ــة ،ل ــدى عودته ــا ومطالبته ــا
له ــم بالخ ــروج م ــن امل ن ــزل.
وش ــدد املكت ــب اإلعالم ــي عل ــى
«أن املح ــاوالت املس ــتمرة واملتواصل ــة
لس ــلطات االحت ــال الترك ــي ف ــي كس ــر
إرادة أهال ــي عفري ــن الصامدي ــن وثنيه ــم

ع ــن مطالبته ــا باالنس ــحاب م ــن املنطقة
ً
ُ
وع ــودة امل هجري ــن قس ــرا إل ــى دياره ــم،
ً
ل ــن تنج ــح ب ــل س ــتزيدهم إص ــرارا عل ــى
مطالبه ــم وعل ــى الدف ــاع ع ــن عفري ــن
والنض ــال م ــن أج ــل إعادته ــا م ــع باق ــي
املناط ــق الس ــورية املحتل ــة إل ــى الس ــيادة
الوطني ــة وإدارة أهاليه ــا».
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لقاء مع برلمانية ألمانية في برلين
ع ق ــد وف ـ ٌـد م ــن ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) ض ــم (عل ــي كم ــال عض ــو الهيئة
القيادي ــة ،مح م ــد حس ــو مس ــؤول
منظم ــة برلي ــن ،أده ــم رش ــيد) ،ف ــي
مدين ــة برلي ــن األملاني ــة ،ي ــوم األربع ــاء
2020/9/2م ،لق ـ ًـاء م ــع «هيلي ــن أفري ــم
س ــومير» عض ــوة الب رمل ــان األملان ــي
وعض ــوة ح ــزب اليس ــار  Die Linkeو
«روزا آل» رئيس ــة املكت ــب.
دار الحدي ــث ح ــول االنته ــاكات
والجرائم اليومية املرتكبة ف ي «عفرين
و س ــري كاني ــه و ك ــري س ــب ي» م ــن قب ــل
ً
االحت ــال الترك ــي ومرتزقت ــه ،فض ــا ع ــن
ق ط ــع مي ــاه الش ــرب م ــن محط ــة عل ــوك

عن مليون مدني ف ي الحسكة واملناطق
املتاخم ــة.
وطال ــب الوف ــد م ــن «س ــومير» أن
يق ــوم ح ــزب اليس ــار األملان ــي بح ــث
ً
الحكوم ــة األملاني ــة ليك ــون له ــا دورا
ً
ً
إيجابي ــا ومؤث ــرا ف ــي املل ــف الس ــوري
ً
ً
ً
عام ــة والك ــردي خاص ــة ،إس ــوة بال ــدور
األمريك ــي والرو�س ــي والفرن�س ــي،
ولتضغ ــط عل ــى الحكوم ــة التركي ــة
لتق ــوم بااللتزام ــات املترتب ــة عليه ــا
كدول ــة احت ــال وف ــق األع ــراف الدولي ــة.
كم ــا طال ــب الوف ــد بالعم ــل
عل ــى إيص ــال املس ــاعدات اإلنس ــانية
للمناط ــق الكردي ــة مباش ــرة ولي ــس ع ــن

طري ــق تركي ــا أو غيره ــا.
كم ــا ت ــم الحدي ــث ح ــول مواق ــف
ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ومب ــادرة
مظل ــوم عب ــدي ،وت ــم تس ــليم م ل ــف
باللغ ــة األملاني ــة والعدي ــد م ــن
التقاري ــر األس ــبوعية الت ــي يصدره ــا

وه ــي دول ــة ديمقراطي ــة تحق ــق املواطن ــة
املتس ــاوية والعدال ــة االجتماعي ــة،
دس ــتورها ديمقراط ــي يحق ــق صيغ ــة
متط ــورة للعالق ــة بي ــن الالمركزي ــة الت ــي
تضم ــن ممارس ــة الش ــعب لس ــلطته
املباش ــرة واملركزي ــة ف ــي الش ــؤون
األساس ــية ...الح ــل السيا�س ــي ه ــو
املخ ــرج الوح ي ــد م ــن األزم ــة الس ــورية...
االل ت ــزام بإيج ــاد ح ــل ديمقراط ــي ع ــادل
للقضي ــة الكردي ــة ف ــي س ــوريا وف ــق
العه ــود واملواثي ــق الدولي ــة واإلق ــرار
الدس ــتوري بحقوقه ــم ،وبالحق ــوق
القومي ــة للس ــريان األش ــوريين وجمي ــع
املكون ــات الس ــورية ضم ــن وح ــدة
س ــوريا وس ــيادتها اإلقليمي ــة ...اإلدارة
الذاتي ــة لش ــمال وش ــرق ي س ــوريا ض ــرورة
موضوعي ــة وحاج ــة مجتمعي ــة متعلقة
بظ ــروف الب ل ــد وحاج ــات املنطق ــة
الت ــي أنتجته ــا األزم ــة الراهن ــة ،وم ــن
امله ــم االس ــتفادة م ــن تجرب ــة اإلدارة
ً
ً
الذاتي ــة إيجاب ــا وس ــلبا ،كش ــكل م ــن
أش ــكال س ــلطة الش ــعب ف ــي املناط ــق،
ينبغ ــي تطوي ــره عل ــى املس ــتوى الوطن ــي
العام ...الجيش الس ــوري هو املؤسس ــة

الوطنية العامة الت ي ينحصر بها حمل
السالح وال تتدخل بالسياسة .وينبغ ي
أن تك ــون ق ــوات س ــورية الديمقراطي ــة،
الت ــي أس ــهمت بش ــكل ج ــدي ف ــي الح ــرب
عل ــى اإلره ــاب وم ــا ت ــزال تعم ــل عل ــى
تعزي ــز العي ــش املش ــترك؛ منخرط ــة
ضم ــن ه ــذه املؤسس ــة عل ــى أس ــاس صي ــغ
وآلي ــات يت ــم التواف ــق عليه ــا).
واتف ــق الطرف ــان عل ــى تعزي ــز
التواص ــل والتنس ــيق عل ــى املس ــتوى
السيا�س ي العام ،وعل ى مستوى العمل
املباش ــر؛ وأك ــدا عل ــى ض ــرورة العم ــل
املشترك لضمان إشراك مجلس سوريا
الديمقراطي ــة ف ــي العملي ــة السياس ــية
بكاف ــة تفاصيله ــا وعل ــى رأس ــها اللجن ــة
الدس ــتورية الس ــورية.
وعق ــب التوقي ــع ،أعلن ــت وزارة
الخارجي ــة الروس ــية ع ــن اجتم ــاع
«س ــيرغ ي الف ــروف» ،ب ــكل م ــن «ق ــدري
جمي ــل» و «إله ــام أحم ــد» ف ــي موس ــكو،
وذك ــرت أن االجتم ــاع بح ــث بش ــكل
مفص ــل القضاي ــا امللح ــة للتس ــوية
السورية ،ف ي سبيل التوصل إل ى اتفاق
ش ــامل بي ــن األط ــراف الس ــورية ،عل ــى
أس ــاس ق ــرار مجل ــس األم ــن ./2254/

ولك ــن أنق ــرة ب ــدت منزعج ــة م ــن ذاك
التفاه ــم واجتم ــاع الف ــروف م ــع إله ــام
أحم ــد ،إذ أص ــدرت الخارجي ــة التركي ــة
ً
بيان ــا دع ــت في ــه موس ــكو إل ــى تجن ــب
خطوات تخدم «أجندات» قوات سوريا
الديمقراطيةَّ ،
وعب رت عن «قلقها» من
لوفد مقرب منها عل ى
استقبال روسيا ٍ
ـتو ع ـ ٍـال ،حي ــث كان ف ــي الي ــوم التال ــي
مس ـ ٍ
وف ــد ترك ــي برئاس ــة س ــادات أون ــال نائ ــب
وزير الخارجية قد وصل إل ى العاصمة
موس ــكو ،للتباح ــث ف ــي األزمتي ــن
ً
الس ــورية والليبي ــة ،وأض ــاف بن ــدا
ً
جدي ــدا عل ــى ج ــدول أعمال ــه ف ــي لقاءات ــه
م ــع نظرائ ــه ال ــروس ،وه ــو اس ــتقبال
موس ــكو للزعيم ــة «إله ــام أحم ــد».
ولف ــت ق ــدري جمي ــل ف ــي تصري ــح
لصحيف ــة الش ــرق األوس ــط إل ــى أن
«توقي ــع االتف ــاق أملت ــه الظ ــروف
ً
املوضوعي ــة جغرافي ــا لجه ــة أن
العاصمة الروسية مناسبة للطرفين،
ً
فض ــا ع ــن اإلرادة السياس ــية الت ــي
تعك ــس تفضي ــل إنج ــاز اتف ــاق م ــن ه ــذا

مذكرة تفاهم  ...تتمة

مكت ــب عفري ــن لح ــزب الوح ــدة ح ــول
االنته ــاكات املمنهج ــة الت ــي تمارس ــها
تركي ــا ومرتزقته ــا ،وم ــن جانبه ــا وع ــدت
«س ــومير» بالعم ــل ف ــي ه ــذا املج ــال وع ــدم
ت ــرك دول ــة االحت ــال الترك ــي م ــن دون
عق ــاب نتيج ــة انتهاكاته ــا الجس ــيمة.

الن ــوع ف ــي روس ــيا ،ولي ــس ف ــي بل ــد آخ ــر».
وق ــال إن الجان ــب الرو�س ــي «أع ــرب ع ــن
تأييد وارتياح لالتفاق ،ووعد بدعمه»،
وقل ــل جمي ــل م ــن أهمي ــة االعتراض ــات
التركي ــة عل ــى تمثي ــل املك ــون الك ــردي،
وق ــال إن «موس ــكو والقاه ــرة ملتزمت ــان
بحض ــور املنص ــات املختلف ــة ،ول ــن
يك ــون بمق ــدور أنق ــرة عرقل ــة ذل ــك».
ه ــذا ،ورغ ــم الرض ــا الواضح لروس ــيا
م ــن مذك ــرة التفاه ــم املوقع ــة ورعايته ــا
بشكل مستتر ،ولكنها ال تتوانى
لها وإن
ٍ
من ــذ س ــنوات ع ــن إط ــاق تصريح ــات
ً
تحذيري ــة أحيان ــا ع ــن «إنش ــاء كي ــان
غ ي ــر ش ــرع ي» أو ت ص ــف اإلدارة الذاتي ــة
ب ـ «الكي ــان االنفصال ــي» وق ــوات س ــوريا
الديمقراطية بأنها تهدد س ــيادة س ــوريا
ووح ــدة أراضيه ــا ،تح ــت تأث ي ــر التن ــازع
بينه ــا وبي ــن الوالي ــات املتح ــدة األمريكية
الت ــي الت ــزال تتم ت ــع بس ــيطرة ونف ــوذ
واس ــع ف ــي مناط ــق ش ــرق الف ــرات ،لتته ــم
أمري ــكا ب ـ «تقس ــيم س ــوريا وانته ــاك
القان ــون الدول ــي».
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زيارة مثرية للجدل ومطالبات بإقالة وعزل القاضي «سبانو»

رئي ــس املحكم ــة األوروبي ــة لحق ــوق
اإلنس ــان ،القا�ض ــي روب ــرت راجن ــار
س ــبانو – إيس ــلندي إيطال ــي زار تركي ــا
ً
ف ــي ي ــوم الخمي ــس 2020/9/3م ،تلبي ــة
لدع ــوة افتت ــاح الع ــام القضائ ــي ،وعق ــد
اجتماع ــات رس ــمية ،م ــن بينه ــا م ــع
الرئي ــس رج ــب طي ــب أردوغ ــانُ ،
وم ن ــح
درج ــة الدكت ــوراة الفخري ــة م ــن جامع ــة
اس ــتنبول ،كم ــا زار مدين ــة ماردي ــن-
جن ــوب ش ــرق ي تركي ــا ،حي ــث اجتم ــع م ــع
رئي ــس بلديته ــا – عض ــو ح ــزب العدال ــة
والتنمية الحاكم والذي تم تعيينه من
ُ
ً
قب ــل أردوغ ــان ب ــدال ع ــن رئيس ــها امل ق ــال
واملنتخ ــب م ــن قب ــل املواطني ــن ،والتق ــط
مع ــه ص ــور تذكاري ــة ،وكذل ــك م ــع رئي ــس
نقاب ــة محام ــي ماردي ــن ودون أن يجتم ــع
م ــع نظيرته ــا ف ــي مدين ــة آمد/دي ــار بك ــر
والت ــي تعت ب ــر م ــن النقاب ــات الكب ي ــرة ف ــي
تركي ــا.
تلق ــت الزي ــارة موج ــة انتق ــادات م ــن
الداخ ــل الترك ــي ،فحس ــب العربية.ن ــت

 9س ــبتمبر/إيلول 2020م ،رئيس ــة هيئ ــة
حق ــوق اإلنس ــان ف ــي تركي ــا ش ــيبنيم
ك ــورور فينكان�س ــي ،طالب ــت «روب ــرت
س ــبانو» باالس ــتقالة بس ــبب زيارت ــه إل ــى
أنق ــرة ،ووصفته ــا بأنه ــا كان ــت تش ــبه
«ع ــرض الدم ــى املوال ــي للحكوم ــة».
كم ــا قال ــت فينكان�س ــي« :إن س ــبانو
التق ــى فق ــط باملس ــؤولين الحكوميي ــن
واملؤسس ــات الحكومي ــة بينم ــا تجاه ــل
طلب ــات عق ــد اجتماع ــات م ــع مس ــؤولين
م ــن منظم ــات حق ــوق اإلنس ــان ف ــي
الب ــاد» .كم ــا أضاف ــت أن هن ــاك دع ــوات
مط ــردة ومتنامي ــة إلقال ــة س ــبانو ،لك ــن
رئي ــس املحكم ــة األوروبي ــة لحق ــوق
اإلنس ــان يرف ــض القي ــام بذل ــك ،ث ــم
«ينبغ ــي عل ــى املحكم ــة أن تناق ــش
وتدع ــو إل ــى اس ــتقالته» .وتابع ــت
«عندم ــا تنته ــك الحي ــاد واالس ــتقاللية،
ف ــإن جمي ــع األح ــكام س ــتكون عليه ــا
عالم ــات اس ــتفهام».
وج ــاءت الزي ــارة ف ــي وق ـ ٍـت يش ــتد في ــه
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قم ــع حري ــة ال ــرأي والتعب ي ــر ٌوت نته ــك
نطاق واسع داخل
حقوق اإلنسان عل ى ٍ
تركي ــا.
ومن جهتها استنكرت  /16/منظمة
مدنية وحقوقية ،بينها (مركز ليكولين
للدراس ــات واألبح ــاث القانوني ــة -أملاني ــا،
الهيئ ــة القانوني ــة الكردي ــة ،جمعي ــة
الش ــعوب امله ــددة  -ف ــرع أملاني ــا) ف ــي بي ــان
لها بتاريخ 2020/9/8م ،زيارة سبانو إل ى
تركي ــا ،قائل ـ ًـةّ :
«نعب ــر ع ــن أملن ــا العمي ــق
واس ــتنكارنا واس ــتيائنا الش ــديد إزاء
كل تفاصي ــل زي ــارة الس ــيد س ــبانو إل ــى
ً
تركي ــا ،كم ــا نعت ب ــر تل ــك الزي ــارة جريم ــة
م ــن منطل ــق أنه ــا دع ــم وتقدي ــر وتكري ــم
وتش ــجيع للجريم ــة واملجرمي ــن،
ً
والزي ــارة نراه ــا عاراعل ــى جبي ــن املحكم ــة
األوربي ــة ومجل ــس أوروب ــا ككل وممثل ــي
ً
القان ــون وحق ــوق اإلنس ــان عموم ــا،
وأق ــل خط ــوات ت ــدارك ذاك الع ــار
الواجب ــة ه ــي ف ــي ع ــزل القا�ض ــي س ــبانو
والتح ـ ّـرك بجدي ــة ومس ــؤولية حي ــال
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ً
تركي ــا وتحدي ــدا أردوغ ــان ونظام ــه».
وانتق ــدت تل ــك املنظم ــات الزي ــارة
ً
ً
جمل ــة وتفصي ــا ،ألنه ــا ج ــاءت إل ــى دول ـ ٍـة
تحت ــل ص ــدارة قائم ــة الدع ــاوى املقام ــة
ضده ــا بخص ــوص إجرامه ــا وانتهاكاته ــا
ف ــي مج ــال حق ــوق االنس ــان والحري ــات،
وكذل ــك قب ــول دكت ــوراه فخري ــة م ــن
جامع ـ ٍـة مارس ــت جمل ــة م ــن االنته ــاكات
الس ــافرة والثابت ــة بح ــق عدي ــد
األكاديميي ــن لديه ــا إرض ـ ًـاء للس ــلطة
والس ــلطان ،وزي ــارة رئي ــس بلدي ــة
اغتص ــب ه ــو وحزب ــه الحاك ــم تمثي ــل
ً
البلدي ــة اغتصاب ــا م ــن ممثله ــا وممثليه ــا
الش ــرعيين املنتخبي ــن م ــن الش ــعب،
وغيره ــا م ــن األس ــباب.

وفد من محامي كوباني في مكتب «الوحـدة»
بتاري ــخ  2020/9/13زار وف ــد لجن ــة
محام ــي كوبان ــي مكت ــب ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) ،وذل ــك ف ــي إط ــار املس ــاع ي
والجهود الت ي تقوم بها اللجنة الخاصة
لدع ــم ومتابع ــة وح ــدة ص ــف الحرك ــة
الكردي ــة ف ــي س ــوريا والح ــوارات الجاري ــة
بين بعض أطرافها .حيث أكد الطرفان

مرص يف مواجهة  ...تتمة

القضي ــة الفلس ــطينية وف ــق ق ــرارات
مجل ــس األم ــن ذات الصل ــة ومب ــدأ ح ــل
الدولتي ــن ومب ــادرة الس ــام العربي ــة،
ً
ودع ــا للتوق ــف تمام ــا ع ــن أي خط ــوات
أحادي ــة م ــن ش ــأنها تقوي ــض ف ــرص
إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة
عل ــى ح ــدود الراب ــع م ــن يوني ــو 1967
وعاصمته ــا الق ــدس الش ــرقية.
كم ــا تط ــرق إل ــى قضاي ــا َم صري ــة
ً
وعربي ــة أخ ــرى ،مرك ــزا عل ــى التدخ ــات
التركي ــة ف ــي ش ــؤون بل ــدان عربي ــة،
وق ــال« :رأين ــا ورصدن ــا ،كم ــا رأى ورص ــد
الجمي ــع ،التدخ ــات التركي ــة املزعزع ــة
الس ــتقرار ليبي ــا ،والت ــي تنط ــوي عل ــى
ممارس ــات م ــن ش ــأنها إطال ــة الص ــراع،

عل ى أهمية الحوارات الكردية وضرورة
أن تكون جامعة وبمش ــاركة واس ــعة من
املس ــتقلين ،بغي ــة تش ــكيل مرجعي ــة
سياس ــية تمث ــل الجمي ــع ب ــدون اس ــتثناء
أح ــد ف ــي االس ــتحقاقات السياس ــية
القادم ــة.

لي ــس ف ــي ليبي ــا فق ــط ،ولك ــن ف ــي املنطقة
بأس ــرها ،وم ــن ذل ــك انخ ــراط تركي ــا
املوث ــق ف ــي نق ــل املرتزق ــة والعناص ــر
اإلرهابي ــة م ــن األرا�ض ــي الس ــورية ،ف ــي
مس ــع ى الستنس ــاخ أوض ــاع أنش ــأها
التدخل التركي ف ي سوريا عل ى الساحة
الليبي ــة ،ضارب ــة باملواثي ــق واألع ــراف
ً
الدولي ــة ع ــرض الحائ ــط ،س ــعيا وراء
أم ــل زائ ــف باس ــتعادة م ــاض ل ــم يحم ــل
ملنطقتن ــا س ــوى ع ــدم االس ــتقرار».
وش ــدد عل ــى أن مص ــر ل ــن تق ــف مكتوف ــة
األي ــدي ف ــي مواجه ــة أطم ــاع تركي ــة
تتب ــدى ف ــي ش ــمال الع ــراق وس ــوريا
وليبي ــا بش ــكل خ ــاص.
وحي ــال األزم ــة الس ــورية أض ــاف
ش ــكري« :التدخ ــات التركي ــة الس ــافرة

– الت ــي يمك ــن وصفه ــا بحال ــة االحت ــال
 مس ــتمرة ف ــي س ــوريا ،ونؤك ــد هن ــاً
مجددا أنه ال بديل الس ــتئناف العملية
ً
السياس ــية به ــا ،وص ــوال للتس ــوية
ً
الس ــلمية الش ــاملة ،تنفي ــذا لق ــرارات
مجل ــس األم ــن ذات الصل ــة».
وع ــن االعت ــداءات التركي ــة عل ــى
ش ــمال الع ــراق ،ق ــال ش ــكري« :نعي ــد
التأكيد عل ى دعمنا الكامل لجمهورية
الع ــراق الش ــقيقة ف ــي مواجه ــة
االعت ــداءات التركي ــة املس ــتمرة عل ــى
حدوده ــا ،معلني ــن تضامنن ــا الكام ــل
م ــع الحكوم ــة العراقي ــة ف ــي أي إج ــراءات
تتخذه ــا ف ــي مواجه ــة ه ــذه التدخ ــات
الس ــافرة».
وف ــي خت ــام كلمت ــه أك ــد الوزي ــر

ش ــكري عل ــى إيم ــان مص ــر الت ــام بأهمية
تدعي ــم كاف ــة أط ــر العم ــل العرب ــي
املش ــترك واإليم ــان بأهميته ــا ملس ــتقبل
دول املنظوم ــة العربي ــة.
ُوي ذك ــر أن مص ــر ط ـ ّـورت عالقاته ــا
م ــع اليون ــان وق ب ــرص وثم ــة تفاه ــم بينه ــا
ح ــول التنقي ــب ع ــن الغ ــاز ف ــي مي ــاه
املتوس ــط ،ووقع ــت مص ــر اتفاقي ــة
ترس ــيم الح ــدود البحري ــة م ــع اليون ــان،
مم ــا ش ــكل عقب ــة أساس ــية أم ــام أطم ــاع
تركي ــا ف ــي التنقي ــب ع ــن الغ ــاز ف ــي املي ــاه
القبرصي ــة ف ــي إط ــار احتالله ــا للق ب ــرص
الش ــمالية م ن ــذ ع ــام 1975م ،وأم ــام
محاوالته ــا لتوس ــيع نفوذه ــا وتعزي ــز
دزره ــا ف ــي ش ــمال أفريقي ــا وش ــرق
املتوس ــط .
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مجتمع

«لينا» من طفلة مهاجرة إلى محامية متفوقة في لندن
م ــن ب ل ــد األزم ــات س ــوريا ،اضط ــرت
األس ــرة للهجرة إل ى الخارج عام 1997م،
فاس ـ ّ
ـتقر به ــا الترح ــال ف ــي مدين ــة أثني ــا
اليوناني ــة ،وكان ــت لين ــا آل ش ــيخو
بن ــت صبح ــي و أمين ــة م ــن موالي ــد
1996/1/10م جندي ــرس – عفري ــن
طفل ــة صغ ي ــرة مهاج ــرة ،وج ــدت نفس ــها
بي ــن مجتم ـ ٍـع أوروب ــي؛ ك ب ــرت وأتقن ــت
اللغ ــة اليوناني ــة ونال ــت الش ــهادة
الثانوي ــة ع ــام 2014م ،فدخل ــت جامع ــة
أثين ــا ( -)Panteion Unıversıtyقس ــم
العل ــوم السياس ــية؛ إذ نهل ــت لهجته ــا
الكردي ــة العفريني ــة م ــن أبويه ــا ،ف ــي
كن ــف أس ــرة وطني ــة مع ت ــزة بأصوله ــا
وحامل ــة ِل َه ــم ِ الدف ــاع ع ــن قضي ــة ش ــعبها
الك ــردي العادل ــة ومس ــاعدة أبنائ ــه ف ــي

ب ــاد املهج ــر بم ــا أمك ــن.
بس ــبب األزم ــة االقتصادي ــة الت ــي
َّ
حل ــت باليون ــان ،اضط ــرت األس ــرة
ً
م ــرة أخ ــرى للهج ــرة إل ــى بريطاني ــا ع ــام
2015م ،وحص ــل أفراده ــا عل ــى اإلقام ــة
فيه ــا كالجئي ــن س ــوريين ،وف ــي مدين ــة
لن ــدن حصل ــت الش ــابة املتألق ــة
لين ــا ب ــدورة 2017-2016م عل ــى ش ــهادة
معه ــد االقتص ــاد ( )Businessوأتقن ــت
اإلنكليزي ــة ،ولكنه ــا جاه ــدت لتحص ــل
عل ى رغبتها ف ي دراسة الحقوق ،فدخلت
كلي ــة جامع ــة (Middlesex University
 ،)in Law With Criminologyوتخرجت
منه ــا ه ــذا الع ــام محامي ــة – ف ــرع عل ــم
الجريم ــة.
تن ــوي املحامي ــة لين ــا متابع ــة

دراس ــتها ،لتحص ــل عل ــى درج ــة
املاجس ــتر ،وه ــي الت ــي تتطل ــع ألن تك ــون
مدافعة عن حقوق اإلنسان والشعوب
ف ــي محاك ــم ومنظم ــات دولي ــة مرموق ــة،
الس ــيما وأن ذاك الحل ــم اق ت ــرب م ــن
الحقيق ــة ف ــي مخيلته ــا ،ل ــدى زيارته ــا
م ــع بع ــض زمالئه ــا الط ــاب ف ــي جول ـ ٍـة
تدريبي ــة بإش ــراف أس ــتاذتهم وبتكل ي ــف

م ــن الجامع ــة إل ــى املحكم ــة األوروبي ــة
لحق ــوق اإلنس ــان ومجل ــس أوروب ــا
املعن ي بحقوق اإلنس ــان والديمقراطية
وس ــيادة القان ــون والب رمل ــان األوروب ــي ف ــي
مدين ــة ستراس ــبورغ الفرنس ــية.
بدورنا نتقدم إليها ولجميع الطلبة
املتفوقي ــن بأح ـ ّـر التهان ــي والتبري ــكات،
متمني ــن له ــم دوام التوفي ــق والنج ــاح.

الشخصية الوطنية والثقافية شيخ محمد برِمجه يرحل إلى جوار به
نع ــى املكت ــب اإلعالم ــي – عفري ــن
ـزن وأ�س ــى
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) بح ـ ٍ
ش ــديدين ،املناض ــل والش ــخصية
الوطني ــة والثقافي ــة ش ــيخ محم ــد
برمج ــه ب ــن رش ــيد محم ــود ،م ــن موالي ــد
ٍ
بل ــدة راج ــو -منطق ــة عفري ــن ع ــام
1955م ،الذي توف ي صباح يوم الخميس
 3أيل ــول 2020م ،ف ــي مش ــفى بمدين ــة آدي
يام ــان -تركي ــا ،ب ع ــد أن أصاب ــه ف ي ــروس
كورون ــا ،وكان ق ــد أعل ــن عل ــى صفحت ــه
دخول ــه املش ــفى ف ــي  13آب املا�ض ــي.
وذك ــر املكت ــب« :تتلم ــذ ف ــي م ــدارس
مدين ــة عفري ــن ون ــال الش ــهادة الثانوي ــة
الش ــرعية ،فدخ ــل كلي ــة الحق ــوق
بجامع ــة دمش ــق دون أن يتخ ــرج منه ــا؛
وترب ــى الراح ــل وأش ــقائه عل ــى املب ــادئ
الوطني ــة والقي ــم اإلنس ــانية املثل ــى،
وعل ــى ح ــب العل ــم والثقاف ــة والدف ــاع

ع ــن قضي ــة الش ــعب الك ــردي العادل ــة،
ف ــي كن ــف والده ــم ال ــذي كان م ــن الرعي ــل
األول ف ــي صف ــوف الحرك ــة الوطني ــة
الكردي ــة ف ــي س ــوريا؛ فانتس ــب الفقي ــد
إل ــى صف ــوف حزبن ــا أوائ ــل س ــبعينيات
ً
الق ــرن املا�ض ــي وظ ــل ملتزم ــا ب ــه إل ــى
ـوم ف ــي حيات ــه ،إذ تم ي ــز بالنش ــاط
آخ ــر ي ـ ٍ
والحيوي ــة وال ــروح املرح ــة وبعالقات ــه
االجتماعي ــة والثقافي ــة الواس ــعة،
سـ ً
ـواء ف ــي عفري ــن أو حل ــب ودمش ــق».
وأض ــاف» «كان م ــن مؤس�س ــي
«مؤسس ــة تعلي ــم وحماي ــة اللغ ــة
الكردي ــة ف ــي س ــوريا» ع ــام 2006م ،وتعل ــم
لدي ــه املئ ــات م ــن محب ــي وط ــاب اللغ ــة
الكردي ــة ،وبزواج ــه م ــن األخ ــت «ك ــوي»
ابن ــة ش ــقيق الراح ــل عثم ــان ص ب ــري
ً
س ــاهم ف ــي بق ــاء منزل ــه بدمش ــق م ــزارا
للضي ــوف ومحب ــي اللغ ــة الكردي ــة

تكريم طالب ناجحين ومتفوقين

ً
م ن ــذ أك ث ــر م ــن ثالثي ــن عام ــا ،تق ــوم
منظم ــات ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ف ــي
الداخ ــل والخ ــارج ،وعل ــى ض ــوء منهج ــه
ف ــي دع ــم وتش ــجيع العل ــم واملعرف ــة،
ً
نظ ــرا ألهميتهم ــا ف ــي تط ــور الش ــعوب
وازدهاره ــا وف ــي تح ــرر اإلنس ــان م ــن
الجه ــل والتخل ــف ،بتكري ــم الطلب ــة
الناجحي ــن ف ــي ش ــهادتي التعلي ــم
األسا�س ــي والثانوي ــة العام ــة ،بم ــا أمك ــن.

فف ــي ه ــذا الع ــام قام ــت منظم ــة
الح ــزب بمدين ــة حل ــب بتكري ــم أك ث ــر م ــن
 /125 /طال ــب وطالب ــة م ــن الناجحي ــن
واملتفوقي ــن ف ــي الش ــهادتين اإلعدادي ــة
والثانوي ــة م ــن أبن ــاء منطق ــة عفري ــن،
ّ
وقدم ــت له ــم هداي ــا رمزي ــة ،وهنأته ــم
وتمن ــت له ــم املزي ــد م ــن التف ــوق
والنجاح ــات .وذل ــك وس ــط ارتي ــاح وف ــرح
أهاليه ــم.

ولعق ــد اللق ــاءات والن ــدوات الثقافي ــة
وا لسياس ــية».
ً
موضح ــا« :بع ــد ان ــدالع األح ــداث
ف ــي ع ــام 2011م ،هاج ــر م ــع أس ــرته م ــن
دمش ــق إل ــى تركي ــا ،ليس ــتقر ف ــي بل ــدة
عائل ــة ص ب ــري (كولكي ــه  -كختي ــه) -والية
آدي يام ــان خ ــال الس ــنوات املنصرم ــة،
ولي ــوراى جثمان ــه ال ث ــرى ف ــي مقبرته ــا-
ي ــوم وفات ــه -دون مراس ــم وداع معت ــادة
بس ــبب جائح ــة كورون ــا».
ً
ُوي ذك ــر أيض ــا ،أن الفقي ــد كان
يش ــارك ف ــي النش ــاطات السياس ــية
املعارض ــة ،وف ــي الوقف ــات االحتجاجي ــة
أم ــام محكم ــة أم ــن الدول ــة العلي ــا
ً
بدمش ــق ،تضامن ــا م ــع املعتقلي ــن
السياس ــيين ،وكان يش ــارك بج ــدارة
ف ــي إحي ــاء أعي ــاد نـ ــوروز وتنظيمه ــا
بدمش ــق ،إذ س ــار ف ــي مقدم ــة املحتجي ــن
وف ــي الدرباس ــية قام ــت منظم ــة
الح ــزب بتكري ــم الط ــاب الثالث ــة
األوائ ــل ف ــي الش ــهادة الثانوي ــة العلمي ــة
عل ــى مس ــتوى البل ــدة ،بزي ــارة وف ــد إل ــى
منازله ــم وتهنئته ــم.
وأعلن ــت منظم ــة إقلي ــم كردس ــتان
ً
ُ
الع ــراق أس ــماء  /21/طالب ــا م ــن ك ـ ــرد
س ــوريا تفوق ــوا ف ــي امتحان ــات الش ــهادة
ً
ً
الثانوي ــة وتمن ــت له ــم قب ــوال جامعي ــا
يحق ــق رغباته ــم.

أم ــام القص ــر الجمه ــوري ع ــام 1986م
ُ
بس ــبب من ــع الس ــلطات للك ـ ــرد م ــن
ً
االحتف ــال بعيده ــم؛ إضاف ــة إل ــى أن
منزل ــه ف ــي عفري ــن وحل ــب ودمش ــق كان
ً
مكان ــا لالجتماع ــات واللق ــاءات وتوزي ــع
املنش ــورات والس ــتقبال السياس ــيين
ُ
الك ـ ــرد الهاربي ــن م ــن بط ــش الس ــلطات
التركي ــة ُب ع ي ــد انق ــاب كنع ــان إيفري ــن
ف ــي إيل ــول ع ــام 1980م.
نتق ــدم بأح ـ ّـر التع ــازي إل ــى عائل ــة
الفقي ــد ومحبي ــه ورفاق ــه ،س ــائلين
املول ــى أن يغم ــده بواس ــع رحمت ــه.
نتق ــدم بأح ـ ّـر التهان ــي والتبري ــكات
إل ــى كاف ــة الطلب ــة الناجحي ــن
واملتفوقي ــن ف ــي تحصيله ــم العلم ــي
ونتمن ــى له ــم دوام التق ــدم والنج ــاح.

فكر ورأي
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قراءة عن حزب الوحـدة (يكيتي) يف سوريا ...سياساته ومواقفه
المحامي إبراهيم عباس

ح ــزب الوحـ ــدة الديمقراط ــي الك ــردي
ف ــي س ــوريا (يكيت ــي) ه ــو ح ـ ٌ
ـزب ك ـ ٌّ
ـردي،
يؤم ـ ُـن بالنض ــال الس ــلم ي والتعددي ــة
السياس ــية ف ــي الب ــاد ،ويناض ــل
بالوس ــائل الس ــلمية املش ــروعة لين ـ َ
ـال
َ
َ
الش ـ ُ
ـعب الك ـ ُّ
ـردي حقوق ــه املش ــروعة ف ــي
إط ــار وح ــدة الب ــاد ،حي ــث ي ــرى الح ــزب
أن م ــن ح ــق كل ش ــعوب العال ــم التمت ــع
بحقوقه ــا املش ــروعة الت ــي ّ
أقرته ــا مب ــادئ
األم ــم املتح ــدة واإلع ــان العالم ــي
لحق ــوق اإلنس ــان والعه ــود واملواثي ــق
الدولي ــة.
َ
يرف ــض ح ــزب الوحـ ــدة تدخ ــل ال ــدول
ف ــي ش ــؤون ال ــدول األخ ــرى ،كم ــا يرف ــض
كل ش ــكل م ــن أش ــكال التدخ ــل ف ــي
س ــورية ،ويرف ــض الح ــزب االرتم ــاء ف ــي
أحض ــان املح ــاور السياس ــية الخارجي ــة
أو التبعي ــة له ــا ،فغاي ــة الح ــزب ه ــي
البح ــث ع ــن بن ــاء الش ــخصية الكردي ــة
الس ــورية ،دون نس ــيان االح ت ــرام
املتب ــادل م ــع بقي ــة األح ــزاب ف ــي األج ــزاء
الكردس ــتانية األخ ــرى ،كم ــا يرف ــض
الح ــزب أن يقب ــض امل ــال السيا�س ــي م ــن
ط ــرف كردس ــتاني أو م ــن جه ــة خارجي ــة،
لس ــبب بس ــيط وواض ــح ،أال وه ــو أن
كل م ــن يدف ــع ل ــك امل ــال ال يدف ــع لس ــواد
ً
عيني ــك أو حب ــا ب ــك أو ألن ــه جمعي ــة
ً
خيري ــة ،ب ــل يدف ــع ك ــي تك ــون تابع ــا ل ــه
ً
وم ــرددا خطاب ــه السيا�س ــي ،وك ــي تبق ــى
ّ ً
ّ ً
ومصف ق ــا ل ــه.
مهم ش ــا

ي ــرى الح ــزب أن الش ــعوب العربي ــة
والتركي ــة والفارس ــية والكردي ــة ليس ــت
ً
ً
ع ــدوة لبعضه ــا بعض ــا ،فم ــا يجم ــع
الش ــعوب  -كل ش ــعوب العال ــم  -يف ــوق
بكث ي ـ ٍـر م ــا تق ــوم ب ــه األنظم ــة م ــن افتع ــال
الح ــروب وزراع ــة األحق ــاد والكراهي ــة؛
ً
الش ــعوب ليس ــت مس ــؤولة ع ــن جري ــرة
األنظم ــة ،و م ــن اإلجح ــاف أن ّ
نحم ـ َـل
ً
ش ــعبا جري ــرة م ــا اقترفت ــه الس ــلطات
الت ــي تتحك ــم ب ــه أو أح ــد األح ــزاب
املنتمي ــة إلي ــه.
ي ــرى الح ــزب أن الع ــدو األول
للبش ــرية ه ــو الجه ــل وم ــا يتناس ــل
من ــه م ــن أم ــراض ،ويؤم ــن بالح ــوار بي ــن
الش ــعوب ويفضل ــه عل ــى لغ ــة الس ــاح
والعن ــف ومنط ــق الق ــوة ،وي ــرى أن كل
ش ــعب خ ــدم البش ــرية حس ــب طاقات ــه
و إمكانيا ت ــه.
لي ــس م ــن ع ــادة ح ــزب الوحـ ــدة
محارب ــة كات ــب أو صحف ــي أو مثق ــف
حت ــى ل ــو تهج ــم علي ــه وعل ــى سياس ــته،
وف ــي كل ع ــام يق ــوم الح ــزب بتكري ــم
الصحفيي ــن املتميزي ــن ،وق ــد كان ه ــذا
ً
التكري ــم جاري ــا عل ــى ق ــدم وس ــاق حت ــى
َ َ
األع ــوام األخ ي ــرة ،وإن خ ــف بريق ــه اآلن
ألس ــباب يعرفه ــا كل متاب ــع مل ــا يج ــري ف ــي
س ــورية.
مص ــادر الح ــزب املالي ــة ه ــي
االش ــتراكات الحزبي ــة والتبرع ــات املالي ــة
الس ــنوية الت ــي يق ــوم بدفعه ــا رف ــاق
الح ــزب وأصدقائ ــه ومحبي ــه.
ُ َ
كل الهيئ ــات الحزبي ــة ت نتخ ــب ،وال
يوج ــد تعيي ــن ف ــي الح ــزب ،واالجتماع ــات
الحزبي ــة ش ــهرية ،وكل هيئ ــة حزبي ــة
تتخ ــذ قراراته ــا وف ــق الصالحي ــات
املمنوح ــة له ــا حس ــب النظ ــام الداخل ــي
وحي ــن تجتم ــع تكت ــب تقاريره ــا
التنظيمي ــة باللغ ــة الكردي ــة.

لقاء بين «التقدمي و الوحـدة» في الدانمارك
ع ق ــد وف ــدان م ــن منظمت ــي حزب ــي
«التقدم ــي و الوحـ ــدة» الكرديي ــن ف ــي
الدنمارك ً
لقاء يوم األحد 2020/8/30م،
وق ــد اس ــتهل اللق ــاء بالوق ــوف دقيق ــة
صم ــت عل ــى أرواح الش ــهداء.
تب ــادل املجتمع ــون اآلراء حي ــال
األوض ــاع الجاري ــة ف ــي س ــوريا والوض ــع

ً
الك ــردي خصوص ــا ،حي ــث تطرق ــوا إل ــى
الح ــوارات الكردي ــة ،وض ــرورة توس ــيعها
لتشمل جميع األطراف من دون إقصاء
ً
أو إبع ــاد ،وص ــوال إل ــى تش ــكيل مرجعي ــة
كردي ــة ش ــاملة ،وبالتال ــي منص ــة كردي ــة
موح ــدة تتف ــاوض بص ــوت واح ــد ف ــي
جمي ــع املحاف ــل السياس ــية املتعلق ــة

يدع ــي امت ـ َ
ح ــزب الوحـ ــدة ال ّ
ـاك
ّ
كل ه ــا ،وال ّ
يدع ــي تمثي ــل
الحقيق ـ ِـة ِ
ُ
الك ـ ــرد كله ــم ،حي ــث يعم ــل وف ــق طاقات ــه
وإمكانات ــه ،وال يمل ــك العص ــا الس ــحرية
ك ــي َي ِع ــد الش ــعب بتحقي ــق طموح ــات
ليلة وضحاها ،وغيره
ونيل حقوقه بين ٍ
ً
أيض ــا ال يمل ــك تل ــك العص ــا؛ الظ ــروف
الداخلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة أك ب ــر
م ــن الجمي ــع ،وإذا كان اله ــروب إل ــى
ً
املا�ض ــي مش ــكلة ،ف ــإن اله ــروب إل ــى
ٌ
املس ــتقبل مش ــكلة أك ب ــر ،ل ق ــد انته ــى
املفع ــول التخدي ــري للش ــعارات الكب ي ــرة
والوع ــود الخلبي ــة.
ً
أحيان ــا تص ــدر م ــن الح ــزب مواقف أو
بيان ــات تث ي ــر دهش ــة واس ــتغراب كثيري ــن
وربم ــا اس ــتهجان البع ــض ،لك ــن وب ع ــد
م ــدة ،س ــتة أش ــهر أو س ــنة أو س ــنتين،
ّ
ّيت ض ــح أن املوق ــف ال ــذي ات خ ــذه الح ــزب
في ــه الكث ي ــر م ــن الصح ــة والحقيق ــة،
وف ــي ه ــذا املج ــال هن ــاك الكث ي ــر م ــن
األمثل ــة الت ــي تؤك ــد ذل ــك ،منه ــا:
 -١ف ــي منتص ــف التس ــعينيات
وأثن ــاء الح ــرب الكردي ــة  -الكردي ــة ف ــي
إقلي ــم كردس ــتان الع ــراق بي ــن الح ــزب
الديمقراط ــي الكردس ــتاني واالتح ــاد
الوطن ــي الكردس ــتاني ،أص ــدر ح ــزب
ً
الوحـدة بيانا ،ذكر فيه :إن هذه الحرب
ه ــي خس ــارة للش ــعب الك ــردي وقضيت ــه
وه ــي ال تخ ــدم الك ــرد ويج ــب أن ال ي ــراق
ال ــدم الك ــردي بس ــاح أخي ــه الك ــردي،
وه ــذه الح ــرب ه ــي هدي ــة مجاني ــة ألع ــداء
الك ــرد ...املفارق ــة أن االتح ــاد الوطن ــي
الكردس ــتاني حي ــن ق ــرأ البي ــان ق ــال ع ــن
«الوحـ ــدة»( :محس ـ ٌ
ـوب عل ــى الح ــزب
الديمقراط ــي الكردس ــتاني) والح ــزب
الديمقراط ــي الكردس ــتاني حي ــن ق ــرأ
البي ــان ع ــن «الوحـ ــدة» ( :محس ـ ٌ
ـوب عل ــى
االتح ــاد الوطن ــي الكردس ــتاني)؛ ب ع ــد
بمس ــتقبل س ــوريا.
كم ــا ج ــرى تب ــادل ال ــرأي حي ــال
ض ــرورات تضاف ــر الجه ــود إليج ــاد س ــبل
عق ــد لق ــاءات م ــع األح ــزاب الدانماركي ــة
وتوضي ــح موق ــف الحزبي ــن ح ــول األزم ــة
الس ــورية املتمث ــل بضم ــان حماي ــة
وح ــدة وس ــامة س ــوريا وتحري ــر أراضيه ــا
املحتل ــة وإيج ــاد ح ــل ع ــادل للقضي ــة
الكردي ــة ف ــي س ــوريا.

أك ث ــر م ــن عقدي ــن س ــيظهر امل ــا بختي ــار
ليع ت ــرف وعل ــى قن ــاة تلفزيوني ــة إن
تل ــك الح ــرب كان ــت خس ــارة للطرفي ــن
وللش ــعب الك ــردي وأن ــه كان يتمن ــى أال
تتعم ــق الج ــراح بي ــن الطرفي ــن.
 -٢ق ــال ح ــزب الوحـ ــدة إن مص ي ــر
النظ ــام الس ــوري ه ــو ال ــزوال ،لك ــن ليس
كم ــا ّ
تدع ــي وتهل ــل فضائي ــات (الجزي ــرة،
العربي ــة ،الوص ــال ،صف ــا) وغيرها والت ي
كانت تعتقد أن مسألة سقوط النظام
ه ــي مس ــألة وق ــت لي ــس إال ،أو كم ــا كان
يتوه ــم الكث ي ــر م ــن السياس ــيين الذي ــن
كان ــوا يحلل ــون م ــن خ ــال اللق ــاءات
اإلعالمي ــة أن ــه وخ ــال ع ــدة مظاه ــرات
وع ــدة أش ــهر سيس ــقط النظ ــام
الس ــوري ...م ــن ل ــه ذاك ــرة س ــتقفز إل ــى
ذاكرت ــه الكث ي ــر م ــن تل ــك األس ــماء...
قاله ــا س ــكرتير «الوحـ ــدة» :س ــورية
ليس ــت تون ــس ومص ــر وليبي ــا ،الوض ــع
ف ــي س ــورية يختل ــف ع ــن الوض ــع ف ــي تل ــك
ال ــدول؛ م ـ ّـرت تس ــع س ــنوات ،وت ــم تهج ي ــر
ُ
ماليي ــن املواطني ــن م ــن دياره ــم ،وق ِت ــل
ُ
ـات
وف ق ــد واعتق ــل املاليي ــن ل ــدى جه ـ ٍ
عدي ــدة ،وت ــرك مئ ــات اآلالف م ــن الطلب ــة
والتالم ي ــذ مقاع ــد الدراس ــة ،وش ــهد
ً
ً
الب ل ــد دم ــارا ش ــامال عل ــى كاف ــة الصع ــد
وخس ــر الكث ي ــر م ــن أصح ــاب املؤه ــات
والك ــوادر ،وال ي ــزال الدم ــار ونزي ــف ال ــدم
مس ـ ٌ
ـتمر ...ك ــم تمنين ــا أن تك ــون نظ ــرة
الحزب تلك خاطئة ،ولم يقع ما حدث.
ـافة
«الوحـ ــدة» يق ــف عل ــى مس ـ ٍ
واح ــدة م ــن جمي ــع األح ــزاب الكردي ــة
والكردس ــتانية ،ويرغ ــب أن تتع ــزز
عالقت ــه معه ــا عل ــى أس ــاس التعام ــل
باملث ــل واالح ت ــرام املتب ــادل ،ولي ــس عل ــى
أس ــاس التبعي ــة وسياس ــة املح ــاور.

ه ــذا واتف ــق وف ــدا املنظمتي ــن توجي ــه
رسالة إل ى الب رملان الدانماركي بمناسبة
الذك ــرى الس ــنوية الحت ــال گ ــري س ــپ ي
وسري كانيهُ ،ي َ
وض ح فيها مأساة سكان
هذه املناطق ف ي ظل سيطرة امليلشيات
العس ــكرية املوالي ــة لتركي ــا عليه ــا.
ه ــذا ورأى املجتمع ــون ض ــرورة عق ــد
لقاءات دورية لتبادل اآلراء ومناقش ــتها.
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اخلداع السياسي واللعب على العواطف
المحامي علي حبو

بع ــد م�ض ــي م ــا يق ــارب العش ــر
س ــنوات عل ى األزمة الس ــورية ((الثورة))
الب ــد للم ــرء أن يق ــوم بمراجع ــة لبع ــض
النق ــاط املفصلي ــة والت ــي كان ــت م ــن
الواج ــب االنتب ــاه إليه ــا ف ــي البداي ــة
الس ــتخالص النتائ ــج املتوقع ــة ،إال
أن هب ــة الش ــارع الس ــوري املضغ ــوط
ً
مس ــبقا نتيج ــة املمارس ــات القمعي ــة
والتعام ــل الف ــوق قانون ــي م ــن قب ــل
الس ــلطة والتحك ــم برق ــاب املواطني ــن
ع ب ــر عق ــود ،حال ــت دون البح ــث
والتمحي ــص ف ــي مجري ــات األح ــداث
ُ
وتوجي ــه الس ــكة ،حي ــث اس ـ ُـت غلت ه ــذه
الحال ــة م ــن قب ــل الطرفي ــن (الس ــلطة،
املعارض ــة اإلس ــاموية).
هن ــا الب ــد لن ــا م ــن ذك ــر بع ــض ه ــذه
النق ــاط:
-١خ ــروج املظاه ــرات بداي ــة م ــن
الجوام ــع تح ــت ش ــعار (هللا أك ب ــر).

ً
-٢جع ــل ي ــوم الجمع ــة منطلق ــا
للمظاه ــرات وتس ــميتها بأس ــماء
ً
ً
جهادوي ــة والت ــي كان ــت مؤش ــرا واضح ــا
لرك ــوب اإلس ــام السيا�س ــي صه ــوة
ا لح ــرا ك .
ث-إث ــارة النع ــرات الطائفي ــة م ــن
خالل ترديد شعارات صريحة لتحريك
الش ــارع الس ــن ي ،م ــن خ ــال التذك ي ــر
والتمجي ــد باإلس ــام الس ــن ي وقادت ــه.
-٤دخ ــول العدي ــد م ــن الش ــخصيات
ذات الفك ــر اإلس ــاموي السيا�س ــي إل ــى
ـات
الداخ ــل الس ــوري ،وذل ــك م ــن بواب ـ ٍ
عدي ــدة ،لتحري ــك الش ــارع وترتي ــب
األج ــواء.
-٥الض ــخ اإلعالم ــي املباش ــر والغ ي ــر
مباش ــر الداع ــم لإلس ــام السيا�س ــي،
م ــن خ ــال النف ــخ ف ــي املل ــف الطائف ــي
والتحري ــض عل ــى املواجه ــة املس ــلحة.
-٦محاول ــة التش ــكيك ف ــي وطني ــة
كل م ــن يخال ــف ش ــخصيات وتي ــارات
اإلس ــام السيا�س ــي ف ي الرأي ،لخلق نوع
م ــن التقس ــيم واللع ــب عليه ــا.
-٧التحري ــض ض ــد مؤسس ــات
الدول ــة بحج ــة اس ــتخدامها م ــن قب ــل
النظ ــام ،به ــدف تعطي ــل الحي ــاة العام ــة
ف ــي البل ــد.
ً
ً
طبع ــا كل م ــا ذك ــر س ــالفا ال ينف ــي

مس ــؤولية النظ ــام ع ــن تل ــك األعم ــال،
ً
ب ــل العك ــس كان النظ ــام متناغم ــا معه ــا
ً
ف ــي الس ـ ّـر ومعارض ــا له ــا ف ــي العل ــن ،إذ
أطل ــق س ــراح العش ــرات م ــن الجهاديي ــن
املخضرمي ــن ب ـ «مراس ــيم العف ــو» ،ألن ــه
كان عل ى دراية بأن هذا هو بداية النهاية
ملث ــل هك ــذا معارض ــة ،حي ــث س ــاهم
بش ــكل غ ي ــر مباش ــر ف ــي إغراقه ــم ف ــي
املس ــتنقع ،وه ــذا لي ــس باألم ــر الغري ــب
عل ــى ه ــذا النظ ــام ال ــذي ل ــه ب ــاع طوي ــل
ف ــي إدارة مث ــل هك ــذا ملف ــات (فلس ــطين،
لبن ــان ،الع ــراق.)...
ً
أما كرديا ال بد من الوقوف عل ى:
-١التضخي ــم اإلعالم ــي املقص ــود
ُ
ح ــول ني ــة الك ـ ــرد ف ــي إنش ــاء كي ــان له ــم
عل ــى غ ــرار إقلي ــم كردس ــتان الع ــراق،
ولألس ــف انج ـ ّـر الغالبي ــة م ــن أط ــراف
الحرك ــة الكردي ــة م ــع ه ــذا التي ــار ،بحي ــث
ً
كان مس ــاهما ف ــي ترس ــيخ ه ــذه الفك ــرة،
م ــن خ ــال نش ــر الكث ي ــر م ــن التقاري ــر
والخرائ ــط الت ــي ه ــي صنيع ــة الغ ــرف
املظلم ــة ح ــول ش ــكل وح ــدود اإلقلي ــم
الك ــردي.
-٢ح ــرب السوش ــيال ميدي ــا والت ــي
كان ــت له ــا التأث ي ــر املباش ــر عل ــى الش ــارع
الس ــوري.
-٣تغي ي ــر اس ــم الدول ــة ونظ ــام

حكمه ــا وكل م ــا يتعل ــق باألم ــور
الس ــيادية للدول ــة يت ــم بحثه ــا وتعديله ــا
ف ــي وثيق ــة الدس ــتور ،وال ــذي يت ــم وضع ــه
ب ع ــد كل أزم ــة ف ــي بل ــد م ــا ب ع ــد أن تتهي ــأ
الظ ــروف املناس ــبة .الس ــؤال :كي ــف
وم ــن ط ــرح فك ــرة املطالب ــة بتغ ي ــر اس ــم
الجمهوري ــة العربي ــة الس ــورية من ــذ
بداي ــة األزم ــة حي ــث الص ــراع الدم ــوي
والح ــرب اإلعالمي ــة وتوق ــف لغ ــة العق ــل
ً
والح ــوار؟ لألس ــف س ــاهم أيض ــا الكث ي ــر
م ــن ق ــادة وأط ــراف الحرك ــة الكردي ــة ف ــي
ه ــذا التروي ــج ،فوقع ــوا ف ــي ه ــذا الف ــخ.
ً
طبع ــا ه ــذا املطل ــب ه ــو ح ــق قانون ــي
ب ــدون أدن ــى ش ــك ،لك ــن مل ــاذا ف ــي بداي ــة
األزم ــة وم ــا الغاي ــة وم ــن أث ــار ه ــذا املطل ــب
ف ــي ذاك الوق ــت؟
-٤املحاول ــة املس ــتميتة لإلس ــام
السيا�س ــي بالتناغ ــم م ــع القومجي ــة
العربي ــة ف ــي إظه ــار الحرك ــة الكردي ــة
عل ى أنها انفصالية تحاول عزل سوريا
ع ــن إطاره ــا العرب ــي واإلس ــامي.
هك ــذا وب ع ــد كل م ــا ج ــرى ويج ــري
وم ــازال هن ــاك م ــن ل ــم يقتن ــع ب ــأن ه ــذه
املعارض ــة غ ي ــر صالح ــة لقي ــادة عرب ــة
تجره ــا أحصن ــة ولي ــس قي ــادة بل ــد،
فاألنظم ــة املش ــوهة تنت ــج مجتمع ــات
مش ــوهة وبالتال ــي معارض ــات مش ــوهة.

ً
ـرض أل ـ َّـم ب ــه مؤخ ــرا.
مـ ٍ
وذك ــرت أن الراح ــل م ــن موالي ــد
قري ــة «خراب ــي رش» -منطق ــة آلي ــان
ع ــام 1967م ،ول ــه س ــتة أوالد ،كان يعم ــل
ً
موظف ــا ف ــي املؤسس ــة العام ــة للخط ــوط
الحديدي ــة الس ــورية ،وانتس ــب
إل ــى صف ــوف الح ــزب من ــذ بداي ــات
تس ــعينيات الق ــرن املا�ض ــي ،ونتيج ــة
ظ ــروف خاص ــة ب ــه توق ــف ع ــن العم ــل
التنظيم ــي لع ــدة س ــنوات ،ث ــم ع ــاد إل ــى
ً
حزب ــه ع ــام 2003م ،وظ ــل مناض ــا إل ــى

ـوم م ــن حيات ــه .
آخ ــر ي ـ ٍ
ُ
وأضاف ــت« :ع ــرف ع ــن الراح ــل
تمس ــكه بثواب ــت وسياس ــة حزبن ــا
وحرص ــه الش ــديد عل ــى تج ــاوز األخط ــاء
م ــن خ ــال ممارس ــته للن ق ــد البن ــاء ف ــي
اجتماعات ــه الحزبي ــة ،وكان م ــن دع ــاة
الوحـ ــدة والتآل ــف بي ــن أبن ــاء ش ــعبه
ً
انطالق ــا م ــن العائل ــة الواح ــدة ،الح ــي،
القري ــة ،فاملجتم ــع ...ال ــخ ،وه ــو م ــن
عائل ــة وطني ــة معروف ــة».
وري جثم ــان الفق ي ــد ال ث ــرى مس ــاء
ذات الي ــوم ف ــي مق ب ــرة املحمقي ــة،

بحض ــور عائلت ــه وبع ــض أصدقائ ــه
ووف ــد م ــن منظم ــة قامش ــلو للح ــزب،
حي ــث ألق ــى محم ــد صال ــح (أب ــو ترخ ــان)
عضو الهيئة القيادية كلمة رثاء باس ــم
َّ
الح ــزب ،رك ــز فيه ــا عل ــى خصال ومناقب
الراح ــل.
وق ــد تواف ــد جم ــوع املعزي ــن إل ــى داره
ف ــي قامش ــلو ،متمني ــن لذوي ــه الص ب ــر
والس ــلوان.
نس ــأله هللا أن يغم ــده بواس ــع
رحمت ــه ،وملحبي ــه أخل ــص التع ــازي.

الك ــردي ف ــي س ــورية تك ــرار ملواق ــف معارضي ــن
س ــوريين ع ــرب كثيري ــن م ــن الكرد وقضيتهم،
كردية ف ي سورية،
قضية
بدءا من رفض وجود
ٍ
ٍ
ً
والتعاط ــي معه ــا باعتباره ــا قضي ــة مفتعل ــة،
قضي ــة الجئي ــن ّ
تنم ــروا وذهب ــوا بعي ــدا ف ــي
ْ
تطلعاتهم ،وشط ح معارضين عرب بالدعوة
إل ــى إعادته ــم إل ــى منبته ــم األول :هضب ــة إي ــران،

إل ــى رف ــض مطالبته ــم بنظ ــام اتح ـ ّـادي ،م ــرورا
ّ
بتبن ــي السياس ــة التركي ــة منه ــم ،واملش ــاركة
ف ــي اضطه ــاد املواطني ــن الك ــرد ف ــي منطقت ــي
عفري ــن ورأس العي ــن ،وطرده ــم م ــن منازله ــم
ونهب أرزاقهم وتفكيك اجتماعهم ،وإحداث
تغيي ــر س ــكاني ف ــي مناطقه ــم .الجدي ــد ه ــو
إع ــان مواق ــف واتخ ــاذ ق ــرارات إجرائي ــة

م ــن موق ــع املس ــؤولية :رئاس ــة «االئت ــاف»،
واألده ــى ،اتخاذه ــا م ــن دون ّ
تمع ــن بجدواه ــا
ونتائجه ــا القريب ــة والبعي ــدة عل ــى س ــورية
دول ــة وش ــعبا ،وعل ــى العالق ــات العربي ــة
الكردي ــة ،ف ــي ض ــوء التاري ــخ املثق ــل بالدم ــاء
والدموع بين الطرفين ،ومن دون إقرارها ف ي
مؤسس ــات «االئت ــاف» ذات الصل ــة».

رحيل المناضل حسين علي عيسى

نع ــت منظم ــة قامش ــلو لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) عضوه ــا املناض ــل
حس ــين عل ــي عي�س ــى (أب ــو بس ــام) ال ــذي
توف ــي ي ــوم اإلثني ــن 2020/9/14م ،نتيج ــة
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القضية الكردية يف اإلطار الوطني السوري
خورشيد برافي

القضي ــة الكردي ــة ف ــي س ــوريا ج ـ ٌ
ـزء
م ــن القضي ــة الديمقراطي ــة العام ــة،
وال يمك ــن تص ـ ّـور ح ــل للمس ــألة
ّ
ـادل للقضي ــة
الديمقراطي ــة دون ح ـ ٍـل ع ـ ٍ
الكردي ــةُّ ،
وأي تواف ــق أو ح ـ ّـل س ــلم ّي ف ــي
س ــوريا ال ينظ ــر إل ــى القضي ــة الكردي ــة
نظ ــرة ّ
جدي ــة عل ــى ّأن ه ــا م ــن القضاي ــا
األساس ــية ف ــي الص ــراع الدائ ــر ف ــي س ــوريا
ً
ً
ً
يبق ــى ح ــا ناقص ــا وجزئي ــا ،ويجع ــل
ً
ً
التوت ــر موج ــودا دائم ــا واالس ــتقرار
ً
مه ــددا ب ــأي لحظ ــة؛ كم ــا ال يمك ــن إن ــكار
وجود مس ــألة كردية ف ي س ــوريا ّ
ألن هذه
ً
ً
ّ
تخص شعبا معينا يعيش عل ى
املسألة
ّ
ّ
أرض ــه التاريخي ــة ويتمي ــز بخصوصي ــة
معين ــةّ ،
لكن ــه مح ـ ٌ
ـروم م ــن أبس ــط
الحق ــوق املش ــروعة ،وال ي ــزال يعان ــي م ــن
الغبن الذي لح َق ّ
بحق ه عل ى ّ
مر الزمن،
ِ
ً
ُ
ـورس إزاءه،
ع ــاوة عل ــى التعتي ــم ال ــذي م ـ ِ
لي ــس بقص ــد إن ــكار قضيت ــه فق ــط ،ب ــل
إل ــى درج ــة إن ــكار وج ــوده كإثني ــة قومي ــة
ومجموع ــة بش ــرية.
لك ـ ّـن األم ــور ال تج ــري ف ــي الغال ــب
عل ــى ه ــوى جه ــة مح ـ ّـددة دون ه ــوى
جه ــة أخ ــرى ،كذل ــك ت ــرك الثغ ــرات
دون البح ــث ع ــن الحل ــول املناس ــبة له ــا
أو الحيلول ــة دون معالجته ــا بش ــكل
صحي ــح س ــوف ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى ازدي ــاد ه ــذه
الثغ ــرات واتس ــاعها ،وبالتال ــي س ـ ّ
ـيتم
اس ــتغاللها م ــن قب ــل بع ــض الطامعي ــن
ّ
نحو أكبر
ف ي التدخل ثم تعقيدها عل ى ٍ
ّ
مم ا كانت ف ي السابق .وكما ّأن الشمس
ال يمك ــن حجبه ــا بالغرب ــال كذل ــك
القضي ــة الكردي ــة أيض ـ ًـا ال يمك ــن غ ـ ّ
ـض
َّ
الط ـ ْـر ِف عنه ــا أو تناس ــيها وتجاهله ــا م ــن
قب ــل األط ــراف املعني ــة ،ك ــون القضي ــة
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مشكلة «االئتالف الوطني»:

كلم ــا ش ــعر االئت ــاف بإرب ــاك ينتف ــخ
ويتوس ــع؛ م ــرة يزي ــد م ــن «املس ــيحيين»،
وم ــرة م ــن «العلويي ــن» ،وم ــرة يري ــد إرض ــاء
الغ ــرب فيزي ــد م ــن «الديمقراطيي ــن»،

الكردي ــة م ــن القضاي ــا ّ
املهم ــة ف ــي الب ــاد،
والش ــعب الك ــردي ف ــي س ــوريا ج ــزء مه ـ ّـم
من الشعب السوري ،يشارك ّ
املكونات
األخ ــرى ف ــي األف ــراح واألح ــزان ويش ــترك
معه ــا ب ــاآلالم واآلم ــالّ ،
وأي خط ـ ٍـر عل ــى
س ــوريا ه ــو خط ـ ٌـر علي ــه ،كم ــا ّأن ّ
أي
خط ـ ٍـر علي ــه ه ــو خط ـ ٌـر عل ــى س ــوريا
ّ
برم تها؛ وعل ى هذا األساس يع ي الشعب
الك ــردي املصلح ــة الوطني ــة الس ــورية
ّ
وخصوصي ت ــه،
مثلم ــا يع ــي مصلحت ــه
لذل ــك نج ــده ُي ثب ــت حض ــوره الدائ ــم ف ــي
مجم ــل تفاصي ــل الحي ــاة الس ــورية وال
يتقاع ــس ع ــن القي ــام ب ــدوره اإليجاب ــي
أو ب ــأداء الواجب ــات امللق ــاة عل ــى عاتق ــه.
وم ــن ه ــذا املنطل ــق يمك ــن التأكي ــد عل ــى
ض ــرورة الوح ــدة الوطني ــة بي ــن كاف ــة
ّ
املكون ــات املوج ــودة ف ــي س ــوريا ،وإذا
كان ــت ه ــذه الوح ــدة م ــن العوام ــل ّ
املهم ــة
واملطلوب ــة للحف ــاظ عل ــى الش ــخصية
الوطني ــة الس ــورية ف ــي األوق ــات املاضي ــة
ّ
امللح ــة
إال ّأن ه ــا بات ــت م ــن الض ــرورات
ً
ّ
بخاص ـ ٍـة ف ي هذه
ج ـ ّـدا ف ــي الوق ــت الحال ــي،
الظروف الصعبة الت ي ّ
يمر بها الشعب
الس ــوري ب ـ ّ
ـكل أطياف ــه م ــن خ ــال
املعان ــاة م ــن وي ــات الح ــرب املفروض ــة
علي ــه وحال ــة االنقس ــام والتش ــرذم
ومح ــاوالت التهج ي ــر القس ـ ّ
ـري والتغي ي ــر
الديموغراف ــي ،كذل ــك مح ــاوالت رب ــط
ّ
وات ّ
فاقي ات
الدولة السورية بمعاهدات
ّ
مفروض ــة عليه ــا مس ــتغل ة ضع ــف
ّ
الدول ــة والتدخ ــات األجنبي ــة املختلف ــة
والت ــي وصل ــت إل ــى أوجه ــا ف ــي هذه املرحلة
م ــن خ ــال الوج ــود العس ــكري املباش ــر
م ــن قب ــل دول ع ـ ّـدة تح ــت ذرائ ــع وحج ــج
كث ي ــرة الغاي ــة األساس ــية منه ــا تبري ــر
وجوده ــا العس ــكري واقتط ــاع مناط ــق

النف ــوذ ورعاي ــة مصالحه ــا الذاتي ــة وف ــق
التوافق ــات والتفاهم ــات بي ــن بعضه ــا،
س ــواء الس ــرية أو العلني ــة ،دون النظ ــر
إل ى مصلحة الشعب السوري أو مراعاة
الحال ــة املأس ــاوية الت ــي يم ـ ّـر به ــا؛ بمعن ــى
ّأن الش ــعب الس ــوري بجم ي ــع أطياف ــه
ّ
ومكونات ــه ه ــو الخاس ــر األول واألك ب ــر
ف ــي أي اتف ــاق أو تفاه ــم يحص ــل بي ــن ه ــذه
ّ
الدول املتدخ لة ف ي سوريا ،لذلك وأمام
ه ــذه الحال ــة ال يمك ــن الحدي ــث ع ــن
الوح ــدة الوطني ــة إال م ــن خ ــال تضاف ــر
الجه ــود الحثيث ــة والعم ــل الج ـ ّـد ّي
وال ــدؤوب عل ــى وح ــدة الصف ــوف والب ــدء
بالحوار املتبادل بين األطراف الوطنية
ّ
وتنوعه ــا،
الس ــورية عل ــى اختالفه ــا
ّ
ّ
والعم ــل عل ــى التخل ــي ع ــن التكت ــات
الس ــلبية واالرتباط ــات الخارجي ــة،
م ــع ض ــرورة القب ــول باآلخ ــر املخت ل ــف
ً
انطالق ــا م ــن ّأن بني ــة املجتم ــع الس ــوري
ً
تق ــوم أساس ــا عل ــى التن ـ ّـوع واالخت ــاف،
وعل ــى ه ــذا املب ــدأ يمك ــن الش ــروع ف ــي
بن ــاء س ــوريا املس ــتقبل دول ــة املواطن ــة
والقان ــون؛ ّإن تحقي ــق ه ــذا اله ــدف
ً
املنش ــود لي ــس س ــهال وال مس ــؤولية
ـرف واح ـ ٍـد ،إنم ــا
فردي ــة أو مس ــؤولية ط ـ ٍ
تحقيق ــه مس ــؤولية جماعي ــة تق ــع عل ــى
عات ــق األط ــراف املختلف ــة جميعه ــا،
ّ
ّ
فعلي ــة
وتتطل ــب تضحي ــات وتن ــازالت
حقيقي ــة دون وض ــع ش ــروط مس ــبقة
للح ــوار والتفاه ــمّ ،
ألن وض ــع الش ــروط
املس ــبقة يعن ــي وض ــع العراقي ــل

والحواج ــز أم ــام ّ
أي لق ــاء بي ــن األط ــراف
وبالتال ــي عرقل ــة الح ــوار وزي ــادة الش ــرخ
مم ــا ي ـ ّ
واالنقس ــامّ ،
ـؤدي إل ــى االبتع ــاد ع ــن
الح ـ ّـل الس ــلم ي وإطال ــة أم ــد الح ــرب
والصراع بين األطراف املتنازعة وازدياد
ّ
التدخ ــل األجنب ــي ف ــي الش ــأن الس ــوري.
ّأم ــا بخص ــوص الط ــرف الك ــردي
وقضيت ــه ف ـ ّ
ـإن املس ــؤولية املطلوب ــة
من ــه مس ــؤولية مزدوج ــة ،فف ــي الوق ــت
ال ــذي ينبغ ــي أن يك ــون ه ــذا الط ــرف
ً
مطالب ــا ب ــأن يب ــدي اس ــتعداده للح ــوار
والتفاه ــم م ــع األط ــراف األخ ــرى والعم ــل
بش ــكل ج ـ ّـدي ف ــي ه ــذا املج ــال ،مثل ــه مث ــل
جمي ــع األط ــراف الس ــورية األخ ــرى ،ف ــي
ً
الوق ــت ذات ــه ه ــو مطال ــب أيض ــا بتوحي ــد
ّ
يضم ــه
صفوف ــه وتش ــكيل إط ـ ٍـار واح ـ ٍـد
م ــن خ ــال الح ــوار والتفاه ــم م ــع بعض ــه
البعض عل ى قاعدة القبول باالختالف
ً
والتن ـ ّـوع ،والعم ــل مع ــا للخ ــروج
مطالب ّ
بمرجعية واحدة ّ
َ
محددة
تقدم
ّتت ف ــق عليه ــا بي ــن بعضه ــا وتأخ ــذ بعي ــن
النظ ــر الخصوصي ــة الكردي ــة م ــن جه ــة،
ومن جهة أخرى الوضع السوري العام
واملصير املش ــترك مع س ــائر ّ
املكونات مع
مراع ــاة املصلح ــة الوطني ــة الس ــورية
ّ
الت ــي ينبغ ــي أل تتع ــارض م ــع املصلح ــة
الوطني ــة الكردي ــة ف ــي الحف ــاظ عل ــى
خصوصي ــة الش ــعب الك ــردي وحقوق ــه
ً
املش ــروعة ف ــي س ــوريا اعتم ــادا عل ــى
قاع ــدة التواف ــق بي ــن مصلح ــة املجم ــوع
ومصلح ــة كل ج ــزء ضم ــن ه ــذا املجم ــوع.

وم ــرة يري ــد إرض ــاء تركي ــا وقط ــر ،وم ــرة ع ــن االئت ــاف ،وم ــن الس ــذاجة توصيف ــه
بأن ــه تش ــكيل سيا�س ــي ،االئت ــاف مج ــرد
الس ــعودية واإلم ــارات ،وهك ــذا.
ّ
االئت ــاف يعم ــل بحس ــب املوض ــة «مل ــة» م ــن البش ـر.
ونتيج ــة ه ــذا كل ــه ،كان دوره دوراً
والس ــوق ...وبن ــاء عل ــى الطل ــب.
ً
ً
االئت ــاف مش ــغول باآلخ ــر وإرضائ ــه وظيفي ــا ،ومنفع ــا عل ــى ال ــدوام؛ خدم ــة
أكثر مما هو مشغول بنفسه ،غير مدرك اآلخري ــن وسياس ــاتهم ،ال خدم ــة س ــورية
أن مشكلته بدأت من اللحظة الت ي تشكل والس ــوريين والقضي ــة الوطني ــة
فيه ــا ،وف ــي الطريق ــة الت ــي تش ــكل به ــا ،وف ــي ا لس ــو رية.
ً
ً
ه ــذا ال ــكالم لي ــس اتهام ــا أو تخوين ــا
عقل ــه ونهج ــه ،وف ــي تغيي ــب السياس ــة ع ــن
اهتمامات ــه؛ السياس ــة ه ــي الغائ ــب األكب ــر ألي عض ــو في ــه ،فأن ــا ال أس ــير به ــذا االتج ــاه

ً
أب ـ ًـدا ،وال أق ــف عن ــد األش ــخاص أص ــا ،ب ــل
هو قراءة واقعية لدور مؤسسة االئتالف
ط ــوال ثمان ــي س ــنوات ،ق ــراءة يس ــتطيع أي
طف ــل س ــوري الوص ــول إليه ــا ببس ــاطة.
ّ
حل مشكلة االئتالف تبدأ بحل ه.
ُ
كل ثاني ــة ت ص ــرف بالتفكي ــر ف ــي إصالح
االئتالف ه ي خسارة وطنية.
ح ــل مش ــكلة س ــورية والس ــوريين،
ً
حكم ــا ،وبص ــورة مطلق ــة ،ليس ــت عن ــد
ً
طبع ــا.
االئت ــاف ،وال عن ــد النظ ــام
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ُ ُ ّ
اهلواجس واآلمال
عفرين واحلقيقة املرة ...ما بني
ِ
شوكت شيخو

ُ
ٌ
ـوأم له ــا وال ذ ّري ــةُ ،د َّرة
م ــا م ــن ت ـ ٍ
ّ
كردي ــة بمس ــحة رب اني ــة لي ــس ملوقعه ــا
االس ــتراتيج ي ،وال لتجانس ــها املجتمع ــي
املتح ــرر واملتس ــامح وغن ــى تراثه ــا
الش ــعب ي وحس ــب ،لك ــن لرمزيته ــا! وإذا
ُ
َ
ُع ـ ِـرف الس ــبب َب ط ـ َـل العج ــب كم ــا يق ــال!
ً
فق ــد كان ــت س ــهولها وهضابه ــا أدغ ــاال
ّ
عصي ــة عل ــى العابري ــن ،ال ُّ
تمره ــا إال
الوح ــوش والثعابي ــن ،ورغ ــم م ــا لح ــق به ــا
ُ
م ــن غ ب ـ ٍـن واضطه ــاد م ــن قب ــل الحكوم ــات
املتعاقب ــة عل ــى دف ــة الحك ــم ف ــي س ــوريا،
ّ
تحول ــت ّ
بهم ــة وس ــواعد أبنائه ــا إل ــى
ـات ،تف ــوح منه ــا رائح ــة الطي ــب
جن ـ ٍ
والطب ــع الك ــردي األصي ــل ،لتغ ــدو
ّ ً
ُم ضط جع ــا ل ــكل ذو ه ـ ٍـم وضي ــق ،وخ ــال
ً
األزم ــة الس ــورية م ــاذا للمقهوري ــن،
ً
فاس ــتماتوا لتحي ــا أم ي ــرة ش ــماء ،ت ــروي
إنج ــازات وبط ــوالت أحف ــاد الهوريي ــن.
لك ــن! م ــا إن تكالب ــت عليه ــا ق ــوى
الغ ــدر والطغي ــان ،عل ــى وق ــع الصفق ــات
الدولي ــة املخزي ــة ،لتغ ــدو ف ــي غفل ـ ٍـة م ــن
ً
التاري ــخ ،غنيم ــة مس ــتباحة ألس ــراب
ُ
الج ــراد وغ ْرب ــان البي ــن املذهولي ــن
م ــن انهي ــار آخ ــر ق ــاع الدكتاتوري ــة
الش ــعبوية ف ــي بغ ــداد ،وآخ ــر معاق ــل
اإلره ــاب اإلس ــاموي ف ــي الباغ ــوز
ً
وهجين ،ليقعوا فريسة سهلة االنقياد
م ــن قب ــل أجه ــزة االس ــتخبارات الدولي ــة
وف ــي مقدمته ــا املي ــت الترك ــيّ ،
لزج ه ــم ف ــي
ِ
َ
حروب ال ناقة لهم فيها وال جمل ،سوى
ُ
ً
َ
ص ـ ّـب ج ــام غضبه ــم عل ــى الك ـ ــرد ،نكاي ــة
بإنج ــازات إقلي ــم كردس ــتان ،وموقف ــه
من الحملة الدولية لتحرير العراق من
براث ــن نظ ــام الطاغي ــة املقب ــور ص ــدام،
وانتص ــارات ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
«قس ــد» عل ــى تنظي ــم داع ــش ش ــرق
الف ــرات وإلرض ــاء «خليفته ــم الجدي ــد»
أردوغ ــان للعب ــث املمنه ــج فيه ــا ،وارت ــكاب
جرائ ــم ال تخط ــر عل ــى ب ــال ،وال تط ــاوع

ال ــذوات البش ــرية لس ــواهم م ــن اإلق ــدام
عليه ــا ض ــد س ــكانها اآلمني ــن ،لتعي ــد
ُ
لألذه ــان جرائ ــم ص ــدام بح ــق ك ـ ــرد
الع ــراق م ــن زاخ ــو إل ــى خانقي ــن ،وجرائ ــم
آل «أرطغ ــرل» م ــن عثم ــان إل ــى أردوغ ــان،
بح ــق أحف ــاد امليديي ــن م ــن مدين ــة آم ــد/
دي ــار بك ــر إل ــى جب ــال حفتاني ــن.
ُ َّ
ُ
ال ش ــك للسياس ــة امل ت زن ــة دوره ــا،
ً
لك ــن م ــن الس ــذاجة أيض ــا! االته ــام أو
االعتق ــاد ب ــأن وح ـ ُ
ـده ح ــزب االتح ــاد
الديمقراط ــي  PYDبسياس ــاته كان
وراء م ــا ح ـ َّـل به ــا ،رغ ــم عدي ـ ُـد أخطائ ــه،
فمش ــكلة تركي ــا ال تنحص ــر بط ــرف
ك ــردي وال بتوجهات ــه وإنم ــا بجوه ــر
القضي ــة ،وأي انتع ــاش له ــا فوبي ــا
كردي ــة ،تس ــتوجب محاربته ــا وإن كان ــت
عل ــى أس ــوار الصي ــن.
تل ــك ه ــي عفري ــن الت ــي تق ــع عل ــى
ح ــدود تركي ــا ،وال تبع ــد ع ــن البح ــر
ً
األبي ــض املتوس ــط غرب ــا س ــوى أمي ــال،
ُ
وتفصل ه ــا ع ــن امتداده ــا الطبيع ــي
كوباني/عي ــن الع ــرب -ش ــرق الف ــرات
ً
مناط ــق ذات غالبي ــة عربي ــة ،إضاف ــة إل ــى
قي ــام إقلي ــم كردس ــتان الع ــراق بإج ــراء
اس ــتفتاء ش ــعب ي عل ــى االس ــتقالل،
كورق ــة ضغ ـ ٍـط أخ ي ــرة عل ــى حكوم ــة
بغ ــداد لالل ت ــزام الكام ــل بالدس ــتور ،وم ــا
ش ــهدتها القضي ــة الكردي ــة ف ــي س ــوريا
م ــن تط ــورات ،وم ــا رافقه ــا م ــن تعاط ــف
ش ــعب ي ودول ــي ،وج ــدت فيه ــا حكوم ــة
ً
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة التركي ،فرصة
مؤاتي ــه للب ــدء بتنفي ــذ بع ــض مراح ــل
امليث ــاق امللل ــي.
والخت ــاق امل ب ــررات املباش ــرة
لعدوانه ــا ،قام ــت بتس ــريب خريط ــة
ّ
مزي ف ــة ل ـ «كردس ــتان س ــوريا» -بأي ــادي
كردي ــة -تض ــم كام ــل الش ــمال الس ــوري
وتوص ــل عفري ــن بالبح ــر ،لتته ــم عل ــى
أساس ــها ق ــوى كردي ــة ّ
بني ته ــا احت ــال
ـزء م ــن األرا�ض ــي التركي ــة واغتص ــاب
جـ ِ
أراض س ــورية ش ــمال ي محافظت ــي إدل ــب
ٍ
والالذقي ــة؛ وم ــع أن الفك ــرة باعتقادن ــا
ً
ال تج ــد مكان ــا له ــا إال ف ــي إط ــار الفوبي ــا
الكردي ــة ،لك ــن ولألس ــف! س ــارع بع ــض
ُ
ـوة م ــن التباه ــي القوم ــي،
الك ـ ــرد ف ــي نش ـ ٍ
ّ
للمكي ــدة
بقص ـ ٍـد أو بدون ــه ،بالتروي ــج
ُ
امل ّبي ت ــة  -الخريط ــة – الت ــي حبكته ــا

تركي ــا إلفش ــال تجرب ــة اإلدارة الذاتي ــة
ُ
ل ــدى الك ـ ــرد ف ــي س ــوريا وإيقاعه ــم ف ــي
ـات طويل ــة ،ولتق ــوم وتح ــت يافط ــة
نزاع ـ ٍ
ض ــرورات (األم ــن القوم ــي الترك ــي)
ً
باحت ــال عفري ــن ،م ــرورا بمنطق ــة
ً
ك ــري س ــب ي/تل أبي ــض ،وص ــوال إل ــى
س ــري كاني ــة/رأس العي ــن ،وه ــو ل ــم يك ــن
ـوء أخض ــر رو�س ــي -
ليحص ــل دون ض ـ ٍ
ـاض س ــوري  -إيران ــي.
أمريك ــي ،وتغ ـ ٍ
ّ
ف ــي ظ ــل األوض ــاع املعق ــدة ،وم ــا
ش ــهدتها عفري ــن م ــن تغي ي ــر ديمغراف ــي
قس ــري ،م ــع ح ــزام تركمان ــي عل ــى ط ــول
حدوده ــا م ــع تركي ــا ،عل ــى غ ــرار الح ــزام
العرب ــي العنص ــري ف ــي الجزي ــرة ،وم ــا
رافق ـ ُـه م ــن إزال ــة وتش ــويه كل م ــا يم ـ ُّـت
ُ
للك ـ ــرد م ــن صل ـ ٍـة به ــا ،ف ــي ظ ــل صم ـ ٍـت
دول ــي ُم خ ــز ُ
وم ري ــب ،وتصريح ــات
ٍ
عدي ــدة تش ــير إل ــى بق ــاء س ــوريا مقس ــمة
ً
عملي ــا ألم ـ ٍـد طوي ــل ،ف ــي ظ ــل تواج ــد ق ــوى
عظم ــى ،له ــا قواع ــد عس ــكرية ومصال ــح
ُ
ماهيت ه ــا تقل ــق
اس ــتراتيجية ُم ّب هم ــة،
َّ
الس ــوريين ،وم ــا خ ل ف ــه االحت ــال م ــن
تبع ــات واس ــتحقاقات فاق ــت التوقع ــات
ٌ ُ
ثق ـ ُـل كاه ــل
والق ــدرات ،هواج ـ
ـس ت ِ
ُ
العفرينيي ــن خالصت ه ــا!
ـودة ألهال ــي عفري ــن
ه ــل م ــن ع ـ ٍ
إل ــى دياره ــم كم ــا حص ــل ف ــي العدي ــد
م ــن البل ــدات الس ــورية ،الت ــي ش ــهدت
ً
ً
خ ــال أزمته ــا نزوح ــا متك ــررا ف ــي تن ــاوب
املعارض ــة وامل ــواالة بالس ــيطرة عليه ــا،
ً
فيم ــا ُس ـ ّـم يت ُج زاف ــا بعملي ــات تحري ــر؟
ٌ
أم أن عفرين حالة استثنائية؟ وما من
ريش ـ ٍـة عل ى رأس ــها ،وليس ــت أكثر أهمية
م ــن ل ــواء إس ــكندرون وهضب ــة الج ــوالن
ل ــدى غالبي ــة الس ــوريين ،الذي ــن ل ــم
يرحب ــوا وحس ــب! ب ــل ش ــارك الكث ي ــرون
منه ــم تركي ــا ف ــي احتالله ــا املش ــين ،وبات ــت
ف ــي حص ــة تركي ــا م ــن الكعك ــة الس ــورية،
لدوره ــا باحت ــواء وتوجي ــه بقايا القاعدة
وتش ــكيالت إس ــاموية وارتزاقي ــة
مس ــلحة ،ف ــي إط ــار م ــا ُي س ــم ى بـ»الجي ــش
الح ـ ّـر أو الوطن ــي» ،ف ــي تحري ــف مس ــارات
الث ــورة الس ــورية عل ــى أنغ ــام اتفاق ــات
(روس ــية ،تركي ــة ،إيراني ــة) ،وه ــل ُي عق ــل
ُ
أن ت حص ــر القضي ــة الكردي ــة ف ــي ش ــرق
الف ــرات دون ح ـ ٍـل ع ــادل ُوي ت ــرك مص ي ــر
عفري ــن لتركي ــا إرض ـ ًـاء له ــا بغ ــض النظ ــر

فكر ورأي

دول مؤث ــرة؟!
م ــن قب ــل ٍ
م ــا م ــن ثواب ــت ف ــي السياس ــة ،ول ــوال
التف ــاؤل بالحي ــاة م ــع القناع ــة بحتمي ــة
َ
نهاي ــة األزم ــات ،وحتمي ــة ت ب ـ ُّـدل موازي ــن
الق ــوى واملصال ــح الدولي ــة ،ووح ــدة
ً
وص ــراع األض ــداد ،مل ــا ش ــهد العال ــم دوال
مس ــتقلة وحض ــارات .إن وص ــف لجن ــة
التحقيق الدولية املستقلة االنتهاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ف ــي عفري ــن ورأس
العي ــن بأنه ــا جرائ ــم ح ــرب ف ــي تقريره ــا
األخير ،واإلش ــارة إل ى املس ــؤولية التركية
ـكل غ ي ــر واض ــح ،م ــع عدي ــد
ول ــو بش ـ ٍ
ـراف دولي ــة متع ــددة
التصريح ــات ألط ـ ٍ
ْ
والق ــرار األمم ــي  .../٢٢٥٤/أدل ــة عل ــى أن
كل املتغ ي ــرات الحاصل ــة عل ــى األرا�ض ــي
الس ــورية خ ــال أزمته ــا ،طارئ ــة وخ ــارج
إط ــار الش ــرعية الدولي ــة ،وس ــتبقى
ـتور
س ــوريا دول ــة واح ــدة ف ــي ظ ــل دس ـ ٍ
عص ــري جدي ــد.
الب ــد م ــن التذك ي ــر بحقيق ــة تاريخي ــة
ُ
مفاده ــا،
معروف ــة للقا�ص ــي والدان ــي
ـوة بمقدوره ــا تحجي ــم دور
م ــا م ــن ق ـ ٍ
ُ
الك ـرد ومحوهم أو ثنيهم عن مطالبهم،
المتالكه ــم مقوم ــات الحي ــاة وإصراره ــم
عل ــى ني ــل حقوقه ــم مهم ــا بلغ ــت
األثم ــان ،وإال الندث ــروا كغيره ــم م ــن
ش ــعوب وأق ــوام ،مل ــا عان ــوه ع ب ــر التاري ــخ
ـروب ووي ــات ،لك ــن س ــرعان م ــا
م ــن ح ـ ٍ
يس ــتعيدون قواه ــم ،ويس ــترجعون م ــا
خس ــروه ب ع ــد كل اعت ــداء أو انكس ــار.
خالص ــة الق ــول! إذا كان ــت عفري ــن
اس ـ ً
ـتثناء ف ــي الحال ــة الوطني ــة الس ــورية،
وم ــا م ــن مس ـ ّ ِـوغات قانوني ــة دولي ــة ت ب ــرر
احتالله ــا م ــن قب ــل تركي ــا كم ــا أس ــلفنا،
لكنه ــا بالتأكي ــد ج ـ ٌ
ـزء م ــن حال ــة قومي ــة،
ً
وليس ــت أق ــل ش ــأنا م ــن ش ــقيقتها هول ي ــر،
ً
حي ــن كان ــت يوم ــا ألزالم وغلم ــان ص ــدام
ً
وغ ــدت دي ــارا ألهله ــا بفض ــل نضاله ــم،
وف ي ُّ
ترب ع الراحل مام جالل عل ى كر�س ي
ً
الرئاس ــة ب ــدال ع ــن املقب ــور خ ي ــر مث ــال
عل ــى أن ــه ال يم ــوت ح ـ ٌـق ووراؤه مطال ــب،
ً
وأهال ــي عفري ــن الي ــوم أك ث ــر إص ــرارا
ب ــأن ال قيم ــة ملنطقته ــم دون حاضنته ــا
الكردي ــة ،وال لحاضنته ــا م ــن قيم ــة
دون عفري ــن ،يناضل ــون ب ــكل قواه ــم،
مس ــتخلصين الع ب ــر وال ــدروس م ــن
ً
ُ
13
تج ــارب الك ـ ــرد عموم ــا،
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خطاب الكراهية ....ملاذا؟
المحامي إسماعيل المحمد

يختل ــف مفه ــوم خط ــاب الكراهي ــة
م ــن مجت م ــع إل ــى آخ ــر بس ــبب اخت ــاف
القواني ــن الناف ــذة بي ــن ال ــدول م ــن
جه ــة ،واخت ــاف القي ــم األخالقي ــة
واالجتماعي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ،أو حت ــى
ف ــي الدول ــة الواح ــدة ذات التن ــوع القوم ــي
أو الدين ي أو اللغوي ،ولذلك من املفيد
ع ــرض بع ــض أش ــكال خط ــاب الكراهي ــة
ً
تس ــهيال لفه ــم مضمون ــه ،ولع ــل أب ــرز
أش ــكال خط ــاب الكراهي ــة ه ــو الع ن ــف
اللفظ ــي ال ــذي يدع ــو إل ــى التعص ــب
الفك ــري ،والتمي ي ــز العنص ــري والنظ ــرة
االس ــتعالئية ،كذل ــك يمك ــن أن يظه ــر
خط ــاب الكراهي ــة عل ــى ش ــكل إقص ــاء
اآلخ ــر ع ــن طري ــق منع ــه م ــن الظه ــور
والتعب ي ــر ع ــن رأي ــه ف ــي وس ــائل اإلع ــام
العام ــة ،واالكتف ــاء بإظه ــار خط ــاب
أح ــادي الجان ــب ،كم ــا أن بع ــض
املؤسس ــات تم ــارس خط ــاب الكراهي ــة
ع ب ــر تش ــويه اآلخ ــر ونعت ــه بصف ــات
بذيئ ــة ،وإلص ــاق الته ــم ب ــه دون وج ــه
ح ــق .
إن جمي ــع األش ــكال الس ــابقة م ــن
املمك ــن ممارس ــتها م ــن ِق ب ــل الس ــلطة
الحاكم ــة تج ــاه فئ ــة مجتمعي ــة معين ــة
ً
ً
ً
متميزة عرقيا أو دينيا أو لغويا ،أو ضد
جهة سياسية معارضة لها ،أو من ِق بل
فئ ــة مجتمعي ــة تج ــاه فئ ــة أخ ــرى ،عل ــى
ذل ــك يمك ــن اعتب ــار خط ــاب الكراهية ف ي
جمي ــع ص ــوره وأش ــكاله بأن ــه آف ــة تصي ــب
املجتمع عبر ادعاء فئة منه بأنها تملك
الحقيق ــة دون اآلخري ــن ،و ق ــد ازداد
انتش ــار ه ــذه اآلف ــة م ــع توس ــع وانتش ــار
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي الت ــي
ً
أصبح ــت م ــاذا ملمارس ــة ش ــت ى أش ــكال
الكراهي ــة ،مم ــا يخ�ش ــى م ــع ه ــذه الحال ــة
أن يتح ــول خط ــاب الكراهي ــة م ــن ش ــكله
اللفظ ــي إل ــى معرك ــة حقيقي ــة يبي ــح فيه ــا
الط ــرف الق ــوي قت ــل الط ــرف الضعي ــف

أو تهج ي ــره ،وبذل ــك فخط ــاب الكراهي ــة
يه ــدد الس ــلم األهل ــي والعي ــش املش ــترك،
مم ــا يتحت ــم عل ــى الجمي ــع نب ــذه واعتماد
لغ ــة الح ــوار واإلصغ ــاء إل ــى اآلخ ــر
واحترام ــه ،وترس ــيخ ثقاف ــة الالعن ــف
كس ــبيل وحي ــد لح ــل جمي ــع املش ــاكل
العالق ــة بي ــن أف ــراد املجتم ــع م ــن جه ــة،
وبي ــن الس ــلطة الحاكم ــة واملكون ــات
املجتمعي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى.
ونعتق ــد أن أه ــم أس ــباب خط ــاب
الكراهي ــة ه ــو غي ــاب الديمقراطي ــة
والشفافية واعتماد األنظمة سياسات
اس ــتبدادية قمعي ــة أمني ــة تصب ــغ
املجتم ــع بل ــون واح ــد ورأي واح ــد ،تس ــد
كاف ــة املناف ــذ أم ــام اآلخ ــر إلب ــداء رأي ــه،
معت ب ــرة كل مخال ــف له ــا خائ ــن ومج ــرم
يج ــب معاقبت ــه ،عل ــى ذل ــك يمك ــن الح ــد
م ــن خط ــاب الكراهي ــة ع ب ــر ع ــدة وس ــائل،
يمك ــن إي ــراد أهمه ــا عل ــى الش ــكل التال ــي:
ً
أوال – املؤسسة اإلعالمية:
ال يقتص ــر دور املؤسس ــة اإلعالمي ــة
عل ى نقل الحوادث واألخبار ،بل لها دور
أسا�س ــي ف ــي التربي ــة والتوجي ــه وتكوي ــن
رأي ع ــام إيجاب ــي ،و تعت ب ــر الوس ــائل
اإلعالمي ــة م ــن املقوم ــات األساس ــية
لضم ــان الديمقراطي ــة وتعزي ــز قي ــم
التس ــامح والتن ــوع العرق ــي والدين ــي
واللغ ــوي وضم ــان الس ــلم األهل ــي ،عل ــى
أن حرية التعبير ليست مطلقة بل لها
ح ــدود معين ــة تتمث ــل بمن ــع اس ــتخدامها
ف ــي التحري ــض عل ــى الكراهي ــة والتمي ي ــز
ً
العنص ــري والعن ــف أي ــا كان ش ــكله
وممارس ــته ،ويمك ــن التعب ي ــر ع ــن أهمية
األعالم بمعادلة بس ــيطة «كلما زاد دور
اإلع ــام ّ
البن ــاء والتوجيه ــي كلم ــا ضع ــف
الخط ــاب الش ــوفين ي والعنص ــري،
والعك ــس بالعك ــس».
ً
ثانيا – املؤسسة القضائية:
ف ــي كل املجتمع ــات ومهم ــا كان ــت
عل ــى درج ــة عالي ــة م ــن الوع ــي ،الب ــد
م ــن قواني ــن تنظ ــم العالق ــات بي ــن
املواطني ــن م ــن جه ــة  ،وعالق ــة الدول ــة
باملواطني ــن م ــن جه ــة أخ ــرى ،وم ــع ازدي ــاد
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي وتنوعه ــا
ً
أصبح ــت الحاج ــة ملح ــة ج ــدا إلع ــادة
النظ ــر ف ــي القواني ــن الناظم ــة لعم ــل
وس ــائل اإلع ــام وس ــن قواني ــن جدي ــدة

تتناسب مع زيادة وتنوع هذه الوسائل،
وتضمين القوانين الجديدة مواد تنص
ً
صراح ــة عل ــى عقوب ــات رادع ــة لخط ــاب
الكراهي ــة ،إذ أن غي ــاب مث ــل تل ــك امل ــواد
القانوني ــة ي ــؤدي إل ــى استس ــهال ت ــداول
خط ــاب الكراهي ــة ،وه ــو ح ــال أغل ــب
دول منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،حي ــث
ً
ال توج ــد م ــواد قانوني ــة تن ــص صراح ــة
عل ــى تجري ــم فع ــل خط ــاب الكراهي ــة،
باس ــتثناء بع ــض العقوب ــات الرادع ــة
لفع ــل الق ــدح وال ــذم ،أم ــا عل ــى مس ــتوى
القان ــون الدول ــي فق ــد تطرق ــت العدي ــد
م ــن القواني ــن واملعاه ــدات الدولي ــة إل ــى
موض ــوع خط ــاب الكراهي ــة ،إذ توج ــد
م ــواد تؤك ــد عل ــى حري ــة ال ــرأي وحري ــة
التعب ي ــر ع ــن األف ــكار واملعتق ــدات
وحري ــة التدي ــن و ض ــرورة املس ــاواة بي ــن
األع ــراق واألص ــول البش ــرية ،إل ــى جان ــب
م ــواد أخ ــرى تحظ ــر األعم ــال العدائي ــة
والعن ــف والكراهي ــة بجمي ــع أش ــكالها
وتج ــرم تل ــك األفع ــال وتض ــع عقوب ــات
ّ
رادع ــة له ــا ،إل أن تطبي ــق ه ــذه القواني ــن
واملعاه ــدات يالق ــي صعوب ــات كث ي ــرة ،ألن
أغل ــب ال ــدول تح ــاول صياغ ــة نص ــوص
قانوني ــة تالئ ــم أوضاعه ــا.
ً
ثالثا – املؤسسة التربوية:
تلعب املؤسسة التربوية (املدارس،
الجامع ــات ،األندي ــة الرياضي ــة،
ً
ً
األندي ــة الثقافي ــة )...دورا مهم ــا ف ــي بن ــاء
ش ــخصية اإلنس ــان ،ولذل ــك يج ــب أن
يك ــون العن ــوان األب ــرز لعم ــل املؤسس ــات
التربوي ــة والتعليمي ــة ه ــو تس ــليح
اإلنس ــان بثقاف ــة التس ــامح ودفع ــه
للوص ــول إل ــى الحل ــول ع ب ــر ح ــوار ج ــاد
وشفاف ،ووضع املصلحة العليا للبالد
ف ــوق كل اعتب ــار طائف ــي أو مذهب ــي أو
لغ ــوي.
أما ف ي بلدنا سوريا فمنذ االستقالل
وحت ــى اآلن ،وعل ــى الرغ ــم م ــن تعاق ــب
ّ
ع ــدة حكوم ــات عل ــى دس ــت الحك ــم ،إل
أن جميعه ــا مارس ــت خط ــاب الكراهي ــة
ُ
بش ــكل ممنه ــج ض ــد الك ـ ــرد وخصومه ــا
املعارضي ــن ،واعتم ــدت سياس ــة اإللغ ــاء
واإلقص ــاء بح ــق مك ـ ّـون أسا�س ــي م ــن
مكون ــات املجتم ــع الس ــوري ،ع ــدا ع ــن
ً
كي ــل الته ــم جزاف ــا بح ــق املناضلي ــن
ُ
الك ـ ــرد وزجه ــم ف ــي الس ــجون ونش ــر

األكاذي ــب ع ب ــر وس ــائل اإلع ــام لتش ــويه
الحقائ ــق التاريخي ــة ،وإص ــدار العدي ــد
م ــن التعامي ــم واملراس ــيم والتش ــريعات
االستثنائية الت ي تحض عل ى الكراهية
والتفرق ــة بي ــن أبن ــاء الب ل ــد الواح ــد.
أم ــا بالنس ــبة للمعارض ــة الس ــورية
وخاصة املجاميع املسلحة فه ي ليست
ً
أفض ــل ح ــاال م ــن النظ ــام ،ويمك ــن
اعتباره ــا الوج ــه اآلخ ــر للنظ ــام ،وربم ــا
تك ــون أس ــوء من ــه ف ــي بع ــض األحي ــان،
فخط ــاب الكراهي ــة لديه ــا تج ــاوز
املس ــتوى اللفظ ــي إل ــى مس ــتويات
مش ــينة تمثل ــت ف ــي القت ــل عل ــى الهوي ــة
والتهج ي ــر وتدم ي ــر املن ــازل وح ــرق
املزوع ــات والس ــرقة وغيره ــا م ــن األفعال
الت ــي تن ــم ع ــن مش ــاعر الكراهي ــة تج ــاه
ُ
الك ـ ــرد ،إل ى جانب تلك األفعال املشينة
الص ــادرة ع ــن املجامي ــع املس ــلحة تص ــدر
بين الفترة واألخرى تصريحات وبيانات
من ش ــخصيات معارضة تصف نفس ــها
بالديمقراطي ــة والتحريري ــة تنع ــت
ُ
الك ـ ــرد بأقب ــح الصف ــات وتدع ــو إل ــى
إقصائه ــم وإبعاده ــم م ــن املش ــاركة ف ــي
رس ــم الخريط ــة السياس ــية لس ــوريا
ا ملس ــتقبل .
أم ــام ه ــذا الواق ــع املري ــر الب ــد م ــن
صياغ ــة خط ــاب عقالن ــي مت ــوازن يح ت ــرم
ال ــرأي اآلخ ــر ،ويعت ب ــر التن ــوع القوم ــي
والدين ــي واللغ ــوي ف ــي الوط ــن اغن ـ ًـاء ل ــه،
ويتبن ى مبادئ العيش املشترك والسلم
ً
ً
األهل ــي عنون ــا ثابت ــا ل ــه ،ويل ت ــزم بش ــرعة
حق ــوق اإلنس ــان ،وي ق ــف بح ــزم بوج ــه
خط ــاب الكراهي ــة ويدع ــو إل ــى العم ــل
الجماع ي لبناء دولة ديمقراطية خالية
م ــن التفرق ــة والتمي ي ــز العنص ــري.

عفرين والحقيقة  ...تتمة

ّ
وبم ــا وف رته ــا الحض ــارة اإلنس ــانية م ــن
وس ــائل نضالي ــة متط ــورة ومناخ ــات
وتقان ــة ،وق ــد أقس ــموا ب ــأن ال ح ـ َّـل
لألزم ــة الس ــورية ،دون إيج ــاد ح ـ ٍـل
ـادل للقضي ــة الكردي ــة ،وم ــا م ــن
عـ ٍ
ح ـ ٍـل له ــا دون إنه ــاء االحت ــال الترك ــي
الغاش ــم ،للمناط ــق الكردي ــة الث ــاث
وف ــي مقدمته ــا عفري ــن ،إن ل ــم يك ــن
ً
ً
الي ــوم فغ ــدا ،وإن غ ــدا لناظ ــره لقري ــب.
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ف
عبثية احلروب ي� رواية هكرمان
د .آزاد أحمد علي

رواي ــة كهرم ــان ه ــي باك ــورة نت ــاج
الكات ــب ري ــزان عي�س ــى ،ت ق ــع ف ــي 219
م ــن القط ــع املتوس ــط ،إص ــدار 2019
عم ــان  /األردن .الرواي ــة ترجم ــة لرص ــد
واستنس ــاخ تجرب ــة فت ــاة كوردي ــة
مراهق ــة (نالي ــن) تلتح ــق بصف ــوف قوات
الكري ــا الكوردس ــتانية ،نالي ــن الت ــي
انجرف ــت م ــع موج ــة النض ــال الث ــوري
العس ــكري ،ب ــدءا بأوائ ــل تس ــعينات
ً
الق ــرن العش ــرين ،ت ع ــد نموذج ــا
ً
نمطي ــا تج س ــد ح ــاالت عدي ــدة م ــن بي ــن
أجي ــال م ــن الش ــابات والش ــباب الث ــوري
املنخرطي ــن ف ــي حرك ــة ثوري ــة ،حرك ــة
خاص ــة نس ــيج تعقي ــدات الواقعي ــن
الكوردس ــتاني والترك ــي« :كان ــت ق ــد
حس ــمت أمره ــا باالنضم ــام لصف ــوف
ً
الح ــزب ،ل ــم ت ع ــد نالي ــن تطي ــق ص ب ــرا
بالبق ــاء أك ث ــر ف ــي مدين ــة القامش ــل ي،
دمش ــق ه ــي قبل ــة الث ــوار ،هنال ــك يمكنه ــا
ً
ً
أن تتلق ــى تدريب ــا خاص ــا ف ــي املعس ــكر
ال ــذي يش ــرف علي ــه القائ ــد آب ــو بنفس ــه،
صحناي ــا تل ــك البل ــدة الكائن ــة عل ــى
مش ــارف العاصم ــة دمش ــق م ــن جه ــة
الجن ــوب .ل ــم تك ــن لت ــودع أس ــرتها،
كان ــت تخ�ش ــى أن تضع ــف أمامه ــم أو أن
يحاول ــوا منعه ــا ،غ ــادرت بصم ــت ،تركت
حقيبته ــا املدرس ــية أم ــام الب ــاب ول ــم تع ــد
للبي ــت ثاني ــة» -ص.13
الرواي ــة أق ــرب إل ــى الن ــص الوثائق ــي
من ــه إل ــى الدرام ــا الفني ــة املتخيل ــة ،أو
السرد املنسوج بعناية لغوية عل ى أقل
تقدي ـر .تتقاط ــع رواي ــة كهرم ــان بش ــكل
م ــا م ــع الرواي ــات التاريخي ــة ،وإن كان ــت
ف ت ــرة تناوله ــا للح ــدث الرئي ــس ليس ــت
بعيدة ،أي ه ي رصد لحياة فتاة مقاتلة
ف ــي صف ــوف الق ــوات الكوردية املناهضة
للحكوم ــة التركي ــة ف ــي الع ق ــد األخ ي ــر

م ــن الق ــرن العش ــرين ،لك ــن م ــا رب ــط
النص الروائي بشكل أوثق مع األحداث
التاريخي ــة ه ــو وج ــود مس ــارين خلفيي ــن
للح ــدث الرئي ــس ،فالفت ــاة نالي ــن تتذك ــر
جدته ــا األرمني ــة األص ــل (مارغري ــت)،
وتس ــتحضر الرواي ــة ع ــن طري ــق ه ــذه
الذكري ــات أح ــداث مطل ــع الق ــرن
العش ــرين ومج ــازر األرم ــن .عملي ــة
االس ــتحضار فيه ــا الكث ي ــر م ــن الجه ــد...
«خات ــون الكردي ــة األرمني ــة الت ــي تحم ــل
ً
ً
اس ــما كردي ــا وروح ــا أرمني ــة ،مارغري ــت
دي ــر مانويلي ــان ه ــو اس ــمها املن�س ــي
وال ــذي ال وج ــود ل ــه إال ف ــي ذاكرته ــا .كان ــت
مارغري ــت االبن ــة الصغ ــرى لعائل ــة
أرمني ــة تقط ــن إس ــتانبول ...اس ــتفادت
الس ــلطة العثماني ــة م ــن التكنولوجي ــة
الحديث ــة واس ــتخدمتها بش ــكل ّ
فع ــال
ً
ج ــدا ف ــي القت ــل الجماع ــي .فطوع ــت
القط ــارات والتلغ ــراف ف ــي عملي ــة
موس ــعة لقت ــل األرم ــن وتهجيره ــم...
غ ــادرت مارغري ــت وأخواته ــا الث ــاث م ــع
أمه ــم منزله ــم الكب ي ــر ال ــذي كان بمثاب ــة
قص ــر مط ــل عل ــى البوس ــفور ...واقتي ــدوا
إل ــى معس ــكرات مغلق ــة خ ــارج مدين ــة
اس ــطنبول» -ص.73
قص ــة الج ــدة األرمني ــة ومأس ــاتها
تتقم ــص حي ــاة الحفي ــدة الكوردي ــة
الثائرة نالين ،لتحتل القسم األكبر من
الن ــص .ولتضف ــي عل ــى الن ــص الروائ ــي
ً
ً
ً
تعقي ــدا وبع ــدا س ــحريا ،فف ــي لحظ ــة
م ــا وعندم ــا ت ــزور نالي ــن قري ــة جدته ــا
مارغري ــت ف ــي ري ــف دياربك ــر تنتظره ــا
القروية العرافة لتتحول نالين الثائرة
الكوردي ــة أواخ ــر الق ــرن العش ــرين إل ــى
مارغري ــت الج ــدة األرمني ــة الضحي ــة
أوائ ــل الق ــرن نفس ــه« :كن ــت أنتظ ــر
قدوم ــك مارغري ــت ،علم ــت أن ميع ــادك
ح ــل الي ــوم ،فاألق ــدار ال تختل ــف
مواعيده ــا ،اقترب ــي من ــي صغيرت ــي
ألبع ــد عن ــك أضغ ــاث أحالم ــك ،اقترب ــت
منه ــا نالي ــن كأنه ــا تح ــت تأث ي ــر الس ــحر،
وضع ــت يده ــا عل ــى رأس نالي ــن وأخ ــذت
تهم ــس ببع ــض األدعي ــة والتمتم ــات غ ي ــر
املفهوم ــة -».ص .160
عل ــى مس ــار آخ ــر تخ ت ــرق نس ــيج

الرواي ــة الس ــردي والتاريخ ــي أح ــداث
الح ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،ع ــن طري ــق
الفت ــاة األملاني ــة (كالرا) ،الكاتب ــة
املس ــرحية الت ــي التحق ــت بدوره ــا
بصف ــوف الق ــوات الكوردي ــة ف ــي جب ــال
كوردس ــتان ،لتفت ــح الب ــاب بحضوره ــا
ً
الروائ ــي واس ــعا عل ــى أح ــداث تاريخي ــة
مرتبط ــة بالح ــرب والص ــراع الرو�س ــي -
األملاني واحتالل مدينة والدتها من قبل
ال ــروس« :س ــأحدثك ع ــن بل ــدي أملاني ــا
كي ــف عش ــت فيه ــا م ن ــذ صغ ــري ،لك ــن
س ــأبدأ باملدين ــة الت ــي ول ــدت فيه ــا أم ــي
وعاش ــت حت ــى س ــن العاش ــرة لتغادره ــا
بع ــد ذل ــك مج ب ــرة ،له ــذه املدين ــة قص ــة
تس ــتحق أن ت ــروى وأش ــعر دائم ــا أنن ــي
هن ــا ألس ــباب له ــا عالق ــة باملدين ــة ،وم ــا
أورثت ــه م ــن طباعه ــا ومالمحه ــا ألم ــي
والت ــي تطبع ــت به ــا ،أن ــا أيض ــا بطريق ــة
ما ،فسرت تلك الكيمياء ف ي دمي ألكون
أن ــا ام ــرأة تحم ــل مالم ــح مدين ــة منس ــية،
ق ــد تس ــتغربين أنن ــي حت ــى ل ــم أع ــش
فيه ــا ،لكنن ــي مس ــكونة بعب ــق عنبره ــا
ورون ــق كهرمانه ــا ،ه ــذه املدين ــة املقاوم ــة
والعني ــدة ح ــد الته ــور ،كونيغس ــبيرغ
األملاني ــة الت ــي اغتيل ــت ف ــي وض ــح النه ــار
وج ــردت م ــن اس ــمها وماضيه ــا وحاضره ــا
لتوش ــم باس ــم كلينينغ ــراد االس ــم
الرو�س ــي ال ــذي ال يش ــبهها -»...ص .167
صنع ــت الرواي ــة عامله ــا الخ ــاص
بق ــوة ،لك ــن لغته ــا التقريري ــة تدف ــع
بالق ــارئ للوق ــوع تح ــت س ــيادة من ــاخ
تقري ــري وخطابي ــة غ ي ــر متموضع ــة
بش ــكل مناس ــب داخ ــل الن ــص ،وكأن ــه
يق ــرأ مق ــال ع ــن الح ــروب أو التاري ــخ
املستنس ــخ ،أو ح ــوارا ح ــول املس ــرح.
ربم ــا ليخ ــرج الق ــارئ بانطب ــاع أن ه ــذه
الحروب والثورات ما ه ي إال مسرحيات
عبثي ــة أو درام ــا غ ي ــر موفق ــة.
لك ــن تظ ــل الرواي ــة مم ي ــزة بأج ــواء
حي ــاة املقات ــات املدهش ــة إل ــى ح ــد
الخي ــال والقاس ــية كصخ ــور الجب ــال:
«كن ــا خم ــس نس ــاء نس ــير بب ــطء ووه ــن،
ل ــم نجس ــر عل ــى النظ ــر وراءن ــا ،تركناه ــم
بع ــد أن استس ــلمن به ــدوء لغواي ــة
جب ــل كات ــو .خم ــس نس ــاء يمتش ــقن

ثقافة وفن

بن ــادق ويتس ــورن بالذخ ي ــرة والقناب ــل،
محني ــات الظه ــر ،ال يتحدث ــن إل ــى بع ــض
إال بالنظ ــر ،يثاب ــرن للخ ــاص م ــن
الحت ــف ال ــذي أل ــم به ــن ف ــي ه ــذه الجب ــال
النائي ــة .عش ــرة أي ــام مض ــت من ــذ أن تهن ــا
ً
ف ي هذا الجحيم األبيض ...وصلنا أخيرا
ال ــى جب ــل الج ــودي -».ص.29
ه ــذه املس ــيرة القاس ــية ب ــدأت من ــذ
فج ــر معان ــاة جب ــل الج ــودي م ــع الج ــوار،
ولم تنته ي بعد ،عل ى الرغم من مسيرة
املقات ــات انته ــت بقس ــوة ب ت ــر س ــاق
ناعم ــة ،ه ــذه الس ــاق الجميل ــة الت ــي
كان م ــن املمك ــن أن له ــا أن تق ــرع ال ت ــراب
لتصن ــع أنغ ــام ودب ــكات جميل ــة ،كان م ــن
املمك ــن لرش ــاقة ه ــذه الفت ــات وقوته ــا أن
ً
تصن ــع الف ــرح وتم�ش ــي قدم ــا ف ــي دروب
التعلي ــم« .أوق ــدن الن ــار ف ــي املغ ــارة،
وجوه ــن ش ــاحبة ومنهك ــة انعكس ــت
ظالله ــن عل ــى ج ــدار املغ ــارة بالكام ــل،
محني ــة متك ــورة كخفافي ــش معلق ــة،
ً
تأمل ــت الوج ــوه جي ــدا ،ش ــعرت أنن ــي
أغ ــادر الحي ــاة وأن ه ــذه املغ ــارة وتل ــك
الظالل املنكس ــرة ه ي آخر ما أش ــاهده...
أدرت وجه ــي ص ــوب الحائ ــط وأغمض ــت
عين ــي ،ب ــدأت بب ت ــر قصب ــة الس ــاق
بتل ــك الس ــكين املس ــننة ،ل ــم يك ــن األل ــم
ً
محتم ــا ،صرخ ــت محاول ــة النه ــوض
دون ج ــدوى ،كان ص ــوت نش ــر عظ ــم
الس ــاق يط ــن ف ــي أذن ــي ويدفعن ــي األل ــم
امل ب ــرح للص ــراخ -»...ص.33
رواي ــة كهرم ــان أثقل ــت بأحداث ثالث
ح ــروب ،ومآ�س ــي ث ــاث أم ــم (الك ــورد،
األرم ــن ،األمل ــان) لذل ــك ضج ــر النص ولم
يتحم ــل ه ــذا الحم ــل الثالث ــي الثقي ــل.
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ندوة سياسية في بلجيكا بمناسبة الذكرى السنوية الغتيال «شرف كندي»
بمناس ــبة الذك ــرى الس ــنوية
الثامن ــة والعش ــرين الغتي ــال األمي ــن
الديموقراط ــي
للح ــزب
الع ــام
الكردس ــتاني  -إي ــران الدكت ــور ص ــادق
ش ــرف كن ــدي ورفاق ــه ف ــي مطع ــم
ميكون ــوس بمدين ــة برلي ــن األملاني ــة ي ــوم
١٩٩٢/ ٠٩ / ١٧م ،عل ــى ي ــد مجرم ــي نظ ــام
َّ
املالل ــي اإليران ــي ،نظ ــم ف ــرع الح ــزب ن ــدوة
سياس ــية ي ــوم الس ــبت ٢٠٢٠ / ٠٩ / ١٢م
ف ــي مدين ــة لوف ــن البلجيكي ــة ،حضره ــا
وف ـ ٌـد م ــن منظم ــة بلجي ــكا لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) ض ــم «أك ــرم حم ــو،
ً
ـوة م ــن الف ــرع.
مصطف ــى آل ــي» تلبي ــة لدع ـ ٍ
ج ــاء تقدي ــم الن ــدوة واملداخ ــات
ـكل خ ــاص ع ــن مناق ــب الش ــهيد
بش ـ ٍ

ش ــرف كن ــدي ونضال ــه السيا�س ــي
ُ
وتضحيات ــه ،وكذل ــك ع ــن أوض ــاع الك ـ ــرد
ف ــي إي ــران ،واالضطه ــاد ال ــذي يتعرض ــون
ل ــه.
وش ــارك وف ــد «الوح ــدة» بمداخل ــة
ُ
ّ
قي م ــة ،تضمن ــت م ــا يتع ــرض ل ــه الك ـ ــرد
ً
ف ــي س ــوريا ،خاص ــة ف ــي مناطقه ــم الت ــي

احتلته ــا تركي ــا.
كما وتم الحديث عن سبل مواجهة
ُ
ممارس ــات األنظم ــة املضطه ــدة للك ـ ــرد،
الت ــي ال تك ــف ع ــن حب ــك املؤام ــرات
ضده ــم وف ــي إجه ــاض نضاالته ــم وآمالهم
ف ــي الحص ــول عل ــى حقوقه ــم القومي ــة
املش ــروعة.

تهنئة الرئيس الجديد لـ «مجلس الجئي ُكـرد روجآفا» في السليمانية

الجمع ــة  2020/10/2زار وف ـ ٌـد
م ــن منظم ــة إقلي ــم كردس ــتان  -ف ــرع
الس ــليمانية لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
ُ
املق ـ ّـر الع ــام ل ـ «مجل ــس الجئ ــي ك ـ ــرد
روجآف ــا» ف ــي محافظ ــة الس ــليمانية،
ال ــذي ض ــم (صال ــح ب ــوزان دادال ــي
س ــكرتير املنظم ــة ومس ــؤول الف ــرع،
ري ــزان كمروك ــي ،إدري ــس ب ــال ،محم ــد

ش ــوكت) ،حي ــث اس ــتقبل م ــن قب ــل
االعالم ــي ه ــوزان عفرين ــي الرئي ــس
الجدي ــد للمجل ــس ،بحض ــور إبراهي ــم
عل ــي رس ــول رئي ــس اتح ــاد املعلمي ــن و
ش ــفان داوود عض ــو إدارة املجل ــس؛
إذ رح ــب «عفرين ــي» بح ــرارة بالوف ــد
ً
الضيف ،مثمنا مواقف حزب الوحـ ــدة
ً
القومي ــة والوطني ــة ومؤك ــدا عل ــى ّأن

آثار رأس العني و تل  ...تتمة

سوريا بتصريح لوكالة سانا الرسمية
بتاري ــخ 2020/9/28م أن جرائ ــم ق ــوات
االحت ــال الترك ــي ض ــد ال ت ــراث الس ــوري
ـهر واح ــد تجري ــف ع ــدد
ش ــملت ف ــي ش ـ ٍ
م ــن املواق ــع منه ــا حم ــام التركم ــان وت ــل
صهي ــان وت ــل أس ــود وت ــل جط ــل .وق ــال
حم ــود :إن «ق ــوات االحت ــال الترك ــي
تق ــوم بتخري ــب ممنه ــج له ــذه املواق ــع
األثري ــة املهم ــة وتدميره ــا ونه ــب

ً
جهة غير معروفة ،مشددة عل ى أن «ما
يحصل ف ي مناطق «نبع السالم وغصن
الزيت ــون» ق ــد تج ــاوزت كل األع ــراف
والقواني ــن الدولي ــة وارتق ــت إل ــى جرائ ــم
ح ــرب ممنهج ــة ضم ــن خط ــة التطه ي ــر
العرق ــي بح ــق مكون ــات املنطق ــة».
وم ــن جهت ــه ذك ــر الدكت ــور محم ــود
حم ــود مدي ــر ع ــام اآلث ــار واملتاح ــف ف ــي

املجل ــس مس ـ ٌ
ـتعد للتواص ــل م ــع جمي ــع
ً
األط ــراف الكردي ــة ،متمني ــا أن تول ــي
األط ــراف الش ــقيقة االهتم ــام الالئ ــق
باس ــتقاللية ق ــرار املجل ــس.
ه ــذا وق ـ ّـدم صال ــح ب ــوزان ف ــي بداي ــة
حديث ــه التهان ــي والتبري ــكات للس ــيد
ه ــوزان عفرين ــي بمناس ــبة تولي ــه
ً
مس ــؤولية املجل ــس ،وتمن ــى ل ــه نجاح ــا
ً
دؤوب ــا ف ــي إدارت ــه.
وم ــن جانبهم ــا ش ــدد كل م ــن إبراهي ــم
رس ــول و ش ــفان داوود عل ــى تأدي ــة
ُ
واجب ــات املجل ــس نح ــو الجئ ــي ك ـ ــرد
س ــوريا.
وف ــي خت ــام اللق ــاء أك ــد الطرفان عل ى
التواص ــل والتع ــاون لتقدي ــم الخدم ــات
ُ
الالزم ــة لالجئي ــن الك ـ ــرد الس ــوريين.

اآلث ــار املوج ــودة فيه ــا لطم ــس هويته ــا
الحضاري ــة الس ــورية» .ودع ــا الجه ــات
الدولي ــة املتخصص ــة للمس ــاعدة
ف ــي إيق ــاف ه ــذه األعم ــال اإلجرامي ــة
الهمجي ــة بح ــق اآلث ــار وض ــرورة تح ــرك
املجتم ــع الدول ــي لحماي ــة ه ــذه املواق ــع
األثري ــة املهم ــة الت ــي تع ــود إل ــى األلفي ــن
الس ــابع والثام ــن قب ــل املي ــاد.

15

جائزة عثامن صربي  ...تتمة

الجبه ــات الكوردي ــة ف ــي جن ــوب وغ ــرب
كوردس ــتان).
وأوضح البيان أن «السيد» شارك
ف ــي العدي ــد م ــن املؤتم ــرات واملنتدي ــات
الدولي ــة املتعلق ــة بالش ــؤون الكردي ــة،
ول ــه عالق ــات وص ــات م ــع األدب ــاء
واملثقفي ــن الك ــورد وم ــع معظ ــم الق ــوى
السياس ــية الكردس ــتانية ،ول ــه
مؤلفات عديدة منها «جالل طالباني،
رؤي ــة مصري ــة».
وأش ــارت اللجن ــة ف ــي مقدم ــة بيانه ــا
إل ــى العالق ــات بي ــن الش ــعبين الك ــردي
واملص ــري ،وقال ــت« :تم ت ــد العالق ــات
الكوردية  -املصرية إل ى عمق التاريخ،
حي ــث أق ــام أس ــاف الك ــورد امليتاني ــون
م ــع فراعن ــة مص ــر عالق ــات تحال ــف
ومصاه ــرة بي ــن اململكتي ــن ،واس ــتمرت
ه ــذه العالق ــات ف ــي عص ــر ص ــاح الدي ــن
األيوب ــي ،ول ــم تنقط ــع ،ب ــل نت ــج عنه ــا
ظه ــور فئ ــة م ــن األدب ــاء والش ــعراء
واملفكري ــن م ــن ذوي أص ــول كوردي ــة
ف ــي مص ــر ،كان له ــم تأثيره ــم الكب ي ــر
ف ــي األدب والفك ــر العربيي ــن .ومازال ــت
ماليي ــن م ــن الك ــورد يعيش ــون ف ــي
مص ــر ،يع ت ــزون بأصوله ــم الكوردي ــة،
وبانتمائه ــم املص ــري».

بعد عام بني ...تتمة

«الخ ي ــر» و «الش ـ ّـر» ،ول ــم يس ــمعوا
صرخ ــات الطف ــل محم ــد ال ــذي اح ت ــرق
جس ــده الغ ــض بالفوس ــفور األبي ــض
املرم ــي بطائ ــرات اإلف األمريكي ــة!
أنق ــرة ،تواص ــل تهديداته ــا وتتوع ــد
ً ُ
باجتي ــاح جدي ــد ،طامع ــة أن ت س ــيطر
عل ى كامل مناطق الشريط الحدودي
م ــن ش ــمال ي س ــوريا ،والقل ــق ُي س ــاور
ً
أهاليه ــا ،ولك ــن ال َت ه ــب الري ــاح دائم ــا
حس ــبما تش ــتهيه الس ـ ُ
ـفن!
ُ
«قس ــد» والك ـ ــرد أق ــوى وأدرى مم ــا
كان ــوا ،وأصح ــاب الق ــرار ف ــي العال ــم
أم ــام اختب ـ ٍـار جدي ــد ،للتمي ي ــز بي ــن م ــا
ـض
ه ــو داع ــم لإلره ــاب العالم ــي ومناه ـ ٍ
له ،بين املخلصين لوطنهم والالهثين
إلم ــاء جيوبه ــم ،بي ــن الع ــار ومدم ــري
الحض ــارة اإلنس ــانية ،والوف ــاء
لألصدق ــاء ومحب ــي الحري ــة والس ــلم
واملس ــاواة!

الوحـــــــدة Yekîtî
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

بعد عام...
بني العار والوفاء!
اإلرهابيون ،املرتزقة ،يرتكبون جرائمهم ،أفعالهم
الش ــنيعة ،دون أن ين ــدى ُ
أجب ُن ه ــم ،ب ــل يع ــودون إل ــى
بيوته ــم ،بي ــن أس ــرهم ،دون افت ــكار أو ش ــعور ب ــأن ال ــذي
ُ
ً
ً
ُ
أذي أو ق ت ــل ظلم ــا وعدوان ــا بأياديه ــم بن ــي آدام خلق ــه هللا
ً
كائن ــا مثلم ــا خل ــق أف ــراد ذويه ــم ،ل ــه حرمت ــه وقيمته لدى
الش ــرائع الس ــماوية والوضعي ــة عل ــى ح ـ ٍـد س ــواء.
ال ب ــل وأس ــيادهم ،املتأنقي ــن بربط ــات العن ــق أو
بالجالبي ــب والعمام ــات ،ينك ــرون تل ــك املوبق ــات أو
ُ
جم لونه ــا ويبررونه ــا بال ــكالم املعس ــول أو الفت ــاوى
ي ِ
املبندق ــة ع ــن الدي ــن الحني ــف ،وه ــم عل ــى خط ــى
التط ــرف والعصبي ــات واألناني ــات وال ــوالءات واملصال ــح
الخاص ــة س ــائرون ،وكأنه ــم ال يق ــرأون التاري ــخ أن مص ي ــر
ٌ
الفاس ــقين والفاس ــدين ال مح ــال ج ــورة ف ــي مزاب ــل
الش ــعوب ومواخيره ــم.
عـ ٌ
ـام م�ض ــى ،عل ــى اغتص ــاب واحت ــال س ــري
كاني ــه/رأس العي ــن و ك ــري س ــب ي/تل أبي ــض ،ع ـ ٌ
ـام م ــن
الس ــواد القات ــم ،ودون أن يص ــدح ف ــي ش ــوارعهما تحي ــة
الصب ــاح بالعربي ــة والكردي ــة والس ــريانية واألرمني ــة
والشركس ــية ،وتتالط ــم أص ــوات أج ــراس الكنائ ــس م ــع
أذان املس ــاجد ف ــي س ــمائهما ،ودون أف ــراح وأع ــراس.
ُ
ق تل ــت الحي ــاة فيهم ــا ،فو�ض ــى وفلت ــان ،اعتق ــاالت
تعس ــفية ،لصوصي ــة وإج ــرام ،اقتت ــال وتفج ي ــرات ،نه ــب
واس ــتيالء عل ــى املمتل ــكات الخاص ــة والعام ــة ،تخري ـ ٌـب
وس ــرقات لآلث ــار وال ث ــروات.
ُ
ش ـ ّ ِـرد س ــكانهما ،ليهيم ــوا عل ــى وجوهه ــم مش ــتتين،
ولكن أبوا أن تصدأ مفاتيح أقفال منازلهم ،أو تنكسر
إرادته ــم ،وه ــم عل ــى الع ــودة وبن ــاء الدي ــار م ــن جدي ــد
عازم ــون!
كان الع ــار م ــن نصي ــب ق ــادة عامليي ــن س ــمحوا أو
تغاض ــوا لتركي ــا أن تحت ــل رأس العي ــن وت ــل أبي ــض ،وه ــم
عارف ــون أنهم ــا س ــيتلقون نف ــس مص ي ــر عفري ــن الت ــي
اس ــتبيحت ع ــن بك ــرة أبيه ــا م ــن قب ــل ذات املجرمي ــن
ومتزعميه ــم ف ــي أنق ــرة واالئت ــاف الس ــوري املمغ ــوص.
ل ق ــد ش ــاهدوا ب ــأم أعينه ــم ،كي ــف تحولت ــا م ــن
منطقتي ــن آمنتي ــن إل ــى جحي ـ ٍـم وأماك ــن للذب ــح واإلج ــرام،
َ
وك ي ــف ق ت ــل مجرم ــو أردوغ ــان السياس ــية الكردي ــة-
رس ــول الس ــام هفري ــن خل ــف ومثل ــوا بجثمانه ــا ،فلي ــس
ً
صدف ــة أن تعرض ــت «هفري ــن» و «عفري ــن» ل ــذات
اإلج ــرام والغ ـ ّـل ،مل ــا كان بينهم ــا م ــن قواس ــم الجم ــال
والرق ــي والقي ــم الوطني ــة.
15
وه ــل ُي عق ــل أنه ــم ل ــم يم ي ــزوا بي ــن

جائزة «عثمان صبري للصداقة بين الشعوب» تُمنح للصحفي المصري عبد الفتاح السيد

أعلن ــت لجن ــة جائ ــزة «عثم ــان ص ب ــري للصداق ــة
بي ــن الش ــعوب» ف ــي بي ــان له ــا بتاري ــخ  15أيل ــول 2020م
من ــح النس ــخة الخامس ــة منه ــا للصحف ــي املص ــري
ً
املع ــروف عب ــد الفت ــاح الس ــيد« ،تكريم ــا ل ــه وملواقف ــه
املؤيدة للشعب الكوردي وقضيته العادلة ،ودفاعه
عن ــه ف ــي كتابات ــه وف ــي املحاف ــل الدولي ــة واإلقليمي ــة».
وحس ــب البي ــان«( ،الس ــيد» صحف ــي عض ــو
ف ــي نقاب ــة الصحفيي ــن املصريي ــن ،ينش ــر مقاالت ــه
وتحليالت ــه ف ــي صح ــف ومواق ــع عربي ــة وكوردي ــة ،منه ــا
املص ــور واأله ــرام العرب ــي والتآخ ــي وكوردس ــتان ن ــوي
وپوك ميديا وغيرها ،وهو خبير ف ي الشؤون الكردية،

ورئي ــس مرك ــز القاه ــرة للدراس ــات الكوردي ــة ال ــذي
أسس ــه ف ــي ع ــام  ،2013ومدي ــر دار نفرتيت ــي للنش ــر
والدراس ــات والترجم ــة ،الت ــي تهت ــم بش ــكل أسا�س ــي
بتوثيق وتجسير العالقات الثقافية بين الشعبين
املص ــري والك ــوردي ،ونش ــر األعم ــال الفكري ــة
واألدبية واإلبداعية للمبدعين الكورد .وهو حاصل
عل ــى جائ ــزة نقاب ــة الصحافيي ــن ع ــن سلس ــلة تقاري ــر
15
ميداني ــة ع ــن الح ــرب ض ــد داع ــش عل ــى

آثار «رأس العني و تل أبيض» يف مهب السرقات والتخريب

وردت أنب ــاء عدي ــدة ع ــن تجري ــف ت ــال (حم ــام
التركمان ،صهيالن ،أسود ،جطل) ف ي حوض البليخ
– ش ــمال الرق ــة ،الواقع ــة تح ــت س ــيطرة االحت ــال
الترك ــي ،م ــن قب ــل املس ــلحين ،بغي ــة س ــرقة آثاره ــا
وكنوزه ــا الدفين ــة ،وعل ــى غ ــرار منطق ــة عفري ــن
ً
املحتلة أيضا هناك مخاوف من تعرض حوال ي /60/
ً
ً
موقع ــا أثري ــا بي ــن نه ــري الخاب ــور والبلي ــخ إل ــى العب ــث
َ
والتخري ــب والس ــرقة ،كان ــت ق ــد ن قب ــت فيه ــا بعث ــات
أثري ــة وجامع ــات دولي ــة بش ــكل رس ــم ي قب ــل ع ــام
2011م واعتبرته ــا م ــن ال ت ــراث اإلنس ــاني.

الصورة عن وكالة سانا
إذ أك ــد املرص ــد الس ــوري لحق ــوق اإلنس ــان ف ــي
خ ب ــر ل ــه بتاري ــخ 2020/9/2م عل ــى «قي ــام الق ــوات
التركي ــة والفصائ ــل املوالي ــة له ــا ضم ــن منطق ــة «نب ــع
الس ــام» ,بج ــرف تل ــة صه ــان األثري ــة ،الواقع ــة ف ــي
ري ــف مدين ــة ت ــل أبي ــض الغرب ــي ش ــمال ي الرق ــة ،وذل ــك
به ــدف إنش ــاء قاع ــدة عس ــكرية ونه ــب محتوياته ــا»،
وأك ــدت املنظم ــة الكردي ــة لحق ــوق اإلنس ــان ف ــي
ً
س ــوريا ( )DADب ــذات التاري ــخ عل ــى ج ــرف الت ــل لي ــا
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ونق ــل م ــا ت ــم العث ــور علي ــه م ــن آث ــار إل ــى
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