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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

»ال تيأســوا، البــؤس الملقــى علــى كاهلنــا اليــوم مــا هــو إال نهايــة الجشــع 
واســتياء الذيــن يخافــون مــن التقــدم اإلنســاني، ســوف تنتهــي هــذه 
ــابلن ــارلي ش ــاة«                               تش ــوت الطغ ــة ويم الكراهي
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االئتالف املعارض- ضعف احلال واملآل... اتهاماتٌ جزاف لـ » قسد « واإلدارة الذاتية

 
ً
ــارزا  ب

ً
ــا ــى شــخٌص منصب كلمــا اعتل

ــي  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت االئ ضمــن 

 
ً
ــا ملزم نفســه  يجــد  ــه،  ب ــط  ب يرت ومــا 

ي  ي وشــرق بالعــداء لــإدارة الذاتيــة- شــمال

ــة  الديمقراطي ســوريا  وقــوات  ســوريا 

فــروض  ــم  لتقدي يلهــث  ــل  ب »قســد«، 

ــة  العدال ــم  لزعي ــوالء  وال الطاعــة 

ــي،  العالم اإلخــوان  ــم  ه ومل ــة  والتنمي

ــس رجــب  ي ــد الرئ ــا الجدي ســلطان تركي

ــى بوضــوح  ــي تتجل ت ــب أردوغــان، ال طي

ــات  ــة وخطاب ــي إطــاق تصريحــاٍت ناري ف

 
ً
الكراهيــة ضــد اإلدارة و«قســد«، واصفــا

إياهمــا باإلرهابيــة واالنفصاليــة وغيرها 

ــة  ــٍة عنصري ــى خلفي ــٍم جــزاف، عل ه ــن ُت م

ــدور  ــة ضــد الوجــود وال شــوفينية عدائي

ــي ســوريا. ف 2 الكــردي 

مصر يف مواجهة أطماع تركيا
ــة  الدوري أعمــال  جــدول  خــال 

ــدول  ــس جامعــة ال ــة /154/ ملجل العادي

ــول  ل أي  9 ــي  ف انعقــدت  ــي  ت ال ــة،  ي العرب

ظــل  ــي  ف ــي  املرئ االتصــال  ــر  عب 2020م، 

ــة  ــر الخارجي ــى وزي ــا، ألق جائحــة كورون

ــا  ه ، أكــد في
ً
املصــري ســامح شــكري كلمــة

ــب  جان ــى  إل مصــر  7 وقــوف 

عفرين حتت االحتالل: تعدي على السيادة السورية، قطع أشجار وحرق غابات، اعتقاالت تعسفية، فوضى وفلتان، هنب واستيالء على املمتلكات
ــن  ــي- عفري ــب اإلعام يواصــل املكت

ي رصد  ي( عمله ف ــدة )يكيت لحزب الوحـ

ي عفرين  االنتهاكات والجرائم املرتكبة ف

ــث أكــد  ــر أســبوعية، حي وإصــدار تقاري

ى أن امليليشيات اإلرهابية املنضوية  عل

ي السوري  ى بالجيش الوطن ي ما يسم ف

ــة  املؤقت الســورية  للحكومــة  ــع  التاب

ــدة ومبتكــرة  ــوم بأنمــاط جدي تقــوم كل ي

ــى  عل واالســتياء  املمنهــج  ــف  العن مــن 

 
ً
فضــا والخاصــة،  العامــة  ــكات  ل املمت

ــي  ــال التعســفي املتواصــل، ف ــن االعتق ع

ــي  ــون الدول ــح للقان ــاٍك واضــح وصري ه ت ان

للمنظومــة  مباشــر  وتحــٍد  ي  اإلنســان

االنســان،  بحقــوق  ــة  املعني ــة  ي الدول

ــي؛  وقانون ــي  أخاق رادع  أي  ودون 

ــن  ي األصلي الســكان  ــرد-  ـ
ُ
الك حــارب  وُي

ــى  ــم إل ، لدفعه
ً
ــي لقمــة عيشــهم أيضــا ف

ــة  الغاي ــزوح؛  ن وال 4 الهجــرة 

مذكرة تفاهم مبباركة روسية وانزعاج تركي
ســوريا  ــس  مجل ــان،  ب الجان توصــل 

ــة »مســد« و حــزب اإلرادة  الديمقراطي

ــود  وجه مــداوالت  بعــد  الشــعبية، 

ــم  ت تفاهــم،  مذكــرة  ــى  إل مشــتركة، 

ــخ  بتاري موســكو  ــي  ف ــا  ه ي عل ــع  التوقي

ــل  ي، مــن قب 2020/8/31م، بشــكٍل رســم

ــة  ــة التنفيذي ــام أحمــد رئيســة الهيئ ه إل

عضــو  ــل  جمي قــدري  د.  و  ــس  للمجل

منصــة  ــس  ي ورئ الحــزب  رئاســة  ــة  هيئ

. موســكو

ــى  عل  
ً
تفاهمــا ــت  تضمن املذكــرة 

ــي:  ف تتلخــص  أساســية  نقــاط 

ســوريا  ــي  ه ــدة،  الجدي )ســوريا 

 ،
ً
وشــعبا أرضــا  6 موحــدة 
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ــى رئاســة  ــذي تول ــري ال نصــر الحري

ــدة  العب ــس  أن مــع  ــادل  بالتب ــاف  ت االئ

ــة التفــاوض، أواســط تمــوز  لرئاســة هيئ

ي  ــزم اســتخبارات ي ــي، وفــق ميكان املا�ض

ويتعامــل  محكــم،  قطــري   – ــي  ترك

ي الكردي،  باستعاء مع املجلس الوطن

مــن  ــه  جعبت ــي  ف مــا  إشــهار  ــى  إل ســارع 

ــة  الوطني ــم  القي ليطعــن  ســكاكين 

وأسس العيش املشترك، غير آبٍه بحال 

ــا،  ه ســوريا وشــعبها وبممكنــات حــل أزمت

ــا،  ه  مــع أجندات
ً
ــا إرضــاًء ألنقــرة وتماهي

ــي  ن )ضرب ي  الشــعب ــل  املث هــوا  ــى  وعل

ي واشــتكى( رفــع برســالٍة  ــى... ســبقن وبك

ــة  ي العرب للجامعــة  العــام  ــن  األمي ــى  إل

يطلب فيها عقد جلسٍة طارئة ملناقشة 

ـ »التهديدات الكبيرة لوحدة  ما أسماه ب

بســبب  الســورية  ــي  األرا�ض وســامة 

ــا ميليشــيات  ه ــي تقــوم ب ت املمارســات ال

لألمــن   
ً
ــدا تهدي واعتبارهــا   ،PYD

ــك  ل ت أن   
ً
متناســيا ــي«،  العرب ــي  القوم

ــي  ف ــي أوردهــا  ت ال ــم  ــاكات والجرائ ه ت االن

ــر  ــر قســري وتغيي رســالته »حمــات تهجي

ي، تفاقم معاناة املدنيين، فرض  ديمغراف

ي املنطقة،  ي بقوة الساح ف واقع انفصال

ــة ممنهجــة، االســتياء  سياســات عنصري

االســتياء  ــكات،  واملمتل ــي  األرا�ض ــى  عل

حــرق  ومواردهــا،  املنطقــة  ــروات  ث ــى  عل

ــن، عمليــات االعتقــال  محاصيــل الفاحي

ي واإلخفاء القسري«  والتعذيب الوح�ض

ــم ضــد  ــم حــرب وجرائ ــي إال جرائ مــا ه

ميليشــيات  ــا  ه اقترفت اإلنســانية 

ــي الســوري« املرتبطــة  ــش الوطن »الجي

ــا وبالشــراكة  ــدى تركي ــه - املرتزقــة ل ب

ــن، ســري  ــي مناطــق »عفري مــع جيشــها ف

ي/تل  ســب كــري  ــن،  العي ــه/رأس  ي كان

ــج  ممنه بشــكٍل  ــا  ه ي أهال وضــد  أبيــض« 

ــا  ــم توثيقه ــزال، ت ــى نطــاٍق واســع وال ت وعل

ــة  الحي والشــهادات  الدامغــة  ــة  باألدل

ــات  ــل عشــرات املنظمــات والهيئ مــن قب

ــي  وف ــة  ي واملدن ــة  والحقوقي ــة  اإلعامي

ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  لجن ــر  تقري

ــر ولــدى مفوضيــة األمــم  املســتقلة األخي

اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املتحــدة 

ــي  ــع االنفصال  أن الواق
ً
ــا . ومتجاه

ً
أيضــا

ــا  ــى مناطــق م ــي عل مفــروٌض بشــكٍل فعل

ــة مــن  ل ــك املحت ل ـــ »املحــررة« وت ى ب تســم

ــة  ــة التركي ــج للعمل ــا، بالتروي ــل تركي قب

ــا،  ه ــي في ــم الترك ــا ورفــع العل والتعامــل به

 
ً
ــا وبنيوي  

ً
ا وعســكري  

ً
ــا إداري ــا  وربطه

ــة،  التركي واإلدارات  باملؤسســات 

ــة  التركي للغــة  واســع  ــم  ي وتعل وفــرض 

يتحــدث  ــري  الحري وأن  ــا؛ الســيما  ه في

ــة  الحال ضمــن  »العمــل  الحاجــة  عــن 

ــون  لقان املناطــق«  ــك  ل ت ــي  ف ــة  الثوري

ــى  وحت ــات  انتخاب ــون  وقان أحــزاب 

 أن »قســد« ســاهمت 
ً
ــا دســتور! ومتغاف

لألمــن  ــٍد  تهدي ــر  أكب دحــر  ــي  ف ــدار  باقت

ــة  ـــ »الدول ــل ب مث
َ
ــذي ت ــي ال ــي العرب القوم

ــي  ت ــي العــراق والشــام« وال اإلســامية ف

الحــّر«  ــش  »الجي جماعــات  متها 
ّ
ســل

ي  وشــرق ــي  غرب ــي  ف شاســعة  مناطــق 

ــى  ــٍق عل قل بســهولة ودون أي  الفــرات 

حياة الناس، ويبدو أن أنقرة واالئتاف 

ــن مــن هزيمــة »داعــش« وفــرار  منزعجي

ــي أروقتهمــا  ــذي ُيوصــف ف عناصرهــا ال

ــب  ــر القســري«! بينمــا نصي ـــ »التهجي ب

ــا  ه ــم ب ه ت
ُ
ــي ت ت ــاكات ال ه ت »قســد« مــن االن

ــة املســتقلة متــدنٍ ، فــا  مــن قبــل اللجن

ــى نطــاٍق واســع وال توصــف  رتكــب عل
ُ
ت

مــع  بالتنســيق  و«قســد«  باملمنهجــة، 

ــة تتعــاون بشــكٍل مســتمر  اإلدارة الذاتي

ومنظمــات  ووفــود  ــة  ي دول ــات  هيئ مــع 

األوضــاع  ــى  عل للوقــوف  ــدة  عدي

ــة. ــاكات املرتكب ه ت اإلنســانية وأوجــه االن

ــم!  الحل يتحقــق  أن  ــات  ه هي ولكــن 

ــوب  هب مــع  ــر  تطاي ــري  الحري ــب  طل

ــة عكــس مــا تشــتيه ســفن  ي ــاٍح عرب ري

ــي  ت ــاح ال ــك الري ل ــه، ت أردوغــان وزبانيت

ــة  ــاع التركي ــة األطم  حقيق
ً
ــرا أدركــت أخي

ــي،  ــي العرب ــى األمــن القوم وخطرهــا عل

ى األرض وبين  ي وقٍت تنكشف فيه عل ف

بترهــاٍت  ــة  ي املبتل ــة  ي املحل املجتمعــات 

وأمــراء  ــة  تكفيري ــاوى  وفت ــة  طائفي

مرتزقــة  مســلحة  وبجماعــات  حــرب 

ــى ســرقة  ــى عل ــا حت ه ــل فيمــا بين تتقات

ــف وفداحــة سياســات  ــي، زي ــاء نحا�ض إن

ــي  السيا�ض اإلســام  ــارات  ي ت وأفعــال 

وميليشــياتها  القاعــدة  وتنظيمــات 

تحــت  وتوســعت  نمــت  ــي  ت ال املرتزقــة 

ــي  العالم املســلمين  اإلخــوان  ــاءة  عب

ــة  ي ــة ودول ــي ســياق صراعــات إقليمي وف

ــا  معقــدة، واملدعومــة مــن قطــر وتركي

ــاء  ن ــى إدراك أب ــاٍل عل ــرز مث وغيرهمــا؛ أب

ــر،  املري ــا  لواقعه املجتمعــات  ــك  ل ت

ــم  ــي تقدي ــم ف ه ــة عشــرات اآلالف من رغب

ــة  اإلعدادي الشــهادتين  ــات  امتحان

املــدارس  ــدى  ل العــام  هــذا  ــة  والثانوي

ــم  وحلمه ــة  النظامي ــة  الحكومي

الســورية،  الجامعــات  ــي  ف بالدراســة 

ولكــن ُمنعــوا مــن التنقــل بقــوة الســاح 

ــل  قب مــن  ــم  أمامه ــر  املعاب وبإغــاق 

ــة. ي اإلرهاب امليليشــيات 

نفــوذ  مناطــق  أن   ،
ً
ــا معلوم ــات  ب

ــش أســوأ  ــي ســوريا تعي ــا ف ــال تركي واحت

ــال وفســاد،  ــة واقتت األوضــاع، لصوصي

ــي  ــة وال كرامــة، ال حــراك سيا�ض ال حري

ــي عــام، فقــدان  ــي وال مجتمع وال ثقاف

األمان واالستقرار، وأن مناطق سيطرة 

واســتقرار  بأمــان  ــع  تتمت »قســد« 

ــي  نســبيين، عــدا هجمــات الجيــش الترك

ــم  ت ــة ي ي ــة داخل ــه وحــاالت فتن ومرتزقت

ى  ي أوانها، إضافة إل ها قدر اإلمكان ف
َّ
حل

مــا يميزهــا مــن حركــة إعــادة إعمــار مــا 

ــا املعــارك، مــع توفــر فــرص العمل  دّمرته

ــال  ــب األعم ــى جان ــا، إل ــأس به ــب الب وروات

واإلنســانية  ــة  والتجاري ــة  الزراعي

ــي  ــي املتنام النشــطة والحــراك املجتمع

ــات  ي ــع األقل مت
َ
ــات عامــة وت وفــر حري

َ
وت

ولكــن  ــا.  بحقوقه ــة  والديني ــة  القومي

محمــوم  بشــكٍل  يســعون  ــن  الحاقدي

مناطــق  ــات  مكون ــن  ي ب ــن  الفت ــق  لخل

شــّد  خــال  مــن  ــة،  ي الذات اإلدارة 

عشــائرية  ــا،  وتأجيجه ــات  العصبي

ــة. ني ودي ــة  وقومي ــة  طائفي أم  ــت  كان

الجميع ُيدرك أن »قســد« أصبحت 

الســوري،  ــي  الوطن الواقــع  مــن   
ً
جــزءا

ــدور  وال الوجــود  محــو  يمكــن  وال 

ــي ســوريا، حســبما تشــتهيه  ف الكــردي 

ــي أنقــرة،  ــة ف ــة والتنمي حكومــة العدال

لســوريا  ومســتقر  آمــن  مســتقبل  وال 

 
ً
ــا حــا ه ــة في ــة الكردي دون حــّل القضي

ــاد، فحــرٌي  ب ــدة ال ــي إطــار وحـ  ف
ً
عــادال

ــي النظــام  ــى جته باألطــراف الســورية عل

رد  ـ
ُ
ـ »قسد« وللك واملعارضة أن تتوجه ل

ــي باحــث عــن املشــتركات  بخطــاب عقان

ــى األقــل، بلغــة  ــة واإلنســانية عل الوطني

ُيوصفــوا  أن  ال  والتواصــل،  الحــوار 

ــن-  ي ي باإلرهاب ــم  معه يتحــاور  ومــن 

 انفــكاك 
ً
ــات ملحــا ــري، وب حســب الحري

ــآل- عــن  ــف الحــال وامل ــاف- ضعي ت االئ

ــه،  توجهات ــح  وتصحي ــا  تركي ــدات  أجن

ــش  ــي وأســس العي  للســلم األهل
ً
خدمــة

ــي  ــود إيجــاد حــٍل سيا�ض املشــترك ولجه

املســتفحلة. ــا  بلدن ألزمــة 

إن نجاح الحوار بين مجلس سوريا 

ــة وحــزب اإلرادة الشــعبية  الديمقراطي

ــر  ــع مذكــرة سياســية بينهمــا خي وتوقي

ــة توصــل الســوريين  ي ــال عــن إمكان مث

والعمــل  التفاهمــات  ــى  إل ــم  ه بين فيمــا 

ــث  الحثي ي  الســع إطــار  ــي  ف املشــترك، 

الســوري  الشــعب  ــاة  معان لتخفيــف 

بجميع مكوناته والسير نحو وضع حٍد 

ــة  ــى ضــرورة وأهمي ــه، ويؤكــد عل ملحنت

ــة سياســية  ــة عملي ــي أي ــس ف وجــود املجل

تخــص ســوريا ومســتقبلها.

االئتالف املعارض ... تتمة

ــِق أواصــِر التفاهــِم والتقــارِب  ي ــي إطــاِر توث ف

ــي شــماِل  ف املنطقــة  ــاِت  ــن شــعوِب ومكون ي ب

ــي  ي ســوريا، قــاَم وفــٌد مشــترك مــن حزب شــرق

ــي ســوريا و  ــِي الكــردِي ف الوحــدِة الديمقراط

ــي ســوريا،  ــِي الكــردي ف ــِي التقدم الديمقراط

ــدة  ــي ســكرتير الوحـ ــي الديــن شــيخ آل ضــم )مح

و  ــركات  ب أحمــد  مشــايخ،  ــى  ــه مصطف ب ونائ

ــي  ــب السيا�ض أحمــد ســليمان عضــوي املكت

ــول 2020م،  ل ــس 17 أي ــوَم الخمي ــي(، ي للتقدم

مقــره  ــي  ف ي  الســريان االتحــاِد  حــزِب  ــارِة  بزي

ــي اســتقباِله )ســنحريب  ي، وكان ف بالقامشــل

ــد  عب للحــزب،  املشــترك  ــس  الرئي برصــوم 

ــِس  ــا عضــوي املجل ــورا حن األحــد اســحق و ن

للحــزب(. العــام 

ــن  ي ب العاقــة  ــة  أهمي الطرفــان   
َ

تباحــث

ي  ــن الشــعبين الســريان ي األحــزاب مــن جهــة، وب

ــِة  ــِة لعاق ــٍة أخــرى، باإلضاف والكــردي مــن جه

الشــعبين بشــعوِب املنطقــِة وســوريا ككل، 

 من الوضِع املأساوي املستمر 
َ
الذين يعانون

ــي ســوريا. ف

ى   الجانبان آلخِر التطوراِت عل
َ
كما تطرق

ــي مناطــِق  الســاحِة الســوريِة بشــكٍل عــام، وف

ــا 
ً
ــدا توافق ــِة بشــكٍل خــاص، وأب ي اإلدارِة الذات

ــِع  ــِد مــن املواضي ــي العدي ــاِت النظــر، ف ــي وجه ف

ســوريا،  ــي  ف ــي  السيا�ض كالحــِل  واملحــاور، 

ــت  مازال ــي  ت ال ــاِت  والتحدي ــداِت  والتهدي

.
ً
املنطقــِة وســوريا عمومــا تجــاَه   

ً
مســتمرة

ــود  ال ــارات  عب ــادل  ب بت ــارة  الزي تمــت 
ُ
خ

ــرام. واالحت

وفد مشترك من حزبي »التقدمي و الوحـدة« الكرديين في زيارة حزب االتحاِد السرياني
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تقرير جلنة التحقيق الدولية بني الرفض والترحيب... حزب »الوحـدة« الكردي يرفع مذكرة حوله إىل األمم املتحدة 
ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  لجن رفعــت 

برئاســة  بســوريا  ــة  املعني املســتقلة 

باولو ســيرجيو بينهيرو تقريرها األخير 

ــول 2020م  ل ــخ 14 أي A/HRC/31/45 تاري

 14( واألربعــون  الخامســة  ــدورة  ال ــى  إل

ــس  ــول- 2 تشــرين األول 2020م( ملجل ل أي

ــم املتحــدة،  ــع لألم حقــوق اإلنســان التاب

الذي تضمن استنتاجات توصلت إليها 

ــت  أجري ــي  ت ال التحقيقــات  ــى  عل ــاًء  ن ب

ــي- 1 تمــوز   ــون الثان ــرة )11 كان ــي الفت ف

ــاكات  ه ت ان وقــوع  رصــدت  إذ  2020م(، 

ــع املناطــق الســورية،  ــي جمي ــم ف وجرائ

ــع األطــراف،  ــى جمي ــات إل مــت توصي وقدَّ

ــم إلطــاق  ــق وقــف دائ ي لتحقي بالســع

ــات  ــار وتهيئــة الظــروف إلجــراء محادث ن ال

عــن  اإلفــراج  وضمــان  ــة  مجدي ســام 

واســع  نطــاٍق  ــى  وعل  
ً
فــورا الســجناء 

ــره مــن  ــب وغي والوقــف الفــوري للتعذي

ــة القاســية  ــة أو العقوب ضــروب املعامل

ــك  ــي ذل ــة بمــا ف أو الاإنســانية أو املهين

ضــد  ي  والجنســان ــي  الجن�ض ــف  العن

ــان،  ــات والرجــال والفتي النســاء والفتي

املنظمــات  وصــول  وتيســير  وضمــان 

ــة بالشــؤون اإلنســانية  املســتقلة املعني

ــت  ــة وحقــوق اإلنســان، وخصَّ والحماي

ي السوري« بأن »يوقف  »الجيش الوطن

ــكات  ل ــب للممت ه ن ــع أعمــال ال  جمي
ً
فــورا

ــة  ني ــك املواقــع الدي ــي ذل ــة، بمــا ف ي املدن

ــى  ــكات إل ــد هــذه املمتل ــة، وأن يعي واألثري

ــب أو فصــل  ــا، وأن يقــوم بتأدي ه أصحاب

ــن  يعل وأن  ــا  ه عن املســؤولين  األفــراد 

الصــدد،  هــذا  ــي  وف ــه،  إجراءات ــج  نتائ

 
ً
ــدا ــا مزي ــذل تركي ــأن تب ــة ب ــي اللجن تو�ض

العــام  النظــام  لضمــان  ــود  الجه مــن 

ي املناطق الخاضعة  والسامة العامة ف

ي  لسيطرتها ملنع ارتكاب الجيش الوطن

ــاع  واالمتن ــاكات،  ه ت االن هــذه  الســوري 

ــن ألغــراض  ــازل املدنيي عــن اســتخدام من

عســكرية«.

قــوات  ــذل  ب ت ــأن  ب ــة  اللجن وأوصــت 

 من الجهود 
ً
سوريا الديمقراطية مزيدا

صفــوف  ــي  ف األطفــال  ــد  تجني ــاء  ه إلن

ــة الشــعب واملــرأة، وكــررت  وحــدات حماي

باســتعادة  األعضــاء  ــدول  ل ل ــا  ه توصيت

ــم  ه ــن يزعــم أن ــي ســوريا الذي ف رعاياهــا 

الســيما  داعــش،  ــم  بتنظي مرتبطــون 

ــا  ه ــم، وكــررت توصيت ــع أمهاته األطفــال م

األعضــاء  ــدول  ال تواصــل  ــأن  ب  
ً
أيضــا

وتكــرر  ــاة  الجن مســاءلة  ــى  إل ا  ســعيه

ــم املســاعدة  ــة تقدي اســتعدادها ملواصل

ــق مــع  ي ى، بالتعــاون الوث ــي هــذا املســع ف

واملســتقلة. ــدة  املحاي ــة  ي الدول ــة  ي اآلل

هــو  ــد  الجدي ــر  التقري ــي  ف امللفــت 

ــاكات  ه ت ــه مــن تشــخيٍص الن مــا ورد في

ــن  ــي مناطــق »عفري ف ــة  ــم مرتكب وجرائ

ي  شــمال أبيــض«  ــل  وت ــن  العي ورأس 

ــال  لاحت  
ً
ــا ي فعل الخاضعــة  ســوريا، 

ــى  إل حــرب،  ــم  جرائ ــا  ه أن ــى  عل ــي،  الترك

ــى حــٍد مــا. ــا إل ه ــان املســؤولية عن جانــب بي

ــر  ــى التقري ــردود عل ــت ال ن وقــد تباي

واالنتقــادات،  ــب  والترحي الرفــض  ــن  ي ب

ــة  ــس ســوريا الديمقراطي إذ أصــدر مجل

ــول  ل ــخ 18 أي ــرأي العــام بتاري ــى ال  إل
ً
ــا بيان

ودعــا  ــر  بالتقري ــه  في ــب  رحَّ 2020م، 

وشــرق  شــمال  ــارة  »زي ــى  إل ــة  اللجن

قــرب  عــن  والتأكــد  للتحقــق  ســوريا 

ــي  ت ال واالدعــاءات  املزاعــم  صحــة  مــن 

قــوات  يخــص  بمــا  ــر  التقري أوردهــا 

ــة«، ودعــا املجتمــع  ســوريا الديمقراطي

واجــراءات  ــر  ي تداب اتخــاذ  ــى  إل ــي  الدول

ــم  الجرائ لوقــف  وصارمــة  ــة  عاجل

ــب  وطال الســوريين،  بحــق  ــة  املرتكب

ـــ »اســتصدار قــرار يرغــم  ــس األمــن ب مجل

املرتبطــة  ــة  ي اإلرهاب ــل  والفصائ ــا  تركي

ــى االنســحاب الفــوري والكامــل  ــا عل ه ب

وتشــكيل  الســورية،  ــي  األرا�ض مــن 

محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب 

ــة ومســؤوليها،  ــة التركي ملحاســبة الدول

ــة،  ي ــل اإلرهاب وعناصــر داعــش والفصائ

الشــمال  مــن  ــة  ل املحت املناطــق  ووضــع 

حفــظ  قــوات  ــة  رعاي تحــت  الســوري 

لجــان  وإرســال  ــة،  األممي الســام 

للتأكــد  ســوريا  ــى  إل ــق  الحقائ ــي  تق�ض

ــم  ــاكات حقــوق اإلنســان وجرائ ه ت مــن ان

اإلنســانية،  ضــد  ــم  والجرائ الحــرب 

ــس األمــن رقــم 2254  ــذ قــرار مجل وتنفي

ــة سياســية شــاملة وذو  ــن خــال عملي م

ــة«. قي مصدا

العــام  ــد  القائ ــدي  عب ــوم  مظل أمــا 

ــق  فعل ــة  الديمقراطي ســوريا  لقــوات 

ــر  : »إن تقري
ً
ــا ــر قائ ت ــر توي ــدة عب بتغري

لجنة التحقيق الدولية املستقلة جزء 

ــا  ه ــي ترتكب ــم الحــرب الت ــر مــن جرائ صغي

ــي  ف شــعبنا  بحــق  املســلحة  ــل  الفصائ

ــن(  العي )رأس  ــه  ي كان وســري  ــن  عفري

ي  ي )تل أبيض( بغطاء سيا�ض وكرى سب

ــة:  ي ان ــدة ث ــي تغري ــا«. وأضــاف ف مــن تركي

ــا، هنــاك  ن ــي القســم الــذي يخــّص قوات »ف

ــة  ــرر لحقيقــة أن قضي ــر مب تجاهــل غي

ــي«،  عــد دول مخيــم الهــول معقــدة وذات ُب

ترفــض  ــدول  ال ــب  »أغل أن  ــى  إل  
ً
مشــيرا

ــم،  ــا مــن ســكان املخي ه اســتقبال مواطني

بينما اختزلت املنظمات األممية دورها 

 
ً
ــا ببعــض املســاعدات اإلنســانية«، قائ

ي الحاالت  إن »قسد« بدأت »التحقيق ف

ــا«. ن ــم قوات ه ت ــي ت ــر الت ــي التقري ــواردة ف ال

بينمــا جــاء رد »الحكومــة الســورية 

الســوري  ــاف  ت لائ التابعــة  ــة«  املؤقت

ــول  ل أي  19 ــخ  بتاري ــا  ه بيان ــي  ف املعــارض 

ــه  ت ، إذ أدان
ً
ــر قاســيا ــى التقري 2020م عل

ــب  ــز ويتضمــن »أكاذي ــه متحي وزعمــت أن

ــش  »الجي ضــد  سياســية«  ــراءات  وافت

الســوري«. ــي  الوطن

ــاف  ت ــي لائ ونشــر املوقــع االلكترون

ــري  الحري نصــر  أن  ــه  في أفــاد   
ً
ــرا خب

ــى رئيــس  رئيــس االئتــاف بعــث برســالة إل

ــى مــا ورد  اللجنــة املســتقلة، وتحفــظ عل

ــاف  ت ــا باطــاع االئ ه ب ــي تقريرهــا وطال ف

ــي  ــا املزعومــة ف ــل القضاي ــى »تفاصي عل

ــا  ه ت ــن إلحال ــن ورأس العي ــي عفري منطقت

املناطــق  ــي  ف ــي  الوطن القضــاء  ــى  إل

ومحاســبة  ــا  ه في ــق  للتحقي املحــررة 

ــت  ب ث مــن  وإنصــاف  ــا،  ه في ــن  املتورطي

ــاكات  ه ت ــاك حقوقهــم«. وأكــد »أن االن ه ت ان

املزعومــة مــن قبــل بعــض أفــراد الجيــش 

ــي، يمكــن أن تكــون مجــرد أفعــال  الوطن

الوقــت  ــي  ف ــة...«،  منهجي ــر  وغي ــة  فردي

ــه الســيطرة والســلطة  ــك في ــذي تمتل ال

ــي حكومــة  ــك املناطــق ه ل ــي ت ــة ف ي الفعل

ــي  ــاف الســوري- اإلخوان ــا االئت أنقــرة وم

ــا. ــد تركي ي ــة وأداة ب ســوى واجه

رت 
ّ
حــذ ــر  التقري صــدور  وعقــب 

األمــم  مفّوضــة  باشــليت  ميشــيل 

اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  املتحــدة 

ــردي  »ت مــن  ــول،  ل أي  18 الجمعــة  ــوم  ي

مناطــق  ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ــة  حال

وشــمال  ســوريا  شــمال  مــن  محــّددة 

ــع تحــت  ــي تق ــا وشــمال شــرقها والت غربه

ــة والجماعــات  التركي القــوات  ســيطرة 

ــي  ــي ظــّل تف�ّض ــا، ف ه ــة ل ي املســلحة املوال

»خــال  ــت:  وقال واإلجــرام«.  العنــف 

تفاقــم  ــق  ي توث ــّم  ت ــرة،  األخي األشــهر 

والنقــل  والخطــف  ــل  القت ــات  ي عمل

ومصــادرة  لألشــخاص  ــي  القانون ــر  غي

ــات اإلخــاء  ــكات وعملي ــي واملمتل األرا�ض

ــا  ه ــك املناطــق، بمــا في ل ــي ت القســري« ف

أبيــض.  ــل  وت ــن  العي ورأس  ــن  عفري

ى  وَدعت باشيليت السلطات التركية إل

ــي وضمــان وقــف  ــون الدول ــرام القان »احت

الجماعــات  ــا  ه ترتكب ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن

ــا  تركي لســيطرة  الخاضعــة  املســلحة 

.» ــة. ي لفعل ا

ــة  ــة التركي فجــاء رد وزارة الخارجي

ــر  ــوم الجمعــة، عب ي ــي نفــس ال  ف
ً
ســريعا

ي، نفــت فيــه مزاعــم انتهاكات  ــان رســم بي

ســوريا  شــمال  ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

املســتقلة.  ــة  اللجن ــر  تقري ــي  ف ــواردة  ال

 املزاعــم 
ً
 قاطعــا

ً
ــت: »نرفــض رفضــا وقال

الصحــة،  مــن  ــا  ه ل أســاس  ال  ــي  ت ال

اإلنســان« حقــوق  ــاكات  ه ت الن

ــدة  الوحـ حــزب  ــه  وجَّ ــه  جهت ومــن 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــة  اللجن ــر  تقري حــول  مســهبة  مذكــرة 

وبعــض  املتحــدة  األمــم  ــى  إل املســتقلة 

بســوريا،  ــة  املعني ــه  وهيئات ــه  منظمات

ــح  ــر وتوضي  انتقــادات للتقري
ً
ــا متضمن

 
ً
ــة، إضافــة ــا اللجن ه ت ــٍب هامــة أغفل جوان

ــب،  ومطال واقتراحــات  ماحظــاٍت  ــى  إل

ــر  ــي التقري  بالتطــور امللحــوظ ف
ً
ــا ومرحب

ــاكات  ه ت االن توصيــف  ــة  لجه ــد  الجدي

ــن«  العي ورأس  ــن  »عفري ــي  ف ــم  والجرائ

ي  بجرائم حرب يرتكبها »الجيش الوطن

الحكومــة  ــن  أعي تحــت  الســوري« 

ــة. لتركي ا
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منطقــة  ــي  ف ــي  الديموغراف ــر  ي التغي

ــه خــال  ــن،..«، ونلخــص مــا وثقت عفري

ــي: ل ــي مــا ي ــول ف ل شــهر أي

ى السيادة السورية: التعدي عل

ــي  الترك ــال  االحت ســلطات  تقــوم 

ــة  التركي ــرة  ي ل ال ب التعامــل  بفــرض 

كافــة  ــي  ف الســورية  ــة  العمل مــن   
ً
ــدال ب

ــة،  ــة والتجاري ــة واملالي املعامــات اإلداري

ــي  ف ــد  واقــع جدي فــرض  بغــرض  ــك  وذل

ــة  ــة قطــع عجل ــة ومحاول املناطــق املحتل

املناطــق  ــي  اق ب عــن  ــا  ه في االقتصــاد 

ــم  العل رفــع  ــك  ذل ــى  عل زد  الســورية؛ 

رجــب  ــي  الترك ــس  ي الرئ وصــور  ــي  الترك

املقــرات  معظــم  فــوق  أردوغــان  ــب  طي

ــة. ي واملدن العســكرية  واملؤسســات 

قطع أشجار وحرق غابات:

هــاوار  ــل  ــي جب ف ــراٍن  ي ن افتعــال  ــم  ت

ــا،  ات ماب ــة  ناحي آفــراز-  ــة  قري ي  شــرق  -

ــى  ــوم: 2020/8/31، ألجــل القضــاء عل ي

للمنطقــة. ــز  املمي ــي  النبات الغطــاء 

الشــام  ــق  فيل ميليشــيا  وقامــت 

ــر  ــي /2000/ شــجرة صنوب بقطــع حوال

ــا و  ــي كي ت ــن قري ي ــة الواقعــة ب ــي الغاب ف

ــب وصناعــة  ــة التحطي ــل، بغي ب ل زركا- ب

ــر مســتلزمات   لتحضي
ً
الفحــم، خاصــة

فصــل الشــتاء. وامليليشــيات املتواجــدة 

ــا، علمــدارا«  ي ــي قــرى »جقماقــا، جنجل ف

قطــع  ــي  يوم بشــكل  تواصــل  راجــو   –

ــا. ه ــال املحيطــة ب ــي الجب األشــجار ف

اعتقاالت عشوائية وتعسفية:

االعتقــاالت  حمــات  تتوقــف  ال 

ــم  ه من املســنين  ــن،  عفري ــاء  ن أب بحــق 

اإلدارة  مــع  التعامــل  بحجــة   ،
ً
أيضــا

الذاتية الســابقةـ فقد طالت مواطنين 

ي قرى وبلدات »جلمة و هيكجة  ــرد ف ـ
ُ
ك

ــرس  ــة جندي و يانقــوز و كــورا– ناحي

ــس  املجل ــس  ي رئ ــم  ه بين مركزهــا،  ــي  وف

ي  ي وأعضاء فيه« و مابتا/معبطل املحل

ــا و قاســم- راجــو،  ن و بريمجــه و بعدي

ــى  عل ــة  ي مال غرامــات  بفــرض   
ً
ترافقــا

املعتقلين وســلب أموال منهم أو ســرقة 

ــازل يتــم تفتيشــها. ــات من بعــض محتوي

ــة الشــامية  ه وقامــت ميليشــيا الجب

ــي األشــرفية-عفرين  ــى ح املســيطرة عل

ــب  ن زي ــة  الكردي ــة  املواطن باختطــاف 

زوجة خليل عطار، وذلك بعد مداهمة 

ــه ومبلغ  ات منزلهــا وســرقة بعــض محتوي

ــى مــكاٍن  /2500/ دوالر، حيــث اقتادوهــا إل

ــول. مجه

ى والفلتان: الفو�ض

الســيطرة  نطــاق  توســيع  ــة  بغي

املســلحة  امليليشــيات  ــدى  ل والنفــوذ 

والخاصــة،  العامــة  األمــاك  وســرقة 

ــرٍة وأخــرى،  ــن فت ي ــا، ب ه ــال بين يحــدث اقتت

ــواء  »ل ميليشــيا  ــن  ي ب جــرى  مــا  ــل  مث

الســلطان ســليمان شــاه- العمشــات« 

ــواء الوقــاص« املســيطرة  وميليشــيا »ل

ــة ســنارة- شــيه، حيــث تمكنــت  ــى قري عل

ــاز  ــل جرن ــى ت ــرة مــن الســيطرة عل األخي

ــري. األث

ــر شــاحنة مفخخــة وســط  - تفجي

مدينة عفرين قرب دوار »كاوا حداد«، 

أدى  ــذي  ال ــن 2020/9/14م،  ي األثن ــوم  ي

ــل /11/  ــة ومقت ــى وقــوع أضــرار مادي إل

ــي  ــة حوال ــم أطفــال وإصاب ه  بين
ً
شــخصا

ــا  ــة، بعضه ــن بجــروح متفاوت /40/ آخري

الشــاب  الشــهيد  ــم  ه بين كان  ــرة؛  خطي

 مــن 
ً
ــا ــل إســماعيل /27/عام ي أحمــد خل

ــزوج وأب  ــا مت ات ــو - ماب ــة حب ــي قري أهال

ــى  ــن، والشــهيد الطفــل مصطف ي لطفل

 مــن املكــون 
ً
ــا ــداوي /14/ عام محمــد عي

ــة  ن مدي ــل-  طوي ــل  ت ــة  قري ــي  ف ــي  العرب

ــن. عفري

ــي  ف ي  عشــوائ رصــاص  إطــاق   -

ــن  ــة عفري ن ــات وســط مدي شــارع الفي

ى استشهاد  بتاريخ 2020/9/19م، أدى إل

ســنوات.  /3/ عثمــان  يوســف  الطفــل 

- صباح اليوم السبت 2020/9/26م 

ــى  ــة قاســم- راجــو عل ــي قري اســتفاق أهال

لغــٍم  انفجــار  نتيجــة  ضخــم  صــوٍت 

ــرة  ــة بالقــرب مــن مقب ضمــن أرٍض زراعي

ــا  ــي كان يقوده ــة تحــت جــرار زراع القري

ــان اســماعيل /69/ ــي حن املواطــن نظم

 وبجانبه زوجته أمينة حسين من 
ً
عاما

ى  ، والذي أدى إل
ً
قرية شوربه /60/عاما

ــن بجــروح بليغــة. ــة الزوجي إصاب

- انفجار كبير بمســتودٍع لألســلحة 

ي قرية تل ســلور- جنديرس، فتســبب  ف

ــي،  األهال ــن  ي ب شــديد  وخــوف  بذعــر 

ــث أن مــكان  دون اتضــاح األســباب، حي

ــدة  عائ دواجــن  منشــأة  كان  االنفجــار 

ــي  أهال مــن  ــي  يازج حســين  ــي  للمحام

ــة. القري

ى املمتلكات: نهب واستياء عل

الســكان  ــى  عل الضغــط  ــة  بغي

ــم  ــن، ودفعه ــي عفري ــن ف ــرد املتبقي ـ
ُ
الك

ــر  ــم قطــع داب ت ــزوح، ي ن ــى الهجــرة وال إل

ــى  فعل ــم،  أرزاقه ومصــادر  عيشــهم 

قامــت  الحصــر،  ال  ــال  املث ســبيل 

ســليمان  الســلطان  ــواء  »ل ميليشــيا 

ــى عــدٍد  شــاه- العمشــات« باالســتياء عل

ــدة شــيه - شــيخ  ل مــن املحــات وســط ب

الحديد عائدة ألهاليها، وذلك ملصلحة 

ــو  ــا املدعــو »محمــد الجاســم أب متزعمه

ــاح مركــز تجــاري  عمشــة«، ألجــل افتت

ــك  ــا وتجهيزهــا، وكذل ــا بعــد ترميمه ه في

بالكشــف  املليشــيات  ــك  ل ت تقــوم 

ــة  الناحي ــي  ف ــن  ي املواطن ــازل  من ــى  عل

ــا  ه في ــن  ي القاطن عــدد  معرفــة  بقصــد 

ــم إســكان  ــن، ليت ي ي مــن الســكان األصل

ــى  ــم أو إجبارهــم عل املســتقدمين معه

ــن. آخري مــع  والســكن  ــم  ه منازل ــرك  ت

ــه ميليشــيا  ــا تقــوم ب  مل
ً
-  اســتكماال

ــة  قري ــى  عل املســيطرة  »الحمــزات« 

ــكات العامــة  ــر«، مــن ســرقة املمتل »داركي

ــة   بســرقة كاف
ً
ــت مؤخــرا والخاصــة، قام

ــة واملعلقــة«  ــة »األرضي ــل الهاتفي الكواب

ــر«،  »داركي و  ــا«  ات »ماب ــن  ي ب ــدة  املمت

ــة  ــك قطــع كافــة األعمــدة الهاتفي وكذل

ــواري  ب وال ــع  التوزي ــب  وعل الخشــبية 

ــف  الهات بشــبكة  الخاصــة  ــة  ي املعدن

ــت. لثاب ا

- قرية ماراته: يقوم املدعو »معتز« 

ــي ميليشــيا »فرقــة  ــي وإرهابي أحــد قيادي

ــة  قري ــى  عل املســيطرة  الحمــزات« 

ــار  ــن، بإجب ــة عفري ــه التابعــة ملدين مارات

ــى  عل ــة  زراعي جــرارات  ــاث  ث أصحــاب 

ــي، دون أن يدفــع  ــه بشــكل يوم خدمت

ــة، حيــث  ــة أجــور أو تكاليــف مادي لهــم أي

ــة  ــب ثاث يقــوم أصحــاب الجــرارات بجل

ــة  ــي مــن قري ــاه بشــكل يوم ــج مي صهاري

مــازن )Gundî Mezin( املجــاورة، ألجــل 

ــد  ــع ماشــية )700 رأس( عائ ســقاية قطي

ــج  ــغ كلفــة نقــل الصهري ل ــث تب ــه، حي ل

ــك يقومــوا  الواحــد )10000ل.س(، وكذل

ــا  ــي يقطعه ت ال بنقــل حطــب األشــجار 

املسلحون من حقول محيطة بالقرية 

واملدعــو  عــدة.  ــع  تجمي أماكــن  ــى  إل

املاشــية  ــع  قطي ــي  برع يقــوم  ــز«  »معت

ي  ي بين األرا�ض العائد له بشكل عشوائ

ــدة  العائ ــون  ت الزي وحقــول  ــة  الزراعي

امليليشــيات  وتقــوم  ــة،  القري ــي  ألهال

ــل واألعمــدة   بســرقة كافــة الكواب
ً
أيضــا

الخشــبية )الهاتفيــة و الكهربائيــة( مــن 

ــار. ه ن ــي وضــح ال ــة وف وســط القري

ــة  ناحي  - كفرصفــرة  ــدة  ل ب ــي  ف  -

ــاوى  أت تفــرض  امليليشــيات  ــرس  جندي

ــي  الحال ــون  ت الزي موســم  ــى  عل ــة  ي مال

ــك  وكذل ــاج،  ت اإلن مــن   /%15/ بنســبة 

ــة مقدارهــا /10000/  ي فــرض غرامــة مال

ــة )بيــك آب(  ــى كل ســيارة زراعي ل.س عل

ــي  ت ــون ال ت  مــن غــراس الزي
ً
تنقــل حمــا

ــد اجتمــاٍع  ــك بع ــدة، وذل ل ــا الب ه تشــتهر ب

ــي ميليشــيات »أحــرار الشــرقية«  ملتزعم

الوقــاص«. ــواء  »ل و 

انتهاكات أخرى:

ــه،  ري
َ
)ك قــرى  ــي  ف ــي  األهال ــي  يعان  -

ــة  ــل مــن صعوب ب ل ــة ب ــا، زركا( - ناحي كي

ــاه الشــرب، بعــد أن  ــن مي ــاة تأمي ومعان

بســرقة  ــة  ي اإلرهاب ــات  العصاب قامــت 

مفــرق  محطــة  ــات  ومحتوي مضخــة 

ــن  ــا ملنطقــة عفري ــد اجتياحه رزكا عن

ــاه  ــي آذار 2018، ونفــاذ مي ف

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

»الشهيد أحمد خليل إسماعيل « »الشهيد يوسف عثمان «             »تفجير عفرين- دوار كاوا، 2020/9/14 «
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ــي  ف املســتمرة  ــوده  لجه  
ً
اســتكماال

ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن وفضــح  ــق  ي توث

تحــت  ــن  عفري منطقــة  ــي  ف ــة  املرتكب

ــدة  ــي، نشــر حــزب الوحـ ــال الترك االحت

ســوريا  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

الثقافــة  ــة  لجن باســم   
ً
ــدا جدي  

ً
إصــدارا

ــر  ــول 2020م، عب ل ــخ 15 أي واإلعــام، بتاري

ــة  ي العنكبوت الشــبكة  ــى  عل ــه  معرفات

ــن  )عفري ــوان  عن تحــت  ــة،  ي اإللكترون

ــر، كشــف  ــق وتقاري تحــت االحتــال، وثائ

ــث  حي ــم(،  والجرائ ــاكات  ه ت االن وفضــح 

 
ً
 وفضحا

ً
ي تقديم اللجنة: »كشفا جاء ف

ــة،  ــات والسياســات العدائي ــك املوبق لتل

ي  ــب والســلب ــي املري ــدور الترك ل ــك ل وكذل

ــة،  ــات األزم ــذ بداي ــف الســوري من ــي املل ف

القاعــدة  تنظيمــات  خطــورة  ومــدى 

وأخواتها من ميليشيات سورية إرهابية 

ــة  برعاي تحظــى  ــزال  ت ال  ــي  ت ال أخــرى 

ــي  ــه السيا�ض ــا عمل ن أنقــرة... واصــل حزب

تصريحــات  إصــدار  ــر  عب ــي  واإلعام

ــر  ــداءات ومذكــرات وعشــرات التقاري ون

أصــدر  ــك  ــا، وكذل ه ي وأهال ــن  عــن عفري

مكتبه اإلعامي- عفرين وال زال تقارير 

ــي  ف الســائدة  األوضــاع  عــن  أســبوعية 

ــات ممارســات وأفعــال  املنطقــة وخلفي

سلطات االحتال التركي ومرتزقتها من 

ــش  ميليشــيات تعمــل تحــت اســم »الجي

ي الســوري« وبغطاٍء من »ائتاف  الوطن

الســورية«  واملعارضــة  ــورة  ث ال قــوى 

اإلخــوان  ــم  تنظي ــه  ي عل املهيمــن 

ســورية«. ــي  ف املســلمين 

ــد  جدي »مــن  ــة:  اللجن وأضافــت 

ــن  ي ــن والباحث ــادي املهتمي أي ــن  ي ب نضــع 

الســورية  ــي  املدن املجتمــع  ومنظمــات 

القــوى  أمــام  ــك  وكذل ــة،  والعاملي ــا  ه من

ــف  بمختل الســورية  السياســية 

ــة  املعني ــدول  ال وحكومــات  مشــاربها 

ــا  ه من ــة  الفاعل الســوري،  بالوضــع 

ــا  ه وهيئات املتحــدة  واألمــم   ،
ً
خاصــة

ا... هــذا اإلصــدار الــذي يضم  ومؤسســاته

عــن  الصــادرة  ــق  ائ الوث ــك  ل ت معظــم 

ــة  ــخ 17 آذار 2018م ولغاي ــن تاري ــا م ن حزب

ــال  االحت تحــت  ــن  »عفري ــر  التقري

2020م«. تمــوز   25  -»)100(

ــق  ــراز الحقائ ــى أمــل االهتمــام وإب عل

 
ً
ــد املســؤوليات، ســعيا وكشــفها وتحدي

ــة والســلم واملســاواة. ــق الحري لتحقي

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

نســخة  ــى  عل الحصــول  يمكنكــم 

ــط: الراب خــال  مــن  ــة  ي الكترون

www.yek-dem.com/?p=8885

إصدار جديد عن االنتهاكات واجلرائم املرتكبة يف عفرين

يضطــر  ممــا   ،
ً
ــا ي حال ــم  القدي ــر  ئ ب ال

ــار  ــن آب ــاه الشــرب م ــى شــراء مي ــي إل األهال

القــرى املجــاورة وبتكلفــة /13000ل.س/ 

 12 )بحــدود  الواحــد  ــج  للصهري

ــى محطــة  (، فــذاك التعــدي عل
ً
ــا برمي

ــات   مــن مئ
ً
عــد واحــدة ــه ُي ب ــاه وتخري املي

ــي  أهال بحــق  الاإنســانية  املمارســات 

ــى  إل ــم  لدفعه ــدف  ته ــي  ت ال ــن،  عفري

املنطقــة. خــارج  والهجــرة  ــزوح  ن ال

2020/9/21م  ــن  ي االثن ــوم  ي ــي  ف  -

كلســتان  ــة  الكردي ــة  املواطن تعرضــت 

ــرس  ــورا- جندي ــة ك ــي قري ــن أهال ــش م إيب

ــادي  ــى أي ــرح عل ــداء والضــرب املب لاعت

الغوطــة  مــن  مســتقدمين  مجموعــة 

ــن  الكائ ــا  ه منزل ــى  عل اســتولوا  ــن  الذي

ــوٍم  ي ــا ل ه ــرس بعــد غياب ــة جندي ن ــي مدي ف

ــا  ه ائ ــارة أحــد أقرب واحــد فقــط بقصــد زي

ــا  ه ومطالبت ــا  ه عودت ــدى  ل ــة،  القري ــي  ف

ــزل. ــم بالخــروج مــن املن ه ل

ــى  عل ــي  اإلعام ــب  املكت وشــدد 

ــة  واملتواصل املســتمرة  املحــاوالت  »أن 

كســر  ــي  ف ــي  الترك ــال  االحت لســلطات 

ــم  ه ــن وثني ــن الصامدي ــي عفري إرادة أهال

ــا باالنســحاب مــن املنطقة  ه عــن مطالبت

ديارهــم،  ــى  إل  
ً
قســرا ــن  هجري

ُ
امل وعــودة 

ــى   عل
ً
ــل ســتزيدهم إصــرارا ــن تنجــح ب ل

ــن  عفري عــن  الدفــاع  ــى  وعل ــم  ه ب مطال

ــي  اق ب مــع  ــا  ه إعادت أجــل  مــن  والنضــال 

ــى الســيادة  ــة إل املناطــق الســورية املحتل

ــا«. ه ي أهال وإدارة  ــة  الوطني

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

رحلة ترفيهية بأحضان الطبيعة في برلين

ــن  ي ب التواصــل  جســور  مــّد  ــة  بغي

ــراب،  االغت ــاد  ب ــي  ف ــة  الكردي ــل  العوائ

ــن  ي ــه عــن النفــس مــن روت ــك الترفي وكذل

منظمــة  أقامــت  ــة،  اليومي ــاة  الحي

ــوم  ي ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب  ــن  ي برل

ــي  ــة ف ي ه ــة ترفي األحــد 2020/9/20م، رحل

ــة  ن أحضــان الطبيعــة بالقــرب مــن مدي

 ،
ً
ــا  فني

ً
ــت حفــا ــة، تضمن ي ــن األملان ي برل

ــوروز حســو عضــوة  ن مــن  بكلمــة  ــدأ  ب

بالحضــور،  ــت   رحب ــي  ت ال املنظمــة، 

ــة  ــال عضــو الهيئ ــي كم ــة عل ــا  كلم وتاه

ــى  ــا عل ه ــز في ــذي رك ــة للحــزب، ال القيادي

ــي  ضــرورة اســتمرار التواصــل االجتماع

ــة التعــارف  ــة، بغي ــل الكردي ــن العوائ ي ب

ــل  والجي ــم  بالعل واالهتمــام  والتقــارب 

واملســاعدة  ــة،  الكردي واللغــة  ــئ  النا�ض

زوزان  فرقــة  قّدمــت  ــم  ث ــم.  ه بين فيمــا 

ــن بعــض  ي ــرع برل ــور الكــردي - ف للفولكل

ــى أنغــام  ــة، عل ــة الجميل ــكات الكردي الدب

ــي  ت وال حنيــف،  ــان  الفن ــزق  ب ال عــازف 

ــان  م الفن ــت إعجــاب الحضــور، وقــدَّ ال ن

الشــابة  ــة  والفنان قطــو  ــن  الدي ــي  مح

محمــود  ــزق  ب ال عــازف  بمســاعدة  آواز 

ــة  الوطني ــي  األغان مــن  باقــة  ديميجــر 

ــة.  والقومي

ــاح  ي ارت ــة  الرحل ــت  ولقي هــذا 

ــام  القي ــن  ي متمن  ،
ً
عامــة الحضــور 

األخــرى. األنشــطة  مــن  ــد  بالعدي

لقاء مشترك بين »التقدمي و الوحـدة« في برلين
ــي  حزب ــن  ي ب مشــترك  لقــاٌء  انعقــد 

ــي  ف ــن  ي الكردي ــدة«  الوحـ و  ــي  التقدم

الســبت  ــوم  ي ــة،  ي األملان ــن  ي برل ــة  ن مدي

ــي )د.  2020/9/5م، إذ ضــم وفــد التقدم

ــي  صاح درويش عضو املكتب السيا�ض

زردشــت  ــا،  أورب ــي  ف الحــزب  ومســؤول 

ــد  ــن، د. حمي ي ــة برل ــي مســؤول منظم عل

ــي  ــدة فضــم )عل درويــش(، أمــا وفــد الوحـ

ــة، محمــد  ــة القيادي كمــال عضــو الهيئ

ــد  عب ــن،  ي برل منظمــة  مســؤول  حســو 

ي(. شــيخ ــك  املل

ــن حــول  ي ب الجان ــن  ي ب ــث  الحدي دار 

املشــترك  العمــل  ــر  تطوي ــة  كيفي

وحــول  ــن،  ي برل ــة  ن مدي ــي  ف  
ً
وخصوصــا

ــة واســتقالية القــرار  الحــوارات الكردي

إيجــاد  وضــرورة  ســوريا  ــي  ف الكــردي 

األطــراف  ــع  جمي ــن  ي ب نوافــق  صيغــة 

ــى  عل املجتمعــون  أكــد  كمــا  ــة.  الكردي

ــة  ي ــى اإلدارة الذات ضــرورة الحفــاظ عل

واألمــان  الخدمــات  ــر  وتوفي وتطويرهــا 

أفضــل. بشــكل 

ــى  ــة اللقــاء أكــد الطرفــان عل اي ــي نه وف

ي  أهمية التنسيق املشترك واستمراره ف

ــة  ــن وعقــد اللقــاءات الدوري ي ــة برل ن مدي

األحــزاب  مــع  ــك  وكذل ــن  ي الحزب ــن  ي ب

والســفارات  والكردســتانية  ــة  الكردي

ــة. األجنبي
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ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد  عقــد 

ــي كمــال عضــو الهيئة  ــي( ضــم )عل )يكيت

مســؤول  حســو  محمــد  ــة،  القيادي

ــي  ف رشــيد(،  أدهــم  ــن،  ي برل منظمــة 

األربعــاء  ــوم  ي ــة،  ي األملان ــن  ي برل ــة  ن مدي

ــم  أفري ــن  ي »هيل مــع  لقــاًء  2020/9/2م، 

ــي  األملان ــان  البرمل عضــوة  ســومير« 

و   Die Linke اليســار  حــزب  وعضــوة 

ــب. املكت رئيســة  آل«  »روزا 

ــاكات  ه ت االن حــول  ــث  الحدي دار 

ي »عفرين  والجرائم اليومية املرتكبة ف

ــل  ي« مــن قب ــه و كــري ســب ي و ســري كان

 عــن 
ً
ــه، فضــا ــي ومرتزقت ــال الترك االحت

ــوك  ــاه الشــرب مــن محطــة عل قطــع مي

ي الحسكة واملناطق  ي ف عن مليون مدن

املتاخمــة.

أن  »ســومير«  مــن  الوفــد  ــب  وطال

بحــث  ــي  األملان اليســار  حــزب  يقــوم 

 
ً
دورا ــا  ه ل ليكــون  ــة  ي األملان الحكومــة 

الســوري  ــف  املل ــي  ف  
ً
ــرا ومؤث  

ً
ــا ي إيجاب

ــدور  ال  ب
ً
، إســوة

ً
 والكــردي خاصــة

ً
عامــة

ــي،  والفرن�ض ــي  والرو�ض ــي  األمريك

ــة  التركي الحكومــة  ــى  عل ولتضغــط 

ــا  ه ي عل ــة  ب املترت بااللتزامــات  لتقــوم 

ــة. ي ــال وفــق األعــراف الدول ــة احت كدول

بالعمــل  الوفــد  ــب  طال كمــا 

اإلنســانية  املســاعدات  إيصــال  ــى  عل

ــس عــن  ي ــة مباشــرة ول للمناطــق الكردي

غيرهــا. أو  ــا  تركي ــق  طري

مواقــف  حــول  ــث  الحدي ــم  ت كمــا 

ــادرة  ومب ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــف  مل تســليم  ــم  وت ــدي،  عب ــوم  مظل

مــن  ــد  والعدي ــة  ي األملان باللغــة 

يصدرهــا  ــي  ت ال األســبوعية  ــر  التقاري

الوحــدة حــول  ــن لحــزب  ــب عفري مكت

تمارســها  ــي  ت ال املمنهجــة  ــاكات  ه ت االن

ــا وعــدت  ه ب ــا، ومــن جان ه ــا ومرتزقت تركي

ــي هــذا املجــال وعــدم  »ســومير« بالعمــل ف

مــن دون  ــي  الترك ــال  االحت ــة  دول ــرك  ت

الجســيمة. ــا  ه انتهاكات نتيجــة  عقــاب 

ــة  ــة تحقــق املواطن ــة ديمقراطي ــي دول وه

ــة،  االجتماعي ــة  والعدال املتســاوية 

صيغــة  يحقــق  ديمقراطــي  دســتورها 

ــي  ــة الت ــن الامركزي ي متطــورة للعاقــة ب

لســلطته  الشــعب  ممارســة  تضمــن 

الشــؤون  ــي  ف ــة  واملركزي املباشــرة 

هــو  ــي  السيا�ض الحــل  األساســية... 

ــد مــن األزمــة الســورية...  املخــرج الوحي

ــزام بإيجــاد حــل ديمقراطــي عــادل  ت االل

وفــق  ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي ــة  للقضي

واإلقــرار  ــة  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه

وبالحقــوق  ــم،  بحقوقه الدســتوري 

ــع  ــة للســريان األشــوريين وجمي القومي

وحــدة  ضمــن  الســورية  ــات  املكون

اإلدارة  ــة...  اإلقليمي وســيادتها  ســوريا 

ي ســوريا ضــرورة  الذاتيــة لشــمال وشــرق

موضوعيــة وحاجــة مجتمعيــة متعلقة 

املنطقــة  وحاجــات  ــد  ل الب بظــروف 

ومــن  ــة،  الراهن األزمــة  ــا  ه أنتجت ــي  ت ال

اإلدارة  ــة  تجرب مــن  االســتفادة  ــم  امله

مــن  كشــكل   ،
ً
وســلبا  

ً
ــا إيجاب ــة  ي الذات

املناطــق،  ــي  ف الشــعب  ســلطة  أشــكال 

ــي  ــى املســتوى الوطن ــره عل ــي تطوي ينبغ

العام... الجيش الســوري هو املؤسســة 

ي ينحصر بها حمل  الوطنية العامة الت

ي  الساح وال تتدخل بالسياسة. وينبغ

ــة،  أن تكــون قــوات ســورية الديمقراطي

ــي الحــرب  ــي أســهمت بشــكل جــدي ف ت ال

ــى  عل تعمــل  ــزال  ت ومــا  اإلرهــاب  ــى  عل

منخرطــة  املشــترك؛  ــش  العي ــز  تعزي

ــى أســاس صيــغ  ضمــن هــذه املؤسســة عل

ــا(.  ه ي عل التوافــق  ــم  ت ي ــات  ي وآل

ــز  تعزي ــى  عل الطرفــان  واتفــق 

املســتوى  ــى  عل والتنســيق  التواصــل 

ى مستوى العمل  ي العام، وعل السيا�ض

العمــل  ضــرورة  ــى  عل وأكــدا  املباشــر؛ 

املشترك لضمان إشراك مجلس سوريا 

ــة السياســية  ي ــي العمل ــة ف الديمقراطي

ــة  ــى رأســها اللجن ــا وعل ه بكافــة تفاصيل

الســورية. الدســتورية 

وزارة  ــت  ن أعل ــع،  التوقي وعقــب 

اجتمــاع  عــن  الروســية  ــة  الخارجي

ــكل مــن »قــدري  ي الفــروف«، ب »ســيرغ

ــي موســكو،  ــام أحمــد« ف ه ــل« و »إل جمي

بشــكل  بحــث  االجتمــاع  أن  وذكــرت 

للتســوية  امللحــة  ــا  القضاي مفصــل 

ى اتفاق  ي سبيل التوصل إل السورية، ف

ــى  عل الســورية،  األطــراف  ــن  ي ب شــامل 

./2254/ األمــن  ــس  مجل قــرار  أســاس 

ولكــن أنقــرة بــدت منزعجــة مــن ذاك 

ــام  ه التفاهــم واجتمــاع الفــروف مــع إل

ــة  ــة التركي أحمــد، إذ أصــدرت الخارجي

ــب  تجن ــى  إل موســكو  ــه  في دعــت   
ً
ــا بيان

خطوات تخدم »أجندات« قوات سوريا 

رت عن »قلقها« من  الديمقراطية، وعبَّ

ى  استقبال روسيا لوفٍد مقرب منها عل

ــي  ــي اليــوم التال مســتٍو عــاٍل، حيــث كان ف

ــب  ائ ــال ن ــي برئاســة ســادات أون وفــد ترك

ى العاصمة  وزير الخارجية قد وصل إل

ــن  ي األزمت ــي  ف للتباحــث  موســكو، 

 
ً
ــدا ن ب وأضــاف  ــة،  والليبي الســورية 

ــه  ــي لقاءات ــه ف ــى جــدول أعمال  عل
ً
ــدا جدي

اســتقبال  وهــو  ــروس،  ال ــه  نظرائ مــع 

ــام أحمــد«. ه موســكو للزعيمــة »إل

ــح  تصري ــي  ف ــل  جمي قــدري  ولفــت 

أن  ــى  إل األوســط  الشــرق  لصحيفــة 

الظــروف  ــه  ت أمل االتفــاق  ــع  »توقي

أن  ــة  لجه  
ً
ــا جغرافي ــة  املوضوعي

العاصمة الروسية مناسبة للطرفين، 

ــي  ت ال السياســية  اإلرادة  عــن   
ً
فضــا

ــل إنجــاز اتفــاق مــن هــذا  تعكــس تفضي

ــد آخــر«.  ل ــي ب ــس ف ي ــي روســيا، ول ــوع ف ن ال

ــي »أعــرب عــن  ــب الرو�ض وقــال إن الجان

تأييد وارتياح لاتفاق، ووعد بدعمه«، 

ــة االعتراضــات  ــل مــن أهمي ــل جمي وقل

ــل املكــون الكــردي،  ــى تمثي ــة عل التركي

ــان  وقــال إن »موســكو والقاهــرة ملتزمت

ــن  ول املختلفــة،  املنصــات  بحضــور 

ــك«. ذل ــة  عرقل أنقــرة  بمقــدور  يكــون 

هــذا، ورغــم الرضــا الواضح لروســيا 

ــا  ه ت مــن مذكــرة التفاهــم املوقعــة ورعاي

ى  لها وإن بشكٍل مستتر، ولكنها ال تتوان

تصريحــات  إطــاق  عــن  ســنوات  ــذ  من

ــان  كي »إنشــاء  عــن   
ً
ــا أحيان ــة  تحذيري

ــة  ي ي« أو تصــف اإلدارة الذات ــر شــرع غي

ــي« وقــوات ســوريا  ــان االنفصال ـــ »الكي ب

ا  الديمقراطية بأنها تهدد ســيادة ســوري

ــازع  التن ــر  ي أث ت ــا، تحــت  ه ووحــدة أراضي

ــات املتحــدة األمريكية  ــن الوالي ي ــا وب ه بين

ونفــوذ  بســيطرة  ــع  تتمت ــزال  الت ــي  ت ال

ــم  ه ــي مناطــق شــرق الفــرات، لتت واســع ف

ــاك  ه ت وان ســوريا  »تقســيم  ـــ  ب ــكا  أمري

ــي«. الدول ــون  القان

مذكرة تفاهم ... تتمة

لقاء مع برلمانية ألمانية في برلين
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قــرارات  وفــق  الفلســطينية  ــة  القضي

ــدأ حــل  ــة ومب ــس األمــن ذات الصل مجل

ــة،  ي العرب الســام  ــادرة  ومب ــن  ي ت الدول

 عــن أي خطــوات 
ً
ــا ودعــا للتوقــف تمام

فــرص  ــض  تقوي شــأنها  مــن  ــة  أحادي

إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة 

 1967 ــو  ي يون مــن  ــع  الراب حــدود  ــى  عل

الشــرقية. القــدس  ــا  ه وعاصمت

ــة  َمصري ــا  قضاي ــى  إل تطــرق  كمــا 

ــى التدخــات   عل
ً
ــزا ــة أخــرى، مرك وعربي

ــة،  ي عرب ــدان  ل ب شــؤون  ــي  ف ــة  التركي

ــا، كمــا رأى ورصــد  ــا ورصدن ن وقــال: »رأي

ــة املزعزعــة  ــع، التدخــات التركي الجمي

ــى  تنطــوي عل ــي  ت وال ــا،  ي ليب الســتقرار 

ــة الصــراع،  ممارســات مــن شــأنها إطال

ــي املنطقة  ــا فقــط، ولكــن ف ــي ليبي ليــس ف

ــا  تركي انخــراط  ــك  ذل ومــن  بأســرها، 

والعناصــر  املرتزقــة  نقــل  ــي  ف ــق  املوث

ــي  ــي الســورية، ف ــة مــن األرا�ض ي اإلرهاب

أنشــأها  أوضــاع  الستنســاخ  ى  مســع

ى الساحة  ي سوريا عل التدخل التركي ف

واألعــراف  ــق  ي باملواث ــة  ضارب ــة،  الليبي

وراء   
ً
ســعيا ــط،  الحائ عــرض  ــة  ي الدول

ــم يحمــل  ــف باســتعادة مــاض ل أمــل زائ

االســتقرار«.  عــدم  ســوى  ــا  ملنطقتن

ــن تقــف مكتوفــة  ــى أن مصــر ل وشــدد عل

ــة  تركي أطمــاع  ــة  مواجه ــي  ف ــدي  األي

وســوريا  العــراق  شــمال  ــي  ف ــدى  تتب

خــاص. بشــكل  ــا  ي وليب

أضــاف  الســورية  األزمــة  ــال  وحي

ــة الســافرة  شــكري: »التدخــات التركي

ــال  ــة االحت ــا بحال ــي يمكــن وصفه – الت

ــا  هن ونؤكــد  ســوريا،  ــي  ف مســتمرة   -

 أنه ال بديل الســتئناف العملية 
ً
مجددا

للتســوية   
ً
وصــوال ــا،  ه ب السياســية 

لقــرارات   
ً
ــذا تنفي الشــاملة،  الســلمية 

ــة«. الصل ذات  األمــن  ــس  مجل

ــى  عل ــة  التركي ــداءات  االعت وعــن 

ــد  »نعي شــكري:  قــال  العــراق،  شــمال 

ى دعمنا الكامل لجمهورية  التأكيد عل

ــة  مواجه ــي  ف الشــقيقة  العــراق 

ــى  عل املســتمرة  ــة  التركي ــداءات  االعت

الكامــل  ــا  تضامنن ــن  ي ن معل حدودهــا، 

ــي أي إجــراءات  ــة ف مــع الحكومــة العراقي

ــة هــذه التدخــات  ــي مواجه ف تتخذهــا 

لســافرة«. ا

ــر  الوزي أكــد  ــه  كلمت ــام  خت ــي  وف

ــام بأهمية  ت ــى إيمــان مصــر ال شــكري عل

ــي  العرب العمــل  أطــر  كافــة  ــم  تدعي

ــا ملســتقبل  ه املشــترك واإليمــان بأهميت

ــة. ي العرب املنظومــة  دول 

ــا  ه وُيذكــر أن مصــر طــّورت عاقات

ــا  ه ــرص وثمــة تفاهــم بين ــان وقب مــع اليون

ــاه  مي ــي  ف الغــاز  عــن  ــب  التنقي حــول 

ــة  اتفاقي مصــر  ووقعــت  املتوســط، 

ــان،  ــة مــع اليون ترســيم الحــدود البحري

ــة أساســية أمــام أطمــاع  ممــا شــكل عقب

ــاه  ــي املي ــب عــن الغــاز ف ــي التنقي ــا ف تركي

ــرص  ــا للقب ه ــي إطــار احتال ــة ف القبرصي

وأمــام  1975م،  عــام  ــذ  من الشــمالية 

ــز  وتعزي نفوذهــا  لتوســيع  ــا  ه محاوالت

وشــرق  ــا  أفريقي شــمال  ــي  ف دزرهــا 

املتوســط.

مرص يف مواجهة ... تتمة

زيارة مثرية للجدل ومطالبات بإقالة وعزل القاضي »سبانو«
ــة لحقــوق  ي ــس املحكمــة األوروب ي رئ

ــار  راجن ــرت  روب ــي  القا�ض اإلنســان، 

ــا  ــي زار تركي ســبانو – إيســلندي إيطال

 
ً
ــة تلبي 2020/9/3م،  ــس  الخمي ــوم  ي ــي  ف

ــي، وعقــد  ــاح العــام القضائ لدعــوة افتت

مــع  ــا  ه بين مــن  رســمية،  اجتماعــات 

ــح  ن وُم أردوغــان،  ــب  طي رجــب  ــس  ي الرئ

ــة مــن جامعــة  ــوراة الفخري درجــة الدكت

ــن-  ماردي ــة  ن مدي زار  كمــا  اســتنبول، 

ــث اجتمــع مــع  ــا، حي ي تركي ــوب شــرق جن

ــة  ــا – عضــو حــزب العدال ه ت ــس بلدي ي رئ

والتنمية الحاكم والذي تم تعيينه من 

قــال 
ُ
 عــن رئيســها امل

ً
ــدال ــل أردوغــان ب قب

ــن، والتقــط  واملنتخــب مــن قبــل املواطني

ــس  ي ــك مــع رئ ــة، وكذل معــه صــور تذكاري

ــن ودون أن يجتمــع  ــي ماردي ــة محام نقاب

ــار بكــر  ــة آمد/دي ن ــي مدي ف ــا  ه مــع نظيرت

ــي  ــرة ف ي ــات الكب ــر مــن النقاب ب ــي تعت ت وال

ــا. تركي

ــارة موجــة انتقــادات مــن  تلقــت الزي

ــت  ــي، فحســب العربية.ن الداخــل الترك

ــة  9 ســبتمبر/إيلول 2020م، رئيســة هيئ

شــيبنيم  ــا  تركي ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

ــرت  »روب ــت  ب طال ــي،  فينكان�ض كــورور 

ــى  ــه إل ســبانو« باالســتقالة بســبب زيارت

تشــبه  ــت  كان ــا  ه أن ب ــا  ه ووصفت أنقــرة، 

للحكومــة«.  ــي  املوال ــى  الدم »عــرض 

ســبانو  »إن  ــي:  فينكان�ض ــت  قال كمــا 

ــن  ي ــى فقــط باملســؤولين الحكومي التق

ــة بينمــا تجاهــل  واملؤسســات الحكومي

ــع مســؤولين  ــات م ــد اجتماع ــات عق طلب

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  منظمــات  مــن 

ــاك دعــوات  ــاد«. كمــا أضافــت أن هن ب ال

ــة ســبانو، لكــن  ــة إلقال مطــردة ومتنامي

لحقــوق  ــة  ي األوروب املحكمــة  ــس  ي رئ

ــم  ث ــك،  بذل ــام  القي يرفــض  اإلنســان 

تناقــش  أن  املحكمــة  ــى  عل ــي  »ينبغ

وتابعــت  اســتقالته«.  ــى  إل وتدعــو 

ــاد واالســتقالية،  ــك الحي ه »عندمــا تنت

ــا  ه ي عل ســتكون  األحــكام  ــع  جمي فــإن 

اســتفهام«. عامــات 

ــه  ــي وقــٍت يشــتد في ــارة ف وجــاءت الزي

ــك  ه نت وٌت ــر  ي والتعب ــرأي  ال ــة  حري قمــع 

ى نطاٍق واسع داخل  حقوق اإلنسان عل

ــا. تركي

ومن جهتها استنكرت /16/ منظمة 

مدنية وحقوقية، بينها )مركز ليكولين 

ــا،  ي ــة- أملان للدراســات واألبحــاث القانوني

ــة  جمعي ــة،  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ

ــان  ي ــي ب ــا( ف ي الشــعوب املهــددة - فــرع أملان

ى  لها بتاريخ 2020/9/8م، زيارة سبانو إل

ــق  ــا العمي ــر عــن أملن : »نعّب
ً
ــة ل ــا، قائ تركي

إزاء  الشــديد  واســتيائنا  واســتنكارنا 

ــى  ــارة الســيد ســبانو إل ــل زي كل تفاصي

 
ً
ــة ــارة جريم ــك الزي ــر تل ــا نعتب ــا، كم تركي

ــم  ــر وتكري ــا دعــم وتقدي ه ــق أن مــن منطل

ــن،  واملجرمي للجريمــة  وتشــجيع 

ــن املحكمــة  ــى جبي عل
ً
ــارة نراهــا عارا والزي

ــي  ــا ككل وممثل ــس أوروب ــة ومجل ي األورب

 ،
ً
ــا عموم اإلنســان  وحقــوق  ــون  القان

العــار  ذاك  ــدارك  ت خطــوات  وأقــل 

ــي ســبانو  ــي عــزل القا�ض ــي ف ــة ه الواجب

ــال  حي ومســؤولية  ــة  بجدي والتحــّرك 

ونظامــه«. أردوغــان   
ً
ــدا وتحدي ــا  تركي

ــارة  الزي املنظمــات  ــك  ل ت وانتقــدت 

ــٍة  ــى دول ــا جــاءت إل ه ، ألن
ً
ــا  وتفصي

ً
ــة جمل

ــل صــدارة قائمــة الدعــاوى املقامــة  تحت

ــا  ه ــا وانتهاكات ضدهــا بخصــوص إجرامه

ــات،  ــي مجــال حقــوق االنســان والحري ف

مــن  ــة  فخري ــوراه  دكت ــول  قب ــك  وكذل

ــاكات  ه ت ــة مــن االن جامعــٍة مارســت جمل

ــد  عدي بحــق  ــة  ت والثاب الســافرة 

للســلطة  إرضــاًء  ــا  ه لدي ــن  ي األكاديمي

ــة  بلدي ــس  ي رئ ــارة  وزي والســلطان، 

ــل  تمثي الحاكــم  ــه  وحزب هــو  اغتصــب 

ــا  ه ي  مــن ممثلهــا وممثل
ً
ــا ــة اغتصاب البلدي

الشــعب،  مــن  ــن  ي املنتخب الشــرعيين 

األســباب. مــن  وغيرهــا 

وفد من محامي كوباني في مكتب »الوحـدة«
ــة  ــخ 2020/9/13 زار وفــد لجن بتاري

ــدة  ــب حــزب الوحـ ــي مكت ان ــي كوب محام

ي  املســاع إطــار  ــي  ف ــك  وذل ــي(،  )يكيت

ا اللجنة الخاصة  ي تقوم به والجهود الت

الحركــة  وحــدة صــف  ومتابعــة  لدعــم 

ــة  ــي ســوريا والحــوارات الجاري ــة ف الكردي

بين بعض أطرافها. حيث أكد الطرفان 

ى أهمية الحوارات الكردية وضرورة  عل

أن تكون جامعة وبمشــاركة واســعة من 

ــة  مرجعي تشــكيل  ــة  بغي املســتقلين، 

ــدون اســتثناء  ــع ب سياســية تمثــل الجمي

السياســية  االســتحقاقات  ــي  ف أحــد 

القادمــة.
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»لينا« من طفلة مهاجرة إلى محامية متفوقة في لندن
ــد األزمــات ســوريا، اضطــرت  ل مــن ب

ى الخارج عام 1997م،  األســرة للهجرة إل

ــا  ي ن ــة أث ن ــي مدي ــا الترحــال ف ه فاســتقّر ب

شــيخو  آل  ــا  لين ــت  وكان ــة،  ي ان اليون

ــد  ي موال مــن  ــة  أمين و  ــي  صبح ــت  ن ب

ــن  عفري  – ــرس  جندي 1996/1/10م 

ــرة مهاجــرة، وجــدت نفســها  ــة صغي طفل

ــت  وأتقن ــرت  كب ــي؛  أوروب مجتمــٍع  ــن  ي ب

الشــهادة  ــت  ال ون ــة  ي ان اليون اللغــة 

ــت جامعــة  ــة عــام 2014م، فدخل الثانوي

قســم    -)Panteion Unıversıty( ــا  ن ي أث

ــا  ه لهجت ــت  ل نه إذ  السياســية؛  ــوم  العل

ــي  ف ــا،  ه أبوي مــن  ــة  ني العفري ــة  الكردي

ــا  ه بأصول ــزة  معت ــة  وطني أســرة  ــف  كن

ــمِ  الدفــاع عــن قضيــة شــعبها  َه ــة ِل وحامل

ــي  ــه ف ــة ومســاعدة أبنائ الكــردي العادل

أمكــن. بمــا  املهجــر  ــاد  ب

ــي  ت ال ــة  االقتصادي األزمــة  بســبب 

األســرة  اضطــرت  ــان،  باليون ــت 
َّ
حل

ــا عــام  ي ــى بريطان  أخــرى للهجــرة إل
ً
مــرة

ــى اإلقامــة  2015م، وحصــل أفرادهــا عل

ــة  ن مدي ــي  وف ســوريين،  ــن  ي كاجئ ــا  ه في

املتألقــة  الشــابة  ــت  حصل ــدن  ن ل

شــهادة  ــى  عل 2016-2017م  ــدورة  ب ــا  لين

ــت  وأتقن  )Business( االقتصــاد  ــد  معه

ــا جاهــدت لتحصــل  ه ــة، ولكن اإلنكليزي

ي دراسة الحقوق، فدخلت  ى رغبتها ف عل

 Middlesex University( ــة جامعــة ي كل

in Law With Criminology(، وتخرجت 

ــم  ــة – فــرع عل ــا هــذا العــام محامي ه من

لجريمــة. ا

متابعــة  ــا  لين ــة  املحامي ــوي  ن ت

درجــة  ــى  عل لتحصــل  دراســتها، 

ــع ألن تكــون  ــي تتطل ت ــي ال املاجســتر، وه

مدافعة عن حقوق اإلنسان والشعوب 

ــة مرموقــة،  ي ــي محاكــم ومنظمــات دول ف

مــن  ــرب  اقت ــم  الحل ذاك  وأن  الســيما 

ــا  ه زيارت ــدى  ل ــا،  ه ت مخيل ــي  ف الحقيقــة 

ــٍة  جول ــي  ف الطــاب  ــا  ه زمائ بعــض  مــع 

ــف  ي ــة بإشــراف أســتاذتهم وبتكل بي تدري

ــة  ي ــى املحكمــة األوروب إل مــن الجامعــة 

ــا  أوروب ــس  ومجل اإلنســان  لحقــوق 

ي بحقوق اإلنســان والديمقراطية  املعن

ــي  ــي ف ــان األوروب ــون والبرمل وســيادة القان

الفرنســية. ستراســبورغ  ــة  ن مدي

بدورنا نتقدم إليها ولجميع الطلبة 

ــكات،  ــي والتبري ــن بأحــّر التهان املتفوقي

ــن لهــم دوام التوفيــق والنجــاح. متمني

الشخصية الوطنية والثقافية شيخ محمد بِرمجه يرحل إلى جوار به
ــن  عفري  – ــي  اإلعام ــب  املكت ــى  نع

ــى  ــي( بحــزٍن وأ�ض ــدة )يكيت لحــزب الوحـ

والشــخصية  املناضــل  شــديدين، 

محمــد  شــيخ  ــة  والثقافي ــة  الوطني

ــد  ي ــن رشــيد محمــود، مــن موال بٍرمجــه ب

عــام  ــن  عفري منطقــة  راجــو-  ــدة  ل ب

ي صباح يوم الخميس  1955م، الذي توف

ــة آدي  ــي مشــفى بمدين ــول 2020م، ف ل 3 أي

ــروس  ــه في ــا، بعــد أن أصاب يامــان- تركي

ــه  ــى صفحت ــن عل ــا، وكان قــد أعل كورون

ــي. ــي 13 آب املا�ض ف ــه املشــفى  دخول

ــي مــدارس  ــب: »تتلمــذ ف وذكــر املكت

ــة  ــال الشــهادة الثانوي ــن ون ــة عفري مدين

الحقــوق  ــة  ي كل فدخــل  الشــرعية، 

ــا؛  ه بجامعــة دمشــق دون أن يتخــرج من

ــادئ  املب ــى  الراحــل وأشــقائه عل ــى  وترب

ــى،  املثل اإلنســانية  ــم  والقي ــة  الوطني

والدفــاع  والثقافــة  ــم  العل حــب  ــى  وعل

ــة،  ــة الشــعب الكــردي العادل عــن قضي

ــي كنــف والدهــم الــذي كان مــن الرعيــل  ف

ــة  الوطني الحركــة  صفــوف  ــي  ف األول 

ــد  ــي ســوريا؛ فانتســب الفقي ــة ف الكردي

ــل ســبعينيات  ــا أوائ ن ــى صفــوف حزب إل

ــى  إل ــه  ب  
ً
ــا ملتزم وظــل  ــي  املا�ض القــرن 

ــز بالنشــاط  ــه، إذ تمي ــي حيات ــوٍم ف آخــر ي

ــه  وبعاقات املرحــة  ــروح  وال ــة  والحيوي

الواســعة،  ــة  والثقافي ــة  االجتماعي

ــب ودمشــق«. ــن أو حل ــي عفري ف ســواًء 

ــي  مؤس�ض مــن  »كان  وأضــاف« 

اللغــة  ــة  وحماي ــم  ي تعل »مؤسســة 

ــم  ــي ســوريا« عــام 2006م، وتعل ــة ف الكردي

ــي وطــاب اللغــة  ــات مــن محب ــه املئ لدي

ــة، وبزواجــه مــن األخــت »كــوي«  الكردي

ــري  صب عثمــان  الراحــل  شــقيق  ــة  ن اب

 
ً
مــزارا بدمشــق  ــه  منزل بقــاء  ــي  ف ســاهم 

ــة  الكردي اللغــة  ــي  ومحب ــوف  للضي

ــة  الثقافي ــدوات  ن وال اللقــاءات  ولعقــد 

ســية«. لسيا وا

األحــداث  ــدالع  ان »بعــد   :
ً
موضحــا

ــي عــام 2011م، هاجــر مــع أســرته مــن  ف

ــدة  ل ب ــي  ف ليســتقر  ــا،  تركي ــى  إل دمشــق 

ــري )كولكيــه - كختيــه(- والية  ــة صب ل عائ

آدي يامــان خــال الســنوات املنصرمــة، 

ــا-  ه مقبرت ــي  ف ــرى  ث ال ــه  جثمان ــوراى  ي ول

ــادة  ــه- دون مراســم وداع معت ــوم وفات ي

ــا«. كورون جائحــة  بســبب 

كان  ــد  الفقي أن   ،
ً
أيضــا وُيذكــر 

السياســية  النشــاطات  ــي  ف يشــارك 

ــة  ــي الوقفــات االحتجاجي املعارضــة، وف

ــا  ي العل ــة  الدول أمــن  محكمــة  أمــام 

ــن  ي املعتقل مــع   
ً
ــا تضامن بدمشــق، 

بجــدارة  يشــارك  وكان  السياســيين، 

ــا  وتنظيمه ــوروز  ـ ن ــاد  أعي ــاء  إحي ــي  ف

ــن  ــي مقدمــة املحتجي بدمشــق، إذ ســار ف

عــام 1986م  ــوري  الجمه القصــر  أمــام 

مــن  ــرد  ـ
ُ
للك الســلطات  ــع  من بســبب 

أن  ــى  إل  
ً
إضافــة بعيدهــم؛  االحتفــال 

ــب ودمشــق كان  ــن وحل ــي عفري ــه ف منزل

ــع   لاجتماعــات واللقــاءات وتوزي
ً
ــا مكان

السياســيين  والســتقبال  املنشــورات 

ــن مــن بطــش الســلطات  ي ــرد الهارب ـ
ُ
الك

ــن  ــد انقــاب كنعــان إيفري عي ــة ُب التركي

1980م. عــام  ــول  ل إي ــي  ف

ــة  ل ــى عائ نتقــدم بأحــّر التعــازي إل

ســائلين  ورفاقــه،  ــه  ومحبي ــد  الفقي

ــه. بواســع رحمت يغمــده  أن  ــى  املول

، تقــوم 
ً
ــا ــن عام ي ــر مــن ثاث ــذ أكث من

ــي  ف ــي(  ــدة )يكيت منظمــات حــزب الوحـ

ــى ضــوء منهجــه  الداخــل والخــارج، وعل

واملعرفــة،  ــم  العل وتشــجيع  دعــم  ــي  ف

الشــعوب  تطــور  ــي  ف ألهميتهمــا   
ً
نظــرا

مــن  اإلنســان  تحــرر  ــي  وف وازدهارهــا 

ــة  ب الطل ــم  بتكري ــف،  والتخل ــل  الجه

ــم  ي التعل ي  شــهادت ــي  ف ــن  الناجحي

ــة العامــة، بمــا أمكــن. ــي والثانوي األسا�ض

منظمــة  قامــت  العــام  هــذا  ــي  فف

ــر مــن  ــم أكث الحــزب بمدينــة حلــب بتكري

ــن  ــة مــن الناجحي ب ــب وطال / 125/ طال

ــة  اإلعدادي الشــهادتين  ــي  ف ــن  واملتفوقي

ــن،  ــاء منطقــة عفري ن ــة مــن أب والثانوي

ــم  ه وهنأت ــة،  رمزي ــا  هداي ــم  ه ل وقّدمــت 

التفــوق  مــن  ــد  املزي ــم  ه ل ــت  وتمن

ــاح وفــرح  ي ــك وســط ارت والنجاحــات. وذل

ــم. ه ي ل أها

منظمــة  قامــت  الدرباســية  ــي  وف

ــة  الثاث الطــاب  ــم  بتكري الحــزب 

ــة  ــة العلمي ــي الشــهادة الثانوي ــل ف األوائ

ــى  ــارة وفــد إل ــدة، بزي ل ــى مســتوى الب عل

ــم. ه وتهنئت ــم  ه منازل

ــم كردســتان  ي ــت منظمــة إقل ن وأعل

ــرد  ـ
ُ
ك مــن   

ً
ــا ب طال  /21/ أســماء  العــراق 

ــات الشــهادة  ــي امتحان ســوريا تفوقــوا ف

 
ً
ــا جامعي  

ً
ــوال قب ــم  ه ل ــت  وتمن ــة  الثانوي

ــم.  ه رغبات يحقــق 

ــكات  ــي والتبري هان نتقــدم بأحــّر الت

ــن  الناجحي ــة  ب الطل كافــة  ــى  إل

ــي  العلم تحصيلهــم  ــي  ف ــن  واملتفوقي

التقــدم والنجــاح. لهــم دوام  ــى  ونتمن

تكريم طالب ناجحين ومتفوقين
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قراءة عن حزب الوحـدة )يكيتي( يف سوريا...  سياساته ومواقفه

ــدة الديمقراطــي الكــردي  حــزب الوحـ

 ، ــي( هــو حــزٌب كــرديٌّ ــي ســوريا )يكيت ف

ــة  والتعددي ي  الســلم بالنضــال  يؤمــُن 

ويناضــل  ــاد،  ب ال ــي  ف السياســية 

ــاَل  بالوســائل الســلمية املشــروعة لين

ــي   ف
َ
ــه املشــروعة

َ
الشــعُب الكــرديُّ حقوق

ــرى الحــزب  ــث ي ــاد، حي ب إطــار وحــدة ال

ــع  ــم التمت أن مــن حــق كل شــعوب العال

ــادئ  ــا مب ــي أقّرته ــا املشــروعة الت بحقوقه

ــي  العالم واإلعــان  املتحــدة  األمــم 

ــق  ي واملواث ــود  والعه اإلنســان  لحقــوق 

ــة. ي الدول

ــدول  ــدة تدخــَل ال يرفــض حــزب الوحـ

ــدول األخــرى، كمــا يرفــض  ــي شــؤون ال ف

ــي  ف التدخــل  أشــكال  مــن  شــكل  كل 

ــي  ف الحــزب االرتمــاء  ســورية، ويرفــض 

ــة  أحضــان املحــاور السياســية الخارجي

ــي  ه الحــزب  ــة  فغاي ــا،  ه ل ــة  التبعي أو 

ــة  ــاء الشــخصية الكردي ن البحــث عــن ب

ــرام  االحت نســيان  دون  الســورية، 

ــي األجــزاء  ــة األحــزاب ف ــادل مــع بقي املتب

يرفــض  كمــا  األخــرى،  الكردســتانية 

ــي مــن  ــال السيا�ض الحــزب أن يقبــض امل

ــة،  ــة خارجي ي أو مــن جه طــرف كردســتان

أن  وهــو  أال  وواضــح،  بســيط  لســبب 

ــال ال يدفــع لســواد  ــك امل كل مــن يدفــع ل

ــة  جمعي ــه  ألن أو  ــك  ب  
ً
ــا حب أو  ــك  عيني

ــه   ل
ً
ــي تكــون تابعــا ــل يدفــع ك ــة، ب خيري

ــى  ــي تبق ــي، وك ــه السيا�ض  خطاب
ً
ومــرددا

ــه. ل  
ً
قــا ومصّف  

ً
مهّمشــا

ــة  ي ــرى الحــزب أن الشــعوب العرب ي

ــة ليســت  ــة والفارســية والكردي والتركي

يجمــع  فمــا   ،
ً
بعضــا ــا  لبعضه  

ً
عــدوة

ــم - يفــوق  الشــعوب - كل شــعوب العال

ــه األنظمــة مــن افتعــال  ــٍر مــا تقــوم ب ي بكث

ــة؛  الحــروب وزراعــة األحقــاد والكراهي

ــرة   عــن جري
ً
الشــعوب ليســت مســؤولة

ــَل  نحّم أن  اإلجحــاف  مــن  و  األنظمــة، 

الســلطات  ــه  اقترفت مــا  ــرة  جري  
ً
شــعبا

األحــزاب  أحــد  أو  ــه  ب تتحكــم  ــي  ت ال

ــه. ي إل ــة  املنتمي

األول  العــدو  أن  الحــزب  ــرى  ي

يتناســل  ومــا  ــل  الجه هــو  للبشــرية 

ــن  ي ــه مــن أمــراض، ويؤمــن بالحــوار ب من

ــى لغــة الســاح  ــه عل الشــعوب ويفضل

ــرى أن كل  والعنــف ومنطــق القــوة، وي

ــه  شــعب خــدم البشــرية حســب طاقات

ــه. ت نيا إمكا و

ــدة  الوحـ حــزب  عــادة  مــن  ــس  ي ل

مثقــف  أو  ــي  أو صحف ــب  كات ــة  محارب

ــى سياســته،  ــه وعل ي ــو تهجــم عل ــى ل حت

ــم  بتكري الحــزب  يقــوم  عــام  كل  ــي  وف

ــن، وقــد كان هــذا  ــن املتميزي ي الصحفي

ــى  ــى قــدم وســاق حت  عل
ً
ــا ــم جاري التكري

 بريقــه اآلن 
َ

ــف
َ
ــرة، وإن خ األعــوام األخي

ــي  ــا يجــري ف ــع مل ــا كل متاب ألســباب يعرفه

ســورية.

ــي  ه ــة  ي املال الحــزب  مصــادر 

االشــتراكات الحزبيــة والتبرعــات املاليــة 

رفــاق  ــا  بدفعه يقــوم  ــي  ت ال الســنوية 

ــه. ومحبي ــه  وأصدقائ الحــزب 

ــب، وال 
َ
نتخ

ُ
ــة ت ي ــات الحزب كل الهيئ

ــي الحــزب، واالجتماعــات  ــن ف يوجــد تعيي

ــة  ي حزب ــة  هيئ وكل  شــهرية،  ــة  ي الحزب

ــات  الصاحي وفــق  ــا  ه قرارات تتخــذ 

ــي  ــا حســب النظــام الداخل ه املمنوحــة ل

تقاريرهــا  ــب  تكت تجتمــع  ــن  وحي

ــة. الكردي باللغــة  ــة  التنظيمي

ــاَك  امت ــي  يّدع ال  ــدة  الوحـ حــزب 

ــل  تمثي ــي  يّدع وال  ــا،  ه ِ
ّ
كل الحقيقــِة 

ــه  ــرد كلهــم، حيــث يعمــل وفــق طاقات ـ
ُ
الك

ــه، وال يملــك العصــا الســحرية  ات وإمكان

ــق طموحــات  ــد الشــعب بتحقي ِع َي ــي  ك

ونيل حقوقه بين ليلٍة وضحاها، وغيره 

ــك العصــا؛ الظــروف  ل ــك ت  ال يمل
ً
أيضــا

ــر  أكب ــة  ي والدول ــة  واإلقليمي ــة  ي الداخل

ــى  إل ــروب  ه ال كان  وإذا  ــع،  الجمي مــن 

ــى  إل ــروب  ه ال فــإن   ،
ً
مشــكلة ــي  املا�ض

ــى  انته لقــد  ــر،  أكب  
ٌ
مشــكلة املســتقبل 

ــرة  ــري للشــعارات الكبي املفعــول التخدي

ــة.  الخلبي والوعــود 

 تصــدر مــن الحــزب مواقف أو 
ً
ــا أحيان

ــن  ــر دهشــة واســتغراب كثيري ــات تثي بيان

وربمــا اســتهجان البعــض، لكــن وبعــد 

مــدة، ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين، 

خــذه الحــزب 
ّ
ــذي ات يّتضــح أن املوقــف ال

الصحــة والحقيقــة،  مــن  ــر  ي الكث ــه  في

مــن  ــر  ي الكث ــاك  هن املجــال  هــذا  ــي  وف

ــا: ه ــك، من ــي تؤكــد ذل ت ــة ال ل األمث

التســعينيات  منتصــف  ــي  ف  -1

ــي  ف ــة  ــة - الكردي ــاء الحــرب الكردي ن وأث

ــن الحــزب  ي ب ــم كردســتان العــراق  ي إقل

واالتحــاد  ي  الكردســتان الديمقراطــي 

حــزب  أصــدر  ي،  الكردســتان ــي  الوطن

، ذكر فيه: إن هذه الحرب 
ً
ا دة بيان الوحـ

ــه  ــي خســارة للشــعب الكــردي وقضيت ه

ــراق  ــي ال تخــدم الكــرد ويجــب أن ال ي وه

الكــردي،  ــه  أخي بســاح  الكــردي  ــدم  ال

ــة مجانيــة ألعــداء  ــي هدي وهــذه الحــرب ه

ــي  الوطن االتحــاد  أن  املفارقــة  الكــرد... 

ــان قــال عــن  ــن قــرأ البي ي حي الكردســتان

الحــزب  ــى  عل )محســوٌب  ــدة«:  »الوحـ

والحــزب  ي(  الكردســتان الديمقراطــي 

قــرأ  ــن  حي ي  الكردســتان الديمقراطــي 

ــى  ــدة«: ) محســوٌب عل ــان عــن »الوحـ البي

بعــد  ي(؛  الكردســتان ــي  الوطن االتحــاد 

ــار  ــا بختي ــن ســيظهر امل ــن عقدي ــر م أكث

إن  ــة  ي تلفزيون ــاة  قن ــى  وعل ــرف  ليعت

ــن  للطرفي ــت خســارة  كان الحــرب  ــك  ل ت

ــى أال  ــه كان يتمن وللشــعب الكــردي وأن

ــن.  الطرفي ــن  ي ب الجــراح  تتعمــق 

ــر  مصي إن  ــدة  الوحـ حــزب  قــال   -2

ــزوال، لكــن ليس  النظــام الســوري هــو ال

ــرة،  ــات )الجزي ــل فضائي ل ــي وته ــا تّدع كم

ي  العربيــة، الوصــال، صفــا( وغيرها والت

كانت تعتقد أن مسألة سقوط النظام 

ــس إال، أو كمــا كان  ي ــي مســألة وقــت ل ه

ــن  ــر مــن السياســيين الذي ي يتوهــم الكث

اللقــاءات  خــال  مــن  ــون  ل يحل ــوا  كان

ــه وخــال عــدة مظاهــرات  ــة أن اإلعامي

النظــام  سيســقط  أشــهر  وعــدة 

ــى  ــه ذاكــرة ســتقفز إل الســوري... مــن ل

األســماء...  ــك  ل ت مــن  ــر  ي الكث ــه  ذاكرت

ســورية  ــدة«:  »الوحـ ســكرتير  ــا  ه قال

ــا، الوضــع  ي ــس ومصــر وليب ليســت تون

ــي تلــك  ــي ســورية يختلــف عــن الوضــع ف ف

ــر  ــم تهجي ــدول؛ مــّرت تســع ســنوات، وت ال

ــل  ِت
ُ
مــن ديارهــم، وق ــن  ي املواطن ــن  ي ماي

ــاٍت  جه ــدى  ل ــن  ي املاي واعتقــل  قــد 
ُ
وف

ــدة، وتــرك مئــات اآلالف مــن الطلبــة  عدي

وشــهد  الدراســة،  مقاعــد  ــذ  والتامي

ــى كافــة الصعــد   عل
ً
 شــاما

ً
ــد دمــارا ل الب

ــر مــن أصحــاب املؤهــات  ي وخســر الكث

ــدم  ــزال الدمــار ونزيــف ال والكــوادر، وال ي

ــا أن تكــون نظــرة  ن مســتمٌر... كــم تمني

الحزب تلك خاطئة، ولم يقع ما حدث.

مســافٍة  ــى  عل يقــف  ــدة«  »الوحـ

ــة  الكردي األحــزاب  ــع  جمي مــن  واحــدة 

تتعــزز  أن  ويرغــب  والكردســتانية، 

التعامــل  أســاس  ــى  عل ــا  معه ــه  عاقت

ــى  ــس عل ي ــادل، ول ــرام املتب ــل واالحت باملث

املحــاور. وسياســة  ــة  التبعي أســاس 

المحامي إبراهيم عباس 

ــي  ــي حزب مــن منظمت وفــدان  عقــد 

ــي  ف ــن  ي الكردي ــدة«  الوحـ و  ــي  »التقدم

الدنمارك لقاًء يوم األحد 2020/8/30م، 

دقيقــة  بالوقــوف  اللقــاء  اســتهل  وقــد 

الشــهداء.  أرواح  ــى  عل صمــت 

ــال  حي اآلراء  املجتمعــون  ــادل  ب ت

والوضــع  ــي ســوريا  ف ــة  الجاري األوضــاع 

ــى  ــث تطرقــوا إل ، حي
ً
الكــردي خصوصــا

ــة، وضــرورة توســيعها  الحــوارات الكردي

لتشمل جميع األطراف من دون إقصاء 

ــة  ــى تشــكيل مرجعي  إل
ً
أو إبعــاد، وصــوال

ــة  ــي منصــة كردي ــة شــاملة، وبالتال كردي

ــي  ف واحــد  بصــوت  تتفــاوض  موحــدة 

املتعلقــة  السياســية  املحافــل  ــع  جمي

ســوريا. بمســتقبل 

ــال  حي ــرأي  ال ــادل  ب ت جــرى  كمــا 

ــود إليجــاد ســبل  ــر الجه ضــرورات تضاف

ــة  عقــد لقــاءات مــع األحــزاب الدانماركي

ــة  ــن حــول األزم ي ــح موقــف الحزب وتوضي

ــة  حماي بضمــان  ــل  املتمث الســورية 

ــا  ه ــر أراضي وحــدة وســامة ســوريا وتحري

ــة  للقضي عــادل  حــل  وإيجــاد  ــة  ل املحت

ا.  ســوري ــي  ف ــة  الكردي

ــه  ــن توجي هــذا واتفــق وفــدا املنظمتي

ى البرملان الدانماركي بمناسبة  رسالة إل

ي  ــال گــري ســپ الذكــرى الســنوية الحت

وسري كانيه، ُيوَضح فيها مأساة سكان 

ي ظل سيطرة امليلشيات  هذه املناطق ف

ــا. ه ي ــا عل ــة لتركي العســكرية املوالي

هــذا ورأى املجتمعــون ضــرورة عقــد 

ا. لقاءات دورية لتبادل اآلراء ومناقشــته

لقاء بين »التقدمي و الوحـدة« في الدانمارك
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اخلداع السياسي واللعب على العواطف 

العشــر  يقــارب  مــا  ــي  م�ض بعــد 

ى األزمة الســورية ))الثورة((  ســنوات عل

ــد للمــرء أن يقــوم بمراجعــة لبعــض  الب

مــن  ــت  كان ــي  ت وال ــة  ي املفصل النقــاط 

ــة  البداي ــي  ف ــا  ه ي إل ــاه  ب ت االن الواجــب 

إال  املتوقعــة،  ــج  النتائ الســتخاص 

املضغــوط  الســوري  الشــارع  ــة  هب أن 

ــة  القمعي املمارســات  نتيجــة   
ً
مســبقا

ــل  قب مــن  ــي  قانون الفــوق  والتعامــل 

ــن  ي املواطن برقــاب  والتحكــم  الســلطة 

البحــث  دون  ــت  حال عقــود،  ــر  عب

األحــداث  ــات  مجري ــي  ف والتمحيــص 

ســُتغلت هــذه 
ُ
ــث ا ــه الســكة، حي وتوجي

ــن )الســلطة،  ــل الطرفي ــة مــن قب الحال

اإلســاموية(.  املعارضــة 

ــا مــن ذكــر بعــض هــذه  ن ــد ل ــا الب هن

لنقــاط: ا

مــن  ــة  بداي املظاهــرات  1-خــروج 

ــر(.  أكب )هللا  شــعار  تحــت  الجوامــع 

 
ً
منطلقــا الجمعــة  ــوم  ي 2-جعــل 

بأســماء  ا  وتســميته للمظاهــرات 

 
ً
 واضحــا

ً
ــت مؤشــرا ــي كان ت ــة وال جهادوي

ــوة  صه ــي  السيا�ض اإلســام  لركــوب 

ك.  لحــرا ا

مــن  ــة  الطائفي النعــرات  ــارة  ث-إث

خال ترديد شعارات صريحة لتحريك 

ــر  التذكي خــال  مــن  ي،  الســن الشــارع 

ــه.  وقادت ي  الســن باإلســام  ــد  والتمجي

ــد مــن الشــخصيات  4-دخــول العدي

ــى  ــي إل ذات الفكــر اإلســاموي السيا�ض

ــاٍت  بواب مــن  ــك  وذل الســوري،  الداخــل 

ــب  ي وترت الشــارع  ــك  لتحري ــدة،  عدي

األجــواء. 

ــر  ــي املباشــر والغي 5-الضــخ اإلعام

ــي،  السيا�ض لإســام  الداعــم  مباشــر 

ــي  الطائف ــف  املل ــي  ف النفــخ  خــال  مــن 

املســلحة.  ــة  املواجه ــى  عل ــض  والتحري

ــة  وطني ــي  ف التشــكيك  ــة  6-محاول

ــارات  ي وت شــخصيات  ــف  يخال مــن  كل 

ي الرأي، لخلق نوع  ــي ف اإلســام السيا�ض

ــا.  ه ي مــن التقســيم واللعــب عل

مؤسســات  ضــد  ــض  7-التحري

ــل  قب مــن  اســتخدامها  بحجــة  ــة  الدول

ــاة العامــة  ــل الحي ــدف تعطي النظــام، به

ــد.  ل الب ــي  ف

ــي   ال ينف
ً
 كل مــا ذكــر ســالفا

ً
طبعــا

ــك األعمــال،  ل مســؤولية النظــام عــن ت

ــا   معه
ً
ــا ــل العكــس كان النظــام متناغم ب

ــن، إذ  ــي العل ــا ف ه  ل
ً
ــي الســّر ومعارضــا ف

ــن  ي ــق ســراح العشــرات مــن الجهادي أطل

ــه  ـــ »مراســيم العفــو«، ألن ــن ب املخضرمي

ى دراية بأن هذا هو بداية النهاية  كان عل

ســاهم  ــث  حي معارضــة،  هكــذا  ــل  ملث

ــي  ف ــم  إغراقه ــي  ف مباشــر  ــر  غي بشــكل 

ــب  ــس باألمــر الغري ي املســتنقع، وهــذا ل

ــل  ــاع طوي ــه ب ــذي ل ــى هــذا النظــام ال عل

ــات )فلســطين،  ــذا ملف ــل هك ــي إدارة مث ف

العــراق...(.  ــان،  لبن

ى:  ال بد من الوقوف عل
ً
ا أما كردي

املقصــود  ــي  اإلعام ــم  1-التضخي

ــم  ه ــان ل ــي إنشــاء كي ــرد ف ـ
ُ
ــة الك ي حــول ن

العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل غــرار  ــى  عل

أطــراف  مــن  ــة  الغالبي انجــّر  ولألســف 

ــار، بحيــث  ــة مــع هــذا التي الحركــة الكردي

ــي ترســيخ هــذه الفكــرة،   ف
ً
كان مســاهما

ــر  ــر مــن التقاري ي مــن خــال نشــر الكث

الغــرف  صنيعــة  ــي  ه ــي  ت ال ــط  والخرائ

ــم  ي املظلمــة حــول شــكل وحــدود اإلقل

الكــردي.

ــي  ت وال ــا  ميدي السوشــيال  2-حــرب 

ــى الشــارع  ــر املباشــر عل ي ــا التأث ه ــت ل كان

الســوري. 

ونظــام  ــة  الدول اســم  ــر  ي 3-تغي

باألمــور  ــق  يتعل مــا  وكل  ــا  حكمه

ــا  ه ل ــا وتعدي ه ــم بحث ت ــة ي الســيادية للدول

ــم وضعــه  ــذي يت ــي وثيقــة الدســتور، وال ف

ــأ  ي ه ت ــد مــا بعــد أن ت ل ــي ب بعــد كل أزمــة ف

ــف  كي الســؤال:  املناســبة.  الظــروف 

ــر اســم  ــة بتغي ب ومــن طــرح فكــرة املطال

ــذ  من الســورية  ــة  ي العرب ــة  الجمهوري

الدمــوي  الصــراع  ــث  حي األزمــة  ــة  بداي

والحــرب اإلعاميــة وتوقــف لغــة العقــل 

ــر  ي  الكث
ً
والحــوار؟ لألســف ســاهم أيضــا

ــي  ــة ف مــن قــادة وأطــراف الحركــة الكردي

الفــخ.  هــذا  ــي  ف ــج، فوقعــوا  التروي هــذا 

ــي  قانون حــق  هــو  ــب  املطل هــذا   
ً
طبعــا

ــة  ــي بداي ــاذا ف ــى شــك، لكــن مل ــدون أدن ب

ــار هــذا املطلــب  ــة ومــن أث األزمــة ومــا الغاي

الوقــت؟  ذاك  ــي  ف

لإســام  املســتميتة  ــة  4-املحاول

ــة  القومجي مــع  بالتناغــم  ــي  السيا�ض

ــة  الكردي الحركــة  ــار  إظه ــي  ف ــة  ي العرب

ى أنها انفصالية تحاول عزل سوريا  عل

واإلســامي.  ــي  العرب إطارهــا  عــن 

هكــذا وبعــد كل مــا جــرى ويجــري 

ــأن هــذه  ــع ب ــم يقتن ــاك مــن ل ومــازال هن

ــة  ــادة عرب لقي ــر صالحــة  غي املعارضــة 

ــد،  ل ب ــادة  قي ــس  ي ول ــة  أحصن تجرهــا 

مجتمعــات  ــج  تنت املشــوهة  فاألنظمــة 

ــي معارضــات مشــوهة. مشــوهة وبالتال

المحامي علي حبو

لحــزب  قامشــلو  منظمــة  نعــت 

املناضــل  عضوهــا  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــذي  ــو بســام( ال ــى )أب ــي عي�ض حســين عل

ــن 2020/9/14م، نتيجــة  ي ــوم اإلثن ــي ي توف

.
ً
ــه مؤخــرا ــمَّ ب مــرٍض أل

ــد  ي موال مــن  الراحــل  أن  وذكــرت 

ــان  ي آل منطقــة  رش«-  ــي  »خراب ــة  قري

ــه ســتة أوالد، كان يعمــل  عــام 1967م، ول

ــي املؤسســة العامــة للخطــوط   ف
ً
موظفــا

وانتســب  الســورية،  ــة  الحديدي

ــات  بداي ــذ  من الحــزب  صفــوف  ــى  إل

ونتيجــة  ــي،  املا�ض القــرن  تســعينيات 

ــه توقــف عــن العمــل  ظــروف خاصــة ب

ــى  ــم عــاد إل ــي لعــدة ســنوات، ث التنظيم

ــى  إل  
ً
ــه عــام 2003م، وظــل مناضــا حزب

ــه . ــوٍم مــن حيات آخــر ي

الراحــل  عــن  ــرف  »ُع وأضافــت: 

ــا  ن حزب وسياســة  ــت  بثواب تمســكه 

ــى تجــاوز األخطــاء  وحرصــه الشــديد عل

ــي  ــاء ف مــن خــال ممارســته للنقــد البن

مــن دعــاة  ــة، وكان  ي ــه الحزب اجتماعات

شــعبه  ــاء  ن أب ــن  ي ب ــف  والتآل ــدة  الوحـ

ــي،  ــة الواحــدة، الح ل  مــن العائ
ً
ــا انطاق

مــن  وهــو  ــخ،  ال فاملجتمــع...  ــة،  القري

معروفــة«.  ــة  وطني ــة  ل عائ

ــرى مســاء  ث ــد ال وري جثمــان الفقي

ــة،  املحمقي ــرة  مقب ــي  ف ــوم  ي ال ذات 

ــه  أصدقائ وبعــض  ــه  ت ل عائ بحضــور 

للحــزب،  قامشــلو  منظمــة  مــن  ووفــد 

ــو ترخــان(  ــح )أب ــى محمــد صال ــث ألق حي

عضو الهيئة القيادية كلمة رثاء باســم 

ــى خصال ومناقب  ــا عل ه ــز في
َّ
الحــزب، رك

الراحــل.

ــى داره  ــن إل وقــد توافــد جمــوع املعزي

ــر  الصب ــه  لذوي ــن  ي متمن قامشــلو،  ــي  ف

والســلوان.

بواســع  يغمــده  أن  هللا  نســأله 

التعــازي. ــص  أخل ــه  وملحبي ــه،  رحمت

ما هكذا توَرد اإلبل يا نرص الحريري

الحــوار  مــن  ــري  » موقــف نصــر الحري

ــن  ــي ســورية تكــرار ملواقــف معارضي الكــردي ف

ــن مــن الكرد وقضيتهم،  ســوريين عــرب كثيري

ي سورية،  بدءا من رفض وجود قضيٍة كرديٍة ف

ــة،   مفتعل
ً
ــة ــا باعتبارهــا قضي ــي معه والتعاط

ــي  ف ــدا  بعي ــوا  وذهب ــروا  ّم ن ت ــن  ي الجئ ــة  قضي

ح معارضين عرب بالدعوة 
ْ
تطلعاتهم، وشط

ــران،  ــة إي ــم األول: هضب ه ــى منبت ــم إل ــى إعادته إل

ــم بنظــام اتحــاّدي، مــرورا  ه ــى رفــض مطالبت إل

ــم، واملشــاركة  ه ــة من ــي السياســة التركي
ّ
ن بتب

ــي  ــي منطقت ــن الكــرد ف ي ــاد املواطن ــي اضطه ف

ــم  ــن منازله ــم م ــن، وطرده ــن ورأس العي عفري

ونهب أرزاقهم وتفكيك اجتماعهم، وإحداث 

هــو  ــد  الجدي ــم.  مناطقه ــي  ف ي  ســكان ــر  ي تغي

ــة  ي إجرائ قــرارات  واتخــاذ  مواقــف  إعــان 

ــاف«،  ت »االئ رئاســة  املســؤولية:  مــن موقــع 

ــن بجدواهــا  ــى، اتخاذهــا مــن دون تمّع واألده

ــى ســورية  ــدة عل والبعي ــة  ب القري ــا  ونتائجه

ــة  ي العرب العاقــات  ــى  وعل وشــعبا،  ــة  دول

ــخ املثقــل بالدمــاء  ــي ضــوء التاري ــة، ف الكردي

ي  والدموع بين الطرفين، ومن دون إقرارها ف

ــة.« ــاف« ذات الصل ت مؤسســات »االئ

رحيل المناضل حسين علي عيسى

Facebook

30.09.2020

ي العبد هللا  عل



11الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 322 /  أيلول  2020 م - 2632ك فكر ورأي

القضية الكردية يف اإلطار الوطني السوري

ــي ســوريا جــزٌء  ــة ف ــة الكردي القضي

العامــة،  ــة  الديمقراطي ــة  القضي مــن 

للمســألة  حــل  تصــّور  يمكــن  وال 

ــة  ــة دون حــّلٍ عــادٍل للقضي الديمقراطي

ــي  ّي ف ــة، وأيُّ توافــق أو حــّل ســلم الكردي

ــة  ــة الكردي ــى القضي ســوريا ال ينظــر إل

ــا  القضاي مــن  ــا  ه أّن ــى  عل ــة  جدّي نظــرة 

ــي ســوريا  ــر ف ــي الصــراع الدائ األساســية ف

ويجعــل   ،
ً
ــا ي وجزئ  

ً
ناقصــا  

ً
حــا ــى  يبق

واالســتقرار   
ً
دائمــا  

ً
موجــودا ــر  التوت

ــكار  ــأي لحظــة؛ كمــا ال يمكــن إن  ب
ً
ــددا مه

ي ســوريا ألّن هذه  وجود مســألة كردية ف

ى   يعيش عل
ً
 معينا

ً
املسألة تخّص شعبا

ــة  ــز بخصوصّي ــة ويتمّي أرضــه التاريخي

أبســط  مــن  محــروٌم  ــه  لكّن ــة،  معين

ــي مــن  ــزال يعان الحقــوق املشــروعة، وال ي

ى مّر الزمن،  الغبن الذي لِحَق بحّقه عل

ــوِرس إزاءه،  ــى التعتيــم الــذي ُم  عل
ً
عــاوة

ــل  ــه فقــط، ب ــكار قضيت ــس بقصــد إن ي ل

ــة  ــة قومي ــكار وجــوده كإثني ــى درجــة إن إل

بشــرية.  ومجموعــة 

ــب  ــي الغال ف لكــّن األمــور ال تجــري 

هــوى  دون  محــّددة  ــة  جه هــوى  ــى  عل

الثغــرات  ــرك  ت ــك  كذل أخــرى،  ــة  جه

ــا  ه ــول املناســبة ل دون البحــث عــن الحل

بشــكل  ــا  ه معالجت دون  ــة  الحيلول أو 

هــذه  ــاد  ازدي ــى  إل ــؤّدي  ي ــح ســوف  صحي

ســيتّم  ــي  وبالتال واتســاعها،  الثغــرات 

ــن  ــل بعــض الطامعي اســتغالها مــن قب

ى نحٍو أكبر  ي التدخل ثّم تعقيدها عل ف

ي السابق.  وكما أّن الشمس  مّما كانت ف

ــك  كذل ــال  بالغرب ــا  ه حجب يمكــن  ال 

 ال يمكــن غــّض 
ً
ــة أيضــا ــة الكردي القضي

ــا مــن  ه ــا أو تناســيها وتجاهل ه ــْرِف عن
َّ
الط

ــة  ــة، كــون القضي ــل األطــراف املعني قب

ــي البــاد،  ــة ف ــا املهّم ــة مــن القضاي الكردي

ــّم  ــي ســوريا جــزء مه والشــعب الكــردي ف

من الشعب السوري، يشارك املكّونات 

ــي األفــراح واألحــزان ويشــترك  األخــرى ف

ــى  ــاآلالم واآلمــال، وأّي خطــٍر عل ــا ب معه

أّي  أّن  كمــا  ــه،  ي عل خطــٌر  هــو  ســوريا 

ســوريا  ــى  عل خطــٌر  هــو  ــه  ي عل خطــٍر 

ي الشعب  ى هذا األساس يع تها؛ وعل برّم

الســورية  ــة  الوطني املصلحــة  الكــردي 

ــه،  ت وخصوصّي ــه  مصلحت ــي  يع مثلمــا 

ــي  ــم ف ــت حضــوره الدائ ثب ــك نجــده ُي لذل

ــاة الســورية وال  ــل الحي مجمــل تفاصي

ــي  ــدوره اإليجاب ــام ب يتقاعــس عــن القي

ــى عاتقــه.  ــات امللقــاة عل ــأداء الواجب أو ب

ــى  ــد عل ــق يمكــن التأكي ــن هــذا املنطل وم

كافــة  ــن  ي ب ــة  الوطني الوحــدة  ضــرورة 

وإذا  ســوريا،  ــي  ف املوجــودة  ــات  املكّون

ــة  كانــت هــذه الوحــدة مــن العوامــل املهّم

الشــخصية  ــى  عل للحفــاظ  ــة  واملطلوب

ــة  ــات املاضي ــي األوق ــة الســورية ف الوطني

ــة  ّح املل الضــرورات  مــن  ــت  ات ب ــا  ه أّن إال 

ي هذه  ــي، بخاّصــٍة ف ــي الوقــت الحال  ف
ً
جــّدا

ي يمّر بها الشعب  الظروف الصعبة الت

خــال  مــن  أطيافــه  ــكّل  ب الســوري 

ــات الحــرب املفروضــة  ــاة مــن وي املعان

والتشــرذم  االنقســام  ــة  وحال ــه  ي عل

ــر  ــر القســرّي والتغيي ومحــاوالت التهجي

ــط  رب محــاوالت  ــك  كذل ــي،  الديموغراف

فاقّيات 
ّ
الدولة السورية بمعاهدات وات

ضعــف  ة 
ّ
مســتغل ــا  ه ي عل مفروضــة 

ــة  ــة املختلف ــات األجنبي
ّ
ــة والتدخ الدول

ــي هذه املرحلة  ــا ف ــى أوجه ــي وصلــت إل والت

مــن خــال الوجــود العســكري املباشــر 

ــع وحجــج  ــل دول عــّدة تحــت ذرائ مــن قب

ــر  تبري ــا  ه من األساســية  ــة  الغاي ــرة  ي كث

العســكري واقتطــاع مناطــق  وجودهــا 

ــا الذاتيــة وفــق  ــة مصالحه النفــوذ ورعاي

ــا،  ــن بعضه ي التوافقــات والتفاهمــات ب

ــة، دون النظــر  ســواء الســرية أو العلني

ى مصلحة الشعب السوري أو مراعاة  إل

ــى  ــا؛ بمعن ــي يمــّر به ــة املأســاوية الت الحال

أطيافــه  ــع  بجمي الســوري  الشــعب  أّن 

ــر  واألكب األول  الخاســر  هــو  ــه  ات ومكّون

ــن هــذه  ي ــي أي اتفــاق أو تفاهــم يحصــل ب ف

ي سوريا، لذلك وأمام  لة ف
ّ
الدول املتدخ

عــن  ــث  الحدي يمكــن  ال  ــة  الحال هــذه 

ــر  ــن خــال تضاف ــة إال م الوحــدة الوطني

الجــّدّي  والعمــل  ــة  الحثيث ــود  الجه

ــدء  ــى وحــدة الصفــوف والب ــدؤوب عل وال

بالحوار املتبادل بين األطراف الوطنية 

ــا،  وتنّوعه ــا  اختافه ــى  عل الســورية 

ــات  التكّت عــن  ــي 
ّ
التخل ــى  عل والعمــل 

ــة،  الخارجي واالرتباطــات  الســلبية 

ــف  ــول باآلخــر املختل القب مــع ضــرورة 

ــة املجتمــع الســوري   مــن أّن بني
ً
ــا انطاق

ــاف،  ــّوع واالخت ــى التن  عل
ً
تقــوم أساســا

ــي  ف الشــروع  يمكــن  ــدأ  املب هــذا  ــى  وعل

ــة  ــة املواطن ــاء ســوريا املســتقبل دول ن ب

الهــدف  هــذا  ــق  تحقي إّن  ــون؛  والقان

مســؤولية  وال   
ً
ســها ــس  ي ل املنشــود 

ــة أو مســؤولية طــرٍف واحــٍد، إنمــا  فردي

ــى  ــة تقــع عل تحقيقــه مســؤولية جماعي

ــا،  جميعه املختلفــة  األطــراف  ــق  عات

ــة  ّي فعل ــازالت  ن وت ــات  تضحي ــب 
ّ
وتتطل

مســبقة  شــروط  وضــع  دون  ــة  حقيقي

للحــوار والتفاهــم، ألّن وضــع الشــروط 

ــل  العراقي وضــع  ــي  يعن املســبقة 

ــن األطــراف  ي والحواجــز أمــام أّي لقــاء ب

ــادة الشــرخ  ــة الحــوار وزي ــي عرقل وبالتال

ــى االبتعــاد عــن  ــؤّدي إل ــا ي واالنقســام، مّم

الحــرب  أمــد  ــة  وإطال ي  الســلم الحــّل 

والصراع بين األطراف املتنازعة وازدياد 

ــي الشــأن الســوري.  ــي ف ــل األجنب
ّ
التدخ

الكــردي  الطــرف  بخصــوص  ــا  أّم

ــة  املطلوب املســؤولية  فــإّن  ــه  وقضيت

ــي الوقــت  ــه مســؤولية مزدوجــة، فف من

الطــرف  هــذا  يكــون  أن  ــي  ينبغ ــذي  ال

ــدي اســتعداده للحــوار  ب ــأن ي  ب
ً
ــا ب مطال

والتفاهــم مــع األطــراف األخــرى والعمــل 

ــه مثــل  ــي هــذا املجــال، مثل بشــكل جــّدي ف

ــي  ــع األطــراف الســورية األخــرى، ف جمي

 بتوحيــد 
ً
ــه هــو مطالــب أيضــا الوقــت ذات

ــه  صفوفــه وتشــكيل إطــاٍر واحــٍد يضّم

ــع بعضــه  ــن خــال الحــوار والتفاهــم م م

ى قاعدة القبول باالختاف  البعض عل

للخــروج   
ً
معــا والعمــل  ــّوع،  والتن

بمرجعية واحدة تقّدم مطالَب محّددة 

ــن  ــا وتأخــذ بعي ــن بعضه ي ــا ب ه ي فــق عل ّت ت

ــة مــن جهــة،  ــة الكردي النظــر الخصوصي

ومن جهة أخرى الوضع السوري العام 

واملصير املشــترك مع ســائر املكّونات مع 

الســورية  ــة  الوطني املصلحــة  مراعــاة 

 تتعــارض مــع املصلحــة 
ّ

ــي أال ــي ينبغ ت ال

ــى  عل الحفــاظ  ــي  ف ــة  الكردي ــة  الوطني

ــة الشــعب الكــردي وحقوقــه  خصوصي

ــى  عل  
ً
اعتمــادا ســوريا  ــي  ف املشــروعة 

ــن مصلحــة املجمــوع  ي قاعــدة التوافــق ب

ومصلحــة كل جــزء ضمــن هــذا املجمــوع. 

خورشيد برافي

مشكلة »االئتالف الوطني«:

ــاك ينتفــخ  ــاف بإرب كلمــا شــعر االئت

ــد مــن »املســيحيين«،  ويتوســع؛ مــرة يزي

ــد إرضــاء  ــن«، ومــرة يري ومــرة مــن »العلويي

ــن«،  ي »الديمقراطي مــن  ــد  فيزي الغــرب 

ومــرة  وقطــر،  ــا  تركي إرضــاء  ــد  يري ومــرة 

وهكــذا.  واإلمــارات،  الســعودية 

املوضــة  بحســب  يعمــل  ــاف  االئت

ــب. الطل ــى  عل ــاء  ن وب والســوق... 

ــه  ــاف مشــغول باآلخــر وإرضائ االئت

أكثر مما هو مشغول بنفسه، غير مدرك 

ي تشكل  أن مشكلته بدأت من اللحظة الت

ــي  ــا، وف ــي تشــكل به ــة الت ــي الطريق ــا، وف ه في

ــي تغييــب السياســة عــن  ــه ونهجــه، وف عقل

ــر  ــي الغائــب األكب ــه؛ السياســة ه اهتمامات

ــاف، ومــن الســذاجة توصيفــه  عــن االئت

ــاف مجــرد  ــي، االئت ــه تشــكيل سيا�ض بأن

ــة« مــن البشــر.
ّ
»مل

دوًرا  دوره  كان  ــه،  كل هــذا  ونتيجــة 

ــدوام؛ خدمــة  ــى ال  عل
ً

ــا، ومنفعــا وظيفًي

ــن وسياســاتهم، ال خدمــة ســورية  اآلخري

ــة  الوطني ــة  والقضي والســوريين 

لســورية. ا

ــا 
ً
ن ــا أو تخوي اًم ــس اته ــكام لي هــذا ال

ــذا االتجــاه  ــا ال أســير به ألي عضــو فيــه، فأن

ــل  ، ب
ً

ــخاص أصــا ــد األش ــًدا، وال أقــف عن أب

هو قراءة واقعية لدور مؤسسة االئتاف 

ــي ســنوات، قــراءة يســتطيع أي  طــوال ثمان

ــا ببســاطة. ه ي ــل ســوري الوصــول إل طف

ه.
ّ
حل مشكلة االئتاف تبدأ بحل

ــي إصاح  ــر ف صــرف بالتفكي
ُ
ــة ت كل ثاني

ي خسارة وطنية.  االئتاف ه

والســوريين،  ســورية  مشــكلة  حــل 

ــد  عن ليســت  مطلقــة،  وبصــورة  ــا،  حكًم

ــا. ًع طب النظــام  ــد  عن وال  ــاف،  االئت
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ة... ما بني اهلواجسِ واآلمال 
ّ
ر
ُ
 امل

ُ
عفرين واحلقيقة

 
ٌ
ة ُدرَّ ــة،  ّري

ُ
ذ وال  ــا  ه ل ــوأٍم  ت مــن  مــا 

ــا  ــس ملوقعه ي ــة ل ي ان ــة بمســحة رّب كردي

ــي  ي، وال لتجانســها املجتمع االســتراتيج

ــا  ه تراث ــى  وغن واملتســامح  املتحــرر 

ــا! وإذا  ه ت ي وحســب، لكــن لرمزي الشــعب

ــال!  ــا يق ــَل العجــب كم
ُ
ط  الســبب َب

َ
ــِرف ُع

 
ً
أدغــاال ــا  ه ســهولها وهضاب ــت  كان فقــد 

إال  هــا  تمرُّ ال  ــن،  العابري ــى  عل ــة  عصّي

ــا  ــن، ورغــم مــا لحــق به ي الوحــوش والثعاب

ــٍن واضطهــاد مــن قبــل الحكومــات  ب
ُ
مــن غ

ــي ســوريا،  ــم ف ــة الحك ــى دف ــة عل املتعاقب

ــى  إل ــا  ه أبنائ وســواعد  ــة  ّم به ــت  تحّول

ــب  الطي رائحــة  ــا  ه من تفــوح  ــاٍت،  جن

لتغــدو  ــل،  األصي الكــردي  ــع  والطب

ــق، وخــال  ــٍم وضي ــكل ذو ه  ل
ً
ــا جع

ّ
ُمضط

ــن،  للمقهوري  
ً
مــاذا الســورية  األزمــة 

ــروي   شــماء، ت
ً
ــرة ــا أمي فاســتماتوا لتحي

ــن. ي الهوري أحفــاد  وبطــوالت  إنجــازات 

قــوى  ــا  ه ي عل ــت  ب تكال إن  مــا  لكــن! 

ــى وقــع الصفقــات  ــان، عل الغــدر والطغي

ــٍة مــن  ــي غفل ــة، لتغــدو ف ــة املخزي ي الدول

ألســراب  مســتباحة   
ً
غنيمــة ــخ،  التاري

ــن  ي املذهول ــن  ي ب ال ــان  ْرب
ُ
وغ الجــراد 

ــة  الدكتاتوري قــاع  آخــر  ــار  ي انه مــن 

معاقــل  وآخــر  بغــداد،  ــي  ف الشــعبوية 

الباغــوز  ــي  ف اإلســاموي  اإلرهــاب 

 سهلة االنقياد 
ً
وهجين، ليقعوا فريسة

ــة  ي ــزة االســتخبارات الدول ــل أجه مــن قب

ــي  ــم ف ه ــي، لزّجِ ــت الترك ــا املي ه ــي مقدمت وف

 لهم فيها وال جمل، سوى 
َ
حروب ال ناقة

 
ً
ــة ــرد، نكاي ـ

ُ
ــى الك ــم عل ه َصــّب جــام غضب

وموقفــه  كردســتان،  ــم  ي إقل بإنجــازات 

من الحملة الدولية لتحرير العراق من 

ــور صــدام،  ــة املقب ــن نظــام الطاغي براث

وانتصــارات قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

شــرق  داعــش  ــم  تنظي ــى  عل »قســد« 

ــد«  ــم الجدي ه الفــرات وإلرضــاء »خليفت

ــكاب  ــا، وارت ه أردوغــان للعبــث املمنهــج في

ــال، وال تطــاوع  ــى ب ــم ال تخطــر عل جرائ

ــذوات البشــرية لســواهم مــن اإلقــدام  ال

ــد  لتعي ــن،  ي اآلمن ســكانها  ضــد  ــا  ه ي عل

ــرد  ـ
ُ
ك بحــق  صــدام  ــم  جرائ لألذهــان 

ــم  ــن، وجرائ ــى خانقي ــن زاخــو إل ــراق م الع

ــى أردوغــان،  آل »أرطغــرل« مــن عثمــان إل

ــة آمــد/ ن ــن مــن مدي ي بحــق أحفــاد امليدي

ــن. ي ــال حفتان ــى جب ــار بكــر إل دي

دوُرهــا،  ــة  زن
َّ
ت
ُ
امل للسياســة  شــك  ال 

أو  ــام  ه االت  !
ً
أيضــا الســذاجة  مــن  لكــن 

االتحــاد  حــزب  وحــدُه  ــأن  ب االعتقــاد 

كان  بسياســاته   PYD الديمقراطــي 

ــه،  ــُد أخطائ ــا، رغــم عدي ه وراء مــا حــلَّ ب

بطــرف  تنحصــر  ال  ــا  تركي فمشــكلة 

بجوهــر  وإنمــا  ــه  بتوجهات وال  كــردي 

ــا  ي فوب ــا  ه ل انتعــاش  وأي  ــة،  القضي

ــت  ــا وإن كان ه ت ــة، تســتوجب محارب كردي

ــن. الصي أســوار  ــى  عل

ــى  عل تقــع  ــي  ت ال ــن  عفري ــي  ه ــك  ل ت

البحــر  عــن  تبعــد  وال  ــا،  تركي حــدود 

ــال،   ســوى أمي
ً
ــا األبيــض املتوســط غرب

ــي  الطبيع امتدادهــا  عــن  ــا  ه
ُ
وتفصل

الفــرات  شــرق  العــرب-  ــن  ي/عي كوبان

ــى   إل
ً
مناطــق ذات غالبيــة عربيــة، إضافــة

ــم كردســتان العــراق بإجــراء  ي ــام إقل قي

االســتقال،  ــى  عل ي  شــعب اســتفتاء 

حكومــة  ــى  عل ــرة  أخي ضغــٍط  كورقــة 

ــزام الكامــل بالدســتور، ومــا  ت بغــداد لال

ــي ســوريا  ف ــة  ــة الكردي شــهدتها القضي

ــا مــن تعاطــف  مــن تطــورات، ومــا رافقه

حكومــة  ــا  ه في وجــدت  ــي،  ودول ي  شــعب

 
ً
ــة التركي، فرصة ــة والتنمي حــزب العدال

مراحــل  بعــض  ــذ  بتنفي ــدء  ب ل ل ــه  ي مؤات

ــي. ل املل ــاق  امليث

املباشــرة  ــررات  املب ــاق  والخت

خريطــة  بتســريب  قامــت  ــا،  ه لعدوان

ــادي  أي ـــ »كردســتان ســوريا«- ب فــة ل مزّي

ــة- تضــم كامــل الشــمال الســوري  كردي

ــى  ــم عل ه لتت بالبحــر،  ــن  وتوصــل عفري

ــال  احت ــا  ه ت ّي ن ب ــة  كردي قــوى  أساســها 

ــة واغتصــاب  ــي التركي جــزِء مــن األرا�ض

ــب  ــي إدل ي محافظت أراٍض ســورية شــمال

ــا  ــة؛ ومــع أن الفكــرة باعتقادن والاذقي

ــا  ي ــي إطــار الفوب ــا إال ف ه  ل
ً
ــا ال تجــد مكان

ــة، لكــن ولألســف! ســارع بعــض  الكردي

ــي،  ــي القوم ــي نشــوٍة مــن التباه ــرد ف ـ
ُ
الك

ــدة  للمكّي ــج  بالتروي ــه،  بدون أو  بقصــٍد 

ــا  ه حبكت ــي  ت ال  – الخريطــة   - ــة  ت ّي ب
ُ
امل

ــة  ي ــة اإلدارة الذات ــا إلفشــال تجرب تركي

ــي  ف ــم  وإيقاعه ــي ســوريا  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــدى  ل

ــة، ولتقــوم وتحــت يافطــة  ل نزاعــاٍت طوي

ــي(  الترك ــي  القوم )األمــن  ضــرورات 

بمنطقــة   
ً
مــرورا ــن،  عفري ــال  باحت

ــى  إل  
ً
وصــوال أبيــض،  ي/تل  ســب كــري 

ــم يكــن  ــو ل ــن، وه ــة/رأس العي ســري كاني

 - ــي  رو�ض أخضــر  ضــوٍء  دون  ليحصــل 

ــي. إيران  - ســوري  وتغــاٍض  ــي،  أمريك

ومــا  ــدة،  املعّق األوضــاع  ظــل  ــي  ف

ــي  ــر ديمغراف ي ــن مــن تغي شــهدتها عفري

ــى طــول  ــي عل قســري، مــع حــزام تركمان

ــى غــرار الحــزام  ــا، عل حدودهــا مــع تركي

ومــا  ــرة،  الجزي ــي  ف العنصــري  ــي  العرب

ــة وتشــويه كل مــا يمــتُّ  رافقــُه مــن إزال

ــي ظــل صمــٍت  ف ــا،  ه ب ــٍة  مــن صل ــرد  ـ
ُ
للك

وتصريحــات  ــب،  وُمري ُمخــٍز  ــي  دول

ــى بقــاء ســوريا مقســمة  ــدة تشــير إل عدي

ــي ظــل تواجــد قــوى  ــل، ف  ألمــٍد طوي
ً
ــا ي عمل

ــح  ــا قواعــد عســكرية ومصال ــى، له عظم

ــق  تقل ــا  ه ُت ماهي همــة،  ّب ُم اســتراتيجية 

مــن  ــال  االحت فــه 
ّ
ل

َ
خ ومــا  الســوريين، 

تبعــات واســتحقاقات فاقــت التوقعــات 

كاهــل  ــُل  ِق ث
ُ
ت هواجــٌس  والقــدرات، 

ــا! ه خاصُت ــن  ي العفريني

ــن  عفري ــي  ألهال عــودٍة  مــن  هــل 

ــد  العدي ــي  ف حصــل  كمــا  ديارهــم  ــى  إل

شــهدت  ــي  ت ال الســورية،  ــدات  البل مــن 

ــاوب  ن ــي ت  ف
ً
 متكــررا

ً
ــا نزوحــا ه خــال أزمت

ــا،  ه ي عل بالســيطرة  واملــواالة  املعارضــة 

ــر؟  ــات تحري ي  بعمل
ً
ــا ــّميت ُجزاف فيمــا ُس

 استثنائية؟ وما من 
ٌ
أم أن عفرين حالة

ى رأســها، وليســت أكثر أهمية  ريشــٍة عل

ــة الجــوالن  ــواء إســكندرون وهضب مــن ل

ــم  ل ــن  الذي الســوريين،  ــة  غالبي ــدى  ل

ــرون  ي ــل شــارك الكث ــوا وحســب! ب يرحب

ــا املشــين، وباتــت  ه ــي احتال ــا ف ــم تركي ه من

ــا مــن الكعكــة الســورية،  ــي حصــة تركي ف

لدورهــا باحتــواء وتوجيــه بقايا القاعدة 

ــة  وارتزاقي إســاموية  وتشــكيات 

ــش  ـ«الجي ى ب ــا ُيســم ــي إطــار م مســلحة، ف

ــي تحريــف مســارات  ــي«، ف الحــّر أو الوطن

ــى أنغــام اتفاقــات  ــورة الســورية عل ث ال

عقــل  ــة(، وهــل ُي ي ــة، إيران )روســية، تركي

ــي شــرق  ــة ف ــة الكردي حصــر القضي
ُ
أن ت

ــر  ــرك مصي ت الفــرات دون حــٍل عــادل وُي

ــا بغــض النظــر  ــا إرضــاًء له ــن لتركي عفري

ــرة؟! ــل دوٍل مؤث مــن قب

ــوال  ــي السياســة، ول ــت ف مــا مــن ثواب

ــة  ــع القناعــة بحتمي ــاة م التفــاؤل بالحي

ــن  ل موازي ــدُّ ب
َ
ــة ت ــة األزمــات، وحتمي اي نه

ووحــدة  ــة،  ي الدول ــح  واملصال القــوى 

 
ً
ــم دوال ــا شــهد العال وصــراع األضــداد، مل

ــة  مســتقلة وحضــارات. إن وصــف لجن

التحقيق الدولية املستقلة االنتهاكات 

ورأس  ــن  عفري ــي  ف ــة  املرتكب ــم  والجرائ

ــي تقريرهــا  ــم حــرب ف ــا جرائ ه أن ــن ب العي

ى املســؤولية التركية  األخير، واإلشــارة إل

ــد  عدي مــع  واضــح،  ــر  غي بشــكٍل  ــو  ول

متعــددة  ــة  ي دول التصريحــات ألطــراٍف 

ــى أن   عل
ْ
ــة ــي /2254/... أدل والقــرار األمم

ــي  ــى األرا�ض ــة عل ــرات الحاصل كل املتغي

ــة وخــارج  ــا، طارئ ه الســورية خــال أزمت

وســتبقى  ــة،  ي الدول الشــرعية  إطــار 

دســتوٍر  ظــل  ــي  ف واحــدة  ــة  دول ســوريا 

ــد. جدي عصــري 

ــر بحقيقــة تاريخيــة  ــد مــن التذكي الب

مفاُدهــا،  ــي  والدان ــي  للقا�ض معروفــة 

دور  ــم  تحجي بمقدورهــا  قــوٍة  مــن  مــا 

رد ومحوهم أو ثنيهم عن مطالبهم،  ـ
ُ
الك

ــاة وإصرارهــم  ــم مقومــات الحي المتاكه

بلغــت  مهمــا  ــم  حقوقه ــل  ي ن ــى  عل

مــن  كغيرهــم  ــروا  الندث وإال  األثمــان، 

ــخ  ــر التاري ــوه عب ــا عان شــعوب وأقــوام، مل

ــات، لكــن ســرعان مــا  مــن حــروٍب ووي

يســتعيدون قواهــم، ويســترجعون مــا 

ــداء أو انكســار. خســروه بعــد كل اعت

ــن  ــت عفري خاصــة القــول! إذا كان

ــة الوطنيــة الســورية،  ــي الحال اســتثناًء ف

ــرر  ب ــة ت ــة دولي غات قانوني ــن مســّوِ ــا م وم

ــا كمــا أســلفنا،  ــل تركي ــا مــن قب ه احتال

ــة،  ــة قومي ــن حال ــد جــزٌء م ــا بالتأكي ه لكن

ــر،  ي  مــن شــقيقتها هول
ً
ا وليســت أقــل شــأن

 ألزالم وغلمــان صــدام 
ً
ــا ــت يوم ــن كان حي

ــم،  ه ــا بفضــل نضال ه  ألهل
ً
ــارا وغــدت دي

ي  ى كر�ض ع الراحل مام جال عل ي تربُّ وف

ــال  ــر مث ــور خي  عــن املقب
ً
ــدال الرئاســة ب

ــب،  ــه ال يمــوت حــٌق ووراؤه مطال ــى أن عل

 
ً
إصــرارا ــر  أكث ــوم  ي ال ــن  عفري ــي  وأهال

ــا  ه ــم دون حاضنت ه ــأن ال قيمــة ملنطقت ب

قيمــة  مــن  ــا  ه لحاضنت وال  ــة،  الكردي

ــكل قواهــم،  ــون ب ــن، يناضل دون عفري

مــن  ــدروس  وال ــر  العب مســتخلصين 

 ،
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك تجــارب 

شوكت شيخو
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خطاب الكراهية.... ملاذا؟

ــة  ــوم خطــاب الكراهي ــف مفه يختل

ــاف  ــى آخــر بســبب اخت مــن مجتمــع إل

مــن  ــدول  ال ــن  ي ب النافــذة  ــن  ي القوان

ــة  األخاقي ــم  القي ــاف  واخت ــة،  جه

ــى  ــة أخــرى، أو حت ــة مــن جه واالجتماعي

ــي  ــة الواحــدة ذات التنــوع القوم ــي الدول ف

ي أو اللغوي، ولذلك من املفيد  أو الدين

ــة  عــرض بعــض أشــكال خطــاب الكراهي

ــرز  أب ولعــل  ــه،  مضمون ــم  لفه  
ً
تســهيا

ــة هــو العنــف  أشــكال خطــاب الكراهي

التعصــب  ــى  إل يدعــو  ــذي  ال اللفظــي 

ــز العنصــري والنظــرة  الفكــري، والتميي

ــر  ــك يمكــن أن يظه االســتعائية، كذل

إقصــاء  شــكل  ــى  عل ــة  الكراهي خطــاب 

ــور  الظه مــن  منعــه  ــق  عــن طري اآلخــر 

ــي وســائل اإلعــام  ــه ف ــر عــن رأي ي والتعب

خطــاب  ــار  بإظه واالكتفــاء  العامــة، 

بعــض  أن  كمــا  ــب،  الجان أحــادي 

ــة  الكراهي خطــاب  تمــارس  املؤسســات 

بصفــات  ــه  ونعت اآلخــر  تشــويه  ــر  عب

وجــه  دون  ــه  ب ــم  ه ت ال وإلصــاق  ــة،  ئ بذي

. حــق

مــن  الســابقة  األشــكال  ــع  جمي إن 

الســلطة  ــل  ب ِق مــن  ا  ممارســته املمكــن 

ــة  ــة معين ــة مجتمعي الحاكمــة تجــاه فئ

، أو ضد 
ً
ا  أو لغوي

ً
 أو دينيا

ً
متميزة عرقيا

جهة سياسية معارضة لها، أو من ِقبل 

ــى  ــة أخــرى، عل ــة تجــاه فئ ــة مجتمعي فئ

ي  ــار خطــاب الكراهية ف ذلــك يمكــن اعتب

ــه آفــة تصيــب  أن جميــع صــوره وأشــكاله ب

املجتمع عبر ادعاء فئة منه بأنها تملك 

ازداد  قــد  و  ــن،  اآلخري دون  الحقيقــة 

انتشــار هــذه اآلفــة مــع توســع وانتشــار 

ــي  ت ال ــي  االجتماع التواصــل  وســائل 

ى أشــكال   ملمارســة شــت
ً
أصبحــت مــاذا

ــة  ــى مــع هــذه الحال الكراهيــة، ممــا يخ�ض

ــة مــن شــكله  أن يتحــول خطــاب الكراهي

ــا  ه ــة يبيــح في ــى معركــة حقيقي اللفظــي إل

ــل الطــرف الضعيــف  الطــرف القــوي قت

ــة  ــك فخطــاب الكراهي ــره، وبذل أو تهجي

ــي  والعيــش املشــترك،  ــدد الســلم األهل يه

ــى الجميــع نبــذه واعتماد  ممــا يتحتــم عل

اآلخــر  ــى  إل واإلصغــاء  الحــوار  لغــة 

ــف  الاعن ثقافــة  وترســيخ  واحترامــه، 

املشــاكل  ــع  جمي لحــل  ــد  وحي كســبيل 

ــة،  ــن أفــراد املجتمــع مــن جه ي العالقــة ب

ــات  واملكون الحاكمــة  الســلطة  ــن  ي وب

ــة أخــرى. ــة مــن جه املجتمعي

خطــاب  أســباب  أهــم  أن  ونعتقــد 

ــة  الديمقراطي ــاب  غي هــو  ــة  الكراهي

والشفافية واعتماد األنظمة سياسات 

ــغ  تصب ــة  أمني ــة  قمعي اســتبدادية 

ــون واحــد ورأي واحــد،  تســد  ل ــع ب املجتم

ــه،  ــداء رأي كافــة املنافــذ أمــام اآلخــر إلب

ــن ومجــرم  ــا خائ ه ــف ل ــرة كل مخال ب معت

ــى ذلــك يمكــن الحــد  يجــب معاقبتــه، عل

ــر عــدة وســائل،  مــن خطــاب الكراهيــة عب

ــي:  ــى الشــكل التال ــا عل ــراد أهمه يمكــن إي

 – املؤسسة اإلعامية: 
ً
أوال

ــة  ال يقتصــر دور املؤسســة اإلعامي

ى نقل الحوادث واألخبار، بل لها دور  عل

ــن  ــه وتكوي ــة والتوجي ي ــي الترب ــي ف أسا�ض

الوســائل  ــر  ب تعت و  ــي،  إيجاب عــام  رأي 

األساســية  املقومــات  مــن  ــة  اإلعامي

ــم  قي ــز  وتعزي ــة  الديمقراطي لضمــان 

ــي  ن والدي ــي  العرق ــوع  والتن التســامح 

ــى  ــي، عل واللغــوي وضمــان الســلم األهل

أن حرية التعبير ليست مطلقة بل لها 

حــدود معينــة تتمثــل بمنــع اســتخدامها 

ــز  ــة والتميي ــى الكراهي ــض عل ــي التحري ف

شــكله  كان   
ً
ــا أي ــف  والعن العنصــري 

ــر عــن أهمية  وممارســته، ويمكــن التعبي

األعام بمعادلة بســيطة »كلما زاد دور 

ــي كلمــا ضعــف  ــاء والتوجيه ّن ب اإلعــام ال

والعنصــري،  ي  الشــوفين الخطــاب 

بالعكــس«. والعكــس 

 – املؤسسة القضائية: 
ً
ثانيا

ــت  كان ومهمــا  املجتمعــات  كل  ــي  ف

ــد  الب ــي،  الوع مــن  ــة  ي عال درجــة  ــى  عل

ــن  ي ب العاقــات  تنظــم  ــن  ي قوان مــن 

ــة  ــة ، وعاقــة الدول ــن مــن جه ي املواطن

ــاد  ــن مــن جهــة أخــرى، ومــع ازدي باملواطني

ــا  ــي وتنوعه وســائل التواصــل االجتماع

إلعــادة   
ً
جــدا ملحــة  الحاجــة  أصبحــت 

لعمــل  الناظمــة  ــن  ي القوان ــي  ف النظــر 

ــدة  ــن جدي ي اإلعــام وســن قوان وســائل 

تتناسب مع زيادة وتنوع هذه الوسائل، 

وتضمين القوانين الجديدة مواد تنص 

ــات رادعــة لخطــاب  ــى عقوب  عل
ً
صراحــة

ــك املــواد  ل ــل ت ــاب مث ــة، إذ أن غي الكراهي

ــداول  ــى استســهال ت ــؤدي إل ــة ي ي القانون

ــب  أغل حــال  وهــو  ــة،  الكراهي خطــاب 

ــث  دول منطقــة الشــرق األوســط، حي

 
ً
ــة تنــص صراحــة ي ال توجــد مــواد قانون

ــة،  ــم فعــل خطــاب الكراهي ــى تجري عل

الرادعــة  ــات  العقوب بعــض  باســتثناء 

ــى مســتوى  ــذم، أمــا عل لفعــل القــدح وال

ــد  ــي فقــد تطرقــت العدي ــون الدول القان

ــى  ــة إل ي ــن واملعاهــدات الدول ي مــن القوان

توجــد  إذ  ــة،  الكراهي خطــاب  موضــوع 

ــة  ــرأي وحري ــة ال ــى حري مــواد تؤكــد عل

واملعتقــدات  األفــكار  عــن  ــر  ي التعب

ــن  ي ــن و ضــرورة املســاواة ب ــة التدي وحري

ــب  ــى جان األعــراق واألصــول البشــرية، إل

ــة  ي مــواد أخــرى تحظــر األعمــال العدائ

أشــكالها  ــع  بجمي ــة  والكراهي والعنــف 

ــات  ــك األفعــال وتضــع عقوب ل وتجــرم ت

ــن  ي  أن تطبيــق هــذه القوان
ّ

ــا، إال رادعــة له

ــرة، ألن  ــات كثي ــي صعوب واملعاهــدات ياق

ــدول تحــاول صياغــة نصــوص  ــب ال أغل

ــا. ــم أوضاعه ــة  تائ ي قانون

 – املؤسسة التربوية: 
ً
ثالثا

تلعب املؤسسة التربوية )املدارس، 

ــة،  الرياضي ــة  األندي الجامعــات، 

ــاء  ن ــي ب  ف
ً
 مهمــا

ً
ــة...( دورا ــة الثقافي األندي

أن  يجــب  ــك  ولذل اإلنســان،  شــخصية 

ــرز لعمــل املؤسســات  يكــون العنــوان األب

تســليح  هــو  ــة  والتعليمي ــة  التربوي

ودفعــه  التســامح  بثقافــة  اإلنســان 

ــر حــوار جــاد  ــول عب ــى الحل للوصــول إل

وشفاف، ووضع املصلحة العليا للباد 

ــي أو  ــي أو مذهب ــار طائف فــوق كل اعتب

لغــوي.

ي بلدنا سوريا فمنذ االستقال  أما ف

ــى الرغــم مــن تعاقــب  ــى اآلن، وعل وحت

 
ّ

ــى دســت الحكــم، إال عــدة حكومــات عل

ــة  ــا مارســت خطــاب الكراهي أن جميعه

ــا  ــرد وخصومه ـ
ُ
بشــكل ممنهــج ضــد الك

ــن، واعتمــدت سياســة اإللغــاء  املعارضي

مــن  ــي  أسا�ض مكــّون  بحــق  واإلقصــاء 

الســوري، عــدا عــن  ــات املجتمــع  مكون

ــن  ي املناضل بحــق   
ً
ــا جزاف ــم  ه ت ال ــل  كي

ونشــر  الســجون  ــي  ف ــم  وزجه ــرد  ـ
ُ
الك

ــر وســائل اإلعــام لتشــويه  ــب عب األكاذي

ــد  ــة، وإصــدار العدي ــق التاريخي الحقائ

ــم واملراســيم والتشــريعات  مــن التعامي

ى الكراهية  ي تحض عل االستثنائية الت

ــد الواحــد.  ل ــاء الب ن ــن أب ي والتفرقــة ب

أمــا بالنســبة للمعارضــة الســورية 

ي ليست  وخاصة املجاميع املسلحة فه

ويمكــن  النظــام،  مــن   
ً
حــاال أفضــل 

اعتبارهــا الوجــه اآلخــر للنظــام، وربمــا 

ــان،  بعــض األحي ــي  ف ــه  من أســوء  تكــون 

تجــاوز  ــا  ه لدي ــة  الكراهي فخطــاب 

مســتويات  ــى  إل اللفظــي  املســتوى 

ــة  ــى الهوي ــل عل ــي القت ــت ف مشــينة تمثل

وحــرق  ــازل  املن ــر  وتدمي ــر  والتهجي

املزوعــات والســرقة وغيرهــا مــن األفعال 

ــة تجــاه  ــم عــن مشــاعر الكراهي ن ــي ت ت ال

ى جانب تلك األفعال املشينة  ــرد، إل ـ
ُ
الك

الصــادرة عــن املجاميــع املســلحة تصــدر 

بين الفترة واألخرى تصريحات وبيانات 

من شــخصيات معارضة تصف نفســها 

تنعــت  ــة  والتحريري ــة  بالديمقراطي

ــى  إل وتدعــو  الصفــات  ــح  بأقب ــرد  ـ
ُ
الك

ــي  ــم وإبعادهــم مــن املشــاركة ف ه إقصائ

لســوريا  السياســية  الخريطــة  رســم 

. ملســتقبل ا

مــن  ــد  الب ــر  املري الواقــع  هــذا  أمــام 

ــرم  ــي متــوازن يحت صياغــة خطــاب عقان

ــي  القوم ــوع  التن ــر  ب ويعت اآلخــر،  ــرأي  ال

ــه،  ــاًء ل ــي الوطــن اغن ــي واللغــوي ف ن والدي

ى مبادئ العيش املشترك والسلم  ويتبن

ــزم بشــرعة  ت ل ــه، وي  ل
ً
ــا ت اب  ث

ً
ــا ــي عنون األهل

حقــوق اإلنســان، ويقــف بحــزم بوجــه 

العمــل  ــى  إل ويدعــو  ــة  الكراهي خطــاب 

ي لبناء دولة ديمقراطية خالية  الجماع

ــز العنصــري.  ي مــن التفرقــة والتمي

المحامي إسماعيل المحمد 

ــا الحضــارة اإلنســانية مــن  ه رت
ّ
وبمــا وف

ومناخــات  متطــورة  ــة  ي نضال وســائل 

حــلَّ  ال  ــأن  ب أقســموا  وقــد  ــة،  وتقان

حــٍل  إيجــاد  دون  الســورية،  لألزمــة 

مــن  ومــا  ــة،  الكردي ــة  للقضي عــادٍل 

ــي  ــال الترك ــاء االحت ه ــا دون إن ه حــٍل ل

ــاث  ث ال ــة  الكردي للمناطــق  الغاشــم، 

يكــن  ــم  ل إن  ــن،  عفري ــا  ه مقدمت ــي  وف

 لناظــره لقريــب.
ً
، وإن غــدا

ً
اليــوم فغــدا

عفرين والحقيقة  ... تتمة
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ــاج  ت ن باكــورة  ــي  ه كهرمــان  ــة  رواي

 219 ــي  ف تقــع  ــى،  عي�ض ــزان  ري ــب  الكات

 2019 إصــدار  املتوســط،  القطــع  مــن 

ــة ترجمــة لرصــد  عمــان / األردن. الرواي

ــة  كوردي ــاة  فت ــة  تجرب واستنســاخ 

ــن( تلتحــق بصفــوف قوات  ي ال مراهقــة )ن

ــي  ت ال ــن  ي ال ن الكوردســتانية،  ــا  الكري

ــوري  ث ال النضــال  مــع موجــة  انجرفــت 

تســعينات  ــل  بأوائ ــدءا  ب العســكري، 

 
ً
نموذجــا تعــد  العشــرين،  القــرن 

ــن  ي ــدة مــن ب  تجســد حــاالت عدي
ً
ــا نمطي

ــوري  ث ــال مــن الشــابات والشــباب ال أجي

حركــة  ــة،  ثوري حركــة  ــي  ف ــن  املنخرطي

ــن  الواقعي ــدات  تعقي نســيج  خاصــة 

قــد  ــت  »كان ــي:  والترك ي  الكوردســتان

لصفــوف  باالنضمــام  أمرهــا  حســمت 

 
ً
ــرا صب ــق  تطي ــن  ي ال ن تعــد  ــم  ل الحــزب، 

ي،  القامشــل ــة  ن مدي ــي  ف ــر  أكث بالبقــاء 

ــا  ه ــة الثــوار، هنالــك يمكن ــي قبل دمشــق ه

ــي املعســكر   ف
ً
 خاصــا

ً
ــا ب ــى تدري أن تتلق

ــو بنفســه،  ــد آب ــه القائ ــذي يشــرف علي ال

ــى  عل ــة  ن الكائ ــدة  ل الب ــك  ل ت ــا  صحناي

ــة  جه مــن  دمشــق  العاصمــة  مشــارف 

أســرتها،  ــودع  ت ل تكــن  ــم  ل ــوب.  الجن

ــم أو أن  ــى أن تضعــف أمامه ــت تخ�ض كان

ــا، غــادرت بصمــت، تركت  ــوا منعه يحاول

ــم تعــد  ــا املدرســية أمــام البــاب ول ه حقيبت

ص13. ــة«-  ي ان ث ــت  للبي

ــي  ــى النــص الوثائق ــة أقــرب إل الرواي

ــة، أو  ل ــة املتخي ــى الدرامــا الفني ــه إل من

ى أقل  السرد املنسوج بعناية لغوية عل

ــة كهرمــان بشــكل  ــر. تتقاطــع رواي تقدي

ــت  ــة، وإن كان ــات التاريخي مــا مــع الرواي

ــس ليســت  ي ــا للحــدث الرئ ه ــرة تناول فت

ي رصد لحياة فتاة مقاتلة  بعيدة، أي ه

ــي صفــوف القــوات الكوردية املناهضة  ف

ــر  األخي العقــد  ــي  ف ــة  التركي للحكومــة 

ــط  رب مــا  لكــن  العشــرين،  القــرن  مــن 

ي بشكل أوثق مع األحداث  النص الروائ

ــن  التاريخيــة هــو وجــود مســارين خلفيي

ــن تتذكــر  ي ال ــاة ن للحــدث الرئيــس، فالفت

ــت(،  )مارغري األصــل  ــة  األرمني ــا  ه جدت

هــذه  ــق  طري عــن  ــة  الرواي وتســتحضر 

القــرن  ــع  مطل أحــداث  ــات  الذكري

ــة  ي عمل األرمــن.  ومجــازر  العشــرين 

ــد...  ــر مــن الجه ي ــا الكث ه االســتحضار في

ــي تحمــل  ت ــة ال ــة األرمني ــون الكردي »خات

ــت  ــة، مارغري  أرمني
ً
 وروحــا

ً
ــا اســما كردي

ــي  املن�ض اســمها  هــو  ــان  ي ل مانوي ــر  دي

ــا. كانــت  ه ــي ذاكرت ــه إال ف والــذي ال وجــود ل

ــة  ل لعائ الصغــرى  ــة  ن االب ــت  مارغري

ــة تقطــن إســتانبول... اســتفادت  أرمني

ــة  ــة مــن التكنولوجي ي الســلطة العثمان

ــال  فّع بشــكل  واســتخدمتها  ــة  ث الحدي

فطوعــت  ــي.  الجماع ــل  القت ــي  ف  
ً
جــدا

ــة  ي عمل ــي  ف والتلغــراف  القطــارات 

وتهجيرهــم...  األرمــن  ــل  لقت موســعة 

ــاث مــع  ث ــا ال ه ــت وأخوات غــادرت مارغري

ــة  ــذي كان بمثاب ــر ال ي ــم الكب ه ــم منزل أمه

ــى البوســفور... واقتيــدوا  قصــر مطــل عل

ــة  ن مدي خــارج  مغلقــة  معســكرات  ــى  إل

ص73. اســطنبول«- 

ومأســاتها  ــة  األرمني الجــدة  قصــة 

ــة  الكوردي ــدة  الحفي ــاة  حي تتقمــص 

الثائرة نالين، لتحتل القسم األكبر من 

ــي  ــى النــص الروائ ــي عل النــص. ولتضف

لحظــة  ــي  فف  ،
ً
ا ســحري  

ً
وبعــدا  

ً
ــدا تعقي

ــا  ه ــة جدت ــن قري ي ال ن ــزور  ت مــا وعندمــا 

ــف دياربكــر تنتظرهــا  ــي ري ــت ف مارغري

القروية العرافة لتتحول نالين الثائرة 

ــى  ــة أواخــر القــرن العشــرين إل الكوردي

ــة  الضحي ــة  األرمني الجــدة  ــت  مارغري

أنتظــر  ــت  »كن نفســه:  القــرن  ــل  أوائ

ــت، علمــت أن ميعــادك  قدومــك مارغري

ــف  تختل ال  فاألقــدار  ــوم،  ي ال حــل 

ــي  صغيرت ــي  من ــي  اقترب مواعيدهــا، 

ــت  ــك أضغــاث أحامــك، اقترب ألبعــد عن

ــر الســحر،  ي أث ــا تحــت ت ه ــن كأن ي ال ــا ن ه من

ــن وأخــذت  ي ال ــى رأس ن وضعــت يدهــا عل

ــر  تهمــس ببعــض األدعيــة والتمتمــات غي

.160 ص  املفهومــة.«- 

نســيج  ــرق  تخت آخــر  مســار  ــى  عل

أحــداث  ــي  والتاريخ الســردي  ــة  الرواي

ــق  طري عــن  ــة،  ي الثان ــة  العاملي الحــرب 

ــة  ب الكات )كارا(،  ــة  ي األملان ــاة  الفت

بدورهــا  التحقــت  ــي  ت ال املســرحية 

ــال  ــي جب ــة ف بصفــوف القــوات الكوردي

ــاب بحضورهــا  ب ــح ال كوردســتان، لتفت

ــة  ــى أحــداث تاريخي  عل
ً
ــي واســعا الروائ

ــي -  مرتبطــة بالحــرب والصــراع الرو�ض

ي واحتال مدينة والدتها من قبل  األملان

ــا  ي أملان ــدي  ل ب عــن  »ســأحدثك  ــروس:  ال

ــذ صغــري، لكــن  ــا من ه كيــف عشــت في

ــي  ــا أم ه ــدت في ــي ول ت ــة ال ن ســأبدأ باملدي

ــى ســن العاشــرة لتغادرهــا  وعاشــت حت

ــة قصــة  ن ــذه املدي ه ــرة، ل ــك مجب بعــد ذل

ــي  ن ــروى وأشــعر دائمــا أن تســتحق أن ت

ــة، ومــا  ن ــا عاقــة باملدي ه ــا ألســباب ل هن

ــي  ألم ــا  ومامحه ــا  طباعه مــن  ــه  ت أورث

ــا أيضــا بطريقــة  ــا، أن ه ــي تطبعــت ب ت وال

ي دمي ألكون  ما، فسرت تلك الكيمياء ف

ــة منســية،  ــح مدين ــل مام ــرأة تحم ــا ام أن

أعــش  ــم  ل ــى  حت ــي  ن أن تســتغربين  قــد 

عنبرهــا  ــق  بعب ــي مســكونة  لكنن ــا،  ه في

ــة املقاومــة  ــا، هــذه املدين ــق كهرمانه ورون

كونيغســبيرغ  ــور،  ه ت ال حــد  ــدة  والعني

ــار  ه ن ــي وضــح ال ــت ف ــي اغتيل ت ــة ال ي األملان

ــا وحاضرهــا  ه وجــردت مــن اســمها وماضي

االســم  كلينينغــراد  باســم  لتوشــم 

ــذي ال يشــبهها...«- ص 167. ــي ال الرو�ض

الخــاص  ــا  عامله ــة  الرواي صنعــت 

تدفــع  ــة  التقريري ــا  ه لغت لكــن  بقــوة، 

ــاخ  من ســيادة  تحــت  للوقــوع  بالقــارئ 

متموضعــة  ــر  غي ــة  ي وخطاب ــري  تقري

ــه  وكأن النــص،  داخــل  مناســب  بشــكل 

ــخ  التاري أو  الحــروب  عــن  مقــال  يقــرأ 

املســرح.  حــول  حــوارا  أو  املستنســخ، 

ــاع أن هــذه  ربمــا ليخــرج القــارئ بانطب

ي إال مسرحيات  الحروب والثورات ما ه

موفقــة. ــر  غي درامــا  أو  ــة  عبثي

بأجــواء  ــزة  ممي ــة  الرواي تظــل  لكــن 

حــد  ــى  إل املدهشــة  ــات  املقات ــاة  حي

ــال:  الجب والقاســية كصخــور  ــال  الخي

ــطء ووهــن،  ب ــا خمــس نســاء نســير ب »كن

ــا، تركناهــم  ــى النظــر وراءن ــم نجســر عل ل

ــة  لغواي ــدوء  به استســلمن  أن  بعــد 

يمتشــقن  نســاء  خمــس  ــو.  كات ــل  جب

ــل،  ــرة والقناب ــادق ويتســورن بالذخي ن ب

ــى بعــض  ــن إل ــر، ال يتحدث ــات الظه محني

مــن  للخــاص  ــرن  يثاب بالنظــر،  إال 

ــال  ــي هــذه الجب ــن ف ــم به ــذي أل ــف ال الحت

ــا  ن ــام مضــت منــذ أن ته ــة. عشــرة أي النائي

 
ً
ي هذا الجحيم األبيض... وصلنا أخيرا ف

الجــودي.«- ص29. ــل  جب ــى  ال

ــذ  ــدأت من هــذه املســيرة القاســية ب

ــل الجــودي مــع الجــوار،  ــاة جب فجــر معان

ى الرغم من مسيرة  ي بعد، عل ولم تنته

ســاق  ــر  ت ب بقســوة  ــت  ه ت ان ــات  املقات

ــي  ت ال ــة  ل الجمي الســاق  هــذه  ناعمــة، 

ــراب  ت ــا أن تقــرع ال ه كان مــن املمكــن أن ل

ــة، كان مــن  ــكات جميل لتصنــع أنغــام ودب

ــا أن  املمكــن لرشــاقة هــذه الفتــات وقوته

ــي دروب   ف
ً
ــا ــي قدم ــع الفــرح وتم�ض تصن

املغــارة،  ــي  ف ــار  ن ال »أوقــدن  ــم.  ي التعل

انعكســت  ومنهكــة  شــاحبة  وجوهــن 

بالكامــل،  املغــارة  جــدار  ــى  عل ــن  ه ظال

معلقــة،  ــش  كخفافي متكــورة  ــة  محني

ــي  ن أن شــعرت   ،
ً
ــدا جي الوجــوه  ــت  تأمل

ــك  ل وت املغــارة  هــذه  وأن  ــاة  الحي أغــادر 

ي آخر ما أشــاهده...  الظال املنكســرة ه

ــط وأغمضــت  ــي صــوب الحائ أدرت وجه

الســاق  ــة  قصب ــر  ت ب ب ــدأت  ب ــي،  عين

ــم  ــم يكــن األل ــك الســكين املســننة، ل بتل

ــوض  ه ن ال ــة  محاول صرخــت   ،
ً
محتمــا

عظــم  نشــر  صــوت  كان  جــدوى،  دون 

ــم  ــي األل ــي ويدفعن ــي أذن الســاق يطــن ف

ص33. للصــراخ...«-  ــرح  املب

ــة كهرمــان أثقلــت بأحداث ثاث  رواي

)الكــورد،  أمــم  ــاث  ث ــي  ومآ�ض حــروب، 

األرمــن، األملــان( لذلــك ضجــر النص ولم 

ــل. ــي الثقي يتحمــل هــذا الحمــل الثاث

د. آزاد أحمد علي

ة هكرمان ي رواي
ف

عبثية احلروب �



15الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 322 /  أيلول  2020 م - 2632ك تتمات

يســمعوا  ــم  ول »الشــّر«،  و  ــر«  »الخي

ــرق  ــذي احت صرخــات الطفــل محمــد ال

جســده الغــض بالفوســفور األبيــض 

ــة! األمريكي اإلف  ــرات  بطائ ــي  املرم

ــا وتتوعــد  أنقــرة، تواصــل تهديداته

ســيطر 
ُ
 أن ت

ً
ــد، طامعــة ــاح جدي باجتي

ى كامل مناطق الشريط الحدودي  عل

ُيســاور  ــق  والقل ســوريا،  ي  شــمال مــن 

 
ً
ــاح دائمــا ــب الري ه ــا، ولكــن ال َت ه ي أهال

حســبما تشــتهيه الســفُن!

ــا  ــوى وأدرى مم ــرد أق ـ
ُ
»قســد« والك

ــم  العال ــي  ف القــرار  وأصحــاب  ــوا،  كان

ــن مــا  ي ــز ب ي ــد، للتمي ــاٍر جدي أمــام اختب

ــي ومناهــٍض  هــو داعــم لإرهــاب العالم

له، بين املخلصين لوطنهم والاهثين 

ــن العــار ومدمــري  ي ــم، ب ه إلمــاء جيوب

والوفــاء  اإلنســانية،  الحضــارة 

والســلم  ــة  الحري ــي  ومحب لألصدقــاء 

واملســاواة!

بعد عام بني... تتمة

ــوب وغــرب  ــي جن ــة ف ــات الكوردي ه الجب

كوردســتان(.

وأوضح البيان أن »السيد« شارك 

ــات  ــد مــن املؤتمــرات واملنتدي ــي العدي ف

ــة،  الدوليــة املتعلقــة بالشــؤون الكردي

ــاء  األدب مــع  وصــات  عاقــات  ــه  ول

ــع معظــم القــوى  ــورد وم ــن الك واملثقفي

ــه  ول الكردســتانية،  السياســية 

ي،  مؤلفات عديدة منها »جال طالبان

ــة«. مصري ــة  رؤي

ــا  ــي مقدمــة بيانه ــة ف وأشــارت اللجن

ــن الشــعبين الكــردي  ي ــى العاقــات ب إل

ــد العاقــات  ــت: »تمت واملصــري، وقال

ى عمق التاريخ،  الكوردية - املصرية إل

ــون  ــورد امليتاني ــام أســاف الك ــث أق حي

ــف  تحال عاقــات  مصــر  ــة  فراعن مــع 

ــن، واســتمرت  ي ــن اململكت ي ومصاهــرة ب

ــي عصــر صــاح الديــن  هــذه العاقــات ف

ــا  ه ــج عن ت ــل ن ب ــم تنقطــع،  ــي، ول األيوب

والشــعراء  ــاء  األدب مــن  ــة  فئ ــور  ظه

ــة  أصــول كوردي مــن ذوي  ــن  واملفكري

ــر  ي ــم تأثيرهــم الكب ه ل ــي مصــر، كان  ف

ــت  ــن. ومازال ي ي ــي األدب والفكــر العرب ف

ــي  ف يعيشــون  الكــورد  مــن  ــن  ي ماي

ــة،  ــم الكوردي ه ــزون بأصول مصــر، يعت

املصــري«. ــم  ه وبانتمائ

جائزة عثامن صربي  ... تتمة

ى أن »ما   عل
ً
جهة غير معروفة، مشددة

ي مناطق »نبع السام وغصن  يحصل ف

األعــراف  كل  تجــاوزت  قــد  ــون«  ت الزي

ــم  ــى جرائ ــة وارتقــت إل ي ــن الدول ي والقوان

ــر  حــرب ممنهجــة ضمــن خطــة التطهي

ــات املنطقــة«.   ــي بحــق مكون العرق

ــور محمــود  ــه ذكــر الدكت ومــن جهت

ــي  ــار واملتاحــف ف ــر عــام اآلث حمــود مدي

سوريا بتصريح لوكالة سانا الرسمية 

ــم قــوات  ــخ 2020/9/28م أن جرائ بتاري

ــراث الســوري  ت ــي ضــد ال ــال الترك االحت

ــف عــدد  ــي شــهٍر واحــد تجري شــملت ف

ــل  ــا حمــام التركمــان وت ه مــن املواقــع من

ــل جطــل. وقــال  ــل أســود وت ــان وت صهي

ــي  الترك ــال  االحت »قــوات  إن  حمــود: 

ــذه املواقــع  ه ل ــج  ــب ممنه تقــوم بتخري

ــب  ونه وتدميرهــا  املهمــة  ــة  األثري

ــا  ه ت ــا لطمــس هوي ه ــار املوجــودة في اآلث

ــات  ــة الســورية«. ودعــا الجه الحضاري

للمســاعدة  املتخصصــة  ــة  ي الدول

ــة  اإلجرامي األعمــال  هــذه  إيقــاف  ــي  ف

ــار وضــرورة تحــرك  ــة بحــق اآلث الهمجي

ــة هــذه املواقــع  ــي لحماي املجتمــع الدول

ــن  ــى األلفي ــي تعــود إل ت ــة املهمــة ال األثري

ــاد. املي ــل  قب والثامــن  الســابع 

آثار رأس العني و تل  ... تتمة

ندوة سياسية في بلجيكا بمناسبة الذكرى السنوية الغتيال »شرف كندي«

الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 

ــن  األمي ــال  الغتي والعشــرين  ــة  الثامن

الديموقراطــي  للحــزب  العــام 

ــور صــادق  ــران الدكت إي  - ي  الكردســتان

مطعــم  ــي  ف ورفاقــه  ــدي  كن شــرف 

ــوم  ــة ي ي ــن األملان ي ــة برل ن ــوس بمدي ميكون

ــي نظــام  ــد مجرم ــى ي 17 / 09 /1992م، عل

ــدوة  ــم فــرع الحــزب ن
َّ
ــي، نظ ــي اإليران املال

ــوم الســبت 12 / 09 / 2020م  سياســية ي

ــة، حضرهــا  ــة  لوفــن البلجيكي ن ــي مدي ف

لحــزب  ــكا  بلجي منظمــة  مــن  وفــٌد 

حمــو،  »أكــرم  ضــم  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

 لدعــوٍة مــن الفــرع.
ً
ــة ــي« تلبي ــى آل مصطف

واملداخــات  ــدوة  ن ال ــم  تقدي جــاء 

الشــهيد  مناقــب  عــن  خــاص  بشــكٍل 

ــي  السيا�ض ــه  ونضال ــدي  كن شــرف 

ــرد  ـ
ُ
ــك عــن أوضــاع الك ــه، وكذل وتضحيات

ــذي يتعرضــون  ــاد ال ــران، واالضطه ــي إي ف

ــه. ل

ــة  بمداخل »الوحــدة«  وفــد  وشــارك 

ــرد  ـ
ُ
ــه الك ــت مــا يتعــرض ل مــة، تضمن قّي

ــي  ت ــم ال ــي مناطقه  ف
ً
ــي ســوريا، خاصــة ف

ــا. تركي ــا  ه ت احتل

كما وتم الحديث عن سبل مواجهة 

ــرد،  ـ
ُ
ــدة للك ــة املضطه ممارســات األنظم

املؤامــرات  ــك  حب عــن  تكــف  ال  ــي  ت ال

ــم وآمالهم  ــي إجهــاض نضاالته ضدهــم وف

ــة  ــم القومي ــى حقوقه ــي الحصــول عل ف

املشــروعة.

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

وفــٌد  زار   2020/10/2 الجمعــة 

فــرع   - كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن 

ــي(  ــدة )يكيت الســليمانية لحــزب الوحـ

ــرد  ـ
ُ
ك ــي  الجئ ــس  »مجل ـــ  ل العــام  املقــّر 

الســليمانية،  محافظــة  ــي  ف روجآفــا« 

ــي  دادال ــوزان  ب ــح  )صال ضــم  ــذي  ال

الفــرع،  ومســؤول  املنظمــة  ســكرتير 

ــال، محمــد  ــس ب ــي، إدري ــزان كمروك ري

ــل  قب مــن  اســتقبل  ــث  حي شــوكت(، 

ــس  ي الرئ ــي  ن عفري هــوزان  ــي  االعام

ــم  إبراهي بحضــور  ــس،  للمجل ــد  الجدي

ــن و  اتحــاد املعلمي ــس  ي ــي رســول رئ عل

ــس؛  املجل إدارة  عضــو  داوود  شــفان 

بالوفــد  بحــرارة  ــي«  ن »عفري رحــب  إذ 

ــدة   مواقف حزب الوحـ
ً
الضيف، مثمنا

أّن  ــى  عل  
ً
ومؤكــدا ــة  والوطني ــة  القومي

ــع  ــس مســتعٌد للتواصــل مــع جمي املجل

ــي  تول أن   
ً
ــا متمني ــة،  الكردي األطــراف 

ــق  الائ االهتمــام  الشــقيقة  األطــراف 

ــس.  املجل قــرار  باســتقالية 

ــة  ــي بداي ــوزان ف ــح ب هــذا وقــّدم صال

للســيد  ــكات  والتبري ــي  ان ه ت ال ــه  ث حدي

ــه  ي تول بمناســبة  ــي  ن عفري هــوزان 

 
ً
ــه نجاحــا ــى ل ــس، وتمن مســؤولية املجل

ــه.  إدارت ــي  ف  
ً
ــا دؤوب

ومــن جانبهمــا شــدد كل مــن إبراهيــم 

ــة  تأدي ــى  عل داوود  شــفان  و  رســول 

ــرد  ـ
ُ
ك ــي  الجئ نحــو  ــس  املجل ــات  واجب

. ســوريا

ى  ــام اللقــاء أكــد الطرفان عل ــي خت وف

ــم الخدمــات  التواصــل والتعــاون لتقدي

ــرد الســوريين. ـ
ُ
ــن الك الازمــة لاجئي
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ــى  إل يعــودون  ــل  ب ــم،  ه ُن أجُب ــدى  ن ي أن  دون  الشــنيعة، 

ــذي  ــأن ال ــكار أو شــعور ب ــن أســرهم، دون افت ي ــم، ب بيوته

ــي آدام خلقــه هللا  ــم بن  بأياديه
ً
ــا  وعدوان

ً
تــل ظلمــا

ُ
ذي أو ق

ُ
أ

ــه حرمتــه وقيمته لدى  ــم، ل ــق أفــراد ذويه  مثلمــا خل
ً
ــا ن كائ

ــى حــٍد ســواء. ــة عل الشــرائع الســماوية والوضعي

أو  ــق  العن بربطــات  ــن  املتأنقي وأســيادهم،  ــل  ب ال 

أو  املوبقــات  ــك  ل ت ينكــرون  والعمامــات،  ــب  ي بالجاب

ــاوى  الفت أو  املعســول  ــكام  ال ب ــا  ه ويبررون ــا  ه ُيجِملون

خطــى  ــى  عل وهــم  الحنيــف،  ــن  الدي عــن  املبندقــة 

ــح  ــوالءات واملصال ــات وال ي ان ــات واألن التطــرف والعصبي

ــر  ــخ أن مصي ــم ال يقــرأون التاري الخاصــة ســائرون، وكأنه

ــل  مزاب ــي  ف  
ٌ
جــورة محــال  ال  والفاســدين  الفاســقين 

ومواخيرهــم.  الشــعوب 

ســري  ــال  واحت اغتصــاب  ــى  عل ــى،  م�ض عــاٌم 

ي/تل أبيــض، عــاٌم مــن  ــن و كــري ســب ــه/رأس العي ي كان

ــة  ــي شــوارعهما تحي ــم، ودون أن يصــدح ف الســواد القات

ــة  واألرمني والســريانية  ــة  والكردي ــة  ي بالعرب ــاح  الصب

ــس مــع  والشركســية، وتتاطــم أصــوات أجــراس الكنائ

وأعــراس. أفــراح  ودون  ســمائهما،  ــي  ف املســاجد  أذان 

ــان، اعتقــاالت  ت ــى وفل ــاة فيهمــا، فو�ض ــت الحي تل
ُ
ق

ــرات، نهــب  ــال وتفجي تعســفية، لصوصيــة وإجــرام، اقتت

ــٌب  ــكات الخاصــة والعامــة، تخري ل ــى املمت واســتياء عل

ــروات.  ث ــار وال وســرقات لآلث

ــم مشــتتين،  ــى وجوهه د ســكانهما، ليهيمــوا عل ــّرِ
ُ

ش

ولكن أبوا أن تصدأ مفاتيح أقفال منازلهم، أو تنكسر 

ــد  مــن جدي ــار  الدي ــاء  ن وب العــودة  ــى  ــم، وهــم عل ه إرادت

عازمــون!

ــن ســمحوا أو  ي ــب قــادة عاملي كان العــار مــن نصي

ــم  ــض، وه ــل أبي ــن وت ــل رأس العي ــا أن تحت تغاضــوا لتركي

ــي  ت ــن ال ــر عفري عارفــون أنهمــا ســيتلقون نفــس مصي

ــن  املجرمي ذات  ــل  قب مــن  ــا  ه ي أب بكــرة  عــن  اســتبيحت 

ــاف الســوري املمغــوص. ت ــي أنقــرة واالئ ــم ف ه ومتزعمي

مــن  ــا  ت تحول كيــف  ــم،  ه أعين ــأم  ب شــاهدوا  لقــد 

ــح واإلجــرام،  ــٍم وأماكــن للذب ــى جحي ــن إل ــن آمنتي منطقتي

ــة-  الكردي السياســية  أردوغــان  مجرمــو  ــل  ت
َ
ق ــف  وكي

ــا، فليــس  ــوا بجثمانه رســول الســام هفريــن خلــف ومثل

ــذات  ل ــن«  »عفري و  ــن«  »هفري تعرضــت  أن   
ً
صدفــة

ــا كان بينهمــا مــن قواســم الجمــال  اإلجــرام والغــّل، مل

ــة. الوطني ــم  والقي ــي  والرق

ــن  ي ب ــزوا  يمي ــم  ل ــم  ه أن عقــل  ُي وهــل 

بعد عام... 
بني العار والوفاء!

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

جائزة »عثمان صبري للصداقة بين الشعوب« تُمنح للصحفي المصري عبد الفتاح السيد
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ــري للصداقــة  ــزة »عثمــان صب ــة جائ ــت لجن ن أعل

ــول 2020م  ل ــخ 15 أي ــا بتاري ه ــان ل ي ــي ب ــن الشــعوب« ف ي ب

املصــري  ــي  للصحف ــا  ه من الخامســة  النســخة  ــح  من

ــه  ــه وملواقف  ل
ً
ــا ــاح الســيد، »تكريم ــد الفت املعــروف عب

املؤيدة للشعب الكوردي وقضيته العادلة، ودفاعه 

ــة«. ــة واإلقليمي ي ــي املحافــل الدول ــه وف ات ــي كتاب ــه ف عن

عضــو  ــي  صحف )»الســيد«  ــان،  البي وحســب 

ــه  مقاالت ينشــر  ــن،  ي املصري ــن  ي الصحفي ــة  نقاب ــي  ف

ــا  ه ــة، من ــي صحــف ومواقــع عربيــة وكوردي ــه ف وتحليات

ــوي  ــي وكوردســتان ن ــي والتآخ املصــور واألهــرام العرب

ي الشؤون الكردية،  وپوك ميديا وغيرها، وهو خبير ف

ــال )حمــام  ــف ت ــدة عــن تجري ــاء عدي ب وردت أن

ي حوض البليخ  التركمان، صهيان، أسود، جطل( ف

ــال  – شــمال الرقــة، الواقعــة تحــت ســيطرة االحت

آثارهــا  ــة ســرقة  بغي املســلحين،  ــل  قب مــن  ــي،  الترك

ــن  عفري منطقــة  غــرار  ــى  وعل ــة،  الدفين وكنوزهــا 

ي /60/   هناك مخاوف من تعرض حوال
ً
املحتلة أيضا

ــى العبــث  ــخ إل ــور والبلي ــري الخاب ــن نه ي  ب
ً
ــا  أثري

ً
موقعــا

ــات  ــا بعث ه ــت في قب
َ
ــت قــد ن ــب والســرقة، كان والتخري

عــام  ــل  قب ي  رســم بشــكل  ــة  ي دول وجامعــات  ــة  أثري

ي. ــراث اإلنســان ت ــا مــن ال ه 2011م واعتبرت

ــي  إذ أكــد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ف

القــوات  ــام  »قي ــى  عل 2020/9/2م  ــخ  بتاري ــه  ل ــر  خب

ــة لهــا ضمــن منطقــة »نبــع  ــل املوالي التركيــة والفصائ

ــي  ــة، الواقعــة ف ــة صهــان األثري ل الســام«, بجــرف ت

ي الرقــة، وذلــك  ــي شــمال ــل أبيــض الغرب ــة ت ريــف مدين

ــا«،  ه ات ــب محتوي ــدف إنشــاء قاعــدة عســكرية ونه به

ــي  ف اإلنســان  لحقــوق  ــة  الكردي املنظمــة  وأكــدت 

 
ً
ــا ي ــل ل ت ــى جــرف ال ــخ عل ــذات التاري ســوريا )DAD( ب

ــى  ــار إل ــن آث ــه م ــور علي ــم العث ــا ت 15 ونقــل م

ــذي  ــة ال ــس مركــز القاهــرة للدراســات الكوردي ي ورئ

ــي للنشــر  ــر دار نفرتيت ــي عــام 2013، ومدي أسســه ف

ــي  ــم بشــكل أسا�ض ت ــي ته ت والدراســات والترجمــة، ال

بتوثيق وتجسير العاقات الثقافية بين الشعبين 

ــة  الفكري األعمــال  ونشــر  والكــوردي،  املصــري 

واألدبية واإلبداعية للمبدعين الكورد. وهو حاصل 

ــر  ــن عــن سلســلة تقاري ــة الصحافيي ــزة نقاب ــى جائ عل

ــى  15 ميدانيــة عــن الحــرب ضــد داعــش عل

الصورة عن وكالة سانا


