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 لدور شرائح وطنية خملصة
ٌ
سوريا اجلرحية واملنكوبة... غياب

ــع 
َّ
ُمقط األطــراف  ــي  مترام ــٌد  ل ب

ــة  ي  خال
ٌ
األوصــال، ومســاحاٌت شاســعة

ــه ومعظــم  ــي مدن ف ــاٌر  ــا، ودم ه ي مــن أهال

قراه، واقتصاده يتدحرج نحو الهاوية، 

ــاكاٌت صارخــة مســتمرة ضــد القيــم  ه ت وان

ــى نطــاٍق واســع؛  ــادئ اإلنســانية عل واملب

فــوق  ــد  جدي بجــرٍح  ــوم  ي كل  ــوي  يكت

ــا  بلدن نعــم  بعــد...  تندمــل  ــم  ل جــراٍح 

ــح. وجري منكــوٌب  ســوريا، 

 بحــٍل 
ً
ــا ــم يفكــر يوم نظــاٌم مســتبد ل

ــك  ذل ــل  وقب ــد،  ل الب ألزمــة  ــي  سيا�س

ــه  تجنيب ــا  ه بإمكان كان  بإصالحــات 

ــى  إل ــت  ن ارته  
ٌ
ومعارضــة ــة،  الكارث هــذه 

ــل وتماهــت مــع  ــا، ب ــي معظمه الخــارج ف

ــي العنفي والجماعات  اإلســالم السيا�س

ــورة  ث )ال غطــاء  تحــت  املســلحة 

ر مــدى فداحــة  قــّدِ
ُ
ــاد(، دون أن ت والجه

ــد  ل ــى الب ــي عل ــال الداخل ــف واالقتت العن

. مســتقبله و

ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان معمــم،  فســاٌد 

بمختلف أشكالها ومسمياتها، انقساٌم 

ــة،  وكراهي أحقــاد  حــاد،  ــي  مجتمع

ــي وأحــزان، إرهــاٌب  ــف، مآ�س ــل وتخل جه

 ،
ً
 وممارســة

ً
ــي فكــرا 2 متف�س

عمليات إرهابية استهدفت مدنيني يف فرنسا... 
األول  تشــرين   16 الجمعــة  مســاء 

ــة  ن ــة ملدي ي ــة الغرب ــي الضاحي ف 2020م، 

باريــس »كونفــالن ســان أونوريــن«، قرب 

 /18/ ــب  طال أقــدم  ــة،  إعدادي مدرســٍة 

ــي  ف ــود  مول ي-  شيشــان أصــل  مــن   
ً
ــا عام

ى ذبح مدّرس ملادة التاريخ،  موسكو، عل

 ،
ً
10 فقطــع رأســه وأرداه قتيــال

عفرين حتت االحتالل: هنب وسرقات موسم الزيتون، اعتقاالت متواصلة، حرق غابات وقطع أشجار، فوضى وفلتان...
ــاكات  ه ت االن حجــم  ــى  إل »بالنظــر 

منطقــة  ــي  ف ــة  املرتكب ــم  والجرائ

ــرة  ي ــة واســتمرارها بالوت ل ــن املحت عفري

ــق  التحقي ــة  لجن أن  ــن  ي يتب الســابقة، 

بســوريا،  ــة  املعني املســتقلة  ــة  ي الدول

ــس حقــوق اإلنســان واألمــم   مجل
ً
ــا ي ال وت

ودفــع  حــث  ــي  ف ــح  تفل ــم  ل املتحــدة، 

ــي  ت ــا نحــو وضــع حــٍد للموبقــات ال تركي

ــي  ــش الوطن ــا ميليشــيات »الجي تقترفه

ــا  إدراجه رغــم  ــة،  أنمل ــد  قي الســوري« 

ــي تقريرهــا  ــة ف ــع واألدل ــر مــن الوقائ للكثي

ــي  ت ــي، وال ــول املا�س ل ــي 14 أي ف الصــادر 

بوقــوع  االســتنتاج  ــي  ف ــا  ه ي إل اســتندت 

ــى  ــن واإلشــارة إل ــي عفري ــم حــرب ف جرائ

النظــام  إحــالل  عــن  أنقــرة  مســؤولية 

ــي  والســالمة العامــة...«، هــذا مــا جــاء ف

مقدمة إحدى تقارير املكتب اإلعالمي- 

ــدة  الوحـ لحــزب  ــن  7 عفري

حرائق يف الساحل التهمت غابات وثروات زراعية وبىن حتتية 
 12-8 ــن  ي ب ــة  ل هائ ــق  حرائ اندلعــت 

محافظــات  ــي  ف 2020م  األول  تشــرين 

ــة وحمــص، عددهــا  طرطــوس والالذقي

ــة  ــي الالذقي  ف
ً
ــا /95/ حريقــا ه /156/، من

و/12/  طرطــوس  ــي  ف  
ً
حريقــا و/49/ 

ــم إخمادهــا بجهــود  ــي حمــص، ت  ف
ً
ــا حريق

ومشــاركة  ــة  ي محل ســورية  ــات  وإمكان

ــات اإلطفــاء،  ي ــي عمل ــة ف ي طوافــات لبنان

ى إخماد حرائق متفرقة أخرى   إل
ً
إضافة

ــي توقفــت بهبــوط  ــى أواخــر الشــهر، الت إل

ــاخ وهطــول األمطــار. درجــات حــرارة املن

= خسائر كبيرة وأضرار بيئية

الســوري  الزراعــة  ــر  وزي وأشــار 

ســانا- ــة  وكال 2 حســب 

»دواعش وسط مدينة رسي كانيه/رأس العني املحتلة من قبل تركيا- دوار »األعالف-الجوز«، أثناء التظاهر ضد فرنسا«

»كنيسة نوتردام«
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ــة مخلصــة  ــدور شــرائح وطني ل ــاٌب  غي

ــن  ي ــي ظــل اســتقطاب األدوار ب واســعة ف

ــي  ــون الســالح ويســتمرون ف مــن يحمل

ــي وأطــراٍف تســتقوي  ــال الداخل االقتت

ــي  ــا، وتحــت ثقــل تدخــٍل إقليم ه بداعمي

والصراعــات  ــح  باملصال محــدد  ــي  ودول

املجتمــع  وأن  الســيما  ســوريا،  ــى  عل

حــّل  قطــار  إقــالع  عــن  عاجــٌز  ــي  الدول

 
ً
 وشــعبا

ً
ــة األزمــة ومســاعدة ســوريا دول

ــه. محنت مــن  للخــروج 

العســكري  ــار  الخي فشــل  بعــد 

ــا...  لبلدن الدمــار  ــب  جل ــذي  ال ــي  واألمن

ى ماذا ومن نراهن؟  نحن كسوريين، عل

ذاك  ــس  ي رئ فــوز  ننتظــر،  ــى  مت ــى  إل

ــور املهــدي أم  ــد أم وفــاة آخــر، ظه ل الب

ــٍم أســطوري؟ وإن كان مــن املمكــن  زعي

أصدقــاء  مســاعدة  مــن  االســتفادة 

ــات األمــم املتحــدة، إال  ــن وهيئ ي حقيقي

ــا املســتقل  ــا وقرارن ن أنَّ إرادة الحــّل لدي

ــا  أزمتن حــّل  ــي  ف األســاس  هــو  ــى  يبق

ــا،  ه خطوات ــي  ف واإلســراع  املســتفحلة 

ــدى  ل ــة  والواعي ــرة  الخّي للقــوى  ــد  فالب

دورهــا،  ــل  تفعي مــن  األطــراف  ــع  جمي

ــاس،  ن ال ــاة  معان بتخفيــف  ــدأ  لتب

ــي  ــة إيجابيــة متالحقــة ف بإجــراءات عملي

 مــن إطــالق ســراح 
ً
ــدءا ي، ب امللــف اإلنســان

ــن،  ــر املفقودي ــن وكشــف مصي ي املعتقل

كافــة  ــن  ي ب ــر  واملعاب املمــرات  ــح  وفت

الحصــار  رفــع  مــع  الســورية  املناطــق 

عنها، وتحييد املدنيين عن الصراعات، 

ــة  ــة والضامن ل واتخــاذ اإلجــراءات الكفي

ــى  ــي الداخــل إل ــن ف ــة للنازحي لعــودٍة آمن

ــك للمســاهمة  ــة، وذل ي ــم األصل مناطقه

ــة،  ي ــل املجتمعــات املحل ــي إعــادة تأهي ف

ــات  ــف مكون ــن مختل ي ــاء الثقــة ب ن ــي ب وف

هــذا  ــاج  يحت ال  الســوري؛  الشــعب 

مؤتمــرات  عقــد  ــى  إل بالضــرورة  األمــر 

صادقــة،   
ٌ
إرادة توفــرت  إن  وصفقــات 

أن  ســلطة  ذي  طــرف  أي  وبإمــكان 

ــٍب  جان مــن  ــة  ي إيجاب خطــوات  يخطــو 

ــا اإلدارة  ه ــي اتخذت ت ــك ال ل ــل ت واحــد. مث

ــي  ف ا  ســوري ي  شــرق شــمال   - ــة  ي الذات

الســجناء  مــن  ــات  املئ ســراح  إطــالق 

ــة التواصــل مــع  ــى خلفي بقــرار عفــٍو عل

ــم، والتعاطــي املــرن مــع أحــداث  ه ي أهال

ــزور،  ال ــر  دي ــف  ري ــي  ف وقعــت  ــة  فتن

ــواب أمــام وســائل إعالم  وكذلــك فتــح األب

ــة ووفــود وشــخصيات  ــة وأجنبي ي محل

ــي  ــى األوضــاع وتق�س ــدة لالطــالع عل عدي

ــق. ئ لحقا ا

، فالبد لبلدنا 
ً
 ومآسيا

ً
ا كفانا أحزان

ى من محنته، وال بد أن يتحرر  أن يتعاف

ويكــون  واإلرهــاب،  االســتبداد  مــن 

ال  ــي  الدول املجتمــع  ــي  ف  
ً
فاعــال  

ً
شــريكا

ــه البشــرية  ــه وطاقات  عليــه، بثروات
ً
ــة عال

ي، إن  ــه اإلنســان ــي وتراث وتنوعــه الثقاف

ُصــَر.
َ
طــال الزمــن أم ق

سوريا الجريحة واملنكوبة ... تتمة

ــت  أت ــق  »الحرائ أن  ــى  إل  ،2020/10/21

ــى مناطــق حراجيــة ال تقــل عــن /6000/  عل

بالغطــاء  ــة  غني ــات  غاب تضــم  ــار  هكت

ــي منطقــة  ــار ف ــا /600/ هكت ه ــي ومن النبات

خــال  ــل  قندي وادي  باتجــاه  ــوران  ل بل

ــاح  الري ســرعة  نتيجــة  ســاعات  خمــس 

ــة  ي وبلغــت املســاحات املتضــررة اإلجمال

ــار مزروعــة باألشــجار  نحــو /8900/ هكت

ــرق  ــات، احت ــون وحمضي املثمــرة مــن زيت

ــون شــجرة مثمــرة  ي ــر مــن /2/ مل ــا أكث ه من

ــي  ــف طــن وهــذا يعن ــا /22/ أل ــغ إنتاجه يبل

ــرزق  ــاج الســنوي ومصــدر ال خســارة اإلنت

ســنوات«. لعــدة 

إن  ســانا-2020/10/18،  وحســب 

ــي  ــق الت املســاحات املتضــررة جــراء الحرائ

 /2853/ ــي  الغرب حمــص  ــف  ري شــهدها 

 /376/ املتضــررة  األســر  وعــدد   ،
ً
دونمــا

 
ً
أشــجارا شــملت  األضــرار  وأن  أســرة. 

مثمــرة ومعــدات وأدوات زراعيــة ومداجــن 

 
ً
ــا وبيوت ــم ســقاية  وشــبكات ري وخراطي

. ســتيكية با

ــي محافظــة طرطــوس، وحســب  أمــا ف

األســر  عــدد  ــغ  ل ب ســانا-2020/10/17م، 

ي حين تجاوزت  املتضررة /3972/ أسرة، ف

املحافظــة  ــي  ف املتضــررة  املســاحات 

، كمــا تجــاوزت مســاحة 
ً
/12242/ دونمــا

 /10778/ املتضــررة  ــي  الحراج الغطــاء 

ــى تضــرر /7/ مداجــن و   إل
ً
. إضافــة

ً
دونمــا

ــة نحــل. ي  و /68/ خل
ً
ــا  محمي

ً
ــا /69/ بيت

حســب  ــة،  الاذقي محافظــة  ــي  وف

املتضــررة  املســاحة  ســانا-2020/10/15، 

ــة  ، تشــكل /9/ باملئ
ً
ــارا بلغــت /7190/ هكت

ــى  مــن نســبة مســاحة األشــجار املثمــرة عل

ــغ عــدد األشــجار  ل مســتوى املحافظــة، وب

املتضررة ما بين ميتة وقطع /1455623/ 

ي  وتشكل /6.6/ باملئة من عدد األشجار ف

 
ً
ــا ــغ عددهــا /22/ مليون املحافظــة والبال

األضــرار  ــف شــجرة. وشــملت  أل و/150/ 

ــف  ــون و /17/ أل /4500/ طــن ثمــار الزيت

 مــن األبقــار 
ً
ــات، و/65/ رأســا طــن حمضي

ــى أدوات   إل
ً
ــة نحــل، إضافــة ي و /6799/ خل

ومســتلزمات. ــة  زراعي

ــي لحقــت بالبيئة  مــا عــدا األضــرار الت

ــازل  ــة وبمن ــات البري بشــكل عــام والحيوان

ــي الكابــات  ــاء، ف ســكنية، وبقطــاع الكهرب

واألبراج الخشبية والحديدية واملحوالت 

الكهربائيــة ولوحــات اســتطاعة الطاقــة، 

ــاه  ومي االتصــاالت  بشــبكات  ــك  وكذل

باشــرت  ــي  الت  ،
ً
أيضــا ــري  وال الشــرب 

ــا. بإصاحه ــة  الحكومي املؤسســات 

ــي  ف ــع  املندل ــق  الحري أن  كمــا 

التابعــة  ــن  التخزي ــرة  دائ مســتودعات 

منطقــة  ــي  ف ــغ  للتب العامــة  للمؤسســة 

ــى انهيار  القرداحــة بريــف الاذقيــة أدى إل

ــى.  ــة الشــمالية الشــرقية مــن املبن ل الكت

ــي بعــض املناطــق  ــق ف وبســبب قــرب الحرائ

ومشــفى  ــازل  من إخــاء  ــم  ت ــي،  املبان مــن 

الســاكنين  مــن  القرداحــة  ــي  ف »باســل« 

ــى. واملر�ض

= تعويضات وتسهيات

ــوزراء الســوري  ــس ال هــذا وقــرر مجل

ــن،  ــن املتضرري ــح تعويضــات للفاحي من

القــروض  بإعفــاء  مرســوم  وصــدر 

ــي   مــن املصــرف الزراع
ً
املمنوحــة ســابقا

ــق  ــن نتيجــة الحرائ ــي للمتضرري التعاون

ــد  وفوائ ــة  العقدي ــد  الفوائ كافــة  مــن 

ــا.  ه ي عل ــة  ب املترت ــر  التأخي وغرامــات 

ــى تخصيــص املناطــق املتضــررة   إل
ً
إضافــة

ــة  الاذقي ــي  محافظت ــي  ف ــق  الحرائ مــن 

و/370/  ــن  ملياري ــغ  بمبل وطرطــوس 

ومســاعدات  ــة،  خدمي ملشــاريع   
ً
ــا مليون

ــة أخــرى. ي ــة ودول ي ــة مــن جهــات محل ي مال

= تضامن من حزبين كرديين

ومن جانبهما أصدر حزبا »التقدمي 

 
ً
ي سوريا تصريحا دة« الكرديين ف و الوحـ

عــن  ــه  في ــا  أعرب 2020/10/12م،  ــخ  بتاري

ــى »جانــب األخــوة  تضامنهمــا ووقوفهمــا إل

ــرة  ي الكب ــة  املحن هــذه  ــي  ف ــن  املتضرري

ــة«.  ــة وطني كارث ــة  بمثاب بحــق  ــي  ه ــي  الت

التهمــت  ــي  الت ــران  ي الن أن  ــى  عل وأكــدا 

ــي قــرى  ــازل ملواطن ــارات ومن آالف الهكت

ــة  ــة بيئي ــي كارث ــك املناطــق، تســببت ف ل ت

ــى  ــرة، ســتترك آثارهــا عل ي ــة كب واقتصادي

مــا  وأن  ــة،  ل لســنوات طوي ــاس  ن ال ــاة  حي

ــى مــدى  ــن يعــوض عل ــران ل ي ــه الن التهمت

الســنين. عشــرات 

ي إطفاء الحرائق = تركيا لم تشارك ف

ــة الســورية شــهدت  العاقــات التركي

2002-2011م،  أعــوام  ــن  ي ب  
ً
ــرا ي كب  

ً
تطــورا

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  وصــول  ــدى  ل

ــي /50/  ــع حوال ــم توقي ــى الحكــم، وقــد ت إل

ــة  شــملت حماي ــن،  البلدي ــن  ي ب ــة  اتفاقي

ــق، وقــد أنشــئت  ــات وإطفــاء الحرائ الغاب

ــب  ــي الجان ــك ف مراكــز مشــتركة ألجــل ذل

ــدء  ب مــع  أغلقــت  ــا  ه ولكن الســوري، 

ــن  ي األزمــة الســورية وتدهــور العاقــات ب

ــن. لبلدي ا

ــي  ــرة الت ــق األخي رغــم فداحــة الحرائ

الســوري،  الســاحل  مناطــق  ــي  ف وقعــت 

ــة  ــى الحــدود التركي ومخاطــر امتدادهــا إل

ــه مناطــق  من الســوري،  الداخــل  ــى  إل أو 

ي الواقعــة  ــي والشــمال ــب الغرب ــف إدل ري

أنقــرة  تتحــرك  ــم  ل ــا،  تركي نفــوذ  ضمــن 

ــي إخمــاد  ــم املســاعدة واملشــاركة ف لتقدي

ــة. ــة ممكن ي ــق مــن خــال آل الحرائ

ــب  الكات قــال  الصــدد  هــذا  ــي  ف

ــس  في  – ــه  صفحت ــي  ف ــي  عل بدرخــان 

ــة  ي ــق الكارث ــوك، 2020/10/10م: »الحرائ ب

منطقــة  ــي  ف ــام  األي هــذه  تحصــل  ــي  الت

ــا  ي مــن تركي الســاحل الســوري، تســتدع

ــب  الجان ــى  عل ســريع  بتدخــل  ــام  القي

ــق  ي ــط الوث  للتراب
ً
، نظــرا

ً
الســوري أيضــا

ــى  عل ــك  ذل ــات  وتداعي ــن  ي املنطقت ــن  ي ب

ــي  الرو�ض ــداب  ت بإمــكان االن ــن...  ي الجانب

ــل هــذا التدخــل  ــب مث ــى ســوريا أن يرت عل

ــي إطفــاء  ي العاجــل للمســاعدة ف اإلنســان

مخصــص  ــران  طي ومشــاركة  ــق،  الحرائ

 
ً
ــي... نظــرا لهــذا الغــرض مــن الجانــب الترك

ــا وتطــّور  ــي تركي ــة ف لتطــّور البنيــة التحتي

ومنظومــة  ــي  املدن الدفــاع  منظومــة 

ــي  ــا ف  بتهالكه
ً
ــة ــا مقارن ــي تركي اإلســعاف ف

 .»
ً
ــا ي حال ســوريا 

ــة البيئيــة  ــم تســلم هــذه الكارث هــذا ول

واملناكفــات  التســييس  مــن  واإلنســانية 

ــي صفحــات   ف
ً
والنزعــات املتخلفــة، خاصــة

ــد  ــاء البل ن ــن أب ي ــي وب التواصــل االجتماع

الواحــد.

حرائق التهمت غابات ... تتمة
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ال للفوضى والفلتان، وال بّد من احترام اإلدارة الذاتية ومحايتها

واألخــوات  واإلخــوة  الرفــاق  ــا  ه أي

 . . األعــزاء.

ــل  رحي ــى  عل ســنوات  عشــر  مــّرت   

عمــر  إســماعيل  ــز  العزي ــق  الرفي

 
َ
ــا تمام باألمــس  ــه  كأن ــا،  ن حزب ــس  ي رئ

ونتذكــّر  ســنوات!   عشــر  مــرور  رغــم 

ــم بعيونكــم أن  ت ، وقــد رأي
ً
ــدا  جي

ً
جميعــا

مــن  ــرة،  الجزي ــي  أهال مــن  آالف اآلالف 

ــن  العي رأس  ــه/  ي كان ســري  ــى  إل ــك  ديري

ــن  وعفري دمشــق  ومــن  والحســكة، 

ومــن   ،
ً
ورجــاال نســاًء  ــي،  ان وكوب ــب  وحل

واألحــزاب  القــوى  ــع  وجمي ــه  حزب

ــي ســوريا، وكذلــك  ــة ف السياســية الكردي

من قوى سياسية عربية سورية تؤمن 

ومســيحيون  ــة،  والديمقراطي بالســلم 

وشــخصيات  آشــور،  وســريان-كلدو 

ــة  وإيزدي ومســيحية  إســالمية  ــة  ني دي

محترمة، حضروا تشييع جثمانه ويوم 

ى  ي الذكرى الســنوية األول ته وف أربعينّي

. ــه ل لرحي

ــاء  ن ــل عشــرة أعــوام وأث ، قب
ً
حقيقــة

ــواه  ــى مث وداع األســتاذ إســماعيل عمــر إل

ــرة  ــي عمــوم الجزي ــم الحــزن ف ــر، خّي األخي

ــي  ــي ســوريا، وف ــٍت كــردّي ف ي ــدى كّل ب ول

مهرجــان،  ــى  إل عــزاؤه  تحــّول  ــرة  الجزي

ــي«  قوي »قــره  ــة  قري ــي  ف ــا  أهالين وكان 

ومــا  الدرباســية  وعمــوم  ــر«  كمب ــل  و«ت

ــة اســتنفار. ــي حال ــا ف ه حول

 لألســف، جائحة كورونا هذا العام 

مناســبة  ــاء  إحي نختصــر  أن  ــا  ن أجبرت

ــه،  ل لرحي العاشــرة  الســنوية  الذكــرى 

ــرة  ــي الجزي ــا ف ن ــادة حزب فجــاء قــرار قي

ضريحــه،  قــرب  ــر  ي كب تجمــٍع  ــب  بتجّن

ــى حضــور وفــٍد قيادي مع  واالقتصــار عل

ــم أجمــع حــذٌر  بعــض الرفــاق، ألن العال

 
ً
ومشغول بهذا الوباء الذي أصبح واقعا

، ال يجوز االستهتار به، 
ً
 مخيفا

ً
حقيقيا

ــي  ــا والرفــاق ف ــان املشــترك بينن وكان البي

ــي الكــردي  الحــزب الديمقراطــي التقدم

ــد دعــا  ــة الجائحــة ق ــذ بداي ــي ســوريا من ف

ــرة  ي ــب التجمعــات الكب ــى ضــرورة تجّن إل

ــة، مــن  ــد مــن العــادات االجتماعي والعدي

مصافحــات ومعانقــات وغيرهــا.

ســوريا  ــي  ف ــس  ي ل املناســبة،  ــذه  ه وب

ــا  ــي أوروب ــل ف ــي« فحســب، ب و«قــره قوي

ــج  ي والخل ــكا  وأمري ــدا  وكن وأســتراليا 

للراحــل  ــون  محّب ــاك  هن ــي،  العرب

إسماعيل عمر وحزبه، ليس فقط بين 

 
ً
ي أرجاء كردستان أيضا رد سوريا بل ف ـ

ُ
ك

ــو كشــخصية سياســية  ــي املهاجــر؛ فه وف

معروفــة ناضــل بإخــالص وصــدق ودون 

ــة  ــة الكردي ــي الدفــاع عــن القضي ــردد ف ت

ي  ــي« وقامشــل ــره قوي ــن »ق ي ــي ســوريا، ب ف

ــب ودمشــق وغيرهــا. وحل

ــا، ال  ن ــادئ لدي ــات ومب ، كتوجه
ً
ــا دائم

ــّي كــردّي  ــا هــو قوم ــن م ي ــوازن ب نخــّل بالت

رد بقدر ما نحن  ـ
ُ
ّي سورّي، نحن ك ووطن

نحــن  مــا  بقــدر  وســورّيون  ســورّيون، 

ــي  ــة ف ــا الكردي ــى حــّل قضيتن ــرد، ويبق ـ
ُ
ك

ــي أنقــرة أو اســتنبول أو  ــس ف ي دمشــق، ل

ــران أو موســكو أو واشــنطن. إذ كان  طه

ــادل  ــرام متب ــاك صداقــة حــاّرة واحت هن

ــات  ــن  الراحــل إســماعيل عمــر ومكون ي ب

 - والســريان  العــرب  مــن  ــرة  الجزي

ــر  ي والكث واملســيحيين،  آشــور  ــد  الكل

املنفتحــة  ــة  ي العرب الشــخصيات  مــن 

ــه  ت ــى قري ــوا إل ــب، وصل ــي دمشــق وحل ف

ال  أن  يجــب  العــزاء،  واجــب  ــم  لتقدي

ى هذا األمر، فال يمكن أن ينفصل  نن�س

ي الجزيرة وسوريا عن  ــرد والعرب ف ـ
ُ
الك

ورفــاق  ــي  محّب وأن  الســيما  بعضهمــا، 

إســماعيل عمــر ليســوا فقــط أعضــاء 

ــي عمــوم  ــن ف ــه ُمحبي ــل ل ــه، ب ــوادر حزب وك

ي ســوريا،  الحركة السياســية الكردية ف

ــل  ب فحســب،  ــه  لحزب  
ً
ــكا مل يكــن  ــم  فل

ــة  والوطني ــة  الكردي للحركــة   
ً
ــكا مل

مــن  ــك  لذل ســوريا؛  ــي  ف ــة  الديمقراطي

ــي  ــه، ف ــاًء ل  أن نكــون أوفي
ً
ــا جميعــا واجبن

تاريخــه  هــدى  ــى  عل النضــال  ــة  مواصل

نضعــف  وال  وسياســاته،  ــه  وتوجهات

وال نستســلم، وال نقطــع األمــل؛ نعمــل 

وثقافــة،  وبمعرفــة  ويقظــة  ــة  ي بعقالن

و  واألوهــام  الشــعارات  عــن   
ً
ــدا بعي

ــا  ن ت مقارب وتكــون    ، ــكالم  ال ــم  تضخي

األحــوال. ــكل  ب ــة  واقعّي ــا  للقضاي

ي سوريا ال يمكن  املسألة الكردية ف

ــث  طمــس أو يجــري إخفاؤهــا، حي
ُ
أن ت

ــى  ــه مفتوحــة عل
ّ
كل ــم  العال ــون  أن عي

ــى  ــرة، وعل ــى الجزي  عل
ً
ســوريا، وخاصــة

ــى الحــدود  ي ســوريا. وعل شــمال وشــرق

ــى  إل ــج  منب ــى  إل ــن  عفري مــن  الســورية 

ــي. ان كوب

أعــوام  تســعة  مــن  ــر  أكث ــى  م�س

ــزال  ــر األزمــة الســورية، وال ت ــى تفّج عل

األفــق،  ــي  ف ــوح  ل ي حــّل  وال  مســتفحلة، 

ــى  ــي تتجــه إل ــة وه اي ــا نه ه ولكــن ســيكون ل

الســورية  املســألة  وقعــت  إذ  ــة،  اي ه ن ال

ــكا  ــرى، روســيا وأمري ــادي دول كب ــن أي ي ب

ــي أن ننتظــر  وغيرهــا. لكــن هــذا ال يعن

ــا، ألن  ن ل  
ً
حــال تجــد  ــى  حت ــدول  ال ــك  ل ت

كل  ــل  قب ــي  أت ت ــدول  ال ــك  ل ت ــح  مصال

ــا الفلســطينيين  ــيء، وتتقــدم قضاي �س

ــن؛  ي ــن واآلذري ــرد واألرم ـ
ُ
والســوريين والك

وفــق  ــدول  ال سياســات  ــي  ه وهكــذا 

ــى  .  يبق
ً
ــوم وغــدا ــا باألمــس والي مصالحه

ــرد أن نتوحــد ونتعــرف  ـ
ُ
ــا نحــن الك علين

ــا،  ن ــا وبإرادت ن ــا ونفكــر بعقل ان ــى قضاي إل

الحــوار  ــد  نؤي نحــن  اإلطــار،  هــذا  ــي  وف

ــه  ب ــى جان الكــردي- الكــردي، و نقــف إل

ــات  ــاك صعوب ــرّدد، مهمــا كان هن دون ت

ــذا الطــرف  ــن ه ــادات وتحّفظــات م وانتق

ــج مــن  ــى نتائ أو ذاك، ليســتمر ويصــل إل

ــة  أجــل توافــق وتفاهــم الحركــة الكردي

ي سوريا، من أجل الدفاع عن الوجود  ف

ــا،  ه ت ــي ســوريا وحماي ــة ف ــة الكردي والهوي

ــدات  ومــن أجــل مواجهــة األحقــاد والتهدي

ــي  ت ال ــاء  الرعن والسياســة  املســتمرة  

حكومــة  الشــمالية-  الجــارة  ــا  طلقه
ُ
ت

ــاكات  ه ت وان املوبقــات  وفضــح  أنقــرة، 

ــا   ه ي ــدوس عل ــم اإلنســان وال حقــوق وقي

ــش  »الجي ى  يســم مــا  ــل  قب مــن   
ً
ــا يومي

ــالف  ت و«االئ الحــّر«  الســوري-  ــي  الوطن

ــن   ــي عفري  ، ف
ً
ــا ــارض يومي الســوري« املع

ــن( أمــام أنظــار  ــه )راس العي ي وســري كان

الكــردي- الحــوار  ــة.  التركي ــة  الدول

ــد  الكــردي يجــب أن يكــون ألجــل توحي

ــرد كي يتمكنوا من القيام بواجبهم  ـ
ُ
الك

ــي يصبحــوا  تجــاه هــذه السياســات، ولك

ي املخاطبة والحوار، مع دمشق   ف
ً
ا عنوان

الســورّي  للحــوار  ــل  بدي فــال  وغيرهــا، 

– الســورّي؛ مهمــا يكــن نظــام البعــث 

مســؤول،  ــر  غي ــه  وخطاب  
ً
شــوفينيا

ــى  ــي ســوريا عل ــرد ف ـ
ُ
ســنبقى كحــزب وك

فعــل  الحــوار دون رد  ــي درب  ف الســير 

غــرور. ودون  متعّصــب، 

ليســوا  ــرد،  ـ
ُ
الك ــؤازرن  ي ــن  الذي

ــي  ــة، ف ي ــل، أوســاط وأحــزاب برملان بقالئ

ــي والكونغرس األمريكي  البرملــان األوروب

ي، وهم يعرفون  ومجلس الدوما الرو�س

 
ً
ــوا دورا ــي ســوريا لعب ــرد ف ـ

ُ
 أن الك

ً
ــدا جي

ــم »داعــش«.  ــي دحــر تنظي  ف
ً
ا رئيســي

ــى  انته  « »داعــش  أن  ــح  صحي

ــة تواصــل  ــاه النائم ، لكــن خالي
ً
ــا جغرافي

نشاطها وتريد إحياء »داعش«، فهو لم 

ــادة قــوات ســوريا  ــك قي ــي بعــد، لذل ينته

بمســاعدة  ــردد،  ت ودون  ــة  الديمقراطي

املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال قــوى 

ــي  ــة أمريكا-كواجــب أمم ــاب بزعام لإلره

ــة »داعــش«  ــي محارب ــي-، تســتمر ف عالم

ــي.  األمن ــان  ت والفل ــى  والفو�س

ــيء أو بقــاء أو  ــي هــذا اإلطــار، مج  ف

ــى  مت ــى  إل ــة.  األمريكي القــوات  خــروج 

ى ستنسحب أو ال تنسحب.  ستبقى، مت

ــب  مطال ــى  عل القــرار  هــذا  يتوقــف  ال 

ــوم عبــدي  ــرد والســيد مظل ـ
ُ
وأمنيــات الك

ــكا  أمري ــة.  ي الذات واإلدارة 

ى دربه.... واملسألة الكردّية مل يعد من املمكن طمسها اعيل عمر« مل يكن ملكًا حلزبه واحلركة الكردية فقط، وعلينا االستمرار عل ي* :  الراحل »إمس ي الدين شيخ آل حم
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ــم  ــا تقيي ــوب مّن ــٌم لوحدهــا. فاملطل ل
َ
عا

ــة. ي ــا بعقالن ن ــام بواجبات ــا والقي وضعن

ى  ي هذا املجال نقول: ال للفو�س  وف

اإلدارة  ــرام  احت مــن  ــّد  ب وال  ــان،  ت والفل

ــح عمرهــا  ــي أصب ت ــا، ال ه ت ــة وحماي ي الذات

ــى،  الفو�س ــع  وتمن ســنوات  بضعــة 

ــدات  ــى نظافــة القــرى والبل وتحافــظ عل

ــور  ــى هــذه األم ــدن. يجــب أال ننظــر إل وامل

ــك  وكذل واســتخفاف.  باســتصغار 

والســلم  املشــترك  ــش  العي مســألة 

ــن الكــرد والعــرب والســريان،  ي ــي ب األهل

ــة، وإذا  وهــذه أمــور أساســية وجوهري

أمــن(  )قــوات  أســايش  ــاك  هن يكــن  ــم  ل

ــى  ــاك فو�س ــرور ســيكون هن وشــرطة امل

القــوى  ــة  مني
ُ
أ ــي  وه ــرة،  الجزي ــي  ف

واألعــداء.  ــة  الظالمّي

 بعد 
ً
ى دراية، ويوما العالم أصبح عل

ــدأ يتعاطــف  ــدرك الواقــع، وب ــات ي آخــر ب

ــال  ــا العــادل، وآخــر مث ويســاند كفاحن

»آن  الســيدة  وخطــاب  موقــف  هــو 

ــي  ت ــة الســويد ال ــرة خارجي ــدي« وزي لين

ــس  ي ــي ول ــل االتحــاد األوروب
ّ
تمث ــت  كان

ــا  تركي ــى  عل لتقــول:  ــا،  ه فقــط حكومت

الســورية  ــي  األرا�س مــن  تنســحب  أن 

ــي تتجــه األزمــة  ــة، ك ــى حدودهــا الدولي إل

»آن  فللســيدة  الحــّل.  نحــو  الســورية 

الســويد  ــة  خارجي ــرة  وزي ــدي«  لين

ــي، كّل  ــي االتحــاد األوروب ــع برملان وجمي

ــرام. االحت الشــكر 

ــد  الفقي ــروح  ل وإجــال  ــة  تحي  

شــهداء  ــع  وجمي عمــر  إســماعيل 

ــة  الكردي الحركــة  ــي  ومناضل

ــن... الخالدي والكردســتانية 

 -----------

للكلمــة  ــة،  الكردي مــن  )ترجمــة   *

ــي،  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح ألقاهــا  ــي  ت ال

ــدة الديمقراطــي  ســكرتير حــزب الوحـ

ى ضريح  ي(، عل ي سوريا )يكيت الكردي ف

األحــد  ــوم  ي عمــر،  إســماعيل  ــد  الفقي

الســنوية  الذكــرى  ــي  ف  ،2020/10/18

ــي مســقط رأســه،  ــه، ف ل العاشــرة لرحي

ــة الدرباســية- ي«-ناحي ــة« قــره قوي قري

ــرة(. الجزي

ال للفوىض والفلتان ... تتمة

الُكرد والعرب يف سوريا صنوان ال ينفصمان، ال اقتصادًيا  وال جغرافًيا  وال اجتماعًيا 

ي-سوريا/  ليفانت: مكتب قامشل

15 أكتوبر/تشرين األول 2020م

ــي«  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  »مح أكــد 

ــدة  ـ وحـ ـ ال ــزب  »حـ ـــ  ل العــام  الســكرتير 

ــوريا- ـ سـ ــي  ـ ـ ف ــردي  ـ الكـ ــي  ـ الديمقراطـ

ــب  مــع مكت خــاص  حــوار  ــي  ف ي«،  ــيت يكـ

ي،  قامشــل ــة  ن بمدي ــت  ليفان ــدة  جري

حــزب  ــي  ف ــم  ه إّن ســوريا،  شــرق  شــمال 

ــدأ  بمب متمســكين  يبقــون  الوحــدة 

خطــوة  أي  ــن  مباركي الحــوار،  وثقافــة 

ــر وإبطــال  ــزع التوت ا ن ــة مــن شــأنه إيجابي

الحــراك  إطــار  ــي  ف ــرات،  املهات لغــة 

ا. ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  السيا�س

مــن  ــي  الترك املوقــف  شــأن  ــي  وف

أشــار  ســوريا،  ــي  ف ــة  ردي
ُ
الك ــة  القضي

ــى أّن حكومــة أنقــرة  ــردي إل
ُ
ــادي الك القي

ــي،  الدول ــون  بالقان  
ً
ــرا ي كث  

ّ
تســتخف

واآلخــر  ــن  الحي ــن  ي ب ــا  ه تهديدات وتكــرر 

ــك  ــة أو تل ــذه املنطق ــى ه لالنقضــاض عل

ــد  ــث تجه ي ســوريا، حي ــي شــمال شــرق ف

رصــد  ــي  ف ــة  التركي ــة  الدول ســلطات 

ــي  ــي الكــردي ف أحــوال الحــراك السيا�س

ــي  الوطن مســاره  عــن  لحرفــه  ســوريا، 

ــذ  ــة من ــه الديمقراطي الســوري وتوجهات

 
ً
ــا مشــرعا ــى أّن لتركي  إل

ً
ــا ــه، الفت انطالقت

ــي  ــزوع قوم ن  ب
ً
( ممزوجــا

ً
ــا  )مذهبي

ً
ــا ي ن دي

ــد  يتعــارض مــع حقــوق وســالمة العدي

املنطقــة. ــدان  ل وب شــعوب  مــن 

ســوريا،  ــي  ف األوضــاع  وبخصــوص 

ــة  أهمي ــى  إل ــردي 
ُ
الك ــادي  القي لفــت 

ــه صــوب حــوار ســوري- ســوري  التوّج

عــن  الكــف  ضــرورة  ــى  إل  
ً
منّوهــا ــاء،  ّن ب

ــك  ذل ــار  واعتب الخــارج،  ــى  عل الرهــان 

تســوية  إليجــاد  ــه  عن ــل  بدي ال   
ً
مدخــال

والعــرب  ــرد 
ُ
الك ــأّن  ب  

ً
مذكــرا لألزمــة، 

ال  ينفصمــان،  ال  ــوان  صن ســوريا  ــي  ف

 ،
ً
ــا  وال اجتماعي

ً
ــا  وال جغرافي

ً
ــا اقتصادي

إصــالح  مــن  ــد  ب ال  ــه 
ّ
أن ب  

ً
ومســتدركا

بوجــود  اإلقــرار  يكفــل  دســتوري 

ــة  ل الكت ــث  حي مــن  ــة  قومي ــر  أكب ــي  ان ث

ي سوريا، لكنه  املجتمعية بعد العرب ف

املعروفــة  الســورية  املعارضــة  انتقــد 

ــة  ن ــا مرته ه أّن وأكــد  ــالف«،  ت »االئ باســم 

ــي،  الترك ــب  الجان ــدات وسياســات  ألجن

إفــالس. ــة  حال ــي  وف

ــّص الحــوار الــذي أجــراه  ــي ن وفيمــا يل

ــت  ليفان ــدة  جري ــب  مكت ــق  فري معــه 

ي: قامشــل ــة  ن بمدي

ــدات  ــت التدخــات والتهدي – مــا زال

ى  ردية قائمة حت
ُ
التركية للمناطق الك

اآلن، وخاصة بعد عدم فاعلية الدور 

ــي  ــدور األمريك ــن وال ــي عفري ــي ف الرو�ض

مــون هــذا  ــه، كيــف تقّي ي ــي ســري كان ف

ــدات؟ ــك التهدي ــى ضــوء تل الوضــع عل

ــن  ي ب ــة  ي ثنائ اتفاقــات  ثمــة   **

ــك  ــي، وكذل ــي – الرو�س ــن الترك ي الجانبي

ــي، بخصــوص الحــدود  ــي – األمريك الترك

 
ً
ــدا ــا، وتحدي ــن ســوريا وتركي ي ــة ب ي الدول

ــا  ــم توقيعه ــي شــمال شــرق ســوريا، ت ف

أبيــض  ــل  وت ــن  العي رأس  ــالل  احت ــر  إث

ــه  ــر أعوان ــي عب ــب الترك ــل الجان مــن قب

ــه  ــي الســوري(، وغطائ ــش الوطن )الجي

)قــوى  ــالف  ت بائ ــل 
ّ
املتمث ــي  السيا�س

االتفاقــات  هــذه  واملعارضــة(،  ــورة  ث ال

الثنائية يتم خرقها من الجانب التركي 

ي لحكومــة  ــه، والخطــاب الرســم وأعوان

ــك االتفاقــات،  ــرث بتل ــر مكت أنقــرة، غي

ــي،  الدول ــون  بالقان  
ً
ــرا ي كث  

ّ
ويســتخف

ــن  ي ــي ب ــب الترك ــدات الجان وتتكــرر تهدي

ــى هــذه  ــن واآلخــر لالنقضــاض عل الحي

ي  شــرق شــمال  ــي  ف ــك،  ل ت أو  املنطقــة 

ــرأي  ــب ال ي  لتأل
ً
ى جاهــدا ســوريا، ويســع

ــردي وحضــور 
ُ
العــام ضــد الوجــود الك

نعتهمــا  ــر  عب ــة،  ي الذات واإلدارة  )قســد( 

عــن  ــك  ناهي واإلرهــاب،  ــة  ي باالنفصال

ــال  حي ــة  التركي ــة  الخارجي تصريحــات 

اســتمرار الحــوار الكــردي – الكــردي، 

الالمســؤول  الخطــاب  مــع   
ً
تناغمــا

املتهافــت  ي  الرســم الســوري  لإلعــالم 

ـ)قســد( واإلدارة الذاتية.  لإلســاءة ل
ً
أيضا

كم محسوبون 
ّ
ى الرغم من أن – عل

كــم 
ّ
ــى أحــزاب الوحــدة الوطنيــة، فإن عل

تنتقــدون املجلــس باســتمرار وبصــورة 

ــي  الت اإلشــكاليات  ــي  ه فمــا  ــة،  علني

بينكــم؟

ــق  ننطل مســتقل  حــزب  نحــن   **

 
ً
ــا ــم نكــن يوم ــة الســورية، ول مــن األرضي

ــة  ــة جه بانتظــار أوامــر وإيحــاءات مــن أي

ى،  ى من أب كردستانية، شاء من شاء وأب

 PYD ــن ي ــي ب ــة التعامــل البين ي وأّن ثنائ

ــك  ذل ــا  ه من ــب  ــي جوان ف تحمــل   ENKSو

ــن هــذا الحــزب  ي ــى النفــوذ ب الصــراع عل

ســوريا،  خــارج  وذاك  ي  الكردســتان

ــذا  ه ــة ل ــوالء والتبعي ــي نرفــض ال وبالتال

ــى ضــرورة ووجــوب  ــن عل وذاك، مؤكدي

ــي الداخــل الســوري،  ــود ف صــب كل الجه

ــي  ف  عــن وجــود شــعبنا الكــردي 
ً
دفاعــا

وأداء  املهضومــة،  وحقوقــه  ســوريا 

وفضــح  ــان  بي ت ــي  ف ــي  األسا�س ــا  واجبن

االنتهاكات الصارخة بحق وجود وحياة 

ــن وعفرين،  ــي مناطــق رأس العي ــرد، ف
ُ
الك

ــي لتلــك  ــي ظــّل اســتمرار االحتــالل الترك ف

ــاز. بامتي ــة  ردي
ُ
الك الســورية  املناطــق 

ــى  عل ســنوات   10 مــرور  بعــد   –

ــي تعقــدت  الثــورة واألزمــة الســورية الت

والتحــوالت  ــل،  قب ذي  مــن  ــر  أكث

ــي  السيا�ض املشــهد  ــي  ف تحصــل  ــي  الت

ــي قراءتكــم ورؤيتكــم  الســوري، مــا ه

بصــورة  لســوريا  ي  املســتقبل للحــل 

؟ مــة عا

ــة العشــر ســنوات  ** مــع مــرور قراب

ــة،  ــر األزمــة الســورية املركزي ــى تفّج عل

ــع أّن إيجــاد تســوية   للجمي
ً
ــات واضحــا ب

ــار  الخي هــو  ي  ســلم ــي  سيا�س وحــّل 

 
ً
ــم نقــل األوحــد، خصوصــا األفضــل، إن ل

القــرارات  ــع  جمي وأّن 

ي( يتعارض مع سالمة شعوب وبلدان املنطقة يب- قوم ي:  لرتكيا مشروع )مذه ي الدين شيخ آل حم
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 قــرار 
ً
ــة، وخصوصــا ــة ذات الصل ي الدول

املجمــع   2245 ــي  الدول األمــن  ــس  مجل

ــك، وأّن إعــادة النظــر  ــه يوضــح ذل ي عل

والتوجــه صــوب حــوار ســوري- ســوري 

ــارج،  ــى الخ ــان عل ــاء والكــف عــن الره ّن ب

ى  ــي مســع ــه ف ــل ل هــو املدخــل الــذي ال بدي

لألزمــة. تســوية  إيجــاد 

لألزمــات  تنظــرون  كيــف   –

ــي  الت ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي

ــا  ه خلقت ــي  والت باألكــراد  تعصــف 

ــي  ه ومــا  الســورية،  األزمــة  ظــروف 

ــول  والحل االقتراحــات  برأيكــم 

ــا؟ ه من ــص  للتخل

مــن  جــزء  ســوريا  ــي  ف ــرد 
ُ
الك  **

والعــرب  ــرد 
ُ
فالك الســوري،  املجتمــع 

ال  ينفصمــان،  ال  ــوان  صن ســوريا  ــي  ف

 ،
ً
ــا  وال اجتماعي

ً
ــا  وال جغرافي

ً
ــا اقتصادي

ــي عاشــها الســوريون، ومــا  ت ــي ال واملآ�س

ــا، طــال الزمــن  ه ــة ل اي ــد مــن نه ــوا، ال ب زال

ــح الجميــع االحتكام  أم قصــر، ومــن صال

ــت  ــى لغــة الحــوار والتفاهــم مهمــا كان إل

ــات. والصعوب ــل  العراقي

ــدى  ل ســيكون  هــل  برأيكــم   –

ي شكلت بغطاء  املرجعية الكردية الت

، القدرة لحّل 
ً
ي أو أمريكي تحديدا دول

ــع الخافــات القائمــة والعميقــة  جمي

ــرد؟
ُ
ــن الك ي فيمــا ب

الكــردي   – الكــردي  الحــوار   **

ــات،  ــن تفاهم ــه م ــا توصــل إلي ــم وم القائ

ــى مجمــل املســائل  بانتظــار االتفــاق عل

ــع  ــم التوقي ــة، ومــن ث ــا املتبقي والقضاي

لإلعــالن  ــرم  مب اتفــاق  ــة  بمثاب ــا  ه ي عل

ــادرة مــن الســيد  ــرأي العــام، بمب ل ــه ل عن

مظلوم عبدي، الذي يحظى بمساعدة 

ــة  الخارجي ــي  موظف بعــض  ــل  قب مــن 

ــى العامــل األهــم  ــث يبق ــة، حي األمريكي

ي تتويج هذه الحوارات املؤثرة، يكمن  ف

ــي الحــوار، وأال  ــة طرف ــي مــدى مصداقي ف

ــن  ــن مســؤولية النجــاح م ــل اآلخري نحّم

ــم السياســية  ــرد وتعبيراته
ُ
عدمــه، فالك

أصحــاب  ــوا  يكون أن  ــرض  املفت مــن 

ى تصريح  ، وأال يراهنوا عل
ً
قضيتهم أوال

ــي. ــي أو الرو�س مــا صــدر عــن األمريك

، ومنذ 
ً
– كان أكراد سوريا تحديدا

لانقســامات  ــة  ضحي ــل،  طوي زمــن 

ــم  ه حيات ــي  ف ــر  أث ممــا  واالنشــقاقات، 

ــت  كان هــل  مؤملــة،  بصــورة  ــة  اليومي

ــة،  ــة وموضوعي ــك الظاهــرة صحي ل ت

ــة وخلقــت إشــكاليات  ــت مرضي أم كان

ــي  السيا�ض املشــهد  ــى  عل ــات  وتداعي

الكــردي؟

الكــردي  ــي  السيا�س الحــراك   **

ــران  حزي ــي  ف ــق  انطل ــذي  ال ــم، 
ّ
املنظ

 
ً
وردا  ،

ً
ــا صحي  

ً
ــرا ي تعب كان   ،1957

مــن  ســوريا  ــرد 
ُ
ك حرمــان  واقــع  ــى  عل

ــة  ــة الطبيعي ــم القومي أبســط حقوقه

ــم يكــن صــدى لنفــوذ أي  واملشــروعة، ول

ســوريا. خــارج  ي  كردســتان حــزب 

عمــل  ينظــم  ــون  قان ــاب  غي إّن 

ســوريا  ــي  ف ــات  والجمعي األحــزاب 

ــاج  ه ت ، وان
ً
ــا ــر مــن 60 عام ــى مــدى أكث عل

ي دمشق لسياسة  السلطات املركزية ف

ــي  قوم واســتعالء  ــز  ي وتمي شــوفينية 

ى صنــوف  ــى شــّت ــا إل ه ــرد ولجوئ
ُ
ــال الك حي

ــر  والصه ــب  التعري وســبل  القمــع 

ــف  التخل واقــع  ــى  إل إضافــة  ــي،  القوم

ردية 
ُ
وضعف التواصل بين املناطق الك

ــرة  ــي – الجزي ان ــن – كوب ــالث )عفري ث ال

التشــتت  عوامــل  ــب  ــي صل ف يدخــل   ،)

ــي  ف العــام  اإلطــار  ــي  ف واالنقســامات 

ــي العقــود  ــردي الســوري، وف
ُ
الحــراك الك

عامــل  أضيــف  ــرة،  األخي الخمســة 

ــي لبعــض األوســاط  التدخــل الالإيجاب

ــي  الداخل الشــأن  ــي  ف الكردســتانية 

ــك تهافــت  ــى ذل ــرد ســوريا، وأضيــف إل
ُ
لك

رصــد  ــي  ف ــة  التركي ــة  الدول ســلطات 

ــي  ــي الكــردي ف أحــوال الحــراك السيا�س

ــي  الوطن مســاره  عــن  لحرفــه  ســوريا، 

ــه الديمقراطيــة منــذ  الســوري وتوجهات

ــه. نطالقت ا

– هــل لكــم عاقــات مــع حكومــة 

ــت لكــم،  ــا كان ــم كردســتان، وإذا م ي إقل

ــو  ــذا ل ــا، حّب ه ــة إطــارات تفعلون ــي أّي ف

ــك؟ ذل توضحــون 

مــع  ــا  ن حزب عالقــة  بخصــوص   **

كردســتان،  ــم  ي إقل ورئاســة  حكومــة 

ــرام  احت أســاس  ــى  عل ــة  ّي مبن ــى  فتبق

املنتخــب،  ــا  ه وبرملان النافــذة  ــا  ه قوانين

لدعــوة  االســتجابة  شــرف  ــا  ن ل وكان 

لحضــور  ــي  برزان نيجرفــان  الســيد 

ــي  ف ــي  الرئا�س القســم  أداء  مراســيم 

ــم  ي ــل، أمــا العالقــة مــع أحــزاب إقل ي أرب

ــى  نبق ــوم  ي وال باألمــس  كردســتان، 

ــى عالقــات أخــوة وصداقــة  ــن عل حريصي

ــادل،  ــرام املتب ــى قاعــدة االحت ــا عل معه

ــرد ســوريا، 
ُ
ــة أحــوال ك وتفهــم خصوصي

ــى جانــب هــذا الحزب  وننبــذ التخنــدق إل

ــه إرضــاء لآلخــر،  ي أو ذاك، أو اإلســاءة إل

ــرؤى  ــراز مشــتركات ال ــن التآلــف وإب ي آمل

العمــل. ــات  وتوجه

الحــل  تتصــّورون  كيــف   –

ضمــن  ــة  ردي
ُ
الك ــة  للقضي املناســب 

ــي  ف ــا  ه ســوريا املســتقبل، هــل تجدون

الفدراليــة أم الكونفدراليــة أم اإلدارة 

ــة السياســية أم  ــة أم الامركزي ي الذات

ــر؟ املصي ــر  تقري حــق 

ــة  القومي املســألة  حــل  ــاول  ن ت  **

وحــدة  إطــار  ــي  ف ــى  يبق ســوريا  ــرد 
ُ
لك

ــال  ــة، واالمتث وســالمة ســوريا اإلقليمي

اإلنســان  لحقــوق  ــة  ي الدول للشــرعية 

ــة  ي الدول والبروتوكــوالت  واملعاهــدات 

ــد مــن  ــك الب ــي ضــوء ذل ــة، وف ذات الصل

إصــالح دســتوري يكفــل اإلقــرار بوجــود 

ــة  ل الكت ــث  حي مــن  ــة  قومي ــر  أكب ــي  ان ث

ــه  ــي ســوريا، ل ــة بعــد العــرب ف املجتمعي

ــى لغتــه األم  ــي الحفــاظ عل كامــل الحــق ف

ــص دســتوري  وتطويرهــا، مــن خــالل ن

ــب  ــى جان ــة إل يعتمــد إدراج اللغــة الكردي

ــي املناهــج الدراســية  ف ــة  ي اللغــة العرب

ــي مــدن ومناطــق  ــة، ف ومؤسســات الدول

ــة  ــردي، ووضــع حــّد ملركزي
ُ
الحضــور الك

ــي  ف ــة  الالمركزي اعتمــاد  ــر  عب ــة  الدول

ــى قاعــدة بقــاء  ــالد عل ب إدارة شــؤون ال

واملنظومــة  ــة  الخارجي السياســة 

ــى ســبيل  ــروات )عل ث ــع ال الدفاعيــة وتوزي

املثال ال الحصر( من صالحيات املركز.

الوضــع  ــم  معال ــرز  أب هــو  مــا   -

ــرة  ــا جدي ــي ترونه ــي ســوريا الت ــي ف الحال

مــن  للخــروج  واملعالجــة  ــل  ي بالتحل

الحــاد،  ــاف  واالخت ــرّدي  ت ال ــة  حال

ــن هــذه  ي ــا ب ــر الزواي ــف يمكــن تدوي وكي

االتجاهــات؟

ــي ســوريا  ــم الوضــع ف ــرز معال ** أب

ــا املأســاوية  هــو اســتمرار األزمــة وتبعاته

ــي  ــاة الســوريين ومســتقبلهم، ف ــى حي عل

ــاب مؤشــر جــدي للخــروج مــن  ظــل غي

ــم تتوفــر بعــد  ل ــث  أوحــال األزمــة، حي

ــة  ي ــة صادقــة للســير بالعمل ي إرادة دول

السياسية نحو األمام، وأّن اجتماعات 

ــي حلقــة  ــدور ف ــزال ت جنيــف وغيرهــا مــا ت

مفرغــة، واملعارضــة الســورية املعروفــة 

ــدات  ألجن ــة  ن مرته ــالف  ت االئ باســم 

ــة  ــي حال ــي وف ــب الترك وسياســات الجان

إفــالس.

ــع  ــاق قســد م ــف تقّيمــون اتف – كي

مــن  املقــرب  الشــعبية  اإلرادة  حــزب 

روســيا؟

ــا  وقعه ــي  ت ال التفاهــم  وثيقــة   **

مــع  ــة  الديمقراطي ســوريا  ــس  مجل

موســكو،  ــي  ف الشــعبية  اإلرادة  حــزب 

ــي،  الرو�س ــة  الخارجي ــر  وزي ــب  وترحي

 
ً
ي الفــروف، تشــكل دفعــا الســيد ســيرغ

ي  ســلم حــل  إيجــاد  ي  ملســاع  
ً
ــا ي إيجاب

 لركائز حوار 
ً
لألزمة الســورية، وتعزيزا

ســوري.  – ســوري 

ــة العاقــات  ي ــي جدل – مــا رأيكــم ف

مــن  ــكا  وأمري ــا  تركي ــن  ي ب ــة  ي الثاث

ــكا  ــن أمري ي ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ب

ســوريا  بقــوات  ــة  ل متمث ــرد 
ُ
والك

ــرال  الجن ــادة  بقي ــة،  الديمقراطي

ــر،  أكث ــد  وبالتحدي ــدي،  عب ــوم  مظل

ــي ســبيل  ــرد ف
ُ
ــكا للك مــاذا قّدمــت أمري

الســوري  الشــعب  ــب  مطال ــق  تحقي

الشــعب  ــب  مطال ــا  ه بين ومــن   ،
ً
أوال

ــردي؟
ُ
لك ا

ــى  ــة اســتراتيجية، يبق ــا دول ** تركي

الصعــد،  ى  شــّت ــى  عل حضورهــا  ــا  ه ل

ــي صراعــات شــرق البحــر   ف
ً
وخصوصــا

األوســط،  الشــرق  وعمــوم  املتوســط 

ــك  ل وت الظاهــرة،  أدوارهــا  ــى  إل إضافــة 

ــي آســيا الوســطى والقوقــاز،  ــة ف الخفي

ها، أّي تركيا، لها مشــرعها   وأّن
ً
خصوصا

ــزوع  ن ب املمــزوج  ــي(  )املذهب ــي  ن الدي

وســالمة  حقــوق  مــع  يتعــارض  ــي  قوم

ــدان املنطقــة،  ل ــد مــن شــعوب وب العدي

ــا  ي  بليب
ً
 مــن ســوريا والعــراق مــرورا

ً
ــدءا ب

ــى أذربيجــان   إل
ً
ــان وصــوال وقبــرص واليون

ــف  حل ــي  ف ــا  ه ت عضوي وأّن  ــا،  ي وأرمين

ــا  ــات املتحــدة وموقعه ــو مــع الوالي النات

ــي  وتالق وتقاطــع  ــي  السيا�س ــي  الجغراف

ــى مــن العبــث  ــا، يبق ــح الــدول معه مصال

ــن  ي ب ــة  كامل )قطيعــة  حــدوث  تصــور 

وأنقــرة(. واشــنطن 

ــادة  ــي بقي أمــا وجــود التحالــف الدول

ــون  ــو مره ــرات، فه ــي شــرق الف ــكا ف أمري

ــر بضمــان إلحــاق الهزيمــة  ي ــى حــٍدّ كب إل

)داعــش(،  ــم  تنظي بمشــروع  التامــة 

أو  ا  انســحابه أو  ــكا  أمري قــوات  وبقــاء 

ــى  عل متوقــف  ــر  غي وجودهــا  تقليــص 

ــة  الديمقراطي ســوريا  وقــوات  ــرد 
ُ
الك

ــات  التضحي مــن  ــر  ي الكث ــي قدمــت  ت ال

عــن   
ً
دفاعــا داعــش  هجمــات  إلفشــال 

ــات الشــعب  ــي مكون اق ــرب وب ــرد والع
ُ
الك

الســوري.

الكُـرد والعرب ... تتمة
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ــب املتحــدث باســم وزارة  نشــر مكت

ــة  ــة مذكــرة إعالمي ــة األمريكي الخارجي

ــر 2020،  ــخ 22 تشــرين األول/أكتوب بتاري

ــوزراء  ل مشــترك  ــان  ي ب ــص  ن ــت  تضمن

بشــأن  املصغــرة  املجموعــة  ــة  خارجي

ــا واألردن  ي ســوريا )مصــر وفرنســا وأملان

ــة الســعودية واململكــة  ي واململكــة العرب

ــات املتحــدة األمريكية(،  املتحــدة والوالي

ــة دعــم الحــل  ــى مواصل ــه عل أكــدوا في

ى  ــي لألزمة الســورية اســتنادا إل السيا�س

ــي رقــم 2254.  ــس األمــن الدول قــرار مجل

ــود  الجه »ندعــم  ــان:  البي ــي  ف وجــاء 

ى  ي الخاص إل ي يبذلها املبعوث األمم الت

ــة  ي ــر بيدرســن للدفــع بالعمل ســوريا جي

ى  ي عل السياسية. يمثل الحل السيا�س

ــس األمــن  ــي قــرار مجل النحــو املحــدد ف

ــق  ــد لتحقي رقــم 2254 الســبيل الوحي

بشــكل  واألمــن  واالســتقرار  الســالم 

مســتدام للشــعب الســوري، كما يســهل 

ــي  ت ــة ال انســحاب كافــة القــوات األجنبي

 .2011 العــام  بعــد  ســوريا  ــى  إل ــت  دخل

هــذا الحــل مــن شــأنه أن يصــون وحــدة 

ــالد«. ب ال الســورية وســيادة  ــي  األرا�س

ــة الدســتورية أضــاف  وحــول اللجن

ــى  عل الضــوء  ســلطنا  »لقــد  ــان:  البي

العــام  ــي  ف الدســتورية  ــة  اللجن إطــالق 

ــة املشــاركة  ــى مواصل 2019، ونحــث عل

جوهــري  تقــدم  إحــراز  لضمــان  ــا  معه

ــى  ــا يتما�س بشــأن مناقشــة الدســتور بم

نحــن  ــا.  ه وإجراءات ــة  اللجن ــة  والي مــع 

املبعــوث  ــا  ه يبذل ــي  ت ال ــود  الجه ندعــم 

رابعــة  ــة  لعقــد جول بيدرســن  الخــاص 

ــا  القضاي ملناقشــة  االجتماعــات  مــن 

ــي.  ــق تقــدم فعل ــة تحقي ــة بغي الجوهري

بكافــة  للدفــع  خطــوات  اتخــاذ  ويجــب 

السياســية،  ــة  ي للعمل األخــرى  األبعــاد 

ــات حــرة ونزيهة  ــي ذلــك عقــد انتخاب بمــا ف

ــة  يئ ــي ب تحــت إشــراف األمــم املتحــدة ف

ــي  ــن ف ي ــى النحــو املب ــدة عل ــة ومحاي آمن

ــي رقــم 2254،  ــس األمــن الدول قــرار مجل

ــا  ي داخل النازحــون  يتمكــن  ــث  بحي

ــي الخــارج مــن  ــون والســوريين ف والالجئ

ــا«. ه في املشــاركة 

أوضــح  ــا  كورون ــاء  وب وبخصــوص 

ــى الشــعب الســوري  ــان: »لقــد عان البي

ســنوات  عشــر  ــي  حوال بعــد  ــرا  ي كث

اآلالف  ــات  مئ ــل  قت لقــد  الصــراع.  مــن 

ــات الســوريون  ــن قســرا. ب ي وتشــرد املالي

ــد-19  كوفي ــاء  وب ــوم  ي ال ــون  يواجه

ــد  ــة مســتمرة، ونري ــات اقتصادي وصعوب

ــى  عل أخــرى  مــرة  الضــوء  نســلط  أن 

ــال  ــر إمكانيــة وصــول آمنــة وب أهميــة توفي

ــق للمســاعدات اإلنســانية لكافــة  عوائ

ــا  ه ي إل يحتاجــون  ــن  الذي الســوريين 

ــي  ت ــي املناطــق ال ــك ف ــي ذل ــا، بمــا ف ي حال

تتدهور فيها الظروف بشــكل ملحوظ، 

ــوب  وجن ــب  إدل ــي  ف الحــال  هــو  كمــا 

ســوريا«. 

ــم  اعتراضه ــوزراء  ال ــدى  أب كمــا 

القســري  ــي  الديمغراف ــر  ي التغي ــى  عل

نحــث  أن  ــود  »ن ــوا:  قال إذ  ســوريا،  ــي  ف

ــة  مواصل ــى  عل أيضــا  ــي  الدول املجتمــع 

ــدول  وال الســوريين  ــن  ي الالجئ دعــم 

ــن  حي ــى  إل املضيفــة  واملجتمعــات 

ــى بالدهم طوعا  يتمكنــون مــن العــودة إل

أيضــا  نعــارض  وأمــن.  وكرامــة  وبأمــان 

ــزم  ت ل ــي القســري ون ــر الديموغراف التغيي

بعدم صرف أي مساعدة إلعادة توطين 

يتمــاش  ــم  ل مــا  الســوريين  ــن  ي الالجئ

الســامية  ــة  املفوضي ــر  ي معاي مــع  ــك  ذل

اإلنســان«،  لحقــوق  املتحــدة  لألمــم 

ــى  ــود التشــديد عل ــك »ن ــى ذل وأضافــوا إل

ــى  إل التوصــل  ــى  إل ــة  الرامي ــود  الجه أن 

ــس  ــى مــع قــرار مجل ــي يتما�س حــل سيا�س

ــى  إل ــؤدي  ت أن  يجــب  رقــم 2254  األمــن 

العــودة  تســهيل  باتجــاه  تقــدم  إحــراز 

ــن  ــة والكريمــة للنازحي ــة والطوعي اآلمن

ــن  ي املعتقل عــن  واإلفــراج  ــن  ي والالجئ

الســوريين ومحاســبة كافــة املســؤولين 

ــى  عل ونشــدد  ــع.  الفظائ ــكاب  ارت عــن 

ــي كاف ملســاعدة  ــر دعــم دول ــة توفي أهمي

ــا  ــي جهوده ــن ف ــة لالجئي ــدان املضيف البل

ــن والحفــاظ  ي ــة احتياجــات الالجئ لتلبي

املضيفــة«. املجتمعــات  صمــود  ــى  عل

حــل  مــن  »مــا  ــه  أن ــوزراء  ال ورأى 

واألمــن  الســالم  ســيحقق  عســكري 

التقــدم  ــى  ويبق لســوريا.  واالســتقرار 

النحــو  ــى  عل السياســية  ــة  ي العمل ــي  ف

ــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254  ــن ف املبي

ــد  ــى صعي ــار عل ن ــرار وقــف إلطــالق ال وإق

ــه  ــرار عين ــي الق ــا هــو موضــح ف ــالد كم الب

مســتقبل  ــق  لتحقي ــد  الوحي الســبيل 

الســوريين«. لكافــة  أفضــل 

ـــ  ب ــزام  ت االل ــى  عل ــد  التأكي وأعــادوا 

لداعــش  الدائمــة  الهزيمــة  ــق  »بتحقي

ــي  ف األخــرى  ــة  ي اإلرهاب والجماعــات 

ســبق  ــي  ت وال ســوريا  أنحــاء  ــف  مختل

ــح  ــى لوائ ــا عل ه لألمــم املتحــدة أن أدرجت

ــي شــمال غــرب  ــك ف ــي ذل اإلرهــاب، بمــا ف

ــم القاعــدة  ــا تنظي ه ــا، ومن البــالد وجنوبه

عــن  ونعــرب  الشــام.  ــر  تحري ــة  وهيئ

ــي  اإلرهاب ــد  التهدي إزاء  ــق  العمي ــا  قلقن

ــزم بدعــم الجهــود  ت ل ــي جنــوب ســوريا ون ف

اإلنســانية هنــاك، كمــا نأســف الحتمــال 

ي للصراع السوري  زيادة الطابع الداخل

ــام أطــراف مختلفــة بنقــل  مــن خــالل قي

امليليشــيات  ــم  ه ضمن ومــن  ــن  ي ل املقات

تشــهد  أخــرى  مناطــق  ــى  إل واملعــدات 

صراعــا«. 

ــة املصــري ســامح  ــر الخارجي ــا وزي أم

ــر  ــاع عب ــي االجتم ــذي شــارك ف شــكري، ال

ــو كونفرانــس«، حســب  ــة »«الفيدي تقني

ــى  عل ــد  التأكي أعــاد  ــوزارة،  ال موقــع 

ــق مــن اســتمرار التدخــل  ــق العمي »القل

ــة  اإلقليمي األطــراف  لبعــض  ــّدام  ه ال

ــة محــاوالت  ــك مــن أي ــي ســوريا، وكذل ف

ــة قســرية  ــرات ديموغرافي ي إلجــراء تغي

أن  ــي  ينبغ ال  ــه  أن مؤكــًدا  ســوريا،  ــي  ف

ــى الحــل  ــل هــذه املحــاوالت عل ــر مث تؤث

يســتهدف  ــذي  ال ــي  ائ ه ن ال ــي  السيا�س

ــى وحــدة ســوريا وســيادتها  الحفــاظ عل

ــة اســتناًدا لقــرارات  وســالمتها اإلقليمي

ــة«. كمــا  ــة ذات الصل ي الشــرعية الدول

ــة  »أهمي ــى  عل ــد  التأكي شــكري  جــدد 

ــات  ــاب والتنظيم التصــدي لخطــر اإلره

ــك  ل ت الســيما  ــا  ه وداعمي ــة  ي اإلرهاب

غــرب  وشــمال  ــب  إدل ــي  ف املتواجــدة 

ى أن التواجد التركي  سوريا، ُمشدًدا عل

ي سوريا ال ُيمثل فقط تهديًدا لسوريا  ف

باملنطقــة  بشــدة  يُضــّر  وإنمــا  وحدهــا 

ــي التســامح مــع  ــم ال ينبغ
ّ
بأســرها، ومــن ث

مخططــات تأجيــج التطــرف ومــع ظاهــرة 

ــب«. األجان ــن  ي ي اإلرهاب ــن  ي ل املقات نقــل 

ــه باإلشــارة  ــم شــكري مداخلت واختت

التفــاوض  ــة  هيئ ــام  قي »ضــرورة  ــى  إل

ــة  متوازن صيغــة  ــر  بتطوي الســورية 

ملجموعــات  العــادل  ــل  التمثي تضمــن 

ــع  صن ــة  ي عمل ــي  ف املختلفــة  املعارضــة 

ــى  إل التوصــل  ــي  ف ُيســهم  وبمــا  القــرار، 

لألزمــة  شــاملة  سياســية  تســوية 

عشــر  ــة  لقراب ــدت  امت ــي  ت ال الســورية 

الشــعب  طموحــات  ويدعــم  ســنوات 

نحــو  ــع  التطل ــي  ف الشــقيق  الســوري 

.»
ً
اســتقرارا ــر  أكث مســتقبل 
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ــذي  ــي ســوريا، ال ــي الكــردي ف الديمقراط

ــاكات  ه ت االن رصــد  ــي  ف ــه  عمل يواصــل 

ــره  ــي تقاري ــم؛ نلخــص مــا جــاء ف والجرائ

األربعــة الصــادرة خــالل شــهر تشــرين 

ــي: ل ي كمــا  األول 

نهب وسرقات موسم الزيتون

ــي األعــوام الســابقة باشــرت  كمــا ف

ومعظــم  املســلحة  امليليشــيات 

ــون  ت املســتقدمين بســرقة موســم الزي

ــك  ــى نطــاٍق واســع، وذل هــذا العــام وعل

رد بلقمة عيشهم ودفعهم  ـ
ُ
ملحاربة الك

للهجرة والنزوح، بغية توسيع وترسيخ 

املنطقــة،  ــي  ف ــي  الديموغراف ــر  ي التغي

حــاالت  مــن  ــر  ي الكث ــاك  هن ــث  حي

ى حقول الزيتون وسرقة  االستيالء عل

ــي  ــي معظــم قــرى ونواح حقــول أخــرى ف

فــرض  ــى  إل  
ً
إضافــة ــن،  عفري منطقــة 

ــال: املث ســبيل  ــى  عل ــاوى،  أت

ــش  )جي ميليشــيات  فرضــت   -

ــواء  ل مــراد،  الســلطان  فرقــة  ــة،  النخب

ــى قــرى  صقــور الشــمال( املســيطرة عل

ـــ /600/  ب تقــدر  ــاوة  إت ــل  ب ل ب ــة  ناحي ــي  ف

ســواًء  ــون  ت زي شــجرة  كل  ــى  عل ل.س 

ــن أمــالك  ــة م ــر حامل ــة أم غي ــت حامل كان

 
ً
ــا وأحيان ــا،  ه ي أهال مــن  ــن  املتواجدي

الســنوي. املحصــول  نصــف  مصــادرة 

»فرقــة  ميليشــيات  فرضــت   -

ــة  قري ــى  عل املســيطرة  الحمــزات« 

ــي  ــة بحوال ــاوة جماعي ــن إت ــه- عفري مارات

ــى  ــي( عل ــغ صاف ــت )16 ك ــة زي /2000/ تنك

ــم  ه ل الســماح  ــل  مقاب ــة،  القري ــي  أهال

ــك  كذل الســنوي،  ــم  ه محصول ــي  بجن

كفرشــيل  ــة  قري ــي  أهال ــى  عل فرضــت 

ــزن  ــة َم ــي قري ــى أهال /1000/ تنكــة وعل

/1500/ تنكــة. كمــا فرضــت امليليشــيات 

ــى كل شــجرة  ــي عل ــاوة /2/ دوالر أمريك إت

ــي بعــض القــرى  ــة أم ال( ف ــون )حامل ت زي

ــت...(. كفرزي ــف،  ل ل )ت ــل  مث

ــواء الســلطان  - فرضــت ميليشــيا »ل

ســليمان شــاه- العمشــات« املســيطرة 

ــاوة  ــد إت ــة شيه/شــيخ الحدي ــى ناحي عل

ــون مــن أمــالك  ت ــوج الزي ــى منت 15% عل

ى كل  رد املتواجدين، و /8/ دوالر عل ـ
ُ
الك

ــون )حامــل أم ال( مــن أمــالك  ت شــجرة زي

ــى عشــرات  ــن، عــدا االســتيالء عل الغائبي

ــا  ه آالف األشــجار بحجــة انتمــاء مالكي

ــى حــزب االتحــاد الديمقراطــي. إل

الســلطان  ــواء  »ل ميليشــيات   -

ــى قــرى  ــح« املســيطرة عل محمــد الفات

ــي،  وتحتان ــي  فوقان كــوركا  »معمــال، 

ــه«، تســلب نصــف  ــا، ســهول درومي عرب

ــدة  ــل عائ ــون ملحاصي ــت الزيت ــوج زي منت

ــو   - ول
ً
ــن قســرا ري ــن مهجَّ ــن غائبي ملواطني

ى ذلك  لوا أقرباء لهم، زد عل
ّ
كانوا قد وك

ــكات الفارغــة  تحميــل املالــك قيمــة التن

ــف  )4000 ل.س للواحــدة(، عــدا مصاري

القطــاف  وأجــور  ــة  الزراعي الخدمــة 

ــن  ــر مواطني جب
ُ
ــا. وت ــي يدفعه والنقــل الت

ى عصر محصول الزيتون للحقول  عل

ــي معاصــر  ا ف ــي تقــع ضمــن ســيطرته ت ال

محددة لتفرض عليهم أتاوى متفاوتة.

ــا  ه ــا ومــا حول ات ــة آفــراز- ماب ــي قري -ف

ــواء الشــمال« بســلب  تقــوم ميليشــيا »ل

ــن  ي ملواطن ــون  ت الزي محصــول  نصــف 

ــإدارة  ب ــم  ه ل ــاء  ألقرب ــن  ي موكل ــن  ي ب غائ

ــي اســتولت  ت ــم، عــدا الحقــول ال أمالكه

ــن  ي ب الغائ ــا  ه مالكي أن  بحجــة  ــا  ه ي عل

ــي حــزب االتحــاد الديمقراطــي. أعضــاء ف

ــواء  »ل ميليشــات  فرضــت   -

ــة آشــكان  ــى قري الوقــاص« املســيطرة عل

ــة تقــدر ب %15  ــي- جنديــرس ضريب غرب

ــي  أهال ــى  عل ــون  ت الزي محصــول  مــن 

ــة. ي لقر ا

املســلح  الحاجــز  عناصــر  تقــوم   -

ــل  ب ل ــا- ب ان ــدة كوت ل ــي مدخــل ب املوجــود ف

كل  ــة  حمول نصــف  ــى  عل باالســتيالء 

ثمــار  مــن  جــرار  أو  آب  ــك  ي ب ســيارة 

ــا مــن  الزيتــون، دون أن يتمكــن أصحابه

ــدى  ــم شــكوى ضدهــم ل ــم أو تقدي منعه

ــة. معني ســلطة  ــة  أي

أصحــاب  لجــأ  ــى  الفو�س وبســبب 

ــع  ي ب أو  املبكــر  القطــاف  ــى  إل ــون  ت الزي

ــم بالضمــان للتجــار بأثمــاٍن  ه محاصيل

 ،
ً
كامــال ســرقتها  مــن   

ً
ــا خوف ــدة،  زهي

نســبة  ــت 
َ
وقل ــدر  ه ال ــر  كث ــي  وبالتال

ــالل  االحت ســلطات  أن  ــث  حي ــت،  الزي

ــي   ف
ً
ــا ي ــة ال تتدخــل فعل ــس املحلي واملجال

ــى والســرقات والنهــب  وضــع حــٍد للفو�س

ــا،  ه ي ــل وتتســتر عل والســلب الواســع، ب

ــي، ودون أن يتجــرأ  دون أي رادع أخالق

ــم شــكوى  ــى تقدي ــي عل أحــد مــن األهال

ــم بطريقــٍة مــا. ضــد اللصــوص أم منعه

ــي  ــب اإلعالم ــٍب آخــر املكت ومــن جان

ــف  ــع وتجفي ــى »إن سياســة التجوي عل

ي سياسة قديمة  رد ه ـ
ُ
مصادر أرزاق الك

ــة  ــا الحكومــة التركي ــدة تنتهجه - جدي

ــٍر  ــي تقري ــوا«، وجــاء ف ــم أينمــا كان بحقه

ــه »منــذ احتــالل الجيــش التركي برفقة  ل

ــن  ــة ملنطقــة عفري ي امليليشــيات اإلرهاب

حركــة  ــى  عل جمــة  ــود  قي فــرض  ــم  ت

وإضعــاف  ــد  تبدي ــة  ولجه االقتصــاد 

ــن، مــن  ي ي مصــادر أرزاق الســكان األصل

ــي،  ــون كمصــدر رئي�س ت ــت الزي ــا زي ه بين

ــق  ــاك فري هن ــاوات،  ــب واإلت ه ن ال فعــدا 

ــرس-  جندي ــة  ن مدي ــي  ف مقــّره  ــي-  ترك

 )MIT( وبإشــراف االســتخبارات التركية

ــر مــن  ــى شــراء القســم األكب يســتحوذ عل

ــت  ــي كان ت ــت ويتحكــم بأســعاره ال الزي

للتنكــة  دوالر   /50-40/ ــن  ي ب ــراوح  ت ت

ــي( خــالل  الواحــدة )16 كيلوغــرام صاف

ي سبقت االحتالل، بينما  السنوات الت

ــي  ــن /20-٣0/ دوالر، ف ي ــح الســعر ب أصب

ــي الداخــل الســوري- خــارج  ــه ف ــن أن حي

النفوذ التركي يبلغ الضعف؛ وكإحدى 

ــا  ــب املمنهــج، وصلتن ه ن ــى ال ــل عل الدالئ

غوتينغــن  ــة  ن مدي مــن  ــدة  جدي صــورة 

ــوات  ــة لعب ي ــة نيدارزكســن األملان - والي

 )
ً
ــا ب ــر )1 كــغ تقري ت زيــت زيتــون حجــم 1 ل

ــال  جب ــون  ت زي ــت  »زي ــا  ه ي عل ــوب  مكت

ــاج  ت ــخ االن ــا وتاري ــن«- منشــأ تركي عفري

 /7.5/ ــض  ُمخفَّ وبســعر   2019/12/٣

ــورو=  ــورو، أي أن )16 كــغ×7.5= 120 ي ي

ســلب  ــى  عل ــٍد  تأكي ــي  ف دوالر(،   140

ى  ثروات عفرين وتمريرها عبر تركيا إل

األسواق األوربية... وباملقارنة بين سعر 

ــي األســواق  ــع ف ــن والبي الشــراء مــن عفري

ــار  االعتب ــن  بعي األخــذ  ومــع  ــة  ي األوروب

تكلفة الفلترة والتعبئة والنقل، يبقى 

ــن حجــم األرباح  ــر ويتبي هنــاك فــارق كبي

ــن مواســم  ــا م ــا تركي ه ــي تجني ــة الت ل الهائ

ــن«. ــي عفري ــون ف ت الزي

اعتقاالت متواصلة

ــة  املتواصل ــاكات  ه ت االن إطــار  ــي  ف

تســتمر  ــن،  عفري ســكان  بحــق 

الســكان  باعتقــال  ــالل  االحت ســلطات 

اإلدارة  مــع  العالقــة  ــم  ه ت ب ــن  ي ي األصل

إفــرادي  بشــكل  الســابقة،  ــة  ي الذات

ــده، حســيه و  ــي، ترن ــي قــرى )ميدانك ف

شوربة- مابتا، بعدينا ودومليا-راجو(، 

ــا/ ت ــدات )ماب ل ــت قــرى وب وحمــالت طال

كفرصفــرة،  قاســم-راجو،  ــي،  معبطل

شــملت  ــث  حي ــرس(،  جندي كــورا- 

ــي  معبطل ــس  مجل ــي  وموظف ــس  ي رئ

ــن  ي ــالل، وكان ب ــن االحت ــن م ــي املعي املحل

ــم املفــرج  ــم تغري ــن نســاء. وقــد ت ي املعتقل

ــة.  تركي ــرة  ي ل  )1500  -600( ـــ  ب ــم  ه عن

أقــدم   2020/10/10 ــخ  وبتاري

مســلحو ميليشــيا »الســلطان ســليمان 

ــة  ــى اختطــاف ثالث شــاه- العمشــات« عل

ي-  وســطان جقــال  ــة  قري مــن  ــن  ي ي مدن

)بطــال  وهــم:  ــد،  الحدي شيه/شــيخ 

ــي  ــي، عون ــي، حســن محمــد عل أحمــد عل

بعــد  ــم  ه عن وأفرجــت  أوســو(،  ــل  ي خل

ــرة  ي ــون ل ي ــة مل ي ــة مال ــن لقــاء فدي يومي

شــخص. كل  عــن  ســورية 

األمــن  قــام  2020/9/22م،  ــخ  وبتاري

ــة اســتنبول باعتقــال  ن ــي مدي ــي ف الترك

ــة  قري ــاء  ن أب مــن   
ً
شــخصا عشــر  أحــد 

بحجــة  ــرس،  جندي جومــه-  ــي  جقل

ــة الســابقة،  ي ــم مــع االدارة الذات ه تعامل

ــة  أي ــم  ه ل يكــن  ــم  ل هــؤالء  ــأن  ب  
ً
علمــا

ــي  ــم مقيمــون ف ه ــا، ومــن بين عالقــة معه

201٣م. عــام  ــذ  من اســتنبول 

حرق غابات وقطع أشجار

ــواء الوقــاص«  - قامــت ميليشــيا »ل

ــي-  ــة مروانيــة تحتان ــى قري املســيطرة عل

ــون  ت ــع /٣00/ شــجرة زي بقل ــرس  جندي

 
ً
قســرا ــن  هَجري

ُ
امل للشــقيقين  ــدة  عائ

»جبرائل و اسرافيل كيلو« من القرية، 

.
ً
ى منزلهما أيضا وكانت قد استولت عل

ــواء  »ل ميليشــيا  قامــت   -

ــدة  ل ب ــى  عل املســيطرة  ســمرقند« 

ــوم  ي عصــر  ــرس،  جندي كفرصفــرة- 

ــران  ي ن ــس2020/10/5، بإضــرام ال الخمي

ي  ــة )مــزار الشــيخ محمــد( شــمال ــي غاب ف

ــش  للجي مقــّر  ــا  ه بقرب ــي  ت وال ــة،  القري

ــي  خراب ــة  غاب ــي  ف ــك  وكذل ــي،  الترك

ــى  إل أدى  ممــا   ،)Xirabî Şexa( شــيخا 

احتراقها بشــكٍل كامل، دون أن تتحرك 

ــي  ــاع املدن الســلطات والدف

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ــه. إطفائ أجــل  مــن 

ــم إضــرام  ــخ 2020/10/10م، ت - بتاري

ي موقعين من جبل كالوشكي  النيران ف

ــك  ــى، وكذل ــرة ميدانك ــى بحي املطــل عل

ــل هــاوار،  ــة الشــرقية مــن جب ــي الجه ف

ــي الســابق،  بالقــرب مــن املركــز الحراج

ــرة  الظهي مــن  ــران  ي ن ال اســتمرت  ــث  حي

ــى املســاء. إل

قامــت   2020/10/2٣ ــخ  بتاري  -

ــران  ي ن ال بإضــرام  مســلحة  مجموعــة 

ــون« بالقــرب مــن  ــل »بارســه خات ــي جب ف

شــّرا. ــدو-  جن قســطل  ــة  قري

ى وفلتان فو�ض

ــة حســين  ــة »أمين ــت املواطن - توفي

ــان  ــي حن معمــو« زوجــة املواطــن »نظم

ــخ  بتاري »قاســم«  ــة  قري  - إســماعيل« 

ي  املشــاف إحــدى  ــي  ف 2020م،  ــول  ل أي  ٣0

ــا  ه ت ــي أصاب ت ــة، نتيجــة الجــراح ال التركي

ي تحت جرار كان  إثر انفجار لغم أر�س

ــدى  ــه الزوجــة، ل ب ــزوج وبجان يقــوده ال

ــة بالســاعة ٣0:7  ــي أرٍض زراعي مــروره ف

2020/10/1م. ــخ  بتاري  
ً
صباحــا

ــوٍة الصقــة،  - انفجــرت ســيارة بعب

ــخ 2020/10/1م، بالقــرب مــن دوار  بتاري

ــي شــارع  ــن، ف ــة عفري ــوروز داخــل مدين ن

ــة شــخصين  ــى إصاب ــالت، فــأدى إل الفي

ــة باملحالت  بجــروح وإلحــاق أضــرار مادي

ــة. ب القري

ــب،  ه ن ال ــى  عل ــازع  التن بســبب   -

ــواء  »ل ميليشــيا  مســلحو  ــق  أطل

ــخ 2020/10/6  صقــور الشــمال«، بتاري

ــا  ه ي وطفل امــرأة  ــى  عل ــي  الح الرصــاص 

ــوا  كان حمــاه  ــف  ري مســتقدمي  مــن 

ــي إحــدى حقــول  ف ــون  ت يقطفــون الزي

ــى  ــأدى إل ــل، ف ــة شــيخورز- بلب ــي قري أهال

ــى  ســعفوا إل
ُ
ــم بجــروح بليغــة، وأ ه ت إصاب

ــك  ل ــث أن ت ــة؛ حي ي التركي إحــدى املشــاف

معظــم  ــى  عل اســتولت  امليليشــيات 

ا  ي القرية الذين ُهجروا منه أمالك أهال

ــن. ــى عفري  وُمنعــوا مــن العــودة إل
ً
قســرا

ــاء  ن وأث  2020/10/1٣ ــخ  بتاري  -

ــور  ــن عب ي ي ــة مجموعــة مــن املدن محاول

الجندرمــة  أطلقــت  ــة  التركي الحــدود 

ــم، ممــا  ه ي ــي عل ــة الرصــاص الح التركي

القاصــر  واستشــهاد  ــل  مقت ــى  إل أدى 

املكــون  مــن  الحمــد  جمعــة  حســن 

ــرس. جندي ــة  ناحي ــي  أهال مــن  ــي  العرب

انتشــار  ــى  فو�س ظــل  ــي  ف  -

ــة  ي اإلرهاب امليليشــيات  ــرة  وكث الســالح 

ــوم  ي ــي  ف ــن،  ي ي املدن ــاة  بحي واســتهتارها 

ــي  ــد ف ــس 2020/10/29، وبالتحدي الخمي

 سقطت عدة 
ً
الساعة التاسعة صباحا

إحداهــا  إســكان،  ــة  قري ــى  عل ــف  قذائ

ــى  ــي باحــة املدرســة، فــأدت إل ســقطت ف

ــة أربعــة طــالب هــم: »رســول أحمــد  إصاب

ــان  ب وطال بكــرو«  ســوزان جمــال  بكــو، 

مســتقدمي  مــن   - ــد  فه ــة  ل عائ مــن 

أخــرى  وقذيفــة  ــزور،  ال ــر  دي ــة  ن مدي

املدرســة،  ــب  ــزل جان من ــى  ســقطت عل

 
ً
ــة أربعــة أشــخاص أيضــا ــى إصاب أدت إل

 ،
ً
ــا وهــم: املســنة عــواش جمــو /80/عام

ــة  ل ــة مــن عائ ــدة جمــو وزوجهــا، طفل خال

ــر بالذكــر  رســول شــكري جمــو. والجدي

ــى أن  ــة أكــدت عل ــي القري أن مصــادر ف

ــب  قــت مــن معســكر تدري طِل
ُ
ــف أ القذائ

 Hurşî( ي موقع حرش مله للمسلحين ف

ــة. ــة الشــمالية مــن القري Milê( بالجه

- بتاريخ 2020/20/26 حدث انفجار 

ــق  طري ــى  عل مفخخــة  ــة  ناري بدراجــة 

ــن،  عفري ــة  ن مدي وســط  ــرس،  جندي

ــة  وإصاب شــخصين  ــل  مقت ــى  إل فــأدى 

ــم نتمكــن مــن معرفــة  ــن بجــروح، ل آخري

أضــرار  وقــوع  ــى  إل  
ً
إضافــة أســمائهم، 

ــة. مادي

سرقات

ــواء الوقــاص«  - قامــت ميليشــيا »ل

ى قرية آنقله- شيه/شيخ  املسيطرة عل

ي  ي وضح النهار، بســلب حوال الحديد، ف

ــن(  ــون )البيري ت /20/ طــن عرجــوم الزي

ــار«  ــة »املخت ل ــدة لعائ مــن املعصــرة العائ

إذ  ــا،  ه أصحاب ــن  أعي أمــام  ــة،  القري ــي  ف

ــرة  ي ــي /1.5/ مليــون ل قــدر قيمتــه بحوال
ُ
ت

ســورية.

»أحــرار  ميليشــيات  قامــت   -

قــرى  ــي معظــم  ف املنتشــرة  الشــرقية« 

ــون  ي ــاوة /5/ مل ــة راجــو بفــرض إت ناحي

ــى مواطــن كــردي )م.ع.ج(  ــرة ســورية عل ي ل

ــه  وأجبرت ــة،  الناحي قــرى  إحــدى  ــي  ف

ــد بالخطــف  ــا تحــت التهدي ــى دفعه عل

بقطــاف  قــام  ــه  أن بحجــة  ــب،  والتعذي

ــب، رغــم  ــد لعمــه الغائ زيتــون حقــل عائ

الحــال. ميســور  ــه  وأن ــه،  ل تكليفــه 

انتهاكات أخرى

ســلطات  ي  مســاع إطــار  ــي  ف  -

ــالف  ت ــي وبمســاعدة االئ ــالل الترك االحت

ــم  معال ــر  ي لتغي ــي  االخوان الســوري 

ونشــر  ــة  الكردي ــن  عفري منطقــة 

تعــٍد واضــٍح  ــي  وف ــة،  ي العثمان الثقافــة 

ــة  الوطني الســيادة  ــى  عل ــح  وصري

باســم  دوار  تشــييد  ــم  ت الســورية، 

ــد عثمــان األول- مؤســس  »أرطغــرل« وال

الدولة العثمانية، بعد بلدة ميدانكي، 

ــي هــوري، وُرفــع  ــق النب ــي مفــرق طري ف

نشــرت  ــث  حي ــي،  الترك ــم  العل ــه  ي عل

ميليشــيا »فيلق الشــام« مقطع فيديو 

ــدوار. ال ــاح  افتت مراســم  عــن 

ــة اللغــة والثقافــة  ــي إطــار محارب - ف

ــدة  ــب الجدي ــع الكت ــة، بعــد توزي الكردي

ــي  ف ــة  ي االبتدائ ــة  املرحل طــالب  ــى  عل

ــة العــام  ــرس بداي ــة جندي ن مــدارس مدي

ــب  كتي ــا  ه بين وكان  ــد  الجدي ــي  الدرا�س

»اللغة الكردية«، تم سحبه من جميع 

ــع الكــرد  ــي خطــوة فاضحــة ملن الطــالب ف

ــه  في ــم  ت ي وقــٍت  ــي  ف ــم.  ه لغت ــم  تعل مــن 

ى كافة  فرض تعليم اللغة التركية وعل

املســتويات.

ــى  ــي عل ــب اإلعالم وقــد شــدد املكت

الســكان  أمــالك  ــى  عل االســتيالء  »إن 

ــون  ت الزي محصــول  وســرقة  ــرد  ـ
ُ
الك

مصــادر  وتجفيــف  قطــع  ومحــاوالت 

أرزاقهم من قبل امليليشــيات اإلرهابية 

ــة  ــي، بمثاب ــت الترك وتحــت إشــراف املي

جريمــة حــرب وجريمــة ضــد اإلنســانية 

ــا  ه مرتكبي محاكمــة  تســتوجب 

 
ً
جســيما  

ً
ــاكا ه ت ان ــر  ب وتعت ــم،  ه ومعاقبت

ــود  والعه ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان

بحقــوق  ــة  املعني ــة  ي الدول ــق  ي واملواث

ــة  الدول ــى  عل يتوجــب  إذ  االنســان، 

ــة  دول باعتبارهــا  ــا  ه ب ــزام  ت االل ــة  التركي

مــن  كجــزء  ــن  عفري ملنطقــة  ــالل  احت

أخــرى«. ــٍة  دول ــي  أرا�س

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

بســيارة  ــر  ي كب ــي  إرهاب ــر  تفجي وقــع 

ــاب  ب ال ــة  ن مدي وســط  مفخخــة، 

مــن  بالقــرب  ــب،  ي محافظــة حل شــمال

ــاء 2020/10/6،  ــر الثالث الكراجــات، ظهي

ــا  ــر مــن /20/ ضحاي ــى وقــوع أكث أدى إل

، وأضرار 
ً
ى وأكثر من ثمانين جريحا قتل

ــازل. واملن واملحــالت  بالســيارات  ــة  مادي

ــة  ــس ســوريا الديمقراطي ــد أدان مجل وق

ــر  عب ــي،  اإلرهاب العمــل  هــذا  »مســد« 

ــه:  في جــاء   ،2020/10/8 ــي  ف ــان  ي ب

ــة املتطرفــة  ي ــل األصول »نحمــل الفصائ

ــي  ت ــرات ال املســؤولية عــن هــذه التفجي

ــات متكــررة  ب ــا بعــد مطال ه ازدادت وتيرت

ــا  ه ــل بإخــالء مقرات مــن الســكان للفصائ

ــث  حي واملــدن،  القــرى  لخــارج  ــا  ه ونقل

ــح  ــة من ي مــن شــأن هــذه األعمــال اإلرهاب

ــز  ــل الفرصــة الســتعادة وتعزي الفصائ

ــة«. دورهــا وتواجدهــا داخــل املــدن املحتل

ــة  األممي ــات  »الهيئ ــس  املجل ودعــا 

لتشكيل لجان تحقيق دولية مختصة 

ــالزم  ال ــق  التحقي وإجــراء  ــي  للتق�س

ــف هــذه  وكشــف حقيقــة مــن يقــف خل

الفرصــة  إعطــاء  وعــدم  ــرات  التفجي

ــة املتطرفــة للبقــاء  ي ــل االصول للفصائ

ى  داخــل املــدن والقــرى وممارســتها لشــت

ــك  ل ت ســكان  بحــق  ــاكات  ه ت االن أشــكال 

املناطــق مــن خطــف وقتــل وســلب ونهــب 

ــن  ي ي ــر الســكان األصل ــكات وتهجي ل للمت

أبيــض  ــل  وت ــن  العي ــن وراس  مــن عفري

ــي  ت ال الســالح  ــى  فو�س ظاهــرة  ــاء  ه وإن

ــن  ي ي املدن ــؤرق  ي  
ً
ــا مزمن ــا  هاجًس ــت  ات ب

ــاك«. هن ــم  ه أمن ــدد  ه وي

وُيذكــر أن املناطــق الســورية الواقعــة 

ــي  الترك ــالل  االحت ســيطرة  تحــت 

ــي  الوطن ــش  »الجي وميليشــيات 

ــاب  ب وال واعــزاز  ــن  عفري الســوري«، 

ــي  ــن، ه ــل أبيــض ورأس العي وجرابلــس وت

ــرات باملفخخات،  ــر عرضــة للتفجي األكث

ــان  ت والفل ــى  الفو�س ــة  لحال  
ً
نظــرا

الجماعــات  وانتشــار  ــا،  ه في الســائدة 

والصــراع  ــال  واالقتت ــا،  ه في ــة  ي اإلرهاب

امليليشــيات. ــك  ل ت ــن  ي ب ــر  املتوات

تفجير إرهابي في مدينة الباب و »مسد« يدين
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الذكرى السنوية األوىل الحتالل منطقيت رأس العني وتل أبيض من قبل تركيا ومرتزقتها
ي  شــرق شــمال  ــي  ف ــة  آمن مناطــق 

 
ً
نســبيا  

ً
اســتقرارا شــهدت  ســوريا، 

ــش  ــي وتعاي ــة ملحوظــة، ســلٌم أهل وتنمي

ــه/ ي ــات؛ ســري كان ــف املكون ــن مختل ي ب

أبيــض،  ي/تل  ســب كــري  و  ــن  العي رأس 

ـ 9  ي ال اللتين استهدفهما عدواٌن غاشم ف

ــش  ــل الجي تشــرين األول 2019م، مــن قب

ــه مــن جماعــات ســورية  ــي ومرتزقت الترك

ــي الســوري(،  ــش الوطن مســلحة )الجي

ــي  ت ــار املأســاوية ال ــدات واآلث عــدا التهدي

الفــرات  وشــرق  ــج  منب مناطــق  ــا  ه تلقت

ــك والزال؛ عــاٌم   جــراء ذل
ً
ــا األخــرى عموم

ــن  ي ــن، ب ي ــي املنطقت ــى أهال قــاٍس مــرَّ عل

ــات،  وذكري ــكات  ل وممت ــاب  أحب فقــدان 

ــم  فه القســرية،  والهجــرة  والتشــرد 

إنســانية  ظــروف  ــي  ف ــوم  ي ال يعيشــون 

ومســمع  مــرأى  أمــام  وقاســية،  ــة  صعب

ــي، واملنظمــات اإلنســانية  املجتمــع الدول

ي الدفاع عن حقوق اإلنسان. ي تّدع الت

اتفــاق  بعــد  العــدوان  ذاك  جــاء 

ـــ  ب ى  تســم مــا  بإنشــاء  ــي  ترك ــي –  أمريك

باســتخدام   ،
ً
ــا تان به ــة«  آمن »منطقــة 

ــوف األســلحة، واملحرمــة  ــف صن مختل

، بينمــا 
ً
 وجــوا

ً
ــرا ، بالهجــوم ب

ً
ــا ي ــا دول ه من

ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات  ــدت  أب

ر 
ًّ
وســط ــة،  ي بطول  

ً
مقاومــة »قســد« 

ــوه مالحــم الفــداء، وســط التفــاف  ل مقات

عــام  رأي  وتضامــن  شــعبية  ــة  ومحب

ــة  ي وبرملان سياســية  وأوســاط  ــي  عالم

ــي  بحكومت حــدا  ممــا  ــدة،  عدي ــة  ي غرب

وعقــد  للتحــرك  وموســكو  واشــنطن 

ــى  عل كل  ــا،  تركي مــع  ــة  ي ثنائ اتفاقــات 

ــار  ن ــى وقــف إطــالق ال حــدى، أفضــت إل

ــي 18 تشــرين األول 2019م، وبالنتيجــة  ف

ــل أبيــض(  ــن و ت ــالل )رأس العي ــم احت ت

ي سوريا بطول 145كم   كجزء من أرا�س

الشــريط  بمحــاذاة  ٣0كــم،  وعمــق 

ــا وعمــق كــم شــمال  الحــدودي مــع تركي

.M4 ــي  الدول ــق  طري

و  ــدة  »الوحـ ــي  حزب أصــدر  وقــد 

ــذه  ه ب ــي ســوريا  ف ــن  ي الكردي ــي«  التقدم

ــي  ف العــام  ــرأي  ال ــى  إل  
ً
ــا بيان املناســبة 

2020/10/8، أكدا فيه أن لتركيا أهداف 

ــي ســوريا،  ــة ف ي ــات توســعية عدوان وغاي

ــن  ــالل مناطــق »عفري ــا مــن احت ه ت وغاي

ورأس العين وتل أبيض« وقبلها »الباب 

ــع أوصــال  ــي تقطي ــس« ه ل واعــزاز وجراب

ــا  ــا عــن بعضه ه ــة وفصل املناطــق الكردي

ــي  ــر الديمغراف ي البعــض وإحــداث التغي

ــي هــذه املناطــق. ف

اســتمرار  »إن  ــان:  البي ــي  ف وجــاء 

ــة  الكردي للمناطــق  ــي  الترك ــالل  االحت

ــى  إل ــى  ترق الالإنســانية  وممارســاتها 

واســتمرارها  حــرب،  ــم  جرائ مســتوى 

الكــرد،  ضــد  ــة  ي العدائ ا  سياســاته ــي  ف

ــن واآلخــر بإطــالق  ــن الحي ي ــوم ب ــث تق حي

ــرة  دائ بتوســيع  ــح  والتلوي ــدات  التهدي

احتاللها ملناطق أخرى من شمال شرق 

ــي إطــار ممارســة  ــدرج ف ن ســوريا ، إنمــا ي

شــعبنا«. ضــد  ــي  النف�س اإلرهــاب 

ــة  ي الدول القــوى  ــان  الحزب وناشــد 

املتحــدة  ــات  الوالي خاصــة  ــى،  العظم

ــة،  االتحادي وروســيا  ــة  االمريكي

واإلنســانية،  ــة  الحقوقي واملنظمــات 

ــم،  العال ــي  ف ــة  والحري الســلم  وقــوى 

ــوض  ه ن وال بمســؤولياتها  ــام  للقي

واإلنســانية  السياســية  ــا  بمهامه

املشــردة،  األســر  آالف  ــر  مصي ــال  حي

مناطــق  ــى  إل ــم  ه إعادت ــى  عل والعمــل 

ــاة  ــة، ومحاســبة الجن ي ســكناهم األصل

ــي وفــق  ــون الدول ــى القان ــن عل املتجاوزي

ــق األمــم املتحــدة وشــرعة  ــادئ ومواثي مب

مــن  العمــل  ــك  حقــوق االنســان، وكذل

ــي األزمــة  ــي ينه أجــل إيجــاد حــل سيا�س

ــا  ــذ م ــة واملســتمرة من الســورية املتفاقم

 
ً
يقــارب عقــد مــن الزمــن، ويضــع حــدا

ــي كافــة أشــكال  ــاة الســوريين، وينه ملعان

الســورية. ــي  لألرا�س ــالل  االحت

منظمــة   /76/ ــا  ه جهت ومــن 

ســورية،  ــة  وإعالمي ــة  ي ومدن ــة  حقوقي

والدراســات  لالستشــارات  )آســو  ــا  ه بين

ــة  الكردي ــة  اللجن االســتراتيجية، 

املرصــد  )راصــد(،  اإلنســان  لحقــوق 

املنظمــة  اإلنســان،  لحقــوق  الســوري 

الحــروب  ــا  ضحاي ــة  لرعاي ــة  ي الدول

لحقــوق  ــة  الكردي املنظمــة  والكــوارث، 

ــة  الهيئ  ،)DAD( ســوريا  ــي  ف اإلنســان 

رســالة  وجهــت  ــة(،  الكردي ــة  ي القانون

ــو  ي )أنطون مــن  ــى كٍل  إل املناســبة  ــذه  ه ب

لألمــِم  العــام  ــن  األمي ــش  غوتيري

ــى  ــل املمثــل األعل املّتحــدة، جوزيــب بوري

ــة  ــي للشــؤون الخارجي لالتحــاد األوروب

بيدرســون  ــر  غي ــة،  األمني والسياســة 

ــى  إل الخــاص  املّتحــدة  األمــم  مبعــوث 

ــّوات  ــا »اســتمراَر الق ه ــت في ســوريا(؛ أدان

ــة  ي ــل املتطرفــة املوال ــة والفصائ التركّي

ــة  ــادِة العرقّي ــات اإلب ّي ــذ عمل ــا بتنفي ه ل

ــن العــّزل  ــة واســتهداف املدنيي والجماعّي

ــالل  ــم واحت ه ب ــم وتعذي ه ــم وقتل وخطفه

ــّي  الدول املجتمــِع  ــت  ب وطال ــم«،  مدنه

مــات 
ّ
ومنظ املّتحــدة  األمــِم  ووكاالت 

»بدوِرهــا  ــام  للقي ــّي،  األورب االتحــاِد 

ــة  التركّي الحكومــِة  ــى  عل الضغــِط  ــي  ف

ــاكات  ه ت االن هــذه  إيقــاف  أجــل  مــن 

بشــكٍل  اإلنســان  لحقــوق  الصارخــة 

ــى  عل ــل  والعَم مشــروط،  ــر  وغي فــوري 

ــاكات،  ه ت االن هــذه  تكــرار  عــدم  ضمــاِن 

ــكات  ل مت
ُ
امل ــى  عل الحفــاظ  وضمــان 

ــه/  ــي ســري كانيي ــن ف ي ي الخاّصــة للمدن

أبيــض«،  ي/تل  ســب وكــري  ــن  العي رأس 

املجتمــع  مــن  »تتوقــع  ــا  ه أن ــت  وقال

ــى مــن  ــر الحــّد األدن ــّي ضمــاَن توفي الدول

ــي شــمال  ــة ف
ّ
ل ــي املناطــق املحت األمــان ف

ــٍق مســتقّل  ــِح تحقي ي ســوريا، وفت وشــرق

ــن  ي ي ــن، إلنقــاِذ املدن ومحاســبِة املتورطي

بســبب  محققــة  إنســانّية  كــوارث  مــن 

ــا. وذلــك  ه ي ــة و مــن يوال املمارســات التركّي

ــع واملمارســات الشــنيعة  اســتنادا للوقائ

ــة  ــر اللجن ــى تقري ــك إل ــى االرض وكذل عل

بســوريا«.  ــة  ّي املعن ة 
ّ
املســتقل ــة  ّي الدول

ــة  التركّي الحكومــِة   
ّ

»حــث ــى  إل  
ً
إضافــة

ــون  القان ــد  بقواِع ــام  ّت ال ــزام  ت االل ــى  عل

ــن  ي ي املدن ــب  وتجني ّي،  اإلنســان ــّي  الدول

ة،  العســكرّي ــا  ه عمليات ــر  مخاِط ــة 
ّ
كاف

ــِم  تقدي ــى  عل والَعمــل   ،
ً
فــورا ــا  ووقفه

ــي  ت َن مدي ــرِي  ملهّج ــة  العاجل ســاعدة 
ُ
امل

ي/ ــري ســب ــن وك ــه/ رأس العي ســري كانيي

ــا«. وخاِرجه ســوريا  ــَل  داِخ أبيــض  ــل  ت

ي الرسالة: إن الجيش التركي  وجاء ف

ــة الســورية التابعــة  ــل املتطرف والفصاِئ

 باســم » الجيــش 
ً
ا عــرف رســمّي

ُ
ــي ت ــه والت ل

ــاكات  ه ت ان ــي الســورّي« قــد قامــوا ب الوطن

العــّزل،  ــن  ي ي املدن اســتهدفت  جســيمة 

ــة  ّي ميدان إعــدام  ــات  ّي عمل وشــِملت 

واســتهداٍف  ــر  وتهجي ــداء  واعت وخطــف 

ــة  ّي الطب واملرافــق  ــَز  للمراِك ــّي  مدفع

ــاء  وهجمــات عشــوائّية اســتهدفت األحي

املؤّسســات  ــة 
ّ
كاف ــت  ل

ّ
وعط الســكنّية 

قــت 
ّ
وث وقــد  ــن،  ي املدينت ــي  ف ــة  الخدمّي

ــة الســامية لحقــوِق اإلنســان،  املفوضّي

 
ً
ــة، بعضــا ّي مــة العفــو الدول

ّ
وكذلــك منظ

ــدرج تحــت  ن ــي ت ت
ّ
ــم وال مــن هــذه الجرائ

الحــرب«. ــم  »جراِئ توصيــف 

ــة  التركّي القــّوات  أن  ــى  إل وأشــارت 

ــاِف  ــت بإيق ــا، قام ــة له ّي ــل املوال والفصاِئ

ــي  ــوك ف ــاه عل ــة مي
ّ
ــاه مــن محط ضــّخ املي

ــه/  ــِة ســري كانيي ن ّي ملدي ــرق
ّ

ــِف الش الري

ــكة  الحّس ــِة  ن مدي ــى  إل ــن  العي رأُس 

ــاِت  ي بعمل ــت  قاَم أن  وســَبق  ــا،  ه اِف وأري

ِر شــباط/فبراير  ــي أشــُه ــِررة ف
ّ
تك قطــٍع ُم

وتمــوز/  ونيســان/أبريل  مــارس  وآذار/ 

ــو. ي يول

ميليشــيات  متزعــم  شــقرا  أبــو  )حاتــم 

 ،2019 األول  ترشيــن  الرشقيــة«-  »أحــرار 

قاتــل الشــهيدة هفريــن خلــف ومرافقيهــا، 

ــس - متزعــم  ــة: ســليم إدري والصــورة الثاني

»الجيــش الوطنــي الســوري« ووزيــر الدفــاع 

ــة،  ــة الســورية املؤقت ــا تســمى الحكوم يف م

ــقرا،(. ــو ش ــب أب بجان
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/22/ منظمة تقدم مذكرة احتجاجية حول سرقات مواسم عفرين، إىل األمني العام لألمم املتحدة ورئاسة االحتاد األورويب
2020/10/18م،  ــخ  بتاري ــا  ي أملان مــن 

ــة  ي وَجهــت /22/ منظمــة إنســانية ومدن

ــة  ــة ســورية مذكــرة احتجاجي وحقوقي

ــن العــام لألمــم املتحــدة  ــى الســيد األمي إل

حــول  ــي  األوروب االتحــاد  ورئاســة 

ــي منطقــة  ــة ف ســرقات املواســم الزراعي

مــن مصــادر  ــا  ه ي أهال ــن وحرمــان  عفري

إذ  ــم.  ه ي عل ــاوى  األت وفــرض  ــم  أرزاقه

ــكل  ــي األســلحة ب ــى أن حامل أكــدت عل

ــالل  ــذ احت تشــكيالتهم العســكرية- من

ــاوات وســرقة  ــدأت بفــرض األت ــن- ب عفري

ســكان  ــع  ومن ــون  ت الزي محصــول 

ــم  ه مــن أراضي مــن االســتفادة  املنطقــة 

ومزارعهم وحقولهم ومواردها. وأشارت 

بكافــة  األشــجار  قطــع  أعمــال  ــى  إل

ــا  ــون( وبيعه ت ــة والزي ــا )الحراجي أنواعه

ــدات املجــاورة  ــن والبل ــي عفري كحطــب ف

ــب  وتخري ــات  الغاب حــرق  ــك  وكذل ــا  ه ل

ــى مــن  ــر مــن تبق ــدف تهجي الطبيعــة، به

مخطــط  ومتابعــة  ــن  ي ي األصل الســكان 

ــذي  ال ــي  الديمغراف ــر  ي التغي مشــروع 

ــا. تركي تنتهجــه 

ــات  ي عمل تجــري  ــه  أن »ب وأوضحــت 

ــي  ــى مالك ــاوات عل فــرض الرســوم واإلت

ــة  ــدوالر أو بالعمل ال ــون ب ت أشــجار الزي

ــي  ت ال الجــرارات  ــى  عل  
ً
وأيضــا ــة  التركي

املعاصــر  ــى  عل ــك  وكذل املوســم  تنقــل 

ــى  ــي تســتخرج الزيــت، بحيــث ال يتبق الت

ــيء مــن املحصــول للفــالح املســكين،  �س

ــب أو  ــم مصــادرة أمــالك الغائ ت  ت
ً
وأيضــا

النازح بالكامل، ويجري منح قسم منها 

ــن...  ــي عفري ــن واملســتوطنين ف للوافدي

ــر( هــو  ت ل ــت )16  الزي ــوة  وأن ســعر عب

ــا  ه ب تهري ــم  ت ي بينمــا  فقــط(  دوالر   18(

ــة،  ي خيال بأســعار  ــا  وبيعه ــا  تركي ــى  إل

ــة املســؤولة  ــي الجه ــا ه بالرغــم أن تركي

ــة«. ي العمل ــك  ل ت مــن  واملســتفيدة 

»املنظمــات   
ً
أيضــا ــت  ب وطال

ــة الوقــف العاجــل  ــة للعمــل بغي ي الدول

ــة  الدول ــا  ه ترتكب ــي  ت ال ــاكات  ه ت لالن

ــة التابعــة  ي ــل اإلرهاب ــة والفصائ التركي

ــي تخضــع  ت ــي املناطــق ال ــا بحــق أهال ه ل

ى »إنهاء االحتالل  لسيطرتها«، ودعت إل

والعاجــل  الفــوري  والتحــرك  ــي  الترك

نحــو كل مــا مــن شــأنه وقــف مــا يجــري 

ــع التشــكيالت املســلحة...  وإخــراج جمي

ــى  إل ــق  الحقائ ــي  تق�س لجــان  وإرســال 

ي  ســب وكــري  ــة  ي كان وســري  ــن  عفري

ــة لحفــظ  ي ــل ابيــض( ونشــر قــوة دول )ت

ــة وإرســال  ــي املناطــق الكوردي الســالم ف

ــة  والطبي اإلنســانية  املســاعدات 

ــق لعــودة  ــح الطري ــي وفت وبإشــراف أمم

ديارهــم«. ــى  إل ــن  ي ي األصل الســكان 

املوقعــة:  املنظمــات  ــن  ي ب مــن  وكان 

ــة للدفــاع عــن حقــوق  ــة الكردي الجمعي

ــا،  ن ــي النمســا، مؤسســة ايزدي اإلنســان ف

منظمــة  ــة،  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ

)مــاف(،  ســوريا  ــي  ف اإلنســان  حقــوق 

واألبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

ــا. ي أملان  – ــة  ي القانون

ندوة سياسية في قامشلو وأخرى في تربه سبي
ــوم الجمعــة 2020/10/2م، أقامــت  ي

ــدة  الوحـ لحــزب  قامشــلو  منظمــة 

ي(، ندوة سياسية ألعضائها؛ بعد  )يكيت

ــي  ــل نوشــين بيجرمان ــب مــن قب الترحي

أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  والوقــوف 

ــات محمــد عضــو  الشــهداء، تحــدث خب

آخــر  عــن  للحــزب  السياســية  ــة  اللجن

السياســية  واملســتجدات  التطــورات 

الســوري  ــي  الوطن ــد  الصعي ــى  عل

ــة –  واملعارضــة وحــول الحــوارات الكردي

ــث  ــع، حي ــة، وغيرهــا مــن مواضي الكردي

شــارك الحضور بمداخالتهم وأســئلتهم 

ــدوة. ن ــاء ال ــي إغن ف

ــي  ــات محمــد قــد حاضــر ف وكان خب

ندوة أخرى يوم الخميس 2020/10/1م، 

ي«  ســب ــه  »ترب منظمــة  ــا  ه عقدت

 عن مجمل األوضاع 
ً
ا ألعضائها، متحدث

املختلفــة؛  واملســتجدات  السياســية 

 
ً
ــا  ملداخــالت الحضــور ومجيب

ً
مســتمعا

أســئلتهم. ــى  عل

ــع  ــة مــن الفــزع والهل ــى حال ممــا أدى إل

ــن باملنطقــة،  ــن املتواجدي ي ــن املواطن ي ب

ــق  ــوات الشــرطة بتطوي ــوم ق ــل أن تق قب

ــى املجــرم  ــكان وإطــالق الرصــاص عل امل

ــك بعــد أن عــرض املــدّرس  ــه. وذل ل وقت

ــة  كاريكاتوري  
ً
رســوما ــذه  تالمي ــى  عل

ــس  ي ــث قــال الرئ ــي محمــد، حي عــن النب

إن  ماكــرون،  ــل  إيمانوي ــي  الفرن�س

ي مدبر«، كان  حادث الذبح »عمل إرهاب

ــر. وقــال:  ي ــة التعب يســتهدف ضــرب حري

ــن...  ــا تقــف مــع املعلمي ه ــالد بأكمل ب »ال

فرنســا...  يقســموا  ــن  ل ــون  ي اإلرهاب

ــرز. ت ــن تنتصــر«- حســب روي ــة ل الظالمي

الفرنســية،  ــس  ي ن ــة  ن مدي ــي  وف

األول  تشــرين   29 ــس  الخمي ــاح  صب

ــردام،  2020م، بالقــرب مــن كنيســة نوت

ــة أشــخاص-  ــل ثالث ــى قت أقــدم رجــل عل

ــة عشــرات آخرين  - وإصاب
ً
أحدهــم ذبحــا

فتحــت  ــث  حي بســكين،  الهجــوم  ــي  ف

ــي  ف  
ً
تحقيقــا اإلرهــاب  مكافحــة  ــة  نياب

ــل مرتبطــة  ــة قت ــل ومحاول ــة قت ي »عمل

أشــرار  ــة  وعصاب ــة  ي إرهاب بمنظمــة 

ــة«. وأشــارت الســلطات  ــة إجرامي ي إرهاب

ــى  ُيدع املهاجــم  أن  ــى  إل الفرنســية 

ــى  ، جــاء إل
ً
إبراهيــم العيســاوي /21/عامــا

ــة  ــر رحل ــا، عب ي  مــن إيطال
ً
ــا فرنســا قادم

صفاقــس  ــة  ن مدي مــن  ســرية  هجــرة 

ــي بعــدة  ــب الجان ــث أصي التونســية، حي

ــه  ي عل الشــرطة  ــا  ه أطلقت رصاصــات 

ــى  إل إســعافه  ــم  وت الكنيســة  داخــل 

ــي، تحــت حراســة مشــددة،  مشــفى محل

ــي  ــت فرنســا درجــة التأهــب األمن ن وأعل

ــس ماكــرون  ي الرئ ــالد، ووصــف  ب ال ــي  ف

ــي إســالمي«.  ــه »هجــوم إرهاب أن الحــادث ب

دول  مــن  ــد  التندي ــات  بيان ــت  توال إذ 

ــكان  ي والفات ــي  األورب واالتحــاد  ــدة  عدي

وغيرهــا. املتحــدة  واألمــم  واألزهــر 

ــس قــد شــهدت  ي ــة ن ن ُيذكــر أن مدي

ــة  ي ــة إرهاب ي مســاء 14 تمــوز 2016 عمل

 /٣1/ بوهــالل  ــج  لحوي محمــد  نفذهــا 

ــي، إذ  ــه، مــن أصــل تون�س ــي حين  ف
ً
ــا عام

ــوم  ي ال ــن ب ي قــام بدهــس جمــوع املحتفل

ى مقتل  ي بسيارة شاحنة، أدى إل الوطن

وجــرح  أطفــال  ــم  ه بين  ،
ً
شــخصا  /84/

العشرات حالة /18/ منهم خطرة، وقد 

 بجــراح 
ً
ــب نحــو خمســين شــخصا أصي

الشــرطة  ــه  ل تقت أن  ــل  قب طفيفــة، 

لفرنســية. ا

ــا  أوروب ــا  منظمت وأصــدرت  هــذا، 

ــدة«  الوحـ و  ــي  »التقدم ــي  لحزب

تضامــن  ــة  برقي ســوريا  ــي  ف ــن  ي الكردي

جــاء  الفرنســية،  ــة  الجمهوري مــع 

الهجمــات  ــع  نتاب ــغ  ال ب ــق  »بقل ــا:  ه في

ــي فرنســا هــذه  ــي وقعــت ف ت ــة ال ي اإلرهاب

ــون  ــا مواطن ه ــي راح ضحيت ت ــام، وال األي

فرنســيون مســاملون يخدمــون بلدهــم 

مســلم  ــن  ي ب ــز  ي تمي دون  ــم  ه ومواطني

ــا عــن  رت ــن وملحــد«. وعّب ي، مؤم ومســيح

ــة،  ي اإلرهاب الهجمــات  ــك  لتل إدانتيهمــا 

ــي ومــع  والتعاطــف مــع الشــعب الفرن�س

ــك عــن  ــاء، وكذل ــا األبري ــي الضحاي أهال

ــة فرنســا ضــد  مــع جمهوري التضامــن 

الهجمــة السياســية املترافقــة، ورفــض 

خطــاب الكراهيــة مــن قبــل السياســيين 

حــق  ــى  عل ــن  ي مؤكدت املتشــددين، 

ــات العامــة  ــي الدفــاع عــن الحري فرنســا ف

ــورة  ث ل ــة ل ل ــم األصي ــا وعــن القي ه ملواطني

ــة واملســاواة  ــة بالحري الفرنســية املتمثل

واألخــوة.

عمليات إرهابية ... تتمة
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نساء مغيبات قسراً في سجون االحتالل التركي والميليشيات الموالية له

ــو منشــور-  كان مشــهد- مقطــع فيدي

ــات  مخفي ســجينات  نســاء  خــروج 

الســنتين،  يقــارب  مــا  ــذ  من  
ً
قســرا

»فرقــة  مليليشــيا  ــي  رئي�س مقــٍر  مــن 

)مقــّر  ــن  عفري ــة  ن بمدي الحمــزات« 

ــة  بداي  -)
ً
ســابقا األســايش  ــة  مديري

ــي  ف  
ً
ــا  ومؤمل

ً
ــة، فاضحــا حــرش املحمودي

اندلعــت  اشــتباكاٍت  ــر  إث الوقــت،  ذات 

ــش اإلســالم«  ــن ميليشــيا »جي ي ــا وب ه بين

مــع  ــي-  واللوات 2020/5/28م،  ــخ  بتاري

ــن بالتواطــؤ  ــد إخفائه عي
ُ
ــع- أ ــل رضي طف

ى »الشــرطة العســكرية«  ــن مــا تســم ي ب

االســتخبارات  بإشــراف  »الحمــزات«  و 

.
ً
ــوال مجه مصيرهــن  ــزال  والي ــة،  التركي

هذا وأطلق /10/ منظمات حقوقية 

وناشــدت  اســتغاثة  ــداء  ن ــة  ي ومدن

ــة  الحقوقي ــة  ي الدول املنظمــات  »كافــة 

حقــوق  مجــال  ــي  ف ــة  العامل ــة  ي واملدن

ــرأة خاصــة للخــروج   وامل
ً
االنســان عامــة

مــن الصمــت والتحــرك الفــوري وبقــوة 

ــق  ي واملواث ــن  ي القوان ــه  ي تمل مــا  وفــق 

والعهــود الدوليــة واإلنســانية والضغط 

عــن  للكشــف  ــة  التركي ــة  الدول ــى  عل

 
ً
قســرا ــات  واملغيب املختطفــات  ــر  مصي

ــي  ف ســواء  وجــدوا  أينمــا  واملعتقــالت 

ــل املســلحة  ســجونها أو ســجون الفصائ

ــة  ــا وإجــراء محاكمــات عادل ه التابعــة ل

الحــرب  ــم  جرائ ــي  مرتكب ومحاســبة 

ــة  وحماي اإلنســانية  ضــد  ــم  والجرائ

ــن، وطالبــت  ــي عفري ــن ف ــن املتبقي املدنيي

ــة  التركي القــوات  كافــة  »انســحاب  ـــ  ب

والفصائل املسلحة التابعة لها وتأمين 

ــى   إل
ً
ــن قســرا ــة لكافــة املهجري عــودة آمن

ــزم لســالمتهم  ل ي ــن مــا  ــم وتأمي ه منطقت

واســتقرارهم«.

ـــ  ــداء املــؤرخ ب ن ــي ذاك ال وقــد جــاء ف

2020/10/28م، املنشــور باســم )املرصــد 

ــة  الهيئ االنســان،  لحقــوق  الســوري 

حقــوق  منظمــة  ــة،  الكردي ــة  ي القانون

ــا  ن ــرة، منظمــة آنتي ــي الجزي ف االنســان 

حقــوق  منظمــة  ــا،  بلجيكي ــي  ف كــردي 

ــة  ــن – ســوريا، منظم ــي عفري االنســان ف

ــا،  أورب ــي  ف الكــردي  ــي  املدن املجتمــع 

ــرأة  امل ــة حقــوق  األبحــاث وحماي مركــز 

ــة –  ــادر دفــاع الحقوقي ــي ســوريا، مب ف

ــي  ف ــة  الكردي ــي  هيف ــة  جمعي ســوريا، 

ــي  ــاكات ف ه ت ــق االن ي ــا، مركــز توث بلجيكي

ســوريا(: شــمال 

ــة  ــم املرتكب ــاكات والجرائ ه ت »إن االن

ــن  عفري منطقــة  ــي  ف النســاء  بحــق 

 
ً
ــا ــدة باســتمرار يوم ــي متزاي مســتمرة وه

ــات  ي ــت االحصائ ــث وصل ــوم، حي بعــد ي

ــات  ــرة ألعــداد املختطفــات واملغيب األخي

ــي  الترك ــالل  االحت ســجون  ــي  ف  
ً
قســرا

ــل الســورية املســلحة التابعــة  والفصائ

مختطفــة،   /1000/ عــن  ــد  يزي ــا  مل ــه  ل

لقــاء  ــن  بعضه ســراح  إطــالق  ــم  ت وقــد 

ــل  ــل الفصائ ــة مــن قب ــة معين ي فــدى مال

ــل  قب مــن  ــة  املادي والغرامــات  املســلحة 

ــزال  ي ومــا  ــي،  الترك ــالل  االحت محاكــم 

مختطفــة   /400/ مــن  ــر  أكث ــر  مصي

ــك  ل ت وخاصــة  اآلن،  ــى  حت  
ً
ــوال مجه

ــي  ف  
ً
مؤخــرا ــرن  ظه ــي  اللوات النســوة 

ــن  ه ي ــر عل ث ــي ُع ــزات واللوات ســجون الحم

ــل  الفصي ــن  ي ب جــرت  اشــتباكات  بعــد 

املذكور وعناصر مســلحة من الغوطة، 

ــل  فصي ــى  إل تســليمهن  ــم  ت وبعدهــا 

ــدوره قــام  ــذي ب الشــرطة العســكرية وال

ــل الحمــزات، رغــم  ــى فصي ــن إل ه بإعادت

ــي  ــي الترك ــي املختطفــات بالوال لقــاء أهال

ــم  ــه ل ي إلطــالق ســراحهن، إال أن والســع

ى أرض الواقع، إضافة  يء عل يتحقق �س

ــم  ــن مــن قبــل ذويه ــارة البعــض منه ــى زي إل

ــن،  عفري ــة  ن بمدي ــه  معرات ســجن  ــي  ف

ا،  يعشــنه ــي  ت ال ــاة  املعان صــورة  ونقــل 

ــأي وســيلة  ــم بإخراجهــم ب ومطالبــة ذويه

ي يتعرضن لها  كانت لســوء املعاملة الت

 
ً
ــد األمــر ســوءا ضمــن الســجن، وممــا يزي

ــة  مرحل ــى  إل املختطفــات  ذوي  وصــول 

يحظر عليهم السؤال عن مختطفيهم، 

ــيء ومجهــول لتلــك  ــر �س ممــا ينــذر بمصي

إن   
ً
تعســفيا واملعتقــالت  املختطفــات 

ــر«. ي التعب صــح 

منتدى »بيل« للشباب... فعاليات ونقاشات
األول  تشــرين   17 الســبت  ــوم  ي

ــم  اختت قامشــلو،  ــة  ن مدي ــي  ف 2020م، 

ــل للشــباب 2020م، بمشــاركة  ــدى بي منت

ــف  مختل ومــن  شــابة،  شــاب/   /190/

ــي،  ان »كوب ســوريا  ي  شــرق شــمال  مــدن 

ــه،  ي كان ســري  درباســية،  الحســكة، 

ــه  ترب ــس،  حمي ــل  ت قامشــلو،  عامــودا، 

ــي،  لك ــي  ــالن، كرك آغــا، رمي ي، جــل  ســب

ــرك«. دي

ــس  ــوم الخمي ــه، ي ــدأت فعاليات إذ ب

مجموعــات  ــر  عب األول،  تشــرين   15

ــش  العي ــز  تعزي حــول  مركــزة  نقــاش 

املنطقــة،  ــي  ف الســالم  ــاء  ن وب املشــترك 

ــي أطــر سياســية ورجــال  بحضــور ممثل

شــباب. ونشــطاء  ــن  دي

ــر  وعب ــي  الثان يومــه  ــي  ف وتطــرق 

ــر  مجموعــات نقــاش مركــزة حــول التغيي

مــن  ــك،  وكذل ــزوح.  ن وال ــي  الديموغراف

ــز  التركي ــم  ت عمــل  مجموعــات  خــالل 

ــة خطــاب  ــي مواجه ــى دور الشــباب ف عل

ــى  ــا عل ــر جائحــة كورون ي أث ــة، وت الكراهي

ــا. والتكنولوجي والشــباب  املنطقــة، 

ــي  ــدى بنســخته ف ــاول املنت ن بينمــا ت

ــة  ــى البيئ ــر الحــرب عل ي أث ــر، ت يومــه األخي

املنطقــة،  ــي  ف ــي  االجتماع والتماســك 

مجموعــات  ــر  عب ــات  ي الفعال ــم  لتختت

ــي 2250، ودور  عمــل حــول القــرار األمم

ــاء الســالم. ن ــي ب الشــباب ف

 أن املنتــدى هــو حــدث ســنوي، 
ً
علمــا

ــالث نســخ، عــام 2016   ث
ً
ــه ســابقا ُعقــد من

قامشــلو،  ــي  ف  2018 عــام  قامشــلو،  ــي  ف

ــي الحســكة.   2019 ف

عضــو  محمــد  ــات  خب شــارك  وقــد 

ــدة  الوحـ لحــزب  السياســية  ــة  اللجن

ــل  ي كبرئ مــن  كٍل  ــب  جان ــى  إل ــي(  )يكيت

ــة  الخارجي العالقــات  مســؤول  ــة  كوري

مــال  روهــات  و  ــة  اآلثوري املنظمــة  ــي  ف

ــب  للمكت املشــتركة  الرئيســة  ــل  ي خل

االتحــاد  لحــزب  ــي  الديبلوما�س

الديمقراطي واإلعالمية سولين محمد 

ــوم األول حــول  ي ــي مناقشــات ال ــن، ف أمي

ــاء الســالم  ن ــش املشــترك وب ــز العي تعزي

ــة  ــى أهمي ــث ركــزوا عل ــي املنطقــة. حي ف

ــز  تعزي ــي  ف -الكــردي  الكــردي  الحــوار 

ــالل  االحت ــات  تداعي ــي،  األهل الســلم 

ــى التماســك  ــم داعــش عل ــي وتنظي الترك

وسياســة  املنطقــة،  ــي  ف ــي  االجتماع

املنطقــة  إدارة  ــي  ف الواحــد  القطــب 

واألطــر. ــات  املكون ــي  اق ب وإقصــاء 

تقــول:  ــل  ي ب منظمــة  أن  ُيذكــر 

ــه لكافــة الشــباب  ــح ذراعي ــدى يفت »املنت

ــات  والتوجه املــدن  ــف  مختل مــن 

ي تجربة فريدة  والثقافات واملكونات، ف

مســاحة  ــاء  ن ب ــي  ف تســاهم  ــا  نوعه مــن 

ــى  عل الضــوء  لتســليط  مشــتركة 

ــي يناقشــها  ت ــا ال مجموعــة مــن القضاي

القــرار«. ــاع  صن مــع  الشــباب 
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جانب من العالقة املتشابكة بني الدول النفطية والفساد

ــات  ــرز التحدي يعــد الفســاد أحــد أب

ى  ي تواجه املجتمعات املعاصرة، حت الت

باتت تتصدر أجندات وخطط تحسين 

ــات،  الديمقراطي ــر  وتطوي الحوكمــة 

املرتبطــة  املســائل  تفاقمــت  فقــد 

ــم املعاصــر وتشــعبت  ــي العال بالفســاد ف

ــة  الصل ذات  الدراســات  ــت  ات ب لدرجــة 

بالحوكمة وإدارة املجتمعات ال تتخوف 

ــط ظاهــرة الفســاد املســتفحلة  مــن رب

ــع  الطاب ذات  الحكــم  أنظمــة  مــع 

الديمقراطــي، بصــرف النظــر عــن درجة 

حقيقــة  أو  ــن،  ي الناخب عــن  ــا  انبثاقه

ــر  ي للمعاي النظــم  هــذه  ــة  ني ب مطابقــة 

ي  الديمقراطيــة، فأغلــب الحكومــات الت

وبصــرف  ــة،  الديمقراطي ــي  تبن ــي  تدع

ضمــن  ــا  تصنيفه درجــة  عــن  النظــر 

الديمقراطــي،  الحكــم  منظومــات 

الفســاد  ــم  ي جراث انتشــار  مــن  ــي  تعان

ــات  ب الفســاد  أن  علمــا  ــا.  ه مفاصل ــي  ف

ــى  ــي تضــاف إل ت ــر ال ي يشــكل أحــد املعاي

النقــاء  ــي تصنــف درجــة  ت ال ــس  ي املقاي

الديمقراطي ألنظمة الحكم، سواًء من 

منظور الشــفافية والحكم الرشــيد، أو 

ــف  ــة ممارســتها للفســاد بمختل ــن زاوي م

الرأســمالية  ــدول  ال ــى  فحت ــه،  أوجه

أو  ــا  ه من ــة  ي األورب ســواًء  ــة،  ي الليبرال

الفســاد  ــل  ي أحاب ــي  ف تقــع  ــة  األمريكي

ــد مــن القــادة  املعاصــر، ويمــارس العدي

)الديمقراطــي(  ــم  العال ــي  ف والساســة 

أوجــه  ذات  منظمــة  فســاد  ــات  ي عمل

ــي  ــات الفســاد املال ــة. لدرجــة أن ب مختلف

 مــن بنيــة أنظمــة 
ً
ــا  عضوي

ً
واالداري جــزءا

 
ً
ــل مناخــا ــم املعاصــر، ب ــي العال الحكــم ف

ــن  يتــم إعــادة انتاجــه ونشــره تحــت عناوي

ــب  ــي أغل ــي ف ــة والحكــم املدن الديمقراطي

ثقافــة  ــي ظــل هكــذا  ف لكــن  الحــاالت.  

ــة مســتوى  ــت جزئي سياســية ســائدة بات

ــي موضــوع البحــث  الفســاد، أو درجتــه ه

والدراسة، إذ أن درجة فساد الحكم هو 

 
ً
ــي املقــام األول، فضــال مــا يلفــت النظــر ف

توجــه  ــي  ت ال ــة  االعالمي الحــروب  عــن 

عادة وســائل االعالم بشــكل محدد نحو 

ــى  ــا عل ه ــي احتوائ ــع املشــكوك ف املواضي

الفســاد. ملفــات 

للحكومــات  العــام  املشــهد  ــي  ف  

ــرة  دائ اتســاع  املالحــظ  مــن  املعاصــرة 

بعــض  لكــن  آخــر،  بعــد   
ً
ــا عام الفســاد 

وال  الفســاد  ــا  ه ثقافت ــذ  تنب ــدول  ال

ــه  ي عل ــت  يثب مــن  أن  لدرجــة  ــه،  ل تتقب

ــة  ي لعمل ممارســته  أي  الفســاد،  تهمــة 

ــق  وتوث الســلطة  اســتخدام  ســوء 

ــي،  املنه مســاره  ــي  ف ــرة  ي كب خروقــات 

يضطر لالختفاء والتواري عن األنظار، 

الســجن  اتخــاذ حكــم  ــل  قب ينتحــر  أو 

ــي   ف
ً
ــم بحقــه، كمــا حــدث مــرارا والتغري

ــان وغيرهــا مــن الــدول ذات الثقافــة  الياب

ي  ي شــرق آســيا. ف ي ال تقبل الفســاد ف الت

حين يدرج الفســاد الســلطوي واإلداري 

ــي يتــم غــض الطــرف  ضمــن املكاســب الت

ــدان  البل ــي  ف ــة  متفاوت بدرجــات  ــا  ه عن

أوســطية  الشــرق  ــم  والعوال ــة  النامي

 
ً
ــة ي ل ــر الســلطات قاب ــة. أمــا أكث واالفريقي

ــع  تتمت ال  ــي  ت ال ــك  ل ت ــي  فه للفســاد، 

عــن  ــدة  والبعي واضحــة،  ــا  بأيديولوجي

ــة،  الديمقراطي ــط  الضواب منظومــة 

بمؤسســاتها  الضعيفــة  كالســلطات 

ــك  ل ت أو  ــة،  ي والقضائ التشــريعية 

)االنتقــال  ــة  مرحل ــي  ف تتموضــع  ــي  ت ال

مــن  أن  ــب  الغري لكــن  الديمقراطــي(. 

ــة  ي ل قاب ــر  األكث الســلطات  هــذه  ــن  ي ب

ــدول  ال ــك  ل ت ــي  فه للفســاد  وممارســة 

ــه معظــم  املنتجــة للنفــط، هــذا مــا تبين

ــع واألحــداث  الدراســات وتؤكــده الوقائ

ــن  ي ــط ب ــم الرب ت ــة، فــألول مــرة ي اليومي

مــادة خــام وثقافــة سياســية مكتســبة، 

ــاج  ت االن ــة  ي عمل ــر  ي أث ت ــب  جان ــى  إل

ــى  والتســويق بشــكل مباشــر وفاقــع عل

ــادات  القي ــات  وأخالقي الحكــم  نظــام 

ــة. واالداري السياســية 

الفساد مازم لإلنتاج النفطي

ي تلك   ه
ً
 من بين أكثر الدول فسادا

 
ً
ــي تمتلــك احتياطــات نفطية وانتاجا الت

ــدو أن مجموعــة مــن  ب ، وي
ً
ــرا  وفي

ً
ــا نفطي

ــي  ــن الفســاد ف العوامــل تتضافــر لتوطي

ــا  ه ــة، من ــدان واملناطــق النفطي ل ــك الب ل ت

ــال دور شــركات النفــط  ــى ســبيل املث عل

ــب  تتطل ــي  ت ال ــه،  ل املســوقة  ــات  والجه

ال  ــأن  ب ــة  ي واملال ــة  التجاري ــا  ه مصلحت

تكون عملية االنتاج والتسويق شفافة 

 
ً
ــة، وأن ال يكــون الحكــم شــرعيا مــن جه

 من إرادة سكان تلك الدول من 
ً
ومنبثقا

ــر ســتطالب  ــة أخــرى، ألن الجماهي جه

عــن  بالكشــف  ــة  املنتخب الحكومــات 

ــي ســيكون مــن حــق  الحســابات، وبالتال

ــب  ــي كل جوان ــام ف ت ــق ال املجتمــع التدقي

تتراجــع  ــي  وبالتال والتســويق،  ــاج  ت االن

هوامــش  ــق  وتتضي االســتفادة  فــرص 

فشــركات  واالســتغالل.  ــال  االحتي

ــذ تأسيســها التعامــل  النفــط تفضــل من

ــل الحاكمــة  مــع الشــخصيات أو العوائ

ــات  ي عمل لتســهيل  ــك  وذل فقــط، 

واالســتثمار. والتســويق  االستكشــاف 

ــع  مطل ــات  البداي ــت  كان هكــذا   

املناطــق  ــب  أغل ــي  ف العشــرين  القــرن 

ــا النفــط. واســتمرت  ه ــي اكتشــف في ت ال

ــم النفــط  هــذه املعــادالت املرتبطــة بعوال

ــى أنظمــة الحكــم، ال  والغــاز وتأثيرهــا عل

ــة  ــط النفطي ــى مســاهمة الخرائ ــل حت ب

ي  وكذلك خرائط االحتياطي من الغاز ف

ــدة.  صياغــة الخرائــط السياســية الجدي

 
ً
ــرا ي ــدور كث ــث ي ــات الحدي مهمــا يكــن، ب

ومــا  بالفســاد،  النفــط  عالقــة  حــول 

 
ً
فســادا ــة  النفطي ــدول  ال ــر  أكث ــي  ه

ــر  ــدو أن مــن أكث ب ــث ي ــا، حي ه ــس أقل ي ول

ــك  ل ــي ت  ه
ً
ــة فســادا ــدول النفطي هــذه ال

ــا مــا هــو  ــي نظــام حكمه ف ــزج  ــي يمت ت ال

ــي،  ل عائ أو  ــي  قبل هــو  بمــا  ــاري  توتاليت

ــي قومــوي بمــا هــو  أو مــا هــو إيديولوج

تحققــت  وقــد  ــوري،  دكتات ســلطوي 

مجتمعــة  الصفــات  هــذه  وتراكمــت 

فقــط  واالســتدالل  ــر  للتذكي ــة  -وكعين

ــا.  ــي غــرب أفريقي ــر يقــع ف ــد صغي ل ــي ب -ف

ــى  ــة ضيقــة عل ــد يتكــون مــن جغرافي ل ب

ــة  األفريقي للقــارة  ــي  الغرب الســاحل 

ــى خمــس جــزر تقــع داخــل  باإلضافــة إل

ــغ مســاحة  ــي، حيــث يبل املحيــط األطل�س

ــة  ي ــي /28/ ثمان ــا االســتوائية حوال ي غين

تظــل  ــع.  ــر مرب ــف كيلومت أل وعشــرون 

الســتالم  املرشــحة  ــة  ل الدوي هــذه 

ــرة  ــة الفســاد النفطــي صغي ــادة قافل قي

فعــدد   ،
ً
أيضــا ــي  الديمغراف ــاس  باملقي

ــة  وأربعمائ ــون  ي مل يتجــاوز  ســكانها ال 

ــا النفطــي  ــن انتاجه ــي حي ــف نســمة. ف أل

ــل  برمي ــف  أل وخمســون  ــة  املائ قــارب 

هــذا  ــة  قل مــن  الرغــم  ــى  وعل  ،
ً
ــا يومي

ي الدول املنتجة  االنتاج باملقارنة مع باق

ــس  ي للرئ ــر  ي كب دخــٌل  ــه  أن إال  للنفــط، 

مــن  الشــعب  لحرمــان   
ً
نظــرا الحاكــم، 

ــة عــدد الســكان  ــواردات النفطيــة، وقل ال

نفســه. الوقــت  ــي  ف

 امللفت واملثير للجدل أن الشــركات 

ــد  ل الب ــذا  ه ب ــم  ت ته ــت  ات ب ــة  األمريكي

 ،
ً
الصغير واملستعمرة االسبانية سابقا

ــر  ــع أكب ــا االســتوائية راب ــى باتــت غيني حت

ــي،  ــة مســتقطبة لالســتثمار األمريك دول

الصحــراء  ــوب  - جن ــا  إفريقي مــن دول 

ــي  ت ال الشــهرة  وراء  والســبب  ــرى.  الكب

هــو  االســتوائية  ــا  ي غين اكتســبتها 

منتصــف  ــا  ه في ــرول  ت ب ال اكتشــاف 

اســتمر  ــي.  املا�س القــرن  تســعينيات 

ــاج  ت إن زاد  ــى  حت ــاج  ت واالن االكتشــاف 

أضعــاف  عشــرة  مــن  ــر  أكث ــرول  ت ب ال

يســتمر  أن  ويتوقــع   ،1996 عــام  ــذ  من

ــم  ــد. مــع ذلــك ل ــي التزاي ــاج النفطــي ف ت االن

ــة  ــد كدول ل يصــدف أن ورد ذكــر هــذا الب

ــق  ــرم حقــوق االنســان أو ال يطب ال تحت

مســتويات  أبســط  ــي  السيا�س ــا  نظامه

وجــود  مــن  الرغــم  ــى  عل ــة  الديمقراطي

ــا  ي غين يحكــم  إذ  ي.  شــكل ــان  برمل

ــغ  اوبيان ــودور  ي )ت ــس  ي الرئ االســتوائية 

وكان   ،1979 ــذ  من مباســوغو(  نغيمــا 

ــر انقــالب دمــوي.  قــد اســتلم الســلطة إث

ــات يعــد مــن أقــدم  كمــا أن هــذا الرئيــس ب

ــم،  ــا والعال أفريقي ــي  ف  
ً
ــا ي الرؤســاء حال

 
ً
ــور النفطــي يصــرف جــزءا ــذا الدكتات فه

ــه،  ت ل لعائ ــة  الدول ــة  ي ميزان مــن   
ً
ــرا ي كب

مواطــن  ــون  ي مل نصــف  ــش  يعي بينمــا 

ــى  ــوم، إل ي ــي ال ــى دوالر واحــد للفــرد ف عل

فالخدمــات  ــك  ذل ــب  جان

د. آزاد أحمد علي
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تركيا تفجر امللفات املوقوتة بهدف االبتزاز واالستفزاز...

آزربيجــان  ــن  ي ب ــرة  الدائ الحــرب 

ــاغ  ــي – قرب ــم  ناغورن ــى إقلي ــا عل وأرميني

ضمــن  تقــع  الحمــراء(  )كوردســتان 

املنطقــة االســتراتيجية للنفــوذ واألمــن 

ــن تســمح روســيا بتوغــل  الروســيين، ول

ى ما ورائها،  ي القوقاز والتمدد إل تركيا ف

روســيا  تتفــق  ــرة  األخي النقطــة  وهــذه 

ــا. وقــد  ه ي ــا( عل ــكا وأورب مــع الغــرب )أمري

 مــن لعــب أي 
ً
ــا ي اســتبعدتها روســيا فعل

ــا  ه ــا بالرغــم مــن تدخل ه دور مشــارك ل

ــا  ه مرتزقت إرســال  خــالل  مــن  املباشــر 

ــن  التابعي ــة  ي االرهاب ــات  العصاب مــن 

ــذي غضــت  ــر ال ــالف الســوري، األم لالئت

ــا  ي ــا أرمين ه ــب حليفت ــه لتأدي روســيا عن

ــي اتجهــت نحــو  ت ــر تقــدم محــدود( ال )عب

ــي  الحال رئيســها  تســلم  ــذ  من الغــرب 

بالرغــم مــن ارتباطهمــا باتفاقية الدفاع 

ــث. الكومول ــر  عب املشــترك 

ــك فاملتوقــع أن روســيا ســتقوم  لذل

حســم  دون  القائمــة  األزمــة  ــواء  باحت

ــا لتفجيرهــا،  ــي رغــم محــاوالت تركي ائ نه

ــدول  ال ــح  فمصال معقــد،  ــف  املل ألن 

ــي  طرف ــن  ي ب ــة  ومتضارب متشــابكة 

ــى  إل ســيؤدي  ــد  تصعي فــأي  الصــراع، 

ــف  وحل روســيا  ــن  ي ب مباشــر  تصــادم 

ــه. ب ــان  يرغب مــا ال  وهــذا  ــو  النات

ــا مــن التدخــل باألســاس  ــة تركي غاي

ــزاز روســيا مــن أجــل  ت ــي اســتفزاز واب ه

كبحــر  أخــرى  مناطــق  ــى  عل املقايضــة 

ــا ومناطــق خفض التصعيد  إيجــة وليبي

ــك  وكذل ســوريا،  ــي  ف ــة  ي الذات واإلدارة 

الغرب حول اليونان وشــرق املتوســط، 

تفــرط  ــن  ل روســيا  فــإن  ــل  باملقاب

بآزربيجان إحدى روافدها االقتصادية 

ــة. ــا األمني ــا املســيحية وخاصرته وأرميني

 تركيا الساعية الستعادة أمجادها 

 
ً
ــرا ي كب  

ً
ــا العب ــح  تصب ــي  ك ــة  ي العثمان

ى الساحة الدولية، تحاول   عل
ً
ورئيسيا

ــة والحساســة  ــا املوقوت ــر القضاي تفجي

لرفع الغطاء عن الصفقات والعالقات 

ــط  وخل ــى  العظم ــدول  ل ل املتعارضــة 

االرهــاب  بمكافحــة   
ً
متذرعــة ــا،  أوراقه

ي  الكردســتان العمــال  حــزب  ــة  ومحارب

اإلســالم  عــن  والدفــاع   ،
ً
ــارة ت  PKK

 
ً
 أخــرى! ومســتغلة

ً
ــارة ــة ت واألمــة التركي

ــا  ه ــو وعالقات ــف النات ــي حل ــا ف ه ت عضوي

ــة  للدول ــة  ل املمث إســرائيل  مــع  ــزة  املمي

ــم. العال ــي  ف العميقــة 

ي العديد من األزمات  لكن تورطها ف

واملناطق ســتجعلها عاجزة عن التقدم 

ي كافة الجبهات ومواجهة كل األطراف  ف

ــة  االقتصادي األوضــاع  ــردي  ت ظــل  ــي  ف

ــك  ــا، لذل ه ــة... داخل والسياســية واألمني

سياســاتها  اســتمرار  ــى  عل ى  ستســع

ــى  عل  
ً
ــة مراهن ــطء،  وب ــرود  ب ب القائمــة 

ــا  ه ــي تتأمل ت ــرات ال كســب الوقــت والتغي

ــي. ــد الدول ــى الصعي عل

عــام؛  بشــكل  الكــوردي  ــف  املل

والكوردي السوري بشكل خاص، الذي 

ــل الصــدارة  ــا، يحت يقــض مضاجــع تركي

ى  وتســع ــا،  ه واهتمامات سياســاتها  ــي  ف

املتاحــة  واألســاليب  الوســائل  ــكل  ب

نســفه،  أو  إغالقــه  أو  لتحجيمــه  ــا  ه ل

الحــوارات  أمــد  ــة  إطال أســباب  ــرز  فأب

 ENKS الكــردي  ــي  الوطن ــس  املجل ــن  ي ب

ــة  الكردي ــة  الوطني الوحــدة  أحــزاب  و 

االتفــاق  إعــالن  عــن  ــر  والتأخي  ،PYNK

ــة، ولكــن  بينهمــا، هــو الضغــوط التركي

ــة واملشــرفة  ــة الراعي ــإن الدول ــة ف اي نه بال

ي املسؤولة عن سيرها  ى الحوارات ه عل

ــا. ه ــا ومآالت ه ــا وجوالت ه ــد توقيتات وتحدي

املنشــود  الكــوردي  التوافــق 

القائمــة  ــة  ي الذات االدارة  ســيقوي 

ــي  ف ــا  ه ومقاومت ــا  ه ت حصان مــن  ــد  ويزي

والتدخــالت  القائمــة  ــات  التحدي وجــه 

ــة، بالتزامــن  ــة وبخاصــة التركي الخارجي

ــرد الســريع  ال ــكا ب مــع تصريحــات أمري

ــة  ــة التركي ــى أي خــرق التفــاق الحمل عل

ــع  ب «ن ـ ب  
ً
ظلمــا املســماة  العســكرية 

ــن  العي ــرأس  ل ــا  ه احتالل بعــد  الســالم« 

.)Girê sipî( ــل أبيــض )Serê kaniyê( وت

ــة  األمريكي ــة  الخارجي ــر  تقاري إن 

 بشــأن 
ً
واألمــم املتحــدة الصــادرة مؤخــرا

ــي املناطــق  ــم ف ــاكات والجرائ ه ت ــد االن تزاي

ــا  ــا مرتزقــة تركي ه ــي تغتصب ــة الت الكوردي

ــط  بتخطي ــة،  ي اإلرهاب ــات  العصاب مــن 

ودعم األجهزة األمنية التركية املحتلة، 

الطــوارئ  ــون  قان ــد  تمدي فــإن  ــك  وكذل

ــة،  ــل اإلدارة األمريكي ملــدة عــام مــن قب

ــة الحلفــاء  ــى جدي إشــارات واضحــة عل

ــة مناطــق اإلدارة  ــي حماي ــكا ف ــادة أمري بقي

ــي مرتقــب. ــة مــن أي عــدوان ترك ي الذات

م. محفوظ رشيد 

الصــرف  ــاه  مي ألن  معدومــة.  شــبه 

العاصمــة  شــوارع  ــي  ف تســيل  ــي  الصح

ــي عــام،  ــو، كمــا ال يوجــد نقــل جماع ماالب

ي مياه  ي البالد من نقص شــديد ف وتعان

ــاء. والكهرب الشــرب 

ــي  باختصــار يتصــف نظــام الحكــم ف

ــا االســتوائية بالقــوة والســيطرة  ي غين

ــب  رقي دون  الحكــم  ــد  ي مقال ــى  عل

ديمقراطــي  ــر  غي ــد  ل فالب ــازع،  من أو 

ــك  لذل  
ً
إضافــة ــاز.  بامتي واســتبدادي 

ي العالم من حيث  ى ف احتل املرتبة األول

تصنيــف  بحســب  الفســاد،  تفاقــم 

ــى  فعل ــة.  العاملي الشــفافية  منظمــة 

املؤشــرات  آخــر  وكأحــد  ــال  املث ســبيل 

ــا  ي غين ــة  ل دوي ــي  ف الحكــم  فســاد  ــى  عل

االستوائية، انفجرت منذ أشهر قضية 

الســيارات  مــن  مجموعــة  مصــادرة 

ى  ــن الرئيــس املســم ــدة الب الفخمــة العائ

ــم إعــداده  ــذي يت ــغ( وال ــودوران أوبيان )تي

ــده  ــالد مــن بعــد وال ب كالعــادة لحكــم ال

ى  ــن مــن عمــره، ق�س ي الــذي قــارب الثمان

ــي  ف  
ً
ــا عام وأربعــون  إحــدى   /41/ ــا  ه من

الرئاســة.  

االجــراءات  مــن  سلســلة  فبعــد 

القضائية وعدة قضايا فســاد مشــابهة 

ــاء  ن ــث تتشــابه ملفــات الفســاد ألب -حي

ــي سويســرا ضمــن  الرؤســاء -عرضــت ف

ــا  ــة يملكه ــي /25/ ســيارة فخم ــزاد علن م

ــا االســتوائية،  تيــودور نجــل رئيــس غيني

قــد  ــف  جني ــي  ف القضــاء  كان  فقــد 

ــق حــول غســل  ــي إطــار تحقي صادرهــا ف

ــي  ن عل مــزاد  ــي  ف ــع  للبي ــك  وذل أمــوال، 

القيمــة  وتقــدر  هــذا  سويســرا،  ــي  ف

ــر مــن  ــذه الســيارات بأكث ه ــة ل ي اإلجمال

 
ً
ــون دوالر. علمــا ي /17/ ســبعة عشــر مل

ســيارة  ــي  ه الســيارات  هــذه  ــى  أغل أن 

ــو رودســتر بيضــاء،  ــي فينين المبورغين

وتقــدر  ــا،  ي بريطان ــي  ف  
ً
ــا يدوي صنعــت 

ــن دوالر. ي ــي /6/ ســتة مالي ــا بحوال ه قيمت

ــل  ب متشــابهة،  الفســاد  ملفــات 

رؤســاء  ــاء  ن أب ــدى  ل ــق  تتطاب ــا  أحيان

ــة  والنفطي ــة  الديكتاتوري ــدان  البل

فهــذه  الخصــوص،  وجــه  ــى  عل ــا  ه من

نظــام  لفســاد  ــر  صغي ــف  ملل ــة  عين

ــي،  أفريق ــد  ل ب أصغــر  ــي  ف الحكــم 

ــم،  ــي العال ــد نفطــي ف ــك أصغــر بل وكذل

حجــم  هــو  مــا  ــه،  ي عل  
ً
وقياســا  

ً
ــاءا ن ب

ــئ  ــي تختب وطبيعــة ملفــات الفســاد الت

ي األدراج منذ عشــرات الســنين، هذه  ف

ــي  ــة الت ــة والنفطي امللفــات االقتصادي

ــف ملفــات تتضمــن  ــل تغل تتشــابك، ب

ــدة كل البعــد  صفقــات سياســية، بعي

ــدان  البل مجتمعــات  مســتقبل  عــن 

ــي املوضــوع  ــب األهــم ف ــة؟ الجان النفطي

الفســاد،  ملفــات  طبيعــة  ــس  ي ل هــو 

الحــكام  تواطــؤ  درجــة  هــو  مــا  بقــدر 

الرأســمالية  ــدان  ل الب مــع  الفاســدين 

املنتجــة  ا  وشــركاته ــة(  )الديمقراطي

نســيان  ــك  وكذل للنفــط؟!  واملســوقة 

ــي طبيعــة هــذه األنظمــة  االعــالم الغرب

بحــق  ممارســتاها  عــن  النظــر  وغــض 

. شــعوبها

ــى هــذه التســاؤالت قــد  ــة عل اإلجاب

وأبعــاد  حقيقــة  معرفــة  مــن  ــا  ن تقرب

نظــم  بتأســيس  املرتبطــة  األوهــام 

ــي  ف ــة  وفاعل ــة  متكامل ــة  ديمقراطي

ــدان الناشــئة خــارج الــدول األورو  البل

ــا  ه ــة من ــة بشــكل عــام، النفطي -أمريكي

خــاص. بشــكل 

جانب من العالقة املتشابكة.. تتمة
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ــي  وف سياســية،  صراعــات  ظاهُرهــا 

ــة  ي قبل لخالفــات  تعــود  ــا  ه من ــب  جان

ــن ارتضــوا  ــش، الذي ــن بطــون آل قري ي ب

ــاٍن ســماوية  ــاق  أدي ــى اعتن ــة عل الجاهلي

ــا الجرداء  ــة وصحرائه خــارج إطــار القبيل

مــا  ــم  ه ل تحقــق   إن  ومــا  ــة،  القاحل

ــة الرســالة  أرادوا، اختلفــوا حــول أحقّي

 الخالفــة الراشــدية، 
ُ
ــة ــة وأولوي املحمدي

ــف ومذاهــب متصارعــة،  أفضــت لطوائ

بخالفــات  ُصّورهــا  أوضــح  ــي  ف ــت 
ّ
تجل

املذهــب  ــاء  فقه ــن  ي ب فيمــا  ــة  جوهري

الواحد من جهة، وبين املذاهب األخرى 

ــا حــول تفســير  ه ــة، بمــا في ي ان ــة ث مــن جه

ــة،  النبّوي ــث  واألحادي ــة  ي القرآن ــات  اآلي

ــن تفاســير األمــس واليــوم،  ي ــي تناقــٍض ب ف

 - ــنية  سُّ ــة  تناحري ــج صراعــات  وبتأجي

ــن  ي ب ــة  تكفيري ــاوى  فت ــة وإطــالق  علوي

ُي نســاٍء  جَم عنه ســب
َ
ــنة والشــيعة، ن السُّ

ــة،  ــى الهوي وأســواُق نخاســة و نحــٌر عل

ــم  جرائ أفظــع  ــي  ف ــث  بالجث ــٌل  وتمثي

ــك ال ينفكــون  ــا البشــرية، ومــع ذل ه عرفت

أخرجــت  أمــة  ــر  خي ــم  )كنت ــن  متبجحي

ــة. ــة القرآني ــدًّ لآلي ــٍر ُمتعَم ت ــع َب ــاس( م للن

ــن إلعــادة  ــٌن دفعــت بالكثيري عناوي

ة  ــردَّ ال ــار  اختي ــي  ف ــن،  بالدي النظــر 

ــٍة  لحال وانعكاســات  ــة،  ي الربوب أو 

ــرة  ــا صحــراء الجزي ه ســيكولوجية فرضت

ــا التعامــل مــع قضايا  ه ُت ل العربيــة، ُمعّضِ

ــة  ــى خلفي ــة عل ي ــة قبل العصــر، بذهني

ــة لســنا بصددهــا، إال  صراعــات تاريخي

 
ُ

ــا مــن جــذور األزمــة الســورية حيــث كونه

ــة؟ ــة لكــن! مــا القضي ّي ل شــرُّ الب

ــرة  مري ــاٍة  معان ــي  ظهران ــن  ي ب مــا 

ــرد  ـ
ُ
ــُل الك ث ــا َم ه

ُ
ل
َ
ث ــة، َم للطائفــة العلوي

 
ً
تحاشــيا ــال،  الجب ــو  قاطن ــدروز،  وال

مــن  ُمســتحِكمة  ــة  فئ وبطــش  ــوِر  ُج ل

بســطت  ــي  ت ال ــنية،  السُّ ــة  األكثري

واحتكــرت  الســهول  ــى  عل ســيطرتها 

ــال لقــرون، وصــل الراحــل  الســلطة وامل

ــي  السيا�س ــرم  ه ال قمــة  األســد  حافــظ 

الســورية،  ــة  الدول ــي  ف والعســكري 

ــة،  التصحيحي الحركــة  بانقــالب 

ــي  أودت بحــزب البعــث لالنشــطار  ت ال

 
ً
متوجــا ودمشــق،  بغــداد  ــّي  جناح ــى  إل

املســيرة،  ــد  بقائ بعــد  فيمــا  ــه  نجاحات

ــي  ف ودوره  البعــث  بحــزب   
ً
مســتفردا

 
ً
معتمــدا واملجتمــع،  ــة  الدول ــادة  قي

ــة،  واألمني العســكرية  املؤسســة  ــى  عل

ــاء  ن ــا أب ه ــة مفاصل ــي يتحكــم بأغلبي ت ال

ــة أمنيــة،  ــاء دول ن ــي ب ــة، ف الطائفــة العلوي

ــة  األمني الفــروع  تعــداد  ــغ   ل ب ــث  حي

ــة  ــات التعليمي ومفارزهــا أضعــاف الكلي

ــى حــّل  ــو أقــدم عل ــة، ل ي الوطني واملشــاف

ــى  ــة عل ــاء دول ن ــي ب ــا األساســية ف القضاي

أو  عصــري،  ودســتور  ــة  ث حدي أســس 

ــا بنشــر ثقافــة  ه ــى إن اســتعاض عن حت

ــت األوضــاع  ــا آل ــش، مل التســامح والتعاي

اإلنســانية. ــة  الكارث ــذه  ه ل ــا  باعتقادن

ــم  ت الصــراع  ملقّومــات   
ً
اســتكماال

السياســية،  ــه  بصبغت االحتفــاظ 

البعــث  ــى منطلقــات  ــد عل التأكي ــر  عب

ــة  ــة، محورهــا القضي وشــعاراته القومي

ي حثيــث لكســب  ــي ســع الفلســطينية، ف

ــى  عل واإلبقــاء  ــي،  العرب العــام  ــرأي  ال

ــة  العرفي واألحــكام  الطــوارئ   ــون  قان

الصــراع  بذريعــة  املفعــول  ســارية 

ــات  ــت الحري ــي كب ي، ف ــي اإلســرائيل العرب

ــي  ــن الشــارع الســوري، ف العامــة، وتدجي

ظــل انتشــار ظاهــرة الفســاد والرشــاوي 

التوظيــف  ــات  ب أن  ــى  إل واملحســوبية، 

مــا،  ــٍة  بلدي ــي  ف نظافــة  عامــل   ــة  بمهن

ــة،  ــة املطلوب ي ــألوراق الثبوت باإلضافــة ل

ــة، وللرشــوة  أمني مــن موافقــات  ــد  ب ال 

ــر  ي ــى أن وصــل الحــال بالكث ــة، إل األولوي

ــى تســمية  ــن عل مــن املتســلقين واملنافقي

ــم تعــد  ــا ل ه ـــ )ســوريا األســد( وكأن ــد ب ل الب

العــرب. الشــوفينية  لغــالة  ــة  جمهوري

ــا مــن  ــل الشــماتة وإنم ــس مــن قبي لي

ــه  ــرة - مــن أراد كل ــل الصحــوة والعب قبي

ــر  ــرب وجوه ــه - لســان حــال الع ــاف كل ع

ــة. القضي

ــا  القضاي ــُد  عدي  
ً
ــا ث ُموّرِ ليرحــَل 

الســلطة  انتقــال  خطــة  إال  العالقــة، 

حرســه  رمــوُز  صــراِع  لخطــر   
ً
ــبا تحُس

ــي،  أمن فــراٍغ  لحصــول   
ً
ودرءا ــم،  القدي

وقــد  ــه،  ت جمهوري ــى  عل لالنقضــاض 

ــر  ــد شــعار التطوي ــس الجدي ي ــى الرئ تبن

ــدا،  ــا ب ــث والشــفافية، لكــن كم والتحدي

ــده  وال خطــى  ــى  عل الســير  ــه  ي عل كان 

املســلحة  الطليعــة  ــة  وتجرب ــس،  ي الرئ

لجماعــة اإلخــوان املســلمين ذراع نظــام 

لإلطاحــة  ومســعاه  بغــداد  ــي  ف البعــث 

ــا  ــي دمشــق، وخواتمه ف البعــث  بنظــام 

ــات  ثمانين ــي  ف ــة حمــاه  ن بمدي املؤســفة 

ــان،  ــة للعي ل ــت ماث ــي مازال القــرن املا�س

ــع  لتؤكــد أن مــا بينهمــا يتخطــى الترقي

الوســطية. ــول  والحل

ي واألوضــاع  ــان الشــعب ي ــي ظــل الغل ف

ــع  ي الرب ــورات  ث ــر  إث خاصــة  ــة،  املزري

قــة، 
ّ

الخال ــى  الفو�س نشــر  ــي  ف ــي  العرب

بمشــروع  إســرائيل  لدمــج   
ً
ــدا تمهي

ــار  ي وانه ــد،  الجدي األوســط  الشــرق 

الســوري،  للنظــام  ــدوُد  ل ال صــُم 
َ
الخ

ُل  وتحــوُّ ــي،  العراق بالنظــام  ــل  املتمث

ــة الســنية  أوســاٍط واســعة مــن الحاضن

ــة  ل ــى كت ــر - إل ي الســورية - إن صــح التعب

ي ظل افتقار الثورة  إرهابية متنقلة، وف

ــي، ينســجم  ــى برنامــج سيا�س الســورية إل

ــي تطلعــات كافــة  ب ل ــة، وي وعصــر العومل

النطالقــة  الســوري  املجتمــع  ــاف  أطي

ــي ســرعان مــا تمــت  الثــورة الســورية، الت

ــداٍت   ألجن
ً
ــا خدمــة عســكرتها وتحريفه

ــا،  ه بعين دول  ــح  ومصال إســالموية 

ــات  ــٍة لإلثني ــا مــن قضي ه ــي أدبيات ــس ف ي ل

ــار أو  ــا إال االنصه ه ي ــا، ومــا عل وحقوقه

يافطــة  تحــت  ــا  ه ت محارب أو  ــة،  التبعي

ــة  ــة، مــع أن القضي ــر واالنفصالي التكفي

ــا  ه أبنائ ــات  تضحي بفضــل  ــة  الكردي

أصبحــت  ــة،  الوطني ــا  ه حركت ونضــال 

ــة الســورية مــن  ــي املعادل  ف
ً
ــا  صعب

ً
رقمــا

ــا  ــرض تناوله ــل يفت الحماقــة تجاوزهــا، ب

. ــة  ي وعقالن بحكمــة 

ــا،  ه ــى مــا قبــل أزمت ا إل ال عــودة لســوري

متعــددة  ــة  ي دول ألطــراف  وتصريحــات 

ــل، وقــد  ــا مقســمة ألمــد طوي حــول بقائه

ثبت بالتجربة فشــُل الحل العســكري، 

ــق أمــام املعارضــة واملــواالة ســوى  ب ــم ي ل

ــي أتــون حــرب  مســارين؟ إمــا االســتمرار ف

ــات الشــعب  ــرة، وقودهــا كافــة مكون ُمدّمِ

أشــد   ــى  القرب ذوو  ــم  وظل الســوري، 

ــر نحــو  ــع  باألوضــاع  أكث ، للدف
ً
مضاضــة

بمــن  الســفينة  إغــراق  ــى  حت ــة،  الهاوي

ــي  ــا، أو الركــون ملنطــق العقــل ف ه ــى في تبق

ــي  ــوس ممثل ــح  ِجمــاح التطــرف، وجل كب

ــاف املجتمــع الســوري حــول  كافــة أطي

ــة،  ي ــة دول ــة حــوار مســتديرة برعاي طاول

والنظــام  ينســجم  دســتوٍر  لوضــع 

ــٍة ذاُت  ــاء دول ن ب ــي  ف ــد،  الجدي ــي  العالم

ــي ال  ــي تعــددي، فيدرال نظــام حكــم برملان

ي ظل تشاركية وطنية إلعادة  مركزي، ف

ــع  للجمي تتســع  ــي  ت ال ســوريا،  إعمــار 

طــال  وإن  وتفيــض،  ــا  ه تكفي ــا  ه وخيرات

ــى  تبق مــا  ــر  والضمي العظــم  الســكين 

ــل مــن صحــوة  ــر، فه ي ــا يســتحق الكث ه من

إنســانية؟ أو  ــة  وطني

شوكت شيخو*

ة! ... فما القضية؟
ّ
 البلي

ُّ
 السورية وشر

ُ
األزمة

لحــزب  ــي  ان كوب منظمــة  صّرحــت 

ي( بتاريخ 2020/10/2٣م،  دة )يكيت الوحـ

ــي مــن  ــا الحزب ه ــا قــررت »تعليــق عمل بأنه

ــه  اجتماعــات ونشــاطات وإغــالق مكتب

ــداءات  ن ــى  عل ــاء  ن ب آخــر  إشــعار  ــى  إل

وغيرهــم  ــة  املهن أهــل  مــن  ــن  الحريصي

ــا«،  ــي وريفه ان ــي كوب ــي ف ــى أرواح األهال عل

ــى املصلحــة العامــة   عل
ً
ــك »حرصــا وذل

ــا«. ــروس كورون والحــد مــن انتشــار فاي

ــزام  ت »االل ـــ  ل ــي  األهال دعــت  كمــا 

ــد  ــي وعــدم الخــروج إال عن بالحجــر املنزل

الضــرورة القصــوى«، وناشــدت اإلدارة 

ــع كافــة أشــكال  ـــ »من ب ــام  ــة للقي ي الذات

العــزاء  ــم  وخي الحفــالت  مــن  التجمــع 

ــف  وتوقي ــق  والحدائ املطاعــم  وإغــالق 

ــى األقــل«. املــدارس ملــدة شــهر واحــد عل

منظمة كوباني لحزب »الوحـدة« ُتغلق مكتبها وُتعلق نشاطاتها بسبب »كورونا«
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ــرد  ـ
ُ
الك ــة ووجــود  إمحــاء هوي ــد،  جدي

ي املســتفيدة الوحيدة  أينما كانوا، وه

البيشــمركه  ــن  ي ب ــال  االقتت مــن 

ــال؛ لكــن مــا هــو موضــع ازدراء  والكري

أنفســهم  ــوا  نصب ســوريين  ــرد  ـ
ُ
ك أن 

ــل  ــل، ب ــر أو قندي ي ــن عــن هول مدافعي

ــة  الفتن ــار  ن ــى  عل ــت  الزي ــون  ويصب

ــي ظــل  ــن الكردســتانيين، ف ي ــن الحزب ي ب

ــة. متبادل ــة  إعالمي حمــالٍت 

 
ً
ســلبا ينعكــس  ــاك  هن ــال  االقتت

ــدد  ه ــم، وُي ه ــرد ســوريا وقضيت ـ
ُ
ــى ك عل

ــم البينيــة، فليــس بمقدورهم  عالقاته

ــد،  ــٍل جدي ي ثقي حمــل عــبء كردســتان
َ
ت

ــن  ــوا برزانيي فليــس بالضــرورة أن يكون

ــن! ي آبوجي أو 

ال بد إلرادة الخير لدى الجميع أن 

ى تجاوز التوترات واملفاصل  تقوى عل

ــن  رثاري
َّ
ث ال أفــواه  ــق  غل

ً
وت ــة،  التاريخي

وتكســر  والشــامتين،  ــن  واملتزلفي

ــدة  ــاٍر جدي ــي إشــعال ن محــاوالت أنقــرة ف

مــن  ــن  ي مناضل ــن  مكافحي إخــوٍة  ــن  ي ب

ــور!  أجــل شــعبهم املقه

للكُـرد عنواٌن آخر ... تتمة

فقيد الُكـرد وسوريا، إسماعيل عمر في ذكرى رحيله العاشرة

مــّرت،  ــة  عصيب ســنوات  عشــر 

ــرد  ـ
ُ
ك ووطــن،  كشــعب  ــا،  ه في ــا  افتقدن

 
ً
مناضــا  ،

ً
ــارا ب  

ً
ــا ن اب  ،

ً
عمومــا وســوريون 

 عــن 
ً
ــى يومــا ــم يتخل ، ل

ً
 مخلصــا

ً
سياســيا

ــي  ــة ف ــادئ اإلنســانية والوطني ــم واملب القي

ــص  وأخل وشــجونها،  السياســة  ردهــات 

ــى به أو  ــر مــن التق ــٍر عــن محبــة وتقدي ي تعب

ــر  ــي وداعــه األخي ــه، كان ف عرفــه وســمع عن

مــن  ــه،  عن ــة  والكتاب والعــزاء  بالحضــور 

الكــردي  املجتمــع  ــات  وفئ شــرائح  كافــة 

والســوري.

والحركــة  ــه  حزب خســر  ــه  برحيل

ســوريا  الســورية،  ــة  والوطني ــة  الكردي

ــا  عــن قضاي  
ً
ــا، مدافعــا ه ــع مكونات بجمي

ــة واملســاواة،  الشــعب، عــن الســلم والحري

ــة العادلة، بالنضال  عــن القضيــة الكردي

بالحــوار  الاعنــف،  وثقافــة  الســلمي 

ــة  ــش املشــترك وحماي ــز أســس العي وتعزي

ــي. األهل الســلم 

ــس  ــد إســماعيل عمــر، رئي ــه الفقي إن

ــي  ــدة الديمقراطــي الكــردي ف حــزب الوحـ

ــي 18  ــذي غــاب عــن الوجــود ف ســوريا، ال

تشــرين األول عــام 2010م.

ــذه املناســبة، الذكــرى الســنوية  ه وب

ــة  ــي قري ــه، زار ضريحــه ف العاشــرة لرحيل

ــادي  قي وفــٌد  الدرباســية،  قــوي-  قــره 

ــن  الدي ــي  مح الحــزب  ســكرتير  برئاســة 

ــي وجمــٌع مــن رفاقــه، دون تجمــٍع  شــيخ آل

ــا، إذ   ملخاطــر جائحــة كورون
ً
ــا ــر تفادي ي كب

ــى مشــايخ  ــه مصطف ب ــي ونائ وضــع شــيخ آل

ــح، وبعــد  ــى الضري ــورود عل  مــن ال
ً
ــا ي إكل

ــي  ف بخشــوع  لدقيقــة   
ً
ــا صمت الوقــوف 

ــي  آل شــيخ  ــى  ألق ــد،  الفقي روح  حضــرة 

ــه ومــدى  ــا عــن خصال ه ، تحــدث في
ً
كلمــة

 
ً
معرجــا ــه،  رحيل لها 

َّ
شــك ــي  الت الخســارة 

السياســية  املواقــف  بعــض  عــرض  ــى  إل

ــى  عل  
ً
مشــددا ــة،  الراهن األوضــاع  ــال  حي

ــي  ــه النضال ــي درب الوفــاء للفقيــد والســير ف

ــه. ومبادئ

قامشــلو  منظمــة  ــت  أحي كمــا 

ــه، مســاء 18 تشــرين  للحــزب بمقــّر مكتب

األول، هــذه الذكــرى، بحضــور جمــٍع مــن 

ــث قــّدم  ــوف، حي ــا وبعــض الضي ه أعضائ

ي الحفل ودعا الحضور  نوشين بيجرمان

ــى روح الفقيد  للوقــوف دقيقــة صمــٍت عل

اســتمع  ــم  ث  .
ً
جميعــا الشــهداء  وأرواح 

ــي امللقــاة  الحضــور لقــراءة كلمــة شــيخ آل

ــن ظــروف قاســية  ــن، واجه ه ــن خاطفي م

ولكــن  ــن،  مجتمعه ــى  إل العــودة  ــي  ف

ــي  ف ــد  ي التقل ــا شــيخ كســر  اب ب الراحــل 

ــس  ــاد املجل ي وق ــة وضــٍع اســتثنائ مواجه

ــة  ــى الدعــوة بطريق ــى إل ــي األعل الروحان

ــر  ــن وتقدي ــب به ــر مســبوقة للترحي غي

ــن. وضعه

 ،
ً
ــا ــي عــن عمــٍر ناهــز /87/ عام توف

ــي مشــفى  ــه، ف بعــد أن تدهــورت صحت

ــوم الخميــس 1  ــل، ي ــة أربي ســردم بمدين

ــي  تشــرين األول 2020م؛ اســمه الحقيق

ــذ  ومن إســماعيل«،  ــي  حاج ــو  »خرت

ــى لعمــوم  عــام 1995 هــو املرجــع األعل

ــم، وعضــو  ــي العــراق والعال ــن ف ي اإليزدي

ــة.  اإليزدي ــة  ان للدي ــي  الروحان ــس  املجل

ــي قضــاء  ــة »إيســفنة« ف ــي قري ــد ف إذ ول

ــة  ل شــيخان- محافظــة دهــوك مــن عائ

ــة مــن األب والجــد.  ني دي

حــازم  ــر  األمي ســمو  عــزاه  كمــا 

ــن  ي اإليزيدي ــر  أمي ســعيد-  تحســين 

ــس  املجل ــس  ي ورئ ــم  والعال العــراق  ــي  ف

 :
ً
ــال قائ ــى،  األعل ــدي  اإليزي ــي  الروحان

ــن،  ــى العميقي ــغ الحــزن واأل�س »ببال

كوهاســت(  )قــدم  وفــاة  ــأ  ب ن ــا  تلقين

ــو  )خرت الشــيخ  شــيخ  ــا  الباب ســماحة 

ــي اســماعيل( أحــد أعضــاء املجلس  حاج

ى، الذي خدم  ي اإليزيدي األعل الروحان

ــي،  ــكل إخــالص وتفان ــه ب ت ان شــعبه ودي

وبحق كان رجل سالم ومحبة بين أبناء 

ــاف  األطي ــع  ولجمي خاصــة  ــة  اإليزيدي

ــان، واســتطاع ســماحته أن ينقــل  واألدي

ي أصعب  رسالة السالم للعالم أجمع ف

ــة. ــا اإليزيدي ه ــي مــرت ب ت الظــروف ال

ــة  اإليزيدي فقــدت  ــه  وبفقدان

نشــر  ــي  ف أســهم  مســالم  ــن  دي رجــل 

ــب  ونطل ــش.  والتعاي التســامح  ــم  قي

يرحمــه  أن  ــك  مل وطــاووس  هللا  مــن 

ــه  أهل ــم  ه ل ي وأن  الواســعة  ــه  برحمت

ــر  الصب ــن  ي اإليزيدي ــع  ــه ولجمي ومحبي

لســلوان«. وا

ــن  الدي ــي  مح أرســل  ــه  جهت ومــن 

ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير  ــي-  آل شــيخ 

ــة  ــي ســوريا برقي الديمقراطــي الكــردي ف

ــا: نصه ــي  ل ي فيمــا  ــة،  تعزي

الســادة األفاضــل أعضــاء املجلــس 

ــي العــراق  ــى ف ــي اإلزدي األعل الروحان

ــم... والعال

ــى  األعل ــي  ن الدي املرجــع  ــل  برحي

ــو  )خرت شــيخ  ــا  اب ب ســماحة  ــن  ي لإلزدي

ــي إســماعيل(، نتقــدم منكــم ومــن  حاج

ــن  ي اإلزدي واإلخــوة  األخــوات  ــع  جمي

ــر  ــن لكــم الصب ــا املخلصــة، راجي ن بتعازي

لســلوان.  وا

ــا  اب ب ــر  ي الكب الراحــل  ــرك  ت لقــد 

ــم  ــال والقي  باألعم
ُ
ــا  غني

ً
ــا شــيخ وراءه إرث

. ــة ل لنبي ا

ــي مــزار  ــع محب ــى لكــم ولجمي نتمن

كل  مقامــه  ــى  عل والســاهرين  ــش  الل

ــة.  واملوفقي الســالمة 

مرة أخرى نعزيكم وأنفسنا. 

مع فائق االحترام

ي 4 تشرين األول 2020م قامشل

ــب  ــة مــن املكت ي ــى رســالة جواب فتلق

اإلعالمي لسمو األمير: »نيابة عن سمو 

الســماحة  أصحــاب  والســادة  ــر  األمي

ــدي  اإليزي ــي  الروحان ــس  املجل أعضــاء 

الشــكر  ــل  بجزي لكــم  نتقــدم  ــى.  األعل

ــة.  الطيب مشــاعركم  ــى  عل ــر  والتقدي

وتعازيكــم ومواســاتكم للرحيــل األبــدي 

ــا شــيخ.  لســماحة الباب

الرحمة واملغفرة له. 

ــر  الصب جميعــا  ــا  ن ول ولكــم 

 . ن ا لســلو ا و

وانشــاء هللا تكــون خاتمــة األحــزان 

ــا« ن ــوا تحيات ــع... تقبل للجمي

ــد  الفقي جثمــان  ــيع 
ُ

وش هــذا 

ــش،  ــد الل ــي معب ــة الئقــة ف بمراســم ديني

ووري  2020/10/2م،  الجمعــة  ــوم  ي

ــة القــوش  ــوزا« - ناحي ــة »ب ــي قري ــرى ف ث ال

بحضــور  املوصــل،  ــة  ن مدي شــمال 

ــدي  اإليزي ــي  الروحان ــس  املجل أعضــاء 

ــر  غفي وجمــع  ــر،  األمي ووكالء  ــى،  األعل

ــة والسياســية  مــن الشــخصيات الديني

وحشــوٌد  ــة،  واالجتماعي ــة  والحكومي

ــوٍب  بقل ــه  مودعين ــن،  ي اإليزيدي مــن 

. مفجعــة

رحيل بابا شيخ  ... تتمة

ــب  الكات مــن  ــى كل  وألق ــح،  الضري قــرب 

عمــر  محمــود  ــي  واملحام شــكو  ــدار  دل

الراحــل  خصــال  فيهمــا  ســردا  ــن،  ي كلمت

ــى  ألق كمــا  معــه.  عاشــهما  ــل  وتفاصي

مسعود عمو كلمة عائلة الفقيد، حيث 

للراحــل  ــم  ه وفائ ــى  عل الحضــور  شــكر 

ــه. ومبادئ

ــي الحفــل بمعاهــدة  ــم بيجرمان اختت

 
ً
شــاكرا ــه،  درب ــى  عل للســير  الراحــل 

مشــاركتهم. ــى  عل الحضــور 

ــدى  ل واإلعــام  الثقافــة  ــة  لجن أمــا 

 
ً
ــا ي  إلكترون

ً
الحــزب، فقــد نشــرت إصــدارا

عمــر-  إســماعيل  )الراحــل  ــوان  بعن

 مــن 
ً
مواقــف و توجهــات(، يضــم مجموعــة

ــه )تصريحــات ومقــاالت  ــه ونتاجات كتابات

 
ً
وحــوارات(، وذلــك وفــاًء للفقيــد و »توثيقا

ــي  ــة وأحــداث ف ي ــة مفصل للحظــات تاريخي

ــى أن  ، ع�ض
ً
ــا ي ، وثان

ً
ــة الحساســية أوال غاي

ونجــدد   وتوجهــات 
ً
أفــكارا ــا  ه من نســتلهم 

ــن  ي ــي ردم الهــوة ب ــا، لنســاهم ف ه العمــل ب

ى طريق إيجاد حٍلّ  أبناء بلدنا سوريا، عل

رد  ـ
ُ
ي وحدة صفوف الك سلمي ملحنتها، وف

وكفاحهــم  نضالهــم  ــز  وتعزي ســوريا  ــي  ف

ــذي  ــال ال املشــروع ضــد اإلرهــاب واالحت

ــة لهــم«. ــي مناطــق تاريخي ــم ف يجث

 ----------

ى الرابط: اإلصدار متوفر عل

http://www.yek-dem.com/?p=9046
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ى  ي يعرف ويشعر بفداحة ما ابتل ابن الشرق الواع

ــر  حجُّ
َ
ــة وت ــه مــن صراعــات ونزعــات تاريخيــة، مــن جهال ب

ج تحت غطاء مشاريع سياسية  جَّ
َ
ؤ

ُ
ي ت للعقل، تلك الت

والطائفــة  واملذهــب  ــن  الدي بغيضــة؛   
ً
ــا أهداف بطــن 

ُ
ت

ــاوى  ســتغل تحــت شــعارات وفت
ُ
ــة ت ــة والوطني والقومي

ــة  ــة أو الهث ــد متزمت ــٍة مهووســة بعقائ ــل فئ ــة مــن قب بّراق

ــال. وراء الســلطة وامل

ــي شــرقنا  ــدة ف ــدان وشــعوٍب عدي ــاٌت تعصــف ببل أزم

ــواٌن آخــر! بعــد كل أزمــٍة  ــه عن ــرد في ـ
ُ
املعــذب، ولكــن للك

ــم، وقــد  ــون بعضه ــم، ُيخون ه ــدون ذوات ــم، يجل ه تضرب

ــض  ــم فرائ ه م البعــض من قــّدِ ــم، وُي ه ــون فيمــا بين ل يتقات

ــم. ه عادي ــوع ملــن ُي الطاعــة والخن

ــم  ه ــن اإلدارة الذاتيــة وال تعجب
ُ
ــوا يناوئ  كان

ً
ــردا ـ

ُ
تجــد ك

ــة  ــي باملســؤولية الكامل العجــب، ال ينفكــون عــن الرم

ــى  ــت عل
َّ
ــي حل ت ال ــب  عــن املصائ ــم،  ه ــاء جلدت ن أب ــى  عل

ان الغزو التركي لها، بل وبعضهم صامتين  مناطقهم إبَّ

أمام املحتل والزال حيال االنتهاكات والجرائم املرتكبة 

ــول األمــر الواقــع! وبعــٌض  ــادون بقب ن ــا باســتمرار، وي ه في

ــب الرمــادي!  ــي والذئ ــواب أرطغرل ــوع أمــام أب ــوا الخن ل ِب
َ
ق

ــي  ن ــة ب ــى إهان ــذي يغطــي أو يعمــل عل وُيصــادق ذاك ال

ــم  أرضه وبحــق  ــم  ه ي عل ــاكات  ه ت االن مــارس  وُي قومــه 

ــم. وتاريخه ــم  ه وممتلكات

ــي  التاريخ ــا  تركي عــداء  مــدى  أحــد  ــى  عل ــى  ُيخف ال 

ــٍة  العــراق كتجرب ــم كردســتان  ي ، وإلقل
ً
ــا ــرد عموم ـ

ُ
للك

وال  ــه،  أراضي ــى  عل املتكــررة  ــا  ه واعتداءات ــم،  ه ل ــدة  رائ

ر مــن 
َّ
ــة، وحــذ ــم بالخيان ي ــم اإلقل ه ــى أن أردوغــان ات نن�س

ــع  تمن عندمــا   
ً
جوعــا ســيتضورون  العــراق  أكــراد  أن 

إجــراء  ــل  قبي الحــدود!  ــور  عب مــن  ا  شــاحناته ــا  تركي

 
ً
ــى االســتقالل عــام 2017م، وســعت مــرارا االســتفتاء عل

ــم وحــزب العمــال  ي ــن اإلقل ي ــال ب ــة واالقتت ــق الفتن لخل

ــن الحــزب  ي ــرة ب ــرات األخي ي PKK. ومــا التوت الكردســتان

ــي ذاك   ف
ً
 حلقــة

ّ
ي و PKK إال الديمقراطــي الكردســتان

ــه  ــي – ل ــش الترك ــدة للجي الســياق، بعــد هجمــات عدي

ــى  ــم- عل ي ــي اإلقل ــر مــن عشــرين قاعــدة عســكرية ف أكث

ــل. ــال قندي ــي جب ــر ف مواقــع األخي

رد، من اقتتال أخوي،  ـ
ُ
ي ذاكرة الك محطاٌت أليمة ف

ــى آخــر،  ــه لطــرٍف عل ــه ال انتصــار في ــت أن ــة أثبت والتجرب

ــل لغــة الحــوار  ــن والتناحــر، ب وال مــكان ملنطــق التخوي

ــة  الفتن ــاب  ب ولســد  ــع  للجمي األنفــع  ــي  ه والتفاهــم 

ــذات. ــي ال والنخــر ف

 – ــٍم  قدي مشــروع  ــة  صاحب ــا  تركي

ـرد...  
ُ
للك

 آخـر!
ٌ
عنوان

ـرد متفوقني يف الدامنارك
ُ
تكريم طالب ك
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ــة  ــس جمهوري ي رئ ــح  برهــم صال ــور  الدكت عــزاه 

ــن  ــم وحــزن بالغي أل : »ب
ً
ــال ي، قائ ــاٍن رســم ي ــر ب العــراق عب

ــي  ــو حج ــا شــيخ خرت ــأ وفــاة ســماحة الباب ب ــا ن تلقين

ــي  ف ــة  اإليزيدي ــة  ان للدي ــي  الروح األب  إســماعيل، 

ــن  ّم ــي هــذه املناســبة األليمــة، نث ــم... ف العــراق والعال

ــم  ــة الظل ــي مواجه ــه ف ــة للمغفــور ل املواقــف الوطني

ــة  ــي مواجه ــه ف واإلرهــاب، ومواقفــه اإلنســانية وحكمت

ــا مــن  ن ــا وأخوات ن ــا وإخوان ن ــم داعــش بحــق أهل جرائ

ــن«. ي اإليزيدي

ــدور  ال  ،
ً
أيضــا املناســبة  ــي  ف »نســتذكر  ــع،  اب وت

ــي  ــوي الفطــن لســماحته، ف ــي والتعاطــي األب التاريخ

ــاء  األعب وتخفيــف  ــات  اإليزيدي ــات  الناجي ــة  قضي

ــى  ــن إل ه ــي مــن قــوة، وإيصــال صوت ــكل مــا أوت ــن ب ه ي عل

ــل محــط أنظــار  ــي املقاب ــه ف ــي، مــا جعل املجتمــع الدول

ــي  والتآخ للتســامح   
ً
رمــزا ــح  ليصب أجمــع،  ــم  العال

املختلفــة«. الشــعب  ــاف  أطي ــن  ي ب ــش  والتعاي

ــس الحكومــة  ي ــي رئ ــى الكاظم كمــا عــزاه مصطف

ــي رئيــس مجلــس النــواب  العراقيــة ومحمــد الحلبو�س

ــم  ي إقل وزعمــاء  ورؤســاء  ــة،  عراقي وأحــزاب  ــي  العراق

ــي  ف ــة  الكردي ــة  ي الجال ــات  ن وب ــاء  ن ألب  
ً
تشــجيعا

ــم واملعرفــة، قــام  ــي تحصيــل العل مملكــة الدانمــارك ف

ــم  ــي( بتكري ــدة )يكيت فــرع الدانمــارك لحــزب الوحـ

ــة  ــى الثانوي ــوا عل ــن حصل ــة الذي مجموعــة مــن الطلب

ــة،  ــا رمزي ــر وهداي العامــة وقّدمــت لهــم شــهادات تقدي

مــن  وفــود  ــل  قب مــن  ــم  ه منازل ــي  ف ــم  ه بزيارت ــك  وذل

ي جامع ومعتاد،   عن إقامة حفل فن
ً
املنظمة، عوضا

ــة الســائدة بســبب جائحــة   لألوضــاع الصحي
ً
نظــرا

ــن والقــرارات الصــادرة عــن  ي  بالقوان
ً
ــا ــا، والتزام كورون

املختصــة. ــات  الجه

مــع  اللقــاء  خــالل  املنظمــة  أعضــاء  تطــرق 

ــي  ــم ف ــث عــن دور العل ــى الحدي ــم إل ه ي ــة وأهال ب الطل

ــوم لخدمــة  ــر اإلنســان، مــن خــالل تســخير العل تطوي

ــة  ــي متابع ــة ف ب ــى تشــجيع الطل ــع، وشــددوا عل املجتم

ــوم واملعــارف  ــل مــن العل ه ن ــة وال مســيرتهم التعليمي

واملتاحــة. املتنوعــة 

ــي بغــداد  ــي ف ــه، والســفير األميرك كردســتان وأحزاب

ــى رحيــل رجــل الســالم  ــذات الحــزن عل ــر، ب ــو تول ماثي

ــارات،  العب ــى  وأبه ــب  بأطي وذكــروه  شــيخ«  ــا  اب »ب

ــي  ومحب ــن  ي اإليزدي ــع  لجمي التعــازي  ــن  مقدمي

الراحــل.

زواج  تحــرم  ــة  اإليزيدي الطائفــة  أن  ــار  وباعتب

ــات  ــات الناجي ــا، فــإن اإليزيدي ا مــن خارجه نســائه

 
ً
قســرا ُزوجــن  ــي  اللوات »داعــش«  15 مــن 


