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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

»نحــن بحاجــة إلــى إصــاح فكــري ودينــي وثقافــي. وإلــى خلــق اإلبــداع 
الفقهــي المتجــدد، لتفعيــل مــا عندنــا مــن مؤسســات موجــودة«                  

                                                              د. محمد شحرور
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االقتتال الكردي- الكردي خطأ قاتل وعمل مدان!

ــة  رغــم انفصــال مناطقهــم التاريخي

ــة  الدول ضمــن   
ً
ــا جغرافي ــا  بعضه عــن 

تطبيقــات  جــراء  الناشــئة،  الســورية 

ــوزان،  ول بيكــو   – ســايكس  ــات  اتفاقي

ــة  االقتصادي ــم  ه بنيت وضعــف 

ــم  وطابعه والسياســية،  ــة  واالجتماعي

عــن  ــم  انقطاعه ــر  إث املهمــش  ــي  الريف

الحــدود،  شــمال  ــة  الحضري مراكزهــم 

ــة  ــاء إضافي ــي ســوريا أعب ــرد ف ـ
ُ
ــل الك َم َح

ــا  ــي الدفــاع عــن القضاي ــم ف ه ــى كاهل عل

أشــقائهم،  ومســاندة  الكردســتانية 

ــة  ــر وتنمي ــب انشــغالهم بتطوي ــى جان إل

ــاع عــن  ــي كافــة املجــاالت والدف ــم ف واقعه

ــة  ه مجاب ــك  وكذل ووجودهــم،  ــم  ه ت هوي

والشــوفينية  ــة  العنصري املشــاريع 

ــر مــن ســبعين  ــّر أكث ــى م ــم عل ه ت ــي طال الت

ــى ظــروٍف قاســية مــّروا   عل
ً
، عــاوة

ً
ــا عام

أحــداث  ــة  ــى خلفي عل أعــوام 2004  ــا  ه ب

ــد  ــي العق ــا بعــد، الســيما ف ي وم القامشــل

ــى نحــٍو أشــد. ــر عل األخي

ــي أجــزاء  ــم ف ــرد لبعضه ـ
ُ
تعاضــد الك

أمــٌر  األربعــة  ــة  التاريخي كردســتان 

اإلنســانية  ــر  ي املعاي بكافــة  ــي  طبيع

ولكــن  ــة،  2 والقيمي

قاتل الشهيدة هفرين خلف، يف أحضان اإلئتالف السوري- اإلخواين
فيديوهــات  ــه  عين ــأم  ب ــم  العال رأى 

ــي  ــة اإلعــدام امليدان لبعــض مشــاهد عملي

ــف /35/  ــن خل للشــهيدة املهندســة هفري

ــس املشــترك لحــزب ســوريا   - الرئي
ً
عامــا

ــا،  ومرافقه ســيارتها  وســائق  املســتقبل، 

ــي  ــق الدول ــى الطري ــي 2019/10/12م، عل ف

ــاء  ن ي، أث ــج – القامشــل 5 منب

عفرين حتت االحتالل: متثيلية »رد املظامل«، /65/ مليون دوالر خسائر موسم الزيتون، فوضى وفلتان واعتقاالت تعسفية والقتل العمد
ــم بحــق  ــاكات والجرائ ه ت تتواصــل االن

ويواصــل  ــا،  ه ي وأهال ــن  عفري منطقــة 

لحــزب  ــن  عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت

ــق  ي وتوث ــا  فضحه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــع؛ نلخــص مــا جــاء  مــا أمكــن مــن وقائ

ــر أربعــة أصدرهــا خــال شــهر  ــي تقاري ف

ــي: ل ي فيمــا  ــي  الثان تشــرين 

رد املظالم

ــي  ــم« الت بخصــوص لجنــة »رد املظال

ــي  ــي ف شــكلها االئتــاف الســوري- اإلخوان

ــن: عفري

ــم  ل إن  ــة،  اللجن أعضــاء  بعــض   -١

ــكاب  ــوا بارت ــم، هــم مــن قام نقــل معظمه

ــادات وعناصــر  ــم مــن قي ه ــم، كون املظال

ــي تقــوم بالســلب  ت ــك امليليشــيات ال ل ت

ــى هــذه  ــب واملوبقــات األخــرى حت ه ن وال

للحظــة. ا

ــي عــن  ــاع األهال 4 2- امتن

»الذئاب الرمادية« ُتْحَظر يف أوروبا تباًعا

»الكريال يف جبال قنديل... والرئيس مسعود بارزاين بني قياداٍت للكريال يف جبهات القتال ضد داعش يف العراق عام 2014م«

ــب  طي رجــب  ــس  ي الرئ ــى  يتوان ال 

شــارة   
ً
راســما ــده  ي رفــع  عــن  أردوغــان 

ــى  ــة إل ــة املتطرف ــة التركي ــاب الرمادي الذئ

ــع  األصاب بإشــارة  األخــرى  ــد  ي ال ــب  جان

واحــد  »شــعب  ــى  عل ــة  الدال األربعــة 

ــة  والدول واحــد،  ووطــن  واحــد،  ــم  وعل

ــه الشــعبوية  ات ــاء خطاب ن الواحــدة«، أث

ــة  ــٍج مــن املشــاعر القومي ــج مزي ولتأجي

ألجــل  ــوره،  جمه ــدى  ل –اإلســامية 

ــه  ل ــن  ي واملوال أنصــاره  ــى  عل الحفــاظ 

نفــوذه. نطــاق  وتوســيع 

ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  ــات  ب إذ 

ــى  AKP ورئيســه أردوغــان يعتمــدان عل

أساســيين،  مســندين 

»قلع أشجار الزيتون، طريق يالنقوز- حمام بجنديرس«
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فرضــت  الجيوسياســية  الخريطــة 

وارتباطــات  ــزة  متماي  
ً
أوضاعــا ــم  ه ي عل

ــى البحــث  ــم عل ه ــدة، أرغمت ــة جدي وطني

ــدول  ــي إطــار ال ــوٍل لقضاياهــم ف عــن حل

أعطــت  ــي  وبالتال ــا،  ه ب لحقــوا 
ُ
أ ــي  ت ال

ومســارات  ــات  وحيثي ــة  خصوصي

ــث  ــكل جــزٍء عــن اآلخــر، حي مختلفــة ل

ــارت  ــي ســوريا اخت ــة ف أن الحركــة الكردي

 
ً
ا اســلوب ي  الســلم ــي  السيا�س النضــال 

ــاد  ب ــي أنشــطتها ضمــن إطــار وحــدة ال ف

ــف،  العن ــذت  ب ون ســيادتها،  ــرام  واحت

أمكــن،  بمــا  األشــقاء  دعــم  ــت  وواصل

ــة  ــة الكردي ــة القضي ــرزت خصوصي وأب

 
ً
عــدا ــا ُب ه ــى إعطائ ــت عل ــي ســوريا وعمل ف

ــات  تداعي أن   
ّ
إال  ،

ً
ــا وديمقراطي  

ً
ــا وطني

ــا،  ــي العــراق وتركي ف ــة  ــورات الكردي ث ال

لاعتمــاد  كردســتانية  أطــراف  ي  وســع

ــي  ــرد الســوريين وتشــغيلهم ف ـ
ُ
ــى الك عل

ــك ســعيها  مشــاريعها بمــا أمكــن، وكذل

ــذ  من الســورية  األزمــة  ســنوات  خــال 

نفــوذ  20١١م لجعــل ســاحتهم مناطــق 

ــذي  ال الدعــم  ــى  نن�س أن  دون  ــا،  ه ل

ــب  ــى جان وإل ــم مشــكورين،  ه ل ــا  ه قدمت

تســببت  أخــرى...  ــدة  عدي عوامــل 

ســوريا  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــب  أغل انقســام  ــي  ف

ــن«  ي ي بارزان ــن و  ي هــم »آبوجي مــن  ــن  ي ب

ــة ألطــراف كردســتانية  ســت التبعي وكرَّ

ــرام  ــم، مــع جــّل االحت ه ــدى بعــض أحزاب ل

األحــزاب  وكافــة  والرمــوز  لأللقــاب 

فاختلفــت  والكردســتانية،  ــة  الكردي

ــأي   ب
ً
ا ــرون ســلب ــوا يتأث ات ــم، وب ه ُبوصات

ي وانعكاســاته  ي ســلب حــدٍث كردســتان

ي تحدث   النزاعات الت
ً
املباشــرة، خاصة

ي  ــي الكردســتان ــن الحــزب الديمقراط ي ب

ي  الكردســتان العمــال  وحــزب   PDK

ــا  ه ــي تفتعل ت ــك األحــداث ال PKK، وكذل

ــم  ه ــرد ونضاالت ـ
ُ
حكومــة أنقــرة ضــد الك

كردســتان  ــم  ي إقل ــي  وف ــا  تركي داخــل 

ــى  ــزداد الضغــوط عل ــث ت العــراق، بحي

ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي الحركــة  أطــراف 

ــرد  ـ
ُ
الك دور  وضــرب  تشــتيتها  ــة  بغي

ا. ســوري ــي  ف ووجودهــم 

ــذي  ال ــدور  ال ــا،  علين بخــاٍف  ــس  ي ل

األزمــة  ــات  بداي ــذ  من ــا،  تركي ــه  تلعب

ــن  ي ب الخافــات  ــج  تأجي ــي  ف الســورية 

اإلدارة  وإضعــاف  ــة  الكردي األطــراف 

ــات  املكون ــب  ي وتأل القائمــة،  ــة  ي الذات

ــة  ــرد ومحاول ـ
ُ
الســورية األخــرى ضــد الك

ــم  ول ــي،  البين ــال  االقتت ــى  إل هــم  جّرِ

ــى  إل  فلجــأت 
ً
ــه كامــا تبتغي مــا  تحقــق 

ضدهــم،  املباشــر  العســكري  العمــل 

ــك  وكذل ــم.  ه ل هامــة  مناطــق  ــت  واحتل

ــن  ي ب الخافــات  تســعير  ــى  عل تعمــل 

ــى  ــض عل أطــراف كردســتانية والتحري

ــب إصــرار  ــى جان ــا، إل ه ــا بين ــال فيم االقتت

 »PKK و PDK« ــن ــدى الطرفي البعــض ل

ــة  ــار الفتن ــى إذكاء ن ــن أتباعهمــا عل ي وب

ــى  إل بينهمــا وممارســاته  الصــراع  وجــّر 

ــة  املثقل الســورية  ــة  الكردي الســاحة 

الخافــات. ــى  بحم  
ً
أصــا

قواهــم،  ــد  وتوحي ــرد  ـ
ُ
الك ــن  تحصي

ــة  وملواجه املخاطــر  ــع  لجمي  
ً
درءا

ي سوريا أو العراق  التحديات، إن كان ف

 باعتمــاد 
ً
ــدأ أوال ب ــران، ي ــا أو إي أو تركي

قاعــدة  ــى  عل والتواصــل  الحــوار  لغــة 

ــي  ف التدخــل  وعــدم  ــادل  املتب ــرام  االحت

ــزالق  االن وعــدم  طــرف،  أي  شــؤون 

ــدات األعــداء، وباالبتعــاد عــن  ــى أجن إل

الضيقــة. ــح  املصال

 
ٌ
خطــأ الكــردي  الكــردي-  ــال  االقتت

ى أتونه  قاتل وعمٌل ُمدان! واملنزلقون إل

 الندامــة، واملصفقــون 
ّ
ــن يحصــدوا إال ل

ــن يجنــوا إال الخــزي وســواد الوجــه؛  ــه ل ل

ــى حمــاٍت  إل ننجــّر  ــا أن  ن ل فــا يمكــن 

إعامية كردية أو كردستانية متضادة 

ى إلرضــاء طــرٍف مــا  ــة، أو نســع متبادل

ى حساب آخر لغايٍة ما، ولن نساهَم  عل

ــة،  الفتن ــار  ن ــى  عل ــت  الزي ســكب  ــي  ف

ــا  ــى تطويقه إل ــكّلِ وســعنا  ب ــل نعمــُل  ب

 
ً
ــا نابعــا  للدمــاء، وســيبقى موقفن

ً
ــا حقن

ــى  إل  
ً
ومســتندا املســتقلة  ــا  ن ت رؤي مــن 

ســوريا  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــة  حماي ــات  موجب

ــة. العادل والدفــاع عــن قضاياهــم 

ــى  بغن ســوريا  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك نحــن 

ــة  ــاء املؤمل ــد مــن األعب عــن تحمــل املزي

 
ً
تشــتتا ــا  كفان ــا،  ن كاهل ــت  أثقل ــي  ت ال

املراحــل  ــام  مله فالتصــدي   ،
ً
ــا واختاف

 مضاعفــة، تبــدأ 
ً
ــة يتطلــب جهــودا املقبل

ــة  بإنجــاح الحــوارات والعاقــات الكردي

ــى  عل العمــل  ــب  جان ــى  إل ــة،  الكردي  –

ــل  وتفعي الســورية  ــة  الوطني الســاحة 

ــي  ف الســورية،   – الســورية  الحــوارات 

ــد  ــدف التمهي ــت، به ــة مســتويات كان أي

ــا  ــي ألزمــة بلدن للبحــث عــن حــٍل سيا�س

. ملســتفحلة ا

االقتتال الكردي- الكردي ... تتمة

فساد ممنهج يف فرع املؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي 
كل  ــه  في ــذل  ب

ُ
ت ــذي  ال الوقــت  ــي  ف

ــن  تأمي أجــل  مــن  ــود  والجه ي  املســاع

ــي ظــل  ــز للشــعب املنكــوب، ف رغيــف الخب

االقتصــادي  والحصــار  الحــرب  أجــواء 

ســوريا،  ــاده  ب ــى  وعل ــه  ي عل املفــروض 

ــي القطــاع  يقــوم الفاســدون مــن موظف

مخــزون  وســرقة  ــاف  وإت ــدر  ه ب العــام 

مــن   
ً
مهمــا  

ً
مصــدرا يعــد  ــذي  ال القمــح 

ــه  حرب ــي  ف الشــعب  صمــود  مصــادر 

ــة  التركي ــدات  والتهدي اإلرهــاب  ضــد 

ــد مــن  ــال وقضــم املزي املســتمرة باحت

ــا مــن  ــي الســورية لحســاب أعوانه األرا�س

املســلحة. الســورية  ــل  الفصائ

ــه أجراهــا  ــة اطاعي مــن خــال جول

ــل  ــواء غســان خلي ل محافــظ الحســكة ال

ــدي  برفقــة كل مــن الســيد ســطم هوي

ــدس  واملهن ــذي  التنفي ــب  املكت عضــو 

ــخ  بتاري الزراعــة  ــر  مدي ســامة  رجــب 

ى مركز جرمز لتسويق  2020/١١/١8 عل

لاطــاع  ي  القامشــل ــف  بري ــوب  الحب

ــي  ــن محصــول القمــح ف ــى واقــع تخزي عل

ــة  الفني الشــروط  توفــر  ومــدى  املركــز 

الازمة لحمايته من األمطار والعوامل 

خــال  مــن  ــن  ي ب وت تكشــف  ــة.  الجوي

ــن  تخزي ــات  ي عمل ســوء  مــدى  ــة  الجول

محصــول القمــح املســتلم خــال موســم 

ي  العشــوائ التشــدير  ــث  حي مــن   20١٩

بشــكل  ــا  ه تغطيت وعــدم  لألكــداس 

غطــاء  ــك  لذل اســتخدم  ــث  حي كامــل، 

ــي فقــط دون وجــود عــازل مطــري  قما�س

ممــا  ــن(،  ي ل بروب ــي  بول )شــادر  ــي  ورطوب

ى كميات  ى تسرب مياه األمطار إل أدى إل

ــة  ــرة مــن املخــزون وتعرضــه للرطوب ي كب

الكامــل.  ــف  والتل للتعفــن  ــي  وبالتال

ِحظ وجود كميات من أكياس 
ُ
كما ل

ــات األكــداس  ــد مــن أرضي القمــح الجي

التالفــة  القمــوح  ــب  بجان ــا  وضعه ــم  ت

ــد  ــا للمتعه ــى بيعه ــم التعاقــد عل ــي ت ت ال

ــا  ه أن ــى  عل األســعار  بأبخــس  الخــاص 

ــات.  وأرضي تالفــة  قمــوح 

ــى الجهــات املختصة  ــذا يتوجــب عل ل

ي كشــف شــبكة   ف
ً
ي قدما واملعنية امل�س

ــق  التحقي ــرة  دائ وتوســيع  الفســاد 

ــو  ــن، فه ــع املتورطي ــى جمي إل للوصــول 

ــة القمــح ولرغيــف املواطــن  انتصــار لحب

صمــوده  وأســباب  عيشــه  ومصــدر 

وكشــف  العــام  ــال  امل ــى  عل والحفــاظ 

ــرت  ــي آث ــات الفســاد الت ــن حلق ــة م لحلق

مصلحــة  ــى  عل الخاصــة  ــا  ه مصلحت

ــع  جمي ــة  فمحارب واملواطــن،  الوطــن 

مفاصــل  ــع  جمي ــي  وف الفســاد  أشــكال 

ــة  محارب عــن  ــة  أهمي تقــل  ال  العمــل 

اإلرهــاب، فكاهمــا مكمــل لهــدف اآلخــر.
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»مسد« تعقد مؤمترًا وطنًيا لـ »أبناء اجلزيرة والفرات«، وخيرج برؤى استراتيجية

ــس ســوريا  مــن مجل لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي

يترأســه  ــذي  ال »مســد«،  ــة  الديمقراطي

ــة  ــاض درار و أمين  مــن »ري
ً
بالتشــارك كا

الحســكة  ــة  ن مدي ــت  احتضن عمــر«، 

تشــرين   25 األربعــاء  ــوم  ي الســورية، 

باســم   
ً
مؤتمــرا 2020م،  ــر  ي/نوفمب الثان

ــرة  الجزي ــاء  ن ألب ــي  الوطن »املؤتمــر 

 /300/ ــي  حوال ــه  في شــارك  والفــرات«، 

ي  عضو من كافة املكونات املجتمعية ف

ي سوريا وممثلين عن قوى  شمال وشرق

وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة 

ــن عــن  ي ــاء عشــائر وممثل وشــيوخ ووجه

ــة لشــمال وشــرق ســوريا  ي اإلدارة الذات

وقــد  ــة؛  الديمقراطي ســوريا  وقــوات 

ــات،  ــن الكلم ــد م ــر العدي ــي املؤتم ــي ف لق
ُ
أ

ــت. ن ــر شــبكات ال ــا عب بعضه

 ،
ً
ــا  ختامي

ً
ــا وصــدر عــن املؤتمــر بيان

النعقــاد   
ً
تتويجــا كان  ــه  أن ــى  إل أشــار 

لقــاءات  وسلســلة  ــة  ــدوة حواري ن  /١3/

ــدات  ل ــف مــدن وب ــي مختل ــة ف جماهيري

ــود »مســد«  ي ســوريا، بجه شــمال وشــرق

ــة  املواطن ضمــان  ــدف  »به ــا،  ه وإدارت

ــي  ف ــات  املكون كل  وحقــوق  املتســاوية 

التشــاركية  ــز  وتعزي موحــدة،  ســوريا 

ــر  ــة، وتطوي ي ــي مؤسســات اإلدارة الذات ف

ــة«. ي واملدن ــة  ي الذات اإلدارات  ــن  وتمكي

ــد  ــم طــرح العدي ــان: »ت ــي البي وجــاء ف

من اآلراء واملقترحات بما يخص الحوار 

ي  الســوري - الســوري وســبل املشــاركة ف

ــاء االســتبداد  ه ــة السياســية وإن ي العمل

واإلرهاب واالحتاالت، وتطوير وتمكين 

ــات  الحري وضمــان  ــة  ي الذات اإلدارة 

ــق  ــون وتحقي ــق القان والحقــوق وتطبي

العدالة االجتماعية واملســاواة والعودة 

ــن النازحين  اآلمنــة والطوعيــة للمهجري

ــر  ــاء كافــة اشــكال التغيي ــى ديارهــم وإنه إل

ــن  ي ــي وإطــاق ســراح املعتقل الديمغراف

ــر  مصي عــن  والكشــف  السياســيين 

.»
ً
ا ــن قســري ي ــن واملغيب املختطفي

القــرارات  ــى  إل املؤتمــر  وتوصــل 

ــان: البي حســب  ــة،  ي التال

ــي  األرا�س وحــدة  ــى  عل ــد  ))-التأكي

واإلقــرار  ســيادتها،  ــرام  واحت الســورية 

ــات  املكون كافــة  بحقــوق  الدســتوري 

ــة. واالجتماعي ــة  والديني ــة  القومي

ــان  ي - حــل االزمــة الســورية وفــق ب

ــس األمــن رقــم 2254  ــف وقــرار مجل جني

ــة  ــة ذات الصل ــع القــرارات األممي وجمي

ــس  ــى ضــرورة إشــراك مجل ــد عل والتأكي

ــي كامــل العمليــة  ــة ف ســوريا الديمقراطي

الشــعب  أهــداف  ــق  وتحقي السياســية 

ــة  الديمقراطي ــة  الدول ــي  ف الســوري 

ــة. الامركزي ــة  التعددي

كافــة  مــع  الحــوار  متابعــة   -

بالحــل  ــة  املؤمن الســورية  األطــراف 

ــر الجــذري  ي ــي والتغي ــي الوطن السيا�س

اســتثناء. دون  الديمقراطــي 

ــي  ــة ف ي ــات محل ــر النتخاب - التحضي

ــة لشــمال وشــرق  ي مناطــق اإلدارة الذات

ســورية خــال مــدة ال تتجــاوز العــام.

النظــام  مؤسســات  ــة  هيكل -إعــادة 

ــدف  االداري لشــمال وشــرق ســوريا به

ــة  البيروقراطي ــة  الحال مــن  ــف  التخفي

. ــا ه في

ــم عمــل وأداء ومؤهــات  ــادة تقيي -إع

والعمــل  ــم،  ه ب وتدري اإلدارة  ــي  موظف

ــن وتوســيع اإلدارة  ــر وتمكي ــى تطوي عل

بالتكنوقــراط. ورفدهــا 

واألمــن  الســلم  ــى  عل -الحفــاظ 

ــة  ــم املواطن ــي، وترســيخ مفاهي املجتمع

التعصــب  ومكافحــة  اآلخــر،  ــول  وقب

ــز  وتعزي أشــكاله،  بكافــة  والتطــرف 

ــي  ــن الت ــدرء الفت ــات ل ــن املكون ي التاحــم ب

ــي. ــي الوطن تســتهدف النســيج املجتمع

ــرأة  امل دور  ــز  وتعزي ــن  تمكي  -

املؤسســات. كافــة  ــي  ف والشــباب 

ــة  - دعــم قــوات ســوريا الديمقراطي

ــا ضــد اإلرهــاب والتطــرف بدعــم  ــي حربه ف

ــي بمــا يحفــظ األمــن  مــن التحالــف الدول

واالســتقرار.

بمــا  ــي  القضائ ــاز  الجه -إصــاح 

اســتقاليته  ــى  عل الحفــاظ  يضمــن 

ــه. هت ونزا

ــون  بالقان ــة  األمني ــزة  األجه ــزام  -إل

ــا  ه عمل ــر  وتطوي ــي،  القضائ واألمــر 

ــادئ حقــوق  ــا بمــا يتناســب مــع مب ه وأدائ

اإلنســان.

ــل  وتفعي الفســاد  -مكافحــة 

ــي  ف ــش املركــزي  ــة والتفتي ــاز الرقاب جه

ــة. ي الذات اإلدارة  مؤسســات 

ــة  -وضــع خطــط اســتراتيجية تنموي

االســتثمارات  وتســهيل  لاقتصــاد 

لاســتثمارات  ــة  األولوي وإعطــاء 

. ــة لوطني ا

للســلع  ــة  ي الذات اإلدارة  ــن  -تأمي

ــة  ــكار، ومراقب واملــواد األوليــة ومنــع االحت

األســواق وتحديد األســعار بما يتناســب 

مــع دخــل املواطــن.

-مكافحــة التهريــب وضبــط الحــدود 

رســوم  ــي  ف النظــر  وإعــادة  ــر  واملعاب

والجمــارك. ــب  الضرائ

ودعــم  ــي  الزراع القطــاع  ــن  -تمكي

الفاحين وتوفير املستلزمات الزراعية 

ــروة  ث ال  
ً
خصوصــا ــر  التصدي وترشــيد 

ــة. الزراعي ــل  واملحاصي ــة  ي الحيوان

وتحســين  ــر  تطوي ــي  ف االســتمرار   -

ومنشــآته  ــي  التعليم النظــام  ــد  وتوحي

ــر املناهــج العلميــة ورفــع مســتوى  وتوفي

وإيجــاد  ــم  ه وتأهيل ــي  التعليم ــكادر  ال

ــة. التعليمي ــة  ي بالعمل ــراف  لاعت ــة  ي آل

ــي إلعــادة  ــة املجتمــع الدول ب - مطال

ــل  ــي املناطــق املحــررة مــن قب اإلعمــار ف

ــة مــن أجــل  قــوات ســوريا الديمقراطي

ــى ديارهــم. ــن إل ــن والنازحي عــودة املهجري

ــذ  تنفي ملتابعــة  ــة  لجن تشــكيل   -

أعــاه.((. املؤتمــر  قــرارات 

ســوريا  ــس  مجل ى  ويســع هــذا، 

وترجمــة  ــل  تفعي ــى  إل ــة  الديمقراطي

ــة  ال ــى املشــاركة الفعَّ ــك القــرارات، وإل ل ت

ــي تخــص ســوريا  ت ــي كافــة الحــوارات ال ف

ــة سياســية  ي ــة عمل ــي أي ومســتقبلها وف

ي هذا   ف
ً
 دوليا

ً
مقبلة، وبات يتلقى دعما

ــه  ــذي تتواصــل في ــي الوقــت ال اإلطــار، ف

الســوري-  ــاف  ت واالئ ــا  تركي محــاوالت 

دور  إللغــاء  ــا  ه ل ــي  املوال ــي  اإلخوان

قــوات ســوريا  ــى  ــس والقضــاء عل املجل

ــه. ب املرتبطــة  ــة  الديمقراطي

حزب »الوحـدة« – عفرين نعى رفيقه عارف علي
ــن  عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت ــى  نع

ــي( رفيقــه هــارف  ــدة )يكيت لحــزب الوحـ

ــا- ن ــدة بعدي ل ــد ب ــي مــن موالي ــم عل إبراهي

ــي عصــر  ــن، عــام ١٩63م، الــذي توف عفري

ــة  ــاء 2020/١١/١7م، بســبب اإلصاب الثاث

ــا. وقــال: »الراحــل عــاش  ــروس كورون بفي

 ،
ً
 وفاحــا

ً
ــه، عامــا ــه بعــرق جبين حيات

الكــردي  شــعبه  ــة  قضي ــى  ين�س ــم  ول

صفــوف  ــى  إل انتســب  فقــد  ــة،  العادل

ي،  ــا أواخــر ثمانينــات القرن املا�س ن حزب

ــوم مــن  ــى آخــر ي ــه إل  ملبادئ
ً
ــي مخلصــا وبق

ــه«. ت حيا

ــه  جثمان وري  ــوم  ي ال ذات  مســاء 

ــدة- مســقط رأســه،  ــرة البل ــي مقب ــرى ف ث ال

ــه املبكــر. ــى رحيل ــي عل وســط حــزن األهال

ــي وذوي الراحــل  ــى محب إل نتقــدم 

ــان  جن ــه  ل ــن  ي متمن التعــازي،  بأحــّر 

. ــد لخل ا
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ــة حــول  ــك اللجن ــم الشــكاوي لتل تقدي

ــن أن   م
ً
ــا ــم، خوف ــن مظال ــم م ــا لحــق به م

ــك. ــى ذل ــوا فيمــا بعــد عل عاقب ُي

اإلعــام  ــر  عب ج  ــروَّ ي مــا   -3

ــارات  زي ــر  وعب ــي،  واالئتاف ــي  الترك

ــاف  ت االئ ــس  ي رئ ــري-  الحري نصــر 

رد  عــن  ــن،  عفري ــي  ف االســتعراضية 

مــن   
ً
ا شــيئ يشــكل  ال  الحقــوق  بعــض 

ــم  والجرائ ــاكات  ه ت لان ــل  الهائ الحجــم 

ــة. املرتكب املختلفــة 

ــة  قري ــى  إل ــري  الحري ــارة  زي  -4

ال  ــة  اإليزدي ــون  ليل ــل  جب باصوفــان- 

ــارب %80  ــا يق ــر م ــة تهجي تحجــب حقيق

 
ً
ــدال ــن املســتقدمين ب مــن ســكانها وتوطي

ــع  ومن ــة  القري مــزار  ــب  وتخري ــم،  ه عن

أهاليها من ممارسة شعائرهم الدينية 

ــم. ه ت ومعتقدا

ــل  ــري برفقــة ممث وقــد قــام الحري

 »ENKS« ــي الكــردي ــس الوطن عــن املجل

ــن،  عفري ــى  إل اســتفزازية  ــارات  بزي

ــدة لســكان  ــون عائ ت إحداهــا لحقــول زي

ــا  ه ي ى عل  ومســتول
ً
ــن قســرا ــرد ُمهجري ـ

ُ
ك

ــة. ي اإلرهاب امليليشــيات  ــل  قب مــن 

اعتقاالت تعسفية

التعســفية  االعتقــاالت  تتواصــل 

ــى شــكل  ــا عل ه ــن، من ــاء عفري ن بحــق أب

ــب  بالتعذي  
ً
ترافقــا مداهمــة  حمــات 

املختلفــة،  واملضايقــات  ــات  واإلهان

ــن،  ي املواطن بعــض  اختطــاف  ــك  وكذل

االســتخبارات  مــن  مباشــر  بإشــراف 

ــي قــرى  ــال، ف ــى ســبيل املث ــة، عل التركي

ــه-  ديكي راجــو...  ــا-  ن )بعدي ــدات  ل وب

ــي...  ــا- معبطل ت ــو، ماب ــل... عمــارا، حب بلب

ــرس(،  جندي ــور-  بافل ــا،  ان جوب حمــام، 

ـ /١000- حيث يتم تغريم املفرج عنهم ب

ــة. تركي ــرة  ي ل  /١500

موسم الزيتون

اســتمرت الســرقات طــوال املوســم، 

األشــجار  ــن  ي ماي محصــول  عــدا 

ــي  متزعم ــل  قب مــن  ــا  ه ي عل ى  املســتول

ــا  ه فرضت ــي  ت ال والنســب  امليليشــيات 

ــة، وقــد قامــت  ــت للبقي ــاج الزي ت ــى ان عل

ــب الطرقــات  ــي أغل الحواجــز املنتشــرة ف

ــى حمــوالت  ــاوى عل واملفــارق بفــرض أت

املحصــول،  مــن  ــات  ي واآلل الســيارات 

ى عصر  ي عل وأجبرت امليليشيات األهال

ــي تحددهــا  ت ــي املعاصــر ال ــم ف ه محصول

حــال  ــي  وف ســيطرتها،  نطــاق  ــي  ف وتقــع 

ــم. ه عاقبت ــك  ذل مخالفــة 

ــة  ـــ »الهيئ ى ب كمــا أصــدرت مــا تســم

ــزكاة«ـ اإلدارة العامــة، القــرار  ل العامــة ل

2020/8/١١م،  ــخ  تاري رقــم:/5٩/، 

باســم   )%5( نســبة  بفــرض  ــي  القا�س

ــون  ت الزي ــل  محاصي ــى  عل ــزكاة«  »ال

ــي حــال  ــن، وف ي ي ــدة للســكان األصل العائ

يتعــرض  ــا  ه ت تأدي عــن  املواطــن  ــاع  امتن

ــل قســم  ــة« مــن قب ـــ »إجــراءات تنفيذي ل

ــد تحــت  ــك كإســلوب جدي الشــرطة، وذل

لســرقة  والشــريعة«  ــن  »الدي غطــاء 

ــة. ل املحت ــن  عفري ــي  ف الســكان  أرزاق 

ــب االســتياء شــبه الكامــل  ــى جان إل

ــت،  ــى تجــارة الزي ــة عل للحكومــة التركي

 من الشــراء 
ً
بإشــراف اســتخباراتها، بدءا

ــي مركــز  ف ــة وتجميعــه  ي بأســعار متدن

ــرس،  جندي ــة  ن بمدي مخصــص  ــي  ترك

ــه  تعبئت ــم  ث ومــن  ــا،  تركي ــى  إل ــا  ه ونقل

ــج  ــوات مختلفــة، تحــت اســم »منت بعب

ــا  أورب ــى  إل وتصديرهــا  ــل«،  أصي ــي  ترك

ــدة. ــر شــبكات عدي عب ــكا،  وأمري

خســائر  ــي  اإلعام ــب  املكت وقــّدر 

 /65/ ــي  بحوال العــام  هــذا  موســم 

الخدمــة  ــف  ي تكال عــدا  دوالر،  ــون  ي مل

ــن  ي ــاج ماي الزراعيــة والقطــاف وعــدا انت

ــة مثمــرة، كان  ــون بري ت مــن أشــجار زي

ــم يعــد باإلمــكان اآلن.  ــه، ول ُيســتفاد من

املنقــول  ــت  الزي ــة  كمي أن  واســتنتج 

ــي  حوال ــن  عفري ــاج  ت ان مــن  ــا  تركي ــى  إل

طــن.  /25600/

قطع األشجار

ازدادت  الشــتاء  فصــل  ــول  حل مــع 

ــة  بغاي األشــجار  ــع  وقل قطــع  ــرة  ي وت

ــي  متزعم وأن   
ً
خاصــة ــب،  التحطي

ى   مربحة، عل
ً
امليليشيات اتخذه تجارة

ــة  ــي قري ــم قطــع أشــجار ف ــال، ت ســبيل املث

يانقــوز  كفرصفــرة،  راجــو،  ــا-  ي علتان

ــرس. جندي وخالطــان-  ــور  وبافل

فقدان الحياة والقتل العمد

يوســف  لقمــان  املواطــن   -

ــه أمينة، من  ، والدت
ً
ــى/35/ عامــا مصطف

ي قرية ترميشاـ  ناحية شيه ومقيم  أهال

ــي مدينــة جنديــرس، فقــد حياته تحت  ف

ــم  ــث ت ــه، حي ي ــي ســجن مارات ــب ف التعذي

ــوم  ــاح ي ــه، صب ــى ذوي ــه إل تســليم جثمان

ــاء2020/١١/١0م. الثاث

 ،2020/١١/١7 ــاء  الثاث ــخ  بتاري  -

ــه  ــو وزوجت ب تعــرض املواطــن محمــد ن

ــرس،  جندي ـ  حمــام  ــة  قري ــي  أهال مــن 

جلمــة  ــة  قري مــن  عودتهمــا  ــاء  ن أث

ــل  ــق ت ــى طري ــة، عل بواســطة دراجــة ناري

ــرس، بالقــرب مــن مفــرق  ســلورـ  جندي

ــك، لحــادث ســير مــع ســيارة  ــة فيل قري

ــى فقــدان  ــة، ممــا أدى إل عســكرية تركي

ــة  وإصاب الفــور  ــى  عل ــه  لحيات ــو«  ب »ن

ــى  ــت عل قل
ُ
الزوجــة بجــروح وكســور، ن

ــة. التركي ي  املشــاف إحــدى  ــى  إل إثرهــا 

2020/١١/27م،  الجمعــة  ــاح  صب  -

ــام  أغن ورعــاة  ــن  فاحي وصــول  ــد  عي ُب

ـــ«وادي ســماقوكيه«  ــى أراٍض ب ــن إل مدنيي

ــه«  ي ل كورزي و  »كيمــار  ــي  ت قري ــن  ي ب

ــى مســافة /2/كــم  ــن وتقــع عل ي ت املحتل

ــة املتواجــدة   مــن القاعــدة التركي
ً
شــماال

ــة  قري مــن  بالقــرب  ــل  الجب قمــة  ــي  ف

ــل  قب مــن  اســتهدافهم  ــم  ت »كيمــار«، 

ــي  ــن الرصــاص الح ــٍل م امليليشــيات بواب

ــره الشــاب القاصــر  ــى إث فاستشــهد عل

 واملســن 
ً
ــا ــز نجــار /١4/عام حمــو جنكي

 
ً
ــا ــد الرحمــن حســين حمــو /75/ عام عب

وأصيب املواطن مسعود مجيد حسين 

ــي  ــي ســاقه، وهــم مــن أهال  ف
ً
ــا /30/ عام

»كيمــار«.

ى وفلتان فو�ض

انفجــرت   2020/١١/١6 ــخ  بتاري  -

ســيارة  ــي  ف مزروعــة  ناســفة  ــوة  عب

شحن، بمدخل مدينة عفرين - طريق 

تذكــر. ــات  إصاب دون  ــرس،  جندي

ــوم  ي ــن،  عفري ــة  ن مدي شــهدت   -

الســاعة  2020/١١/24م-  ــاء  الثاث

ــر إرهابيــة، بســيارة  ١6:20، عمليــة تفجي

أمــام  وقعــت  ــي  ت ال مفخخــة،  شــاحنة 

االقتصــادي  واملقــّر  جــودي«  »فــرن 

ــي  ف الشــامية«  ــة  ه »الجب مليليشــيات 

تحمــل  ــي  وه ــة،  الصناعي املنطقــة 

فــأدت  متطرفــة،  تنظيمــات  بصمــات 

ــرة باملحــات  ــة كبي ــى وقــوع أضــرار مادي إل

ــط  محي ــي  ف ــازل  واملن ــكات  ل واملمت

ــى،  قتل  /3/ ــا  ضحاي ــك  وكذل املوقــع، 

ــي،  ــى- حســب الدفــاع املدن و/24/ جرح

عثمــان  محمــد  )الشــهيد  ــم  ه بين مــن 

ــى: ســمير  ، الجرح
ً
ــا ــى /58/عام مصطف

نجــار،  ــان  عدن ــدو  عب نجــار،  ــان  حن

ــدو  ــس عب ــل حســو، إدري عصمــت جمي

ــار. قيب ــة  قري ــي  أهال مــن  ــى(  مصطف

2020/١١/2١م،  الســبت  ــوم  ي  -

منصــور«  محمــد  »عائشــة  ــة  املواطن

ــة  ن مدي مســتقدمي  مــن   
ً
ــا عام  /25/

إلطــاق  تعرضــت  حمــص،  الرســتن- 

ــب  جي ســيارة  داخــل  ــي  الح الرصــاص 

ــى الفــور، ضمــن  ســانتافيه، وتوفيــت عل

»قجومــا  ــي  ت قري ــن  ي ب ــون  ت للزي حقــٍل 

ــل  قب مــن  ــرس،  جندي ــه«-  ي قورب و 

الحمــزات«. »فرقــة  ميليشــيا 

سرقات

خطــار  لخــط  ــدة  جدي صــور   -

ــة   مــن جــوار قري
ً
ــدءا الشــرق الســريع، ب

جســر  ــة  ولغاي ي«  شــرق حجــر  ــن  »عي

»حسن ميشكيه«- كتخ )بطول≅ 3كم( 

ــى ســرقة ســكة  ــن، تؤكــد عل ــي عفري ف

ــل ميليشــيا  ــا مــن قب ــد وعوارضه الحدي

ــر مــن  ــذ أكث »فرقــة الســلطان مــراد« من

ــا. ــى تركي إل ــن، ونقــل املســروقات  عامي

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

 5
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مســلحة  مجموعــة  داهمــت   -

ــزل  من ــي  الثان تشــرين  شــهر  ــل  أوائ ــي  ف

ــة  قري ــي  ف ســعيد«  »أســعد  املواطــن 

ــه  من وســرقت  ــرس،  جندي ــة«-  ل »قي

ــال ومصــاغ ذهــب  امل مــن   
ً
ــرا ي  كب

ً
مبلغــا

ــة، دون أن تتمكــن  ــف ذكي ــزة هوات وأجه

أو  أحــد،  ضــد  الشــكوى  مــن  األســرة 

ــال  ــة امل ــى الكشــف عــن كمي تتجــرأ عل

ــة  عاقب مــن   
ً
ــا خوف املســروق  واملصــاغ 

اللصــوص. فضــح 

ــخ  بتاري كفرصفــرة،  ــدة  ل ب ــي  ف  -

ــواء  ــدت ميليشــيا »ل 2020/١١/23م، اعت

ــى املواطــن »محمــد نــوري  ســمرقند« عل

ــه  من ــرح، وســلبت  املب بالضــرب  رشــو« 

ــا،  ه ــٍل ل ــرات( وكب ي ــاء )األمب ــدة كهرب مول

بســبب رفضــه تســليمهما، ومنعــت أي 

ــي  شــخص مــن مســاعدته أو إســعافه. وف

2020/١١/24م. عصــر 

ــت  ــات زي ــى كمي - بســبب خــاف عل

ــا متزعمــو ميليشــيا  ه ب ه ن ــي ي الزيتــون الت

ــى  عل املســيطرة  ســمرقند«  ــواء  »ل

حســيركيه-  ــة  وقري كفرصفــرة  ــدة  ل ب

ــاج معصــرة »عــرب«  ت ــرس مــن ان جندي

2020/١١/23م،  ــخ  بتاري ــة،  القري ــي  ف

ــى احتجــاز كل مــن  أقدمــت امليليشــا عل

ــل مــراد« مــن كفرصفــرة  ي ــد هللا خل »عب

ــى  ــل و مصطف ي ــود و خل واألشــقاء »عب

ــم  ه ب عــرب« – أصحــاب املعصــرة وتعذي

ــم الســابق  ه ، رغــم تعاون
ً
 شــديدا

ً
ــا ب تعذي

ــة  ــدى مالي ــم بعــد ســلب ف ه ــا، وتركت معه

ــم  ، وت
ً
ــراد« مريضــا ــع »م ــم، فوق مــن ذويه

ــا  ه ت ــة »عــرب« مــن قري ل طــرد كامــل عائ

 
ً
ي /١2/ منزال الخاصة واملؤلفة من حوال

ــا  ه معصرت ــى  عل امليليشــيا  واســتولت 

ــم تســوية الوضــع  ــه ت ، وُيرجــح أن
ً
أيضــا

ــة وامليليشــيات فيمــا بعــد. ل ــن العائ ي ب

آثار

ــل زرافكــه«  ــدة ملوقــع »ت - صــور جدي

عــن   
ً
ــا بحث تجريفــه  ــم  ت ــذي  ال ــري  األث

ــر مــن عــام  ــار وســرقة كنــوزه منــذ أكث اآلث

الســلطان  »فرقــة  ميليشــيا  ــل  قب مــن 

شــيخ  »الشــهيد  ــزار  مل ــك  وكذل مــراد«، 

ــه  ومقبرت اإلســامي  ــن«-  الدي جمــال 

ــن  عي »كــوكان،  قــرى  ــي  ملتوف ــدة  العائ

ــق  ــى الطري حجــر، أومــو«، الواقعــة عل

»كــوكان  ــي  ت قري ــن  ي ب كــم(   3( ــي  التراب

ــي  ف ــه  ب نبشــه وتخري بعــد  ــه«،  و جوقي

ــل ميليشــيا  ــول 20١٩م، مــن قب ل شــهر أي

الحمــزات«. »فرقــة 

ــة الشــهباء- شــمال  ــي منطق هــذا، وف

 ،2020/١١/20 الجمعــة  ــوم  ي ــب،  حل

مخلفــات  مــن  ــي  أر�س لغــم  انفجــر 

ي إحدى حقول الزيتون قرب  الحرب ف

مــن  أطفــال  بأربعــة  »تلرفعــت«  ــدة  ل ب

ــة  ــة مرواني ــي قري ــة واحــدة، مــن أهال ل عائ

، ممــا 
ً
ــن قســرا ــن، املهجري ـ شــيه عفري

ــم بجــروح بليغــة وفقــد  ه ت ــى إصاب أدى إل

ي بكر،  ي قازقل أحدهم لساقه، وهم )نب

ــى  ــار مصطف ــى بكــر، دي ــي مصطف نظم

ــى بكــر(. ــي مصطف ب بكــر، ن

أن  ــى  عل ــي  اإلعام ــب  املكت وأكــد 

ــر  ي الكب ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن حجــم 

واســع  نطــاٍق  ــى  عل رتكــب 
ُ
ت ــي  ت وال

ــى إصــرار حكومــة  ــدل عل ومتواصــل، ي

ى والفلتان  ي إدامة حالة الفو�س أنقرة ف

ــن  ي ب والفســاد  ــة  الفتن ــث  وب ــن  بعفري

ــى نحــٍو ممنهــج، وألجــل  الســوريين عل

ــدور والوجــود الكــردي  ــى ال القضــاء عل

ــا ودون  ــة أمــد أزمــة بلدن ــي ســوريا وإطال ف

ــع.  الجمي ــي  ير�س ــي  سيا�س حــٍل 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

الرقــة،  ــة  ن مدي ــي  ف ــا  ه عمل ــى  إل ــا  توجهه

مــن  مجموعــة  ــت  وصل أن  بعــد  ــك  وذل

ي  ميليشيا »أحرار الشرقية« املنضوية ف

ــا  ــي الســوري« ومتزعمه ــش الوطن »الجي

مــن  املتحــدر  شــقرا  ــو  أب ــم  حات املدعــو 

ي،  ــى الطريق الدول ــزور إل ــر ال محافظــة دي

ــي  ه الجيــش الترك
َّ
ــان العــدوان الــذي شــن إب

ــن  العي ــه/رأس  ي كان ســري  مناطــق  ــى  عل

ــي 2019/10/9م  ي/تل أبيــض ف و كــري ســب

ــع الســالم«. ب ــة ن ي تحــت مســمى »عمل

ورفيقاهــا«  ــف  »خل ــل  قت
ُ
ت ــم  ل

ــك  ل وت ــا  ه مرافقي ــن  ي ب اشــتباكاٍت  ــر  إث

ــم  ــم وه ه ــض علي ــم القب ــل ت امليليشــيات، ب

ــل  ــم بواب ه ي ــاء، وأجهــز املســلحون عل أحي

ــحل  ــوا بس ــرب، وقام ــن الرصــاص عــن ق م

ــأدوات حــادة  ــه ب ــن« وضرب جثمــان »هفري

وتشــويهه.

الســالم  ــة  أيقون ــن-  هفري ــل  مقت

ــى  وتلق ــي،  العامل ــر  الضمي كــت  حرَّ

يســمى   بمــا  حــدا  ممــا  واســعة،  ــات  إدان

ــط  املرتب الســوري«  ــي  الوطن ــش  »الجي

ــوم  ي ــة«  املؤقت الســورية  »الحكومــة  ـــ  ب

ــى اإلعــالن عــن نيته  األحــد 2019/10/13، إل

ــة؛  القضي ــي  ف ــق  تحقي ــة  لجن لتشــكيل 

ــج  ــة جهــة عــن نتائ ــن أي ولكــن دون أن تعل

ــة أو محاســبة  ــق ومحاكمــة معين تحقي

ــي  الت الجريمــة  عــن  املســلحين  أحــد 

تصنــف  ــي  والت ــار  ه ن ال وضــح  ارتكبوهــا 

ــي  ــون الدول جريمــة حــرب مخالفــة للقان

ي، رغم مرور أكثر من عام عليها. اإلنسان

 ،
ً
مؤخــرا ــن  ي تب ــك،  ذل مــن  ــى  واألنك

الشــرقية  متزعــم  شــقرا«  ــو  »أب أن 

للشــهيدة  الرئيســيين  ــن  ي ل القات وأحــد 

ــر  والتقدي ــرام  باالحت يحظــى  ــا،  ه ورفيقي

ــذي  ــالف الســوري- اإلخــوان ال ــدى االئت ل

 لتلك امليليشيات، 
ً
يشكل غطاًء سياسيا

ــب  ــل املكت ــم نشــر صــور مــن قب ــث ت حي

ُعقــد  الجتمــاع  ــالف  لالئت ــي  اإلعالم

ــالف  ــس االئت ــري رئي برئاســة نصــر الحري

ــه ضــّم عبــد هللا كــدو عضو  ووفــٍد مرافــق ل

ــل  وممث ــالف  لالئت السياســية  ــة  الهيئ

ــي الكــري »ENKS«، مــع  ــس الوطن املجل

ــم  ه بين امليليشــيات،  ــي  متزعم مــن  عــدٍد 

ــة  ــي صــدارة طاول ــس ف ــو شــقرا« الجال »أب

االجتمــاع.

 /23/ اســتنكرت  ــا  ه جهت ومــن  هــذا، 

وجهــة  ــة  ي ومدن ــة  حقوقي منظمــة 

الشــعوب  ــة  »جمعي ــا  ه بين ــة،  إعالمي

املهددة- أملانيا، املرصد السوري لحقوق 

ــة،  الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ االنســان، 

واالبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

ألحــد  ــالف  االئت اســتضافة  ــة«  ي القانون

ــا  ه بيان ــي  ف ــت  وقال الحــرب،  ــي  مجرم

:2020/11/24 ــخ  بتاري الصــادر 

ــي  الوطن ــالف  االئت ))اســتقبل 

الســوري املمثل برئيســه نصر الحريري 

مــن: كل  وبحضــور 

ــف:  اللطي ــد  عب الباســط  ــد  عب  -

ــي. الوطن ــالف  لالئت العــام  ــن  األمي

ــة  ــن ســر الهيئ ــاض الحســن: أمي - ري

لسياســية. ا

ــة  الهيئ عضــو  كــدو:  هللا  ــد  عب  -

. ســية لسيا ا

ــب  مكت منســق  الشــحادي:  أحمــد   -

ــب. ــف حل ــي ري ف ــالف  االئت

يســمى  مــا  لقــادة   
ً
ا عســكري  

ً
وفــدا

ــاء  ن أب مــن  الســوري  ــي  الوطن ــش  بالجي

ــالف  االئت مقــر  ــي  ف الشــرقية  املنطقــة 

ــن  ي االثن ــوم  ي ــخ  بتاري اعــزاز،  ــة  ن بمدي

.2020/11/23 ــي  ف الواقــع 

حيث كان يتقدم الوفد املستضيف 

املدعــو  حــرب...  ــم  جرائ ــكاب  بارت ــم  ه املت

ــم  )حات ــس  الهاي ــاض  في حســان  أحمــد 

أحــرار  تجمــع  ــل  ــد فصي قائ شــقرا(  ــو  اب

ــى  عل  
ً
شــخصيا أشــرف  ــذي  ال الشــرقية 

للسياســية  ــي  امليدان اإلعــدام  ــة  ي عمل

لحــزب  املشــتركة  والرئيســة  ــة  الكردي

ــن  ي ــف واثن ــن خل ســوريا املســتقبل هفري

ــخ 12 تشــرين األول  ــا بتاري ه مــن مرافقي

ــة  االرتوازي ــة  قري مــن  بالقــرب   ،2019

ــي الســريع  ــق الدول ــى الطري الواقعــة عل

الرقــة.((. شــمال   M4

ى أن هذا األمر يثبت مدى  وأكدت عل

وتشــجيع  ــل  »تمثي ــي  ف ــالف  االئت ــورط  ت

ــي ترتكــب  ــل املرتزقــة الت ودعــم الفصائ

ــم املشــينة  مــن الجرائ العشــرات   
ً
ــا يومي

ــة مــن  ل ــي املناطــق املحت ــن ف ي بحــق املدني

قتل واعتقال واختطاف وتعذيب وطلب 

ــم االغتصــاب  ــى جرائ ــة، إضافــة إل للفدي

ــب  ونه وســلب  باإلكــراه  ــزواج  وال

وحــرق  وقطــع  ــة  الزراعي ــل  للمحاصي

ــان  البي ــب  وطال املثمــرة«.   لألشــجار 

ــل  ـــ »تحمي ــة ب ــات األممي ــات والهيئ املنظم

املســؤولية  الســوري  ــي  الوطن ــالف  االئت

ــا عــن  ــالل تركي ــة االحت  مــع دول
ً
مناصفــة

ــي املناطــق  ــي ترتكــب ف ــم الحــرب الت جرائ

ــة  ــة والخصوصي الغالبي الســورية ذات 

ــي وممنهــج«، بينمــا  ــة بشــكل يوم الكردي

ـــ »وضع االئتالف  ــي ب طالــب املجتمــع الدول

ــة  ــى الئحــة املنظمــات الداعمــة واملمول عل

لإلرهــاب وقطــع كل أشــكال الدعــم املــادي 

التعامــل معــه  ــا، ورفــض  ه ــوي عن واملعن

الســوري«. للشــعب  ــل  كممث

قاتل الشهيدة هفرين ... تتمة
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ــَبكا عاقــات 
َ

ــن والقوميــة، حيــث ش الدي

ــة  القومي الحركــة  حــزب  مــع  ــة  متين

ــي، فتلقــا  ــت باهتجل MHP بزعامــة دول

ــا وإحــدى  ه  مــن الحركــة ومنظمات
ً
دعمــا

ــاب  »الذئ منظمــة  ــة  القوي ــا  أذرعه

ــي  ف املتطرفــة،  ــة  اليميني ــة«  الرمادي

والخــارج. الداخــل 

 Ülkü( ــة  الرمادي ــاب  الذئ منظمــة 

ــي أواخــر ســتينات  Ocakları( تأسســت ف

ــط  الضاب ــد  ي ــى  عل ــي  املا�س القــرن 

ــذي  ــش ال ــب أرســان توركي املتقاعــد أل

العســكري  ــي االنقــاب  ف  
ً
كان مشــاركا

حــزب  أســس  ــذي  ال وهــو   ،١٩60 عــام 

ــه  ل  
ً
ــي زعيمــا ــي عــام ١٩6٩ وبق ف  MHP

وتعــود  ١٩٩7م،  عــام  ــه  وفات ــة  لغاي

ــى  إل ــة«  الرمادي ــاب  »الذئ تســمية 

ــى اعتقــاد  ــي إشــارة إل أســطورة قديمــة ف

ــزة«. ــة املمي ــي والهوي »نقــاء الجنــس الترك

ــي  ــدور أفكارهــا حــول العــرق الترك ت

واســتعادة أمجاده وتاريخه، مســتلهمة 

ــة،  ي العثمان ــة  اإلمبراطوري ــخ  تاري مــن 

ــة  ــي جماعــة معارضــة بشــدة للقضي وه

دمــج  حــاول 
ُ
وت ــا  تركي ــي  ف ــة  الكردي

ــي  ــن اإلســامي ف ــة بالدي ــة التركي الهوي

إطــار واحــد، ووســعت نشــاطها ضمــن 

داخــل  واملســلمين  ــراك  األت الســكان 

الســابق،  ي  الســوفيت االتحــاد  دول 

ــا  ه ول ــة،  ل املحت الشــمالية  ــرص  قب ــي  وف

ــة،  ي األوروب ــدول  ال ــف  ــي مختل ف فــروع 

مختلفــة،  قطاعــات  ــي  ف وتنشــط 

التعليــم والجامعــات، املراكــز الثقافية 

ــات  والبيئ االقتصــاد  ــة،  والرياضي

ــا  ه من ــرة  الفقي الشــعبية،  ــة  االجتماعي

.
ً
صــة خا

املــوت«،  »فــرق  ــا  ه من تشــكلت 

ــاح  اجت ــذي  ال ــف  العن ــي  ف وشــاركت 

ــي  ــي ســبعينيات القــرن املا�س ف ــا  تركي

اليســاريين  النشــطاء  واســتهدفت 

الصــراع  ــي  وف ــات،  ي األقل ــاء  ن وأب

ــي الصين  ــي، ودعمــت اإليغــور ف القبر�س

ــار  والتت روســيا،  ضــد  والشيشــانيين 

ــي  ــرة القــرم والتركمــان ف ــي شــبه جزي ف

. ا ي ر ســو

ــة  ــة التركي ــا تشــارك الرواي ه كمــا أن

ــل  ب األرمــن،  ــة  قضي ــي  ف الرســمية 

ــوا. كان أينمــا  ــم  ه وتحارب

ــزاع أردوغــان  ــي ن ودخلــت الجماعــة ف

ــل  إيمانوي ــي  الفرن�س ــس  ي الرئ مــع 

ــي  وف ســاخنة،  ــا  قضاي حــول  ماكــرون 

ــة فرنســا لإلســام  ــا مواجه ه ــر من األخي

ــدت تأييدهــا ألردوغــان؛  املتطــرف، إذ أب

ــي  ــة تشــويه نصــب تكريم ــى خلفي وعل

ــة  ن ــة قــرب مدي ــادة األرمني ــا اإلب لضحاي

ــارة  عب شــملت  ــات  بكتاب ــون«  ي »ل

ــرات  توت ووقــوع  ــة«  الرمادي ــاب  »الذئ

ــي  ــزاع ف ن ــراك حــول ال ــن وأت ــن أرم ي حــادة ب

الحكومــة  ــت  ن أعل ــاغ،  ب قــره  ــي  ناغورن

ــر  الفرنســة حظــر الجماعــة، إذ قــال وزي

ــان  ــد دارمان ــي جيرال ــة الفرن�س ي الداخل

ــة  ــز والكراهي ي ــى التمي ــا »تحــرض عل ه إن

وبعــد  عنــف«.  أعمــال  ــي  ف ومتورطــة 

ــي  الثان نوفمبر/تشــرين   4 ــي  ف ــن  يومي

ــا. ه حل قــرار  اتخــذت   2020

، وتوعدت 
ً
وجاء الرد التركي ســريعا

الخطــوة  ووصفــت  حــازم«،  »رد  ـــ  ب

»االســتفزازية«. ـــ  ب ــك  ل ت الفرنســية 

ــي  ــان األملان ــه ســمح البرمل ب ومــن جان

ــاب  »الذئ منظمــة  حظــر  بدراســة 

وافــق  ــث  حي ــا،  ي أملان ــي  ف ــة«  الرمادي

 2020 ــي  الثان نوفمبر/تشــرين   ١8 ــي  ف

ــب مشــترك مقــدم  ــى طل ــة عل باألغلبي

ــاف الحاكــم والحــزب  ت مــن أحــزاب االئ

ــي( وحــزب  الديمقراطــي الحــّر )الليبرال

كمــا  الحظــر.  بخصــوص  الخضــر، 

ــر  ــا عب ي ــي أملان ــة ف طالبــت الجاليــة الكردي

 منه بحظر 
ً
ي تلقينا نسخة بيان صحاف

ــة« اليمينيــة املتطرفــة  ــاب الرمادي »الذئ

ــذا  ه ــت بقــرار فرنســا ب ــا، إذ رحب ي ــي أملان ف

ــت الهجمــات  ــت: أثبت الخصــوص، وقال

ومحــاوالت  ــداءات  واالعت العنيفــة 

مــن  ــكات  ل باملمت واإلضــرار  ــف  التخوي

ــى األفــراد  ــة » عل ــاب الرمادي ــل »الذئ قب

ــي  ف ســيما  ال  ــات  والجمعي واملنظمــات 

ــا،  ي وأملان فرنســا  ــي  ف ــك  وكذل النمســا، 

ــة  ي العدوان ــروح  ال بوضــوح  وأكــدت 

ــدت  وأي املنظمــة.  ــذه  ه ل ــة  الحقيقي

ــي الخضــر واليســار  ــب حزب ــة طل الجالي

ــى منظمــة  ــن لفــرض حظــر عل ي ي األملان

ــة«، وتأملــت الحصــول  ــاب الرمادي »الذئ

ــة  ــى دعــم مــن األحــزاب الديمقراطي عل

األخــرى.

 2١ الســبت  ــوم  ي ــدا،  ن هول ــي  وف

تقــدم  ــي 2020م،  الثان نوفمبر/تشــرين 

ــاث  ث مــن  ــف  املؤل الحاكــم  الحــزب 

املعــارض  االشــتراكي  والحــزب  ــل  كت

حظــر  أجــل  مــن  ــان  البرمل ــى  إل ــراح  باقت

وحظــي  ــة«،  الرمادي ــاب  »الذئ ــم  تنظي

ومــن  ــة،  ي املبدئ باملوافقــة  ــراح  االقت

أخــرى   
ً
مــرة ــه  ي عل ــت  التصوي املقــرر 

بعــد مراجعتــه مــن قبــل الحكومــة، وقــد 

ــة«  ــاب الرمادي ــراح أن »الذئ ــي االقت جــاء ف

ــي املجتمــع  ف ــر  ــر خطي ــي توت ف تســببت 

ــدي. ن لهول ا

ــي  ــش الترك وُيذكــر أن عناصــر الجي

ــن ألنقــرة مــن ميليشــيات  ي وبعــض املوال

ــن ســوريين قــد رفعــوا شــارة  ومعارضي

ــن  عفري غــزو  ــان  إب ــة  الرمادي ــاب  الذئ

ــن  عامي مــن  ــر  أكث ــذ  من ــا  ه واحتال

. ونصــف

الذئاب الرمادية ... تتمة

ــرى عــن فواجــع 
ُ
ــات وقصــص، ت حكاي

، ممن فقدوا ذكرياتهم 
ً
املســنين خاصة

افتقــدوا  أو  ــم،  ه وممتلكات وديارهــم 

ــا  ه ألجل عمرهــم  ــوا  أفن ــوا  كان ــم،  ه ت ذري

ــم  ه ــم ســيرورة حيات ه ــم؛ عــدٌو قطــع ل ه ول

بشــكل مباغــت وقــاٍس.

ــة  ــد قري ي ــل – موال ي ــي خل محمــد عل

فوجــع  ــذي  ال وهــو  ١٩58م،  عــام  ــا  كي

ــي  ــه ف  عــن منطقت
ً
بنجــل شــهيد دفاعــا

ــزح مــن مســقط رأســه تحــت  20١3م، ن

ــى  عل ــي  الترك العــدوان  هجمــات  وقــع 

 مــع مئــات اآلالف 
ً
ــن، ليهجــر قســرا عفري

ــه أواســط آذار20١8م  ل ــن مث مــن املكلومي

ــون-  ليل ــل  وجب الشــهباء  منطقــة  ــى  إل

ي الشــيخ  ى ح شــمال حلب، وبعد فترة إل

ــٍة  رحل ــي  ف ــب،  حل ــة  ن مدي ــي  ف مقصــود 

مــن  ــت  ال ون ــه  أرهقت شــاقة،  مأســاوية 

املــرض  ــه  ي عل فاشــتد  ــك،  ه املن جســده 

ــه.  ت حال وســاءت 

ــي  ــن ف ــه مــع املتبقي ــم يقطــع تواصل ل

ــار،  ــى الدي ــن إل ي ــه الحن ــة، وغــاص ب القري

ي رحلٍة تراجيدية أخرى،  فقرر العودة ف

ــب  ــات متعرجــة وشــبكات تهري ــر طرق عب

األوصــال  مقطــع  ــٍد  ل ب ضمــن  البشــر 

والكرامــة  ــة  والحري »الشــرعية  باســم 

ــات  ــه ألــف دوالر ونثري ــن«! دفــع ذوي والدي

ــي  ــه ف ــى منزل ــى أن وصــل إل ــف، إل ومصاري

ــي مســاء  ــه ف ــا« برفقــة شــريكة حيات »كي

ــن  ــه م  ب
ً
ــا ــي 2020م، ُمرحب 6 تشــرين الثان

ــرة  األخي ــه  ت ليل ــام  ون ــران،  والجي األهــل 

 أن جســده 
ً
ــا بســكينة وهــدوء، مطمئن

ليلفــظ  أجــداده،  ــراب  ت ــي  ف ســيخلد 

 
ً
مودعــا ــاح،  الصب ــي  ف ــرة  األخي أنفاســه 

ــة. ــه األبدي ت ــي رحل ــه ف ــه ومحبي ت قري

ــيع جثمان الراحل بحزٍن شــديد، 
ُ

ش

ــرة القرية. ــي مقب ــرى ف ث ووري ال

عاد ونام ليلًة في منزله، قبل الرحيل األبدي
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منظمة ألمانية تتراجع عن مشروع ترميم وإكساء /400/ منزل في عفرين وإعزاز
ــة  وجمعي منظمــة   /28/ رفعــت 

»املرصــد  ــا  ه بين مــن  ــة،  إعامي وشــبكة 

ــة  الهيئ اإلنســان،  لحقــوق  الســوري 

ــة  جمعي  ،)DYK( ــة  الكردي ــة  ي القانون

ــا،  ي ــددة- أملان الدفــاع عــن الشــعوب امله

االنســان  لحقــوق  ــة  الكردي ــة  اللجن

ــس  ــى مجل إل )راصــد(« رســالة احتجــاج 

ملســاعدة  ــة  ي األملان ــة  الجمعي إدارة 

ــف ــت هنكــر هيل ل ــي العــام )وي الجــوع ف

-Deutsche Welthungerhilfe  e.V

ــا  ه وطالبت 2020/١١/5م،  ــخ  بتاري  ،)

ــم  بضــرورة التراجــع عــن مشــروع ترمي

ــي  منطقت ــي  ف ــزل  من  /400/ وإكســاء 

ــا، أعلنــت   له
ً
ــن وإعــزاز، واســتجابة عفري

ــخ  ــرأي العــام بتاري ل ــان ل ي ــي ب ــة ف الجمعي

عــن  ــاع  باالمتن قرارهــا  2020/١١/١0م 

ــا أخــذت   ذلــك »بأنه
ً
ــررة ذاك املشــروع، مب

ــي  ت ــذاك املشــروع وال املزاعــم املتعلقــة ب

ــى  عل ــة  الحقوقي املنظمــات  ــا  ه أثارت

جــدي  تخــوف  ــا  ه ولدي الجــّد،  محمــل 

مــن أن  تتحــول مســاعيها ومســاعداتها 

الصــراع  ــة  لعب ــي  ف أداة  ــى  إل اإلنســانية 

ــذي  ال األمــر  ســوريا،  ــي  ف ــي  السيا�س

ــا اإلنســانية األربعــة  ــى مبادئه ســيؤثر عل

ــي  ــا وه ــر أســاس لعمله ــر حج ــي تعتب والت

ــز،  التحي عــدم  ــاد،  الحي )اإلنســانية، 

أن  وبعــد  ــك  لذل ــت:  وقال االســتقال(، 

ــواردة  ال املعلومــات  ــع  جمي فحــص  ــم  ت

ــا  ن ــى نتيجــة مفادهــا أن ــا إل ن ــا توصل إلين

ــن«-  ــي عفري ــازل املدمــرة ف ــح املن ــن نصل ل

ــة. الكردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ حســب 

حيــث أوضحــت الرســالة للجمعيــة: 

وإن  املســاعدة  ــذه  ه ل تقديمكــم  »إن 

تســاهم  ــا  ه أن إال  حســنة،  ــة  بني ــت  كان

واقــع  ــس  تكري ــي  ف مباشــر  بشــكل 

ــر  ي والتغي واالســتيطان  ــال  االحت

ــة  امللكي ــى  عل ــداء  واالعت ــي  الديمغراف

ــك  وذل الكــرد،  ــن  للمهجري الخاصــة 

ــة  ي ــن الدول ي بشــكل يتناقــض مــع القوان

ــة لجمعيتكــم،  والقيــم واألهــداف النبيل

ى ســمعة ومهنية   عل
ً
وســوف تؤثر ســلبا

ــم«. العال ــي  ف منظمتكــم  ــة  وحيادي

منظمة كوباني لحزب »الوحـدة« تنعي ثالثًة من رفاقها
لحــزب  ــي  ان كوب منظمــة  نعــت 

املناضــل  ــا  رفيقه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــي مســاء  ــذي توف ــر محمــد ســعيد ال ت عن

ــه  ت إصاب ــر  إث 2020/١١/١١م،  ــس  الخمي

بفيروس كورونا. وقالت: »الرفيق عنتر 

ــن  أربعي مــن  ــر  أكث ناضــل  ــد ١٩50،  تول

ــه مــن أجــل نشــر  ــي صفــوف حزب ســنة ف

واملســاواة  ــة  واملحب التســامح  ثقافــة 

ــي صفــوف  ــدرج ف ــي، وت ان ــي كوب ــن أهال ي ب

ــم  ل ــة...  املنطقي ــة  اللجن ــى  حت ــه  حزب

ي خدمة قضيته الكردية   ف
ً
يدخر جهدا

ــي  أهال وســط   
ً
ــا معروف وكان  ــة،  العادل

ــه وصدقــه«.  ــا بنبل ــي وريفه ان ــة كوب مدين

ــرة  ــي مقب ــرى ف ث وُوري جثمــان الراحــل ال

ــي، وســط  ــة جــوم عل مســقط رأســه قري

ــه. ومحبي ــي  األهال حــزن 

املناضــل  ــا  رفيقه نعــت  كمــا 

ــي  توف ــذي  ال رســول  فــوزي  إســماعيل 

بحــادث   2020/١١/١0 ــاء  الثاث ــاح  صب

ــاد املهجــر الســودان. الراحــل  ــي ب ســير ف

١٩7٩م،  عــام  مــرج  ــة  قري ــد  ي موال مــن 

ــي   ف
ً
ــن مناضــا ــر مــن عقدي ــى أكث أم�س

ــى الســودان  ــه، وإذ غــادر إل صفــوف حزب

ي من قبل  عام 20١3م، بعد حصار كوبان

ــي  ــه ف  إال وبذل
ً
ــدا ــم يدخــر جه داعــش، فل

 
ً
خدمة القضية الكردية، وكان معروفا

ــه وأخاقــه  ــة بنبل وســط الجاليــة الكردي

ــى  ــة. إذ وصــل جثمــان الراحــل إل ي العال

2020/١١/١5م،  عصــر  رأســه،  مســقط 

ــه  ــه ورفاقــه وأصدقائ ووســط حــزن أهل

ــى  ــه، وألق ــي مقبرت ــرى ف ث الشــديد، ُوري ال

ــة  اللجن عضــو  حســن  شــيخ  مســلم 

ــي  ف ــرة  معب  
ً
كلمــة للحــزب  السياســية 

وداعــه.

املناضــل  ــا  رفيقه نعــت  ــك  وكذل

العمــر  فــراس(،  ــو  )أب أحمــد  قاســم 

ــة  قري ــي  أهال مــن   
ً
ــا عام  /63/ ــي  حوال

ــاح  صب ــي  توف ــذي  ال ــي،  ان كوب ــي-  قومج

ــج  ــي مشــفى منب األربعــاء 2020/١١/١8 ف

ــه.  ــم ب ــر مــرض عضــال أل ــي، إث التخص�س

ــة   لقضي
ً
ــا ــت: »إن الراحــل كان محب وقال

ــث ناصــل  ــة، حي ــردي العادل ـ
ُ
شــعبه الك

خمســة  ــة  قراب بإخــاص  ســبيلها  ــي  ف

صفــوف  ــي  ف ــدرج  وت  ...
ً
ــا عام ــون  وثاث

ــة... وكان  ــة املنطقي ــى اللجن ــه حت حزب

ــق الوحــدة«.  ــرة لفري مــدرب كــرة الطائ

ــي. ان ــرة كوب ــي مقب ــرى ف ث ــه ال ُوري جثمان

ذوي  ــى  إل التعــازي  بأحــّر  نتقــدم 

ــن  ي ــن، متمن ي ورفــاق وأصدقــاء الراحل

والســلوان. ــر  الصب ــع  للجمي

ــاء، وســبعة عقــوٍد مــن  بعــد طــول عن

ــي  الثان تشــرين   ١7 ــي  ف ــي  توف الكفــاح، 

الكــردي  واملناضــل  ــي  السيا�س 2020م، 

 ،
ً
كمال عبدي عن عمٍر ناهز /88/ عاما

ــه  ت ــرة قري ــي مقب ــرى ف ث ــه ال ووري جثمان

ــن. ــي- عفري ــي فوقان كفردل

الشــهادة  ــى  عل الراحــل  حصــل 

ــن الوحيــدة  ــي مدرســة عفري ــة ف االبتدائي

ــدى  عــام ١٩4٩م، بعــد أن درس أعــوام ل

ــة  ــم دراســته اإلعدادي ــن، وأت رجــال الدي

ــب،  إدل ــة  ن بمدي ــي  املتنب مدرســة  ــي  ف

ــدى بعــض  ــادئ املاركســية ل ــّور بمب ن وت

ــرك الدراســة بســبب  ــا؛ ت ه املدرســين في

والتحــق  ــة  الصعب املعيشــية  أوضاعــه 

ــة عــام ١٩53م، وبعــد  بالخدمــة اإللزامي

ــة  ــى وظيفــٍة حكومي التســريح حصــل عل

ــى صفــوف  ــب، وانتســب إل ــة حل ن ــي مدي ف

ــر  وإث الســوري،  ي  الشــيوع الحــزب 

ــرد  ـ
ُ
الك حــول  الحــزب  داخــل  خافــاٍت 

وحقوقهــم القوميــة خــال أعوام ١٩55-

١٩56م، ترك الراحل الحزب مع آخرين 

حمــو،  رشــيد  ــد  الفقي رأســهم  ــى  وعل

ي  وبعد إعان تأسيس أول حزب سيا�س

ي سوريا عام ١٩57، كان الراحل  كردي ف

ــه. ي ــل املنتســبين إل ــدي مــن أوائ عب

ــي-  آل ــن شــيخ  الدي ــي  وقــد عــزاه مح

الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــي  ــٍة، فيمــا يل ــي برقي ا ف ــي ســوري الكــردي ف

: ــا نصه

))رحيل الشــخصية الوطنية كمال 

ــة ســبعة عقــود  ــي قراب ــذي بق ــدي ال عب

ــة  ــة القضي  عــن عدال
ً
مــن الزمــن مدافعــا

ــاء  ن  لــدى أب
ً
ــرا ــي ســوريا، تــرك أث ــة ف الكردي

وبنات منطقة عفرين املحتلة وغيرها. 

ــدي  ــد كمــال عب ــى الفقي لقــد أم�س

 عــن شــعلة 
ً
 دفاعــا

ً
 مكافحــا

ً
عمــره كادحــا

ــي دون  ــه األم والســلم األهل ــوروز ولغت ـ ن

هــوادة.

ــذوي  ل التعــازي  ــص  بأخل نتقــدم 

ــه.  وأصدقائ ــه  محبي ــع  وجمي الراحــل 

ــي  الثان تشــرين   ١8 ي  قامشــل

. ) ) 2020م

رحيل الشخصية الوطنية كمال عبدي
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الالمركزية يف السياق السوري

مــن  ــدًءا  ب الســوريون،  عــاش 

حكــم  نظــام  وطــأة  تحــت   ،١٩63 عــام 

أدى  مــا  ــة؛  املركزي شــديد  اســتبدادي 

ــم مــن املمارســة السياســية  ه ــى حرمان إل

القــّوة  ــز  وتركي ــة،  جه مــن  التشــاركية 

ي أيدي سلطة ضيقة ومغلقة  واملوارد ف

ــى  ــدوره إل ــة، وهــو مــا قــاد ب ي ان ــة ث مــن جه

ــى  وإل ــة،  متكافئ ــر  غي ــة  ي انتقائ ــة  تنمي

ــة. الوطني ــروة  ث ل ل عــادل  ــر  غي ــع  توزي

ــي آذار/ مــارس 20١١،  ــورة ف ث بعــد ال

ي سياق  بدأت تظهر أطروحات عديدة ف

ــد  الجدي النظــام  طبيعــة  توصيــف 

ــا  ــه الســوريون، بعضه ي ــذي يطمــح إل ال

مــة  ــح ضيقــة ومتوهَّ ــى مصال يســتند إل

ــق  ــا ينطل ــك، وبعضه ل ــة أو ت ــذه الفئ ه ل

أو  ــة  ل القبي مــن  ــا 
ً
انطاق ــه  ت مقارب ــي  ف

ــا تقاطعــت  الطائفــة أو اإلثنيــة، وبعضه

مصالحه مع سياسات إقليمية ودولية 

ــي املنطقــة. ولذلــك، كانــت التشــكيات  ف

ــا،  ــي معظمه السياســية والعســكرية ف

إحــدى  ــي  ف ــا  عموًم تصــّب   ،20١١ بعــد 

ــي  ــن األطروحــات ســابقة الذكــر، ف طواحي

ــة سياســية ســورية  ــة ثقافي ــاب نخب غي

ــا  ديمقراطًي ــا  ًي وطن مشــروًعا  تطــرح 

ا.  ــا وسياســًي نظرًي العناصــر،  متكامــَل 

رئيســة  ماحظــات  وضــع  ــا  يمكنن

ــم  العقي »الحــوار«  بطبيعــة  ــق  تتعل

حــول  ســنوات  عشــر  ــذ  من الجــاري 

ي سورية  طبيعة نظام الحكم املأمول ف

املتحــاورون  ــق  ينطل إذ  املســتقبل؛ 

ــم، قــوى سياســية وعســكرية  معظمه

مشــوهة  ــات  هوي مــن  ــخ،  إل ــة...  ي ومدن

قناعــات  ومــن  ــة،  تاريخي ــات  ومظلومي

ــن  الدي تســييس  ــى  إل تســتند  ســائدة 

 عــن خضــوع 
ً

والعــرق والطائفــة، فضــا

اإلشــكالية  ــا  القضاي حــول  الحــوار 

ــدل  تتب إذ  ــة،  الواقعي القــوى  ــن  ملوازي

ــى  إل ــا  ًع ب ت ــن وممارســتهم  آراء املتحاوري

ــة،  ي رصيدهــم املؤقــت مــن القــوة امليدان

ــر مــن الحــاالت تخضــع القــوى  ي ــي كث وف

ــة  إقليمي ــح  ملصال املتحــاورة  الســورية 

متنافــرة. ــة  ي ودول

اعتقــادي،  ــي  ف ــى،  يبق ــك،  ذل مــع 

ــى عقــم  ــي عل بق ــذي ُي العنصــر األهــم ال

ــور  ل تب عــدم  هــو  الجــاري،  »الحــوار« 

ســورية  سياســية  ــة  ثقافي ــة  نخب

مظاهــر  ــي  ف ــى  يتجل وهــذا  متماســكة، 

ــي  املفاهيم اإلطــار  ــاب  غي ــا  ه من عــدة، 

ــا  للحــوار، فــرؤى وتصــورات معظــم قوان

ــق  ــا تنطل ــة وسياســيينا ومثقفين الفاعل

أو  مغلقــة  ــة  أيديولوجي ــات  أرضي مــن 

والفكــر،  بالثقافــة  ــا  اهتماًم ــر  تعي ال 

ــرؤى  ــج إال الشــعارات وال ــك ال تنت ولذل

ــى  إل تفتقــد  ــرة  فقي رؤى  الســطحية، 

ــا.  مًع واالســتراتيجية  الفكــر 

ي الفكر واالستراتيجية  هذا الفقر ف

ــى حــروب وعــداوات وانقســامات  ــؤدي إل ي

ــا  أساًس يجــِر  ــم  ل كلمــاٍت  ــى  إل اســتناًدا 

ــا ومضامينها، مثل:  ــى دالالته االتفــاق عل

ــة وآخــر ضدهــا،  ي معســكر مــع العلمان

ــة  ي ــة أو الفدرال معســكر مــع الامركزي

لتتحــول  وهكــذا.  ضدهــا،  وآخــر 

ــا وخطابنا  ــي حديثن الكلمات/املفاهيــم ف

ــى شــياطين أو مائكــة، مــن دون أن  إل

ــا، ومــن دون االتفــاق  ه نتأمــل ونفكــر في

ــا، لنعــرف إن  ه ــا ومضامين ه ــى دالالت عل

ي حدود  ا أو ضدها. نبقى ف كنا معها حًق

ي  ي والجزئ الشــعارات والتناول الســطح

ــا واملفاهيــم اإلشــكالية، ويغيب  للقضاي

ــا التدقيــق واالهتمــام بالتفاصيــل؛  ن لدي

 
ً

ــا فعــا ــاج من ــرة تحت ي ــم كث ــاك مفاهي هن

ــكل  ا ل
ً
ــا شــرط ــم بوصفه ــى إدراك وفه إل

رؤية أو ممارســة سياســية صائبة، مثل 

ــة  والقومي والشــعب  ــة  الدول ــم  مفاهي

ــة،  واإلثني ــي  املدن واملجتمــع  واألمــة 

وغيرهــا.

مــن  ــة  ي والفدرال ــة  الامركزي

ــي نقاشــاتنا،  ــا ف ًم ــم الحاضــرة دائ املفاهي

ــاول  ن ت ــي ت ت ــي النقاشــات ال ــا ف خصوًص

ــي ســورية، وننقســم  ــة ف ــة الكردي القضي

ــن، وشــأنها  ــن ورافضي ــى مؤيدي ــا إل تجاهه

ــا  ــج توافًق ــم ننت ــم ل ــة املفاهي شــأن بقي

ــر الخطــر  ــا، واألم ــا ودالالته ه ي حــول معان

ــا  ه ــق هــو تحول ــاب الحــوار العمي ــي غي ف

ــى »رمــوز«  ــي النقــاش الســوري العــام إل ف

ــا كمــا  ــا، تماًم ه ــات بعين إثني ــى  إل تشــير 

ــب،  ي )الصل ــة  ني الدي الرمــوز  تشــير 

ــا، األمــر  ه ــى طوائــف بعين ــخ( إل الهــال... إل

ــة  ي ات الهوي االنقســامات  ــت  ّبِ ث ي ــذي  ال

ــع إجــراء نقــاش أو  ــّم يمن ــا، ومــن ث تجاهه

ــا.   ه ــي حول عقان حــوار 

ــوم واســع، جوهــره  ــة مفه الامركزي

ــى  عل القــرار  اتخــاذ  ســلطة  ــع  توزي

ــي  ف حصرهــا  وعــدم  عــدة،  مســتويات 

ــن املركــز  ي ــع الســلطة ب مــكان واحــد، توزي

ــة  ي واملحل ــة  الحكومي واملســتويات 

مــن  ــدة  عدي أنمــاط  ــاك  وهن ــة،  ي واملدن

ــه  من يتفــرع  ــا  ه من وكل  ــة،  الامركزي

درجــات  ــى  إل اســتناًدا  أخــرى  أنمــاط 

ــا. ه ومجاالت ومســتوياتها  ــة  الامركزي

ــة،  ــة والامركزي ــر جــدل املركزي يعتب

ــا  رئيًس ا 
ً
شــرط ــة،  الطبيعي ــدول  ال ــي  ف

ــي، ويشــبه  مــن شــروط االندمــاج الوطن

ــة  ــة، وجــدل الدول جــدل القانــون والحري

أن  ــرض  فت ُي ــك  لذل ــي،  املدن واملجتمــع 

أمــًرا  ــة  الامركزي ــدأ  مب ــول  قب يكــون 

ــة الســورية  ــاء الدول ن ــي ســياق ب ــا ف ًي بديه

ــح  ويصب ــا  حوارن ليتقــدم  ــة،  العصري

ــل؛  بالتفاصي االهتمــام  ــى  عل متركــًزا 

ــة  ــي مســتويات الامركزي أي البحــث ف

ــي  ف اآلخــذة  الســورية  ــة  للحال املائمــة 

ــا بعــد عقــٍد مــن الصــراع.   ًج ــور تدري التبل

مــن  ــس  ي رئ مســتوى  ــاك  هن

بطبيعــة  ــا  ًي ه بدي ــط  ب يرت ــة  الامركزي

ــق  يتعل ــا،  ه ذات الديمقراطــي  النظــام 

مؤسســة  ــن  ي ب الســلطات  ــع  بتوزي

ــاك  ــان، وهن الرئاســة والحكومــة والبرمل

ــا  ه ــل في نق
ُ
ــي ت ــة الت ــة الوظيفي الامركزي

ــى مؤسســات  ــة إل بعــض مهمــات الحكوم

أيًضــا  ــاك  وهن ــا،  ه ل ــع  تب ت صــة  متخّصِ

ــا  ه في نقــل 
ُ
ت ــي  ت ال ــة  ي املدن ــة  الامركزي

ــى  ــف الحكومــة وأدوارهــا إل بعــض وظائ

ــي النظــام  ــي، فف منظمــات املجتمــع املدن

واألوقــاف  اإلعــام  نقــل  ُي الديمقراطــي 

ويمكــن  ــي،  املدن املجتمــع  ــى  إل  
ً

ــا مث

للقطــاع  أيًضــا  تســمح  أن  للحكومــة 

مؤسســاتها،  بعــض  ــإدارة  ب الخــاص 

ــا  ه ــة، وفي ــة الجغرافي ــاك الامركزي وهن

ــا  ه ــى الحكومــة عــن بعــض مهمات تتخل

ــى األقاليــم الجغرافيــة أو املحافظــات. إل

الديمقراطــي  النظــام  ــر  ب ويعت

ــم لضمــان أوســع  الامركــزي الحــل املائ

الحكــم  ــي  ف للشــعب  ــة  ممكن مشــاركة 

للمحافظــات  والســماح  والسياســة، 

ــي  ف باإلســهام  املختلفــة  ــم  ي واألقال

عطــى 
ُ
ت ــه  وفي واالقتصــاد،  السياســة 

ــي   ف
ً

ــة تفويًضــا كامــا ي الســلطات املحل

الشؤون الخاصة بها، بحيث ال تمارس 

ــوع مــن التحكــم  ــة أي ن الحكومــة املركزي

الخاصــة،  شــؤونها  ــي  ف التدخــل  أو 

ــن  ي ب العاقــة  ــم  تنظي يجــري  أن  ــى  عل

ا  املركــز واألقاليم/املحافظــات دســتورًي

ــا. ًي وقانون

ي  يعتقد بعضنا أن الامركزية تعن

ا  ي شيًئ ي ال تعن نسف املركزية، فيما ه

، أي ال وجود 
ً

من دون وجود املركز أصا

مركــز  دون  مــن  ــة  لامركزي ــى  معن أو 

ــة.  الامركزي درجــة  ــه  مــن خال قــاس 
ُ
ت

ــة  الامركزي ســتجتمع  آخــر،  ــى  وبمعن

حكــم  نظــام  ــي  ف بالضــرورة  ــة  واملركزي

األجــدى  مــن  يكــون  قــد  ــك  لذل واحــد، 

ــات  ــق للصاحي ــد الدقي ا التحدي ســورًي

نقــل مــن املركــز، أو 
ُ
ــرض أن ت فت ــي ُي ت ال

ــا، ملصلحــة األقاليــم  ه ــازل عن يجــري التن

ــي  ف الدخــول  مــن   
ً

ــدال ب واملحافظــات، 

)ال  املصطلحــات  مــن  ــة  إضافي متاهــة 

ــة موســعة،  ــة مخففــة، ال مركزي مركزي

ــة سياســية،  ــة، ال مركزي ــة إداري ال مركزي

ــه ال يوجــد  ــا أن ــخ(، خصوًص ــة... إل ي فدرال

ــا،  ه ــا ودالالت ه اتفــاق عــام حــول مضامين

ــا،  ه ــدة من  عــن وجــود أنمــاط عدي
ً

فضــا

ــة  ــي أهمي ــا. هــذا يعن ه ــا بين ــة فيم متداخل

حــول  العــام  النقــاش  مــن  االنتقــال 

ــى نقــاش  ــا إل ه ــاف حول الكلمــات واالخت

ــل.  لتفاصي ا

نقــاش  مــن  ــا  اًن أحي ــا  بعضن ــرب  يه

ــر  ي ث ت ــي  ت ال أو  »املخيفــة«  الكلمــات 

كلمــة  ــل  مث الحساســية،  مــن  ا  ًئ شــي

اللعــب  ــق  طري عــن  ــة«،  ي »الفدرال

لكلمــات  اســتخدامنا  ــل  مث بالكلمــات، 

مركــزي  »ال  شــاكلة  ــى  عل وتوصيفــات 

تقــدم  وال  تضيــف  ال  ــي  ت ال ــع«  موسَّ

دة؛  ــر محدَّ ــا كلمــات عامــة غي ا، كونه شــيًئ

درجــات  مــن  ــا  ي عل درجــة  ــة  ي فالفدرال

ــي األخــرى  ــة، وه الامركزي

حازم نهار
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ــدة.  عدي ومســتويات  درجــات  ــا  ه ل

ــرض األخــذ  فت ــة أخــرى، ُي لكــن مــن جه

ــول  الحل مــن  ــًرا  ي كث أن  الحســبان  ــي  ف

ــي  ف ــي  أت ت ــي ســورية،  ف ــوم  ي ال املقترحــة 

ســياق  ــي  وف والتشــظي،  األزمــة  ســياق 

ســياق  ــي  وف العــام،  الســوري  الفشــل 

ــم »البعــض« مــع العجــز والفشــل.  تأقل

ي اعتقادي، كل األفكار قابلة للنقاش  ف

ــورة مشــروع  ل ــي ســياق ب طــرح ف
ُ
عندمــا ت

ي ديمقراطي سوري واضح املعالم  وطن

ــي ســياق  ال خارجــه أو بالتضــاد معــه، وف

ــي طريقــه. التقــدم خطــوات موثوقــة ف

ــاف  االخت مــن   
ً

ــدال ب أخــرى،  مــرة 

ــة...  ي ــة، فدرال حــول الكلمــات، المركزي

ــخ، ربمــا يكــون مــن األســهل واألفضــل  إل

ــد  ــي اتجــاه تحدي ــا أيًضــا أن نذهــب ف ن ل

املهمات والصاحيات الخاصة باملركز، 

ــًدا  ــا أب ه ــي عن ــي ال يجــوز التخل أي تلــك الت

ــا  ــة الســورية؛ ألن غيــاب طابعه ــي الحال ف

ــي بالضــرورة غيــاب الدولة  املركــزي يعن

وخــراب البيــدر. وهــذه يمكــن تحديدهــا، 

ــات  ــع مهمات/صاحي ــي اعتقــادي، بأرب ف

ي طاحونة  أو ركائز رئيسة، تصّب كلها ف

ــة:  الوطني ــة  الدول بســيادة  ــراف  االعت

ــي  الوطن الدســتور  ــة  أولوي ــى؛  األول

ــي  ــة ف ي ــن املحل ي ــى القوان ومؤسســاته عل

ــة  ــة؛ مركزي األقاليم/املحافظــات. الثاني

ى  مهمــة الدفــاع )الجيــش واألمن(، بمعن

ــة  أمني ــزة  وأجه واحــد  ــش  جي وجــود 

ــة الســورية، وتحــت  ــع الدول تب واحــدة ت

ــة؛  ث الثال الســوري.  ــان  البرمل ــة  رقاب

ــة  ــة للدول ــة السياســة الخارجي مركزي

الســورية املســتقبلية. الرابعــة؛ مهمــة 

ــي  ــوازن والتكامــل والعــدل ف ت ــق ال تحقي

ــم،  ي واألقال املحافظــات  ــن  ي ب ــة  التنمي

ــي القطاعــات  ــم املركــز ف
ّ
ــي تحك بمــا يعن

ــا. ه وإدارت ــرى  الكب ــة  االقتصادي

ي  النظام الديمقراطي الامركزي ف

ــاء  ــس لبن ي  رئ
ٌ
ســورية املســتقبل شــرط

ــة  التنمي ــق  وتحقي الرشــيد  الحكــم 

ــة،   أن إرســاء الامركزي
ّ

ــة، إال االقتصادي

ــه أن يســير بالتزامــن  ــي ل ــا، ينبغ ًي عمل

ــة  ــاء مؤسســات الســلطة املركزي ن مــع ب

ــة أن  ــي لامركزي ــا، أي ينبغ ديمقراطًي

ــي ديمقراطــي  ــي إطــار نظــام وطن ــى ف بن
ُ
ت

ــي ظــل  ــة املتســاوية، وف أساســه املواطن

سلطة مركزية مستقلة وديمقراطية؛ 

ــة  مركزي مؤّسســات  وجــود  ألن 

ديمقراطية راســخة ومســتقرة، ووجود 

ي  ســلطة وطنية مركزية ُيحتكم إليها ف

ــا  ــا وضامًن ــزاع، سيشــكل دافًع ن أحــوال ال

ــي  ف ــا  خصوًص ــة،  الامركزي لنجــاح 

ــي،  ــي مــن الصــراع الداخل ســياق التعاف

ــة،  الامركزي تتحــول  ــك  ذل دون  ومــن 

ــة  ي آل ــى  إل ــا،  ن نيات عــن  النظــر  بصــرف 

ــة  ــا والبشــر، وللدول للجغرافي ــت  تفتي

ــى  ــؤدي إل ــخها، مــا ي ــل ترّس ــة قب الوطني

ــى أنقاض  ــات عل ــاج دويــات أو كانتون إنت

بأنمــاط  محكومــة  ــة،  الوطني ــة  الدول

ــة  ــر تبعي اســتبدادية أشــد وطــأة، وأكث

ــة،  والعاملي ــة  اإلقليمي للسياســات 

ــق  ــى تحقي ــا عل ه ــث قدرت وأســوأ مــن حي

ــة، بحكــم مواردهــا  ــة االقتصادي التنمي

 عــن احتمــال حــدوث 
ً

املحــدودة، فضــا

ــة. البيني النزاعــات 

ــًرا  أخي ــد  التأكي ــي  البديه ومــن 

ــم  ي ــى أن إنشــاء املحافظــات واألقال عل

الامركــزي  الديمقراطــي  النظــام  ــي  ف

ــي،  ــى أســاس إداري أو جغراف يكــون عل

أو  ــة  ني إث ــارات  اعتب مــن  ــا 
ً
انطاق ال 

لتدخــات  اســتجابة  وال  ــة،  طائفي

ــا لعمليــات 
ً
إقليميــة ودوليــة، وال رضوخ

ــا  ه ــي قــد يقــوم ب ت ــر القســري ال التهجي

الحماقــة  فمــن  األطــراف؛  مــن  طــرف 

أن  يمكــن  ــات  ي اآلل هــذه  أن  االعتقــاد 

ــا أو يمكــن أن تحفــظ   وأوطاًن
ً

ــي دوال تبن

حقــوق وكرامــة موطــن ســوري واحــد.

ــة- ي اإللكترون املــدن  ــدة  جري  *

 2020/11/15 األحــد 

الصــراع  مــن  كامــل  عقــٍد  بعــد 

ــة كــرد العــراق  ــي ســوريا، وتجرب ــي ف البين

ــي يرفــض  ــي، الزال العقــل العرب الفدرال

ــر  »غي يراهــا  ــي  ت ال ــة  التوافقي ــول  الحل

 ملعضلة السلطة والحكم 
ً
ي« حا العرب

ــذ االســتقال، وألن  ــن من ئ ــزف وت ن ــي ت ت ال

ــى   حت
ً
ــم تنشــأ أساســا ــة ل ــة الوطني الدول

مــن  ــد  العدي ــت  تناول بفشــلها،  نقــر 

ــأن  ب مفــاده   
ً
ــرا خب ــة  اإلعامي الوســائل 

ــة«  ــة »ترفــض الفدرالي ــة العربي الجامع

ــا، أو  ه ــوي الكــرد« اإلعــان عن ن ــي »ي ت ال

ــا  ــا كحــل ضمــن الجغرافي ه ــون ب ب يطال

ــا  ه في ســوريا  ــة  وعضوي الســورية، 

»أصــا«؟! مجمــدة 

العــراق  لكــرد  ــة  ي الفدرال ــة  وتجرب

ومــا   2003 ــذ  من ــدة  جدي ــة  بمرحل تمــّر 

ــة  ــي قضي تاهــا مــن مواقــف متشــنجة ف

ــت  ــي 20١7 وكان ــذي أجــري ف االســتفتاء ال

االســتقال  ــح  لصال مــن صــوت  نســبة 

ــر  غي النتيجــة  ــت  كان وإن   %٩3 ــي  حوال

ــة االســتفتاء  ي ملزمــة وانعكاســات عمل

ــي  الفدرال ــم  ي اإلقل وإعــان حــرب ضــد 

ــذي كان الشــريك الفاعــل   ال
ً
ا دســتوري

داعــش«  ــة  ملحارب ــف  التحال »دول  مــع 

ــي الحــرب ضــد داعــش،  وســياقات مــا  ف

ــار  ــة الكب جلبــت مــن مواقــف ضمــن حلب

، وترتفــع األصــوات اآلن للعــودة 
ً
ــا عاملي

ي اتخاذ القرارات،  ى الدولة املركزية ف إل

ي الشّد والجذب حول   ف
ً
ظهر ذلك جليا

ــي البرملان  ــة ف ي ــراض واملديون قضيــة االقت

واتخــاذ  ــواب«   ن ال ــس  »مجل ــي  العراق

ــام؟! ي ــاس ن ن ــح الظــام وال ــي جن قــرارات ف

الجســم  ذاك  ــة  ي العرب الجامعــة 

ــه  أن رغــم  باألســاس،   
ً
ــا ميت ــد  ول ــذي  ال

مــن  ــر  ي الكث ــل  قب  ،
ً
ــا تاريخي متجــذر 

ــة  ــى الســاحة العاملي ــة عل ــل الفاعل الكت

ــي(.  األورب االتحــاد  والدة  ــل  )قب  
ً
ــا ي حال

ــى  ــك أدن ــا ال تمل ــي قضاي ــي تخــوض ف فه

ــة تنفيذهــا،  شــروط شــرعيتها وصاحي

ــم تكــن  ــا ل ه أن ــي يشــهد ب ــا املتوال وتاريخه

ــا  القضاي حــل  ــي  ف بصمــة  ــة  أّي تحمــل 

ــب وجودهــا  ــت تتطل ــي كان ت ــة ال املصيري

ــح الشــعوب  وشــرعنتها والتدخــل لصال

 
ً
جــدا ــب  القري ــد  العه ــي  وف ــة،  ي العرب

ــة »غــزو  ي ــج الثان ي )أحــداث حــرب الخل

العــراق للكويــت« ومــا تاهــا( من أحداث 

ــاة الشــعوب  ــي حي ــة ف ســاخنة ومصيري

ــا  ــا العربيــة« ألنه ــي »الجغرافي ــة ف القاطن

ــة » تعكــس  ي ــدول العرب »أي جامعــة ال

ــة«  ي العرب ــة  الُقطري ــة  »الدول واقــع 

 وال يمكــن القفــز 
ً
ــي أضحــت واقعــا ت ال

فوقها، وال تملك حق القرارات امللزمة، 

ــن  ي ب »مســاومات«  ــة  توافقي ــا  ه فقرارات

ســكونية  ــى  عل للمحافظــة  األنظمــة 

ــكام والســلطة  ــة للح ــي جامع املشــهد، ه

للشــعوب  »جامعــة  وليســت  ــة  ي العرب

ــي  ف ــك  ذل ــي  تق�س ويمكــن  ــة«،  ي العرب

ــي«... العرب »الفــرد  ذاكــرة 

كشــعوب  ــا  ه من ســنتوقع  فمــاذا 

ــة  ــى الجغرافي ــش عل ــة« تعي ي ــر »عرب غي

ــي  ــة، وبصــورة أوضــح الجامعــة ه العربي

ــي/ ال  ي العرب انعــكاس/ للنظــام الرســم

ــي  ــا يعكــس حــق الشــعوب ف ــا م ه يؤمــل من

ا الرقمية  ي قيمته ي ف تقرير مصيرها، ه

ــا  ــي مــن حيــث قراراته «، وه
ً
»صفــر شــماال

ــة  ــي القــرارات املصيري ــا ف ــة خوضه ي »وآل

ــذي  ــر ال ســاوي قيمــة الحب
ُ
« ال ت

ً
ــا عموم

ــه. ــب ب ت
ُ
تك

ــط  املحي مــن  ــة  ي العرب ــا  والجغرافي

باإلشــكاليات،  ــة  مليئ ــج  ي الخل ــى  إل

ــف  مخي ــد  وتزاي تراكــم  ــي  ف ــا  ه ووتيرت

ــات  ي ــي - األقل ن )الفقــر - التطــرف الدي

ــة-  الديمقراطي  – ــة  والديني ــة  العرقي

 - ــرأة  وامل واملســنين  الطفــل  حقــوق 

ــول  ــاج لحل ــر تحت ي ــة( وغيرهــا الكث البيئ

ــة! منهجي ــة  جذري

ــي تأجيــل  ــا ه ــة التعامــل معه وألن آلي

ــق  تطبي ــي  ف ــن  والتفن املشــاكل  ــك  ل ت

ــى األمــام »القمــة«، ال  سياســة الهــروب إل

ألن النية غير موجودة، إنما ألن البنية 

املؤسسية للجامعة العربية ال تساعد 

ي  ي اتخاذ قرارات خارج النظام الرسم ف

ــي مســلوبة اإلرادة فاقــدة  ــي، فه العرب

ــات! الصاحي

ســتنزف 
ُ
ــد مــن دول الجامعــة ت العدي

ــي األفــق وبشــكل  ــوح ف ل ــيء، وت ــي كل �س ف

فاضح »الهيمنة العثمانية الصفوية« 

ــت  كان ــدة  عدي وعواصــم  ــد،  جدي مــن 

ــت  ات ب ــة،  ي العرب املنطقــة  أمــان  صمــام 

ــة  ي ــات وســناجق عثمان ــى والي األقــرب إل

ــة! / صفوي

فهل ستكون لهذه املؤسسة بصمة 

ــك  لتل ــي األفــق  ف ــوح  ل ي قــد  ــي أي حــّل  ف

ــة  واالجتماعي السياســية  اإلشــكاليات 

والثقافية واالقتصادية، أم أن القضية 

ــخ كلمــا  ــي تســجيل موقــف للتاري ــي ف ه

دورهــا  ســلب  أن  بعــد  شــملها،  ــم  ت ال

 
ً
ــة ي فاعل ــر  أكث أطــراف  مــن  ي«  »الشــرف

ــاء«...؟!  »األقوي خارطــة  ــى  عل  
ً
ونفــوذا

ي. * باحث اجتماع

الفدرالية وعقدة السلطة...

حسن خالد*

الالمركزية يف السياق ... تتمة
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املرتزقة وفق القانون الدويل

ــة  ث حدي ليســت  ــزاق  االرت ظاهــرة 

أّن  ــى  حت  ،
ً
جــدا قديمــة  ــل  ب ــد،  العه

ــا مــن أقــدم  ه ــن يعتبرون ي بعــض الباحث

ــب  ــدت أغل ــث جّن ــم، حي ــي العال ــن ف امله

ى مّر التاريخ مرتزقة  اإلمبراطوريات عل

مــن خــارج حدودهــا لخــوض الحــروب 

دفــع  ــل  مقاب ــا  ه عن ــة  بالوكال واملعــارك 

ــي الوقــت الحاضــر فــإن  ــا ف ــم، أم ه ــال ل امل

ــد مهنــة عشــوائية،  ُع ــم ت ــزاق ل مهنــة االرت

ــدار 
ُ
ت منظمــة  ــة  مهن أصبحــت  ــل  ب

ــة  أمني وشــركات  حكومــات  ــل  ب ِق ــن  ِم

ــم  ه ل تتكفــل باســتقدام املرتزقــة وتموي

قــد  الخاصــة، و  ــا  وتجنيدهــم ألهدافه

ــرة  ــة األخي ــي اآلون ازدهــرت هــذه التجــارة ف

املرتزقــة  ــى  عل ــب  الطل ــاد  ازدي بســبب 

ــام  ــم للقي ــدول له ــن ال ــد م وحاجــة العدي

ــا  ه ات وغاي ــا  مصالحه تخــدم  بأنشــطة 

جــاءت  وإن  ــة،  واالقتصادي السياســية 

ي وخاصة  منتهكة ملبادئ القانون الدول

ــر مصيرهــا  ــي تقري ــدأ حــق الشــعوب ف مب

ــن  ي ي الدول واألمــن  للســلم  ومزعزعــة 

واألســرى  ــن  ي ي املدن ــى  عل ــة  ومعتدي

ى واملنشآت املدنية دون اعتبار  والجرح

ــك ازداد اهتمــام  ــن الحــرب، ولذل ي لقوان

ــة  ي ــي واملنظمــات القانون املجتمــع الدول

املرتزقــة  بموضــوع  واإلنســانية 

املرتزقــة  اســتقدام  ــار  اعتب ــى  إل ودعــت 

ــم  ــم وتجنيدهــم جرائ ه ب وتمويلهــم وتدري

ــي  ــز التعــاون الدول حــرب تســتلزم تعزي

.
ً
ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم قضائيا

ــق  ي واملواث العهــود  ــي  ف املرتزقــة 

: ــة ي ول لد ا

ــة لعــام  ي ــة الهــاي الثان 1 – اتفاقي

190٧م:

ــام  ــة لع ــاي الثاني ــة اله ــر اتفاقي عتب
ُ
ت

ــات  وواجب بحقــوق  املتعلقــة  ١٩07م 

ــن  ــدة واألشــخاص املحايدي ــدول املحاي ال

ــة  ي ــة دول ــة الحــرب أول اتفاقي ــي حال ف

ــى أن هــذه  ــم بموضــوع املرتزقــة، عل ت ته

 
ً
صريحــا  

ً
تعريفــا تضــع  ــم  ل ــة  االتفاقي

ــادة الرابعــة  للمرتزقــة، حيــث اكتفــت امل

ــى عــدم جــواز  ــا اإلشــارة إل ه والخامســة من

ــات  ــدة بتشــكيل هيئ ــدول املحاي ــام ال قي

ــم  ــب لتوظيفه ــح مكات ــن أو فت ي ل للمقات

ــزاع،  ن ال أطــراف  ملســاعدة  ــا  أرضه ــى  عل

 إذا 
ّ

ــن إال ي ل وعــدم جــواز محاكمــة املقات

ــا. ه ــم فــوق أراضي ــوا جرائ ارتكب

الوحــدة  منظمــة  ــة  اتفاقي  –  2

املرتزقــة  ــى  عل للقضــاء  ــة  األفريقي

19٨9م: لعــام 

القــارة  دول  تعــرض  نتيجــة 

ــداءات  ــة بشــكل مســتمر العت األفريقي

ودول  شــعوب  مــن   
ً
وحرصــا املرتزقــة، 

ى تطبيق مبدأ حق  القارة األفريقية عل

ــر مصيرهــا، دعــا قــادة  ــي تقري الشــعوب ف

ــذه  ه ــى وجــوب وضــع حــد ل ــدول إل هــذه ال

ــداءات وضــرورة ماحقــة املرتزقــة  االعت

تّوجــت  وقــد  ــم،  ه ومحاكمت ــم  ه ي وممول

ــك  ل ت ــن  ي ب ــة  اتفاقي ــع  بتوقي جهودهــم 

ــى  ــا إل ه ــى من ــادة األول ــدول، تطرقــت امل ال

ــة   أن هــذه االتفاقي
ّ

تعريــف املرتزقــة، إال

ى نشاط املرتزقة  لم تستطع التأثير عل

ا اتفاقية إقليمية، مما يستوجب  كونه

ــة  اتفاقي ــع  توقي هــذه وجــوب  ــة  والحال

ــة. ي دول

ــام 19٧٧  ــول األول لع 3 – البروتوك

األربعــة  جنيــف  ــات  باتفاقي امللحــق 

لعــام 1949م:

نشــاط  خطــورة  مــن  الرغــم  ــى  عل

ــده  ــي وتهدي ــع الدول ــى املجتم ــة عل املرتزق

ــم  ه ــن واعتداءات ي ي للســلم واألمــن الدول

ــدول  وال الشــعوب  ــى  عل املســتمرة 

ــش بأمــان واســتقرار،  ــم مــن العي ومنعه

ــى  ظــّل مفهــوم املرتزقــة دون تعريــف حت

ــر اول  ب عت ــذي ُي ــة هــذا البرتوكــول ال كتاب

عــّرف املرتزقــة بشــكل 
ُ
ــة ت ي ــة دول اتفاقي

ــي الفقــرة الثانية  ــح وذلــك ف واضــح وصري

ــه  أن ــزق ب عــّرف املرت
ُ
ــي ت مــن املــادة /47/ الت

شــخص:  أي 

 
ً
خصيصــا ــده  تجني يجــري   – أ 

ــزاع  ــي ن ــل ف ــي الخــارج، ليقات  أو ف
ً
ــا ي محل

. مســلح

ــي  ف ومباشــرة   
ً
فعــا يشــارك   – ب 

ــة. ي العدائ األعمــال 

ــى االشــتراك   إل
ً
ج – يحفــزه أساســا

ــي  ف ــة  الرغب ــة،  ي العدائ األعمــال  ــي  ف

ــه  ل ــذل  ب وي ي،  شــخ�س ــم  مغن ــق  تحقي

ــة  ــزاع أو نياب ن ــي ال ــل طــرف ف ب  مــن ِق
ً
فعــا

يتجــاوز  مــادي  ــض  بتعوي وعــد  ــه  عن

ذوو  ــون  ل املقات ــه  ب يوعــد  مــا  بإفــراط 

ــوات  ــي القن ــة ف ل ــف املماث ــب والوظائ الرت

املسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

ــزاع  ن ــي ال ــا طــرف ف د – وليــس مــن رعاي

ــه أحــد  ــم يســيطر علي  بإقلي
ً
ــا وال متوطن

ــزاع. ن أطــراف ال

القــوات  ــي  ف  
ً
عضــوا ــس  ي ل  – ه 

ــزاع. ن ال أطــراف  ألحــد  املســلحة 

ــي مهمــة رســمية   ف
ً
ــدا ــس موف و – ولي

ــزاع  ن ــي ال  ف
ً
ــا ــة ليســت طرف ــل دول ب مــن ِق

ــا املســلحة.  ه ــي قوات  ف
ً
بوصفــه عضــوا

ــة ملناهضــة  ي ــة الدول 4 – االتفاقي

واســتخدامهم  املرتزقــة  ــد  تجني

19٨9م:  لعــام  ــم  ه ب وتدري وتمويلهــم 

لألمــم  العامــة  ــة  الجمعي ــت  تبن

ــت  تبن ــي  ت ال ــة  االتفاقي هــذه  املتحــدة 

ــف  لتعري ــل  مماث للمرتزقــة   
ً
تعريفــا

ــي البرتوكول  ــه ف ي املرتزقــة املنصــوص عل

أن   
ّ

إال لعــام١٩77م،  األول  ــي  اإلضاف

لنقطــة  تعرضــت  ــة  االتفاقي هــذه 

ــي،  اإلضاف البرتوكــول  ــا  ه تجاهل مهمــة 

ــد املرتزقــة  ــم فعــل تجني ــق بتجري تتعل

ــم  ه ب وتدري ــم  ه ل وتموي واســتخدامهم 

ــرة،  خطي ــة  ي دول جريمــة  ــاره  واعتب

.
ً
ــا ي قضائ املرتزقــة  محاكمــة  وضــرورة 

ــف  تعري نســتطيع  ســبق  ممــا 

عــن  ــي  ــه كل شــخص أجنب أن ب ــزق  املرت

، دون 
ً
ــده طوعــا ــم تجني ــزاع يت ن أطــراف ال

ــه، ويشــارك  ت  مــن دول
ً
أن يكــون مكلفــا

ــة  ي فعل بصــورة  ــة  ي العدائ األعمــال  ــي  ف

ــزاع  ن ال أطــراف  أحــد  ــح  لصال ومباشــرة 

شــخصية. منفعــة  ــل  مقاب

شروط املرتزقة: 

ــي  ــي: يشــترط ف ١ – العنصــر األجنب

ــون   أن يك
ً
ــا ــر مرتزق عتب ــى ُي الشــخص حت

ــم  ــر مقي ــزاع وغي ن  عــن أطــراف ال
ً
ــا ي أجنب

ــد الــذي يعمــل لحســابه أو ضــده،  ــي البل ف

داخــل  ــده  تجني ــم  ت إذا  فيمــا  فــرق  وال 

ــده أو خارجــه. ل ب

يقــوم  أن  يجــب  املشــاركة:   –  2

الشــخص بأعمــال محــددة ضمــن ســير 

ــزاع. ن ال ــاء  ن أث ــة  ي العدائ ــات  ي العمل

3 – الحافز: يجب أن يكون الحافز 

أن  دون  ــة  مادي مكاســب  ــق  تحقي هــو 

ــل  ــة يقات ــة معين يكــون للشــخص قضي

ــا.  ه مــن أجل

ــر  ب عت ُي ــى  حت ــف:  ي التكل  –  4

ــي  ف يكــون   
ّ

أال يجــب   
ً
ــا الشــخص مرتزق

ــه. ت دول ــل  ب ِق مــن  رســمية  مهمــة 

ــى  عل ــي  ح ــال  مث أفضــل  ولعــّل 

ــه هــو  املرتزقــة نســتطيع أن نستشــهد ب

ــام أردوغــان  ــوم مــن قي ي مــا نشــاهده ال

ــة مــن مللمــة  ــة والعدال وحكومــة التنمي

ــا وهنــاك وخاصــة  قطيــع املرتزقــة مــن هن

من سوريا، وتجنيده لخدمة سياساته 

تجــاه  ــة وخاصــة  ي والعدوان التوســعية 

ــا  تركي أنشــأت  فقــد  الجــوار،  دول 

 20١2 عــام   ))  SADAT ســادات  منظمــة 

ــم،  ه ب ــم وتدري ــة وتمويله ــد املرتزق لتجني

لألزمــة  ــى  األول ــام  األي ــذ  من ــك  وكذل

ودعمــت  ــا  تركي شــجعت  الســورية 

ــة  وألوي ــب  وكتائ مجموعــات  تأســيس 

ــة الحمــزات  بأســماء مختلفــة مثــل كتيب

ــواء أحــرار  ل ــة الســلطان مــراد و  وكتيب

ــال  ــة النظــام الســوري وقت الشــام ملناوئ

ــاد«.  ــورة والجه ث ــه تحــت يافطــة »ال قوات

ى تعريف املرتزقة وشروطه  وبالعودة إل

ــا تنطبــق  ــي نجــد أنه ــون الدول  للقان
ً
وفقــا

ــش  بالجي ى  يســم مــا  عناصــر  ــى  عل

للحكومــة  ــع  التاب الســوري  ــي  الوطن

ــاف الســوري  ت ــة واالئ الســورية املؤقت

ــب  املعــارض وكافــة املجموعــات والكتائ

ــي  ت ال املســلحة  الســورية  ــة  واأللوي

ــا(  ه ــا )حرب ــي نزاعه ــا ف اســتخدمتها تركي

ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك مــع 

ي ســوريا  ــي شــمال وشــرق ــة ف الديمقراطي

ــا وغيرهــم،  ي ــان وأرمين ــا واليون ي ــي ليب وف

الحكومــة  ــن  ي ب ــزاع  ن ل ل بالنســبة  أمــا 

التركيــة واإلدارة الذاتيــة الديمقراطيــة، 

املجموعــات  ــك  ل ت أن  ــوم  املعل فمــن 

ألنقــرة  ــة  ي املوال املســلحة  ــب  والكتائ

ي النزاع وليست من رعايا   ف
ً
ليست طرفا

ــة  ب ــي عناصــر غري ــزاع وإنمــا ه ن ــي ال طرف

وتشــكلت  ــزاع  ن ال ــي  طرف عــن  ــة  وأجنبي

ــة قــوات النظــام الســوري   ملقاوم
ً
أساســا

صــدور  نحــو  ــا  بنادقه ــه  لتوجي ــس  ي ول

ــد، وقــد شــاركت  ل ــاء الب ن أب

المحامي اسماعيل المحمد 
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ــى  ــزاع مشــاركة فعليــة ومباشــرة إل ن ــي ال ف

ــف  ي تكل دون  ــي  الترك ــش  الجي ــب  جان

ــل  مقاب الســورية  ــة  الدول مــن  ي  رســم

ممــا  ــا،  ه بعين ــة  مادي ــق مكاســب  تحقي

ــك املجموعــات  ل ــى عناصــر ت ــي عل يضف

أكان  ســواء  فــرق  وال  ــزاق،  االرت صفــة 

ــي الســورية   داخــل األرا�س
ً
ــزاع واقعــا ن ال

. ــا  خارجه أو 

إن سياســات أردوغــان التوســعية 

ــه  وانقاب الدانكوشــوتية  ــه  مغامرات و 

ــر  وزي ــا  ه عن ــن  أعل ــي  ت ال الخطــة  ــى  عل

ــو  ــه الســابق أحمــد داود اوغل خارجيت

ــران واعتمــاده  صفــر مشــاكل مــع الجي

وممارســة  ــران  جي صفــر  خطــة 

ــي  ــم ف ــه وزجه ــى معارضي الضغــوط عل

املرتزقــة  ــى  عل واعتمــاده  الســجون، 

ــة  الجهادي اإلســامية  والجماعــات 

ــا،  ي ــا وأرمين ي ــي ســوريا وليب املتطرفــة ف

 الدمــار واملشــاكل، 
ّ

ــا إال ــب لتركي ــن تجل ل

ــي  ــك التراجــع الحــاد ف ــى ذل ــل عل ي والدل

ــة وســوء األحــوال  ــة التركي قيمــة العمل

ومقاطعــة  ــن  ي للمواطن املعيشــية 

ــة  ــع التركي ــدول للبضائ ــد مــن ال العدي

مــع  السياســية  العاقــات  واضطــراب 

الجــوار.  دول  ــب  أغل

املرتزقة وفق القانون ... تتمة

تركيا بني املصاحل واإلرث التارخيي

ــي  ــة ه ــح الوطني ــي أن املصال ال شــك ف

ــد. ومــن أجلهــا  ل ــي أي ب هــدف كل ســلطة ف

تعقد االتفاقات والتحالفات، وتخاض 

ــا يتعــدى البحــث  الحــروب. ولكــن عندم

ــي الشــؤون  ــح للتدخــل ف عــن هــذه املصال

ــاك  ه ت ان أو  األخــرى،  ــدول  ل ل ــة  ي الداخل

ســيادتها فــإن البحــث عــن عوامــل أخــرى 

ــر مــن  ــة يبــدو أكث ــح الوطني خــارج املصال

ضــروري.

حــزب  قــادة  ــق  يطل مــا   
ً
ــا ب وغال  

ــا، وال ســيما  ــي تركي ــة ف ــة والتنمي العدال

امــات  ــب أردوغــان، اته رئيســه رجــب طي

ــى  عل تعمــل  ــا  ه أن ب ــة  الخارجي للقــوى 

، وحصرهــا 
ً
، وبحــرا

ً
ــرا ــا ب محاصــرة تركي

ضمن نطاق األناضول وآسيا الصغرى. 

األول  ــن،  ي مثال ــك  ذل ــى  عل ويعطــون 

ــي  ف ــة  كردي ــة  ل دوي إقامــة  ــى  عل العمــل 

ــم  ــا عــن العال شــمال ســوريا تفصــل تركي

ــة االنقــاب عــام  ــي محاول ــي، والثان العرب

أردوغــان. ــب  20١6 إلطاحــة رجــب طي

الجــذور  ــى  إل العــودة  ــي  ف لكــن   

ــة  ــة لخطــاب حــزب العدال اإليديولوجي

ــور  ــة العث ــة فليــس مــن الصعوب والتنمي

ــى لهجــة توســعية واضحــة مــن أجــل  عل

ى  ــع امليدانيــة واالنقاب عل ــر الوقائ تغيي

أن  يمكــن  ومــا  ــة،  التاريخي ــق  الحقائ

ــرات. ــد لحــروب، وتوت ــك التمهي ــي ذل يعن

عــام 20١6 كان  مــن   
ً
ــدءا وب  ،

ً
ــة بداي  

ــى الدعــوة  ــق، عل ــز أردوغــان، باملطل تركي

معاهــدة  ــج  نتائ ــي  ف النظــر  إعــادة  ــى  إل

ــو/ تمــوز  ي ــي 24 يول ــي وقعــت ف ت ــوزان ال ل

ــا  ــي أقــرت معظــم حــدود تركي ت ١٩23 ال

أجــزاء  تحــررت  ــا  ه وبفضل ــة.  ي الحال

وتوحيدهــا  ــا  تركي ــي  أرا�س مــن  ــرة  ي كب

ــر هــذا  ب ــدة، واعت ــة الجدي ــي الجمهوري ف

ــة،  الجمهوري ملؤســس   
ً
مطلقــا  

ً
نصــرا

كمــال. ــى  مصطف

ــة ملعاهــدة  ــراب املئوي  لكــن مــع اقت

لوزان خرج أردوغان بأكثر من تصريح، 

عونا أن لوزان 
ّ
مثل »إنهم يريدون أن يبل

ــي يمكــن أن  ت «، و»الجــزر ال
ً
ــت نصــرا كان

إيجــه  بحــر  ــي  ف ــا  ه في الصــوت  تســمع 

ــم  ــوزان«. ومــن ث ــي ل ــا ف ه ــي عن ــم التخل ت

ــي ســرقة  ــي هزيمــة، وه ــوزان ه قــال »ل

للميراث اإلمبراطوري املعظم«. كل هذا 

ي مطلع 20١6 تحدث  ي خريف 20١6. وف ف

ــة  ــس جمهوري ــه رئي ــى جانب ــان، وإل أردوغ

ــث  تحدي ــى  إل »الحاجــة  عــن  ــان،  اليون

ــاب أمــام  ب ــح ال ــك يفت ــوزان«. وكان بذل ل

ــذي  ــد ال ــي الوحي نقــاش املســتند القانون

ــة. ــة التركي تأسســت بموجبــه الجمهوري

 
ً
ــح فــإن أحــدا ــي حســابات املصال  وف

ــا مــن خــال االنقــاب  ال يمكنــه تحقيقه

ى املعاهدات الدولية، وتمزيقها كما  عل

ــل أن يفعــل أردوغــان  ــح، ب ّم ل يحــاول أن ي

ي إطار التوســعات  . وهذا يدخل ف
ً
ا أحيان

االســتعمارية.

ــة  ــب هــذه املطامــع التاريخي ــي قل  وف

ــي  ف الوضــع  ــي  ف ــي  الترك املوقــف  كان 

ــن  ي ت املحاذي العــراق،  وشــمال  ســوريا، 

ــا. لتركي  
ً
ــا جغرافي

ــة  التركي العاقــات  وعرفــت   

ــة  العدال بعــد وصــول حــزب  الســورية 

 
ً
 وازدهارا

ً
ى السلطة انفتاحا والتنمية إل

ــدء  ب مــع  لكــن  ــن.  ي املراقب ــرة  حي ــار  أث

ــي  ــي ســوريا كان التدخــل الترك األزمــة ف

ــن  ــي شــمال ســوريا يتخــذ م العســكري ف

ــة«  الديمقراطي ســوريا  »قــوات  ــور  ظه

ــه  ــق مشــروع ل ــة تطبي مــن أجــل محاول

ــة، ال ينفصــل عمــا كان  جــذور تاريخي

ــوزان. ــة ل ــه عــن اتفاقي أردوغــان يقــول ب

ــز حــزب  ــي هــذا الســياق تركي ــرز ف ب  وي

يســميه  مــا  ــى  عل ــة  والتنمي ــة  العدال

ي  ي الحدود الت ي«. وه
ّ
حدود »امليثاق املل

رسمها البرملان التركي عام ١٩20 واعتبر 

والعــراق  ســوريا  شــمال  منطقــة  ــا  ه في

ــدة. وقــد  ــا الجدي  مــن حــدود تركي
ً
جــزءا

تكررت مواقف أردوغان، وقادة الحزب 

ــة« تحــل  ــة »درع تركي حــول ضــرورة إقام

األمــن  ــة  لحماي ــة  الكردي ــدرع  ال محــل 

ــا  ــي. وبالفعــل قامــت تركي ــي الترك القوم

ــن  ي ب تدخــل عســكري  ــات  ي ــاث عمل ث ب

 
ً
ــرا ي كب  

ً
جــزءا ــا  ه في ــت  احتل 20١6 و20١٩ 

ــش  الجي أن  كمــا  ســوريا.  شــمال  مــن 

ــر  أكث العــراق  شــمال  ــي  ف أنشــأ  ــي  الترك

 ،
ً
ــرا ي كب  

ً
ا عســكري  

ً
مركــزا عشــرين  مــن 

ــي  ــل أجــزاء مــن األرا�س  يحت
ً
ــا ي وهــو عمل

ــي  ــا هــذا اإلصــرار الترك ــة. ومــن هن العراقي

ــات مــع  ــى اتفاقي ــى عــدم التوصــل إل عل

ــي دمشــق، وبغــداد، ألن الخطــة  حكومت

ــي، وتغييرها  ــذه األرا�س ــي االحتفــاظ به ه

.
ً
ــا واجتماعي  ،

ً
ــا ديموغرافي

 كذلك ظهر شعار »الوطن األزرق« 

ى  ــة الســيطرة عل وهــو مــا يتصــل بمحاول

ــي  ــون الدول ــة يعطــي القان مناطــق بحري

مــن   
ً
جــزءا تكــون  ــأن  ب الحــق  ــان  لليون

ــة املنحصــرة. ــا االقتصادي مياهه

ــات  الخلفي ــى  عل ــد  التأكي إن   

ينقــل  ــي  الترك للمشــروع  ــة  التاريخي

ــى  إل ــه  مواجهت ــة  كيفي ــي  ف ــث  الحدي

بمجــرد  يتصــل  ال  ــف  مختل مســتوى 

ــرض  يفت مــا  وهــو  ــة.  الوطني ــح  املصال

ــه أن يضعــوا خطــة  ــن من ــى املتضرري عل

لوقفــه. شــاملة 
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هــذا  أزمــة  هــو  ــاخ  املن ــر  تغي إن 

ــر  ــر بســرعة أكب ــاخ يتغي العصــر، واملن

لســنا  ــا  ن أن ــر  غي ــى.  نخ�س ــا  كن ممــا 

ــة هــذا  ــن عــن مواجه ــق عاجزي باملطل

ــن  األمي قــال  ــي. وكمــا  العالم ــد  التهدي

ــول/ ل ــي أي ــش ف ــو غوتيري ي العــام أنطون

ــة  ــة الطــوارئ املناخي ســبتمبر، »إن حال

 - ولكنه 
ً
ي سباٌق نحن نخسره حاليا ه

ــه«. ب الفــوز  ــا  يمكنن ســباق 

ي كوكبنا ركن يوجد بمنأى  ليس ف

عن اآلثار املدمرة لتغير املناخ. وارتفاع 

درجات الحرارة يؤجج السبب املباشر 

ــي والكــوارث الطبيعيــة  للتدهــور البيئ

ــدام  ــة القصــوى، وانع واألحــوال الجوي

ــال  واالخت ــي،  واملائ ــي  الغذائ األمــن 

واإلرهــاب.  والنزاعــات  االقتصــادي 

مســتويات  ارتفــاع  ــك  ذل ــج  نتائ ومــن 

ــد القطــب  ي ــان جل ســطح البحــر، وذوب

ــة،  ي ي، ومــوت الشــعاب املرجان الشــمال

وتحمــض املحيطــات، واندالع الحرائق 

أن   
ً
ــا ي جل صــار  ولقــد  ــات.  الغاب ــي  ف

 
ً
ي فيما تعودنا عليه لم يعد أمرا امل�س

ــاخ  ــر املن . واآلن وقــد شــارف تغي
ً
ــا كافي

ــا،  ه ــى مراحــل ال يمكــن العــودة من عل

حــان الوقــت التخــاذ إجــراءات جماعية 

ــة. ئ جري

أزمة المناخ... 
رهان نستطيع كسبه
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عفرين وشنكال... حدود الدم واهلوية واملآل!

وكمدخــل  ــة  للمقارب ــن  عفري

مــن  ــا  تكتنفه ــا  مل ــة شــنكال،  ــى قضي إل

الطائفــة  ــدى  ل مفرطــة   حساســية 

ــة،  تســتوجب احترامهــا،  حيــث  اإليزيدي

ــادة  وإب نخاســة  وأســواق  نســاء  ُي  ســّب

ــات؛  ــة وفرمان ــاوى تكفيري ــة بفت جماعي

ــا  ــة مأســاة، أهونه ــدة كردي ل ــكل ب رغــم أن ل

ــى قــدم وســاق،  ــٌن وسياســات صهــر عل ّب
ُ
غ

ــي حلبجــة وخورمــال غــاز الخــردل،  فف

ــٌر  ــن تهجي ــي عفري ــي دوكان أنفــال، وف وف

ي البلدات املتاخمة  وغنائم واحتال، وف

ــاٍن  أدي ذاُت  ملناطــق  ــة  اإلداري للحــدود 

ــن  ي ب أمــا  ونزاعــات،  ــات  تجاذب وأعــراٍق، 

ــات،  ــن وشــنكال تقاطعــات ومقارب عفري

ــان عــن امتداديهمــا  ت فكلتاهمــا منفصل

ــة  ي ــة عرب ــي بمناطــق ذات غالبي الجغراف

ــي  ــن تعان ــت عفري ــة، وإن كان ي أو تركمان

ــال ال إشــكالية  ــي ظــل االحت ــن ف ّري َم
َ
األ

ــب  ــي مســألة االنتمــاء، ومــا يترت ــا ف ه لدي

ل طامــة 
ّ
شــك

ُ
ت ــا مــن اســتحقاقات  ه ي عل

ــي شــنكال! ــرى ف كب

ــون  يعان املســلمون  الكــرد  كان  إذا 

ــرد  ـ
ُ
الك أن  إال   ،

ً
ُمزَدوجــا  

ً
ــادا اضطه

ــي  ثاث  
ً
ــادا اضطه ــون  يعان ــن  ي اإليزيدي

ــخ  ــر التاري ــا عب ه األبعــاد، ومــا  تعرضــوا ل

ــال،  ــي ذاكــرة األجي مــن ويــات، محفــورة ف

ــي لداعــش،  كان آخرهــا الهجــوم الوح�س

ــذي حمــل الرقــم األربعــة والســبعين  ال

ــم،  ه إبادت ــات  فرمان سلســلة  ضمــن 

لقــوات  ــئ  مفاج انســحاب  ــه  عن نجــم 

نكســٍة  عــن  وأســفر  البيشــمركه، 

ــي  ــا البشــرية إال ف ــم تعرفه ــاكات ل ه ت وان

لت وصمة عاٍر 
ّ
عصور الجاهلية، فشــك

ــي، إذ فتحــت  ــاه املجتمــع الدول ــى جب عل

ــن    لوصــول النازحي
ً
ــا ممــرا قــوات الكري

ــول-  ه ال ــال ســنجار ومخيمــات  ــى جب إل

ــر  ــى تحري ــرة الســورية، لُيصــار إل الجزي

ــي  اإلرهاب داعــش  ــن  براث مــن  شــنكال 

ــا  الكري ــود  جه بتضافــر  بعــد،  فيمــا 

ومــا  والبيشــمركه،  ي  الشــعب والحشــد 

ــن حكومــة  ي ــم اإلعــان عــن اتفــاق ب إن ت

ــى  ــم كردســتان عل ي بغــداد وحكومــة إقل

ــي ٩  ــدة ســنجار ف ل ــي ب ــع األوضــاع ف تطبي

عــادت  2020م،  األول  أكتوبر/تشــرين 

ــى واجهــة األحــداث،  ــد إل شــنكال مــن جدي

ــي ســاهمت  ت ــات األطــراف ال ــر تجاذب عب

بتحريرها بهذا الشكل أو ذاك، سرعان 

وتحشــدات،  ــٍش  لتجيي تطــورت  مــا 

ــا تراشــق باألســلحة وتشــرذمات  ه ل ل
َ
خ

َ
ت

ــي  ف إال  ســلطان  مــن  ــا  ه ب هللا  ــزل  أن مــا 

. ل شــنكا

ــا الطائفــة  ه ال ننكــر مــا تعرضــت ل

ــا  ه أقل ــات،  ووي حــروب  مــن  ــة  اإليزيدي

مــن  ــاد،  واضطه ــٌن  ب
ُ
وغ ــة  ي دون نظــرة 

الكــرد  ــم  ه في بمــن   
ً
أوال ــم  ه جيران ــل  َب ِق

ذوو  ــم  ظل شــك  مــن  ومــا  املســلمون، 

يقــال!  كمــا   
ً
مضاضــة أشــد  ــى  القرب

ــم االعتــذار، ممــن تســبب  ويفتــرض تقدي

ــداء،  ــف أو اعت ــه حي ي ــأذى ملــن وقــع عل ب

ــاوى  ــل أو بقصــد، أو بفت إن كان عــن جه

مــن   
ً
خاصــة ومشــايخ  أئمــة  ــل  قب مــن 

ــة، كمــا كان يحصــل  ذوو أصــول تركي

ــال،  ــى ســبيل املث ــن عل ــي عفري  ف
ً
قديمــا

 
ً
ــة تحــررا ــر املناطــق الكردي ــا أكث ه رغــم أن

ــف ومــا مــن  ــى اآلخــر املختل  عل
ً
وانفتاحــا

ــي  املآ�س مــن  ــُج منطقــة  ن ت ــم  ول جــدال، 

ــا يتذكــر بمــرارة غــزو  ن ــاد، وكل واالضطه

ــن العــرب وجريمــة  ي/عي داعــش لكوبان

ــة الغــدر أو اليــوم األســود ومــا حصــل  ليل

ــي  ف أو  ــن،  العي رأس  ــة/  ي كان ســري  ــي  ف

ــن  ــي عفري ــل أبيــض، أو ف ي/ ت كــري ســب

أقــل وحشــية  تكــن  ــم  ل ــاكات،  ه ت ان مــن 

ــي شــنكال،  ــا ف ن ــاء جلدت ن ممــا حصــل ألب

ــال  ــة آنفــة الذكــر، وكمث واملناطــق الكردي

ــة الشــعب  ــة وحــدات حماي ــت بحماي كان

ــى  ــرأة YPJ، وليســت املــرة األول YPG وامل

عســكرية  قــوة  ــا  ه في تتعــرض  ــي  ت ال

ــم نســمع  ــا ل لانكســار أو الفــرار، لكنن

ــة   كردي بمنطقــة  ــخ  التاري ــر  وعب ــة  البت

ــم  ه ــا عــن انتمائ ه ي ــى قســٌم مــن أهال تخل

أو  ــٍر  تقصي ــى  عل  
ً
احتجاجــا ــي  القوم

إهمــاٍل مــن ســلطة أو طــرٍف كــردي مــا إال 

ــي شــنكال والحــق يقــال! ف

لغــة  وجــود  ــى  إل إشــارٍة  مــن  مــا 

ومــا  اللغــات،  ــف  تصني ــي  ف ــة  إيزيدي

ــف  ــي تصني ــة ف ــة إيزيدي ني مــن ِذكــٍر إلث

ــن  الدي ــن  ي ب ــط  الخل أمــا  ــات،  اإلثني

مســألة  ــي  ف املواقــف  وتأرجــح  ــرق  ِع وال

ــرب مــن اســتحقاقات  ــاٌء وته االنتمــاء ري

الطائفــة  ــوح  لجن وانعــكاس  ــة،  قومي

ــا  ــي مســتقل، وم ــاٍن دين نحــو تشــكيل كي

ــى أطــرف  ــررات عل ــع ومب ُيســاق مــن ذرائ

ومحطــات  مواقــف  أو  ــا،  ه بعين ــة  كردي

ــق  ي ــة، ليســت إال شــماعة لتعل تاريخي

ــاج قروٍن  ــات نت ــات، والكيان ــاٍت وغاي خيب

ــٌي  ــة شــنكال شــأن عراق ال قــرارات، وقضي

ــة  جغرافي ضمــن  ــا  ولوقوعه ــاز،  بامتي

كردســتان فإن تطبيع األوضاع فيها من 

وحكومــة  ــم  ي اإلقل حكومــة  ــات  صاحي

بغداد، عبر انسحاب كافة التشكيات 

ــة  آمن عــودٍة  ــن  وتأمي ــا،  ه من العســكرية 

ــر األجــواء  ــن، وتوفي ــة للُمهّجري وطوعي

املائمــة إلجــراء اســتفتاء عــام بإشــراف 

الطائفــة  إلنقــاذ  ــدة،  محاي منظمــات 

ــى مــن  ــٌر يرتج ــاع، فــا خي ــة الضي مــن حال

ــا انفكــت  ــٍة م
ّ
ل ــن ِم ــاء باإلكــراه، وال م انتم

ــا  اســتثمار مظامله ــي  ف ــٍزة  مل همــّزة  ــكل  ل

ومحــاوالت  ــة،  ديني ــداٍت  ألجن ــة  َمطّي

الكــردي  بالشــعب  للعــودة  بائســة 

املتعدد األديان من عصر العوملة حيث 

ــف  ــى كن ــن هلل إل ــع والدي الوطــن للجمي

ــي ســافر األزمــان  ــا ف ــدة كان يعتنقه عقي

ــة ســلفية، جوهرهــا  ــاج  كينون إلعــادة إنت

ــى  ــي بوتقــة العقيــدة عل ــة ف صهــر القومي

ــة كواحــدٍة مــن  ــة عقائدي ــة تراتبي خلفي

ُمحــال،  مــن  كان  وإن  ــان،  األدي أقــدم 

 
ً
ا وسياســي  

ً
ــا قومي ــم  قَس

ُ
امل فتقســيم 

 سيكون املآل - ذهنية طوباوية 
ً
وطبقيا

ــى النخــاع- ُمحــال! ــي حت ن وتعصــب دي

ــد! مــا مــن منطقــة  باملختصــر املفي

 
ً
ــا وأي ــرة،  ي كب أم  ــت  كان ــرة  ــة، صغي كردي

ــا  ه ــا إال ونالــت حصت ه ي كانــت عقيــدة أهال

ــي  الدول ــر  العه ــث  حي ــم،  املظال مــن 

مســتقل  ــان  كي مــن  ومــا  والصفقــات، 

ــاد،  ــن وال ملهاب ــار بكــر وال لعفري آلمد/دي

ــا   جــزء  لتشــكو شــنكال الحرمــان مــع أنه

ــي  املآ�س يشــكو  ــكل  وال كردســتان  مــن 

ــان حــٌق مصــان  ــرام األدي والحرمــان، احت

ــا بمحــض  ه ــار انتمائ ــر مــن اختي وال ضي

ــي، كيفمــا  ــا، وفــق الدســتور العراق إرادته

عمــوم  ــس  مجل برســم  واملســألة  تشــاء 

ــى  ــي األعل ــس الروحان ــن واملجل ي اإليزيدي

ــي كمــا يقــال 
ّ
ك ــداء ال ــش، وآخــر ال ــي الل ف

 
ً
ــات ممتعضــا ــكل ب لكــن وللحقيقــة! ال

مــن ذا اإلشــكال ومــن ذا الجــدال.

شوكت شيخو *

رياض درار

FaceBook

ي 2020 26 تشرين الثان

ــد بفكــر  اإلرهــاب ســمة عصــر جدي

ــم، ال يمكــن مواجهــة اإلرهــاب قبــل  قدي

ــة جــذوره... مواجه

ــي فكــر  ــن اإلرهــاب موجــود ف إن وث

، ويعتقــدون 
ً
مشــايخ مســاملين شــكا

ــم مصلحــون، وهــم يزرعــون الفكــر  أنه

ــه،  املؤســس لإلرهــاب أو يباركــون أفعال

ويستشــهدون بفكــر صــار مــن تبعــات 

يواجهــون  ــوا  كان ــن  ملفكري ــي  املا�س

ــوم. ي ــر مــا نواجــه ال مشــاكل غي

ــن نخلــص مــن اإلرهــاب والتطــرف  ل

ــي،  الفقه املــوروث  بمراجعــة  إال 

لعصــر  يمــت  مــا  كل  مــن  ــص  والتخل

امبراطــوري،  فكــر  ــى  عل قــام  ــى  م�س

ــان،  ــن األمــم واألدي ي ــز ب ي وأســس للتمي

ــي  ــا والتعال ه ي ووضــع قواعــد الحــرب عل

ــا بالكفــر الــذي هو باب  ــا، ووصمه ه ي عل

ــة  ي وفــرض الجزي ــل والســب إباحــة القت

أحســن  ــي  ف ذمــة  كأهــل  ــم  ه واحتضان

ــى  عل قــام  ــذي  ال الفقــه  األحــوال، 

ــي  ــى »اتبعن ــف »أســلم تســلم« إل تحري

.» تســلم

اإلرهاب... !
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ٍ  طويل ي
خ ر�ي ة... حقوق مصانة بعد اضطهاٍد �ت

ّ
« وقطعان الرن قومية »ســامي

نســمة  ــف  أل  /١00/ مــن  ــر  أكث

ــة  التاريخي ــم  أرضه ــى  عل يعيشــون 

ــدول  ــي شــمال ال ي – Sapmi« ف »ســابم

ــج  والنروي )الســويد  اإلســكندنافية 

وفنلندا( وشمال غرب روسيا، ُيعرفون 

ــل  ــم مــن قب ه ــرف ب ــة ســامي، ُمعت بقومي

ــن،  ي ي أصل كســكان  املتحــدة  األمــم 

ــم  ه ــى ثقافت ــي الحفــاظ عل ــم الحــق ف ه »ل

وهويتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم 

ــة 
ّ
ــة قطعــان الرن ي ــم، ترب ــر ِحَرفه وتطوي

ــر  ب ــال تعت ــى ســبيل املث ــج( عل ــل الثل )إب

ــم  ه وإرث ــم  ه ت َهوي مــن   
ً
ا رئيســي  

ً
جــزءا

واقتصادهــم.« ــي  التاريخ

ــي   شــبه ُرحــل، يقيمــون ف
ً
ــا ــوا قوم كان

ــي أكــواخ الخشــب شــبه   وف
ً
ــا ــم صيف الخي

ــي   يعيشــون ف
ً
ــا ي املتحجــرة شــتاًء، وحال

واألكــواخ  ــم  الخي ــي  وف ــة،  ث حدي ــازل  من

ــة 
ّ
الرن هجــرة  ــاء  ن أث مؤقــت  بشــكٍل 

ــم،  مناطقه ــي  ف ــي  الرئي�س ــوان  الحي

ــذا  ه ب  
ً
ــا تاريخي  

ً
ارتباطــا ــط  ب ارت ــذي  وال

ــي  ف ــه  ي عل اعتمــدوا  ــث  حي القــوم، 

ــم. ه وتجارت ولباســهم،  ــم،  ه غذائ

ي 280 ألف  ي السويد حوال »يوجد ف

ــة ســامي  ــة، وتســتخدم قومي ــوان رن حي

ــة واملركبــات  ــج الناري  دراجــات الثل
ً
ــا ي حال

القطعــان، أو  ــادة  لقي ــج  للثل املناســبة 

ــدة،  ــي جدي ــى مراع ــا إل ه الشــاحنات لنقل

ــون  يرتحل ــي  املا�س ــي  ف ــوا  كان ــن  حي ــي  ف

ــة مــع أوالدهــم وأســرهم  مــع قطعــان الرن

ــى الزحافــات«. ــى األقــدام أو عل  عل
ً
مشــيا

ي  ي الســويد يشــتغل حوال  ف
ً
و«حاليا

ي حيوانات  ي رع ١0% من قومية ســامي ف

ــا  ــا، كم ه ي ــة عل ــة والصناعــات القائم الرن

 
ً
أعمــاال ــك  ذل مــع  ــم  ه من ــر  ي الكث يدمــج 

الســمك،  ــد  وصي كالســياحة،  أخــرى 

ــة، أو التجــارة«. وبعــض الحــرف اليدوي

يتحــدث الســاميون بعــدة لهجــات، 

مــادة  ســامي  ــة  قومي لغــة  و«أصبحــت 

ــذ  من الســويدية  املــدارس  ــي  ف ــدرس  ت

التعليمــات  بعــت 
ُ
وط  ،١٩62 عــام 

الخاصــة بقواعــد اإلمــاء عــام ١٩7٩م... 

ســامي  ــة  قومي بلغــة  ــراف  االعت ــم  ت إذ 

ــات الرســمية  ي كواحــدة مــن لغــات األقل

منحــت  كمــا   ،2000 عــام  الســويد  ــي  ف

ــان الخــاص  الحكومــة الســويدية البرمل

ــة  ي  ومصــادر مال
ً
ــة ســامي نفــوذا بقومي

ــي الحفــاظ  ــى جهودهــم ف لتســاعدهم عل

ــم«. ه لغات ــى  عل

ــم مــدارس خاصــة، وتقــدم  ه توجــد ل

دورات  الســويد  ــي  ف الجامعــات  بعــض 

ــة ســامي، كمــا  ــي لغــات قومي ف خاصــة 

ــو،  ــي جامعــة أومي يوجــد مركــز أبحــاث ف

بثقافــة  املتعلقــة  باألبحــاث  مختــص 

ــم  وتاريخه ــم  ه ولغات ســامي،  ــة  قومي

. ــم ه ت ومجتمعا

ســامي  ــة  قومي أن  مــن  بالرغــم 

ــذ  من ي  ســابم منطقــة  يســتوطنون 

 
ً
ــوا أنواعــا ــم واجه ه آالف الســنين، إال أن

إذ  قــرون،  مــّر  ــى  عل ــاد  االضطه مــن 

ســيطرت  ــي  ت ال الحكومــات  فرضــت 

ــدى  ــدة، ول زائ ــب  ــم ضرائ ــى مناطقه عل

ــم،  ه ــي أراضي ــة ف اكتشــاف املعــادن الثمين

ــدة،  ــم تشــغيلهم بالقــوة وبأجــوٍر زهي ت

ــروا  جب
ُ
وأ ــم،  ه موطن ــرك  ت ل ــم  دفعه ــم  وت

ــي الشــعائر الكنســية  ــى املشــاركة ف عل

 ،
ً
ــا ســابقا ــوا به ــم يتدين ــي ل املســيحية الت

ــع املظاهــر واالحتفــاالت  ــع جمي ــم من وت

ــر  ي تغي ــى  عل ــروا  وأجب ــم،  ه ب الخاصــة 

ــر مقدســاتهم، كمــا  ــم تدمي أســمائهم، وت

ي السويد تمنح حقوق  كانت املحاكم ف

ــم،  ه أراضي ــى  عل ــن  للمزارعي ــة  امللكي

ــح  ولكــن ترفــض دعــاوى مشــابهة لصال

ــل  ب ــي ن ــم التشــكيك ف ــة ســامي، وت قومي

ــم  ــاس جماجمه ســالتهم مــن خــال قي

ى لألموات منهم وفق علم اإلنســان  وحت

ــة  ــة عنصري ــف البشــر، كنظري وتصني

. نحوهــم

مــع  الســويد  ــي  ف التعامــل  اســتمر 

ــي  همج شــعب  ــم  أنه ــى  عل ســامي  قــوم 

ومتخلــف، وقــد أجبرهــم هــذا االضطهاد 

ــى مغــادرة  ــى مــّر الســنين إل املتواصــل عل

أو  الزراعــة  ــى  إل التحــول  أو  ــم،  ه أراضي

ــر الحــال  ــم يتغي التجــارة، أو التســول، ول

ــم  ــي، حيــث ت ــة القــرن املا�س اي إال قبــل نه

ــي  ــا ف ــا حقوقه ه ــة ل ي ــم كأقل ه ــراف ب االعت

الحكومــة  ــم  ه ل ــذرت  واعت  ،١٩77 عــام 

ــي عــام ١٩٩8، ومــن املزمــع  الســويدية ف

الســويدية  الكنيســة  ــم  ه ل ــذر  تعت أن 

ــل.  العــام املقب
ً
ــة أيضــا اللوثري

ــي  ف ســامي  ــة  قومي ــدأت  ب

ــي  املا�س القــرن  مــن  الخمســينيات 

ــى نيــل حقوقهــم السياســية  بالعمــل عل

بتأســيس جمعيات خاصة بهم، وتطور 

 بهم 
ً
 خاصــا

ً
ــا ــى أصبــح لهــم برملان األمــر حت

ــذي  ى )Sametinget( عــام ١٩٩3، ال يســم

، ويجتمع ثاث مرات 
ً
يضم /3١/ عضوا

ــان  ــل البرمل ــم تموي ت ــي العــام، وي فقــط ف

ــي  ت ال الســويدية  الحكومــة  ــل  قب مــن 

ــي هــذا  ــم ف ــي واحــد دائ ــل سيا�س ــا ممث ه ل

ــات كل  جــرى االنتخاب
ُ
ــث ت ــان، حي البرمل

ــان الرئيســية  ــع ســنوات. مهمــة البرمل أرب

ــة  ــاء ثقافــة قومي ــى إحي هــو العمــل عل

سامي وكذلك حماية وتطوير وتنسيق 

َمثل 
ُ
األمور واملسائل الضرورية لهم. وت

ــي   مجلــس ســامي وه
ً
قوميــة ســامي أيضــا

ــر حكوميــة تأسســت عــام ١٩56  هيئــة غي

وتتكــون مــن تســع منظمــات مســاهمة 

هــذه  ي  وتســع ي.  ســابم منطقــة  ــي  ف

ــز حقــوق  ــى تعزي املنظمــات للعمــل عل

ى املجــاالت  ــي شــت ــة ســامي ف ووضــع قومي

ــي يســكنها. ت ــع دول ال ــي األرب ف

ــن  ي  نزاعــات مــا ب
ً
و«قــد حدثــت ســابقا

ــة  ك الرن
ّ

ــن مــا ي ــي ومــا ب أصحــاب األرا�س

ــي  ــي، وصــدر بالتال ــق بأماكــن الرع تتعل

الســويدية  ــا  ي العل املحكمــة  مــن  قــرار 

ــح  ــه لصال ــذي حكمــت في عــام 20١١، وال

ــة   قانوني
ً
ــا شــعب ســامي بمنحهــم حقوق

ــة، وقــد يكــون  ــي منطقــة معين عامــة ف

فيمــا  ــة  أهمي ــر  األكث هــو  القــرار  هــذا 

ــة  ي ألقل ــة  ي القانون الحقــوق  يخــص 

ــث«. ــي العصــر الحدي ف ســامي 

ــة  ــة ســامي تتقــن حــرف يدوي قومي

ي فن املشغوالت اليدوية  متميزة، وُسم

 ،)Duodji( ــي ــم باســم دودج ه الخاصــة ب

ــا مصممــة لاســتعمال  ــز بأنه حيــث تتمي

صناعــة  وأشــهرها  ــم،  والدائ ــي  اليوم

املصنوعــة  ــض  املقاب ذات  الســكاكين 

ــا نقوشــهم  ه ن ــي تزي ــة، والت
ّ
مــن قــرون الرن

املشــغوالت  هــذه  وتشــمل  ــة.  التقليدي

ــة،  الجلدي ــب  والحقائ ــة  األحذي  
ً
أيضــا

ــس. واملاب الخشــبية،  واألكــواب 

ــدي  ي ــاس تقل ب ــة ســامي ل كان لقومي

ــت  ــى كول ــم، يدع ه ت ــز وهــو رمــز لهوي ممي

حســب  تصميمــه  ــف  يختل  ،)Kolt(

ــره،  وغي ــس  والجن والعمــر  املنطقــة 

ــم  ت ي ــاس  ب ل ــى  إل ــوم  ي ال تحــول  ــه  ولكن

واالحتفــاالت.  املناســبات  ــي  ف ــداؤه  ارت

ــزواج. ال ب خاصــة  طقــوس  ــم  ولديه

 يعــود لعــام 
ً
مــا

َ
ل ــة ســامي َع ولقومي

واألحمــر،  األزرق،  ــي:  ه ــه  وألوان  ،١٩86

ــث توجــد هــذه  واألصفــر، واألخضــر، حي

ــة.  التقليدي ــس  املاب ــي  ف عــادة  ــوان  األل

ــي  ــوم الوطن ي ال وتحتفــل ب

إعداد: شكري دهدو
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ــذي  ــي 6 فبراير/شــباط مــن كل عــام وال ف

ــم. ــه العل يرفــع في

ــة ســامي ثقافــة عريقــة  ــك قومي تمل

ــراث  ت وال بالقصــص  ــة  مليئ ــة،  وغني

فيمــا  ــا  ه يتناقلون ــي  ت ال واألســاطير 

مــادة  القصــص  هــذه  وتعــد  ــم،  ه بين

ــاء   غن
ً
ــا أيضــا ه ــة للمســرحيات. ول غني

ــي  ف كان  وقــد  ــز،  ممي ي  شــعب ــدي  ي تقل

ــة الشــعب، ويعــد  ان  بدي
ً
األصــل مرتبطــا

ــا  ــي أوروب أحــد أقــدم أشــكال املوســيقى ف

ــت الكنيســة  ــوك )Yoik(، كان ى ي ويســم

 
ً
 وثنيا

ً
السويدية اللوثرية تراها نشاطا

ــة. ل ــرة طوي  فقامــت بمنعــه لفت
ً
ــا ي جاهل

ــاد  ــج، فــكان االضطه ــي النروب أمــا ف

يطــال  »النروجــة«  باســم  ــي  العرق

ــك املمارســة أصبحــت  ل الســاميون، وت

أواخــر  ــي  ف رســمية  ــة  حكومي سياســة 

القرن التاسع عشر، إذ صدرت قوانين 

الســامي،  بلغــات  ــس  التدري ــع  تمن

ــي  ف باللغــة  ــن  الناطقي حقــوق  ــد  وتقي

شــعب  ــر  ب يعت وكان  ــي،  األرا�س شــراء 

ــى أن توقفــت  ، إل
ً
ــا ي ــف عقل ســامي متخل

القــرن  ــات  ثمانين ــي  ف السياســة  ــك  ل ت

ســامي  ــة  لقومي دمــت 
ُ
وق العشــرين، 

ــي،  مال دعــم  شــكل  ــى  عل تعويضــات 

ــج  النروي ــي  ف ــا  ه ب ــان خــاص  برمل ــس  وأّسِ

ــي ١٩8٩م ويضــم /3٩/  ــح ف ــذي افتت وال

ســنوات،  ــع  أرب كل  نتخــب  وُي  
ً
عضــوا

ذات  كمؤسســة  تعمــل  ــة  هيئ ــي  وه

ــة مــن أجــل مصلحــة  اســتقالية ثقافي

ــي  ف ــن  ي ي األصل الســكان  ســامي  شــعب 

ــي كل  ــا ف ــم التشــاور معه ت املنطقــة، وي

ــى  ــر عل
ّ
تؤِث ــي  ت ال ــة  الحكومي القــرارات 

ــي عــام ١٩٩7  ــح شــعب ســامي، وف مصال

الخامــس  ــد  هارال ــج  النروي ــك  مل قــام 

ــة  بالنياب ي  رســم ــذار  اعت ــم  بتقدي

و  »ســامي  ي  شــعب ــى  إل الحكومــة  عــن 

الحكومــة  سياســات  بســبب  ــن«  كفي

ضدهمــا.  مورســت  ــي  ت ال ــة  القمعي

ــدى  ل ويوجــد  ــات،  املهرجان ويقيمــون 

ــة  الفنلندي ــة  الوطني اإلذاعــة  محطــة 

 Yle( الســامية  باللغــة  قســم   Yle

ــع  ــوى بجمي ــذي يوفــر محت Sápmi(، ال

ــك  ــي ذل ــاث، بمــا ف ث اللغــات الســامية ال

ــي  ثاث لألطفــال  ــي  تلفزيون مسلســل 

ــة،   عــن البرامــج اإلذاعي
ً

اللغــات، فضــا

ــار  واألخب ــة  ي التلفزيون ــار  األخب ــث  وب

ي مدارس  ــم ف ه ــدرس لغت
ُ
اإللكترونيــة؛ وت

. هــد ومعا

الســويد  حكومــات  غــرار  ــى  عل

ــن األوان لحكومــات  ِح ــم َي ــج، أل والنروي

ــذر  ــي الشــرق األوســط أن تعت ــدة ف عدي

ــي  ــرد ف ـ
ُ
ــى رأســها الك ــدة وعل ــات عدي ملكون

ــا  ــا أرضه ه ل ــزة،  ــة متمي ــا كقومي ه بلدان

ــا،  ه وتراث ــا  ه وثقافت ــا  ه ولغت ــا  وتاريخه

ــا،  ه ــي لحقت ت ــم ال ــاد واملظال عــن االضطه

وتعترف بها كشعب أصيل له حقوقه، 

ــن  ي  وبالقوان
ً
ا ــا دســتوري ه يتوجــب ضمان

اللجــوء  عــن   
ً
ــدال ب النافــذة،  واألنظمــة 

املحــو  ــكار،  واإلن القمــع  سياســات  ــى  إل

ضــده؟!. والعنــف 

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

املصــادر: موقــع الســويد الرســمي 

الســويد،  ــو  رادي ــة،  ي العرب باللغــة 

ــدا. ن ــي فنل ــا، موقــع هــذه ه ويكيبيدي

قومية سامي ... تتمة

تركيا هي المستفيدة من االقتتال الكردي- الكردي
البيشــمركه  ــن  ي ب »املواجهــات 

ــق  ــل، ويجــب تطوي ــال خطــأ قات والكري

وتتوقــف  وقــت،  بأســرع  ــر  التوت

ــى  أدل مــا  هــذا  ــة«،  اإلعالمي الحمــالت 

ســكرتير  ــي-  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح ــه  ب

الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب 

ــة  ــه بالكردي ــٍث ل ــي ســوريا خــال حدي ف

ــة 6  ــي، مســاء الجمع ــة روناه ــى فضائي إل

2020م. ــي  الثان تشــرين 

ــى كل طــرٍف منهمــا أن  وأضــاف: »عل

ــاء الطــرف اآلخــر.  ــه ال يمكــن إنه ــدرك أن ي

. وال يوجــد أمــام 
ً
ــدا ــر ممكــن أب ــه غي ألن

والتفاهــم«.  التحــاور  ســوى  ــن  الطرفي

واحــدة  ــة  جه ــاك  »هن أن  ــى  عل  
ً
مؤكــدا

الكــردي-  ــال  االقتت مــن  مســتفيدة 

ــي  وه ــة،  التركي ــة  الدول ــي  وه الكــردي، 

ــى  ــك. وتعمــل عل ــى ذل ــي تحــّرض عل ت ال

ــي  ف الكــردي  الكــردي  التقــارب  إفشــال 

 .»
ً
أيضــا ســوريا 

ــات  ه مجاب وقعــت  إذا  ــه  أن ر 
َّ
وحــذ

ــا،  والكري البيشــمركه  ــن  ي ب عســكرية 

ــن يكــون هنــاك  ، ول
ً
ــدا ــا أب ه ال يمكــن قبول

ــة،  الكردي القــوى  ــداءات  ن مــن  ــدة  فائ

ــي  الترك للمشــروع   
ً
انتصــارا وســتكون 

الكــردي  الوجــود  ــاء  ه إلن ــدف  يه ــذي  ال

ــة. الكردي والحقــوق 

وتصريحــات  مواقــف  أن   
ً
موضحــا

ــي  ف املســتويات  ــى  أعل مــن  تصــدر 

حــزب  أن  ــي  تّدع ــة  التركي الحكومــة 

ــى وشــك  ي PKK عل العمــال الكردســتان

ــا! وأن  ه ــر واحتال ي ــى هول الســيطرة عل

باســتصغار  تنظــر  ــة  التركي ــة  الدول

ى إقليم كردســتان والبيشــمركه  كبير إل

ــرى  ــه، وال ت وقــواه السياســية وحكومت

ــم،  ــإلدارة والسياســة والحك  ل
ً
ــا ــم أه ه في

ــة  الدول بنظــر  عشــائر  مجــرد  ــم  فه

أي  إفشــال  ــى  عل تعمــل  ــي  ت ال ــة  التركي

تقارب كردي كردي وأي مكســب كردي. 

ــة  ــة التركي ــي أن الدول وذكــر شــيخ آل

 باسم 
ً
ى االتهامات، تارة رد بشت ـ

ُ
تتهم الك

ــن  الدي وضعــف  ــن  الدي عــن  ــداد  االرت

ــا  تركي أي  ــا،  ه أن تزعــم  ــث  حي ــم،  ه لدي

ــى اإلســام،  ــرد إل ـ
ُ
ــى إعــادة الك تعمــل عل

ي وحــزب  ألن حــزب العمــال الكردســتان

ــة  ــي واإلدارة الذاتي الشــعوب الديمقراط

ــرد  ـ
ُ
ــى إبعــاد الك ــون عل ــي ســوريا يعمل ف

ــارة باإلرهــاب! إذ قــال:  عــن اإلســام!  وت

ــا مــن خــال  »نتذكــر كيــف قامــت تركي

رد  ـ
ُ
عاقاتها املتشعبة بفبركة اتهام للك

ــل  بمقت ي  الكردســتان العمــال  وحــزب 

ــي  ــه( ف امل ــف ب ــس وزراء الســويد )أول ي رئ

عــام ١٩86، خــال أقــل مــن 24 ســاعة 

ــح أي ناشــط كــردي  ــة، وأصب مــن الحادث

ــي الســويد  ــس ف ي ــام، ل ه موضــع شــبهة وات

ــم  ت ــث  حي ــا،  أورب عمــوم  ــي  ف ــل  ب فقــط 

توقيف العشــرات منهم، شــعراء وكتاب 

 
ً
ــن الحقــا ي ــن وناشــطين، ليتب ي وصحفي

هــذه  مــن  ــة  ئ بري ــة  الكردي الحركــة  أن 

ي استطاعت الدولة  التهمة املفبركة الت

ــن خــال  ــا وتســويقها م ــة تمريره التركي

ــا املتشــعبة مــع دول الغــرب«. ه عاقات

القــوى  معظــم  أن  أوضــح  كمــا 

ــران  وإي ــا  وتركي العــراق  ــي  ف ــة  الكردي

ي  ــي الكردســتان واملهجــر واملؤتمــر الوطن

الكــردي  ــال  االقتت ضــد  تقــف   )KNK(

ــة  الكردي القــوى  الكــردي، وأّن معظــم 

ــن  ي ب ــال  االقتت ضــد   
ً
أيضــا ســوريا  ــي  ف

ــن  الذي وأن  ــا،  والكري البيشــمركه 

ــى الفيســبوك واإلعــام  يتناطحــون عل

ى االقتتال  غير املسؤول ويحّرضون عل

ــم  ــى مســؤولية، فه ــا خجــل ودون أدن ب

ــد  العظــام واملوائ ــا  بقاي ــى  ــون عل يقتات

ــر  الخي إرادة  أن  ــى  عل  
ً
مؤكــدا ــر.  أكث ال 

ــن، البيشــمركه  ــدى الطرفي ل موجــودة 

ي-  الكردســتان الديمقراطــي  والحــزب 

وحــزب  ــا  والكري ــة  جه مــن  العــراق 

ــة أخــرى،  ي مــن جه العمــال الكردســتان

ــدى  ل وعقــاء  حكمــاء  ــاك  هن ــك  وكذل

 . ــن لطرفي ا

ــات  ــام جه ه ــى ســؤاٍل حــول ات  عل
ً
وردا

ي  الكردســتان العمــال  لحــزب  ــة  كردي

ــي:  ــي، أجــاب شــيخ آل ــم إرهاب ــه تنظي أن ب

ــة تقــول  »ال توجــد قــوى سياســية كردي

ــم  ي تنظي إن حــزب العمــال الكردســتان

ــاك أفــراد يصــدرون مواقــف  ــي! هن إرهاب

الشــأن.  ــذا  ه ب ــات  15 وبيان
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ــا  ه في تلعــب  ــي  ت وال ــة  الديمقراطي

YPG- ــرأة ــة الشــعب وامل وحــدات حماي

 
ً
ا ــى »داعــش« عســكري  عل

ً
ــزا  ممي

ً
YPJ دورا

ي ســوريا، بدعــم  ــي شــمال وشــمال شــرق ف

 
ً
ــأرا وث ــي،  الدول ــف  التحال ومســاندة 

لتنظيم »داعش« الذي يربطه عاقات 

ــة،  ــا بوســاطة قطري ــة مــع تركي حميمي

قــام   ،
ً
أصــا ــرد  ـ

ُ
للك ــه  عدائ ــب  جان ــى  إل

ــي، بمشــاركة ميليشــيات  ــش الترك الجي

ى  ــة فيمــا يســم ــة منضوي ســورية إرهابي

ـــ  ــع ل ــي الســوري« التاب ــش الوطن ـــ »الجي ب

»الحكومة السورية املؤقتة و االئتاف 

ــى مــرأى مــن  ــي«، وعل الســوري- اإلخوان

ــى منطقــة  ــم أجمــع، بالعــدوان عل العال

ــا تحــت اســم  ــردية واحتاله ـ
ُ
ــن الك عفري

ــون«، فمورســت  ت ــة غصــن الزي ي »عمل

كافة أشكال اإلرهاب املنظم من تهجير 

واســتياء  واعتقــاالت  وخطــف  ــل  وقت

ــم، ناهيــك  ه ــى مســاكن النــاس وأراضي عل

ــى  عل ــب  والضرائ ــاوى  األت فــرض  عــن 

ــم  إرغامه ــة  بغاي ــم  وترويعه ــن  املتبقي

ــل. الرحي ــى  عل

ــن،  الدفي للحقــد   
ً
واســتكماال

امليليشــيات  مــع  ــا  تركي أطلقــت 

ــع الســام«  ب ــة ن ي ــا »عمل ه املدعومــة من

ــي ســري  ــى منطقت ــة عل ــي حــرٍب جنوني ف

 كافــة 
ً
ي، مســتخدمة ــه وكــري ســب كانيي

ــا الفوســفور  ه ــوف األســلحة بمــا في صن

، واحتلتهمــا بعــد 
ً
ــا ي األبيــض املحــرم دول

ــف  أل ــي  مئت مــن  ــر  أكث منهمــا  ــزح  ن أن 

 من البطش والفظائع، وال 
ً
ا نسمة، هرب

ــي  اق ــال ب ــي احت ــد وتبغ ــا تجه ــزال تركي ت

ا. ي ســوري شــمال ــي  ف ــردية  ـ
ُ
الك املناطــق 

ــي  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت االئ

ــي  ف ــي  الترك ــل  املحت ــارك  ب املعــارض 

ــره  ــا ســوريا واعتب ــي بلدن اغتصــاب أرا�س

ــه  ــزال يتمســك ب ، وال ي
ً
ــرا  وتحري

ً
فتحــا

ــي الكــردي؛ ممثلوهمــا  ــس الوطن املجل

ــة دون خجــل  ل ــا املحت ــزورون مناطقن ي

املرتزقــة  يرافقــون  وهــم  ــاء،  حي أو 

املجرمين بين حقول الزيتون والقمح، 

طــاوالت  ــف  خل ــم  معه ويجتمعــون 

ــة  الحري ــم  قّي متناســين  فارهــات، 

ــن  هفري الشــهداء  وأرواح  والكرامــة 

ــن وغيرهــم، صــٌم بكــٌم، ال  ــن وآري وباري

صرخــات  مــن  ــدون  ت يه وال  يســمعون 

ــى.   والثكال ــن  ي املعذب وآهــات 

ــورة  ث ال ي  »مســلح ــا  تركي ــت  ل حوَّ

ــب  الطل تحــت   
ً
مرتزقــة ــى  إل ــاد«  والجه

وتاجــرت  ــدول،  ال لحــدود  ــن  وعابري

ــى اإلجــرام والخــزي  ــم عل ه ت ب ــل ودرَّ ــم، ب به

ــي  ترم العصــر،  همــج  ليغــدوا  والعــار، 

ــرد واألرمــن  ـ
ُ
ــد، ضــد الك ــم أينمــا تري ه ب

وغيرهــم. ــن  ي والليبي

الســلم  ــات  راي نرفــع  ــا  ن زل ــا ومــا  كّن

الكرامــة  نعشــق  واملســاواة،  ــة  والحري

القمــح،  وســنبلة  ــون  ت والزي واألرض 

ــه  ن ودي ــه  لون كان   
ً
ــا أي اإلنســان  ــرم  نحت

 ال 
ً
ــى بالحــوار كرامــة ــه، ونر�س وقوميت

ــدي أمــام  ــي األي ــن نقــف مكتوف ــة، ول مذل

ــا  ن ت وحري ــا  ن ت هوي ســلب  يحــاول  مــن 

ــا. وكرامتن

همج العرص ... تتمة

ــي  ف ــي  الدانمارك العضــو  فيللومســون 

ــي، واملعــروف بمواقفــه  ــان األوروب البرمل

ــي  ف ــدة للشــعب الكــردي وخاصــة  املؤي

ــه  ــان املذكــور، قــال: إن ــى البي ســوريا، عل

ــان  ي ب هكــذا  يصــدر  أن  ــي  تاريخ ــوٌم  ي ل

وأعاهدكــم-  ــي،  الدانمارك ــان  البرمل مــن 

ي  رد - بأنن ـ
ُ
رد وأصدقاء الك ـ

ُ
 الك

ً
ا مخاطب

ــي  ــي مــع زمائ ــذل كل إمكانيات ســوف أب

التخــاذ  ــي  األوروب االتحــاد  ــان  برمل ــي  ف

القــرارات واإلجــراءات الازمــة للوقــوف 

أردوغــان. مطامــع  بوجــه 

التنســيق  ــس  مجل وقــّدم  هــذا، 

)هفــكاري-  الدانمــارك  ــي  ف الكــردي 

يضــم  ــذي  ال  )Hevkarî Danmark

األحــزاب التاليــة »الحــزب الديمقراطــي 

حــزب   ،)PDKI( ــران  إي ي-  الكردســتان

ي  الكردســتان ــي  الوطن االتحــاد 

 ( ــات  والحري الحــق  حــزب   ،)PUK(

الديمقراطــي  الحــزب   ،)HAK- PAR

 ،)P D K S( ســوريا   - ي  الكردســتان

 ،)PAK( ي  الكردســتان آزادي  حــزب 

ــي  التقدم الديمقراطــي  الحــزب 

ــي ســوريا )PDPKS(، الحــزب  الكــردي ف

 ،)PSK( ي  الكردســتان االشــتراكي 

 - ي  الكردســتان الديمقراطــي  الحــزب 

الكــردي  املســتقبل  ــار  ي ت  ،PDK ــران  إي

الديمقراطــي  الحــزب  ســوريا،  ــي  ف

 ،)PDK - BAKUR( ــور ي- باك الكردســتان

ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي املســاواة  حركــة 

كردســتان  زحمتكيشــانه  ــة  كومل

زحمتكيشــانة  ــة  كومل ــران،  إي  –

ــران،  إي  – كردســتان  شورشــكري 

 – ي  الكردســتان الديمقراطــي  الحــزب 

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  عــراق، 

ــى  إل ــي(«،  )يكيت ســوريا  ــي  ف الكــردي 

ــي رســالة شــكر، فيمــا  البرملــان الدانمارك

ــا:  نصه ــي  ل ي

الكــردي  التنســيق  ــس  »نحــن مجل

ــذي يضــم  ــي الدانمــارك )هفــكاري( ال ف

السياســية  األحــزاب  مــن  مجموعــة 

الكردستانية، نشكر مجلسكم ونثمن 

والشــجاع  العــادل  موقفكــم   
ً
ــا ي عال

ــان الصــادر عــن جلســة  ــي البي املنشــور ف

ــر2020م،  نوفمب  ١2 ــخ  بتاري ــان  البرمل

ــه  ــش أردوغــان ومرتزقت مــن عــدوان جي

ــة  الكردي املناطــق  ــى  عل ــن  ي ي اإلرهاب

ــا  تركي ــل  قب مــن  ــة  ل واملحت ســوريا  ــي  ف

االســامية.  ــة  ي الراديكال واملجموعــات 

ى أن تنضم بقية دول االتحاد  نتمن

ــة  ملواجه مبادرتكــم  ــى  إل ــي  األوروب

ــي  ف ــا  لتركي ــة  ي العدوان السياســات 

ــم...  ــم ومناطــق أخــرى مــن العال ي اإلقل

ــرام«. االحت ــق  فائ مــع  ــوا  تفضل

ي كيال- كوبنهاغن محمد عل

الربملان الدامناريك ... تتمة

ــى الفكــر املتطــرف  ســبيل القضــاء عل

وداعميه سواء كان تنظيم »القاعدة« 

ــم داعــش  ــه أو تنظي ــي وتفرعات العالم

ــي  الدول ــف  »التحال ودعــا  ــي،  اإلرهاب

ــه  ــي عمل ــة داعــش« لاســتمرار ف ملحارب

وفكــره  اإلرهــاب  ــاث  اجتث أجــل  مــن 

النائمــة ومحاكمــة  ــاه  وماحقــة خاي

ي  ي شمال وشرق عناصره املتواجدين ف

ــر محاكــم خاصــة باإلرهــاب  ســوريا عب

ــك. تنشــأ مــن أجــل ذل

ــه  ــس تعازي م املجل ــام قــدَّ ــي الخت وف

ــى  للجرح  
ً
ــا متمني ــا،  الضحاي ــي  ألهال

العاجــل. الشــفاء 

عملية إرهابية مفزعة ... تتمة
ــاك  هن ــس  ي ل ــال،  املث ســبيل  ــى  وعل

ــل  قب مــن  معتمــد  ي  رســم موقــف 

 - ي  الكردســتان الديمقراطــي  الحــزب 

العراق PDK  يعتبر أن الكريا وحزب 

ــي.  ــم إرهاب ي تنظي العمــال الكردســتان

ــك  ــي موجــودة، وكذل ــرات فه أمــا التوت

ــادل، وأصبحــت  ــي املتب التهجــم اإلعام

ــرات  ــي فت ــرة. وف ــة األخي ــي اآلون موضــة ف

ــال  ــت اشــتباكات واقتت ســابقة حصل

ــت الخــزي  ب ــة، وجل ــن أطــراف كردي ي ب

وأضــّرت  ــع،  للجمي الوجــه  وســواد 

.»
ً
جميعــا بالكــرد 

 ---------

ـــ  ل العامــة  الصفحــة  املصــدر: 

ــوك. ب ــس  الفي ــى  عل ــي«  آل »شــيخ 

تركيا هي املستفيدة ... تتمة الواليات المتحدة تعتبر الكرد أقليات في العراق وسوريا وتركيا وإيران
Hiwa Osman
FaceBook

30 تشرين األول 2020

ــق  صدي ي  ســألن
ــالف  االخت عــن 
ــق بالكــرد.  ــدن فيمــا يتعل ــن ترامــب وباي ي ب
بينهمــا!  فــرق  ال  ــي:  كالتال ــي  جواب كان 
فعندمــا يتحــدث كــردي مــع أي مســؤول 
ــي  االمريك املســؤول  يشــجعه  ــي،  أمريك
ــده.  ل ــاه مــع عاصمــة ب ــى تســوية قضاي عل
ــه الكــرد  ــه أو يقول بالرغــم مــن كل مــا يفعل
ــى سياســة  ــات املتحــدة، تبق ــح الوالي لصال
ــي  وه ــة  ت ثاب تجاههــم  املتحــدة  ــات  الوالي
ــي  ــدان األربعــة الت ــي البل ــون ف ــم مواطن ه أن
ــك. ــر مــن ذل ــيء أكث ــا وال �ض ه يعيشــون في
الســتفتاء  املتحــدة  ــات  الوالي رفــض 

ــران؛  ــم لكــرد إي كردســتان العــراق؛ إهماله
ي  ــم مــن حــزب العمــال الكردســتان موقفه
ــم تجــاه كــرد  ه ــة والمباالت ي كمنظمــة إرهاب
ــى هــذه  ســوريا، كلهــا مؤشــرات واضحــة عل

السياســة.
ــات املتحــدة  ــي أن الوالي خالصــة القــول ه
ــي  ف ــة  الكــرد كأمــة منفصل ــى  إل ال تنظــر 
ــدن  باي كان  وســواء  األوســط.  الشــرق 
ــات املتحــدة  ــا أم ترامــب، فــإن الوالي رئيًس
ــي العــراق وســوريا  ــات ف ي ــر الكــرد أقل ب تعت
يء أكثر من ذلك هو  وتركيا وإيران. أي �ض
ــب الكــرد. ــي مــن جان ــر بالتمن مجــرد تفكي
ــي أن تحســين  فالحقيقــة املــرة للكــرد ه
ــي الشــرق األوســط يجــب أن  أوضاعهــم ف
وطهــران  وأنقــرة  بغــداد  خــالل  مــن  ــم  ت ي

املتحــدة. ــات  الوالي ال  ودمشــق. 
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ــآذن، وجراحــات  ــس امل ــر، ونواقي ــن أعصــاب املعاب ي ب

ي، تتدفــق  ــه وكــري ســب ــن وســري كانيي شــنكال وعفري

ــون  جن ــي  تحك ــة  ملحمي كأســاطير  ــات  العذاب ــح  روائ

 
ً
نضــج عقــوال

ُ
ــرؤوس، أفــرزت وت ــي ال ــدٍة تختمــر ف عقي

ــي   بالغ
ً
 مطــرزا

ً
 اكتســت ســوادا

ً
ــا ــن وقلوب حها التلقي

ّ
ســط

تها أوهام الحقد الدفين، فسحقت كل 
َّ
والكراهية، غذ

ــا  ــان لغرائزه ــل، كل ســعادة، وأطلقــت العن ــرٍة، كل أم زه

ــن. ــة باســم الدي املكبوت

ــٍة  ي  بعقل
ً
، ُمشــبعا

ً
ــا ــا غازي ــد إلين

َ
ــٌم مســتعر َوف جحي

مستهجنة من بطون كتب التاريخ املشوهة والفتاوى 

وتنظيمــات  أنظمــة  مســيرة  مــع  املتوائمــة  والتفاســير 

ــح  ي ت
ُ
ــرد، بمــا أ ـ

ُ
ــادة بحــق الك ــت حــروب اإلب ن ــة امته دموي

 مــن انبثــاق لحظــٍة 
ً
ــا مــن أدواٍت وســلطان، وذلــك خوفــا ه ل

ــف عــن  ــا الحي ه ــم، يرفعــون في ــة أمامه ــة فاعل تاريخي

ــم  ه ت ــم ويصــّدون سياســات وممارســات محــو هوي كاهله

ــدار. ــم باقت ــون حقوقه ــم مــن الوجــود، وينال ه ت وإزال

كانــت شــنكال، حيــث جحافــل »داعــش« وبدعــٍم مــن 

ــم واألهــوال،  ــرد، مارســت أفظــع الجرائ ـ
ُ
ــة للك دوٍل معادي

ــرد  ـ
ُ
الك بحــق  ــر  وتدمي واختطــاف  ي  وســب ــٍل  قت مــن 

ــون  ــم كفــار ال يؤمن ه ــن املســاملين، بحجــة أن ي اإليزيدي

ــم  وأعراضه ــم  ه دمائ اســتباحة  ــي  وبالتال باإلســام 

ــى اغتصــاب  ــم أنفســهم حت ه لت ل ــم، إذ ســوَّ ه وممتلكات

ــي أســواق  ــم ف ــر مــن أطفالهــم ونســائهم واملتاجــرة به الكثي

ــة. ي العرب النخاســة 

ــام،  ــي غضــون أي ــا ف ه ي ــَر أهال َج ــي َه ت ــي، ال ان ــا كوب ه ت ل ت

ــة  َدمــر املدين ُت ــة داعشــية، ل ــات وحــوٍش آدامي تحــت ضرب

ــد  ــرد ببســالة، فارت ـ
ُ
ــا الك ه ــي حــرٍب ضــروس قــاوم في ف

ــة  ل ــي لي ــه عــاد لينتقــم ف ــى، ولكن ــث أت ــى حي »داعــش« إل

ــام. ــا الني ه ــات مــن أبنائ الغــدر، فنحــر املئ

ــرس  تتمت ــة،  همجي  
ٌ
حكومــة ــع  تترب ــا  تخومن ــى  عل

ــة،  طائفي ــة  وديني ــة  ي طوران فاشــية  ــة  بأيديولوجي

مــن  عمامــات  وأصحــاب  ســوريون  مرتزقــة  يؤازرهــا 

ــر  كّفِ
ُ
ــاوى ت ــون عــن إصــدار فت ــن ال يتوان ــن الذي املأجوري

ــم  ــح قتله بي
ُ
ــاد املقــدس( ضدهــم وت ــرد وتدعــو )للجه ـ

ُ
الك

ــا  ه  تســتقي تطلعات
ٌ
ــم؛ حكومــة ــم وإبادته ونهــب ممتلكاته

ــي تغــزو   كالزومب
ً
ــا الدمــوي، آوت جيوشــا مــن تاريخه

ــر  ــدف لتهجي ــاء، وته ــك باألبري ــاك، تفت ــا وهن األرض هن

ــة  التاريخي ــم  مناطقه مــن  ــن  ي ي األصل الســكان  ــرد  ـ
ُ
الك

 
ً
ــدال ــا مــن عــرٍب وتركمــان ب ه ــن ل ي ــن موال  وتوطي

ً
قســرا

ــي ممنهجــة. ــر ديمغراف ي تغي ــم، بخطــة  ه عن

ســوريا  قــوات  قضــاء  وبعــد 

همج العصـر !

عملية إرهابية مفزعة يف فيينا

الربملان الدامناركي حيدد موقفه من عدوان أردوغان على املناطق الكردية يف سوريا 
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ــه مجموعــة مــن  مت ــذي قدَّ ــراح ال ــى ضــوء االقت عل

ــف  ــي مختل ــن ف ــي املنضوي ــان الدانمارك أعضــاء البرمل

املنعقــدة  جلســته  عــن  ــان  البرمل أصــدر  األحــزاب، 

ــة  ــي 2020م وبأكثري ــخ ١2 نوفمبر/تشــرين الثان بتاري

ــه:  جــاء في
ً
ــا ــه بيان أعضائ

ــه الكامــل مــع فرنســا  ــن تضامن ــان يعل ))إن البرمل

ــة إســامية متشــددة.  ــي تعرضــت لهجمــات إرهابي الت

الفرنســية  الحكومــة  بدعــم  الحكومــة  ــب  ونطال

ــات  عقوب بفــرض  ــي  األوروب لاتحــاد  ــا  ه مطالبت ــي  ف

ــان أن عــدوان أردوغــان  ــرى البرمل ــا.  كمــا ي ــى تركي عل

ــا األكــراد  ه ي ــي يســيطر عل ت ــي املناطــق ال العســكري ف

ي  ــة املقاطعــة الت ــر مقبــول، ويديــن حمل ــي ســوريا غي ف

ــب الحكومــة  يقودهــا أردوغــان ضــد فرنســا، ويطال

مــن  ــي  األوروب التحــاد  لدفــع  بالعمــل  ــة  الدانماركي

ــا.((.  تجــاه تركي
ً
ــر صرامــة أجــل ســلوك مســار أكث

نيكــوالي  للســيد  ــق  ي تعل ــي  وف

ــي 2020م، هاجــم  ــن 2 تشــرين الثان ي ن مســاء اإلث

مســلحون /6/ مواقــع وســط العاصمــة النمســاوية 

ــة،  ن ــة أفزعــت ســكان املدي ي ــة إرهاب ي ــي عمل ــا، ف ن فيي

ــا قــوات الشــرطة والجيــش،  ه ــي التصــدي ل وشــاركت ف

.
ً
ــن و/١5/ جريحــا ي ي ــى مدن ــا /4/ قتل ه وراح ضحيت

ــة النمســاوية أن الهجــوم  وقــد أوضحــت الحكوم

ــث كان موضــع  ، حي
ً
ــا ي  إرهاب

ً
 إســاميا

ً
يحمــل طابعــا

ــات دوليــة واســعة، وكذلــك أصــدر مجلــس ســوريا  إدان

ــه ذاك  ــي 2020/١١/3، أدان في  ف
ً
ــا ــة بيان الديمقراطي

الشــعب  مــع  ــه  تضامن عــن  ــر  وعبَّ ــي  اإلرهاب العمــل 

ــات مــن الضــروري أن يتخــذ  النمســاوي، وقــال: »ب

ــة لحفــظ األمــن  ل ــي اإلجــراءات الكفي املجتمــع الدول

ــة  ــات اإلرهابي ــن الهجم ــم م ــي العال ــن ف ــة اآلمني وحماي

ــف بكافــة أشــكالها«. ونزعــات التطــرف والعن

للعمــل  ــي  الدول باملجتمــع  ــس  املجل أهــاب  كمــا 

ــي  ف والتعــاون  التنســيق  ــادة  زي ــى  عل
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