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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.

ــة  ــة، والكراهي ــى الكراهي ــود إل ــى الخــوف، الخــوف يق ــود إل »الجهــل يق
ــة«                   ــى العنــف، هــذه هــي المعادل تقــود إل
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مواجهة االحتالل الرتكي واإلرهاب يف سوريا واجبٌ وطني واستحقاقٌ سيادي

انتقــال  منغصــات  مــع   
ً
ــا تزامن

ــي  ــة، حم األمريكي اإلدارة  ــي  ف الســلطة 

ــي الداخــل الســوري  ــس األحــداث ف وطي

الوقــت  اســتغالل  ألجــل  مــا  حــٍد  ــى  إل

ــي  ف  
ً
خاصــة ــر،  ي التعب إن صــح  ــع  الضائ

قــوات  ضــد  العســكري  ــد  التصعي

ــل  ــة »قســد« مــن قب ســوريا الديمقراطي

مــن  ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  الجي قــوات 

امليليشيات السورية اإلرهابية التابعة 

ــي، بهجمات  لإلئتــالف الســوري- اإلخوان

ــّر  ــى- مق ــن عي�س ــدة عي ل ــى ب ــة عل متالحق

لشــمال  ــة  الديمقراطي ــة  ي الذات اإلدارة 

ــدات  ل وب قــرى  ــى  وعل ســوريا  ي  وشــرق

ــب  ــف حل ــي ري ــون ف ــل ليل الشــهباء وجب

ي محاوالٍت للســيطرة  ي، وذلك ف الشــمال

 M4 ــق  وطري ــى  عي�س ــن  عي ــدة  ل ب ــى  عل

اإلدارة  إضعــاف  ألجــل  ي،  االســتراتيج

ــا، وجــّر  ــع أوصــال مناطــق حكمه وتقطي

التناحــر  ــى  إل املناطــق  ــك  ل ت ــات  مكون

ــى  الفو�س إشــاعة  ــي  وبالتال ــال  واالقتت

قــوات  وقــدرات  ــة  ي هيكل ــض  وتقوي

 مع اســتمرار االنتهاكات 
ً
»قســد«، تزامنا

ــة  ــي املناطــق الكردي ــة ف ــم املرتكب والجرائ

ــث  حي ومــن  ــة،  ل 2 املحت

»عني عيسى« يف مرمى هجمات قوات االحتالل التركي ومرتزقته
ــي ســري كانيــه/ منــذ احتــالل منطقت

ــي  ي/تل أبيــض ف ــن و كــري ســب رأس العي

مــن  كل  ــرام  وإب األول 2019م،  تشــرين 

 مــع 
ً
ــة ــى حــدى اتفاقي ــكا وروســيا عل أمري

ــار، ورســم  ن ــا حــول وقــف إطــالق ال تركي

ــالل  االحت قــوات  ــن  ي ب التمــاس،  حــدود 

وقــوات  ــة  جه مــن  ــه  ومرتزقت ــي  الترك

ــة أخــرى،  ــة مــن جه ســوريا الديمقراطي

لم تهدأ التهديدات واالعتداءات التركية 

ي مناطق اإلدارة الذاتية- شمال  ى باق عل

 ،
ً
ــا خاصــة ه ــة من ي ســوريا، الكردي وشــرق

إذ وقعــت هجمــات متكــررة، باألخــص 

ــي  ت ــا، ال ــى وريفه ــن عي�س ــدة عي ل ــى ب عل

العاصمــة  ــة  بمثاب ــر  ب 9 تعت

عفرين حتت االحتالل: جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، سرقة زيت الزيتون وبيعه يف أوروبا وأمريكا
»الكردي إرهابي« حسب أردوغان- 

تتعامــل  املنطــق  ــذا  ه وب ــي،  باهتجل

ــرد-  ـ
ُ
ــي مــع الك ــالل الترك ســلطات االحت

ــن،  ــي منطقــة عفري ــن ف الســكان األصليي

ميليشــيات  وتدفــع  شــجع 
ُ
وت ــى  ترع

ــالف الســوري املعــارض واإلخــوان  ت االئ

ــكاب  ــاكات وارت ه ت املســلمين ملمارســة االن

 
ً
 وشــجرا

ً
ــم بحــق املنطقــة، بشــرا الجرائ

ــع  يتاب ــح  التوضي هــذا  وفــق  ؛ 
ً
وحجــرا

لحــزب  ــن  عفري ــي-  اإلعالم ــب  املكت

ــك  ل ــي فضــح ت ــه ف ــي( عمل ــدة )يكيت الوحـ

ــره  ــي تقاري ــن مــا ذكــره ف ي املوبقــات، ومــن ب

ــون  كان شــهر  خــالل  الصــادرة  األربعــة 

2020م: األول 

ميليشــيات  أحــد  الشــام«  ــق  »فيل

ــع  التاب الســوري«  ــي  الوطن ــش  »الجي

ــي  ــي واملوال ــالف الســوري – اإلخوان ت لالئ

بدعــم  يحظــى  ــا،  5 لتركي

نساٌء ُتعرى يف سجون تركيا ويف معتقالت ميليشياهتا السورية
شــهر  مــن  ــي  الثان النصــف  خــالل 

جــدل  ــر  ي ث
ُ
أ 2020م،  األول  ــون  كان

ــش  التفتي حــول  واســعة  وانتقــادات 

ــرات الســجون  ــاري للمعتقــالت وزائ الع

ــب  ــك بعــد أن طــرح النائ ــة، وذل التركي

حــزب  عــن  ــو  أوغل ــي  جيرجيرل عمــر 

ــي  ف ــة  القضي الديمقراطــي  الشــعوب 

ــم  ــي وقــال إن /30/ امــرأة ت ــان الترك البرمل

تعرضــن  الســلطات  ــدى  ل احتجازهــن 

آب/ ــي  ف واإلذالل  العــاري  ــش  للتفتي

ــة  ــه النائب ــي، وردت علي أغســطس املا�س

ــة  ي ــة البرملان ل ــس الكت ي ــن- رئ أوزالم زنجي

ــي،  بالنف ــة  والتنمي ــة  العدال لحــزب 

العامــة  ــة  املديري 4 ولكــن 
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ووجــود  دور  إللغــاء  ي  الســع النتيجــة 

ا.  ســوري ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك

»داعــش«  ــا  خالي تنشــطت  كمــا 

ــة النائمــة، إذ نفــذت هجمــات  ي اإلرهاب

ــش الســوري  ــى قــوات الجي ــة عل مباغت

أن  ــت  وحاول الســورية،  ــة  البادي ــي  ف

ــب  ــى جان ــال ضــد »قســد«، إل تقــوم بأعم

مرتبطــة  مشــبوهة  ــا  خالي ــور  ظه

ــة. التركي باالســتخبارات 

ومن جهتها حاولت روسيا والنظام 

الســوري اســتغالل الوضــع وممارســة 

ى اإلدارة الذاتية لتسليم  ضغوطات عل

ى وخروج »قسد« منها،  بلدة عين عي�س

مــن  الروســية  القــوات  عــززت  ــث  حي

تواجدها بوحدات جديدة من الشرطة 

ي باحتمال  العسكرية، األمر الذي ي�س

ــن موســكو وأنقــرة  ي  مــا ب
ً
وجــود صفقــة

الداخــل  ــي  ف ــدة  جدي ــات  ترتيب حــول 

ــي هــذه  ف الســوري، تحــاوالن تنفيذهــا 

ــدة  جدي نقــاط  ســجال 
ُ
ولت ــة،  املرحل

ــى صفحــة الصــراع مــع  لصالحهمــا عل

واشــنطن.

ــر  ــب األكب ــت الغائ ــكا فكان أمــا أمري

الســورية  الســاحة  ــى  عل  
ً
سياســيا

ــد  قائ ــارة  زي أن  إال  ــرة،  األخي ــة  اآلون ــي  ف

ــي الشــرق األوســط  ــة ف القــوات األمريكي

ــة  املفاجئ ــزي  ماكن ــث  كيني ــرال  الجن

ــد العــام  ــدي القائ ــوم عب ــرال مظل للجن

ــي الحســكة وتواصــل الدعــم  ـــ »قســد« ف ل

ــي  الدول ــف  التحال مــن  ي  اللوجســت

ــد  العدي ــارات  وزي لإلرهــاب  املناهــض 

ــة  ي والبرملان السياســية  الوفــود  مــن 

شــكلت  ــة ومؤسســاتها،  ي الذات ــإلدارة  ل

أمــام  »قســد«  صمــود  ــي  ف  
ً
ــا قوي  

ً
دعمــا

ــه،  ومرتزقت ــي  الترك ــش  الجي هجمــات 

ــا  بمناطقه ــى االحتفــاظ  وإصرارهــا عل

ــة  مواجه ــي  ف ــات  العقب كافــة  ــل  ي وتذل

ــن  ي ب ــة  الفتن ــا »داعــش« وأحــداث  خالي

االســتمرار  ــي  وف املنطقــة،  ــات  مكون

العامــة  والســالمة  النظــام  بفــرض 

ــن االســتقرار بالتعــاون مــع قــوات  وتأمي

ــى ســبيل الذكــر ال  ــي؛ عل األمــن الداخل

ــالد  ــاد املي الحصــر، ضمــان ســالمة أعي

ــا. ــاء كورون وتنفيــذ إجــراءات مكافحــة وب

ــاك محــاوالت  ــٍة أخــرى، هن ومــن جه

الكــردي،  الوســط  ــي  ف ــرات  توت ــق  لخل

ي إنجاح  ونسف جهود الجنرال عبدي ف

كمحــاوالت  ــة،  كردي ــة-  كردي حــواراٍت 

ــة، ومــا رافقــه مــن  ي ــب حزب حــرق مكات

ــي وإطــالق اتهامــات جــزاف  تســعير إعالم

ــة. متبادل

املحدقــة  املخاطــر  ــة  مواجه إن 

 ،
ً
خصوصــا ــرد  ـ

ُ
والك ــة،  ي الذات ــاإلدارة  ب

ــي،  ــن الوضــع الداخل  بتحصي
ً
ــدأ أوال ب ي

ــة  الفســاد وحماي مكافحــة  خــالل  مــن 

ــة  حقــوق اإلنســان، وتحــرر أطــراٍف كردي

ــالف الســوري-  ت ــة االئ ــرة وهيمن مــن دائ

ي املفلس وراعيه حكومة أنقرة  اإلخوان

ــر  ــى تطوي برئاســة أردوغــان، والعمــل عل

ــة  ــة- الكردي وتوســيع الحــوارات الكردي

االســتبداد  مناهضــة  أســاس  ــى  عل

ي  ــي، والســع ــالل الترك واإلرهــاب واالحت

ــة  ي الذات اإلدارة  ــة  وحماي ــر  لتطوي

ــة وحاجــة  القائمــة كضــرورة موضوعي

. ــة مجتمعي

ــة الســورية-  ــرض بالحكوم ــا يفت كم

ــى  إل الوقــوف  ــي-  وطن ســيادي  كواجــب 

ــي  ف ــة  ي الذات واإلدارة  »قســد«  ــب  جان

ــى  ــا عل ه ــا وعدوان ــة أطمــاع تركي مواجه

ــة  ــي دحــّر امليليشــيات اإلرهابي ــا، وف بلدن

ــا  وخالي ــول  فل ــا  وبقاي ألنقــرة  ــة  ي املوال

ــاص  اقتن مــن   
ً
ــدال ب »داعــش«،  ــم  تنظي

ي تقويضها،  الفرص بتغطيٍة روسية ف

الحكومــة  ــدء  ب الوضــع  ــب  يتطل ــل  ب

ا  ســوري ــس  مجل مــع  جــادة  بحــوارات 

ــة وقــوى سياســية أخــرى  الديمقراطي

ــة  ي ــاإلدارة الذات ــراف ب ــى أســاس االعت عل

ــي مــن الشــعب  ــرد كمكــون رئي�س ـ
ُ
وبالك

ــة مشــروعة  ــه حقــوٌق قومي الســوري ل

سياســية  ــا  قضاي حــل  ــب  جان ــى  إل

ــك  وذل أخــرى،  ــة  جوهري ودســتورية 

ــي  سيا�س حــٍل  إيجــاد  ــود  لجه  
ُ
خدمــة

.
ً
ــا عموم الســورية  لألزمــة 

مواجهة االحتالل الرتيك ... تتمة

ــي-  مابتا/معبطل ــدة  ل ب تعرضــت 

-19 واألحــد  الســبت  ــي  يوم ــن،  عفري

تجــواٍل  حظــر  ــى  إل 2020/12/20م، 

ــة  ه »الجب ميليشــيات  ــه  فرضت شــامل، 

ــدة  ــق البل ــي قامــت بتطوي الشــامية«، الت

اعتقــاالت  ــة  وبحمل منافذهــا  وإغــالق 

عشــوائية تعســفية شــملت العشــرات 

مــن  ــن  وآخري ــن  ي ي األصل ســكانها  مــن 

 
ً
ترافقــا ــا،  ه في ــم  ه توطين ــم  ت ــن  الذي

القاســية  ــة  ــات واملعامل ــه االهان بتوجي

ــة  ــى خلفي ــك عل ــب، وذل ــة والتعذي املهين

ــا املدعــو  ه تعــرض ســيارة أحــد متزعمي

ــه  ومرافقي ــي«  الحزوان محمــد  ــو  »أب

الجمعــة  ــوم  ي ناســفة  ــوٍة  بعب ــر  لتفجي

ــذي  وال ــدة،  ل الب وســط  2020/12/18م، 

ى إصابتهم بجروح بليغة. وقامت  أدى إل

ــق ومداهمــة قــرى »حســيه   بتطوي
ً
أيضــا

ا  و شيتكا، مستكا و أرنديه«، واقتحمته

ــت  واعتقل ملثمــة  وعناصــر  ــات  بالعرب

نســاء؛  ــم  ه بين ــا،  ه أبنائ مــن  العشــرات 

ــدة  ــى البل ــن الرعــب عل لتفــرض أجــواء م

جبرهــم 
ُ
ــي وت ــروع األهال ــك القــرى وت ل وت

ــب  وتجن ــازل  املن ــي  ف املكــوث  ــى  عل

الخــارج،  ــي  ف ــم  ه أحبائ مــع  التواصــل 

حيث لم يحرك الجيش واالســتخبارات 

ــي  ف  
ً
ا ســاكن ــة  ي املدن والشــرطة  ــة  التركي

ــن ممارســة  ــع ميليشــيات الشــامية م من

ــاكات. ه ت االن

مــن  مؤلفــة  ــا  ت ماب ــدة  ل ب أن  ُيذكــر 

ــي  ــا حوال ه ي ــزل، عــاد إل ــي /1200/ من حوال

بســبب  نزحــوا  ممــن  ــة  ل عائ  /600/

ي /600/ عائلة  الحرب، وتم توطين حوال

ــا،  ه مــن مســتقدمي الغوطــة وحمــص في

ــع عــن  ــم تمتن ه ــة من ل ــزال /20/ عائ وال ت

ــن،  العائدي ــا  ه ألصحاب ــازل  املن تســليم 

أمــالك  ــى  عل االســتيالء  ــم  ت ــك  وكذل

ــى  ــاوى عل  وفــرض األت
ً
ــن قســرا املهجري

 
ً
عــالوة ــم؛  ه ممتلكات وســرقة  ــن  املتبقي

ــات  ــد واملضايق ــل العم ــى حــاالت القت عل

مــن  شــخص   /100/ ــي  حوال واعتقــال 

مســاء 2018/6/10م،  ــي  ف ــدة  ل الب ــي  أهال

ي 2020/6/29م،  ي /110/ شخص ف وحوال

مــا  ــك  وكذل ومســنون،  نســاء  ــم  ه بين

ــة  ثالث خــالل   
ً
شــخصا  /40/ يقــارب 

ــة، عــدا حــاالت االعتقــال  أشــهر ماضي

ــم العالقــة مــع  ه ت ــة املســتمرة، ب اإلفرادي

ــة الســابقة. وقــد تعــرض  ي اإلدارة الذات

ــة القاســية  ــن للمعامل ي معظــم املعتقل

ــن  لحي ــة  ي املال والغرامــات  ــب  والتعذي

ــم، بإشــراف االســتخبارات  ه اإلفــراج عن

ــة. لتركي ا

ــن للجيــش التركي  رغــم وجــود مركزي

ــى املدرســة  ــم ومبن ــى املخفــر القدي )مبن

ــى  مبن ــب  بجان الســابقة(  ــة  الثانوي

ي لعناصــره، ومركــز آخــر  ــي ســكن طابق

ي، عدا  ي بلدة معبطل للشرطة املدنية ف

ــات  ودوري الشــامية«  ــة  ه »الجب مقــرات 

ــك  هنال ــة،  متنقل ــة  وأمني عســكرية 

ــي وقــع  ــان الت ت ــى والفل ــة مــن الفو�س حال

ــك  ــا يشــبه تل ــر، بم ــا ذاك التفجي ــي ظله ف

تحــدث  ــي  ت ال املتالحقــة  ــرات  التفجي

ــالل  واالحت النفــوذ  مناطــق  عمــوم  ــي  ف

ــا  ه ــر في ــي تكث ت ــي داخــل ســوريا، وال الترك

ــف  مختل ــن  ي ب ــال  واالقتت االشــتباكات 

مليليشــيات. ا

ــت  ــي ارتكب ــال الشــنيعة الت إن األعم

ــا  ه ل تابعــة  وقــرى  ــي  مابتا/معبطل ــي  ف

ــم  وجرائ حــرب  ــم  جرائ عــّد 
ُ
ت ــزال،  ت وال 

ــة  إدان موضــع  ــي  وه اإلنســانية،  ضــد 

ــى توســيع وترســيخ  ــدف إل واســتنكار، ته

ــذا تســتلزم  ــا؛ ل ه ــي في ــر الديمغراف التغيي

ــل  وتحمي واملســاءلة،  ــق  التحقي

ــا املســؤولية عــن األوضــاع  حكومــة تركي

الســائدة، باعتبارهــا صاحبــة الســيطرة 

للمنطقــة،  ــالل  احت ــة  ودول ــة  ي الفعل

ــل  قب مــن  العاجــل  التحــرك  ــك  وكذل

الهيئــات واملنظمــات الحقوقيــة والدول 

للعمــل  الســوري  الشــأن  ــي  ف ــة  الفاعل

ــد امليليشــيات ووضــع حــٍد  ــى كــف ي عل

ــا  ت  وأن ماب
ً
ــم، خاصــة ــاكات والجرائ ه ت لالن

ي منطقة عفرين أهاليها  ي الوحيدة ف ه

ــر  ــق كبي ــة، وهنــاك قل ــة علوي أقليــة كردي

ــي  ــم لالنتقــام وحقــٍد طائف مــن تعرضه

اإلســالمية  امليليشــيات  ــك  ل ت ــد  ي ــى  عل

املتطرفــة. ــة  ي اإلرهاب

بلدة مابتا/معبطلي وبعض قراها حتت ضغط إجرام »اجلبهة الشامية«
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تقـريـر سـياسي
عــام  البشــرية  ــودع  ت ــام  أي بعــد 

ــي  ف  ،
ً
ــدا جدي  

ً
ــا عام لتســتقبل   /2020/

اآلمــال،  ــا  ه في ــدد  تتّج ــة،  دوري محطــة 

ــا  ه ــل وترتســم في ــج عم ــا برام ه ــع في تتوّض

املحطــة  هــذه  وأن  ســيما  سياســات، 

ــع ســنوات – كمــا هــو  تصــادف كل أرب

ــد  ــق جدي الحــال هــذا العــام – مــع فري

ــي األبيــض، حيــث  يشــغل البيــت األمريك

األقــوى  ــة  الدول ــي  ه ــكا  أمري ــت  الزال

ــى مجمــل السياســات   عل
ً
ــرا ي أث ــر ت واألكث

العاملية، الكثير من الدول، الحكومات 

ــر الرســمية تنتظــر  ــى املنظمــات غي وحت

فــوزه  بعــد  ــدن  اي ب جــو  ــد  عه انطــالق 

ــي تشــرين  ــي جــرت ف ت ــات ال ــي االنتخاب ف

ــرة  فت نحــو  املنصــرم، متطلعــة  ــي  الثان

ال  ترامــب،  ــد  ال دون ــرة   فت مــن  أفضــل 

ــى األقــل- لدبلوماســية  ــه – عل مــكان في

ــة  الهاتفي واالتصــاالت  ــدات  التغري

ــه  في تســتعيد  ــة،  الفردي والقــرارات 

ــا.  ه وهيبت دورهــا  ــة  األمريكي املؤسســة 

الوضع السوري:

ــد  الجدي العــام  ــة  بداي مــع   
ً
أيضــا

الذكــرى  مــن  الســوريون  ــرب  يقت

ــذي تحــول فيمــا  ــم ال العاشــرة لحراكه

ى عنف، عســكرة وإرهاب بســبب  بعد إل

ــي للنظــام مــن  ــي القمع التعامــل األمن

املســلمين  اإلخــوان  وتعطــش  ــة  جه

ــار مــن الدمــاء مــن  ــى أنه ــو عل للســلطة ول

الحــراك  حــوال  الطرفــان  ــة.  ي ان ث ــة  جه

ــت مســتمرة  ــة مــا زال ل ــى مقت ي إل الســلم

ــت  حول ــا،  وعرضه ــالد  ب ال طــول  ــي  ف

ــى   بالكامــل إل
ً
ا ــى أنقــاض وشــعب عمارهــا إل

ــوا  ــم يدخل ــن األطفــال ل ي مفجــوع... مالي

ــن  اليافعي آالف  وعشــرات  مــدارس 

أمــراء  لصراعــات   
ً
وقــودا أصبحــوا 

ــات  ومافي ــة  البيني والنزاعــات  الحــرب 

األزمــة ومرتزقــة يعتاشــون مــن فوهــات 

ــن وملــاذا وضــد مــن؟  بنادقهــم ال يهمهــم أي

ــالث مناطــق  يســتمر واقــع وجــود ث

ــى األرض  ــالث ســلطات مختلفــة عل وث

ــي،  الترك ــالل  اإلحت )النظــام،  الســورية 

ا(...  اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوري

ــى   بالعــودة إل
ً
ــا بينمــا النظــام ال زال حامل

ي الحكم وفق  ما قبل 2011 والســتمرار ف

ى مجلس ســوريا  عقليته األمنية، يســع

ى تقديم نموذج جديد،  الديمقراطية إل

ــن  ــات ضم ــن املكون ي ــش ب ــدم، للتعاي متق

ــي  ــا، أمــا ســلطات االحتــالل الترك مناطقه

الســورية  ــة  الهوي ــى مســح  عل فتعمــل 

مخــزون  مــن  ــاس  ن ال ذاكــرة  ــغ  وتفري

ــي  ف ــج  تنته ــش،  التعاي مــن  كامــل  قــرن 

سياســة  لنفوذهــا  الخاضعــة  املناطــق 

ــا، وتقــوم  ــات ضــد بعضه تحريــض املكون

ــن-  بعمليــات تتريــك  ي ــي خــرق للقوان – ف

تخصيــص  مــع  ــا  ه في ي  ســكان ــر  ي وتغي

 بحزمة تدابير 
ً
املناطق الكردية تحديدا

ــة.  ــر عنصري وإجــراءات أكث

تكمــالن  ــة  ي كان ســره  و  ي  ســب كــره 

ــن تقتــرب من عامها  ــد و عفري  ويزي
ً
عامــا

ــي، يســتمر  الثالــث تحــت االحتــالل الترك

لعشــرات  واملخيمــات  ــزوح  ن ال واقــع 

ــم تهجيرهــم مــن ســكان  ــن ت اآلالف الذي

ــر  ــن ويســتمر القه ي ي هــذه املناطــق املدن

ــث  ــى األرض، حي ــي عل ــب ملــن بق والترهي

ــى ســجن  ــا هــذه املناطــق إل ــت تركي حول

ــي،  العالم اإلعــالم  أمــام  ــق  مغل ــر،  ي كب

ــوكاالت والوفــود، وتدفــع  املنظمــات، ال

مســلحة  مجموعــات  ــة  الواجه ــى  إل

ى التحرر والتعددية  سورية حاقدة عل

ــاس  ن ال ــاة  بحي ــث  للعب ــاح  واالنفت

ــم وترتكــب بحقهــم  ــم ومقدراته وكراماته

ــى  إل ــا  بعضه ــي  ترتق ــة  يومي ــم  جرائ

ــم  ــى جرائ ــم حــرب وأخــرى إل مصــاف جرائ

اإلنســانية.   ضــد 

هــذا  كل  أن  ــى  إل باإلشــارة  ــر  جدي

قــد  الســوريين  ــى  عل الواقــع  ــف  الحي

مــن  ــر  األخي العــام  خــالل  تضاعــف 

ــا  كورون ــاء  وب بســبب  ــي  الدام عقدهــم 

 
ً
ــا  مركب

ً
ــرا ــح قه ــات قيصــر، ليصب وعقوب

ــى قيــد الحياة  ــة البقــاء عل وتتقــدم قضي

ــا. القضاي مــن  غيرهــا  ــى  عل

مســار  ومــآل  ــي  الرو�س ــدور  ال

: نا ســتا أ

ــي وضــع  ــي  »أســتانا« ف يســتمر ثالث

ــة ذات  ــل أمــام  القــرارات األممي العراقي

ــة بالشــأن الســوري، والتشــويش  الصل

ــي،  السيا�س للحــل  ــادرة  مب ــة  أي ــى  عل

الزمــن  ــه  ب جان مــن  طــرف  كل  يســابق 

وجــوده  ــز  لتعزي الخاصــة  بوســائله 

ــى األرض الســورية وقضــم مناطــق  عل

ــم اإلرادة  ــة ملشــروعه، كمــا لتقزي حيوي

أن  القــول  يمكــن  ــث  بحي الســورية، 

ــدول  ى )ال أطــراف أســتانا وتحــت مســم

ــت مــع ســوريا كشــركة  ــة( تعامل الضامن

األســهم  ــى  عل تنافســها  ــي  ف و  ــة،  تجاري

ــى عقــد صفقــات،  ــا إل ه توصلــت فيمــا بين

ــع  ي مقايضــة مناطــق نفــوذ بأخــرى،  ب

مســلحة،  مجموعــات  مــدن،  وشــراء 

ــى أصبــح كل  أطــر سياســية، ذمــم   ... حت

ــي املحافــل  ــر وف ــى املناب طــرف يتحــدث عل

ــكل  ــى – ب ــث أم�س باســم  الســوريين، حي

محســوبين  الســوريين  بعــض  أســف- 

ــا  تركي ــى  عل آخــر  وبعــض  ــران  إي ــى  عل

ــن  حي ــي  ف روســيا،  ــى  عل ــث  ال ث وقســم 

ــن لســوريا الوطــن،  ي ــص عــدد املوال تقل

ــة  ــي تشــكيل اللجن  ف
ً
ــا ي ــك جل اتضــح ذل

ــي   ف ــه  ي عل ــد  التأكي ــم  ت وي الدســتورية 

ــرة مــن خــالل التســريبات  ــرة األخي الفت

ــي أســتانا   ــداول ثالث ــي تترشــح عــن ت ت ال

ــن  ي ــن املوال ي لفكــرة حكومــة تشــاركية ب

ــة  ي ــكل طــرف وليســت حكومــة انتقال ل

ــات الســورية  ــع املكون ــي جمي تضــم ممثل

ــة كمــا جــاء  ه ــات نزي ــن إجــراء انتخاب لحي

ــن القــرار 2254....  ــي مت ف

ــدت  ــي عّق صفقــات أســتانا و سوت�س

ــا كشــفت  ــر، تركي املشــهد الســوري أكث

ى دولة احتالل  عن أطماعها وتحولت إل

الســوري  الشــمال  ــي  ف مناطــق  ــل  تحت

مــع  ــة  العنصري حســاباتها  ــي  وتصف

، ترتكب بحقهم 
ً
السكان الكرد تحديدا

ــم  ه ائ إنه ى  مســع ــي  ف ــم  الجرائ أفظــع 

ي(،  ســب كــره  و  ــة  ي كان ســري  ــن،  )عفري

ــة  ــى مناطــق حيوي ــران تســتميت عل إي

ــا،  ه ــت مواقــع ل ملشــروعها مــن أجــل تثبي

ــى مســاحات ومواقــع  ي عل روســيا تســتول

ا املتراكمة   من ديونه
ً
ومرافق مهمة بدال

ــرة بالذكر  ــى النظــام مــع مفارقــة جدي عل

ى  ي أن الدول الثالث مشمولة -كل عل ه

ــة بعــد  ــة و أوربي ــات أمريكي حــدا- بعقوب

ــام وبالتزامــن  ــل أي ــن قب ي إعــالن األخيرت

ــا. ــى تركي ــات عل عقوب

الدور األمريكي والرئيس ترامب:

ــس  ي ــد الرئ ــي عه ــات املتحــدة ف  الوالي

 
ً
ــدا ــف الســوري تحدي ــي املل »ترامــب« وف

ــن  ي العب ــب  جان ــى  إل العــب  مجــرد  كان 

ــران وروســيا( وليســت  ــا، إي ــن )تركي آخري

األحــداث  إيقــاع  ــط  تضب ــى  عظم قــوة 

قــرن  مــدار  ــى  عل ــم  العال عهدهــا  كمــا 

كاد  املؤسســات  تدخــل  ــوال  ل ــى،  م�س

ــي  ــس ترامــب ينه ي قــرار مرتجــل مــن الرئ

ي سوريا  التواجد العسكري األمريكي ف

ــد ســقوط  ــي »أســتانا« بعي ــا لثالث وتركه

 
ً
ــا جغرافي »داعــش«  ــاء  ه ت وان »الباغــوز« 

ــف شــهيد  ــار ألحــد عشــر أل دون أي اعتب

لقــوات  ــن  مقعدي ــن  ي مصاب ــم  وضعفه

الحــرب  ــي  ف ــة«  الديمقراطي »ســوريا 

ــى أن قــرار  ــى اإلرهــاب، واألنك ــة عل الدولي

ــت  التوقي نفــس  ــي  ف جــاء  االنســحاب 

ــا  ه ــا قوات ــه تركي ــت تحشــد في ــذي كان ال

ــه. ي ي و ســره كان ــالل كــره ســب الحت

ــع الســوريون باهتمــام خطابات  يتاب

وتشــكيلة  ــد  الجدي ــي  األمريك ــس  ي الرئ

ــي ضاغــط  ــي انتظــار دور أمريك فريقــه، ف

ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول األطــراف  ــى  عل

ــي  ت وال الســورية  ــة  ل املقت ــي  ف املتورطــة 

ــق  تطبي ســنوات  خمــس  ــذ  من ــق  تعي

ــذي هــو –  ــس األمــن 2254 ال قــرار مجل

ــي  ــي للحــل ف ــي األســاس- مشــروع أمريك ف

ا.  ســوري

ي إقليم كردستان: ما يجري ف

و  أنقــرة  ــن  ي ب التنســيق  يســتمر 

ــران لضــرب أي منجــز  4 طه
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كردســتان،  مــن  جــزء  أي  ــي  وف كــردي 

ــه  ــذي تســتمر في ــن الوقــت ال ــي عي فف

حــرب  خــوض  ــي  ف ــة  التركي القــوات 

ــدات الشــريط  ل ــى قــرى وب ضــروس عل

وتتوغــل  ــل  ب العــراق،  مــع  الحــدودي 

ــم  ي ــى عمــق اإلقل إل املناطــق  بعــض  ــي  ف

ــا قواعــد عســكرية بحجــة  ه ــم في وتقي

ي،  الكردســتان العمــال  ــى  عل الحــرب 

ــن الوقــت عمالءهــا  ــي عي ــران ف تحــرك إي

ي  املحليين وبعض أذرع الحشد الشعب

ــم، كمــا  ي ــى األرض للتحــرش  باإلقل عل

ــا السياســية  ه ــف بعــض مجموعات تكل

ــى  عل بالعمــل  والحكومــة  ــان  البرمل ــي  ف

تأخير مستحقات اإلقليم املالية  ومن 

ــة  ــي الحركــة االحتجاجي ــم التدخــل ف ث

ــرة ودفــع األمــور باتجــاه الشــغب  األخي

مــن  ــة  حثيث ي  مســاع ــي  ف ــب  والتخري

 لتأجيــج 
ً
ــي معــا ــي واإليران ــن الترك الطرفي

ي  ــن العمــال الكردســتان ي ــم ب ــزاع القائ ن ال

وضــرب  ي  الكردســتان الديمقراطــي  و 

ــه  من نحــذر  مــا  وهــذا  بالكــرد،  الكــرد 

ــم  ه وقضيت للكــرد   
ً
انتحــارا ــره  ب ونعت

 
ً
ــدا وتحدي لألعــداء  ــة  ي مجان وخدمــة 

ي لم يهدا  ي( الت تركيا )أردوغان – بهجل

ــي  ــم الفيدرال ي ــذ إعــالن اإلقل ــال من ــا ب ه ل

ــل  ي ل ــم مســؤولوها ال ن ــم ي ــي العــراق ول ف

ــي شــمال  ــة ف ي بعــد إعــالن اإلدارة الذات

الشــقيقين  ــن  الطرفي ندعــو  ســوريا؛ 

للتحاور مهما كان حجم الخالف، كما 

ــر أن االصطفــاف مــع طــرف ضــد  ب نعت

ــي إطــار  ــي – بشــكل أو بآخــر - ف أت اآلخــر ي

التخندق  والتحشيد الذي سينعكس 

ــي  ف ــى كامــل الوضــع الكــردي   عل
ً
ســلبا

ى مشــروع  األجزاء األربعة. وال ســيما عل

والحــوارات  الكــردي  الصــف  ــد  توحي

ــة،  ــة أمريكي ــي روز- آفــا برعاي ــة ف الجاري

ي  ــة ف لعــل حــوادث حــرق املكاتــب الحزبي

ــي إطــار هــذا   ف
ً
ــي أيضــا أت ــرة ت ــة األخي اآلون

ي   من يكون الفاعل وه
ً
التحشــيد كائنا

مدانة، بدورها نحمل اإلدارة مسؤولية 

ومحاســبتهم.  ــاة  الجن كشــف 

ــا مــن وحــدة الصــف  حــول موقفن

الكــردي:

وتشــكيل  الكــردي  ــت  البي ــب  ي ترت

مرجعية فوق حزبية كان وال زال إحدى 

ــة،  ي الحال ــة  للمرحل ــا  ن ات أولوي أهــم 

ــي تمــرُّ  ــة الت ــأن املرحل ــا التامــة ب لقناعتن

ــة  ــة الكردي  والقضي
ً
ــا ــا ســوريا عموم ه ب

بمخاطــر  ــى  حبل  ،
ً
جــدا دقيقــة  ــا  ه في

وجــه  ــى  عل ــة  الكردي املناطــق  ــدد  ه ت

ــى وجودهــم  ــم وحت الخصــوص وتاريخه

ــى إطــار  وأن الكــرد الســوريين بحاجــة إل

ي أشمل وأقوى ملخاطبة الداخل  تمثيل

 ومعارضــة، وكذلك دول 
ً
ــي نظامــا الوطن

ي أوقات  العالم ومنظماته، وقد قمنا ف

ــه دعــوات  ــرة بتوجي ــر مــن م ســابقة وأكث

الســورية  ــة  الكردي واألطــر  لألحــزاب 

ــا  ــق آذان ل ــم ت ــا ل ه ــذا الخصــوص، لكن ه ب

ــرون،  ي كث ــا  يعرفه ألســباب  ــة  صاغي

ــدي  ــوم عب ــرال مظل ــق الجن وعندمــا أطل

ــه،  ــى  ب ــن التق ــل م ــن أوائ ــا م ــه، كنَّ مبادرت

ــه  ــا الكامــل ملبادرت ــن عــن تأييدن ي معرب

ــد هــذا،  ــي مســعاه الحمي  ف
ً
ا ــه شــخصي ول

إال أن الطرف األمريكي وبالتنسيق مع 

أطراف إقليمية حولوا مبادرة الجنرال 

ــن  توجهي ــن  ي ب واتفــاق  مصالحــة  ــى  إل

ـــ ب ي د و   )ال
ً
ــا ــن تمام ــن مختلفي ي كردي

ــه –  األنكســة(، تســببا – كل مــن جهت

وحــوال  الســوريين  الكــرد  ــن  ي ب بشــرخ 

ــى  ــح إل ِل
ُ
ــي امل األنظــار واالهتمــام مــن املحل

ــر  ــم معــا أكث ه مــا وراء حــدود ســورية، ول

ــي  ــي العقــل الجمع ــة فاشــلة ف مــن تجرب

املشــترك.   الكــردي  والعمــل 

ــأن أي اتفــاق  ــى قناعــة ب ــا عل ن لكون

أي  ــن  ي ب ــل  ب ــن  ي كردي ــن  طرفي أي  ــن  ي ب

ي االتجاه  كرديين أينما كانوا هو ســير ف

ــا  نَّ الصحيــح ويخــدم القضيــة، فقــد أعل

عن موقفنا الداعم للقاءات الطرفين، 

رغــم اســتبعادنا مــع أحــزاب أخــرى وأطــر 

الحــوار،  مــن  ــا  ه وزن ــا  ه ل وشــخصيات 

ــرورة لغــة الحــوار،  ــى صي ــا عل  منَّ
ً
وحرصــا

ــى -  ــق – حت ي ــا عــن أي رد أو تعل امتنعن

ــا  ــو املجحــف املتخــذ بحقن ــى الفيت عل

ــخ مشــهود.  ــه تاري كحــزب ل

بســيطة  متابعــة  خــالل  مــن 

ــة  املعادل ــي  طرف وخطــاب  لتصريحــات 

الســورية واملتصدرين للمشــهد يتضح 

ــي  ــة الت ــة والفوقي أن العقليــة العنصري

ــة  ــل 2011 تجــاه الكــرد وبقي ســادت قب

ــل  ب ــر  ــم تتغي ل ــة  ي ــر العرب ــات غي املكون

ــض  التحري بفعــل  وســوء  حــدة  زادت 

ــات  ــى ب ــة، حت القــوي مــن مراكــز إقليمي

لسان حال غالبية السوريين يقول: لو 

ــالف اســطنبول اســتلم الســلطة  ت أن ائ

ــارس مــا هــو أســوأ وفعــل بالســوريين  مل

ــح.   مــا هــو أقب
ً
ــدا وبالكــرد تحدي

العقــد  خــالل  تراكــم  مــا  كل  رغــم 

املنصــرم مــن أســباب الفرقــة والخــالف 

ورغم تعقيدات املشــهد الســوري يبقى 

ــل لصناعــة  ــق األمث الحــوار هــو الطري

ــد الكــردي  ــى الصعي ــول، ســواء عل الحل

ــد الســوري  ــى الصعي – الكــردي أو عل

ــود  بجه اإلشــادة  تجــدر  ــا  وهن العــام، 

ــي إقامــة  ــة ف مجلــس ســوريا الديمقراطي

ي الداخل  ي أوربا كما ف ورشات حوارية ف

ــة،  ــارات وشــخصيات ديمقراطي ي ــن ت ي ب

والفــرات  ــرة  الجزي ــاء  ن أب مؤتمــر  لعــل 

ــي  ــة تشــرين الثان اي ــي نه ــذي انعقــد ف ال

ــي هــذا اإلطــار   – ف
ً
ــي – أيضــا أت املنصــرم ي

ــات املتعايشــة.  كنمــوذج لحــوار املكون

الوحــدة  كحــزب  ــا  جهتن مــن 

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

اللقــاء  ــى  إل الدعــوة  ــي  ف سنســتمر 

ــا مــن أجــل  والحــوار، سنســتثمر جهودن

مــن  ونتخــذ  الســوريين  الكــرد  ــة  قضي

ــن،  )عفري ــة  ل املحت ــا  مناطقن ــر  تحري

ــى  ــة أول ي( بمثاب ــة و كــره ســب ي ســره كان

مســاعينا  ــي  ف سنســتمر  ــا،  ن ات أولوي

ســورية  ــة  كردي شــخصية  ــورة  لبل

ي،  ــي القامشــل تتخــذ قرارهــا املســتقل ف

ي األجزاء األخرى،  تتشاور مع األشقاء ف

ــرام، دون أن تكــون جــزًء  ــم االحت ه تبادل

ــكان.  امل خــارج  منظومــات  مــن 

 أواخر كانون األول 2020       

اللجنة السياسية لحزب الوحدة 

ي سوريا  الديمقراطي الكردي ف

ي( )يكيت

تقرير سيايس ... تتمة

ــش  التفتي بوجــود  اعترفــت  للســجون 

ــا  ه أن ــى  وعل ي  رســم ــان  ي ب ــي  ف العــاري 

»ممارسة استثنائية وإجراء احترازي«. 

ــس حــزب »املســتقبل«  ي ــب رئ كمــا طال

ــو بمحاســبة  ــي أحمــد داوود أوغل الترك

العــاري  ــش  التفتي عــن  املســؤولين 

ــى  إل  
ً
مشــيرا الســجون،  ــي  ف للنســاء 

ــك مــن خــالل فحــص  ــات ذل ب ــة إث ي إمكان

شــرت فيديوهــات 
ُ
ــة. ون ــرات املراقب كامي

ــي  االجتماع التواصــل  مواقــع  ــى  عل

ــا عمــا  ــا الضحاي ه ــن في املختلفــة تحدث

ى يد عناصر  تعرضن له من إهانات عل

األمــن.

ــا  ــٍة تحكمه ــي دول هــذا مــا يحــدث ف

ــة  ــا حــزب العدال ه مؤسســات يتحكــم ب

والتنميــة برئاســة رجــب طيــب أردوغــان 

ــن اإلســالمي ويتخــذ  والــذي يتباهــا بالدي

 
ً
مســألة ــرأس  ال غطــاء  موضــوع  مــن 

خصومــه،  مــع  الصــراع  ــي  ف سياســية 

ــش العــاري للنســاء  ــرر التفتي ب بينمــا ي

تحــت  الســجون  ــرات  وزائ املعتقــالت 

ــرات  وكامي الشــرطة  عناصــر  ــن  أعي

ميليشــيات  مــن  ــك  ال ب فمــا  ــة؛  املراقب

 
ً
فســادا األرض  ــي  ف ــث  عي

ً
ت ــة  ي إرهاب

ــة  ــا املعادي شــجعها اســتخبارات تركي
ُ
وت

. ا لشــعبه

ــن ونصــف  ــر مــن عامي ــى مــدار أكث عل

ــن النســاء  ــالل، اآلالف م ــر االحت ــن عم م

ــن  عفري منطقــة  ــي  ف والقاصــرات 

أو   
ً
تعســفيا ــن  اعتقل أو  اختطفــن 

ــف  ، وقــد تعرضــن ملختل
ً
ــن قســرا أخفي

ــب؛  ــة القاســية والتعذي ضــروب املعامل

ــدى  ــك، كان ل ــى ذل ــا أفضــح شــهادٍة عل أم

ــع  رضي طفــٍل  مــع  ــن  ه من  /11/ ــور  ظه

ســري  ســجن  مــن  ــن  إخراجه ــاء  ن أث

بمقّرهــا  الحمــزات«  »فرقــة  مليليشــيا 

ــخ  ــن بتاري ــة- عفري ــي حــرش املحمودي ف

ــش  »جي ســيطرة  بعــد  2020/5/28م، 

ــر اشــتباكات نشــبت  ــه إث ي اإلســالم« عل

ي  بينهما، حيث تواردت أنباء مختلفة ف

ــي الســجن. ــات ف ــا عاري ــنَّ كنَّ ه ــه، أن حين

ــن  املرتزقــة مــن الســوريين املنضوي

ــي،  السيا�س اإلســالم  ميليشــيات  ــي  ف

ــة  ــة والتنمي ــي العدال وأســيادهم متزعم

اإلرهــاب  ــي  ف يتشــاركون  ــا،  تركي ــي  ف

ــون  ومعــاداة القيــم اإلنســانية، وال يتوان

ــي  ف املوبقــات  ــف  مختل ــكاب  ارت عــن 

ــة  املقيت عقائدهــم  ــق  تحقي ســبيل 

الخاصــة. ــم  ومصالحه

نساٌء تٌعرى ... تتمة
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ــم اإلخــوان  ــي مــن أوســاط تنظي أسا�س

ــذ  من ــذ  ومن ســوريا،  ــي  ف املســلمين 

ــي  ــدة ف ــدات وقــرى عدي ل ــى ب ســيطرته عل

ــي آذار2018م،  ــا ف ه ــان احتالل ــن إب عفري

ــم حرب وجرائم  ــاكات وجرائ ه ت يرتكــب ان

ضد اإلنسانية، إذ تحدثت أنباء عديدة 

بإشــراف  ــه  ل ســري  وجــود ســجن  عــن 

ــدان  ــدة مي ل ــي ب ــة ف االســتخبارات التركي

ــى  ــة راجــو، تلق ــة- ناحي ــس الحدودي أكب

ــرد  ـ
ُ
الك ــون  واملعتقل املختطفــون  ــه  في

ــة  ــره مــن ضــروب املعامل ــب وغي التعذي

ــب إخفــاء العشــرات  ــى جان القاســية إل

.
ً
قســرا

ــش  الجي مــع  ــق  الفيل شــارك  وقــد 

ــس  ــدان أكب ــي مي ــر أهال ــي تهجي ــي ف الترك

، وفق برنامج 
ً
والقرى املحيطة بها قسرا

ي ممنهج، فلم يبقى من  تغيير ديمغراف

ــة  ل ــة ســوى /120/ عائ ل أصــل /500/ عائ

ــم  ــن، وقــد ت ي ي ــدة األصل ل مــن ســكان الب

وال  ــم،  ه عن  
ً
ــدال ب املســتقدمين  ــن  توطي

ــي البلدة  ــة ف ــل الكردي ــزال بعــض العوائ ي

ــل  مث ــا،  ه ي عل ى  املســتول ــا  ه منازل خــارج 

أحمــد  و  ســينو  »إســماعيل  ــي  ت ل عائ

ى طرد   إل
ً
جومي إسماعيل زادة«. إضافة

الســابق  ــدة  ل الب ــب جامــع  إمــام وخطي

شــيخو  »محمــد  املســنين  ــه  ي ومعاون

ــي  أهال مــن  بكــر«  ــى  مو�س أحمــد  ــو،  ل ب

ــدة. ل الب

وعناصــر  متزعمــو  ي  ويســتول هــذا 

ــون  ت الزي أشــجار  آالف  ــى  عل ــق  الفيل

ــة  ــي الزراعي ــارات األرا�س وعشــرات هكت

ــا  ميدان قــرى  ــي  وف ــدة  ل الب ســهول  ــي  ف

ــر األســود،  ه ن ل ــة ل ــك املحاذي املجــاورة وتل

والفــدى  ــاوى  واألت الســرقات  عــدا 

ــي وقطــع  ــى األهال فــرض عل
ُ
ــي ت ــة الت املالي

ــة  بغاي ــون  ت الزي وأشــجار  ــات  الغاب

ــق  ــب؛ وُيذكــر أن متزعمــا الفيل التحطي

ــدي  ــل الخال ي ــدة املدعــوان »صل ل ــي الب ف

ــن  ــي« املتحدري ــد هشــام الحم�س و الرائ

ــي،  ــان األهال مــن محافظــة حمــص ُيرعب

ــي  ــز اآلل ــى فــرن الخب وقــد اســتوليا عل

ــى  ــد للمواطــن »فائــق خاتــون« وعل العائ

ـــ »مســلم شــيخو  ــون ل ت ــي الزي معصرت

ى دندش )أبو هشام(«،  )مرجانة( و يحي

ـــ  وقامــا بتأجيرهمــا هــذا املوســم فقــط ب

دوالر. ــف  أل  /40/

اختطاف واعتقاالت عشوائية

االختطــاف  ــات  ي عمل تســتمر 

التعســفية  العشــوائية  واالعتقــاالت 

ــن  ي ي املدن بحــق  ممنهجــة  ــرة  ي بوت

ــم  ه بين ــن،  عفري ــي  أهال مــن  ــن  املتبقي

ى شكل  صر ومسنون، منها عل
ُ
نساء وق

ــي  ــع للســكان، ف حمــالت مداهمــة وتروي

ــدات وقــرى »قــده،  ل ــن وب ــة عفري ن مدي

باصوفــان  ــا،  ن بعدي ــي،  ميدانك جقــال، 

ــا/ ت ــون، ماب ــل ليل ــه وكبيشــين- جب وبعي

شــيتكا،  حســيه،  ــه،  قنتري ــي،  معبطل

كيمــار،  ــه،  ي مارات ــه،  أرندي مســتكا، 

وأحــكام  ــم  ه ت ب جلمــة«،  ــرس،  جندي

ــف  ــات ومختل ــرة، إذ تترافــق باإلهان جائ

ــب  ــة القاســية والتعذي ضــروب املعامل

وفــرض  واألمــوال  ــات  املقتني وســرقة 

 
ً
ــا ــاوات والغرامــات، وأحيان الفــدى واإلت

إكــراه  ــك  وكذل القــرى،  بعــض  حصــار 

ــح  ــة لصال ــى العمال ــن عل ي بعــض املعتقل

ــزال  ــي. وال ي امليليشــيات واالحتــالل الترك

ــن  ي ــن واملعتقل ــر بعــض املختطفي مصي

 .
ً
ــوال مجه الجــدد 

ــٍة أخــرى أفرجــت ســلطات  ومــن جه

نســاء  أربعــة  عــن  ــي  الترك ــالل  االحت

وشــقيقتها  ــدو  عب محمــد  ــن  )لونجي

ــال  ــن، هيفــاء الجاســم، روكان من روجي

ــن،  ــه- عفري ي محمــد( مــن ســجن مارات

ــات  ومخفي مختطفــات  كــنَّ  ــي  اللوات

ــن ونصــف،  ــذ مــا يقــارب عامي  من
ً
قســرا

الســري  اإلخفــاء  ــى  عل ــٍد  تأكي ــي  ف

ــن  ــن املختطفي ــاء عفري ن ــات مــن أب للمئ

. ــن ي ملعتقل وا

ى وفلتان فو�س

ــرات  ــي هــذا الســياق وقعــت تفجي وف

2020/12/4م  ــي  )ف ناســفة  ــوات  بعب

ــة  ن ــب ســانتافيه وســط مدي بســيارة جي

جنديرس، مساء 2020/12/18م بسيارة 

ــة  ه »الجب ميليشــيات  ــي  متزعم أحــد 

ــا/ ت ماب ــدة  ل ب ســوق  وســط  الشــامية« 

2020/12/18م  ــخ  )بتاري و  ــي(  معبطل

ــق بمســتودع أســلحة  ــر وحرائ وقــع تفجي

أحــرار  »حركــة  مليليشــيات  ــرة  وذخي

ــرس(  ــة جوالقــا- جندي ــي قري الشــام« ف

انفجــرت  2020/12/24م  ــخ  )بتاري و 

ــوة ناســفة قــرب مدرســة ميســلون  عب

ــخ  ــن( و )بتاري ــي عفري ــي األشــرفية ف بح

ــي  ف ــة  ل قنب انفجــرت  2020/12/25م 

مســلح(. ــد  ي ب ــرس  جندي ــة  ن مدي

ــف  مختل ــن  ي ب اشــتباكات  ووقعــت 

قــرب   2020/12/4 ــي  )ف امليليشــيات: 

ــخ  )بتاري و  ــن(  بعفري كاوا  دوار 

ميليشــيات  ــن  ي ب ــازع  ن ت 2020/12/9م، 

و«فرقــة  مــراد«  الســلطان  »فرقــة 

ــل  ي ــن( و )ل ــة عفري ن ــي مدي ملكشــاه« ف

ــار األحــد 2020/12/13م، باألســلحة  ه ون

ــة  ن مدي داخــل  واملتوســطة  الخفيفــة 

جنديرس، بين ميليشــيات »نور الدين 

ــي  ــر الشــام«( و )ف ــش تحري ــي« و »جي زنك

مــن  ــن  ي مجموعت ــن  ي ب 2020/12/14م 

و  ــي(  ميدانك ــدة  ل ب داخــل  امليليشــيات 

ــار كثيــف  ــة 2020/12/18م، إطــالق ن )ليل

ــي  ــدة جلمــة( و )ف ل ــي ب ي ف وبشــكٍل عشــوائ

2020/12/22م، أقدم مسلح من عناصر 

ــد  ــى قتــل قائ »فرقــة الســلطان مــراد« عل

ــي  ــد«، ف ــه املدعــو »جاســم العوي كتيبت

ــن(، بســبب  ــم بمدينــة عفري ــي القدي الح

ونطــاق  الســرقات  ــى  عل ــالف  االخت

ــدة. عدي ونزعــات  النفــوذ 

ــى  ــى وقــوع قتل ــع إل ــك الوقائ ل أدت ت

ــكات. ل ــة باملمت ــى وأضــرار مادي وجرح

وفــاة  حــاالت  ــاك  هن كان  ــك  وكذل

ــي 2020/12/11،  ــي ظــروٍف غامضــة: )ف ف

ــي  ــان نجــار ف ــى املواطــن عــادل حن ــر عل ث ُع

العقــد الثالــث مــن عمــره- وهــو باألصــل 

ــي  ــه بح ــو منزل ه ــي ب ف ــار،  ــة قيب مــن قري

 
ً
ومعلقــا  

ً
ــا متوفي ــن،  عفري األشــرفية- 

ــخ  ــي( و )بتاري ائ ــل كهرب ــه بكب مــن رقبت

ــي  ــة طفــل ف ــى جث ــر عل ث 2020/12/8م، ُع

 
ً
ــا  ومرمي

ً
العقــد األول مــن عمــره، مقتــوال

ــة حمــام-  ــي قري ــون ف ت ــن حقــول الزي ي ب

2020/12/10م،  ــخ  )بتاري و  ــرس(  جندي

ــة شــخص مــن مســتقدمي  ــى جث ــر عل ث ُع

ــد  قي ــى  عل ــي  ح آخــر  برفقــة  دمشــق 

ــدة شــّرا،  ل ــن مفــرق ب ــاة، بالقــرب م الحي

ــن(. ــا مختطفي كان ــث  حي

موسم الزيتون

الســلطان  »فرقــة  ميليشــيات   -

ســليمان شــاه- العمشــات« املســيطرة 

ــد  ــة شيه/شــيخ الحدي ــى مركــز ناحي عل

أن  بعــد  ــا،  ه ل التابعــة  القــرى  وبعــض 

ــاج  ت ان مــن   %15 نســبة  ــى  عل ــت  حصل

الزيــت، عــدا محصــول حقــول الزيتــون 

تفــرض  بالكامــل،  ــا  ه ي عل ى  املســتول

ــون  ت ــى كل شــجرة زي ــاوة /8/ دوالر عل إت

موجــود. ــر  غي ــا  مالكه

الحمــزات«  »فرقــة  ميليشــيات   -

ــة قــده – راجــو،  ــى قري منــذ ســيطرتها عل

ــي  وأمــالك حوال ــازل  من ــى  عل اســتولت 

 مــن أصــل 
ً
ــة مهجــرة قســرا ل /170/ عائ

ــة،  ــي ســكان القري ــة إجمال ل /250/ عائ

ــون،  ت ــف شــجرة زي ــي /25/ أل ــا حوال ه من

ــا  ه ــي فرضت ت ــاوى ال عــدا الســرقات واألت

ــن، إذ اغتنمــت  ــى أمــالك املتواجدي عل

هــذا  ــت  الزي ــاج  ت ان مــن   %10 نســبة 

املوســم.

الســلطان  »فرقــة  ميليشــيات   -

ــى  عل لوحدهــا  ي  تســتول ــي  ت ال مــراد« 

ــي  ف ــون  ت زي شــجرة  ــف  أل  /45/ ــي  حوال

بعصــر  قامــت  وشــّرا،  ــل  ب ل ب ــي  ناحيت

ــه مــن  بت ــك األشــجار ومــا نه ل ت ــوج  منت

دون   
ً
ــوة عن املعاصــر  ــي  ف ــن  ي املواطن

 أقــل مــن 
ً
ــدور ودفعــت نســبة انتظــار ال

ــت كأجــور،  ــن الزي ــا م ه ي ــارف عل 7% املتع

ــاوى  أت املعاصــر  ــى  عل فرضــت  كمــا 

. مختلفــة

بيســت  ــي  ل »دي صحيفــة  أكــدت   -

ــخ  بتاري ــا  ه ل ــٍر  تقري ــي  ف ــة«  األمريكي

ــا  ــى أن شــركة »توركان 2020/11/24، عل

مســتوردة  ــة  تركي شــركة  ــي  وه فــود«، 

ــي  نيوجير�س ــي  ف مقّرهــا  ــة  لألغذي

ــت  ن ــة، أعل ــات املتحــدة األمريكي بالوالي

ي الكتالوج  عن »زيت زيتون عفرين« ف

ــت، وأن  ــى اإلنترن ــا عل الخــاص بمنتجاته

ــر مــن املتاجــر  ــي الكثي ــاع ف ب هــذا الزيــت ي

ــكا؛ وأفــادت الصحيفــة أنها أجرت  بأمري

 أمــراء الحــرب 
َ
 ســرقة

َ
 كشــف

ً
تحقيقــا

واســتخدامه  ــون  ت للزي الســوريين 

ــى  ــه إل ب ــي الجــودة وتهري ــت عال ــاج زي ت إلن

ــل  ــي تموي ــه ف ــا، واســتغالل عائدات أوروب

ــي  ف تشــارك  ــي  ت ال ــة  ي القتال ــم  ه وحدات

الحــرب.

)مقــره  ــي  الترك التجــاري  املركــز 

ــرس(  جندي  – ــة«  »رفعتي معصــرة 

ــي )%80  ــة حوال ــى شــراء كمي ى عل اســتول

مــن  ــت(  زي طــن   25600=

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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مقطــع  ــه  عن شــر 
ُ
ون ــاج  ت اإلن ــي  إجمال

ــر  عب بالشــاحنات  ــا  ه نقل ــم  وت ــو،  فيدي

أكــدت  ــث  حي ــد،  الجدي حمــام  ــر  معب

ــي  ف ــة  التركي  Duvar دوفــار  صحيفــة 

أن   ،2020/11/26 ــخ  بتاري ــا  ه ل ــر  تقري

ــى  إل تدخــل  ــون  ت الزي ــت  زي شــاحنات 

باملنطقــة  املــرور  دون  ــا  تركي ــاي-  هات

ــم  ت ــة »قــره خــان«، وال ي ن ــي مدي الحــّرة ف

ــي، كمــا نوهــت  تســجيلها بشــكل نظام

االئتمــان  ــات  ي تعاون ــي  ممثل أن  ــى  إل

ــورك لتســويق  ــى نيوي ــوا إل ــي ذهب الزراع

ــذي  ــن ال ــت عفري ــون، وأن زي ت ــت الزي زي

ــة »االســتيراد« رغــم  ي ــي عمل ال يدخــل ف

ي من دولة أخرى، تتم معالجته  أنه يأت

ــي  ــع ف ــوان »صن ــم تحــت عن وبيعــه للعال

ــا«. تركي

قطع أشجار:

ــواء  ــي ميليشــيات »ل - أحــد متزعم

ــو  أب  – رحــال  »أحمــد  املدعــو   »112

حســن« قــام بقطــع شــجرة صفصــاف 

وســط  شــعبان  معصــرة  أمــام  ــرة  ي كب

ــر  ــك شــجرة صنوب ــا، وكذل ن ــدة بعدي ل ب

معمرة /150/ ســنة - شــمال غرب قرية 

ــون  ــى قطــع أشــجار زيت  إل
ً
ــة ــا، إضاف ي ُدمل

ي يسيطر  ي حقول قرية خازيانيه الت ف

 
ً
 ومركــزا

ً
ــح مســتودعا ــث فت ــا، حي ه ي عل

ــة رشــيد   للحطــب بســاحة كازي
ً
ــا تجاري

ــا. ن ــي بعدي دهــدو ف

ــة  غاب أشــجار  معظــم  قطــع  ــم  ت  -

ــل حــج محمــد – غــرب  ــي جب ــر ف الصنوب

ي وشمال بلدة كفرصفرة،  جبال قازقل

حقــول  ــب  جان ــى  إل املوقــع  ــح  وأصب

ــى لقطعــان  ــه مرع ــون املجــاورة ل ت الزي

ميليشــيات  ملتزعــم  ــدة  العائ ــام  األغن

ــى  عل املســيطرة  ســمرقند«  ــواء  »ل

. ــدة ل لب ا

ــق املجــد«  - تقــوم ميليشــيات »فيل

ــا،  ان »زركا، جوب قــرى  ــى  عل املســيطرة 

قاسم، ديكيه، عشونه، كيال« بالقطع 

ــي /8/ آالف شــجرة زيتــون  ــر لحوال الجائ

ــب،  التحطي ــة  بغاي ــا،  ه ي عل ى  مســتول

ــك  ل ت وشــباب  رجــال  بتشــغيل  ــك  وذل

دون  ــم  وآلياته ــم  ه أدوات مــع  القــرى 

ــد. ــل، بمــا يشــبه اســتخدام العبي مقاب

ــخ  بتاري منشــور  ــو  فيدي  -

ــة  إعالمي صفحــة  ــي  ف 2020/12/24م 

ميليشــيات  أن  ــى  عل يؤكــد  ــة،  ي محل

»فرقــة الحمــزات« قامــت بقطــع آالف 

ــق راجــو  ــي طري ب ــون بجان ت أشــجار الزي

معامــل  مــن  بالقــرب  /1/كــم،  بطــول 

ــة  ــن، بغاي ــن- شــمال مدينــة عفري البيري

 ،
ً
كامــال  

ً
قطعــا ــا  بعضه ــب،  التحطي

ـــ  ل تصــل  ــا  بعضه أعمــار  وأن  الســيما 

عــام.  /100/

آثار

 »Dudira ــرا  »دودي ــل  ت تعــرض   =

ـــ /2/ كــم  ــي ب ــدة ميدانك ل الواقــع غــرب ب

ــذ  من العــام،  ــق  الطري مــن  وبالقــرب 

والحفــر  ــف  للتجري 2019م،  ــران  حزي

ــة مــن قبــل امليليشــيات  باآلليــات الثقيل

ــة،  التركي االســتخبارات  وبإشــراف 

ــار  اآلث عــن  البحــث  ــات  ي ــزال عمل ت وال 

والكنوز وسرقتها مستمرة، إذ ُيشاهد- 

ــط  محي حفــر  ــي-  محل مصــدر  حســب 

جــدار  ــه  بعمــق /3-5/ م وبداخل ــل  ت ال

ســنديان  شــجرة  ــاك  هن وكان  ــري،  أث

قــد   
ً
ــا جنوب ــه  من بالقــرب  معمــرة 

 .
ً
أيضــا ــر  الجائ للقطــع  تعرضــت 

ــزار  ــدة مل  صــور جدي
ً
شــرت مؤخــرا

ُ
ن

وضــح 
ُ
ت ســيروس«،  هــوري-  ــي  »النب

ــه  ب بجان ــد  ي جدي اســمنت ــاء  ن ب تشــييد 

ومحــاط بمظــالت مــن القرميــد األحمــر، 

أحــد  ــي  ف ــق  ُمعل ــي  الترك ــم  العل بينمــا 

مــع  ــي،  الرومان ــي  الهرم املدفــن  نوافــذ 

وتســقيف  مســجده  ــز  تجهي إعــادة 

ــم  وترمي األحمــر  ــد  بالقرمي ــه  مقدمت

ــزار  ــث بامل ــي؛ بعــد )العب ــت الرومان البي

ــه  أرضيت وحفــر  ضريحــه  ــب  وتخري

ــك  وكذل ــث  حدي ــالط  ب ب واســتبدالها 

ــح  بضري ــم  القدي ــح  الضري اســتبدال 

ــت  ــي البي ــب ف ــك التخري ــث، وكذل حدي

ــه  ورممت كشــفته  ــذي  ال ــي  الرومان

الســورية  ــة  البعث ــه  بنائ وأعــادت 

 ،2011-2006 أعــوام  ــن  ي ب ــة  ي اللبنان

ــب/ إدل ــار  آث مركــز  ــر  تقري حســب 

ي 13 تموز 2018م(،  املعارضة املنشور ف

وســرقة محتوياته وحفر ســاحته وقلع 

ــان  إب امليليشــيات  ــل  قب مــن  أشــجاره 

ــك  وذل 2018م؛  آذار  ــي  ف املنطقــة  غــزو 

ــم  ــر معال ي ــا لتغي ــٍة مــن تركي ــي محاول ف

عــد مــن  ــذي ُي ــي وال هــذا املوقــع التاريخ

ــى  ــي املــدرج عل ي العالم ــراث اإلنســان ت ال

 
ً
 ومجــدا

ً
ــرا ــرازه أث ــح اليونيســكو، إلب لوائ

ــه  ــت في ت ــذي أفل ــي الوقــت ال ، ف
ً
ــا ي عثمان

ــادي امليليشــيات واللصــوص لتعتــدي  أي

ســيروس  هــوري-  ــي  النب ــار  آث ــى  عل

ــي  ف ــف،  والتجري بالحفــر  وتســرقها 

ــم حــرب بموجــب  ــاٍك جســيم وجرائ ه ت ان

 ،/1954/ و   /1907/ الهــاي  ــي  اتفاقيت

ــي  والثان األول   - ــن  ي والبروتوكول

ــات  اتفاقي ــى  إل ــن  ي اإلضافي /1977م/ 

األربعــة. جنيــف 

انتهاكات أخرى

- قرية فقيرا- جنديرس، مؤلفة من 

ــي مــن ســكانها  ــازل، بق ــي /110/ من حوال

ــم  ــة وت ل ــن /46/ عائ ي ــن اإليزدي ي ي األصل

ــا، مســتقدمة  ه ــة في ل ــن /64/ عائ توطي

من الغوطة وريف حمص وريف حلب 

ميليشــيات  ــا  ه ي عل وتســيطر  ودرعــا؛ 

تعرضــت  وقــد  الحمــزات«،  »فرقــة 

ــا  ه ــم، من ــاكات والجرائ ه ت ــد مــن االن للعدي

سرقة كامل شبكة الكهرباء، واعتقال 

شــيخ  مــزار  وحفــر  ــا،  ه مواطني بعــض 

 عــن 
ً
ــا ــة بحث ــي القري ــدي ف ــد اإليزي جني

ــور  قب بعــض  شــواهد  ــب  وتخري ــار  اآلث

ــي مــن ممارســة  ــى، وال يتمكــن األهال املوت

ــاوى  ــم فــرض أت ــة، وت ــم بحري ه معتقدات

كمــا  ــون.  ت الزي مــن  ــم  ه محصول ــى  عل

ــار القرية   مخت
ً
أبلغــت الحمــزات مؤخــرا

أمــالك  كامــل  ــى  عل لالســتيالء  ــا  ه بنيت

ــي  أهال مــن   
ً
قســرا ــن  املهجري ــن  ي ب الغائ

ــي /6/ آالف شــجرة  ــا حوال ه ــة، من القري

ــن  املتبقي مــن  أحــٌد  يجــرأ  فــال  ــون،  ت زي

ــم  ه ــة عن ــك األمــالك بالنياب ل ــى إدارة ت عل

مــن  ــة  القراب ــة  صل ــت  كان وإن  ــى  حت

ــا  ه ــات من ــى، إذ تعرضــت املئ الدرجــة األول

ــب. التحطي ــة  بغاي ــر  الجائ للقطــع 

ــون األول 2020م،  ــذ أواســط كان - من

ــي بمشــروع  ــت« الترك ان ــدأ »وقــف الدي ب

ــودان و  ــي »عب ت ــي قري ــاء مســجدين ف ن ب

ــل،  ب ل ــة ب ــي ناحي ــن ف ي شــرقيا« الصغيرت

ــر مــن /18/  ــى أكث ــذي يشــرف عل وهــو ال

ــة،  الناحي ــي  ف القــرآن  ــظ  تحفي ــد  معه

ــدة، حســب  ــة عدي ــى أنشــطة ديني وعل

ــل«،  ب ل ب ــي  ف ــي  املحل ــس  »املجل ــار  أخب

ي إطار تنشيط الحركة الدينية  وذلك ف

ي.  ي – عثمان املذهبية وفق منهٍج إخوان

ــودان« ُيشــيد  الســيما وأن مســجد »عب

ــة  ل ــد لعائ ــي عقــار عائ ــة ف وســط القري

ــَرش )ســيدو(« دون دفــع تعويضــات  »ُع

ــراض.  ــى االعت ــة عل ل العائ ــا أو تجــرأ  ه ل

ــوم الجمعــة 2020/12/25م بإشــراف  وي

ــي قرية  ــاح جامــع ف ــم افتت  ت
ً
الوقــف أيضــا

ا تحت العلم  »عرب ويران«- ناحية شــرَّ

ــي. الترك

ــى  ــي عل ــب اإلعالم املكت هــذا وأكــد 

ــم  ـــ »جرائ )أن تلــك املوبقــات املوصوفــة ب

اإلنســانية«  ضــد  ــم  وجرائ الحــرب 

ــا  ه في ــق  والتحقي ــا  ه متابعت تســتلزم 

ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  »لجن ــل  قب مــن 

قــدم  ُت ل بســوريا«،  ــة  املعني املســتقلة 

ــا باملســاءلة والعقــاب، وتحــث  ه توصيات

باعتبارهــا  ــا  ه ل حــٍد  ــى وضــع  عل ــا  تركي

ــي ســوريا  ــالل لجــزٍء مــن أرا�س ــة احت دول

ى  ــوه إل ــي األمــم املتحــدة(. ون ــة عضــو ف دول

ــي  ــي، خاصــة لحكومت أن )الصمــت الدول

ــر  غي صــوت  ــاب  وغي ــكا،  وأمري روســيا 

بيدرســون املبعــوث الخــاص بســوريا، 

ــم حــرب وأخرى  ــاكات وجرائ ه ت ــال االن حي

ــرف بحــق منطقــة  قت
ُ
ضــد اإلنســانية ت

ــب وموضــع  ــا، أمــٌر مري ه ي ــن وأهال عفري

ازدراء(.

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ميليشيات ممولة بزيت الزيتون املسروق من عفرين... وصول الزيت من منطقة الصراع إىل أملانيا أيضًا

الشــعوب  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي

 Gesellschaft für bedrohte« ــددة  امله

ــت  كان ــا  ي أملان  –  »)Völker )GfbV

ــي الشــأن الســوري ومتابعــة  الحاضــرة ف

ــي  ــدالع االنتفاضــة ف ــذ ان  من
ً
ــه، خاصــة ل

عــن  الدفــاع  ــة  لجه ــك  وذل آذار 2011م، 

ــة  ــة ومحارب ــة والديني ــات العرقي ي األقل

اإلرهاب والتطرف والعنصرية، وقامت 

ــة  االحتجاجي األنشــطة  مــن  ــر  ي بالكث

ــة  ي البرملان مــع األوســاط  التواصــل  ــي  وف

تســليط  ألجــل  ــة،  ي األملان والحكومــة 

ــي  ت ــى األوضــاع املأســاوية ال األضــواء عل

ــك  وكذل ــا،  ه ات ومكون ســوريا  ــه  ب مــّرت 

ــا  ه ــي ترتكب ــم الت ــاكات والجرائ ه ت ــى االن عل

ــي املناطــق الســورية  ــه ف ــا ومرتزقت تركي

ــا. ه قبل مــن  ــة  ل املحت

ــي  األملان النــص  ترجمــة  ــي  ل ي فيمــا 

ــة،  الجمعي ــه  أعدت ــذي  ال ــر  للتقري

ــون األول 2020م،  ــخ 3 كان ونشــرته بتاري

ى زيت الزيتون  بخصوص االستيالء عل

ــه  ــن ونقل ــل منطقــة عفري مــن محاصي

ــا: ــي أوروب ــم بيعــه ف ــا، ث ــى تركي إل

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  الجي  -

اإلســالميين ينهبــون محاصيــل الزيتــون 

ــن. عفري منطقــة  ــي  ف

املناطــق  ــي  ف ــون  ت الزي ــت  زي  -

ــى  إل ــا  ه ــا ومن ــى تركي إل ــة يرســل  املتحارب

. ــا ي ن ملا أ

يمــول  املغتصــب  ــن  عفري ــت  زي  -

املتشــددة. اإلســالمية  العناصــر 

ــة  جمعي مــن  مصــادر  صرحــت   

ــأن  ب ــددة  امله الشــعوب  عــن  الدفــاع 

ــا  ه احتالل ــذ  من ــة  التركي الحكومــة 

آذار 2018م  شــهر  ــي  ف ــن  ملنطقــة عفري

ي هذا  واصلت سلب موسم الزيتون، وف

بفــرض  قامــت  ــيء  دن وبإســلوب  العــام 

ــى  ــت عل ـــ ك.غ مــن الزي أســعار رخيصــة ل

ــا ودول  ي ــى أملان ــره إل ــم تصدي ــن وت الفالحي

أخــرى. ــة  ي أوروب

مــن  متطابقــة،  ــر  تقاري وحســب 

ــى صفحــات  ــن بوســت عل صفحــة عفري

ــي  ــش الترك ــأن الجي الفيســبوك تؤكــد ب

ومرتزقته املسلحين، منذ بداية موسم 

الزيتــون لهــذا العــام ينهبــون املحاصيــل 

ــي مناطق الشــمال  ــاوات ف ويفرضــون اإلت

ــت  ــم إرســال الزي ت ــي لســوريا، وي الغرب

ــر الحــدودي )حمــام( بواســطة  ــر املعب عب

ــزه  ــم تجهي ــا، ليت ــى تركي ــة إل شــركة تركي

ــر. للتصدي

ــي ســوريا  ف ــة االنتفاضــة  ــل بداي قب

ــي  ــت العفرين عــام 2011م كان ســعر الزي

دوالر   /4/ ـــ  ب ــاع  ب ي ــه  بجودت املعــروف 

العــام  هــذا  أمــا  ك.غ.  ــكل  ل ــي  أميرك

رخيصــة  أســعار  عــرض  وبموجــب 

ــم بأقــل مــن  ه ت ــع زي ــر الفالحــون ببي أجب

الســلب  عــدا  مــا  ــث،  الثل أو  النصــف 

ــب. ه ن ل وا

وصــرح الســيد د. كمــال ســيدو مــن 

ــددة:  ــة الدفــاع عــن الشــعوب امله جمعي

ــي  ن العفري ــت  الزي تســويق  مهمــة  إن 

ــى  ــدة تدع ــة وحي ــة ملؤسســة تركي موكل

للقــروض،  ــة  الزراعي ــة  »الجمعي

 ،»Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

ــر  عب تقــوم  الشــركة  هــذه  أن  ــث  حي

مــن  ــن  املدعومي املرتزقــة  مــن  وســطاء 

ــت. الزي محصــول  باســتالم  ــا  تركي

هــذه  تقــوم  ــان  األحي ــب  أغل ــي  وف

ى زيت الفالحين  العناصر باالستالء عل

ــم،  ه ي ــاوات عل ــل أو فــرض إت ــدون مقاب ب

ــل  محاصي ــي  بجن يقومــون   
ً
ــا وأحيان

ــق القــوة، مــا يعــادل 20  ــت عــن طري الزي

ــوم. ي ــي ال طــن ف

هــذا  إزاء  ــن  الفالحي قــدر خســائر 
ُ
ت

ــن  ي ب العــام  هــذا  ــاكات  ه ت واالن الســلوك 

ــي. أميرك دوالر  ــون  ي مل  /85-65/

ــل  ب  ،
ً
ــاءا هــذه األمــوال ال تذهــب هب

ي  ي تمويل املرتزقة ف تصرف قسم منه ف

ــى  صــرف عل
ُ
ــة ت ــن والبقي منطقــة عفري

ــة  ــي املناطــق األخــرى الخاضع ــة ف املرتزق

ــي. ــالل الترك لالحت

ــب  ه ن وال الســلب  سياســة  إن 

ــى  ــن أدت إل ــي منطقــة عفري والســرقة ف

ــن،  ــار االقتصــادي والفقــر للفالحي الدم

ــى املناطــق   مــن أغن
ً
ــت ســابقا ــي كان ت وال

 
ً
ــا ي ــى مســتوى ســوريا، وحال الزراعيــة عل

بدون مســاعدة أهل املنطقة من ذويهم 

 
ً
ــة وخاصــة ي ــدول األوروب ــي ال ــن ف املقيمي

مســتحيلة. ــم  حياته ــت  لكان ــا  ي أملان

ــرة تقــدر  ــرات األخي وحســب التقدي

ــون  ي ـــ /18/ مل ــون ب ت عــدد أشــجار الزي

ــت  الزي بجــودة  ومشــهورة  شــجرة 

ــال  عــد مــن أهــم مــوارد امل
ُ
ــون. وت ت والزي

موســم  ــدأ  ب ي ــث  حي ــن،  عفري ملنطقــة 

ــى  لــول حت ــي شــهر أي ــي للمحصــول ف الجن

شــباط. شــهر 

الشــعوب  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي

www.gfbv.de املهــددة: 

ذات  اإلنســان،  لحقــوق  منظمــة 

ــم املتحــدة،  ــدى األم ــز استشــاري ل مرك

ي  ي مجلس الشــورى األوروب وتســاهم ف

لحقــوق اإلنســان.

خبرية أممية تدعو واشنطن إىل رفع عقوباتها األحادية املفروضة على سوريا
أخبار األمم املتحدة
29 كانون األول/ديسمبر 2020
مجــال  ــي  ف ــة  أممي ــرة*  ي خب دعــت 
املتحــدة  ــات  الوالي اإلنســان  حقــوق 
ــة  ــات األحادي ــى رفــع العقوب ــة إل األميركي
ــق  ــي قــد تعي ــى ســوريا والت املفروضــة عل
ــة  ي املدن األساســية  ــة  البني ــاء  ن ب إعــادة 

الصــراع. بســبب  ُدمــرت  ــي  ت ال
ــا  ألين ــت  قال ــي  صحف ــان  ي ب ــي  وف  
ــم املتحــدة  ــررة الخاصــة لألم ــان املق دوه
لإلجــراءات  ي  الســلب ــر  باألث ــة  املعني
ى التمتع بحقوق  القسرية األحادية عل
ــك  ه تنت ــات  العقوب هــذه  إن  اإلنســان، 
الســوري  للشــعب  اإلنســان  حقــوق 
الــذي ُدمــرت بــالده نتيجــة صــراع امتد ملا 

مــن 10 ســنوات. يقــرب 
وذكــرت أن العنــف والصــراع خلفــا 
ــى قــدرة الشــعب الســوري  ــا عل ــرا رهيب أث

األساســية،  بحقوقــه  ــع  التمت ــى  عل
ــوت والوحــدات  ــل البي ودمــرا بشــكل هائ

ــك مــن منشــآت. ــر ذل ــة وغي الطبي
ــي إن النطــاق  ــان الصحف وقــال البي
ــي،  األميرك ــات  العقوب ــون  لقان الواســع 
ــران/ ــي حزي ــذ ف ــز التنفي ــذي دخــل حي ال
ــي يســاعد  ــه، قــد يســتهدف أي أجنب يوني
ــي  ــى موظف ــاء أو حت ــة إعــادة البن ــي عملي ف
الشركات والجهات اإلنسانية األجنبية 

ــاء ســوريا. ن ــي إعــادة ب ــي تســاعد ف الت
ــون يحتــوي  ــان أن القان وأضــاف البي
مــن  اإلطــالق  ــى  عل نطــاق  ــر  أكب ــى  عل

ســوريا. ضــد  ــة  األميركي ــات  العقوب
وأعربت املقررة الخاصة عن القلق 
املفروضــة  ــات  العقوب ــؤدي  ت أن  مــن 
ى تفاقم الوضع  بموجب هذا القانون إل
ــي ســوريا،  ي الصعــب بالفعــل ف اإلنســان
ــد-19،  ــي ســياق جائحــة كوفي وخاصــة ف

ى مخاطر  وتعريض الشعب السوري إل
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
ــة  األممي ــرة  ي الخب واســتدركت 
ــات املتحــدة، عندمــا  بالقــول إن الوالي
بموجــب  ــات  العقوب ــى  أول ــت  ن أعل
ــم تكــن تقصــد أن تلحــق هذه  ــون، ل القان
ــات الضــرر بالشــعب الســوري،  العقوب
ــة  ــد األزم ــد يزي ــون ق ــق القان ولكــن تطبي
ويحــرم  ســوءا  القائمــة  اإلنســانية 
السوريين من فرصة إعادة بناء بنيتهم 

املهمــة. األساســية 
ــر  ــى تدمي ــي إل ــان الصحف وأشــار البي
ــر، وذكــر  االقتصــاد الســوري بشــكل كبي
ــى  ــى الحصــول عل أن ســوريا بحاجــة إل
املســاعدة اإلنســانية الضرورية وإعادة 
ــى  ــا األساســية باالعتمــاد عل ه ــاء بنيت ن ب

ــة. ي األجنب املســاعدة 
ــة  الخزان وزارة  ــام  قي أن  وأضــاف 

املركــزي  ــك  البن ــف  بتصني ــة  األميركي
ــي غســل األمــوال  الســوري باالشــتباه ف
ــر  غي ــات  عقب واضــح  بشــكل  ــق  يخل
املســاعدات  تعامــالت  أمــام  ــة  ضروري
األجنبية لســوريا والواردات اإلنســانية.
ــى  عل ــة  األممي ــرة  ي الخب وشــددت 
ــرام حــق الشــعب الســوري  ضــرورة احت
ــم  ه ــق وضمــان حصول ــي الســكن الالئ ف

األساســية.   الخدمــات  ــى  عل
ــى  ــاس عل ن ــار ال ــان أن إجب وذكــر البي
ــر  وغي ــة  مهين ظــروف  ظــل  ــي  ف ــاة  الحي
ــاء،  البن إعــادة  ــع  من بســبب  إنســانية 
النفســية  ســالمتهم  ــى  عل ــر  يؤث قــد 
بعــض  ــي  ف يصــل  وقــد  والجســدية 
ــة القاســية  ــى درجــة املعامل الظــروف إل

ــة. املهين أو  اإلنســانية  ــر  وغي
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ــي  التفاو�س الصــراع  يؤكــد 

ــن  »عي حــول  الجــاري  والعســكري 

ــة منطقــة شــرق ســوريا  ــى«، أهمي عي�س

ــن  ــن املنخرطي ي ــع الالعب بالنســبة لجمي

ــي هــذه  ــي األزمــة الســورية؛ فالنفــوذ ف ف

ــن  ي وب ــار.  باألمت ُيحَســب  ــات  ب املنطقــة 

ــراق  اخت ــق  لتحقي تطمــح  ــي  ت ال روســيا 

ــة  اقتصادي ــة  مكان ذات  منطقــة  ــي  ف

ــي  ت ال ــا  وتركي مهمــة،  وإســتراتيجية 

ــي الخريطــة  ــز نفوذهــا ف ــي تعزي تطمــع ف

السورية، والواليات املتحدة األمريكية 

ــر مناطــق شــرق ســوريا ذات  ب ــي تعت ت ال

إدارة  ــي  ف ــة  ي ومفصل حاكمــة  طبيعــة 

ل 
ّ
سياساتها تجاه امللف السوري؛ تشك

عــرف  ــى، الواقعــة خــارج مــا ُي ــن عي�س عي

ــي  ف  
ً
مهمــا  

ً
موقعــا ــدة«،  املفي ـ«ســوريا  ب

ــا  مل ــن،  ي ي ــن املحل ي الالعب اســتراتيجيات 

ــة  ــد اقتصادي ــا مــن عوائ ه ي للســيطرة عل

ســية.  وسيا

ى؟ ملاذا عين عي�س

ــة  بأهمي ــى  عي�س ــن  عي ــع  تتمت

ــق  ــن الطري ــا م إســتراتيجية بســبب قربه

محافظــات  ــط  وترب  ،M4 ــي  الدول

 
ً
شــرقا ــزور  ال ــر  ودي والرقــة  الحســكة 

ــر  ، كمــا تصــل عب
ً
ــب شــماال ــة حل ن بمدي

الفــرات  شــرق  رئيســة  طــرق  شــبكة 

ــذي يســيطر  ــح الطــرف ال ــه، وتمن بغرب

التحكــم  ــى  عل قــدرة   
ً
ا عســكري ــا  ه ي عل

ي  بطــرق املواصــالت واإلمــداد اللوجســت

ــي«  ان »كوب العــرب  ــن  عي مناطــق  ــن  ي ب

ي؛ وبمناطــق  ــب الشــرق ــج بريــف حل ومنب

ــر  ــرة الســورية ومــدن الرقــة ودي الجزي

ــزور. ل ا

ا  ســوري قــوات  ــا  تركي ــم  ه ت ت

مــن  باالنطــالق  )قســد(  ــة  الديمقراطي

ــدف  به ــات  ي ــذ عمل لتنفي ــى  ــن عي�س عي

ــع  ب »ن مناطــق  ــي  ف االســتقرار  زعزعــة 

حــزب  لقــوات  والســماح  الســالم«، 

ــن  ي، باســتخدام عي العمــال الكردســتان

ــي،  ــي الترك ــد األمــن القوم ــى لتهدي عي�س

ــب بانســحاب قــوات »قســد« مــن  وتطال

ــة. ن ي ملد ا

ــى  وترفــض »قســد« االنســحاب عل

ــار أن املنطقــة تقــع خــارج نطــاق  اعتب

ــن  ي ب ــا  ه ي ــم التفاهــم عل ت ــي  ت ال املناطــق 

ــي االتفــاق املوقــع بينهما  ــا وروســيا ف تركي

 ،2019 ــر  أكتوب  22 ــي  ف ــي،  سوت�س ــي  ف

ــا  ه بالتزامات بالوفــاء  روســيا  ــب  وتطال

املنطقــة،  ــاح  اجتي مــن  ــراك  األت ــع  ومن

ــزام  ت االل هــذا  روســيا  ترفــض  ــن  حي ــي  ف

ــى لقــوات  ــن عي�س وتشــترط تســليم عي

ترفضــه  مــا  وهــو  الســوري،  النظــام 

ــى اللحظــة. وتطــرح »قســد«  »قســد« حت

ــل  و«ت ــج«  »منب ــات  اتفاقي نمــوذج 

قــوات  نقــاط  توجــد  ــث  حي رفعــت«، 

ــى مداخل  النظــام والقــوات الروســية عل

ــر أن روســيا ترفــض هــذا  ــن، غي ي املدينت

بتســليم  »قســد«  ــب  وتطال الطــرح 

ــى  عي�س ــن  عي داخــل  ــة  اإلداري ــح  املصال

الســوري. للنظــام 

وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن 

ــي  مــع »قســد« يق�س التوصــل التفــاق 

ــى وتســليمها  ــن عي�س ــن عي بانســحابها م

الروســية،  والقــوات  النظــام  لقــوات 

ــي، وذلــك مــن  باالتفــاق مــع الجانــب الترك

ــى اســتقرار املنطقــة،  أجــل الحفــاظ عل

ــل هــذا  إال أن »قســد« نفــت التوصــل ملث

خريطــة  اســتمرار  مؤكــدة  االتفــاق، 

ــا  ه ــى ومــا حول ــن عي�س ــي عي الســيطرة ف

ــه. ي ــي عل ــى مــا ه عل

مواقف الالعبين واستراتيجياتهم

ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات   .1

» قســد «

مربكــة،   
ً
أوضاعــا »قســد«  تواجــه 

ــة، إذ إن  ــا خطــورة املرحل نتيجــة إدراكه

ــات املتحــدة،  ــي، الوالي ــا األسا�س حليفه

ــة  ي بعمل اللحظــة  هــذه  ــي  ف منشــغل 

انتقال الســلطة من إدارة ألخرى، األمر 

ــا  ــي كماشــة تركي
ّ
ــن فك ي ــا ب ــذي وضعه ال

ى تغيير األوضاع  وروســيا الســاعيتين إل

ــز  لتعزي الفــرات  شــرق  مناطــق  ــي  ف

 لوصــول 
ً
ــي ســورية اســتباقا ــا ف مواقعهم

تستشــعران  ــث  حي ــدن،  اي ب جــو  إدارة 

ــي  ــا ف ــا تجاههم د مواقفه ــة تشــدُّ احتمالي

الســوري. ــف  املل

ــارات صعبــة،  وإذ تواجــه »قســد« خي

ــر  غي ــة  مواجه خــوض  ــن  ي ب تنحصــر 

ــل  ــا والفصائ ــج مــع تركي ــة النتائ مضمون

ــن  ــا، وتســليم عي ــي تدعمه ت الســورية ال

ــك،  ــر ذل ي أث ــى لروســيا والنظــام، وت عي�س

ــى مواقــع نفوذهــا  ــن، عل ــا الحالتي ت ــي كل ف

ــج،  ومنب ــي«  ان »كوب العــرب  ــن  عي ــي  ف

املفاوضــات  أمــد  ــة  إطال تحــاول  ــا  ه فإن

مــدى  أبعــد  ــى  إل ــي  الرو�س ــب  الجان مــع 

ــار  ن ال خطــوط  ــى  عل واإلبقــاء  ممكــن، 

ــى  إل ــا  ه توصل ــن  حي ــى  إل ــة  ن املدي خــارج 

صفقة تمنع هجوم الفصائل والجيش 

»قســد«  آمــال  تجــّددت  وقــد  ــي،  الترك

ــى،  ــن عي�س ــي عي ــي فاعــل ف ــدور أمريك ب

ــد  ــا قائ ه ــي قــام ب ت ــارة ال ــك بعــد الزي وذل

ي الشــرق األوســط،  القوات األمريكية ف

ــى محافظــة  ــزي، إل ــك ماكن ــرال فران الجن

ــه  الحســكة، شــمال شــرق ســوريا، ولقائ

ــدي. ــوم عب ــد »قســد«، مظل بقائ

2. تركيا

ــا أن الظــرف مناســب  تعتقــد تركي

شــرق  ــي  ف ــة  العازل املنطقــة  لتوســيع 

ــى  ــان الكــردي عل ــك الكي ســوريا، وتفكي

اإلدارة  مشــروع  ــاض  وإجه حدودهــا، 

ــة. وباإلضافــة النشــغال  ــة الكردي ي الذات

نقــل  ــل  بتفاصي املتحــدة  ــات  الوالي

االســتفادة  ــا  تركي تحــاول  الســلطة، 

ــه  ــذي عززت ــا مــع روســيا، ال ه مــن تقارب

ــى  ــة عل ــة واألمريكي ي ــات األوروب العقوب

. كليهمــا

ــى  ــا عل ــار موقفه ــا إظه وتحــاول تركي

ــوع مــن الدفــاع عــن النفــس ضــد  ــه ن أن

ــه مــن حــزب  ــذي تتعــرض ل »اإلرهــاب« ال

ــب  ــه مطل ي، كمــا أن العمــال الكردســتان

ــة  ي العرب العشــائر  ــل  قب مــن  ي  شــعب

ــا  ه ل  
ً
ــي عقــدت مؤتمــرا ت ال ــي املنطقــة  ف

ــت بطــرد »قســد« مــن  ب ــي أعــزاز، وطال ف

ــة. ي العرب ــة  األغلبي ذات  املناطــق 

ــا تجــد نفســها مضطــرة  ــر أن تركي غي

ــي  ــرات، ف ــي شــرق الف ــات ف ــاة التوازن ملراع

ا مــع القــوات  منطقــة تتجــاور ســيطرته

حــاِذر مــن 
ُ
ــة، كمــا ت الروســية واألمريكي

ــي  خالف ــف  بمل ــدن  اي ب إدارة  اســتقبال 

خطير، لذا، ورغم التحشيدات الكبيرة 

ى، إال أنها ما تزال  ى أبواب عين عي�س عل

ــات سياســية  تبحــث عــن أجــواء ومعطي

ــي  ف ــا  أمامه ــق  الطري ــح  تفت ــة  ي وميدان

ــة  شــرق ســوريا كمــا حــدث عشــية عملي

ــع الســالم«. ب »ن

3. روسيا

ــي  ف  
ً
وســيطا نفســها  روســيا  تطــرح 

ــه ال  ــا، وأن ــن »قســد« وتركي ي ب الصــراع 

ــى  ــذا الصــراع، وتطــرح عل ه ــا ب ه عالقــة ل

ــى  ــى إل ــن عي�س »قســد« تســليم مدينــة عي

قــوات النظــام الســوري، ألن مــن شــأن 

وال  ــا.  ذرائعه ــد  وتفني ــا  تركي ردع  ــك  ذل

ــي لروســيا،   الهــدف األسا�س
ً
ــا يبــدو خافي

ــب  ــي قل ــز وجودهــا ف ــي تعزي ــل ف واملتمث

ــي ظــل صــراع  منطقــة شــرق الفــرات، ف

ــى  عل املتحــدة  ــات  الوالي مــع  محمــوم 

ــرى  ــك املنطقــة، وت ــي تل مناطــق النفــوذ ف

ي التهديد التركي فرصة النتزاع  روسيا ف

ى بذريعة حماية سكانها من  عين عي�س

ــا. ــة »قســد« مــن تركي ــر وحماي التهجي

ــزاز  ت اب سياســة  روســيا  مــارس 
ُ
وت

ــك مــن خــالل  ــة تجــاه« قســد« وذل ن معل

ــا  ــة أو تركه ن ــى اســتالم املدي إصرارهــا عل

عــدم  ــى  بمعن ــن،  عفري ــار  خي تواجــه 

ــة  ــة القــوات التركي ــي مواجه التدخــل ف

ــي حــال عــدم رضــوخ »قســد«  ــا ف وتركه

. ــا ه ب ل ملطا

تســتطيع  ال  روســيا  أن  والواضــح 

ضــد«  عســكري  عمــل  ــى  عل اإلقــدام 

ــي صــراع  ــا ف ه ــك قــد يدخل قســد«، ألن ذل

ــي مناطــق شــرق  ــة ف مــع القــوات األمريكي

ــا مــع إدارة  ه ــد عالقات الفــرات، ممــا يعّق

ــة. ل ــة املقب ــي املرحل ــدن ف اي ب

خــط  ــى  عل ــي  األمريك الدخــول 

ض و لتفــا ا

مــن  ــي  األميرك املوقــف  ــق  انطل

ــن  ــة حــول عي ــرات الحاصل ــه للتوت ت رؤي

وليســت  ــة  ي مرحل باعتبارهــا  ــى  عي�س

ــر  تغّي ــن  ول 9 اســتراتيجية، 
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ي استقرت بعد  من خطوط التماس الت

ــة، وعــّزز  ــع الســالم« التركي ب ــة »ن ي عمل

هــذا املوقــف حقيقــة عــدم وجــود قــوات 

ــا. ــى ومحيطه ــن عي�س عي ــي  ف ــة  أمريكي

ــغ  املبال ــي  الرو�س االهتمــام  أن  إال 

ــي املنطقــة، والخــوف مــن أن تكــون  ــه ف ب

مناطــق  لســقوط  ــة  بداي ــى  عي�س ــن  عي

مــع  بالتواطــؤ  ــروس  ال ــد  ي ب ــدة  عدي

ــى تغيير  ــات املتحــدة إل ــا، دفــع الوالي تركي

ــد القــوات  ــه قائ ــر عن ــذي عبَّ ــا، ال موقفه

ــك  ــي الشــرق األوســط فران ــة ف األمريكي

ــه  ولقائ للحســكة،  ــه  بزيارت ــزي  ماكن

ــدي«،  ــوم عب ــد قــوات »قســد« مظل قائ

ٌك حمــل رســالة مــن واشــنطن  وهــو تحــرُّ

ــات مــع روســيا  مفادهــا إيقــاف املحادث

واشــنطن  مــع سياســة  تتعــارض  ــا  ه ألن

ــف الســوري. ــي املل ــا ف وطريقــة تحركه

خالصة

ــة  الحاصل ــدات  التعقي تعكــس 

ــن  ي الالعب ــرة  وكث ــى،  عي�س ــن  عي حــول 

ــة املوقــف  ــي األزمــة، صعوب ــن ف املنخرطي

ــر  ــي تقري ــه هــذه األطــراف ف ــذي تواجه ال

ــى  مســتقبل مناطــق شــرق الفــرات، وحت

ــم يتمكــن أيٌّ مــن هــذه األطــراف  اآلن ل

ي الصراع من تغيير الوضع  املنخرطة ف

أي  ــح  لصال املنطقــة  ــك  ل ت ــي  ف الراهــن 

ــأي  ــام ب ــا، وهــذا مــا يجعــل فكــرة القي ه من

 
ً
ــرا ــة أم عمــل عســكري ضمــن هــذه البيئ

ــع. ــة أمــام الجمي ــي الصعوب ــة ف غاي

ــة  ي احتمال يرجــح  مــا  هــذا  ولعــل 

ــى  إل ــه  ي ــي عل مــا ه ــى  بقــاء األوضــاع عل

اإلدارة  سياســة  صــورة  اتضــاح  ــن  حي

املنطقــة،  تجــاه  ــدة  الجدي ــة  األمريكي

بمغامــرة  ــام  القي ــة  ي إمكان إلغــاء  دون 

الســوري،  النظــام  أو  ــا  تركي ــل  قب مــن 

ــي ظــل عــدم وجــود سياســة  وخاصــة ف

ــة وصريحــة بخصــوص  ن ــة معل أمريكي

ــى. عي�س ــن  عي

ُعقدة عني عيىس ... تتمة

ــرق طــرق  ــة، وتشــكل مفت ي ــإلدارة الذات ل

الســوري  الداخــل  ــن  ي ب ي  اســتراتيج

ــر  ومنطقــة منبــج وشــرق الفــرات، وتعتب

ــة  الكردي املناطــق  ــن  ي ب الوصــل  ــة  صل

وغيرهمــا. ي«  قامشــل ــي،  ان »كوب

فــت 
َّ
كث ــر  األخي الشــهر  وخــالل 

ــه مــن  ــي ومرتزقت ــالل الترك قــوات االحت

ــى وباألســلحة  ــن عي�س ــى عي ــا عل هجماته

ــة، وأوقعــت أضــرار  ل املتوســطة والثقي

ى مدنيين،  مادية وضحايا شهداء وجرح

ــي،  األهال مــن  قســٍم  ــر  تهجي ــى  إل وأدت 

ــي خــط املفاوضــات مــع  ــت روســيا ف وكان

ــى  ع�س ــة،  الديمقراطي ســوريا  قــوات 

ــك الضغوطــات وتحقــق  ل أن تســتغل ت

ــى النظــام  ــدة إل ــي تســليم البل ــا ف مبتغاه

وزارة  نشــرت  وبالفعــل  الســوري، 

ــة مــن  الدفــاع الروســية وحــدات إضافي

ــى؛  ــن عي�س ــي عي الشــرطة العســكرية ف

ــة  ي العدائ األعمــال  ــك  ل ت ــت  وكان هــذا 

ــي وقــوى  موضــع رفــض واســتنكار األهال

ــة. وطني سياســية 

ــي  ف ــاء،  ب لألن هــاوار  ــة  وكال حســب 

ــي  أهال ــى  أنه 2020م،  األول  ــون  كان  26

ــات خيمــة  ي فعال ــى  عي�س ــن  عي ــة  ناحي

ــون  كان  18 ــي  ف ــدأ  ب ــذي  ال ــم  اعتصامه

الصمــود  ــى  عل ــد  بالتأكي األول، 

بالهجمــات  ــد  والتندي واملقاومــة، 

املتظاهــرون  أمطــَر  ــث  حي ــة،  التركي

الروســية  القاعــدة  ــون  الغاضب

مــن  ســخطهم  عــن   
ً
ــرا ي تعب بالحجــارة 

ــي.  الترك ــل  املحت مــع  روســيا  تواطــؤا 

ــرأي العــام،  ل ــان ل ــم االعتصــام ببي واختت

مــا  ــى  ــي عل الدول ــدد صمــت املجتمــع  ن

مــن  ــى  عي�س ــن  عي ــة  ناحي ــه  ل تتعــّرض 

ــة. تركي هجمــات 

خرجــت  األول،  ــون  كان  29 ــي  وف

القاعــدة  أمــام  ــاآلالف  ب تظاهــرة 

ــى، مــن نســاء  ــن عي�س ــي عي الروســية ف

والرقــة،  والطبقــة  ــج  ومنب ــي  ان كوب

 
ً
ــدا وتأكي ــة،  التركي بالهجمــات   

ً
ــدا تندي

ــى. ــن عي�س ــي عي ــى التضامــن مــع أهال عل

ي 30 كانون األول، خرج آالف من  وف

ي-  ــا الشــرق ــدة الهيشــة وريفه ل ــي ب أهال

ي تظاهرة منددة  ي، ف مقاطعة كري سب

ــى. ــن عي�س ــى عي ــة عل بالهجمــات التركي

وفــٌد  زار  األول  ــون  كان  31 ــي  وف

الطبقــة  عشــائر  ــاء  ووجه شــيوخ  مــن 

ــدة  ل ــة ب ي وشــخصيات مــن اإلدارة الذات

أبيــض  ــل  ت ــس  ومجل ــى  عي�س ــن  عي

ــد  ــى الشــيخ عاي ــث ألق العســكري، حي

الهجمــات  ــه  في ــدد  ن  ،
ً
ــا بيان ــادي  ه ال

ــي  الدول املجتمــع  ــب  وطال ــة  التركي

لوقــف  ــل  بالتدخُّ ــي  الرو�س والّضامــن 

ــن  ي ــاء اآلمن ــي تطــال األبري ت الهجمــات ال

م الوفد مذكرة 
ّ
ي مدنهم وقراهم. وسل ف

روســيا  ــزام  ت ال عــدم  ــى  عل احتجــاج 

بتعهداتها للجنة العالقات العسكرية 

بقوات سوريا الديمقراطية لتسليمها 

ــي. الرو�س للّضامــن 

»الوحــدة  ــا  حزب أن  كمــا 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــي  التقدم الديمقراطــي  ــي(،  )يكيت

ــٍح خــاص  ــي تصري ــي ســوريا«، ف الكــردي ف

ــددا واســتنكرا  ــخ 2020/12/21م، ن بتاري

ضــد  التوســعية  ــة  ي العدوان األعمــال 

ي منطقة عين  أبناء الشــعب الســوري ف

ــكا وروســيا  ــى، ودعــا كل مــن أمري عي�س

ى  ــة إل ــة التركي ــي االتفــاق مــع الدول – طرف

ــا لوقــف  ــى تركي »ممارســة الضغــط عل

ــة  ي العدوان العســكرية  األعمــال  هــذه 

ــق أوضــاع مأســاوية  ــي خل ــي تتســبب ف الت

موجــة  وأخطرهــا  ــن  ي ي للمدن للســكان 

ــدة«. جدي ــزوح  ن

ــب  ــى أن »الجان ــح إل وأشــار التصري

ــل  للفصائ ــي  األسا�س الداعــم  ــي  الترك

العسكرية ال يحترم اتفاقاته الثنائية 

ي واألمريكي -  مع كال الطرفين - الرو�س

ــزم  ت ل الــذي بموجبهمــا مــن املفتــرض أن ي

أشــكال  كل  بوقــف  ــي  الترك ــب  الجان

ــة«. ــد ضــد هــذه املناطــق اآلمن التصعي

ــة،  ــس ســوريا الديمقراطي أمــا مجل

ــرأي العــام،  ــى ال ــان إل ي ــي ب فقــد أوضــح ف

ــة  »الدول أن  2020/12/22م،  ــخ  بتاري

ا  التركية ومرتزقتها كثفت من هجماته

ــن  عي ــة  ناحي ــي  ف ــة  اآلمن املناطــق  ــى  عل

ــر  ي ث ي مــا  وزركان،  تمــر  ــل  وت ــى  عي�س

ــي  ترك عســكري  عــدوان  مــن  املخــاوف 

ــس  ــى املنطقــة«. وأدان املجل ــد عل جدي

ــع  »جمي ر 
ّ
وحــذ ــي،  العدوان الهجــوم 

روســيا  ــا  ه في بمــا  ــة  العاملي القــوى 

مــن  ــة«  األمريكي املتحــدة  ــات  والوالي

ــدد -ِإْن  ب ــذي »ي ــة هــذا العــدوان ال مغب

ــة  ي ي الدول ــع اآلمــال واملســاع ــِرك- جمي
ُ
ت

الســورية  الحــرب  ــاء  ه إلن الهادفــة 

ــالد  ب ــي ال ــي ف ــى حــل سيا�س والّتوصــل إل

ــي  ف ــة  ي الدول الشــرعية  قــرارات  وفــق 

ــان.  ــا القــرار2254«- حســب البي ه مقدمت

ــة  التركي ــة  الدول »إن  ــان  البي وأضــاف 

مارقــة  ــة  دول ــا  ه أن ب أخــرى  مــرة  ــت  تثب

ــي  ت ال واملعاهــدات  ــق  ي املواث ــرم  تحت ال 

ــى نفســها، وتؤكــد مجــدًدا  ــا عل تقطعه

ــي  ف ــا  أحالمه ــق  بتحقي مســتمرة  ــا  ه أن ب

مــن  ــة  ي العثمان ــة  اإلمبراطوري إعــادة 

الســورية«. املناطــق  ــالل  احت خــالل 

ــة  التركي ــدات  التهدي ــزال  ت وال 

ى  مستمرة، وتقع هجمات متقطعة عل

ــذل روســيا قصــارى  ب ــى، وت ــن عي�س عي

ــى النظــام  إل ــدة  ل جهودهــا لتســليم الب

األبيــض  ــت  البي وقــٍت  ــي  ف الســوري، 

ى اإلدارة  مشــغول فيه بنقل الســلطة إل

ــدة. الجدي ــة  األمريكي

عني عيىس يف مرمى ... تتمة
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بجامعة آلبورغ الدانماركية، أطروحة دكتوراه حول مبدأ حق تقرير المصير للشعوب للباحث محمد ضاهر

تهنئة »زحمتكيشاني كردستان« في ذكرى تأسيسيه

محمــد  الكــردي  الباحــث  ــى  أنه

ــه  أطروحت مناقشــة  ضاهــر  ــى  مصطف

ــي  ت وال العــام،  ــون  القان ــي  ف ــوراه  للدكت

ـــ أكاديميــة  ــاز، وذلــك ب نالــت درجــة االمتي

 Aalborg Academy( ــوم  للعل ــورغ  ب آل

اململكــة  ــي  ف ــة  ن الكائ  )of Science

ــخ 22/ 12/ 2020 م،  ــة، بتاري الدانماركي

ــر  ــر املصي ــدأ حــق تقري ـــ »مب املوســومة ب

ــي  الدول ــون  القان ظــل  ــي  ف للشــعوب 

ــة مــع الشــريعة  املعاصــر، دراســة مقارن

ــة املناقشــة  ــت لجن اإلســالمية«، وتكون

األســاتذة: مــن 

هللا  ــد  عب الســفير  ــور  الدكت  -1
ً
وعضــوا  

ً
رئيســا األشــعل 

ــداوي  ن ال طــالل  ــور  الدكت  -2
ً
ا عضــو

ــي  الفضل فــالح  ــور  الدكت  -3
ً
ا عضــو

الدكتــور عبدالحميــد محمــد   -4
ً
مشــرفا ــد  الحمي ــد  عب

ــة  التحي بعــد   - الباحــث  واســتهل 

ــه  ث ــة املناقشــة – حدي ــر للجن والتقدي

 :
ً
ــال ــاره لهــذا املوضــوع قائ عــن ســبب اختي

ــاة  الحي ــات  ـ روري ــن ضـ عـ البحــث  »ألن 

ــم تحســيناتها،  ــا ث ه ــن حاجيات  عـ
ً
ــال فضـ

فطرة رافقت وجود اإلنسان، فالوجود 

ــا، ال يفترقــان مــا دامــت  ــازة مــا ذكرن وحي

ــن  ــي اب ن ــاة مســتمرة«. وأضــاف »ألن الحي

 
ً
ا شعب يزيد تعداده عن األربعين مليون

ى   - قد كتب عليهم أن يحيوا عل
ً
ا - كردي

ى  ــاة مــن عاشــوا كاألغــراب عل أرضهــم حي

ــى أرض وال  أرض غيرهــم، فــال ســيادة عل

ــل وال  ــة وعــادات، ب اســتقالل بقــرار وهوي

ــا مــن  ن ــراه عيون ــم، شــأن مــن ت ه ــى بلغت حت

ــا. كل  ــدة عن ــا أو بعي ــة من ب شــعوب قري

ذلك والدنيا تضج بتشريعات إقليمية 

حقــوق  ــى  عل تنــص  ــا  ه كل ــة،  ي ودول

اإلنسان وحفظ وصون كرامته وحفظ 

ــه، ومــن هــذه الحقــوق هــو )حــق  حيات

ــر مصيرهــا(، هــذا هــو  ــي تقري الشــعوب ف

ــب«. ــى التنقي ــث عل الباعــث الحثي

ــة أهــداف  ــى أهمي وأكــد الباحــث عل

ــا: ه ــي ذكرهــا، من ت ــه ال أطروحت

حــق  تطــور  مراحــل  دراســة   -  

ــات  بالنظري  
ً
ــة بداي ــر،  املصي ــر  تقري

ــرى   بالثــورات الكب
ً
الديمقراطيــة، مــرورا

ي غيرت األنظمة السائدة حينذاك،  الت

ــق  ي ــي املواث ــاًء بترســيخ هــذا الحــق ف ه ت وان

ــة. واإلقليمي ــة  ي الدول

ــي  ف ــى حــق الشــعوب  ــد عل - التأكي

املختلفــة،  بأشــكاله  ــر  املصي ــر  تقري

ــي تناضــل مــن أجــل  وإبعــاد الشــعوب الت

تقرير مصيرها من دائرة تهمة اإلرهاب. 

فقــد  األطروحــة  هــذه  تقســيم  أمــا 

ــة  ــكار املتعلق حــاول الباحــث عــرض األف

بموضــوع الرســالة بطريقــة متناســقة 

ــة  ــة قــدر اإلمــكان، تكفــل تغطي ومتوازن

ــا، وقــد اقتضــت طبيعــة  ه ب ــع جوان جمي

يســبقها  فصــول  ســتة  ــى  إل الدراســة 

ــا  ه ــي مجمل ــغ ف ــي تبل فصــل تمهيــدي، والت

ــع  الراب الفصــل  ــي  فف صفحــة؛   /570/

ــي تكافــح ألجــل  ت «الشــعوب ال ـ ــون ب املعن

تقرير مصيرها، دراسة لثالث حاالت«، 

ي املبحث األول،  ي ف الشــعب الفلســطين

ــي،  الثان املبحــث  ــي  ف الكــردي  الشــعب 

ــث. ــي املبحــث الثال ــي ف الشــعب الكتالون

أما ما يتعلق بالشعب الكردي فقد 

ــغ ســعة هــذا املبحــث /43/ صفحــة،  ل ب

ــي  ت ال ــات  باالتفاقي ــه  في الباحــث  ــدأ  ب ي

ــخ الشــعب الكــردي،  ــرت مجــرى تاري غي

ــي  ت ال شــيرين«  »قصــر  ــة  باتفاقي ــدًءا  ب

ــخ 17 /  ــة »زهــاب« بتاري ى بالتركي تســم

ــم تقســيم  ــا ت ه ــي بموجب 5/ 1636 م، والت

ــن  ي العثماني ــن  ي ب مــرة  ألول  كردســتان 

ســيفر  ــة  باتفاقي  
ً
مــرورا ــن،  ي والصفوي

ــي منحــت  ت ــخ 10 / 8 / 1920 م، ال بتاري

إقامــة  حــق  ـــ/62/  ال ــا  ه مادت ــي  ف الكــرد 

ــة  ــَر هــذه االتفاقي ــم ت ــم، ولألســف ل ه ت دول

ــم  الحل ــى  عل القضــاء  ــم  وت إال  ــور  ن ال

ــوزان  ــة ل ــك بموجــب اتفاقي الكــردي وذل

ي اســتطاع األتراك انتزاعها وإبرامها  الت

ــة. ي ــة أوروب ــي 24 تمــوز 1923م برعاي ف

عــن  الباحــث  يتحــدث  ــك  وكذل

ــم  ــم، ث ه موطــن الكــرد »كردســتان« ولغت

ــي  ــي ف ت ــة، كال ــالت كردي عــن إمــارات ودوي

اإلمــارة  ــل  مث العباســية،  ــة  الدول ــد  عه

ــة، واإلمــارة الشــدادية، واإلمــارة  الراودي

ــد  ــي العه ــة. وف ي ــة واإلمــارة األيوب ي املروان

ــان  ن بهدي ــي والصفــوي كإمــارة  العثمان

وبعــد  أردالن،  وإمــارة  ســوران  وإمــارة 

كمملكــة  ــة  ي العثمان ــة  الدول ــار  ي انه

ــد،  حفي محمــود  ــادة  بقي كردســتان 

ــم كردســتان  ي ــاد، وإقل ــة مهاب وجمهوري

ــث  ــد الحدي ــة عن ي ــاإلدارة الذات ب  
ً
مــرورا

ــا  ه أجزائ ــي  ف ــة  الكردي املشــكلة  عــن 

ــم الباحــث هــذا املبحــث  األربعــة، ويخت

ــم  ــوان »الكــرد وحل ــع بعن ــب الراب باملطل

عــن معوقــات  ــه  في ويتحــدث  ــة«  الدول

ــق  ــا العائ ه ــر للكــرد، من ــر املصي حــق تقري

ي كمبدأ قدسية الحدود املوروثة  الدول

ــي،  ــق اإلقليم ــك العائ ــة، وكذل ي أو الحال

ــي. املحل أي  ــي  الداخل ــق  العائ  
ً
ــرا وأخي

الباحــث  أهــدى  بالذكــر  ــر  والجدي

ــي  ت ال ــة الطاهــرة  ــى القافل إل ــه  أطروحت

ــر مــن /300/ شــهيد مــن  ضمــت أرواح أكث

ــي  ان ــي كوب ف ــم  ه ــى بارئ إل ــوا  ــن انتقل الذي

»شــهداء  م،   2015/6/25 صبيحــة 

ــة  ــة الغــدر«، إذ كان بصحب ل مجــزرة لي

 مــن 
ً
ــدة الباحــث وكال ــة وال هــذه القافل

ــى  وتمن ــى ومحمــود،  شــقيقيه مصطف

الطاهــرة  ــة  القافل هــذه  هللا  م  يكــّرِ أن 

ــم  ه أن الســيما  ــان،  والجن بالشــهادة 

ــك أهــدى  ــذي ال يندمــل. وكذل الجــرح ال

كرامــة  عــن  ــن  املدافعي ــى  إل ــه  أطروحت

ــي مشــارق األرض  ف اإلنســان وحقوقــه 

ــي  ــة هللا ف ــا، ألن اإلنســان هــو غاي ومغاربه

األرض.

 الدكتــور محمــد ضاهــر مــن مواليــد 

1978م،  عــام  ــي  ان كوب ــي-  تلصوف ــة  قري

ــي  ــون ف ــة الشــريعة والقان ي التحــق بكل

بالقاهــرة،  الشــريف  األزهــر  جامعــة 

ــة  ــي الثانوي ــى دراســته ف وذلــك بعــد أن انه

وحصــل  ــي،  ان كوب ــه  بمدينت الشــريعة 

الشــريعة  ــي  ف الليســانس  درجــة  ــى  عل

ــي عــام 2004م  ــون عــام 2002م، وف والقان

والدراســات  البحــوث  ــد  بمعه التحــق 

العربية التابع لجامعة الدول العربية 

ــا  ي العل الدراســات  قســم  بالقاهــرة- 

بعــد   ،
ً
جــدا ــد  جي ــر  بتقدي ــه  في ونجــح 

ــي   ف
ً
ــا ــي وعمــل موجه ان ــى كوب ــك عــاد إل ذل

ي   ف
ً
ي ومدرســا الثانوية الشــرعية بكوبان

ــاء. ن ــن األب ــة م ــه ثالث ــزوج ول مدارســها، مت

ــم الباحــث واســتقاء  ــم النشــر بعل /ت

ــه. ــات من املعلوم

ــي(  ــدة )يكيت زار وفــٌد مــن حــزب الوحـ

ــى مســؤول منظمــة  ــس مصطف ضــم »وي

و  ــوزان  ب ــح  صال كردســتان،  ــم  ي إقل

ــادة املنظمــة«،  ــس عضــوي قي فرهــاد وي

ــون األول 2020م،  كان ــوم األربعــاء 16  ي

ــي  ــي لحــزب كادح ــب السيا�س مقــّر املكت

كردســتان(  ي  )زحمتكيشــان كردســتان 

الذكــرى  بمناســبة  ــر،  ي هول ــة  ن مدي ــي  ف

ــث  ــن لتأسيســه. حي ي الخامســة والثالث

ــي اســتقبال الوفــد بيكــس قــادر  كان ف

ومســؤول  ــي  السيا�س ــب  املكت عضــو 

ي  الكردســتان الحــزب  ــي  ف العالقــات 

ــي. السيا�س ــب  املكت ــي  ف وأعضــاٌء 

ي  زحمتكيشــان الوفــد  ــارك  ب

ــي ذكــرى تأسيســه،  ــأه ف كردســتان وهن

النضــال  ــي  ف االســتمرار  ــه  ل  
ً
ــا متمني

ــن  ي ب ــث  الحدي ــداول  ت كمــا  والعمــل، 

ــة  ي الفعل ــدات  التهدي ــن  ي ب الجان

الكردســتانية. املكتســبات 
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ــم  ت إن  ــة،  املجامل ــاب  ب مــن  ــس  ي ل

ــة  ي العرب العالقــات  أن  ــى  عل ــد  التأكي

ــزة، وأن هــذه  ــة قديمــة وممي - الكوردي

ــع  الطاب ذات  امللتبســة  العالقــات 

ــي  ــي اإليجاب ، والتضامن
ً
ــا ــي حين التناف�س

ــة  مــن ناحي الحــاالت، ســواًء  ــب  ــي أغل ف

والتعــاون  ــة  االجتماعي العالقــات 

مســتوى  ــى  عل أو  االقتصــادي، 

ــة. التاريخي التحالفــات 

ــة  ي العرب املجتمعــات  أن  شــك  ال 

املنطقــة  ــي  ف مــّرت  قــد  ــة  والكوردي

ــن  ــت م ــات سياســية حــادة، كان بمنعطف

أهــم هــذه املنعطفــات خــروج الســلطة 

ــن،  الفاتحي املســلمين  العــرب  ــّد  ي مــن 

ــالد،  ــة للمي ي ــة الثان ــع األلفي  بمطل
ً
ــدءا ب

ــة االزدهــار  ــت صفحــة مرحل ــث طوي حي

ــة  ــي القــرون الهجري ــي ف والحكــم العرب

ــى، بعــد ســيطرة العناصــر  األربعــة األول

الفارســية  ــك  وكذل ــة  التركي اآلســيوية 

ــي بغــداد. وهــذا  ــد الســلطة ف ي ــى مقال عل

ــٍة   ملرحل
ً
ــة ل بداي

ّ
ــي شــك الحــدث التاريخ

املشــرق  ــخ  تاري مــن  ــة  وعصيب ــدة  جدي

لدرجــة  ــي،  والعرب اإلســالمي  ــن  والعاملي

ــس  مؤن حســين  ــي  العرب املــؤرخ  أن 

ــخ  تاري تفســير  ــى  عل  
ً
مفتاحــا ــا  ه جعل

ــر  ي ــى أن عــدد كب املنطقــة، فقــد أكــد عل

ــى األذى  ــل العربيــة تعرضــوا إل مــن القبائ

ــم  ه ــرك، لدرجــة أن ت ال ــّد الحــكام  ي ــى  عل

بعــض  وعــادت  ــة  البادي ــى  إل انســحبوا 

ــي  ــا األصل ه ــى موطن ــة إل ي ــل العرب القبائ

ــة. ي العرب ــرة  الجزي ــي شــبه  ف

ــن شــك أن العنصــر  ــك م ــس هنال  لي

ط 
ّ
ستبعد من الحكم بعد تسل

ُ
ي ا العرب

ــة  ي ــة واملغول العناصــر اآلســيوية التركي

ــن ملعظــم  والفارســية، ومــا حكــم األيوبيي

 أحد أوجه ونتائج هذا 
ّ
البالد العربية إال

الضعف، كما أن حكم املماليك ملعظم 

ى الرغم من غربتهم  البالد العربية، عل

ومحدودية عددهم، كان أحد نتائج هذا 

ي البناء  ي الضعف ف االســتبعاد، وبالتال

ــى  حت ــي.  العرب ــي  واملجتمع ــي  السيا�س

ــون، فاســتكملت  جــاء الحــكام العثماني

ــي  دورة اســتبعاد العــرب عــن الحكــم ف

ُعد هنالك أي دور  بغداد ودمشق، ولم َي

ــة، ســواًء  ي ــي للمجتمعــات العرب سيا�س

ــى إدارة  ــم اإلســالمي أو حت ــادة العال ــي قي ف

ــة. ي ــا املحل ه مجتمعات

ــة  ي العرب ــع  الطالئ وانتظــرت 

ــي العــودة للحكــم والنهضــة  الفرصــة ف

ــك انتظــرت والدة قــوة  ــد، لذل مــن جدي

ــم  الظل ــة  ومواجه ــا  ه ملؤازرت سياســية 

ــرزت قــوة  ــى ب ــي، حت ــي – العثمان الترك

ــي  ف والسياســية  ــة  الديمغرافي الكــورد 

ــع القــرن   بمطل
ً
ــدءا ــن، ب ي ي وجــه العثمان

ــي هــذا املســار يمكــن  التاســع عشــر. وف

والتنســيق  ــف  التحال ــات  بداي رصــد 

ي املعاصر بين العرب والكورد  السيا�س

ــي  ــى ف ــة األول ــذ االنتفاضــات الكوردي من

ــت  ن ّي ــة. فقــد ب ي وجــه الســلطة العثمان

طــي  ــة  ل قبي أن  املتعــددة  الدراســات 

بفرســان ضمــن  شــاركت  قــد  ــة  ي العرب

ــدوزي  الروان محمــد  ــر  األمي ــش  جي

ــت ثمــة خيمــة  ــي عــام 1830م، وكان حوال

ــر  ــؤالء الفرســان يزورهــا األمي خاصــة به

)بحســب  ــم  ه ي عل ــان  لالطمئن محمــد 

ــى  وعل ز(.  ــه  ب ــه  ن جمــال  البروفيســور 

الرغــم مــن أن مركــز هــذه االنتفاضــة 

ــي منطقــة  ــت تقــع ف ــي اإلمــارة كان وبالتال

ــة،  ي العرب املناطــق  عــن  ــدة  بعي ــة  ي جبل

منطقــة  ضمــن  ــدز  روان ــة  ن مدي ــي  ف أي 

ــي  االيران الحــدودي  ــث  املثل ــي  ف ســوران 

إدارة  داخــل   
ً
ــا ي حال والواقعــة  ــي،  الترك

ــك  ذل ومــع  العــراق،  كوردســتان  ــم  ي إقل

فقــد شــاركت مجموعــات مــن الفرســان 

ضــد  االنتفاضــة  هــذه  ــي  ف العــرب 

ــرة  لفت وأقامــوا  ــة  ي العثمان الســلطة 

ــى جــوار الفرســان  ــم إل ــي خيامه ــة ف ل طوي

لكــورد. ا

ــة  الكوردي االنتفاضــات  أن  كمــا 

ــي  ــي تصاعــدت ضــد الحكــم العثمان ت ال

ــادة  منتصــف القــرن التاســع عشــر بقي

 
ً
دعمــا ــت  ال ن ــي  ان البوت ــك  ب بدرخــان 

شــمر   
ً
خاصــة ــة،  ي العرب ــل  القبائ مــن 

ــق  ائ الوث بعــض  أن  ــى  حت ــد.  والعبي

ــان  بوت حاكــم  ــأن  ب ذكــر 
ُ
ت ــة  ي العثمان

األمير بدرخان هو الذي طلب من شمر 

ــى مســافة   والتمركــز عل
ً
ــزوح شــماال ن ال

ــن  ــرة اب ــوم واحــد مــن مدينــة جزي مســير ي

ــام بالتنســيق  عمــر مركــز اإلمــارة، للقي

ــم اإلســناد  ــه وتقدي العســكري مــع قوات

اســتقرت  ــك  لذل ــزوم.  ل ال ــن  حي ــم  ه ل

شــمال  ــي  ف شــمر  مــن  وبطــون  أقســام 

ــالن،  ــوب منطقــة رمي غــرب ســنجار جن

ــا لبدرخــان  ــد الشــيخ فــارس الجرب وتعه

ــة  ــل كمشــاركة عربي ــف مقات ــم أل بتقدي

ــرى  ــة الكب ــه الكوردي ــي دعــم انتفاضت ف

ــن، واســتمر هــذا  ضــد الحكــم العثمانيي

ــى  حت ــة  التحالفي والعالقــات  التعــاون 

أواخــر القــرن التاســع عشــر، وترجمــت 

ــد  ــد مــع انتفاضــة الشــيخ عبي مــن جدي

ــج  ــي شــمذينان، وأحــد نتائ ــري ف ه ن هللا ال

ــد هللا  ــي أن عبي ف رجــم 
ُ
ت التعــاون  هــذا 

ــى  ــن لجــأ إل ي ي ــزم أمــام العثمان عندمــا ُه

ــى  إل األرجــح  ــى  وعل ــة،  ي العرب ــرة  الجزي

ــي ودفــن  ــة مكــة املكرمــة، حيــث توف مدين

. ــا ه في

ــي  السيا�س بالتعــاون   
ً
مــرورا

القــرن  ــع  مطل الواســع  والعســكري 

ــة  العاملي الحــرب  ــاء  ن وأث العشــرين، 

جمــال  ــة  مرحل ــى  إل  
ً
وصــوال ــى،  األول

ــى  إل بقــوة  وقــف  ــذي  ال الناصــر  ــد  عب

ــة السياســية  الكوردي ــب الحقــوق  جان

أســس  املوقــف  ــذا  ه وب املشــروعة، 

ــال  ــن وفّع ي ــي - كــوردي مت ــف عرب لتحال

ــدم  ي ــم  ل ــو  ول ــران،  وإي ــا  تركي وجــه  ــي  ف

 .
ً
ــال ي طو

هــذه  ســرد  ــي  ف االســتمرار  يمكــن 

مــن  ــد  العدي ــد  عن والتوقــف  األحــداث 

املحطــات، لكــن مــا هــو مؤكــد أن هــذه 

نتيجــة  ــت  كان ــة  التحالفي العالقــات 

وفقــه  ــة  التاريخي العالقــة  لحســن 

ــن الشــعبين  ي ــي الراســخ ب الجــوار اإليجاب

ــف  ــي للتحال ــب عمل ــة، وكمطل مــن جه

 وراء 
ً
ي وجه األخطار املشــتركة، وســعيا ف

والســلطة  الســيادة  اســتعادة  ــب  مطل

ــٍة  املســلوبة مــن العــرب والكــورد مــن جه

أخــرى.

ــي  ــام وبعــد مــرور حوال ــي هــذه األي ف

ــدء  ب ــى  عل ســنة  ــي  ت مائ

د. آزاد أحمد علي* 
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 يف تركيا
ً
أن تكون كرديا

ــة  ي العرب ــة  التحالفي العالقــات 

الكوردية املعاصرة، تعود أجواء القرن 

ــد، وإن  الحــادي عشــر امليــالدي مــن جدي

األوقــات  هــذه  ــي  فف أخــرى.  بصيغــة 

ي التســلط  ــة، تتفاقــم مســاع العصيب

ي  ي، ويتم السع والتمدد التركي واإليران

ــة والفارســية  ــة التركي ــت الهيمن لتثبي

ــي  العرب ــن  العاملي ــى  عل ــد  جدي مــن 

اســتعادة  ــدو  ب ي ــك  لذل واإلســالمي، 

 
ً
ــا ب مطل الكــوردي  ـ  ــي  العرب ــف  التحال

ــد  ، فتجدي
ً
ــا  ملح

ً
 واســتراتيجيا

ً
سياســيا

ــم يعــد قيمــة  هــذا التعــاون والتحالــف ل

وإنمــا  فحســب،  ــة  أخالقي ــة  تضامني

مشــتركة.  سياســية  ومصلحــة  حاجــة 

ــر فحســب،  ــس للتذكي ي هــذه املقدمــة ل

 
ً
 ومتواضعــا

ً
 مســتداما

ً
وإنمــا يظــل جهــدا

ــي دعــم وتنشــيط الحــوار الكــوردي  ــا ف مّن

ي. فما سنقوم به من نشر آراء  – العرب

ــي تســليط الضــوء  ســاهم ف
ُ
ودراســات ت

ــي  ــي والسيا�س ــى هــذا الحقــل املعرف عل

ــل  ب ــي  املن�س الحقــل  هــذا  ــي،  العمل

ــم  مه الحقــل  هــذا  ، ألن 
ً
ــب قســرا غي

ُ
امل

ام 
ّ
للحــك ــس  ي ول الشــعبين  ملســتقبل 

ين. واملســتبّد

ــن  ــد مــن املثقفي لقــد شــارك العدي

ــي إنعــاش هــذا املســار  العــرب والكــورد ف

ــه؛  ــوا ألهميت ه ــة، وتنب ــي مراحــل متعاقب ف

ــي حقــل  ــه سيشــارك ف أن ــا يتجــدد ب ن أمل

ــة   نخب
ً
ــي الكــوردي الحقــا الحــوار العرب

العــرب  ــن  ي والباحث ــن  املفكري مــن 

والكــورد.

ــذه  فه اإلشــكاالت  ــت  كان مهمــا 

ــدرج  ن ت ــدة  الجدي القديمــة-  ــود  الجه

ــي  ــاء التضامــن العرب ــة إحي ضمــن عملي

مســتمرة،  دعــوة  ــي  وه الكــوردي، 

 
ً
جميعــا ح 

ّ
ونتســل ــم 

ّ
نتعل أن  ــن  ي آمل

ــات  بأخالقي الحقــة،  خطــوة  أي  ــل  قب

ــالف  االخت بثقافــة  ونتشــبع  الحــوار 

ــرأي اآلخــر، ناشــرين املعرفــة  ــول ال وقب

ــي  وبالتال ــة،  العلمي ــق  ــة والحقائ الحّق

ــر.  التنوي مســار  ــي  ف مســاهمين 

 
ً
وتكريمــا الســياق  هــذا  ــي  ف

ــي فاتحــة  ــي ف ــة، نحتف للمعرفــة العلمي

الحــوار  ــة  مجل مــن  العــدد  هــذا  ــف  مل

ــي  اللبنان ــي  العرب ي  بالسوســيولوج

ــذي  ــب معــّوض، ال ــور أدي ــر الدكت القدي

عــد بحــق أول مــن دفــع بمســيرة الحــوار  ُي

ي – الكوردي نحو التحرك، ودعا  العرب

ع  تطــوَّ ــه  أن عــن   
ً
ــا بوضــوح، فضــال ه ي إل

ــة  ــة رصين ــب علمي لنشــر دراســات وكت

أسســت ملعرفــة دقيقــة بحقيقــة وجــود 

ــي  ــي الجــوار العرب ــم ف ــق وقدي شــعب عري

ــب. لقري ا

ــة  افتتاحي ــر-  التحري ــس  رئي  *

ــة الحــوار- عــام 2020م العــدد 76- مجل

ــع األســبوع الجــاري-  ــت -مطل قل اعُت

الســابقة  ــة  ب النائ ــن  غوفي ــى  ليل

الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  عــن 

املجتمــع  »مؤتمــر  ورئيســة  الكــردي 

ــا. تركي ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي« 

ــا  ه ي عل املحكمــة  حكمــت  وقــد 

 و 3 أشــهر بموجــب 
ً
ــا بالســجن 22 عام

ــت  ــل كان ي ل ال 19 تهمــة. ومــع منتصــف 

ــا  ه ت زميل ــزل  من مــن  تقتادهــا  الشــرطة 

عــن  ــة  الكردي ــة  ب النائ ــل  غوزي ســمرا 

ــار  ــي دي حــزب الشــعوب الديمقراطــي ف

ى املستشــفى للمعاينة  بكر وتقتادها إل

ــي ســجن ديار  ــا ف ه ــي ب الطبيــة قبــل أن ترم

بكــر.

ــن أثناء اعتقالها  وقــد تحدثــت غوفي

ــى أي  ــن أذهــب إل ــة ول ــة: »لســت هارب ل قائ

ــي السياســة  مــكان، وســأواصل العمــل ف

ــد ســواء مــن داخــل الســجن  ل ــي هــذا الب ف

ــا  ــى موقفه أو مــن خارجــه« مؤكــدة عل

ــي معــاداة الفاشــية. ــت ف الثاب

ــا  التهامه ــن  غوفي ــت  اعتقل

ي مسلح )أي  ي تنظيم إرهاب بالعضوية ف

ــة  ي( والدعاي حــزب العمــال الكردســتان

ــي  ــش الترك ــة الجي ي ــا عمل ه ــه وملعارضت ل

ــع مــن  ــي الراب ــل ســنتين. وف ــن قب ــي عفري ف

ي أسقط البرملان  يونيو)حزيران( املا�س

ــه. في ــن  ــة غوفي ــي عضوي الترك

ــى الوجــود  ــة عل ــدو أن الحمل ب ي ال 

ــي  ف ســتتوقف  ــا  تركي ــي  ف الكــردي 

ــة  الحمل ــذه  فه املنظــور.  املســتقبل 

ــات  انتخاب ــج  نتائ ــور  ظه بعــد  ــدأت  ب

 2015 ــران(  يونيو)حزي مــن  الســابع 

ــى  ــان للمــرة األول ــى البرمل ــت إل ــي أدخل ت وال

ــن لخــط عبــد هللا أوجــالن  األكــراد املنتمي

»حــزب  اســم  تحــت  مســتقل  كحــزب 

ــي  ــال 13.2 ف الشــعوب الديمقراطــي« ون

 
ً
ــك ســببا . وكان ذل

ً
ــا ب ائ ن ــن  ي ــة وثمان املئ

ــة  ــة والتنمي ــي أن يخســر حــزب العدال ف

ــذ  ــى من ــات ويفقــد للمــرة األول االنتخاب

املطلقــة. ــة  الغالبي  2002 العــام 

ــواب  ــخ انفتحــت أب ــك التاري ــذ ذل ومن

الكــردي وتعــرض  الحــزب  أمــام  ــم  جهن

ــرة. وكان أن أعــاد الرئيــس  ملضايقــات كثي

التركي رجب طيب أردوغان االنتخابات 

ــه  لكن ــا،  ليربحه أشــهر  خمســة  بعــد 

الشــعوب  حــزب  ــع  من ــي  ف ينجــح  ــم  ل

ــة  ــي الكــردي مــن تخطــي عتب الديمقراط

ــا  ه حين ــة  الضروري ــة  املئ ــي  ف العشــرة 

ــي  ــال الحــزب 10.8 ف لدخــول البرملــان؛ إذ ن

ــا. وكــرر الحــزب نجاحــه  ب ائ ــة و59 ن املئ

ــث  ــام 2018 حي ــرة ع ــات املبك ــي االنتخاب ف

اســتطاع  ــك  كذل  .
ً
ــا ب ائ ن و67   11.7 ــال  ن

معظــم  ــى  عل يســيطر  أن  الحــزب 

ــة  ــي املناطــق الكردي ــرى ف ــات الكب البلدي

ــة عــام 2019. ــات البلدي ــي االنتخاب ف

ــى  لكــن الخطــر الكــردي الداهــم عل

دفــع  ــة  والتنمي ــة  العدال حــزب  موقــع 

ــف   باســم »تحال
ً
ــر لينســج تحالفــا األخي

ــة  ــر عنصري ــع الحــزب األكث ــور« م الجمه

ــث  ــي الحدي ــخ الترك ــي التاري وشــوفينية ف

ــة بزعامــة  وهــو حــزب الحركــة القومي

ي. وبفضل هذا التحالف  دولت باهتشل

ــة  الغالبي مــن ضمــان  ــان  تمكــن الحزب

ي البرملان ومن إنجاح أردوغان  املطلقة ف

عــام  املهمــة  الرئاســية  ــات  االنتخاب ــي  ف

ــة. ــي املئ 2018 بنســبة 52 ف

ويمكــن القــول إن العــداء لألكــراد 

حــزب  يمــد  ــي  لك األول  الدافــع  كان 

ي  باهتشــل ــى  إل ــده  ي ــة  والتنمي ــة  العدال

ي  بعد العام 2015 عندما أفشل باهتشل

جهود املعارضة لإلطاحة بسلطة رجب 

طيــب إردوغــان، وكان باســتطاعتها ذلــك 

ــة صيغــة مــن  ي أي ــم يرفــض باهتشــل ــو ل ل

بدعــم  تحظــى  ــي  ت ال الحكومــات  ــغ  صي

حــزب الشــعوب الديمقراطــي الكــردي 

مــن  أو  الحكومــة  داخــل  مــن  ســواء 

ــا. خارجه

ــة  محاول أردوغــان  اتخــذ  وقــد 

االنقــالب العســكرية عــام 2016 ذريعــة 

ــن.  ي غول هللا  ــح  فت خصمــه  ــة  لتصفي

ــم يشــارك  ورغــم أن الحــزب الكــردي ل

ــل كان مــن  ــم يدعمــه، ب ــي االنقــالب ول ف

ــه، فــإن أردوغــان وجدهــا  أشــد منتقدي

فرصــة ذهبيــة إلعــالن مــا يشــبه األحــكام 

قــوة  ذات  املراســيم  وإصــدار  ــة  العرفي

ــت األكــراد  ــي طال ت ــون )KHK( وال القان

ــن.  ي ــت جماعــة غول طال ممــا  ــر  أكث

ى  ومنذ ذلك الوقت لم يعد من معن

النتخابات نيابية أو بلدية. فمن فاز من 

األكراد من حزب الشعوب الديمقراطي 

ي انتخابات نيابية توجه له تهمة دعم  ف

فــُزج  ــه.  ل ــة  والدعاي ــي«  »إرهاب ــم  تنظي

ــي الســجن بعــد  بالعشــرات مــن النــواب ف

ــن  ــم وم ه ــة عن ــة النيابي إســقاط العضوي

 منذ 
ً
بينهم رئيسه السابق القابع حاليا

ــن  ــي الســجن صــالح الدي ــع ســنوات ف أرب

ديميرطــاش.

ــات فقــد ُعّدل القانون  ــي البلدي أمــا ف

ــة  البلدي ــس  ي رئ ــة  إقال جــواز  أجــل  مــن 

ــل  ــه مــن قب ــن آخــر مكان ي املنتخــب وتعي

وزير الداخلية يكون عادة إما املحافظ 

ــة.  البلدي ــر  كب بحســب  القائمقــام  أو 

ــل معظــم  قي
ُ
ــي أ ــون االحتيال ــذا القان ه وب

املهمــة  ــة  الكردي ــات  البلدي رؤســاء 

املناصــب  ــى  ليتول اإلرهــاب  دعــم  ــم  ه ت ب

لحــزب  تابعــون  موظفــون  ــم  ه من  
ً
ــدال ب

ــي  ــم يســقط ف ــن ل ــة. فم ــة والتنمي العدال

االنتخابات تسقطه يد الحكومة، وكأن 

ــات  ــة جــرت وال انتخاب ــات نيابي ال انتخاب

ــون  ــك يتحدث ــت. وبعــد ذل ــة حصل بلدي

ي تركيا. وهذا مجرد  عن الديمقراطية ف

ــة  غيــض مــن فيــض املمارســات القمعي

ــي  للســلطة الحاكمــة ضــد املعارضــة وف

ــى  ــا، وليل ه ــة من رأســها املعارضــة الكردي

ــرة. ــن تكــون األخي ــن ل غوفي
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إبادة األقليات الدينية يف عفرين... وق

ــة  ل القلي ــام  األي خــالل  صــادف 

مجموعــة  اختطــاف  ــة  حادث املنصرمــة 

ــة  ــي قري ــن ف ي ــرد األيزيدي
ُ
مــن الشــبان الك

ــة  ــر واحــدة مــن قراب ب ــي تعت باصوفــان، الت

ــن )مــن مجمــوع 360  ــي عفري ــة ف 22 قري

ــة  ــك الديان ل ــاع ت ب ــى أت ــوي عل ــة(، تحت قري

أو  كامــل  بشــكل  إن  القديمــة  ــة  ردي
ُ
الك

ــات،  ــي الديان ــن باق ــم م ــع أقرانه ــة م ُمناصف

ــدة،  ــة وال جدي ب ــدو غري ب ــة ال ت ــي حادث وه

ــات  ي العمل ــك  ل ت ــل  مث توقــف  أن  ــل  ب

ــالل  ســيكون مبعــث تســاؤل، لكــون االحت

ــر ســكان  ــه إال تهجي ــي أجندات ال يحمــل ف

ــم،   وإبادته
ً
ــرد قســرا

ُ
ــن الك عفريــن األصليي

أن  رغــم  ــة،  الديني ــم  ه انتماءات ــت  كان  
ً
ــا أي

ــي عفرين، عليهم  ــن ف ي ــن والعلوي ي األيزيدي

، وكفــار 
ً
غضــب مضاعــف، فهــم كــرد أوال

ــة  ي اإلخوان املليشــيات  تصــور  ــي  ف  ،
ً
ــا ي ثان

ــش  ـ«الجي ــي تســمي نفســها ب الســورية الت

 أن التســمية 
ً
ــي الســوري«، علمــا الوطن

ــك املليشــيات،  ل  لواقــع ت
ً
ُمعاكســة تمامــا

ــة مــن  ــا ثل ه ــي أضحــت املعلومــة عــن كون الت

ــل،  املرتزقــة والعمــالء املســتأجرين للقت

ــا،  وأرميني ــا  ليبي ــي  ف أو  ســوريا  ــي  ف إن 

ــرص  ــان وقب ــي كشــمير واليون  ف
ً
وربمــا غــدا

 جلية راســخة 
ً
وغيرها، ليســت إال حقيقة

ــى  ــا، يدركهــا حت ه النقــاش في ــاج  وال تحت

 
ً
ــر ملــا ســمي يومــا أشــد املتشــدقين بالتنظي

ــى الحقــد والنفــاق  ــورة«، )إال مــا أعم «ث ـ ب

صفــوف  ــي  ف ــر  كث وهــم  ــم،  ه بصيرت ــى  عل

ــك  ل ت فمتزعمــو  الســورية(،  املعارضــة 

ــم  ه ت عمال مــن  ــون  يخجل ال  املليشــيات 

ــة  ــم مرتزق ــة أنه ــرة، ويصرحــون عالني ألنق

ــث أمــر ســلطانهم  ــال حي وجاهــزون للقت

أراد. أينمــا  ــي،  العثمان

زخــم  ــي  وف ــن،  عفري ــى  إل وبالعــودة 

ــي  أهال ــا  ه يبدي ــي  الت البائســة  املحــاوالت 

ــة  ــي محاول ــا، ف ه ــن، ومثقفوهــا ونخب عفري

ــه  حقيقت ــان  وتبي ــالل،  االحت ــة  تعري

ــم أجمــع، ُســمعت أصــوات تتحــدث  للعال

لكــن  ظهرهــا،  ــي  ف ــة  منطقي ــدو  ب ت بلغــة 

ــا  ه ــث تالعب ــا، مــن حي ه ــي مضمون ــة ف خبيث

باســم  املســتتر  وجهدهــا  باملفــردات، 

ــة  األيزيدي ــة  الديان ــاء  ن أب عــن  الدفــاع 

ــي، وإظهــاره  لتبييــض صــورة املحتــل الترك

األوضــاع  إلصــالح  جهــده  ى  يســع ــه  وكأن

ــإن  بطــن ب
ُ
ــاء امل ــب اإلحي ــن، بجان ــي عفري ف

التعاطــي  يمكــن  ــة  ي اإلخوان املليشــيات 

ــول  ــى حل ــه باملقــدور التوصــل إل ــا، وأن معه

ــى  ــن عل ــي عفري ــي ف ــا، إلبقــاء مــن بق معه

ــي تجمــع  أرضــه، مــن خــالل العالقــات الت

ــة  ــا أيزيدي ه ــة ومن ردي
ُ
بعــض األطــراف الك

ــي. اإلخوان ــالف  االئت مــع 

 ال تخــدم 
ً
ــي حكمــا ــك املحــاوالت ه ل ت

ــون  ــم األيزيدي ه ــن، وضمن ــي عفري ــرد ف
ُ
الك

ألي  ــب  تجل ــن  ول وغيرهــم،  ــون  والعلوي

قــد  مــا  جــّل  أن  ــل  ب ــر،  خي أي  ــي  عفرين

تحققــه، هــو رفــع املظلمــة عــن أشــخاص 

ــم، مــن خــالل التواصــل مــع األطــراف  ه بعين

ــي،  اإلخوان ــالف  االئت ضمــن  ــة  املنضوي

ــالف ووجــوده  ــي شــرعنة لالئت ــي ه وبالتال

ــه  ــة لتبييــض صورت ــن، ومحاول ــي عفري ف

يغســل  ــن  ل ــي  الت الســوداء،  القاتمــة 

ــا مــن أساســها، فبعــض  عارهــا إال حرقه

ــل  ب باملــاء،  تتطهــر  ال  اآلســنة  األوســاخ 

ــح  من ــب  بجان ــا،  ه لكّي ــار  ن ال إال  تنفــع  ال 

ــادة  القي لدفــة  ــن  املتبوأي األشــخاص 

»الســطوة  بعــض  التنظيمــات  ــك  ل ت ــي  ف

ــا  ه ــي ب ــل أنقــرة، والتباه ــة« مــن قب املؤقت

ــن املســتعطفين تحــت  ــي عفري أمــام أهال

ــس بمقدورهــم  ــه لي ــالل، رغــم أن ــر االحت ي ن

ي، وال  أن يقولوا »ال«، ال لالئتالف اإلخوان

ــن ينفــع معهمــا إال  ألنقــرة، فالطرفــان ل

ــى »نصــر  ــى ر�س ــف، لالســتحواذ عل التزل

ــا  ــي تحركه ــة اإلخــوان الت ــري«، ُدمي الحري

تشــاء. كيفمــا  أنقــرة 

ــالف،  ــن ضمــن االئت رّد هــؤالء املنضوي

ــم  ه بأن االدعــاء  خــالل  مــن  عــادة  يكــون 

ــة مســاعدة  ــون مــا يســتطيعون بغي يفعل

ــي ذريعــة  ــن، وه ــي عفري ــرد ف
ُ
ــي الك األهال

ــي  ــا ف ه ــة، لكن ــدو منطقي ب ــا قــد ت ه رغــم أن

 
ً
ــدا حمي  

ً
ســعيا إال  ــس  لي األمــر،  حقيقــة 

ــه  ــراد ب ــه أنقــرة، وقــول حــق ُي تشــكرهم علي

ــى عقــول البســطاء،  باطــل، وضحــك عل

ــره  ــا يجــري تمري  مل
ً
ــدا ــون جي ــن ال ينتبه مم

وصــف  خــالل  مــن  الســطور،  ــن  ي ب مــن 

ــر إقحــام  ــاح«، أو عب ــه »اجتي ــالل بأن االحت

ــان  ي ب كل  ــرك  معت ــي  ف الســوري  النظــام 

ــي إطــار مســاعيها  ــات، ف ــك الجه تصــدره تل

مــن  ــة«  »الثوري شــهادة  ــى  عل للحصــول 

ــذي ال يشــرف أي  ــي، ال ــالف اإلخوان االئت

أي  يســتحصل  أن  كرامــة  ذي  أو  عاقــل 

ى ولو كانت شهادة قيادة  شهادة منه، حت

ســيارة.

ــة  ي ســيكون بمقــدور األطــراف املوال

ي وربيبتهم أنقرة، إيجاد  لالئتالف اإلخوان

شــرعنة 
ُ
ــررات ألفعالهــم امل مســوغات ومب

ــم  ه بيانات عــن  والدفــاع  ــالل،  لالحت

يتمتعــوا  ــن  ل  
ً
حكمــا ــم  ه لكن الجوفــاء، 

ــي  ، وقــد ســبقهم ف
ً
ــا ي ــأي قيمــة إال مرحل ب

الســلطان  ــى  ر�س ــل  لني ــك  ل ت مســاعهم 

ــي  ــم الحــال ف ه ــت ب ه ت ــي آخــرون، ان العثمان

ــن  غياهــب الســجون عقــب احتــالل عفري

أو  للغــزو،  ــر  التبري ــي  ف ــم مهامهــم  ه وأدائ

ــة،  ي األوروب ــدول  ال إحــدى  ــى  إل الفــرار 

ــذي  ــى ســلطانهم ال ــك ر�س ليخســروا بذل

ى عنهم إال بتجردهم الكامل من  لن ير�س

ــي، مــع تقمــص  ــم الدين ه ــم وانتمائ ه ت ردي
ُ
ك

ــة  ــن بطبيع ــك القيمتي ــع عــن تل دور املداف

ــكل تأكيــد أي  الحــال... كمــا سيخســرون ب

قيمة كانوا يحظون بها لدى أبناء ملتهم، 

ي الداخل  ى لو قال لهم العفرينيون ف حت

 
ً
حكمــا ــم  ه لكن عملكــم«،  لكــم   

ً
ــا »طيب

ــم  ه قلوب ــي  ف ــه  وأذناب ــالل  االحت ــون  يلعن

ــي  ــن ف هجري
ُ
ــاء قراهــم امل ــى أبن املحترقــة، عل

ى مرمى حجر من  أصقاع املعمورة، أو عل

ــي شــيراوا والشــهباء. ــم، ف ه أشــجار زيتون

ــأن  ب ُمتشــدقين  ســيبقون  كمــا 

ــي مجلــس  ــرد ف
ُ
تمثــل بالك

ُ
الطــرف اآلخــر امل

واألحــزاب  وقســد  ــة  الديمقراطي ســوريا 

ي ترفض االحتالل  الكردية والسورية الت

ــي، ال يمتلكــون الحــل،  ــالف اإلخوان واالئت

ــة، وهــو اثنــان  ــر بســيط للغاي رغــم أن األخي

ــالل  االحت فإمــا مواجهــة  لهمــا،  ــث  ثال ال 

 
ً
ــا وأخالقي  

ً
ــا وإعالمي  

ً
سياســيا ــه  ت بتعري

ــى كل مســتوى، أو الصمــت كأضعــف  وعل

مــن  أنفــع  ــى  حت فالصمــت  اإليمــان، 

ــالل، ومنحــه صــك  تبييــض صــورة االحت

الســلوك! حســن 

أحمد قطمة

اضطهاد اإليزديني
عفرين تحت االحتالل )56(
ــي منطقة عفرين  تعــرض اإليزديــون ف

أعدادهــم  فتقلصــت  ــة،  تاريخي ــم  ملظال

ــن  الدي ــى  إل ــم  ه من ــن  الكثيري بدخــول 

ــث  ، حي
ً
اإلســالمي وبســبب الهجــرة أيضــا

مــا  ــي  الحال العقــد  ــة  بداي عددهــم  ــدر 
ُ
ق

ــون  ــف نســمة، وهــم يقطن قــارب /25/ أل ُي

ي مدينة عفرين  ي أكثر من /20/ قرية وف ف

؛ وقد مارسوا طقوسهم وشعائرهم 
ً
أيضا

مؤسســات  لهــم  وكان  ــة  بحري ــة  الديني

ــي ظــل  ــت ف ــة خــالل ســبع ســنوات خل ي َمدن

ــالل  احت ــم  ت أن  ــى  إل ــة«؛  ي الذات »اإلدارة 

)بارســه  ــم  ه مزارات فتعرضــت  املنطقــة 

خاتون و شيخ حميد بجوار قرية قسطل 

ــة  قري ــي  ف ــن  الدي شــرف  شــيخ  ــدو،  جن

ــل  ــك آدي و جي ــي و مل ــون، حــه جــه رك بافل

ركاب  شــيخ  ــار،  قيب ــة  قري ــب  بجان ــه  خان

ــة  ــي قري ــة شــادير، شــيخ ســيدي ف ــي قري ف

ــة باصوفــان،  ــي قري ف ــي  ــرا، شــيخ عل فقي

ــر  ي ــركات، ب ــل ب ــركات فــوق قمــة جب شــيخ ب

ــو  ــان، أب ــد الحن ــارة عب ــب زي جعفــر بجان

ــي  ــان ف ــة، من ــو كعب ــة أب ــب قري ــة بجان كعب

ــة(،  ــة كفرجن ــى قري املشــرف عل املرتفــع 

ــى  ــب، وحت ــش والتخري ــث والنب ــى العب إل

 .
ً
أيضــا ــن  املتوفي ــور  قب شــواهد  ــب  تخري

ــر مــن 70% مــن  ــزح أكث وبســبب الحــرب ن

ــن  ــم اضطهــاد املتبقي ت ــث ي ــن، حي ي اإليزدي

، وال يســمح 
ً
ــردا

ُ
ــم ك ــى كونه  إل

ً
ــة  إضاف

ً
ــا ديني

واإلحتفــاء  ــم  ه معتقدات بممارســة  لهــم 

الخاصــة. بأعيادهــم 

صفحــة  نشــرت   ،2019/10/3 ــي  ف

ــوك  ب ــس  الفي ــى  عل ــن«  رنكي »باصوفــان 

الدمــار  حجــم  ُيظهــر  ــو  فيدي مقطــع 

الشــيخ  بمــزار  لحــق  ــذي  ال ــب  والتخري

ــي الجهــة  ــرة الواقعــة ف ركاب وســط املقب

ــوب  جن ــر«-  دي »شــاه  ــة  لقري ــة  ي الجنوب

ــات  َي
َ
وف رفــات  تضــم  ــي  والت ــن،  عفري

مجــاورة،  قــرى  مــن  ــن  ي وإيزدي مســلمين 

مــن  مســلحين  إن  الصفحــة  ــت  وقال

ــذات  ب ــة  القري ــى  عل املســيطرة  امليليشــا 

ــي مــن الدخــول  ــخ قــد منعــوا األهال التاري

ــث كان بعــض عناصرهــا  ــرة، حي ــى املقب إل

ـــ »كمبريســات«  يحفــرون داخــل املــزار بال

ــا مصــادر  ن ــوز؛ وأكــدت ل  عــن الكن
ً
ــا بحث

ــن،  ي ــر مّرت خاصــة، أن املــزار تعــرض للتدمي

ــم  ت أربعــة أشــهر  ــي  ــل حوال ــى قب ــي األول ف

ــي  الجنوب الجــدار  مــن  قســم  ــب  تخري

ــح،  مــن الضري بالقــرب  للمــزار والحفــر 

ــخ 2019/10/3-2،  ــة، بتاري ي ــي املــرة الثان وف

ــوت  تاب ب  ــّرِ
ُ
ــث خ ُدمــر بشــكل أوســع، حي

ــل عناصــر  ــه مــن قب ــح وُحفــر تحت الضري

ــى مــكاٍن  ــوا املــزار إل ل ــن حوَّ امليليشــا، الذي

2019/10/12 ــول.  للتب

ي( دة )يكيت املكتب اإلعالمي-عفرين/حزب الوحـ
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ــة الخاصــة  أصبحــت الشــركات األمني

ــة،  ي الدول الســاحة  ــى  ــة عل متنامي ظاهــرة 

النزاعــات  ــر  إث التســعينات  عقــد  ــذ  من

ــر مــن بقــاع  ــي الكثي ــي اندلعــت ف املســلحة الت

ــي سياســة  ــدول بتبن ــم، حيــث تقــوم ال العال

متعــددة  بأعمــال  تقــوم  شــركات  ــل  توكي

أن  ــث  ــا، حي ه ب ــش  الجي ــف  ي تكل مــن   
ً
ــدال ب

ى  ــف مــا يســم هــذه الشــركات تقــوم بتوظي

ــرة  خطي ظاهــرة  ــح  أصب ــذي  وال باملرتزقــة، 

ــدول، وهــذه مــا ســيتم  ــدد أمــن بعــض ال ه ت

ــي هــذ املقــال...  ــه ف تناول

- تعريف املرتزق:
ً
أوال

يحــدث أن يشــارك بعــض األشــخاص 

ــة أخــرى باالشــتراك مــع  ــي الدفــاع عــن دول ف

ــى  ــاًءا عل ن ــا املســلحة وقــد يكــون ذلــك ب قواته

ــم   له
ً
ــا ــك تكليف ــم، ســواًء كان ذل ه ت ــة دول رغب

ــي صفــوف جيش  ــى التطــوع ف  لهــم عل
ً
ــا أو حث

املفكــرون  ــف  ــة األخــرى، وقــد اختل الدول

ــد  تحدي ــي  ف ــات  االتفاقي اختلفــت  كمــا 

ــذا  ه ل محــددة  وشــروط  واحــد  ــف  تعري

ــح ظاهــرة  ــذي أصب ــح »املرتزقــة« ال املصطل

ــدول، وهــذا مــا ســيتم  ــدد أمــن بعــض ال ه ت

ــة: ي التال ــف  التعاري ــي  ف توضيحــه 

مــن  هــم  اللغــة  ــي  ف املرتزقــة   :
ً
لغــة

املكافــأة  ــي  ف  
ً
طمعــا ــش  الجي ــي  ف ــون  يحارب

ــاء. ــون مــن الغرب مــا يكون  
ً
ــا ب ــة، وغال املادي

مــن  ــد  العدي وردت   :
ً
اصطالحــا

ــح  ــة بشــأن مصطل ــف االصطالحي التعاري

باألخــص: نذكــر  »املرتزقــة« 

تضمــن  ــدا:  لون محكمــة  ــف  تعري

ي 1976/06/28 بخصوص  الحكم الصادر ف

 
ً
تعريفــا أنغــوال  ــي  ف  

ً
ــا مرتزق  13 محاكمــة 

ي: » املرتزق هو الفرد  للمرتزقة جاء كما يل

ي  ــي الــذي يســتهدف النفــع الشــخ�س األجنب

ــة حركــة  ــي ســعيه الســتخدام القــوة لعرقل ف

ــذي  ــره وال ــر مصي ــى تقري الشــعب الهادفــة إل

يعمل بذلك لفرض مخططات االستعمار 

ــد«. الجدي

ــة:  ي الدول ــق  التحقي ــة  لجن ــف  تعري

ــزاق  ــة االرت ي ــق الدول ــة التحقي تعــرف لجن

ــل الفــرد  ــه جريمــة ترتكــب مــن قب ــى أن عل

ــدول ومــن  ــي ال والجماعــة والهيئــات ومندوب

ــى املعارضــة  ــدف إل ــي ته ت ــدول نفســها ال ال

ــر وذلــك  ــر املصي بالعنــف املســلح لحــق تقري

ــة: ي التال األعمــال  بممارســة 

ــداد  وامل ــل  والتموي ــم  التنظي  -1

ــب والتشــجيع والدعــم  والتســليح والتدري

لقــوات عســكرية  شــكل  ــأي  ب ــف  والتوظي

ــر  غي مــن  أفــراد  ــى  عل تشــمل  أو  ــف  تتأل

ــون فيــه مــن أجــل  ــد الــذي يعمل جنســية البل

ــى مرتــب أو  ي للحصــول عل ــح الشــخ�س الرب

ــادي. امل ــض  التعوي مــن  ــوع  ن أي 

ــة  محاول أو  والتســجيل  ــد  التجني  -2

أعــاله. املذكــورة  القــوات  ــي  ف التســجيل 

هللا  ســعد  عمــر  ــور  الدكت وعــرف 

شــخص  أي  ــى  عل ــق  »يطل ــه:  بأن ــزق  املرت

ــي  ف أو   
ً
ــا ي محل  

ً
خصيصــا ــده  تجني يجــري 

ــزاع مســلح، يشــارك  ــي ن ــل ف الخــارج ليقات

ــة،  ي العدائ األعمــال  ــي  ف ومباشــرة   
ً
فعــال

ــي األعمــال  ــى االشــتراك ف  إل
ً
يحفــزه أساســا

ــم  مغن ــق  تحقي ــي  ف ــة  الرغب ــة  ي العدائ

ــل طــرف   مــن قب
ً
ــه فعــال ــذل ل ب ي، وي شــخ�س

ي النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي  ف

ــب  ــون ذوي الرت ل ــه املقات ــا يوعــد ب يتجــاوز م

ــي القــوات املســلحة  ــة ف ل ــف املماث والوظائ

ــس  ي ول ــم،  ه ل يدفــع  مــا  أو  الطــرف  ــك  لذل

 
ً
ــزاع، وال مســتوطنا ن ــي ال ــا طــرف ف مــن رعاي

ــزاع،  ن ــه أحــد أطــراف ال ي ــم يســيطر عل ي بإقل

ــي القــوات املســلحة ألحــد  ــس بالعضــو ف ولي

مهمــة  ــي  ف  
ً
موفــدا ــس  ي ول ــزاع  ن ال أطــراف 

ــي  ف  
ً
ــا ليســت طرف ــة  ــل دول قب مــن  رســمية 

ــي قواتها املســلحة«.  ف
ً
ــزاع بوصفــه عضــوا ن ال

الوحــدة  منظمــة  ــة  اتفاقي وعرفــت 

 1977 عــام  املرتزقــة  لحظــر  ــة  االفريقي

ــه الشــخص:  ــزق بأن ــى املرت ــي املــادة األول ف

 للقتال 
ً
ا  أو دولي

ً
»الذي يتم اختياره محليا

ــي صــراع مســلح، ويشــارك بصــورة مباشــرة  ف

ــي  ــه ف ــة، وتشــكل رغبت ي ــي األعمــال القتال ف

ي، الدافــع  ــى كســب شــخ�س الحصــول عل

 ما قد 
ً
ي القتال، وغالبا من وراء مشاركته ف

ــى تعويضــات  يكــون قــد وعــد بالحصــول عل

ــال إمــا مــن  ــي القت ــة لقــاء مشــاركته ف مادي

ــزاع أو مــن ينــوب عــن أي  ن ــي ال قبــل أحــد طرف

منهمــا«.

ــي  ف ــة  ـ املرتزق ذكــر  ورد  وقــد 

1977م،  ــام  للعـ األول  ــول  ـ البروتوك

وامللحق باتفاقية »جنيف« لعام 1949م، 

ــة مــن  ي ــة دول ــر هــذا امللحــق أول وثيقـ ب ويعت

ي، ناقشــت  ــي اإلنســان ــون الدول ــق القان ائ وث

ــي  ــول ف ــد عــرف البروتوك ــة، وقـ وضــع املرتزق

شــخص: أي  ــه  أن ب ــزق  املرت  )2_47( ــادة  امل

 أو 
ً
ــا ي ــده خصيصــا محل - يجــري تجني

ــزاع مســلح. ــي ن ــل ف ــي الخــارج ليقات ف

ــي األعمــال   ف
ً
 ومباشــرة

ً
- يشــارك فعــال

ــة. ي العدائ

ــي  ف االشــتراك  ــى  إل  
ً
أساســا يحفــزه   -

ــق  ــي تحقي ــة ف ـ ــة الرغب ـ ي ــات العدائ ـ ي العمل

ي. شــخ�س ــم  مغن

وال  ــزاع  ن ال طــرف  ــا  رعاي مــن  ــس  ي ل  -

ه أحد أطراف   بإقليم يسيطر عليـ
ً
ا متوطن

ــزاع. ن ال

املســلحة  القــوات  ــي  ف  
ً
عضــوا ــس  ي ل  -

ــزاع. ن ال أطــراف  ألحــد 

ــي مهمــة رســمية مــن   ف
ً
ــس موفــدا ي - ل

ي النزاع بوصفه   ف
ً
ــا ـ ــست طرف ـ ي ــة ل ـ ــل دول ـ قب

ــا املســلحة. ه ــي قوات  ف
ً
عضــوا

ــزق  املرت ــن  ي ب ــز  ي التمي ــي  ينبغ ــه  ي وعل

ــي األعمــال  ــاملرتزق يشــترك ف ـ ــوع، ف واملتطـ

ــزاع  ن ال أطــراف  أحــد  ــب  جان ــى  إل ــة  ي العدائ

ــو يتخــذ  ــال، فه ــى امل ــي الحصــول عل ــة ف رغب

ــب أحــد  ــى جان ــي إل مــن هــذا العمــل القتال

ــه بالكســب  ي ــود عل  تعـ
ً
ــة ــزاع مهن ن أطــراف ال

ــى جانــب  ــل إل والنفــع، أمــا املتطــوع فهــو يقات

 
ً
ــا انطالق أو   

ً
ــا دفاعـ ــزاع  ن ال أطــراف  أحــد 

ــون  ــي القان ــس ف ي ــه، فل ــدأ يدافــع عن مــن مب

ــزاع املســلح  ن ــع أحــد أطــراف ال ــا يمن ــي م الدول

ــى  ــال إل ــن للقت ــول بعــض املتطوعي ـ ــن قب مـ

ــق  ــي تحقي ــه ف ــة من ــه ضــد عــدوه رغب جنب

ــه. ـ ي عل ــصر  ـ ن ال

البروتوكــول  مــن   )2_43( ــادة  امل أمــا 

 
ً
تعريفــا قدمــت  فقــد  األول  ــي  اإلضاف

ي القوات املسلحة   ف
ً
للمقاتل بوصفه فردا

لطرف النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبية 

أن  ــادة 47  امل اشــترطت  ولكــن  والوعــاظ(، 

ــي القــوات املســلحة   ف
ً
ــزق: »ليــس عضــوا املرت

ــي أن أي فــرد  ــزاع«، هــذا يعن ن ألحــد أطــراف ال

ــزق ال يحــق  ــف املرت ي شــروط تعري يســتوف

ــي  القانون بالوضــع  ــع  يتمت أن   
ً
أساســا ــه  ل

ــار  اعتب يمكــن  ال  ــه  ي عل ــاًءا  ن وب ــل،  للمقات

املادة »47« استثناًءا من القواعد املتعلقة 

ــح  ــا تصب ــل وأســير الحــرب، ألنه بوضــع املقات

من غير قيمة حينما تقرأ مع املادة )43_2(.

- ملحة تاريخية عن املرتزقة:
ً
ثانيا

مــن  ــد  ـ العدي ــخ  التاري ــب  كت ذكــرت 

ــا  ه في شــارك  ــي  ت ال والحــروب  الصراعــات 

ــث  حي ــادي،  ـ م ــر  أجـ ــل  مقاب املرتزقــة 

ــات  االمبراطوري مــن  ــد  العدي اســتخدمت 

ــن  ي ل املقات ــرة  فكـ القديمــة  والحكومــات 

ــا ضــد الطــرف اآلخــر،  ه ــي حروب ــب ف األجان

ــالل،  ــات الغــزو واالحت ـ ي ــام بعمل ــك للقي وذل

ــي  ـ ت ال ــة  ـ ي الرومان ــة  ـ االمبراطوري ــا  ـ ه ومن

ــا  ـ ه غزوات ــي  ف الجرمــان  ــتخدمت  اسـ

ــة  ـ االمبراطوري ــذلك  كـ ــتعمارية،  االسـ

ــر أول مــن اســتخدم  ب ــي تعت ت ــة ال ي ان اليون

وأخــذت  ــا،  ه حروب ــي  ف املرتزقــة  ــود  الجن

ــرون  ــى القـ ـ ــي االنتشــار حت هــذه الظاهــرة ف

ــوش  الجي تشــكيل  ــرغم  ـ ب ــطى  الوسـ

ــا  ـ بمفهومه ــة  ـ الدول ــام  وقي ــة،  النظامي

ــر  عشـ ــع  الراب القــرن  ــي  ففـ ــديث،  الحـ

ــة  البيزنطي ــة  االمبراطوري اســتأجرت 

ــم تســمية  ه ي ــق عل  مــن املرتزقــة أطل
ً
ــرادا ـ أف

ــى  عل تقــع  منطقــة  مــن  وهــم  »املوكافــار« 

ســاعدتها  إلســبانيا  الشــمالية  الحــدود 

القــرن  ــي  وف ــراك،  األت ضــد  ــال  القت ــى  عل

 ،
ً
ي سـوق املرتزقة كـسادا ر لقـ شـ امن عـ الثـ

 
ً
ا ــص شــيئ وأصبحــت ظاهــرة املرتزقــة تتقل

النزعــة  ــور  ـ ظه ــب  عقـ خاصــة   ،
ً
فشــيئا

ــق  وخل ــة  املواطن حــق  ــدأ  ومب ــة،  الوطني

ــث أصبــح التجنيــد  ـ ــامي، حي ــدي النظـ ـ الجن

ــم  ـ ــة فقــط، فه ــي الدول ــى مواطن  عل
ً
قاصــرا

ذين يتولـون واجب الدفاع عن أوطانهم،  ـ ال

ــن القــرن العشــرين  ــر م ــث األخي ــي الثل ــا ف أم

ــر  ي فقــد تفشــت ظاهــرة املرتزقــة بشــكل كب

ــرزت هــذه الظاهــرة كظاهــرة  ــث ب ، حي
ً
جــدا

مــن  ــر  ي الكث واقــع  ــى  عل ــسها  نفـ فرضــت 

ــات  ــت مئ ــة اجتذب ــة احترافي ــدول، وكمهن ال

العشــرين  القــرن  ــات  اي نه ــي  وف اآلالف، 

ــذت  ــة القــرن الواحــد والعشــرين أخـ وبداي

 ،
ً
ــر جــدا هــذه الظاهــرة باالنتشــار بشــكل كبي

م إنـشاء شركات عاملية  ـ  بعد ما ت
ً
خصوصا

ــة  ـ أمني شــركات  ى  مســم تحــت  للمرتزقــة 

ــضم اآلالف مــن املرتزقــة مــن  ـ ــسكرية ت وعـ

ــم. العال أنحــاء  ــف  مختل

ــون  القان ــي  ف املرتزقــة  وضــع   -
ً
ــا ث ثال

ي: اإلنســان ــي  الدول

ــة  اتفاقي مــن  الرابعــة  ــادة  امل حــددت 

ــات مــن  ــي ســنة 1949 فئ ــة ف ث ــف الثال جني

ــة  ــم معامل ه ت ــن يجــب معامل األشــخاص الذي

أســرى الحــرب وهــم :

1- أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف 

النزاع وامليليشيات.

تشــكل  ــي  ت ال املتطوعــة  الوحــدات   -2

جــزء مــن هــذه القــوات.

األخــرى  امليليشــيات  أفــراد   -3

األخــرى. املتطوعــة  والوحــدات 

ــة  4- أفــراد القــوات املســلحة النظامي

ــة أو ســلطة  ــم لحكوم ــون والءه ــن يعلن الذي

ــدول  ال ــا  ه ب ــرف  تعت ال 

ثقافة وفن
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مــا  وفــق  السياســة  ممارســة  إن 

ــة  ي ذات ظــروٍف  تحــت  ممكــن،  هــو 

وضاغطــة،  اســتثنائية  ــة  وموضوعي

ــي  ــب القيم ــي عــن الجان ــي التخل ال يعن

الســوري  شــعبنا  ــه  ي إل يطمــح  وعمــا 

ــي الوقــوف ضــد  ــه، وال يعن ات ــكل مكون ب

ــل  ــٍة مــا، ب ــي ســبيل إرضــاء جه أحدهــا ف

ــات  التضحي ــم  تقدي األمــر  يســتلزم 

الشــخصية  املنافــع  عــن  ــازل  والتن

ــي  ت ال ــك  ل وت ــة  والفئوي ــة  والحزبوي

ــى  ــدات ضيقــة، والعمــل عل تخــدم أجن

ــى  ــي عل ــادراٍت ســورية تلتق ــل مب تفعي

ــة. حقيقي وإنســانية  ــة  وطني أســس 

ــى  إل ــوا  وصل العصــر  ــة«  »عوايني

مكشــوفون  وهــم  األســفل،  ــدرك  ال

ــل  ــم، ب ه ومفضوحــون، ال مســتقبل ل

ــرورة  ســتلفظهم حركــة الشــعب وصي

ــي،  ينجل أن  ــل  ي ل ل ــد  ب فــال  ــخ،  التاري

ــوع الفجــر،  ــى موعــٍد مــع طل ونكــون عل

ــة  ــات الســلم والحري  راي
ً
ــا ــه مع ــع في نرف

ــد  ــي ســورية مــن جدي واملســاواة، ونبن

ــه. أبنائ ــع  لجمي  
ً
ــا وطن

عوايني باب الحارة ... تتمة

ــة  التركي الشــرطة  لكــن  إســتنبول، 

قــراءة  مــن  ــم  ه ومنعت ــم  ه ي عل هاجمــت 

مــن   
ً
عــددا ــت  واعتقل ــي،  صحاف ــان  ي ب

ــوت،  ــف بول ــم »إلي ه ــن في املشــاركين، بم

املشــتركان  الرئيســان  ــي«  أفج إردال 

الشــعوب  لحــزب  إســتنبول  لفــرع 

الديمقراطي. ونتيجة االعتداء، ســقط 

املشــارك  ــو  أوغل ــر  ي ب ــى  مو�س ــب  النائ

املتحــرك،  كرســيه  مــن  املظاهــرة،  ــي  ف

صفحــات  ــي  ف منشــور  ــو  فيدي حســب 

ــي. االجتماع التواصــل 

ــة  ــى أن الســلطات التركي وُيشــار إل

ــات  البلدي رؤســاء  مــن  ــد  العدي ــت  عزل

ــة  الكردي املناطــق  ــي  ف ــن  ي املنتخب

مــن  ــن  ي معين ــاء  بأمن واســتبدلوهم 

ــاط  ب االرت وبمزاعــم  الحاكــم؛  الحــزب 

ــم  ت ي،  الكردســتان العمــال  بحــزب 

ــواب وأعضــاء  اعتقــال العشــرات مــن ن

مــن  الديمقراطــي،  الشــعوب  حــزب 

الســابقين  املشــتركين  رئيســيه  ــم  ه بين

فيغــان  ــاش،  دميرت ــن  الدي »صــالح 

ــي عــام  ــي تشــرين الثان يوكســيكداغ« ف

2016م.

ــي  ف ــة  تركي محكمــة  قضــت  كمــا 

ــون  كان  23 األربعــاء  ــوم  ي اســتنبول، 

ســنة   /27/ بالســجن  2020م،  األول 

ي املعارض  ى الكاتب الصحاف  عل
ً
غيابيا

ــر الســابق  ــس التحري ي ــدار رئ جــان دون

ــم  ــذي يقي ــت« وال لصحيفــة »جمهوري

ــذ عــام  ــا من ي ــاري أملان ــي منفــاه اإلختي ف

2016م، بتهمة »إفشــاء معلومات ســرية 

وتجســس، مســاعدة منظمــة إرهابيــة«، 

 عــن دعــم 
ً
ــة نشــره تحقيقــا ــى خلفي عل

لجماعــات  ــة  التركي االســتخبارات 

كمــا  باألســلحة.  ســوريا  ــي  ف إســالمية 

قــررت املحكمــة مصــادرة أصول دوندار 

ــه. وزوجت

ــة  ــٍة أخــرى رفضــت املحكم ــن جه وم

ــة  ن بمدي اإلنســان  لحقــوق  ــة  ي األوروب

ــاء  ــوم الثالث ستراســبورغ الفرنســية، ي

ــا  ــون األول 2020م، طعــن تركي 22 كان

ــل  قب الصــادر  الســابق  قرارهــا  ــى  عل

الفــوري  باإلفــراج  ــا  ه وطالبت ــن،  عامي

ــي الكردي صالح  عن املحامي والسيا�س

املشــترك  ــس  ي الرئ ــاش  دميرت ــن  الدي

الســابق لحــزب الشــعوب الديمقراطــي 

ــي  الثان تشــرين  ــذ  من املعتقــل   HDP

إن  ــت  وقال  ،
ً
ــا ي مال وتعويضــه  2016م 

 للحّد 
ً
تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا

ــة والنقــاش الديمقراطــي،  مــن التعددي

 
ً
ــاكا ه ت عــد ان ــه ُي ــى أن اعتقال مؤكــدة عل

ــة  ي ــة األوروب ــود مــن االتفاقي ن لخمــس ب

ــة  لحقــوق اإلنســان... الســيما وأن النياب

ــه بتزعــم منظمــة  طالــب بإدانت
ُ
ــة ت التركي

ــه بالســجن /142/  إرهابيــة والحكــم علي

الدســتورية  املحكمــة  ــت  وكان  .
ً
ســنة

ــوم الجمعــة 19  ــا قــد قــررت، ي ــي تركي ف

ــاش  ــران 2020م، أن احتجــاز دميرت حزي

ــي  ــة وأن حقــه ف ــرة املعقول تجــاوز الفت

بتعويضــه  وأمــرت  ــك  ه ُت ان ــة  الحري

ــراج  ــؤدي لإلف ــم ي ، ولكــن الحكــم ل
ً
ــا مادي

ــرة  ــق منفصــل ومذك ــه بســبب تحقي عن

اعتقــال أخــرى صــادرة ضــده.

املحكمــة  قــرار  ــى  عل رٍد  ــي  وف

رفــض  اإلنســان،  لحقــوق  ــة  ي األوروب

ــب أردوغــان  ــي رجــب طي ــس الترك ي الرئ

ــاش، وقــال إن دعــوة  اإلفــراج عــن دميرت

ــت  املحكمــة لإلفــراج عــن دميرطــاش كان

املحاكــم  وأن  ــي  إرهاب ــه  وأن  »
ً
ــا »نفاق

ــا الفصل  ه ــي يمكن ــي الت التركيــة فقــط ه

ــه. ت قضي ــي  ف

ــي  ــة، ف ــان التركي ــت صحيفــة زم ونقل

ــن  ــدة صــالح الدي 2020/12/29م، أن وال

الســيدة ســعدية دميرطــاش اســتنكرت 

ــت إن  ــي، وقال ــس الترك تصريحــات الرئي

ــي الســجن  ــم زجــه ف  وت
ً
ــا ي ــا ليــس إرهاب ه ن اب

أن  يمكــن  هــل  وتســاءلت:  ــة.  كرهين

 لرئاســة 
ً
 ويكــون مرشــحا

ً
ــا ي يكــون إرهاب

 
ً
ــا ي إرهاب يكــون  أن  يمكــن  هــل  ــا؟  تركي

ــان؟ ــي البرمل  ف
ً
ــا ب ائ ون

تركيا تحكم ... تتمة

. جــزة لحا ا

5- األشــخاص الذين يرافقون القوات 

ــي الواقــع جــزًءا  ــوا ف املســلحة دون أن يكون

ــا. ه من

التابعــة  ــة  املالحي األطقــم  أفــراد   -6

ــزاع. ن ال ألطــراف 

ــن  ــة الذي ــر املحتل ــي غي 7- ســكان األرا�س

ــد  ــاء أنفســهم عن ــن تلق ــون الســالح م يحمل

ــة،  ــراب العــدو ملقاومــة القــوات الغازي اقت

وأن   
ً
ــرا جه الســالح  ــوا  يحمل أن  شــريطة 

ــا. ه ــن الحــرب وعادات ي يراعــوا قوان

ــف  جني ــة  اتفاقي أن  يتضــح  ــذا  ه وب

ــم  ــى املرتزقــة فل ــم تشــر صراحــة إل ــة ل الثالث

ــه  ــم فإن ــره مــن أســرى الحــرب ومــن ث ب تعت

يقررهــا  ــة  ي قانون ــة  حماي ــأي  ب ــع  يتمت ال 

الحــرب. ألســرى  ــي  الدول ــون  القان

ــادة 02 مــن نفــس  ــى نــص امل وبالرجــوع إل

ي األســر  البروتوكول نجد أن كل فرد يقع ف

ــت  حدث وإذا  حــرب،  أســير  ــه  أن ــرض  يفت

ــي تمتعــه بالوضــع  ــه ف شــكوك حــول أحقيت

ــه يجــب أن  ــي لألســير الحــرب فإن القانون

ــي وضعــه، كمــا  تنظــر محكمــة مختصــة ف

ــكل  ــع ب ــة يتمت ــي هــذه الحال أن املرتزقــة ف

ــا  ه ي عل املنصــوص  األساســية  ــات  الضمان

ــي  اإلضاف البروتوكــول  مــن   01 ــادة  امل ــي  ف

ــة  املعامل ــي  ف ــة  ل لعــام 1977 واملتمث األول 

وغيرهــا. ــة  والحماي اإلنســانية، 

ــي  الدول ــون  القان موقــف   -
ً
رابعــا  

املرتزقــة: مــن  ي  اإلنســان

 
ً
عمــال املرتزقــة  ــى  إل اللجــوء  يعــد 

ــة  ي القانون ــن  ي الناحيت مــن   
ً
ــا ممقوت

واألخالقيــة، وهــذا مــا أدى بأعضــاء منظمــة 

ــة  اتفاقي ــرام  إب ــى  إل ــة  اإلفريقي الوحــدة 

ــدف  به  1977-7-3 ــخ    بتاري ــل«  ي »ليفرب

ــا ودخلــت  ــي إفريقي ــزاق ف ــى االرت القضــاء عل

لألضــرار   
ً
1985نظــرا عــام   النفــاذ  ــز  حي

ــة املســتقلة  ــدول اإلفريقي ــي لحقــت ال ت ال

كأدوات  املرتزقــة  ــف  توظي مــن   
ً
ــا ث حدي

ــي  ــك االســتعمار ف ــرة تفكي ــاء فت ن حــرب أث

املتحــدة،  األمــم  نطــاق  ــي  ف أمــا  ــا،  إفريقي

ــف الســيناتور »بلســتيروس« مــن  فقــد كل

املرتزقــة  موضــوع  بمتابعــة  ــرو  ي ب ال ــة  دول

ــار أن اســتخدامهم يمثــل وســيلة مــن  باعتب

وســائل خرق حقوق اإلنســان وتحول دون 

ي تقرير مصيرها،  ممارسة حق الشعوب ف

ولقــد قدمــت منظمــة األمــم املتحــدة عــدة 

ــي هــذا الشــأن وأفضــت التوصيات  ــر ف تقاري

ــة  ــة العام ــرارات الصــادرة عــن الجمعي والق

ــة الدوليــة ضــد انتداب  ــة االتفاقي ــى صيان إل

ــخ 12-14- ــب املرتزقــة بتاري ــل وتدري وتموي

ــه  ــي قرارهــا رقــم  44-34، ومــن جهت 1989 ف

قــرارات  عــدة  أصــدر  األمــن  ــس  مجل فــإن 

ــا  ه من املرتزقــة،  باســتخدام  ــا  ه في أدان 

ــذي  وال  1966 عــام  ــه  اتخذت ــذي  ال القــرار 

إلســقاط  املرتزقــة  ــد  تجني ــه  في ــن  يدي

ــدول األعضــاء، والقــرار ر قــم  حكومــات ال

ــس  مجل اتخــذه  ــذي  ال  2003 لعــام   1467

ــي  ــي انعقــدت ف ت ــي جلســته 4720 ال األمــن ف

ــغ قلقــه  ال ــذي يعــرب عــن ب 18-03-2003 وال

ــن هــذه  إزاء انتشــار أنشــطة املرتزقــة ويدي

الســائد  ــرأي  ل ل وبالنســبة  املمارســات، 

فــإن  ــة  األمريكي املتحــدة  ــات  الوالي ــي  ف

ــم  ه أعمال مســؤولية  ــون  يتحمل املرتزقــة 

للقضــاء  تعــرض  قــد  ــي  ت ال ــا  القضاي ــي  ف

ــه أن  ــي بالدهــم، وهــذا مــا نســتخلص من ف

ــرب  ه ت ت ــي تســتخدم املرتزقــة  ت ال ــات  الجه

ــك عــدم  ــي ذل مــن املســؤولية ويســاندها ف

ــة تحمــل هــذ  ي ــة دول ي وجــود نصــوص قانون

ــق  ــة، ألن املواثي ــات املســؤولية الدولي الجه

ي نطاق األمم  واالتفاقيات الدولية سواء ف

ــي املنظمــات الدوليــة ال تحمل  اق املتحــدة وب

املســؤولية. املرتزقــة  ــد  تجن ــي  ت ال ــدول  ال

مــن  ــن  ي ن املرتزقــة الث ــك يخضــع  وبذل

وجــه  ــى  عل ــة  ي الدول ــة  ي القانون ــر  ي التداب

البروتوكــول  مــن   47 ــادة  فامل ــد،  التحدي

ــي  تنف ــف  جني ــات  التفاقي األول  ــي  اإلضاف

ــل وأســير الحــرب،  ــزق صفــة املقات عــن املرت

ــة  ــزاق، وأمــا االتفاقي ــا ال تجــرم االرت ه ولكن

املرتزقــة  ــد  تجني ملناهضــة  ــة  ي الدول

ــي  ــم فه ه ب ــم وتدري ه ل واســتخدامهم وتموي

ــد املرتزقــة أو اســتخدامهم أو  تجــرم تجني

ــى  ــث صــادق عل ــم حي ه ل ــم أو تموي ه ب تدري

ــة. دول ــة 43  االتفاقي هــذه 

املرتزقة ... تتمة
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أجــزاؤه  تعــددت  الشــامي،  الحــارة«  ــاب  »ب درامــا 

ي ظاهر فيه وبارز بين  ي مجتمع وحلقاتها، جانٌب قيم

ــة  ، روٌح وطني
ً
ــا ــاء الشــام، كنمــوذج عــن ســوريا عموم ن أب

عارمة، رفٌض لالســتعمار ومظامله ولإلذالل أمام أبواب 

ســلطاته. 

ــى نفســه  ــى عل ــاس ير�س ــل مــن الن ــل القلي كان القلي

ــم  ــه، فل  ل
ً
ــل ومتملقــا ــدى املحت « ل

ً
ــا ي ن أن يكــون »عواي

 
ً
ــال ي ، ذل

ً
ــا ــى متخفي ــة، يبق يئ ــه الدن يكــن يجاهــر بأفعال

ــي  ــن أهال ي ــرأس ب ــَئ ال ــه، مطأِط ــن ذات ي ــه وب ين  ب
ً
ــا ومضطرب

ــده، موضــع ازدراء، ال يجــد مــن يقــف معــه أو يســانده؛  ل ب

ــر، كان يســرق أو يكــذب، ولكــن ال 
َّ
عت ربمــا شــخٌص ُم

ــذا العمــل  ه ــم ل  ضــد شــعبه، ل
ً
ــا ي ن ــى أن يكــون عواي ير�س

ــح. مــن قبائ

ــه  أفعال ــر  وتبري ــل  املحت مــع  الوقــوف  كان  لقــد 

أشــنع  مــن  ــه  وأبنائ ــد  ل الب ضــد  ــة  ي العدائ وسياســاته 

ــى مســتوى حــارٍة أو  ــى وإن كان عل ــا، حت ه األفعــال وأرذل

ــي  ف ــة  ي املحل املجتمعــات  رغــم ضعــف  ــرة،  ــٍة صغي قري

الفقــر  ــي  وتف�س الســورية،  ــة  الدول تأســيس  ــات  بداي

ــة. ل لجها وا

ــي مــن القــرن العشــرين،  ــي العقــد الثان ف ــا  ولكنن

وأحجــام  أشــكال  مــن  ــب  والغرائ ــب  العجائ شــاهدنا 

ــذي  ــا ال ــي بلدن ــي ومخرب ــوالء ملحتل فــروض الطاعــة وال

ــي  وقــع تحــت ســكين املســتبدين وأمــراء الحــروب وإرهابي

ــذ أواســط 2011م. ــه من ــر انفجــار أزمت العصــر إث

ــى مــن  ــى درجــٍة أعل ــى عل ــي« العصــر أضح ن فـ«عواي

ــة  ــح شــخصية مقيت ــي خطــى مصال ــح، ف ــة والقب االنتهازي

ــه،  أو ملعتقــدات بغيضــة، وال يخجــل مــن إشــهار أفعال

ــي بالشــعارات  ــق والتغن ــر وال ينفــك عــن التأن ــل ويتكاب ب

ــل  ب أســياده؛  مــع  ــة  تذكاري صــور  والتقــاط  اقــة،  البرَّ

ــر بأمجــاد مشــغليه وبأفضــال  ــى التذكي ــر إل وتجــاوز األم

وكرامــة  ــح  مصال ــى حســاب  عل كان  وإن  سياســاتهم، 

ــه.  وأبنائ ــد  ل الب

األشــكال  متعــددة  ــة«  »العوايني مشــاريع 

ــة أو  واالرتباطــات، إمــا باســم شــرعية الحكــم والوطني

ــة أو الدبلوماســية وغيرهــا،  ــن أو القومي ــورة أو الدي ث ال

تنظيمــات  أم  ــت  كان  
ً
دوال األســياد،  ــدات  أجن تخــدم 

ــي الشــأن  ــي ف  أن التدخــل الخارج
ً
وشــخصيات، خاصــة

ــك  ــي تل أت ــن محــور، وت ــر م ــى أكث ــه وعل ــغ ذروت ل الســوري ب

الشــعب  ــح  مصال مــن  بالضــد  ــدات  واألجن املشــاريع 

ي تعاكٍس مع جهود البحث عن حٍل ألزمتنا  والوطن، وف

. ملســتفحلة ا

عوايني »باب احلـارة«... 
أم عوايني العصر !

تركيا حتكم على »غوفن« و »دوندار« بالسجن، وترفض اإلفراج عن »دمريتاش«

الفنان حممد علي شاكر يف ذمة اخللود
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ومنظمــات  ــن  ي ي الدول ــن  ي املراقب ــن  أعي تحــت 

ــي، قضــت محكمــة  حقــوق اإلنســان واملجتمــع الدول

ــن 21  ي ــوم اإلثن ــار بكــر(، ي ــة آمــد )دي ن ــي مدي ــة ف تركي

ــة الســابقة  ــة الكردي ــى النائب ــون األول 2020م، عل كان

والرئيســة  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  عــن 

ــى  ـــ »مؤتمــر املجتمــع الديمقراطــي«  ليل املشــتركة ل

 وثالثة أشهر 
ً
 ، بالسجن /22/ عاما

ً
غوفن /56/ عاما

ي ُجردت من حصانتها  ـ »اإلرهاب«؛ والت بتهم تتعلق ب

ــران 2020م. ــي حزي ــة ف ي البرملان

ــون  كان ــي  ف ــت  اعتقل ــي  ت ال غوفــن  أن  وُيذكــر 

ــى  عل ــا  تركي لحــرب  انتقادهــا  ــر  إث 2018م،  ــي  الثان

 
ً
ــا ــت اهتمام ــد نال ــزو«، ق ـــ »الغ ــا ب ه ــا ل ــن ووصفه عفري

ــي الســجن  ــا عــن الطعــام ف  بعــد إضرابه
ً
، خاصــة

ً
ــا ي دول

ــد  ــم الكــردي عب ــة عــن الزعي ــة بفــك العزل ب للمطال

ــي  خل
ُ
ــي، حيــث أ ــرة إيمرال ــي جزي هللا أوجــالن املعتقــل ف

تدهــور  بســبب  2019م  ــي  الثان ــون  كان ــي  ف ســبيلها 

ــا  ه بمنزل ــا  ه إضراب ــي  ف واســتمرت  ــي،  الصح ــا  وضعه

 خــالل عــام 2018م، وقــد تواصلــت 
ً
لتكمــل /200/ يومــا

ــا،  ه ي ــى أن صــدر الحكــم عل ــي طليقــة، إل ــا وه ه محاكمت

 
ً
، وهــو مــا جــرى فعــال

ً
ــا فــورا وأمــرت املحكمــة بتوقيفه

ــوم. ي ــي مســاء ذات ال ف

تجمــع  غوفــن،  اعتقــال  ــى  عل  
ً
واحتجاجــا

سياسيون وناشطون أكراد، يوم الثالثاء 22 كانون 

ــح وســط  ــي منطقــة الفات 15 األول 2020م، ف

ــه  ات ذكري ــد  مه ــى  إل ــو  ترن ــت  مازال ــه  وعيون رحــل 

ــم بالعــودة  ــه، رحــل وهــو يحل ــي ســري كاني الشــبابية ف

ــة  ــاة، وغــدت محتل ــا الطغ ه ــي اغتصبت ــه الت ــى مدينت إل

ــا. ه ــا وامليليشــيات املرتزقــة التابعــة ل ــل تركي مــن قب

ــان الراحــل، الشــاعر وامللحــن واملوســيقار،  الفن

ــون  ــي 24 كان ــي ف ــد الدرباســية 1946م، وتوف ي مــن موال

ــة  ــرة شــرموال بمدين ــي مقب ــرى ف ث األول 2020م، ووري ال

ــه  ــه وذوي ــر مــن أصدقائ عامــودا، بحضــور جمــٍع غفي

ــه. ومحبي

ــم  ــي مــدارس الدرباســية، ث ــة ف ــى الثانوي درس حت

ــة التعليــم )صــف خــاص( مــن  ــى شــهادة أهلي حصــل عل

ــي األدب  ــة ف ــب، وأكمــل دراســته الجامعي جامعــة حل

ــزي. ي اإلنكل

كان  ــث  حي ــاه،  ــذ صب من باملوســيقا   
ً
مولعــا كان 

ــل.  ــور وذا صــوت جمي الطمب ــى  يعــزف عل ــده  وال

ــن  ــن عــام 1969م، فلحَّ ــة الشــعر والتلحي ــدأ بكتاب ب

ــز  ــان محمــود عزي ــي لشــقيقه الفن ــر مــن األغان ي الكث

ــة  بأغني  
ً
ــا بادئ ــاء،  الغن ــي  ف ــوٍن خــاص  ل ب ــز  تمي ــذي  ال

 Ez keçim keça( و )Gewrê( ــم  ث  )zeynebê ــي  )زينب

 
ً
ــا  رائع

ً
ــا ي ــا. وشــكل الشــقيقان ثنائ kurdame( وغيره

ــان. ــي لبن ــة ف ن ــى غــرار الرحاب عل

 ،
ً
ــا عام  /12/ ــس  التدري ــة  مهن الراحــل  مــارس 

ــة والسياســية  ــة الشــخصية الوطني ن ــزوج مــن اب وت

يوسف حاج حرسان، واستقر مع شقيقه ووالديه 

ــاء هــم شــيركو و  ن ــة أب ــه ثالث ــه؛ ل ــي مدينــة ســري كاني ف

ــة واحــدة شــيرين. ن شــيار و شــيروان واب

 كبيرة 
ً
ل رحيل الفنان املبدع شاكر خسارة

َّ
شك

.
ً
رد عموما ـ

ُ
للفن واملوسيقا الكردية، وألهله وللك

لروحــه الرحمــة والســالم... ولعائلتــه ومحبيه 

الصبر والســلوان


