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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.
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من أجل إحالل السلم يف سوريا... والكف عن خطاب الكراهية واالستعالء

سقوط اخلالفة- الدولة اإلسالمية... املجتمع الدويل أمام مسؤوليات كبرية

التاســع  ــا  عامه ســوريا  بدخــول 

ــذ  من املتفجــرة  ــة  ي الداخل ــا  ه أزمت مــن 

ــى  فو�ض مــن  ــا  ه ب حــّل  ومــا   ،2011 آذار 

تدخــات  وقــع  ــى  عل وخــراب،  ــل  وقت

صفــق  مقامــرة  ــات  ورهان ــة  خارجي

كان  ــي،  السيا�ض اإلســام  ــا  ه ل وروج 

الســاح  حمــل  دعــوى  انتشــار  أشــهرها 

خافــة(،  ــة  )دول ــاء  ن ب ــدف  به ــاد  جه لل

الرقــة،  ــى  إل  
ً
وصــوال باملوصــل   

ً
ــدءا ب

ح وحضورهــا  املســل بنفوذهــا  والتوســع 

املنافــذ  ليشــمل  أمكــن،  مــا  ــي  جغراف ال

جــوار  ال مــع   
ً
وخصوصــا ــة  حدودي ال

ــند  ــة الس ــذ البداي ــر من
َّ
ــذي وف ــي، ال الترك

لعشــرات  الرئيســية  واملنصــة  القــوي 

ــم  ت ــن  الذي ــن  ي جهادي ال مــن  ــوف  األل

ــم  ه ب وتدري ــم  تجميعه

ــات  حي وتض ــة  طاحن معــارك  بعــد 

ا  ســوري قــوات  ــت  ن أعل جســام، 

ســقوط  »قســد«  ــة  الديمقراطي

املزعومــة  اإلســامية  ــة  الدول خافــة-  ال

ــا  ه جيب ــى  عل الســيطرة  ــد  بعي )داعــش(، 

األخير بلدة باغوز- شرق سوريا، ولكن 

ــم  ــة ل حاضن داعــش التنظيــم والفكــر وال

بعــد!. ــِه  ت ن ي

الســبت  ــوم  ي رســمية،  مراســم  ــي  ف

ــف  23 آذار، بمنطقــة حقــل العمــر- بري

ــر داعــش،  ــزور، أعلنــت قســد تدمي ــر ال دي

ــا وحشــٌد مــن  حفــل قادته حيــث حضــر ال

عــن  ــن  ي وممثل ــا،  ه وأصدقائ عناصرهــا 

لإلرهــاب  املناهــض  ــي  الدول ــف  التحال

ا  وعن اإلدارة الذاتية وبعض مؤسســاته

ــة،  الديمقراطي ا  ســوري ــس  ومجل

ــن عــن أحــزاب سياســية، وبعــض  ي وممثل

املنطقــة. عشــائر  ــاء  ووجه رؤســاء 

ــا  ه ن زي
ُ
ت ســاحٍة  ــي  ف املراســم  ــدأت  ب

بالوقــوف  الشــهداء،  األبطــال  صــور 

الشــهداء،  أرواح  ــى  عل صمــٍت  دقيقــة 

ــل فرقــة  ــب مــن قب وعــزف نشــيد أي رقي

عســكري  عــرض  ــم  وتقدي عســكرية، 

مــن  حضــور  بال والترحــاب  رمــزي؛ 

ــو  كين قســد  باســم  ي  الرســم الناطــق 

حفــل  ال فقــرات  قــّدم  ــذي  ال ــل  ي غبري

ــم  ث ــة؛  واإلنكليزي ــة  ي العرب ــن  ي باللغت

ــد قــوات قســد،  ــدي قائ ــوم عب رفــع مظل

وحــدات  ــي  ف ــة  القيادي أحمــد  ــوروز  ـ ن و 

ــام  ي ول و  ــرأة،  امل ــة  حماي

رد بسوريا، عدا عفرين« »إحياء نـوروز يف مناطق تواجد الكُ »رفع علم قوات سوريا الدميقراطية قبيل إعالن القضاء عىل دولة الخالفة اإلسالمية املزعومة«
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ــس  ي الرئ وقعــه  ــذي  ال للقــرار  كان 

ــد ترامــب خــال مؤتمــر  ال ــي دون األمريك

ي  ــوزراء اإلســرائيل ال ــس  ي ــي مــع رئ حف ص

 25 ــن  ي ن األث ــوم  ي نتانياهــو،  ــن  بنيامي

ــه  في ــرف  ويعت واشــنطن،  ــي  ف آذار، 

ــوالن  ج ــي ال ــى أرا�ض ــرائيل عل ــيادة إس بس

وقعــه   ،1967 عــام  ــة  ل حت امل الســورية 

ي  ي العالم ى املسرح السيا�ض املدوي عل

ردود  جــاءت  إذ  الســوري؛  ــي  والوطن

ومســتنكرة   ورافضــة  ســريعة  الفعــل 

ــن  ي القوان ــف  يخال ــه  كون للقــرار، 

مــن  ــٌر  ي فكث ــى،  األول بالدرجــة  ــة  ي الدول

انتقــدوا  دول  ــة  خارجي ووزراء  رؤســاء 

ــوه. وأدان ــي  األمريك ــس  ي الرئ قــرار 

ــس  جل مل ــة  طارئ جلســٍة  ــي  وف هــذا 

آذار،   27 األربعــاء  ــوم  ي ُعقــدت  األمــن، 

وجــدت  ســوريا،  ــب  طل ــى  عل ــاًء  ن ب

 2 املتحــدة  ــات  الوالي
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رفض وطين ودويل واسع لقرار االعتراف بسيادة إسرائيل على اجلوالن املحتل
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ــى   إل عبورهــم  وتســهيل  وتجهيزهــم 

ــوم  ي ال ــى  تتجل الســوري...  الداخــل 

ــي  العك�ض العــّد  ــْدِء  َب  
ُ
حقيقــة ــع  جمي لل

ــاد(  جه وال ــورة  ث )ال ــى  إل الدعــوات  ــك  لتل

الشــعارات  منســوب  وانخفــاض 

ــم  الهزائ ــر  إث  
ً
خصوصــا األوهــام،  ــع  ي وب

ــم  بتنظي حقــت  ل ــي  ت ال ــة  ي امليدان

الفــرات،  شــرق  ــي  ف )داعــش(  ــة  الدول

ــه  ــي آخــر معاقل خاتمــة ف ــت ال ــث كان حي

ــوف  األل واستســام  الباغــوز،  بمــزارع 

ــوف مــن  حيه مــع عشــرات األل
َّ

مــن مســل

ــة  ا الديمقراطي ــم لقــوات ســوري ه ل عوائ

شــرق  مناطــق  لتدخــل  ــا،  ه وحلفائ

الســوري  الشــمال  وعمــوم  الفــرات 

ــا  ه
ُّ
ــى بمخاطــر، أقل ــدة حبل  جدي

ً
ــة مرحل

ــرات  ــام بتفجي ــا نائمــة للقي ــل خاي تفعي

وأدوات  ســبل  ــى  إل جــوء  والل ــة،  انتحاري

ــم صــوت،  ــاب منفــردة، كوات ــدة )ذئ جدي

وتســلل...  صفــات  انتحــال  ــاالت،  اغتي

ــق عمــل  ــك مــن طرائ ــى هنال ــا إل ــخ(، وم ال

ــر  التكفي قــوى  ــا  ه في ــْت  َرَع َب ــة(  )جهادي

ســوريا  ــي  ف ــس  ي ل الزمــن،  مــّر  ــى  عل

 
ً
وصــوال ــل  ب فحســب،  ومصــر  والعــراق 

وغيرهــا،  ــة  ي أوروب وعواصــم  مــدن  ــى  إل

الشــهادة،  ــي  ف ُحظــوة  ال ــق  تحقي ــة  بغي

ــا آخــرة،  ي ــي دن ــِد ف خل ــة ال ــى جن  إل
ً
طريقــا

وأمــا  ــم...  ه ب خاصــة  تفســيرات  وفــق 

ــة  آمن ــاٍة  وحي الســلم  إحــال  ــة  قضي

ســوريا  أرض  ــى  عل مشــترك  ــٍش  وعي

ــن  الوطــن، فهــذا شــأن دنيــوي فــان، ال ول

ــال!!! ب ال يشــغل 

ــدي  تراجي ــى  معط هكــذا  ــال  حي

ــى  الفو�ض بأخطــار  محفــوف  ــس،  ائ ب

ــة-  إقليمي ــدات  وأجن ــي،  األمن ــان  ت والفل

ــى  ــي وعل ف ــة ومتصارعــة  ــة متداخل ي دول

 ،
ً
خاصــة وشــمالها   ،

ً
عامــة ســوريا 

ــات  ــوى والفعالي ــة الق ــام كاف ــدر أم تتص

ــي  التاق ــام  مه ــة  جتمعي وامل السياســية 

ــك األخطــار  ل ت ــدرء  ل املشــترك،  والعمــل 

بصــرف  ــع  جمي ال ــاة  حي ــدد  ته ــي  ت ال

ــي  ــي أو القوم ن النظــر عــن االنتمــاء الدي

ــي  ف ــود  جه ال تضافــر  وإن  ــي،  واملناطق

ــد  جدي ــي ال إســناد مهمــة املبعــوث األمم

ــد  الب ونجاحــه،  بيدرســون،  الســيد 

ــق  تطوي ــي  ف  
ً
رئيســا  

َ
عامــا يشــكلَّ  وأن 

للســير  اإلرهــاب،  شــرور  ومكافحــة 

ــي  السيا�ض حــل  ال ــة  ي بعمل  
ً
ــا قدم

ــي هــذا الســياق  ــام؛ وف ي نحــو األم الســلم

إبقــاء  فــإن  بقــوة،  واملتداخــل  املتصــل 

ــن،  ــي عفري ــة ف حتل ــا امل ه ــى قوات ــا عل تركي

ــس  ل ــاب وجراب ب ــي إعــزاز وال ــه ف ل ومــن قب

ــة  العقب يشــكّل  ــب،  إدل ومحافظــة 

الســلم  إحــال  ــود  جه أمــام  األســاس 

ــط  حائ ال بعــرض  ويضــرب  ســوريا،  ــي  ف

ــدأ حســن  ــة ومب ي ــن الدول ي ــة القوان جمل

ــد  ــُش مــن جدي ِع ن ــر وي ِ
ّ
جــوار، كمــا يوف ال

ــة  والرعاي الدعــم  ومنصــات  مصــادر 

اإلرهــاب  قــوى  ــات  ي وفعال لنشــاط 

ــة. خفي ــا الظاهــرة وال ــري وأذرعه التكفي

ــع  جمي لل األفضــل  ــار  خي ال ــى  ليبق

ــة  ل حت امل ــا  ه لقوات ــا  تركي ــحب  س هــو 

ــة  الكراهي خطــاب  عــن  والكــف  ــك،  ل ت

مــن  وغيرهــم  ــرد  ـ
ُ

الك ضــد  واالســتعاء 

املنطقــة. وشــعوب  ــات  مكون

من أجل إحالل السلم... تتمة

ــة  ــي معــزل عــن بقي ــة نفســها ف األمريكي

ــم  ه في بمــا   ،/14/ ـــ  ال ــس  جل امل أعضــاء 

ــن  والذي خمــس،  ال ــة  ي األوروب ــدول  ال

ى قرار االعتراف. اعترضوا عل

ــة أكــدوا  ي ــدول العرب كمــا أن قــادة ال

ــان صــادر عــن اجتمــاع قمــة تونــس  ــي بي ف

ــوم  ي ــة،  ي العرب ــدول  ال جامعــة  ــس  جل مل

ــي  األميرك اإلعــان  أن   « ــى  عل آذار،   31

بســيادة  ــراف  باالعت صــدر  ــذي  ال

 
ً
ــا إعان ــر  ب يعت جــوالن،  ال ــى  عل إســرائيل 

ــة  ، ويعكــس حال
ً
 وموضوعــا

ً
 شــكا

ً
باطــا

ــي..  الدول ــون  القان ــى  عل خــروج  ال مــن 

ســورية  أرض  جــوالن  ال أن  ــن  مؤكدي

يتجــاوز«. أن  ألحــد  يحــق  وال  ــة  ل محت

الســوري،  ــد  الصعي ــى  وعل هــذا 

ــا  ه حكومــة الســورية ومندوب رفضــت ال

ــي  األمريك القــرار  املتحــدة  األمــم  ــدى  ل

ــه  ألن  
ً
ــا الغي ــه  واعتبرت ــه  ت وأدان ذاك 

ــدد  ه وي ــة  ي الدول ــن  ي للقوان ــف  »مخال

املنطقــة«. واســتقرار  أمــن 

ــت قــوى سياســية ســورية  كمــا أدان

قــرار  ــة  وثقافي ــة  اجتماعي ــات  ي وفعال

ــة  القيادي ــة  الهيئ ــا  ه بين مــن  ــراف،  االعت

الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــرأي العــام،  ــى ال ــان إل ي ــر ب ــي ســوريا، عب ف

ــه: في جــاء   ،2019/3/27 ــخ  بتاري

ــي   األمريك القــرار  هــذا  ))إن 

ــي  الدول ــون  القان مــع    
ً
ــا تمام يتناقــض 

ــى  عل بالقــوة  االســتياء  يحظــر  ــذي  ال

ــع  ــة أخــرى، وكذلــك مــع جمي ــي دول أرا�ض

ــة  الصل ذات  املتحــدة  األمــم  قــرارات 

ــن  كالقراري ــل،  حت امل جــوالن  ال بوضــع 

ــَر القــرار497  ب رقــم 242 و497. حيــث اعت

ــي  الدول األمــن  ــس  مجل عــن  الصــادر 

اإلجــراءات   ،19٨1 ديســمبر   17 ــخ  بتاري

وفــرض  جــوالن  ال ضــم  ــي  ف اإلســرائيلية 

ــة  )الغي ــه  ي عل اإلســرائيلية  الســيادة 

ــي(،  ــي دول ــر قانون أث أي  ــدون  وب ــة  وباطل

ــع  ــس  حقــوق اإلنســان التاب وأعــاد مجل

هــذا  ــى  عل ــد  التأكي املتحــدة  لألمــم 

ــي  ــدة، آخرهــا ف ــر قــرارات عدي املوقــف عب

ــدة  ــد تغري عي جــاري، ُب 22 مــارس/آذار ال

أن  ــى  عل ــد  بالتأكي ترامــب،  ــس  ي الرئ

بموجــب  ــة  ل محت جــوالن  ال ــة  )هضب

ــي(. الدول ــون  القان

ــي أحــادي  ــل هــذا القــرار األمريك
ّ
 يمث

ــة  ي الدول األســرة  عــن  بمعــزل  ــب  جان ال

 
ً
حــا واض  

ً
اســتهتارا املتحــدة،  واألمــم 

ومقــررات  ــي  الدول ــون  بالقان  
ً
ــرا وخطي

مــن   
ً
مجــددا ــي  عل وُي املتحــدة،  األمــم 

ــوق  ــة والتف حض
َ
ــوة امل ــة الق ــأن سياس ش

ــر  التوت حــّدة  مــن  ــد  ويزي العســكري، 

ال  ــك  ولذل املنطقــة،  ــي  ف والصراعــات 

مــن   
ً
ا شــيئ هــذا  ــي  األمريك القــرار  ــر  يغّي

ســورية  أرٌض  جــوالن  ال أّن  حقيقــة 

ــّي  أمريك قــرار  عــن   
ً
رغمــا ــة؛ 

ّ
ل محت

برفــض  ــل  قوب ــذي  وال ــب  جان ال أحــادي 

ــه مــن  ــي بمــا في جتمــع الدول عــام مــن امل

وإســرائيل،  املتحــدة  ــات  الوالي حلفــاء 

ــة  ي الدول ــة  ي القانون القــّوة  ــك  يمتل وال 

ــة   عــن القــرارات األممي
ً
ــا ــن يكــون بدي ول

الشــأن. هــذا  ــي  ف حــة  الواض

ــه  مّزقت  
ً
ــا وطن ســوريا  ــت  كان ــا 

ّ
ومل

 ،
ً
ومجتمعــا ــة  دول ــه،  وأنهكت حــرب  ال

ــى  عل ــر  املدّم ــف  العني الصــراع  جــّراء 

مــن  ــة  ي الدول والتدخــات  الســلطة 

الســنوات  خــال  وصــوب،  حــدب  كل 

ــة  بيــح للقــوى املهيمن ــه ال ُي املاضيــة، فإن

ــي األزمــة الســورية أن   والنافــذة ف
ً
ــا ي دول

ــا  ــورية وتمنحه ــي الس ــّرف باألرا�ض تتص

الطامعــة  الســوري،  جــوار  ال ــدول  ل

ــا  ه أراضي ــى  عل باالســتياء   
ً
ــا تاريخي

ــا بالقــوة واســتغال األزمــة  ه ي ــا إل ه وضّم

األطمــاع  ــك  ل ت ــق  لتحقي الســورية 

مختلفــة  ــع  ذرائ تحــت  ة  التوســعّي

ــدات  ــي مــن التهدي ــة األمــن القوم )حماي

مــن  الســوريّين  ــة  )حماي أو  ــة(  خارجي ال

الشــعب  )نصــرة  أو  النظــام(  بطــش 

ــتخدمها كل  ــي تس ــه( الت ــوري وثورت الس

غــرب  ــوب  جن ــي  )ف إســرائيل  ــة،  دول مــن 

ــي  ف ا(  ــي شــمال ســوري ــا )ف ســوريا( وتركي

ــي  لألرا�ض ــا  ه واحتال ــا  ه عدوان ــر  تبري

ــن  عفري كمــا  جــوالن،  فال الســورية. 

ــب،  وإدل ــاب  ب وال واعــزاز  ــس  ل وجراب

رغــم  ــة 
ّ
ل محت ســورية  ــي  أرا�ض ــى  تبق

واألدوات،  ــع  والذرائ الســياق  ــاف  اخت

ــة  حقيقــة التاريخي ــي مــن هــذه ال وال يلغ

ــي  ف ــا  وتركي إســرائيل  ــن 
ّ
تفن ــة  ي والقانون

ــة لاســتياء  ــج واهي ج ــع وح اختــاق ذرائ

وال  مجــاورة،  ة  ســورّي ــي  أرا�ض ــى  عل

إســرائيل  مــع  ــة  أمريكّي صفقــات 

حســاب  ــى  عل ــا  تركي مــع  ة  روســّي أو 

للشــعب  ــة  ت الثاب ــة  الوطني حقــوق  ال

ــن  ي القوان ــا  ه تكفل ــي  ت ال و  الســوري 

ــة.((. ي الدول ــق  ي واملواث

عن عفرين يف بلجيكا...رفض وطني ودولي... تتمة
مؤسسة ايزدينا

ــي  ف الكــردي  املعهــد  مــن  بدعــوة 
ــكا، وبمناســبة مــرور  جي بروكســل- بل
ــن،  ــي لعفري ــالل الترك ــى االحت ــام عل ع
ــا  ن ايزدي مؤسســة  مــن  ــق  فري ــى  التق
ــي  ــون برئاســة عل ــة زهــرة الزيت ومجل
ــن  ــن البرملانيي ــة م ــع مجموع ــو م عيس
ــي  ف ــي  املدن جتمــع  امل قــادة  وبعــض 
آذار،   19 ــاء  الثالث ــوم  ي بروكســل، 
ــاكات  ه حديــث عــن االنت حيــث جــرى ال
ــن. عفري منطقــة  ــا  له تتعــرض  ــي  الت

ــه  صفحت ــي  ف عيســو  وذكــر  هــذا 
ــا  قدمن  « ــوك:  ب ــس  الفي ــى  عل
ــر  تقري املشــاركين  للمســؤولين 
حــول  ــة  اإلنكليزي باللغــة  مفصــل 
كمــا  ــاكات  ه ت االن هــذه  طبيعــة 
مصــور  ــي  وثائق ــم  ه ي عل ــا  عرضن
ــر  ي الكث ــت  جعل دقيقــة   11 ــه  مدت
ــم  جرائ هــول  مــن  ــون  يتفاجئ ــم  ه من
ــات  جموع ــي وامل ــالل الترك ــوات االحت ق
ــش  جي ــم ال ــرف باس ــي تع ــة الت املتطرف
ــة  ــا ومجل ن حــر«. وأن مؤسســة ايزدي ال
ــص  بخال تتوجــه  ــون  الزيت زهــرة 
املعهــد  ــى  عل ــن  للقائمي الشــكر 
ــن،  حاضري ال ــن  ي وللبرملاني الكــردي 
ــي  الناشــط حســو هورم ــى  إل ــك  وكذل
ــي  ف ــن  ي االيزيدي مؤسســة  ــر  مدي

. ا ــد ن هول
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ــف  التحال ــي  ف ــكا  أمري مبعــوث  ــاك  روب

ــذكاري  ت ــي الســتار عــن النصــب ال الدول

ــي. تاريخ ــوٍم  ي ل  
ً
ــدا ي تخل

ــادة  القي ــان  ي ب ــدي  عب ــوم  وقــرأ مظل

ــة،  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات  العامــة 

ــل:  ــي مــن قب ــت كلمــات وبالتتال ــم ألقي ث

رئيســة  أحمــد  ــام  ه إل ــاك،  روب ــام  ي ول

ا  ســوري ــس  جل مل ــة  التنفيذي ــة  الهيئ

ــاش  املهب حامــد  ــد  عب ــة،  الديمقراطي

ــذي  ــس التنفي ــس املشــترك للمجل ي الرئ

ــة لشــمال وشــرق ســوريا؛  لــإلدارة الذاتي

ــة  الدول ــاء  ه ت ان ــى  عل أكــدوا  ــث  حي

اإلســامية املزعومــة وأن النضــال ضــد 

ــؤوا قــوات قســد  داعــش سيســتمر، وهن

االنتصــار،  ــذا  ه ب ــي  الدول ــف  والتحال

الشــهداء  ــي  أهال مــع  ــم  ه تضامن ــن  مبدي

العاجــل. الشــفاء  ــى  جرح لل ــن  ي ومتمن

م  قــدَّ الكلمــات،  مــن  ــاء  ه ت االن بعــد 

دروع  أحمــد،  ــوروز  ـ ن و  ــدي  عب ــوم  مظل

ــاك، فاروق  ــام روب ي ــكل مــن: ول ــة ل تذكاري

ــل  عوائ ــب  مكت عــن  ــة  بالنياب ــي  املا�ض

 - ــى  جرح ال ــن  ي ل املقات أحــد  الشــهداء، 

ــن،  ي واملصاب ــى  جرح ال مؤسســة  ــل  ممث

ــي  الداخل األمــن  قــوى  حســن-  قهرمــان 

حفــل  ال ــم  اختت ا.  ســوري شــمال  ــي  ف

االنتصــار  ــد  وتمجي حــار  ال ــق  بالتصفي

قســد. ــه  حققت ــذي  ال

ي: ي بيان قسد الرسم وقد جاء ف

رمــز  ــي  ان كوب معركــة  ــت  ))كان

ــة  ــة ضــد اإلرهــاب و بداي املقاومــة العاملي

بعــد  اآلن  نحــن  وهــا  داعــش.  الندحــار 

معــارك اســتمرت خمســة أعــوام نقــف 

ــة لداعــش  ي ــن الهزيمــة امليدان ــا لنعل هن

البشــرية. ــكل  ل ــي  ن العل ــا  ه تحدي و 

ــاه نتيجــة  نحــن فخــورون بمــا أنجزن

ــة  ــا ضــد داعــش والقاعــدة واملتمثل ن حرب

ــن نســمة مــن  ي ــا يقــارب 5 ماي بإنقــاذ م

ــكل  ب ا  ســوري شــرق  و  شــمال  ســكان 

ــر  ــن اإلرهــاب و تحري ــا مــن براث ه ات مكون

ــي الســورية  ــف كــم 2 مــن األرا�ض أل  52

ــة خطــر اإلرهــاب املهــدد للبشــرية. و إزال

الثمــن،  باهــظ  االنتصــار  هــذا  كان 

 
ً
ــف شــهيدا ــر مــن 11 أل ــى أكث ــث ارتق حي

كمــا  ــن،  ي ل مقات و  قــادة  ــا  ن قوات مــن 

ــا  هدف ــوا  كان ــن  ي ي مدن ــا  حاي ض ســقط 

مــن  ــر  أكث ــب  أصي كمــا  داعــش،  إلرهــاب 

ــات  ــا بجــراح و إصاب 21 ألــف مــن مقاتلين

ــة  حكومــة املركزي مســتديمة... ندعــو ال

حــوار  ــة ال ي ــل عمل ــى تفضي ــي دمشــق إل ف

ــى  إل ــة للوصــل  ي ــدء بخطــوات عمل ب ال و 

ــراف  االعت أســاس  ــى  عل ــي  سيا�ض حــل 

ــي شــمال  ف ــة  املنتخب ــة  ي الذات ــاإلدارات  ب

ــة  بخصوصي ــول  القب و  ا  ســوري شــرق 

ــة. الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

عــن  الكــف  ــى  إل ــا  تركي ندعــو  كمــا 

ــة  ي الداخل ا  ســوري شــؤون  ــي  ف التدخــل 

خــروج  ال و  باســتمرار  ــا  ه أمن ــد  تهدي و 

ــا  ه ــي مقدمت ف و  الســورية  ــي  األرا�ض مــن 

ــا  ن ــأن حرب ب ــام نؤكــد  خت ــي ال ف ــن..  عفري

ــى  حت ستســتمر  داعــش  إرهــاب  ضــد 

ــى  تحقيــق النصــر الكامــل و القضــاء عل

ــي...((. كل بشــكل  وجــوده 

إعــان  مــع  التفاعــل  وكان  هــذا 

ــث  حي  ،
ً
واســعا داعــش  ــى  عل االنتصــار 

وشاشــات  حــف  الص ــات  كبري أفــردت 

ــت  ن ال ومواقــع  ــة  العاملي التلفــزة 

مســاحات  ــي  االجتماع والتواصــل 

ــا  وبرامجه ــا  ه صفحات مــن  واســعة 

 
ً
مشــيدة ــه،  أهميت ومــدى  حــدث  ال ــذا  ه ل

ا قــوات قســد  ــي ســطرته ت بالبطــوالت ال

ــة الشــعب  وعمادهــا مــن وحــدات حماي

معظــم  ــق 
ّ
عل كمــا   ،YPG-YPJ ــرأة  وامل

ــن  ــى هــذا اإلنجــاز، مهنئي ــم عل قــادة العال

ــي  ــى االســتمرار ف ــن عل الشــعوب ومؤكدي

اإلرهــاب. ــة  محارب

ــر واآلراء املنشــورة  أجمعــت التقاري

ال  داعــش  ــم  تنظي خطــر  أن  ــى  عل

إنتاجــه  إعــادة  ــة  ي وإمكان  ،
ً
قائمــا ــزال  ي

مناطــق  ــي  وف أخــرى  بأشــكال  وتوســعه 

ــي  ت ال الظــروف  ألن  متوفــرة،  مختلفــة 

موجــودة. ــزال  ت ال  ــه  أنتجت

اإلدارة  ــه  ــي عقدت حف مؤتمــر ص ــي  ف

التابعــة  ــى  ــن عي�ض عي ــة  بناحي ــة  ي الذات

الفــرات،  شــرق  ي-  ســب كــري  ملقاطعــة 

ــة  لهيئ املشــترك  ــس  ي الرئ قــال  آذار،   25

ــة  ــزات الطبي ــة: »التجهي حــة والبيئ الص

ــي  قاطن بخصــوص  ــة  ي الذات ــإلدارة  ل

ــون  ــول بســيطة.. نحــن مقبل ه ــم ال مخي

تســاهم  ــذي  وال ــف  الصي فصــل  ــى  عل

ــاد الوضــع  ــة بازدي جوي ــه الظــروف ال في

األمــراض،  ــه  في ــر  وتكث  
ً
ســوءا ــي  الصح

تنتشــر  ــي  ت ال واللشــمانيا،  كالطاعــون 

ــي  وف الكثيفــة،  الســكانية  بالتجمعــات 

الصعــب  مــن  ســيكون  انتشــارها  حــال 

حســب  ــا«-  ه ي عل والقضــاء  ــا  ه مكافحت

أن  ــة  الوكال وذكــرت  هــاوار.  ــة  وكال

ــة لشــمال  املتحــدث باســم اإلدارة الذاتي

كشــف  ــي  أحم لقمــان  ا  ســوري وشــرق 

وصــل  ــم  مخي ــي  ف ــن  ي القاطن عــدد  ــأن  ب

ــئ،  ــازح والج ــن ن ي ــخص ب ــى /67/ ألــف ش إل

أدت  ســيئة   معيشــية 
ً
أوضاعــا ــون  يعان

ــات.  الصعوب مــن  ــر  ي الكث ــور  ظه ــى  إل

تقــرع  ــة  ي الذات اإلدارة  أن  ــى  إل وأشــار 

كل  وتضــع  بقــوة  خطــر  ال ناقــوس 

ا  مســؤولياته ــد  عن املســؤولة  ــات  جه ال

ــات  ــة، وتضــع الهيئ ــة واألخاقي القانوني

أن  ــث  حي مســؤولياتها،  أمــام  ــة  األممي

حــرب  ال ــاج  ت ن ــي  ه ــن  النازحي ــاة  معان

ــي  جتمــع الدول ــى اإلرهــاب ويتحمــل امل عل

واإلنســانية  السياســية  املســؤولية 

ــم  بتقدي ــي  أحم ــب  وطال ــم.  تجاهه

مســاعدات  م  ــة  ي الذات ــإلدارة  ل الدعــم 

ــازم  ال الدعــم  ــم  وتقدي إنســانية 

وإمــداده  ــم   خي امل مســاحة  لتوســيع 

ــة شــاملة أو  ــاه و إنشــاء نقــاط طبي باملي

ــى  ى بمــا يتناســب مــع عــدد املر�ض مشــف

قســم  اســتحداث  ــك  وكذل ــر،  ي الكب

ــن عــدد مــن  ــى تأمي للطــوارئ باإلضافــة إل

ــز، مــع  ــة التجهي ســيارات اإلســعاف كامل

ــي  ف ــي  الصح الصــرف  شــبكات  ــة  صيان

. ــم خي امل

ــدى  ــي داعــش ل ــا بالنســبة ملعتقل أم

ــب  ــي – حس ــب أحم ــة، طال اإلدارة الذاتي

ــم  ه ضمن ــا  رعاي ــا  ه ل ــي  ت ال ــدول  ال هــاوار، 

ــه لألســف  بضــرورة تســلمهم، وأشــار أن

ال توجد هنالك أية استجابة أو مبادرة 

ــي  جتمــع الدول ــي هــذا الصــدد، ودعــا امل ف

خاصــة  ــة  ي دول محكمــة  إنشــاء  ــى  إل

شــمال  ــي  ف داعــش  مرتزقــة  حاكمــة  مل

وشــرق ســوريا. ومن جهٍة أخرى ال يزال 

ــن  ي ــجناء واملعتقل ــر آالف مــن الس مصي

ــن  الذي ــزدي،  إي ــف  أل ــة  ثاث مــن  ــر  وأكث

.
ً
ــوال ــي حــوزة داعــش مجه ف ــوا  كان

ــادة  ــن ق ــة م ــائل تهنئ ــت رس ــد تتال وق

قــوات  ــى  إل ورؤســاء  ووزراء  عســكريين 

ــوم  مظل ــرال  جن ال وقائدهــا  »قســد« 

ــرال  جن  مــن ال
ٌ
ــا رســالة ه ــي، مــن بين ان كوب

ــة  ــادة املركزي ــد القي جوزيــف فوتيــل قائ

ــئ  »تنه ــه  بيان ــي  ف جــاء  إذ  ــة،  األمريكي

قــوات  ــة  األمريكي ــة  املركزي ــادة  القي

ــا املعركــة  ه ــة لقيادت ا الديمقراطي ســوري

ى  ُيســّم ــا  م ــى  عل القضــاء  ــي  ف ــة  ي ائ نه ال

داعــش«. خافــة 

ــي-  ــن شــيخ آل ــي الدي كمــا هنأهــا مح

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــة،  ــالٍة خاص ــر رس ــوريا عب ــي س ــردي ف الك

العامــة  ــادة  القي ــى  ))إل ــا:  نصه هــذا 

ــة...  الديمقراطي ســوريا  لقــوات 

ــرام،  واحت ــٍر  تقدي ــكل  ب نحييكــم 

ــي  ت ال ــة  ي امليدان نجاحاتكــم  ــن  ي مهنئ

ــوروز 2019 بكســر  ـ ن مــع شــعلة  جــت  ّوِ
ُ
ت

ي شرق الفرات،  شوكة تنظيم داعش ف

لكفاحكــم  ــة  املوفقي دوام  ــن  ي متمن

تســودها  ــاٍة  حي عــن   
ً
دفاعــا ــي  التاريخ

واملســاواة. ــة  حري وال الســلم  ــم  قي

ــي  ــدة الديمقراط باســم حــزب الوحـ

ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

مــن  ــع  جمي ول لكــم  ــا  ن ي ان ته ــه  في نكــّرر 

ــم  تنظي د  تمــدُّ دحــر  ــي  ف معكــم  وقــف 

مشــاريعه  وإفشــال  )داعــش(  ــة  الدول

بإجــال  نقــف  ــف،  التخل ــي  ف الغارقــة 

ــى  جرح الشــهداء وال ــوف  أل أســماء  أمــام 

ي ميادين املعارك،  الذين لوال تفانيهم ف

ــذي  ــا تحقــق النجــاح والنصــر، هــذا ال مل

ــات  مكون ــع  جمي ل  
ً
انتصــارا وبحــق  ــدُّ  َع ُي

ــاس  ن ال ــكل  ول ــل  ب الســوري،  الشــعب 

مســتقبل  ــى  إل ــن  التواقي ــم،  العال ــي  ف

ــاد  لاضطه ــه  في مــكان  ال  أفضــل، 

ــة...  القومي أو  ــن  الدي بســبب  ــل  والقت

ــرام االحت ــق  فائ ــول  بقب ــوا  وتفضل

23 آذار2019 ((.

ــة  التركي حكومــة  ال أن  يذكــر 

ــر  أكث أردوغــان  ــب  طي رجــب  ورئيســها 

االنتصــارات،  ــك  ل ت مــن   
ً
ــاِت غيظــا جه ال

مــن  ــر  ي الكث شــر 
ُ
ن املناســبة  ــذه  ه وب

عــن  ــق  ائ والوث واملقــاالت  ــر  التقاري

والدعــم  داعــش  ــم  تنظي مــع  ــا  ارتباطه

ــره  ولغي ــه  ل ــا  ه قّدمت ــذي  ال ي  اللوجســت

الســنوات  ــي  ف ــة  ي إرهاب تنظيمــات  مــن 

. بقة لســا ا

ــاج  ه ت االب ومظاهــر  املســيرات  أن  إال 

قــد  داعــش  ــى  عل القضــاء  بمناســبة 

وشــرق  شــمال  ــدات  ل وب مناطــق  ــت  عمَّ

ــدت الرئاســة املشــتركة 
َّ
ســوريا، كمــا قل

ــة  )أمين ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  جل مل

قــوات  ــادة  قي درار(  ــاض  ري و  عمــر 

ــا  ه  إلنجازات
ً
ــرا تقدي النصــر  ــدرع  ب قســد 

خــال  ــك  وذل جســام،  ال ــا  ه حيات وتض

ــي  ف ملقّرهــا  آذار،   30 الســبت  ــوم  ي ــارٍة  زي

الرقــة. ــف  ري

ســتقدمه  مــا  ــى  عل الرهــان  ــى  يبق

ــي  الدول ــف  والتحال ــة  ي الذات االدارة 

ــررة  ح ــة وامل ــق املنكوب ــك املناط ــي تل ألهال

ــة  وتنمي إعمــار  إعــادة  مــن  داعــش،  مــن 

ــات. ــول للتحدي بشــرية وغيرهــا مــن حل

سقوط الخالفة- الدولة... تتمة



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 306 /  آذار  2019 م - 2631ك قضايا وطنية4
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الســوري  ــي  امللتق ــم  اختت أن  بعــد 

منتصــف  ــي،  والثان األول  الســوري 

ــن  عي ــة  ن مدي ــي  ف 201٨م،  عــام  ــة  اي ونه

بتشــكيل  الرقــة،  محافظــة   – ــى  عي�ض

ــة  بغي اللقــاءات،  عقــد  متابعــة  ــة  جن ل

مشــتركة  ــة  وأرضي ــة  لرؤي الوصــول 

ــاء  لبن  
ً
ــدا تمهي الســورية  األزمــة  ــي  تنه

ــث،  ــى الثال ــدة، ُعقــد امللتق ســوريا جدي

ــي  ان كوب ــة  ن مدي ــي  ف آذار،   2٨-27 ــي  يوم

لشــمال  ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  مــن 

)مــن  شــعار  تحــت  ســوريا،  وشــرق 

ــع  ال نحــو  الســوري  ــي  االجتماع العقــد 

وبحضــور  ــد(،  جدي ال ــي  الديمقراط هــد 

ــل عــن قــوى وأحــزاب  ــة ممث ــر مــن مئ أكث

ونشــطاء  ــي  مدن مجتمــع  ومؤسســات 

 لدعــوٍة 
ً
ــة ــك تلبي ســوريين مســتقلين، ذل

ــة. الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل مــن 

حــول  النقاشــات  وجــرت  هــذا 

)ســلة  ــوان  بعن األول  ــن،  محوري

الســوري  الدســتور  ــادئ  ومب الدســتور 

)خارطــة  ــوان  بعن ــي  والثان األساســية( 

حــل األزمــة الســورية(،  وفــق  ــق ل الطري

ــة  جن الل قدمتهمــا  ــي  ت ال ــن  ي الورقت

ــى. للملتق ــة  التحضيري

ــان  ي ب ــى  امللتق عــن  وصــدر  هــذا 

ــارك  »ب ــه:  في جــاء  العــام،  ــرأي  ال ــى  إل

ا  ســوري قــوات  انتصــارات  ــة  بداي اللقــاء 

اتفــق  اإلرهــاب...  ــى  عل ــة  الديمقراطي

مــواد  وجــود  ضــرورة  ــى  عل جتمعــون  امل

دســتورية  وفــوق  أساســية  دســتورية 

ــد  جدي ال الســوري  للدســتور  ــة  محصن

ــة  جن الل ــا  ه ــي قدمت ت ال ــود  البن  
ً
ــا متضمن

املشــاركون،  ــاه  أغن ــا  وم ــة  التحضيري

ا  وســيادته ســوريا  وحــدة  يضمــن  بمــا 

ــي  ديمقراط ــي  سيا�ض نظــام  ــق  وتحقي

باهتمــام  ــة. وناقشــوا  لســوريا ال مركزي

ــة  ــروع اإلدارة الذاتي ــن مش ــة عاليي وجدي

ســوريا،  وشــرق  لشــمال  ــة  الديمقراطي

مــن  خــروج  لل  
ً
ــا هام  

ً
مشــروعا ــاره  باعتب

ــى  عل تعميمــه  يمكــن  الســورية  األزمــة 

كمــا  الســوري.  الوطــن  أرجــاء  كامــل 

ــق  طري خارطــة  ــأن  ب جتمعــون  امل ــن  ي ب

اجــراءات  مــن  ــف  تتأل الســوري  حــل  ال

ــية  ــات سياس ــن منطلق ــع م ــة تنب تمهيدي

مــن  اغناؤهــا  ــم  وت وردت  ــي  ت ال ب محــددة 

ــم  ــوار، يت ح ــي ال ــرت ف ــاركين وأق ــل املش قب

ــي لألزمــة  ــراق حقيق ــق اخت ــا تحقي وفقه

حــل  ال مســار  أســاس  ــى  عل الســورية 

ــة  األممي بالقــرارات  ــداًء  اهت ــي،  السيا�ض

ــي  ــرار األمم ــا الق ه ــي مقدمت ــة ف ذات الصل
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عــن  ــل  بدي ال  ــه  أن جتمعــون  امل أكــد 

ــي الــذي يضمــن مشــاركة  حــل السيا�ض ال

والقــوى  املعارضــة  األطــراف  ــع  جمي

ــة  ي العلمان ــة  الديمقراطي ــة  الوطني

تحقــق  ــة  جوهري تفــاوض  ــة  ي عمل ــي  ف

الســوري  واالســتقرار  والســام  األمــن 

ــي. والعالم ــي  واإلقليم

ــاء  ه ان ضــرورة  ــى  إل جتمعــون  امل دعــا 

كافــة االحتــاالت والتواجدات األجنبية 

 للســيادة 
ً
ى األرض الســورية تحقيقا عل

ــن  ــن عفري ــا م ه ــل تراب ــى كام ــورية عل الس

جــوالن  ال ــى  إل إســكندرون  ــواء  ل ــى  إل

قامــت  ــي  ت ال املناطــق  ــع  وجمي ــة  ل حت امل

ــد  ــق ألح . وال يح
ً
ــرا ــا مؤخ ــا باحتاله تركي

األرض  مــن  جــزء  أي  ضــم  أو  ــازل  التن

ــدول  ال مــن  ســواء  ــر  الغي ــى  إل الســورية 

أو  الســوري  ــف  املل ــي  ف ــرة  املؤث ــرى  الكب

ــة. وإقليمي ــة ســورية  ي أطــراف محل مــن 

جتمعون وبهدف تقوية  كما أكد امل

مــن  الســورية  املعارضــة  ــة  رؤي ــز  وتعزي

حــوارات الســورية  اطــاق سلســلة مــن ال

ــس ســوريا  ــى أن يتحــول مجل ــي إل تف�ض

ــي  وطن جــذب  مركــز  ــى  إل ــة  الديمقراطي

صــف  ــد  توحي ــي  ف يســاهم  ــي  ديمقراط

ــي  التفاو�ض املســار  ــادة  وقي املعارضــة 

والتحــول  ــر  ي التغي ــق  تحقي أجــل  مــن 

الشــامل.  جــذري  ال ــي  الديمقراط

أن  حاضــرون  ال خــّول  فقــد  هــذا  ــي  وف

موســعة  متابعــة  ــة  جن ول مســد  تعمــل 

حــوارات  وال اللقــاءات  ــف  تكثي ــى  عل

الســورية  ــة  الوطني املســتويات  ــى  عل

 
ً
ــا هادف ــة  والعاملي ــة  واإلقليمي ــة  ي والعرب

عــام.« ســوري  ــي  وطن مؤتمــر  عقــد  ــى  إل

ــب  املكت أصــدر  آذار  شــهر  خــال 

ــدة  الوحـ حــزب  ل ــن  عفري  – ــي  اإلعام

ــا  ه في رصــد  ــر،  تقاري خمــس  ــي(  )يكيت

ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن مــن  ــة  جمل

بمنطقــة  ــم  قائ هــو  مــا  وعــن  ــة  املرتكب

ــا  ه ل ــي  الترك ــال  االحت ظــل  ــي  ف ــن  عفري

حة  جهادية املســل جماعــات ال وانفــات ال

ــه. ل ــة  ي املوال

ــة ماحظــات  وقــد أبــدى املكتــب جمل

ــة  جن ــن ل ــادر ع ــر الص ــر األخي ــن التقري ع

ــة  املعني املســتقلة  ــة  ي الدول ــق  التحقي

ــي  الثان ــون  كان  31 ــي  ف املــؤرخ  بســوريا، 

ــاكات  ه ت ــة إغفــال ذكــر ان 2019، مــن ناحي

ــل حكومــة أنقــرة  ــب تحمي ــدة وتجن عدي

ــي  ف األوضــاع  مجمــل  عــن  املســؤولية 

 
ً
مذكــرة حــزب  ال نشــر  كمــا  ــن.  عفري

ــى  وأول املذكــور،  ــر  التقري حــول  مســهبة 

 
ً
 خاصــا

ً
ــا ــق اهتمام ــة التحقي جن ــب ل مكت

ملناقشــتها. اســتعداده  ــدى  وأب ــا،  ه ب

ــن:  عفري ــي-  االعام ــب  املكت وقــال 

إصــرار  مــدى  ــع  متاب أي  عــن  ــى  ُيخف » ال 

ــذ  تنفي متابعــة  ــى  عل أنقــرة  حكومــة 

تجــاه  ــة  ي العدائ ومشــاريعها  ــا  خططه

منطقــة  ــي  ف  
ً
خاصــة ســوريا،  ــي  ف ــرد  ـ

ُ
الك

جيشــها  ــل  قب مــن  ــة  ل حت امل ــن  عفري

ــك  ل ت أبرزهــا  201٨م،  آذار   1٨ ــذ  من

جتمــع  امل نســيج  ــد  تبدي ــى  إل ــي  ترم ــي  ت ال

ــدة  جدي ــع  طبائ وإضفــاء  جــذوره،  مــن 

وتطــرف  ــك  تتري مــن  املنطقــة،  ــى  عل

ــا  ه أهل إرادة  كســر  ــة  ومحاول ــي،  ن دي

ســرقات  عــن  ــع  وقائ وذكــر  ــم.«؛  ه وإذالل

واعتقــاالت  مداهمــات  ح،  مســل وســطو 

ــب،  تعذي ــل،  قت اختطــاف،  عشــوائية، 

ــك  وكذل باإلرهــاب،  ملفقــة  امــات  اته

ــف  تعري بطاقــات  ــع  وتوزي فــرض 

ــون  ت الزي ــجار  أش قطــع  ــخصية،  ش

ــة، اإلضــرار بحقــول  حراجي ــجار ال واألش

ــزارات  ــث بامل ــات، العب ــون واملزروع الزيت

ا،  ــار وســرقته ــا، البحــث عــن اآلث ه ب وتخري

ــر  ي تغي ــة،  ي مال وفــدى  ــاوى  أت فــرض 

ــان  ت ــي، فل ــع عــودة األهال ــي ومن ديموغراف

ــع  تروي ــن،  ي ي املدن ــن  ي ب ــرات  وتفجي ــي  أمن

ــكات  ل ممت ومصــادرة  ــن  ي اآلمن الســكان 

ــج  تزوي ــار  إجب ــم،  ه وترحيل البعــض 

حين، حــاالت اغتصــاب  الفتيــات للمســل

ــبات  ــاء مناس ــع إحي ــي، من ــرش جن�ض وتح

ــوم  ي ب االحتفــاء  وحظــر  آذار  ــاد  وأعي

العــام  خســائر  أن  ــى  إل وأشــار  ــوروز.؛  ـ ن

ــن  عفري ــي  ف ــوب  حب ال ملواســم  ــي  املا�ض

دوالر،  ــون  ي مل  /6/ مــن  ــر  بأكث قــدر 
ُ
ت

ــى مواســمهم  وأن املزارعــون قلقــون عل

القادمــة.

ــى  إل ــي  االعام ــب  املكت أشــار  كمــا 

اإلنســان  حقــوق  ــر  تقري ــي  ف ورد  مــا 

ــة  خارجي الســنوي الصــادر عــن وزارة ال

ــث  حدي ال  
ً
أيضــا ــه  وإغفال ــة،  األمريكي

اإلشــارة  وعــدم  ــدة  عدي ــاكات  ه ت ان عــن 

أنقــرة  حكومــة  مســؤولية  ــى  إل  
ً
صراحــة

. ــا ه عن

ــي  ــن ف ــي عفري ــى »يأمــل أهال وأكــد عل

تســليط  مــن  ــد  املزي خــارج  وال الداخــل 

وممارســة  ــم،  أوضاعه ــى  عل األضــواء 

ــة  التركي حكومــة  ال ــى  عل الضغــوط 

ووقــف  ــم  جرائ ال ردع  ــة  محاول ــي  ف

ــال  ــاء االحت ه ــى إن ــى خط ــاكات، عل ه ت االن

الســورية  ــة  الدول ــى  إل املنطقــة  وعــودة 

ــا.«. ه أبنائ إدارة  وتحــت 

عفرين حتت االحتالل: خسائر مواسم احلبوب 2018 أكثر من /6/ مليون دوالر... انتهاكات وجرائم ضد اإلنسانية
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ــى  بمناســبة الذكــرى الســنوية األول

ملنطقــة  ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــال  لاحت

مــن  ــد  العدي قيمــت 
ٌ
أ آذار،   1٨ ــن،  عفري

ــه-  ي كان ســريه  ــة  ن مدي ــي  فف األنشــطة، 

أعضــاء  مــن  العشــرات  وقــف  ــرة  جزي ال

ي أحزاب  ي( وممثل ــدة )يكيت حزب الوحـ

ــي  ف ــة  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل

حــزب،  ــري أمــام مقــّر ال اعتصــام جماهي

ــوا  ــون ورفع ــان الزيت ــوا أغص ــث حمل حي

ــجب  وتش ــال  باالحت ــدد  ن
ُ
ت ــات  الفت

ــي مقاومــة  ــه وتحي ــي حيال الصمــت الدول

YPG- ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي ــدات  وحـ

مســؤول  عيســو  ــس  إدري ــى  وألق  ،YPJ

ــا  ه في ــدد  ن  ،
ً
كلمــة حــزب  ال منظمــة 

مــن  ــه  عن ــج  ت ن ــا  وم ــي  الترك بالعــدوان 

ــاكات  ه ت ان ــكاب  وارت ــي  ديموغراف ــر  ي تغي

ــم  ه ــى تلبيت حضــور عل ــم، وشــكر ال وجرائ

للدعــوة. 

وقــف  ــك،  ديري ــي-  لك ــي  كرك ــي  وف

ــب حــزب  ــن أمــام مكت ي جمــٌع مــن املواطن

صمــت  ــق  دقائ خمــس  مــدة  ــدة  الوحـ

 
ً
ــدا وتندي الشــهداء  أرواح  ــى  عل  

ً
حــدادا

ــي. الترك ــال  باالحت

مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة وتلبي ــل،  ي أرب ــي  ف ــا  أم

العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة 

مــن  العشــرات  وقــف  ــدة،  الوحـ حــزب  ل

ــي  وممثل ــه  وأصدقائ حــزب  ال أعضــاء 

ــة  وطني ــخصيات  وش األحــزاب  بعــض 

ــة  املفوضي ــب  مكت أمــام  اعتصــام  ــي  ف

ــب  الترحي بعــد  املتحــدة.  لألمــم  ــا  ي العل

يوســف  محمــود  ــل  قب مــن  حضــور  بال

أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  والوقــوف 

ــى  ألق باملناســبة،  ــره  وتذكي الشــهداء، 

ــي  ف حــزب  ال ــل  ممث محمــد  محمــود 

عــن  ــا  ه في تحــدث   ،
ً
كلمــة ــم  ي اإلقل

ــي  ف ــة  املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن

ــدة  وحـ ضــرورات  ــى  إل  
ً
ــا الفت ــن،  عفري

ــور  الدكت ــى  ألق كمــا  الكــردي،  الصــف 

ــى  إل ــا  ه في تطــرق   ،
ً
كلمــة ــي  ب ن سربســت 

ــي  ف ــة  التركي ــة  الدول وأطمــاع  أهــداف 

الوجــود  ضــرب  ــي  ف ــة  ل املتمث املنطقــة، 

ــي  ت ال بعــد االنتصــارات   
ً
ــي، خاصــة الترك

ــة ضــد داعــش؛  ــا القــوات الكردي ه حققت

ــادة  قي مــن  وفــد  تقــدم  ــام  خت ال ــي  وف

حــزب  ال باســم  مذكــرة  م 
ّ
وســل املنظمــة 

األمــم  مفوضــة  ــب  مكت ــس  ي رئ ــى  إل

ــي  الدول جتمــع  امل ــا  ه في دعــت  املتحــدة، 

والتدخــل  مســؤولياته  تحمــل  ــى  إل

ــاكات  ه ت واالن ــم  جرائ ال لوقــف  الفــوري 

ــي  الترك ــل  حت امل خــروج  ــى  وإل ــة،  اليومي

ــن. عفري مــن  ــه  ومرتزقت

ــي  ف رســمية  شــكوى  ــم  تقدي

ــة ي الدول ــة  ي جنائ ال حكمــة  امل

منظمــة  مــن  مشــترك  وفــٌد  توجــه 

ــة  ــي( والهيئ ــدة )يكيت ــزب الوحـ ح ــا ل أورب

مــن   
ً
كا ضــم  ــة  الكردي ــة  ي القانون

املنظمــة،  مســؤول  ــم  إبراهي ــب  )حبي

ــوم  ي ــة(،  الهيئ عضــو  نعســو  حســين 

ــي  ــب املدع ــى مكت ــن 2019/3/1٨، إل ي ن األث

ــي  ــة ف ي ــة الدول ي جنائ العــام للمحكمــة ال

ــة، وقــّدم شــكوى  مدينــة الهــاي الهولندي

ــادات  وقي ــة  تركّي ــادات  قي ضــد  رســمية 

ــت  ارتكب ــي  ت ال حة  املســل جماعــات  ال

حــرب بحــق  ــم ال ــى جرائ ــى إل ــاكات ترق ه ت ان

ــق وملفــات  ائ  بوث
ً
ــن، مرفقــا ــي عفري أهال

مــن  الوفــد  اســتقبل  ــث  حي وصــور، 

متابعــة  ــى  عل ــد 
ّ

أك ــذي  ال ــب  املكت ــل  قب

مــع  التواصــل  واســتمرار  الشــكوى 

. الشــكوى  ــم  بتقدي ــة  ّي املعن ــات  جه ال

 بعــد أن انضــم 
ً
ــه الوفــد أيضــا وتوّج

ــو، لقمــان بيكــس(  ــد الســام ني ــه )عب إلي

ــة  خارجّي ــى وزارة ال حــزب، إل ــي ال أعضــاء ف

ــي اســتقباله الســّيدة  ــة، وكان ف الهولندّي

الشــرق  قســم  ــرة  مدي بوســمان  ــا  ايلين

م 
ّ
ــث ســل ــا، حي األوســط وشــمال أفريقي

ــة،  خارجّي ال ــر  وزي ــى  إل رســالة  الوفــد 

حــاد 
ّ
ــي االت ــة ف ــدا كدول ــا هولن ه ــب في يطال

ــو  النات ــف  حل ــي  ف وعضــو  ــي  األورب

ــاة  بمعان االهتمــام  ــي  ف دورهــا  بلعــب 

وقــف  ــي  ف واملســاعدة  ــن  عفري ــي  أهال

ــت  ــا قال ه ــاكات ضدهــم؛ ومــن جهت ه ت االن

ــا  ي وأملان ــدا  ن هول مــن  كل  أّن  بوســمان 

ــال وتدعوهــا  ــة احت ــا دول ــران تركي ب تعت

الكــرد  تجــاه  ــي  األخاق ــا  ه بواجب ــام  للقي

ــد،  ــى رســالة الوف ــت عل ن ــن، وأث ــي عفري ف

ــدت 
ّ

أك كمــا  املضمــون،  حــة  واض ــا  ه كون

ووعــدت  اللقــاء  ــذا  ه ب ســرورها  ــى  عل

ــر،  ــب مــع الســيد الوزي ــب لقــاء قري ي بترت

ــي  ف حــزب  ال ــي  ممثل إلشــراك  ى  وستســع

ــن  ــد م عق
ُ
ــي ت ــات الت ــاءات واالجتماع اللق

ــت  ب طال كمــا  الســوري،  الوضــع  أجــل 

ــع  ــة بجمي خارجّي ــد وزارة ال الوفــد بتزوي

.
ً
الحقــا تصــدر  قــد  ــي  ت ال ــق  ائ الوث

أعضــاء  مــن  العشــرات  ــع  تجّم كمــا 

حكمــة  ــى امل حــزب أمــام مبن وأصدقــاء ال

ــة  ــي وقفــة احتجاجّي ــة ف ّي ــة الدول ّي جنائ ال

ــة  التركّي ــة  الدول ــاكات  ه ت ان ــى  عل

وصــور  ــات  الفت ــن  رافعي ــا،  ه ومرتزقت

. ــرة معّب

ــي(  ــدة )يكيت الوحـ وُيذكــر أن حــزب 

ــا  أصدرت قــد  ــة  ي القانون ــة  والهيئ

مذكــرات  ــا  وقّدمت ــر  التقاري عشــرات 

ــة،  املعني ــة  ي الدول ــات  جه ال ــى  إل رســمية 

ــد  العدي ــي  ف وشــاركتا  ــا  قامت ــك  وكذل

ــات واألنشــطة، بخصــوص  ي الفعال مــن 

ــن  عفري منطقــة  ــي  ف ــة  املزري األوضــاع 

ــي. الترك ــال  االحت جــراء 

ــخ  بتاري حــزب  ال أصــدر  وقــد 

ــى  2019/3/15، بمناســبة مــرور عــام عل

ــى  إل  
ُ
ــا بيان ــن،  لعفري ــي  الترك ــال  االحت

ــه: في جــاء  العــام،  ــرأي  ال

ســلطة  ــى  عل ــى  م�ض عــاٍم  ))خــال 

ــت  انصب ــن،  عفري ــي  ف ــي  الترك ــال  االحت

ــب  تخري ــى  عل ــزال  ت وال  ــا  ه إدارت ــود  جه

ــة  التاريخي املنطقــة  ــم  معال ومحــو 

ــاج  ه ت ان مــع  ــوازي  ت ال ب ــة،  والثقافي

ــزاز،  ت واالب الضغــط  ــوف  صن وممارســة 

خطــف واالعتقــال  ــات ال ي ــا عمل ه بمــا في

ــب  ل ونه ــزَّ ُع ــن ال ــب بحــق املدنيي والتعذي

ــى  عل واالســتياء  ــم  ه وممتلكات ــم  ه أموال

ا  شــركائه ــدي  أي ب الســكنية،  ُدَوِرهــم 

ى  املســم حــّر  ال ــش  جي )ال ي  مســلح مــن 

مــن  ــوف  األل وعشــرات  ــي...(  بالوطن

وغيرهــا  الشــرقية  الغوطــة  ــري  جَّ مه

جــرى  ــن  الذي الســورية،  املناطــق  مــن 

ــن  ــي عفري ف  
ً
وإســكانهم قســرا ــم  ه توطين

ــة  مطي ــى  إل ــوا  ليتحول ــا،  ه ونواحي

ــا  عــة بخدمــة سياســات تركي وأدوات طّي

ى إحداث وتكريس  العدائية، الهادفة إل

املنطقــة  إفــراغ  ــر  عب ــي  ديموغراف ــر  ي تغي

ــن  ي ي األصل ا  ســكانه ــرد،  ـ
ُ

الك ــا  ه أهل مــن 

ــع،  جمي ال يعرفــه  كمــا  ــَدم،  ِق ال ــذ  من

ــرزق وســد  ــي قطــع مصــادر ال ــي ف وامل�ض

ــى  عل ــم  ه حمل ل ــم،  أمامه العمــل  ــواب  أب

أمــان  عــن   
ً
ــا بحث والتشــتت،  جــرة  اله

ــن. عفري عــن   
ً
ــدا بعي ــش  عي ولقمــة 

ــاكات  ه ت واالن ــع  الفظائ ــة  جمل إن 

ــن  ي ي املدن بحــق  ــة  املرتكب ــة  اليومي

ظــل  ــي  ف ــن  عفري منطقــة  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك

ــه،  جالــس التابعــة ل ــي وامل االحتــال الترك

ونشــر  ــك  التتري لسياســات  واعتمــاده 

ــض  ــري، وتحري ــادي التكفي جه ــر ال الفك

ــرد، وإقدامــه  ـ
ُ

الك ــي ضــد  الوســط العرب

ــف  املؤل ــي  النبات الغطــاء  حــرق  ــى  عل

ــجيرات  الش مــن  ــوف  األل عشــرات  مــن 

ــال  وجب مرتفعــات  ــي  ف ــجار  واألش

ــادرة  ن ال ــرة  املعّمِ ــك  ل ت وقطــع  ــن،  عفري

ــواع الســرو  أن ــد ب ــا، واإلضــرار املتعمَّ ه من

ــك  ل وت ــة،  الطبيعي ــات  والصنوبري

ــم  جرائ ــا  ه كل عقــود...  ــذ  من املزروعــة 

موصوفــة ال يمكــن وال يجــوز الســكوت 

. ــا ه عن

بهمــا  املشــبع  والتحامــل  حقــد  ال إن 

ــن  عفري أهــل  ــال  حي ــي  الترك ــل  حت امل

الفــرات،  شــرق  شــمال  ــرد  ـ
ُ

وك  ،
ً
خاصــة

ــه  بتطبيقات ــان  ي
َّ
يَتجل  ،

ً
عامــة وســوريا 

ــي  ونواح قــرى  كامــل  ــي  ف ــة  ي امليدان

مناطــق  مــن  وغيرهــا  ــن  عفري منطقــة 

 سياســاته 
ً
ــدا الســوري، مجّسِ الشــمال 

التوســعية،  ــة  ي العدوان
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ً
 واستهتارا

ً
ووجهه املعادي األكثر رعونة

ــة  ي الدول واألعــراف  ــم  القي بأبســط 

 – ســعت  ــا  لطامل ــي  ت وال واإلنســانية، 

)أخــوة  ــة  مقول وراء  ــي  ّفِ
َ

خ لَت ل ــا-  تركي

ــي(  القوم ــا  ه )أمن ـــ  ب ــذرع  ت وال ــن(  الدي

ــة  ومواصل ــة،  ب املري ــا  ه مآرب ــر  لتمري

الســوريين  وأحــوال  بدمــاء  املتاجــرة 

ــي ســنوات مــن عمــر األزمــة  ــى مــّر ثمان عل

ــا املتفجــرة. ه ــة وفصول ب
َّ

الســورية املرك

ــي  ــدة الديمقراط ــي حــزب الوحـ ــا ف ن إن

ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــات  والكيان القــوى  ــه  في نناشــد 

ــات  ــب والفعالي ــة النخ ــية وكاف السياس

الســورية،  ــة  حقوقي وال ــة  الثقافي

باتخــاذ  ــم  العال ــي  ف ــة  ي البرملان ــل  والكت

بحــق  واالســتنكار  ــة  اإلدان موقــف 

ــن  عفري ملنطقــة  ــي  الترك ــال  االحت

ــوري،  ــمال الس ــق الش ــن مناط ــا م وغيره

ــحب  س ــى  إل ــا  تركي حكومــة  ودعــوة 

ــي  نحي ــة،  ي الدول حدودهــا  ــى  إل ــا  ه قوات

واألنشــطة  ــود  جه ال كافــة  اســتمرار 

وأشــكال  ســبل  ــف  ومختل ــة  املبذول

ــة  املمكن االحتجــاج  ووقفــات  ــر  ي التعب

ــن  ي القوان وفــق  خــارج،  وال الداخــل  ــي  ف

 مــع 
ً
ــا ــك تضامن ــد، وذل ل ــي كل ب ــة ف املرعي

ي يومهم األســود 1٨ آذار،  ــرد عفرين ف ـ
ُ

ك

ــل  حت امل ــي  الترك ــش  جي ال دخــول  ــوم  ي

ــة.((. ي الغال ــم  ه ملدينت

ســوريا  ــس  مجل أصــدر   
ً
وأيضــا

املناســبة،  ــذه  ه ب ــا  بيان ــة  الديمقراطي

ــل  يقب ــم  »ل ــه:  في جــاء  آذار،   17 ــي  ف

ــه  ــة وقوات ي ــه املدن ــن وإدارت شــعب عفري

ــة  حماي وحــدات  مــن  العســكرية 

ــى  إل ــة  ن املدي بتســليم  ــرأة  وامل الشــعب 

نفســه  الوقــت  ــي  وف ــي،  الترك النظــام 

ــوا  يكون أن  ألنفســهم  يســمحوا  ــم  ل

ــاج النظــام املركــزي  ت ــي إعــادة ان ــا ف طرف

دعــوة  مــن  الرغــم  ــى  عل االســتبدادي؛ 

ــي  ــة ف ي ــإلدارة الذات ــذي ل ــس التنفي جل امل

ــي دمشــق  ــن أن تتحمــل الســلطة ف عفري

ــال  االحت مــع  وتتعامــل  ا  مســؤولياته

واملقاومــة  الســيادة  ــاب  ب مــن  ــي  الترك

ــة  جغرافي ال عــن  املشــترك  والدفــاع 

الشــعب  قــرار  كان  لقــد  الســورية.... 

ــن بمقاومــة  ــي عفري جتمــع واإلدارة ف وامل

ــتمر   اس
ً
ــا  تاريخي

ً
ــرارا ــي ق ــال الترك االحت

أنقــرة  ــا  ه في اســتخدمت   
ً
ــا يوم  5٨ ملــدة 

كافة أنواع الساح الثقيل و استعمال 

ــي مجلــس  ــا ف ن .... إن
ً
ــا ي حــّرم دول الســاح امل

ي الوقت  ا الديمقراطية “مســد” ف ســوري

ــي  ف العصــر  مقاومــة  ــه  في ــي  نحي ــذي  ال

بأشــد  ونســتنكر  ــن  ندي ــا  ن فإن ــن  عفري

ــي بحــق  ــم االحتــال الترك ــارات جرائ العب

ــة. كامل عــام  ــة  ل طي ــن  عفري

ــر  تحري دون  مــن  ــه  أن ب ونؤكــد 

ــون  ــى مشــهد 19 كان ــا إل ه ــن وعودت عفري

ــر 201٨ أي اليــوم الــذي ســبق  ــي يناي الثان

ومــن  ــا،  ه ي عل ــان  جب ال ــي  الترك جــوم  اله

ــة  التركي ــاالت  االحت كامــل  ــاء  ه إن دون 

ال  ــه  فإن األخــرى  الســورية  للمناطــق 

حديــث عــن حــل مســتدام  ــى ال يمكــن حت

األمــم  فــإن  هــذا  ــي  وف الســورية.  لألزمــة 

ــس  ومجل العامــة  ــة  جمعي وال املتحــدة 

ــي ومنظمــة حقــوق اإلنســان  األمــن الدول

جتمــع  وكافــة املنظمــات ومؤسســات امل

األوســط  والشــرق  ســوريا  ــي  ف ــي  املدن

األزمــة  بحــل  ــم  ت يه مــن  وكل  ــم  والعال

تتحمــل  أن   
ً
جميعــا مدعــّوة  الســورية 

ــاة عمــوم شــعب  ا تجــاه معان مســؤولياته

ــي  ف يحــدث  مــا  خــاص  وبشــكل  ســوريا 

خطــوات  اتخــاذ  ــم  ت ي وأن  ــن،  عفري

ــي  الترك ــال  االحت ــا  ه في ــي  تنه ســريعة 

ــم  ــم وتقديمه جرائ ــي ال ــبة مقترف ومحاس

ــي حــرب وبالضــد مــن  ــة كمجرم للعدال

اإلنســانية.«.

مرور عام على... تتمة

يوم املرأة العاملي... أنشطة ومعاِن
ــي  ــرأة العالم ــوم امل ي يعــدُّ االحتفــاء ب

ــه  خلفت ــذي  ال ــركام  ال وســط  آذار،   ٨

 
ً
أمــرا ســنوات،  ــذ  من ا  ســوري حــرب 

ــك  وذل فائقــة،  ــة  أهمي وذو   
ً
اســتثنائيا

ــي  ت ال ــي  املآ�ض ــك  ل وت ــات  العقب ــي  لتخط

ــي  ف  
ً
ــا عموم الســورية  ــرأة  امل ــت  أصاب

خــارج؛ وكان ملنظمــات حــزب  الداخــل وال

حوظــة  ــدة هــذا العــام إســهامات مل الوحـ

املناســبة. ــك  ل ت ــي  ف

ي سري كانيه ف

حــزب  ل ــرأة  امل منظمــة  أقامــت 

بدقيقــة  ــدأت  ب ــة،  ي احتفال ــدة  الوحـ

الشــهداء،  أرواح  ــى  عل  
ً
حــدادا صمــت 

ــي  ت ال ــرأة  امل منظمــة  كلمــة  قــراءة  تاهــا 

للمــرأة  ــادي  الري ــدور  ال ــى  عل ــت  ن أث

ــي  السيا�ض جــال  امل ــي  ف ســواًء   ، ــة  الكردي

ــي  نه
ُ
وأ ــي؛  االجتماع أو  العســكري  أو 

ــة فولكلوري شــعبية  ــكات  بدب النشــاط 

ي ي كوبان ف

حــزب  ل ــرأة  امل منظمــة  قامــت 

ــة  فــرق فولكلوري ــدة، وبمشــاركة  الوحـ

ــى  ــان مصطف ــرور( والفن ــي، ب ــار، يكيت )به

للمــرأة،  ــي  العالم ــوم  ي ال ــاء  بإحي حمــزو 

ــوم  ي غــزال،  ــل  ت ــة  قري ــع  ب ن موقــع  ــي  ف

ــن  أفي ألقــت  ــث  حي آذار؛   9 الســبت 

ــت  ــى كلمــة باســم املنظمــة، تحدث عي�ض

جتمــع  ــي امل ــرأة ف ــة دور امل ــا عــن أهمي ه في

ــع  جمي ــي  ف ــا  ه ل حــزب  ال ومســاندة 

ــى رشــيد شــعبان عضــو  جــاالت، وألق امل

ــأ  ، هن
ً
حــزب كلمــة ــة السياســية لل جن الل

ــى دورهــا   عل
ً
ــرأة بعيدهــا، مؤكــدا ــا امل ه في

ــاة.  حي ال مجــاالت  ــع  جمي ــي  ف حــوري  امل

حفــل  ــات ال ــون والفنان ــى الفنان وقــد أغن

ــة  الفوكلوري ــم  ه ورقصات ــم  ه ي بأغان

حضور،  جميلة، مع دبكات شعبية لل ال

ــم مقطوعــة مســرحية.  ــى تقدي  إل
ً
إضافــة

ــة  نئ ــع بطاقــات ته حفــل بتوزي ــى ال وانته

ــرة. معب

ي إقليم كردستان ف

حديقــة  ــي  ف آذار،   ٨ جمعــة  ال ــوم  ي

ــرأة  امل ــة  جن ل أقامــت  ــر،  ي بهول شــهندار 

دة احتفالية، حيث  ملنظمة حزب الوحـ

ــي رجــو  ــد الباق حفــل عب ــف ال رحــب عري

دقيقــة  للوقــوف  ودعاهــم  حضــور  بال

ــم ألقــت  ث ــى أرواح الشــهداء،  صمــت عل

ــة،  جن الل باســم  كلمــة  رشــوليك  ــة  أمين

ــر  ــرأة عب ــات امل حي ــا عــن تض ه ــت في تحدث

ــي األســرة  ــة ف ــرأة الكردي ــخ ودور امل التاري

ــس  وي تحــدث  ــه  ب جان ومــن  جتمــع.  وامل

ــي  حــزب ف ــى مســؤول منظمــة ال مصطف

ــى  إل ــا  ووقوفه ــرأة  امل دور  عــن  ــم  ي اإلقل

ــي  بأغان حفــل  ال ــي  وأغن الرجــل.  ــب  جان

قيمــة. ومســاهمات 

الســليمانية  فــرع  أقــام  كمــا 

ــدوة  ن آذار،   9 الســبت  مســاء  حــزب،  لل

ــا  ه ــا شــيرين عبــدو هنــأت في ه حاضــرت في

وأكــدت  ــن،  بيومه أجمــع  ــم  العال نســاء 

ــخ  التاري ــر  عب ــة  الكردي ــرأة  امل دور  ــى  عل

ســوريا،  ــي  ف ــات  حي تض مــن  قدمــت  ومــا 

ــرأة  امل ــه  ي تعان ــا  م ــى  عل ــب  للتغل ودعــت 

ضــرورة  ــى  عل  
ً
مؤكــدة ضغوطــات/  مــن 

ــي  السيا�ض ــرك  املعت ــي  ف ــرأة  امل مشــاركة 

. ــاة  حي ال مجــاالت  كافــة  ــي  وف

حسكة ي ال ف

ــدة  الوحـ حــزب  منظمــة  قامــت 

ــث  حي مقّرهــا،  ــي  ف املناســبة  ــاء  بإحي

وضــع  ــت  تناول ــرة،  معب كلمــات  ــت  ألقي

ــي  ت ال والظــروف  عــام  بشــكل  ــرأة  امل

ــة بشــكل خــاص،  ــرأة الكردي ــا امل ه مــرت ب

ــرأة. امل ضــد  ــف  العن ظاهــرة  ــك  وكذل

وكانــت هنــاك فقــرات غنائية وإلقاء 

مســرحية  ومقطوعــة  شــعرية  ــد  قصائ

ومســابقة أســئلة متنوعــة.

ي هولندا ف

ــد  عي ــدة  الوحـ حــزب  فــرع  ــى  أحي

ــوم األحــد 10  ــدا، ي ن ــي شــمال هول ــرأة ف امل

حفــل بدقيقــة صمــت  ــدأ ال ــث ب آذار، حي

كلمــات  ــت  لقي
ٌ
وأ الشــهداء،  أرواح  ــى  عل

ــاة  حي ال ــي  ف للمــرأة  ــام  ه ال ــدور  ال عــن 

وعــن  السياســية،  أو  ــة  االجتماعي

األطفــال  ــة  ي ترب ــي  ف األم  اللغــة  ــة  أهمي

ــراث الكــردي  ت ــى ال حفــاظ عل وضــرورة ال

ــورود  ال ــع  توزي ــم  وت ــراب.  االغت ــاد  ب ــي  ف

ــن  ي ــوف الهولندي ــى الســيدات والضي عل

أيضــا  ــّم  وت املناســبة  حضــروا  ــن  الذي

ووزعــت  لألطفــال  مســابقة  ــم  تنظي

ــم. ه ي عل ــا  الهداي

نفــوس  ــي  ف  
ً
حســرة ــق  خل مــا  ولكــن 

مــن  ــوا  يتمكن ــم  ل ــم  ه أن ــن،  عفري ــي  أهال

ــال. االحت ظــل  ــي  ف ــرأة  امل ــوم  ي ــاء  إحي
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نـوروز 2019... آالم وأفراح
عشــرات  مــدى  ــى  عل ــرد  ـ

ُ
الك ــاد  اعت

قاومــوا  ُي أن  ــم،  ه حيات مــن  القــرون 

ــم  ه ل ا  تســببه ــي  ت ال واآلالم  ــم  املظال

خون،  أعداؤهم، ال يستكينون وال يرض

ــاء  بإحي ــا  ه ويعززون ــم  ه إرادت ــون  يصقل

ــاة  حي ال بأوجــه  والتمســك  مناســباتهم 

البشــرية  حضــارة  ال ــاء  وإغن الكريمــة 

ــك  ل ت رأس  ــى  عل اإلنســانية؛  ــم  ه بنتاجات

ــذي  ال ــوروز«  ـ ن ــد  »عي كان  املناســبات 

ــوٍم  دشــنه البطــل كاوا حــداد بإشــراقة ي

لشــعوب  ــة  حري وال الســلم  مــن  ــد  جدي

. ملنطقــة ا

ــة  العصيب والظــروف  اآلالم  رغــم 

فقــد  ســوريا،  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ــا  ه ب يمــّر  ــي  ت ال

معظــم  ــي  ف العــام  هــذا  ــوروز  ـ ن ــوا  أحي

عــدا  ــي،  التاريخ وجودهــم  مناطــق 

ــر  ي ن تحــت  ــرزح  ت ــي  ت ال ــن  عفري منطقــة 

ــى  ــي ومرتزقتــه، وقــد انته االحتــال الترك

ذكــر.
ُ
ت مفجعــة  حــوادث  دون  ــد  العي

ي حلب ف

ــي  ح ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك أشــعل  أن  بعــد 

ــوروز،  ـ ــة ن ل الشــيخ مقصــود الشــموع لي

ــي(  ــدة )يكيت أقامــت منظمــة حــزب الوحـ

أعضــاء  مــن  جمــع  حضرهــا   
ً
ــة حفل

بإيقــاد  ــم،  ه ل وعوائ حــزب  ال وأصدقــاء 

ــي  أغان وقــع  ــى  عل ــكات  دب وعقــد  شــعلة 

ــم.  ه أدائ ــي  ف أبدعــوا  ــن  ي فنان وموســيقا 

 
ً
ــة حفــا ي ــار أقامــت االدارة الذات ه ن ــي ال وف

ــي،  ــي آخــر الح  بموقــع ف
ً
ــرا ي  كب

ً
ــا جماهيري

وســط  الئقــة،  ومراســم  ــة  فني ببرامــج 

ــاج. كمــا قامــت  ه ت أجــواء مــن الفــرح واالب

آخــر  ــري  جماهي حفــل  بإقامــة  اإلدارة 

عشــرات  حضــره  الشــهباء،  منطقــة  ــي  ف

ــن  النازحي ــن  عفري ــي  أهال مــن  اآلالف 

ــر  لتحري ــم  توقه ــى  عل أكــدوا  ــن  الذي

ــن. ي حتل امل مــن  ــم  ه منطقت

أقامــت  أخــرى  ــٍة  جه ومــن  هــذا 

ــوروز  ـ ن ــة  ل لي  
ً
حفــا ــي  التآخ ــة  جمعي

ــب،  حل  – شــيراتون  ــدق  بفن قاعــٍة  ــي  ف

الســلطات  مــن  رســمية  بموافقــة 

ــى  عل الكلمــات  ــه  في أكــدت  ختصــة،  امل

ــي الشــعوب. ــة تآخ ــوروز وأهمي ـ ــي ن معان

ي ي كوبان ف

ٍة بهيجة من إشعال النيران  بعد ليل

ــري  ــى جانــب حفــل جماهي والشــموع، وإل

ــار، أقامــت  ه ن ــي ال ــة ف ي ــه االدارة الذات أقامت

 
ً
ــدة حفــا حــزب الوحـ ــي ل ان منظمــة كوب

ــب  بالترحي اســتهل  ــة،  الغاب قــرب   
ً
ــرا ي كب

ــة،  ي حزب )وفــود  ــوف  والضي حضــور  بال

ــل  قب مــن  ــي(  مدن مجتمــع  ــات  ي فعال

ــى  ــي و مصطف ــل عط ــل )أم حف ــي ال عريف

ــت  ــة صم ــوف دقيق ــي( والوق ــد عط محم

نشــيد أي  ــد  الشــهداء وتردي أرواح  ــى  عل

رســالة  قــراءة  حفــل  ال ــل  تخل إذ  ــب،  رقي

ــث  حي ــة،  ي والعرب ــة  بالكردي ــوروز  ن

ــي،  دادال ــي  )صبح ــون  الفنان ــاه  أحي

ــوراز،  ب حســن  و  ــد  ي ول ســلمو،  عــادل 

ــة  فولكلوري وفــرق  حامــو(  ــس  ادري

ــى إلقــاء   إل
ً
ــرور(، إضافــة ــي، ب ــار، يكيت ه )ب

شــعرية. ــد  قصائ

جزيرة ي ال ف

ــرة  جزي ال ــدات  ل وب مــدن  معظــم 

ــى  إل ــي  لألهال  
ً
كثيفــا  

ً
خروجــا شــهدت 

ــد  العدي قيمــت 
ُ
وأ ــة،  خاب ال الطبيعــة 

ــة،  ي الذات اإلدارة  ــل  قب مــن  املســارح  مــن 

كمــا  ــة،  فولكلوري فــرق  ــى  إل  
ً
إضافــة

عــدة  ــدة  الوحـ حــزب  منظمــات  أقامــت 

ــا  برامجه ــدأت  ت اب ــة،  ي احتفال مراكــز 

دقيقــة  والوقــوف  ــب  رقي أي  بنشــيد 

ــي  ت وال الشــهداء،  أرواح  ــى  عل صمــت 

ــة  ــوروز بالكردي ـ تضمنــت قــراءة رســالة ن

ــة. ي لعرب وا

قــرب  ــة،  ي كان ســري  ــة  ن مدي ــي  فف

 
ً
موقع أصفر نجار )عين جبارة(، وتلبية

قّدمــت  حــزب،  ال منظمــة  مــن  لدعــوٍة 

 
ً
عروضــا ــة  الفولكلوري ــان  ميت فرقــة 

ــي  واألغان الرقــص  مــن  مختلفــة  ــة  فني

إلقــاء  ــا  ه ل تخل مســرحية،  ومقطوعــات 

ــد  قصائ وإلقــاء  حــزب  ال باســم  كلمــة 

والســرور  الفــرح  أجــواء  ــي  وف شــعرية، 

ــكان  امل نظافــة  ــى  عل حضــور  ال حافــظ 

مخطــط. عمــٍل  وفــق 

ي مدينة الدرباسية وف

ــح  ــى ضري حــزب إل حضــرت منظمــة ال

قــره  ــة  قري ــي  ف عمــر  اســماعيل  الراحــل 

ــوروز  ـ ن ــة  ل لي الشــموع  وأشــعلت  قــوي، 

ــه. ــورود علي ــح ووضعــت ال بجــوار الضري

ي ديريك ف

ــاء  حــزب بإحي ــك لل ــرة ديري قامــت دائ

ــة  قري طبيعــة  أحضــان  ــي  ف ــوروز  ـ ن

ــي  ف ــت  لقي
ُ
وأ ــان،  ي آل منطقــة  ــق-  ي

ّ
حل

حــزب،  حفــل كلمــة سياســية باســم ال ال

وقامــت فرقــة جارجــرا للفلكــور الكــردي 

ــاء  الغن مــن  ــا  عروضه ــم  بتقدي ــراث  ت وال

ــى  إل حضــر  وقــد  واملســرح،  والرقــص 

أحــزاب  مــن  وفــود  ــوف  الضي خيمــة 

ــم  اختت ــث  حي ــة،  ي الذات واإلدارة  ــة  كردي

حضــور  ال مــن  شــعبية  ــكات  بدب ــار  ه ن ال

بالغبطــة  ــم  ه قلوب ــأل  امت ــن  الذي

ــان.  واالمتن

ي ي القامشل ف

الشــموع  ــور  ن ب ــة  ن املدي ــت  ازدان

ــذه  ه وب ــوروز،  ـ ن بقــدوم  ــي  األهال ــاج  ه ت واب

ــوم األربعــاء 20 آذار، زار وفــٌد  املناســبة، ي

ــدة  الوحـ حــزب  ل قامشــلو  منظمــة  مــن 

ــوروز )ســليمان  ـ ــاد ن أضرحــة شــهداء أعي

ــرة  مقب ــي  ف 19٨6م  آدي-  ــن  أمي محمــد 

 200٨ ــة-  الثاث حمــدون  امل ــة،  محمقي

أضرحــة   
ً
وأيضــا ــة(  ي الهال ــرة  مقب ــي  ف

ــل  ي دل الشــهيد  مــزار  ــي  ف الشــهداء 

مــن  ــل  ي أكال ــث وضعــت  صاروخــان، حي

ــى  ألق كمــا  الشــموع،  وأشــعلت  ــورود  ال

ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  ــح  صال محمــد 

الشــهادة  ــي  ــى معان ــا عل ه في ركــز   ،
ً
كلمــة

ــي اســتقبال الوفــد  ــم، وكان ف ه والوفــاء ل

الشــهداء. ــي  أهال مــن  عــدٌد 

مــن  حشــٌد  تجمــع  ــة  الاذقي ــي  وف

ــوا  وأحي ــن،  زغري موقــع  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك

أحضــان  ــي  ف وســرور  بفــرح  عيدهــم 

ــكات  الدب وعقــدوا  ــة،  خاب ال الطبيعــة 

ــن  ــي، معبري ــى أنغــام املوســيقا واألغان عل

ــن  عفري ــي  اهال مــع  ــم  ه تضامن عــن 

ــي. الترك ــال  لاحت ــم  ه ت وإدان

خارج ي ال أما ف

ــم  ي إقل منظمــة  أقامــت  فقــد 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل كردســتان 

ــر،  ي هول قــرب  ــارة(  )هن موقــع  ــي  ف  
ً
ــة حفل

ــور  للفولكل ــون  يكب فرقــة  ــا  ه أغنت

ــب  الترحي مراســم  بعــد  الكــردي، 

ــا  ه في ــت  وألقي حضــور،  بال واالســتقبال 

ــب  ائ ن مشــايخ  ــى  مصطف مــن  كلمــات 

محمــد  ومحمــود  حــزب  ال ســكرتير 

ــى  ــا عل ــم، ركزت ي ــي االقل حــزب ف ــل ال ممث

ــن  ــي عفري ــى األوضــاع ف ــد وع ــي العي معان

شــعرية  ــد  قصائ ــت  ألقي كمــا  ــة،  ل حت امل

ــا  ي ــن )دن ي ــة مــن الفنان ومقطوعــات غنائي

ــان ويســو،  ــي، في ان و محمــود، أحمــد كوب

بكــر(. برفــان  الطفــل  ــو،  حب رودي 

أقيمــت  ــج  النروي مملكــة  ــي  وف

ســتافانكر،  ــة  ن مدي ــي  ف ــوروز  ـ ن ــة  حفل

ــة  كردي أحــزاب  مــن  مشــتركة  ــود  بجه

ــون  ت الزي ــة  وجمعي وكردســتانية 

ــا  أحي ــث  حي ــج،  النروي ــي  ف ــة  الكردي

ــيقا  ــام املوس ــى أنغ ــم عل ــور عيده حض ال

ــن  ي ــن فنان ــة م جميل ــة ال ــي الكردي واألغان

. ــن عي مبد

وأعضــاء  ــرد  ـ
ُ

الك مــن  عــدٌد  واجتمــع 

ــم  ه ل ــي« مــع عوائ ــدة »يكيت حــزب الوحـ ل

ي العاصمة الســودان، وأحيوا عيدهم  ف

ــي ســهرة ممتعــة. ف

ــة تجمــع  ي ــورغ األملان ــة هامب ن ــي مدي ف

Gerhat- ســاحة  ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك مــن  حشــٌد 

Hauptmann-Platz، مســاء األربعــاء 20 

ــر 
ُ

ك
َ

ذ
َ
ــى بإشــعال الشــموع وت آذار، واكتف

ومــرور  الشــهيدة  حلبجــة  مناســبات 

ي  ــى االحتــال الترك 8 عــام عل
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ــوروز،  ـ ن ــد  عي وقــدوم  ــن  عفري ملنطقــة 

صمــت  دقيقــة  حضــور  ال وقــف  ــث  حي

عــدة  ــت  وألقي الشــهداء،  أرواح  ــى  عل

املناســبات  ــي  بمعان لُتذكــر  كلمــات، 

ــان باســم الشــباب واملــرأة،  الثــاث، واثنت

وســماع  شــعرية  ــد  قصائ إلقــاء  مــع 

ــة. وطني ــي  أغان

ــا  ي أملان شــرق  فــرع  مــن  وبدعــوة 

ــاء  إلحي حشــٌد  تجمــع  ــدة،  الوحـ حــزب  ل

ــال  ــى االحت ــام عل ــرور ع ــوروز وم ـ ــد ن عي

ــن، مســاء األربعــاء  ــي ملنطقــة عفري الترك

ــن  ي برل ــة  بواب أمــام  ــك  وذل آذار،   20

Brandenburger Tor ، بحضور العديد 

مــن القنــوات اإلعاميــة، حيــث أشــعلت 

دقيقــة  حشــد  ال وتوقــف  الشــموع 

كمــا  الشــهداء،  أرواح  ــى  عل صمــت 

املناســبتين،  عــن  كلمــات  عــدة  ــت  ألقي

ــى  وأغن ــرة،  معب أغــاٍن  أصــوات  ــا  ه ت ل تخل

ــٍة  بباق األمســية  ــم  إبراهي كاوا  ــان  الفن

الشــهداء. ــل  لعوائ ــداة  مه أغــاٍن  مــن 

تقــد 
ُ
ا ــة،  ي األملان ــون  ب ــة  ن مدي ــي  وف

ســاحة  ــي  ف ــد  العي ــة  ل لي ــوروز  ـ ن شــعلة 

مــن  ــات  املئ بحضــور  ــس،  بات ماركــت 

ــا،  ه وأصدقائ ــة  الكردي ــة  ي جال ال ــاء  ن أب

حــزب  منظمــة  مــن  لدعــوة   
ً
ــة تلبي

ــة  والهيئ ياســا  ومركــز  ــدة  الوحـ

حفــل  ــدأ ال ــث ب ــة، حي ــة الكردي ي القانون

أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  بالوقــوف 

كلمــات،  عــدة  ــت  ألقي ــم  ث الشــهداء، 

ــي  ــت الدعــوة للتضامــن مــع أهال تضمن

ــا  ه ت ل وتخل ــة،  ل حت امل ــن  عفري منطقــة 

ــدة. عدي أغــان  ــم  تقدي

ــا  ي أملان بريمــن –  فــرع  مــن  وبدعــوة 

العشــرات  تجمــع  ــدة،  الوحـ حــزب  ل

رفعــوا  ــث  حي ــوروز،  ـ ن شــعلة  إليقــاد 

ــة  ــوف دقيق ــد الوق ــدة، وبع ــات عدي الفت

ــت  لقي
ُ
أ الشــهداء  أرواح  ــى  عل صمــٍت 

ــا  ه ت ل تخل املناســبة،  ــذه  ه ب كلمــات  عــدة 

ــة. أمــا  فقــرات غنائيــة وموســيقية جميل

ــا،  ه ذات ــة  ن املدي ــي  ف املقــام  ــوروز  ن حفــل 

بتاريخ 2019/3/24، فقد حضره حشــٌد 

ــان  األمل األصدقــاء  وبعــض  ــرد  ـ
ُ

الك مــن 

ــي  الديمقراط حــزب  )ال مــن  ووفــود 

ــس  جل ــي ســوريا، امل ــي الكــردي ف التقدم

ــة  ي ــة القانون ــي بريمــن، الهيئ ــدي ف االيزي

ــون  ــه الفنان ــة(، حيــث شــارك في الكوردي

ــن  هيفي ــن/،  /بانكي ــل  جمي )حكمــت 

ــن حســن، ميرخــاز  ــي، نصــر الدي ن عفري

عــروض  مــع  ــي(  برزنج شــيركو  ــي،  بك

ــا  ه ل تخل ــة،  الفولكلوري زوزان  لفرقــة 

ــي  معان ــى  عل رمــزت  كلمــات  عــدة  إلقــاء 

ــي وجــه قــوى  ــرد ف ـ
ُ

ــوروز ونضــاالت الك ـ ن

اإلرهــاب.

حــزب  منظمــة  مــن  وبدعــوة 

ــة  ي جال ال ــاء  ن أب مــن  احتشــد  الوحــدة، 

ــي  ف آذار   20 األربعــاء  مســاء  ــة  الكردي

مقاطعــة  عاصمــة  زاربروكــن  ــة  ن مدي

ــوروز  ــة ن ل ي ل ــة لاحتفــاء ب ي ــد األملان ن زارل

ــة، وبعــد  ل حت ــن امل والتضامــن مــع عفري

أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  الوقــوف 

ــة،  ــم املنظم ــة باس ــت كلم ــهداء ألقي الش

بأحــوال   
ً
ومذكــرة حضــور  بال  

ً
ــة مرحب

ــو  ــم عــرض فيدي ــام ت خت ــي ال ــن، وف عفري

ــال. االحت وبعــد  ــل  قب ــن  عفري عــن 

منظمــة  أقامــت  آيســن  ــة  ن مدي ــي  وف

ــدة  الوحـ حــزب  ل ــا  ي أملان ــوب  وجن غــرب 

حضــره  ــوروز،  ـ ن ــد  عي بمناســبة   
ً
حفــا

ــى  وإل آذار،   24 مســاء  ــر  غفي ــوٌر  جمه

ــن، قّدمــت فرقــة  ــن معروفي ي جانــب فنان

الرقــص  مــن  ــة  ل جمي لوحــات  زوزان 

الكــردي. ي  الشــعب

ي الدانمارك ف

ــي  ف ــة  الكردي ــة  ي جال ال ــت  احتفل

عــدد  ــي  ف ــوروز  ـ ن ــد  بعي الدانمــارك 

،هورســينس،  ــغ  )كولين ــا  ه مدن مــن 

ــة،  ــغ...(، بإشــراف جمعيــات مدني هيرنين

والرقــص،  ــاء  والغن الشــموع  وبإشــعال 

ــي  حضــور مأســاة أهال ــى ال دون أن ين�ض

اســتذكار  ــع  طاب ــى  طغ ــث  حي ــن،  عفري

ــة  ي احتفال ــى  عل ــن  عفري ــال  احت ــوم  ي

القائمــون  نظــم  إذ  ــغ،  هيرنين ــة  ن مدي

ــم  جرائ عــن   
ً
ــا وثائقي  

ً
فيلمــا ــا  ه ي عل

ــاة  معان مــن  ــا  رافقه ومــا  ــال،  االحت

. ــي ل لألها

ي هولندا ف

ــدة  حــزب الوحـ ــدا ل ن ــم فــرع هول
ّ
نظ

ــن  ت زي ــة  ن مدي ــي  ف ــوروز  ن ــة  ي احتفال

آذار،   21 ــس  خمي ال ــوم  ي ــة،  الهولندّي

ــة،  ــة الكردّي ي جال ــن ال ــز م ــور ممّي وبحض

صمــت  دقيقــة  بالوقــوف  ــدأت  ب ــث  حي

كلمــة  ــت  لقي
ُ
وأ الشــهداء  أرواح  ــى  عل

املناســبة  ــي  معان عــن  حــزب  ال باســم 

ــن،  عفري منطقــة  ــي  ف األوضــاع  وعــن 

ــون  الفنان ــة  ي االحتفال ــى  أغن ــث  حي

ــات  خب أومــري،  شــريف  ــو،  ن دي )هــوزان 

ــم،  ــز كري ــى، عزي تيفــور، دلوفــان مو�ض

ــك  وكذل ــم،  ه بإبداعات حمــو(  زهــرة 

ــور  للفولكل ــن  عفري فرقــة  بمشــاركة 

ــاء  ــور وإلق حض ــن ال ــكات م ــردي، ودب الك

شــعرية. ــد  قصائ

ــات  ي ــد مــن االحتفال يذكــر أن العدي

بمناســبة  ظمــت 
ُ
ن قــد  أخــرى  وأنشــطة 

جــر،  امله ــاد  وب الداخــل  ــي  ف ــوروز،  ـ ن

وســط مشــاعر مختلطــة، آالم وأفــراح، 

هــم  ــا  مل الســوريين،  ــرد  الكـ نفــوس  ــي  ف

اســتثنائية  ظــروف  ــي  ف يعيشــون 

. غطــة ضا

ي(  ــدة )يكيت هذا وتقدم حزب الوحـ

 « ــا:  ه في جــاء  رســمية،  ــة  نئ ته ببطاقــة 

ــوروز  ـ ن ــد  عي ــد  جدي ال ــوم  ي ال ــول  بحل

الكــردي  الشــعب  عمــوم  ــدى  ل ــارك  املب

ــم،  ــعوب العال ــن ش ــره م ــة وغي ــي املنطق ف

إشــعال  طقوســه  ــرز  أب مــن  ــذي  وال

ــي املرتفعــات وإيقــاد الشــموع  ــران ف ي ن ال

ــوم 20 آذار مســاًء مــن كل  ي ــوت  ــي البي ف

 21 ــي  التال ــوم  ي ال ــي  ف خــروج  وال عــام، 

نســاًء  ــه،  ب احتفــاًء  الطبيعــة  ــى  إل آذار 

 
ً
ــا تاريخي  

ً
ــرا ي تعب ــد،  ي ب  

ً
ــدا ي  

ً
ورجــاال

الســلم  ــى  إل اإلنســان  ــع 
ُّ
لتطل  

ً
متجــددا

 
ً
ــا محكوم جمــال،  ال وحــب  ــة  حري وال

 رغــم كل الصعــاب؛ يتقــدم 
ً
ــا باألمــل دوم

الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب 

ــى  ــه إليكــم وإل ي ان ا بأصــدق ته ــي ســوري ف

ــن  التواقي وكل  شــعبنا  ــات  ن وب ــاء  ن أب

مســتقبٍل  أجــل  مــن   
ً
معــا العمــل  ــى  إل

ــر،  والقه ــال  واالحت ــف  العن مــن  خــاٍل 

ــد  بعي ــع  جمي ال ــه  في يحتفــل  مســتقبٍل 

ــز واالضطهاد،   عــن التميي
ً
ــدا ــوروز بعي ـ ن

ــة«. القومي أو  ــن  الدي بســبب 

ــده،  ــأ الشــعب الكــردي بعي كمــا هن

الســورية  ــات  جه ال مــن  ــد  العدي

مشــاهير  ــم  ه من معروفــة،  ــخصيات  وش

الفــن )كاظــم الســاهر، رشــيد عســاف، 

ــه  أندري رضــا،  أيمــن  ياخــور،  باســم 

ــوع...(. قن محمــد  ســكاف، 

ــان  ــة بي ــار مواطن ي ــان مــن ت ي وصــدر ب

بتاريخ 20 آذار، جاء فيه: » تيار مواطنة 

ــم  والعال ســورية  كأحــرار  ــي  يحتف إذ 

ــاق  وانعت تحــرر  ــد  كعي ــوروز  ن ال ــد  بعي

مــن  يتقــدم  ــم،  والظل االســتبداد  مــن 

 
ً
مؤكــدا ــي  ان ه ت ال بأحــّر  الكــورد  ــا  ن أهل

ــادئ حقــوق  ــخ مــع كل مب الّراس وقوفــه 

ــر  تقري ــي  ف ــم  حقه ــا  ه في بمــا  اإلنســان 

ــي  ت ال األخــرى  حقــوق  ال وكامــل  ــر  املصي

ــرى  ــر الســنين، وي ــا الكــورد عب ه حــرم من

ــن  عفري ــي  ف ــا  ن أهل ــى  عل ــق  التضيي أن 

ــم مــن ممارســة  ــذي يمنعه ــا ال ومحيطه

 
ً
 ســافرا

ً
تســلطا يعــد  شــعائر االحتفــال 

واملدعومــة  النافــذة  القــوى  ــل  قب مــن 

 
ً
ــا ــة وضرب حتل ــة امل ــلطات التركي ــن الس م

ــذي  ــرق ال ي األخ ــوفين ــلوك الش ــن الس م

ــورة الكرامــة  ــات ث ــجم مــع أخاقي ال ينس

الســورية.« ــة  حري وال

نـوروز 2019... تتمة

      أمين رضا             كاظم الساهر                 محمد قنوع          أندريه سكاف              رشيد عساف            باسم ياخور

 »مشاهري الفن الذين أرسلوا برقيات تهنئة إىل املحتفلني بعيد نـوروز«



9الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 306 /  آذار  2019 م - 2631ك تقارير وأخبار

12 آذار يوم الشهيد الكردي... ذكرى مؤلمة
ا  ــي ســوري ــرد ف ـ

ُ
ــال الك ــب عــن ب ال يغي

ــى  ــن ســقطوا عل الذي ذكــرى شــهداؤهم 

 مــن 
ً
ــدءا ــة، آذار عــام 2004، ب حري درب ال

ــرة،  جزي ال مــدن  ــف  ومختل قامشــلو 

ــن  وعفري ــب  وحل ــي  ان بكوب  
ً
مــرورا

ودمشــق.

وآخــرون  الشــموع،  أشــعل  قســٌم 

ــى  إل  
ً
إضافــة الســوداء،  ــات  الراي رفعــوا 

ــل  ي ــارة أضرحــة الشــهداء ووضــع أكال زي

ــا. ه ي عل الزهــور 

آذار،   12 ــي،  ان كوب ــة  ن مدي ــي  فف

ــدة  الوحـ حــزب  منظمــة  شــاركت 

ــا  ه نظمت ــة  حواري ــدوٍة  ن ــي  ف ــي(  )يكيت

ــي  ف سياســية  أحــزاب  مــن  مجموعــة 

ــى  ــت النقاشــات عل ــة الفــرات، وكان صال

أربعــة محــاور رئيســية، األول: الشــرارة 

ــا  ه خال مــن  انطلقــت  ــي  ت ال ــى  األول

املعارضــة  عاقــة  ــي:  الثان االنتفاضــة، 

السياســية  حركــة  ال مــع  ــة  ي العرب

ــث:  حاضــر، الثال ــي وال ــي املا�ض ــة ف الكردي

ــة  ــو عضــو الهيئ ــى كن ــه مو�ض تحــدث في

دور  عــن  ــدة  الوحـ حــزب  ل ــة  القيادي

املشــترك  والعمــل  ــة  الكردي األحــزاب 

املكتســبات،  ــى  عل حفــاظ  ال وضــرورة 

ــرأة خــال  امل عــن )دور  فــكان  ــع  الراب ــا  أم

آفــا(. روج  ــورة  وث االنتفاضــة 

كردســتان  ــم  ي اقل منظمــة  وعقــدت 

ــدة، مســاء 12 آذار،  حــزب الوحـ العــراق ل

ــزب  ح ــب ال ــي مكت ــا ف ــدوات، إحداه ــع ن أرب

أمــام  الشــموع  إشــعال  مــع  ــل،  ي بأرب

ــة الســليمانية،  ن ــي مدي ــاث ف املكتــب، وث

 2004 أحــداث  عــن  ــث  حدي ال ــا  ه في ــم  ت

املســتجدات  وعــن  ــا  ه وتداعيات

حــزب  ــي ســوريا وموقــف ال السياســية ف

. ــا ه من

أمــام  الشــموع  إشــعال  ــم  ت كمــا 

ــه  ترب )قامشــلو،  ــي  ف حــزب  ال ــب  مكات

منطقــة  ولكــن  ــي(،  لك ــي  كرك ي،  ســب

ــاء  إحي مــن  محظــورة  ــت  كان ــن  عفري

. ســبة ملنا ا

دفاعًا عن عفرين، أنشطة عديدة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان 
كان  الســورية  األزمــة  ــة  بداي ــذ  من

اإلنســان  حقــوق  ل الســوري  املرصــد 

ــات  ــع الشــامل للوضــع الســوري، وب املتاب

عــن  ــار  لألخب  
ً
ــا عاملي  

ً
رئيســيا  

ً
مصــدرا

العــدوان  ــدء  ب ــذ  من  
ً
ــا الفت وكان  ســوريا، 

ــى اآلن  ــن وإل ــى منطقــة عفري ــي عل الترك

ــه  ي يول ــذي  ال خــاص  ال االهتمــام  مــدى 

ــر  ــي عبــد الرحمــن عب ــره رام املرصــد ومدي

ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت واالن ــع  الوقائ رصــد 

ــة  بمهني ــا  ــا، وبتوثيقه ه في ترتكــب  ــي  ت ال

واســع. نطــاق  ــى  عل ونشــرها 

ــن  ــد الرحم ــام عب ــهر آذار، ق ــال ش خ

 ،
ً
ــا ي أملان ــي  ف األنشــطة  مــن  ــد  بالعدي

ــن،  عفري ــي  ف األوضــاع  حــول   
ً
خصيصــا

ــا،  ه ي ــي تحــوط بأهال ــي الت ــاة واملآ�ض واملعان

ــة. املرتكب ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن وحــول 

ــة  املفوضي مــع:  لقــاءات  آذار،   6-5  =

ــس  مجل اإلنســان،  حقــوق  ل الســامية 

ــة  ي الدول ــة  ي اآلل اإلنســان،  حقــوق 

ــم  تقدي ــي  ف املســاهمة  ألجــل  ــق  للتحقي

ــن للمحاكمــات وأن يكــون ملــف  جرمي امل

ــي  ت ال األساســية  امللفــات  مــن  ــن  عفري

املرصــد. ــا  يقدمه

ي. = 12 آذار، لقاء مع االتحاد األوروب

ــة  املفوضي مــع  لقــاء  آذار،   20  =

وزارة  ــي  ف اإلنســان  حقــوق  ل العامــة 

ــع  ــك م ــن، وكذل ي ــة ببرل ي ــة األملان خارجي ال

لدعــم   
ً
ا ســعي ــك  وذل ــي،  األملان ــان  البرمل

ــي ســوريا،  ــة ف ــة والديني األقليــات القومي

السياســة  ــام  مه رأس  ــى  عل وليكــون 

ــة. ي األملان ــة  خارجي ال

ــات املعــرض  ي = 20 آذار، ضمــن فعال

ــغ  اليبزي ــة  ن مدي ــي  ف ــاب  للكت ــي  الدول

عــن  الدفــاع  ــة  جمعي أجــرت  ــة،  ي أألملان

ــد  عب ــي  رام مــع  لقــاًء  ــددة  امله الشــعوب 

 
ً
ــة ــوريا عام ــي س ــع ف ــول الوض ــن ح الرحم

خــاص. بشــكل  ــن  وعفري

العاصمــة  ــي  ف ــدوة  ـ ن آذار،   21  =

عــن  الرحمــن  ــد  عب ــي  ف تحــدث  ــن،  ي برل

ــن. عفري ــي  ف األوضــاع  مجمــل 

مــع  الرحمــن  ــد  عب لقــاء  آذار،   23  =

عــن  ــث  حدي  ،24 كردســتان  ــة  ي فضائ

ــي ومســائل أخــرى. ــر الديموغراف ي التغي

ــا  ه وفعاليات ــن  عفري ــي  أهال جــلَّ 

املرصــد  ــر  تقاري بشــغف  يتابعــون 

وأحاديــث ولقــاءات مديرهــا، كمــا يبدون 

ــه. ل ــرام  واالحت ــان  االمتن

 YNDK مشاركة في ذكرى تأسيس
زار بعــد ظهــر األحــد 24 آذار وفــد مــن 

ــب  املكت مقــّر  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــي  القوم االتحــاد  حــزب  ل ــي  السيا�ض

 )YNDK( ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

ــي مراســم  ــك للمشــاركة ف ــر, وذل ي ــي هول ف

الذكرى الرابعة والعشــرون لتأسيســه.

ــب  ــايخ نائ ــى مش ــد مصطف ــم الوف ض

محمــد  ومحمــود  حــزب  ال ســكرتير 

كردســتان  ــم  ي إقل ــي  ف حــزب  ال ــل  ممث

ــم  التنظي مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي و 

عضــو  رجــو  ــي  الباق ــد  وعب ــم  ي اإلقل ــي  ف

مــن  اســتقبلوا  ــث  حي املنظمــة،  ــادة  قي

ــكرتير العــام  ــوري الس ــور مخم ــل غف قب

ــي. السيا�ض ــه  مكتب وأعضــاء  لاتحــاد 

ــي  ان ه ت ال ــر  الزائ الوفــد  قــدم 

ــوروز  ـ ن ــاد  أعي بمناســبة  ــكات  والتبري

 
ً
ــا متمني االتحــاد,  تأســيس  وذكــرى 

ســبيل  ــي  ف التقــدم  مــن  ــد  املزي لاتحــاد 

ــه  وقضيت الكــردي  الشــعب  خدمــة 

. ــة  العادل

زيارة لمقر حزب اإلصالح التركماني
مــن  وفــد  زار  آذار،   2 الســبت  ــوم  ي

)محمــود  ضــم  ــدة  الوحـ حــزب  منظمــة 

ــى  حــزب و ويــس مصطف ــل ال محمــد ممث

ــة(، املقــّر املركــزي  ــة القيادي عضــو الهيئ

ــث  حي ــي،  التركمان اإلصــاح  حــزب  ل

حــزب  ال ــس  ي رئ ــل  قب مــن  اســتقبل 

ــي  قهوج ــى  من و  ــازركان  ب عبدالقــادر 

ــس  ي ــة لرئ ي ــة الثان ب ــس والنائ ي ــة الرئ ب ائ ن

كردســتان.  ــم  ي إقل ــان  برمل

الصديقــان  ــان  حزب ال اســتعرض 

ووضــع  العامــة  السياســية  األوضــاع 

األربعــة،  األجــزاء  ــي  ف كردســتان  شــعب 

ــا  تركي ــل  قب مــن  ــن  عفري ــال  احت أمــا 

أخــذ  التابعــة  حة  املســل ــل  والفصائ

واملناقشــة. ــداول  ت ال مــن  ــر  األكب ــز  حي ال

ــد  التأكي ــم  ت اللقــاء  ــام  خت ــي  ف

ــن  ي وتمت ــر  تطوي ــى  عل ــن  ي ب جان ال مــن 

ــة  ي الثنائ العاقــات 
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مشاركة في إحياء رحيل الخالد مال مصطفى البارزاني
ــم  مخي ــي  ف آذار،   1 جمعــة  ال ــوم  ي

ــن بالقــرب مــن أربيــل،  دارشــكران لاجئي

ــن  ــدي، بنكي ــاة فن حضــر وفــٌد ضــم )حي

مــن  ــن  وآخري ــي(  عل ــي  صبح محمــد، 

ــم كردســتان  ي ــم- منظمــة إقل خي فــرع امل

ــاء الذكــرى الســنوية  حــزب مراســم إحي ل

ــى  ــد مــا مصطف خال ــل ال ــن لرحي األربعي

ــي. البارزان

حزب،  كما شارك فرع الدانمارك لل

ــاء  ــي إحي ــى جانــب أحــزاب كردســتانية ف إل

آذار،   10 كوبنهاغــن  ــة  ن بمدي املناســبة، 

ــل  ممث ــا  كي ــي  عل محمــد  ــى  ألق ــث  حي

ودالالت  ــي  معان تضمــن   
ً
كلمــة حــزب  ال

ــم  بالقي التمســك  ــة  وأهمي املناســبة 

ــز  تمي ــي  ت ال ــة  حي التض ــة وروح  ي النضال

ــي  ــرورة التاق ــى ض ــد عل ــد، وأك خال ــا ال ه ب

جــزء  كل  ــي  ف الكــردي  الصــف  وحــدة  و 

دعــم  ــة  وأهمي كردســتان  أجــزاء  مــن 

ومســاندة األجــزاء األخــرى دون التدخــل 

البعــض. ــا  بعضه شــؤون  ــي  ف

منظمة سري كانيه تكّرم فرقة ميتان
ــه  ي 29 آذار، قامــت منظمــة ســري كان

ــان  ميت فرقــة  ــم  بتكري الوحــدة  حــزب  ل

ــا  نجاحه بعــد  الكــردي،  ــور  للفولكل

بنجــاح  العــام  هــذا  ــوروز  ن ــاء  إحي ــي  ف

ــو  ــرو عض ــن ب ــدث حس ــث تح ــق؛ حي وتأل

ــخ الفرقــة  حــزب عــن تاري ــرة ال ــة دائ هيئ

إذ  عــام،  ــن  ي ثاث مــدى  ــى  عل وجهودهــا 

ــا للماحقــة و التعذيــب  ه تعــرض أعضائ

ــجن. والس

نـدوة اللغة في حياة الشعوب
منظمــة  دهــوك-  ــة  منطقي عقــدت 

ــدوة  ن 15آذار،  ــي  ف ــدة،  الوحـ حــزب 

ــاة  ــي حي ــوان ) اللغــة ف ــة تحــت عن حواري

طاهــر  أحمــد  ــه  في تحــدث   ،) الشــعوب 

عــن:  حــزب  ال املنظمــة  ــادة  قي عضــو 

ــا، مراحــل نشــوء  ه ــة وأهميت ــف اللغ تعري

ــة،  ــور الكتاب ــا وظه ه اللغــة و خصوصيت

ــا، األحــرف  ه ــة و خصوصيت اللغــة الكردي

ــات  ي صوت مــع  ــجامها  وانس ــة  الاتيني

قواعدهــا. و  ــة  الكردي اللغــة 

نـدوة سياسية في بريمن األلمانية
ــة  جن الل ــو عضــو  أحمــد جت تحــدث 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل السياســية 

ــة  ن ــا فــرع مدي ه ــدوة سياســية نظمت ـ ــي ن ف

 30 الســبت  ــوم  ي ــة،  ي األملان بريمــن 

السياســية  األوضــاع  مجمــل  عــن  آذار، 

الكــردي  والوضــع  بســوريا  املتعلقــة 

ــد  تحت ــن  عفري ــي  ف يجــري  وعمــا  ــا،  ه في

حركــة  ال أن   
ً
مؤكــدا ــي،  الترك ــال  االحت

ــا  ــة، كم ــؤولية تاريخي ــام مس ــة أم الكردي

ــاء  ــن أعض ــور م حض ــئلة ال ــن أس ــاب ع أج

صــدر،  ــة  برحاب ــه  وأصدقائ حــزب  ال

ــي  الديمقراط حــزب  ال ــي  ممثل وقــّدم 

ــس  ــي ســوريا و مجل ــي الكــردي ف التقدم

- حــزب االتحــاد  ــي  القوم ــن  النهري ــت  ي ب

ــن  ي ت مداخل الســوري  ي  الســريان

. ــن ي مت قّي

زيارات في كوباني
ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد  زار 

ــة  جن الل عضــو  شــعبان  رشــيد  ضــم 

ــة  ــو الهيئ ــو عض ــى كن ــية ومو�ض السياس

ــن 4 آذار،  ي ن ــوم األث ــن، ي ــة وآخري القيادي

ــب  ومكت الفــرات  ــم  ي اقل ــادة  قي مقــّر 

ي الكردي الســوري،  حزب الديمقراط ال

ــور  أن ــل  مــن قب ــث اســتقبل بحفــاوة  حي

ــادة  قي ومــن  املقاطعــة  ــس  ي رئ مســلم 

ــث  حدي ال دار  ــث  حي الشــقيق،  حــزب  ال

املســتجدات  آخــر  عــن  ــن  اللقاءي ــي  ف

مــن  املقاطعــة  وأوضــاع  السياســية 

ــة. خدمي وال املعيشــية  ــة  الناحي

حــزب  ــب  مكت الوفــد  زار  كمــا 

ــوم  ي ــي،  ان كوب ــي  ف ــي  الديمقراط االتحــاد 

الثاثاء 5 آذار، حيث اســتقبل بحفاوة، 

املســتجدات  آخــر  عــن  ــث  حدي ال ــم  وت

ــي  ت ال ــات  حي والتض السياســية 

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــا  ه قدمت

ــي  ف الوضــع  وعــن  داعــش  ــة  محارب فــب 

. ــن ي عفر

رحيل درويش عزرو

ــدة  ــزب الوح ح ــا ل ــت منظمــة أورب نع

ــذي  ال عــزرو  ــش  دروي ــا  رفيقه ــي(  )يكيت

ــة الســبت 2019/3/23،  ل ــة لي ــه املني وافت

ــة  ــر نوب ــة ، إث ي ــة هانوفــر األملان ن ــي مدي ف

ــة. قلبي

ــدة  ل ب ــد  ي موال مــن  الراحــل 

ــي  بق ــن عــام 1959م،  كفرصفــرة- عفري

أربعــة  مــن  ــر  ألكث حــزب  ال صفــوف  ــي  ف

ــزم  ت املل املناضــل  ــال  مث كان  عقــود، 

ــه   لكرديت
ً
ــا ــة، وفي ــعبه العادل ــة ش بقضي

لرفاقــه.  
ً
ومخلصــا األم،  ــه  ولغت

رأســه  مســقط  ــى  إل ــه  جثمان وصــل 

ــرى  ث ال ــوارى  ي ل آذار،   27 األربعــاء  ــوم  ي

ــر  غفي جمــع  بحضــور  ــه،  مقبرت ــي  ف

ــي  ف رفاقــه  مــن  والعشــرات  ــي  األهال مــن 

. ل لنضــا ا

ــس  مجل للراحــل  ــم  أقي وقــد  هــذا 

ــا مــن قبــل أســرته ومجلــس  ي ــي أملان عــزاء ف

ــه. بلدت ــي  ف آخــر 

ــه،  حبي مل التعــازي  بأحــّر  نتقــدم 

ــان. جن ال واســع  للراحــل  ــى  ونتمن

رحيل فيصل حوتا- الحسكة
حــزب  ل حســكة  ال منظمــة  نعــت 

ــا  ــل حوت ــا فيص ــي( رفيقه ــدة )يكيت الوحـ

ــة  مفاجئ ــة  قلبي ــة  نوب ــر  اث ــي  توف ــذي  ال

.2019/3/25 ــن  ي ن األث ــاح  صب

ــه يكــون قــد فقــدت  ل ــت: »برحي وقال

 
ً
ــا وفي  

ً
مناضــا حســكة  ال منظمــة 

 
ً
ــاة شــعبه، وحريصا ــا أمتــه ومعان لقضاي

 
ً
ــه األم قــراءة ــم بلغت ــى ضــرورة التعل عل

ــه  ــب رفاق ــى جان ــل إل ــذي ناض ، وال
ً
ــة وكتاب

ــة وعزيمــة  ي ــة عال ي ــي وروح نضال بتفان

ــن«. ي ل ت ال 

ــواه  مث ــى  إل ــه  جثمان شــيع  وقــد  هــذا 

ــي  األهال مــن  حشــٍد  بحضــور  ــر  األخي

ــه. ومحبي ورفاقــه 

ــروح الراحــل الســكينة والســالم،  ل

ــازي. ــص التع ــه أخل ولذوي

ــو  النات ــف  وحل املتحــدة  لألمــم  العــام 

واألزهــر  ــكان  ي والفات ــي  األورب واالتحــاد 

مؤسســات  مــن  وغيرهــا  الشــريف 

ــم  ــي العال ــة ف ي ــة ومدن ومنظمــات حقوقي

.
ً
ــة قاطب

ــرون  ــه كثي ــاد ب  وأش
ً
ــا حوظ ــا كان مل وم

ــذي  ال واملســؤول  الســريع  األداء  هــو 

ــه رئيســة وزراء نيوزيلنــدا جاســيندا  أبدت

مــع  ــه  أعلنت ــذي  ال والتضامــن  أردرن، 

ــي أول  ف ــث شــاركت  ــا، حي حاي ــي الض أهال

آذار،   22 بعضهــم،  ــن  جثامي ل تشــييع 

ــخص  ش آالف  خمســة  نحــو  وقــادت  

ــزه  ن مت ــي  ف صمــت  ــي  دقيقت الوقــوف  ــي  ف

ــس  ــي تلب ــور، وه ن ــجد ال ــي أمــام مس هاغل

ــن  ي تأب ــوم  ي ــي  ف شــاركت  كمــا   ،
ً
أســودا

اآلذان  ــع  أذي ــث  حي آذار،   29 عــام،  ــي  وطن

أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف جمعــة  ال ــة  وخطب

ــالك  ــون امت ــر قان ي ــالد، وتعهــدت بتغي الب

قضــاء  أمــام  ــي  جان ال ومحاســبة  الســالح 

ــه  ي عــادل، إذ أن الشــرطة قــد قبضــت عل

عــام،   28 ــت  تاران ــون  برينت ي  )االســترال

ــى القضــاء  إل ــي متطــرف( وتقديمــه  يمين

.
ً
أصــوال

حــدث  ــون مــع ال تفاعــل النيوزيلندي

ــا  حاي الض ــي  أهال مــع  تعاطفهــم  ــدوا  وأب

ــك  بتل ــن  منددي ــة،  للكراهي ورفضهــم 

ــد  ل ب ــي  ف وقعــت  ــي  الت املروعــة  جريمــة  ال

ــط  حي امل ــي  ف يقــع  ــل،  وجمي آمــن  ي  ســياح

ــي  جان ال ــدة  ل ب ــي  أهال أن  كمــا  الهــادئ، 

غرافتون وأســرته األســترالية قد شــعروا 

ــة  جريمــة وباملهان بالصدمــة مــن هــول ال

مــن شــهرة ســيئة، حســب وســائل إعــالم 

ــدة. عدي

ــة  الدول إن  أردرن:  الرئيســة  ــت  وقال

ــن  الذي ــك  ألولئ ــي  املال الدعــم  ســتقدم 

أن  بعــد  يعولوهــم،  كان  مــن  فقــدوا 

ــه  وأن ــي،  إرهاب بعمــل  جريمــة  ال وصفــت 

ــي  ــه مــكان ف ــس ل ــر مســبوق، ولي ــف غي عن

ــدا. ن نيوزيل

مذبحة إرهابية... تتمة
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حي الشيخ مقصود في حلب 
نموذج للعيش المشترك... طموح في العودة إلى ترسيخ أجواء السلم والتطور المجتمعي

ــذ  من يســوده  ــذي  ال االنتعــاش  رغــم 

مقصــود  الشــيخ  ــي  ح ــي،  املا�ض ــف  الصي

ــة  ن الســيدة- Çiyayê Seydê(- مدي ــل  )جب

ــا  ه أعطت قمــة  ــى  عل يقــع  ــذي  ال ــب،  حل

ــه حواجــز  ب ــط  ــة اســتراتيجية ويحي أهمي

ــة  حلي ــة واإلدارة امل ــي الدول ــة مــن جانب أمني

موضــع  ــى  يبق ــة،  ب قري ــة  بيني بمســافات 

يتحســر  ــه  ي إل ــر  والزائ ــق  فائ اهتمــام 

ــى  ــي طــرأت عل ــرات الت ــى التغي ويحــزن عل

للمــوارد  كخــزان  ــة  االجتماعي ــه  بنيت

بســبب  ــة،  العامل ــدي  واألي البشــرية 

ــذ  من ســكانه  مــن  ــر  األكب القســم  جــرة  ه

خــراب  ال ــك  وكذل مضــت،  ســنوات  ســبع 

ــت املــال والعمــران  ــي أصاب خســائر الت وال

األعمــال  بفعــل  ــه،  في ــة  التحتي ــى  والبن

ــي ســياق األزمــة  ف ــا  ه حقت ــي ل ــة الت ي العدائ

املســتفحلة. الســورية 

هــذا  ــا  ه في شــهد  أعــواٍم،  عشــرات 

ــات  ي فعال ــة  الكردي ــة  األغلبي ذي  ــي  الح

ــرة،  ي ــة وسياســية ومناســبات كث اجتماعي

ــد  عي واحتفــاالت  آذار  أشــهر  ــي  ف  
ً
خاصــة

ــي  ــرد ف ـ
ُ

ــَور للك ل ــة، ممــا ب جماهيري ــوروز ال ـ ن

ــى جانــب حضورهــم   إل
ً
حوظــا  مل

ً
حلــب دورا

االقتصــادي.

لصــت 
ّ
ق وقعــت،  ــي  الت ــي  املآ�ض ولكــن 

ــف  أل  /20/ دون  مــا  ــى  إل ســكانه  أعــداد 

ــة  دامي أحــداث  ــه  في ووقعــت  نســمة، 

ــل  ــه مــن قب ي جــوم عل بســبب حصــاره واله

حة، مــن محيطــه  ــة مســل جماعــات جهادي

ــي أدت  والت ــي،  ي والغرب ي والشــمال الشــرق

ــى  وجرح شــهداء  ــا  حاي ض ســقوط  ــى  إل

لعشــرات. با

ــي  ــي للح حال ــى الوضــع ال للوقــوف عل

التقــت  ــع،  الوقائ مــن  ــد  املزي ومعرفــة 

ــس  رئي حمــو  ــدران  ب ــدة«  الوحـ ــدة  »جري

ــس  مجل ــب–  حل ــي  ف العالقــات  ــة  جن ل

ــه وســط  ــي مكتب ف ــة،  ســوريا الديمقراطي

باللقــاء،  ــب  رحَّ ــذي  وال مقصــود،  الشــيخ 

ــاء  أحي مــن  مقصــود  »الشــيخ  وقــال: 

ــة  الناحي مــن  ــر  ي تأث ــه  ول الرئيســية  ــب  حل

ــه  في ــش  يعي ــة،  واالجتماعي ــة  التنظيمي

ســريان  ــرد،  ـ
ُ

وك عــرب  ــدة،  عدي ــات  مكون

ــذ  من كان  كمــا  ــن،  ي وإيزدي ومســيحيين 

ــرة،  ــاء الفقي ــر مــن األحي ب تأسيســه... ويعت

أمورهــم  ــر  ي لتدب ــاس  ن ال ــه  في ى  يســع

ــر  ي ــة، إذ كان لألزمــة الســورية تأث ي حيات ال

نســبة  ــه  من نزحــت  ــث  حي ــه،  ي عل ــر  ي كب

ــة  ــي مرحل ف ــه أالف  ي إل جــأ  ل ــرة، ولكــن  ي كب

وخارجــه«. ــب  حل داخــل  مــن  الحقــة 

ــي،  الح ــي  ف ــاة  حي ال طبيعــة  وحــول 

هــام،  دور  ــي  للح »كان  حمــو:  أضــاف 

وتعاضــد  مشــترك  ــش  تعاي أســاس  ــى  عل

الظــروف،  ــك  أحل ــي  ف  
ً
ــاس عمومــا ن ال ــن  ي ب

وال  ســيئة  صراعــات  ــم  ه بين تكــن  ــم  ل

ــي  الح ــح  فأصب مســتعصية،  مشــاكل 

نفســه  ــي  يحم أن  واســتطاع   ،
ً
ــاال مث

ــل قــام  ــم يكــن خــارج األزمــة، ب ويتطــور، ول

ــم  بتنظي ــا  قمن ــث  حي ــوب؛  املطل ــدوره  ب

ــة  ــة، تعليمي حي ــة وص املؤسســات، خدمي

واقتصادية، حماية وأمن وإدارة؛ إذ قامت 

ــذ مــا  ــة اســتطاعت تنفي بدورهــا، فالبلدي

خدمــات للمجتمــع، رغــم أن  أمكــن مــن ال

ــرة، يحيــط  ــي كان ضمــن مــا يشــبه جزي الح

ــا  قّدمن ــون...  ي اإلرهاب حون  املســل ــا  ه ب

 «  :
ً
ــال قائ وأردف  ــة«.  ي ذات ــإدارة  ب أمكــن  مــا 

ــة،  ل عائ ــف  أل  22 ــي  حوال  
ً
ــا ي حال الســكان 

ــا  ــمة، ال تأتين ــف نس ــارب /80/ أل ــدده يق ع

اإلدارة  مــن  ســوى  إنســانية،  مســاعدات 

الســوري،  األحمــر  الهــالل  ومــن  ــة  ي الذات

مــن  ــن  النازحي ــا  ن إخوت اســتقبلنا  وقــد 

اإلمــكان،  قــدر  وســاعدناهم  ــن،  عفري

 
ً
ــا ي ي حال اإلنســان املتحــدة  األمــم  وبرنامــج 

ــي«. الح يشــمل  ال 

حمــو:  أجــاب  ــي  الصح جــال  امل ــي  ف

ــرات  بخب مســتوصف  بإنشــاء  ــا  »قمن

وقــٍت  ــي  ف متواضعــة،  ــات  وبإمكان ــة  ي محل

ــه قــد  ــة في ــاء والكــوادر الطبي معظــم األطب

ــوا، وتطــور هــذا املســتوصف ليكــون  رحل

ــد  خال الشــهيد  باســم  ى  مشــف ــة  بمثاب

اآلن  ــة  الطبي ــه  خدمات يقــدم  وهــو  فجــر، 

ــة  واألدوي  ،
ً
ــا مجان  

ً
ــا وأحيان ــة  رمزي بأجــور 

ــى  مبن ــي  ف ــك  وذل  ،
ً
ــا مجان ــى  تعط املتوفــرة 

الســابقة«. ياســين  ياســين  مدرســة 

ــم  ي والتعل ــة  ي الترب مجــال  ــي  ف أمــا 

جــال  ــى عــن هــذا امل ــم نتخل ــح حمــو: »ل أوض

ــات، وكانــت  ــذ البداي ــا من ــاه اهتمامن وأولين

 
ً
أيضــا حة  املســل جموعــات  امل بعــض 

ــا  معه وبالتنســيق  ــي،  الح ــي  ف متواجــدة 

مفتوحــة  ــت  ظل ــة،  الدول مؤسســات  ومــع 

ــر مــن /7/   أكث
ً
ــا ي رغــم كل الصعــاب؛ وحال

ــي  ف مــدارس  خمــس  ــادون  يرت ــب  طال أالف 

ــر  ــي آخ ــدة ف ــة واح ــود ومدرس ــيخ مقص الش

ــة  إعدادي مدرســة  ــا  ه بين األشــرفية،  ــي  ح

ــس  ــا تدري ــي جميعه ــم ف ت ــة، ي وأخــرى ثانوي

ــة بواقــع )3  ــة واللغــة الكردي ــاج الدول ه من

الطــالب،  ــع  جمي ل األســبوع(  ــي  ف حصــص 

أطفــال  ــاض  ري ــاك  وهن مشــتركة؛  ــإدارة  وب

ــة؛  الكردي باللغــة  خاصــة  ومدرســة   /2/

ــة  الدول ــي  موظف مــن  الكــوادر  مــن  قســم 

ــم... ه ب روات ــا  ن إدارت لهــم  تدفــع  ــن  واآلخري

ــب  أغل ــي  ف مغلقــة  املــدارس  ــت  كان بينمــا 

ــدات  األجن عــن  أبعدناهــا  إذ  ــاء،  األحي

مــع  ــم  قائ التنســيق  ــزال  والي السياســية، 

جــال«. امل هــذا  ــي  ف ــة  الدول

قــال  املتوفــرة  خدمــات  ال وعــن 

ــر  عب  
ً
ــا مجان قــدم 

ُ
ت الشــرب  ــاه  »مي حمــو: 

 - ــرات  ي أمب ــاء  الكهرب ونظــام  الشــبكة، 

ــاعات  ــي /7/ س ــد- حوال ــات التولي مجموع

ــه  ولكن اإلدارة  مــن  مدعــوم  بســعر  مســاًء 

املــازوت  مــادة  غــالء  بســبب   
ً
نســبيا غــال 

ــة،  الدول مــن  ــة  تغذي توجــد  ال  ــب،  حل ــي  ف

ــب  بحل ــاء  الكهرب شــركة  أقــوال  وحســب 

ــا  ه ي عل واملوافقــة  الدراســات  إعــداد  ــم  ت

ــة  ي ميزان لرصــد  بحاجــة  ــي  وه  ،
ً
رســميا

ــدء بإصــالح الشــبكات  ب ــة مــن أجــل ال ي مال

ــي  ــل ف ــي يعم ــف األر�ض ــا الهات ــا، أم ه ت وتغذي

ــل  ترحي ويجــري  فقــط...  األماكــن  بعــض 

وبانتظــام،  مســتمر  بشــكل  القمامــة 

ــزل  املن عــن  ســورية  ــرة  ي ل  /100/ برســم 

ــث  حي حــل،  امل عــن  ــرة  ي ل  /200/ و  الواحــد 

ــب  روات تدفــع  ــي  الح ــي  ف الشــعب  ــة  بلدي

ومســتلزمات  والعمــال  ــن  املوظفي

ال  ــب  حل ــة  ن مدي ــة  بلدي ولكــن  ــات،  ي اآلل

تنفــذ وعودهــا، وال ترســل ســيارات جمــع 

باصــات  توجــد  وال  ؛ 
ً
ــال ي قل إال  القمامــة 

ســرافيس  ــاك  هن ــل  ب ــي،  الداخل النقــل 

.» خاصــة

حمــو:  ــح  أوض ــن  التموي مجــال  ــي  وف

ــى  وعل األســعار  ــى  عل ــة  رقاب ــاك  »هن

املعروضــة  ــة  ي الغذائ واملــواد  ــع  البضائ

ــة  حي وص ســليمة  تكــون  ــث  بحي ــع  للبي

خمســة  وتوجــد  البشــري،  لالســتهالك 

قــدم 
ُ
ت ــث  حي ــز،  خب ال لصناعــة  أفــران 

ســتكمل 
ُ
وت ــن  الطحي مــن  ــة  كمي ــة  الدول

ــي  ــن مــن الســوق لك بشــراء اإلدارة للطحي

ــع  ي ب ــم  ت ي  
ً
وطبعــا الســكان،  ــع  جمي ــي  تكف

ــوزع  ــوم، وت ي املدع ــم ــعر الرس ــز بالس خب ال

ــراء  ــى الفق  عل
ً
ــا ــز مجان ــة خب /3/ أالف ربط

األحمــر  الهــالل  مســاعدات  مــن   
ً
ــا يومي

الســوري«.

ــاك  ــي مجــال اإلدارة قــال حمــو: »هن وف

ى تأمين الســكن  جنة العقود تشــرف عل ل

ــة  ملكي مــن  ــت  والتثب ــن  للمحتاجي

ــق  ي توث ــك  وكذل وإشــغالها،  العقــارات 

ــم  ــات... ويت ــق اإلقام ــم وثائ ــود وتنظي العق

ترخيــص الصيدليــات والعيادات الطبية 

شــكلنا  ــة  البداي ــي  وف األصــول...  حســب 

وأسســنا  الوجهــاء،  مــن  ــح  صل ــة  جن ل

ــن  ي ــة مــن حقوقي ــوان العدال فيمــا بعــد دي

ــذي  ال والعــرب،  الكــرد  مــن  ــن  مختصي

ــا واملشــاكل،  ــد مــن القضاي ــي العدي ــت ف يب

 
ً
ا  /30/ كومين

ً
باســتقاللية... وهناك أيضا

ــم  لتنظي مــرور  وشــرطة  ــة(  ي محل ــة  جن )ل

مداخــل  ــي  ف لألســايش  وحواجــز  الســير، 

ــه«. وضمن ــي  الح

ــا  ــي تعــرض له ــداءات الت ــال االعت وحي

جمات  ــح حمــو: »كانــت هنــاك ه ــي أوض الح

ــن،  ي اإلرهابي ــل  قب مــن  ــي  الح ــى  عل ــرة  ي كث

بمشــاركة  ولكــن  ــه،  ي عل االســتيالء  ألجــل 

مــن  ــة،  ي ذات ــة  حماي تأســيس  ــم  ت ــي  األهال

الشــعب  ــة  حماي وحــدات 

إعداد: روني شاكر
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نازحو عفرين يف قرى وخميمات الشهباء... حصار ومعاناة يومية

 
ً
ا سياســي الكــردي  نســيان  ــن  ي ب ــا  م

ــي  الدول جتمــع  امل ــي  وتنا�ض )األحــزاب( 

ـــ  ب ــة  ل واملتمث  
ً
ــا ي وقانون  

ً
ــا أخاقي

املنظمــات  ــه  في بمــا  املتحــدة(،  )األمــم 

األمومــة  بحقــوق  ــة  املعني ــات  والهيئ

ــة  واملفوضي )اليونيســيف(  ــة  والطفول

ــن(  ي حقــوق اإلنســان )الاجئ الســامية ل

ــي  ف خــاص  ال ــع  الطاب ذوات  واملنظمــات 

ــرو  جَّ مه ــش  يعي ــة،  ي اإلغاث جــاالت  امل

ــزوح-  ن ال مناطــق  ــي  ف  
ً
قســرا ــن  عفري

ــب. حل محافظــة  ي  شــمال

ــي  ملآ�ض ظهورهــم  أداروا  لقــد 

ــوا  خيمــات، كمــا كان ــي هــذه امل ــن ف النازحي

التزمــوا  ــا  عندم ــا  ه في لوجودهــم   
ً
ســببا

ــه  ــي واحتال ــاء الغــزو الترك ن الصمــت أث

ي  الســلم ــش  والتعاي الســام  ــة  ن ملدي

. ــن(  )عفري

ــدان  ــن األساســية للبل ي  حيــث القوان

ــي  ه حكومــات  ال ــر  ب تعت )الدســاتير( 

مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية 

ــى  ــن أو غيرهــم، حت ــا مــن نازحي ه مواطني

ــم،  نزوحه ــي  ف الســبب  ــي  ه ــت  كان ــو  ول

ــك  ــم تفعــل ذل وعندمــا ال تســتطيع أو ل

جتمــع  امل واجــب  مــن  ــح  فيصب  ،
ً
عمــدا

ــن  الذي ــن  النازحي ــة  حماي ــي  الدول

ــي   ف
ً
ــات األشــد ضعفــا ــرون مــن الفئ ب عت ُي

ــي مخيمــات  ــم، وهــذا مــا ال نجــده ف العال

ال  أو  ــم،  نزوحه ومناطــق  ــن  ي العفريني

ــك، ســواء  ــوا ذل ــون أن يفعل ــد املعني يري

لألمــم  تابعــة  منظمــات  أو   
ً
دوال ــت  أكان

املتحــدة. 
ً
ا  : إداري

ً
أوال

ــدات  ل وب مناطــق  ــي  ه الشــهباء 

ــارة  عب  
ً
ــا ي وحال ي،  الشــمال ــب  حل ــف  ري

ــن،  عفري ــم  ي إلقل تابعــة  مقاطعــة  عــن 

ــا  ــل رفعــت(، وتتبعه مركزهــا منطقــة )ت

)أحــرص،  مــن  كل  ــي  وه ــي  نواح ــاث  ث

ــي  ــع هــذه النواح تب ــا(، وت اي ــن، كفرن فافي

مجموعة من القرى والبلدات الواقعة 

املقاطعــة،  هــذه  ــة  جغرافي ضمــن 

ــة الصــادرة  بموجــب التقســيمات اإلداري

عن فيدرالية الشمال السوري )اإلدارة 

.  2017 لعــام   ) ــة  ي الذات

نشــوء  وســبب  ــخ  تاري  :
ً
ــا ي ثان

ت  خيمــا مل ا

عقــب   201٨ آذار  شــهر  أواخــر  ــذ  من

ملقاطعــة  ــا  ه ومرتزقت ــا  تركي ــال  احت

ــة  ــادرت اإلدارة الذاتي ــة، ب ــن الكردي عفري

عــدة  إنشــاء  ــى  إل جلة  مســتع بصــورة 

ــواء  إلي الشــهباء  مقاطعــة  ــي  ف مخيمــات 

ــن مــن قصــف القــوات  ــن الفاري النازحي

التابعــة  حة  املســل ــل  والفصائ ــة  التركي

ــا. ه ل

خيمات  : عدد امل
ً
ثالثا

ــي للمخيمــات ضمــن  العــدد اإلجمال

ــى  مقاطعــة  الشــهباء خمســة موزعــة عل

ــي:  ــكل التال الش

ــر  دي ــدة  ل ب مــن  بالقــرب  ــم  مخي  )1

ــراف  ــت إش ــم، وكان تح ــو قدي ــال، وه جم

ــي  حوال ــا  ه يقطن واآلن  ــة،  ي الذات اإلدارة 

 )700( ــى  عل ــد  يزي ــا  م أي  ــة،  ل عائ  )120(

. نســمة

)برخــدان  املقاومــة  ــم  مخي  )2

أواخــر  ــي  ف إنشــائه  ــم  ت  ،)Berxwedan

ــى  األول حطــة  امل وكان   ،201٨ أذار  شــهر 

ــن(،  ــي )للعفريني جماع ــزوح ال ن ــة ال لكارث

ــا  ه ــن(، وفي ــة فافي يقــع بالقــرب مــن )ناحي

ــر  أكث ــا  ه يقطن خيمــة،   )٨50( مــن  ــر  اكث

نســمة.  )  4000( مــن 

 )Serdem ــم العصــر )ســردم 3( مخي

سوســين،  ــل  ت ــة  قري مــن  بالقــرب  يقــع 

ــا  ه يقطن خيمــة،   )٨00( مــن  ــر  أكث ــا  ه في

. نســمة  مــن)4000(  ــر  أكث

يقــع   )Veger( العــودة  ــم  مخي  )4

ــر  أكث ــا  ه في ــارة،  الزي ــة  قري مــن  بالقــرب 

مــن  ــر  أكث ــا  ه يقطن خيمــة،   )150( مــن 

)120( عائلة ، أي أكثر من )900( نسمة، 

بشــكل  يتوســع  ــم  خي امل هــذا  أن  إال 

جــدد  ال ــن  النازحي لتوافــد   
ً
نظــرا ــي،  يوم

املمارســات  نتيجــة  ــن،  داخــل عفري مــن 

ــن  ــة م ج ــتمرة واملمنه ــات املس والضغوط

ي  ومرتزقتها،  قبل قوات االحتال الترك

ــي  ف ــي  ديمغراف ــر  ي تغي إحــداث  ــدف  به

املرتزقــة  ــل  عوائ وإســكان  املنطقــة، 

ــن.  ي ي األصل الســكان  محــل 

ــن )Efrîn( مخصــص  5( مخيــم عفري

اتخــذوا  ــن  الذي ــاط(  )القرب لإلخــوة 

ــرة  فت خــال  ــم  ه ل  
ً
مقــرا ــن  عفري مــن 

األمــان  ــث  حي ــة،  ي الذات اإلدارة  ســلطة 

ســنوات   4 مــدار  ــى  عل واالســتقرار 

ــى  عل املفــروض  حصــار  ال مــن  بالرغــم 

وجــاء   ، ــي  الترك ــال  االحت ــل  قب ــن  عفري

ــى  ــاء عل ن ــم ب ــاص به ــم خ ــى مخي ــم إل فرزه

خيمــة   )100( مــن  ــر  أكث ــه  وفي ــم،  ه ب طل

نســمة.  )600( مــن  ــر  أكث ــا  ه يقطن

ي النازحين  : إجمال
ً
رابعا

ــن  ــي للنازحي ــدد اإلجمال ــغ الع ل ــد ب لق

ــذ  من الشــهباء  مقاطعــة  ــى  إل ــن  الوافدي

ــن  ــي ملقاطعــة عفري ــال الترك ــدء االحت ب

حســب  نســمة  ــف  أل  )250( مــن  ــر   أكث

اإلنســان  حقــوق  ل الســوري  املرصــد 

ــة املشــرفة  الشــؤون االجتماعي ــة  جن ول

قــد  العــدد  هــذا  أن  إال  خيمــات،  امل ــى  عل

مــن  البعــض  مغــادرة  نتيجــة  انخفــض 

ــن، حلب  ــن باتجــاه كل مــن عفري النازحي

ــرة، كردســتان العــراق،  جزي ، دمشــق ال

آذار  شــهري  خــال  هــذا  كل  ــا؛  أورب

حكومــة  ــث منعــت ال ونيســان 201٨، حي

ــة  ن مدي ــى  إل ــن  النازحي دخــول  الســورية 

ــن  عفري ــي  أهال ــب  أغل أن  )علمــا  ــب  حل

ومحــات  ــازل  من مــن  عقــارات  يملكــون 

القــوات  منعــت  ــك  وكذل ــب(  حل ــي  ف

عــودة  حة  املســل جماعــات  وال ــة  التركي

ــن،  عفري منطقــة  داخــل  ــى  إل ــن  النازحي

ــة.  ي العدائ مشــاريعها  ــذ  لتنفي  
ً
ــدا تمهي

ــف  ــر مــن )133( أل ــش أكث  يعي
ً
ــا ي حال

الشــهباء،  مقاطعــة  ــي  ف ــازح  ن نســمة 

التابعــة  والقــرى  خيمــات  امل ــن  ي ب ــا  م

 )120( يقــارب  ــا  م ــم  ه ومن للمقاطعــة، 

ــت  ــازل كان ــي من ــون ف ــف نســمة يقطن ال

ــة للســكن، ألن  ــم تكــن مؤهل فارغــة، فل

ســاحات  ــت  كان ــدات  والبل القــرى  ــك  ل ت

 )3( مــن  ــر  اكث مــدار  ــى  عل للمعــارك 

واملعارضــة،  النظــام  ــن  ي ب ــا  م ســنوات، 

هــو  بمــا  ــازل  املن ــك  ل ت ــل  تأهي ــاء  ن وأث

ــن(،  )النازحي ــي  األهال ــل  قب مــن  ممكــن 

ــي  ت ال االنفجــارات  مــن  ــر  ي الكث وقــع 

ــم  ه ب أغل شــهيد   )60( مــن  ــر  أكث خلفــت 

والنســاء. األطفــال  مــن 

ــن  ــن هــؤالء النازحي ي نســبة األطفــال ب

تتجاوز )55% ( وكذلك نســبة النســاء. 

ي  : الوضع الصح
ً
خامسا

ــي  ف ــي  الصح الوضــع  أن  شــك  ال 

حــرب  ــي ظــل أجــواء ال ــة، ف ــة الصعوب غاي

إن  املنطقــة،  ــي  ف ــرة  والدائ الســائدة 

ــواع  أن كافــة  ــى  إل تفتقــر  املقاطعــة 

املفــروض  حصــار  ال نتيجــة  خدمــات  ال

ــك  ذل مــع  ــات،  جه ال كافــة  مــن  ــا  ه ي عل

ــات  خيم ــى امل ــة املشــرفة عل جن ــادرت الل ب

يشــبه  مــا  إنشــاء  ــى  إل ــة  ي الذات واإلدارة 

ــاالت  ــة ح ج ــة ملعال ــاط الطبي ــض النق بع

إحــدى  مقــّر  ــل  بتأهي وقامــت  الطــوارئ 

ى  ــى مشــف ــا إل ه ل ــة وتحوي النقــاط الطبي

ــذي  ال  ،)Efrîn ــن  )عفري ى  مشــف باســم 

ــاء  ــي القليــل، مــن أطب ــكادره الطب يقــوم ب

كافــة  ــم  بتقدي ــن،  ي وفني ــن  وممرضي

ــي،  الطب )الفحــص  ــة  الطبي خدمــات  ال

ي،  اإلشــعاع ــر  التصوي ــل،  ي التحال

ــات  ي العمل وإجــراء  ــة...(  األدوي ــم  تقدي

ــدون  ب الســاعة  مــدار  ــى  عل ــة  جراحي ال

ــة  الطبي خدمــات  ال قــدم  وُي توقــف، 

.
ً
ــا مجان ــن  للنازحي

والنقــاط  ى  املشــف أن  ــث  حي

املســاعدات  بعــض  ــى  تتلق ــة  الطبي

ــب  ــي حل حــة ف ــة الص ــة مــن مديري الطبي

ــي،  الدول األحمــر  ــب  ي الصل ــة  جن ول

هــذه  وتقتصــر  ــى،  األدن حدهــا  ــي  ف ــي  وه

ــواع  أن بعــض  ــم  تقدي ــى  عل املســاعدات 

ونقــل  ــة  الطبي واالستشــارات  ــة  األدوي

ــى  إل ــة(  املزمن )األمــراض  ــى  املر�ض بعــض 

ــي  اق ب ــا  أم للعــاج،  الســوري  الداخــل 

الســوق  مــن  ا  ــم شــرائه ت ت ــة  األدوي ــواع  أن

التجــار. ــق  طري عــن 

صالح عيسى
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: التعليم 
ً
سادسا

مــن  واحــد  هــو  ــم  ي التعل أن  بمــا 

البشــر،  لكافــة  األساســية  حقــوق  ال

ــي  العالم اإلعــان  ــي  ف جــاء  كمــا 

املنظمــات  ــا  ه وتبنت اإلنســان،  حقــوق  ل

منظمــة  ــا  ه من املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 

ــة  بالطفول ــة  املعني اليونيســيف 

 . ــا قه حقو و

ــى  إل األطفــال  وصــول  أن  وبمــا 

ــم  ه جعل ل  ،
ً
ــا كافي ــس  ي ل املــدارس 

ــة  ي العمل هــذه  إن  ــل  ب ــن،  متعلمي

ــكان  كامل أخــرى،  ظــروف  ــى  إل بحاجــة 

ــر  وتوفي ــة  حي الص ــة  والبيئ اآلمــن 

األســاليب األخــرى للتعليــم مــن املرافــق 

ومستلزماتها، كون هدف اليونيسيف 

ــر الرفــاه  حــروب وتوفي ــا ال حاي ــة ض )رعاي

ــم  ي التعل أن   إال  ــن(،  ي املنكوب لألطفــال 

ــى  إل تفتقــر  الشــهباء  مخيمــات  ــي  ف

ــم،  ي التعل ــات  ب ومتطل مســتويات  ــى  أدن

ــا  ه ــم، أول ــدرة مســتلزمات التعلي حيــث ن

للوضــع  ــع  فاملتاب ــوس،  جل ال مقاعــد 

يصــاب  خيمــات  امل ــك  ل ت ــي  ف ــي  التعليم

ــذ  التامي أن  يجــد  عندمــا  بالدهشــة 

ــون  ويحصل األرض  ــى  عل يجلســون 

ــي  ف ــة  ي بدائ بطــرق  ــم  ي التعل ــى  عل

مقاطعــة  ــي  ف املنتشــرة  املــدارس  ــب  أغل

. ء لشــهبا ا

ــة  املعني ــة  ي الدول املنظمــات  إن 

ــي  ــه ف أن ــم تســمع ب ــرى ول ــم ت ــة ل بالطفول

ــر مــن )64(  مقاطعــة الشــهباء يوجــد أكث

ــن   م
ً
ــدءا ــيء، ب ــى كل �ض ــر إل ــة تفتق مدرس

ــة  اآلمن ــة  بالبيئ ــاًء  ه ت وان القرطاســية 

ــكادر  ال أن  إال   ،
ً
ــا ي حال متوفــرة  ــر  الغي

ــرة   كبي
ً
ــودا ــذل جه ــود يب ــي املوج التعليم

ــذ . ــاة عــن التامي ــف املعان  لتخفي
ً
جــدا

ــى  رث ــي الشــهباء بحــال ُي ــم ف ي فالتعل

ــث  ــذه الطريقــة، حي ه ــه، وإن اســتمر ب ل

ومســتلزمات  ــي  التعليم ــكادر  ال نقــص 

منجــز  هــو  ومــا  ــا،  ومرافقه ــم  ي التعل

ــكادر  وال املشــرفة  ــة  جه لل ــجل  ُيس اآلن 

ــون  يعمل ــم  ه ب أغل ان   
ً
علمــا ــي،  التعليم

. ــن كمتطوعي

ــي  ف ــة  التحتي ــة  البني  :
ً
ســابعا

ت خيمــا مل ا

ــات  خيم ــا هــذه امل ــزور أحدن ــا ي عندم

ــرك  وب املســتنقعات  ــرى  ي أن  ــه  ل ــد  ب ال 

ــن  ي ب ــا  م ــا  ه ان وجري اآلســنة  ــاه  املي

ــرات  حش ــذب ال ــدوره يج ــذا ب ــم، وه خي ال

ــاة  معان مــن  ــد  يزي ممــا  والبعــوض 

ــا هــذه  ه ب ــي تجل ت ــاس مــع األمــراض ال ن ال

الظــروف  عــن  ــك  ناهي حشــرات،  ال

ــرودة  ب ال ــث  حي ــة،  الصعب ــة  جوي ال

حروقــات  امل ــي  ف ونقــص  واألمطــار 

يضاعــف  ممــا  ــة،  التدفئ ومســتلزمات 

شــتاء  ــي  فف األمــراض،  انتشــار  فــرص 

ــة  االجتماعي ــة  جن الل قامــت   201٨

واإلدارة  خيمــات  امل ــى  عل املشــرفة 

وضــع  تحســين  ــة  بمحاول ــة  ي الذات

ــدودة،  ح ــا امل ــن إمكانياته ــات ضم خيم امل

ح  املســل ــون  البيت )بصــب  قامــت  ــث  حي

خيــم بارتفــاع عــن األرض  ــة ال ــى أرضي عل

ــاه األمطــار  ــي ال تســرب مي )30( ســم، لك

تعرضــت  ــك  ذل مــع  ــم،  خي ال داخــل  ــى  إل

خيــم لألضــرار نتيجة الظروف  بعــض ال

عواصــف  مــن  ــا  ه صاحبت ومــا  ــة  جوي ال

. شــديدة  ــاح  وري ــة  مطري

الشــرب  ــاه  للمي بالنســبة  ــا  أم

ــا  ه من قســم  ــن  تأمي ــم  فيت والغســيل، 

اليونيســيف  منظمــة  ــق  طري عــن 

ــب،  ــة حل ن ــج مــن مدي بواســطة الصهاري

ــي  ف ــة  االرتوازي ــار  اآلب مــن  آخــر   وقســم 

ــة،  ــات البدائي خ ــطة املض ــة بواس املنطق

عــن  ــه  تأمين ــم  ت ي ــاء  الكهرب ــك  وكذل

ــك  ل ت أن  ــث  حي ــدات،  املول ــق  طري

ــى مــادة  خــات تعمــل عل ــدات واملض املول

ــم  ــر متوفــرة بشــكل دائ ــي غي ــازوت وه امل

ــى   آخــر عل
ً
ومنتظــم، ممــا يضيــف عائقــا

ــي  أت ــازوت ت ــاس، إذ أن مــادة امل ن ــق ال عات

التجــار  ــق  ــى هــذه املقاطعــة عــن طري إل

واالســتغال. جشــع  ال ــث  حي

ــة  البني إن  األحــوال  مجمــل  ــي  ف

خيمــات  امل ــي  ف خدمــات  وال ــة  التحتي

ا،  مســتوياته ــى  بأدن ــزوح  ن ال ومناطــق 

ــة املشــرفة،  جه ــات  ال ي ــة إمكان حدودي مل

ــا   ه ومنظمات ــي  الدول جتمــع  امل ــي  وتنا�ض

هــول  تجــاه  ــات  والواجب للمســؤوليات 

ــي  أهال مــن  نســمة  ــف  أل  )133( ومأســاة 

 . ــن  عفري

املنظمــات  مــن  ــوب  مطل هــو  مــا 

واألمومــة  ــة  بالطفول ــة  املعني ــة  ي الدول

األحمــر  ــب  ي للصل ــة  ي الدول ــة  جن والل

واملفوضية السامية لشؤون الاجئين 

ــام  القي اإلنســان،  حقــوق  ومنظمــات 

ــل  ــانية قب ــة واإلنس ــم األخاقي بواجباته

الدعــم  ــم  تقدي ــي  ف ــي  القانون الواجــب 

خيمــات  امل أوضــاع  وتحســين  ــازم  ال

وســماع  ــاس  ن ال أحــوال  ــى  عل والوقــوف 

ــم، ليتمكنــوا مــن العيــش بمــا   متطلباته

ــات. ــذه املنظم ــمعة ه ــر وس ــق بالبش يلي

نازحو عفرين... تتمة

األســايش،  وقــوات   YPG , YPJ واملــرأة 

قلعــة  حمــت  مقصــود  شــيخ  فمقاومــة 

ــى أســاس ثقافة  ومركــز مدينــة حلــب، وعل

أخوة الشــعوب، ثقافة العيش املشــترك، 

ــن  ــزز م ــايش أن تع ــوات األس ــتطاعت ق اس

واســتتباب  ــة  حماي ــى  عل وتعمــل  قواهــا 

ــي  جريمــة الت ــي ومكافحــة ال األمــن الداخل

نشــهد  ــم  ل مســتوياتها،  ــى  أدن ــي  ف ــت  بقي

اذ  ــة...  اجتماعي ألســباب  ــل  قت حــوادث 

ــن  ي ب ــي  اجتماع عقــد  يشــبه  مــا  تأســس 

ــز  ي والتمي التفرقــة  أزال  ــذي  وال ــاس،  ن ال

ــد،  جي واســتقرار  أمــان  ــاك  هن ــم؛  ه بين

ــن  ي ب ــة  الفتن زرع  ــد  يري مــن  ــاك  هن ولكــن 

ــن«.  ي املواطن

جمــات  ه مــن  مخــاوف  ــاك  هن وهــل 

ــة النصــرة( مــن  ه ــن )جب ي ــدة لإلرهابي جدي

ــي؟  الح ــى  عل وكاســتيلو  ــان  ت حري جهــة 

ــط  مرتب ــي  الح ــي  ف »الوضــع  حمــو:  أجــاب 

ــزال  ــذي ال ي ، ال
ً
ــا ــوري عموم ــع الس بالوض

يســير...  اتجــاه  ــأي  وب ــح  واض ــر  غي  
ً
قاتمــا

مرتبطــون  ــب  حل حــول  حون  واملســل

ــا  ه تهديدات ــق  طل
ُ
وت ــا  ن عادي

ُ
ت ــي  الت ــا  بتركي

أوراق  وألن  الفــرات،  وشــرق  ــج  منب نحــو 

ــور  تبل ــل  تقب فــال  ــت محروقــة،  بات ــا  تركي

مخــاوف  ــاك  هن ــا...  وتقدمه ــا  قضيتن

جمــات  واحتمــاالت، مــن املمكــن أن تقــع ه

ــي  ف الوضــع  ــأزم  ت إذا   
ً
خاصــة ــي،  الح ــى  عل

ــة  ب ــا قري ــب، فاملســافة بينن محافظــة إدل

ويقــارب /3/ كــم، كفرحمــرة وبليرمــون...  

ي  ــة، فه حماي ــا مســتعدة للدفــاع وال قواتن

ــرات  تحضي ــاك  وهن ــا،  ه قدرات مــن  عــززت 

بإصــرار  نعمــل  جمــات...  اله ــك  ل ت لصــد 

ــدي  نعت ــم  ل أنفســنا،  عــن  الدفــاع  ــى  عل

ــي  ف ــا  بحقوقن ــب  نطال فقــط  أحــد،  ــى  عل

.»
ً
جميعــا ــا  ن ل مشــترك  وطــن 

ــن  عفري ــة  كارث »بعــد  حمــو:  وأضــاف 

 بعــد 
ً
ــي؛ يومــا ــي الح ف ازداد عــدد الســكان 

ــع  جمي ــي  ف وتطــور  تحســن  ــاك  هن ــوم  ي

ــي،  ذات اكتفــاء  ــاك  هن ــس  لي جــاالت،  امل

أجــل  مــن  بجــد  ــون  يعمل ــاس  ن ال ولكــن 

ــاة... وبشــكل أســاس  حي ــر مقومــات ال ي تدب

طبيعــة  ومــن  أنفســنا،  ــى  عل نعتمــد 

أســس  اســتنبطنا  ــة  االجتماعي ــي  الح

ــا وبشــكل مشــترك، إذ تقــوم بعــض  ه إدارت

خدمــات  ــم  بتقدي ــة  الدول مؤسســات 

ــا...  هن االدارة  مــع  بالتنســيق  ــة  معين

ــال  حي نتوقــف  ــر،  أكث طموحــات  ــاك  وهن

ال   
ً
ــا وأحيان ــدل  يتب الوضــع  النواقــص، 

نســير  ــا  لكنن ــا؛  ن رغبات حســب  يكــون 

باتجــاه  ــا،  ن وإمكانات ــا  ن طاقات حســب 

ــي مــع حــل األزمــة  ــي الح التقــدم... نحــن ف

ــه  في للمشــاركة  ومســتعدين  الســورية 

ولغــة  ثقافــة  ــة  حماي بشــرط  وإنجاحــه، 

ــاح  مفت ــب  حل ى  ســتبق شــعبنا...  ــة  وهوي

ــي ســوريا  ــا ســندخل ف حــل، ومــن خالله ال

ــة  ن مدي ــا  ه ألن ــة،  ديمقراطي حــّرة  ــدة  جدي

ــا،  ن ل بالنســبة  ومهمــة  ــة  وغني ــة  تاريخي

مــن  ســنتمكن  وبإصــرار  ــا  ن أن ونعتقــد 

ــة«. الكردي ــة  الهوي ــت  تثبي

ى مؤسســات اإلدارة الذاتية   إل
ً
إضافة

دات  )بلدية الشعب، ديوان العدالة، وحـ

األســايش،  واملــرأة،  الشــعب  ــة  حماي

الشــهيد  ى  مشــف ــة،  جوهري ال ــة  حماي ال

جتمــع  ــاك مؤسســات امل ــد فجــر( هن خال

ــي  ف ا  ه أنشــطت تمــارس  وأحــزاب  ــي  املدن

ــة،  الديمقراطي ســوريا  ــس  ي)مجل الح

 ،Tev-Dem ــي جتمــع الديمقراط حركــة امل

ــدة  حــزب ســوريا املســتقبل، حــزب الوحـ

ــي ســوريا، حــزب  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــف  التحال  ،PYD ــي  الديمقراط االتحــاد 

الســوري،  ــي  الديمقراط ــي  الوطن

ــل الشــهداء، مؤتمــر ســتار،  مؤسســة عوائ

الشــبيبة الديمقراطيــة، البيــت اإليزدي، 

ــان،  األدي ــى  ملتق ــن،  املنتجي مؤسســة 

مؤسســة  ــي،  االجتماع االقتصــاد  مركــز 

ــة،  اإلغاث مؤسســة  واللغــة،  الثقافــة 

جتمــع  امل ــة  أكاديمي ــم،  ي التعل حركــة 

اإلعــالم(. ــي،  الديمقراط

 :
ً
ــال قائ ــا  إلين ــه  ث حدي حمــو  ــم  خت

ــي  ــاد ح ــة ع ــال العدائي ــف األعم ــد توق »بع

ــي  ــى نشــاطه االجتماع الشــيخ مقصــود إل

متقــدم  وهــو  ــي،  والصناع والتجــاري 

أخــرى،  ــاء  أحي مــن  لعشــرات  بالنســبة 

ــر  أكث ــاك  وهن تتوســع،  شــعبية  أســواق 

ــث  مــن /450/ ورشــة خياطــة وغيرهــا، حي

ــن«. املنتجي ــس  مجل تأســيس  ــم  ت

ــن  حني ــعور ال ــي ش ي الح ــاكن ــاب س ينت

ــة،  ــة البهي ــى الســلم واألجــواء االجتماعي إل

ــال،  ــف واالقتت ــة العن ــي صفح ــن ط متمني

وتطــور  االســتقرار  ــى  إل ــن  طامحي

متصاعــد. ــي  مجتمع

حي الشيخ مقصود... تتمة
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ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل نشــرت 
ــة  اي نه ــي  ف ا  بســوري ــة  ّي املعن املســتقلة 
ــدوري  ال تقريرهــا  ــي  املا�ض شــباط  شــهر 
 2019/3/12 ــخ  تاري ــي  ف ــه  ب ســتتقدم  ــذي  ال
ــي  ــس حقــوق اإلنســان املنعقــد ف ــى مجل إل

ــف. بجني ــن  األربعي ــه  دورت
ــر  ــخة مــن التقري ــى نس ــا عل وبحصولن
ــه، ال نخفيكــم  ي ــا عل ــه واطالعن ي املشــار ال
ودهشــة  شــديٍد  امتعــاض  مــن  ــا  ن انتاب مــا 
ــه، مــن خالل ســرد  ــي مضمون جــّراء مــا ورد ف
ــة لبعــض األحــداث واالســتنتاجات  جن الل
تبعــا  ــا  ه ي إل ــت  توّصل ــا  ه بأن تقــول  ــي  الت
ــا،  ه عاينت ــي  الت واألحــداث  ــع  الوقائ ــك  لتل
ــتنتاجات  ــك االس ــن تل ــول ع ــن الق وال يمك
ــة  ــتقاللية واملهني ــى االس ــت إل ــا ال تم  أنه

ّ
إال

ــة. بصل واملســؤولية 
ــى مــا  ط الضــوء عل

ّ
ــا أن نســل   ويكفين

ــا  ــن وواقعه ــر بشــأن عفري ــي التقري ف ورد 
ــي  ف ــة  الداخل الســورية  املناطــق  كإحــدى 
ــة،  ي الدول ــة  جن الل ومهــام  عمــل  نطــاق 
جمــل. ــر بامل  لصــورة التقري

ّ
لتكــون مــرآة

ــي  ــن ف ــأن عفري ــياق ورد ش ــذا الس ــي ه ف
ــة :  ــرات التالي ــن الفق ــر ضم التقري

 ،7 الفقــرة  املوجــز،  ــات  عمومي ــي  ف  (
 ٦3 الفقــرة  مــن   ،35 الفقــرة   ،34 الفقــرة 

.)89 الفقــرة   ،71 الفقــرة  ــى  حت
ــوان  العن تحــت  ــر  التقري ــدأ  ب ي ــث  حي
ــي  ف املشــهد  عمــوم  بوصــف  )موجــز( 
فنســب  وأرجاءهــا،  ســورية  مناطــق 
أعــداد  ســقوط  ســبب  ــح  واض بشــكل 
القــوات  مــن  كل  ــى  إل ــن  ي املدني مــن  ــرة  ي كب
وقــوات  الســورية  حكومــة  لل ــة  ي املوال
ــي،  ــالف الدول ــة واالئت ســوريا الديمقراطي
أن  بذكــر  ــر  التقري ــي  يكتف ــل  املقاب ــي  ف
أعمــال االعتقــال واالحتجــاز التعســفية 
أي  دون  ــن،  عفري أرجــاء  كل  ــي  ف منتشــرة 

ــا. ه يرتكب ملــن  إشــارة 
ــن   م

ً
ــدءا ــظ ب ــم أن يالح ــارئ الكري وللق

مــدى  ــر  التقري فقــرات  آخــر  ــى  وحت ــا  هن
ــار  ث ي قــد  كلمــة  أي  ذكــر  ــة  جن الل ــي  تحا�ض
ــا  ــول تركي ــبهة ح ــّك أو ش ــا أي ش ــن خالله م

ومســؤوليتها.
ــذي  ال حــرج  ال  

ً
أيضــا يالحــظ  أن  ــه  ول

ــذي  ــي الوصــف ال ــى ف ــة حت جن تواجهــه الل
ــي أي, حديــث حــول  ــا ف ــى تركي ســتطلقه عل

. 
ً
ــة مباشــرة ي ــاء العمل ه ت مــا بعــد ان

ــات  ي العمل ــاء  ه ت ان فمجــرد 
وصــف  ــح  يصب واملقاومــة  واالشــتباكات 
ــن  عفري ــي  ف ــي  الترك للوجــود  ــة  جن الل
ــم تنطــق  ــو ل ــى ل ــث حت ــة، حي  للغاي

ً
مكلفــا

 ،
ً
صراحــة ــالل  االحت وصــف  تذكــر  أو 

ــك  ذل ــوت  لثب مؤشــر  أو  ــة  دالل أي  فــإن 
مــن  ــرة  ي ــة كب ــا جمل ــل تركي ُيحّم الوصــف 
ــوم  ي ــم  جرائ ومســؤوليات  املســؤوليات، 

ــي. تكف األول  جــراد  ال
ــة  جن الل أن  ــف  كي ــا  الحظن ــك  لذل  
ــي  ــى ذلــك ف تحاشــت ذلــك أعــاله وستتحا�ض
ــاة  ــي محاب ــك ف كل الفقــرات الالحقــة، وذل
ســنجدها  ــل  ب ال  ــا،  لتركي ــا  ه من حــة  واض
ــا  ه عن الوصــف  إبعــاد  ــي  ف تستبســل 

 . ســف لأل
الســابعة  الفقــرة  ــى  إل اآلن  ــي  نأت
وقــوع  ــى  إل يشــير  ــث  حي ــر...  التقري مــن 
ي،  التعســف واالحتجــاز  االعتقــال  ــم  جرائ
ــة،  والفدي ــزاز  ت االب ألجــل  واالعتقــال 
ــى  عل واالســتيالء  ــب،  ه والن والســلب 

الســيارات. ــخ  وتفخي ــكات،  املمتل
جهــة  ل بالنســبة  مــاذا  ولكــن 
ــم؟ جرائ ال ــك  ل ت عــن  املســؤولية 

وجــود  ــى  إل بوضــوح  الفقــرة  تشــير 
حة  املســل جهــات  ال مــن  ــرة  ي كب مجموعــة 
الســلطة  تتشــارك  ــن  عفري ــي  ف ــة  الفاعل
ى تمارس كل جهة سلطتها  فيها، أي بمعن
ــواء، ودون  ــد س ــى ح ــرى عل ــب األخ ــى جان إل
ــى األخــرى أو  ــة عل ــا والي ه أن تكــون ألي من
ــم  ــي ومــع أن الفقــرة ل والء ألخــرى. وبالتال
ــة  جن ــا، فــإن الل ــى ذكــر تركي  عل

ً
ــأِت أصــال ت

ــة  ــن جه ــا ضم ــر تركي ــت تعتب ــو كان ــى ول حت
ــى  عل تعتبرهــا  ــا  ه فإن جهــات،  ال ــك  ل ت مــن 
ــا  ه ــى أحــد وأن ــة لهــا عل األســاس الــذي ال والي
ــك  ل ت مــن  طــرف  أو  جهــة  أي  ــل  مث ــا  ه مثل
ــي  ــل إن الفقــرة ال تبعــد وتنف االطــراف، ال ب
ــل وعــن  ــا فحســب، ب املســؤولية عــن تركي
ــى  عل  ،

ً
أيضــا حة  املســل جهــات  ال ــي  باق

ــا وعــدم معرفــة الرقعــة  ه  كثرت
ّ

ــار أن اعتب
حــال  ــي تحكمهــا كل جهــة يجعــل مــن امل الت

مســؤوليتها.  ــد  تحدي
ــى اســتنتاج أســوأ  ــا إل ... هــذا يقودن

ً
إذا

ــم  جرائ ــر ال ــاده إن ذك ــر، مف ــك وأخط ــن ذل م
يحــدد  ــم  ل ــا  ــة وقيمــة طامل أهمي دون ذات 
ــا  ه ــا وقّيدت ه ــر املســؤول عــن ارتكاب التقري

 ضــد مجهــول.
ً
ــا ضمن

ي الســذاجة  ي الفقرة ه واملؤلم أكثر ف
ــة ومســتوى اســتخفافها  جن ــر الل ي ــي تعب ف
ــى االرتبــاك  بالعقــول مــن خــالل اشــارتها إل
ــد  تحدي بشــأن  الســكان  يعيشــه  ــذي  ال
ــم.  املظال جــة  معال عــن  املســؤولة  جهــة  ال
ودور  حاكــم  بامل مــألى  ــن  عفري  

ّ
وكأن

مــن  إزاء  ــرٍة  حي ــي  ف والســكان  اإلنصــاف 
بشــكواهم،  ــدور  ال ــك  ل ت مــن  تختــص 
ــون مــن يحكــم   الســكان يجهل

ّ
وأيضــا كأن

ــي  عفريــن ويجهلــون مــن بيــده األمــر والنه
ح 

ّ
مســل مــن  مــا  ــأن  ب يعلمــون  وال  ــا،  ه في

ــا. تركي مــن  أمــٍر  دون  يتحــّرك 
ــث  ــى الفقــرة )34(... حي ــي اآلن إل لنأت
ــل  ــي للفصائ ــي بذكــر العــدد التقريب تكتف
ــا  محيطه وبعــض  ــن  عفري ــي  ف حة 

ّ
املســل

و  ــال،  خمســون فصي ال ــة  ــي قراب ه ــي  الت و 
ــا. أهمه يذكــر 

ــر  التقري ــز 
ّ

يرك  ...)35( الفقــرة  ــي  ف
ــن  عفري ــي  ف ــي  األمن ــب  جان ال ــى  عل
ــل فيمــا  ــال الفصائ وانعدامــه نتيجــة اقتت
ــى نقــاط الســيطرة ، كمــا يذكــر  ــا عل ه بين
الهــال  ســوق  ــر  تفجي و  ــخ  التفخي أعمــال 

. ــا  ه عن ــاال  مث
ــال  باقتت تقصــد  ــة  جن الل أن  ــدو  ب وي
الســيطرة،  نقــاط  ــى  عل ــل  الفصائ
ظهــرت  ــي  الت ــك  ل ت ــال  االقتت مســرحيات 
ــرة )جيــش الشــرقية  ــل منــذ فت ــن الفصائ ي ب
ــة،  تركي وبتعليمــات  ــل(  الفصائ ــة  وبقي
ــل مــن التبعــات واملســؤوليات  ــة التحل بغي
ــي  ــا ه حــت، فه ــا نج ه ــدو أن ب ــة، وي ي القانون
ــك. ــي ذل ف ــا  ــة تســاهم معه ي ــة الدول جن الل

ــر...  ــى الفقــرة )٦3( مــن التقري ــي إل نأت
ــاب العــام  ــة عــن الغي ــث تتحــدث بداي حي
ــات  ي عمل ــى  إل وتشــير  ــون  القان لســيادة 
واألغــرب  ــرز  األب النقطــة  أمــا  ــزاز،  ت االب
الســيطرة  تنســب  ــا  ه أن ــي  فه الفقــرة  ــي  ف
ــى  إل ــة  الفرعي املناطــق  ــى  عل ــة  ي الفعل
ــب  ه ن لل ها  وممارســت حة  املســل جماعــات  ال
ــم  تختت ــم  ث واالختطــاف،  واالحتجــاز 
فيمــا  التأكــد  مــن  ــا  ه تمكن بعــدم  الفقــرة 
ــى ضبــط ســلوك  ــا قــادرة عل ــت تركي إذا كان

ال. أم  جماعــات  ال ــك  ل ت
الفقــرة  هــذه  ــر  ب تعت حقيقــة...  ال ــي  ف
 
ً
ــرا ي تأث واألشــّد   

ً
استبســاال ــح  األوض ــي  ه

وأبعــاده  وتقييمــه  ــر  التقري مســار  ــي  ف
 
ً
ســوادا ــر  األكث ــي  وه ــن،  عفري بخصــوص 

ملــا  وســكانها،  ــن  عفري بحــق   
ً
حافــا واج

حقــوق  ــار وهــدر لل آث ــا مــن  ه ــه عبارات ب ترت
إلصــاق  خــالل  مــن  ــاة،  جن لل ومنجــاٍة 
حة  جماعات املســل الســيطرة الفعلية بال
حقيقــة،  وال الواقــع  خــالف  ــا،  تركي دون 
عــدم  عــن  تعبيرهــا  خــالل  مــن  وايضــا 
ــا  تركي ــت  كان إذا  ممــا  ــت  التثب ــي  ف ــا  ه قدرت
جماعــات أم ال. ــك ال ل ــط ت ــى ضب قــادرة عل

ــرة  خطي ال األبعــاد  ــان  ي ب ــى  إل ي  ســنأت
عــرض  ــام  خت ــي  ف  

ً
ــا قانون ــكالم  ال لهــذا 

. لفقــرات ا
اقتصــرت   ...)٦4( للفقــرة  بالنســبة 
ــاب  غي نتيجــة  األمــن  ــاب  غي ــد  تأكي ــى  عل
ــى  عل أكــدت  ــك  وكذل ــون،  القان ســلطة 
لقــاء  واالختطــاف  االختطــاف  حــاالت 

 . ــة  الفدي
الســياق  ــع  تتاب  ...)٦5( والفقــرة 
تعرضــوا  مــن  اســتنجاد  أن  ــن  ي وتب ــه  ذات

والســلطات  الشــرطة  بمراكــز  ــم  للمظال
جــدوى. دون  تكــون  ــة  التركي

ــى  إل فتشــير   ...)٦٦( الفقــرة  أمــا 
ــب  ي والتعذي ــات االحتجــاز التعســف عملي
ــكات  املمتل ومصــادرة  ــة  املعامل وإســاءة 
ــك  ذل كل  وتنســب  ــي,  واملوا�ض ــات  واملركب

حة. املســل جماعــات  ال ــى  إل
ــر  أكث ــم  الكري القــارئ  ــت  يتثب ــي  ولك
ــز وعــدم  بالتحّي ــة  جن الل ــم  ه ت ن ــا ال  ن أن مــن 
ــي هذه  ــا ف ه ، الحظــوا كيــف أن

ً
املهنيــة جزافــا

ــر دور  ــي لذك ــا تأت ه ــّرد أن ج ، مل
ً
ــا ــرة أيض الفق

ــك االحتجــازات التعســفية،  ل ــي  ت ــا ف تركي
ــن  املتهمي تطــال  ــا  ه بأن ــك  لذل تمهــد  ــا  ه فإن
الشــعب  ــة  حماي لوحــدات  ــم  ه بانتمائ

وغيرهــا.
أعمــال  ــى  إل تشــير   ...)٦7( الفقــرة 
حصــاد  ل ــي  جماع ال ــب  ه والن ــب  ه الن
والرشــاوى  ــب  الضرائ وفــرض  ــون  الزيت

النســاء. ومضايقــات 
مــن  ــة  جن الل ــر  تعب  ...)٦8( الفقــرة 
املعلومــات  ــي  ف ــن  تباي وجــود  ــى  إل ــا  ه خالل
ــي  ف ــة  ــواردة حــول وجــود القــوات التركي ال

ــد. والتأكي ــي  النف ــن  ي ب ــن  عفري
ــة  جن الل إلصــرار  آخــر  ــد  تأكي وهــذا 

املســؤولية. مــن  ــا  تركي إبعــاد  ــى  عل
بوضــوح  ــرز  ب ت  ...)٦9( الفقــرة 
كل  ــن  ي وب ــا  ه بين ــر  ي الكب التناقــض 
التناقــض  ــي  وبالتال األخــرى،  الفقــرات 
أن  فتصــوروا  ــة.  جن الل اســتنتاجات  ــي  ف
ــاء  ب أن ورود  عــن  تتحــدث  الفقــرة  هــذه 
ــاكل  الهي تراقــب  ــة  التركي الســلطات  ــأن  ب
ــق  ــة وتنس ــة واإلداري ــة والقضائي التنفيذي
ــس  جال امل وتدعــم  ــا،  وتموله ــا  ه بين فيمــا 

ــات. الهوي وتصــدر  ــة  ي حل امل
حة  املســل جماعــات  ال ــت  كان فــإن 
ــة  الفرعي املناطــق  ــى  عل  

ً
ــا ي فعل تســيطر 

ــل فيمــا  ــت أيضــا تتقات )فقــرة ٦3( وإن كان
ــى مناطــق الســيطرة )فقــرة 35(،  ــا عل ه بين
ى  ــا عل ــة تركي ــم تتأكــد والي ــم تكــن أو ل وإذا ل
ــي  ف  ،)71  ،٦3 ــن  ي )الفقرت ــل  الفصائ ــك  ل ت
ــك نتســاءل ويتســاءل املنطــق،  ظــل كل ذل
أجــل  ومــن  ــك  ذل ــكل  ب ــا  تركي تقــوم  ــف  كي
وتنســق  تراقــب  وملــاذا  ــف  كي أي  مــاذا، 
ــس. جال ــاكل وامل ــك الهي ل وتمــّول وتدعــم ت

أو  ــات  الهوي إلصــدار  وبالنســبة 
كامــل  ــي  ف املوحــدة  ــف  التعري بطاقــات 
ــة  الغاي عــن  النظــر  وبصــرف  ــم  ي اإلقل
ــك  ــدت تل ــف توح ــتخداماتها، كي ــا واس ه من
ــى  وعل املتناحــرة  جماعــات  وال ــل  الفصائ
ــات  الهوي ــك  ل ت إصــدار  ــي  ف ــا  تركي رأســهم 
وبشــعار  ــة  والتركي ــة  ي العرب ــن  ي وباللغت
ــورة الســورية ؟؟؟؟ ث بال ى  مــا تســم ــم  وعل

ورود  ــى  إل تشــير   ...)70( الفقــرة 
ــن  حامي وامل القضــاة  ــأن  ب معلومــات 

يجــري  الســوريون 
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ــم مــن وزارة العــدل التركيــة، أيضــا  ه تعيين
الشــرطة  أفــراد  ــب  بتدري ــا  تركي تقــوم 

. ــم  ي اإلقل ــي  ف الســوريون 
ثار ذات التساؤالت ونقاط 

ُ
ي ت وبالتال

ي الفقرة أعاله . ي وردت ف االستفهام الت
أمــا الفقــرة )71(... وإن كانــت قــد أتــت 
ــه،  حت ص تحســم  ــكاد  ت ــيء  �ض ذكــر  ــى  عل
ــن،  عفري ــي  ف حــرب  ــم  جرائ ــكاب  ارت وهــو 
جهــا وســارعت  إال أن الفقــرة تداركــت منه
ــدرك  ت ال  ــت  زال ال  ــة  جن الل  

ّ
ــأن ب ذكــر  ــى  إل

ــن  عفري ــي  ف ــي  الترك الوجــود  كان  إذا  مــا 
ــي الفقــرة  ف ــوارد  ال ــالل أم ال، ألن  هــو احت
ــالل  ــٌي ملقومــات االحت نف ــي بحذافيرهــا  ه

وشــروطه.
خاصــة  ال ــرة  األخي الفقــرة  ــى  إل ــي  نأت
ــت  ــث أت ــي )الفقــرة 89(... حي ــن وه بعفري
األعمــال  جــراء  مــن  ــزوح  ن ال ذكــر  ــى  عل
ــن  ــى النازحي القتاليــة، وبعــض مــا وقــع عل
جهــة  ــم ول ه ــازل البعــض من ــب من ــة نه جه ل

ــى  عل وأســرهم  حين  املســل اســتيالء 
. ــا بعضه

فقــرات  ــام  خت ــي  ف ــي  بالتال ليكــون 
 
ً
أيضــا ــن  بعفري خاصــة  ال ــر  التقري

ــي: وه أخــرى   
ً
ــة مصيب

ذكــر  مناســبة  ــي  ف ــر  التقري إن 
ــم  جرائ ال ألخطــر  يتطــرق  ــم  ل ــن،  النازحي
ــم  جرائ ــي  وه اإلطــالق،  ــى  عل ــن  عفري ــي  ف
بحــق  جــة  املمنه القســري  ــر  جي الته
ــم  ــا بدع ــا تركي ه ي ى إل ــع ــي تس ــورد، والت الك
صــّور  ــل  ب حة.  املســل جماعــات  ال مــن 
ــرات  ــودة عش ــره لع ــالل ذك ــن خ ــر م التقري
ــة  وطبيعي مباحــة  العــودة  وكأن  اآلالف، 

. الواقــع  بخــالف 
القارئ الكريم :

أو  عقــٌل  ــه  يقبل أن  يمكــن  ال  أمــّر 
ــة بالقــول  جن ــا الل منطــق، أن تخــرج علين
ــي  الترك الوجــود  أن  مــن  تتأكــد  ــم  ل ــا  ه بأن
ــر القــول  ــالل أم ال عب ــن هــو احت ــي عفري ف
ــى أن  ــر قــادرة عل ــة غي جن ــزال الل ــه )ال ت بأن
ــى وجــه الدقــة املــدى الــذي كانــت  تؤكــد عل

تحــت  ــا  ه وضواحي ــن  عفري حــدوده  ــي  ف
جماعــات  ال أو  ــة  التركي القــوات  ســيطرة 
القــوات  ــت  كان إذا  مــا  وال  حة...  املســل
الســلطة  ممارســة  ــى  عل قــادرة  ــة  التركي
ــة  حكومي ال باملهــام  ــام  والقي ــة  ي الفعل
الصــارخ  ــاب  الغي وبســبب  ــن.  عفري ــي  ف
ــر  غي مــن  ــزال  ي ال  ــون،  القان لســيادة 
القــوات  ــت  كان إذا  مــا  ــل  باملث ــح  الواض
الســيطرة  ممارســة  ــى  عل قــادرة  ــة  التركي
حة  مســل جماعــات  أي  ــى  عل الشــاملة 

املنطقــة(. ــي  ف موجــودة 
مــن   )42( املــادة  حســب  ــالل  فاالحت
ــة  الدول أرض  ــر  ب تعت  (( الهــاي  ــة  اتفاقي
الســلطة  تحــت  تكــون  ــن  حي ــة  ل محت
يشــمل  وال  العــدو  ــش  جي ل ــة  ي الفعل
ــي يمكــن أن  ــي الت ــالل ســوى األرا�ض االحت
ــا  ــا هــذه الســلطة بعــد قيامه ه تمــارس في

.  ))
ــة  جن ــر الل خــزي أن يخــرج تقري مــن امل
ــن الدامغتين  حقيقتي ــن ال ي  مــن هات

ً
ــا ي خال

وهمــا : 

ــالل  ــا قــوة وســلطة احت ... أن تركي
ً
أوال

كافــة  ــا  ه ي ــب عل تترت ــي  ــن وبالتال ــي عفري ف
ــي  ــواردة ف ــل ال حت ــؤوليات امل ــات ومس واجب
ــا  الصكــوك الدوليــة وأعرافهــا واجتهاداته
القضائيــة، كمــا تتحمــل مســؤولية كافــة 
ــا  ه ارتكبت ــي  الت ــاكات  ه ت واالن ــم  جرائ ال
حة  ــل ــات املس جماع ــا ال ه ــذات أو ارتكبت بال
ــا  له تابعــة  ــت  كان إن  النظــر  بصــرف 
و  األمــن  عــن  املســؤولة  ــي  ه ــا  ه ألن ال,  أم 

االســتقرار.
القســري  ــر  جي الته ــم  جرائ  ...

ً
ــا ي ثان

ــف  وبمختل ــن  عفري ــي  ف رتكــب 
ُ
ت ــي  الت

تســتهدف  ــي  والت والوســائل،  الســبل 
ــن  ــة عفري ــو خصوصي ــة مح ــورد، بغي الك

ــة. الكوردي
ــر  التقري ــي  ف ــرى  ن ال   ...

ً
حقيقــة

ــه،  املذكــور مــن إضافــٍة وقيمــة ملــا ورد في
ــى مســؤولية  ــم يحــّدد وينســب أدن ــا ل طامل

. ــن  عفري ــي  ف يحــدث  فيمــا  ــا  لتركي
للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز  عــن   *

ــا. ي أملان  – ــة  ي القانون واألبحــاث 

قراءة في تقرير... تتمة

اسرتاتيجيات املواجهة اجلديدة مع اإلرهاب

ســتكون  داعــش  مــن  ــص  التخل بعــد 
خاصــرة  مــن  لإلرهــاب  ــدة  جدي والدات 
الباغــوز.  ــي  ف  

ً
ــى شــكال انته ــذي  ال حــدث  ال

ــا  ه ــي قدمت ــرة الت ي ــات الكب حي ورغــم التض
حدث  قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــإن ال
ــي  ينته أن  ــل  قب ــدأ  ب ــه  ولعل ــي،  ينته ــن  ل
وهــم  داعــش  ــي  ل مقات مــن  ــر  ي كب لعــدد 
ــى وراء املســكنة  ــم مــن يتخف ه ــاآلالف، ومن ب
ــي  ــدأت ف ــي مخططــات ب ــه يخف والــذل، ولكن

الباغــوز. وأنفــاق  ســراديب 
االســتعصاء  ــاء  ن أث ــا  صيدناي ــي  ف ــا  كن
ــجناء  الس عــدد  وكان   2008 الشــهير 
التنوعــات،  ــف  مختل مــن  اإلســالميين 
ــجناء،  ــف مــن مجمــوع الس ــى أل ــد عل يزي
ــام  أي ــة  اي نه ــي  وف ــجين.  س  1300 ــغ  ل ب ــذي  ال
ــجناء  الس مــن  عــدد  قــرر  االســتعصاء 
خــارج  ــم  ه أن خطــة  ال ــت  وكان االستســالم، 
ــم  ه ألن  ،

ً
حــاال أفضــل  ســيكونوا  ــجن  الس

ــي،  العبث املــوت  ــدل  ب ــاد  جه ال ســيكملون 
ــي  ولعل البقــاء.  ــرت  آث ــة  ل قلي ــة  ل ث ولكــن 
مــدى  يعرفــون  ــوا  كان هــؤالء  أن  أقــول 
ــم محكومــون باملــوت، فــال  ه إجرامهــم، وأن
ــى أمرهــم  خــروج، وهــؤالء انته ــم بال أمــل له
ــجن  للس حاصــرة  امل القــوات  باقتحــام 

نعــرف  وكمــا  لكــن؛  جميعــا.  وقتلهــم 
أحــداث  مــع  خرجــوا  املستســلمين  فــإن 
مضــادة،  ــورة  ث ــوا  فكان الســورية،  ــورة  ث ال
حــراك  ال صــورة  تشــويه  ــي  ف واســتمروا 
 
ً
ــدا ي تأي ــر  كث ــن  داعمي مــن  ولقــوا  ــي،  املدن

ــل  الفصائ ــون  يكون ــم  ه ت جعل  
ً
وخدمــة

ــجن  الس ــي  ف ــوا  كان كمــا  املتناحــرة، 
ــم  ه من ــت  فكان اليتفقــون.  ــن  متناحري
أحــرار الشــام، وصقــور الشــام، والقاعــدة 
ــا  ــالم وغيره ــح اإلس ــرة، وفت ــة النص ه ــي جب ف
وتقاســموا،  تقســموا  وهكــذا  داعــش.  ــي  ف
وألفكارهــم  لهــم  ــن  ي وارث خلقــوا  ــم  ه ولكن
 
ً
مــن دراويــش الثــورة، الذيــن صــاروا إعالما

ا 
ً

وترســيخ لشــعاراتهم،  ــا  ًج وتروي لهــم، 
. ــم  ه ملقوالت

ــا  ه ولكن  ،
ً

شــكال ــدد  تتب داعــش  ــك  لذل
مزاياهــا  ــرز  ب وت تتشــدد،  األذهــان  ــي  ف
ــاب  ــر ذئ نائمــة، وعب ــا  ــر خالي ــة عب ي اإلرهاب
منوعــة  حة  أســل خــالل  ومــن  منفــردة، 
ــة، أو مدفوعــة مــن أطــراف تعمــل  مدفون
اإلنســانية  ــة  التجرب ــب  تخري ــى  عل
لســوريا الديمقراطيــة. ألن بعــض القــوى 
مــن  ــا  ه ي عل أخطــر  ــة  التجرب هــذه  ــرى  ت
ــا مــن  ه ــذي يمكن ــي، ال بقــاء التطــرف الغب
ــة  ــدات اإلقليمي ــه أن تتالعــب باألجن خالل

ــة. ي الدول وبالصراعــات 

ــب  تخري ــة  ي عمل  280 مــن  ــر  أكث
تحــررت  ــي  الت باملناطــق  حقــت  ــال ل واغتي
ســوريا،  شــرق  شــمال  ــي  ف داعــش  مــن 
ــاة،  حي ال ــد  قي ــى  عل ــت  مازال وداعــش 
دواعــش  فــإن  ــت  دفن أو  ــت  مات أفــإن 
ــب  يتطل مــا  وهــذا  ســيظهرون،  جــدد 
ورســم   ،

ً
وتوقعــا  

ً
ــرا وتحضي  

ً
اســتعدادا

املواجهــة  ــى  عل القــادرة  االســتراتيجيات 
الداعشــية  ــدادات  االرت ــف  وتخفي
مــن  مدفوعــة  عــدة،  بأشــكال  املتوقعــة 
 
ً
 ســهال

ً
ــد استســالما ــذي يري نظــام األســد ال

ــد  تهدي يســتمر  أو  ــر  ي تغي دون  ملشــروعه 
ــدأت  ــران وب ــك مــن إي ــد. وكذل ــر البل وتدمي
لهــم  بشــراء العمــالء وتحضيرهــم وهــؤالء 
ــم  ه ويمكن ــة  املتحول داعــش  مــع  ــة  تجرب
ــا  له ــي  الت ــا  وتركي ــم.  ه حت ملصل شــراءها 
ــذ اتفــاق  مــع داعــش تأســيس وتنســيق من
ــة  ــة التركي ي ــة القنصل املوصــل بعــد حادث
خالياهــم  ــك  تحري ــى  عل تعمــل  ــي  وه
موثقــة  ــات  ي عمل عــدة  ــاك  وهن النائمــة 
ــة  التركي ــرات  خاب امل مــن  بأوامــر  لهــم 

عــدة.  مناطــق  ــي  ف ــت  حصل
هــو   

ً
أوال تداركــه  يجــب  ــذي  ال ــيء  ال�ض

فهــم  الدواعــش،  األســرى  جمــوع  ــق  تفري
ــوا،  ــث حل يشــكلون مفرخــة ألفكارهــم حي
ــوا  بمــا حمل  

ً
ــرا ي تأث ــر  ــاك نســاءهم أكث وهن

جهــاد. وإن متابعــة  خالفــة وال مــن أوهــام ال

ــه، فهــؤالء  ــازل عن ن ــم أمــر ال ت ه املفــرج عن
والعــودة  للتحــول  الفرصــة  ســيجدون 
ــم  ه ب ــق  أث وال  باألمــان  شــعورهم  بمجــرد 

.
ً
مطلقــا

تتالحــم  أن  املواجهــة  أســاليب  ومــن 
ويعــاد  والشــعبية،  السياســية  جهــات  ال
ــكل  ل االســتعداد  ــدف  به ــا  تنظيمه
ــي  جــوم املدن ــد مــن اله احتمــال. ولكــن الب
نشــاط  أي  لوقــف  واملنظــم،  املعاكــس 
االرهــاب  ملنظمــات  ــي  دعائ أو  تبشــيري 
ــي  ــم مدن ــكيل جس ــن تش ــد م ــتترة. والب املس
ــي،  الديمقراط التحــول  يقــود  ــر  أكث أو 
ويقــدم  ي،  االنســان الفكــر  وينشــر 
املواطــن  ــع  تمن ــي  الت ــة  خدمي ال األعمــال 
ــة  ــه اليومي ــبب حاجات ــه، بس ــع نفس ــن بي م
اقتصــادي  دعــم  مــن  ــد  فالب املفقــودة. 
ــل، ورفــع عــبء  ــي لألفــراد والعوائ ومعا�ض
ــذي  ال الفســاد  ــة  ــم. ومحارب ه عن املعيشــة 
ملؤسســات  ي  ســلب ــم  لتقيي ــاس  ن ال يدفــع 
وانعــدام  تهمــة  موضــع  ــا  ه ويجعل االدارة 

. ثقــة
جــوم  ــة اله ــي مرحل ــة القادمــة ه املرحل
مــن  ــي  خابرات وامل ــي  واألمن ــي  اإلعالم
شــرق  شــمال  ــي  ف اإلدارة  ضــد  خصــوم  ال
ــك وممارســة  ــد مــن إدراك ذل ســوريا، فالب
ــرد عليه.  حيطــة وإيجــاد ســبل ال ــى ال أق�ض

ــون. متحول ــم  ه إن لهــم  ــوا  تأمن فــال 

رياض درار

 ،
ً
ــاه ومــا عايشــناه حتمــا ن ــي، مــا رأي املا�ض

ــا  ــادي كل ناخبين لكــن املســتقبل أهــم، أن

 )HDP( ــا  ن حزب اســتراتيجية  بدعــم 

أفضــل.  مســتقبل  ألجــل  ــة  ي االنتخاب

ــات  االنتخاب ــي  ف ســتؤثرون  مــن  ــم  ت أن

ــواب  أب ــى  عل فنحــن  مباشــر،  بشــكل 

ــال  ــا الفّع ــة، لنظهــر تأثيرن فرصــة تاريخي

املــدن  ــي  ف فقــط  ــس  ولي مــكان،  كل  ــي  ف

ــن  القائمي مــن  سنســتعيدها  ــي  الت

)حــزب  ــي  حال ال الوقــت  ــي  ف ــا  ه ي عل

ــا  ن قوت ســتظهر  ــة(،  والتنمي ــة  العدال

ــي  الت باملــدن  ــا  ن أصوات ــي  ف االســتراتيجية 

ــحينا. مرش عــن  ــا  ه في ــن  نعل ــم  ل

ــا  ه في ــح  يرش ــم  ل ــي  الت املناطــق  ــي  ف

ــي  الت بأصواتكــم  أحــد،   )HDP( ـــ  ال

ــن  الذي ــحين  للمرش ســتعطونها 

ــن  املؤثري ــم  ت أن ســتكونون  ســندعمهم، 

مناطقكــم  ــي  ف ــات،  االنتخاب ــج  نتائ ــي  ف

ــا. تركي وعمــوم 

الشــباب  األصدقــاء  أناديكــم، 

ســوف  ــن  للذي خــاص  وبشــكل   ،
ً
جميعــا

مــرة:  ألول  ــي  االنتخاب حقهــم  يمارســوا 

ــي(، ال تفكــروا هكــذا  )مــاذا ســيغير صوت

احــذروا!

ــق،  للصنادي ــوا  اذهب رجــاًء 

ــق  ــا أث ــي، فأن واســتعملوا حقكــم االنتخاب

 . بكــم

مواطنينا األعزاء...

مســاء  بجانبكــم  أكــون  ال  أن  يمكــن 

ــم ذات  ــاهد معك ــن سأش ــات، ولك االنتخاب

ــه،  ن أدري ــي  ف ــي  الت ــي  زنزانت مــن  الشاشــة 

ــى  إل  ،
ً
جميعــا ستســعدنا  أصواتكــم 

ــج  نتائ ــي  ف الشاشــة  ــك  ل ت ــة  لرؤي اللقــاء 

ــة. ل املقب ــات  االنتخاب

سالمات

 ... تتمة
ً
سنستعيد مدنا



Yekîtî العـدد/306/  آذار 2019 م - 2630ك  الوحـــــــدة                    

الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

www.yek-dem.com :الموقع الرسمي - Yekiti@yek-dem.com  :راسلونا على العنوان التالي

شــهر  ـــرد, 
ُ

الك شــهر  آذار  واألتــراح,  األفــراح  آذار 
 فــي 

ّ
االنتصــارات واالنكســارات, أبــت تركيــا احتــال عفريــن إال

آذار، لُتحــاول إطفــاء شــعلة كـــاوا الحــداد، ولــم يهــدأ لهــا بــال، 
حتــى رأت تمثالــه يتهــاوى؛ نعــم، ولألســف بتصفيــق نفــٍر مــن 
ــت عفريــن، واســتبدلت اســم كاوا باســم )غصــن 

ّ
ـــرد احتل

ُ
الك

وال   
ً
ســاما زيتــون  غصــن  مــع  تركيــا  حملــت  فمــا  الزيتــون(؛ 

 وإخــاًء, بــل إن جيشــها ومرتزقتهــا مــن مســلحي 
ً
نشــرت محبــة

مــا يســمى )الجيــش الوطنــي والحــّر(، قــد أجهضــت الســام، 
فــت 

ّ
ـــرداغ بلــد الزيتــون، وخل

ُ
ووأدت األمــان واالســتقرار فــي ك

.
ً
 وخرابــا

ً
، وقتــا

ً
 أســودا

ً
دخانــا

الهويــة  تســتهدف  تركيــا  والتنميــة-  العدالــة  حكومــة 
الكرديــة لعفريــن، بجبالهــا وقراهــا وبلداتهــا ومدنهــا، بناســها 
األشــجار  وُبتــرت  الزهــر  غتيــل 

ُ
ا أجــل  وثرواتهــا،  وتراثهــا 

طفــأت نيــران نـــوروز, ولكــّن الربيــع بــاٍق، زهــر عفريــن ينبــت 
ُ
وأ

تتفجــر،  والينابيــع  وتزهــر,  تتفــرع  واألشــجار  جديــد،  مــن 
وقــدت فــي ســائر 

ُ
والحقــول تخضــر؛ ومــا كانــت النيــران التــي أ

 علــى 
ً
ـــرد واحتفــاالت نـــوروز فيهــا، إال داللــة

ُ
أماكــن تواجــد الك

 
ً
اإلرادة الحّيــة والّتمّســك بالحيــاة والكفــاح فــي الســير قدمــا

نـــوروز  نــار  إيقــاد  منــع  كان  ومــا  جديــد؛  تاريــخ  تدويــن  نحــو 
وإلغــاء مظاهــر االحتفــال بــه فــي عفريــن مــن قبــل تركيــا إال 
ـــردها وقتــل الحيــاة فيهــم, علــى خلفيــة نزعــات 

ُ
لكســر إرادة ك

نحوهــم. والكراهيــة  الحقــد 
العــراق  فــي  اإلســامية  الدولــة  إنهــاء  إعــان  كان  ومــا 
والشــام )داعــش( بعــد عيــد نـــوروز بيوميــن، ودحــّر اإلرهــاب 
املاييــن  ميــاد  علــى  معاقلــه، ســوى داللــة  آخــر  باغــوز-  فــي 
ـــرد، حامليــن 

ُ
مــن أمثــال كـــاوا الحــداد، مــن رحــم أمهــات الك

, ومــا بطوالتهــم فــي ســاحات الوغــى 
ً
شــعلة الحريــة مّتقــدة أبــدا

 علــى شــجاعتهم ومــدى 
ً
ضــد قــوى الشــّر والظــام ســوى داللــة

إيمانهــم بقيــم الحريــة والعدالــة، وهــم يدافعــون عــن العالــم 
نبــل  علــى  وداللــة  النبيلــة،  اإلنســانية  القيــم  وعــن  بّرمتــه 
وســماحة املقاتــات الكرديــات الاتــي أرعبــن داعــش وأفزعــن 
داعــش  مقاتلــي  وســبايا  زيجــات  واجهــن  والاتــي  األعــداء، 
الدواعــش  مــن  املستســلمين  ُيعامــل  ولــم  باالبتســامات, 
أو  االغتصــاب  أو  باإلعــدام  واملدنييــن  وأطفالهــم  ونســائهم 

الســبي.
العدالــة  لطاقــم  داعــش  علــى  قســد  انتصــار  يــرق  لــم 
العالمــي  التضامــن  أغاظهــم  تركيــا،  فــي  ورئيســها  والتنميــة 

زبانيتهــم. ضــد  ســوريا  أبنــاء  مــع  النظيــر  املنقطــع 
ويعلــن  الســوري  الجــوالن  علــى  يتباـكـى  الــذي  أردوغــان 
رفضــه لقــرار ترامــب االعتــراف بســيادة االحتــال اإلســرائيلي 
إســرائيل  مــع  بــاده  عاقــات  ُيزحــزح  أن  دون   

ً
طبعــا عليــه- 

، فــي الوقــت نفســه يحتــّل ويســتبيح مناطــق جرابلــس 
ً
ســنتيما

والبــاب وإعــزار وعفريــن فــي الشــمال الســوري.
ولكــن!!! بــإرادة الشــعب وشــجاعة األبطــال وقــوة الحــق 
الحقــد  ســتحرق   ،

ً
ــادة

ّ
وق كـــاوا  شــعلة  ســتبقى  واملنطــق، 

الســلم  يســوده  جديــٍد  يــوٍم  ميــاد  وســتعلن  والكراهيــة، 
واملســاواة.   والحريــة 

اغتيال الزهـر يف عفرين
 اإلرهـاب يف بـاغوز

ّ
دحر

مذحبة إرهابية مروعة يف البلد السياحي اآلمن نيوزيلندا

إزالة املخلفات من غابة كوباني...  لنساهم من أجل نظافة مدينتنا

ــا،  تحــت شــعار: لنســاهم مــن أجــل نظافــة مدينتن

ــف  بتنظي ــن  يومي مــدار  ــى  عل ــي  ان كوب ــة  بلدي قامــت 

ــد  بعي خلفــات،  امل مــن  ــدة  الوحي ــي  ان كوب ــة  غاب

حــزب  ــي ل ان ــوروز، وكان ملنظمــة كوب ــد ن االحتفــال بعي

العمــل  هــذا  ــي  ف باملســاهمة  ــز  ممي دور  ــدة   الوحـ

ــل.  لنبي ا

العمــل  هــذا  ــي  ف ــن  واملتطوعي ــة  البلدي ودعــت 

ــي  رم وعــدم  ــة  البيئ ــى  عل حافظــة  امل ــى  إل ــن  ي املواطن

ــي  ف ــا  وضعه ــل  ب ــة،  الغاب داخــل  والقمامــة  خلفــات  امل

خصصــة. امل ــا  ه أماكن

وســائل  ــر  عب مباشــر،  نحــو  ــى  عل ــم  العال شــهد 

ــوكاالت  ال ــة  تغطي خــالل  ومــن  ــي  االجتماع التواصــل 

ــكاب  ارت آذار،   15 جمعــة  ال ــوم  ي ــة،  اإلعالمي والوســائل 

ــرة،  ــرة الظهي ــي فت ف ــجدين،  ــة داخــل مس ي مذبحــة إرهاب

راح  ــة،  النيوزيليندي تشــيرتش  كرايســت  ــة  ن بمدي

ــم  ه غالبيت ــى،  جرح ال وعشــرات   
ً
ــال قتي  /50/ ــا  ه حيت ض

ــد  والهن وباكســتان  األردن  ــل  مث دول  مــن  مهاجــرون 

ــا والصومــال وأفغانســتان  ــا وإندونيســيا وتركي وماليزي

ــخ. ال ومصــر...  وســوريا  وبنغــالدش 

 للنيوزيلنديين 
ً
جريمــة صدمــة وقــد شــكلت هــذه ال

ــا معظــم  ، فقــد أدانه
ً
ــي الســلم واإلنســانية جميعــا ومحب

ــن  واألمي األمــن  ــس  ومجل ــدول  ال 10 رؤســاء 

 من القائمني عليها
ً
سنستعيد مدنا

جن أدرينه تغريدة تويتر، 29 آذار 2019، س

صالح الدين دميرتاش

ي ترجمة عن التركية: آرا حج

...
ً
مرحبا لكم جميعا

ــرة  فت ــي  ف األوقــات  ــب  أغل ــم  وتمردت ــم  ت انفعل بأنكــم  ــم  أعل

هــذه  ــا  ه في ــا  تجاوزن وضــع  ــي  ف ــا  لكنن محقــون،  ــم  ت أن ــات،  االنتخاب

تأخــذوا  ال  رجــاًء  آذار،   31 األحــد  ــوم  ي ــق  الصنادي جهز 
ُ
ســت ــة،  املرحل

ــن للصناديــق،  ــة وأنتــم ذاهبي حل معكــم مناقشــاتكم السياســية الض

خلفكــم.  اتركوهــا 

ــى  نن�ض ال  ــا  دعون مهــم،  ــر  غي ــه  كل ــي  املا�ض ــس  15 لي


