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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.

»التيأســوا، البــؤس الملقــى علــى كاهلنــا اليــوم مــا هــو إال نهايــة الجشــع 
واســتياء الذيــن يخافــون مــن التقــدم اإلنســاني، ســوف تنتهــي هــذه 
الكراهيــة ويمــوت الطغــاة«                              تشــارلي شــابلن
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 كربى... وتبقى تركيا أردوغان سندًا له، لتعيق جهود إجياد حلٍ سياسي ألزمة سوريا
ٌ
اإلرهاب آفة

ــكل  ــي الشــعب الســوري ب أوُجــه مآ�س

ــا  ه ــدى ل ن  وُي
ً
ــت مكشــوفة ات ــه، ب ات مكون

ــة  ــى طاحون  عل
ً
ــاوة ــن البشــرية، فع جبي

ــس  ــع األخضــر والياب ل ــي تبت ت ــف ال العن

ي  اإلنســان الوضــع  فــإن  هــوادة،  دون 

ــات القــوى  ــى آخــر ســلم أولوي ينحــدر إل

ــي  ف املتنازعــة  ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول

ــا والزال  ــي كان بإمكانه ــى ســوريا، الت وعل

ي  واإلنســان ــي  اإلغاث ــب  الجان ــق  تطبي

ــع  ــن /2254/ املجم ــس األم ــرار مجل ــن ق م

ــث ُيخفــف  ــي وبحي ــه بشــكٍل حقيق ي عل

إن  مــا،  حــٍد  ــى  إل ــاس  ن ال عــن  ــؤس  ب ال

ــا  ومصالحه ــا  ه بأجندات ربطــه  ــت  تجنب

ي املناطق  الخاصة؛ فمعاناة وِمحن أهال

ــا  ه ونازحي ــي  الترك ــال  لاحت الخاضعــة 

ــي مخيــم الهــول  ، وقاطن
ً
ــن قســرا املهجري

ــات آالف  ــي شــرق الفــرات، ومئ ــره ف وغي

ــن بجــاء  ي ب
ُ
ــب، ت ــب وحل ــي إدل ــي ريف نازح

ــا  ه ي إل ــت  وصل ــي  ت ال الفظاظــة  مــدى 

وممارســات  2 سياســات 

ي من داعش...
�ن امسة لتحر�ي كو�ب ي الذكرى السنوية الن

ن
�

ي بلد�ن سور�ي
ن

رهاب جامٌس � ال الإ ن ل �ي

ــة  ــات املؤمل كل عــاٍم، وتتجــدد الذكري

شــعبنا  ــاء  ن أب أذهــان  ــي  ف نخــرت  ــي  ت ال

يجــددون  ــن  الذي  
ً
ــا عموم الســوري 

مناســبة  كل  ــي  ف ــم  ه ونضال ــم  تمنياته

ي  ي كوبان بوضع حٍد لجراحهم؛ وها هم ف

بمناســبة الذكــرى الســنوية الخامســة 

مــن  لتحريرهــا  ــي  الثان ــون  كان  26 ــي  ف

ــى أضرحــة  تنظيــم »داعــش«، يقفــون عل

ــة«  ــرة »الشــهيدة دجل ــي مقب شــهدائهم ف

ــا،  ه ي عل الشــموع  ويشــعلون  خاشــعين 

تشــكياته  ــف  بمختل اإلرهــاب  بينمــا 

العســكرية والتنظيمية ال يزال جاســٌم 

ى أرض بلدنا سوريا، ويلقى الرعاية  عل

3 مــن الجماعــات اإلســامية 

ي
ن

وغرا� ر وتغي�ي د�ي �ث
آ
ار ورسق ال ب

ث
وى واستيالء عىل املمتلاكت، وقطع أ� ، فرض أ�ت

ً
ن قرسا ف�ي ت الحتالل: اختطاف واعتقالت تعسفية ومئات املن

ت
ن � عفر�ي

أردوغــان  ــب  طي رجــب  ى  مســع ــي  ف

ــي  والدول ــي  اإلقليم ونشــاطه  وغــروره 

اإلســامي«  ــم  »العال باســم  املحمــوم 

ــي«  العثمان »اإلرث  ــاء  إلحي ــن  ي والحن

ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة  ــق  تنزل

ــة  وإقليمي ــة  ي دول صراعــاٍت  ــون  أت ــى  إل

ــا األزمــات واملحــن  ــب معه ــة، لتجل مقيت

لتركيا ولشعوب ودول املنطقة وأوروبا 

. وغيرهــا

وإذ أكد املكتب اإلعامي – عفرين/

ــي   ف
ً
ــي(: »اســتمرارا ــدة )يكيت حــزب الوحـ

ــة املمنهجــة  ي ا العدائ ــق سياســاته تطبي

ــزة  أجه تواصــل   ،
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك ضــد 

ــي منطقــة  ــي ف ــال الترك وســلطات االحت

ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن ممارســة  ــن  عفري

ــم ضــد اإلنســانية  ــم حــرب وجرائ جرائ

 – ــرد  ـ
ُ
الك ضــد  ــي  الديمغراف ــر  ي والتغي

ــا املختلفــة  ه ــن، وبأدوات ي ي ســكانها األصل

ــات  وجمعي ــة«  ديني »مؤسســات  مــن 

ــة«  واإلغاث ــر  الخي »باســم  مؤدلجــة 

امليليشــيات  ــادي  أي ب ــي  أسا�س وبشــكل 

ــت  ن امته ــي  ت ال املتطرفــة  املســلحة 

ــزاق«.  واالرت ــة  اللصوصي

ــون  كان شــهر  4 وخــال 

ية«...  نـدوة حول »الدستور السوري واللجنة الدستور
ن ل�ي ي �ب

ن
�

للدراســات  حرمــون  مركــز  أقــام 

ــة،  ي األملان ــن  ي برل ــة  ن مدي ــي  ف املعاصــرة 

ــدوة  ــي 2020، ن ــون الثان ــي 25 -26 كان يوم

الســوري  »الدســتور  حــول  ــة  حواري

واللجنة الدستورية«، شارك فيها أكثر 

 
ً
ا  سوري

ً
 وخبيرا

ً
 ومختصا

ً
من /24/ باحثا

ــم االجتمــاع  ــون والسياســة وعل ــي القان ف

ــا عشــرات  واالقتصــاد واإلدارة، وحضره

ــن الســوريين  ــن م ــن واملهتمي ــن املتابعي م

ــا وجوارهــا. ي ــي أملان ف

ــت  »تنازل املركــز  إعــان  وحســب 

 
َ
ــة التجرب ــا  ه وحوارات ــدوة  ن ال أوراق 

ــرة  فت ــل  قب الســورية  الدســتورية 

ــرة البعــث،  ــي فت 6 البعــث، وف

»إشعال الشموع عىل أرضحة الشهداء يف ذكرى تحرير كوباين«»رسقة محتويات محل املواطن محمود سعدون يف رسي كانيه بعد االحتالل«
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املتصارعــة. األطــراف 

»مكافحــة  معــارك  ــت  كان وإذا 

التجــاوزات  ــي  ف ــرر  املب ــي  ه اإلرهــاب« 

ــن  ي ي ــى املدن ــي تقــع عل ت ــداءات ال واالعت

ــر  ي التداب أن  إال  عــدة،  ــاٍت  جه ــدى  ل

ــي مــن املفتــرض اتخاذهــا  واإلجــراءات الت

ــة  ــي مســتوى حماي ــى اآلن ف ــم تكــن وحت ل

ــم. ه ات معان مــن  ــل  ي والتقل ــم  ه حيات

ــا مرادهــا مــن  بعــد مــا حققــت تركي

ــِد  ْق َع ومــن  ــي  سوت�س  - أســتانا  مســار 

ــكا،  ــران وأمري صفقــاٍت مــع روســيا وإي

ــي الشــمال الســوري  بتوســيع نفوذهــا ف

الكــردي،  والوجــود  ــدور  ال واســتهداف 

مناطــق  ــال  واحت ــة  املراقب نقــاط  ــر  عب

ــس،  ل جراب ــاب،  ب ال اعــزاز،  ــن،  )عفري

ــه/ ي كان ســري  أبيــض،  ي/تل  ســب كــري 

ــن( بالترافــق مــع مصــادرة قــرار  رأس العي

ــي املعــارض  ــاف الســوري- اإلخوان ت االئ

ــش  ـــ )الجي ى ب ــى مــا يســم والســيطرة عل

عناصــره  ليجعــل  الســوري(  ــي  الوطن

ــا مــع  ــى ومرتزقــة، وتنســيقها وتعاونه دم

ــة النصــرة-  ه ــر الشــام )جب ــة تحري هيئ

( وميليشــيات إســامية 
ً
القاعــدة ســابقا

ــدأت حكومــة أنقــرة  متطرفــة أخــرى... ب

ــي  ف ــاورة  واملن والتســويف  ــة  باملماطل

ــن  ي ي ـــ »فصــل اإلرهاب ــا ب ه ــذ التزامات تنفي

وتأســيس  ــب  حل ــي  وغرب ــب  إدل ــي  ف

 M4 ــن  الطريقي حــول  ــة  عازل منطقــة 

ــة  مواصل عــن  كشــفت  ــل  ب  ،»M5 و 

ــة  ي الراديكال للميليشــيات  ــا  دعمه

ــن« وباشــرت  بحجــة »الدفــاع عــن املدنيي

ــي مناطــق  ــز وجودهــا العســكري ف بتعزي

الروســية  القــوات  ــة  مواجه ــي  ف ــب  إدل

ــس  ي ــد الرئ ــى تهدي  إل
ً
والســورية، إضافــة

أردوغان دون خجٍل أو وجل باالستمرار 

ــه  ــدة لقوات ــات عســكرية جدي ي ــي عمل ف

ــه  ت ــذي وجــد ضال داخــل ســوريا، وهــو ال

ــة  الديموغرافي الهندســة  ــر  ي تغي ــي  ف

ــف  مكث ــن  بتوطي ــن  عفري ملنطقــة 

ي  ــي والشــرق ــري ريــف إدلــب الجنوب ملهجَّ

ــز  ت ب ــا، بينمــا ي ه ــي في ــب الغرب ــف حل وري

 أخــرى؛ 
ً
ــن مــرة ي ــة الاجئ ــا بقضي أوروب

الوضــع  يســتغل  آخــر  ــٍب  جان ومــن 

ــي إرغــام اآلالف مــن املرتزقــة  ف ــأزوم  امل

ــا،  ي ليب ــى  إل الذهــاب  ــى  عل ــه  ل ــن  ي املوال

ى مســرحياته يدفع  وألجل التغطية عل

ــب  ــف حل ــات ري ه ــم نحــو جب ه بجمــوٍع من

ــب...  ــاب- شــمال شــرق حل ب ــي وال الغرب

ــق  ــدف تحقي ــاور به ن ــا ت ــك وتركي كل ذل

ي الشــأن الســوري  املزيد من املكاســب ف

ــدول  ال مــع  ــا  ه عاقات ــد  صعي ــى  وعل

ــون  ــس مــن أجــل ســواد عي ي ــرى، ول الكب

املرتزقة أو لحماية املدنيين السوريين 

ــة. الوطني قضاياهــم  عــن  والدفــاع 

ــرى منتشــرة   كب
ٌ
ــة ــاب آف ــا دام اإلره م

ــرة،  ي ــن شــعوٍب ودوٍل كث ي كالســرطان ب

وهــو األخطــر واألفظــع مــن االســتبداد، 

والنصــرة  داعــش  تنظيمــات  فــإن 

املرتزقــة  وميليشــيات  ي  والتركســتان

ــر  األكب ــق  العائ ــي  ه املتطرفــة  وغيرهــا 

أمــام أي حــواٍر ســوري – ســوري وأي 

ــي  ت ــي ال ــا، وه ــي ألزمــة بلدن حــٍل سيا�س

ــة والتنمية  اســتخدمتها حكومــة العدال

ســنوات  خــال   
ً
أداة أردوغــان  برئاســة 

األزمــة الســورية ألجــل بســط نفوذهــا 

ــا القضــاء  ه ــي مقدمت ــا، ف ه ــق مآرب وتحقي

وتشــتيت  ــرد  ـ
ُ
الك وحضــور  دور  ــى  عل

ــى  عل ــي  والثقاف ــي  التاريخ وجودهــم 

مكافحــة  مســألة  ــى  تبق ــذا  ل ــم؛  أرضه

اإلرهــاب وتشــكياته املختلفــة ودحرهــا 

ي سوريا أولوية وقضية استراتيجية،  ف

وستبقى أنقرة تلعب بأوراق هذا امللف 

ــى إنهاء  ــة إل وتعرقــل كافــة الجهــود الرامي

ــا وإيجــاد حــٍل  ــى أرض بلدن اإلرهــاب عل

ــدول  ــم تتفــق ال ــه، مــا ل ــي ألزمت سيا�س

ــا«  وأوروب ــكا  وأمري »روســيا  ــرى  الكب

ــى وضــع حــٍد لســلوكيات وممارســات  عل

تركيا السلبية والبغيضة والتوسعية 

خطــٍة  رســم  مــع  رئيســها،  وغــرور 

بإشــراف  الســوري  الوضــع  لتســوية 

املتحــدة. األمــم 

ــو  ول واالســتقرار  األمــان  عــودة  إن 

الســورية  املناطــق  كافــة  ــى  إل  
ً
ا نســبي

ووضــع  اإلنســانية  األوضــاع  وتحســين 

الحــوار  ــز  وتعزي الدمــاء،  إلراقــة  حــٍد 

بســحب  ــدأ  ب ت الســوري،   – الســوري 

مناطــق  مــن  ــة  ل املحت ــا  ه لقوات ــا  تركي

ــن وغيرهــا مــن الشــمال الســوري،  عفري

ــي  ي إيجــاد حــٍل سيا�س ــي تســير مســاع ك

األمــام  نحــو  الســورية  لألزمــة  ي  ســلم

بالنجــاح. ــل  وتتكل

 كبرى ... تتمة
ُ
اإلرهاب آفة

ي سوريا ضمن تقريرها السنوي العالمي 
نسان واالنتهاكات �ف هيومن رايتس ووتش تُقيم أوضاع حقوق االإ

2020م«  ــي  العالم ــر  »التقري ــي  ف

ـــ  ــي /652/ صفحــة، بنســخته ال الصــادر ف

ــش«  ــس ووت ت /30/، تراجــع »هيومــن راي

ي /100/  ي حوال أوضاع حقوق اإلنسان ف

ــه أوضــاع حقــوق  مــت في ــة، وقــد قيَّ دول

اإلنسان ومختلف االنتهاكات والجرائم 

ــف  ــل مختل ــي ســوريا مــن قب ــة ف املرتكب

خــال  واملســلحة  العســكرية  ــات  الجه

ــت: »عــززت أحــداث  عــام 2019م، إذ قال

ي ســوريا االســتنتاج بأن الفظائع  2019 ف

ــزاع  ن ــزت ال ــي مّي ت ــاكات الحقــوق ال ه ت وان

ــس االســتثناء«. ي ــي القاعــدة ول ــت ه ظل

ــاكات  ه ت »ان عــن  املنظمــة  ــت  كتب

ــي  السوري-الرو�س ــف  التحال

ــاكات الجماعــات  ه ت العســكري« و »ان

و  ــة«  الحكومي ــر  غي املســلحة 

الســورية  والقــوات  ــا  تركي ــاكات  ه ت »ان

ــاكات القــوات  ه ت ــي تدعمهــا« و »ان الت

املتحــدة  ــات  الوالي مــن  املدعومــة 

ــك  وكذل تقــوده«،  ــذي  ال ــف  والتحال

واإلخفــاء  التعســفي  »االحتجــاز  عــن 

ــت  ــزوح«، وتحدث ن القســري« و »أزمــة ال

املســاعدات  ــة،  امللكي »حقــوق  عــن 

اإلعمــار«  إعــادة  ــل  وتموي اإلنســانية، 

ــة  والجمعي األمــن  ــس  »مجل ودور 

و  املتحــدة«  لألمــم  ــن  ي َع التاب العامــة 

ــي  ف الرئيســية«  ــة  ي الدول »األطــراف 

ى أن  الشأن السوري. وأشارت املنظمة إل

ــي املناطــق املحيطــة  ــة ف »األوضــاع األمني

ي يسيطر  ، والت
ً
بعفرين تدهورت كثيرا

ــي الســوري(، وهــو  ــا )الجيــش الوطن ه ي عل

ــش الســوري  ــل )الجي ــف مــن فصائ تحال

ــت  ارتكب ــا.  تركي مــن  املدعــوم  الحــر( 

وفقــا  حــرب  ــم  جرائ ــل  الفصائ هــذه 

ــن  ــق، واســتهدفت املدنيي ــة التحقي للجن

ــن وفخخــت الســيارات،  واحتجــزت رهائ

ــزاز،  ت ومارســت اعتقــاالت تعســفية، واب

ــى  وتعذيــب، وفرضــت قواعــد صارمــة عل

ــات«. والفتي النســاء  ــاس  ب ل

ــار  مايو/أي ــي  »ف أن  ــر  التقري وذكــر 

ــش مــن  ــس ووت ت ــت هيومــن راي 2019، كان

ــي  مدن مجتمــع  منظمــات  ــي  ثمان ــن  ي ب

ــة  ي دول ــة  حقوقي ومنظمــات  ســورية 

ــس  مجل ــي  ف األعضــاء  ــدول  ال دعــت 

ــة  العاجل املعالجــة  ــى  إل ــي  الدول األمــن 

الواســعة  التعســفية  لاعتقــاالت 

النطاق، واالختطاف، والتعذيب وغيره 

واالخفــاء  ــة،  املعامل ســوء  ــوف  مــن صن

الســوريين  اآلالف  لعشــرات  القســري 

الســورية  الحكومــة  ــدي  أي ــى  عل

املناهضــة  املســلحة  والجماعــات 

وداعــش«. للحكومــة 

ــاح  اجتي بعــد  ــه  أن املنظمــة  ــت  وقال

ي 9 أكتوبر/ تركيا شمال شرق سوريا ف

تشرين األول 2019: »ظهرت تقارير عن 

ــا  ــل املدعومــة مــن تركي ــكاب الفصائ ارت

ــل  ــا القت ه ــاكات، من ه ت مجموعــة مــن االن

ــن والنشــطاء  ي ل دون محاكمــة ضــد املقات

السياســيين واملســعفين األكــراد، ونهــب 

ــا«. ه ــكات ومصادرت ل املمت

ــى  بإمــكان الســادة القــراء االطــاع عل

املوقــع  خــال  مــن   
ً
كامــا ــر  التقري ــص  ن

للمنظمــة. ــي  اإللكترون

)HDP( من 
ٌ

وفد

ي هول�ي
ن

زار مكتب »الوحـدة« �

بعــد ظهــر الثاثــاء 2٨ كانــون الثانــي، 
الشــعوب  حــزب  ممثليــة  مــن  وفــٌد  زار 
الديمقراطــي )HDP( ضــم الســيدة مزيــن 
املشــتركين  املمثليــن  آـكـي  عابــد  والســيد 
مكتــب  كردســتان،  إقليــم  فــي  للحــزب 
حــزب الوحـــدة )يكيتــي( فــي هوليــر، وكان 
فــي اســتقباله محــي ســكرتير الحــزب محــي 
الدين شيخ آلي وعدد من أعضاء منظمة 

الحــزب فــي اإلقليــم.
حــول  الحديــث  الجانبــان  تبــادل 
األوضــاع الراهنــة فــي املنطقــة ومــا تشــهد 
مــن متغيــرات متســارعة فــي ظــل تصــارع 

املنطقــة. علــى  الدوليــة  القــوى 
ســاد اللقــاء أجــواء مــن الــود والتقدير 

واالحتــرام.
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مبادرة حمامي كوباني لدعم توحيد اخلطاب الكردي
ــد  ــي انعق ان ــي كوب ــن محام ــادرٍة م بمب

ــوان »لدعــم  اجتمــاٌع موســع تحــت العن

ــي  ــي الكــردي ف توحيــد الخطــاب السيا�س

ــي 2020،  ــون الثان ــخ 27 كان ســوريا« بتاري

ــن عــن أحــزاب سياســية  ي حضــره ممثل

ــي وشــخصيات  ــات املجتمــع املدن وفعالي

ــاء  ــن ونشــطاء وأطب ــة ومثقفي اجتماعي

وصيادلة ومعلمين ومهندسين، وصدر 

ــص مــا  ــي، لخَّ ــان ختام ي عــن االجتمــاع ب

ــه مــن مناقشــات ومداخــات،  جــرى في

:
ً
ــا قائ

ــي  األهل الســلم  ــى  عل ــا  منَّ  
ً
»حرصــا

بخصــوص  ــرة  األخي ــادرات  املب وإنجــاح 

ــن أطــراف الحــراك الكــردي  ي التقــارب ب

 
ً
ونظــرا ــي،  السيا�س ــه  خطاب ــد  وتوحي

ــا  ه وضرورت ــادرات  املب ــك  ل ت ــة  ألهمي

ــي  ت ال ــة  العصيب الظــروف  هــذه  ــي  ف

ــي  ــا مــن كافــة النواح ــا منطقتن ه تمــرُّ ب

ــة  واألمني والجيوسياســية  السياســية 

خــال  ــرة  املري ــة  التجرب ــك  وكذل

ــث  ــي مضــت، حي ت الســنوات التســعة ال

سياســة  نجــاح  عــدم  ــة  التجرب ــت  أثبت

ــك  وكذل ــاإلدارة،  ب واالســتئثار  التفــرد 

هــذا  ــط  وضواب ــات  ي آل وضــوح  عــدم 

االســتحقاقات  ــي  ف والتوافــق  التقــارب 

ــاف  االخت لغــة  ــد  وتصعي السياســية، 

ــة، وبمــا  ــن األطــراف املعني ي والتباعــد ب

 ملحــة 
ً
ــح ضــرورة ــب أصب أن هــذا املطل

ــس  ي ول ــة  املجتمعي الشــرائح  لكافــة 

ــي،  ــى الحــراك السيا�س  فقــط عل
ً
حكــرا

والــذي يتطلــب التوافــق وااللتقــاء حــول 

ــن كافــة األطــراف  ي القواســم املشــتركة ب

مشــتركة  صيغــة  حــول  للتفاهــم 

ــى   إل
ً
ــرؤى، وصــوال ــد الخطــاب وال لتوحي

ــت  ــة للقــرار داخــل البي تشــكيل مرجعي

ــي  اق ب مــع  التوافــق  ــي  وبالتال الكــردي، 

السياســية  الخارطــة  لرســم  ــات  املكون

ــكل  ل ا  )ســوري ــدأ  مب ــى  عل ــة  الوطني

ــة  التجرب نجــاح  أن  وبمــا  الســوريين(، 

ــة  الديمقراطي ــة  ي النضال ــة  والرؤي

ســيكون  ســوريا  ــي  ف الكــردي  للشــعب 

ــى  عل ــي  اإليجاب ــر  واألث االنعــكاس  ــه  ل

ــذا  ــة الســورية بشــكٍل عــام، فه حــّل األزم

ــى  عل امللقــاة  ــاء  األعب مــن  ــد  يزي األمــر 

ــي  ــي مراكــز القــرار بالتال ــن ف ــق املعنيي عات

ــة  ب املترت ــة  التاريخي املســؤولية  تحمــل 

ــة  ي ــم، كــون املعركــة النضال ــى عاتقه عل

بشــكل  الســوري  للشــعب  السياســية 

الكــردي بشــكل خــاص  عــام وللمكــون 

ــة  ــي معرك ــة الحساســة ه ــذه املرحل ــي ه ف

وجــود أو ال وجــود، معركــة أن نكــون أو 

ــذا فــإن القــوى السياســية  ال نكــون، ل

ى بكل امكانياتها  الكردية عليها أن تسع

ــادرة وتجــاوز  ــا إلنجــاح هــذه املب ه وطاقات

ــرى،  ــة الكب ــر األمــور أمــام القضي صغائ

ال  بمــا  ســيصمها  ــخ  التاري فــإن  وإال 

ــى العكــس مــن ذلــك، فــإن  ــا، وعل يليــق به

ــت  ــك وتحمل ذل انجــاز  اســتطاعت  ــي  ه

ــا  عاتقه ــى  عل امللقــاة  املســؤوليات 

مــن  بحــروف  ــا  ه عن ــخ  التاري فســيكتب 

واالخــاص  الوفــاء  ــي  وبالتال ذهــب، 

ــات الجســام  لدمــاء الشــهداء والتضحي

ــة، رغــم  ــادة املرحل ــي قي واثبــات الجــدارة ف

 مــن هــذه املســؤولية 
ً
ــا ــاء وانطاق األعب

ــا  ن أي ارت فقــد  ــة،  واألخاقي ــة  الوطني

نقــف  ونحــن   - ــي  ان كوب محامــو  نحــن 

ــى مســافة واحــدة مــن جميــع األطــراف  عل

ــي هــذا  ــا ف السياســية - أن نقــوم بواجبن

ــات  ــي وجه ــب ف ــة التقري املجــال ومحاول

النظر والرؤى السياســية بين األطراف 

ــا  ه ل وتحوي ــادرة  املب ــذ  لتنفي ــة  املعني

واذ  ملمــوس،  وواقــع  حقيقــة  ــى  ال

ــة،  نضــع أنفســنا بخدمــة هــذه القضي

ــاء شــعبنا  ن ــى كافــة أب ــداء إل ن ال نتوجــه ب

واملؤسســات  األفــراد  مــن  ــن  والغيوري

املجتمــع  شــرائح  وكافــة  والتنظيمــات 

ــا،  ن ــى صوت ــم إل ه ــى أن يضمــوا أصوات عل

هــذا  أمــام  ــا  ن ل ــار  خي ال   
ً
ا ســوي لنقــول 

نتحــد  أن  فإمــا  ــي،  الوطن االســتحقاق 

نتحــد!«. أن  وإمــا 

ــم القاعــدة  ــة وتنظي الســلفية الجهادي

ــي  وف ــي  العالم املســلمين  واإلخــوان 

ــة-  والتنمي ــة  العدال حــزب  ــم  ه مقدمت

أردوغــان. برئاســة  ــا  تركي

ــس ســوريا  ــه أصــدر مجل ب مــن جان

العــام  ــرأي  ال ــى  إل  
ً
ــا بيان ــة  الديمقراطي

ــي  ان ــه أن »كوب ــد في
َّ
ــذه املناســبة، أك ه ب

ــخ  ــي تاري  فارقــة ف
ً
ــي أصبحــت عامــة ت ال

ى اإلرهاب امتزجت  التحرر والقضاء عل

ــات شــعبنا  ن ــاء وب ن ــا دمــاء أب ــى أرضه عل

ــة الشــعب ووحــدات  ــي وحــدات حماي ف

ي  حماية املرآة وقوات من أبناء سوريا ف

ــوا اإلرهــاب  ســبيل إنقــاذ ســوريا، واجه

وســيطرته  ــه  بظال ــي  يلق كان  ــذي  ال

ــي  مــن األرا�س ــى مســاحات واســعة  عل

ــى  ــي ســوريا والعــراق«، وعل والعقــول ف

ــة  أن ٨0% مــن منشــآتها وبناهــا التحتي

ــي اليــوم  ان كانــت قــد دمــرت، بينمــا »كوب

ــا  ه ــة متألقــة بإعــادة عمران ــة حي ن مدي

اإلدارة  ــود  وجه ــا  ه أبنائ ــات  ي بإمكان

تنعــم  ــث  حي ــة،  الديمقراطي ــة  ي الذات

باألمــان واالســتقرار...«، وأشــار املجلــس 

ــدد  ه ــزال ي ــي ال ي ــى أن العــدوان الترك إل

ــه »يقــع  ــى أن ــي وغيرهــا، وشــَدد عل ان كوب

ى وجه  ي، وعل ى عاتق املجتمع الدول عل

ــي  الدول ــف  التحال قــوات  الخصــوص 

والقــوات  املتحــدة،  ــات  الوالي ــادة  بقي

ي ســوريا مســؤولية  الروســية العاملة ف

ــا  ــار تركي ــة وإجب ــدات التركي ردع التهدي

ــي  األرا�س كافــة  مــن  الخــروج  ــى  عل

 القــول 
ً
ــة«؛ ومســتدركا الســورية املحتل

ــي ســوريا ســوى الحــل  ــه ال حــل ف أن »ب

ــات  ــي الــذي يشــمل كافــة املكون السيا�س

دون  مــن  والسياســية  ــة  القومي

ــق األمــان  ــاء األزمــة وتحقي ه اســتثناء إلن

الديمقراطــي  واالنتقــال  واالســتقرار 

ا...«. ــي ســوري ف الجــذري املنشــود 

يكفي ذكرى تحرير  كوباني ... تتمة ي د�ي
ن

حزاب سياسية �
أ
ع ل اج�ت

ــات  عقــدت أحــزاب سياســية وفعالي

 
ً
 مشــتركا

ً
ــة اجتماعــا ــة واجتماعي ثقافي

ــب  ــي مقــّر مكت ــي، ف ــون الثان ــخ كان بتاري

ــة  ن بمدي ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

الوضــع  حــول  وتناقشــت  ــك،  ديري

حــول  يزمــع  ومــا  الراهــن  ــي  السيا�س

بعــد  القاهــرة؛  ــي  ف للمعارضــة  مؤتمــٍر 

ــادرة  مب حــول  اجتماعــات  عــدة  عقــد 

ــوم عبــدي ووحــدة الصــف  ــرال مظل الجن

ــة الدســتورية والوضــع  الكــردي واللجن

العــام. الســوري 

لعــرض  االجتماعــات  ــك  ل ت ــدف  ته

مناخــات  وتأســيس  اآلراء  ــف  مختل

 للوصول 
ً
ي وتاليا إيجابية للحوار البين

مشــاريع  حــول  تشــاركية  ــغ  صي ــى  إل

ــع. الجمي ــم  ه ت ــا  وقضاي ــة  وطني

) ي
( و )يكي�ت ي

ي )البار�ت ي حز�ب
ن منظم�ت لقاء ب�ي

ــي،  الثان ــون  كان  20 ــن  ي اإلثن ــوم  ي

ــي  حزب ــي  منظمت مــن  وفــدان  ــى  التق

ســوريا  ــي  ف الكــردي  »الديمقراطــي 

ــي مدينــة  ــي(« ف ــدة )يكيت ــي(، الوحـ )البارت

دهــوك- إقليــم كردســتان العــراق، حيــث 

ــادي  ــي( العضــو القي حضــر مــن )البارت

ــادة  قي ومــن  أحمــد  شــال  ــور  الدكت

ــن  ــي( أحمــد طاهــر وآخري منظمــة 0يكيت

ــة  ي ــث حــول آل ــن؛ دار الحدي ي مــن الحزب

العمــل املشــترك وســبل تطويرهــا بمــا 

ــي  الوطن ــف  التحال برنامــج  ينســجم 

لكــردي. ا
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ــي: ل ي مــا  رصــد  ــي 2020،  الثان

االختطاف 

ــم اختطــاف  ــي، ت ــون الثان ــي 10 كان - ف

يوســف  ــن  ب حســين  حســين  املواطــن 

ــدة  ل ب ــي  أهال مــن  محمــد  وشــقيقه 

ــك آب /2010/  ي ــي مــع ســيارته - ب معبطل

املسجلة لدى الدولة، من قبل ميليشا 

ــة  قري قــرب  تركتهمــا  ــي  ت ال مســلحة 

الســيارة. بعــد ســرقة  راجــو،  قاســم- 

ــي  الثان ــون  كان  12 األحــد  مســاء   -

2020م، اختطفت ميليشــيا »الســلطان 

و  »والت  الشــقيقان  شــاه«  ســليمان 

ــي قرية كاخرة-  ــي عبــو« ف إدريــس حــج عل

ــت  ب ــد( وطال ــة شــيه )شــيخ الحدي ناحي

دوالر،  ــف  أل  /15/ ــة  بفدي ذويهمــا 

فقامــت  ــا،  دفعه عــن  أحجمــوا  ــن  الذي

للشــرطة  بتســليمهما  امليليشــيا  ــك  ل ت

ــن،  ــي عفري ــا ف ــة لتركي العســكرية املوالي

ــى املشــفى بســبب  حيــث أدخــل »والت« إل

أصابعــه،  إحــدى  ــي  وف ــه  رجل ــي  ف كســر 

ــٍب  ــى تعذي جــراء تعــرض الشــقيقين إل

شــديد.

ــن  ي مواطن ــر  مصي ــزال  ي وال  هــذا 

ــي أوقــات ســابقة  ــن ف ــن مختطفي آخري

قطعــت  ــث  حي  ،
ً
ــا تمام  

ً
ــوال مجه

مــع  ــا  ه اتصاالت الخاطفــة  ــات  العصاب

. ــم ه وي ذ

اعتقاالت عشوائية وتعسفية

ــازل  تتواصــل حمــات مداهمــة املن

مــا  ــل  مث ــا،  ه اث بأث ــث  والعب وتفتيشــها 

ــل  ب ل ــة ب ــه«- ناحي ي ــة »بيل ــي قري جــرى ف

ــة  ــي«- ناحي ــة »كــوركان فوقان ــي قري وف

ــه، واعتقــاالت  ي ــة مارات ــي وقري معبطل

عشوائية وتعسفية بشكٍل يومي، بتهم 

ــر عــدٍد  ــم اعتقــال أكب ت ــث ي ــة، بحي واهي

ملــدد  وحبســهم  ــرد  ـ
ُ
الك ــن  ي املواطن مــن 

ــم الشــخصية  ه ات ــق بيان ي مختلفــة وتوث

وإن  ــة  التركي االســتخبارات  ــح  لصال

األشــخاص،  نفــس  بحــق  األمــر  تكــرر 

ــر محاكمــات  وفــرض غرامــات ماليــة، عب

ذوي  ــزاز  ت اب ــى  إل  
ً
إضافــة ــة،  صوري

أو  ــن  ومخبري وســطاء  ــر  عب ــن  ي املعتقل

ــي الحــّر وقضــاة معينين  شــبكات )محام

وتترافــق  ــي(؛  الترك ــال  االحت ــل  قب مــن 

ــات  باإلهان االعتقــال  ــات  ي عمل معظــم 

ســلطات  تكشــف  ال  كمــا  ــب،  والتعذي

ــر مــن  ــر أكث ــي عــن مصي ــال الترك االحت

ــي   مــن أهال
ً
ــي قســرا /1100/ معتقــل مخف

عفرين، منذ ربيع وصيف 201٨، بينهم 

ــة   مــن قري
ً
ــا نســاء ومســنين و/15/ مواطن

شــير شــهادات بعــض 
ُ
ــر وحدهــا، وت داركي

ــي  ــم ف ــى إخفــاء معظمه ــم إل ه املفــرج عن

ــي  وف وإعــزاز،  ومــارع  ــي  الراع ســجون 

ــة الضغــط  ــك بغي ظــروف قاســية. وذل

وإفقارهــم  باســتمرار  ــرد  ـ
ُ
الك ــى  عل

وترويعهــم ودفعهــم نحــو الهجــرة وتــرك 

ــم. ه وممتلكات ــم  أرضه

ــن مــن قــرى  ي ــم اعتقــال مواطن إذ ت

ــة  آنقل كفــروم،  معرســكة،  كاخــرة، 

ــر.  صَّ
ُ
وق نســاء  ــم  ه بين وغيرهــا، 

العشــوائية  االعتقــاالت  ــك  ل ت

ــم  ه ت ــن وب ــاء عفري ن والتعســفية بحــق أب

الســابقة  ــة  ي الذات مــع اإلدارة  العاقــة 

عــدُّ 
ُ
ــى إحــدى مؤسســاتها، ت أو االنتمــاء إل

مــن   /70/ للمــادة   
ً
جســيمة  

ً
مخالفــة

ــي  ت ــف الرابعــة /1949/ ال ــة جني اتفاقي

ــال أن تقبــض  ــة االحت ــز »لدول جي
ُ
ال ت

حاكمهم 
ُ
ى األشــخاص املحميين أو ت عل

ــم بســبب أفعــال اقترفوهــا أو  ه ن دي
ُ
أو ت

ــال…«. ــل االحت ــا قب ه ــوا عن آراء أعرب

أتاوى

ــى  - فرضــت ميليشــيا مســلحة عل

ــة حــج قاســما-  ــي قري ــة ف ــة كردي ل كل عائ

أالف   /5-3/ ــن  ي ب مــا  ــاوة  إت ــرس  جندي

ــن  النازحي مســاعدة  بحجــة  ل.س، 

ــا  ه ــك مطالبت ــب، وكذل ــن مــن إدل القادمي

ــار  ــب إجب ــى جان ــة مــن الحطــب، إل بكمي

الخــروج  ــى  عل ــة  القري ــي  ف الرجــال 

ــار  كب ــوا  كان وإن  ــة  ي الليل للحراســة 

ــك   – وذل
ً
ــا ــى /90/ عام ــي الســن - حت ف

ي القرية. ملواصلة استفزاز وابتزاز أهال

ــم  ل املجــد«  ــق  »فيل ميليشــيا   -

ــى  ــا عل ه ــي فرضت ــي بالنســبة 5% الت تكتف

ــل  ــل أبلغــت عوائ ــت الزيتــون، ب ــاج زي إنت

ــة راجــو  ــا« بناحي ان ــي »زركا وجوب ت قري

ــة – بفــرض  ــة كردي ل ــي /52/ عائ - حوال

ــى  عل ــت  زي تنكــة   /2/ ــة  إضافي ــاوة  إت

ــغ  ل ــس مب ي ــت ول  الزي
ً
ــة، حصــرا ل كل عائ

تكــن أشــجار إحداهــا  ــم  ل نقــدي، وإن 

ــة هــذا املوســم. ــر حامل غي

ــة- راجــو، فرضــت  ن ــة برب ــي قري ف  -

ــف  أل ــاوة /150/  إت »الحمــزة«  ميليشــا 

ــل  ي ــور أحمــد خل ــى املواطــن أن ل.س عل

بتهمــة تســهيله لســفر- بســبب املــرض- 

ــم  ــر املســن إبراهي زوجــة شــقيقه األكب

 ،
ً
ــب ألجــل العــاج أيضــا ــي حل املتواجــد ف

ــا لدى  ــاث منزله ــا بوضــع بعــض أث وقيامه

امليليشــيا  اســتولت  كمــا  ــا؛  ه ل ــٍب  قري

ــه. اث ــزل ومعظــم أث ــى املن عل

ــي،  ــون الثان ــس 23 كان ــوم الخمي - ي

ــي-  »العا�س ميليشــيا  ــي  متزعم عقــد 

ــي /40/   لحوال
ً
ــواء ســمرقند« اجتماعــا ل

ــي  وتدع كفرصفــرة،  ــدة  ل ب ــي  ف  
ً
ــا مواطن

ــك مــن أجــل فــرض  ــاء«، وذل ــم »أغني ه أن

ــم،  ه ــى كل واحــٍد من ــاوة /300/ دوالر عل إت

ــب«،  إدل ــي  »نازح مســاعدة  بحجــة 

ــى موعــٍد  ــل االجتمــاع إل ــم تأجي ولكــن ت

مــن  البعــض  ــراض  اعت بســبب  الحــق 

ــن. الحاضري

“الســلطان  ميليشــات  أبلغــت   –

أســرة  كل  العمشــات”  شــاه-  ســليمان 

ــي مركــز ناحيــة  ــن ف مــن الســكان األصليي

ــق،  ــد( وقــرى )قرمتل شــيه )شــيخ الحدي

جقا الثاثة، آلكانا، خليل، حج بال، 

كاخــرة( الواقعــة تحــت ســيطرتها بدفــع 

ل.س،  ــف  أل  /15-10/ شــهرية  ــاوة  إت

ــدل إيجــار عــن  ــة أو كب بحجــة الحماي

ــك. ــم – املل ه منازل

ى املمتلكات استياء عل

املســلحة  امليليشــيات  ــازع  ن ت ت  -

ى اقتسام األتاوى وإنتاج  فيما بينها عل

ــا،  ه ي ى عل الزيتــون مــن الحقــول املســتول

املجــد«  ــق  »فيل ميليشــيا  أن  ــث  حي

ــون  ت ــى /7/ أالف شــجرة زي ي عل تســتول

ــا« – راجــو. ان ــي »كــؤرا و جوب ت ــن قري ي ب

ســد  ــي  ف ــاه  املي ــن  بتخزي ــدء  ب ال  -

ــذ  من تشــييده  ــم  ت ــذي  ال ــة«  ي »ريحان

ــاه  ــن املي ــي م عــام 2010م، وبشــكل أسا�س

ــري  ــن، وإذ يعت ــر عفري ه ــي ن املتدفقــة ف

مــن  مخــاوف  ــن  عفري منطقــة  ــي  أهال

ي،  سرقة مياه سد ميدانكي االستراتيج

وشــبكات  منشــآته  تعرضــت  ــذي  ال

ــه-  ومحطات ــة  الزراعي ــري  ال ــة  أقني

ــى  إل ــة-  ي املائ ــوارد  امل ملؤسســة  التابعــة 

ــل  ــب املتعمــد مــن قب الســرقة والتخري

ــى  ــا إل ه ــان عدوان امليليشــيات املســلحة إب

املنطقــة  ــى  عل ــي  الترك ــش  الجي ــب  جان

ــع األول مــن عــام 201٨م،  ممــا  ــي الرب ف

ــي ســهول زرافــك  أفقــد أراٍض شاســعة، ف

وكمروك، وســهول قرى آســتير وجويق 

 
ً
ــا ــن جنوب ــر عفري ه وكفــروم وبمحــاذاة ن

ــك ســهول  ــوا، وكذل ــه ودي ــة جلم ــى قري إل

ســهول  ــى  إل ــت  ي ل وباب ــه  ي مارات قــرى 

ي  ناحية جنديرس، من رٍي وفير ومتدن

ــل  محاصي تدهــور  ــي  وبالتال الكلفــة، 

أن  ُيرجــح  ــدة.  عدي ــة  زراعي ومواســم 

ــاه  ــة بســرقة مي تقــوم الســلطات التركي

ــة خاصــة  مــّد قناي ــر  ــي عب ســد ميدانك

ــدة  ــة الســورية املمت ــا بالقناي ه وتوصيل

ــوب  ــة« – جن ــة »املحمدي ــى قــرب قري إل

بإفــات  أو  ــرس  جندي ــة  ن مدي غــرب 

ــة  اليومي الحاجــة  عــن  ــدة  زائ ــات  كمي

ــاه  مي مــن  ــن  عفري ــي  ف للمســتفيدين 

أو  ــر  ه ن ال مجــرى  ــر  عب ــي  ميدانك ســد 

ــي الســد بشــكل  ف ــاه  ــن املي ــع تخزي بمن

ــى  ــق إل ــاء موســم األمطــار لتتدف ن كاٍف أث

ــت نســب   إذا كان
ً
ــة، وخاصــة ســد ريحاني

ــة. ممــا جــرى يتوضــح  ي الهطــول متدن

ــي  ــال الترك  مــدى اســتهداف االحت
ً
ــا ي جل

ــي  ف ــة  الزراعي ــة  االقتصادي ــة  للبني

ــث أن فقــدان  املنطقــة وتدميرهــا، حي

ــدد  ه ــن ي ــي ســهول عفري ــي ف ــري الكاف ال

ــة  الفاكه أشــجار  آالف  ــات  مئ ــاك  به

ــون  ت ــن أشــجار الزي ي ــاج ماي ت ــي إن وتدن

آالف  عشــرات  ــاج  ت إن وانخفــاض 

ــة. الزراعي ــي  األرا�س مــن  ــارات  الهكت

ــون  كان  22 ــا،  ن بعدي ــدة  ل ب ــي  ف  -

ي  تســتول مســلحة  ميليشــيا  ــي،  الثان

ى منزل األرملة املسنة فاطمة   عل
ً
عنوة

ــن  توطي ألجــل  ــه  اث وأث محمــد  محمــد 

. مين ملســتقد ا

ــي-  العا�س ــة  “كتيب ميليشــيات   –

ــغ عــدٍد مــن الســكان 
ّ
ِل ب

ُ
ــواء ســمرقند” ت ل

ــدة كفرصفــرة بإخــاء  ل ــي ب ــن ف ي ي األصل

ــري  َج َه ــك، ألجــل إســكان ُم ــم- املل منازله

، بحجة أن تلك املنازل 
ً
إدلب فيها قسرا

أو  شــخص  ســوى  يســكنها  وال  ــرة  ي كب

 . شــخصين

ي التوطين والتغيير الديمغراف

ــن  عفري أن  أردوغــان  قــرر  عندمــا 

ــون  ــي 21 كان ف ح  ــرد، وصــرَّ ـ
ُ
للك ليســت 

ــي مــن  ــوم الثان ي ــي ال ــي 201٨م، أي ف الثان

إن  ــن،  لعفري جيشــه  غــزو  ــات  ي عمل

»55% باملئــة مــن ســكان عفريــن عــرب، 

، والهدف 
ً
و35% هم أكراد جاؤوا الحقا

ي لعملية عفرين هو إعادتها  األسا�س

و%10  ــدو  ب ي ــن«،  ي األصلي ــا  ه ألصحاب

مكونات أخرى!!! عكس حقائق التاريخ 

ــي تؤكــد  ــا الت ــا والديموغرافي والجغرافي

ــن  ــة منطقــة عفري أن هوي

عفرين تحت االحتال ... تتمة
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ــا  ه ــرد في ـ
ُ
ــة- ســورية ونســبة الك ــي كردي ه

ــذ سياســاته  ــدأ بتنفي تتجــاوز 95%...  ب

ــر  ي تغي ــي  ف ــي  وامل�س نحوهــم  ــة  ي العدائ

 
ً
قســما لُيهجــر  ــج،  ممنه ــي  ديموغراف

ــن املرتزقــة  ِ
ّ
، ولُيوط

ً
ــم قســرا ه  من

ً
ــرا ي كب

آالف  وعشــرات  ــم  ه ل وعوائ الســوريين 

ــاف  وأري الغوطــة  ــي  نازح مــن  ــل  العوائ

ــي  ــب ف ــب وغــرب حل حمــص وحمــاه وإدل

ى ما  رد إل ـ
ُ
ِفض نسبة الك

َ
املنطقة، فُيخ

 ...%25 دون 

املســتوى  ــي  تدن ــى  عل  
ً
عــاوة

بســبب  الفقــر،  وانتشــار  ــي  املعي�س

مصــادر  ــدد  ب وت ــل  املداخي انخفــاض 

 ،
ً
ــا وارتفــاع األســعار عمومــا ه ب األرزاق ونه

ــن  ــى عفري ــرة إل ــزوح الكبي ن ــإن حركــة ال ف

رين فيها يزيد  هجَّ
ُ
وتوطين املزيد من امل

ــي وجد  ؛ تلــك الحركــة الت
ً
األوضــاع ســوءا

ــا، تســببت  ه ــه في ــي ضالت ــال الترك االحت

ي وقوع انتهاكات وجرائم جديدة بحق  ف

ــك  وكذل والشــجر،  والحجــر  البشــر 

ــم  ــن ت ــى الذي ــات عل ــع املعون حصــر توزي

ــاك  ــي املنطقــة؛ وهن ــم دون أهال ه توطين

ــي  ــن ف ــن املهجري ــى توطي  مــن فو�س
ٌ
ــة حال

ــواب  غلقــت أب
ُ
ــث أ ــن، حي ــة عفري ن مدي

بســبب  ــا  ه طاب أمــام  املــدارس  بعــض 

شــرطة  أن  كمــا  ــا.  ه في ــم  بعضه ــواء  إي

ــت بجــداول اســمية  ب ــل طال ب ل ــة ب ناحي

ــي مركــز  ف ــن  ي القاطن ــع  ــة لجمي مفصل

ــن  ي ب
ُ
ت ــا،  ه ل التابعــة  والقــرى  ــة  الناحي

ــع إحصــاء  ــم م ــي ومولده ــم األصل مكونه

ــي  ــك كمســح أمن ــازل الفارغــة، وذل املن

ــن جديدة،  ــد، ولتنفيــذ خطــة توطي جدي

ــم جــداول مــن هــذا   تقدي
ً
ــم ســابقا ــد ت وق

ــى  ــي وإل ــل املحل ب ل ــس ب ــى مجل ــل إل القبي

ــة. التركي االســتخبارات 

قطع األشجار

تواصــل امليليشــيات قطــع أشــجار 

الزيتون بشكٍل جائر لغاية التحطيب 

ــا،  ه بمالكي الفحــم واإلضــرار  وصناعــة 

ــق املجــد« قــام بقطــٍع  فميليشــيات »فيل

ــون  ت زي /7/ أالف شــجرة  ــر  ــر ألكث جائ

و  »كــؤرا  ــي  ت قري ــن  ي ب ــا  ه ي عل ي  تســتول

جوبانا« – راجو، كما أكمل املسلحون 

ــة،  ــة حراجي غاب أشــجار  معظــم  قطــع 

ــط  حي
ُ
ت ــت  ــي كان ت ال ــا معمــرة،  معظمه

ــل  الجب ــي  ف ــك«  ن ل ب ــرا  ي »ب مــزار  بموقــع 

ــم  ل بينمــا  ــا،  ن بعدي ــدة  ل ب ــى  عل املطــل 

ــات  ــذ مئ ــدة من ل ــي الب ــادي أهال ــا أي ه تطال

لســنين. ا

ــة ســندانكيه-  ــي قري ــي حقــٍل غرب وف

شــجرة   /75/ قطــع  ــم  ت ــرس،  جندي

ــدة  وعائ  
ً
ــا عام  /40/ أعمارهــا  ــون،  ت زي

ــي  ــق خورشــيد مــن أهال للمواطــن توفي

معمــرة  شــجرة  و/73/  كــورا،  ــة  قري

قــدر 
ُ
ــا، ت ت ــق خال ــى طري ــا واقعــة عل ه من

ـ /100/ عام عائدة ملواطن من  أعمارها ب

ــدة  ل ــي ب ــا ف ه ي، و/57/ من ــة آشــكا شــرق قري

حســين  للمواطــن  ــدة  عائ كفرصفــرة 

ــم قطــع  ــدو. وكان قــد ت محمــد حــاج عب

ــي معمــرة واقعــة  شــجرة ســنديان روم

ــا  ت خال مســكة –  ــق  مــن طري بالقــرب 

ــرس. جندي ــة  بناحي

قصف وألغام

ــي  ــان األمن ــى والفلت ــي ظــل الفو�س - ف

ــون  كان  20 ــن  ي اإلثن ــوم  ي الســائدين، 

ــف وســط  ــي، ســقطت أربعــة قذائ الثان

ــن، بالقــرب مــن حديقــة  ــة عفري ن مدي

ــى  إل أدت  ــد،  والبري وامللعــب  الشــريعة 

ــة  ــي وإصاب ــي املبان ــة ف وقــوع أضــرار مادي

بعض املواطنين بجروح متفاوتة، وكان 

هناك أنباء عن مقتل امرأة وطفلها من 

ــة  رضــت حال
ُ
ــم، وإذ ف ه ــم توطين ــن ت الذي

ومــن  ــة؛  ن املدي ــى  عل ــق  وتطوي طــوارئ 

ــال  ــٍة أخــرى قصفــت قــوات االحت جه

ــوم،  ي ال ــاح ذات  ــا صب ه ــي ومرتزقت الترك

ــاز-  ومرعن ــة  واملالكي الشــوارغة  قــرى 

تحــت  والواقعــة  إعــزاز  غــرب  ــوب  جن

ــش الســوري. كمــا وقعــت  ســيطرة الجي

ي، اشتباكات  عصر يوم 25 كانون الثان

باألســلحة الخفيفــة واملتوســطة قــرب 

ــن  ي ب ــن  عفري ــة  ن بمدي ــوروز«  ـ ن »دوار 

ــى نطــاق النفــوذ  ــل عل ميليشــياٍت تتقات

ــزاق والنهــب. واملســروقات ومصــادر االرت

 ،2020 ــي  الثان ــون  كان  2 ــي  ف  –

حســين  ــوار  ي كان ــان  املواطن استشــهد 

ــان   وعمــه ســمير من
ً
ــا ــوش /29/ عام عل

ــة  قري ــي  أهال مــن   
ً
ــا عام  /40/ ــوش  عل

ــب  صي
ُ
وأ ــرس  جندي ــة  ناحي كــوران- 

ــة  ي الذات اإلدارة  ــي  موظف مــن  عنصــر 

ــي  ــر انفجــار لغــٍم أر�س بجــروح بليغــة، إث

ــة  ي اإلرهاب امليليشــيات  مخلفــات  مــن 

ــوا يســتقلونه  ــذي كان ال تحــت الجــرار 

ــة  بغاي ــة  حراجي أشــجار  حقــل  ضمــن 

ــس  ن باب ــدة  ل ب قــرب  الحطــب،  جمــع 

ــي  أهال ــزوح  ن مناطــق  ــب-  حل ي  شــمال

ــة. ل املحت ــن  عفري

ي 31 كانون األول 2019، قصفت  – ف

ــا قــرى  ه ــي ومرتزقت قــوات االحتــال الترك

ــه  بي ــة، ســاغونك، آقُئ ــاز، املالكي “مرعن

ــى  ــون، ممــا أدى إل ــل ليل ــا وجب “- روباري

ــة. وقــوع أضــرار مادي

اآلثار

ــم  وبعل امليليشــيات  تواصــل   -

ــي  الترك ــال  االحت ــزة  أجه وإشــراف 

ــار  عمليــات الحفــر والنبــش وســرقة اآلث

ــذ 2020/1/17 باشــرت  ــة، فمن التاريخي

ميليشــيا مــن »أحــرار الشــرقية« بحفــر 

ــي مدخــل مدينة راجو،  ــري ف ــل أث ونبــش ت

ــت  ــع، وعمل ــى مــرأى ومســمع الجمي عل

ــى  عل الحمــزات«  »فرقــة  مــن  ميليشــا 

جمــال«  »شــيخ  مــزار  ــب  وتخري حفــر 

ــي »جويــق« و »كــوكان«  ــن قريت ي الواقــع ب

وطــال  ــة،  الدفين ــوز  الكن عــن   
ً
ــا بحث

ممــا  ــه،  حول واســعة   
ً
مســاحة الحفــر 

.
ً
أيضــا ــون  ت ــع أشــجار زي بقل تســبب 

“الســلطان  ميليشــات  تواصــل   –

سليمان شاه- العمشات” الحفر داخل 

ــة  ي ــة التحتان ــم – القري املســجد القدي

ي مركز ناحية شيه، الذي تم تغطيته  ف

بالشــوادر إلخفــاء مــا يجــري فيــه، وذلــك 

ــة،  الثمين ــوز  والكن ــى  اللق عــن   
ً
ــا بحث

فمن املعروف أن أرض الجامع واملنازل 

ــة. ــار قديم ــه تحــوي آث ــع جنوب ــي تق الت

 :
ً
ــا قائ ــي  اإلعام ــب  املكت د  وشــدَّ

ــى  عل ــن«  »عفري ــف  مل يكــن  ــم  ل »إن 

ــة األحــداث  ــي واجه الســاحة الســورية ف

و  ــب«  »إدل بعــد   ،
ً
ــا ي حال واالهتمامــات 

ــن  ــب ع  تغي
ّ
ــي أال ــرات«، ينبغ »شــرق الف

ــن الســوريين  ي ، والوطني
ً
ــرد أوال ـ

ُ
ــال الك ب

ي اإلنسانية  ، وأحرار العالم ومحب
ً
ثانيا

 
ّ
وأال الســيئة،  ــا  ه ي أهال أوضــاع   ،

ً
ــا ث ال ث

ــم  ــاكات والجرائ ه ت ــك االن ل تصمــت عــن ت

وتعمــل  ــل  ب ــا،  ه في الواقعــة  املمنهجــة 

ــال  ــاء االحت ه  إلن
ً
ــا، ســعيا ــى فضحه عل

ــي  ف ــدة  ــي عــن كاهــل مناطــق عدي الترك

ســوريا«. شــمال 

عفرين تحت االحتال ... تتمة

ي 
 من الشيوعي الكردستا�ن

ٌ
وفد

يـزور 

ي هول�ي
ن

� ) ي
مكتب الوحـدة )يكي�ت

يــوم الســبت 11 كانــون الثانــي، زار 

مكتــب حــزب الوحـــدة )يكيتــي( فــي هوليــر 

وفــٌد مــن الحــزب الشــيوعي الكردســتاني 

نائــب  أوميــد  )هــاواي  ضــم  العــراق،   –

رئيــس مكتــب العاقــات املركزيــة، هــاورى 

هاوتــا عضــو مكتــب العاقــات املركزيــة(، 

وكان فــي اســتقباله )محمــود محمــد ممثــل 

الحزب في إقليم كردســتان العراق، ويس 

مصطفى عضو الهيئة القيادية ومسؤول 

منظمــة اإلقليــم، محمــد مســلم و إبراهيــم 

عبــاس عضــوي قيــادة املنظمــة(. 

الوضــع  الجانبــان  اســتعرض 

الحركــة  وأوضــاع  العــام  السيا�ســي 

انقســام،  مــن  تعانــي  ومــا  الكردســتانية 

البيــت  ترتيــب  علــى  التأكيــد  تــم  حيــث 

كردســتان  مــن  جــزء  كل  فــي  الكــردي 

مــن  االســتفادة  وضــرورة  عــام،  وبشــكٍل 

تجربــة إقليــم كردســتان العــراق، بجوانبهــا 

الســلبية واإليجابيــة، كمــا أشــاد الجانبــان 

بمبــادرة الجنــرال مظلــوم عبــدي وضــرورة 

الكرديــة  الحركــة  أطــراف  بيــن  التقــارب 

فــي ســوريا، ودعيــا إلنهــاء االحتــال الترـكـي 

ســوريا. شــمال  فــي  كرديــة  ملناطــق 

فــي الختــام أكــد الجانبــان علــى أهميــة 

العاقات الثنائية التاريخية بين الحزبين 

الشــقيقين. 
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ــاج  تحت ــذي  ال الحكــم  نظــام  وطبيعــة 

ــداول الســلطة  ــادئ ت ــه ســورية، ومب ي إل

الســلطات  وفصــل  ــة  الدول ــة  وحيادي

تعامــل  وأســس  ــون،  القان وســيادة 

الدســتور مع الحريات العامة وحقوق 

ــاج  ــذي تحت اإلنســان، وشــكل النظــام ال

ــة،  والامركزي ــة  املركزي ســورية،  ــه  ي إل

ــة  ــى نظــام الحكــم، وأهمي ــة عل والرقاب

ــت  وتناول الدســتورية،  ــدرة  الجن

عــن  ــه  فصل وجــدل  ــن  الدي دور   
ً
أيضــا

التشــريع،  مصــادر  وجــدل  ــة،  الدول

ــي الدســتور، ومفهــوم الهوية  والجيــش ف

الدســتور  ــم  ث الســورية،  ــة  واملواطن

ــاة السياســية  ــة، والحي واملســألة الكردي

والتنظيمــات  األحــزاب  ــون  وقان

ــون  ــك قان ــات، وكذل ــة والنقاب املجتمعي

ــي،  االنتخاب والنظــام  ــات  االنتخاب

شــروط  وأي  ــة،  االجتماعي ــة  والعدال

الدســتور  ســيادة  تضمــن  سياســية 

ديمقراطــي  نظــام  ــام  وقي ــون  والقان

ــة  ــى مناقشــة »اللجن ــي، إضافــة إل حقيق

لة بموجــب القــرار 
َّ
الدســتورية« املشــك

ــى  عل ــا  ه قدرت ومــدى   ،2254 ــي  األمم

ــي ســورية،  ــي ف ــى حــّل سيا�س التوصــل إل

ــا،  ه لعمل املتوقعــة  والســيناريوهات 

َضمــن 
َ
ــا«. وت ــف يجــب التعامــل معه وكي

ــة  ــي جلســات حواري ــدوة ثمان ــج الن برنام

ي كل يوم أربع جلسات،  طوال يومين، ف

ــن،  ي متحدث ــة  ثاث جلســة  كل  وضمــن 

ــن  ي ب ــوح  مفت نقــاٌش  جلســة  كل  ــي  ل وت

ــاك  هن وكان  والحضــور،  املشــاركين 

ــزي(.  ي إنجل  – ــي  )عرب ترجمــة 

ــب  حبي ــن  املحاضري ــن  ي ب مــن  كان 

ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  ــم  إبراهي

ــدة الديمقراطــي الكــردي  لحــزب الوحـ

ــا  أوروب منظمــة  ومســؤول  ســوريا  ــي  ف

ــي  ــي املحــور الثان للحــزب، إذ تحــدث ف

لليــوم األول مــن النــدوة عــن »الدســتور 

انفــرد  ــف  وكي ــة«،  الكردي واملســألة 

دون  الحكــم  بنظــام  البعــث  حــزب 

الشــعب  ــات  مكون ــة  لبقي ــار  اعتب أي 

ــّص  ن ــي ت ت ــادة ال ــداًء مــن امل ت الســوري، اب

ى أن حزب البعث هو القائد للدولة  عل

ــب  لتعري بســعيه   
ً
مــرورا واملجتمــع، 

الســوري،  الشــعب  ــات  مكون ــع  جمي

ــع  ى واضــح إلقصــاء جمي ــي مســًع ــك ف وذل

ــي  ت ال األخــرى  ــات  والقومي ــات  ي األقل

الســوري. املجتمــع  ــا  ه من يتشــكل 

عــن  صــدر  ــدوة  ن ال ــام  خت ــي  وف

ــراج  ــى اإلف ــداًء يدعــو إل ــا ن ه املشــاركين في

والكشــف  ســوريا  ــي  ف ــن  ي املعتقل عــن 

جــاء  ــذي  وال ــن،  املفقودي ــر  مصي عــن 

فيه: »شــهدت ســورية عمليات اعتقال 

تســع  نحــو  ــذ  من ــل،  وقت واختطــاف 

ــخ  ــم يشــهد التاري ــى اآلن، ل ســنوات حت

األعــداد  ــث  حي مــن  ســواء  ــا،  ه ل  
ً

ــا مثي

 
ّ
ــظ تكت ــن  الذي ــن  ي للمعتقل ــة  ل الهائ

ــن النظــام، كمــا  ــم معتقــات وزنازي ه ب

تكتظ بها زنازين امليليشــيات املســلحة 

ــث حجــم اآلالم  ــة، أو مــن حي والجهادي

ي يعانيها املعتقلون، نتيجة  الهائلة الت

ــي ظــروف شــديدة  ــل ف االحتجــاز الطوي

اآلن  ــى  حت ــا  ه ضحيت ذهــب  القســوة، 

ــب،   تحــت التعذي
ً

ــا عشــرات اآلالف قت

ــن  الذي ــم  ه ذوي ــاة  معان عــن   
ً

فضــا

ــم، لعــدم  ــق وخــوف دائ ــي قل يعيشــون ف

ــم،  ه أبنائ ــر  مصي معرفــة  مــن  ــم  ه تمكن

ــال  واحتي ــزاز  ت اب ــات  ي لعمل ــم  وتعرضه

أن  بعــد  إفقارهــم  ــى  إل أّدت  واســعة، 

ألجــل  ــه  يملكون مــا  ــع  ي ب ــى  إل اضطــروا 

إطاق سراح معتقليهم أو مخطوفيهم، 

ــم،  ه ي ــان عل أجــل االطمئن مــن  ــا  اًن وأحي

ــم  ه ــون عــن أمــل يطمئن ــوا يبحث ومــا زال

.»
ً
قســرا ــن  املختفي ــم  ه أبنائ عــن 

ندوة حول الدستور ... تتمة

أسرة كردية من عفرين تتعرض لفاجعة يف النرويج... مراسم تشييع مهيبة جلثامني الضحايا

ــان  ــد عثم ــم تكــن أســرة املواطــن فه ل

من قرية خالكا- ناحية راجو بمنطقة 

وأربعــة  ــن  أبوي مــن  املؤلفــة  ــن  عفري

ــى موعــٍد  ــا ســتكون عل ه ــدري أن أطفــال ت

مع فاجعٍة تبدد كيانها، رغم إحساسها 

ــاد  ب ــي  ف واالســتقرار  والراحــة  باألمــان 

ــج  ــة بيرغــن بمملكــة النروي املهجــر- مدين

اإلســكندنافية منــذ ثــاث ســنوات، بعــد 

ــاء خــال ســنوات الهجــرة مــن  طــول عن

ــى  إل ــا  بتركي  
ً
مــرورا ــن،  عفري ــى  إل ــب  حل

ــان  ــدان األم ــا، جــراء املصاعــب وفق أوروب

ــي بلدهــم األم ســوريا. واالســتقرار ف

ــي 2020م،  ــون الثان ــوم األحــد 5 كان ي

ــٍة  ل ي ــي ل ــزل األســرة ف ــران من ي ن التهمــت ال

ــودي  ت ل ــي،  ائ كهرب مــاس  ــر  إث حالكــة، 

ســمو  عمــر  هــورو  ــك  »مل األم  ــاة  بحي

ــاث  وث شــران 197٨«   – ــن  عفري ــد  تول

ــد 2005،  ي ــاٍت أطفــال »نورجــان موال ن ب

ــد  ي ــن موال ــد 2010، نوجي ي روهــات موال

ــر  ــه الصغي ن 2012(، بينمــا نجــا األب واب

ــة. بأعجوب

ــة  الكردي ــة  ي الجال ــاء  ن أب

ــك  وكذل ــج  النروي ــي  ف والكردســتانية 

ى السلطات   إل
ً
، إضافة

ً
السورية عموما

ــي املدينــة  ــة ف ي املحليــة والجمعيــات املدن

ــد عثمــان وشــقيقه  شــاركوا املفجــوع فه

ــم وأســاهم،  ه ــد وأهلهمــا حزن ي ــر ول األكب

وبحضــوٍر  العــزاء  ــس  مجال خــال  مــن 

ودفــن  تشــييع  ملراســم  ــز  وممي الفــت 

ــي  ــا األربعــة ف ــن الضحاي ــة لجثامي مهيب

ــون  ــن 13 كان ي ــوم اإلثن ــة بيرغــن، ي ن مدي

ــة  إعامي ــة  وبتغطي 2020م،  ــي  الثان

ــة. الفت ــة  نروجي

ــس عــزاء  ــا مجل ــم للضحاي كمــا أقي

ــوم األحــد 19  ــة، ي ي ــون األملان ــة ب ن ــي مدي ف

ي، استقبل فيه الشقيقان  كانون الثان

ــن مــن  ــن الوافدي عثمــان جمــوع املعزي

ــة مختلفــة، وســط  ي ــة وأوروب ي مــدن أملان

ــل  ــى رحي ــق عل أجــواٍء مــن الحــزن العمي

أربعــٍة مــن أفــراد أســرٍة واحــدة بحــادث 

علمــداري  صــاح  ــى  ألق وقــد  مؤســف. 

لحــزب  السياســية  ــة  اللجن عضــو 

قــدم  ــرة،  مؤث  
ً
كلمــة ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ي الضحايا  ى أهال فيها أخلص التعازي إل

ي  ى املعان  عل
ً
والشقيقين عثمان، مركزا

والعــزاء  التضامــن  ملشــاعر  اإلنســانية 

ــد عثمــان  ي ــى الســيد ول ــم؛ كمــا ألق معه

 باسم عائلة الضحايا، شكر فيها 
ً
كلمة

ــم واجــب العــزاء ســواًء  ه م ل كل مــن قــدَّ

ي النروج أو أملانيا   ف
ً
ا بالحضور شخصي

ــي. ــر وســائل التواصــل االجتماع أو عب
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20 كانون الثاني 2018م، يوم العدوان على عفرين وغزوها

ــى  عل ــنَّ 
ُ

ش ــذي  ال العــدوان  ــك  ذل

ــى  أق�س )كــرداغ(-  ــن  عفري منطقــة 

ــون  كان  20 ــي  ف ســوريا،  غــرب  شــمال 

ــا  ــش تركي ــل جي ــي 201٨م، مــن قب الثان

ــرات  وبتحضي ــرة  ي الكب ــه  بإمكانيات

مــع زج  وتحشــدات عســكرية ضخمــة 

ــاف  ت االئ مرتزقــة  مــن  ــف  أل عشــرين 

اإلخــوان  وجماعــة  املعــارض  الســوري 

وممارســة  ــه،  في الســورية  املســلمين 

حــرب  ــم  جرائ ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن

نطــاق  ــى  عل اإلنســانية  ضــد  ــم  وجرائ

ــن مــن  ــاء الغــزو وخــال عامي ن واســع أث

ــدل بشــكل فاضــح  ــزال... ي ــال وال ت االحت

ممنهجــة  ــة  ي عدائ سياســيات  ــى  عل

تســوقها حكومــة أنقــرة برئاســة أردوغــا 

ــن  ــي عفري  وأهال
ً
ــا ــرد عموم ـ

ُ
ن ضــد الك

خــاص. بشــكٍل 

ــس  مجل أصــدر  املناســبة  ــذه  ه وب

ــرأي  ال ــى  إل  
ً
ــا بيان ــة  الديمقراطي ســوريا 

 
ً
ــا  همجي

ً
ــا ــه كان عدوان أن العــام، وأكــد 

ــزوح  ون ــات  املئ »استشــهاد  ــى  إل وأدى 

ــاع سياســة األرض  ب عشــرات اآلالف وات

ــات القصــف  ي املحروقــة مــن خــال عمل

ــات  ــن عملي ــا م ــا تبعه ــري والجــوي وم ب ال

ــر  والتهجي ــي  الديمغراف ــر  ي التغي

ــب  ه ن وال والســلب  املمنهــج  القســري 

ــة  للدول ــن  التابعي ــدي املرتزقــة  أي ــى  عل

ــة  الكارث ــس  املجل واســتذكر  ــة«.  التركي

ــن بحــزن  ــى عفري ــت عل
َّ
ــي حل األليمــة الت

ــي ومجلــس  شــديد وناشــد املجتمــع الدول

األمــن ومنظمــة حقــوق اإلنســان ودول 

ــاء  ه »إلن ــة  االتحادي وروســيا  ــف  التحال

ــا  ه ــن وعــودة أهل ــي لعفري ــال الترك االحت

ــم«. ه بيوت ــى  إل  
ً
قســرا ــن  املهجري

ــي- اإلعام ــب  املكت أصــدر  كمــا 

ــي( أصــدر  ــدة )يكيت ــن/ حــزب الوحـ عفري

تحــت  املناســبة،  ــذه  ه ب  
ً
خاصــا  

ً
ــرا تقري

ــال  االحت تحــت  ــن  »عفري ــوان:  عن

العــدوان  مــن  عامــان  خــاص:   -)72(

جســيمة  ــاكات  ه ت ان ــال...  واالحت

ــي شــامل«،  ــر ديموغراف ي ــم وتغي وجرائ

جاء فيه: »خال عامين تحولت منطقة 

ــى  ــي أق�س ــة، ف ــن )كــرداغ( الكردي عفري

ــٍة  شــمال غــرب ســوريا، مــن منطقــٍة آمن

ــة  ــي كاف  ف
ً
ــا  طبيعي

ً
 وتشــهد تطــورا

ً
نســبيا

ــن  ــأوي نازحي ــاة العامــة وت ــي الحي مناح

ــإدارة  ب أخــرى،  ســورية  مناطــق  مــن 

ــة للدفــاع  ي ــة وقــوى مســلحة محل ي ذات

ــٍة،  ــر آمن ــى منطقــٍة غي عــن النفــس، إل

ــف  ــان ومختل ــى والفلت يســودها الفو�س

ونشــر  ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن ــوف  صن

ــي 20  ف ــا  ه ي العــدوان عل ــر  إث ــة،  الكراهي

ــل  ــي 201٨م، وغزوهــا مــن قب ــون الثان كان

ــر مــن /20/  ــي برفقــة أكث ــش الترك الجي

ــن امليليشــيات الســورية  ــف عنصــر م أل

ــاف  ت واالئ ــا  لتركي ــة  ي املوال ــة  ي اإلرهاب

ــي )املعــارض(، فظــل  الســوري- اإلخوان

َدهــَور 
َ
ت ــل  ب  ،

ً
متفاقمــا ــي  األمن الوضــع 

ــن   أن عفري
ً
ــدا ــى أســوأ«. مؤك ــيٍء إل ــن �س م

ــل  ــا، ب ــى محيطه  عل
ً
 خطــرا

ً
ــا ــم تكــن يوم ل

 
ً
ــا ي عدائ  

ً
ــا هجوم  /50/ ــي  حوال »تلقــت 

ــن أعــوام /2012-2017/ مــن جماعــاٍت  ي ب

الحــّر(  الســوري  ــش  )الجي ـــ  ب ى  تســم

ومــن  النصــرة  ــة  ه داعــش وجب ــم  وتنظي

، تســبب بأضــرار 
ً
ــي أيضــا ــش الترك الجي

شــهداء  ــى  قتل ــا  ضحاي ووقــوع  ــة  مادي

ــة  ــت الحــدود التركي ــى؛ بينمــا كان وجرح

ــم ُيشــن أي هجــوم  ، ول
ً
ــة ــن آمن مــع عفري

ــاك  هن كان  أو  ــة  التركي ــي  األرا�س ضــد 

ــد وشــيك«، وأضــاف »جــاء االجتياح  تهدي

ــاق   للمــادة /51/ مــن ميث
ً
ــا ــي مخالف الترك

ــى   عل
ً
ــا ل عدوان

َّ
ــا شــك ــم املتحــدة، مم األم

ــر بحــد  ب ــذي يعت ــٍة أخــرى، ال ــي دول أرا�س

ــي   وفــق نظــام رومــا األسا�س
ً
ــه جريمــة ذات

ــذي  وال ــة،  ي الدول ــة  ي الجنائ للمحكمــة 

 بموجــب اتفاقيــة 
ً
 دامغــا

ً
ــى احتــاال أضح

ــن  ي ــر القوان ي ــع معاي الهــاي 1907م وجمي

ــع  ــه، وحســب الوقائ ــة املتعلقــة ب ي الدول

.»
ً
أيضــا األرض  ــى  عل واملمارســات 

ــة الرئاســة  ــا أصــدرت هيئ ه ب ومــن جان

ــي ســوريا  ــي الكــردي ف ــف الوطن للتحال

ــه:  في أوضحــت  املناســبة،  ــذه  ه ب  
ً
ــا بيان

ــال مــا  ــن مــن االحت ــوم، وبعــد عامي ي »ال

ــا  ــي وأدواته ــزال ســلطات االحتــال الترك ت

ــواع  أن أبشــع  يمارســون  املرتزقــة  مــن 

ــي  ف الكــردي  الشــعب  بحــق  ــاكات  ه ت االن

ــب وخطــف  ــل وســلب ونه ــن مــن قت عفري

املمنهــج  ــر  والتهجي ــار  اآلث وســرقة 

ــن  ي ي اإلرهاب ــل  عوائ ــن  وتوطي لســكانها 

ــزوح  محلهــم… ممــا شــكل ذلــك موجــات ن

ــي  اق ــن باتجــاه ب واســعة للكــرد مــن عفري

الشــهباء  مناطــق  أو  ــة  الكردي املناطــق 

ــك  تتري ــات  ي بعمل ــام  والقي ــب،  حل أو 

ــاة  الحي مفاصــل  ــع  لجمي ممنهجــة 

هناك… وكل ذلك بغية تحقيق هدفهم 

ــة  ديمغرافي ــر  ي بتغي ي  االســتراتيج

 أن »إرهــاب 
ً
ــة«، مضيفــة املنطقــة الكردي

ي والعنصري  أردوغــان وفكــره الشــوفين

ى  ى التمادي أكثر، حيث م�س دفعا به إل

ــى  ــذ مخططــه بشــن هجــوم عل ــي تنفي ف

ي واحتالهمــا  ــه و كــري ســب ي ســري كان

 
ً
مجــددا ــن  عفري ســيناريو  ليتكــرر 

ــرة  ــذه امل ــه. وه ــكل مآســيه وويات ــاك ب هن

ــة«؛  بضــوء أخضــر مــن اإلدارة األمريكي

ــه بطــوالت  ــت في ــذي حي ــي الوقــت ال وف

ناشــدت  الشــهداء،  وعظمــة  القــوات 

لوقــف  بالتحــرك  ــي  الدول »املجتمــع 

ــي  ت ال الجســيمة  ــاكات  ه ت االن هــذه  كل 

ي مناطق االحتال  يتعرض لها شعبنا ف

ــي، والبــدء بخطــوات فعليــة لوضــع  الترك

ــى  ــا العمــل عل ه ــي وأول حــّد لإلرهــاب الترك

ــي  ف ــي  األرا�س ــع  لجمي ــال  االحت ــاء  ه ان

كافــة  دعــت  كمــا  الســوري«.  الشــمال 

ــة  الكردي السياســية  الحركــة  أطــراف 

ــد  ــت الكــردي، وتوحي ــب البي إلعــادة ترتي

ــا، مــن خــال عقــد لقــاء  ــا وموقفه خطابه

ــا بــدون شــروط  اته شــامل ملختلــف مكون

. مســبقة

ــات  ــره الوي ــي تقري ــب ف ــل املكت وفصَّ

ــن  عفري ــى  عل ــزال  والت وقعــت  ــي  ت ال

ومجــازر  العمــد  ــل  )القت ــا  ه ي وأهال

االســتعباد  ــن،  ي املدني وهجمــات ضــد 

الســكان  إبعــاد  ــن،  ي املدني وإفقــار 

ــب  التعذي ــي،  الديموغراف ــر  ي والتغي

ــة  املعامل أو  الاإنســانية  ــة  املعامل أو 

ــي والقومي،  املهينــة، االضطهــاد الثقاف

ي، التتريك والتطرف  االضطهاد الدين

ــدة،  ــة الجدي ي ــي وأفــكار العثمان الدين

ــكات  املمتل ــي  ف النطــاق  واســع  ــر  تدمي

ــس  ــا، األســرى والحب ه ي واالســتياء عل

القســري،  واالخفــاء  املشــروع  ــر  غي

االعتقــاالت العشــوائية والتعســفية، 

أضــرار  ــن،  ي املواطن شــكاوى  رفــض 

مواقــع  اســتهداف  ــة،  بالبيئ شــديدة 

ــة، االســتياء  ومنشــآت ومســاكن مدني

االغتصــاب  القــرى،  بعــض  ــى  عل

ــر  ــر مقاب ــزواج، تدمي ــى ال واإلكــراه عل

ــى  الفو�س إشــاعة  ــة،  أثري ومواقــع 

ــي  ــى تحتيــة ضعيفــة وتدن والفلتــان، بن

الخدمات، استخدام أسلحة محرمة، 

ــن  ــرو عفري ــن، ُمهجَّ ــل بالجثامي تمثي

ــل  بالدالئ عــازل(  جــدار  ــاء  ن ب  ،
ً
قســرا

ــي  الدول ــون  القان ووفــق  ــع  والوقائ

ي. اإلنســان

ــى أن  د عل ــر شــدَّ ــام التقري ــي خت وف

ي عفرين أينما كانوا هو إنهاء  »نداء أهال

امليليشــات  وإخــراج  ــي  الترك ــال  االحت

ــع  ــم، وعــودة جمي ه املســلحة مــن منطقت

ــى ديارهــم«. ــن إل النازحي
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 واحدة ضد أردوغان
ً
والدة الشهيدة هفرين خلف يف الربملان األوروبي: كونوا يدا

ــدة  وال ــى  مصطف ســعاد  دعــت 

ــن  ــة الشــهيدة هفري السياســية الكردي

»املؤتمــر  حضورهــا  خــال  ــف،  خل

ــي«، النســاء  ــان األوروب ــي البرمل الكــردي ف

أردوغــان. نظــام  ضــد  لاتحــاد 

تحدث ممثلو شمال وشرق سوريا 

ــي  الثان ــوم  ي ل ل ــة  ي الثان الجلســة  ــي  ف

ــي،  ــان األوروب ــي البرمل للمؤتمــر الكــردي ف

ــى  ــى ســعاد مصطف ــة األول وكانــت املتحدث

ــن  هفري ــة  الكردي السياســية  ــدة  وال

تشــرين  ــي  ف استشــهدت  ــي  ت ال ــف  خل

ــات النظــام  ــى أيــدي عصاب األول 2019 عل

ــة. ي االرهاب ــي  الترك

»لقــد  ــى:  مصطف ســعاد  ــت  وقال

ــة مــن شــعب روج آفــا،  ــي تحي ــت مع ب جل

ــورة  مــن منطقــة املقاومــة« وذكــرت أن »ث

ي ثورة نسائية، وإن أردوغان  روج آفا« ه

ــورة. ث هــو »عــدو« ويهاجــم هــذه ال

ــدأ  »ب ــى:  مصطف ســعاد  وأوضحــت 

وقامــوا  األول،  تشــرين  ــي  ف ــال  االحت

ــي 12  ــف بوحشــية ف ــن خل ــل هفري بقت

ــي 13 تشــرين األول،  تشــرين األول، وف

ــا   خــال ذهابه
ً
ــوا األم »عقيــدة« أيضــا قتل

ى ســري كانيه من أجل الســام. ودولة  إل

ضــد  هجمــات  تشــن  ــي  الترك ــال  االحت

اإلنســانية مــن خــال مهاجمــة النســاء 

ــورة نســائية«. ــي ث ــورة روج آفــا ه ألن ث

ــح  ــى »أصب وأضافــت ســعاد مصطف

ــم  العال صــوت  ــف  خل ــن  هفري صــوت 

 
ً
وقيمــا  

ً
رمــزا وأصبحــت  واإلنســانية، 

ــرأة«. امل ــة  لحري

ســعاد  ــت  قال ــا  ه ث حدي ســياق  ــي  وف

ــرف  يعت ال  العــدو  »هــذا  ــى:  مصطف

ــن مــن هفريــن  ي باإلنســانية، فهنــاك ماي

ــي  الفا�س هــذا  ضــد  منتفضــات  اآلن 

منتفضــات.  وســتظللن  )أردوغــان( 

 واحــد، 
ً
ــدا ــع النســاء: لنكــن ي أناشــد جمي

ألردوغــان  ونقــول  ــا،  ن صوت لنوحــد 

ســنناضل  ــن،  هفري ــا  ن »كل ــه:  ومؤيدي

ــة  ل ت فــوق  أحــرار  وســنقف  ضــدك، 

ــركان«. مي ــن  أري ــت  فعل كمــا  مشــتنور 

ــس  الخمي بروكســل   -  ANF

2020 /2 /6

ي قامشلو تدعو لوحـدة الصف الكردي
ن

تظاهرة �

ــع  جمي  
ً
سياســيا  

ً
ــا حزب  /26/ دعــا 

ــي  ــة ف أحــزاب الحركــة السياســية الكردي

ــة  ــى عقــد لقــاء شــامل ودون أي ا إل ســوري

ــى تشــكيل  شــروط مســبقة وللعمــل عل

شــاملة،  ــة  كردي سياســية  ــة  مرجعي

ــى  إل  
ً
ــا بيان الخصــوص  ــذا  ه ب وأصــدروا 

ــه أمــام تظاهــرٍة  ــرأي العــام، تمــت قرأت ال

ــة قامشــلو  ن ــي مدي ــا ف ه ــة نظمت جماهيري

ــي 2020م،  ــون الثان ــن 16 كان ي ــوم اإلثن ي

ــه: ــث جــاء في حي

ــي ســوريا،  ف »يمــرُّ شــعبنا الكــردي 

شــديدة  بظــروف   ،
ً
ــا عموم واملنطقــة 

ــة، وال ســيما  ــٍة مصيري ــد، ومرحل التعقي

ــن وكــري  ــي لعفري ــال الترك بعــد االحت

ي وســري كانيــه وغيرهــا مــن املناطــق  ســب

إعــادة  ــت  ات ب الســوري...  الشــمال  ــي  ف

 
ً
ا  جماهيري

ً
ترتيب البيت الكردي مطلبا

ــة،   للتمكــن مــن تجــاوز هــذه املرحل
ً
ملحــا

ــي  ت ال املكتســبات  ــى  عل والحفــاظ 

اآلالف  ــات  وتضحي بدمــاء  تحققــت 

الباســلة...  ــا  ن قوات ــات  ن وب ــاء  ن أب مــن 

ــي  ــي تعان ــة التشــرذم والتشــتت الت فحال

ــة  الكردي السياســية  الحركــة  ــا  ه من

إلضعــاف   
ً
مســاعدا  

ً
عامــا ــت  كان

أفســحت  ــي  ت وال ــة،  الكردي ــة  ه الجب

ــة  املعادي القــوى  مــن  ــد  للعدي املجــال 

بالنجــاح  الكــردي  شــعبنا  لتطلعــات 

ــد مــن  ــق املزي ــي خل ــا ف ه ــق مآرب ــي تحقي ف

ــات  مكون ــن  ي ب العقيمــة  الخافــات 

الحركة السياســية... لذلك اليوم نحن 

ي ســوريا أمام  كحركة سياســية كردية ف

ى   عل
ً
مســؤولية تاريخية للعمل ســريعا

توحيد مواقفنا ورؤانا، والتحرك بروح 

ــع أحــزاب  ــق الواحــد... ندعــو جمي الفري

ــي ســوريا  ــة ف ــة السياســية الكردي الحرك

ــة شــروط  ــى عقــد لقــاء شــامل ودون أي إل

ــة،  ــور العالق مســبقة , ملناقشــة كل األم

ووضع حلول منطقية لها، و بحٍس عاٍل 

ــى تشــكيل  مــن املســؤولية، والعمــل عل

شــاملة  ــة  كردي سياســية  ــة  مرجعي

ــة واملوقــف  ــا الكلمــة الكردي ه تتوحــد في

ــا االســتراتيجية  ــال القضاي الكــردي حي

ــة  اإلداري للمؤسســات   
ً
ــا ومعين

ــل  املمث ــة  بمثاب ــي  ه ــي  ت ال والعســكرية 

ــف  ــي مختل ي للشــعب الكــردي ف الشــرع

ــا  ن ــة... كمــا أن ي ــة والدول املحافــل الوطني

و  الكردســتانية  القــوى  كافــة  ندعــو 

اإلعــام  ووســائل  ــة  الثقافي املنظمــات 

ــة  والديني ــة  االجتماعي والشــخصيات 

ــة  ــر الكردي ــة وعمــوم الجماهي والثقافي

ــي  ــي الضاغــط ف ــى لعــب دورهــا الحقيق إل

الكــردي«. الصــف  وحــدة  ــق  تحقي

د« ية »هما�ب مهور ي الذكرى السنوية لب
ن

مشاركة �

 لدعــوٍة رســمية مــن مجموعــة 
ً
ــة تلبي

»روجهــات،  كردســتانية  أحــزاب 

حــزب  مــن  وفــٌد  شــارك   »HEVKARÎ

ــن  الدي ــي  مح ضــم  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

الحــزب و محمــود  ــي ســكرتير  آل شــيخ 

ي اإلقليم و ويس  محمد ممثل الحزب ف

ــي  ــى مســؤول منظمــة الحــزب ف مصطف

ــوزان  ــح ب ــم و فرهــاد محمــد و صال اإلقلي

ــم،  ي اإلقل ــي  ف املنظمــة  ــادة  قي عضــوي 

الســنوية  الذكــرى  ــاء  إحي مراســم  ــي  ف

الرابعة والسبعون لتأسيس جمهورية 

ــي 22  ــك ف ــاد« الكردســتانية، وذل »مهاب

ــة  ن ــي بقاعــة بيشــاوا بمدي ــون الثان كان

العــراق. كردســتان  ــم  ي إقل ــر-  ي هول

الحــزب  مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة وتلبي

ــران  إي ي-  الكردســتان الديمقراطــي 

ــدة  شــارك وفــٌد مــن منظمــة حــزب الوحـ

ي( ضم )أحمد بال، عبد السام  )يكيت

ــاء الذكــرى /74/  ــي حفــل إحي حســن( ف

ــوم  ــم ي قي
ُ
ــذي أ ــة، ال لتأســيس الجمهوري

ــة  ن بمدي ــي،  الثان ــون  كان  25 الســبت 

ــة. ي األملان ــرغ  ب نورن

ي سويرسا
ن

« و »الوحـدة« � ي »التقدمي
ن منظم�ت لقاء ب�ي

سويســرا  منظمــة  مــن  ــادرٍة  بمب

ــي الكــردي  للحــزب الديمقراطــي التقدم

ــا  ه ــن وفــٍد من ي ــي ســوريا انعقــد لقــاٌء ب ف

ــدة  الوحـ حــزب  منظمــة  مــن  ووفــٍد 

ــي  ف ســوريا،  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــى أســاس  ــي 2020م، عل ــون الثان 26 كان

ــن. ي ــن الحزب ي ــاق املشــترك املوقــع ب امليث

ــدة،  عدي ــا  قضاي الوفــدان  ناقــش 

املخاطــر  ــة  مواجه ضــرورات   
ً
خاصــة

الشــعب  تواجــه  ــي  ت ال ــات  والتحدي

الظــروف  ظــل  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف الكــردي 

للعمــل  االســتعداد  ــك  وكذل ــة،  الراهن

ــام القادمــة بمــا  ــي األي  ف
ً
والتنســيق معــا

ــة. الكردي ــة  القضي يخــدم 
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 لجولتــه فــي أوروبــا، قــام محــي 
ً
اســتكماال

الوحـــدة  حــزب  ســكرتير  آلــي  شــيخ  الديــن 

)يكيتــي( بالعديــد مــن األنشــطة.

GELÊ KURD زيارة جمعية

رأس  علــى  الثانــي،  كانــون   3 ففــي 

الحــزب ضــم )صــاح علمــداري  مــن  وفــٍد 

عضــو اللجنــة السياســية، عدنــان قيبــاري 

مســؤول منظمــة بــون، عــدد مــن أعضــاء 

فــي   GELÊ KURD جمعيــة  زار  املنظمــة( 

مدينــة بــون األملانيــة، وكان فــي اســتقباله 

مجلــس إدارة الجمعيــة وعــدد مــن أعضــاء 

حــزب االتحــاد الديمقراطــي PYD، حيــث 

ركــز فــي حديثــه علــى عــدة نقــاط، أهمهــا: 

1 - ضــرورة البحــث عــن املشــتركات بيــن 

 
ً
أطــراف الحركــة الكرديــة وتعزيزهــا، وصــوال

إلــى صيغــة أفضــل لتقريــب وجهــات النظــر.

2 - تعرية االحتال التركي وامليليشيات 

املوالية له من جماعات اإلسام السيا�سي 

اإلخوانــي، وفضــح كافــة ممارســاتها مــن قتل 

وضرب وتنكيل وسرقة ونهب.

3 - نبــذ العنــف واعتمــاد لغــة الحــوار 

وسياســة الاعنــف كمعيــار أسا�ســي لحــل 

الســورية.  األزمــة 

4 -التأكيد على الدور اإليجابي لقوات 

ثقــة  كســبت  التــي  الديمقراطيــة،  ســوريا 

الســوري،  الداخــل  مــن  واســعة  أوســاط 

وكذلــك العديــد مــن الــدول التــي لهــا أدوار فــي 

الســورية. األزمــة 

5 - قيــام الجاليــة الكرديــة فــي أوروبــا 

الكــردي،  الشــعب  قضيــة  تجــاه  بمهامهــا 

العــام  الــرأي  تعريــف  لجهــة   
ً
وخصوصــا

الكرديــة،  القضيــة  بعدالــة  األوروبــي 

إلــى  األم،  اللغــة  علــى   الحفــاظ  وضــرورة 

فــي  بهــا  املعمــول  القوانيــن  احتــرام  جانــب 

األوروبيــة. الــدول 

الوفــد  اســتودع  اللقــاء  نهايــة  وفــي 

والتقديــر. االحتــرام  بعبــارات  الضيــف 

ندوة في بون

بــون،  بمدينــة  الثانــي  كانــون   6 وفــي 

حاضر شيخ آلي في ندوٍة سياسية، حضرها 

جنــوب  منظمــة  أعضــاء  مــن  العشــرات 

 عــن مجمــل 
ً
غــرب أملانيــا للحــزب، متحدثــا

الراهنــة  وامليدانيــة  السياســية  األوضــاع 

فــي ســوريا وعــن سياســة ومواقــف الحــزب 

فــي  القضايــا، خاصــة  مــن  العديــد  حيــال 

األخيــرة.  الســنوات 

وأشــار إلــى عاقــات الحــزب الوثيقــة مــع 

والتحالــف  الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس 

الوطنــي الكــردي ومــع الحــزب الديمقراطــي 

 دور 
ً
التقدمــي الكــردي فــي ســوريا، مثمنــا

ووحــدات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 

فــي   YPG,YPJ واملــرأة  الشــعب  حمايــة 

محاربــة اإلرهــاب ومقاومــة االحتــال التركــي 

ومرتزقتــه.

كمــا أكــدَّ علــى وجــوب تغليــب التناقــض 

الثانويــة،  التناقضــات  علــى  الرئي�ســي 

واللجوء إلى لغة الحوار والاعنف والدعوة 

الــى الســلم والحريــة واملســاواة.

توصيــات  مضمــون  علــى  وشــدد 

الهيئــة القياديــة لرفــاق الحــزب والجاليــة 

الكرديــة فــي أوروبــا وضــرورة االنخــراط فــي 

العمــل والعلــم والنشــاط املدنــي واالندمــاج 

دون االنصهــار مــع مجتمعــات بــاد املهجــر 

واحتــرام قوانينهــا العامــة واملحليــة وااللتــزام 

بقــرارات وتوجيهــات الســلطات فيهــا، وشــكر 

الســلطات األملانية على اســتقبالها لاجئين 

ـــرد والعــرب وغيرهــم وتقديمهــا الرعايــة 
ُ
الك

والعــون لهــم.

وأجــاب شــيخ آلــي علــى أســئلة الحضــور 

وتلقــى ماحظاتهــم وانتقاداتهــم املتنوعــة.

ندوة في بريمن

وحاضــر شــيخ آلــي، فــي نــدوٍة سياســية، 

أقيمــت بتاريــخ 11 كانــون الثانــي، بمدينــة 

 
ً
عضــوا ســبعين  حوالــي  حضرهــا  بريمــن، 

 
ً
فــي منظمــة شــمال أملانيــا للحــزب، خاصــة

منهــم. الشــباب 

بعد الترحيب والوقوف دقيقة صمت، 

بدأ بسرد تاريخي - سيا�سي ألحداث منطقة 

الشــرق األوســط، وعــرض مواقــف الحــزب 

من كافة القضايا األساسية، حيث أكد أن 

حــل القضيــة الكرديــة يكــون فــي دمشــق عبــر 

الحــوار وفــي ظــل وحــدة املوقــف والخطــاب 

 إلــى الــدور الرو�ســي الفاعــل 
ً
الكــردي، منوهــا

فــي الحــل الســوري، وتحــدث عــن ســلوك 

العنصريــة  وعقليتــه  الســوري  النظــام 

فــي   
ً
يــزال مســتمرا ال  أنــه  وأكــد  واألمنيــة، 

ســرد  كمــا  القديمــة،  وعقليتــه  تعنتــه 

املواقــف العدائيــة للحكومــة التركيــة تجــاه 

القضيــة الكرديــة وتجــاه أي نهــوض قومــي 

كــردي.

ــن شــيخ آلــي الــدور اإليجابــي لقــوات  ثمَّ

ال  أنــه  علــى  وأكــد  الديمقراطيــة،  ســوريا 

حــل فــي ســوريا بــدون انســحاب تركيــا مــن 

كافــة املناطــق التــي احتلتهــا. كمــا نــوه إلــى 

الــدور البــارز للحــزب فــي محــاوالت تأطيــر 

 باتفاقيــات هوليــر 
ً
الحركــة الكرديــة، مذكــرا

ودهوك وحرص الحزب على تنفيذ بنودها 

يقــف  الحــزب  أن  إلــى   
ً
مشــيرا وحمايتهــا، 

علــى مســافة واحــدة مــن جميــع األطــراف 

ويرفــض أن يكــون أداة لطــرف ضــد آخــر.

وفي الختام أجاب على أسئلة الحضور 

وتــم  وانتقاداتهــم،  ملداخاتهــم  واســتمع 

تقديم باقٍة ورٍد إلى شيخ آلي باسم الشباب 

 لــدوره وجهــوده.
ً
تقديــرا

أرض  إلــى  عودتــه  طريــق  وفــي  هــذا 

بمدينــة  آلــي  شــيخ  التقــى  الوطــن، 

الســليمانية- إقليــم كردســتان العــراق، فــي 

الثانــي، بأعضــاء فــرع الحــزب  17 كانــون 

فيهــا، وأجــرى حــوارات إعاميــة؛ وفــي مدينــة 

الثانــي،  كانــون   19 األحــد  مســاء  هوليــر، 

التقــى بأعضــاء قيــادة منظمــة الحــزب فــي 

إقليــم كردســتان، بمكتبهــا فــي هوليــر، حيــث 

تحــدث عــن األوضــاع السياســية الراهنــة في 

املنطقــة ومــا تشــهد مــن مســتجدات، كمــا 

تحــدث عــن جولتــه فــي أوروبــا ولقاءاتــه مــع 

شــخصيات سياســية. وفي 29 كانون الثاني 

 مــن )حملــة صرخــة الوطن(، 
ً
اســتقبل وفــدا

حيــث تبــادل معــه الحديــث حــول الجهــود 

ـــرد 
ُ
الك مســاعدة  فــي  الحملــة  تبذلــه  التــي 

الســوريين، خاصــة أولئــك الذيــن تضــرروا 

بشــكل مباشــر مــن االحتــال الترـكـي.

لقاءات ونـدوات

ة ملؤسسة اللغة الكردية ز�ي ع السنوي لفرع الب نئة الذكرى السنوية السابعة عرسث لـ PUK mediaالج�ت �ت

ــرة  الجزي منطقــة  فــرع  عقــد 

ملؤسســة تعليم وحماية اللغة الكردية 

ــخ 3  ــا الســنوي بتاري ــي ســوريا اجتماعه ف

ــي قاعــة »ســليمان آدي«  ــي ف ــون الثان كان

قامشــلو. ــة  ن بمدي

االهتمــام  ــى  عل االجتمــاع  أكــد 

ــي كل مــكان، وبــذل كل  ــة ف باللغــة الكردي

ــار  ــا للكب ــا وتعليمه ه ت ــى حماي الجهــود عل

والصغــار.

شــارك  ــي،  الثان ــون  كان  22 ــخ  بتاري

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن  وفــٌد 

ــح  ــي( ضــم )صال ــدة )يكيت لحــزب الوحـ

ي إحياء الذكرى  مامو، ريزان كمروكي( ف

النطــاق  عشــر  الســابعة  الســنوية 

ــي، إذ زار  موقــع PUK MEDIA اإللكترون

ي مدينة السليمانية، واستقبله  مقره ف

ــور وكل  ــر املوقــع كاروان أن ــس تحري ي رئ

رمضــان  ــة  ي ونازل ــي  ن عفري هــوزان  مــن 

ــه؛  ــن بقســم اللغــه الكورمانجي املحرري

ــة  وبرقي ورٍد  باقــة  الوفــد  م  قــدَّ ــث  حي

املوقــع  إدارة  ــى  إل الحــزب  باســم  ــة  نئ ته

املناســبة. ــذه  ه ب
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ي قلوبنا
شهيُد الفكر والقلم »كمال حنـــــان« خالٌد �ف

هيئة تحرير صحيفة »نـوروز«*

ترجمة عن الكردية

األخيــر  اليــوم   ،2013/01/31 يــوم 

مــن شــهر كانــون الثانــي، هــو اليــوم األخيــر 

عالــم  فــي  والفــرح  والطمأنينــة  للســعادة 

اليــوم  هــذا  ففــي  والصحافــة!  السياســة 

الحريــة والســام  أعــداُء  أقــدم  املشــؤوم، 

علــى اغتيــال املناضــل الكــردي والصحفــي 

اإلنســان  حقــوق  عــن  واملدافــع  املعــروف 

أنهــْت  حاقــدٍة  برصاصــة  حنــان(  )كمــال 

. تــه حيا

فقــدت  الوحشــية،  الجريمــة  بهــذه 

والصحافــة  األدب  الكرديــة،  الثقافــة 

الكرديــة فــي ســوريا وفــي املقدمــة منهــا جريــدة 

مــن  كمــال  الشــهيُد  كان  التــي  )نــوروز( 

أحــَد   ،
ً
مؤسســيها ورئيــس تحريرهــا الحقــا

واأل�ســى! الحــزُن  وعّمهــا  رجاالتهــا،  أبــرز 

مــن ذلــك التاريــخ وحتــى اليــوم، )نــوروز( 

حزينة وكئيبة، جريحة ومكسورة الجناح، 

قّراؤها، وهيئة تحريرها مهمومون، جريحو 

الفؤاد، ألنهم لم يعودوا يرون في صفحاتها 

ذلك النور والرونق الذي اعتادوا رؤيتها في 

صفحاتهــا!

التــي  املحتلــة  الجريحــة  عفريــن  مــن 

وحــوش  احتــال  وطــأة  تحــت  اليــوم  تئــنُّ 

وكــري  املكافحــة،  كوبانــي  حتــى  العصــر، 

)رأس  كانيــي  وســري  أبيــض(  )تــل  ســبي 

العيــن( التــي تــم إخــراج أهلهــا عنــوة منهــا على 

تّجــار السياســة املمســوخين وحتــى  أيــدي 

منطقــة الجزيــرة، كان الراحــل كمــال حنــان 

شــخصية معروفــة فيهــا كمناضــل ومثقــف 

سيا�ســي مخلٍص، ويحظى باحترام كبير من 

لــدن كل مــن عرفــه وتعامــل معــه.

فــي هــذه الذكــرى املؤملــة، وباســم هيئــة 

تحريــر )نــوروز( فــي الوقــت الــذي نســتذكر 

املخلــص  والثقافــة،  القلــم  رجــَل  فيــه 

لقضيــة شــعبه وصاحــب خطــاب الســام 

ونحنــي  وخشــوع،  باحتــراِم  واإلنســانية، 

هاماتنــا لذكــراه، نتقــدم إلــى روحــه الطاهــرة 

ونرجســها  الكــرد  جبــل  زهــور  مــن  بباقــة 

. لعطــر ا

)نــوروز(  تحريــر  هيئــة  فــي  إننــا   ،
ً
أخيــرا

ورغــم كل صنــوف وأهــوال العذابــات التــي 

ــها شــعُبنا، ومــع االحتــال البغيــض 
ُ

يعيش

والتشــّرد، ورغــم جراحاتنــا العميقــة التــي 

لــم تندمــْل بعــُد، وعلــى الرغــم مــن أننــا لــم 

نُعــْد إلــى ُرشــدنا بعــُد، ولــم نميــز حتــى اليــوم 

بيــن أصدقائنــا وأعــداء وجودنــا... فإننــا لــم 

ولــن نيــأْس! لــن نيــأس، بــل نحــن متفائلــون 

باملســتقبل ونحــن علــى يقيــن بــأن النضــال 

ســوف  الشــعب  هــذا  خــاص  درب  علــى 

يســتمّر، وأن النصــر حليــف هــذه القضيــة 

العادلــة!

اللغــة  محبــي  الكــردي،  لشــعبنا 

اللغــة  وقــّراء  الشــهيد  عائلــة  الكرديــة، 

الكرديــة أحــرُّ تعازينــا، وإّن الشــهيد كمــال 

يمــوت! ال  خالــٌد  حنــان 

لقيــت فــي حفــل إحيــاء 
ُ
* الكلمــة التــي أ

لرحيــل  الســابعة  الســنوية  الذكــرى 

الشــهيد كمــال حنــان، بمدينــة قامشــلو.

2020/01/30

رز بطولت سيدات سور�ي لكرة القدم يق عامودا �ي فر

فــي  خــال فتــرة قصيــرة مــن تأسيســه 

ســيدات  فريــق  اســتطاع   ،2019 عــام 

عامودا- الجزيرة أن يحقق نجاحات باهرة 

القــدم  كــرة  فــرق  ســبع  مســيرة دوري  فــي 

لســيدات ســوريا بـــ /12/ مبــاراة، حيــث فــاز 

فــي /9/ مباريــات وتعــادل فــي واحــدة وخســر 

اثنتيــن، حيــث فــاز فــي املبــاراة النهائيــة، يــوم 

علــى   ،2020 الثانــي  كانــون   30 اإلثنيــن 

فريــق العربــي بثاثــة أهــداف نظيفــة علــى 

 في 
ً
أرض ملعب الجاء بدمشق، وتّوِج بطا

صدارة النسخة األولى من دوري السيدات 

نــادي محافظــة  نــال  بينمــا  القــدم،  لكــرة 

حمــص املركــز الثانــي و شــرطة حمــاه املركــز 

الثالــث؛ ومــن أعضــاء فريــق عامــودا حــازت 

»منــال حاجــي« جائــزة أفضــل العبــة علــى 

مستوى سوريا فيما توجت الاعبة »سمر 

اف الــدوري برصيــد  شــيخ بكــر« بلقــب هــدَّ

.
ً
هدفــا  /13/

محافظــة  نــادي  العبــة  وحــازت  هــذا 

حمــص خزامــة امللحــم علــى جائــزة أفضــل 

حــارس، بينمــا نــال فريــق عمــال الســويداء 

جائــزة الفريــق املثالــي واللعــب النظيــف.

ــا  يذكــر أن ســيدات فريــق عامــودا كنَّ

تشــكيل  وبعــد  شــعبية،  فــرق  مــع  يلعبــن 

إبراهيــم  الكابتــن  يــد  علــى  بنــا  تدرَّ الفريــق 

. لعلــي ا

وقــد اســتقبل جماهيــر حاشــدة الفريــق 

لــدى عودتــه إلــى عامــودا، وســط أجــواٍء مــن 

الفــرح والســرور.

بعينية الراحل محزة حسن حممد أر

أحيــت منظمــة حــزب الوحـــدة )يكيتــي( 

أربعينيــة رفيقهــا املناضــل الراحــل حمــزة 

حســن محمــد )أبــو جــوان( فــي 17 كانــون 

بمدينــة  آدي  ســليمان  بقاعــة  الثانــي، 

رفاقــه  مــن  جمــٍع  بحضــور  قامشــلو، 

وأهلــه. وأصدقائــه 

بعــد الترحيــب والوقــوف دقيقــة صمــت 

لقيــت 
ُ
علــى روح الفقيــد وأرواح الشــهداء، أ

فــي الحفــل كلمــاٌت مــن:

- فرخوزاد، مقدم الحفل.

- محمد أمين باسم املنظمة.

- خليل أبو آزاد باسم أصدقاء الراحل.

- جمال باسم عائلة الراحل.

- محمــد صالــح عضــو الهيئــة القياديــة 

للحــزب.

وركــزت علــى حيــاة ومناقــب وخصــال 

عــن   
ً
دفاعــا النضــال  وأهميــة  الفقيــد 

قضيــة الشــعب الكــردي العادلــة وقضايــا 

الــذي  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة 

دربــه. فــي  الســنوات  عشــرات  أم�ســى 

الفقيــد مــن مواليــد قريــة خربــه ســوكيا 

)XIRBE SÛGIYA ( عــام 1955م- ناحيــة 

االبتدائيــة  دراســته  أكمــل  ســبي،  تربــه 

ثــم  تــل معــروف،  فــي مدرســة  واإلعداديــة 

 إلــى أوروبا، 
ً
انتقــل إلــى دمشــق ولبنــان وأخيــرا

وقــد انتســب فــي السادســة عشــرة مــن عمــره 

لقيمــه   
ً
وفيــا وظــل  الحــزب  صفــوف  إلــى 

بيــن صفــوف حــزب  فــي نضالــه   
ً
ومســتمرا

الوحـــدة )يكيتــي( حتــى آخــر يــوٍم مــن حياتــه؛ 

عــام   
ً
يومــا  /14/ لاعتقــال  تعــرض  إذا 

ـــرد 
ُ
1990 بســبب دفاعــه عــن قضيــة الك

املجرديــن مــن الجنســية ومكتومــي القيــد 

 نقــل 
ً
 شــديدا

ً
فــي ســوريا وتــم تعذيبــه تعذيبــا

علــى إثــره إلــى املشــفى؛ فاســتحق قبــل وفاتــه 

بجــدارٍة تكريــم منظمــة قامشــلو لــه.

 مــن 
ً
هــذا وقــد ورت إلــى الحفــل عــددا

برقيــات العــزاء، وعاهــد الحضــور ومقدمــي 

الفقيــد  درب  فــي  امل�ســي  علــى  الكلمــات 

واإلنســاني  الوطنــي  الكفــاح  بمواصلــة 

املشــروع.
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، والسالم على من اتبع اهلدى!
ً
ام مازال حيا

ّ
 صالح الدين! ... صد

ً
عذرا

مناطقــه  فــي  ـــرد 
ُ
الك وجــود  أن  مــع 

تأســيس  قبــل  مــا  إلــى  يمتــد  التاريخيــة 

الدولــة الســورية بمئــات الســنين، وســقف 

مطاليبهــم- كمكــون اثنــي متمايــز- ال يتخطــى 

تأميــن الحقــوق القوميــة املشــروعة فــي إطار 

واإلقصــاء  اإلنــكار  أن  إال  البــاد،  وحــدة 

 
ً
ســمة واليــزال  كان  القومــي  واالضطهــاد 

حيالهــم  املتبعــة  الرســمية  للسياســة 

منــذ عشــرات الســنين. أمــا إلصــاق التهــم 

الجاهزة بهم، من قبيل »إســرائيل الثانية« 

 بحقيقة 
ً
 أو تجاها

ً
و«االنفصاليون«، جها

الجغرافيــة والتاريــخ والديموغرافيــا، يدفــع 

مــن  الكرديــة  القضيــة  شــيطنة  باتجــاه 

أســف،  وبــكل  الســائدة،  الغالبيــة  قبــل 

بمــن فيهــم الكثيريــن مــن دعــاة »املعارضــة 

»الثقافــة  وأصحــاب  الديمقراطيــة« 

والفكــر«.

مــع انتقــال الحــراك السيا�ســي الســلمي 

ح والعسكرة، واضطرار 
ُّ
في سوريا إلى التسل

الخدميــة  مؤسســاته  لســحب  النظــام 

والعســكرية وأجهزتــه األمنيــة مــن أغلبيــة 

املناطــق الكرديــة فــي الشــمال، اســتوجب 

 YPG الشــعب  حمايــة  وحــدات  تشــكيل 

النفــس  عــن  للدفــاع  الذاتيــة،  واإلدارة 

وإدارة شــؤون املجتمعــات املحليــة، ورغــم 

عديــد املاحظــات علــى أداء هــذه اإلدارة 

والســلبيات والنواقــص التــي رافقتهــا، كان 

التعاطــي اإليجابــي معهــا كضــرورة ملحــة 

ملــلء الفــراغ اإلداري واألمنــي الحاصــل هــو 

األســاس مــن قبــل معظــم أبنــاء ومكونــات 

 عــن اتخاذهــا 
ً
تلــك املناطــق؛ لكــن عوضــا

 وتطبيقها في مناطق سورية أخرى 
ً
نموذجا

مــا وقفــت  ولــو بصيغــٍة معدلــة، ســرعان 

املعارضــة  مــن  واســعة  أوســاط  ضدهــا 

ُتهــم  بهــا  وألصقــت  واملســلحة  السياســية 

باطلــة وحاربتهــا بــكل الســبل، بــل وشــاركت 

فــي العــدوان علــى مناطــق  الجيــش الترـكـي 

)عفريــن، ســري كانيــه/رأس العيــن، كــري 

وممارســة  واحتالهــا  أبيــض(  ســبي/تل 

االنتهــاكات وارتــكاب الجرائــم بحــق أهاليهــا.

قبــل  مــن  املتكــررة  االعتــداءات 

امليليشيات اإلرهابية على املناطق الكردية 

منــذ بدايــة األزمــة الســورية، مــن هجمــات 

ـرد، 
ُ
عسكرية وحصار واحتجاز للمدنيين الك

والتهديــد املتكــرر بإقامــة »صــاة العيــد« فــي 

جوامــع عفريــن فــي إشــارٍة الحتالهــا، والغــزو 

الوح�ســي الغيــر مبــرر لداعــش علــى كوبانــي/

ومــا  ســكانها  كامــل  وتهجيــر  العــرب  عيــن 

تبعــه مــن تدميــر للمدينــة، وفيمــا بعــد غــزو 

واحتــال املناطــق املذكــورة الثــاث... كان 

موضع تجاهل لدى غالبية شركاء الوطن، 

بــل وارتيــاٍح لــدى الكثيريــن منهــم؛ ولكــن مــا 

إن تــم صــّد تلــك امليليشــيات وطردهــا وفــك 

الحصــار عــن مــدن وأريــاف املناطق الكردية 

وإبعــاد خطرهــا، وإســقاط »دولــة الخافــة 

وتحريــر  املزعومــة  داعــش«  اإلســامية- 

معظم مناطق شــرق الفرات، قامت الدنيا 

ـــرد بـــ »احتــال مناطــق 
ُ
قعــد واتهــم الك

ُ
ولــم ت

عربية« و »تهجير سكانها« من أكثر من جهة 

 للحقائــق علــى أرض الواقــع 
ً
ومنبــر، خافــا

مــع  واإلنســاني  اإليجابــي  التعامــل  ومــدى 

أبنــاء جميــع املكونــات ومختلــف املناطــق، 

وقــوات  الذاتيــة  اإلدارة  بــه  الــذي عملــت 

شــكل 
ُ
ســوريا الديمقراطيــة »قســد« التــي ت

وحـــدات حمايــة الشــعب واملــرأة عمادهــا، 

ظــل  فــي  االنتهــاكات  بعــض  وقعــت  وإن 

تكــن علــى  ولــم  ظــروٍف قاســية وصعبــة، 

ممنهــج. أســاٍس 

احتــال تركيــا لعفريــن و ســري كانيــه/

رأس العيــن و كــري ســبي/تل أبيــض، بضــوء 

تــارة أخــرى،  تــارة وأمريكــي  أخضــٍر رو�ســي 

الوطنــي  »الجيــش  يســمى  مــا  وبمشــاركة 

الســوري-  باالئتــاف  املرتبــط  الســوري« 

اإلخواني املعارض، وتهجير سكانها وتوطين 

بهــدف التغييــر الديمغرافــي،  آخريــن فيهــا، 

ينــدى  وجرائــم  انتهــاكات  مــن  رافقــه  ومــا 

وتبريــر  دعــم  موضــع  كان  الجبيــن...  لهــا 

ممــن يفــرض مواقعهــم عليهــم كمــا املنطــق 

العبــارات.  بأشــد  إدانتــه  والوطنيــة 

واإلقليمــي  الدولــي  التآمــري  املنهــج 

 مــن اتفاقيــات 
ً
ـــرد، بــدءا

ُ
التاريخــي ضــد الك

تلتهــا،  ومــا  االســتعمارية  بيكــو   - ســايكس 

ووقــوف الــدول الغربيــة منــذ مئــة عــام إلــى 

ـــرد تركيــا 
ُ
جانــب حليفهــا أنقــرة فــي وجــه ك

عــن  وتغاضيهــا  السياســية،  وحركتهــم 

ـــرد 
ُ
سياســات نظام املالي العنصرية ضد ك

إيران، ناهيك عن دور »االتحاد السوفيتي 

مهابــاد،  جمهوريــة  ســقوط  فــي  الســابق« 

 باملوقــف األمريكــي املخــادع والــذي 
ً
مــرورا

ارتقــى لدرجــة الغــدر والخــذالن فــي محطــاٍت 

 
ً
ـــرد العــراق، وصــوال

ُ
تاريخيــة مفصليــة مــع ك

إلــى املوقــف الرو�ســي املخــزي فــي الســماح 

لتركيــا بشــن عدوانهــا علــى عفريــن والضــوء 

األخضــر األمريكــي املفاجــئ لشــن العــدوان 

علــى شــمال شــرق ســوريا... يبقــى موضــع 

وحركاتهــم  ـــرد 
ُ
الك واســتهحان  اســتغراب 

.
ً
جميعــا السياســية 

وشــبكات  املصالــح  دور  إدراك  مــع 

وكذلــك  املعقــدة،  الدوليــة  العاقــات 

للقضيــة  الجيوسياســة  التعقيــدات 

املغتصبــة  األنظمــة  وتفاهمــات  الكرديــة، 

وإفشــال  طمســها  حــول  »كردســتان«  لـــ 

 مــن أســباب 
ً
القضايــا الكرديــة، فــإن جــزءا

واإلقليمــي  الدولــي  التآمــري  املنهــج  ذاك 

ذاتيــة  تاريخيــة  أبعــاٍد  إلــى  يعــود  التاريخــي 

أنفســهم. ـــرد 
ُ
بالك خاصــة 

 صاح الدين!
ً
عذرا

مســامعنا،  تختــرق  باتــت  أصــواٌت 

ـــرد، »إنكــم أغضبتــم الغــرب حيــن 
ُ
نحــن الك

حررتــم بيــت املقــدس وطردتــم الصليبييــن« 

و »أغضبتــم شــيعة العالــم حيــن أســقطتم 

الدولــة الفاطميــة فــي مصــر«، فــي إشــارٍة إلــى 

دور صــاح الديــن األيوبــي الكــردي األصــل، 

 أو 
ً
ـــرد كشــعب ناقــة

ُ
رغــم أنــه لــم يكــن للك

جمــل مــن انتصاراتــه... وكأن القضيــة لــم 

تسقط بقانون التقادم بالنسبة ألصحاب 

تؤخــذ  وال  ومؤيديهــم،  األصــوات  تلــك 

تلــك  حكمــت  التــي  والظــروف  العوامــل 

لون  املراحل التاريخية بالحسبان، بل ُيحّمِ

وبطــوالٍت  »انتصــاراٍت  وزر  اآلن  ـــرد 
ُ
الك

إســامية«، مضــت عليهــا مئــات الســنين.

أما أصحاب الفكر العروبي اإلساموي 

اليــوم، أيتــام )أســود الســنة( املزعوميــن، 

الزرقــاوي  مصعــب  وأبــو  حســين  صــّدام 

البغــدادي  بكــر  وأبــو  الدن  بــن  وأســامة 

الجماعــات  مــن  ومريديهــم  وغيرهــم، 

الجهاديــة املســلحة، صعاليــك الصحــاري 

الفتوحــات  بقــادة  يفتخــرون  الجــدد... 

العربيــة اإلســامية، خالــد بــن الوليــد وعمــر 

بــن العــاص وســعد بــن أبــي وقــاص وغيرهــم، 

مقولــة  مســامعهم  تطــرق  إن  مــا  ولكــن! 

»أصــول كرديــة« لقــادة إســاميين حققــوا 

انتصــارات، يصابــون بالذهــول والخيبــة، 

وكأن لســان حالهم يقول: ياليت لم يكونوا 

.
ً
أكــرادا

أضــف إلــى ذلــك يريــدون العــودة بنــا إلــى 

عصور التخلف والجهل باسم »السلفية« 

و »الجهــاد فــي ســبيل هللا«، وإلــى مــا يشــبه 

غــزوات الجاهليــة مــن قتــٍل وبقــٍر للبطــون 

وســبي للنســاء والغلمــان وحــرٍق للمضــارب 

نبــرر  أن  يريــدون  أكبــر«،  »هللا  بصيحــة 

فــي شــمال  احتــال تركيــا ملناطــق عديــدة 

 لـــ »األمــن القومــي الترـكـي«، 
ً
ســوريا تفهمــا

 ونبــرر 
ً
ونعتبــر دكتاتــور العــراق املقبــور بطــا

 لـــ »األمــن 
ً
ـــرد العــراق تفهمــا

ُ
جرائمــه بحــق ك

القومــي العربــي«. بــل يريــدون أن نصــدق أن 

الشخص الذي أخرجته القوات األمريكية 

من الحفرة في العراق واملحاكمات املطَولة 

إعدامــه  وعمليــة  ولزمرتــه  لــه  واملتلفــزة 

والجثــة التــي اســتلمها أبنــاء عمومتــه ودفنهــا 

العوجــة - قضــاء تكريــت، هــو  فــي قريتــه 

 ولم 
ً
شبيه صدام حسين »الذي مازال حيا

يمــت«.

 - الهــدى«  اتبــع  مــن  علــى  »الســام 

يتخطــى  بعقيدتهــم  والســام   كريمــة، 
ً
آيــة

التحيــة املعتــادة ويتجــاوز سياســة التبعيــة 

واالحتواء لألنظمة الشــمولية املتعاقبة إلى 

مــاال يتقبلــه العقــل واملنطــق، إلــى نفــي وجود 

اآلخر املختلف وهدر دمه؛ مما يدفع باملرء 

وصدقيــة  صحــة  عــن  والتســاؤل  للريبــة 

فتــاوى األمــس واليــوم... قــل: »أعــوذ بــرب 

الفلــق، مــن شــّر مــا خلــق«.

 صاح الدين! 
ً
عذرا

ومازالــوا  كانــوا  أم  أخطئــت  هــل 

مخطئيــن؟ هــل ابتلينــا بــك أم بنــا ابتليــت، 

فقــد بــات أكثرنــا يعتقــد بأنــك أخطئــت علــى 

 ملــن 
ً
مــت انتصاراتــك مكرمــة األقــل حيــن قدَّ

 للعيش 
ً
لم يصونوا العهد، ولم يكونوا أها

املشــترك علــى أضعــف إيمــان، ســواًء علــى 

الصعيــد العربــي أو اإلســامي العــام.

هــي  الرئيســية  مشــكلتنا  أن  شــك   ال 

الشــعبي  املــوروث  هــذا  مــع 

شوكت كرداغي

12
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ظاهرة الطالق يف بالد املهجر... مآسي على األبناء واألطفال

الســلطات  عنــه  تنبثــق  الــذي  املتخلــف 

بأنهــا عقليــة  ثقــة،  علــى  لكننــا  والحــكام؛ 

قاعهــا  آخــر  ســقوط  بعــد  للــزوال،  آيلــة 

فــي بغــداد عــام 2003 وفــي الباغــوز عــام 

2019، وتحــول أصحابهــا إلــى كونفدراليــة 

إرهابيــة متنقلــة، لتنفيــذ أجنــدات »خليفــة 

حيــن  فــي  أردوغــان«،  الجديــد  املســلمين 

اجتــازت القضايــا الكرديــة حاجــز اإلنــكار 

ـــرد 
ُ
والتعتيــم واملحليــة، ليضحــى أبنــاء الك

 بهــا، ولتســتحوذ 
ً
 عنهــا وتعلقــا

ً
أكثــر دفاعــا

علــى دعــم وتأييــد محبــي الحرية واإلنســانية 

والعديــد مــن البرملانــات واملحافــل الشــعبية 

والدوليــة. 

صــدام  جرائــم  كانــت  إذا   ...!
ً
أخيــرا

رت الظروف املوضوعية 
َّ
وسياساته قد وف

لتشــكيل اقليــم كردســتان العــراق، فــإن 

ونضالهــم  ســوريا  فــي  ـــرد 
ُ
الك تضحيــات 

ودفاعهــم عــن قضاياهــم العادلــة، فــي زمــٍن 

الترـكـي  الرئيــس  سياســات  فيــه  تتدحــرج 

أردوغان في الداخل السوري نحو الهاوية، 

ســتوفر الظــروف لنيــل شــعبنا الكــردي فــي 

سوريا حقوقه القومية املشروعة في إطار 

البــاد. وحــدة 

 صاح الدين ... تتمة
ً
عذرا

ومــا  القســرية  الهجــرة  ظــل  تحــت 

وقتــل  حــروب  مــن  البــاد  إليــِه  تعرضــْت 

كانــت  الرئيســية  الفكــرة  وتشــريد، 

واألطفــال،  األســرة  خــاص  )الخــاص(- 

الخــاص مــن كوابيــس املدافــع والطائــرات، 

ومــن رائحــة املــوت التــي عمــْت املــكان، ومــن 

واملنتظــر. املجهــول  املســتقبل 

بــدأْت حركــة الهجــرة القانونيــة والغيــر 

قانونيــة فــي ُبعدّيهــا املحلــي والدولــي بالتفاقم 

الســورية،  املحنــة  انــدالع  مــع  والتزايــد 

وذلــك منــذ بدايــة عــام 2013م إلــى يومنــا 

هــذا، رغــم مخاطــر ركــوب األمــواج وقــوارب 

وفــي  الوعــرة  الطــرق  عبــر  الســير  أو  املــوت 

أق�ســى الظــروف، أو الناجمــة عــن ســطوات 

شــبكات تهريــب البشــر، بينمــا القلــة هجــروا 

عــن طريــق لــم الشــمل بعــد معانــاٍة طويلــة. 

 
ُ

باُد الغرب كانت الوجهة الرئيســية، حيث

الســام والراحــة واألمــان.

وصــال  وبعــد  والخــوف  العنــاء  بعــد 

تكــون  ال  التــي  الكارثــة  تقــع  الحلــم، 

بالحســبان، الطــاق بيــن الزوجيــن، ربمــا لــم 

 أو قــد مضــت ســنوات 
ً
يم�ســي بينهمــا شــهورا

أكثــر.  أو 

الاجئيــن  بيــن  الطــاق  ازداد  ملــاذا 

الســوريين فــي أوروبــا، ليغــدو ظاهــرة؟ كيــف 

أكثــر  إلــى مجتمعــات جديــدة  اللجــوء  أثــر 

 علــى هــذِه الظاهــرة؟ ومــا أســباب 
ً
انفتاحــا

تقــع  أغلبهــا  التــي  الطــاق  حــاالت  معظــم 

 نيــل املــرأة 
ً
بطلــب مــن املــرأة؟ هــل هــي نتيجــة

لحريتهــا، والتــي كانــت مكبوتــة فــي مجتمعاتهــا 

 عــن التمــرد والعصيــان 
ً
األصليــة؟ أم تعبيــرا

كمــا يصفــُه البعــض؟

إلــى  فــي هولنــدا تشــير  هنــاك دراســات 

نســبة 25% مــن عائــات الاجئيــن إليهــا تــم 

فيهــا الطــاق بيــن الزوجيــن، ونســبة %25 

منهــا ُيفكــر الزوجــان فيهــا بالطــاق.

نفســُه  يطــرح  الــذي  الســؤال  ويبقــى 

بشــدة، مــا هــي أهــم أســباب ظاهــرة الطــاق 

يمكــن  فــا  كثيــرة،  التفســيرات  هــذه؟ 

خــاص. وجــه  حالــٍة  ولــكل  تعميمهــا، 

أوروبــا،  إلــى  العائــات  وصــول  عنــد 

جديــدة  وأنظمــة  لقوانيــن   
ً
عرضــة تكــون 

وبيئــٍة اجتماعيــة منفتحــة غيــر تلــك التــي 

تكونــت فيهــا، فتكــون كالصاعقــة علــى رأس 

الرجــل، وبنفــس الوقــت كمــاذ للمــرأة التــي 

 ،
ً
كانــت تعانــي االضطهــاد والظلــم خاصــة

فالقوانيــن والعــادات تضمــن للمــرأة حريــة 

الحيــاة والعيــش الكريــم ضمــن إطار البحث 

دون  املــادي  واالســتقال  الــذات  عــن 

الحاجــة إلــى الرجــل، بعكــس مــا كانــت املــرأة 

.
ً
ســابقا عليــِه 

إال  ماهــي  أخــرى،  تفســيرات  هنــاك 

متعلقــة  قديمــة  فكريــة  لرواســب   
ً
نتيجــة

إلــى  ُينظــر  فــي بادنــا، لألســف كان  باملــرأة 

املــرأة املطلقــة وكأنهــا مكســورة األجنحــة، 

بعــد 
ُ
ذليلــة، فاقــدة لــكل �ســيء، حتــى كانــت ت

 أو تفقــد حــق حضانتهم 
ً
عــن أطفالهــا أحيانــا

إلى سٍن معين أو إذا تزوجت من رجٍل آخر، 

 إذا كانت 
ً
إلى جانب ذلك كانت األمور أسوأ

. أمــا فــي 
ً
الظــروف االقتصاديــة لألهــل ســيئة

أوروبا ال تجد املرأة كل هذه العراقيل، فلها 

كامــل الحــق فــي حضانــة أطفالهــا، باإلضافــة 

واملســاعدة  األطفــال  رواتــب  منحهــا  إلــى 

النقديــة اإلضافيــة للمــرأة املطلقــة؛ هــذه 

جــزء مــن دوافــع املــرأة نحــو الطــاق. هنــاك 

 أســباب عديــدة أخــرى، كالعنــف فــي 
ً
أيضــا

 وضــرب 
ً
 أو جســديا

ً
األســرة إن كان لفظيــا

كا  مــن  الزوجيــة  والخيانــة  األطفــال 

الطرفيــن.

م�ســي  بعــد  انفصــال  حــاالت  هنــاك 

 /25/ مــن  أكثــر  الزوجيــن  بيــن  العاقــة 

 التســاع الفجــوة بينهمــا، وعــدم 
ً
ســنة، نظــرا

ِرَضــت 
ُ
مواكبــة واســتيعاب التغيــرات التــي ف

الجديــد  الوضــع  تفهــم  وضعــف  عليهمــا، 

لديهمــا، وتدنــي قــدرة الزوجيــن علــى متابعــة 

تلزمهمــا  روادع  غيــاب  مــع  بينهمــا  الحــوار 

بتنــازالٍت ولــو قليلــة فــي ظــل احتــرام الحريــة 

مقبولــة. حــدود  ضمــن  الشــخصية 

 فــي مســألة 
ً
أمــا الجانــب األكثــر مأســاويا

األبنــاء،  علــى  انعكاســاتها  هــو  الطــاق، 

؛ فمهما كانت أسباب 
ً
األطفال منهم خاصة

 مؤملــة 
ً
االنفصــال مبــررة، يظــل األمــر صدمــة

 لعاملــِه؛ وُيعتبــر 
ً
 يــرى انهيــارا

ُ
للطفــل، حيــث

إلــى مرحلــٍة   
ً
لــه، انتقــاال الطــاق بالنســبة 

جديــدة للعيــش مــع أحــد الوالديــن، فــي ظــل 

غياب جزئي أو ربما كلي لآلخر، وهذا يشكل 

 علــى شــخصية الطفــل 
ً
 قويــا

ً
 ســلبيا

ً
تأثيــرا

الشــعور  عــدا  ومعنوياتــه،  املســتقبلية 

باأل�ســى ومعاناتــه أثنــاء أجــواء املشــاحنات 

بيــن األبويــن، وربمــا  التــي تســبق الطــاق 

تكــون لفتــرة طويلــة. 

الرعايــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي األســرة 

حجــر  بمثابــة  هــي  واألم،  بــاألب  املتمثلــة 

النف�ســي واالجتماعــي،  البنــاء  فــي  األســاس 

، كان 
ً
 ومتينــا

ً
فكلمــا كان بنــاء األســرة قويــا

، إذ 
ً
 وســليما

ً
البنــاء النف�ســي للطفــل صحيــا

يشــعر الطفــل بأنــُه مرغــوٌب لــدى األســرة، 

ويحــس باالهتمــام وتقديــر الــذات.

فقــدان  إلــى  الطفــل  يقــود  الطــاق 

 مــن 
ً
 وخائفــا

ً
الثقــة بنفســِه، فيكــون متــرددا

هــذا  يرافــق  كان  إذا   
ً
وخاصــة املجهــول، 

بيــن  املتوتــرة  واألجــواء  الصــراع  الطــاق 

لزوجيــن. ا

يتكــون  بأنــه  عامليــة  دراســات  أكــدت 

القلــق  منفصليــن  أبويــن  أطفــال  لــدى 

واالكتئــاب وصراعــات نفســية وســلوكية، 

تدفعه إلى الوقوع في فخ السلبيات والجهل 

وعالم الجريمة وربما تعاطي املخدرات، أو 

علــى األقــل تجعلــه فــي نقــٍص مــن املهــارات 

االجتماعيــة، وهــذا يتفــاوت لــدى األطفــال 

ون بهــا؛   للمرحلــة العمريــة التــي يمــرُّ
ً
طبقــا

 حــاالت انتحــار األبنــاء جــراء 
ً
وهنــاك أيضــا

الصفعــة التــي يتلقونهــا مــن طــاق أبويهــم 

ســلبية  اجتماعيــة  أجــواء  إلــى  وتدحرجــه 

والفشــل. بالغربــة  وإحســاٍس 

 لــدى أي 
ً
نعلــم أن الطــاق ليــس هدفــا

شــخص، وال يريــد أحــٌد أن يكبــر أطفالــُه 

بــدون أٍب أو أم، لكــن زيــادة عــدد حــاالت 

ســر الاجئيــن الســوريين فــي 
ُ
الطــاق بيــن أ

بــاد املهجــر أصبحــت واضحــة وملحوظــة، 

ومــع تفســخ األســرة تحــت مســمى »الحريــة 

أخاقيــة  عواقــب  تظهــر  الشــخصية« 

وخطيــرة. وخيمــة  واجتماعيــة 

املوضــوع  إلــى  النظــر   
ً
جميعــا علينــا 

وإعامييــن،  مثقفيــن  وجديــة،  باهتمــام 

ساســة وشــخصيات اجتماعيــة، والتركيــز 

وشــؤون  والطــاق  الــزواج  قضايــا  علــى 

 بيــن أبنــاء شــعبنا فــي بــاد 
ً
األســرة عمومــا

ونذلــل  والعلــم  الوعــي  لننشــر  املهجــر؛ 

العقبــات مــا أمكــن، ألجــل تعزيــز االســتقرار 

فــي األســرة وتمكينهــا للتأقلــم مــع املجتمعــات 

عليهــم. الجديــدة 

والدولــة  واملجتمــع  األســرة  بنــاء  إن 

والوطــن دائــرة مشــتركة متكاملــة، ويشــكل 

الزوجــان نقطــة تاقــي القطريــن فيهــا، أي 

ونواتهــا. همــا مركزهــا 

األجــواء  تحديــات  مواجهــة  مــن  البــد 

املهاجــرة  األســرة  علــى  الطارئــة  الجديــدة 

بالتفاهــم والتعاطــي اإليجابــي بيــن أفرادهــا، 

لبعضهمــا  الزوجيــن  تحمــل  وضــرورة 

والعقبــات  الواقعــة  الســلبيات  وتذليــل 

باللجــوء إلــى الحــوار وثــم الحــوار، والتعــاون 

سواًء في املنزل أو العمل، وذلك لبناء أسرٍة 

مترابطــة وقويــة يحكمهــا العقــل واملنطــق، 

حتــى تحظــى بعيــٍش رغيــد ووئــاٍم وانســجام، 

مجتمعــات  وقوانيــن  عــادات  مــع  وتوافــٍق 

املهجــر.  بلــدان 

 للــم الشــمل 
ً
فلنجعــل مــن أيامنــا، أيامــا

كفانــا  وانعــزال...  فرقــٍة  أيــام  ال  واملحبــة، 

.
ً
واغترابــا  

ً
تشــتتا

/الدانمارك

مزيت مصطفى
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نفذ األجندات الرتكية خبصوص احلركة الكردية والكردستانية!!!
ُ
رتجم وي

ُ
ي

وضــرورة  أهميــة  عــن  الحديــث  كثــر 

بعــد  ســوريا  فــي  الكــردي  الصــف  وحــدة 

احتــال منطقتــي ســرى كانيــة/رأس العيــن 

وكــري ســبي/تل أبيــض شــقيقات عفريــن 

الجريحــة، والتبعــات التــي رافقــت عمليــات 

ـــرد 
ُ
الك تشــريد  مــن  وبعدهــا،  االحتــال 

املســتقدمين  وتوطيــن   ،
ً
قســرا وتهجيرهــم 

عنهــم،   
ً
بــدال األخــرى  املناطــق  ونازحــي 

بشــكل  والجرائــم  االنتهــاكات  وممارســة 

مــدروس وممنهــج مــن قبــل الجيــش الترـكـي 

ومرتزقته من امليليشيات اإلرهابية التابعة 

لحكومــة االئتــاف الســوري الــذي تقــوده 

اإلرهابيــة،  املســلمين  اإلخــوان  جماعــة 

الكــردي  الوطنــي  املجلــس  يعتبــر  والــذي 

هــذا  ليــس  منــه،   
ً
رئيســيا  

ً
جــزءا نفســه 

فحســب، بــل ومشــاركة املجلــس املذكــور 

فــي عمليــة احتــال عفريــن وفــي تأســيس مــا 

تسمى بـ »مجالسها املحلية«، وتغاضيه عن 

ـــرد 
ُ
تداعيــات االحتــال ومــا يرتكــب بحــق الك

فــي ظلــه حتــى يومنــا هــذا، دون أي رادع أو 

وازع  قومــي أو وطنــي أو إنســاني ُيذكــر.

املواقــف  بــأن  فيــه  شــك  ال  وممــا 

السياسية واملبادرات التي اتسمت ولدرجة 

القــوى  مــن  واملســؤولة  بالبنــاءة  كبيــرة 

الفاعلــة واملؤثــرة فــي مجمــل الشــأن الكــردي 

العــام فــي ســوريا أعطــت قــوة دفــع قويــة، 

الشــعبي  املطلــب  الســطح  علــى  ليطفــوا 

القديــم الجديــد »وحــدة الصــف الكردي في 

واملبــادرات: املواقــف  تلــك  مــن  ســوريا«. 

 - مواقــف نيجيرفــان بارزانــي رئيــس 
ً
أوال

تجلــت  التــي  العــراق،  كردســتان  إقليــم 

بشــكٍل واضــح ال لبــس فيهــا، حيــث أكــد:

- بــأن ســيادته رئيــس إلقليــم كردســتان 

- عــراق - لــه التزاماتــه وواجباتــه.

ســوريا  فــي  الكرديــة  الحركــة  دعــوة   -

لفتــح قنــوات الحــوار مــع النظــام الســوري 

الكرديــة.  القضيــة  معالجــة  ألجــل 

الجنــرال  ملبــادرة  ســيادته  دعــم   -

مظلــوم عبــدي القائــد العــام لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة »قســد« حــول وحــدة الصــف 

الكــردي. 

الثــاث  النقــاط  هــذه  إلــى  بالنظــر 

والتمعــن فــي حيثيــات تلــك العناويــن، يتبيــن 

بــأن ســيادته أراد أن يرســل رســائل بحجــم 

تلــك العناويــن إلــى قيــادات الحركــة الكرديــة 

بشكل عام وقيادة وأنصار املجلس الوطني 

الكــردي بشــكل خــاص.

 - مبــادرة الجنــرال مظلــوم عبــدي 
ً
ثانيــا

وتأكيــده علــى بــذل كل الجهــود واملســاعي 

لتذليــل العقبــات التــي تعتــرض تأطيــر جميــع 

ملــا  ســوريا،  فــي  الكرديــة  الحركــة  أطــراف 

لــه مــن أهميــة بالغــة فــي املرحلــة الحاليــة؛ 

الجنــرال  مــن  وبعمــٍل  ملبادرتــه   
ً
واســتجابة

أصــدرت الهيئــة الداخليــة لــإلدارة الذاتيــة 

 إلــى 
ً
 موجهــا

ً
فــي شــمال و شــرق ســوريا بيانــا

جــاء  بتاريــخ 2019/12/17  العــام  الــرأي 

فيــه:

فــي   منــا بأهميــة هــذه املبــادرة 
ً
»إيمانــا

ال  بأنــه  نعلــن  العامــة،  املصلحــة  خدمــة 

عائق قانوني أمام املجلس الوطني الكردي 

فــي ســوريا مــن أجــل فتــح مكاتبــه التنظيميــة 

السيا�ســي  نشــاطه  ومزاولــة  والحزبيــة 

إلــى  الحاجــة  دون  واالجتماعــي  واإلعامــي 

موافقــات أمنيــة مســبقة... كمــا نعلــن عــن 

إســقاط القضايــا املرفوعــة أمــام القضــاء 

بحق شخصيات وقيادات املجلس الوطني 

ومــن دون  البــاد  املقيمــة خــارج  الكــردي 

أيــة اســتثناءات... أمــا فيمــا يتعلــق بتســوية 

ملــف الســجناء واملغيبيــن اســتلمنا قائمــة... 

وشــكلنا لجنــة مختصــة لتق�ســي الحقائــق 

جميــع  وسنشــارك  امللــف  فــي  والتحقيــق 

وقيــادة  املجلــس  مــع  اللجنــة  عمــل  نتائــج 

قســد فــي أقــرب وقــت ممكــن ...«.

مــا  املتابعيــن  جميــع  علــى  يخفــى  وال 

املجلــس  مســؤولي  خطابــات  فــي  يجــول 

وأهــم القــرارات املتخــذة فــي الفتــرة األخيــرة 

املقابــات اإلعاميــة ملختلــف مكونــات  أو 

ماحظــة:   مــن  بــد  فــا  املجلــس، 

ُصــد قيــادة املجلــس ربــط مصيــر 
َ
ق

َ
1- ت

املجلــس بقيــادة إقليــم كردســتان وخاصــة 

بالرئيــس مســعود بارزانــي وحزبــه، تحــت 

يافطة »سيادته مرجعيتنا، وبيننا مشروع 

قومــي مشــترك«، فــي وقــٍت تخلــو فيــه جميــع 

قومــي  »مشــروع  أي  مــن  املجلــس  وثائــق 

كردستاني«، وكل ما يمكن قوله هو غوص 

متضاربــة  وشــعارات  بعناويــن  املجلــس 

ومتناقضــة فــي معظــم األحيــان. إن الغايــة 

الحقيقيــة مــن هــذا الربــط هــو أمريــن فقط: 

الديمقراطــي  قيــادة  تحميــل   -

الرئيــس  منهــا  املقدمــة  وفــي  الكردســتاني 

مســعود بارزانــي مســؤولية تشــتت الحركــة 

مــن  الرغــم  علــى  ســوريا،  فــي  الكرديــة 

للســيد  العلنيــة  اإليجابيــة  التصريحــات 

رئيــس اإلقليــم نجيرفــان بارزانــي، وتأكيــد 

جميــع مــن التقــى بالســيد مســعود بارزانــي 

الصــف  وحــدة  علــى  الشــديد  حرصــه 

ســوريا. فــي  الكــردي 

فــي  إقليــم كردســتان  قيــادة  إحــراج   -

تقــارب  أي  تعــادي  التــي  تركيــا  مواجهــة 

 فــي ســوريا، فــي ظــل 
ً
كــردي- كــردي، وخاصــة

األجــواء التــي تعصــف باملنطقــة املحيطــة 

وســوريا. وإيــران  عــراق  باإلقليــم، 

علــى  وحرصــه  املجلــس  تمســك   -  2

أي  علــى  وتفضيلــه  االئتــاف  فــي  البقــاء 

تقــارب كــردي – كــردي، علــى الرغــم مــن 

التابعــة  االرهابيــة  امليليشــيات  احتــال 

لثــاث  الترـكـي  الجيــش  برفقــة  لائتــاف 

أنــواع  أبشــع  وممارســتها  كرديــة،  مناطــق 

الشــعب  أبنــاء  بحــق  والتنكيــل  البطــش 

الكــردي الــذي كان مــن املفــروض أن يكــون 

للمجلــس! بالنســبة  أحمــر  خــط  بمثابــة 

3 - تشــكيل لجنــة مــن قيــادة املجلــس 

أنقــرة  إلــى  وســفرها   ،
ً
مؤخــرا الوطنــي 

وقيــادة  أتــراك  مــع مســؤولين  واجتماعهــا 

االئتاف، وزعمها تجاوز النقاط الخافية 

بعــد  اجتماعاتــه-  إلــى  الرســمية  والعــودة 

اإلعــان الصــوري للمجلــس عــدم حضــور 

ثاثــة  مــدة  االئتــاف  اجتماعــات  ممثليــه 

 إلــى إعانهــا لتشــكيل لجنــة 
ً
أشــهر، إضافــة

فــي  مشــتركة مزعومــة لتق�ســي االنتهــاكات 

املناطــق الكرديــة الثــاث املحتلــة، وقبــول 

املجلس لـ »أمر واقع الوجود التركي ووجود 

ســبع  طــوال  رفــض  بينمــا  امليليشــيات«، 

ســنوات قبــول مــا تســميه بـــ »ســلطة أمــر 

الواقــع مــن PYD و YPG«، رغــم االختــاف 

إن  الســلطتين-  بيــن  والجوهــري  الواضــح 

صــح التعبيــر، بــل وتجاهلــت قيــادة املجلــس 

كل  والتصميــم  اإلصــرار  ســبق  وعــن 

الدعــوات واملبــادرات لتقــارٍب محتمــل مــع 

األطــراف الكرديــة األخــرى... أمــٌر يبعــث علــى 

والريبــة! الشــك 

4 - إصــرار املجلــس وتمســكه بمعالجــة 

نتائــج الخــاف مــع الطــرف الكــردي اآلخــر 

قبــل البــدء بمعالجــة األســباب، وتحججــه 

بموضوعــاٍت ثانويــة علــى حســاب مســائل 

 ،
ً
اســتراتيجية يتوجــب االتفــاق عليهــا عاجــا

علــى الرغــم مــن املرونــة التــي أبداهــا الطــرف 

اآلخــر فــي مواقفــه وتعاملــه معــه.

5 - تمسك املجلس بقضية »السجناء 

عشــرة  وعددهــم  الذاتيــة«  اإلدارة  لــدى 

أشــخاص، أمــر هــام للغايــة، ألن االعتقــال 

السيا�ســي أمــٌر مــدان، ويلجــأ إليــه الضعفــاء 

وال يناســب باملطلــق ممارســات مــن يناضــل 

ولكــن  والحريــات؛  الحقــوق  أجــل  مــن 

قيــادة  علــى  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 

املجلــس، هــل قارنتــم فــي يــوم مــن األيــام بيــن 

عدد معتقليكم لدى االدارة الذاتية وعدد 

ـــرد لــدى حليفكــم االئتافــي 
ُ
املعتقليــن الك

ســجنائكم  قارنتــم  أو  الترـكـي؟،  اإلخوانــي 

 
ً
مــع الذيــن استشــهدوا ويستشــهدون يوميــا

بأيــدي إرهابيكــم فــي عفريــن؟، أم تســتغلون 

»قضيــة ســجنائكم« فــي مآربكــم املتوائمــة 

 
ً
مــع األجنــدات التركيــة، وتتخذونهــا شــماعة

لفشــلكم؟!

6 - إصــرار املجلــس وإلحاحــه علــى أن 

 »
ً
 وعسكريا

ً
 وإداريا

ً
يكون االتفاق »سياسيا

بيــن الطرفيــن، املجلــس والـــ »PYD« فقــط، 

دون أي اعتبــار ألطــراٍف أخــرى، دليــٌل آخــر 

علــى تهــرب املجلــس مــن أيــة عمليــة تقــارب. 

علــى  وإصــراره  املجلــس  تمســك   -7

مقولــة »تهيئــة الظــروف وترطيــب األجــواء 

على األرض« كشرط أسا�سي دون إبداء أي 

التزام من جانبه، يعتبر اســلوب ديماغوجي 

قيــادة  علــى  القائميــن  يعتمــده  وانتهــازي 

املجلــس لتحســين مكانتهــم والحصــول علــى 

مكاســب أفضــل لــدى تركيــا واالئتــاف. 

عنــد مراجعــة مواقــف املجلــس الوطنــي 

الكــردي ودوره الســلبي وامل�ســيء للقضيــة 

الكرديــة منــذ عاميــن علــى األقــل باإلضافــة 

إلــى تلــك املاحظــات الســابقة الذكــر يتضــح 

وينفــذ  يترجــم  بــات  املجلــس  بــأن   
ً
جليــا

الحركــة  بخصــوص  التركيــة  األجنــدات 

داخلهــا.  ومــن  والكردســتانية،  الكرديــة 

وأالعيــب  مخططــات  وإلجهــاض 

واإلخــوان  تركيــا  خلفــه  ومــن  املجلــس 

 علــى جميــع مــن تعــزُّ 
ً
املســلمين، أصبــح لزامــا

عليــه قضيــة الشــعب الكــردي فــي ســوريا 

متازميــن: محوريــن  علــى  العمــل 

اإلدارة  مطالبــة   -  
ً
أوال

محمد علي كيال
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 فقط!
ً
إضاءة نقدية الفتتاحية الوحـدة /315/... دور تركيا ليس مريبا

جريــدة  افتتاحيــة  مضمــون  تركــز 

الوحـــدة – العــدد /315/ املعنونــة بـــ »عــاٌم 

 
ٌ

آخر على جرحنا السوري النازف... عنف

مســتمر وانســداٌد فــي األفــق« علــى مــا يلــي: 

1. البحــث عــن بريــق أمــل مــن قبــل 

ملحنتهــم. حــٍد  ووضــع  الســوريين، 

فــي  النــزاع  أطــراف  اتعــاظ  عــدم   .2

ســوريا مــن هــول الكارثــة، فــي ظــل غيــاب 

عمــٍل جــاد مــن أجــل تفعيــل حــوار ســوري- 

ســوري أو الســير فــي درب حــٍل سيا�ســي مــا.

3. م�ســي أطــراف النــزاع الســوري فــي 

 ومعارضــة.
ً
اشــتراطاتها ومراهناتهــا، ســلطة

اإلرهابيــة  التنظيمــات  وجــود   .4

ُيشــكل  وأخواتهمــا«،  والنصــرة  »داعــش 

.
ً
دائمــا  

ً
خطــرا

5. إمكانية االتفاق بين القوى الدولية 

الفاعلــة علــى تنفيــذ بنــود القــرار األممــي رقم 

/2254/، للتخفيــف مــن معانــاة ومآ�ســي 

 مــن تجييــر معاناتهــم لصالــح 
ً
املدنييــن، بــدال

أجنداتهــا الخاصــة.

الشــأن  فــي  املريــب  الترـكـي  الــدور   .6

لســوري. ا

7. هزيمــة داعــش فــي شــرق الفــرات، 

وغزو منطقتي كري سبي/تل أبيض و سري 

كانيــه/رأس العيــن مــن قبــل تركيــا، ُبعيــد 

االنســحاب األمريكــي منهمــا.

ســوريا  لقــوات  املحــوري  الــدور   .٨

الديمقراطيــة »قســد« واإلدارة الذاتيــة فــي 

اإلرهــاب. محاربــة 

واملآ�ســي،  الويــات  حــدوث  بعــد   .9

علــى الحكومــة الســورية - بالدرجــة األولــى- 

تحمــل مســؤولياتها الوطنيــة، والكــف عــن 

رهانهــا علــى الخيــار األمنــي – العســكري.

الســوري  للجــرح  حــٍد  وضــع   .10

والعمــل  اإلفتــكار  خــال  مــن  النــازف، 

نزعــات  عــن   
ً
بعيــدا وعقانيــة،  بحكمــة 

للتخفيــف  والتطــرف،  واإلقصــاء  الغــرور 

مــن املعانــاة وإزالــة العقبــات أمــام العمــل 

البينــي. الوطنــي  والحــوار  السيا�ســي 

إضاءة نقدية:

بــدأ كاتــب االفتتاحيــة بســرد الوقائــع 

بلغــة  أخــرى   
ً
وأحيانــا بســيطة،  بلغــٍة 

والتــي  األحــداث!  قــراءة  فــي  اســتخفافية 

أحرقــت قلــوب املاييــن الســوريين املدنييــن 

 إلــى عــدم 
ً
مــن الوريــد إلــى الوريــد، مشــيرا

اتعــاظ أطــراف النــزاع فــي ســوريا، بينمــا هــو 

فــي األســاس عبــارة عــن تصــارع دول وقــوى 

إقليميــة ودوليــة علــى الجغرافيــة الســورية، 

النظــام  أغرقــت  والتــي   ،
ً
وبحــرا  

ً
وجــوا  

ً
بــرا

االســتبدادي واملعارضــة املتمثلــة باالئتــاف 

الســوري اإلخوانجــي املتطــرف بــكل مكوناتــه 

السياســية وميلشــياته الجهاديــة، فــي حــرب 

الداعميــن  أن  حيــث  طاحنــة؛  داخليــة 

واملموليــن لهــذه الحــرب املدمــرة يحركــون 

)النظــام واملعارضــة اإلخوانجيــة( كأحجــار 

الشــطرنج، حســب مصالحهــم وأجنداتهــم 

فــي ســوريا! املتناقضــة 

ز على الدور التركي املريب في الشأن 
َّ
ورك

الســوري، والــدور الهــام لقــوات التحالــف 

فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  وقــوات  الدولــي 

 إلى إيجاد 
ً
هزيمة اإلرهاب الداع�سي، وصوال

ســوري  ســوري-  حــل سيا�ســي  نحــو  آليــة 

ووضــح حــد للجــرح الســوري النــازف.

 ،
ً
أتفــق مــع مــا جــاء فــي االفتتاحيــة عامــة

إنمــا ال بــد مــن التطــرق إلــى بعــض نقــاط 

الخــاف الجزئــي كالتالــي: 

1. اعتبــار املدنييــن الســوريين متمتعيــن 

تتلطــخ  ولــم  والاعنفــي  الســلمي  بالفكــر 

حقيقــة  ينافــي  الســوري!  بالــدم  أيديهــم 

املتحاربيــن. الطرفيــن  إلــى  أغلبهــم  انجــرار 

2. أعتبــر أن أطــراف النــزاع فــي ســوريا، 

علــى  وتتصــارع  تتناقــض  أطــراف  هــي 

املســتقبلي  النفــود  إلــى  والســعي  الســلطة 

كل  فــي  الســوريين  مقــدرات  علــى 

املجــاالت.

الفاشــية  تركيــا   .3

املرتزقــة  وعصابــات 

املنفلتــة  الســورية 

 ،
ً
إجراميــا  

ً
دورا تمــارس 

 فقــط، 
ً
 مريبــا

ً
وليــس دورا

الجرائــم  أفظــع  ترتكــب  إذ 

الجنائيــة املمنهجــة »القتــل 

والتعذيــب، النهــب والســرقة، 

األصلييــن  للســكان  القســري  التهجيــر 

حــرب  «...كجرائــم 
ً
عنوة الغيــر  وإســكان 

عرقــي  وتطهيــر  اإلنســانية،  ضــد  وجرائــم 

فــي   
ً
خاصــة ديمغرافــي،  تغييــر  وإحــداث 

واحتلتهــا. غزتهــا  التــي  الكرديــة  املناطــق 

4. أعتبــر وجــود التنظيمــات اإلرهابيــة 

 
ً
 حقيقيا

ً
في إدلب وريفها والتي تشكل خطرا

علــى الخارطــة الســورية، ونــزوح املدنييــن 

التــي  الهجمــات  جــراء  املجــاورة  للمناطــق 

وروســيا،  الســوري  النظــام  قــوات  تشــنها 

نتيجــة فعليــة التفاقــات وتفاهمات ســرية 

للتخلــص منهــا بمنهجيــة مــا، وأن النــزوح 

إنمــا  بحــت،  مدنــي  ليــس  غالبيتــه  فــي  هــو 

ألفــراد وعوائــل هــذه العصابــات اإلجراميــة 

.
ً
، لــذا فهــو أشــد خطــورة

ً
املتطرفــة أيضــا

َبعــد  ُيهــزم  لــم  »داعــش«  تنظيــم   .5

 فــي شــرق 
ً
باملعنــى الدقيــق، ولــو أنهــي فعليــا

الكثيــر  وانتقــال  نقــل  تــم  الفــرات، حيــث 

مــن أفــراده وعوائلهــم إلــى إدلــب وحمــص 

وحماة والغوطة وغيرها، ومن ثم تدويرهم 

قطــري  وبتمويــل  التركيــة  األرا�ســي  علــى 

وإعــادة صناعتهــم بلبــاس »الجيــش الوطنــي 

الســوري«، وتــم زجهــم فــي غــزو واحتــال 

كــري  )عفريــن،  الثــاث  الكرديــة  املناطــق 

»بــاد  بـــ  وصفــت  ملــا  كانيــه(  ســري  ســبي، 

الكــردي  الجــدار  اختــراق  وتــم  الكفــار«، 

 ،
ً
أصــا الداخلــي  بيتــه  هشاشــة  نتيجــة 

بســبب تشــتت الحركــة الكرديــة فــي ســوريا، 

طــرف مســتحكم بــاإلدارة الذاتيــة وأحــزاب 

باالئتــاف  ملتحــق  وطــرف  لــه،  مؤيــدة 

الســوري املعــارض... الــخ؛ وال يــزال الجيــش 

 
ً
 شــاما

ً
الترـكـي ومرتزقتــه يحدثــون تدميــرا

للمناطــق الكرديــة، ويحاولــون إمحــاء كل 

مــا هــو متصــل بالهويــة الكرديــة وثقافتهــا، 

بحجــة تهديــد األمــن القومــي الترـكـي، وملنــع 

نشــوء أي كيــان كــردي مســتقبلي.

االتفــاق  إمكانيــة  بخصــوص  أمــا   .6

الفاعلــة  القــوى االقليميــة والدوليــة  بيــن 

علــى تنفيــذ القــرار األممــي /2254/ وتمهيــد 

واملفاوضــات،  الحــوارات  األجــواء إلنجــاح 

فإننــي أعتبــر ذلــك أمــٌر صعــب املنــال فــي 

أطــراف  لتمســك   
ً
نظــرا املنظــور،  املــدى 

مخططاتهــم  بتنفيــذ  الفاعلــة  الصــراع 

وإطالــة  تامــة،  بدقــة  مصالحهــم  وفــق 

مــن   
ً
أكبــر حصــة التهــام  ثــم  الصــراع  أمــد 

ممــا  الســوري؛  والدســم  الفيتامينــات 

الصــراع  أطــراف  تمســك  علــى  ينعكــس 

باشــتراطاتهم. الســوريين 

فــي  النــزاع  تســوية  آليــة  أن  أعتبــر   .7

الحكومــة  إقــرار  عبــر  املطروحــة  ســوريا 

الســورية باملســؤولية وااللتــزام بالواجبــات 

»قســد«  مــع  الطوعــي  الحــوار  وقبــول 

ال  ســورية  دولــة  نحــو  الذاتيــة  واالدارة 

 
ً
مخاطبــة ديمقراطيــة،  تعدديــة  مركزيــة 

الســوريين الذيــن ال حــول وال قــوة لهمــا، 

أن  فأعتقــد  غيــر ضامــن؛  أمــٍر  عــن  عبــر 
ُ
ت

املســألة تقت�ســي جــوالت تفاهــم بيــن قــوى 

ســوريا،  مســتقبل  حــول  كبــرى  فاعلــة 

وإعــادة التموضــع مــن جديــد ضمــن قائمــة 

املصالــح النفطيــة، االقتصاديــة، املعابــر، 

وتصفيــة الحســابات، ثــم فــرض إرادة مــا 

علــى الســوريين، وتســوية مــا علــى األطــراف 

القــوى  الواقــع؛  أرض  علــى  املتصارعــة 

 للســوريين مــن 
ً
 فعليــا

ً
التــي لــم تــدع مجــاال

بجديــة وعقانيــة  والعمــل  اإلفتــكار  أجــل 

نــزف  ســيان  إلســتدامة  حــٍد  وضــع  نحــو 

دم أبنائهــم، لحيــن موعــد تاقــي مصالحهــا 

وتوازنــات خططهــا التــي تــدون مــن خــال 

»بالضمانــات«،  تســمى  جهنميــة  صكــوك 

حينهــا يقتــرب موعــد بلســم للجــرح الســوري 

مــن  للتعافــي  زمنيــة   
ً
فتــرة يتطلــب  الــذي 

قســاوة ومــرارة ســنوات ضاعــت مــن عمــر 

الشــباب والشــابات وقزمــت مــن تطلعاتهــم 

. وهممهــم

صالح كرداغي

الذاتيــة والقائميــن عليهــا  باتخــاذ إجــراءات 

مــن  املبــررات  جميــع  لســحب  وخطــوات 

يــد املجلــس، وذلــك باإلفــراج الفــوري عــن 

املعتقليــن أو تقديمهــم ملحاكمــات عادلــة 

وعلنيــة، ودعــوة قيــادة املجلــس لحضــور 

جلسات املحاكمة؛ وإغاق ملف االعتقال 

السيا�ســي ال�ســيء الصيــت وتوســيع دائــرة 

فــي  والحــزم  والخاصــة  العامــة  الحريــات 

القضايــا التــي تخــص الســلم األهلــي.

مــن  كرديــة  منصــة  تشــكيل   - ثانيــا 

األطــراف املتواجــدة ) ت ف دم، تحالــف، 

تقدمــي... (، وذلــك باالتفــاق علــى برنامــج 

الحد األدنى كاالعتراف  الدستوري بوجود 

الشــعب الكــردي فــي ســوريا . 

/كوبنهاغن- دانمرك

يترجم وينفذ ... تتمة
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العــام. الصالــح 

كرديــة  تمثيليــة سياســية   
ً
هيئــة إن 

منتخبة عبر مؤتمٍر ما أفضل بكثير من أن 

يتــم االتفــاق علــى الحصــص أو يتبــوأ فــان 

 مــا فــي اإلدارة الذاتيــة أو يخصــص 
ً
منصبــا

 فيهــا؛ وإبعــاد وصايــة 
ً
لــذاك الحــزب حصــة

العسكر عن اإلدارة أهم بكثير من كيفية 

تقســيم مناصبهــا بيــن األحــزاب؛ ووضــع 

لــإلدارة  شــفاف  وضريبــي  مالــي  نظــام 

أهــم بكثيــر مــن كيفيــة توزيــع املــوارد بيــن 

نظــاٍم  ووضــع  فيهــا؛  املشــاركة  األطــراف 

مــن  بكثيــر  أهــم  وتعليمــي جديــد  تربــوي 

حشــر السياســة والحزبويــة فيــه؛ ووضــع 

مــن  الذاتــي يخلــو  للدفــاع  نظــام جديــد 

صرفــة  وطنيــة  مبــادئ  ووفــق  الحزبيــة 

أهــم بكثيــر مــن مســألة أي ضابــٍط يتولــى 

هــذا املنصــب وكــم هــي حصــة كل طــرف فــي 

العســكرية... القيــادة 

بســلٍة  �ســيء  كل  علــى  االتفــاق  إن 

واالشــتراط  الخيــال  مــن  ضــرٌب  واحــدة 

عليــه تعجيــٌز مقصــود، األهــم فــي »وحـــدة 

أساســيات  علــى  االتفــاق  هــو  الصــف« 

الجانــب السيا�ســي وإعانــه وااللتــزام بــه 

وتشــكيل هيئــٍة تديــره، ومــن ثــم االنتقــال 

 لنضع 
ً
... إذا

ً
إلى الجوانب األخرى تدريجيا

 ونتحــاور، لنتفــق علــى 
ً
االشــتراطات جانبــا

 ال لاحتــال 
ً
! لنقــول معــا

ً
مــا هــو ممكــن أوال

القســري  للتهجيــر  ال  ملناطقنــا!  الترـكـي 

ال  مناطقنــا!  فــي  الديمغرافــي  والتغييــر 

للمرتزقــة وداعــش والنصــرة واإلرهــاب! ال 

للتفاوض املنفرد مع النظام أو املعارضة! 

الديمقراطيــة  التعدديــة  للدولــة  نعــم 

الامركزيــة!...

الصــف  »وحـــدة  مرجوحــة  هــي  هــا 

الكــردي« تعلــو وتهبــط... فأيــن ستســتقر؟ 

نهايــة، ربمــا  لــكل قصــٍة  النــدري، ولكــن 

، ولكــن 
ً
ال نتمكــن مــن لــم شــملنا جميعــا

أمــٌر ممكــن ويســير. باألكثريــة 

مرجوحة »وحدة الصف« ... تتمة

وقــد نعــى املكتــب السيا�ســي لحزبــه، 

أبنائهــا  أحــد  ســورية،  »خســرت   :
ً
قائــا

األبــرار األخ املحامــي محمــد عبــد املجيــد 

تفــرد  الــذي  الوطنيــة  القامــة  منجونــه، 

مواجهــة  فــي  حياتــه  طــوال  بالنضــال 

 عــن حقــوق 
ً
الفســاد واالســتبداد، مدافعــا

املظلوميــن فــي العمــل النقابــي وفــي املحاكــم 

 بالثوابت التي تربى عليها 
ً
املتنوعة، ممسكا

دربــه...«. رفــاق  بيــن  وزرعهــا 

بالنضــال   
ً
متمســكا الفقيــد  ظــل 

العنــف   
ً
رافضــا الديمقراطــي،  الســلمي 

والتدخــل الخارجــي، ودعــا للحــل السيا�ســي 

، وبقــي فــي مدينتــه 
ً
لألزمــة الســورية مــرارا

 
ً
متابعــا حياتــه،  مــن  يــوٍم  آخــر  إلــى  حلــب 

عملــه باقتــدار، لطاملــا اتســم بالعقانيــة 

واالتــزان.

كان مــن األســماء البــارزة فــي نشــاطات 

تأســيس  فــي   
ً
ومســاهما دمشــق«  »ربيــع 

حزبــه،  طريــق  عــن  دمشــق«  »إعــان 

 ملنتدى »عبد الرحمن الكواكبي« 
ً
ومؤسسا

فــي حلــب والــذي أغلــق فــي 2002م كمعظــم 

املنتديــات.

آلــي-  شــيخ  الديــن  محــي  وبعــث  هــذا 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير 

فــي30  عــزاء،  برقيــة  ســوريا  فــي  الكــردي 

كانــون الثانــي 2020م، فيمــا يلــي نصهــا:

»األخ األســتاذ حســن عبــد العظيــم 

املنســق العــام لهيئــة التنســيق الوطنيــة 

لقــوى التغييــر الديمقراطــي ...

العســراوي  أحمــد  األســتاذ  األخ 

األميــن العــام لحــزب االتحــاد االشــتراكي 

ســوريا... فــي  الديمقراطــي  العربــي 

اإلخوة أعضاء قيادة الحزب...

برحيــل  واأل�ســى  الحــزن  نشــارككم 

عبــد  محمــد  األســتاذ  الفاضــل  األخ 

املجيــد منجونــة أحــد أبــرز رمــوز النضــال 

 عــن قضايــا 
ً
فــي الداخــل الســوري دفاعــا

علــى  والرهــان  العنــف  ونبــذ  الشــعب 

الجميــع. احتــرام  موضــع  فــكان  الخــارج، 

 عــن حــزب الوحـــدة الديمقراطــي 
ً
نيابــة

أعضائــه  وجميــع  ســوريا  فــي  الكــردي 

ومؤازريــه أتقــدم منكــم ومــن خالكــم إلــى 

أصدقائــه  وجميــع  الكبيــر  الفقيــد  ذوي 

لكــم  راجيــن  التعــازي،  بأخلــص  ومحبيــه 

والســلوان.«. الصبــر 

مقبــرٍة  فــي  الراحــل  جثمــان  ُوري 

بحلــب، بحضــور حشــٍد مــن محبيــه، وقــد 

نعــاه ناشــطون علــى صفحــات التواصــل 

االجتماعــي وشــخصيات وطنيــة وأحــزاب 

وأطــر سياســية، وقّدمــوا التعــازي لعائلتــه 

الســوري  وللشــعب  وحزبــه  وأصدقائــه 

 لبلــده 
ً
 ومخلصــا

ً
، وطنيــا

ً
 بــارا

ً
الــذي فقــد ابنــا

ســوريا.

املناطق الكردية، السيما في الجزيرة، وأكد 

أن هيئــة تحريــر »نـــوروز« رغــم العراقيــل 

والصعوبــات والجــراح العميقــة لــن تفقــد 

األمــل، بــل ســتواصل عملهــا ونضالهــا فــي 

ـــرد العادلــة.
ُ
الدفــاع عــن قضيــة الك

كلمــة  عرفــات  جانــدا  ألقــى  كمــا 

الكرديــة  اللغــة  تعليــم وحمايــة  مؤسســة 

فــي ســوريا التــي كان الراحــل )أيــو شــيار( 

وأكــد   ،
ً
أيضــا بالكرديــة  مؤسســيها  أحــد 

 
ً
 ومحبــا

ً
 وطنيــا

ً
أن »أبــا شــيار« كان رجــا

لبلــده ولشــعبه الكــردي الــذي أم�ســى أكثــر 

 مــن حياتــه فــي الدفــاع عــن 
ً
مــن /40/ عامــا

 أن الفقيــد خــدم اللغــة 
ً
حقوقــه، مضيفــا

 
ً
مهــا للنــشء الجديــد، عــاوة

ّ
الكرديــة وعل

علــى عملــه فــي إصــدارت »كاويــز و بــرس و 

كبيــرة،   
ً
خســارة رحيلــه  فشــكل  نـــوروز«، 

وشــّدد عرفــات علــى مواصلــة درب الفقيــد 

والنضــال. العمــل  فــي 

وكلمــة أصدقــاء الراحــل ألقاهــا عمــر 

عبدـكـي )أبــو تيمــور( الــذي عاشــر الشــهيد 

 في الهيئة القيادية لحزب 
ً
 وكانا سويا

ً
طويا

حيــث  ســنوات،  لعــدة  )يكيتــي(  الوحــدة 

أشــار إلــى دور الراحــل فــي الوحــدة وتأســيس 

الحــزب وتفانيــه وإخاصــه لقضيــة شــعبه 

املضطهــد، وأضــاف عبدكــي أن )أبــا شــيار( 

الكثيــرون  يفتقدهــا  بخصــال  يمتــاز  كان 

هــذه األيــام، نكــران الــذات وعــدم الســعي 

للمناصــب الوهميــة، اإلخــاص والوفــاء، 

وإذ كان منزلــه بمثابــة مقــٍر للحــزب، وشــّدد 

الســير علــى  هــو  للشــهيد  الوفــاء  أن  علــى 

خطــاه ونهجــه حتــى تحقيــق األهــداف التــي 

آمــن بهــا.

شــيار(  )إم  محمــد  فاطمــة  وشــكرت 

رفيقة درب الراحل باسم العائلة الحضور 

حــٌي  الشــهيد  أن  وفائهــم، وأضافــت  علــى 

بأفــكاره ومبادئــه ونهــج حزبــه، إذ تتلمــس 

ذلك كلما التقت بأصدقائه ورفاقه وكلما 

، وتمنــت أن يكــون اللقــاء 
ً
كان حزبــه مصانــا

فــي العــام القــادم فــي منزلهــم بعفريــن بعــد 

االحتــال. زوال 

فــي ختــام الكلمــات شــكر عــارف حســو 

الحضــور علــى مشــاركتهم فــي إحيــاء ذكــرى 

الشــهيد البــار.

ُيذكــر أن ضريــح الشــهيد )أبــا شــيار( فــي 

قريــة تللــف- عفريــن قــد تعــرض للتخريــب 

املتعمــد علــى يــد مرتزقــة االحتــال الترـكـي 

أثنــاء اجتياحهــم للقريــة فــي آذار 201٨م، 

لــوح املرمــر مــن ســطح  نــزع وتكســير  وتــم 

 عليه مقولتين 
ً
الضريح والذي كان مكتوبا

الجيــش  فعــل  مثلمــا  بالكرديــة،  للراحــل 

عشــرات  تخريــب  فــي  ومرتزقتــه  الترـكـي 

املــزارات ومقابــر الشــهداء فــي »كفرصفــرة، 

كفرشــيل، متينــا« وشــواهد العشــرات مــن 

تبــت عليهــا باللغــة الكرديــة 
ُ
القبــور التــي ك

وكذلــك ضريــح الراحــل نــوري ديرســمي فــي 

مقبرة »زيارة حنان« بمنطقة عفرين؛ على 

ـــرد ورموزهــم. 
ُ
خلفيــة حقــٍد أعمــى ضــد الك

رحيل السيا�سي الوطني ... تتمة

الذكرى السنوية السابعة ... تتمة

فــي مدينــة كوبانــي، 5 كانــون الثانــي، وفــي 
إطــار العمــل املشــترك بيــن الحزبيــن )التقدمــي 
الكــردي، الوحـــدة الكــردي- يكيتــي(، زار وفــٌد 
الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  مكتــب  منهمــا 
وناقــش  بحفــاوة،  اســتقبل  حيــث   ،PYD
لألزمــة  السيا�ســي  الحــل  أهميــة  الجانبــان 
الســورية، وضــرورة إجــراء الحــوار البنــاء مــع 
دمشــق لبحــث املطالــب الكرديــة ضمــن االطــار 
الوطنــي الســوري، وأكــدا علــى تطويــر املناخــات 

الكرديــة. الحركــة  أطــراف  بيــن  اإليجابيــة 

PYD ك ملكتب رة وفٍد مش�ت ز�ي
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بقصــة  ُحبلــى  الكــردي  السيا�ســي  الثقافــي-  املــوروث 

التاريــخ  عبــر  ـــرد 
ُ
الك عانــى  ملــا  الكــردي«،  الصــف  »وحـــدة 

بينيــة، أججهــا واســتفاد  تشــتٍت وضعــٍف ومنازعــات  مــن 

 وهنــاك 
ً
 خصومهــم ومغتصبــي أرضهــم، خاصــة

ً
منهــا دائمــا

محطــات مؤملــة خــال مائــة عــام مضــت ماثلــة فــي أذهانهــم.

السيا�ســي  النتــاج  فصــل  يمكــن  ال  الحــال  بطبيعــة 

الكــردي، الســيما »وحـــدة الصــف« عــن الحالــة االجتماعيــة 

أرض  تقســيم  تبعــات  وعــن  والثقافيــة  واالقتصاديــة 

الفكــري  للتزمــت  كان  ولكــن  التاريخيــة«،  »كردســتان 

أو  العائليــة   - العشــائرية  واملصالــح  واألنانيــة  واالنتهازيــة 

فــي تباعــد قــادة العمــل السيا�ســي   
ً
بــارزا  

ً
الشــخصية دورا

وهنــاك. هنــا  جماهيرهــم  وتشــرذم  الكــردي 

ســوريا  فــي  الكرديــة  السياســة  الحركــة  اعتمــاد  رغــم 

 منذ تأسيسها، 
ً
 استراتيجيا

ً
النضال السيا�سي السلمي خيارا

ـــرد في ســوريا وســعيها لرفع االضطهاد 
ُ
واســتنادها لوجود الك

عنهــم وتأميــن حقوقهــم القوميــة املشــروعة فــي إطــار وحــدة 

البــاد، لــم تســلم مــن االنقســامات واملناكفــات، حيــث أن 

الخــوض فــي تبيــان األســباب والتبعــات مســألة شــائكة، لســنا 

بصددهــا؛ بينمــا كان لهــا محطــات وحدويــة مفصليــة هامــة، 

إبــان أحــداث 2004م بصيغــة »مجمــوع األحــزاب الكرديــة« 

 فــي ائتــاف »إعــان دمشــق«، 
ً
وفيمــا بعــد مشــاركتها مجتمعــة

لها لصيغة »الهيئة الكردية العليا« في 2012م. وكذلك توصُّ

بـــ  فــي ســوريا مرغــٌم أن ينــادي  لعــل أي طــرٍف كــردي 

»وحـــدة الصــف«- لحفــظ مــاء الوجــه علــى األقــل، والتــي 

؛ 
ً
 للمفلســين وملــن لهــم أجنــدات خاصــة أيضــا

ً
أضحــت شــعارا

 يتقصــد ذلــك، 
ً
إذ يغــوص فــي التناقضــات الثانويــة، وأحيانــا

وين�ســى التناقض األسا�ســي واســتراتيجيات العمل السيا�ســي 

التــي تخــدم مصلحــة الشــعب.

أحدهم ينادي بوحدة الصف ولكن ال يتنازل قيد أنملة 

عــن مشــاريعه وخططــه وأفــكاره، وآخــر يضــع اشــتراطات 

 قبــل أن يضمــن حصصــه مــن 
ً
وال يقبــل أن يصافــح أحــدا

الســلطة واملــال والنفــوذ.

فهــل ُيعقــل ومــن املمكــن هــدم اإلدارة الذاتيــة القائمــة 

وإعــادة بنائهــا مــن جديــد بقــرارات فــوق »سياســية وإداريــة 

بيــن  واملناصــب  الحصــص  وتوزيــع  بالتوافــق  وعســكرية« 

ريــد لهــا فــي بداياتهــا 
ُ
جميــع األطــراف- علــى كثرتهــا، مثلمــا أ

عبــر اتفاقــات لــم تلقــى النجــاح؟ أم يتوجــب إعــادة النظــر فــي 

هيكليتهــا وتطويرهــا بوضــع عقــد اجتماعــي – سيا�ســي جديــد 

لهــا، ليتــم تحديثهــا مــن األســاس بمشــاركة مجتمعيــة وفــق 

قواعــد ديمقراطيــة، ضمــن اســتراتيجيات باإلمــكان االتفــاق 

عليهــا، وإفســاح مســاحة عمــٍل واســعة لجميــع األطــراف فــي 

مجــال العاقــات والتكتيــكات وأمــوٍر تخــدم 

مرجوحة »وحـدة 
الصف«... إىل أين؟!

 متعمد لضرحيه
ٌ
الذكرى السنوية السابعة للشهيد كمال حنان يف قامشلو... ختريب
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غــادر الحيــاة، والوطــن الــذي أحبــه وناضــل مــن أجلــه يعيــش أحلــك 

الظــروف، وال يــزال شــعبه يئــن تحــت وطــأة مآســيه؛ وهــو الــذي نبــه إلــى 

أن انــزالق »الثــورة« إلــى الخيــار العســكري ســيقود البلــد إلــى الكارثــة، 

والــذي قــال فــي حــواٍر لــه مــع »زمــان الوصــل« بتاريــخ 24 كانــون األول 

2012: »ندعــو كل الوطنييــن الشــرفاء للتمســك بهــذا النهــج- الحــل 

 علــى مــا تبقــى مــن ســوريا، ولوقــف نزيــف الــدم 
ً
السيا�ســي- حفاظــا

املســتمر والتشــريد والدمــار... نحــن نناضــل مــن أجــل ســوريا املدنيــة 

الديمقراطيــة التعدديــة البرملانيــة والعدالــة االجتماعيــة وهــذا التوجــه 

يستدعي منا أن نخرج بعقولنا ونتعالى عن األنا وندع الكل يعمل لبناء 

واإلنســان...«. الدولــة 

لقــد رحــل املحامــي محمــد عبــد املجيــد منجونــة يــوم األربعــاء 29 كانــون الثانــي 2020م، وهــو مــن مواليــد حلــب 

 منــذ أيــام شــبابه، شــغل منصــب وزيــر عــام 1972، وانســحب مــن الــوزارة بقــرار 
ً
 سياســيا

ً
عــام 1937م، وكان ناشــطا

مــن حزبــه، وقــد تعــرض لاعتقــال السيا�ســي بيــن عامــي 19٨0- 1990م، فعــاد إلــى عملــه السيا�ســي بعــد اإلفــراج عنــه، 

حيــث شــغل منصــب األميــن العــام املســاعد لحــزب االتحــاد االشــتراكي العربــي الديمقراطــي فــي ســوريا، وعضــو املكتــب 

التنفيــذي لهيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي.

أحيت منظمة قامشلو لحزب الوحـدة )يكيتي(، يوم 

الجمعــة 31 كانــون الثانــي، الذكــرى الســنوية الســابعة 

للشهيد كمال حنان )أبا شيار( في منزل أسرته باملدينة، 

بحضــور جمــٍع مــن محبيــه وأعضــاء املنظمــة ومصطفــى 

مشــايخ نائــب ســكرتير الحــزب.

ودعاهــم  بالحضــور  حســو  عــارف  ــب  رحَّ  
ً
بدايــة

للوقــوف دقيقــة صمــٍت علــى روح الفقيــد وأرواح جميــع 

ونضالــه. الشــهيد  وخصــال  بحيــاة   
ً
مذكــرا الشــهداء، 

مصطفــى مشــايخ مــن جانبــه تحــدث عــن دور الفقيــد 

فــي  الواضحــة  وبصماتــه  السياســية  حزبــه  مســيرة  فــي 

ل 
َّ
تطــوره وإســهاماته فــي إصــدارات الحــزب، والــذي شــك

 لعموم الحركة الكردية في ســوريا؛ وأشــار 
ً
رحيله خســارة

إلــى أنــه كان مــن املفتــرض إحيــاء هــذه املناســبة قــرب 

 إلنهــاء االحتــال 
ً
ضريحــه فــي قريتــه تللــف بعفريــن، داعيــا

التركــي ملناطــق عفريــن وغيرهــا، كمــا عــرَّج إلــى الحديث عن 

األوضــاع الراهنــة واملســتجدات السياســية علــى الســاحة 

الســورية.

أمــا كلمــة جريــدة »نـــوروز« التــي كان الشــهيد كمــال 

 لتحريرهــا ألقاهــا نــواف بشــار عبــد هللا )أبــو 
ً
حنــان رئيســا

 علــى أن تاريــخ 31 كانــون الثانــي 
ً
دارا( بالكرديــة، مؤكــدا

2013، يوم استشــهاد كمال حنان برصاٍص غادر في حي 

 فــي الحيــاة السياســية 
ً
 أســودا

ً
األشــرفية بحلــب، كان يومــا

 إلــى أن 
ً
والصحافيــة، وال زالــت »نـــوروز« حزينــة، مشــيرا

فــي جميــع   بنضالــه 
ً
الفقيــد كان معروفــا

»صورة للرضيح يف آذار 2013، قبل االحتالل الرتيك«
»صورة للرضيح يف نيسان 2018، بعد 

االحتالل الرتيك«
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