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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.

»اللغــة عالــم واقعــي شاســع يســمو علــى الكيانــات السياســية والتاريخيــة 
التــي نســميها األمم«                              

أوكتافيو باث
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/317/ شباط 2020 م - 2631ك          الثمن: 150 ل.س

 عسكري أم انتصار
ٌ
إدلب، مأساة إنسانية، استثمار تركي ألوضاع املدنيني والالجئني... فوز

ــة  حركــة االحتجاجي قصــة أســلمة ال

وتســليحها  ســوريا  ــي  ف الشــعبية 

وتحويرهــا  2011م،  ــي  ف ــا  ه ات بداي ــذ  من

جهاد« بين  وتشــويقها باســم »الثورة وال

ــة والكرامــة  حري ــي ال ب ــحوقين وطال املس

ــادي  ــى أي ــاء شــعبنا الســوري، عل ن مــن أب

ــة واإلخــوان املســلمين  تنظيمــاٍت جهادي

ــخصيات  وش ومؤسســات  والقاعــدة 

ــة  ل طوي داعمــة...  ودول  إســامية 

ــدات  األجن جــم  ح ــك  وكذل ومكشــوفة، 

ــة  اإلقليمي ــة  خارجي ال ــح  واملصال

ــرٍف 
ُ
غ ــي  ف ــا  ه ل طــط 

ُ
خ ــي  ت ال ــة  ي والدول

ــع  ــي تجمي  ف
ً
ا ــت ســبب ــي كان ت مظلمــة، وال

ــر  عب ــم  العال أصقــاع  مــن  ــن  ي ي اإلرهاب

ــى الســاحة الســورية،  ــو عل ــا- النات تركي

ــدة  عدي اســتخبارات  ــزة  أجه مــرأى  أمــام 

 
ً
ــا مصرف ســوريا  لتغــدو  ــجيعها،  وتش

ــى  ــو عل ــي، ول لقــاذورات اإلرهــاب العالم

ــث  حي ــا؛  ه أبنائ ــح  ومصال دمــاء  حســاب 

الســوري  الشــعب  2 أن 

جهود »مسد« حنو عقد مؤمتر وطين سوري عام
ــا  ه ل ــوأ  ب ت ــي  ت ال ــام  امله إحــدى  مــن 

ــذي  ال ــة،  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل

ــة  وطني ــخصيات  وش قــوى  يضــم 

الســوري  حــوار  ال ــل  تفعي هــو  ســورية، 

ــذل  وب االتجاهــات  ــف  بمختل الســوري 

ي سوري  جهود نحو عقد مؤتمر وطن ال

عــام.

سلســلة  ــس  جل امل عقــد  وقــد  هــذا، 

ــي مناطــق اإلدارة  حــوار ف مــن جلســات ال

ــي  عام ــي(  ان كوب ــى،  عي�س ــن  )عي ــة  ي الذات

ــس مــع  جل ــا امل ه 2018-2019، اجتمــع خال

طيٍف واســع من قوى وأحزاب سياســية 

ــة ومســتقلين  ــخصيات أكاديمي ومــن ش

ــي،  مدن مجتمــع  8 ونشــطاء 

عفرين حتت االحتالل: استشهاد مدنيني، اختطاف واعتقاالت تعسفية، توطني واستيالء على املمتلكات، وقطع األشجار
ممارســة  ــى  وترع نفــذ 

ُ
ت ــا  »تركي

ــر  ي ــم والتغي جرائ ــكاب ال ــاكات وارت ه ت االن

ا  مســؤوليته ــدي  ب
ُ
ت وال  ــي،  الديمغراف

ــن...  ــة عفري ــي منطق ــال« ف ــة احت »كدول

ووجدت سلطات االحتال وميليشيات 

ــة  ي املوال ــي  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت االئ

ــات اآلالف  ــي اســتجاب مئ ــا ف ه ت ــا ضال ه ل

ــب  إدل ــف  ري معــارك  مــن  ــن  الفاري

ــي  ي وريــف حلــب الغرب ــي والشــرق جنوب ال

غطــاء  تحــت  ــن،  عفري ــي  ف ــم  ه وتوطين

ــي  والتباك ــم(«  ه ت ــن وحماي ي ي املدن )إنقــاذ 

م املكتب  ى )معاناتهم(...«، هكذا، قيَّ عل

ــدة  الوحـ حــزب  ل ــن  عفري ــي-  اإلعام

وفيمــا  ــن،  عفري ــي  ف الوضــع  ــي(  )يكيت

خمســة  ال ــره  تقاري مــن  مقتطفــات  ــي  ل ي

شــباط: شــهر  خــال  املنشــورة 

اختطاف واعتقاالت تعسفية

ــم اختطــاف  ــي ت حال ــل العــام ال ــي أوائ ف

محمــد  ــة  ن اب زليخــة  البالغــة  ــاة  الفت

ــة  ــن«- ناحي ــة »حس ــي قري ــو ف ــان حب عثم

ميليشــيات  ــا  ه ي عل تســيطر  ــي  ت ال راجــو 

ــة  عصاب ــل  قب مــن  حمــزة«،  ال »فرقــة 

ــة  ومجهول  
ً
ــة مخفي ــت  وظل حة،  مســل

 ،
ً
ــا يوم  /26/ مــدة  ــر  6 املصي

سوريا: 7.9 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي يف عام 2020*
املساعدات اإلنسانية

العــام  ــن  األمي مســاعدة  حــذرت 

منســق  ــة  ب ائ ون اإلنســانية  للشــؤون 

ــس  مجل الطــوارئ،  حــاالت  ــي  ف ــة  اإلغاث

ــس 27 شــباط/فبراير  خمي ــوم ال األمــن ي

ــي ســوريا ال  مــن أن احتياجــات الســكان ف

ــادة وســط  ــي الزي ــة وتســتمر ف ل ــزال هائ ت

ــاد. ب ــي شــمال غــرب ال ــة إنســانية ف كارث

»عــدد  إن  ــر  مول أورســوال  ــت  وقال

انعــدام  مــن  ــون  يعان ــن  الذي ــخاص  األش

ــي عــام 2019  ــي قــد ارتفــع ف األمــن الغذائ

ليصــل  ــخص،  ش ــون  ي مل  1.3 بمقــدار 

ــي عــام 2020«،  ــخص ف ــون ش ي ــى 7.9 مل إل

خســائر  »ال أن  3 مضيفــة 
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ــك  لتل  
ً
باهظــا  

ً
ــا ثمن دفــع  ــه  ات مكون ــكل  ب

البغيضــة  ــدات  واألجن خططــات  امل

ــة  جهادي بتشــكياٍت  ــي  وابتل ــزال،  ي وال 

»داعــش  رأســها  ــى  عل متطرفــة، 

ــص  التخل مهمــة  لتتقــدم  والنصــرة«، 

اســتراتيجية  ــى  إل اإلرهــاب  ودحــر  ــا  ه من

ــات، باتجــاه  ــة ومــن األولوي ــة راهن وطني

إنهاء العنف وإراقة الدماء، وألجل إزالة 

الســوري-  حــوار  ال أمــام  جمــة  ــاٍت  عقب

ألزمــة  ــي  سيا�س حــٍل  وإيجــاد  الســوري 

النضــال  ــة  مواصل مــع   
ً
ــا تزامن ــاد،  ب ال

ــل  والطوي الشــاق  ي  الســلم ــي  السيا�س

ــه. برمت االســتبداد  ــاء  ه إلن

ــف  وري ــب  إدل أحــداث  قفــزت 

ــرة  الفت ــي  ف ــة  الواجه ــى  إل ــي  الغرب ــب  حل

اتفاقــات  ــت  وصل أن  بعــد  املنصرمــة، 

ــٍق مســدود،  ــى طري ــي إل أســتانة وسوت�س

ــش الســوري  جي ــث حققــت قــوات ال حي

ــى  عل الســيطرة  ــي  ف  
ً
ــا تقدم ــه  وداعمي

ــب  حل ــي  ريف ــي  ف واســعة  ــا  جغرافي

ي،  والشــرق ــي  جنوب ال ــب  وإدل ــي  الغرب

ــة  ي اإلرهاب امليليشــيات  حســاب  ــى  عل

ال  ولكــن  ــي،  الترك ــش  جي ال ــا  وداعمه

 أو 
ً
ــارا ــوز انتص ــذا الف ــمية ه ــا تس يمكنن

، ما دامت تلك القرى والبلدات 
ً
تحريرا

ــن  الذي ــا،  ه ي أهال مــن  ــة  ي خال واملــدن 

ــى  وأضح ديارهــم،  مــن   
ً
قســرا جــروا  ُه

مشــردين  نســمة  ــون  ي املل يقــارب  ــا  م

ــا،  ــادي امليليشــيات وتركي ــن أي ي ــن ب ورهائ

صفــوف  ــي  ف جمــة  خســائر  وقــوع  بعــد 

ــى  ــم؛ فعل ــن ومنازلهــم وممتلكاته املدنيي

ــي  الرو�س ــي  والراع الســورية  حكومــة  ال

ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  بالقان ــزام  ت االل

ــة  يئ وته  ،/2254/ األمــن  ــس  مجل وقــرار 

ــة  فوري اجــراءات  واتخــاذ  الظــروف 

ــة  ــة لعــودة آمن ــات حقيقي ــر ضمان وتوفي

ــم  مناطقه ــى  إل ــن  ري جَّ ه
ُ
وامل ــن  ي للاجئ

مــع  حــوار  ال ــول  قب ــك  وكذل ــة،  ي األصل

وإنجاحــه  املعارضــة  ــة  الوطني القــوى 

سياســية  تســوياٍت  ــى  إل للوصــول 

ــن  ــن م ــة للمدنيي ــح الثق ــة. إن من توافقي

 
ً
ــة ــا، خاص ه ــة ملواطني ــة كراعي ــل الدول قب

واألطفــال،  والنســاء  الســن  ــار  لكب

ي بيوتهم،  وتوفير غطاٍء آمٍن لعيشهم ف

رد، 
ّ

 عن ذل ومعاناة النزوح والتش
ً
بعيدا

ــن يبغــون  ــك تســوية أوضــاع الذي وكذل

ــع رداء اإلرهــاب، دون  ــرك الســاح وخل ت

ــي  ف  
ً
ا وتعســفي  

ً
عشــوائيا ــم  ه ب ــزج 

ُ
ت أن 

ــوف  ــجون... س ــات والس ــب املعتق غياه

ُيســرع من انهيار التشــكيات املتطرفة 

ــة  ي حل امل جتمعــات  امل ــل  تأهي وإعــادة 

ــي-  ــار األمن خي وتطويرهــا، فــا يمكــن بال

ــا،  ــة بلدن ــة أزم ج ــده معال ــكري وح العس

 إلصاحــات سياســية 
ً
ــاج أساســا ــل تحت ب

. ــة حقيقي

ــف  ــي مل ــٌح أن أنقــرة فشــلت ف حي ص

ــاة  معان ــى  عل ــي  بالتباك  
ً
ا سياســي ــب  إدل

مســألة  ــي  ف واالســتثمار  ــن  ي ي املدن

تهديدهــا  ثقــل  ــى  تا�س ــي  ت ال ــن  ي الاجئ

املوحــد  ــا  موقفه نتيجــة  ــا  أوروب ــى  عل

ــن فتحــت  ــن الذي وصدهــا ملوجــة الاجئي

أن  ودون   
ً
مؤخــرا ــواب  األب ــا  تركي ــم  ه ل

ــف-  أل ــة  املئ حاجــز  أعدادهــم  يتجــاوز 

تراجــع  بســبب  ســوريين-  ــر  غي ــم  ه ب أغل

املغامــرة  عــن  جــرة  باله ــن  ي الراغب

ــي مللمــة دعــٍم  ــم، كمــا أخفقــت ف ه بحيات

إال  ــو؛  النات دول  مــن  الســيما  مــا،  ــٍي  دول

العســكري  تواجدهــا  مــن  عــززت  ــا  ه أن

أعــداد  ليصــل  الســورية،  األرض  ــى  عل

ــا  ه وآليات آالف  تســعة  ــى  إل جنودهــا 

ــي  حوال ــى  إل ــا  ه ومدرعات العســكرية 

خمســون  يقــارب  ــا  م ــي  ف آالف،  أربعــة 

جيشــها  وجــود  عــدا  عســكرية،  نقطــة 

ــاب،  ب ال اعــزاز،  ــن،  )عفري مناطــق  ــي  ف

ــري  ــض، س ي/تل أبي ــب ــري س ــس، ك جرابل

 
ً
إضافــة ــة،  ل حت امل ــن(  العي ــه/رأس  ي كان

مــا  ــى  عل املطلقــة  الســيطرة  بســط  ــى  إل

الســوري  ــي  الوطن ــش  جي )ال ـــ  ب ى  يســم

ــة  رعاي وترســيخ  حــّر(  ال ــش  جي وال

املدرجــة  القاعــدة  تنظيمــات  ــه  وتوجي

أبرزهــا  ــي،  العالم اإلرهــاب  ــح  لوائ ــى  عل

(؛ 
ً
ــابقا ــرة س ــام )النص ــر الش ــة تحري هيئ

مما حدا بالرئيس أردوغان- رغم رفض 

جيشــه  وخســائر  ــة  ي الداخل املعارضــة 

ضــد  ــه  خطاب ــد  تصعي ــى  عل البشــرية- 

ــى بقــاء جيشــه مــدة  ســوريا والتأكيــد عل

ــى  ــاًء عل ن جــة التدخــل ب ــا، بح ه ــة في ل طوي

حســبما  الســوري(،  )الشــعب  ــب  طل

ــد  التهدي ــب  جان ــى  إل  ،
ً
ــا تان به ــي  يدع

ــة  ــاح مناطــق كردي  باجتي
ً
ــح مــرارا والتلوي

ــاد. ب ال شــرق  شــمال  ــي  ف أخــرى 

عــودة  القصــوى  الضــرورة  مــن 

ــم  مناطقه ــى  إل ــب  وحل ــب  إدل ــري  جَّ ُمه

مــن  ــم  وتخليصه مأســاتهم  ــاء  ه وإن

املزعومــة  ــة«  التركي ــة  والرعاي »الدعــم 

ــن  ي ي املدن ــة  وحماي ــرة،  قصي مــدٍة  خــال 

املرافــق  اســتهداف  وعــدم  ــوا  كان أينمــا 

قــوات  ــل  قب مــن  واملســاكن  العامــة 

ألجــل  ــا،  ه وحلفائ الســوري  ــش  جي ال

ــادي امليليشــيات  ــع مــن أي ــحب الذرائ س

وتفشــيل  أنقــرة  وحكومــة  ــة  ي اإلرهاب

ســورية  أراٍض  ــال  احت ــي  ف ــا  ه مخططات

ــا  ه ي عل ــة  ديموغرافي ــرات  تغي وإحــداث 

ــى  إل ــل،  طوي أمــٍد  ــى  إل نفوذهــا  وترســيخ 

ــك  ــي تفكي ف ــاع أنجــع الســبل  ب ات ــب  جان

ــن  ــة ع حلي ــات امل جتمع ــة امل ــر عاق أواص

ــن. ي ي اإلرهاب جمــوع 

أن  يمكــن  مــا  أخــرى،  ــٍة  جه ومــن 

ــة  الوطني األجــواء  ــب  ترطي ــي  ف يســاهم 

 
ً
عامــة الســورية  املقــدرة  مــن  ويعــزز 

ويحــدُّ  ودحــره،  اإلرهــاب  ــق  تطوي ــى  عل

ســير  هــو  ــة،  التركي املطامــع  مــن 

واســع  جــدي  حــواٍر  ــي  ف حكومــة دمشــق 

ــة-  ي الذات اإلدارة  مــع  روســيا  ــة  برعاي

ســوريا  وقــوات  ســوريا  وشــرق  شــمال 

ــدي اســتعدادها  ب ت ــي  ت ال ــة  الديمقراطي

ودون  مســبقة،  شــروط  دون  ــه  ل ــام  ت ال

ــاد  ب ال أزمــة  ــى  عل ــر  تتكاب أو  تنكــر  أن 

ــة  قضي ــا  ه بين مــن  ختلفــة،  امل ــاه  وقضاي

ــي قائمــة  ــة، فه الشــعب الكــردي العادل

يمكــن  ال  الشــمس  كســطوع  حــة  وواض

أي  وإن  ــال،  بالغرب ــا  ه جب وح إنكارهــا 

ــد  الصعي هــذا  ــى  عل ــا  لتركي ــازالت  ن ت

ــدة  ــة ال تعــود بالفائ ي  مجان
ً
عــدُّ خدمــة

ُ
ت

ــر. فاقــم األوضــاع أكث
ُ
ــل ت ، ب

ً
ــا ا بتات لســوري

خطــوات  ــي  ف التقــدم  شــأن  مــن 

ــة  ي الذات واإلدارة  دمشــق  ــن  ي ب حــوار  ال

 - ســوري  حــواٍر  أمــام  اآلفــاق  ــح  يفت أن 

ــي التوجــه نحــو  ســوري أشــمل، وبالتال

األمــم  إشــراف  تحــت  مــا،  ــي  سيا�س حــٍل 

ي  املتحدة، ومن ثم إنهاء االحتال الترك

وحــدة  ــة  وحماي الســوري  الشــمال  ــي  ف

ــى  ــرام ســيادتها، عل ــي ســوريا واحت أرا�س

ــة  ــة تعددي ــة ديمقراطي ــاء دول ن أســاس ب

ــة. المركزي ــة  ي برملان

إدلب، مأساة إنسانية ... تتمة

ي مقّر »اكدحي كردستان«
ف

ندوة سياسية �

للعاقــات  املركــزي  ــب  املكت ــم 
َّ
نظ

ــي  )كادح حــزب  ل الكردســتانية 

مقّرهــا  ــي  ف سياســية،   
ً
ــدوة ن كردســتان( 

شــباط،   8 ــخ  بتاري ــل،  ي أرب بالعاصمــة 

حاضر فيها محمود محمد ممثل حزب 

ي اإلقليم، وحضرها  ي( ف دة )يكيت الوحـ

مــن  وعــدد  املركــزي  ــس  جل امل مســؤول 

ــس  جل وامل ــي  السيا�س ــب  املكت أعضــاء 

منظمــة  ــي  ف متقدمــة  وكــوادر  املركــزي 

كردســتان«. ــي  »كادح ـــ  ل ــر  ي هول

اســتهل  حاضــر،  بامل ــف  التعري بعــد 

ــات  ــى بداي ــه بتســليط األضــواء عل ث حدي

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

الك ــدى  ل ــي  القوم ــي  الوع تطــور 

ــي  ــم سيا�س تنظي أول  وتأســيس  ســوريا 

ــة  القومي ــم  حقوقه عــن  للدفــاع  ــم  ه ل

نضــال  مراحــل   
ً
حــا موض املشــروعة، 

وتطــرق  ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي حركــة  ال

ــة  العنصري املشــاريع  ــى  ال بإســهاب 

ــل  قب مــن  طبقــت  ــي  ت ال والشــوفينيه 

ى احتال  حكومات السورية، وأشار إل ال

وباألخــص  الســورية،  ــي  لألرا�س ــا  تركي

ــة، واتباعه سياســة  ــا املناطــق الكردي ه من

ــي  ــر الديمغراف ي ــي والتغي ــر العرق التطهي

حة املتطرفــة  ــع املســل جامي بمســاعدة امل

ــاق  ــاٍف مليث ــكل من ــي وبش ــام صمــٍت دول أم

األمــن  ــس  مجل وقــرارات  املتحــدة  األمــم 

ــة  ــة البطولي ــاد باملقاوم ــا أش ــي، كم الدول

ــة الشــعب واملــرأة،  ــي وحــدات حماي ملقاتل

عــن   
ً
ــة نياب »داعــش«  ضــد  ــم  ه وقتال

ــة  حال ــال  حي  
ً
مطــوال وتوقــف  ــم،  العال

ــة وموقــف  ــة الكردي حرك ــي ال ــام ف االنقس

ــى  إل ــي  الداع ــي  املبدئ ــدة«  »الوحـ حــزب 

وحــدٍة  ــاء  ن وب  
ً
ــا ب جان االختافــات  وضــع 

ــي املوقــف والوقــوف صفــا واحــًدا أمــام  ف

حــوار مــع  الغــزاة وتشــكيل وفــٍد موحــد لل

. ــن  اآلخري

أســئلة  عــن  حاضــر  امل وأجــاب 

ــادة  لقي الشــكر   
ً
ــا مقدم حضــور،  ال

ــى  عل كردســتان«  ــي  »كادح وأعضــاء 

ــدوة. ن ال ــم  تنظي
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شــمال  ــي  ف للوضــع  ــة  الرهيب البشــرية 

ــس«. جل ــة امل ــب عناي ا تتطل غــرب ســوري

املتاحــة  ــات  البيان ألحــدث  ووفقــا 

مــن  يقــرب  ــا  م ــّر  ف املتحــدة،  لألمــم 

ــي  ف ــال  القت مــن  ــخص  ش  950،000

األول/ ــون  كان  1 ــذ  من ــي  الغرب الشــمال 

ــي الشــمال  ديســمبر. اســتقر معظمهــم ف

ــي  وه ــب،  إدل محافظــة  مــن  ــي  الغرب

حــدود  ال طــول  ــى  عل ــرة  صغي منطقــة 

ــي تضــم أصــا  ت ــا وال الســورية مــع تركي

ــن. النازحي مــن  اآلالف  ــات  مئ

املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي وكان 

ي  ا »كابوس إنســان قد وصف األزمة بأنه

ــان«. ــع اإلنس ــن صن م

ي تل تامر استئناف القتال ف

شــمال  ــي  ف ــة  حال بال ــق  يتعل فيمــا 

ــس  مجل ــر  مول ــرت 
ّ

ذك ســوريا،  شــرق 

ــون ضعفــاء  ــن ال يزال ي ي ــأن املدن ب األمــن 

أدى  ــرة،  األخي األســابيع  ــي  ف ــة.  للغاي

ــل  ــي منطقــة ت ــة ف ي تجــدد األعمــال القتال

ــي  ــى تشــريد 1،600 مدن إل ــا  ه تامــر وحول

ي، بينمــا وصــل 800  ــي القامشــل ــي ف إضاف

ــى  إل باإلضافــة  هــذا  الرقــة.  ــى  إل آخــرون 

ــي شــمال  ــن أصــا ف ــات اآلالف النازحي مئ

ســوريا. شــرق 

مــا  ــاك  هن ي،  الشــرق الشــمال  ــي  ف

ــخص  ش ــون  ي مل  1.9 بنحــو  يقــدر 

اإلنســانية.  املســاعدة  ــى  إل حاجــة  ــي  ف

ــي  ف  - ــخص  ش ــون  ي مل  1.34  - ــة  الغالبي

حكومــة  مناطــق خارجــة عــن ســيطرة ال

لســورية. ا

ــر،  ي/يناي الثان ــون  كان  10 ــى  حت

مســاعدات  املتحــدة  األمــم  قدمــت 

ي  الشــرق الشــمال  ــى  إل حــدود  ال ــر  عب

لكــن  العــراق.  ــي  ف ــة  ي اليعرب ــر  معب ــر  عب

كنقطــة  ــة  ي اليعرب أزال  األمــن  ــس  مجل

ــي  ف ــه  ي تبن ــم  ت قــرار  ــي  ف مرخصــة  ــور  عب

ــن  ــب مــن األمي ــر وطل ي/يناي ــون الثان كان

اســتخدام  ــة  ي إمكان عــن  ــاغ  اإلب العــام 

ــة. ل البدي ــق  الطرائ

ــل ناجــع  ــات عــدم إيجــاد بدي تداعي

ــة ي ــر اليعرب ملعب

ــى  ــن العــام إل ــر األمي وقــد خلــص تقري

أنه »من أجل تلبية جميع االحتياجات 

حكومــة  ال ــى  عل ســيتعين  اإلنســانية، 

ــة  ي إمكان ــز  تعزي تيســر  أن  الســورية 

خطــوط  ــر  عب نطــاق  ــى  عل الوصــول 

ى شمال شرق البلد، وال سيما  النزاع إل

ــة. وســيتعين  الطبي ــم املســاعدة  لتقدي

توافــق  أن  الســورية  حكومــة  ال ــى  عل

ــى  إل اإلنســانية  املســاعدة  إيصــال  ــى  عل

ــات  ي عمل ــق  طري عــن  ي  الشــرق الشــمال 

ــة  آمن ــة  ــر حدودي ــي معاب ف حــدود  ال ــر  عب

اللوجســتية،  ــة  الناحي مــن  ــة  ومجدي

الطــرق«. أقصــر  باســتخدام 

ــور  العث ــم  ت ي ــم  ل إذا  ــر،  ملول ووفقــا 

ــة إلدخــال  ــل ناجــع عــن اليعربي ــى بدي عل

ــن  ي ب الفجــوة  فــإن  ــة،  الطبي ــواد  امل

واالحتياجــات  اإلنســانية  االســتجابة 

ــر. أكث تتســع  ســوف  اإلنســانية 

تتمكــن  ــم  ول ــة  األدوي نفــدت  »إذا 

ــراءات  ــذ اإلج ــن تنفي ــة م ــآت الطبي املنش

وقــد  ــات.  الوفي فســتحدث  ــة،  حيوي ال

ــي  ف بالفعــل  األول  النقــص  ــد  تحدي ــم  ت

ــي  ــة الت شــهر آذار/مــارس للمرافــق الطبي

ــي  ت ــة، وال ي حــة اإلنجاب ــة الص توفــر رعاي

ــات  ي عمل الســابق  ــي  ف ــا  تدعمه ــت  كان

ــس  ي ــة رئ ب ائ ن ــت  حــدود، كمــا قال ال ــر  عب

ــى أن  ــي اشــارت إل الشــؤون اإلنســانية الت

ــد  ــة ق ــدادات الطبي ــي اإلم ــر ف ــا أكب »نقص

ــو«. أيار/ماي شــهر  ــول  بحل يحــدث 

أطفال يموتون بردا

ــة ملنظمــة  ــرة التنفيذي ــت املدي وقال

ــة )اليونيســف(  األمــم املتحــدة للطفول

األمــن:  ــس  مجل أمــام  فــور  ــا  ت ي هنري

ــوم«.  ي بعــد  ــا  يوم  
ً
الوضــع ســوءا ــزداد  »ي

عــن  ــر  تقاري ــا  وقرأن ســمعنا  »لقــد 

ــرد«. ب ال شــدة  مــن  ــوا  مات أطفــال 

ينفــد  ــا  عندم ــه  أن ــى  إل وأشــارت 

ــيء  �س أي  ــات  العائ تحــرق  خشــب،  ال

ــاس  األكي ــك  ذل ــي  ف بمــا   – تجــده 

ــاث  الباســتيكية والقمامــة وقطــع األث

ــدفء  ال بعــض  ــر  توفي جــرد  مل ــك  وذل  –

ــرة  ــار صغي ن ــرد، أو إلشــعال  ب ال ــة  ه جاب مل

ــم  ه يمكن طعــام  أي  ــي  طه مــن  ــم  ه ن
ّ

تمك

ــه. ي عل ــور  العث

ــا  ــدأ عام ب ــا أن ن وأضافــت »ال يمكنن

التجاهــل  بنفــس املذبحــة ونفــس  آخــر 

ونفــس  ــي  الدول ي  اإلنســان ــون  للقان

ــا عــام 2020«. ه ــا ب ــي بدأن ت الاإنســانية ال

ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل ــت  وكان

أفــادت  قــد  ا  بســوري ــة  املعني املســتقلة 

أطفــال  باحتجــاز  ــي  املا�س األســبوع 

للمســاومة.  كورقــة  واســتخدامهم 

ــن  وقالــت فــور إن هنــاك آالفــا محصوري

لألطفــال  مناســبة  ــر  غي مخيمــات  ــي  ف

حــد  ــى  عل ــب  وأجان ســوريين  مــن   –

حة  ــل ــات املس جماع ــت ال ــد قام ــواء. وق س

واســتخدامهم  ــان  الفتي ــد  بتجني

ــة،  األمامي خطــوط  ال ــى  عل ــال  للقت

ــاوز  ــرات ال تتج ــات صغي ــت فتي ِصَب واغُت

أعمارهــن تســعة أعــوام، كمــا أن واحــدا 

خطــر  ــن أربعــة أطفــال معــرض ل ي مــن ب

حــادة. ال النفســية  ــات  االضطراب

للصــراع  العاشــرة  الذكــرى 

ــواب األب ــى  عل الســوري 

ــة  التنفيذي ــرة  املدي ــت  وقال

حــرب،  لليونيســف إن اســتمرار هــذه ال

ــا،  حاي الض األطفــال  مــن  ــد  املزي ــي  يعن

شــهر،  كل  مــرور  مــع  ــه  أن ــى  إل مشــيرة 

ي قدرة سوريا واملنطقة  »يصبح األمل ف

ــا ال  ــتحالة«، فيم ــر اس ــي أكث ــى التعاف عل

مســتمرا. ــال  القت ــزال  ي

الذكــرى  ــراب  اقت أن  ــى  إل ومشــيرة 

الســنة  ــي  ف ا  ســوري ــي  ف ــزاع  ن ل ل العاشــرة 

أن  ــد  يري أحــد  أال  حــت  أوض القادمــة، 

»إن  ــت:  وقال الذكــرى.  هــذه  يشــهد 

يبكــون  الســوريين  األطفــال  ــن  ي ماي

جــوع  ال مــن  يبكــون   – ــة  ل لي ال هــذه  ــي  ف

ــم ...  ــن األل ــروح وم ج ــن ال ــرد ... م ب ــن ال وم

حــزن  ال ومــن  الفقــد  ومــن  خــوف  ال مــن 

ــم  ه أن وأضافــت  ــب.«  القل ــم 
ّ
يحط ــذي  ال

قاســيا  شــتاء  ــون  يواجه ــم،  ه وعائات

ــن. اليقي بعــدم  يتســم  ــا  وعام

ــم،  معه الوقــوف  ــى  إل ودعــت 

ــار الســام«،  وإْن  ــا »نخت ن أن إخبارهــم ب

ــا  ــى حــد قــول هنرييت ــم نفعــل ذلــك، عل ل

ــخ وبقســوة –  فــور، فســيحاكمنا التاري

عــادال...« حكمــه  وســيكون 

األمــم  ــار  أخب املصــدر:  مقتطفــات- 

2020 شــباط/فبراير   27 املتحــدة 

سوريا: 7.9 مليون ... تتمة

ف ل�ي ي �ب
ف

� » قراطي اد الد�ي
ت

ي كونفرانس لـ »اال�
ف

حضور وفد من »الوحـدة« �

االتحــاد  مــن منظمــة حــزب  بدعــوة 

حضــر  ــن  ي برل ــي  ف  )PYD( ــي  الديمقراط

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن  وفــٌد 

ــخ  بتاري املنعقــد  الســنوي  كونفرانســها 

حســو  محمــد  ــى  ألق ــث  حي شــباط،   23

 ،
ً
ــي( كلمــة )يكيت ـــ  ل ــن  ي برل فــرع  مســؤول 

حــزب  ل ــام  ه ال ــدور  ال ــى  عل ــا  ه في أكــد 

ــي املناطــق  ــس ف ي ــي ل االتحــاد الديمقراط

ــوريا،  ــوم س ــي عم ــل ف ــب ب ــة فحس الكردي

مناطــق  أوضــاع  عــن  ــه  ث حدي  
ً
ومركــزا

ــن،  العري ــه/رأس  ي كان ســري  ــن،  )عفري

تتعــرض  ــي  ت ال أبيــض(  ي/تل  ســب كــري 

ــي  ف جــة  ممنه ــي  ديمغراف ــر  ي تغي ــة  حمل ل

ــه  ل يتعــرض  ــا  وم ــي  الترك ــال  االحت ظــل 

ــاكات  ه ت ــن ان ــه م ــي أرض  ف
ً
ــي صامــدا ــن بق م

ــم  جرائ ملســتوى  ــى  ترق ــرة  خطي ــم  وجرائ

ــم ضــد اإلنســانية؛ وشــّدد  حــرب وجرائ ال

ى حالة االحتال  حســو أن أفضل رد عل

 
ً
معــا العمــل  هــو  ــاكات  ه ت االن ــك  ل وت

ــم  ــردي ودع ــي الك ــت الداخل ــن البي لتمتي

 YPG( ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي ــدات  وحـ

ــة  الديمقراطي ا  ســوري وقــوات   )YPJ و 

ــة  ي الذات اإلدارة  ــى  عل حفــاظ  وال

وتطويرهــا.

حضور  ا حسو ال ي ختام كلمته حّي ف

ى للكونفرانس النجاح واملوفقية،  وتمن

ي  جاد لعقد مؤتمر وطن ى العمل ال  إل
ً
ا داعي

ي. كردستان
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”لقد حموا أحالم أطفايل“... تقرير عن معاناة األطفال يف سوريا

ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل أصــدرت 

ــون  ــي 13 كان ا ف ــة بســوري املســتقلة املعني

A/ الرقــم  تحــت  2020م،  ــر  ي/يناي الثان

عــن   
ً
مفصــا  

ً
ــرا تقري  ،6.CRP/43/HRC

ــذي  وال الســوريين؛  األطفــال  أوضــاع 

ــم  ه ات معان عــن  ومقدمــة  بموجــز  ــدأ  ب

خــال  اســتهدفتهم  ــي  ت ال ــاكات  ه ت واالن

ي/ ى تشــرين الثان الفترة من عام 2011 إل

ــون  »القان ــد  ن ب ــي  وف  ،2019 ــر  أكتوب

ــن  ي القوان ــر  التقري ــح  يوض ــق«  املنطب

يتوجــب  ــي  ت ال والقــرارات  ــات  واالتفاقي

ــي  حــروب ف ــاء األزمــات وال ن ــا أث ه ــزام ب ت االل

ــون  »القان ــل  مث األطفــال،  مــع  التعامــل 

ــون  القان اإلنســان،  حقــوق  ل ــي  الدول

حقــوق  ــة  اتفاقي ي،  اإلنســان ــي  الدول

ــي،  الدول ــي  جنائ ال ــون  القان الطفــل، 

و   )1999(1261 األمــن  ــس  مجل قــراري 

ــر  التقري عــرض  كمــا  )2000(«؛   1325

تحــت  األطفــال  حقــوق  ــاكات  ه ت ان

ــة األطفال،  ــة )قتــل وإصاب ــن فرعي عناوي

ــي األعمــال  تجنيــد واســتخدام األطفــال ف

ــم،  ي التعل ــى  عل جــوم  اله ــة،  ي القتال

ــف  العن االحتجــاز،  ــي  ف األطفــال 

ــع  وقائ وســرد  األطفــال(  ضــد  ــي  جن�س ال

ــياقها  ــي س ــا ف ــة ووضعه ــداث حقيقي وأح

ــزاع  ن ــر ال ي أث ــوان »ت ــٍد بعن ن ــي ب ــا؛ وف مه وقيَّ

مــدى  ــر  التقري ــح  يوض األطفــال«  ــى  عل

ــرات  وتغي القاســية  الظــروف  ــر  ي أث ت

والتشــرد  والدمــار  ــة  ي امليدان ــع  الوقائ

ونفســيتهم  األطفــال  ســلوك  ــى  عل

ــم،  ه حت وص ــم  وتعليمه ــخصيتهم  وش

ــات  تحدي ظــل  ــي  ف ــاة  املعان واســتمرار 

املســتدامة  العــودة  ــرض  تعت ــدة  عدي

ــن، وخلــص   والاجئي
ً
ــا ي للمشــردين داخل

مهمــة: اســتنتاجات  ــى  إل ــر  التقري

ي ســوريا معرضين  - يظل األطفال ف

ــداء،  واالعت ــف  للعن حــادة  بصــورة 

ــي  ت ال ــة  حماي ال مــن  ــم  ه حرمان ويســتمر 

ــي  الدول ــون  القان بموجــب  ا  يســتحقونه

حقــوق  ل ــي  الدول ــون  والقان ي  اإلنســان

اإلنســان.

الســوريون  األطفــال  ض  وتعــرَّ  -

جمــات  اله نتيجــة  والتشــويه  ــل  للقت

العشــوائية  جمــات  واله ــن  ي ي املدن ــى  عل

تتفــق  ال  ــي  ت ال األســاليب  واســتخدام 

ــل  مث ــى،  الفضل الطفــل  ــح  مصال مــع 

حصــار.  ال أســاليب 

جوية  جمــات ال ــد مــن اله ــي العدي - وف

ــة  حكومي القــوات ال ــة اســتهدفت  والبري

واســع  دمــار  ــي  ف وتســببت  املــدارس 

ــة،  التعليمي املؤسســات  ــي  ف االنتشــار 

حــرب  ال جريمــة  ــت  ارتكب ــي  وبالتال

ــان  أعي اســتهداف  ــد  تعمُّ ــي  ف ــة  ل املتمث

ــن. ي ي املدن ــى  جــوم عل اله ــد  ــة وتعمُّ ي مدن

ــة  حكومي ال القــوات  وقامــت   -

مــن  ــا،  ه ب املرتبطــة  وامليليشــيات 

ــة  جي ومنه واســعة  ــات  ي عمل خــال 

تســتهدف  واالحتجــاز  االعتقــال  مــن 

ــرون بصــورة عامــة  ــن يعتب ــن الذي املدنيي

املعارضــة،  مجموعــات  ــدي  مؤي مــن 

ــم  وإخضاعه األطفــال  باحتجــاز 

ــك  ــي ذل ــة، بمــا ف ــب وســوء املعامل للتعذي

ــي.  جن�س ال ــف  والعن االغتصــاب 

ــم  جرائ حــد  ــغ  ل تب األفعــال،  وهــذه 

ــة  واملعامل ــل  القت ــي  ف ــة  ل املتمث حــرب  ال

واالغتصــاب  ــب  والتعذي القاســية 

ــى  عل ــداء  واالعت ــي  جن�س ال ــف  والعن

هــذه  شــكل 
ُ
وت ــخصية.  الش الكرامــة 

ــر  ــم ضــد اإلنســانية أو غي األعمــال جرائ

ــة  حري حرمــان الشــديد مــن ال ذلــك مــن ال

األساســية  للقواعــد   
ً
ــاكا ه ت ان ــة  ي البدن

القســري  واالختفــاء  ــي،  الدول ــون  للقان

األخــرى. الاإنســانية  واألفعــال 

ــة  حكومي ال القــوات  ــت  وارتكب  -

االغتصــاب  ــا  ه ب املرتبطــة  وامليليشــيات 

ــي  جن�س ال ــف  العن أشــكال  مــن  ــره  وغي

ــي  ه شــكل 
ُ
ت  .

ً
ــات واألوالد معــا الفتي ضــد 

ــك  ذل ــي  ف بمــا  حــرب،  جريمــة  األخــرى 

الكرامــة  ــى  عل ــداء  واالعت ــب  التعذي

ــغ  ــك، تبل ــى ذل ــة إل ــخصية. وباإلضاف الش

ــرة  خطي ــاكات ال ه ت هــذه األعمــال حــد االن

اإلنســان... حقــوق  ل ــي  الدول ــون  للقان

األطفــال  ــد  تجني ــم  ت وقــد   -

ــي  ف بنشــاط  للمشــاركة  واســتخدامهم 

القــوات  ــت  وكان ــة.  ي القتال األعمــال 

املرتبطــة  وامليليشــيات  ــة  حكومي ال

األطفــال  اســتخدام  عــن  مســؤولة  ــا  ه ب

األعمــال  ــي  ف عشــرة  ــة  الثامن ســن  دون 

ــم  ه ت ض مــن حماي ــا قــوَّ ــة، وهــو م ي القتال

ــد  ملزي ــم  وعرضه ح  املســل ــزاع  ن ال ــي  ف

وقامــت  ــم.  ه حيات ــى  عل خاطــر  امل مــن 

ــد  بتجني حة  املســل جموعــات  امل

عشــرة  ــة  الثامن ســن  دون  األطفــال 

ــة،  ي القتال األعمــال  ــي  ف واســتخدامهم 

ــى  عل ــة  إضافي خاطــر  مل ــم  عرضه ممــا 

ــا يكــون هــؤالء األطفــال  ــم. وعندم ه حيات

مــن  فــإن  عشــرة  خامســة  ال ســن  دون 

 ،
ً
ــا طوعي أو   

ً
ــا إلزامي بتجنيدهــم  يقــوم 

ــي  ف  
ً
ــا ي فعل للمشــاركة  يســتخدمهم  أو 

 
ً
مســؤوال يكــون  قــد  ــال  القت أعمــال 

ــم حــرب  ــخصية عــن جرائ ــه الش بصفت

ــي.  الدول ــي  جنائ ال ــون  القان بموجــب 

حة  املســل جموعــات  امل وشــنت   -

ــت  كان ــن،  ي ي املدن ضــد  جمــات  ه  
ً
أيضــا

مــن  ــر  ي كث ــي  ف ــا  بطابعه عشــوائية 

جريمــة  ــت  ارتكب ــك  وبذل ــان،  األحي

جمــات  ه شــن  ــي  ف ــة  ل املتمث حــرب  ال

ــة  أو إصاب وفــاة  عــن  أســفرت  عشــوائية 

ــى  عل جمــات  اله ــت  وكان ــن.  ي ي املدن

ــة  املــدارس واســتخدام املرافــق التعليمي

ــل  يمث حة  املســل جموعــات  امل بمعرفــة 

ــاة األطفــال ويعرقــل  ــى حي  آخــر عل
ً
خطــرا

أمــام  ــم  ي التعل ــى  إل الوصــول  فــرص 

ــي  ف يعيشــون  ــن  الذي األطفــال  عشــرات 

ا.  ســيطرته تحــت  الواقعــة  املناطــق 

حة  املســل جموعــات  امل ــت  وكان  -

احتجازهــا  ــاء  ن أث ــة،  للدول التابعــة  ــر  غي

ــب  التعذي عــن  مســؤولة  لألطفــال، 

ــة.  املعامل ســوء  أشــكال  مــن  ــره  وغي

ــي ســياق  رتكــب هــذه األعمــال ف
ُ
وعندمــا ت

شــكل 
ُ
ت ــا  ه فإن ــي  دول ــر  غي ح  مســل ــزاع  ن

االختطــاف  ــي  ف ــل  تتمث حــرب  ــم  جرائ

ــب.  والتعذي القاســية  ــة  واملعامل

ــره  وغي االغتصــاب  ــكاب  وبارت  -

فــإن  ــي  جن�س ال ــف  العن أشــكال  مــن 

قــد  تكــون  حة  املســل جموعــات  امل

ــي  ف ــل  تتمث حــرب  ــم  جرائ ــت  ارتكب

ــف  العن أشــكال  مــن  ــره  وغي االغتصــاب 

ــب  التعذي ــك  ذل ــي  ف بمــا  ــي،  جن�س ال

ــخصية.  الش الكرامــة  ــى  عل ــداء  واالعت

ــي  الدول ــون  القان األفعــال  هــذه  ــك  ه وتنت

حــق  ال ــك  ذل ــي  ف بمــا  اإلنســان،  حقــوق  ل

ــخص  الش وأمــن  ــة  حري وال ــاة  حي ال ــي  ف

ــب  للتعذي التعــرض  عــدم  ــي  ف حــق  وال

القاســية  ــة  املعامل أشــكال  مــن  ــره  وغي

ــي  ف حــق  وال ــة،  املهين أو  الاإنســانية  أو 

بلوغــه  يمكــن  مســتوى  ــى  بأعل ــع  التمت

ــة. ويمكــن  ي ــة والعقل حــة البدني مــن الص

حــد  القســري  ــزواج  ال ــغ  ل يب أن   
ً
أيضــا

اإلنســانية.  ضــد  ــم  جرائ ال

املناطــق  ــي  ف ــات  الفتي ــت  وعان  -

ــن  ي ي اإلرهاب ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

أضــرار  مــن  الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ مــن 

ــن  ه نفســية شــديدة بســبب تقييــد حركت

ــا  ه ــي فرضت ت ــة ال ي ن ــس الدي ب وقواعــد املل

ــاوى  الفت ــت  وكان جموعــة.  امل هــذه 

ــن  الذي الســكان  ــى  إل  
ً
ا رســمي الصــادرة 

ــر  ــة تحري تحــت ســيطرة هيئ يعيشــون 

ــى  ــر متناســب عل  غي
ً
ــرا ي أث ــر ت الشــام تؤث

ــة  ــة التمييزي ــت املعامل املراهقــات وأثبت

 
ً
ــا ــل خرق ــس، ممــا يمث جن ــى أســاس ال عل

حقــوق  ل األساســية  ــة  ي الدول للقواعــد 

اإلنســان. 

ــن 2013 و2016، قــام  ي ــرة ب ــي الفت - وف

ــة بإعــدام  ــم الدول ــون مــن تنظي ي اإلرهاب

ــك  وبذل العامــة  الســاحات  ــي  ف أطفــال 

ــي  ف ــة  ل املتمث حــرب  ال جريمــة  ــوا  ارتكب

ــات  ــة الفتي ــم الدول ــل. وأرغــم تنظي القت

عشــرة  الرابعــة  عــن  ــد  تزي ال  ســن  مــن 

ــي  ل مقات مــن  ــزواج  ال ــى  عل

»أطفال سوريون يقفون يف ساحة مدرسة تحولت إىل مأوى مؤقت لالجئني يف الرقة- صفحة األمم املتحدة«
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القســري  ــزواج  ال وُيشــكل  جموعــة.  امل

حــرب  ــم ال ــغ حــد جرائ  ويبل
ً
ا  جنســي

ً
عنفــا

كمــا  القاســية  ــة  املعامل ــي  ف ــة  ل املتمث

ــرة.  ي ــي حــاالت كث ــغ حــد االغتصــاب ف ل يب

ــي إطــار  جريمــة ف وعندمــا ترتكــب هــذه ال

ــن،  ي ي ــي ضــد املدن جــوم واســع أو منهج ه

 
ً
أيضــا ــغ  ل يب قــد  القســري  ــزواج  ال فــإن 

شــكل 
ُ
جريمــة ضــد اإلنســانية. وت حــد ال

ــرة  ــداءات خطي  اعت
ً
هــذه األعمــال أيضــا

ــة للنســاء  ي ــى حقــوق اإلنســان الدول عل

ــة  ــي حري ــق ف ح ــك ال ــي ذل ــا ف ــات بم والفتي

 
ّ
إال القــران  عقــد  وعــدم  ــزوج  ال ــار  اختي

والكامــل.  حــر  ال ــن  ه برضائ

ــة أن أبلغــت عــن  جن - وقــد ســبق لل

ــات  األيزيدي والنســاء  ــات  الفتي نقــل 

ســيطرة  تحــت  الواقعــة  املناطــق  ــى  إل

ــة  ي ــة العرب جمهوري ــي ال ــة ف تنظيــم الدول

ــة  الدول ــم  تنظي يســمح  ــم  ول الســورية. 

ــات  ــن ”يملكــون“ األيزيدي ــه الذي ألعضائ

بصــورة  ــن  ي األيزيدي األطفــال  ــع  بي ب

ــي  ف القاعــدة  هــذه  ــرت  وتغيَّ ــة.  منفصل

نتيجــة  مــن  وكان   2016 عــام  منتصــف 

ــم وبعــد  ذلــك فصــل األطفــال عــن أمهاته

للعمــل  األوالد  صغــار  ــع  ي ب ــدأ  ب ــك  ذل

ــي  ف ــات  الفتي ــع  ي وب ــوت،  البي ــي  ف كخــدم 

ــق  كرقي التاســعة  عــن  ــد  تزي ال  ســن 

إســامية  أســماء  ــت  عطي
ُ
وأ ــي.  جن�س

حــاالت.  ــر مــن ال ي ــي كث ــؤالء األطفــال ف له

ــل  ــم يمث ه ــى أصول ــزال التعــرف عل ي وال 

 . مشــكلة

تقريرهــا  ــة  جن الل وختمــت 

حكومة  ــزاع وال ن ــى أطــراف ال ــات إل بتوصي

ــررات  ــزام بمق ت ــا لال ــورية، وتدعوه الس

األطفــال،  ــال  حي ــي  الدول ــون  القان

ــم، وضمــان  ه ــة ل ــة الواجب حماي ــح ال ومن

والتوقــف  ــم،  وحقوقه ــم  حه مصال

ــة  الرعاي ــن  وتأمي تجنيدهــم،  عــن 

األطفــال  ــد  وتحدي ــم،  ه ل ــة  حي الص

االحتجــاز  أماكــن  ــي  ف ــدوا  ول ــن  الذي

ــم  وتجميعه ــة  حري ال مــن  ــن  حرومي وامل

ــق،  ائ بالوث وتزويدهــم  ــم  ه أمهات مــع 

ــة  ــد املســؤولين عــن ســوء معامل وتحدي

ــم،  ه ي عل ــداء  واالعت ــم  ه ب وتعذي األطفــال 

ــي  ف ــوا  مات ــن  الذي األطفــال  ــد  وتحدي

ــم  ه ــع وفات ــاغ وقائ أماكــن االحتجــاز وإب

ــورية  ــة الس حكوم ــى ال ــرهم، وعل ــى أس إل

مــع  املدمــج  ــي  الدول ــون  القان إنفــاذ 

ــق بحقــوق  ــي فيمــا يتعل حل ــون امل القان

البروتوكــول  ــى  عل صــدق 
ُ
وت األطفــال، 

حقــوق  ــة  التفاقي ــث  الثال ــاري  االختي

ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي ــى  وعل الطفــل؛ 

ــن  ي حوب املص ــر  غي األطفــال  إعــادة 

ــم  ول جنســيتهم  ــدان  ل ب ــى  إل بأســرهم 

حــاالت  ــاء  ه إلن ــر  ي تداب واتخــاذ  شــملهم، 

ــق  يتعل وفيمــا  جنســية،  ال انعــدام 

ــى  إل ــال  االمتث األطفــال  ــة  وإصاب ــل  بقت

ــون  القان ــادئ  ومب ــر  ي بمعاي حــد  أبعــد 

خدمــات  ال ــر  وتوفي ي  اإلنســان ــي  الدول

وعــدم  األطفــال،  مــن  اإلعاقــة  ــذوي  ل

يبلغــوا  ــم  ل ــن  الذي ــخاص  األش ــد  تجني

عــن  والتوقــف  عشــرة،  ــة  الثامن ســن 

ــة  اســتهداف املــدارس واملرافــق التعليمي

وإعــادة   
ً
ا عســكري اســتخدامها  وعــن 

الســلطات  ــى  إل ــة  التحتي ــة  ي البن

حــق  لل ــة  األهمي ــاء  وإي ــة،  التعليمي

املدرســين  إدمــاج  وإعــادة  ــم،  ي التعل ــي  ف

ــي  التعليم جــال  امل ــي  ف ــن  ي والعامل

حكومــة الســورية  ــل ال ــن مــن قب املبعدي

ــزاع إطــاق  ن ــى أطــراف ال ــذ 2011؛ وعل من

ــن،  حتجزي امل األطفــال  ــع  جمي ســراح 

ــي  البدن ــي  للتعاف برامــج  ــذ  وتنفي

ــي،  االجتماع ولإلدمــاج  ــي  والنف�س

ــة  بداي األطفــال  ــع  جمي ــة  ومعامل

باعتبارهــم  ــس  ي ول ــا  حاي ض باعتبارهــم 

ــن واملنظمــات  ــاة، والســماح للمراقبي جن

ــن  ــع أماك ــى جمي ــول إل ــانية بالوص اإلنس

ــكاب  ارت عــن  والتوقــف  االحتجــاز، 

ضــد  ي  جنســان وال ــي  جن�س ال ــف  العن

خدمــات  ال ــر  وتوفي واألوالد  ــات  الفتي

التحقيقــات  واجــراء  ــم،  ه من ــن  للناجي

ــخاص  ــد األش ــة ض ــات القضائي واملاحق

ــة  ي جنائ مســؤولية  ــون  يتحمل ــن  الذي

ــكاب أعمــال االغتصاب والعنف  عــن ارت

ــي ضــد األطفــال، وإعــادة إدمــاج  جن�س ال

ــف  العن مــن  ــوا  عان ــن  الذي األطفــال 

الســورية  حكومــة  ال وتنفــذ  ــي،  جن�س ال

ــى  عل بالقضــاء  ــة  املعني ــات  التوصي

أطــراف  ــى  وعل ــرأة؛  امل ضــد  ــز  ي التمي

ــزاع أن ال ُيحتجــز األطفــال املشــردين  ن ال

إال  مخيمــات  ــي  ف ُيحبســون  أو   
ً
ــا ي داخل

 بصــورة مطلقــة، 
ً
ــا ــك ضروري إذا كان ذل

اإلنســانية  للمنظمــات  والســماح 

األطفــال  ــى  إل بالوصــول  املتخصصــة 

ــر  ــن، وتكفــل عــودة األطفــال غي النازحي

ــى  إل ــزوح  ن ال حــاالت  ــي  ف ــن  ي حوب املص

مناطقهــم األصليــة، وأن يحصــل جميــع 

ســوريا  ــي  ف يعيشــون  ــن  الذي األطفــال 

ــي  ــون ف ــن يرغب ــن الذي ــال الاجئي واألطف

دون  الرســمية  ــق  ائ الوث ــى  عل العــودة 

إجــراءات  حكومــة  ال وتنفــذ  ــل،  مقاب

 ،
ً
ــا ي مدن ــة  حيوي ال األحــداث  ــجيل  تس

ــن  ي ل للمقات ــة  ي األصل ــدان  ل الب وتتخــذ 

ــا  ه مواطني ــجيل  تس خطــوات  ــب  األجان

أي  تشــمل  وأن  ســوريا،  ــي  ف ــن  املولودي

ــي  وتلق ــة  العدال ــى  عل ســام  ــة  ي عمل

ــم  ــم ضــد األطفــال االهتمــام املائ جرائ ال

حاكــم  امل أمــام  املقاضــاة  حــاالت  ــي  وف

حلية، وإقامة آليات دعم  الدولية أو امل

ــة  ي العقل حــة  الص مــن  االحتياجــات 

ــن  املتأثري والشــباب  األطفــال  ــدى  ل

ــل  ــح الطف ــى مصال ــز عل ــزاع، والتركي ن ال ب

ــن  وتمكي ــم،  حقوقه ــرام  واحت ــى  الفضل

ــة  ي العمل ــي  ف املشــاركة  مــن  الشــباب 

األمــن  ــس  ــب مجل يطل السياســية، وأن 

حقــوق  ــرام  احت األطــراف  ــع  جمي مــن 

حقــوق  ــس  مجل ــي  يول وأن  األطفــال، 

ــق  للتحقي حــة  واض ــة  أولوي اإلنســان 

األطفــال  تشــمل  ــي  ت ال ــم  جرائ ال ــي  ف

ــا  وتوثيقه األطفــال  حقــوق  ــاكات  ه ت وان

املســاءلة. ــات  ي آل وقــرارات  ــات  والي ــي  ف

ــر  ــى التقري * بإمكانكــم االطــاع عل

ــة   مــن خــال الصفحــة اإللكتروني
ً
كامــا

ــة. جن خاصــة بالل ال

لقد محو أحالم أطفايل ... تتمة

ك - د�ي ي كركي لكي
ف

� » رة ملكتب »التقدمي ز�ي
ــن 17/2/2020  زار مســاء اليــوم االثني

ــى  الديمقراط الوحــدة  حــزب  مــن  وفــد 

ــم  ــي( يتقدمه ا ) يكيت ــي ســوري الكــردي ف

ــة  الهيئ عضــو  محمــد  ــات  خب األســتاذ 

 ، الشــقيق  الوحــدة  حــزب  ل ــة  القيادي

ــي  التقدم ــي  الديمقراط ــا  ن حزب ــب  مكت

 ) ــي  لك ــي  كرك ــي  ف ا)  ســوري ــي  ف الكــردي 

ــة  جن الل عضــوي  اســتقبالهم  ــي  ف وكان 

ــدي  ــس عب ــس جاجــان و أن ــة إدري املركزي

حــزب. ال أعضــاء  مــن  وعــدد 

ــان النقــاش حــول أهــم  ب جان ــادل ال ب ت

الســاحة  ــى  عل واملســتجدات  األحــداث 

ــة بشــكل  الســورية بشــكل عــام والكردي

ــى  ــد مــن قبلهمــا عل التأكي ــم  خــاص، وت

ــة  ي الثنائ والعاقــات  التواصــل  ــة  أهمي

ــة الشــعب   ولقضي
ً
ــا  لســوريا وطن

ً
خدمــة

ــا. ه الكــردي في

ي
�ف ي كو�ب

ف
حزاب »التحالف الكردي« �

أ
ع ال اج�ت

أحــزاب  عــن  ــون  ممثل عقــد 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

شــباط،   19 األربعــاء  ــوم  ي  ،
ً
اجتماعــا

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت ــي  ف

ــه آخــر  ــي، اســتعرضوا في ان ــة كوب ن بمدي

املنطقــة  ــي  ف السياســية  املســتجدات 

ــن  مؤكدي الســورية،  الســاحة  ــى  وعل

املشــترك  العمــل  ــل  تفعي ضــرورة  ــى  عل

وصــون  ــرد  ـ
ُ

الك ــة  حماي يخــدم  بمــا 

ســوري،  ــي  وطن إطــاٍر  ــي  ف ــم  حه مصال

ــن مختلــف  ي ــي ب ــى التفاهــم السيا�س وعل

ــي  ف ــة  الكردي ــة  الوطني حركــة  ال أطــراف 

. ا  ســوري
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ــة  بحال ــا  ه لذوي تســليمها  ــم  ت أن  ــى  إل

ــا.  ه ل ــى  ترث نفســية  جســدية  ــة  مرضي

مــن   
ً
عــددا »أن  ــي  اإلعام ــب  املكت وذكــر 

ــة  صعوب ــاك  هن والنســاء-  ــات  الفتي

الواقــع-  مــن  ــٍب  قري إلحصــاء  بالغــة 

حين،  املســل مــن  ــزواج  ل ل تعرضــن  قــد 

ــة  ي حيات ظــروٍف  تحــت  أو  باإلكــراه  ــا  إم

ــم  ل حــاالت  ال هــذه  ولكــن  قاســية، 

وقعــت  أو  ظاهــرة  ــى  إل قــط  تتحــول 

ــا«. ه وأهل للمــرأة  ــة  حماي ال بقصــد 

االعتقــال  ــات  ي عمل واســتمرت 

ــيماال-  ــا و س ــرى )معم ــي ق ــفية ف التعس

ــا  ن بعدي و  علمــدارا  و  ــا  ي دمل و  ــا  ميدان

ــا  ــك و كي ــة راجــو، قــره كــول و دي بناحي

ــه  ــي كوركي ــل، كعن ب ل ــة ب ــا بناحي ان و كوت

ــرس،  جندي ــة  بناحي كفرصفــرة  و 

ــكا  ي كول و  ســيمالكا  و  كمــروك  و  أومــو 

ــة  بناحي ــك  ل كوب ــي،  معبطل ــة  بناحي

وغيرهــا،  ــن...(  ماراتيه-عفري شــّرا، 

ــباب  ــن- الش ــن املواطني ــر م ــوم الكثي ويق

ــب تســليم أنفســهم  ي  بترت
ً
ــم خاصــة ه من

مــن  وســطاء  ــر  عب بالشــرطة  ى  تســم ــا  مل

ــال،  ــع االحت ــن م ي ــيات أو املتعاون املليش

ــغ  مــون بمبال ــام وُيغرَّ ــجنون عــدة أي فُيس

الوضــع«،  »تســوية  يشــبه  بمــا  ــة،  ي مال

ــئ  املفاج االعتقــال  ــوا  يتجنب ــي  لك

ــم. ه ي عل  
ً
وطــأة واألشــد 

ي  يســتدع ــل،  ب ل ب ــة  ناحي ــي  وف

ــن  متهمي  - ــن  ي مواطن ــة«  النياب ــي  »قا�س

ــي ســبيلهم بكفــاالٍت  خل
ُ
ــه وأ  لدي

ً
ســابقا

حاكمة« ومواجهة  ـ »امل مالية - باملثول ل

ــم. بحقه ــرة  جائ أحــكام 

واستشــهاد  ــرات  وتفجي قصــف 

ــن ي ني مد

مع التصعيد الذي شهده ريف إدلب 

ي وبعض محاور ريف  ي والشرق جنوب ال

ــال  فــت قــوات االحت
َّ
ــي، كث ــب الغرب حل

شــباط  شــهر  خــال  ــه  ومرتزقت ــي  الترك

ــدات شــيروا  ل ــى قــرى وب ــا عل مــن قصفه

ي، الواقعة  والشهباء- ريف حلب الشمال

جيش السوري، واملكتظة  تحت سيطرة ال

ــادر  ــدت مص ــد أك ــن، وق ــري عفري جًّ بُمه

ي من جهة اعزاز  محلية أن القصف يأت

ــا قواعد  ه ــي في ــن الت ــة تللــف- عفري وقري

عسكرية تركية؛ وإذ استهدف )تل رفعت، 

ــب،  ن ت ــة،  املالكي ــاز،  مرعن ديرجمــال، 

كيه، 
َ
ــه، ســوغان ــه، بيني بي شــوارغة، آقُئ

كالوته، خريبكة، مطحنة الفيصل، الزيارة، 

جار، العلقمية،  كفرنايا، علقمية، تل ع

أم  اإلرشــادية،  ــل،  حرب كفرأنطــون، 

ــة،  ــة، طعان ــى، نيربي ــيخ عي�س ــوش، ش ح

ــق،  مضي ــل  ت الشــهباء،  ســد  ســموقة، 

حليصة، الوردية، تل جيجان، عين دقنة، 

ى وقوع أضرار  مخيم العودة...(، وأدت إل

ى. ــا شــهداء وجرح حاي ــة وض مادي

ي، استشهد  - بتاريخ 29 كانون الثان

أعــوام   /7/ أحمــد  أحمــد  ــادر  ن الطفــل 

ــج  ــن أحمــد ح وجــرح الطفــل محمــد أمي

ي البلدة، كما  ى /8/ أعوام من أهال عي�س

ي »تل رفعت« من  ي ف أن انفجار لغم أر�س

ــي 26  ــة، ف مخلفــات امليليشــيات اإلرهابي

ــة املواطــن  ــى إصاب ــي، أدى إل ــون الثان كان

جــري  مه مــن   
ً
ــا عام  /67/ رشــيد  رشــيد 

عفرين بجروح - حسب الهال األحمر 

الكردي.

- فجــر 3 شــباط استشــهد املواطــن 

 مــن 
ً
ــي شــعبان منــا /68/عامــا املســن عل

ــن  ــه وآخري صيبــت طفلت
ُ
ــه وأ بي ــة آقُئ قري

ــة. مادي أضــرار  ــى  إل  
ً
إضافــة بجــروح، 

اســتهدف  شــباط   18 ــة  ل لي ــي  وف  -

ــة  باملدفعي ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  جي ال

ــة  ي مدن نقطــة   /20/ مــن  ــر  أكث ــة  ل الثقي

ي.  الشــمال ــب  حل ــف  ري ــي  ف وعســكرية 

ــف  ــع  قذائ ــقطت أرب ــخ س ــس التاري وبنف

ــة  ــى قري ــة املصــدر عل ــة  مجهول مدفعي

أودت  ــل  ب ل ب ــة  ناحي جــارو«-  ــي-  »عل

ــي  جــري ريف ــا مــن مه ه ــاة امــرأة وابنت بحي

ــب.  وحل ــب  إدل

 20 ــة  ل لي ــي  ف القصــف  تواصــل   -

الشــهباء  قــرى  معظــم  ــى  عل شــباط 

ــل والزهــراء –  ب ــي ن ــون وبلدت ــل ليل وجب

اســتنفار  ى  اســتدع ممــا  ــب،  حل شــمال 

والرديفــة  الســوري  ــش  جي ال قــوات 

ــق  خــوف والقل مــن ال  
ً
ــة ــق حال ــا، وخل ه ل

خشــية  ــن  عفري جــري  مه صفــوف  ــي  ف

ــزوٍح آخــر. ــى ن جبرهــم عل
ُ
ــدالع حــرٍب ت ان

شــباط،   24 ــن  ي ن اإلث مســاء  ــي  وف  -

ــيروا  ــه«- ش ــة »كالوت ــف قري نتيجــة قص

منصــور  ــة  )أمون ــة  املواطن استشــهدت 

املواطــن  ــب  صي
ُ
وأ  )

ً
ــا عام  /40/ عمــر 

 
ً
خليــل بكــر عمــر بجــروح بليغة، إضافة

ــازل. املن ــي  ف ــة  مادي أضــرار  وقــوع  ــى  إل

ــم  ت شــباط،   25 ــاء  الثاث ومســاء   -

ــه- شــيروا  بي ــة آقُئ ــي قري ــزل ف قصــف من

رون من عفرين، أدى  جَّ ا ُمه  يسكنه
ً
أيضا

ى تدمير املنزل وجرح ثاثة مدنيين من  إل

عائلة واحدة- قرية كورزيليه )عصمت 

الطفــل  حســن،  رمــزي  ــدة  مفي حمــو، 

جميل حمو(، ووفاة زوجين وابنتهما تحت 

األنقاض، هم )حسن حاج عزت محمد 

ي،   من قرية بريمجة- معبطل
ً
/55/ عاما

ــدة  ل  مــن ب
ً
ــي /46/ عامــا فاطمــة أحمــد عل

ــد /12/  ــن محم ــت حس ــا، سيروش ن بعدي

ى  جثامين إل (، حيث تأخر انتشال ال
ً
عاما

ى  الصباح بسبب استمرار القصف عل

القرية.

ي مدينة عفرين: أما ف

ــقطت  ــي، س ــون الثان ــاء 29 كان - مس

ــة  ن املدي ــى  عل ــة  صاروخي ــف  قذائ عــدة 

ــب  جان امللعــب،  ــب  جان ــوروز،  ن )دوار 

ى  مشــف ــب  جان ــة،  الريفي مدرســة 

ــن- املركــز  ــن ومدرســة أزهــار عفري آفري

معصــرة  ــب  جان ــي،  الترك العســكري 

أدى  ممــا  ــرس(،  جندي ــق  طري فــؤاد- 

طفــل  ــل  ومقت ــة  مادي أضــرار  وقــوع  ــى  إل

معرفــة  مــن  نتمكــن  ــم  ل ــى،  وجرح

ــق  ــا خل ــمائهم، كم ــق أس ــم أو توثي ه ت هوي

خشــية  والترقــب،  ــر  التوت مــن   
ً
ــة حال

أخــرى. مــرات  ــة  ن املدي اســتهداف 

خمســة  وقعــت  شــباط   4 ــي  وف  -

ــل  ــى مقت إل ــة ، أدت  ن ــى املدي ــف عل قذائ

ــخص وجرح خمســة آخرين؛ وصباح  ش

خــة  مفخ ســيارة  انفجــرت  شــباط،   8

مــن  نتمكــن  ــم  ل الصناعــة،  بمنطقــة 

األضــرار. معرفــة 

ــن 10 شــباط 2020م،  ي ن ــاح اإلث - صب

ــط  ــازوت وس ــج م ــيارة صهري ــرت س انفج

أمــام  راجــو،  شــارع  ــن-  عفري ــة  ن مدي

ــى  ــذي أدى إل ــو«، ال ــر ميان محــل »فطائ

ــي أضــرار  ــة والتســبب ف ل ــران هائ ي انــدالع ن

جــاورة  امل ــي  واملبان حــات  بامل ــة  مادي

 /11/ ــة  وإصاب الســيارات،  وبعــض 

ــة، واستشــهاد  بجــروٍح متفاوت  
ً
ــخصا ش

ــان  )حن ــن  ي املواطن ــم  ه بين ــن،  ي ي مدن  /6/

ــد  ــد عب ــه الوحي  ونجل
ً
ــا ــدو /53/ عام عب

محمــد  ــن  جانكي  ،
ً
ــا عام  /13/ الرحمــن 

ــة  قري ــي  أهال مــن   )
ً
ــا عام ــدو/32/  عب

ــب  »املكت وذكــر  ــي  معبطل حســيه- 

)ســمهان  ــل  مقت ــن«  عفري ــي  ف ــي  الصح

ــد  رائ شــيخون«،  »خــان  مــن  ــون  عل

ــول  مجه رجــل  ــب«،  »حل مــن  ــال  عت

ــر  ــم بعــد كل تفجي ــث يخي ــة(.  حي الهوي

الفــزع  مــن   
ً
ــة حال ــف  قذائ ســقوط  أو 

ــرات  ــن؛ ورغــم تواجــد كامي ي ــن املواطن ي ب

إال  واألزقــة،  الشــوارع  كل  ــي  ف ــة  املراقب

تكشــف  ــم  ل ــال  االحت ســلطات  أن 

ــن  املنفذي أو  املتســببين  عــن  ــى اآلن  حت

مــا. ــر  لتفجي

ــى  عل واالســتيالء  ــن  التوطي

ت ــكا ملمتل ا

ــب  إدل مــن  ــزوح  ن ال حركــة  ــت  تواصل

ــن  عفري منطقــة  باتجــاه  ــب  حل وغــرب 

ــات  مئ  
ً
قســرا ســكن 

ُ
أ ــث  حي بكثافــة، 

ــازل  ومن ــكات  ل ممت ضمــن  اآلالف 

ــاء مشــيد  ن ب أي  ــي  ف ــن،  ي ي األصل ا  ســكانه

حــات  امل ــي  وف ــش  للعي مؤهــل  ــر  غي ــو  ول

ــم  خي ال وانتشــرت  واملغــارات،  ــة  واألقبي

نصــب  ــم  وت العشــوائية،  والتجمعــات 

ــازل  املن بعــض  أســطح  ــى  عل ــم  خي

ــرس  ــي جندي ف ــات، مثلمــا جــرى  والبناي

ــرت حــاالت طــرد  ــة كــوران. وقــد كث وقري

ــكان  ــاالت اإلس ــم وح ــن منازله ــض م البع

ــة  كردي أســر  مــع   
ً
ــوة عن

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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أخــرى  ــٍة  جه ومــن   .
ً
أيضــا ــا  ه منازل ــي  ف

ــون مــن  ــل ليل ــراد- جب ــة ب ــم إخــاء قري ت

امليليشــيات  ــل  تتقات كمــا  ــا.  ه قاطني

ــوت  البي اقتســام  ــى  عل ــا  ه بين فيمــا 

باهظــة  بأثمــان  وتأجيرهــا  واألماكــن 

كالفــروغ«  ــا  »بيعه أو  للمســتقدمين 

دوالر،  أالف   /3-1/ ــن  ي ب ــراوح  ت ت ــغ  بمبال

مكســية. ــر  غي ــت  كان وإن  ــى  حت

حــاالت  ــي  اإلعام ــب  املكت ــق  ووث

ــارات  الهكت عشــرات  ــى  عل اســتياء 

ــجار  أش وآالف  ــة  الزراعي ــي  األرا�س مــن 

ــب ومســتودع  ــة والعن ــون والفاكه ت الزي

ــون وجــرار  ــة ومعمــل للصاب آالت زراعي

و  »راجــو«  ــي  أهال مــن  ــن  ي ملواطن ــي  زراع

ــل  قب مــن  ــا«،  اب ب »قــره  و  ــل«  ي خل »حــاج 

فرقــة  الشــرقية،  »أحــرار  ميليشــيات 

الشــام«. ــق  ل في حمــزة،  ال

ــة  ــي قري ــة ف ــل كردي ــرت عوائ جب
ُ
وقــد أ

الســاح  بقــوة  ــرس  جندي ســلور«-  ــل  »ت

خمــس  مــن  ــر  أكث إســكان  ــول  قب ــى  عل

ــا. ه ــي منازل ف ــب  إدل مــن  فــارة  ــات  عائ

مــن  ــل  العوائ ــات  مئ ــن  توطي ــم  وت

ــه  ي ــي قــرى )شــديا، خراب ف املســتقدمين 

راجــو،  ــة  ناحي ســوركيه(-  ســماقيه، 

ــي  حوال ــى  عل االســتياء  مــع   
ً
ترافقــا

القــرى  ــك  ل ت ــكات  ل أمــاك وممت نصــف 

ــا. ه ــة من ب ــع بطمــان القري ب ــي ســهول ن وف

املنطقــة  ــي  ف ــف  الكثي ــن  التوطي إن 

حياة  ــي تدهــور ال  ف
ً
ــا  إضافي

ً
يشــكل عامــا

ــن  ــد م ــة املزي ــك ملمارس ــية، وكذل املعيش

 
ً
ترافقــا ــم،  جرائ ال ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن

ــى مــن  ــاق عل خن ــق ال مــع سياســة تضيي

ــن،  ي ي الســكان األصل ــرد-  ـ
ُ

الك مــن  ــى  تبق

ــي  ــل، وبالتال ــى الرحي ــم عل ــة إجباره بغي

ــي  ف ــر  ي كب ــي  ديموغراف ــر  ي تغي إحــداث 

ــر  أكث ــر  جي ته ــم  ت ــن  حي ــي  ف املنطقــة. 

ا  ســكانه مــن  نســمة  ــف  أل  /200/ مــن 

ــا  ه ي عل العــدوان  ــان  إب  
ً
قســرا ــن  ي ي األصل

وهــم  2018م،  عــام  مــن  األول  ــع  الرب ــي  ف

ــي مناطــق الشــهباء وبعــض  ف مشــتتون 

ــي  ي، وف ــدات وقــرى ريــف حلــب الشــمال ل ب

جــر. امله ــاد  وب الســوري  الداخــل 

خدمات الطبية ال

ــٍة  بحال ــة  الطبي خدمــات  ال ــت  كان

كان  ــي  ت ال ــن  عفري منطقــة  ــي  ف ــدة  جي

ألجــل  ــب  حل مــع  ــوح  مفت ــٌق  طري ــا  ه ل

حرجــة،  ــة وال حــاالت الصعب جــة ال معال

ــا  ه ي عل ــال  االحت ــاق  إطب بعــد  ولكــن 

بســبب  ــة  الطبي ــات  ي اإلمكان ــت  تدن

ــي  الطب ــكادر  وال ــاء  األطب ــب  أغل ــزوح  ن

ــة  طبي ومســتلزمات  ــزة  أجه وســرقة 

مــن   
ً
خاصــة امليليشــيات،  ــل  قب مــن 

ــر  ــذي تعــرض لتدمي ــن« ال ى »آفري مشــف

ــل  تفعي إعــادة  ورغــم   ،
ً
أيضــا ــي  جزئ

ــن  جديدي ــن  ي ن اث ــح  وفت املستشــفيات 

ــا  بعضه ــي  ف ــة  ي مجان خدمــات  ــم  وتقدي

األطفــال  للقاحــات  حمــات  ــذ  وتنفي

مراكــز  ووجــود  الاشــمانيا  ومكافحــة 

ــدم ومراكــز  ل ــك ل ن ــي وب ــي النواح ــة ف طبي

لغســيل  ومركــز  ي  إشــعاع ــر  تصوي

ــى  إل ــي  ــم ترتق ل ــا  ه لكــن بمجمل ــة،  ي الكل

ومــن  ــة؛  كافي ــاٍت  وإمكان مســتويات 

ــد  العدي فحوصــات  تشــير  آخــر  ــٍب  جان

ــة  ــى ارتفــاع نســبة اإلصاب ــر إل خاب مــن امل

ــد  الكب ــات  اب ه ت وال ــحايا  الس ــاب  ه ت ال ب

ــة  املطلوب ــة  األدوي تتوفــر  وال  والســل، 

ــا، كمــا  ه ــة من ــة والصعب حــاالت املزمن لل

ألمــراض  متقــدم  ــي  طب مركــز  يوجــد  ال 

والقثطــرة. ــب  القل

انتهاكات أخرى

ميليشــيا  متزعــم  احتجــز  أن  بعــد 

ــه  ي بيل ــة  قري ــي  ف الشــمال«  »صقــور 

ــة  ــل عشــر جــرارات زراعي ب ل ــاش- ب ب وقزل

ــي  ــم يلب ــا ل ه حاب جــة أن أحــد أص ــام، بح ألي

قــام  ــه،  ل مــاء  ــج  صهري ــن  تأمي ــي  ف ــه  ب طل

 بمنعهم من حراثة أراضيهم، إال 
ً
مؤخرا

ــن  ــا م ه ي ى عل ــتول ــوٍل مس ــة حق ــد فاح بع

مخلفــات  مــن  ــا  وتنظيفه امليليشــيات 

ــجار الزيتــون وكــروم  قطــع وتكســيح أش

ــم. ه نفقت ــى  ــع عل وبالطب ــب،  العن

»الســلطان  ميليشــيات  وقامــت 

ــل  ب ل ب كــول«-  »قــره  ــة  قري ــي  ف مــراد« 

ــى  عل جــرارات  ال حــاب  أص ــار  بإجب

ــازل  ملن الشــرب  مــاء  ــج  صهاري ــن  تأمي

دون  ــم  ه توطين ــم  ت ــن  وللذي عناصرهــا 

مــن  حطــب  ال صــادر 
ُ
وت األجــور،  دفــع 

حهــم، ال ســيما وأن بعــض  ــي لصال األهال

للمــرة  بالســطو-  قامــت  عناصرهــا 

ــرأة  امل ــزل  من ــى  عل عــام-  ــذ  من ــة  ي الثان

ــة  القري ــي  ف ــي«  عل »صديقــة  جــوز  الع

ــا  ه ــض مقتنيات  وبع
ً
ــودا ــا نق ه ــرقوا من وس

ــا. ه ت وحاجيا

ــى قــرار  ــاًء عل ن ــا، وب ن ــدة بعدي ل ــي ب وف

ــس  خمي ال ــوم  ي ــة،  التركي االســتخبارات 

ــد  »عب الشــيخ  طــرد  ــم  ت شــباط،   13

مــن  محمــد«  ــو  أب راموســه-  الرحمــن 

ــر  ــه غي ــدة، ألن ل إمامــة وخدمــة جامــع الب

ــب«،  خطي ال »اإلمــام  ــم  قوائ ــي  ف مــدرج 

مــن  ــر  ــق ألكث للتحقي تعــرض  قــد  وكان 

ــرام  باحت ــى  يحظ كان  ــه  أن رغــم  مــرة، 

ــي األهال معظــم  ــة  ومحب

بشــكٍل  امليليشــيات  وقطعــت 

ــدة  عائ ــون  ت زي ــجرة  ش  /110/ ــر  جائ

ــي  وحوال ــري،  صب حســن  للمواطــن 

ــدة  عائ ــل  ت ال ــب  بجان ــجرة  ش  /120/

ــة  ــي قري ــد مســتكيليه، ف للمواطــن خال

مــن  ــر  أكث وقطعــت  ــرس.  جندي ســنارة- 

ــخ  كت ســهول  ــي  ف ــون  ت زي ــجرة  ش  /100/

ــي-  جرج ــة  ل عائ مــن  ــن  ي ملواطن ــدة  عائ

ــان  ــات قطع ــع إف ــا، م ن ــدة بعدي ل ــي ب أهال

ــك  ل ت ــي  ف ــون  ت الزي حقــول  ــن  ي ب ــم  الغن

باملزروعــات   
ً
أضــرارا لتحــدث  الســهول 

ــم  ت ــن  التوطي ــب  جان ــى  فإل ــجار.  واألش

ــات  الغاب مــن  شاســعة  مســاحات  قطــع 

ــر  جائ ال والقطــع  ــة  حراجي ال ــجار  واألش

ــون،  ت ــجار الزي لعشــرات اآلالف مــن أش

ــي.  ائ نه بشــكل  ــا  ه من قســٍم  ــة  وإزال ــل  ب

ــن –  ــن املتبقي ــاء عفري ن وال يجــرؤ أب

التنقــل  ــى  عل  -  
ً
خاصــة ــم  ه من الشــباب 

أرادوا،  وأينمــا  شــاؤوا  ــى  مت ــة،  بحري

ــن، إال  ــن القــرى ومركــز عفري ي الســيما ب

للضــرورة القصــوى، خشــية التعــرض 

ــات أو االعتقــال أو االختطــاف أو  لإلهان

ــي  ــم ف ــر مــا، وكأنه حــادث مدب الســرقة أو ل

ــر. ي ــجٍن كب س

ــى أن )مــا  ــي عل ــب اإلعام وأكــد املكت

ــر  ــي الكــردي« عب ــس الوطن جل ــه »امل نقل

ــود  ــخ 2020/2/19عــن مول ــٍح بتاري تصري

ــا  تركي ــة  خارجي ــر  وزي ــو-  أوغل ــش  جاوي

ــات الشــعب  مــن »دعمهــم لكافــة مكون

وتأييدهــم  ــز،  ي تمي دون  الســوري 

دســتوريا،  ــا  ه وضمان الكــرد  حقــوق  ل

ــل  ــض الفصائ ــات بع ــم ملمارس ورفضه

محاســبة  وضــرورة  حة  املســل

ــر  ي تغي ألي  ورفضهــم  ــا،  ه مرتكبي

ــن  النازحي عــودة  وضــرورة  ــي  ديمغراف

ــب  أكاذي ســوى  بأمــان«  ديارهــم  ــى  إل

أحــد(. ــى  عل ــي  تنطل ال  ــراءات  وافت

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

ي إقل�ي كردستان 
ف

ت � لتعل�ي ام �ب ف «، دعوة لالل�ت صابة بـ »كورو�ف  لالإ
ً
تفاد�ي

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  أصــدرت 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل العــراق 

عقــد  بعــد  شــباط   29 ــي  ف  
ً
تصريحــا

ــه  خال »جــرى  ي،  اســتثنائ اجتمــاٍع 

ــي  ت ال ــة  الطارئ ــة  حال ال اســتعراض 

ــم،  العال ــدان  ل ب مــن  ــد  العدي تشــهدها 

 ( ب  يعــرف  ــا  م وانتقــال  ــور  ظه نتيجــة 

ــات  اإلصاب ــر  وتكاث  ،) ــا  كورون ــروس  فاي

حكومــات  وال ــدول  ال اضطــرت  ممــا  ــه،  ب

كردســتان  ــم  ي إقل حكومــة  ــا  ه في بمــا 

ــر  غي اســتثنائية  ــر  ي تداب اعتمــاد  ــى  إل

ــق خطــر انتشــار  مســبوقة، بهــدف تطوي

املــرض  هــذا  انتقــال  وعــدوى  ــات  اإلصاب

أرواح  ــى  عل  
ً
حفاظــا ــك  وذل ــت،  املمي

ــع«. جمي ال وســامة 

وتنظيمــات  أعضــاء  ــه  في ناشــدت 

هــو  بمــا  ــزام  ت »االل ـــ  ل ــه  ومؤيدي حــزب  ال

صادر عن ســلطات اإلقليم من تعاميم 

تجمعــات  بإلغــاء  ــي  تق�س وقــرارات 

العــام،  ــذا  ه ل آذار  شــهر  ومناســبات 

وضــرورة  االزدحــام،  أماكــن  ــب  وتجن

بالنظافــة  واملســتمر  ــي  الكاف ــاء  االعتن

جــاالت«. ى الصعــد وامل ــى شــت العامــة عل
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املؤمتر الثامن لالحتاد الدميقراطي وكلمة للتحالف الوطين الكردي
ــي  الديمقراط االتحــاد  حــزب  عقــد 

ــادي،  االعتي الثامــن  مؤتمــره   PYD

ــان  رمي ــة  ن بمدي شــباط،   25-24 ــي  ف

»باالتحــاد  شــعار  تحــت  ــرة،  جزي ال  –

ــال،  االحت ندحــر  ــي  الديمقراط

ا  ســوري ــي  ونبن ــة،  ي الذات اإلدارة  نطــور 

 /600/ حضــره  وقــد  ــة«؛  الديمقراطي

ــس  ــن مجل ــن ع ي ــوف ممثل ــدوب، وضي من

ســوريا  وقــوات  ــة  الديمقراطي ا  ســوري

التنســيق  ــة  وهيئ ــة،  الديمقراطي

وحــزب  ــر،  ي التغي حركــة   - ــة  الوطني

ــي  ف ــان  ــة األعي ي، وهيئ االتحــاد الســريان

ي أحزاب  شــمال وشــرق ســوريا، ، وممثل

ــة  ي الذات اإلدارة  ــي  وممثل سياســية، 

ــن  ي وممثل ســوريا،  شــرق  لشــمال 

وشــبابية،  نســائية  تنظيمــات  عــن 

ــة  واجتماعي سياســية  ــخصيات  وش

ــس  جل امل املؤتمــر  وانتخــب  ــة.  وثقافي

ــور مســام  حــزب والســيدين )أن العــام لل

مشــتركة. كرئاســة  حســو(  وعائشــة 

ــم  إبراهي ــن  الدي نصــر  ــى  وألق هــذا، 

ــي الكــردي  حــزب الديمقراط ســكرتير ال

ــة  هيئ وعضــو  ــي(  )البارت ا  ســوري ــي  ف

الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال رئاســة 

باســم  املؤتمــر  ــي  ف  
ً
كلمــة ا  ســوري ــي  ف

ــي  ان ه ت ال أحــّر  ــا  ه في قــّدم  ــف،  التحال

ألعضــاء   
ً
ــا متمني ــكات,  التبري وأجمــل 

ــة  ي ــم النضال ــي مهامه املؤتمــر النجــاح ف

ــم  ه حزب أهــداف  ــق  تحقي ــى  إل للوصــول 

ــا  ي حــة العل ــره بمــا يخــدم املصل وجماهي

ــد. ل والب للشــعب 

ي الكلمة:  وجاء ف

ــي ظــل ظــروف  )ينعقــد هــذا املؤتمــر ف

ي تعيش  ا , الت اســتثنائية تمرُّ بها ســوري

أرهقــت  عــدة  ســنين  ــذ  من داٍم  صــراع 

ــواء,  ــّدٍ س ــى ح ــن عل ــن واملواط ــل الوط كاه

ــة  ــول األمني حل ــى ال ــكام إل ــة اإلحت فنتيج

الصراعــات  ــب  جان ــى  إل والعســكرية, 

ــا  حه مصال ــى  عل ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول

ســاحة  ــى  إل ــا  ه ل وتحوي ا,  ســوري ــي  ف

ــن  ي املاي ــات  ب حســابات...  ال ــة  لتصفي

هــذا  ــن,  ونازحي ــن  ي الجئ الســوريين  مــن 

ــن,  واملفقودي ــى  جرح وال الشــهداء  ــر  غي

ــاد. ب ل ل ــة  التحتي ــى  البن ــر  تدمي ــك  وكذل

شــكلت  والصــراع  ــى  الفو�س ــة  وحال

 مهد الطريق لظهور التنظيمات 
ً
فراغا

ــة  ه وجب داعــش  ــا  ه مقدمت ــي  وف ــة  ي اإلرهاب

ــل  الفصائ مــن  ــد  والعدي النصــرة 

ــر  ــة األوام ــت رهين ــي بات ــكرية، والت العس

ــة  ي ــا اإلرهاب ه ــذ مخططات ــة لتنفي التركي

 « 
ً
ــت, وخاصــة ــث تمكن ــة, حي والعنصري

ــى مســاحات  داعــش » مــن الســيطرة عل

ــن  ــي الســورية, ولتعل واســعة مــن األرا�س

خافــة  ــة ال ــك دول ــر ذل ــى إث »داعــش« عل

. ــة  ي واإلرهاب املزعومــة 

 مــن هــذا الواقــع, وكخطــوة 
ً
ــا انطاق

حــس باملســؤولية  ــق ال ــرة, ومــن منطل كبي

عــن  اإلعــان  ــم  ت ــة,  والقومي ــة  الوطني

شــمال  ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  تشــكيل 

ــك  ذل مــع  وبالتزامــن  ا,  ســوري وشــرق 

دحــر  مــن  الباســلة  ــا  ن قوات ــت  تمكن

ــم  ه ت دول وإســقاط  داعــش  إرهــاب 

ــة  ي ــا موات ــة هن ــون الفرص ــة, لتك ي اإلرهاب

مــن  حــررة  امل املناطــق  هــذه  ــاء  ن ألب

الســلم  ــة  حال ــز  لتعزي بعنفــوان  ــدء  ب ال

ولكــن  املشــترك,  ــش  والعي واالســتقرار 

ــة لتطلعــات  ــرق للقــوى املعادي ــم ي ــك ل ذل

ــا...  ــا تركي ه ــي مقدمت ــة, وف ــعوب املنطق ش

ــد  العدي ــال  احت ــى  عل أقدمــت  ــث  حي

الســوري,  الشــمال  ــي  ف املناطــق  مــن 

ــة  التجرب هــذه  ــوأد  ل ــا  ه من ــة  محاول ــي  ف

. ــة(  الفتي

ــات  املكون كافــة  ــم  إبراهي ــب  وطال

ــه  ــي وج  ف
ً
ــدا  واح

ً
ــا ــوف صف ــة للوق الوطني

والعمــل  ــه،  ومرتزقت ــي  الترك ــل  حت امل

ــه،  من الســورية  ــي  األرا�س ــر  تحري ــى  عل

يجمــع  ــي  وطن بحــوار  ــدء  ب ل ل ودعــا 

ــول  حل ــه وبال ــة ب ــة املؤمن القــوى الوطني

ــة  السياســية، مــن شــأنه أن يكــون ضمان

يقــّر  ــي  توافق ــي  وطن دســتور  لوضــع 

حقوق جميع مكونات الوطن السوري 

 «  ... ــة  والفكري ــة  ني والدي ــة  القومي  «

. ــة  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه وفــق 

واإلصــرار  الدعــوة  ــى  عل أكــد  كمــا 

حــة  املصال ــق  لتحقي »العمــل  ــى  عل

ــة وإعــادة ترتيــب البيــت الكــردي,  الكردي

ــة  مرجعي لتشــكيل  ــدؤوب  ال ي  والســع

ــعبنا الكــردي  ــل ش ــة, تمث سياســية كردي

 , ــة  ي والدول ــة  الوطني حافــل  امل ــي  ف

ــي,  ــع باســتقالية قرارهــا السيا�س وتتمت

املشــرف  ــه  نضال ــي  ف شــعبنا  ولتقــود 

ــة  والوطني ــة  القومي أهدافــه  ــق  لتحقي

املســتقبل...  ا  ســوري ــي  ف املشــروعة 

ــة  ي برملان ــة  تعددي ــة  ديمقراطي ســوريا 

ــة«. المركزي

ــة  حواري عمــل  ورشــات  لســت   
ً
إضافــة

عــدة  ــة  ي أوروب عواصــم  ــي  ف ُعقــدت 

املعارضــة  مــن  ــات  وتكت قــوى  مــع 

التوصــل  ــة  بغي ــة،  الديمقراطي

ــواة  ن لتكــون  ــة،  وطني لتوافقــات 

ــن  ي الديمقراطي يجمــع  مشــترك  لعمــل 

ــم. ه انتماءات بكافــة  الســوريين 

ــي  ت ال ــرة  األخي ــة  حواري ال فالورشــة 

ــي  ــي العاصمــة بروكســل، يوم ف ُعقــدت 

تحــت  9-10شــباط،  ــن  ي ن واألث األحــد 

ــي  ت وال ســوري«،  توافــق   »نحــو  شــعار: 

ــخصيات  وش قــوى  ــو  ل ممث حضرهــا 

حــزب  ــم وفــٌد ل ه بين ســورية مهمــة، مــن 

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

ــة خاصــة  ــي(، كانــت بمثاب ا )يكيت ســوري

إذ  الســابقة،  خمــس  ال للورشــات 

ــة  ــة تحضيري جن ــاب ل ــن انتخ ــفرت ع أس

ــي،  ن العل والفــرز  الســري  ــراع  باالقت

لعقــد  ــر  التحضي مهمــة  ــا  ه ب نيطــت 
ُ
أ

ــا  م يضــم  عــام  ســوري  ــي  وطن مؤتمــر 

ســورية  ــخصيات  وش قــوى  مــن  أمكــن 

ــة,  ــادئ الديمقراطي ــر ومب ي تؤمــن بمعاي

لعمــل  ــة  ي الداخل الائحــة  مــن  ــدًء  ب

ــق  ائ بالوث  
ً
مــرورا نفســها،  ــة  جن الل

ــه الدعــوات  ــى توجي  إل
ً
ــة، وصــوال املطلوب

ــى أن  ــد زمــان ومــكان املؤتمــر, عل وتحدي

ــي ورشــة بروكســل  حاضــرون ف يكــون ال

ــة. جن الل ــذه  ه ل ــة  مرجعي ــة  بمثاب

درار  ــاض  ري أشــار  ــه  ب جان ومــن 

ــح  ــي تصري الرئيــس املشــترك للمجلــس ف

ــس  مجل ي  »مســاع أن  ــى  إل إلعامــه، 

ــر املعارضــة  ــة لتأطي ا الديمقراطي ســوري

أي  مــع  يتعــارض  ال  ــة  الديمقراطي

أخــرى،  لقــاءات  أو  ــي  سيا�س نشــاط 

املســارات  هــذه  ــن  ي ب توافــق  ــاك  هن ــل  ب

ــود  جه ــق  تعي ــي  ت ال ــات  العقب ــل  ي لتذل

ســوريا«. ــي  ف ــي  ائ ه ن ال حــل  ال

ــب،  ــي إدل ــر ف ــورات األخي ــول التط وح

ــب  إدل ــي  ف ــد  التصعي »إن  درار:  قــال 

ألن  أســتانة،  مســار  فشــل  ــل  ي دل هــو 

املشــاركة  اســتغلت  ــة  التركي حكومــة  ال

ــي  سوت�س واتفاقــات  املســار  هــذا  ــي  ف

ــاألرض  ــد مــن التحكــم ب ــا املزي ه ــح ل ليتي

ــي  ف املوجــودة  جماعــات  ال ــر  ومصي

ــت  عمل ــا  »تركي وأضــاف  املنطقــة«، 

جماعــات  ال ودعــم  ــض  تحري ــى  عل

ــة  ه ــة بجب ل اإلســاموية املتطرفــة املتمث

ــي  ــش الوطن جي ى بال النصــرة ومــا يســم

ــة  التركي السياســة  مــع  تماهــوا  ــن  الذي

ــي  األرا�س ــي  ف ــة  ي والعدوان التوســعية 

الســورية«.

جهود »مسد« نحو عقد ... تتمة
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انعقاد »المؤتمر األول التحاد ايزديي سوريا« في أوروبا وحضور وفٍد من »التحالف الوطني الكردي«

ــق  ــذي انبث ا ال ــوري ــي س ــاد إيزيدي اتح

ــي  ف املنعقــد  ــي  التأسي�س االجتمــاع  عــن 

ــون  ممثل حضــره  ــذي  وال  2019/3/17

واملنظمــات  املؤسســات  مــن  عــدد 

جــر،  ــي ســوريا وامله ــة ف ــة الفاعل اإليزيدي

صفوفــه. ــر  وتأطي نشــاطه  يواصــل 

هلدســهيم  ــة  ن مدي ــي  فف

ــة هانوفــر األملانيــة،  »Hildesheim« بوالي

املؤتمــر  انعقــد  شــباط،   2 األحــد  ــوم  ي

ــي  ف ســوريا«  ــي  إيزيدي »اتحــاد  ـــ  ل األول 

ــع  جمي عــن  ــن  ي ممثل بحضــور  ــا،  أوروب

ــه وفروعــه، ووفــود عــن املؤتمــر  ات مكون

ــة،  ي ي واإلدارة الذات ردســتان
ُ

ــي الك الوطن

ي  وكذلك وفد من التحالف الديمقراط

ــو،  كان »فــواز  ضــم  ســوريا  ــي  ف الكــردي 

ــذي  ال ــي«  دو�س ــم  ابراهي عمــرو،  ــي  فتح

ــرة،   معب
ً
ــو كلمــة ــى باســم الســيد كان ألق

ــي  السيا�س الوضــع  عــن  ــا  ه في تحــدث 

العمــل  وضــرورة  ســوريا  ــي  ف الكــردي 

والعمــل  الكــردي  خطــاب  ال ــى وحــدة  عل

ــن ودعــم  ي ــة حقــوق االيزيدي ــى حماي عل

 
ً
ــا متمني ي،  والشــباب ي  النســائ العنصــر 

ــق. والتوفي النجــاح  للمؤتمــر 

االســتقبال  مراســم  بعــد 

ــة  جن ــت كلمــة باســم الل ــب ألقي والترحي

ــة،  نئ ته ال ــات  برقي ــرأت 
ُ
وق ــة  التحضيري

ا  ســوري ــس  مجل مــن  رســالة  ــا  ه بين مــن 

حركــة  مــن  وأخــرى  ــة  الديمقراطي

 ،TEV-DEM ــي  الديمقراط جتمــع  امل

ــى  ــت كلمــات أخــرى ركــزت عل لقي
ُ
أ كمــا 

ــن  ي ــود اإليزدي ــتوري بوج ــراف الدس االعت

ــم. حقوقه وضمــان 

حاجــو  جــوان  ــان  الفن وحضــر 

ــر  عبَّ ــي،  هاتف اتصــال  ــر  عب املؤتمــر 

ــدي،  اإليزي باملكــون  ــزازه  اعت عــن  ــه  في

ــة  التحضيري ــة  جن الل كّرمــت  كمــا 

ــدي  واإليزي ــي  األرمن ــان  الفن للمؤتمــر 

 
ً
ــرا تقدي كيفــو،  ــم  إبراهي املنشــأ 

ــرأي  ال ــف  تعري ــي  ف ــة  املبذول ــوده  جه ل

ى  واملوســيق بالثقافــة  ــي  العالم العــام 

خــال  مــن  ــة  اإليزدي ــة  ني الدي ــل  ي والترات

ــه  ومنحت ــة،  عاملي مســارح  ــى  عل ــا  ه غنائ

االتحــاد  ــي  ف شــرف«  »عضــو  صفــة 

»كيفــو«  ــر  عبَّ ــه  ب جان ومــن  ــي.  اإليزدي

 
ً
حــا موض ــم،  التكري ــذا  ه ل ــه  امتنان عــن 

وأن  ــن،  ي اإليزدي مــع  ــي  كأرمن ــه  عاقت

قــد  ــدي  واإليزي ــي  األرمن الشــعبين  كا 

جماعيــة  ــادة ال ــم اإلب تعرضــا ألبشــع جرائ

ــن. ي ي العثمان ــد  ي ــى  عل

ــة  ــار هيئ ــم اختي ــر ت ــام املؤتم ــي خت وف

ــان  ي ب ــه  عن وصــدر  لاتحــاد،  ــة  إداري

ــه: في جــاء  ــي،  ختام

حة  املســل ــة  ي اإلرهاب ــل  »الفصائ

ا تتحمــل  بكافــة تشــكياتها ومســمياته

بشــكل  ــن  ي اإليزيدي ــادة  إب مســؤولية 

ــر  عــام وممارســة أبشــع أســاليب التطهي

ــي ســوريا بشــكل خــاص،  ــا ف ــي بحقن العرق

ا  واســتخدمته إال  وســيلة  توفــر  ــم  ول

جــة  ي بح ــل وخطــف وســب ــا مــن قت ضدن

ــا  ن أموال اســتحلوا  ــك  وبذل كفــار،  ــا  ن أن

تحــت  ــا  وأرضن ــا  ن وممتلكات ــا  وأماكن

ــي  ــم أجمــع وغطــاء سيا�س مــرأى مــن العال

ــرة  ــة مباش ــوري ورعاي ــاف الس ــن االئت م

 
ً
ــك تاريخــا ــي تمل ت ــة ال ــة التركي مــن الدول

الشــعوب«. ــادة  إب ــي  ف  
ً
ــا مرعب

ســوريا  ــي  ايزيدي اتحــاد  وأضــاف« 

ــه،  نضال ــي  ف الســلمية  الوســائل  ــى  يتبن

 
ً
وشــريكا  

ً
ــا عون ــد  ب كل  مــن  وســيكون 

ــة  املؤمن السياســية  القــوى  لكافــة 

ــي  املدن جتمــع  امل وأســس  بالســام 

جتمــع  امل ــل  ويحّم حــر،  ال ــي  الديمقراط

ا  ســوري ــي  ف يحصــل  مــا  ــه  برمت ــي  الدول

ــه  ــب لعــدم تدخل ــل وتخري مــن دمــار وقت

ــي  ف  
ً
ســافرا  

ً
تدخــا كان  وإنمــا  ــاء  البن

ــي لطــرف  ــا، ودعــم ال أخاق بلدن شــؤون 

ــي  ف وقحــة  أدوار  ــادل  ب ت ــي  ف آخــر،  ضــد 

وبســط  حــه  مصال ــق  تحقي ســبيل 

جتمــع  نفــوذه، لذلــك ندعــو منظمــات امل

املتحــدة  األمــم  رأســها  ــى  وعل ــي  الدول

حــل  ل ــادي  وحي ــف  مكث بشــكل  للعمــل 

ممكــن  وقــت  بأســرع  الســورية  األزمــة 

الســوري  حــوار  ال دعــم  خــال  مــن 

ــات الســورية ذات  جه الســوري ودعــم ال

الســام«. ــي  ف حقيقــة  ال حــة  املصل

العمــل  »ضــرورة  ــى  عل وأكــد 

برنامــج  وفــق  املشــترك  ــي  السيا�س

األحــزاب  ــه  ي عل تجتمــع  ــي  وطن عمــل 

ــي ســوريا ونؤكد  ــة ف والتنظيمــات الكردي

ــة كشــعب  ــا التاريخي ن ت مــن خــال تجرب

املنظمــة،  ــادات  اإلب عشــرات  مــن  ــى  عان

نقــاًء  ــر  أكث يكــون  ــي  الوطن خــط  ال أن 

ــدات  كلمــا تمكــن مــن االبتعــاد عــن األجن

ــا  وأذرعه ــة  التركي ــة  الدول تســيرها  ــي  ت ال

ســوريا«. ــي  ف والعســكرية  السياســية 

اليوم العالمي للغات األم... اللغة الكردية تشق طريقها نحو التطور واالنتشار
ــي  ــن تظاهــروا ف ــم يكــن الطــاب الذي ل

ــي 21 شــباط  ــة ف ي ــة »داكا« البنغال ن مدي

ــوم  ي 1952م، يتوقعــون أن يغــدو هــذا ال

ــم يذهــب  ــة للغــة األم، فل  عاملي
ً
مناســبة

، بل 
ً
نضالهم ودماء الشــهداء منهم هدرا

ــي ذاك الوقــت عمــوم  ــم ف ــت تظاهراته عّم

باكســتان  حاكــم  اضطــر  ممــا  ــاد،  ب ال

ــا  ه ــة عن ــم تكــن بنغــادش منفصل ــي ل ت ال

ــة  ي إلصــدار قــرار اعتمــاد اللغــة البنغال

ــة،  ــة األوردي ــب اللغ ــى جان ــمية إل  رس
ً
ــة لغ

 /228/ ــي  حوال  
ً
ــا ي حال ــا  ه ب ويتحــدث 

ــر  األكث اللغــات  ضمــن  ــخص  ش ــون  ي مل

ــن  ــراٍح م  القت
ً
ــة ــم؛ وتلبي ــي العال ــارا ف انتش

العــام  املؤتمــر  وافــق  ــش،  بنغادي ــة  دول

ــم  ــة والعل ي ملنظمــة األمــم املتحــدة للترب

ــي  ف املنعقــد  »اليونســكو«  والثقافــة 

ــى  عل عــام 1999م  ــي  الثان تشــرين  شــهر 

ي للغة  اعتبار 21 شــباط »اليوم العالم

ــذ عــام 2000م. ــه من ب األم« واالحتفــاء 

»تؤمــن  ــى  عل املنظمــة  وتؤكــد 

ــي  الثقاف ــوع  التن ــة  بأهمي اليونســكو 

مســتدامة.  مجتمعــات  ــاء  لبن واللغــوي 

مــن  ــا  ه ت والي إطــار  ــي  ف املنظمــة،  وتعمــل 

ــى  عل حفــاظ  ال ــى  عل الســام،  أجــل 

ي الثقافات واللغات بغية  االختافات ف

ــن«،  اآلخري ــرام  واحت التســامح  ــز  تعزي

اللغــوي  ــوع  التن »يتعــرض  حــت  ووض

ــار  ــاد اندث ــد مــع ازدي ــد للتهدي بشــكل متزاي

حــول  الســكان  مــن   %40 وإّن  اللغــات،  

ــى التعليــم بلغــة  ــون عل ــم ال يحصل العال

يفهموهــا«. أو  ــا  ه يتحدثون

موقــع  ــي  ف منشــور  ــٍر  تقري ــي  ف وجــاء 

 43 مــن  يقــل  ال  »مــا  املتحــدة:  األمــم 

 
ً
ــا ي حال ــة  حكي امل اللغــات  مــن  ــة  املائ ــي  ف

لغــة   6000 عددهــا  ــغ  والبال ــم  العال ــي  ف

ــي  ت ال اللغــات  ــا  أم ــار.  لاندث معرضــة 

نظــام  ــي  ف ــة  أهمي بالفعــل  ــا  ه ل ــى  تعط

ــد عددهــا  ــك العــام فــا يزي ــم واملل التعلي

ــا  ه ــات، ويقــل املســتخدم من عــن بضــع مئ

لغــة«. ــة  مائ عــن  ــي  الرقم ــم  العال ــي  ف

مــن  ــة  ي الثان ــادة  امل نصــت  وإذ 

 – اإلنســان  حقــوق  ل ــي  العالم اإلعــان 

ــكل إنســان حــق  ــي: »ل ل ــا ي ــى م 1948م عل

حقــوق  ال ــع  بجمي ــع  10 التمت
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 كالثلج أموت
ً
أنا كردي.. ناصعا

مابســهم  يشــترون  ــوا  ات ب ــم  ه أن مــع 

ســتريت،  وول  مــوالت  مــن  ــة  ي الداخل

عــرب،  مــن  ويســار  عــرب،  مــازال 

ــى  إل ينظــرون  العــرب  مــن  ــون  وقومي

ــاره  باعتب كــردي،  ــق  مطل الكــردي، 

ــخ«،  التاري أدغــال  مــن   
ً
ــا قادم  

ً
ــا ن »كائ

ــه،  من ــون  يأمل ــا  م فــكل  ــك،  ذل مــن  ــر  أكث

ــف  ــى رصي « عل
ً
ــا ــه، أن يكــون »بويجي ول

ــاحة  ــي س ــى ف ــادل مقه ــد، أو ن ــارع العاب ش

الســورية. املرجــة 

ــى  ــن أر�س ــال م ــب ه ــد طل ــس محم لي

ــم  ه لكن فحســب،  ــا  ه وأورث القاعــدة 

اإلحمــرار(،  )فاقعــو  اليســاريون، 

قاعــدة:  إرســاء  ــى  عل العــزم  ــدون 
ّ
يوط

املســتقبل«. ي  إســرائيل »الكــردي 

ــن  أي مــن  ــا  ي الفوب هــذه  كل  ــم  أفه ال 

ــي  ــك األدمغــة، وال أعن ل ــى كل ت ــت إل وصل

 من فصيلة دماغ 
ً
حال دماغا بطبيعة ال

ــد وقــد تناســل مــن ... ،  ــرزاق عي ــد ال عب

ي  ي أدمغة كان يمكن أن ال تنتم ال... أعن

ــن  منظري شــاكات  مــن  ــر،  خنزي ال ــى  إل

ــؤالء،  ــرب، وه ــون( ع ــار( و)قومي ــن )يس م

ــم تحســين مــكان الكــردي،  ه ــم يتســن ل ل

ــار،  زّم أو  ــل،  طب ضــارب  ــى  إل برفعــه 

ــأن  ب القــول  ــى  عل الفــادح  االصــرار  مــع 

يعــوز  وال  املســتقبل،  شــوكة  الكــردي، 

ــت  ــم مــع النصــرة، إن كان ه هــؤالء تضامن

انتهكــت  إن  داعــش  وال  األكــراد،  تواجــه 

إذا  أردوغــان،  وال  ــات،  يزيدي ــات  كردي

ــى  عل ســوى  يقــوم  ال  مشــروعه  كان  مــا 

رقــاب  طــال  ــذي  ال الســيف  اســتعادة 

مــن  الكــرد  رقــاب  ــه  ب ليحــّز  األرمــن،  

ــك العــرب  ــي تفكي الســوريين، ويمعــن ف

معمــل،  ــي  ف ــي  برغ مــن   
ً
ــدءا ب الســوريين 

ــخ. وتاري ــة  جغرافي ل  
ً
وصــوال

ــا، ســوى  ي  لهــذه الفوب
ً
ا ال أعــرف ســبب

أن  مــع  ــن(،  حدي ومل ــار  )كّف الكــرد  أن 

الكــرد  مــن  املســلمين  أئمــة  مــن  ــر  ي الكث

أن  حاضــر  لل كان  فــإذا  ــن(،  حدي )املل

ــة كــردي واحــد  ــم، فــا أعتقــد أن ثم يحك

ــي أو  ــر أّي مــن أجــداد عرب ــى قب ى عل ســط

مــا  كل  ــع،  رضي لفافــة  أو  ــي  عرب ســرير 

الكــرد  ــن  ي ل ــة مــن املقات أعلمــه، أن حفن

القلعــة  حمــوا  الشــقيف،  قلعــة  ــي  ف

ــا بعــد ســقوط  ــى م ببســالة النســور، حت

ــخ،  للتاري حكمــة   ال ــت  كان وإذا  ــروت،  ي ب

حــق: فمــن 

كريســتوف  يلعــن  أن  املســلم،   -

املســلمين  ــاد  أب وقــد  ــوس،  كولومب

ــكا،  أمري ــوا  وصل وقــد  ــك،  املانديني

ــروا  ــر، وانتش حم ــود ال ــع الهن ــوا م وتزاوج

ســيف  ليحــرث   
ً
أيضــا ــي  ب الكاري ــي  ف

مجــازر  ــي  ف ــم  ه رقاب البيــض  ــكان  األمري

ــي  ف قــة 
ّ
معل ــزال  ت ــا  وم ــخ،  التاري ــا  ه أغفل

حمــر. ال ــود  الهن موطــن  ــث  حي ــا  ان اندي

يحقــد  أن  ــي،  الهندو�س حــق  مــن   -

إن  ــه  أقل ــخ،  للتاري كــوارث  املســلم  ــى  عل

القــرون  ــي  ف ذاك،  ــدم  ال بحمــام  ــم  عل

ــون  ي مل  400 ان  ــن  عل
ُ
ا ــن  حي ى،  الوســط

الغــزو  خــال  ــم  ه ت اذاب تمــت  ــي  هندو�س

فقــد  الناجــون،  ــا  أم ــد،  للهن ي  االســام

ــم.  ه اخصائ و  اســتعبادهم  ــم  ت

ــأر  ث ي أن  املصــري  حــق  مــن   -

ــك  ه ت ــي، وقــد ان للمحروســة مــن العثمان

خــرج  ومــا  مصــر،  حرمــة  عثمــان  ــن  اب

ــا،  ه ــا، وقتــل أبطال ــى غنــم أمواله ــا حت ه من

ــدد  وب ــا،  ه رجال وأســر  ــا،  ه أطفال ــم  ت وي

ــة  ل ــره فضي ــن مآث ي ــرك مــن ب ــا، وت ه أحوال

خــازوق. ال ــراع  اخت

يعــادي  أن  ــي  التوت�س حــق  ومــن   -

ــي  الثان ــا  ه ارتكب مجــزرة  بعــد  ــو،  الهوت

ــف  أل  800 حاياهــا  ض األول،  بحــق 

ــان  ــر الغرب ــم مناقي ه ــت جثث ــخص، ورث ش

ــاع. الضب ــاب  ي وأن

 
ً
ــا ي دل ــوا  هات ــك،  كذل األمــر  دام  مــا 

ــي  ف غمــس  كــردي  خنجــر  ــى  عل واحــد 

ــى كــردي واحــد  ــا، عل ــي... دلون حــم عرب ل

خــازوق  ــر  ّج ن واحــد...  ــي  عرب ــى  خ�س

واحــد. ــي  عرب ــى  عل ى  ســط واحــد... 

نعم.. وألنهم ليسوا كذلك:

حظــة مــا...  ــي ل ــي... كــردي ف ــا العرب - ان

ــي  ــن أصغ ــن أقــرأ بكاســيه... حي ــه حي أقل

ــم أن هــذا الكوكــب  ــن أتعل ــى آينــور... حي إل

ــراب  ت ــاد  ب ال هــذه  ــع...  جمي لل يتســع 

ــي وحــدي،  ل ــس  ي ــع... ذاك املــوت ل جمي ال

ــاة. حي ال ــك  ل ت ــك  وكذل

- نعم أنا كردي.

وســآخذ  كام..  ــى  عل  
ً
رّدا ــكام  وال

ــم: ث ــخ  التاري بنصيحــة 

ج... أموت.  كالثل
ً
- ناصعا

جمعة, 30 حزيران 2017 * مجلة صور- ال

نبيل الملحم*

اإلعــان،  هــذا  ــي  ف املذكــورة  ــات  حري وال

والســيما  ــوع،  ن أي  مــن  ــز  ي تمي دونمــا 

ــون، أو  ل ــز بســبب العنصــر، أو ال ي التمي

ــرأي  ــن، أو ال ــس، أو اللغــة، أو الدي جن ال

األصــل  أو  ــي،  سيا�س ــر  وغي  
ً
سياســيا

أو  ــروة،  ث ال أو  ــي،  االجتماع أو  ــي  الوطن

آخــر..«. وضــع  أي  أو  ــد،  املول

وقالت أودري أزوالي املديرة العامة 

ا بمناســبة اليــوم  ته ــي رســال لليونســكو ف

ــي للغــة األم هــذا العــام:  الدول

عــداد  ــي  ف  
ً
حقــا األم  اللغــة  ــدرج  ن »ت

ــكار  ت واالب ــي  االجتماع اإلدمــاج  عوامــل 

عــداد  ــي  ف ــك  وكذل ــال،  خي وال ــداع  واإلب

ــي  عوامــل إنعــاش وازدهــار التنــوع الثقاف

ــة  ــرب اللغ ــام، إذ تق ــر الس ــائل نش ووس

ــم  ه ل ــح  وتفت ــا  ه ب ــن  الناطقي ــن  ي ب األم 

ــي ظــل   ف
ً
ــواب الســعادة واالزدهــار معــا أب

مشــتركة... وتطلعــات  آفــاق 

عــن   
ً
فضــا األم،  اللغــة  ــدرج  ن وت

مــة  القّي العوامــل  عــداد  ــي  ف ــك،  ذل

ــى تحقيــق الهــدف املتمثــل  املســاعدة عل

ــع.  جمي لل ــد  جي ال ــم  ي التعل ــر  توفي ــي  ف

أن  اليونســكو  دراســات  ــت  ن ّي ب فقــد 

ــر اللغــة األم  ــس بلغــة أخــرى غي التدري

ــى  إل ــؤدي  وي ــم  التعل ــق  يعي املــدارس  ــي  ف

ــد  وتفي والفــوارق.  الفجــوات  تفاقــم 

ــأن  ــي هــذا الصــدد ب ــرات ف أحــدث التقدي

مــن  ــون  يعان ــم  العال ســكان  %40مــن 

ــي  الثنائ ــم  ي التعل ــؤدي  وي الوضــع.  هــذا 

ــى  ــم عل اللغــة أو املتعــدد اللغــات القائ

تيســير  ــى  إل األم  باللغــة  ــس  التدري

ــز  تعزي ــى  إل ــك  وكذل ــم،  التعل ــز  وتعزي

الشــعوب... ــن  ي ب حــوار  وال التفاهــم 

ــة كل اللغــات، وال  ــد مــن حماي فــا ب

عّد 
ُ
ســّيما لغات الشــعوب األصلية، إذ ت

حفــظ  وســائل  مــن  وســيلة  األم  اللغــة 

الســنة  أتاحــت  وقــد  والســام.  ــوع  التن

ــة،  ي األصل الشــعوب  للغــات  ــة  ي الدول

عــام  ــي  ف اليونســكو  ــا  ه ب ــت  احتفل ــي  ت ال

ــار  إلظه ــي  الدول جتمــع  امل حشــد   ،2019

ــوع«. التن ضــرورة 

ي  اســتراتيج ثقــل  اللغــات  ــر  ب تعت

املقومــات  مــن  ــي  فه للبشــرية، 

أساســية  ــزة  وركي ــة،  للهوي ــة  جوهري ال

ــي  االجتماع واالندمــاج  االتصــال  ــي  ف

ــرد  ـ
ُ

ــة، فبالنســبة للك ــم والتنمي والتعلي

ــة  محارب ــي  ف  
ً
ــا تاريخي  

ً
ظلمــا ــوا  عان

اللغــة  ولكــن  األم،  ــم  ه ولغت ــم  ه ثقافت

الرئيســيتين  ــا  ه جتي بله ــة  الكردي

خــال  والســوارنية(  ــة  )الكرمانجي

 
ً
ــورا ــهدت تط ــرة ش ــة األخي ــود الثاث العق

 
ً
ــدا متزاي  

ً
وتعلقــا  

ً
وانتشــارا  

ً
حوظــا مل

 
ً
قــراءة ــا  ه ب ــام  اإلمل توســع  ــث  حي ــا،  ه ب

األســر  ــب  أغل مســتوى  ــى  عل  
ً
ــة وكتاب

ــا  ه ب ــراف  االعت عــدم  رغــم  ــة،  الكردي

ــاث  ث ال ــدول  ال ــي  ف  
ً
ا رســمي واعتمادهــا 

ــاك  ــران( وإن كان هن ــا، ســوريا، إي )تركي

املتاحــة؛  والفــرص  التســهيات  بعــض 

ــدار  باقت ــة  الكردي اللغــة  ــت  دخل وقــد 

والوســائل  حافــة  والص اإلعــام  مجــال 

مــن  ــي  تعان ــت  زال ال  ــا  ه ولكن ــة،  الرقمي

ــدة. عدي ــق  وعوائ مشــاكل 

اإلدارة  قــرار  جــاء  آخــر  ــب  جان ومــن 

ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي للمناطــق  ــة  ي الذات

باللغــة  ــة  تعليمي مناهــج  باعتمــاد 

ــة  الدول ــج  مناه عــن   
ً
ــدال ب ــة  الكردي

معاهــد  ــاح  وافتت ــة  ي العرب باللغــة 

 
ً
ــدا مفي الكــردي  واألدب  للغــة  ــات  ي وكل

ــا، رغــم  ه ــم ب ــي نشــر اللغــة األم والتعل ف

ــٍة سياســية وواجــه  ــى خلفي ــه كان عل أن

بغطــاء  ــى  يحظ فــا  واســعة،  انتقــادات 

ــة،  الدول ــد  صعي ــى  عل وإداري  ــي  قانون

ــق الصــادرة عــن  ائ الوث ــل  قب
ُ
ت ــث ال  بحي

مناطــق  وجامعــات  ومعاهــد  مــدارس 

ــر ومؤسســات  ــدى دوائ ــة ل ي اإلدارة الذات

ضعــف  ــى  إل  
ً
إضافــة الســورية،  ــة  الدول

ــات  ــي واإلمكان ــكادر التدري�س ــج وال املناه

ــة. املطلوب

ــي  ال يســعنا بمناســبة اليــوم العالم

عشــاق  ــى  إل نتقــدم  أن   
ّ
إال األم  للغــة 

ــاب  ــّراء وكتَّ
ُ
ــة مــن طــاب وق اللغــة الكردي

ــم دوام  ه ــن ل ي ــي، متمن ان ه ت ــن بال ومهتمي

والنجــاح. التقــدم 

اليوم العاملي للغات األم ... تتمة
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حزب الوحـدة )يكيتي( وسياسة التخندق أو التمحور 

محمد علي كيال

ــرة  ي املث ــة  القضي هــذه  ــاول  ن ت ــل  قب

ــر  ب يعت مــن  ــدى  ل فقــط  ــس  ي ل جــدل  لل

ــدة  حــزب الوحـ  ل
ً
ا  سياســي

ً
نفســه خصمــا

ســوريا  ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط

ــي  ف ــة  حركــة الكردي ــي إطــار ال ف ــي(  )يكيت

ســوريا، وإنمــا لــدى بعــض رفــاق وأنصــار 

أن  ــا  علين  .
ً
أيضــا حــزب  ال ــر  وجماهي

ــن سياســيتين  ي ــاك قاعدت ــأن هن نتفــق ب

العمــل  ــات  ي بديه مــن  ــران  ب تعت ــن  ي ثابتت

ــة  جه ال عــن  النظــر  بغــض  ــي،  السيا�س

جــال، ســواًء كان  ــي هــذا امل ــي تعمــل ف ت ال

:
ً
دوال أو   

ً
ــا تكت أو   

ً
ــا حزب

توجــد  ال  ــي  السيا�س العمــل  ــي  ف  -

صداقــات  وال  ــة،  ت اب ث أو  دائمــة  عــداوات 

ــح  مصال ــاك  هن إنمــا  ــة،  ت اب ث أو  دائمــة 

رســم 
ُ
ت ــا  ه ضوئ ــى  عل ــة  ت اب وث دائمــة 

األصدقــاء  ــة  ه جب حــدد 
ُ
وت السياســات 

ى التحالفات السياســية  بن
ُ
واألعداء، وت

ــة.  معين ــٍة  ملرحل ــة  الضروري

أو  وتحالفــات  تخندقــات  ــاك  هن  -

ــة  موضوعي سياســية  اســتقطابات 

ــة  املوضوعي الظــروف  ــا  ه ب تتحكــم 

تخضــع  ــا  بمعظمه ــي  ت وال ــة،  ي والذات

أو  ــة  جغرافي أو  ــة  إيديولوجي ــر  ي ملعاي

مــن  غيرهــا  أو  ــة  ي آن سياســية  أهــداف 

ــدول  التقاطعــات السياســية )جامعــة ال

ــي،  خليج ال التعــاون  ــس  مجل ــة،  ي العرب

االتحــاد  ي،  اإلســام التعــاون  منظمــة 

ــخ(.   ال ــي...  االوروب االتحــاد  ــي،  االفريق

ــي  ف ــي(  )يكيت الوحــدة  اعتمــد حــزب 

ــن  ي هات ــى  عل ومواقفــه  سياســاته  رســم 

ــي تســعينيات  ــذ نشــأته ف ــن من ي القاعدت

ــث  حي هــذا،  ــا  يومن ــى  إل ــي  املا�س القــرن 

ــة  الكردي األحــزاب  ــع  جمي أن  ــى  عل أكــد 

شــقيقة  أحــزاب  ــي  ه والكردســتانية 

مشــروعة  أهــداف  أجــل  مــن  تناضــل 

ــا  ه ول الكردســتانية،  ا  ســاحته تخــص 

ا  اســلوبه ــار  اختي ــي  ف حــق  ال كامــل 

مــن  ــا  ه أقران مــع  بالتنســيق  ــي  النضال

الســاحة،  ــك  ل ت ــي  ف ــة  الكردي األطــر 

مــع  املنشــودة،  ــا  أهدافه ــق  لتحقي

ــاف  االخت مشــروعية  ــى  عل ــد  التأكي

الكــردي  ــت  البي ضمــن  والتناقــض 

تناقضــات  واعتبارهــا  ي  والكردســتان

ــى أهمية   عل
ً
ــرا حــزب كثي ــز ال

ّ
ــة؛ ورك ثانوي

ي  وضرورة التمسك بالتناقض الرئي�س

لكردســتان  ــة  الغاصب األنظمــة  مــع 

ــة  الثانوي التناقضــات  ــى  عل ــا  ه وتغليب

ــرات  املهات ــذ  ب ن وضــرورة  األخــرى، 

ي تجتاح الســاحة  وحمات التشــهير الت

ــٍن وآخــر.  ــن حي ي ــة والكردســتانية ب الكردي

انضــم  ــة  الرؤي هــذه  مــع   
ً
ــجاما وانس

ــي  الديمقراط ــف  »التحال ــى  إل حــزب  ال

األطــر  مــن  ــره  وغي ســوريا«  ــي  ف الكــردي 

السياســات  ــة  مواجه ــي  ف ــة  الكردي

ــي مارســها  ت ال ــة  الشــوفينية والعنصري

النظــام الســوري بحــق الشــعب الكــردي 

قامشــلو  انتفاضــة  بعــد   
ً
وخاصــة

ــل  ب فحســب  هــذا  ــس  ي ل 2004م.  عــام 

ــة  ألهمي  
ً
وإدراكا خطــر  بال  

ً
واستشــعارا

حــزب  ال ــى  تبن الكــردي  الصــف  وحــدة 

ــي  ف ــة«  الكردي ــة  املرجعي ــاء  ن »ب شــعار 

عــام  أواخــر  املنعقــد  ــع  الراب مؤتمــره 

ــل  ي لتذل ــة  حثيث  
ً
ــودا جه ــذل  وب 2001م. 

ــك  ل ت ــاء  ن ب مســار  ــق  تعي ــي  ت ال ــات  العقب

ــى  إل الزمــن؛  مــن  عقــٍد  ــة  ل طي ــة  املرجعي

 
ً
ــة مرحل ــا  ه بمجمل ســوريا  ــت  دخل أن 

ــي  ت ال ــورة«  ث »ال ـــ  ب ى  تســم ــت  كان ــدة  جدي

صاعــق  ــل  فتي ــى  إل بعــد  فيمــا  ــت  تحول

بفعــل  مدمــرة،  ــة  ي أهل حــرب  لتفجــر 

املدعــوم  ــي  السيا�س اإلســام  ــان  طغي

ــى املشــهد  ــات أخــرى عل ــا وجه مــن تركي

ــد  عي
ُ
ن أن   

ً
جــدا ــد  املفي مــن  ــا  هن العــام. 

ــؤات  التنب ــك  ل ت البعــض  أذهــان  ــى  إل

ــا  ه ب اســتفرد  ــي  ت ال ــر  حاذي خــاوف وامل وامل

ــه  في ــرون  ي الكث كان  وقــٍت  ــي  ف حــزب  ال

ــا  هن ــة  وهمي انتصــارات  ــف  خل ــون  يلهث

ــب  ــاك ويتقاســمون املكاســب واملرات وهن

ــك:  ل حــزب ت . ومــن أهــم مواقــف ال
ً
ســلفا

اســتخدام  استســهال  ــة  مغب  -1

ــري  جماهي حــراك ال الســاح وعســكرة ال

ــي  الديمقراط ــر  ي التغي ــى  إل ــادف  ه ال

النظــام  ــة  ي ن وب ســلوك  ــي  ف ي  الســلم

ــادة  قي ــي  ف الواحــد  حــزب  ال وسياســات 

جتمــع.  وامل ــة  الدول

اإلســام  ســيطرة  خطــورة   -2

االخــوان  جماعــة  وخاصــة  ــي  السيا�س

ــي  ف ئ  ســي ــجل  س ــا  ه ل ــي  ت ال املســلمين 

ــى املشــهد  ــف واإلرهــاب، عل مجــال العن

ي.  الشــعب حــراك  لل العــام  ــي  السيا�س

التاعــب  أو  املســاس  خطــورة   -3

العــام.  ــي  جتمع امل ــي  األهل بالســلم 

ــى  4- خطــورة االعتمــاد والرهــان عل

البراقــة  بالشــعارات  ــوق  والوث خــارج،  ال

 
ً
وخاصــة ــاك،  وهن ــا  هن ــق  تطل ــي  ت ال

ــا  ه ــي ل ت ــا ال جــارة الشــمالية تركي ــى ال عل

ســوريا. ــي   ف ــدة  جدي قديمــة-  أطمــاع 

النظــام  ــأن  ب االعتقــاد  خطــورة   -5

ــى  عل حــزب  ال ــد  وتأكي محــال،  ال  راحــل 

ــى  ــل ســاذج ال يعتمــد عل ي أن هكــذا تحل

ســوريا  ملوقــع  حيحــة  ص ــة  واقعي قــراءة 

ــز عــن غيرهــا مــن  وطبيعــة نظامــه املتماي

املنطقــة.  دول 

ــع ملنشــورات  ــى أي متاب ــى عل ال ُيخف

ــه وتصريحــات  ات ــة وبيان حــزب الدوري ال

ــل  أوائ مــن  ــدة«  »الوحـ ــأن  ب ســكرتيره، 

ــأن  ب مبكــر  وقــٍت  ــي  وف ــوا  ن أعل ــن  الذي

مســارها  عــن  انحرفــت  قــد  ــورة  ث ال

ــري  جماهي ال ــا  ه مضمون وفقــدت 

ــا  ه ب مطال عــن  وابتعــدت  ــي  الديمقراط

تخــدم  أداة  ــى  إل ــت  وتحول ــة،  العادل

ــة  التركي وخاصــة  ــة  خارجي ــدات  أجن

ــى  عل حــزب  ال أكــد  ــه  ي عل ــاًء  ن وب ــا،  ه من

ا  ســوري ــا  ه ب تمــرُّ  ــي  ت ال ــة  املرحل خطــورة 

بشــكل  الكــردي  والشــعب  عــام  بشــكل 

حفــاظ  ال ضــرورة  ــى  عل ــز 
َّ

فرك خــاص، 

حــرب  ال ــي  ف الكــردي  ــاد  حي ال ــى  عل

مــع  ــزالق  االن وعــدم  القــذرة،  ــة  ي الداخل

أن  ــدأ  مب وفــق  اآلخــر،  ضــد  طــرف  أي 

ــار  خي ــر ال ا يمــرُّ عب ــي ســوري حــل األزمــة ف

ــار  خي ــس  ي ول ي  الســلم ــي  السيا�س

ــى   عل
ً
ــف املضــاد، مشــددا ــف والعن العن

ــك  ــة وذل ــة املناطــق الكردي ــة حماي أهمي

األطــراف  ــن  ي ب والتاحــم  ــف  بالتكات

ــي  ــى الســلم األهل حفــاظ عل ــة وال الكردي

كمــا  ــة؛  البيني خافــات  ال ــذ  ب ون ــا،  ه في

ــة مــن مخططــات  ر األطــراف الكردي
َّ

حــذ

الكــردي،  للشــعب  ــة  ي العدائ ــا  تركي

حركــة  »ال حــزب  ــف  تحال بعــد   
ً
وخاصــة

ــة MHP« العنصــري مــع »حــزب  القومي

املعــروف   »AKP ــة  والتنمي ــة  العدال

السياســية  اإلســامية  ــه  بتوجهات

إخــوان  تنظيمــات  يقــود  ــذي  وال

حــزب  دق  ــث  حي ــة،  العاملي املســلمين 

ــذي هــدد  ال خطــر  ناقــوس ال ــدة«  »الوحـ

الشــمال  ــي  ف الكــردي  الوجــود  زال  وال 

ــف البغيــض  حل الســوري نتيجــة ذاك ال

ــن  الدفي العــداء  ــن يجمعهمــا  ــن طرفي ي ب

ــي وقــٍت  ــكل مــا هــو كــردي وأينمــا كان. ف ل

ــة  الكردي األطــراف  معظــم  ــه  في كان 

ــدأت  ب أن  ــى  إل أخــرى؛  بأمــور   
ً
مشــغولة

املســلمين  اإلخــوان  ــي  ي إرهاب مــع  ــا  تركي

ــة  ي بعمل أخــرى  ــة  ي وميليشــيات راديكال

ــى  ــن- أق�س ــة عفري ــى منطق ــدوان عل الع

ــع  ــي الرب ــا ف ه شــمال غــرب ســوريا واحتال

ــا  ه ي األول مــن عــام 2018م، وشــردت أهال

ــت  ن
َّ
ووط ــن،  ي ي األصل الســكان  ــرد-  ـ

ُ
الك

املرتزقــة  حين  املســل ــل  عوائ ــزال  ت وال 

ــاف  وأري الغوطــة  مــن  واملســتقدمين 

ــا، ومن  ه حمــص وحمــاه وإدلــب وحلــب في

ــن  العي ــه/رأس  ي كان ســري  ــال  احت ــم  ث

 
ً
ــا ح ــح واض ــض... أصب ي/تل أبي ــب ــري س وك

ــارى  الغي ــرد  ـ
ُ

الك مــن  ــي  والدان ــي  للقا�س

ــع  ــي ســوريا بجمي ــأن الشــعب الكــردي ف ب

ــه  ــف فعاليات ــية ومختل ــه السياس أحزاب

حــزب  فقــط  ــس  ي ول ــة  جتمعي امل

قــد  ــن-  املتوهمي باســتثناء  »الوحــدة«- 

حــور املعــادي لسياســات  ــي امل ف ــدق  تخن

بحكــم  املســلمين  واإلخــوان  ــا  تركي

ــدق  تخن أي  ــه،  ي عل مفــروض  واقــع  أمــر 

ــرص،  قب ــان،  )اليون يضــم  محــور  ــي  ف

الســعودية،  اإلمــارات،  مصــر،  ــا،  ي أرمين

ــراٍف  ــض أط ــا،  بع ــن ليبي ــر م ــزء األكب ج ال

ــة  التركي األحــزاب  ــع  وجمي ــة(  ي أوروب

ــي تعــارض  ت ــة والكردســتانية ال والكردي

واإلســام  ــه  وحزب أردوغــان  سياســات 

ــي املنطقــة، هــذا مــا تفرضــه  ــي ف السيا�س

ــاره  اخت  
ً
ــارا خي ــس  ي ول ــة  الراهن ــة  املرحل

ــأي شــكٍل  ب ــي  ــي ســوريا، وال يعن ف ــرد  ـ
ُ

الك

ــى  عل األطــراف  هــذه  ــأن  ب األشــكال  مــن 

هــو  ــل  ب ــم،  ه بين فيمــا  ــي  سيا�س توافــق 

بمجــرد  ــواه  محت يفقــد  ــي  مرحل التقــاء 

ــي  ه وهــذه  املشــترك،  جامــع  ال زوال 

ــاء التحالفــات  ن ــي ب القاعــدة األساســية ف

ــات. ه جب ال أو 

/الدانمارك
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ــه، وال  ــرء مــن لغت ــى امل ــس أعــّز عل ي ل

ــا  ه ب ــي  ت ال ــى  األول األم  كلمــات  مــن  ــى  أغل

ــة  ــدفء والطمأنين ــه ال ــه، ومنحت هدهدت

ــك  ذل ومــع  ــة.  العاطفي ــه  ت وكينون

عشــرات  ــن  متأخري األلســنيون  ــه  نب ت

أشــرس  مــن  واحــدة  أن  ــى  إل الســنين، 

ــدول  ال ا  ه تشــن ــي  ت ال البشــرية  حــروب  ال

اللغــات  تســتهدف  ــي  ت ال ــي  ه النافــذة 

ــا مــن أجــل التحكــم  ه ــة، حــد قتل ي حل امل

ــك  الفت مــن  أســهل  ــس  ي فل والســيطرة. 

لســانها،  ــا  ه من ــحب  يس أن  بعــد  بأمــة 

ــا  ه بلغت النطــق  عــن  ــا  أفواهه وتخــرس 

ــزال  ي ال  ــر  جزائ ال ــال  مث كان  وإذا  األم. 

أجــل  مــن  ــا  ه ونضال األذهــان  ــي  ف  
ً
ــا ماث

 
ً
ودوال ــد  الهن فــإن  ــا،  ه عربيت اســتعادة 

ــة  تعددي اســتغلت  ــدة،  عدي ــة  أفريقي

ــا،  ه ي عل واحــدة  لغــة  لفــرض  ــا  ه لغات

ــزال  ت ال  ــر،  والتطوي ــد  التوحي جــة  بح

ــي  ــا طعنــت ف ــا نازفــة، وتشــعر بأنه جراحه

ــى  ــر عل  تعث
ً
ــدا ــش جي ــن تفت ــا. وحي ه ت هوي

أســوأ. نمــاذج 

االســتعمارية  ــدول  ال أن  املفارقــة 

األمــم  ــى  عل ــت  جن ــي  ت ال ــرى  الكب

ــي  ت ال نفســها  ــي  ه املســتضعفة، 

ــوم  ي ال ــا  ه باحثي ــر  ضمي يســتيقظ 

ــة.  ل مبلب ألســن  مــن  ــى  تبق ــا  م إلنقــاذ 

واســعة  ــة  حمل اليونيســكو  وتقــود 

ــة  ي األصل اللغــات  ــي  ف ــن  متخصصي مــع 

ســبعة  ــت  أحصي أن  بعــد  للشــعوب، 

آالف لغة حول العالم، عرف أن واحدة 

أســبوعين،  كل  تنقــرض  ــا  ه بين مــن 

ــر خســارة  ــا يعتب ــر، وهــو م ــا اندث ــاء م إلحي

ــة فائقــة.  ــدد بعناي فادحــة، وإحاطــة امله

اعتمــد  قــد  إســرائيل  ــام  قي كان  ــا  ومل

اللغــة  ــاء  إحي ــى  عل ــي  أسا�س بشــكل 

ــب،  ــا مــن الكت ــة وإخراجه ــة امليت العبري

فــإن  ــة،  ــي جث ف ــروح  ال فيمــا يشــبه نفــخ 

ــة  ــى هــذه التجرب ــي ترتبــت عل ــج الت النتائ

اســتعادة  ــى  عل ــد  بالتأكي ــجعت  ش

ــد،  ــى األب ــت وإل ــا دفن ه لغــات كان يظــن أن

ــة  جاري ــا  ه وإعادت قبورهــا،  مــن  بنبشــها 

األلســن. ــى  عل

عــدة  ــذ  من ــس  أطل إصــدار  ــم  وت

يرســم  ــه،  ث تحدي يعــاد  ســنوات، 

ــع تمددهــا  ــة هــذه اللغــات، ويتاب جغرافي

ــب  ــا مــن كث ه ت ــع حيوي وانكماشــها، ويتاب

يصعــب  بســرعة  ــا  بعضه فقــد  خشــية 

ــا. تداركه

ــرف  ت ال ــاب  ب مــن  ــس  ي ل هــذا  كل 

ــي  ه لغــة  كل  ــأن  ب ــن  ليقي ــل  ب ــي،  العلم

 ،
ً
ــا ــة تمام ــدة كالبصم ــانية فري ــروة إنس ث

ــاة  حي ــة وتصــور لل ــة ذهني ــا مــرآة لبني ه ألن

ــه  ي إل ــاج  تحت ــذي  ال خــاص  ال ــاه  غن ــه  ل

وتوســيع  ــا،  مداركه ــة  لتنمي البشــرية 

تنظمــه  ــذي  ال االحتفــال  ومــا  ــا.  أفقه

حــادي  ال ــي  ف ســنة  كل  اليونيســكو 

إال  ــي،  حال ال الشــهر  مــن  والعشــرين 

ــى  ــجيع عل ــود هــؤالء، وتش جه مســاندة ل

ــى  حت ــم،  ي التعل ــي  ف األم  اللغــات  ــي  تبن

ــة  ــي حــال وجــود لغــة أخــرى. فالتعددي ف

ــذ لغــة مــن أجــل  ب ــس ن ي ــي األســاس، ول ه

أو  ــة  تجاري لقيمــة  بأخــرى،  ــق  التعل

مدارســنا. ــي  ف يحــدث  كمــا  ــة،  مهني

مــن  ــا  ن أطفال يكــون  أن  ــى  ويخ�س

ــم،  العال ــي  ف التامــذة  نصــف  ــن  ي ب

اليونيســكو،  شــفقة  ــرون  ي ث ي ــن  الذي

ال  بلغــة  ــم  تعليمه يتلقــون  ــم  ه ألن

ــا.  ه تحدث يســتطيعون  أو  ــا،  ه يفهمون

اإلنقــاذ،  بحمــات  مســتهدفون  وهــؤالء 

ــم  ي التعل ــي  ف ــل  بخل محكومــون  ــم  ه ألن

ــة  املرحل ــى  إل ــم  ه وصول مــع  ــي  ينق�س ال 

. ــة معي جا ل ا

ــط  ترب ــة،  ث حدي ال فالدراســات 

األم  لغــة  إهمــال  ــن  ي ب عضــوي  بشــكل 

ــي،  النف�س ــن  التكوي أســاس  ــي  ه ــي  ت ال

ــي الصــور  ــة ف خل ــا مــن خل ه ــج عن ــا ينت وم

ــات  ــد اإلنســان، واضطراب ــة عن العاطفي

ــق  ــم، كمــا قصــور األمــم عــن تحقي التعل

ــال  اإلقب وعــدم  ــة،  ي الذات ــة  التنمي

ــوع  التن مــع  ــة  ي بإيجاب ــي  التعاط ــى  عل

ــت  فأن ــف.  ختل امل واآلخــر  ــة،  والتعددي

ــدأ معركــة العمــر برفــض جــزء  ب ت ــن  حي

ــف  ــك، وصــراع مــع لســانك، فكي مــن ذات

ــرك. غي مــع  ــح  تتصال أن  ــك  ل

ــي  العالم ــوم  ي ال ــة  قضي ــي  ف ــر  ي املث

مــن  ــادرة  بمب أقــر  ــه  أن األم،  للغــة 

مــن  ســنة  عشــرين  ــل  قب ــش  بنغادي

ــر  ي ث ت ــي  ت ال ــة  الدول ــت  كان ــا  يومه ــوم.  ي ال

وتصــارع  معدومــة  ــم،  العال شــفقة 

أجــل  مــن  خاصــة  ــات،  ه جب ال كل  ــى  عل

فــكان  ــة.  ي البنغال باللغــة  ــراف  االعت

هــذه   .
ً
ــا عاملي صــار  ــذي  ال ــا  اقتراحه

ال  ــة  لدول ــذاك،  حين ــة  اللغوي ــة  األولوي

ــي  ــت ف ــا كان ه ــه رمــق أبنائ تجــد مــا تســد ب

ــي  ت ال والغــذاء  ــم  ي التعل برامــج  ــا.  ه مكان

القــرن  مــن  ــر  العقــد األخي ــذ  طبقــت من

ــى  عل البرامــج  ــح  أنج مــن  ــي  ه ــي،  املا�س

رفــع  ــى  عل ــا  ه قدرت ــث  حي مــن  اإلطــاق، 

ــج  النتائ وطبيعــة  ــن،  املتعلمي نســبة 

ــم. تخرجه بعــد  ــا  ه يحصدون ــي  ت ال

ــه  في ــت  كان ــذي  ال الوقــت  ــي  فف

ــا،  ه لغت أجــل  مــن  تحــارب  ــش  بنغادي

ــكل مــا أوتيــت  ــة تكافــح ب ي كانــت دول عرب

ــى  عل ــة  اإلنجليزي ــب 
ّ
لتغل قــوة،  مــن 

األم  اللغــة  ــاد  اضطه ووصــل  ــة،  ي العرب

ــا  ه إجادت مــن  األطفــال  حرمــان  حــد  ــى  إل

ــد  عن ــأة  والتأت للعثمــة   
ً
ــا ب نه ــم  وتركه

ــد  ــم. هــذا مقــرون عن ه ــر عــن ذوات ي التعب

ــى  إل حاجــة  ال ــاد  بازدي النفــس  علمــاء 

ــن  ــور األلس ــن قص ــض ع ــف للتعوي العن

جزهــا. وع

ــخر  يس ــزال  ي ال  العــرب  مــن  ــن  مل

املعوقــات،  كل  فرغــم  ــش،  بنغادي مــن 

 8 يقــارب  ــا  م ــى  إل النمــو  نســبة  ــت  وصل

ــة  ــي املائ ــى 10 ف  إل
ً
 جــدا

ً
ــا ب ــة، وقري ــي املائ ف

ــر  ب اعت ــذي  ال ــد  ل الب هــذا  ــة  حكاي ــت  ات وب

قصــة  ــم  العال دول  أفقــر  مــن   
ً
ــا طوي

أمــة متمســكة  ــت  تمكن ــذى.  تحت نجــاح 

ـــ160  ب ــض  ه ن ت أن  مــن  ــا  ه ت وهوي ــا  ه بلغت

حضيــض  ــي  ف ــوا  كان نســمة  ــون  ي مل

إدارة  ــي  ف ــان  لبن فشــل  بينمــا  حاجــة،  ال

ــكاد يشــكلون  ال ــخص، ب ــن ش ي أربعــة ماي

ــاد  ب ال ــك  ل ت ــي  ف ــرة  صغي منطقــة  تعــداد 

. ــة لقصي ا

ــة  حكاي ال كل  اللغــة  ليســت 

ــي  ت ال باللغــة  ــزاز  االعت لكــن  ــد،  بالتأكي

ــى مــدى  ــي االنتمــاء، مؤشــر عل ــي أصــل ف ه

ــن  ي ب وفــرق  ــا.  ه بانتمائ األمــم  تمســك 

وســهول  صناعــة،  ــواة  ن ــه  ل تكــون  ــد  ل ب

ــا  ه ــا كل ه ــال خضــراء، يحول ــة، وجب زراعي

ــات  ــة بالفيضان ــاء، وأرض ممتحن ــى هب إل

بمــا  ــل  املث ويضــرب  جاعــات،  وامل

ــى مصنــع  ــا مــن كــوارث تتحــول إل يجتاحه

ــم. العال ــس  ملاب خــم  ض

ــي  عراق ي  يشــته أن  ــم  املؤل مــن 

 - ــن  آخري نعــدد  ال  ــي  ك  - ــي  لبنان أو 

، رغم كل ما توفر لشــعوب 
ً
بنغاديشــيا

مــن  ــوم،  ي ال حضيــض  ال ــي  ف ــة،  ي عرب

أيضــا،  املفــرح  مــن  لكــن  ــة.  ذهبي فــرص 

 
ً
ا ، أن ترى شــعوب

ً
ــجع جدا ال، بل من املش

مــن  ــزاز  واالعت الكــد  بفعــل  ــت  تمكن

ــا،  ــة والتكنولوجي حداث حــاق بركــب ال الل

ــى  تبق أن  يمكــن  كان  ــا  ه معوقات أن  مــع 

ــة. ل مقب ــة  ل طوي ــرات  لفت ــة  ي كارث

ــوم اللغــة األم  ي ــش أطلقــت  بنغادي

ــرى  ــذي يفتــرض أن ي ــاه ال وكان لهــذا معن

ــي  ف ــرون  ي ــون  يزال ال  ممــن  ــة  ثاقب ــن  بعي

ــم والفرنســية منجــاة  ه ت ــة ضال اإلنجليزي

ــن. ي ــي ضــال مب ــم، فــإذا هــم ف ه لطبقيت

جامعــة  »ال ــي  ف أســتاذة   *

ــة  ّي العرب »اللغــة  قســم  ــة«،  ّي اللبنان

ــدة  ــي جري ــة ف ــة وكاتب حافّي ــا«، ص وآدابه
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املســتقبل  ا  ســوري حــزب  ــم 
َّ
نظ

ــة  ن مدي ــي  ف ــي  سيا�س حــواري  ــدى  منت
ي، يوم 13 شباط، حضره ممثلو  كوبان
ــات  ي فعال وعــن  سياســية  أطــراف 
ــدٍد  ــة، وع ــي واإلدارة الذاتي ــع مدن مجتم

واملســتقلين. ــن  املثقفي مــن 
ــم  ــا إبراهي ــة ألقاه ــة االفتتاحي كلم
حــزب  ل املشــترك  ــس  ي الرئ قفطــان 
ــي  ف ــت  وألقي املســتقبل،  ا  ســوري
حــوار  )ال محاضــرات  ــاث  ث ــدى  املنت
الصــف-  ووحــدة  الكــردي  الكــردي 
عمــر   – الدســتور  باقــر،  فرهــاد 
ــم-  العال ــي  ف حكــم  ال أنظمــة  ــي،  عط
ــاك عشــرات  ــي(. وكان هن شــاهين العل
ــة  مداخل ــا  ه بين مــن  املداخــات، 
ــة  الهيئ ــو عضــو  ــى كن ــي مو�س للمحام
ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل ــة  القيادي
»الوحــدة«  حــزب  أن  ــى  عل أكــد  ــذي  ال
ــى  إل  

ً
ــا ه منب ــي،  السيا�س حــل  بال آمــن 

ــل  تحوي ــد  عن للســوريين  جــرى  مــا 
العســكرة  ــى  إل الســلمية  مــن  ــم  ه ثورت
ــدء  وب ــى،  األول األشــهر  بعــد  ح  والتســل
ــي  ــة والتدخــل اإلقليم حــرب الداخلي ال
ــى  عل الرهــان  أّن  ــى  إل  

ً
مشــيرا ــي،  والدول

ــق   والزال، والطري
ً
خــارج كان خاســرا ال

ــر انعقــاد  حــل يمكــن أن يكــون عب ــى ال إل
أن  ــث  بحي شــامل،  ــي  وطن مؤتمــر 
حقــوق  الســوري  الدســتور  يكفــل 
حقــوق  ــا  ه بين مــن  ــات،  املكون ــع  جمي
ــة  ــة الكردي ــدون حــل القضي ــرد, فب ـ

ُ
الك

ــي  ف اســتقرار  أو  حــل  ــاك  هن يكــون  ــن  ل
ــادرة  مب دعــم  ــى  عل أكــد  كمــا  ا.  ســوري
أجــل  مــن  ــدي،  عب ــوم  مظل ــرال  جن ال
ــف  مختل ــن  ي ب ــي  السيا�س التفاهــم 
ــة. الكردي السياســية  حركــة  ال أطــراف 

ي
�ف ي كو�ب

ف
منتدى حواري �
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لقاءين بين »الوحـدة« والديمقراطي الكردستاني )حدك(- إيران

ــي  الديمقراط حــزب  ال مــن  وفــٌد  زار 

ــران ضــم )كاك  ي )حــدك(- إي الكردســتان

ــل  وممث ــة  القيادي ــة  الهيئ عضــو  ــد  خال

عضــو  ناصــر  كاك  ــر،  ي هول ــي  ف حــزب  ال

ــب حــزب  ــي 18 شــباط، مكت ــة(، ف ي املمثل

وكان  ــر،  ي هول ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  )مح اســتقباله  ــي  ف

محمــد  محمــود  ــدة«،  »الوحـ ســكرتير 

ــل  وممث السياســية  ــة  جن الل عضــو 

العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل ــي  ف حــزب  ال

املنظمــة،  مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي

املنظمــة(. ــادة  قي عضــو  ــوزان  ب ــح  صال

ــتجدة  ــاع املس ــان األوض ــث الطرف بح

ــرد  ـ
ُ

ــه الك ي ــي عمــوم كردســتان ومــا يعان ف

ــران وســوريا جــراء سياســة التنكــر  ــي إي ف

ي الفــج  ــم والتعامــل االســتثنائ حقوقه ل

ي االهتمــام  ــم، ممــا يســتدع مــع مناطقه

ــي  ف الكــردي  الصــف  ــد  بتوحي جــاد  ال

كل  ــد  صعي ــى  وعل كردســتان،  عمــوم 

ــة  ــرام خصوصي ــع احت ــدة، م ــى ح ــزء عل ج

األخــرى. األجــزاء 

ــي  آل شــيخ  أكــد  آخــر  ــب  جان ومــن 

ــت  ات ب ا  ســوري ــي  ف ــة  الكردي ــة  القضي أن 

ــل مراكــز  ــي، مــن قب ــى باهتمــام دول تحظ

ــي  والدول ــي  واألمريك ــي  األوروب القــرار 

ــه  من االســتفادة  ــب  يتطل ممــا  العــام، 

وإدراك. ــي  بوع

وصباح األربعاء 26 شباط، زار وفٌد 

ــن شــيخ  ــي الدي ــدة« ضــم )مح مــن »الوحـ

ــى،  ــس مصطف وي ــي، محمــود محمــد،  آل

ــي  ــب السيا�س ــوزان(، مقــّر املكت ــح ب صال

ــة كويســنجق بإقليــم  ــي مدين ـــ )حــدك( ف ل

ــي اســتقباله  كردســتان العــراق، وكان ف

ــد  حــزب خال كل مــن الســكرتير العــام لل

ــب  ائ ن ــودي  مول ــى  ومصطف ــزي  عزي

ــة  جن الل عضــو  ــي  داغ ــي  وعل الســكرتير 

ــي  ف كادر  ي  نســرت وكــورش  ــة  املركزي

)حــدك(.

ــر،  ــود والتقدي ــارات ال ــادل عب ب ــد ت بع

املســتجدات  آخــر  ــان  ب جان ال تباحــث 

عــام  بشــكل  املنطقــة  ــي  ف واألحــداث 

ي  والكردســتان الكــردي  والوضــع 

ــة  ي الدول والتدخــات  خــاص،  بشــكل 

ــات  والتحدي املنطقــة،  ــي  ف ــة  واالقليمي

ــم  ت وقــد   .
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك تواجــه  ــي  ت ال

ــرد  ـ
ُ

الك وقــوف  ضــرورة  ــى  عل ــد  التأكي

ــات،  التحدي ــك  ل ت ــة   ملواجه
ً
 واحــدا

ً
صفــا

ــة  ــه املســألة الكردي ــي وقــٍت أصبحــت في ف

دحــّر  بعــد  ســيما  وال  ــة،  عاملي ــة  قضي

ــي  العالم ــي  اإلرهاب »داعــش«  ــم  تنظي

ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات  ــد  ي ــى  عل

العــراق  ــي  ف أخــرى  وقــوى  والبيشــمركة 

ــدة«  »الوحـ وفــد  زار  كمــا  ا.  وســوري

ــا  حاي ض لشــهداء  ــة  التذكاري النصــب 

ملقــّر  ــي  اإليران ــي  الصاروخ القصــف 

ي 8 أيلول من عام 2018 والذي  )حدك( ف

الشــهداء  مــن  العشــرات  ــه  حيت ض راح 

وكــوادر،  ــن  ي قيادي مــن  ــى  جرح وال

ــجل  ــي س ف ــي رســالة  آل بينمــا دّون شــيخ 

ــى  ــير عل ــهداء الس  الش
ً
ــدا ــن عاه خالدي ال

. هــم خطا

و  ــدة«  )»الوحـ ــان  ب جان ال أكــد 

ــى االســتمرار  ــن عل ــي اللقاءي ف »حــدك«( 

ــا  مل ــة  ي الثنائ والعاقــات  التواصــل  ــي  ف

.
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك حــة  مصل ــه  في

تهنئة »االتحاد الوطني الكردستاني« بنجاح مؤتمره الرابع وانتخاب رئاسته المشتركة

لاتحــاد  ــع  الراب املؤتمــر  انعقــد 

العــراق،   -YNK ي  الكردســتان ــي  الوطن

2019م،  األول  ــون  كان  21 الســبت  ــوم  ي

خمســة  بمدينة الســليمانية، واســتمر ل

، والذي 
ً
ا  قيادي

ً
أيام، لنبثق عنه مجلسا

والرئاســة  ــه  هيئات بعــد  فيمــا  انتخــب 

الســيدين  »االتحــاد«  حــزب  ل املشــتركة 

ــي(،  ــي و بافــل طالبان )الهــور شــيخ جنك

ــي الكــردي  ــف الوطن وقــد أرســل التحال

ــي  ل ي فيمــا  ــة،  نئ ته رســالة  ســوريا  ــي  ف

: ــا نصه

ــة  املناضل املشــتركة  الرئاســة 

… ي  الكردســتان ــي  الوطن لالتحــاد 

ــي  الوطن االتحــاد  ــادة  قي

… ي  الكردســتان

تحية رفاقية …

ــي  الوطن ــف  التحال ــي  ف ــا  تلقين

 )Hevbendî( ا  ســوري ــي  ف الكــوردي 

الرئاســة  انتخــاب  ــر  ي كب ــاٍح  ي بارت

ــع  الراب املؤتمــر  ونجــاح  املشــتركة 

 
ً
ــازا ــكل انج ــذي يش ــقيق, ال ــم الش حزبك ل

ي,  ــي الكردســتان  لاتحــاد الوطن
ً
ــا تاريخي

ــخت  ــث خــرج بقــرارات مســؤولة رس حي

ــذي  ال ــي  والقوم ــي  الوطن ــج  النه ــه  في

”مــام  الراحــل  ــس  ي الرئ ــه  لبنات وضــع 

ــادة  ــأن تواصــل القي ب ــا أمــل  ن جــال” وكل

ــج  النه ــى  عل الســير  حزبكــم  ل ــدة  جدي ال

ــه. ذات

ــي الكــوردي  ــف الوطن ــي التحال ــا ف ن إن

ــذي  ــي الوقــت ال ا )Hevbendî( ف ــي ســوري ف

ــة  ــادة املنبثق ــا للقي ــن دعمن ــه ع ــر في نعب

ــى ترســيخ  إل ــع  نتطل ــع  الراب املؤتمــر  عــن 

االتحــاد  ــن  ي وب ــا  ن بين األخــوة  ــم  دعائ

يخــدم  بمــا  ي  الكردســتان ــي  الوطن

. شــعبنا  ــح  مصال

مع فائق التقدير واالحترام

ي 20 شباط 2020 قامشلو ف

الهيئة الرئاسية

ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  للتحال

)Hevbendî( ســوريا 

ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح أرســل  كمــا 

ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير 

ــة باللغــة  ــي ســوريا رســالة تهنئ الكــردي ف

ــزب  ــكات ح ــن تبري ــا ع ه ــر في ــة، عبَّ الكردي

»االتحــاد«  مؤتمــر  لنجــاح  ــدة«  »الوحـ

 
ً
مؤكــدا املشــتركة،  رئاســته  وانتخــاب 

ــي  ــى أن نضــال وكفــاح االتحــاد الوطن عل

ــح  مصال عــن  ودفاعــه  ي  الكردســتان

ــا بشــكٍل  ه ي املناطــق الكردســتانية وأهال

عــام  بشــكل  العــراق  ــي  وأهال خــاص 

ــر،  وتقدي ــرام  احت وموضــع  ــي  تاريخ

ــق. والتوفي النجــاح  ــه  ل  
ً
ــا متمني
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لقاءات بين »الوحـدة« و »كادحي كردستان«
حــزب  مــن  وفــٌد  زار  شــباط،   2 ــي  ف

ــب  املكت مقــّر  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

كردســتان  ــي  كادح حــزب  ل ــي  السيا�س

ــي  ف كردســتان(  ي  )زحمتكيشــان

ــل، ضــم )محمــود محمــد  ي العاصمــة أرب

ــس  وي ــم،  ي اإلقل ــي  ف حــزب  ال ــل  ممث

واســتقبل  ــوزان(،  ب ــح  صال  ، ــى  مصطف

ــس  جل ــس امل ي ــل بهمــن حســين رئ مــن قب

كردســتان  ــي  كادح حــزب  ل العــام 

ــي  ــب السيا�س ــو املكت ــادر عض ــس ق وبيك

وكاكا  العاقــات  ــب  مكت ومســؤول 

ــس العــام وطــه  جل رش رســول عضــو امل

ــث  حي العاقــات؛  ــب  مكت عضــو  ــز  عزي

ــي بمناســبة  ان ه ت ــف ال قــّدم الوفــد الضي

حــزب. لل العــام  املؤتمــر  انعقــاد 

ــي  ــي 12 شــباط، زار وفــٌد مــن »كادح وف

ي(  كردستان« مقّر حزب الوحدة )يكيت

ــب  ائ ن ــد  خال )ســعد  ضــم  ــر،  ي هول ــي  ف

ســوما  قــادر،  بيكــس  حــزب،  ال ســكرتير 

ــس  جل ــي و كاكارش رســول أعضــاء امل عل

ــن  ــي الدي العــام(، واســتقبل مــن قبــل مح

ــدة«  ومحمــود  ــي ســكرتير »الوحـ شــيخ آل

ــح  صال و  ــى  مصطف ــس  وي و  محمــد 

ــوزان. ب

آخــر  وفــٌد  فــزار  شــباط،   15 ــي  ف ــا  أم

برئاســة  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن 

ــي  كادح  « مقــّر  ــي،  آل شــيخ  ســكرتيره 

ي اســتقباله الســادة  كردســتان«، وكان ف

ــه  جلــس العــام، ب )بهمــن حســين رئيــس امل

حــزب، وأعضــاء  ــن عبــد هللا ســكرتير ال ي ل

العــام(. ــس  جل امل ــي  ف

اللقــاءات  ــك  ل ت ــي  ف ــث  حدي ال تركــز 

املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن األوضــاع  حــول 

الكــردي  والوضــع  عــام  بشــكل 

خــاص،  بشــكل  ي  والكردســتان

ــة  الكردي حركــة  لل السياســية  واألزمــة 

ــة  الصعب واألوضــاع  والكردســتانية، 

ــن ،  ــي مناطــق ) عفري ــي يعيشــها أهال ت ال

ــل  ــي ظ ــا ف ي( وغيره ــري ســب ــريكانيه، ك س

ــه. ــي وممارســات مرتزقت ــال الترك االحت

ضــرورة  ــى  عل ــان  ب جان ال أكــد  كمــا 

األطــراف  ــن  ي ب والتعــاون  التواصــل 

يخــدم  بمــا  والكردســتانية،  ــة  الكردي

ــي كل جــزء  ف حــة الشــعب الكــردي  مصل

ــة األجــزاء األخــرى  ــرام خصوصي مــع احت

تدخــل. دون 

ى  ــان عل جانب ومــن جانــب آخــر أكــد ال

ــا  أطلقه ــي  ت ال ــادرة  املب ومســاندة  دعــم 

ــي لترتيــب البيــت  ان ــوم كوب ــرال مظل جن ال

الظــروف  ظــل  ــي  ف ســوريا،  ــي  ف الكــردي 

ــة  القضي ــا  ه ب تمــّر  ــي  ت ال ــة  ب العصي

ســوريا. ــي  ف ــة  الكردي

مشــاركة  ــي  آل شــيخ  ثمــن  وقــد 

النشــاطات  ــي  ف كردســتان«  ــي  »كادح

ــات  ــن اعتصام ــر م ي ــي هول ــت ف ــي أقيم الت

ــرد  ـ
ُ

ــرع لدعــم ومســاندة الك وحمــات التب

ســوريا. ــي  ف

ــق  تعمي ــى  عل ــان  ب جان ال وشــدد 

أوســع  أفــاٍق  نحــو  العاقــات  أواصــر 

. رحــب وأ

لقاٌء بين »الوحـدة« و »االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني«
ــٌد  ــن 10 شــباط، زار وف ي ن ــاح اإلث صب

برئاســة  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن 

مقــّر  ــي  آل شــيخ  ــن  الدي ــي  مح ســكرتيره 

ــي  القوم لاتحــاد  ــي  السيا�س ــب  املكت

 YNDK ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

ــل  قب مــن  اســتقبل  ــث  حي ــر،  ي هول ــي  ف

مخمــوري  غفــور  العــام  الســكرتير 

االتحــاد. ــادة  قي أعضــاء  وبعــض 

ــة  الراهن األوضــاع  ــان  ب جان ال بحــث 

املنطقــة  ــا  ه ب تمــرُّ  ــي  ت ال والظــروف 

ــة  القضي تواجــه  ــي  ت ال ــات  والتحدي

ــى  عل ســوريا  ــي  وف عــام  بشــكل  ــة  الكردي

ــى ضــرورة  خصــوص ، وأكــدا عل وجــه ال

ــه  ب خطــاب الكــردي؛ ومــن جان ــد ال توحي

أبــدى مخمــوري دعمــه 

ــي  ف ــرد  ـ
ُ

للك ومســاندته 

ســوريا.

ــام  خت ال ــي  ف

ــان  ب جان ال أكــد  اللقــاء 

ــن  ي ب والتنســيق  التعــاون  ــة  أهمي ــى  عل

يخــدم  بمــا  الكردســتانية  األطــراف 

.
ً
ــا عموم ــرد  ـ

ُ
الك حــة  مصل

»الوحـدة« يحضر اجتماع أداره »تحالف أحزاب كردستانية – تركيا«
حــزب  ــة  ي ممثل مــن  لدعــوٍة   

ً
ــة تلبي

حضــر   HDP ــة  الديمقراطي الشــعوب 

ــدة  الوحـ حــزب  ــل  ممث محمــد  محمــود 

العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل ــي  ف ــي(  )يكيت

ــف  ــل »تحال  تمث
ً
ــة جن ــه ل  عقدت

ً
ــا اجتماع

ــوم  ي ــا«،  تركي ــي  ف كردســتانية  أحــزاب 

»مطعــم  ــة  صال ــي  ف شــباط،   5 األربعــاء 

حضــره  ــذي  وال ــر،  ي بهول شــهاب«  ــو  أب

ــخصيات  وش ــون  وأكاديمي ــون  ي برملان

منظمــات  ــو  ل وممث ــة  وديني ــة  اجتماعي

ــي.   مدن مجتمــع 

 عــن جهودهــا 
ً
ــة عرضــا جن قّدمــت الل

املوقــف  ــدة  وحـ أجــل  مــن  ــة  املبذول

ــا، والوصــول  ــي كردســتان تركي الكــردي ف

ــف  التحال باســم  واحــدة  قائمــة  ــى  إل

ــي  ــة الت ي حل ــات امل ــي االنتخاب للمشــاركة ف

ــا  ــخ 2019/3/31، وتحقيقه ــت بتاري اجري

ــد  ملكاســب هامــة وفوزهــا برئاســة العدي

تنضــم  أن   
ً
ــة متمني ــات؛  البلدي مــن 

ــي  أحــزاب أخــرى ومنظمــات مجتمــع مدن

ــى  إل ــة  وثقافي ــة  اجتماعي ــخصيات  وش

ــف. التحال هــذا 

تحــذوا  أن  ــة  جن الل وناشــدت 

األجــزاء  ــي  ف الكردســتانية  األحــزاب 

االختافــات  ووضــع  حذوهــم  األخــرى 

ــة  ــة وسياس حزبوي ــن ال ــع ع  والترف
ً
ــا ب جان

أجــل  مــن  والعمــل  الواحــد  حــزب  ال

وملســتقبل   
ً
جميعــا ــرد  ـ

ُ
الك ــح  مصال

القادمــة. ــال  األجي

جتمعــون  امل أكــد  اللقــاء  ــة  اي نه ــي  وف

ــة  الكردي حركــة  لل األســاس  الهــدف  ــأن  ب

حقــوق  ال ــن  تأمي هــو  والكردســتانية 

جــزء،  كل  ــي  ف املشــروعة  ــة  القومي

 
ً
ــا أعماق كردســتان  أجــزاء  تكــون  وأن 

البعــض. ــا  لبعضه اســتراتيجية 

وحــركات  أحــزاب  عشــرة  أن  ُيذكــر 

ــي   وطن اتفــاق  ــى  عل أجمعــت  سياســية 

ــة  ــا، بمدين ــتان«- تركي ــمال كردس ــي »ش ف

2019م. األول  ــون  كان  5 ــخ  بتاري آمــد، 

ــوزان  ب ــح  )صال ضــم  وفــٌد  شــارك 

ــم كردســتان،  ــادة منظمــة إقلي عضــو قي

املنظمــة(  مــن  ــن  وآخري الرمــو  رمضــان 

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  مــن 

ــا لألمــم  ي ــة العل اعتصــاٍم أمــام املفوضي

جمعــة  ــر ال ــر، بعــد ظه ي ــي هول املتحــدة ف

اعتقــال  باســتمرار   
ً
ــدا تندي شــباط،   14

ي )عبــد  زعيــم حــزب العمــال الكردســتان

املشــاركون  ــدد  ن ــث  حي أوجــان(،  هللا 

اســتهدفت  ــي  ت ال ــة  ي الدول باملؤامــرة 

جتمــع  امل ــوا  ب وطال أوجــان،  ــم  الزعي

ــة  ــى الدول ــي بالتدخــل للضغــط عل الدول

. ــه  عن االفــراج  ــي  ف لإلســراع  ــة  التركي

تنديداً باستمرار اعتقال
الزعيم عبد اهلل أوجالن
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كمــا   ،
ً
ســلبا ــا  ه ي عل ــرت  وأث متواصــل، 

ــا،  ه ل ي  الكردســتان الدعــم  ــط  اختل

ــك، بالتدخــات  ل ــة أو ت جه مــن هــذه ال

بطبيعــة  ــي  ت ال ا،  شــؤونه ــي  ف املباشــرة 

وفــق  متناقضــة  جــاءت  حــال  ال

ــات. جه ال ــك  ل ت وسياســات  حســابات 

ــة  كردي سياســية   
ٌ
أوســاط ــت  عمل

قرارهــم  اســتقالية  ــى  عل ســوريا  ــي  ف

ي وإبراز خصوصية القضية  السيا�س

ــدالع  ان مــع  ولكــن  ــا،  ه في ــة  الكردي

2011م،  ــي  ف ــة  االحتجاجي حركــة  ال

ــات  ومزاجي ــة  ان رن شــعاراٌت  طغــت 

بالرمــوز  ــي  التغن موجــات  وركــوب 

ــا  الكردســتانية وتوظيفه واملناســبات 

العمــل  ــى  عل ــة،  ي حزب ال ــدات  األجن ــي  ف

ــى  إل فشــوهته  الكــردي،  ــي  السيا�س

ــن  ــاء أو التضام ــدو االحتف ــا، ليغ ــٍد م ح

ــر  غي بشــكٍل  ي،  كردســتان هــو  مــا  مــع 

ــة  املرحل هــذه  ــي  ف ومــدروس،  مناســب 

 
ً
ــا ثقي  

ً
ــا عبئ ــا،  ه ب نمــّر  ــي  ت ال ــة  الصعب

ــد مــن حــدة  زي
ُ
ــي ســوريا، ت ــرد ف ـ

ُ
ــى الك عل

نحوهــم،  والشــوفينية  التشــكيك 

ــي  ت ال االنفصــال  لتهمــة  ــج  التروي ــي  وف

عقــود. ــذ  من ــم  احقه
ُ
ت

ورفــع  املشــاعر  دغدغــة  إن 

واســتحضار  ــة،  بي
َّ
خل ال الشــعارات 

ــا  ه محل ــر  غي ــي  ف واألمجــاد  الرمــوز 

التحشــيد  ــة  بغي املناســبين،  ــا  ه ووقت

ال  ضيقــة،  ــات  غاي ــي  ف ــف  والتوظي

شــوه 
ُ
ت ــل  ب ــيء،  ب�س ــة  القضي تخــدم 

الشــروخ  عمــق 
ُ
وت ــي  السيا�س العمــل 

ــة،  البوصل ــاء شــعبنا، ونفقــد  ن أب ــن  ي ب

ــة. بأريحي ــا  ن بين األعــداء  ليتســلل 

ــي  ف ــة  الكردي ــة  للقضي ــل!  َج
َ
أ

للقــرار  ــاج  تحت ــا،  ه خصوصيت ســوريا 

ــع  جمي ــدى  ل املســتقل  ــي  السيا�س

أساســها  ــى  وعل ــا،  حركتن أطــراف 

ــكات،  والتكتي االســتراتيجيات  رســم 
ُ
ت

ــد،  ومفي ممكــن  هــو  مــا  وممارســة 

ــر  ــاٍت غي ــراٍت ســلبية ورهن ي  لتأث
ً
ــا تفادي

. بة محســو

للقضية الكردية يف سوريا ... تتمة

ــت  ــي كان دون أي اســتعراض ملواقفــه الت

وشــعبه«. رســالته  خدمــة  ل ــا  جميعه

ــة  ن مدي ــد  ي موال مــن  ــد  الفقي

بالعــزف  ــدأ  وب 1947م،  عــام  ي  قامشــل

ن  حَّ ف ول
َّ
والغناء منذ ريعان شبابه، أل

ــر  قــب بأمي
ُ
ــث ل ــي، حي ــات األغان ى مئ وأدَّ

الســابق  ــزق  ب ال ــر  أمي وفــاة  بعــد  ــزق  ب ال

ــد  العــازف الســوري الشــهير محمــد عب

ــم. الكري

مــن  ــد  العدي ــى  عل ــد  الفقي حــاز 

ــة  ي محل ــم،  التكري وشــهادات  ــز  جوائ ال

ــز  املتمي إلبداعــه   
ً
ــرا تقدي ــة،  ي ودول

ــر املوســيقا  ــي تطوي ــة ف ــوده املبذول وجه

ــي  ــل ومســاهمته ف ــة، ب ــة الكردي واألغني

ــتوى  ــى املس ــاء عل ــيقا والغن ــاء املوس إغن

ــي. لم العا

تلقاهــا  ــي  ت ال ــز  جوائ ال ــن  ي ب مــن 

اســطوانة  ــجيل  تس الراحــل،  ــا  فنان

ــل  ــة مــن تقاســيمه وعزفــه مــن قب ذهبي

عــام  ــس  باري ــي  ف »اليونســكو«  منظمــة 

ــا  ــر قّدمه ــك شــهادة تقدي 1973م. وكذل

ــس  ي رئ عمــر  إســماعيل  الراحــل  ــه  ل

الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب 

2010م،  ــران  حزي  21 ــي  ف ســوريا،  ــي  ف

ــي،  العالم املوســيقا  ــوم  ي بمناســبة 

ــة  ن بمدي ــه  منزل ــي  ف ــه  بزيارت ــك  وذل

كــوادر  مــن  مجموعــٍة  مــع  قامشــلو، 

. حــزب ل ا

مــن  الراحــل  جثمــان  قــل 
ُ
ون هــذا، 

العــراق  كردســتان  ــر  وعب اســتنبول 

ي  قامشــل ــة  ن مدي ــى  إل ســيمالكا  ــر  ومعب

ــك،  ب قــدور  ــرة  مقب ــي  ف ــرى  ث ال ــوري  ُي ل

الســبت 29 شــباط 2020م، وســط  ــوم  ي

كلمــاٍت  وإلقــاء  املشــيعين،  مــن  حشــٍد 

وداعــه. ــي  ف

الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال وعــزاه 

ــا:  ه ــي رســالٍة، جــاء في ا ف ــي ســوري ف

ــا  ــى تلقين حــزن واأل�س ــد مــن ال »بمزي

ــر  ي الكب الكــردي  ــان  الفن ــل  رحي ــأ  ب ن

ــزق  ب ال ــر  أمي رحــل  يوســف«...  »ســعيد 

 
ً
ــا ي وغنائ  

ً
موســيقيا  

ً
ــا إرث خلفــه   

ً
ــاركا ت  ,

ــة  الفني مســيرته  خــال  ــى  أغن  ,  
ً
ــرا ي كب

ــة  املكتب الزمــن  مــن  لعقــود  ــدة  واملمت

ــق.  والتأل ــداع  باإلب ــة  الكردي ــة  ي الغنائ

ي وجدان شعبنا الكردي,   ف
ً
ا ى حي سيبق

ــن  ــن واملوســيقيين الذي ي ووجــدان الفنان

ــة«. ــة اإلبداعي ــوا مــن مدرســته الفني ل نه

املطلقــة،  حقيقــة  ال ــا  ه إن نعــم! 

ب مبدعنا »سعيد يوسف«  فاملوت غيَّ

ــي  ــتياق ف ــدفء واالش ــث ال ــذي كان يبع ال

 
ً
ــدا رصي ــي  الفن ــه  إرث ى  وســيبق األرواح، 

القادمــة. ــال  لألجي  
ً
ونبراســا

ــل  ــان الراح ــي الفن ــى محب م إل ــدَّ نتق

التعــازي،  بأحــّر  ــه  ت وعائل وأســرته 

ذاكــرة  ــي  ف  
ً
ــدا خال البقــاء  ــه  ل ــن  ي متمن

شــعبنا.  ــاء  ن أب

الفنان الكردي الشهري ... تتمة

طــوال  واســتمرت  ــن،  آخري ــن  ي ي مدن

ــاء 25 شــباط، فمنعــت فــرق  ــة الثاث ليل

ــن  جثامي ــال ال ــل وانتش ــن العم ــاذ م اإلنق

جريمــة  ال هــول  كان  الفجــر؛  ــى  إل

ــم تحــت   حياته
ُ
ــة ، إذ فــارق الثاث

ً
فظيعــا

ــار. ه من ســقٍف 

 
ً
ــاة حي ــش  تعي ــد  الفقي أســرة  ــت  كان

أن  ــث  حي ــن،  عفري ــي  ف ــة  هني ــة  طبيعي

شــعبه  ــة  بقضي ــزم  ت ال حســن  الشــهيد 

ــم  فت شــبابه،  ريعــان  ــذ  من الكــردي 

ــب  بحل ــن  املعلمي ــد  معه مــن  ــه  فصل

ــل  ي ن بعــد  ــه  دخل ــذي  ال خــاص(  )صــف 

ــى  عل )خطــر  بتهمــة  ــة  الثانوي الشــهادة 

ــة  ــدة فاطم ــا أن الفقي ــة(، كم ــن الدول أم

ــدة  الوحـ حــزب  صفــوف  ــى  إل انتســبت 

 
ً
دفاعــا لتناضــل  1991م،  عــام  ــي(  )يكيت

ــرد  ـ
ُ

الك ــة  وقضي ــرأة  امل حقــوق  عــن 

ــم  التنظي تركــت  أن  ــى  إل ســوريا،  ــي  ف

ــا  ه ــبب التزامات ــام 1996م، بس ــي ع حزب ال

ــي  الوظيف ــا  ه لعمل والتفــرغ  األســرية 

ــض  التمري »مدرســة  عــن  كخريجــة 

مســتوصفات  ــي  ف ــت  عمل إذ  العــام«، 

وُعرفــت  ــل«،  ب ن و  ــن  عفري و  ــا  ن »بعدي

ــي العمــل، وبقيــت مناصــرة  ــا ف بإخاصه

ــوٍم  ي ــى آخــر  ــا إل ه ــت ب ــي آمن ت ــادئ ال للمب

فراشــة  »سيروشــت«  أمــا  ــا،  ه حيات ــي  ف

ــت  كان فاطمــة«  و  »حســن  ــن  الوالدي

ــي تلميــذة  ــان، وه حن ــة وال حيوي تشــع بال

ــة. ي ابتدائ مدرســٍة 

ــن  ــييع جثامي ــم تش ــة ت ــم الئق بمراس

جثمــان  ــب  جان ــى  إل ــة  الثاث الشــهداء 

منصــور  ــة  )أمون ــة  الكردي ــة  املواطن

ــر  ــي استشــهدت إث ت ( ال
ً
ــا عمــر /40/ عام

ــه«-  »كالوت ــة  قري ــى  عل ــي  ترك قصــف 

ــل  ــي 27 شــباط، مــن قب ، ف
ً
شــيروا أيضــا

اإلدارة  الشــهداء-  ــل  عوائ مؤسســة 

وشــيروا-  الشــهباء  مناطــق  ــي  ف ــة  ي الذات

ــرة  ــي مقب ــرى ف ث ــت ال ــب، ووري شــمال حل

حشــٍد  بحضــور  ــن،  فافي الشــهداء- 

ــد  التندي صرخــات  وســط  ــري،  جماهي

ــه. ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت ــم  بجرائ

الشــهداء  ــي  أهال ــى  إل نتقــّدم 

ــن  ي متمن التعــازي،  بأحــّر  ــم  ه ومحبي

والســلوان. ــر  الصب لهــم 

بعد عامني من النزوح ... تتمة

لقاء بين »الوحـدة« و »الحركة الديمقراطية لشعب كردستان«
ــٌد  وف شــباط،   16 األحــد  ــاح  صب زار 

لشــعب  ــة  الديمقراطي حركــة  ال مــن 

ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت كردســتان 

ــر، برئاســة الســكرتير  ي ــي هول ــي( ف )يكيت

ــي،  رو�س خضــر  مــام  حركــة  لل العــام 

ــار  قه و  محمــود  ــل  ي )خل ضــم  ــذي  وال

ــي،  السيا�س ــب  املكت أعضــاء  محمــد 

العاقــات  عضــو  محمــد  ســاالر 

ــي  )مح اســتقباله  ــي  ف وكان  حركــة(؛  لل

ــدة«،  »الوحـ ســكرتير  ــي  آل شــيخ  ــن  الدي

ــى،  مصطف ــس  وي محمــد،  محمــود 

ــوزان(. ب ــح  صال

الضيــف،  بالوفــد  ــي  آل شــيخ  ــب  رحَّ

ــة  الديمقراطي حركــة  ال مواقــف  ــن  وثمَّ

ــرد  ـ
ُ

ــع الك ــا م ه ــتان وتضامن ــعب كردس لش

ال  أن  ــان  ب جان ال أكــد  كمــا  ســوريا،  ــي  ف

ــي  ف الكــردي  الصــف  وحــدة  عــن  ــل  بدي

تواجــه  ــي  ت ال ــة  ب العصي الظــروف  ظــل 

ــة، وأن تكــون األطــراف  ــة الكردي القضي

ــادة  حــوار مــع القي ــة مجتمعــة لل الكردي

ــة  ــي دمشــق لبحــث القضي السياســية ف

ــتور  ــي دس ــا ف ه ــوريا وتثبيت ــي س ــة ف الكردي

املســتقبل. ا  ســوري

ي  ــع ــى الس ــدا عل ــر أك ــب آخ ــن جان وم

ي عــام، يبحــث  ــق إطــار كردســتان لتحقي

ــي أجــزاء كردســتان  ــرد ف ـ
ُ

ــح الك ــي مصال ف

ــة كل جــزء  ــرام خصوصي األربعــة مــع احت

حســب ظروفــه.
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ــة  قومي مشــاريع  والفرســنة  ــك  والتتري ــب  التعري

شوفينية، هّدامة للقيم واملبادئ الوطنية، استهدفت 

»كردســتان  ــم  أرضه ســمت 
ُ
ق ــن  الذي  ،

ً
خاصــة ــرد  ـ

ُ
الك

التاريخية« بين أربع دول، فانقســم وتشــتت نســيجهم 

للدفــاع  ــروا  ب ان أبناؤهــم  ولكــن  ــي،  واالجتماع ــي  القوم

ــة  ب واملطال ــاد  واالضطه ــم  الظل ــة  ومواجه النفــس  عــن 

بعشــرات  فقامــوا  املشــروعة،  ــة  القومي ــم  بحقوقه

ــدة،  حة عدي الثــورات وتأســيس حــركات سياســية ومســل

ــي  ف ــل  ب ــن،  لآلخري مضــادة  ــة  قومي مشــاريع  ــون  يتبن ال 

حقــوق والعيش  ــذات ونيــل ال ــة ال ــم وحماي إطــار رد املظال

األخــرى. الشــعوب  ــب  ــى جان إل بكرامــة 

ــرد  ـ
ُ

الك ــاء  ن أب يتعاضــد  أن  ــي  الطبيع مــن  كان 

ــا هــم  ــاك، مل ــا أو هن ، هن
ً
ــم بعضــا ــوا مــع بعضه ويتضامن

ــخ ولغــة مشــتركة، يعيشــون  ــم تاري ه مــن عــرق واحــد ول

ــث أن الســياجات  ــي أجدادهــم املتاصقــة، حي ــي أرا�س ف

ــن  ي ب والعشــيرة  العمومــة  ــاء  ن أب جــزأت  ــة  حدودي ال

قائمــة. ــة  القراب وشــائج  ــزال  ت فــا  ــا،  أطرافه

ــة  وثقافي سياســية  تطــورات  ــت  حصل ولكــن! 

ــا،  )تركي مــن  كٍل  ــي  ف مختلفــة  ــة  واقتصادي ــة  واجتماعي

ــا،  ه حكــم في ــران( واختلفــت أنظمــة ال ســوريا، العــراق، إي

ــي  ــرد ومســارهم السيا�س ـ
ُ

ــي اختلفــت أوضــاع الك وبالتال

الســورية  ــة  الدول ــي  ف هــم  فمــن  ــا؛  بعضه عــن  ــا  ه في

ــاٍف  أري ــي  ف يعيشــون  ــوا  كان األصغــر-  جــزء  ال الناشــئة- 

الســوري،  الشــمال  طــول  ــى  عل ــة  متصل ــر  غي ــة  ي ائ ن

ــرى،  ــة الكب حضري ــة وال ي ومقطوعــة عــن مراكزهــا املدن

ــر مــن الصــات مــع شــمالهم وشــرقهم،  ي إذ فقــدوا الكث

الســوري،  الداخــل  ــي  ف ــرى  الكب املــدن  صــوب  ــوا  وتوجه

ــم  ــي ذاكرته ــى ف ، ليبق
ً
ــارا ــم صغ ــم وه ــن فقــدوا آبائه كالذي

ــذي ال  ــم ال حل ــى ال ــر، إل ــاء األخ األكب ــوق للق ــن والش حني ال

ــم. يفارقه

ــت مبكــرة،  ا كان ــرد ســوري ـ
ُ

ــدى ك ــة ل اليقظــة القومي

ــا والعــراق  ــي تركي ــم ف ه ــد العــون إلخوت ــوا يمــدون ي فكان

األســوأ،  ــم  أوضاعه ــت  كان ــن  الذي ويســتقبلونهم، 

 
ً
ــي حــراٍك محمــوم، ونظــرا ف ــوا  كان ــم  ه ونشــطائهم وقادت

ــرد من البلدين ولفترات  ـ
ُ

الحتضان ســوريا ملعارضين ك

حــراك  ال ــر  أث ت أخــرى،  عوامــل  ــب  جان ــى  إل ــة،  ل طوي

قــادة  ونضــاالت  بأفــكار  ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  السيا�س

القداســة  حــد   ل
ً
ــوا رمــوزا ات ب مــن  ــم  ه كردســتانيون، ومن

ــة  تابعي حــد  ــى  إل واســعة،  ســورية  ــة  كردي أوســاط  ــدى  ل

ــي انتقلــت  حــاور كردســتانية، وبالتال أحــزاب سياســية مل

حرجــة  تداعيــات االختافــات واألوضــاع الكردســتانية ال

بشــكٍل  ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي حركــة  ال ــى  إل

للقضية الكردية يف سوريا 
خصوصيتها  !

بعد عامني من النزوح عن الديار، والدان وطفلتهما استشهدوا بقصف تركي على املدنيني

ا
ّ
الفنان الكردي الشهري سعيد يوسف يرحل عن
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ــه  ت آل ــزق  ب ال عــن  ــه  أنامل ــت  وغاب  ،
ً
جســدا رحــل 

 
ً
ــا ــي عايشــها زمن ت ــزة وال ــة والعزي املوســيقية املفضل

ــن  ي ــوب املاي ــا قل ه ي ــي أطــرب بالعــزف عل ت ، وال
ً
ــا طوي

ــل  ــن، ب ي ــيقيين والفنان ــن املوس ــه واآلالف م ــن محبي م

ــة، وأفــرح  ل ــة وجمي ــى مســامعهم أغــاٍن عذب ــزل عل وأن

والشــباب. العشــاق  ــوب  قل

ــزق،  ب ال ــر  أمي يوســف-  ســعيد  الراحــل  ــان  الفن

ــوم  ي اســتنبول،  ي  مشــاف إحــدى  ــي  ف ــاه  عين أغمــض 

ــة  صعب ــاٍة  معان بعــد  2020م،  شــباط   26 األربعــاء 

ــه: »إذا  ــان جــاء في ي ــر ب ــه أســرته عب مــع املــرض، ونعت

عمودهــا  كان  ــي  ت ال كأســرته  ــرة  ي كب خســارتنا  ــت  كان

ــعبنا  ــاء ش ن ــن أب ــن تضام ــهدناه م ــا ش ــإن م ــري، ف الفق

ــار كل  ــر، باعتب ي حــزن الكب ــا وطــأة ال ــا خفــف عن معن

ــال  ــت أجي أســرة كوردســتانية قــد خســرته، فقــد ترب

ــه الغنائيــة، وكان أول  ــى كاســيتات أعمال ــة عل متتالي

ــاء وكرامــة، ومــن  إب ــى إلنســانه، وب مــن غن

ــاد  ب ــي  ف  
ً
ــا عام  /20/ ــاف  خن وشــقيقته   

ً
ــا عام  /22/ خوشــناف 

ــر  ي ــم شــمل عائلتهمــا بعــد املصــاب الكب  ل
ً
ــرا ي ــا، حــاوال كث ي جــر أملان امله

ــة الشــديدة  ــن، ولكــن اإلجــراءات البيروقراطي ــى عفري ــذي وقــع عل ال

ــن  الذي جوارهمــا،  ــى  إل جــوء  الل مــن  وشــقيقتهما  والديهمــا  منعــت 

ــف  بري شــيروا  ــه-  بي آقُئ ــة  )قري ــم  نزوحه مــكان  ــي  ف للبقــاء  اضطــروا 

ــى املنطقــة، وهــم بشــوق  ــي عل ــان العــدوان الترك ي(، إب ــب الشــمال حل

ديارهــم. ــى  إل للعــودة  ــر  ي كب

ــا  ــاف« كالصاعقــة، وكان ــى »خوشــناف و خن ــر عل خب جــاء وقــع ال

ى الصباح إخراج والديهما )حسن حاج عزت محمد /55/  ينتظران إل

 
ً
ــا ــي /46/ عام ــي، فاطمــة أحمــد عل ــة بريمجــة- معبطل  مــن قري

ً
ــا عام

 )
ً
ــا ــد /12/ عام ــن محم ــت حس ــقيقتهما )سيروش ــا( وش ن ــدة بعدي ل ــن ب م

ــة  املدفعي اســتهدفته  ــه«  بي »آقُئ ــي  ف ــزٍل  من أنقــاض  تحــت  مــن  ــاًء  أحي

ــة  ثاث جــرح  ل أدت  ــي  ت وال ــدة،  عدي ــف  بقذائ ــة  التركي
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»الشهيدة فاطمة وابنتها سريوشت يف 

إحدى أعياد نـوروز«


