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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.
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 يف اآلفاق السياسية... إنهاء االحتالل الرتكي وحماربة اإلرهاب أولوية وطنية
ٌ
انسداد

مبعــوث  بيدرســون  ــر  غي ــن  أعل

ســوريا،  ــى  إل الخــاص  املتحــدة  األمــم 

ــة  ــام الجول ــي، اختت ــون الثان ــي 29 كان ف

ــة  اللجن اجتماعــات  مــن  الخامســة 

ــد  تحدي ــا  ب ــف،  جني ــي  ف الدســتورية 

ــج  نتائ ــق  تحقي ودون  ــل  مقب موعــٍد 

لآلمــال،  ــة  مخيب ــت  كان ــا  ه وأن مرجــوة، 

ــى ذاك النحــو؛  وال يمكــن االســتمرار عل

الســورية  الحكومــة  ــل  ممث إن  وقــال 

ــة  كيفي حــول  ــه  من  
ً
مقترحــا رفــض 

ــل وفــد املعارضــة  ؛ كمــا َحمَّ
ً
ــي قدمــا امل�ض

الطرف الحكومي املســؤولية عن فشــل 

ــى بصيــص أمــٍل  ــذا اختف ه ــات. وب املحادث

ــت تســير نحــوه األمــم املتحــدة،  آخــر كان

ــاة  ــه معان ــذي تســتمر في ــي الوقــت ال ف

ــاب  مــن فقــدان أحب  ،
ً
الســوريين عامــة

ــف  ونزي ودمــار  وقمــع  وتشــرد  وفقــٍر 

 أوجه الصراع 
ً
ــدأ فيــه أيضــا ــم ته دمــاء، ول

ســوريا. ــي  وف ــى  عل

عــن  النظــر  2 بغــض 

قوات االحتالل التركي ترتكب جمزرة يف »تل رفعت«
ســوريا  ــى  عل ــا  ه عدوان ــي  ف  

ً
ــا إمعان

، تواصــل قــوات 
ً
ــرد خاصــة ـ

ُ
وشــعبها والك

ــا  قصفه ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت

ــب  ملناطــق الشــهباء وشــيروا- شــمال حل

ــي تمــام  ــن، فف ــري عفري املكتظــة بُمهجَّ

الســبت  ــر  ظه بعــد  ــة  ي الثان الســاعة 

ــل  ت ــة  ن مدي اســتهدفت  2021/1/23م، 

عشــرة  مــن  ــر  بأكث ــا،  ومحيطه رفعــت 

وســط  ســقطت  ــا  ه من أربعــة  ــف،  قذائ

 تســكنه 
ً
املدينة، فأصابت إحداها منزال

ومــن  ــن؛  ي ي األصل ســكانها  مــن  ــة  ل عائ

ــي  ــة ف ــث النتيجــة وقعــت أضــرار مادي حي

ــن  ي )الطفل شــهداء  ــى  قتل و/4/  ــازل  املن

2 »ماجــد ياســر ســكران /5/ 

عفرين حتت االحتالل: قرى مهجَّرة، اعتقاالت كيفية تعسفية وسجون سرية، عمليات قتل وفوضى وتفجريات، انتهاكات خمتلفة
الســوري-  ــاف  ت االئ ــزال  ي ال 

الدجــل  يمــارس  »املعــارض«  ــي  اإلخوان

ــي  ف الســائدة  األوضــاع  ــال  حي والنفــاق 

ــة  ــن، ومــا الوعــود الكاذب منطقــة عفري

مســؤوليها-  مــن   
ً
ــا أحيان ــق 

َ
ل
ْ
ط

ُ
ت ــي  ت ال

ا  ي لتحســينه - حــول الســع
ً
ــردا ـ

ُ
ــم ك ه بين

ــي  ف الرمــاد  ــذّر  ل إال  ــم«،  املظال »رد  و 

صــورة  ــع  ولتلمي ــم،  ه مؤيدي ــون  عي

املقدمــة  ــذه  ه ب ــه.  ومرتزقت ــال  االحت

ــي- عفرين/حــزب  ــب اإلعام أصــدر املكت

ــي  ف ــر  األخي ــره  تقري ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــن  ــي 2021م عــن عفري ــون الثان شــهر كان

ــر  ي الكث رصــد  وقــد  ــال،  االحت تحــت 

ــي  ــم املســتمرة ف ــاكات والجرائ ه ت مــن االن

نوجزهــا  الشــهر،  هــذا  خــال  املنطقــة 

ــي: ل ي فيمــا 

رة قرى مضطهدة ومهجَّ

ــب  املكت 5 خصــص 

ميليشيات تركيا اإلرهابية تقتل مدنيًا يف سري كانيه/رأس العني
ــة«-  ي »الريحان ــة  قري مــن  بالقــرب 

ــن، حاجــز  ــه/رأس العي ي ــف ســري كان ري

ــي  ــة ف ــة منضوي ي مســلح مليليشــيا إرهاب

ــي  الوطن ــش  ى »الجي مــا يســم صفــوف 

الســوري-  ــاف  ت لائ ــع  التاب الســوري« 

ــر  ظه بعــد  ــا،  لتركي ــي  واملوال ــي  اإلخوان

2021م،  ــي  الثان ــون  كان  17 األحــد 

الكــردي  املواطــن  ــل  قت ــى  عل أقــدم 

ــي  أهال مــن  ســيدو«  ســيدو  ــى  »مصطف

ــه، بحجــٍة  ي ــدي«- ســري كان ــة »الزي قري

ســيارته. ــى  عل واســتولت  ملفقــة، 

ســيدو  الشــهيد  جثمــان  قــل 
ُ
ن

وامتنعــت  ــن،  العي رأس  مشــفى  ــى  إل

عــن  4 امليليشــيا 
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ــة، مــا  ــا املركب ــج أزمــة بلدن أســباب ونتائ

املســؤولة  ــي  ه دمشــق  حكومــة  دامــت 

 وأمــام األمــم املتحــدة 
ً
ــة رســميا عــن الدول

ــا  عاتقه ــى  عل فتقــع  األمــن،  ــس  ومجل

ــول  البحــث عــن الحل ــى  بالدرجــة األول

املعارضــة،  األطــراف  مــع  السياســية 

ــد نحــو  ل الب ألجــل وضــع حــٍد لتدهــور 

ــى  عل ــب  املصائ تقــع  ــث  حي األســوأ، 

ــا  ه عقليت ــى  عل ــى  تبق أن  ال  ــع،  الجمي

ــي  ف ــادة  املعت العســكرية  ــة-  األمني

ــا  ــي وقضاي التعامــل مــع الشــأن الداخل

. ملجتمــع ا

ــس  مجل وفــد  عــودة  أن  كمــا 

 
ً
ــة »مســد« مؤخــرا ســوريا الديمقراطي

ــر  إث الوفــاض،  ــي  خال دمشــق  مــن 

إطــاق  ــي  ف ــي  الرو�ض ــب  للجان ــٍة  محاول

بســبب  ــن،  ي ب الجان ــن  ي ب ــاٍت  مباحث

ــا،  ه ــة القديمــة للســلطة وتعنت الذهني

ــى  عل ــة  ي العدائ ــة  اإلعامي ــا  ه ت وحمل

)قســد(،  ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات 

ــن  ي ب ــة  الفتن زرع  محــاوالت  ــك  وكذل

ــزور  ال ــر  دي ــف  ري ــي  ف ــرد  ـ
ُ
والك العــرب 

دخــول  ــع  ومن ي،  والقامشــل والحســكة 

ــة  ــة واملحروقــات واألدوي ي ــواد الغذائ امل

الشــيخ  ــي  وحي الشــهباء  مناطــق  ــى  إل

املكتظــة  ــب  بحل واألشــرفية  مقصــود 

ــى  عل ــق  والتضيي ــن  عفري ــري  بُمهَج

ــي بوضــوح مــدى انغاق  ــم... توح تنقاته

وغرورهــا  نفســها  ــى  عل الحكومــة 

ــم  وتقدي ــر  ي للتغي اســتعدادها  وعــدم 

ــوٍل  حل إليجــاد   
ً
ــدا تمهي ــازالت،  ن ت ــة  أي

ا. ســوري ــة  ملحن سياســية 

ــش  الجي حافــات  تعرضــت  كمــا 

لهجمــات  النفــط  وقوافــل  الســوري 

ــة الســورية،  ــي البادي ــم »داعــش« ف تنظي

ــذ  ــدأت بتنفي ــاه وب ــث انتعشــت خاي حي

ــة  ي ــه ضــد »قســد« واإلدارة الذات عمليات

ــه لنشــاطه، بعــد أن  ــر إحيائ إث  ،
ً
أيضــا

نتيجــة   
ً
نســبيا ــه  ي عل الضغــط   

َّ
خــف

ــه/ ي كان ســري  ملناطــق  ــا  تركي ــال  احت

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

تشــرين األول 2019م وانشــغال »قســد« 

ــن  ــدة عي ل ــى ب ــه وبمقاومــة الهجمــات عل ب

ــن،  ي ت الفائ الشــهرين  خــال  ــى  عي�ض

ــك رد محــاوالت روســيا والنظــام  وكذل

إذ  الســوري؛  ــش  للجي تســليمها  ــى  عل

ــن »قســد«  ي ــاك مصلحــة مشــتركة ب هن

مقاومــة  ــي  ف الســورية  والحكومــة 

ــل  املتمث اإلرهــاب  ــة  ومحارب ــال  االحت

املتطرفــة  ــة  التكفيري بالتنظيمــات 

الســاحة  ــى  عل نشــطة  ــزال  ت ال  ــي  ت ال

عســكرية  قــدرات  ــا  ه ول الســورية 

ــي  ــا، والت ــى حــٍد م ــة إل ــة اجتماعي وحاضن

 
ً
ا وعســكري  

ً
سياســيا  

ً
ــا تعاون ــب  تتطل

ــن، ال أن تســتقوي  ي ــن الجانب ي  ب
ً
ــادال متب

ــا  ه ل ــق  وتخل »قســد«  ــى  عل الحكومــة 

مــن  وتتخــذ  ــرات،  والتوت االســتفزازات 

ــا.   لتقويضه
ً
ــكا ذريعــة ــا مــع أمري تحالفه

ــي  ــا دورهــا ف ه ــى ول ــة عظم ــكا دول فأمري

سوريا، ال يمكن ألحٍد أن يلغيه، ملا لها 

 وثقــل 
ً
ــا ــي املنطقــة عموم مــن حضــور ف

ــا مســاهمة  ه ــة، ول ي ــات الدول ــي التوازن ف

ــي  ــة اإلســامية ف ــي دحــّر »الدول ــرة ف ي كب

ــا »قســد«  ــأِت به ــم ت العــراق والشــام«، فل

ــٍف  ــي حضــرت ضمــن تحال ت ــي ال ــل ه ب

لإلرهــاب. مناهــض  ــي  دول

ــي ملناطــق  ــال الترك ــاء االحت ه  إن
ً
إذا

ي  شــرق وشــمال  شــمال  ــي  ف شاســعة 

ــري،  ــة اإلرهــاب التكفي ســوريا ومحارب

واإلنســانية،  ــة  الوطني ــات  األولوي مــن 

ــي  ف يرغــب  ســوري  كل  ــى  عل وواجــب 

ــول  ــه، فقب ت كارث مــن  ــده  ل ب ــى  يتعاف أن 

مــع  ــي  السيا�ض للتفــاوض  النظــام 

واعترافــه  روســية  ــٍة  برعاي »مســد« 

ــة  ــي غاي ا ف ــة ومؤسســاته ي ــاإلدارة الذات ب

أي  مفاوضــات  وســيخدم  ــة،  األهمي

ــا. ألزمتن سياســية  تســوية 

ــش املعارضــة  ــٍب آخــر تعي ومــن جان

ــة، الســيما وأن   حقيقي
ً
الســورية أزمــة

ــى  ــي يتماه ــاف الســوري- اإلخوان ت االئ

ــا  تركي ــدات  وأجن مــع سياســات  بشــدة 

ي يعادي املعارضة  ويرتهن إليها، وبالتال

ــا  ه وزن ــا  ه ل ــي  ت ال »مســد«  ـــ  ب ــة  ل املتمث

 مــن 
ً
ــرا ي  كب

ً
وتقــع تحــت ســيطرتها جــزءا

فحــرٌي  الرئيســية؛  بمواردهــا  ســوريا 

ــد  عي
ُ
بمنصــات املعارضــة أن تتوحــد وت

، وتختار 
ً
هيكلة نفسها، »مسد« ضمنا

 عن ظل أنقرة 
ً
 لها، بعيدا

ً
 جديدا

ً
مركزا

واســتنبول ونفحاتهمــا، لعــل القاهــرة 

ــا  مل ــه،  ل ــة  ي تكــون أنســب عاصمــٍة عرب

ــى ســوريا،  ملصــر مــن ثقــل وحــرص عل

.
ً
 فاعــا

ً
ــا  حيادي

ً
ــة أن تلعــب دورا وإمكاني

يمكننا القول، بألم، إن السوريين 

ــم  جراحه مللمــة  عــن   
ً
ــا ي حال عاجــزون 

اآلفــاق  ــي  ف انســداٌد  ــاك  هن ــا،  ه وتداوي

ــم  ه بأزمت ــة  املعني ــدول  وال السياســية، 

ــأة أو جــادة لتفــادي الصراعــات  ــر مهي غي

ــل مســار حــٍل  ــدأ بتفعي ب ــا وت ه فيمــا بين

ــا... ولكــن ال نفقــد األمــل! م

انسداٌد يف اآلفاق ... تتمة

2021م،  ــي  الثان ــون  كان  26 ــي  ف

ــر  بمناســبة الذكــرى السادســة لتحري

ــم »داعــش«،  تنظي إرهــاب  مــن  ــي  ان كوب

ــي  ان كوب ــي  محام تجمــع  مــن  وبدعــوة 

ــي، شــارك وفــد  ان ــي كوب ــة ف ئ ــة البي وهيئ

ــادرٍة  ــي مب ــي(، ف ــن حــزب الوحــدة )يكيت م

ــي،  ان ــة كوب ــي غاب لزراعــة غــراس أشــجار ف

ــي  ف للوقــوف  الشــهداء  ــرة  مقب ــارة  وزي

بخشــوع  الطاهــرة  ــم  أرواحه حضــرة 

ــا. ه ي عل الفاتحــة  وقــراءة 

ــة  ي الذات اإلدارة  وأصــدرت  هــذا، 

ــى،  ــن عي�ض لشــمال وشــرق ســوريا- عي

ــه:  في جــاء   ،
ً
ــا بيان املناســبة  ــذه  ه ب

ــي  ان ــي كوب ــذي تحقــق ف )االنتصــار ال

واإلنســانية  ــم  العال لعمــوم  ــراث  مي

ســاهمت  ــم،  مه ومكســب  وإنجــاز 

شــوكة  بكســر  ــي  ان كوب ــي  ف املقاومــة 

مشــروعها  ــق  تحقي وأعاقــت  ــا  تركي

ــذي كان يتخــذ  ي ال ــي والتوســع االحتال

ــك  كذل ــه،  ل  
ً
أساســا داعــش  دعــم  مــن 

ــى ملحمــة  ــا إل ه ــي ومقاومت ان ــت كوب تحول

ي  بطولية استقطبت التعاطف العالم

ــا عــن  ه ــاع في ــم حقيقــة الدف وأدرك العال

ــي تخــص عمــوم  ت ــم ال اإلنســانية والقي

ــم.  ل لعا ا

ــي  ف اإلرادة  لتحــول  أدى  هــذا  كل 

ي هزيمة  ي لنقطة أمل حقيقية ف كوبان

ــف  ــى األرض فتدخــل التحال داعــش عل

هزيمــة  مقومــات  إللتماســه  ــي  الدول

وتحــرك  املقاومــة  إرادة  ــر  عب داعــش 

ــن  ليعل ــر  أكب بشــكل   
ً
الحقــا ــم  العال

ألجــل  ــي  العالم ــوم  ي ال ــر  نوفمب  1 ــوم  ي

ــي  ــاج لإلصــرار والعزيمــة الت ــي كنت ان كوب

داعــش  أمــام  بالصمــود  ــم  العال هــزت 

ــا(.  ه وداعمي

ــر  »تحري أن  ــى  عل ــان  البي وأكــد 

ــي  وف ــا  تركي ــا  ه ت احتل ــي  ت ال املناطــق 

ــه )رأس  ي ــن و ســري كان ــا عفري ه مقدمت

هــو  أبيــض(  ــل  )ت ي  ســب وكــرى  ــن(  العي

ــة  ــوازي األهمي ــة ت ــة ضــرورة وأهمي بمثاب

ــة  ــث بداي ــي حي ان ــا كوب ه ــي تحــررت ب ت ال

لإلرهــاب«. ــي  الفعل ــار  ي االنه

ــى عمــوم  ــة إل ي وتوجهــت اإلدارة الذات

والســير  »للتماســك  الشــعب  ــات  مكون

ي وعفرين  ي كوبان ى خطى املقاومة ف عل

وشــرق  شــمال  ــي  ف املناطــق  وعمــوم 

ــي هــو  ــراث التاريخ ســوريا، ألن هــذا املي

ــق النصــر  ــق األنجــح نحــو تحقي الطري

الديمقراطــي  للمجتمــع  والوصــول 

ــي عمــوم ســوريا«.  ــق االســتقرار ف وتحقي

يف الذكرى السنوية السادسة لتحرير كوباين، زرع األشجار ودعوة للتماسك والسري يف خطاها

ــد املحســن ســكران /12/  ســنوات، عب

 »
ً
ــا ــن األس /30/ عام ســنة، ســعد الدي

ــي  ــل رفعــت، واملواطنــة »نازل ــي ت مــن أهال

– زوجــة 
ً
ــى /55/ عامــا محمــد مصطف

ســيمالكا-  ــة  قري مــن  محمــد  أدهــم 

ــن( و  ــري عفري ــن مهجَّ ــا« م ت ــة ماب ناحي

ــم أطفــال ونســاء. ه ــى، بين /10/ جرح

ــة لشــمال  ي ــت اإلدارة الذات وإذ أدان

ــك  ل ت ــى  عي�ض ــن  عي  - ســوريا  وشــرق 

ــرت تلــك  ــان خــاص، واعتب ــي بي املجــزرة ف

ــكل  ــر مســؤولة وتجــاوز ل الهجمــات غي

ــم  ن وت ــة،  ي الدول ــق  ي واملواث األعــراف 

ــن،  ي ي ــادة واســتهداف املدن عــن نهــج اإلب

ــذي يســتمر  ــي الوقــت ال ــي ف أت ــي ت ت وال

ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت ــه  في

ــن. ــي عفري ــاكات ف ه ت ــكاب أفظــع االن بارت

قوات االحتالل الرتيك ... تتمة
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مع حلول الذكرى السنوية الثالثة للعدوان على عفرين، »30« منظمة ُتدين تركيا وتطالب بإهناء احتالهلا

ــر  ــول العشــرين مــن شــهر يناي بحل

ــة مضــت  ــام أعــوام ثاث الجــاري نكــون أم

ــى  ــي عل ــدء الغــزو والعــدوان الترك ــى ب عل

الســورية،  ــة  الكردي ــن  عفري منطقــة 

ــا  ه من وفاضــح  واضــح  خــرق  ــي  ف ــك  وذل

ــق  ي واملواث واالعــراف  ــات  األخاقي ــكل  ل

الشــرائع  وعمــوم  ــة  والدنيوي ــة  ي الدول

ــة مــن  ي ــادة الثان الســماوية، وخاصــة امل

املتحــدة. االمــم  ــاق  ميث

ــا ذاك  ه ــي عدوان ــا ف واســتعانت تركي

ــع  وتتب ترعاهــا  بتنظيمــات  ــزال،  ت وال 

ســوريين،  ــر  وغي ســوريين  تضــم  ــا،  ه ل

بشــقيه  املنظــم  االرهــاب  يمارســون 

ســوريا  داخــل  والعســكري  ــي  السيا�ض

ــا  ي ــا وليب ي ــي أرمين ــا حــدود، ف ــا ب وخارجه

ــاف  ت كاالئ  ،
ً
ــاال مث وســواها  والعــراق 

واملعارضــة  ــورة  ث ال لقــوى  الســوري 

ــة تحــت  وامليليشــيات املســلحة املنضوي

الســوري. ــي  الوطن ــش  الجي ى  مســم

ــاكات  ه ت ــي واالن ــام يم�ض ــو الع ل ــاٌم ت ع

ــن مــن  ــن بحــق املدنيي ــي عفري ــم ف والجرائ

ــا مســتمرة ومتفاقمــة  ســائر أصــاء أهله

ســلف  مــن  ــل  قب مــن  ــوع  ن وال الكــم 

ــى موبقــة  ــم تبق ــث ل ذكرهــم أعــاه، حي

إال  االجــرام  ــوف  صن مــن  صنيفــة  وال 

ــي  ت ــاث ال ث ومارســوها خــال األعــوام ال

. ــت خل

ــن  ي ي للمدن العمــد  ــٍل  فالقت

واالغتصــاب  ــب  والتعذي واالختطــاف 

الســلب  ــك  وكذل ــر،  والتهجي ــزاز  ت واالب

املســلح  والســطو  والســرقة  ــب  ه ن وال

ــكات  ل واملمت األمــوال  ومصــادرة 

ــب  الضرائ وفــرض  ــا  ه ي عل واالســتياء 

 ،
ً
قســرا الســكان  ــر  وتهجي ــاوات  واألت

ــة  الحضاري ــم  املعال ــر  وتدمي وســرقة 

لإلخــوة  وخاصــة  ــة  الديني ــزارات  وامل

ــزال  ت ومــا  ــت  كان ــن،  ي اإليزيدي الكــرد 

ــى  ــارزة وممارســات حاضــرة عل ــن ب عناوي

ــة  ــب الغاي ــى جان ــن، إل ــي عفري ــدوام ف ال

ــي  ف ــة  ل املتمث ــا  لتركي ــرز  األب ــة  واملنهجي

ــزع  ون املنطقــة  ــة  ديموغرافي ــر  ي تغي

ــة  الخصوصي أو  ــة  والهوي ــع  الطاب

ــا  ــا، ناهيكــم عــن إجرامه ه ــة عن الكوردي

مــن  الحجــر،  ــى  وحت الطبيعــة  بحــق 

ــات واملناطــق  ــى الغاب ــداء عل خــال االعت

ــا  ــة واألشــجار املثمــرة بأنواعه الحراجي

ســيما  وال  ــا  وحرقه ــا  واتافه ــا  وقطعه

ــي لســكان  الزيتون كمصدر رزق أسا�ض

ــون شــجرة(،  ي ــر مــن 1٨ مل املنطقــة )أكث

وكذلك تدمير اآلثار واألوابد التاريخية 

ــة، دون أن  ــم الحضاري ــزارات  واملعال وامل

ــى مــن تلــك الوحشــية،  ــر حت تســلم املقاب

ــي ظــل صمــٍت وخــذالنٍ  مشــين مــن قبــل  ف

الُصــم  ــداء  ب املصــاب  ــي  الدول املجتمــع 

لبكــم. وا

ــكل  ب االحاطــة  ــوارد  ب ــا  هن ولســنا 

ــا،  ــة وذكره ــاكات املرتكب ه ت ــم واالن الجرائ

ــات الخاصــة  ي أو ذكــر األرقــام واالحصائ

تفــوق  ــك  ل ت املهمــة  أن  ســيما  وال  ــا،  ه ب

نتيجــة   ،
ً
أصــا ــا  ن وامكانيات ــا  ن طاقات

مــن  املمارســات  ــك  لتل ــل  الهائ الكــم 

جهــة، والتعتيــم الشــديد الــذي تنتهجــه 

تركيا بمؤسســاتها واســتخباراتها حيال 

ــك  ل ــا ت ه ــا وأدوات ه ــم أعوان ــا وجرائ جرائمه

ــة. ي ان ــة ث مــن جه

ــي مناســبة  ــا ف ن ــوارد أن  مــا نحــن إال ب

ــد لفــت  ــا تكــرار تجدي تســتوجب علين

ــم وأصحــاب الشــأن والقــرار  ــاه العال انتب

ى إن ما يجري ارتكابه  بصورة خاصة، إل

ــم  ــة جرائ ــي خان ــى شــك ف ــدرج دون أدن ن ي

الحرب والجرائم ضد االنسانية وخانة 

ــن،  ي ي الدول والســلم  األمــن  ــدد  ه ي مــا 

ــح  ــق وصري ــى دقي  إل
ً
ــه اســتنادا ــك كل وذل

نصــوص  مــن  الشــأن  ــذاك  ب ورد  مــا 

ــل  مث ــة،  ي الدول ــن  ي القوان ــي  ف ومــواد 

ــف األربعــة لعــام 1949  ــات جني اتفاقي

ــن ونظــام رومــا  ي ــا اإلضافي ه ي وبروتوكول

ــة الدوليــة  ــي للمحكمــة الجنائي األسا�ض

 ،1907 الهــاي  ــي  واتفاقيت  199٨ لعــام 

املتحــدة. ــاق األمــم   ميث
ً
1٨99، وطبعــا

التســاؤل   
ً
مــرارا يســاورنا  ــه  ومن

ــك الجهــات  ل ــم وكل ت ــن العال ــي: أي اآلت

يحــدث؟ مــا  تجــاه  مســؤولياتها  مــن 

عــن   
ً
مؤخــرا الصــادر  ــر  التقري إن 

الخاصــة  ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  لجن

ــة  ــه الصــادر عــن املفوضي ل بســوريا ومث

 
ً
إضافــة االنســان،  لحقــوق  الســامية 

ــر  والتقاري التوثيقــات  ــد  عدي ــى  إل

ــر الرســمية أو الصــادرة  الرســمية وغي

ــة  ــة عاملي ي ــة مدن عــن منظمــات حقوقي

ــا تؤكــد وقــوع  ــة، جميعه كالعفــو الدولي

واملمارســات. ــم  الجرائ ــك  ل ت ــكاب  وارت

ــى الحــال ذاك، أن الوضــع  يضــاف إل

ــي  ، ف
ً
ــام ســوًءا وخطــورة يتفاقــم مــع األي

ــات  مئ ــن  توطي ــات  ي عمل اســتمرار  ظــل 

التركمــان  املســتوطنين  مــن  اآلالف 

مــن  نزحــوا  ممــن  وســواهم  والعــرب 

بمــا   ،
ً
ــا مناطــق ســوريا عموم ــف  مختل

ــم  ه ل ــن وعوائ ي ي ــم املســلحين واإلرهاب ه في

ــال  االحت ــل  قب مــن  ــم  ه ب ــيء  ج ــن  الذي

التركي وتابعه االئتاف الســوري لقوى 

 
ً
ــن، وعلمــا ــى عفري ــورة واملعارضــة إل ث ال

تمــت  ــزوح  ن ال مــن موجــات  ــد  العدي أن 

 لصفقــات مشــبوهة مــع 
ً
 اســتنادا

ً
أيضــا

ــروس.  وال النظــام 

بقــاء  اســتمرار  ــك،  ذل ــل  مقاب ــي  أت ي

ــن  ي ــات اآلالف مــن الكــورد العفريني مئ

خــارج  ــزوح  ن وال التشــرد  مناطــق  ــي  ف

العــودة. مــن  ــام  ت ال ــم  ومنعه ــن  عفري

ــي  ــه، وف ــر كل أمــام هــذا الواقــع املري

ي الذي فّضل  ظل تخاذل املجتمع الدول

ــى  عل ــة  االقتصادي ــح  املصال ــب  ي تغل

ــة  ــادئ األخاقي ــم واملب القي مــن  غيرهــا 

وتقاعــس  ــة،  ي والقانون واإلنســانية 

ــة  الكردي واألطــر  القــوى  مــن  البعــض 

ــم  جرائ ــال  حي الصمــت  ــا  والتزامه

ــا  ن ل ــد  الب كان  ــه،  ومرتزقت ــال  االحت

ــة، أن نأخــذ  ــة ومدني كمنظمــات حقوقي

مهمــة فضــح  أمكــن،  مــا  ــا  عاتقن ــى  عل

جرائمــه  ــق  ي وتوث ــال  االحت ــة  وتعري

ــات  والهيئ املنظمــات  ــواب  أب وطــرق 

وقــرار،  شــأن  صاحــب  وكل  ــة  ي الدول

بمســؤولياتهم  ــوض  ه ن ال ــى  عل ــم  ه لحث

ــة  واألخاقي واإلنســانية  ــة  ي القانون

ــى  ــواع الضغــط عل ــى أن بممارســة أق�ض

ــاء  ه وإن ــا  لجرائمه حــد  لوضــع  ــا  تركي

ــع  وجمي ــن  عفري ملنطقــة  ــا  ه احتال

ــة واالنســحاب  ل املناطــق الســورية املحت

2021/1/1٨ ــا.    ه مرتزقت مــع  ــا  ه من

املوقعون...
1- املرصد السوري لحقوق االنسان

)DYK( 2- الهيئة القانونية الكردية

واألبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز    -3

ــا ي –أملان ــة  ي القانون

اإلنســان  لحقــوق  ــة  الكردي ــة  اللجن  -4

راصــد( (

ــي  ــة لحقــوق اإلنســان ف 5- املنظمــة الكردي

)DAD( ا  ســوري

ــددة  ــاع عــن الشــعوب امله ــة الدف 6- جمعي

ــا ي -املان

ا 7- منظمة حقوق االنسان -عفرين سوري

ســوريا  ــي  ف االنســان  حقــوق  منظمــة   -٨

)مــاف((

ي الجزيرة 9- منظمة حقوق اإلنسان ف

ي الفرات 10- منظمة حقوق اإلنسان ف

ي إقليم عفرين 11- اتحاد املحامين ف

شــمال  ــي  ف ــاكات  ه ت االن ــق  ي توث مركــز   -12

ســوريا وشــرق 

13- مركز عدل لحقوق اإلنسان

14- شبكة عفرين بوست اإلخبارية

ي الجزيرة 15- اتحاد املحامين ف

16- مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا

ــاع عــن حقــوق  ــة للدف ــة الكردي 17- الجمعي

ــي النمســا اإلنســان ف

1٨- مؤسسة إيزدينا

ــي  ف الكــردي  ــي  املدن املجتمــع  منظمــة   -19

ــا  أورب

ي سوريا )ماف( 20- لجنة حقوق االنسان ف

Afrin media center -21 

22- منظمة مهاباد لحقوق اإلنسان

ــي  ف ــة  الكردي ــي  هيف ــة  جمعي  -23
ــكا بلجي

ي سوريا 24- اتحاد ايزدي

اإلنســان  حقــوق  عــن  ــاع  الدف ــة  لجن  -25

ــة ي يد اليز ا

ي 26- منتدى تل أبيض للمجتمع املدن

 Kurdisch  - كــوردي  ــا  ن انتي شــبكة   -27

antenna network

ــي  ــة حقــوق املــرأة ف 2٨- مركــز األبحــاث وحماي

ســوريا

29- رابطة زاكون القانونية

30-  منصة عفرين

بيان 
من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان...عفرين تستغيث مجددّا
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بيان صحفي جلمعية الدفاع عن الشعوب املهددة)STP(  مبناسبة الذكرى السنوية الثالثة للعدوان على عفرين
ــة  ي ــة األوروب ي إحــدى املنظمــات املدن

ــة  القومي ــات  ي األقل ــا  بقضاي املهتمــة 

ــل  ــددة مــن قب ــة والشــعوب امله والديني

ــع  وتتاب ــا،  ه ل ــدة  ُمضطِه ودول  قــوى 

أصــدرت  فقــد  ــب،  كث عــن  ــم  أوضاعه

الشــعوب  عــن  الدفــاع  ــة  جمعي

 
ً
ــا صحفي  

ً
ــا بيان ــا  ي أملان  -  )STP(ــددة امله

الســنوية  الذكــرى  بمناســبة   
ً
خاصــا

ــى منطقــة  ــي عل ــة للعــدوان الترك ث الثال

ــر،  ي/يناي الثان ــون  كان  20 ــن،  عفري

ــاث ســنوات  ــن بعــد ث ـــ »عفري ــه ب ت وعنون

ــا  الضحاي مــن  ــد  العدي ــاح:  االجتي مــن 

وأضرار جسيمة«؛ إذ أوردت إحصائيات 

ــة، وأكــدت  ــم مرتكب ــاكات وجرائ ه ت عــن ان

ــى  ــا عل ه ــى وجــود هجمــات ال حصــر ل عل

ــال  ــة. وأن االحت ــة واللغــة الكردي الثقاف

ــة  ي خال ــن  عفري جعــل  يحــاول  ــي  الترك

ــن.  ي ــن والعلوي ي مــن املســيحيين واإليزدي

ــس  ماب ــى  عل ــر  تظه ــة  التركي واألعــام 

ــن  ي املواطن ــى  عل ويفــرض  الطــاب، 

ــة. ــة تركي الســوريين حمــل بطاقــات هوي

ــي  ــر حوال ــم تدمي ــه ت ــان أن وذكــر البي

منطقــة  ــي  ف ــون  ت زي شــجرة   314.400

غصــن  ــة  ي »عمل ضمــن  ــن  عفري

شــؤون  ــي  ف ــٌر  ي خب وقــال:  ــون«،  ت الزي

ــاج  ت »إن أن  أوضــح  األوســط  الشــرق 

الزيتون وزيت الزيتون من القطاعات 

املنطقــة.  ــي  ف الرئيســية  ــة  االقتصادي

ــى  إل ــدف  يه ــي  الترك ــش  الجي أن  ــدو  ب وي

ــم  رزقه مصــدر  مــن  ــاس  ن ال حرمــان 

القتصــادي«. ا

ــل  املحت النظــام  ــان،  البي وأضــاف 

ــف مــن  ــر مــا ال يقــل عــن /300/ أل هجَّ

ــي 201٨م،  ــون الثان ــذ كان ــرد من ـ
ُ
ــاء الك ن أب

واختطــاف  ــن  ي ي املدن ــات  مئ ــل  قت ــم  وت

ــم، وهنــاك حــاالت عنــف ضــد  ه اآلالف من

لنســاء. ا

ملتقى حقوقي يف قامشلي حول االنتهاكات يف عفرين
ــات  ــن خمــس جه ي ــٍد مشــترك ب بجه

ــي  ف ــرأة  امل وحقــوق  األبحــاث  )منظمــة 

سوريا، منظمة مبادرة حقوقية، مركز 

االســتراتيجية،  للدراســات  آفــا  روج 

 – ــن  عفري اإلنســان  حقــوق  منظمــة 

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  منظمــة  ســوريا، 

ــا بمدينــة  ــة زان ــي صال ــرة(، انعقــد ف الجزي

ــي  ــون الثان ــوم الســبت 30 كان ي، ي قامشــل

ــي حــول  ــي الثان ــى الحقوق 2021م، امللتق

ــن  ــي عفري ــاكات حقــوق اإلنســان ف ه ت ان

آذار   1٨ ــذ  من ــي  الترك ــال  االحت تحــت 

ــة عمــر الرئيســة  201٨م، بحضــور أمين

املشتركة ملجلس سوريا الديمقراطية، 

ــس املشــترك  ي ــاش الرئ ــد حامــد املهب عب

ــة،  ي الذات ــإلدارة  ل ــذي  التنفي ــس  للمجل

ــة  وحقوقي سياســية  وشــخصيات 

ــر مــن مئة وخمســون  ــة. بواقــع أكث ي ومدن

ــا.  وخارجه ســوريا  داخــل  مــن  مشــارك 

ــار  ــي 6 أي ــى األول ف وكان قــد ُعقــد امللتق

201٨م.

محــاور  ــة  ثاث ــى  امللتق ناقــش 

ــة  ــم املرتكب ــص الجرائ أساســية: »خصائ

ــه  ل وفصائ ــي  الترك ــال  االحت ــل  قب مــن 

ــي،  ــون الدول ــي ضــوء القان ــه ف الداعمــة ل

ــي  ف النســاء  بحــق  ــة  املرتكب ــاكات  ه ت االن

عفرين من االحتال التركي ومرتزقته، 

ــي  مرتكب ملحاســبة  ــة  ي القانون الســبل 

ــي«.  الدول ــون  القان ــم وفــق  هــذه الجرائ

ــى شــهاداٍت مــن  ــى االســتماع إل  إل
ً
إضافــة

ــاكات.  ه ت االن ــك  ل ت ــا  ضحاي

ــاش«،  ــل »املهب ــت كلمــة مــن قب ألقي

ومحاضــرات واحاطــات حــول كل محــور 

ــن. ي ــن وحقوقي ي ــل أكاديمي مــن قب

ــة  ــه بجمل ــى فعاليات ــم امللتق واختت

ــه: ــاٍن صــادر عن ي ــات وفــق ب توصي

التدخــل  أن  ــى  عل ــد  التأكي  -1

ي السورية  ي األرا�ض العسكري التركي ف

ــة  ــى ســيادة الدول ــة عــدوان عل هــو جريم

ــي األمــم املتحــدة لعدم  الســورية عضــو ف

ــي  ــي أو قــرار وطن ــى قــرار دول اســتنادها إل

 
ً
ــا ــا التدخــل ويعــد خرق ه ــز ل ســوري يجي

ــاق األمــم املتحــدة   ألحــكام ميث
ً
واضحــا

ي. ــي اإلنســان الدول ــون  القان وألحــكام 

ــال  االحت ــاء  ه إن ــى  عل العمــل   -2

وضمــان  الســورية  ــي  لألرا�ض ــي  الترك

ديارهــم  ــى  إل  
ً
ا قســري ــن  املهجري عــودة 

ــة. ي دول ــة  وبرعاي

ــم  الجرائ أن  ــى  عل ــد  التأكي  -3

ــى  ــن ترق ــي عفري ــة بحــق النســاء ف املرتكب

ــة  الجماعي ــادة  اإلب جريمــة  ملســتوى 

املجتمــع  أمــام  ــا  فضحه ــى  عل والعمــل 

. ــي  الدول

إرســال  املتحــدة  األمــم  ــة  ب 4- مطال

ــى  إل ــة  ي الدول ــق  الحقائ ــي  تق�ض ــة  لجن

ــم  ــي الجرائ ــن للتحقيــق ف مقاطعــة عفري

ــة االحتال التركي  املرتكبــة مــن قبــل دول

ــا. ه ــة تحــت لوائ ــل املنضوي والفصائ

5- مطالبــة األمــم املتحــدة والجهــات 

بتحمــل  العاقــة  ذات  ــة  ي الدول

ــة  واألخاقي ــة  ي القانون ا  مســؤولياته

ــن  مهجري مــن  اآلالف  ــات  مئ ــال  حي

ــر  تهجي جريمــة  واعتبارهــا  ــن  عفري

ــي  الديمغراف ــر  ي التغي بغــرض  قســري 

جريمــة  ــي  وه ــي  عرق ــر  تطهي وجريمــة 

ــي  األسا�ض رومــا  نظــام  وفــق  حــرب 

املحكمــة  ــى  إل ــا  ه مرتكبي ــة  وإحال  199٨

ــة. ي الدول ــة  ي الجنائ

ــي  ف ــن  ي العامل مــع  التواصــل   -6

ــن  ي ي واألكاديمي ــي اإلنســان الحقــل الدول

ــن والناشــطين إلعــداد ملفــات  ي والباحث

ــن  عفري ــي  ف ــة  املرتكب ــاكات  ه ت باالن

ــة  ي الدول املحاكــم  ــى  إل ــا  وتقديمه

ــاء  ــة باملعيــة والتواصــل مــع أقرب األوروبي

ــكا. وأمري ــا  أوروب ــي  ف ــا  الضحاي

ــي للتعويضــات  7- إنشــاء برنامــج دول

ــا  ضحاي ــع  لجمي ــة  والجماعي ــة  الفردي

النســاء  وباألخــص  ــي  الترك ــال  االحت

واألطفــال.

اإلعــام  وســائل  مــع  التواصــل   -٨

ــة  الوثائقي األفــام  ومعــدي  ــة  العاملي

ــي  ت ال ــم  الجرائ فضــح  ــى  عل والعمــل 

املســلحة  ــل  والفصائ ــا  تركي ــا  ه ترتكب

ــا. ه ل ــة  ي املوال

ــة  ي ــة ودول ي ــة محل 9- تشــكيل لجن

ــات والقــرارات الصــادرة  ملتابعــة التوصي

ــر لعقد ملتقيات  ــى والتحضي عــن امللتق

ــذا الصــدد. ه ــات الحقــة ب ومنتدي

ي أكثر  ى ذويه، إال بعد م�ض تسليمه إل

ــى الجريمــة، حيــث  مــن /24/ ســاعة عل

ــى  ــة عل ــرة.  وللتغطي ــي املقب ــه ف ــم دفن ت

امليليشــيا  أقدمــت  الجريمــة،  ــك  ل ت

ــك  وذل املغــدور،  ســيارة  ــر  تفجي ــى  عل

ــأن  ب ــه،  عن ــة  كاذب ــة  رواي ــك  حب ألجــل 

ــه.  ل قب مــن  مفخخــة  ــت  كان الســيارة 

ــي  الترك ــش  الجي ويســتمر  هــذا، 

ــاكات  ه ت االن ممارســة  ــي  ف ــه  ومرتزقت

رأس  مناطــق  ــي  ف ــم  الجرائ ــكاب  وارت

ي  شــرق شــمال  أبيــض-  ــل  وت ــن  العي

ــذ تشــرين األول  ــن من ي ت ســوريا املحتل

2019م.
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2021م ــي  الثان ــون  كان

ميليشيات تركيا تقتل ... تتمة
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ــث  للحدي ــره  تقاري ــي  ف  
ً
ــزا حي ــي  اإلعام

و  ــْي  )قوݒ القــرى  بعــض  أوضــاع  عــن 

ــون  بافل راجــو،  ــة  ناحي ــر-  ي كب چقمــاق 

شــّرا،  ــة  ناحي ــدو-  جن قســطل  و 

شــيخوتكا-  ــل،  ب ل ب ــة  ناحي ه-  شــنگيِل

ــي مــّرت  ت ــع ال ــا( والظــروف والوقائ ت ماب

ــن  ي ي األصل ســكانها  ــر  تهجي مــن  ــا،  ه ب

ــع عــودة  ــا ومن ه ــن املســتقدمين في وتوطي

الكثيرين، وهدم بعض املنازل وسرقة 

ــزات الطاقــة  ــوت وتجهي ــات البي محتوي

ــاء  ن ــات وغيرهــا أث ــة وآالت وآلي الكهربائي

ــر مــن  ي ــى الكث ــاح، واالســتياء عل االجتي

ــل  ــون، وتحوي ت ــكات ومعاصــر زي ل املمت

ــى مقــّرات عســكرية وســجون  ــازل إل من

قطــع  ــك  وكذل بامليليشــيات،  خاصــة 

ــر مــزارات  ــا، وتدمي ه ــات في أشــجار وغاب

ــش وســرقة  ب ــى ون ــور للموت ــة وقب إيزدي

حــاالت  ببعــض  ــر  والتذكي ــار،  اآلث

ــاء  ن ألب القســري  واالخفــاء  االعتقــال 

القــرى. ــك  ل ت

ــي  ف ــن  ي ــرد اإليزدي ـ
ُ
كمــا ذكــر أن الك

ــم  ــن قــد تعرضــوا ملظال منطقــة عفري

مارســوا طقوســهم  ــم  ه ولكن ــة،  تاريخي

وكان  ــة  بحري ــة  الديني وشــعائرهم 

ــي ظــل اإلدارة  ــة ف ي ــم مؤسســات َمدن ه ل

تهجيرهــم  ــم  ت وإذ  الســابقة؛  ــة  ي الذات

ــي، وتعرض  ــان االحتــال الترك بكثافــة إب

ــاد  ــي املنطقــة الضطه ــم ف ه املتبقــون من

ــأقل  ـ  ب
ً
ــا ي قــدر عددهــم حال مــزدوج، إذ ُي

ي /30/ ألف  من /5/ آالف من أصل حوال

ــددون  ــة، مه ــة ديني ي ــم كأقل نســمة، فه

ــد امليليشــيات اإلســامية  ــى ي  عل
ً
ــا يومي

ــاف  ت واالئ ألنقــرة  ــة  ي واملوال املتطرفــة 

ــي. اإلخوان الســوري- 

تعســفية  ــة  كيفي اعتقــاالت 

ســرية وســجون 

ــة  الكيفي االعتقــاالت  مسلســل 

ــم  ل ــن  عفري ــاء  ن أب بحــق  التعســفية 

يتوقــف، بحجــج واهيــة ومتكــررة، وكان 

ــى شــكل مداهمــات وحصــار  ــا عل بعضه

ــب  ــات والتعذي للقــرى، ترافقــت باإلهان

لقــاء  ــة  ي مال فــدى  أو  وفــرض غرامــات 

نســاء  ــم  ه بين ــن،  ي املعتقل عــن  االفــراج 

قــرى  شــملت  إذ  ومســنون،  ــر  صَّ
ُ
وق

)حسيه و كوكان و آفراِزه و شيخوتكا و 

ــِده  ــة و أرن ــي، آنقل كاخــرة- مابتا/معبطل

ــدا  ــد، گَون و مســتكا - شيه/شــيخ الحدي

ــرس،  ــه- جندي فريري راجــو،  و حســن- 

ــاة  فت واختطــاف  شــّرا(،  حســنديرا- 

ــة معمــا- راجــو وأخــرى  قاصــر مــن قري

ــي  ف الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 

ــرس. جندي

ــى وجــود  ــي إل وتطــرق املكتــب اإلعام

بامليليشــيات  خاصــة  ســرية  ســجون 

ــدة  ل ب ــي  ف ــت  الصي ــيء  �ض وســجن 

تحــت  ــاب  ب ال منطقــة  ــي«-  »الراع

ــل  مث ــة،  التركي االســتخبارات  إشــراف 

ــي مقــّر  ــة الشــامية« ف ه ـــ »الجب ســجن ل

ــي  « ف
ً
ــع البعــث ســابقا ــا بموقــع »طائ ه ل

ــه  ــث تمــارس في ــة«، حي ــة »كفرجن قري

ــب بحــق املســاجين،  ــواع التعذي ى أن شــت

مســجونون  ــون  ي مدن ــه  في ويوجــد 

الشــامية   - ســنتين  مــن  ــر  أكث ــذ  من

فــرع  ســجن  ــك  وكذل وجودهــم،  تنكــر 

»الشــرطة العســكرية« بعفرين، حيث 

ــة  ــا، مــن معامل ه ــى ل حــال املســاجين يرث

وســوء  واكتظــاظ  ــب  وتعذي قاســية 

 
ً
محتجــزا ــى  يبق مــن  ــم  ه ومن الطعــام، 

ــق. التحقي بحجــة  ــة  ل طوي ــرات  لفت

ــك الســجون  ــى وجــود تل  عل
ً
ــدا وتأكي

مــن  ــات  للمئ القســري  واإلخفــاء 

ــق  وث ســنتين،  مــن  ــر  ألكث ــن  ي املعتقل

ــن  ي ــب حــاالت اإلفــراج عــن معتقل املكت

ــل  ــرة، ت ــا، خلني ن ــدات )بعدي ل مــن قــرى وب

ــا(، بعــد أن  ــه، عرب ــر، جوقي ســلور، داركي

ــه املعــروف  ــى ســجن ماراِت ــم إل ه ــم نقل ت

ــة.  الصحي ــم  أوضاعه تدهــور  بســبب 

ــر  التقاري مــن  ــر  ي الكث نشــر  ورغــم 

يحــظ  ــم  ل الســجون  عــن  ــات  واإلثبات

ــة  ي الدول القــوى  باهتمــام  املوضــوع 

ــٍق  ــة باألزمــة الســورية وال بتحقي املعني

ــق  التحقي ــة  لجن ــل  قب مــن  شــامل 

املســتقلة. ــة  ي الدول

ــى أن جميــع املفــرج  وأكــد املكتــب عل

ــى التحــدث عــن  ــم ال يجــرؤون عل ه عن

أوضاعهــم والظــروف القاســية وأشــكال 

ــي  ت ال ــة  املهين ــة  واملعامل ــب  التعذي

تعرضوا لها، وهم كانوا منقطعين عن 

ي، وال يزالوا يعانون من  العالم الخارج

ــة ونفســية. أعــراض مرضي

عمليات القتل

ــون األول 2020م،  ــة شــهر كان = بداي

ــادرة درمــش« مــن  ــة »ن تعرضــت املواطن

ــي  ــن- املكــون العرب ــة عفري ن ــي مدي أهال

مــن  ــر  أكث وبعــد  اختطــاف،  ــة  ي لعمل

ــا  ه ــي منزل ف ــا  ه ــام ُوجــد جثمان أي عشــرة 

ــم، قــرب مدرســة  ــي القدي ــن بالح الكائ

ــة«. »الريفي

نشــرت  ــة،  ي محل إعــام  وســائل   =

عــن  ــر  وخب صــورة  2021/1/16م،  ــي  ف

ــل املواطــن الشــاب »يوســف أحمــد  مقت

ــزور، قــرب  ــر ال ــي دي الخليــف« مــن أهال

ــة  ناحي ي  شــمال الحــدودي-  الشــريط 

برصــاص  ــن،  عفري منطقــة  ــي  ف ــل  ب ل ب

ــة. التركي الجندرمــة 

ــاء  ن ــن 2021/1/27م، أث ي ــوم اإلثن = ي

الطامــورة-  موقــع  ــي  ف ــام  لألغن ــه  رعي

ــب، تعــرض الشــاب القاصــر  شــمال حل

 /14/ حســين  ــن  الدي عــز  »محمــد 

ه- شــيروا  ــة باســِل ــي قري « مــن أهال
ً
ــا عام

ــي،  أر�ض لغــم  النفجــار  ــن  ري املهجَّ

ــه  ــى وفات ــب بجــراح بالغــة أدت إل فأصي

املشــفى. ــي  ف

قطع األشجار

ــة،  ــام رأس الســنة امليادي = خــال أي

ــى  عل املســيطرة  امليليشــيات  أقدمــت 

قطــع  ــى  عل راجــو  ــكا«-  »خال ــة  قري

ي وادي »ميدانا« العائدة  أشجار اللوز ف

ي تتجاوز  لعائلة كوسا من القرية، والت

اإلضــرار  ــة  بغي  ،
ً
ــا عام  /100/ أعمارهــا 

وصــل  ــث  حي الحطــب،  ــع  ي وب ــي  باألهال

ى /300/ ألف  سعر الطن الواحد منه إل

ــرة ســورية هــذا الشــتاء. ي ل

قامــت   ،2021/1/2 ــخ  بتاري  =

بقطــع  الحمــزات«  »فرقــة  ميليشــيات 

ــدة  عائ ــون  ت زي شــجرة   /225/ ــي  حوال

ــو-  ڤن
َ
»ك ــة  ل عائ مــن  أشــقاء  ــة  لثاث

ي مدينة  ي قرية بابليت- غرب Kevno« ف

ــم  ه أن رغــم  /6/كــم،  ــي  بحوال ــن  عفري

ــاوة /2/ دوالر عــن كل شــجرة  دفعــوا إت

ــة  ــم اعتقــال الثاث ــاء املوســم، كمــا ت ن أث

ــة  ل ــم تحــت طائ ه ــام واإلفــراج عن لعــدة أي

الشــكوى  حــال  ــي  ف بالعقــاب  ــد  التهدي

ــم  ــك الجريمــة، مثلمــا ت واإلعــان عــن تل

ــي حــال  ــم ف ــن بخطــف بناته ــد آخري تهدي

أشــجارهم. قطــع  عــن  ــاغ  اإلب

ــواء  »ل ميليشــيات  ــِدم  ْق
ُ
ت  =

مــن  ــر  ي الكث قطــع  ــى  عل الوقــاص« 

ــة  بغي واملثمــرة  ــة  الحراجي األشــجار 

ــي  أهال ــع  وتمن والتجــارة،  ــب  التحطي

ي  ا ف يه سيطر عل
ُ
ي ت القرى والبلدات الت

ــد  ــرس وشيه/شــيخ الحدي ــي جندي نواح

ــم  ه أحطاب نقــل  مــن  ــي  ومابتا/معبطل

إذا  أو  ــع  البي ــة  بغاي خــارج قراهــم  ــى  إل

حصر 
َ
ي مكان آخر، وت كانت مساكنهم ف

ــا،  ــع وشــراء الحطــب بوكائه ــات بي عملي

ــم  أحطابه ــع  ي ب ــى  عل ــي  األهال ــر  تجب
ُ
ل

بثمــٍن بخــس /60-70/ ألــف ل.س للطــن 

ــج هــو  ــن أن الســعر الرائ ــي حي الواحــد، ف

ــف ل.س للطــن الواحــد. /270-300/ أل

ى وتفجيرات فو�ض

2021/1/2م  الســبت  عصــر   =

انفجــرت ســيارة مفخخــة وســط مدينــة 

ــه«  ــز »َمدي ــرس- بالقــرب مــن مخب جندي

ــى  وجرح ــى  قتل وقــوع  ــى  إل أدى  ــي،  اآلل

ــا  ــي ضــوء تنصــل تركي ــة، ف وأضــرار مادي

ضمــان  ــي  ف ا  مســؤولياته تحمــل  عــن 

العامــة  والســامة  العــام  النظــام 

ــن، باعتبارهــا  ــة للمدنيي ــر الحماي وتوفي

ــة  ودول ــة  ي الفعل الســيطرة  ــة  صاحب

أخــرى. ــٍة  دول ــي  ألرا�ض ــال  احت

ــاء  ن وأث  ،2021/1/3 ــخ  بتاري  =

ــن  ي ب الســاح  وباســتخدام  مشــاجرة 

داخــل  امليليشــيات  مــن  ــن  ي مجموعت

ــن، تعــرض شــاب قاصــر  ــة عفري ن مدي

ــة  لإلصاب الغوطــة  مســتقدمي  مــن 

ــاري. ن ــق  بطل

قامــت   ،2021/1/4 ــخ  بتاري  =

الشــرقية«  أحــرار  ــش  ميليشــيات »جي

ــه«-  »قورِب ــة  قري ــى  عل املســيطرة 

 مــن 
ً
ــن عنصــرا ي ــس ثاث ــرس بحب جندي

ــن  الذي الحمــزات«  ميليشــيات »فرقــة 

حقــول  ــي  ف ــون  ت زي أشــجار  قطعــوا 

ــي  ، وه
ً
ــن قســرا ري ــن ُمهجَّ ي ــدة ملواطن عائ

ــا. ه ي عل ي  تســتول

 ،2021/1/٨ ــخ  بتاري  =

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ــوة  ــت ملغمــة بعب ــر ســيارة كان ــم تفجي ت

ــن  ــرة م ــدة كفرصف ل ــي مدخــل ب ناســفة ف

ــي  ت ال ــي  وه الهندســة«،  ــراء  »خب ــل  قب

ــب  لنائ ــة  التركي االســتخبارات  أهداهــا 

ســمرقند«  ــواء  »ل ميليشــيات  متزعــم 

كــردي  مواطــن  ــزل  من يســتحل  ــذي  ال

ــث  ــر بالقــرب مــن ذات املوقــع، حي ُمهجَّ

غســل  ــاء  ن أث ــوة  العب اكتشــاف  ــم  ت

ــل اســتخدامها ألول مــّرة. الســيارة قبي

الذكــرى  ــول  حل مــع  بالتزامــن   =

ــى  عل للعــدوان  ــة  ث الثال الســنوية 

201٨/1/20م،  ــي  ف ــن  عفري منطقــة 

ــة  التركي االســتخبارات  اســتنفرت 

ــي  ف املســلحة،  ــات  والدوري والحواجــز 

مــن  فــت 
َّ
وكث  ،

ً
خاصــة ــن  عفري ــة  ن مدي

ــن  ي للمواطن ــا  ه ومضايقت ــا  تدقيقه

ــن. ي املتنقل ــرد  ـ
ُ
الك

ــت  ل تقات 2021/1/16م،  ــخ  بتاري  =

ــش  »جي ميليشــيات  مــن  ــان  مجموعت

ي قرية  اإلســام« و »الجبهة الشــامية« ف

ــن، بســبب  ــة عفري ــِده املجــاورة ملدين ترن

العناصــر  أحــد  تواصــل  حــول  خــاٍف 

ــك  مــع نســاٍء مــن الطــرف اآلخــر، وأدى ذل

ــث  ــن وب ــن الطرفي ي ــر عســكري ب ــى توت إل

ــي. ــن األهال ي الرعــب ب

ــر  ــم تفجي ــخ 2021/1/30م، ت = بتاري

موقــٍع  ــي  ف مفخخــة،  رافعــة  ســيارة 

باملنطقــة  جــودي  فــرن  شــارع  بآخــر 

ــة الشــرقية  ــل الزاوي ــة، مقاب الصناعي

الجنوبية لســاحة بازار عفرين، وســط 

ــح الســيارات،  ي ــن ومحــات تصل ي ي املدن

ــى و /30/  ــا قتل ــى وقــوع /6/ ضحاي أدى إل

 
ً
أيضــا وأدى  أطفــال،  ــم  ه بين  ،

ً
جريحــا

ــور  ل ــة وتكســير ب ــى وقــوع أضــرار مادي إل

ــط املوقــع. ــي محي ــازل ف الســيارات واملن

قصف الشهباء

قصفــت   ،2021/1/2 ــخ  بتاري  =

ــل  ــدة »ت ل ــا ب ه ــة ومرتزقت القــوات التركي

ــي ريــف  رفعــت« وبعــض قــرى الشــهباء ف

ــظ  ــي تكت ت ي بكثافــة، وال ــب الشــمال حل

منطقــة  ــي  أهال مــن   
ً
قســرا ــن  ري بُمهجَّ

ــة. ل املحت ــن  عفري

عــاود  2021/1/13م،  ــخ  بتاري  =

قصــف  ــه  ومرتزقت ــي  الترك ــش  الجي

ــل رفعــت-  ــدة ت ل بعــض قــرى الشــهباء وب

ــة  املدفعي ــف  بقذائ ــب،  حل شــمال 

. ــة ل لثقي ا

ــي  الترك ــش  الجي قــوات  قامــت   =

واألربعــاء  ــاء  الثاث ــي  يوم ــه،  ومرتزقت

19-2021/1/20م، بقصــف بعــض قــرى 

ــل  ــدات مناطــق الشــهباء و شــيروا )ت ل وب

ــة،  علقمي شــوارغة،  ــاز،  مرعن رفعــت، 

ــب، بعشــرات  ــة...( – شــمال حل مالكي

ــف. القذائ

ــة  ي العثمان الثقافــة  نشــر 

ة ــد ي لجد ا

الثقافــة  نشــر  ــي  ف  
ً
اســتمرارا

ــي  وف ــدة،  الجدي ــة  ي ــة- اإلخوان ي العثمان

ى مناطق  بسط سيطرتها السيادية عل

ســوريا،  ي  شــمال ــا-  ه واحتال نفوذهــا 

ــوم  ي ــن  ــة عفري ن ــا بمدي افتتحــت تركي

باســم   
ً
ا مقــرَّ 2021/1/27م،  األربعــاء 

ــن«  ــي عفري ــي ف »مركــز األناضــول الثقاف

محاضــرات  وقاعــة  ــة  »مكتب يضــم 

ــى غــرار املركــز  ــب..«، عل وقاعــات تدري

ــل  ــة أعــزاز أوائ ن ــي مدي ــم فتحــه ف ــذي ت ال

2020م. ــار  أي

انتهاكات أخرى

ــش  »جي ميليشــيا  أقدمــت   =

ــارا،  ــرى »َعم ــى ق ــة« املســيطرة عل النخب

ــى  عل ــه«  اِك زيتون ســيماال،  شــيخوتكا، 

ي الرتياد املساجد والصاة  إجبار األهال

ــة،  ــا، مــع حضــور الحلقــات الديني ه في

أو  باالعتقــال  ــد  التهدي ــة  ل طائ تحــت 

ــم  ه تلقين ــة  بغي ــة،  القري مــن  الطــرد 

ــى  إل ــم  ه ت »هداي و  ــة  الديني ــم  ي التعال

ـــ »الكفــار  ــم ب الصــواب«، وبعــد وصفه

ــه  في ترتكــب  وقــٍت  ــي  ف ــر«،  والخنازي

املوبقــات  ــواع  أن كل  امليليشــيا  ــك  ل ت

ــا  ه ملتزعمي ــرف  ي أن  دون  ــي  واملعا�ض

جفــن. ومشــايخها 

ــم  ت ت وقراهــا،  ــل  ب ل ب ــة  ناحي ــي  ف  =

ي  فاحــة كافــة حقــول الزيتون واألرا�ض

امليليشــيات،  مــن  ــا  ه ي عل ى  املســتول

دون  القــرى،  ــك  ل ت ــي  أهال بجــرارات 

كمــا  ــا،  ه من ــل  ي القل دفــع 
ُ
ت أو  أجــور 

أمــاك  ــى  عل  
ً
مجــددا االســتياء  ــم  ت ي

ــم يتمكــن  ــن، إن ل ــن املتواجدي ي املواطن

رخــص  أو  ــة  ملكي ــق  ائ وث إحضــار  مــن 

ــي  ــس املحل ــة ممنوحــة مــن املجل زراعي

ــال. االحت ســلطات  ــل  قب مــن  ــن  املعي

 ،2021/1/٨ الجمعــة  عصــر   =

ــواء  قامــت مجموعــة مــن ميليشــيات »ل

ســمرقند« تســتقل ســيارتين ومدججــة 

ــرح  ــداء والضــرب املب باألســلحة، باالعت

شــيخ  أحمــد  ــل  ي »خل املواطــن  ــى  عل

ــدة كفرصفــرة،  ل ب ــي  أهال مــن  ــى«  عي�ض

 وبحجٍة 
ً
أمام منزله، بعد إخراجه عنوة

ي  ى مشــفى ف واهية؛ حيث تم إســعافه إل

ــن وجــود جــروح  ي ب ــن للعــاج، وت عفري

ــي  ــي جســده وكســر ف وكدمــات شــديدة ف

ــد مســاء  ــد أعي ــه، وق ــده وبعــض أضاع ي

ــة. ــة مزري ــة صحي ــه بحال ــى بيت ــوم إل ي ال

ــي  ف »د.م.د«  املواطــن  ــي  ابتل  =

ــاكات  ه ت ــن بحقــد وان إحــدى قــرى عفري

مــراد«،  الســلطان  »فرقــة  ميليشــيات 

ــة ســطو وتشــليح  ي ــث تعــرض لعمل حي

ــة /500/  ــب ودفــع فدي واعتقــال وتعذي

أحــد  وحــاول  2020م،  صيــف  دوالر، 

جــراره  ــى  عل االســتياء  ــا  ه متزعمي

ــون  ت الزي ــة موســم  اي نه ــي، ومــع  الزراع

ــب،   أخــرى وتعــرض للتعذي
ً
ــرة ــل م اعتق

ــون  ت ــي /225/ شــجرة زي ــم قطــع حوال وت

ــد  ــه تحــت التهدي فــرج عن
ُ
ــه، وأ ــدة ل عائ

 وخطف ابنته الشابة 
ً
بالعقاب مجددا

ــه  نت ــل اب ــر األب لترحي
َّ
ــاء، فاضط العزب

ــن  عفري خــارج  ــى  إل العــام  هــذا  ــة  بداي

ــره. وغي االختطــاف  مــن  ــا  ه ي عل  
ً
ــا خوف

أنشــطة  ممارســة  خطــى  ــى  عل  =

الســورية،  ــي  األرا�ض ــى  عل ســيادية 

ــي دون  وفــرض إجــراءات االحتــال الفعل

ــخ  ــه، وبتاري ــل تبعات ــه وتحم ــح ب التصري

2021/1/14م، افتتحــت حكومــة أنقــرة 

ي مدينة إعزاز، »ضمن مشروع   ف
ً
مكتبة

ــة  ي العمل لدعــم  ــات  مكتب تأســيس 

ــي  ــي /٨05/ مــدارس منطقت ــة ف التربوي

ي  ــون، شــمال ت درع الفــرات وغصــن الزي

األناضــول. ــة  وكال ســوريا«- حســب 

ــي  ف األناضــول  ــة  وكال ــت  نقل  =

ــة  ــة أوقــاف والي 2021/1/16م، أن مديري

ــا  »إتمامه ــت  ن أعل ــة«  التركي ــاي  »هات

ــن  ب عمــر  جامــع  ــم  ترمي ي  مشــروع

ــي  ف هــوري  ــي  النب ــح  وضري الخطــاب 

ــان  ــن«، وأن أوميــت غوكه منطقــة عفري

ــة  ــي أهمي ــه تول ــال »إن مديريت جيجــك ق

ــي  ف ــة  ــم األثري ــة املعال ــى حماي إل ــرة  ي كب

سوريا«. وذلك عكس ما هو واقع، حيث 

ــي هــوري- ســيروس«  تعــرض موقــع »النب

ــر  لتجريــف ونبــش شــامل وســرقة الكثي

ــح-  ــل ذاك الضري ــم تحوي مــن آثارهــا وت

ــِم  معل ــى  إل /ق.م/  ــي  التاريخ ــم  املعل

ــاء  ن ــم إعــادة ب ــي، كمــا ت إســامي عثمان

ــن الخطــاب«  ــي مســجد »ب ــة ومبان مئذن

ــذي  ــي ال ــد التاريخ ــي شيه/شــيخ الحدي ف

ــر والبحــث  ــات الحف ــدم بســبب عملي ته

ــل ميليشــيات  ــه مــن قب ــار تحت عــن اآلث

شــاه-  ســليمان  الســلطان  »فرقــة 

ــى  ــا عل العمشــات«؛ فقصــة حفــاظ تركي

ــرى،   كب
ٌ
ــة ــة كذب ــن التاريخي ــار عفري آث

ــٍر كامــل وســرقة  ــا تعرضــت لتدمي ه إذ أن

االســتخبارات  إشــراف  تحــت  شــاملة 

ــة أعــوام.  ــذ ثاث ــة من التركي

ــش  والجي األمــن  قــوات  ــع  تمن  =

ــي مناطــق  ــن ف الســوري ُمهجــري عفري

ــب مــن  ــزوح واملخيمــات- شــمال حل ن ال

كمــا  الســوري،  الداخــل  ــى  إل التنقــل 

واألخــرى  ــرة  الفت ــن  ي ب ــر  املعاب ــق  غل
ُ
ت

ــواد  أمــام دخــول شــاحنات الوقــود وامل

ــة  ي ــزاز اإلدارة الذات ت ــة اب ــة، بغي ي الغذائ

ــر شــؤونهم، رغــم أن حواجــز  ــي تدي ت ال

ــى  ــاوى عل أت تفــرض  الســوري  النظــام 

ــع. البضائ وخــروج  دخــول 

أحــد  ــي  اإلعام ــب  املكت ــم  وخت

تقاريره بالقول: إن املتابعات اإلعامية 

ــى  ــك السياســية، عل ــة، ناهي والحقوقي

ى مســتوى  ي، ال ترتقي إل املســتوى الدول

ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــل  مث بشــعٍب  االهتمــام 

ــى  ــة إل ســوريا، تتعــرض مناطقهــم املحتل

ــي  ــذي يرتق ــج وال ــي ممنه ــر ديمغراف ي تغي

ــي. ــٍر عرق ــى مســتوى تطهي إل

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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يف الذكرى السنوية الثالثة للعدوان على عفرين، إدانة سياسات الترتيك والتعريب ضد الُكـرد... 
تركيا تتصرف كدولة مارقة، تعبث بأمن واستقرار اإلقليم، وخترق القانون الدويل

ــي  التقدم )الديمقراطــي  ــا  حزب

دة الديمقراطي الكردي(  الكردي، الوحـ

 ،
ً
مشــتركا  

ً
ــا بيان أصــدرا  ســوريا،  ــي  ف

ــة  ث الثال الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 

ــن، الــذي باشــر فيــه  ــى عفري للعــدوان عل

ــف أنواعــه،  ــي بمختل ســاح الجــو الترك

غــارات  شــن   « ـــ  ب  ،201٨/1/20 ــخ  بتاري

ــن الســورية  ــة عفري ــى منطق ــة عل مكثف

راجــو،  ــل،  ب ل ب ــي  ونواح قــرى  تشــمل 

ــس،  جنديري )شــيه(،  ــد  الحدي شــيخ 

ــت قــوات  ــث واصل ــي، حي شــران، معبطل

ــا  ه ــا هجمات ه ــع التابعــة ل ــا واملجامي تركي

ــواع  أن ــف  مختل  
ً
مســتخدمة  

ً
وجــوا  

ً
ــرا ب

استشــهاد  ــى  إل أدى  ممــا  األســلحة، 

جــراء  ــاء شــعبنا  ن أب مــن  وجــرح اآلالف 

ــت  ــي ضرب ت ال ــة  التركي الهجمــات  ــك  ل ت

ــن واألعــراف  ي بعــرض الحائــط كل القوان

ــة«. ي الدول

ــة  ــان: »بعــد مــرور ثاث وأضــاف البي

ــه  ــي ومرتزقت ــال الترك أعــوام مــن االحت

ــم  الجرائ ــة  وجمل ــن  عفري ملنطقــة 

بحــق   
ً
ــا يومي ــة  املرتكب ــاكات  ه ت واالن

مــن  ــن  ي ي األصل ســكانها  مــن  ــى  تبق مــن 

ــات  ي وعمل ــم  ملمتلكاته ــب  ونه ســلب 

ــة  كيفي واعتقــاالت  واختطــاف  ــل  قت

ــى  ــم عل ه ــاوات مرهقــة لحمل أت وفــرض 

ــدف  به ــم  ه وممتلكات ــم  بيوته ــرك  ت

وجــود  ضــد  ــر  ي التغي ــة  ي عمل ــس  تكري

 
ً
ــات واضحــا ــة، ب ــم الثقافي ه ت الكــرد وهوي

ــي  ت ال السياســة  أن  ــرة  بصي ذي  ــكل  ل

سياســة  ــي  ه ــة  التركي ــة  الدول ــا  تتبعه

 واستكمال 
ً
رد أوال

ُ
ممنهجة ملحاربة الك

ــد مــن  ــى احتــال املزي ــي إل ــا الرام مخططه

الســورية«. ــي  األرا�ض

ــة  إدان ــى  عل ــان  الحزب وشــدد 

ــي  ت ال ــب  والتعري ــك  التتري سياســات 

ــا ضــد  ه ــة وأعوان ــة التركي تمارســها الدول

ي  كرد عفرين، مناشدين املجتمع الدول

ــة بحقــوق  ــات واملنظمــات املعني والهيئ

الضالعــة  القــوى   
ً
وخاصــة اإلنســان 

ــي الشــأن الســوري بتحمــل كامــل  ــا ف ه من

ى تركيا إلنهاء  مسؤولياتها والضغط عل

ــر  التهجي ووقــف  للمنطقــة،  ــا  ه احتال

الازمــة  ــة  الحماي ــر  وتوفي القســري 

ــى عفرين  ــاء شــعبنا الكــردي إل ن لعــودة أب

ــة. ل املحت ــة  الكردي املناطــق  وكافــة 

ســوريا  ــس  مجل أصــدر  كمــا 

 
ً
ــا بيان املناســبة،  ــذات  ب ــة  الديمقراطي

ــا  ــى أن »تركي ــرأي العــام، وأكــد عل ــى ال إل

بأمــن  ــث  تعب مارقــة،  ــة  كدول تتصــرف 

ــون  القان وتخــرق  ــم،  ي اإلقل واســتقرار 

ــي  ــا لألرا�ض ه مــن خــال احتال ــي  الدول

ي دول الجوار  السورية، بغية التوسع ف

ــا  ــاك ســيادتهم، تطبيقــا لنموذجه ه ت وان

ــد«.  الجدي االســتعماري  ــي  العثمان

ــة  ــة املحتل ــة التركي وقــال: »عمــدْت الدول

ــم  ه دخول ــذ  ومن املرتزقــة،  ــا  ه ل وفصائ

ــم  جرائ ــكاب  ارت ــى  إل ــن؛  عفري منطقــة 

ــر مــن /300/  ــر أكث ضــد اإلنســانية وتهجي

ــم ومســاكنهم،  ه ــف مواطــن مــن أراضي أل

ــدف  به اســتيطانية  سياســة  ــذت  ّف ون

وطمــس  املنطقــة  ــة  ديمغرافي ــر  ي تغي

ــة  ّدال ــة ال ــة والتاريخي ــا الحضاري معامله

ــت  ــة، وطال ي ــن األصل ــة عفري ــى هوي عل

والحجــر،  والشــجر  البشــر  ــم  جرائمه

ــة  بشــهادة منظمــات إنســانية وحقوقي

ــة«. ي دول

ــل املجلــس النظــام الســوري  وإذ حمَّ

ــال  ــة مســؤولية احت وروســيا االتحادي

ــى  عل ــده  تأكي جــدد  ــن،  لعفري ــا  تركي

ــة لســكانها  ــة تحريرهــا وعــودة آمن أولوي

ــا  ه ــن وإخــراج كافــة الّدخــاء من ي ي األصل

ــي  ت ال ــك  التتري مظاهــر  كافــة  ــة  وإزال

الســورية،  ــي  األرا�ض ــي  ف ــا  تركي ــا  ه نّفذت

ــس األمــن  ــب األمــم املتحــدة ومجل وطال

ــي بتشــكيل لجــان أمميــة مختصــة  الدول

ــق والّتحــري عــن  ــي الحقائ ــا تق�ض ه ت مهّم

ــا  ه ــا ومرتزقت ــا تركي ه ــي ارتكبت ــم الت الجرائ

ــة  للعدال ــم  وتقديمه ــن  عفري ــي  ف

. ســبتهم ومحا

ــة  قضي أن  ــى  عل ــس  املجل وشــدد 

ــة  هّم وَم ــة  وطني ــة  قضي ــي  ه ــن  عفري

ــع  جمي ــق  عات ــى  عل تقــع  تحريرهــا 

ــال  الســوريين دون اســتثناء، وأن احت

ــق  عّم الســورية  ــي  لألرا�ض ــا  تركي

ــي  الوطن بالنســيج  وأضــر  األزمــة  مــن 

الســورية  األزمــة  حــلَّ  وأن  الســوري، 

ــد  ــف الســوريين وتوحي ــر تكات يكــون عب

قواهــم مــن أجــل الخــاص مــن االحتــال 

ســوريا  ــاء  ن وب واالســتبداد  واإلرهــاب 

ــة. المركزي ــة  تعددي ــة  ديمقراطي

»مجزرة مدجنة عنابكي- عفرين-21-1-2018م«

ــاد لحقــوق  بدعــوٍة مــن منظمــة مهاب

ــل-  ي أرب ــي  ف ُعقــدت   MOHR اإلنســان 

جلســة  العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل

ــي  ف 2021/1/25م،  ــخ  بتاري ــة  حواري

مكتــب املنظمــة، حــول مواضيــع ترتبــط 

املجتمــع  ــي  منظومت ــن  ي ب بالعاقــة 

ــى  عل الكــردي  ــي  والسيا�ض ــي  املدن

ودول  املهجــر  ــي  وف الســورية  الســاحة 

الســوري. الجــوار 

ــي  ممثل مــن  عــدد  االجتمــاع  ضــمَّ 

ــة  ــي أحــزاب كردي ــي وممثل املجتمــع املدن

ي اإلقليم، وكان بينهم محمود  سورية ف

السياســية  ــة  اللجن عضــو  محمــد 

الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب  ــل  وممث

ســوريا. ــي  ف الكــردي 

ــة تناقــش الحضــور  ي وكخطــوٍة أول

والحــراك  ــي  املدن املجتمــع  )دور  حــول 

ــع الكــردي،  ــة املجتم ــي خدم ــي ف السيا�ض

ي  ي والحراك السيا�ض دور املجتمع املدن

ــة  واملرحل السياســية  ــة  ي العمل ــي  ف

ــة  ي ــي ســورية ومــدى فاعل ف ــة  ي االنتقال

ــة السياســية ومــا  ي ــي العمل كل طــرف ف

ي الخطوات الواجب اتخاذها لخدمة  ه

ــت  الثواب ــي  ه مــا  واملجتمــع،  ــة  القضي

ــن  ي املنظومت ــن  ي ب املتوافقــة  ــة  الوطني

تماســك  ــز  لتعزي ــة  ي واملدن السياســية 

التطــرف،  ــذ  ب ون ــه  ت وتقوي املجتمــع 

لخدمــة  الحــوار  ــر  تطوي مقترحــات 

ــم  املجتمــع(، وذلــك بعــد التعــارف وتقدي

ــة املتواجــدة  ي ملحــة عــن املنظمــات املدن

ــي  ــا التطوع ه ــم كردســتان وعمل ي ــي إقل ف

وتقاطعــات  السياســية  واألطــر 

ــي خدمــة املجتمــع  عملهمــا وترابطهمــا ف

واإلنســان.

ــاد  مهاب منظمــة  لخصــت  وقــد 

ــة لنقــاش  ل ــد مــن النقــاط كحصي العدي

ــى  أو�ض ــام  الخت ــي  وف مســتفيض، 

لقــاءات  عقــد  بضــرورة  الحضــور 

مســتمر. بشــكٍل  ــة  حواري

جلسة حوارية في أربيل حول منظومتي المجتمع المدني والسياسي الكردي على الساحة السورية
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ي  بعد ظهر الجمعة 22 كانون الثان

ــة  رة تركي ــرة مســيَّ 2021م، اســتهدفت طائ

ــي  ــت« جنوب ــة »ممي ــي قري ــازل ف أحــد املن

ــكان  ُس أحــد  لجــرح  أدى  ممــا  ــي،  ان كوب

ة شــظايا. ــزل بعــدَّ املن

ــادة  القي عــن  ــان صــادر  ي ب وحســب 

ــي- شــمال  ــة لقــوى األمــن الداخل العامَّ

هــذا االســتهداف  ــي  أت ي وشــرق ســوريا، 

اإلدارة  ُمكتســبات  مــن  ــل  الني ــدف  به

ســوريا،  وشــرق  شــمال  ــي  ف ــة  ي الذات

ــم لزعزعــة  ــة الدائ ــة التركيَّ ي الدول وســع

مــن  ــة  حال ــق  وخل واالســتقرار  األمــن 

. ــى لفو�ض ا

األمــن  قــوى  أن  ــان  البي وأضــاف 

ــي  ــة العمــل ف ــى مواصل ــي تؤكــد عل الداخل

ــا والعمــل  ــط األمــن بكافــة مناطقه ضب

ــة مــن  ــق حال ــن وخل ي ي ــة املدن ــى حماي عل

ــات،  صعوب ــة  أيَّ رغــم  واألمــان  األمــن 

ــي  الدول ــف  للتحال ــا  ه دعوت وجــددت 

تجــاه  اته  يَّ مســؤول أمــام  بالوقــوف 

تكــرر.
ُ
امل ــي  رك

ُ
ت ال العــدوان 

استهداف منزل للمدنيين في كوباني

ــن 2021/1/4م، زار وفــٌد  ي ــوم اإلثن ي

لحــزب  كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  مــن 

ــة  ي ممثل ــب  مكت ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

الشــعوب  لحــزب  كردســتان  ــم  ي إقل

ــر، ضــم  ي ــي هول ف  )HDP( ــة الديمقراطي

ــة  ــى عضــو الهيئ ــس مصطف الوفــد )وي

ــي  ــة ومســؤول منظمــة الحــزب ف القيادي

اإلقليم، صالح بوزان سكرتير املنظمة 

ــث  ــا(، حي ه وفرهــاد محمــد عضــو قيادت

ــدة  ي نه الســيدة  ــل  قب مــن  اســتقبل 

ــب  مكت ــي  ف وأعضــاء  املشــتركة  ــة  ل املمث

. ــة ي ملمثل ا

ــان مناقشــة األوضــاع  ب ــادل الجان ب ت

ــد  ــي املنطقــة، ال ســيما تهدي ف ــة  الراهن

الدولة التركية لوجود الشعب الكردي 

ــى ضــرورة تاحــم  ــي املنطقــة، وأكــدا عل ف

وتوحيد القوى الكردية والكردستانية 

ــات  والتحدي ــي  الترك ــد  التهدي ــة  ملواجه

ــي ظــل  ــي تواجــه الشــعب الكــردي ف ت ال

ــي املنطقــة.  ــة ف املســتجدات الراهن

ــة  بحري ــة  ب املطال ــى  عل وشــددا 

ــن  ــارز صــاح الدي ب ــي الكــردي ال السيا�ض

ــرأي  ــي ال ــع معتقل ــة جمي ــاش وحري دميرت

ــى  ــارة أكــدا عل ــام الزي ــي خت ــا. وف ــي تركي ف

ــارات واللقــاءات. ضــرورة اســتمرار الزي

زيارة ممثلية إقليم كردستان لحزب الشعوب الديمقراطية

ــى  عل لقــاءات  لسلســلة   
ً
تباعــا

سياســية  أحــزاب  منظمــات  مســتوى 

ــي  ف ــة  واجتماعي ــة  ثقافي ــات  ي وفعال

األوضــاع  ملناقشــة  ــرة  الجزي ــرك-  دي

ــع امللحــة،  ــة واملواضي السياســية الراهن

لقــاء  2021/1/20م  األربعــاء  ــوم  ي ُعقــد 

ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت ــي  ف حــواري 

ــي(، تحــت عنــوان )مــا هــو املطلوب  )يكيت

ــي  ــي ســوري ينه للتأســيس ملشــروع وطن

ــب  املطال ــي  ب ل وي الســورية  املأســاة 

ــة  ــة واالجتماعي السياســية واالقتصادي

ــات الشــعب الســوري(. ــة ملكون والثقافي

واملناقشــات  املداخــات  ــدت  امت

تعكــس  ــت  كان ســاعات،  ــاث  ث لنحــو 

ــي  وطن مشــروع  ــاء  لبن امللحــة  الحاجــة 

الســوريين. ــإرادة  ب ســوري 

ــة  ــات محمــد عضــو اللجن وقــال خب

ــدة« املشــارك  السياســية لحــزب »الوحـ

بتوصيفــه  النشــاط  هــذا  اللقــاء:  ــي  ف

ــف  ــح املجــال لعــرض مختل  يفت
ً
نشــاطا

أفضــل  ــاء مناخــات  لبن ى  اآلراء، ويســع

ــغ  صي ــى  إل للوصــول  ــاء  البن للحــوار 

ــة  الوطني املشــاريع  لرفــد  تشــاركية 

ــا  مل ــي  التراكم الفعــل  ــى  عل يراهــن 

نشــاط. هكــذا  ســينتجه 

لقاء حواري في ديرك- الجزيرة

ــة  اللجن قامــت  2021/1/22م،  ــي  ف

ــم  ي إقل منظمــة  دهــوك-  ــي  ف ــة  املنطقي

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب  كوردســتان 

ــو  )أب طاهــر  حســين  ــا  ه رفيقي ــم  بتكري

 
ً
ــرا تقدي هللا،  ــد  عب زردشــت  و  ــس(  أن

ــي  ــز وتفانيهمــا النضال لنشــاطهما املمي

ــن  ي املجال وخاصــة  املجــاالت  كافــة  ــي  ف

والتزامهمــا  ــي  والتنظيم ــي  االجتماع

حزبهمــا. بسياســة 

هــذا  املنظمــة  لهمــا  وباركــت 

مــن  ــد  املزي منهمــا  ــت  وتمن ــم،  التكري

آمــال  ــق  تحقي ــق  طري ــى  عل النضــال 

وأجــزاء  ســوريا  ــي  ف الكــردي  الشــعب 

األخــرى. كردســتان 

منظمة إقليم كردستان لحزب »الوحـدة« تكّرم رفيقين لها

لحــزب  ــب  حل منظمــة  تقدمــت 

ــى  إل ــة  ــي( ببطاقــة تعزي ــدة )يكيت الوحـ

الشــاب  املناضــل  ــا  رفيقه وأســرة  أهــل 

ــذي  ــن حســين، ال ب محمــد شــيخموس 

ي يوم الجمعة 2021/1/22م بمدينة  توف

املــرض. مــع  ــاٍة  بعــد معان اســتنبول، 

ــد عــام  ي ُيذكــر أن الراحــل مــن موال

ــر- منطقــة  ي ــة جقمــاق كب 19٨4م، قري

صفــوف  ــى  إل انتســب  وقــد  ــن،  عفري

الحــزب عــام 2012م، وســاهم بأنشــطته 

ــا  تركي ــى  إل يســافر  أن  ــل  قب ــب،  ــي حل ف

واألزمــة.  الحــرب  ظــروف  بســبب 

ــه،  ــى قريت ــا إل ــه مــن تركي قــل جثمان
ُ
ن

ــا. ه ــي مقبرت ــرى ف ث ووري ال

ــه  ــي الراحــل أحــّر التعــازي، ول ملحب

ــة. ــد األبدي ــان الخل حن

رحيل الشاب محمد شيخموس
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زار وفــٌد مــن الحــزب الديمقراطــي 

ــب  ــس( مكت الكــردي الســوري )كونفران

ــة  ن مدي ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

 .2021/1/20 ــوم  ي ــي،  ان كوب

ــف دار  ــب بالوفــد الضي بعــد الترحي

ــرض  تعت ــي  ت ال ــق  العوائ عــن  ــث  الحدي

الكــردي  الكــردي-  الحــوار  ــق  طري

الحركــة  موقــف  ــد  توحي وضــرورة 

ــة الحساســة،  ــي هــذه املرحل ــة ف الكردي

ــا االحتــال  ه ــي يرتكب ــاكات الت ه ت وعــن االن

ــن و ســري  ــي عفري ــه ف ــي ومرتزقت الترك

املناطــق  ــة  وبقي ي  ســب كــري  و  ــة  ي كان

 
ً
إضافــة ــا.  تركي مــن  ــة  ل املحت الســورية 

ــي  ــة ف ــى نقــاٍش عــام عــن األوضــاع الراهن إل

ــي  ــي اإلنســانية الت عمــوم ســوريا، واملآ�ض

ــى عمــوم شــعبها. عل تقــع 

ُودع الوفد بحفاوة كما استقبل.

وفد من »الكردي السوري« يزور مكتب »الوحـدة« في كوباني

ــن/ ــي – عفري ــب اإلعام ــى املكت نع

ــى  ــي( بحــزن وأ�ض ــدة )يكيت حــزب الوحـ

ــو  )أب حســين  ــل  ي خل ــي  صبح املناضــل 

ــا- ن بعدي ــدة  ل ب ــد  ي موال مــن  ــدو(،  عب

ــي مســاء  ــذي توف ــن عــام 1944م، ال عفري

ــه، بســبب  ــي منزل ــاء 2020/1/20م ف األربع

كان  ــذي  وال ــي،  الصح وضعــه  تدهــور 

ــذ أعــوام. ــي مــن املــرض من يعان

ــذ  من الراحــل  »إن  ــب:  املكت وذكــر 

ــمَّ الدفــاع عــن  ســنوات شــبابه حمــل َه

ســوريا،  ــي  ف الكــردي  شــعبه  ــة  قضي

عــام  ــا  ن حزب صفــوف  ــى  إل فانتســب 

ــى أن كان  ــه، إل ــي هيئات ــدرج ف 1972م، وت

ــة لســنوات؛  ــة املنطقي ــي اللجن  ف
ً
عضــوا

 ،
ً
ــا ناضــل بتفــاٍن وإخــاص، وكان مقدام

ــة   مســؤولية أنشــطة جماهيري
ً
متحمــا

ــوروز  ـ ن ــاد  أعي ــاء  إلحي ــات  ومهرجان

ــال.  الجب قمــم  ــي  ف ــا  ه نيران وإشــعال 

ومضايقــاٍت  ملاحقــاٍت  تعــرض  وقــد 

ــن  ي قصيرت ــن  ي لفترت واعتقــل  ــة،  أمني

ــي.  عــام 19٨7م بســبب نشــاطه السيا�ض

عهم  ــي محيطــه وشــجَّ ــه ومــن ف ــم أبنائ
َّ
ل َع

ــة  الكردي واللغــة  ــم  العل حــب  ــى  عل

ــه  منزل وكان  ــي،  السيا�ض والنضــال 

 
ً
ــب مفتوحــا ــة حل ن ــي مدي ــدة وف ل ــي الب ف

واألنشــطة،  واالجتماعــات  ــوف  للضي

ــة  ووطني ــة  اجتماعي  
ً
شــخصية ــدى  فب

ــى  إل ــه  بمبادئ  
ً
ــا ملتزم ــي  وبق معروفــة؛ 

ــه رغــم انقطاعــه عــن  ــوٍم مــن حيات آخــر ي

ــذ ســنوات بســبب  ــي من ــل التنظيم العم

ــد  ــم الفقي ــم تكري املــرض«. وكان قــد ت

ــل  األوائ ــن  ي املناضل مــن  مجموعــة  مــع 

ــم  قي
ُ
ي أ ــي حفــٍل رســم ــل الحــزب ف مــن قب

لتأســيس   /57/ الذكــرى  بمناســبة 

ــك  ــي ســوريا، وذل ــي ف أول حــزب سيا�ض

ــد رشــيد حمــو  ــزل الفقي ــي ســاحة من ف

مــن  وبالقــرب  الحــزب  ــي  مؤس�ض أحــد 

–راجــو.  ــكا  هوب ــة  قري ــي  ف ضريحــه 

ــي،  ــوم التال ي ــرة ال ــه ظهي ع جثمان ــيَّ
ُ

ش

ــرة مســقط رأســه،  ــي مقب ــرى ف ث ووري ال

داره  ــي  ف العــزاء  ــس  مجل ــم  قي
ُ
أ ــث  حي

ــدة. ل لب با

ــه بأخلــص  ــه ومحبي ــى ذوي م إل نتقــدَّ

الســامة  لروحــه  ــن  ي متمن التعــازي، 

والســكينة.

رحيل المناضل صبحي حسين

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  نعــت 

ي( رفيقها  دة )يكيت العراق لحزب الوحـ

املناضل بركل إبراهيم مصطفى، الذي 

ــي  ف 2021/1/11م  ــن  ي اإلثن ــاح  صب ــي  توف

ــم، بســبب املــرض. ي ــا باإلقل ان ــة دي ن مدي

ــي،  ان ــى كوب نقــل جثمــان الراحــل إل

ــواري  ي ــوم األربعــاء 13 / 1 / 2021م، ل ي

ــة  ــرة مســقط رأســه قري ــي مقب ف ــرى  ث ال

مــن  حشــٍد  بحضــور  التحــت،  درب 

ــن  الذي ــه،  وأصدقائ ورفاقــه  ــي  األهال

ــى شــديدين،  ــد بحــزٍن وأ�ض عــوا الفقي ودَّ

ــى مســلم شــيخ  ــث بعــد الدفــن ألق حي

السياســية  ــة  اللجن عضــو  حســن 

 
ً
ــي وداعــه، مذكــرا ــرة ف للحــزب كلمــة معب

 عــن أوضــاع 
ً
ــا بخصــال الراحــل، ومتحدث

ســويا. ــا  ه ب تمــّر  سياســية 

كان  الراحــل  إن  املنظمــة:  ــت  وقال

ــة،  ــة شــعبه الكــردي العادل  لقضي
ً
ــا محب

ــة  ــي ســبيلها بإخــاص قراب حيــث ناضــل ف

ــوم  ــى آخــر ي  حت
ً
ــا خمســة وعشــرين عام

ــي   وســط أهال
ً
ــا ــه. كان معروف مــن حيات

ــه وصدقــه  ل ــا بنب ــي وريفه ان ــة كوب ن مدي

ــة.  ي العال وأخاقــه 

ــروح الراحــل الســكينة والســام،  ل

ــازي. ــه أحــّر التع وملحبي

رحيل المناضل بركل إبراهيم مصطفى

ــن/ عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت ــى  نع

ــا عمــر  ــي( رفيقه ــدة )يكيت حــزب الوحـ

ــد  ي ــو آالن(، مــن موال محمــد عمــرو )أب

1961م،  عــام  ــن  غزاوية-عفري ــة  قري

ــن  ي ن اإلث ــوم  ي ال مســاء  ــي  توف ــذي  ال

ــة  ن ــي مدي ــار« ف 2021/2/1 بمشــفى »املن

ــي  ــن، بســبب تدهــور وضعــه الصح عفري

ــا. كورون ــروس  بفي ــة  اإلصاب مــن 

وقال: حمل الراحل منذ أيام شبابه 

ــة شــعبه الكــردي  هــمَّ الدفــاع عــن قضي

ــا  ن ــى صفــوف حزب ــة، إذ انتســب إل العادل

إخاصــه  ــه  عن ــرف  وُع 1992م،  عــام 

 بمبادئه 
ً
وتفانيه وصدقه، وبقي ملتزما

ــه. ــوٍم مــن حيات ــى آخــر ي إل

ــي، ووري  ــوم التال ي ــه ال ع جثمان ــيَّ
ُ

ش

ــة  ــرة مســقط رأســه قري ــي مقب ف ــرى  ث ال

ــة. غزاوي

ــه  محبي مــن  حشــٌد  حضــر  وقــد 

ى آخرته ، مأسوفين  ورفاقه   لتوديعه إل

املبكــر. ــه  ل ــى رحي عل

ــه  ــه وأســرته ومحبي ــى أهل م إل نتقــدَّ

ــد  للفقي ــن  ي متمن التعــازي،  بأحــّر 

ــد. الخل ــان  جن

رحيل المناضل عمر عمرو
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»البشر يشنون حربًا انتحارية على الطبيعة، ولكنهم قادرون على إيجاد الحلول«... االهتمام بالمناخ من أولويات األمم المتحدة

ــار، ويشــرف  ه ن ــي ي  »التنــوع البيولوج

االنقــراض.  حافــة  ــى  عل ــن  كائ ــون  ي مل

ــا.  ن ــي أمــام أعين ــة تختف األنظمــة البيئي

ــة  ــي الرطب الصحــاري تتوســع، واألرا�ض

ى. وكل عام نخسر عشرة مايين  تتا�ض

هكتار من الغابات. املحيطات تتعرض 

ــات  ــق بنفاي ــد وتختن ــي الصي لإلفــراط ف

ــون  الكرب أكســيد  ــي  ان وث الباســتيك، 

ــاه  مي ــة  حمضي ــد  يزي تمتصــه  ــذي  ال

تتعــرض  ــة  ي املرجان الشــعاب  البحــار. 

ــاء  ــواء وامل ه ــوث ال ل للتبييــض وتمــوت. ت

ــن شــخص ســنويا،  ي ــل تســعة ماي يقت

ــر مــن 6 مــرات عــن عــدد  ــد بأكث بمــا يزي

ــد-19. ويجــب أال  ــا جائحــة كوفي ضحاي

ــات  اب ه ت ــى أن 75% مــن أمــراض االل نن�ض

تنتقــل  والناشــئة  ــدة  الجدي البشــرية 

ــات«. الحيوان مــن 

ــش  ــو غوتيري ي هكــذا لخــص أنطون

ــر  تغي املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي

القــوي  الطبيعــة  رد  ومظاهــر  ــاخ  املن

ــا بالحــرب  ــى حــرٍب وصفه والغاضــب عل

ا البشــر ضدهــا،  ــي يشــنه ت ــة ال االنتحاري

ــة  ي ــي فعال ــك ضمــن خطــاٍب ألقــاه ف وذل

ــا األميركيــة املرموقــة،  بجامعــة كولومبي

ــد  ــى صعي ــز العمــل عل ــى تعزي إل ودعــا 

ى  ى الفو�ض عدة مجاالت ملنع االنزالق إل

الطبيعــة  مــع  البشــر  عاقــة  ــر  ي ولتغي

البعــض. ــم  وبعضه

مــدى  ــى  إل العــام  ــن  األمي وأشــار 

اقتراب البشر من وقوع كارثة مناخية، 

ــاث  ث ــر  أكث مــن  عــام 2020  وأضــاف أن 

الحــرارة  درجــات  ــي  ف  
ً
ارتفاعــا ســنوات 

ــد  ــد العق ــا يع ــم، كم ــى مســتوى العال عل

درجــة  ــي  ف  
ً
ارتفاعــا ــر  األكث ــي  املا�ض

فيمــا  البشــري،  ــخ  التاري ــي  ف الحــرارة 

مســتويات  املحيطــات  حــرارة  ســجلت 

. ســية قيا

ــى أن اإلغاقــات املرتبطــة  وأشــار إل

بشــكل  ــت،  ل قل ــد-19  كوفي بجائحــة 

ــاس  االحتب غــازات  ــات  انبعاث مؤقــت، 

ــي  ان ــوث. ولكــن معــدالت ث الحــراري والتل

ا  أكسيد الكربون تظل عند مستوياته

ــادة  الزي تواصــل  ــا  ه أن كمــا  القياســية، 

)العلم واضح: من أجل الحد من ارتفاع 

ــد عــن 1.5 درجــة  درجــة الحــرارة كيــا يزي

ــل  قب مــا  بمســتويات  ــة  مقارن ــة  مئوي

ــم  ــى العال ــن عل ــة، يتعي ــورة الصناعي الث

ــاج الوقــود األحفــوري بنحــو  ت خفــض إن

ي  ي الفترة بين الوقت الحال 6% ســنويا ف

 من ذلك يسير العالم 
ً
و2030. ولكن بدال

ــي االتجــاه املعاكــس، إذ توجــد خطــط  ف

ــغ %2(. ل ــادة ســنوية تب لزي

ــات مــا  ــن العــام أن تداعي ــرى األمي وي

ــل  ــا، تعرق ــى كوكبن ــداء عل ــه باالعت وصف

ــدد األمــن  ــى الفقــر وته جهــود القضــاء عل

أجــل  مــن  العمــل  ــب  صّع
ُ
وت ــي،  الغذائ

ــى  إل ــات  ــؤدي االضطراب ت فيمــا  الســام 

ــزوح والصــراع. ن عــدم االســتقرار وال

ــن، األنشــطة  وقــال: »فلنكــن واضحي

ــة  الجذري األســباب  ــي  ه البشــرية 

هــذا  ولكــن  ــى،  الفو�ض نحــو  ــا  النزالقن

ــذي  ال هــو  البشــري  العمــل  أن  ــي  يعن

ــق  ــك. تحقي ــي حــل ذل يمكــن أن يســاعد ف

املهمــة  هــو  الطبيعــة  مــع  الســام 

الحاســمة للقــرن الحــادي والعشــرين. 

ى للجميع  ويجب أن تكون األولوية األول

مــكان«. كل  ــي  ف

وأكــد أن الوقــت قــد حــان للتحــول 

املســتدام  األخضــر  االقتصــاد  ــى  إل

ــر  ــذي يوف ــة املتجــددة ال ــوع بالطاق املدف

ــدة وبنيــة أساســية نظيفــة  وظائــف جدي

ــم  . وسيســاعد العال
ً
 صامــدا

ً
ومســتقبا

ــاس  ن ال ــع  يتمت أن  ضمــان  ــي  ف الجامــع 

الكامــل  ــرام  االحت مــع  أفضــل  بصحــة 

ــة  ــوق اإلنســان، وأن يعيشــوا بكرام لحق

ــن العــام  ــى، وفــق األمي ــى كوكــب ُمعاف عل

ــد،  ــي مــن كوفي ــذي أضــاف أن التعاف ال

ــا  وإصــاح كوكــب األرض يجــب أن يكون

واحــدة. ــة  لعمل ــن  وجهي

ــاخ،  املن أزمــة  مــع  التعامــل  وحــول 

ــم  ــه إن العال ــي خطاب ــن العــام ف قــال األمي

ــات: ــاث حتمي ث يواجــه 

ــون  ــاد الكرب ــى حي : الوصــول إل
ً
- أوال

ــاس  االحتب لغــازات  ــات  انبعاث )صفــر 

ــة.  املقبل
ً
ــا ــن عام ي الحــراري( خــال الثاث

ــي مــع  ــل الدول : مواءمــة التموي
ً
ــا ي ان - ث

ــم  ــفاق باريــس، الــذي يعــد خطــة العال ـ ات

ــي. ــل املناخ للعم

ــي  ف ــر  ي كب تقــدم  ــق  تحقي  :
ً
ــا ث ال ث  -

ــة  لحماي ــي  املناخ ــر  التغي مــع  ــف  التكي

ــدان  ل والب ــاس  ن ال  
ً
وخاصــة ــم،  العال

ــة. املناخي ــار  اآلث مــن   
ً
ضعفــا ــر  األكث

ــة  ــى كل دول وأضــاف: »يجــب أن تتبن

وشــركة  ــة  ي مال ومؤسســة  ــة  ن ومدي

ــات   للتحــول نحــو صفــر انبعاث
ً
خططــا

ــول عــام 2050. وأشــجع املتســببين  بحل

أن  ــى  عل ــات  االنبعاث ــي  ف الرئيســيين 

ــام بعمــل حاســم  ــق بالقي يقــودوا الطري

ــح  الصحي ــق  الطري ــى  عل للســير  اآلن 

ي تقليص  لتحقيق هذه الرؤية، بما يعن

الحــراري  ــاس  االحتب غــازات  ــات  انبعاث

 %45 بنســبة  ــي  الدول املســتوى  ــى  عل

 بمســتويات عــام 
ً
ــة ــول 2030 مقارن بحل

ــن العــام أن كل األفــراد  2010«. وأكــد األمي

يجب أن يقوموا بدورهم، كمستهلكين 

مســتثمرين.  أو  ــن  منتجي أو 

ــش ضــرورة أن تترجــم   وأكــد غوتيري

ــى  إل بالوصــول  ــا  ه التزامات الحكومــات 

ــى سياســات وخطط  ــات إل صفــر االنبعاث

ــة محــددة. وقــال إن  وأهــداف بأطــر زمني

ــك ســيوفر الوضــوح والثقــة لقطــاع  ذل

ــون. ــاد الكرب ــي حي األعمــال لاســتثمار ف

ــى ضــرورة  ــن العــام عل وشــدد األمي

ــة العامــة  ي مواءمــة كل التدفقــات املال

ــاخ  للمن ــس  باري اتفــاق  مــع  والخاصــة 

املســتدامة.  ــة  التنمي ــداف  وأهـ

ــة  األخاقي ــة  الحتمي ــى  عل وأكــد 

ــة  النامي ــدول  ال لدعــم  ــة  واالقتصادي

ــي  ف الصمــود  ــاء  ن وب ــف  التكي ــي  ف

ــة  الراهن ــة  املناخي ــرات  ي التأث وجــه 

. ملســتقبلية ا و

ــاخ والتدهــور  ــر املن ــار تغي وذكــر أن آث

ــى كاهــل  ــر مــا يكــون عل ــي تقــع أكث البيئ

مــن   %٨0 ــن  يمثل ــي  اللوات النســاء 

ــاخ. املن بســبب  ــن  النازحي

 
ً
أيضــا النســاء  إن  قــال  ــه  ولكن

ورعــاة  للزراعــة  الفقــري  العمــود  ــنَّ  ُه

ــن  ــن املدافعي ي ــة، ومــن ب ــوارد الطبيعي امل

ــي  ف اإلنســان  حقــوق  عــن  الرئيســيين 

ــة. وأضــاف: »تمثيــل النســاء  مجــال البيئ

ــط بشــكل  ب ــة يرت ــات الوطني ــي البرملان ف

ــاخ.  ــر املن ــع اتفاقــات تغي مباشــر بتوقي

وفيمــا يضــع البشــر اســتراتيجيات إدارة 

ــاء  ن ــة البيئــة وب املــوارد الطبيعيــة وحماي

ــد مــن  ــى مزي ــاج إل اقتصــاد أخضــر، نحت

النساء صانعات القرار حول الطاولة«. 

ي  ُيذكر أن البيئة والغابات واألرا�ض

ــي ســوريا قــد تضــررت بشــكٍل  ــة ف الزراعي

2011م،  ــذ  من الحــرب  بســبب  جســيم 

ــدة  املؤي املســلحة  الجماعــات  وتتعمــد 

ــة  الحراجي ــات  الغاب بقطــع  ــا  لتركي

األشــجار  مــن  اآلالف  ــات  ومئ ــة  البكري

منطقــة  ــي  ف املثمــرة  ــر  وغي املثمــرة 

عشــرات  ــا  ه في اندلعــت  وقــد  ــن،  عفري

املتعمــدة. ــر  وغي املتعمــدة  ــق  الحرائ

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

ــر 2  املصــدر: األمــم املتحــدة- تقري

2020م. األول/ديســمبر  ــون  كان

ــات لغــازات االحتبــاس الحــراري.  ــى صفــر انبعاث ــي الوصــول إل ــي ف ــاح، عنصــر رئي�ض صورة/الطاقــة النظيفــة، مثــل طاقــة الري

ــا(. ــة الجبــل األســود- جنــوب أوروب ــي مونتينغــرو )دول ــاح ف الصــورة ملحطــة توليــد الطاقــة بالري
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احلاجة إىل البحث عن بدائل على الصعيد الكردي والسوري

ســنوات  العشــر  قــارب  ُي مــا  بعــد 

ــي  ت مــن الحــرب الســورية الشــعواء، وال

الواقــع  ــي  ف ــة  بنيوي ــرات  تغي ــت  أحدث

الســوري بشــكٍل مأســاوي منذ بداياتها، 

ــة.  ــى تحتي ن  وب
ً
 واقتصــادا

ً
 وأرضــا

ً
شــعبا

ــل الســنوات بفــرض عســكرة  ت ت
ً
ــدأ ب

ــل معظــم 
ُ
َدخ

َ
ــا، ت ه ي ــورة عــن بكــرة أب ث ال

انفــات  واســتخباراتها،  ــم  العال دول 

فــرط، انتشــار الفكــر اإلســامي  ــي ُم أمن

ذي  مــن  ــر  أكث تطــرف 
ُ
امل ــي  الراديكال

ل مناطــق نفــوذ ُمعســكرة، 
ُ
ــك

َ
ش

َ
ــل، ت قب

ــي  ف ــة كأمــر واقــع  ي الذات ل اإلدارة 
ُ
ــك

َ
ش

َ
ت

أدت  ــخ،  الثاث...ال ــة  ردي
ُ
الك املناطــق 

تســعير  رافقــت  ــي  ت ال ــرات  تغي
ُ
امل هــذه 

ــي النظــام  ــن طرف ــة م ــة الحــرب الدموي آل

ــى  واملعارضــة ضــد الشــعب الســوري، إل

ــه بمختلــف الشــرائح  ــزوح أبنائ هجــرة ون

ــاد، مــع  ب ــة خــارج وداخــل ال االجتماعي

باشــر 
ُ
ي التركي امل تبلور املوقف العدوان

ــردي ســوري، 
ُ
والرافــض ألي مشــروع ك

ــي. ــا القوم ه ــد أمن بحجــة تهدي

ــس  ي الرئ ــدأ  ب ــذاك-  آن  - النتيجــة 

ــب  ــل وتدري ــي وجيشــه، بعــد تموي الترك

ــة  جهادي ــة  ي راديكال ميليشــيات  ودعــم 

املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  تابعــة 

صمــٍت  ظــل  ــي  وف وغيرهــا،  ــة  ي اإلرهاب

ــة،  ي ودول ــة  إقليمي لقــوى  مخــزي 

بعمليــات غــزو واحتــال ملناطــق ســورية 

ــوط  ــى نســج خي ــودة إل ــة الع غي ــدة، ُب عدي

ي!  ــي التوســع ــي- الطوران ــم العثمان ل ُح ال

والكامــل  ســتمر 
ُ
امل دعمــه  ــب  جان ــى  إل

النصــرة  ــة  ه وجب داعــش  ــي  لتنظيم

وأخواتهمــا! ولواحقهمــا 

ــٍة تحــت اســم  ي ــا بعمل ــدأت تركي َب
َ
ف

ــت  الفــرات« )2016-2017م( واحتل »درع 

ــاب،  ب وال وإعــزاز  ــس  ل جراب مناطــق 

ــا  ه ت ترب لتســتغل  ُيذكــر،  ــاء  عن دون 

ــدة  ــي املؤي الخصبــة مــن الفكــر الراديكال

ــة خنجــر  ــا بمثاب ه ــه، وتجعل واملســاعدة ل

ــم  ــا. ث ه ــة وقوات ي ــي خاصــرة اإلدارة الذات ف

ــي  سوت�ض آســتانه-  اتفاقــات  اســتغلت 

ي 2017- كانون األول 2019(  )كانون الثان

ــر  حــول مناطــق خفــض التصعيد/التوت

ــران ضمــن  ــي نســجها مــع روســيا وإي ت ال

ــا  ه ــر مخططات ــة، لتمري صفقــاٍت متبادل

ي احتال  رد، حيث استماتت ف ـ
ُ
ضد الك

الخالصــة  ــة  ردي
ُ
الك ــن  عفري منطقــة 

»غصــن  ــميت  ُس ــٍة  ي بعمل  201٨ ــة  بداي

 
ً
ــة ي ــر عدوان ــت األكث ــي كان ت ــون« وال ت الزي

ُمجمــل  مــن  اســتفادت  وإذ   ،
ً
ــة ودموي

ــة للقــوى املتواجــدة  السياســات الخاطئ

ــع  ذرائ ــا  بعضه واتخــذت  األرض،  ــى  عل

ــا! ه عدوان لشــن 

القــرار  أنقــرة  اســتغلت  ــم  وث

ــد  ال دون ــي  األمريك ــس  ي للرئ ــئ  فاج
ُ
امل

ــة مــن  ترامــب بســحب القــوات األمريكي

ــة  ي ــدأت بعمل منطقــة شــرق الفــرات، وب

ــي تشــرين األول 2019م  ــع الســام« ف ب »ن

ــل  وت ــن  العي رأس  ــي  منطقت ــاح  الجتي

ــة! آمن منطقــٍة  ــاء  ن ب بحجــة  أبيــض، 

ي حقيقة األمر إن جنون العظمة  ف

ــه  ات وعصاب أردوغــان  ــدى  ل والغــرور 

ــي نفوســهم،  الفاشــية والحقــد الكامــن ف

ــر  ي تغي وإحــداث  ــرد  ـ
ُ
الك ضــرب  مــرده 

والســيطرة  ــم،  مناطقه ــي  ف ــي  ديمغراف

طريقــة  ــة  أي ب الســوري  الشــمال  ــى  عل

ضغــط  كورقــة  الســتخدامها  ــت،  كان

القــوى  مــع  ــا  صراعه ــي  ف وُمســاومة 

ــي  وف الســورية  الســاحة  ــى  عل ــة  الفاعل

لألزمــة  ــي  السيا�ض الحــل  مفاوضــات 

لســورية. ا

ــكاب أفظــع  ــم ارت خــرى، ت
ُ
ــة أ مــن ناحي

ــرد وجغرافيــة  ـ
ُ
ــم بحــق الك وأبشــع الجرائ

ــاء  ه إن ــدف  به ــزال،  ي وال  ــم  مناطقه

ــا؛  ــا هن ه ــوارد تفاصيل وجودهــم، لســنا ب

ــرد الســوريين  ـ
ُ
ــى الك ــا فرضــت عل ه ولكن

ــم،  ه بين فيمــا  التقــارب  ــى  إل الحاجــة 

ــى  ــار عل ــح الكب وتحــت ضغــوط ومصال

ــرة، وباهتمــام  دِم
ُ
الســاحة الســورية امل

الكــردي  ــردي- 
ُ
الك بالحــوار  ــدء  ُب ــغ،  ال ب

ــن،  ي ــن ُمتناقضت ي ــن جهت ي ــذ ســنة، ب من

ــد  القائ ــدي  عب ــوم  مظل ــادرة  ملب ــة  تلبي

ــة  الديمقراطي ســوريا  لقــوات  العــام 

ــردي 
ُ
ــب ك ــاه ترحي ــي، ت وبضغــٍط أمريك

ــى  إل الوصــول  عــن  اإلعــان  بعــد  عــام، 

ــوازن  ــك لتثبيــت الت ــٍة سياســية، وذل رؤي

ــة  غي ، ُب
ً
ــن أصــا تباعدي

ُ
ــن امل ــن الطرفي ي ب

ى تقاســم الســلطة  حل النزاع بينهما عل

ــال واإلدارة! إال أن التباطــؤ والتلكــؤ  وامل

ــي التوصــل  فقــد اآلمــال ف
َ
ــي التقــدم، أ ف

املســيرة  بعــد  ُمبشــر  ــردي 
ُ
ك حــل  ــى  إل

ــم ُيكتــب  ــي ل ــي الحــوار الت الخاطئــة لطرف

رجــع 
ُ
 أ

ً
ــا ــى اللحظــة! يقين ــا النجــاح حت ه ل

ــح  ــدات ومصال ــى تضــارب أجن أســبابه إل

ــن  الطرفي ــى  عل ســيطرة 
ُ
امل األطــراف 

ــة  ــن )أحــزاب الوحــدة الوطني تحاوري
ُ
امل

ــي  الوطن ــس  املجل وأحــزاب  ــة  الكردي

ــذا  ه ــع ل تتب
ُ
ــرء امل ــردي(، وقــد ُيرجــع امل

ُ
الك

ــه مؤشــٌر ألســئلة  أن املشــهد الغامــض ب

تشــكيل  عــدم  »ســبب  ــا  ه من مشــروعة 

ي الحوارات،  لجنة موسعة قبل البدء ف

ــة  ي عــدم وجــود إعــام شــفاف صــادق آلل

ــة  تبادل
ُ
امل امــات  االته الحــوار،  ســير 

ــخ«. الطرفين...ال ــي  لقيادي

ــر هــذا الحــوار يعــود  أعتقــد أن تعث

ــا: ه ــى عــدة أســباب من إل

حاصصــة 
ُ
امل ــى  عل الصــراع   -1

ــواردات  ــي الحكــم واإلدارة وال ــة ف ي الحزب

ــخ. ال ــة...  ي املال

التامــة  الســيطرة  انعكاســات   -2

ــى  عل ــة  وإقليمي ردســتانية 
ُ
ك حــاور 

ُ
مل

ــا   مــن مصالحه
ً
ــا ــي الحــوار، انطاق طرف

ــة! وليس  ــا اإلقليميــة والدولي وارتباطاته

املصلحــة  ــى  عل الحــرص  ــل  قبي مــن 

ــة الســورية وضــرورة اســتقال  ردي
ُ
الك

مــع  ــة  املتوازن ــا  ه وعاقات سياســاتها 

األطــراف. ــف  ُمختل

ــة أطــراف متصارعــة  3- عــدم جدي

ــة  ــي ملحارب ــف الدول ــى ســوريا، التحال عل

ي  ي سوريا وروسيا االتحادية، ف داعش ف

إنجــاح الحــوارات.

ــذي ال  ــردي ال
ُ
أمــام هــذا الواقــع الك

ــة  ل ــرة الطوي ُيحســد منــه وال عليــه، والفت

ي الحوار،  زيفة ف
ُ
ناقرة امل

ُ
من التريث وامل

ــا  ه أن ب واإلقــرار  ــر  للتفكي الحــق  ُيعطــي 

ــد شــخصية  ول
ُ
ــي، قــد ت ــُوه خلق

َ
ش

َ
ــرة ت فت

 ،
ً
ــر ناضجــة سياســيا ــة ســورية غي ردي

ُ
ك

األحــداث  بعــض  ــر  ي تغي بعــد   
ً
خاصــة

همــة، مــن اســتعادة النظــام الســيطرة 
ُ
امل

واســعة  ســورية  ــة  جغرافي ــى  عل

ــة  ي اإلخوان واملعارضــة  النظــام  وفشــل 

الدســتورية  ــة  اللجن بخصــوص 

ومفاوضــات جنيــف، ودخــول السياســة 

تســلم  مــع  ــدة  جدي ــة  ملرحل ــة  األمريكي

إدارة جــو بايــدن، إذ هنــاك تفــاؤل كــردي 

االســتراتيجية  ــر  بتغيُّ ــم  هت ُم ي  نســب

ــة  ردي
ُ
الك ــة  القضي نحــو  ــة  األمريكي

باشــرة 
ُ
امل ــا  مواقفه ــك  وكذل ســوريا  ــي  ف

ــة  باشــرة مــن السياســة التركي
ُ
ــر امل والغي

بشــكٍل  ســوريا،  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
للك ــة  عادي

ُ
امل

ــف  ي كحل ــرد  ـ
ُ
الك مصلحــة  ــي  ف يصــب 

للمســاعدة. ــاج  يحت

ــه بالرغــم مــن حجــم الخافــات  إال أن

ــة املعروفــة  نيوي ُب ــة وال ــة الفكري ردي
ُ
الك

ــه  بأجندات طــرف  كل  وتمســك   
ً
ســلفا

ــة،  ــك الحقيقــة الكامل ــه يمتل ــى أن وعل

مــن  جــدي  ــل  بدي إيجــاد  مــن  ــد  ب فــا 

وتشــكيل  إقصــاء  دون  التقــارب  أجــل 

ــة ســورية مســتقلة مــن  ــة كردي مرجعي

وفــق  ــة  الخارجي ــدات  األجن ــرات  ُمؤث

ســوريا،  ــرد  ـ
ُ
ك تخــدم  ــدة  جدي ــات  ي آل

ــي  وتحــث بالتوجــه نحــو نمــوذج فاعــل ف

ــي  ــرد ف ـ
ُ
ــة بحــق الك فتعل

ُ
ــوارث امل إدارة الك

ــة  قومي حقــوٍق  ــى  إل للتوصــل  ســوريا، 

ــي  ف املتاحــة  ــارات  الخي وفــق  دســتورية 

.
ً
ُمســتقبا ــة  ديمقراطي ســوريا 

الســوري،  الصــراع  تســوية  أمــا 

مــن  ــد  املزي عــن  البحــث  ــب  فيتطل

البدائل من أجل استحقاقات العملية 

فجــوة  وإحــداث  ــا  ه برمت السياســية 

ــي  ــذ القــرار الدول ــي لتنفي ــر حقيق ي تغي

وسياســية  ــة  ي قانون بساســة   2254

الحــرب  ــاء  ه وإن الســوري  الحــل  تخــدم 

ــاكل  ــد مــن تشــكيل هي ــة، فــا ب اللعين

ــة  ل بدي شــاملة  ســورية  ُمعارضــة 

ــع  القاب ــي  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت لائ

ــا، وإلغــاء اللجنــة  ــي إســطنبول وأخواته ف

ــا  ه ي ومفاعل هرجــة 
ُ
امل الدســتورية 

واســتبدال  والسياســية،  ــة  ي القانون

بشــخصية  لســوريا  ــي  األمم املبعــوث 

ــة،  حقيقي ــات  صاحي وذات  جــادة 

إلدارة  ــدة  جدي ــة  ي آل عــن  والبحــث 

ــدات  عــن األجن  
ً
ــدا بعي ــة  ردي

ُ
الك األزمــة 

عــن  البحــث  ــم  ه
ُ
امل ومــن  ــة؛  اإلقليمي

عنــف  ــي  نه
ُ
ت ــة  وإقليمي ــة  ي دول ــات  ي آل

مــا 
ّ
ــي قل ت جائحــة النظــام العســكرية ال

ي،  ــا الحال ــي عصرن ــا ف ه ــة ل يجــد املــرء مثيل

بمعالجــة  ــاء  االعتن ــى  إل وااللتفــات 

ــه  ات ــكل مكون ــاة الشــعب الســوري ب معان

ــة  ئ أوب ا  شــوهته ــي  ت ال مداركــه  ــة  وتنمي

.
ً
ومعارضــة  

ً
ــا نظام الســوري  العصــر 

صالح كرداغي
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دور معركة كوباني يف عوملة املسألة الكوردية يف سورية*

لانتفاضــة  ــى  األول األشــهر  ــذ  من

ــى  طغ ــذي  ال الخطــاب  أدى  الســورية 

ــة  والقومي اإلســامية  الصبغــة  ــة  ي عل

ــاء  ن ــد مــن أب ــى ابتعــاد العدي ــة عل ي العرب

ــن  ي الشــعب الكــوردي، خصوصــا املقرب

عــن  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  مــن 

ــي  ــاكل املعارضــة العربيــة الســورية. ف هي

الجانــب اآلخــر فضلــت بعض املنظمات 

ــف،  التحال ــة  الكوردي والشــخصيات 

ــي مــع مجموعــات املعارضــة  ــل التماه ب

الســاحة  ــى  عل املســتجدة  ــة«  ي »العرب

ــع  ي الســورية، خاصــة بعــد انتفاضــة رب

 .2011

ــدت أطــراف  ــل قل ب ولقــد نافســت، 

النظــام  الســورية،  املعارضــة  مــن 

نحــو  بالتوجــه  دمشــق  ــي  ف الحاكــم 

ــا غنيمــة ســهلة  ــة، كونه املناطــق الكوردي

 
ً
فضــا ــا،  ه في ــي  السيا�ض لاســتثمار 

التنافــس  فاشــتد  ــا.  ه ثروات ــب  نه عــن 

املســلحة  املجموعــات  أجنحــة  ــن  ي ب

الســورية إلخضــاع املناطــق واملســاحات 

الحكومــة،  ســيطرة  مــن  ــي خرجــت  ت ال

ــل القــوات  ــع إشــغالها مــن قب ــك ملن وذل

فتســارعت  وحلفاؤهــم.  ــة  الكوردي

أن  لدرجــة  واملناوشــات  الهجمــات 

العديد من املؤسســات اإلعامية كانت 

ــن مســميات الجهــات املهاجمة  ي تخلــط ب

واملتصارعــة. وبصــرف النظــر عــن عــدم 

دقة التغطية وكذلك مســميات القوى 

ــي  ــة ف ــة، لكــن املعلومــات املثبت ل املتقات

ــة مشــجعة  ــُون بيئ
َ
ك

َ
عــام )2012( تؤكــد ت

ــى ســكان املناطــق الشــمالية  للهجــوم عل

الكــوردي  الحــراك  ــى  وعل ســوريا،  مــن 

ــة  ــى وجــه الخصــوص، مــع رغب ــا عل ه في

ــة  ي األقل مهاجمــة  ــي  ف ــن  ي الجهادي

محافظــة  ومــدن  ــف  ري ــي  ف املســيحية 

. لحســكة ا

ــي خضــم هــذه الصراعــات املتعــددة  ف

ــة النصــرة )ج.ن(  ه املســتويات مهــدت جب

ــة  ــن وتقوي ــي تكوي ــق وســاهمت ف الطري

ــي العــراق والشــام  ــة االســامية ف الدول

واالنقســام  الصــراع  لكــن  )داعــش(، 

ــاء  ن ــى صفوفهمــا، وانقســما ب تســرب إل

ــا خافهــم  ه ــة مــن املواضيــع، من ــى جمل عل

ــال املناطــق  ــى السياســات املتبعــة حي عل

الكوردية، حيث تعاظمت قوة )داعش( 

ــى  عل الهجــوم  مــع  ــق  ي الوث ــاط  ب باالرت

ــى  الكــورد واملســيحيين، فالســيطرة عل

ــة  الحدودي ــات  والبواب النفــط  ــع  مناب

وتجــاوزت  ســوريا،  ي  شــمال ملناطــق 

القــوة  اســتعراض  ــي  ف )ج.ن(  )داعــش( 

عــدادا  اســتقطبت  ــى  حت والوحشــية، 

ــي  ف ــة  ي العرب ــل  القبائ ــاء  ن أب مــن  ــر  أكب

ــر مــن ســبب. ــرة الســورية، ألكث الجزي

ــي  ف الجامحــة  ــة  الرغب أن  ــدو  ب ي

ــة  الكوردي املناطــق  ــى  عل االســتياء 

ــل تعــددت  ــم تخــص )ج.ن( وحدهــا، ب ل

ــك،  لذل الســاعية  األخــرى  األطــراف 

ــر  التوت مســتوى  ارتفــاع  مــع  ــوازي  ت ال ب

ــل  فصائ بعــض  قامــت  إذ  ــي،  السيا�ض

ــي  ــى مدينت »الجيــش الحــر« بالهجــوم عل

ــط  ــا يمكــن رب ي والحســكة. كم القامشــل

ــدًءا بصيــف عــام 2012  الهجــوم الواســع ب

ي ســورية  ــة شــمال ــى املناطــق الكوردي عل

ــي  والسيا�ض العســكري  التقــدم  مــع 

رغــم  ــة،  الكوردي السياســية  للقــوى 

إطــار  ــي  ف توحــدت  فقــد  ــا،  ه خافات

ــي،  وبالتال ــا«،  ي العل ــة  الكردي ــة  »الهيئ

ى نوع من  يمكن إحالة هذه الهجمات إل

ــة  ي ــة والســورية الداخل ــردود االقليمي ال

ــي  ف والتنســيق  ــد  التوحي ــاخ  من ــى  عل

ــود  ــث رســخت جه ــت الكــردي، حي البي

التوحيد املخاوف من التحرر الكوردي 

الحقــة.  سياســية  إنجــازات  ــق  وتحقي

ــت  لكــن صــورة املشــهد مــن داخــل البي

ــث تمكــن  ــة، حي ــم تكــن وردي الكــوردي ل

ــرات  املتغي اســتثمار  مــن  واحــد  طــرف 

ــة.  ي الحزب ــه  أجندات وضمــن  لصالحــه 

تحــت  وتمركــز  اآلخــر  الطــرف  ــق  وانزل

ــة. التركي ــة  فالهيمن ــاف،  ت االئ ــة  مظل

ســاهم  ــي  العمل ــد  الصعي ــى  عل

ــورة  ل ب ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  إعــان 

السياســية  االنقســامات  وترســيخ 

ــى  عل فتوزعــت  ــة،  الكوردي لألحــزاب 

للمعارضــة  الرئيســين  ــن  املحوري

املعارضــة  قــوى  ــاف  ت ائ الســورية، 

ــة التنســيق، إال أن جميــع األحــزاب  وهيئ

إشــكالية  مــن  ــي  تعان ــت  ات ب ــة  الكوردي

ضمــن  ــة  القومي ــا  بحقوقه ــا  ه مطالبت

ــن، بنفــس القــدر واجهــت  ــن املحوري هذي

ــدة  زائ بحساســية  ــة  ي العرب املعارضــة 

ــي  ت ال ــة  الكوردي ــة  القومي الطموحــات 

ــك يظــل  . لذل
ً
ــا ســابقا ه ــم ب ت ــم تكــن ته ل

ــى  ــأن الصــراع العســكري عل ــراض ب االفت

مــا  بصيغــة  كان  ــة  الكوردي املناطــق 

والصراعــات  االختافــات  عــن   
ً
ــرا ي تعب

ــة. الكامن السياســية 

وممنهــج  مرســوم  اســتهداف   =

ي ســوريا ــي شــمال ــة ف للمناطــق الكوردي

ــل  الفصائ معظــم  اســتهدفت  لقــد 

ــة،  الكوردي املناطــق  ــة املســلحة  ي العرب

ــي  ت ال الغنيمــة  لسياســة  كاســتمرارية 

مارستها السلطات »العربية الحاكمة« 

ــة  الكوردي املناطــق  ازاء  دمشــق  ــي  ف

املنتجــة.  ــة  الفاحي ــا  ه ومجتمعات

ــي  ف ــة  والرغب الهجــوم  أهــداف  ــورت  تبل

ــل  ــا أواســط عــام 2013، ب ه ي الســيطرة عل

ــا،  تطرفه ــي  ف ــل  الفصائ بعــض  بالغــت 

فطــردت الســكان الكــورد مــن املناطــق 

ــة، هــذا مــا  ــا أغلبي ه ــي ال يشــكلون في ت ال

ــل أبيــض  ــى ت بينتــه ســياقات الهجــوم عل

قامــت  إذ  ــي،  ان كوب حصــار  ــات  ومجري

ــذ  بتنفي املســلحة  ــة  ي العرب ــل  الفصائ

ــي  الغرب ــف  الري ــى  عل ــا  ه هجمات أول 

ــل  ت ــي  ف ــى  األول ــه  حرب وشــن  ــي  ان لكوب

ــف  ــة التجري ــدأت بحمل ــي ب ت أبيــض، وال

قامــت  كمــا   ،2013 تمــوز  ــي   ف ــي  العرق

حصــار  بفــرض  مســلحة  مجموعــات 

ــي آب 2013، وبعــد  ــي ف ان ــة  كوب ــى مدين عل

 
ً
ــا ي ــم االتفــاق وفــك الحصــار جزئ شــهر ت

من قبل كل تلك الفصائل، عدا داعش 

ــم طــرد  ــه ت  أن
ً
ــة. علمــا ــذي رفــض الهدن ال

ــة  ن ــة مــن مدي ــات الكوردي ــع العائ جمي

ى أن شكل هجوم داعش  الرقة يومئذ. إل

ــول 2014  ل أي ــي  ف ــي  ان ــى كوب عل ــس  ي الرئ

ــي  والسيا�ض العســكري  الصــراع  ذروة 

ــة،  ــى الســاحتين الســورية واإلقليمي عل

ــة اصطفــاف حــادة،  ي ــدأت عمل ــث ب حي

ي  الســلم املســار  ــح  لصال ــي  أت ت ــم  ل

وال  ــة،  جه مــن  الســورية  لانتفاضــة 

ــي  ــوردي – العرب ــن الك ملصلحــة التضام

انحــرف  ــي  وبالتال أخــرى،  ــة  جه مــن 

ــر الســلطة  ي ــزاع الســوري حــول تغي ن ال

ــي  ف ــة، ونجحــت داعــش  باتجــاه القومن

ي  ي ونسيان النظام ف ى كوبان التركيز عل

ــة  دمشــق، لقــد هاجمــت داعــش باألصال

ــة عــن غيرهــا مــن  عــن نفســها وبالنياب

ــى  ــي عل ن ــي والدي القوم التطــرف  قــوى 

ــن العــرب(،  ــي )عي ان ــة كوب منطقــة ومدين

عمــوم  وتضامــن  تعاطــف  ــد  تزاي كمــا 

 )Y.P.G( الكورد مع قوات حماية الشعب

ــرأة )Y.P.J(، لدرجــة أن  ــة امل وقــوات حماي

ــن الكــورد  ــر قليــل مــن املتطوعي  غي
ً
عــددا

للدفــاع  ــا  تركي مــن كوردســتان  قدمــوا 

ــي. ان ــة كوب ن عــن مدي

وإعــان  املوصــل  ــال  احت بعــد 

ــف  الخافــة االســامية الداعشــية صي

ــاد  ــة الجه 2014 اســتكملت عناصــر عومل

ــدد املنطقــة  ه ــات خطرهــا ي الســلفي، وب

وضمــن  ــد.  البعي ــم  العال مــن  وأطــراف 

ــر مقاومــة  ــي وعب ان ســياقات معركــة كوب

ــات الكــورد لداعــش،  ــن واملقات ي ل املقات

ــي  ان ــون ث ــي 26 كان ــة ف ن ــر املدي ــى تحري حت

ــة  دالل ذات  نصــر  تســجيل  ــم  ت  ،2015

تلمســه  نصــر  اإلرهــاب،  ــى  عل ــة  رمزي

ــم املتحضــر، كمــا تعوملــت  عمــوم العال

املســألة  املعركــة  ــر  عب

د. آزاد أحمد علي
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هــم  مــن   
ً
ــا معروف ــات  فب ــة،  الكوردي

ــن  ــوا محرومي ظل ــاذا  ومل ســوريا،  كــورد 

 
ً
ــي رمــزا ان ــم تعــد كوب ــم. ول مــن حقوقه

فقــط،  الكــوردي  والتحــرر  للمقاومــة 

ــم الديمقراطــي   ملقاومــة العال
ً
ــل رمــزا ب

ــي تنســج  ان لإلرهــاب، وباتــت معركــة كوب

دالالت سياسية وأيديولوجية متنوعة: 

الكــوردي  الشــعب  طبيعــة  أن  ــا  ه أول

االســامي  التطــرف  ــل  يقب ال  املســلم 

ــة  ــرأة الكوردي ــم، وأن امل ــادي املعول الجه

ــا نســاء  قــد جــاوزت بتحررهــا وتنظيمه

املجتمعات الصناعية األوروأمريكية، 

عــن  الكــورد  ــون  ل املقات دافــع   
ً
ــرا وأخي

ي، وهــم  ــش الســلم ــوع والتعاي ــم التن قي

ــكل قــوى التحــرر  حلفــاء موضوعيــون ل

ــة. ــا والعاملي ه ــة من ــة املحلي والديمقراطي

قــوات  مســاهمة  جــاءت  كمــا 

ــي  األرا�ض ــر  عب ومرورهــا  البيشــمركة 

ــا،  تاريخه ــي  ف مــّرة  ألول  ــة،  التركي

ي تاريخ كوردستان، وترجمة   ف
ً
منعطفا

غطــاء  تحــت  كــوردي  ــي  قوم لتضامــن 

ــوات  ــت أول ق ــة، إذ كان الشــرعية الدولي

ــة مجــاورة - حيــث اإلقليــم  نظاميــة لدول

ــي  جــزء مــن العــراق دســتوريا - تتدخــل ف

ــة الســورية. فقــد وصــل  ي الحــرب األهل

ــي )150( مــن قــوات البيشــمركة مــع  حوال

ــى  ــوم 2014/10/2٨ عل ــدًءا ي أســلحتهم ب

ي  ي لطرد مقاتل ى مدينة كوبان ي إل التوال

ــى الرغــم مــن معارضــة  ــا. وعل ه داعــش من

 
ً
ــا ــى ضمن ــه ارت�ض نظــام دمشــق، إال أن

بأســلحتها  فالبيشــمركة  ــج،  بالنتائ

ــف،  ــي املكث ــة وبالقصــف املدفع ل الثقي

ــح القــوات  ــن القــوى لصال حــت موازي رجَّ

عــن  املدافعــة  املشــتركة  ــة  الكوردي

ــة مــن  ال ــي، وبمســاهمٍة فعَّ ان ــة كوب مدين

ــت تقصــف  ــي كان ت ــي ال ــف الدول التحال

مــن الجــو.

ــن  ــي )عي ان لقــد شــكلت معركــة كوب

ي مسار الحرب   ف
ً
 حادا

ً
العرب( منعطفا

ــي  ــة الســورية، كمــا ســاهمت ف ي الداخل

ــي  ف ــة  الكوردي املســألة  ــة  وعومل ــم  تعوي

ــا مســألة شــعب مســالم  ســوريا بوصفه

ــة، مجتمــع  ــى أرضــه التاريخي يعيــش عل

واســتغاله  اســتنزافه  ــم  ت ــج،  منت

ــر  تقري حــق  مــن  ــرم  ُح ــخ،  التاري ــر  عب

ــه  مجتمعات وإدارة  ــي  السيا�ض ــره  مصي

ــكار  ــكل سياســات االن املحليــة، تعــرض ل

ــى حــرب   إل
ً
ــي، وصــوال ــاد القوم واالضطه

ــة. الجماعي ــادة  االب

انتصــارات  حققــت  وقــد  هــذا 

ــك  وكذل  YPJ ــرأة  امل ــة  حماي وحــدات 

ــة الشــعب YPG باإلســناد  وحــدات حماي

ــل  ب  ،
ً
معلمــا البيشــمركة  قــوات  مــن 

ــي مجمــل  ف ــد  ــى جدي  ذات معن
ً
مشــهدا

ــي  ــي ف النضــال التحــرري لليســار العالم

ــة. لدرجــة أن  ــة القــوى الظامي مواجه

ــد مــن الشــابات والشــباب  إلتحــق العدي

ــم  ــف أصقــاع العال اليســاري مــن مختل

مــا  ــاء  إحي إعــادة  ــم  وت القــوات،  ــذه  ه ب

ــة  ــدة( وناعمــة، أممي ــة جدي يشــبه )أممي

ــي مواجهــة  عمليــة وبســيطة، تتلخــص ف

اإلرهــاب، ومســاندة الشــعب الكــوردي، 

ــي  ــة ف ل ــة املقات ــرأة الثوري ــراز دور امل وإب

هــذا  يتوقــف  ــم  ول ــات.  الحري ســبيل 

ــى  عل ــة  الغني بمشــهديته  التعاطــف 

ــل  ــي والعســكري، ب ــن السيا�ض ي ب الجان

ــد  ي ــي تقل ــر ف ــى أن تمظه ــك إل تعــدى ذل

مــن  ــرأة  امل ــة  حماي وحــدات  زي  ــداء  ارت

ــدول  ال مــن  عــدد  ــي  ف ــات  الفتي ــل  قب

ــت  انتقل كمــا  ــة.  واألمريكي ــة  ي األورب

ي لتجد معادلها  مفاعيل معركة كوبان

ــات  ــة )بن ــن، فصــدور رواي ــي األدب والف ف

، وإعــان 
ً
ــة مؤخــرا ــي( باإلنكليزي ان كوب

ــا  ه وابنت ــون  كلنت هــاري  الســيدة 

ــى درامــا  ــة إل ــل الرواي ــى تحوي عزمهمــا عل

ــر بمعركــة  عــّد ذروة التأث
ُ
ــة، ت ي تلفزيون

ــة لثمــرة بطــوالت  ــي وترجمــة راقي ان كوب

ــي  ف الكــورد  ــات  ن وب ــاء  ن أب ــات  وتضحي

ــى فــن  ــا إل ه ي ــر تحول ســبيل االنســانية، عب

ــة  ي عمل ــي  وه ــال،  وفعَّ معاصــر  ــي  درام

املعركــة  هــذه  ــة  وأهمي ملجــد  ــاء  إحي

ــة،  العاملي ــة  والثقافي ــة  الحضاري

ــة، وال الســورية فقــط. وليســت الكوردي

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

ــد االنجــاز  ــاب قي * فصــل مــن كت

الجــدار(. ــة  )دول ــوان:  بعن

دور معركة كوباين ... تتمة

»داعش« ينفذ عملية إعدام إرهابية بحق سيدتين مسؤولتين في اإلدارة الذاتية بالحسكة

أقدمــت  ســابقة،  ــدات  تهدي بعــد 

 23 ــي  ف »داعــش«  ــم  تنظي مــن  ــة  ي خل

اختطــاف  ــى  عل 2021م  ــي  الثان ــون  كان

اإلدارة  ــي  ف مســؤولتين  ســيدتين 

الهرمــاس«  فيصــل  »ســعدة  ــة،  ي الذات

ــل  ــدة »ت ل ب ــس  الرئيســة املشــتركة ملجل

الدشيشــة  ــة  لناحي ــع  التاب الشــاير« 

ــا  ه ونائبت ــي  الجنوب الحســكة  ــف  بري

وإعدامهمــا  ــر«،  الخضي لطيــف  ــد  »هن

وإلقــاء  بالرصــاص   
ً
ــا رمي ســاعات  بعــد 

ــدة،  ــق العــام للبل ــى الطري جثمانيهمــا عل

ــي  ــال ف ــة االغتي ــى التنظيــم عميل وقــد تبن

ــة »أعمــاق« التابعــة  ــان نشــرته وكال ي ب

ــي. الثان ــون  كان  24 ــخ  بتاري ــه،  ل

ــي اإلدارة  ــرأة ف ــة امل وقــد أصــدرت هيئ

ــي 24  ــة لشــمال وشــرق ســوريا، ف ي الذات

ــت  »كان ــت:  وقال  ،
ً
ــا بيان ــي،  الثان ــون  كان

ي تصديها لداعش   موجودة ف
ً
املرأة دائما

ننكــر  وال  العســكرية  الســاحة  ــى  عل

تشــكيل  ــة  بداي ــذ  من ــادي  الري دورهــا 

نفســها  ــت  أثبت ــث  حي ــة،  ي الذات اإلدارة 

ي املجال  بكل قوة من خال مشــاركتها ف

واإلداري«.  واالقتصــادي  ــي  السيا�ض

ــذي أصــاب  ــي ال ــت العمــل اإلجرام وأدان

ــذوي  ل التعــازي  وقّدمــت  الســيدتين، 

الشهيدتين ورفاقهما، وناشدت العالم 

ــة  والحقوقي اإلنســانية  واملنظمــات 

ــال  حي بالوقــوف  النســائية  وخاصــة 

ي  ــي تطــال املرأة ف ــاكات واملجــازر الت ه ت االن

ملنطقــة. ا

ــي  ف ــة  األمريكي الســفارة  ونشــرت 

 
ً
ــا  مقتضب

ً
ــرا ــا خب ه ــى صفحت دمشــق عل

ــي، مفــاده »أن  الثان ــون  كان ــخ 2٨  بتاري

ــة  األميركي املتحــدة  ــات  الوالي حكومــة 

ــاة  ــر وف ــغ الحــزن واألســف خب تلقــت ببال

و  الخضــر  لطيــف  ــد  هن الســيدتين 

ســعدة الفيصــل الهرمــاس، الســيدتين 

حياتهمــا  كرســتا  ــن  ي ت ل ال الســوريتين 

ــن  ندي ــا  ن إن مجتمعاتهمــا.  لخدمــة 

ــي داعــش ونتقــدم  ــد إرهابي ــى ي قتلهــم عل

ــم وان مــا اصابكــم مــن  ه ــا لذوي ن بتعازي

ــا«. ن اصاب حــزٍن 

ســوريا  ــس  مجل أصــدر  كمــا 

ــن  ي ب ــه  في ــط  رب  ،
ً
ــا بيان ــة  الديمقراطي

ــا  ه ارتكبت مجــزرة  ــى  األول ــن،  ي جريمت

بقصــف  ــي  الترك ــال  االحت قــوات 

ــي،  ــون الثان ــي 23 كان ــل رفعــت ف ــدة ت ل ب

ــن،  ي وطفل ورجــل  امــرأة  ــا  ه ضحيت راح 

والثانية إعدام السيدتين بنفس اليوم 

من قبل »داعش«، لطاملا »كان أردوغان 

ــس  ــي لداعــش«. وأدان املجل األب الروح

ــي  ت ــة ال ــن واألعمــال اإلجرامي ي الجريمت

 
ً
عامــة الســوري  الشــعب  ــا  ه ل يتعــرض 

خــاص. بشــكل  والنســاء 

ــد مــن املنظمات   العدي
ً
ونــددت أيضــا

ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ــي  ف النســائية 

ــك، وخرجــت مســيرة  ل جريمــة اإلعــدام ت

الرقــة،  ــة  ن مدي ــي  ف حاشــدة  نســائية 

 
ً
ــدا تندي ــي،  الثان ــون  كان  27 ــخ  بتاري

تجاهــل  ظــل  ــي  ف الســيدتين،  ــال  باغتي

ــم  فل ــة،  ي العمل ــذه  ه ل اإلعــام  وســائل 

ــي  إعام اهتمــام  أو  صــدى  أي  ــى  تلق

ي- حسب املرصد السوري لحقوق  ودول

اإلنســان.

»الشهيدة سعدة فيصل الهرماس« »الشهيدة هند لطيف الخضير«
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ن ن من عفر�ي بداعات فنان�ي لب، معرض تشكيلي لإ ي حي الشيخ مقصود �ب
ن

�

وهمــوٍم  ــة،  ل طوي ــٍة  محن ركام  ــن  ي ب

ــا  ه صيرورت ــاة،  الحي تنبــض  مســتمرة، 

ي آخر، وللفن  ي يوم وفرٌح ف ى، غٌم ف تتوال

عــن   
ً
ــرا معب شاســع،  ــٌز  حي ــا  الثناي ــن  ي ب

ــاء والرقــص  تفاصيلهــا وشــجونها، بالغن

واملوســيقا، بالريشــة والشــعر واألدب.

مــن  ــب  حل ــة  ن مدي أصــاب  مــا  ــن  ي ب

تحــت  ــن  ئ ت ــزال  ت ال  ــي  وه ودمــاء،  دمــار 

ــم  ــي ل ت ــة ال ــار الفاجعــة وهــول الكارث آث

ــٍل  ــن كــٍم هائ ي عــد، وب ــا َب ه ــي فصول تنته

ــي الشــيخ مقصــود  ــي حي ــات ف مــن الذكري

بنشــاطهما  ــزا  تمي ــذان  ل ال واألشــرفية، 

ى مّر عقود، وهما  وطابعهما املنفتح عل

ســكانهما،  مــن  ــر  ي للكث يفتقــدان  اآلن 

ــة  ــاك حيوي ــل، هن ورغــم الخــراب الهائ

نكسر، بل تتبلور من جديد 
َ
وإرادة لم ت

ــات. التحدي ــة  ملواجه

مــن  وجــزٌء  مقصــود  الشــيخ 

األشــرفية، تقعــان تحــت نفــوذ اإلدارة 

وحــدات  عليهمــا  وتســيطر  ــة  ي الذات

 YPG-YPJ ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي

ــي صمــدت  ت ال ــذ 2012م،  من واألســايش 

ــن ببســالة، ويســتمر  ي ي ــي وجــه اإلرهاب ف

ــإرادٍة ال  ــاة، ب ــي مقارعــة الحي ســكانهما ف

ــوا  ــوا أن يترك َب
َ
ــون أ ــم فنان ه ــن بين ــن، م ي ل ت

ــم  ه من عــدٌد  أقــام  فقــد  الوطــن؛  أرض 

»حنيــف حمــو، محمــد جاويــش، أصــان 

معمو، رويار بكر، شكران بال، شيرين 

 ،
ً
 مشــتركا

ً
 تشــكيليا

ً
ــا  فني

ً
ــو« معرضــا عل

ــي مركــز جميــل هــورو للثقافــة والفــن،  ف

ــي، خــال  ــب الثقاف ــدى حل ــة منت برعاي

ــام 12-2021/1/15م، وإذ رافــق  ــة أي ثاث

ــة  ل  أداء معزوفــات جمي
ً
املعــرض أيضــا

ــة  ــى آل ــه عل ــان أكــرم نازٍي ــل الفن مــن قب

ى  ــى عل ــان إدريــس مصطف التنبــور والفن

 
ً
 جميــا

ً
ــة الكمــان، حيــث أضافــا رونقــا آل

. ــه ي عل

ــة  ــا باســم هيئ ــا املعــرض، وباركن زرن

ــن  ي والفنان ــه  إدارت ــدة«  »الوحـ ــر  تحري

ــي  ت ال ــود  الجه ــى  عل ــه  في املشــاركين 

النجــاح  دوام  ــم  ه ل ــن  ي متمن بذلوهــا، 

شــعبنا. ــر  خي ــه  في ــا  مل والتقــدم 

ــدة« الرئيســة  ـــ »الوحـ حــت ل وقــد صرَّ

 :
ً
ــة ل ــد قائ ــى خال ــدى ليل املشــتركة للمنت

ضمــن  مــن  ــن  ي والفنان ــاب  الكتَّ »دعــم 

فعاليــات ونشــاطات املنتــدى، ومــع قرب 

للعــدوان  الســنوية  الذكــرى  ــول  حل

ــي،  الثان ــون  كان  20 ــي  ف ــن  عفري ــى  عل

ــم هــذا املعــرض، بمشــاركة  ــا تنظي أردن

ــن  وبأربعي ــن،  عفري مــن  ــن  ي فنان ســتة 

ــا  ه من واحــدٍة  كل  تشــكيلية،  لوحــة 

ــذي  ــان ال ــي أحاســيس وشــعور الفن تحك

ــي مــرَّ بها،  ــاة الت رســمها، للظــروف واملعان

ــزوح مــن  ن  بعــد ال
ً
ــي ترجمــة لهــا، خاصــة ه

ــب... الشــهباء وحل ــى  إل ــن  عفري

بالفــن  االهتمــام  ثقافــة  ــزال  ت ال 

مــا،   
ً
نوعــا ضعيفــة  ي  التشــكيل

يتلقــون  ال  التشــكيليون  ــون  فالفنان

ــا دعمهــم بهذا  ــي، لذلــك أردن الدعــم الكاف

رغــم  ثقافــة؛  هكــذا  وننشــر  النشــاط، 

ا  يه ي الشيخ مقصود وفقر أهال صغر ح

ــي  ــا، فهــو الزال غن ــي يعانونه ــاة الت واملعان

بعطاءاته وثقافته، السيما نحن نوجه 

ــي عفرين  ــر أهال رســالة للعــدو الــذي هَج

ــي  ويبغ أبيــض،  ــل  وت ــه  ي كان وســري 

أو  وإســكاتهم،  وتهميشــهم  إقصاؤهــم 

ــه  ل ونقــول  ــر،  بالتهجي ــرد  ـ
ُ
الك إمحــاء 

ــداع«. وإب فــن  يوجــد  ــا  تواجدن أينمــا 

ــان أصــان معمــو فأوضــح:  أمــا الفن

ي  ي املعرض، ه متها ف ي قدَّ »اللوحات الت

ــن، بعــد الهجــرة  ــن األخيري ــاج العامي ت ن

ــال،  الخي مــن  مشــاهد  ــن؛  عفري مــن 

ــن،  أشــجار مــن أحضــان طبيعــة عفري

ــة...  ــات الطفول ــا، ذكري الصخــور وألوانه

ي،  اإلنســان الوجــع  مــن  ــي  تعان أشــجار 

ــر عــن حــاالت إنســانية.  تعب

ــي  ثقاف املعــرض،  مــن  الهــدف 

ــاُس إبداعات  ن ــر، ليشــاهد ال ــي كبي وجمال

ــة،  ــر ثقافــة بصري ب ــي تعت ت ــن، ال ي الفنان

ــة  يئ وب طبيعــة  مــن  نســتمدها  ــي  ت وال

ــي  ولك وســهولها...  ــا  ه بجبال ــا،  منطقتن

ــا  جمهورن مــع  اتصــال  ــى  عل ــى  نبق

املجتمــع. شــرائح  وكافــة  ــا  ومثقفين

ــاه،  ــي املعــرض أغن ــم املوســيقا ف تقدي

مــن  ــة،  الحال مــع  ــر  الزائ يندمــج  ــي  لك

ــذان  ل ــي والبصــري، ال ــن الح�ض ي ب الجان

 ،
ً
بعضــا بعضهمــا  ــان  وُيغذي يدعمــان 

موســيقا  ســماع  مــع  ــر  مؤث مشــهد 

ــرة«. مؤث ــة  فولكلوري

الشــابة  ــة  الفنان ــت  تحدث كمــا 

ــي  ف ي  »مشــاركت لتقــول:  ــو  عل شــيرين 

ــى مــع مجموعــة  ــي األول هــذا املعــرض ه

ــا،  منطقتن مــن  ــرد  ـ
ُ
الك ــن  ي الفنان مــن 

ــيٍء  ي عــن كل �ض ــي بريشــت رســمت لوحات

ــا مــن  ــي، بعــد نزوحن ــي ذاكرت ــي ف ــد وبق
َ
ل

َ
خ

ــة، البيــوت  ــراث واألصال ت ــن، عــن ال عفري

ورســمت  ــت  تخيل ــا...  ه وأبواب ــة  الريفي

ــواب  األب ــك  ل ت ــاء  إحي إعــادة  ي  بريشــت

ــا،  ه ي إل عــادت  ــروح  ال وكأن  املهجــورة، 

ــا. ه ي إل عــادوا  ــا  ه ي أهال

ــت  كان املعــرض  ــي  ف املشــاركة 

ــي وناســنا  ــال جيــد مــن األهال ــة، إقب جميل

وأشــكر  والثقافــة،  بالفــن  ــن  واملهتمي

ــادرة«. املب ــذه  ه ب قامــوا  ــن  الذي

 
ً
ــا ــه مكان ــٌل أن ال يحجــز اليــأس ل جمي

ــات، وقــد  ــوا الوي ــاٍس عان ــي نفــوس أن ف

األطفــال  ــن،  الزائري وجــوه  ــى  عل ــا  ن رأي

واألمــل،  االبتســامة   ،
ً
خاصــة ــم  ه من

ــى  عل اإلنســانية  بانتصــار  واإليمــان 

أنغــام  تدفــق  مــع  ــؤس،  ب وال الظــام 

مســامعهم،  ــى  إل مــان 
َ
والك ــور  التنب

ــرة  املعب اللوحــات  ــك  ل ت ــرى  ت ــم  ه وعيون

ــم. ه دواخل ــي  ف ــج  يختل ــا  عمَّ

»لوحة التهجير القسري من عفرين، للفنان محمد جاويش«

»لوحة للفنانة شيرين علو«
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ــي  ــي والعمــل اإلعام ــي والثقاف السيا�ض

ــي  ف ــة  املجتمعي ــة  للتعددي  
ً
ــا واحترام

ــة، ولكــن! مقومــات  ي الذات ظــل اإلدارة 

ــي  ف ــواردة  ال املفــردة   – ــة  الديمقراطي

أسماء جميع مؤسساتها- تبقى متدنية 

والســلبيات،  النواقــص  وجــود  مــع 

أبرزهــا تغلغــل الفســاد وحــاالت ســرقة 

ــات  ــال العــام دون محاكمــات وعقوب امل

ــي ظــل  ــا، ف ه ــن ل ــة للمرتكبي ــة ورادع عادل

ــي اتخــاذ بعــض  ــة ف ــة واملزاجي ي االرتجال

ــة  إداري ــة  ي آل وجــود  وعــدم  القــرارات 

كافــة  ــة  موازن تحــدد  شــفافة  ــة  ي مال

ــرادات،  واإلي الصــرف  وأوجــه  ــر  الدوائ

عــادل،  ــي  ب ضري ــون  قان ــاب  وغي

وانخفــاض  الكفــاءات  ضعــف  ــك  كذل

املؤسســات  ــدى  ل األداء  مســتوى 

ــة  واالنتاجي ــة  التنموي املشــاريع  ــة  وقل

ــة،  ــا والخدمي ه  باالســتهاكية من
ً
قياســا

احتياجــات  ــن  تأمي ــة  ديناميكي وتلكــؤ 

وطاقــة  غــذاء  مــن  ــة  اليومي ــن  ي املواطن

. وغيرهــا

وهــم  العســكر-  ــة  وصاي أن  كمــا 

كافــة  ــى  عل ــن-  ي اختصاصي ليســوا 

قــّوِض 
ُ
وت ــا  ضعفه

ُ
ت اإلدارة  مفاصــل 

ــف  ْضُع
َ
ــك ت ــات مجالســها، لذل صاحي

ــة املؤسســاتية وتنتعــش حــاالت  الرقاب

تنحصــر  إذ  والفســاد،  املحســوبية 

بعض عقود التجارة وغيرها بأشخاٍص 

ــون وضعــاف  ــوأ انتهازي ــن، ويتب محددي

مواقــع  مؤهــات  مفتقــدي  أو  نفــوس 

الكفــاءة  ذوي  عــن   
ً
ــدال ب املســؤولية 

لنزاهــة. وا

ــه  ــذي وضعت ــون األحــزاب ال أمــا قان

ــة  منتخب تكــن  ــم  ول  ،
ً
مبكــرا اإلدارة 

ي  عــد، ودون أن يحظــى بإجمــاٍع شــعب َب

ــي  الحزب الصــراع  أجــج  ــي،  وسيا�ض

العمــل  ــع  تميي أمــام  املجــال  ــح  وفت

ــب  مكات ــى  عل ــداء  واالعت ــي  السيا�ض

بتأســيس  وســمح  ــة،  ي حزب وأنشــطة 

ــى مقومــات العمــل  أحــزاٍب تفتقــد ألدن

ي زادت من  ي، والت ي والسيا�ض التنظيم

ــة  تشــويه املشــهد العــام للحركــة الكردي

ســورية. ــي  ف

حشــر  ــي  ف ــي  ه األســاس  واملشــكلة 

العمــل  ــي  ف ــة  والحزبوي السياســة 

ــة  ي ــي مجــاالت الترب  ف
ً
اإلداري، وخاصــة

ــز  تتمي ــي  ت ال والقضــاء،  ــم  ي والتعل

ي حياة  بالحساسية واألهمية الكبرى ف

ــي املجــاالت  ــم ف املجتمعــات، فمــا هــو قائ

وكــوادر  ومناهــج  إدارات  مــن  ــرة  األخي

ــوٍل  ــٍد وقب ي عــد بتأي  َب
َ
ــم تحــظ وبرامــج، ل

ــا مــن أخطــاء  ــا يكتنفه
َ
مِل ي عــام،  شــعب

ــات وعــدم توفر  ونواقــص وضعــف إمكان

ــرف  ي معت ــي رســم ــي قانون غطــاء سيا�ض

ــي الســوري أو  ــد الوطن ــى الصعي ــه عل ب

ــي. الدول

ــيء  �ض
ُ
ت ممارســاٍت  ــى  عل  

ً
عــاوة

كمخالفــة  ــة،  ي الذات اإلدارة  لســمعة 

ــا مــن قبــل  ه بعــض القــرارات الصــادرة عن

ــن  ــم، واعتقــال مواطني أهــل الحكــم ذاته

واإلخفــاء  ــون،  القان إطــار  خــارج 

أطفــاٍل  ــد  وتجني ــم،  لبعضه القســري 

ــن عــن مســؤوليتها؛  ــٍة ال تعل مــن قبــل جه

اإلدارة  ــى  عل الواجــب  مــن  ــي  ت ال ــك  ل ت

وأن  ــا،  ه تافي ــي  االجتماع العقــد  وفــق 

كمؤسســات  ــة  األمني ــات  الجه ــى  تبق

عــن  ــة  ل بدي تغــدو  ال  اســتخباراتية، 

ــي«. الداخل »األمــن  مؤسســة 

يتوجــب   ،
ً
منجــزا اإلدارة  ــى  تبق

ــا وتطويرهــا،  ه ت ــا وحماي ه ي الحفــاظ عل

ــا  ه ديناميكيت ــث  تحدي ــك  وكذل

ــدأ فصــل الســلطات؛  ــى مب باالســتناد إل

شــاملة  ــة  نقدي مراجعــة  مــن  ــد  فاب

والســلبيات  ــل  الخل ــب  جوان لكافــة 

واملمارســة  العمــل  ــاء  ن أث ظهــرت  ــي  ت ال

ألجــل  الســابقة،  الســنوات  خــال 

ى تكريس الجوانب  تفاديها والعمل عل

ــى ترســيخ الثقــة  ي إل ــة والســع ي االيجاب

ــة  ي املحل واملجتمعــات  اإلدارة  ــن  ي ب

ومكافحــة  الشــفافية  خــال  مــن 

ــة  ــق العدال ــات وتحقي الفســاد واملزاجي

اإلنســان  ووضــع  ــة،  االجتماعي

ــز  وتعزي املناســب  ــكان  امل ــي  ف املناســب 

الحصــص  بتقســيم  ال  املؤسســاتية، 

وذاك.  الطــرف  هــذا  ــن  ي ب واملناصــب 

اإلدارة الذاتية ... تتمة

ي محيطه  نشر وتعليم اللغة الكردية ف

ي وجمع الكثير من القصص  االجتماع

ــي  ــور الكــردي، وف ــال مــن الفولكل واألمث

ــي  ف شــارك  ــي  املا�ض القــرن  ــات  ين ثمان

 
َ
ــة ــة كتاب ــژ« الكردي ــة »گاوي إصــدار مجل

ــاء اللغــة  ــف ب ــب »أل ، وأعــدَّ كتي
ً
وعمــا

ــب  ــى جان ــي مصــور« إل ــة- تعليم الكردي

ــد 
َ
ق

َ
ف ــه  ولكن ــي،  عرب كــردي  قامــوس 

يتمكــن  أن  املشــروعين دون  مســودتا 

الضغــوط  بســبب  طباعتهمــا  مــن 

د 
َ
ق

َ
 وكأنه ف

ً
األمنية آنذاك، فتألم كثيرا

ــه.  ل
ً
ــدا  جدي

ً
ــدا ي ول

ــه  منحت 2020م،  تمــوز  أواســط 

شــهادة  ــا  ي أملان ــي  ف الســام  ــة  أكاديمي

ــة  املعنون ــه  قصيدت عــن  ــر  تقدي

. » ــل لرحي ا » ـ ب

ــذي  ال الراحــل  الشــاعر  اســتمر 

باســم  ــه  نتاجات مــن  قســم  يوقــع  كان 

 »Mûmê Welat ــه والت مســتعار »مومي

ــي  ف وانســانية  ــة  ووطني ــة  قومي ــروٍح  ب

ــة  ي بالعرب شــعرية  ــد  قصائ ــة  كتاب

ــة  ي بالعرب ــوان  دي بمقــدار  ــة  والكردي

ــي  ــا منشــورة ف ــة، بعضه وآخــر بالكردي

ــوك. ب ــس  الفي ــى  عل ــه  صفحتي

ــن مــن ظــروف  ــى املرحــوم األمّري عان

ــى  ــار مبن ه ــث ان ــي ســوريا، حي الحــرب ف

املرتزقــة  وحجــز  ــب،  حل ــي  ف ــه  منزل

ــي راجــو، ونزحــت  ــوب ف ه ــه املن ــة منزل بقي

ــم   مــن الجحي
ً
ــا ــا، هرب ــى تركي ــه إل ت ل عائ

ــي  ــش، فبق ــن لقمــة العي  لتأمي
ً
ا وســعي

ــي  ــب عــدة ســنوات ف ــة حل ن  بمدي
ً
ــدا وحي

ــه   الرتباطــه بعمل
ً
ــة، نظــرا ظــروٍف صعب

تقاعــده  وقــرب  ــي  الحكوم ــي  الوظيف

ــل شــهرين  ــن قب ــى عفري ــه، إذ عــاد إل عن

ــي  ــا، ليلتق ــى تركي ــور إل ــى أمــل العب عل

ــاك، ولكــن قــدر املــوت كان  بأســرته هن

باملرصــاد. ــه  ل

عــن  ــل  الجمي شــاعرنا  ــب  كت

ــن وغيرهــم،  ي وعفري ــي وقامشــل ان كوب

فاجعــة  عــن  والجمــال،  الحــب  عــن 

ــدة  ــرة عدي ــد معب ن قصائ ا... إذ دوَّ ســوري

ســماها  ــي  ت ال ــا  ه وفاجعت ــن  عفري عــن 

ــى  ـ«مأســاة العصــر ولطخــة العــار عل ب

ــا: ه من اإلنســانية«،  ــن  ي جب

عفرين يا قدسنا وكعبتنا والنور

دور واللؤم والكسور فكفانا السُّ

فليقبع الغاسق والجور والشرور

له الفجور
َّ
ال تأبه لحقِد كابوٍس ظل

فا شك بيوم تنتصب فيه القبور 

وتنتقم الكرمة والزيتونة والحور

والحجُر ونحن البشر يوما سنثور

لقــاء  ــى  إل املهاجــر  ــا  ه أي  
ً
فوداعــا

الرحمــة  ولروحــك  ــاده،  أكب ــذات  فل

. لســام وا

ــر مــن املقــاالت  ــرة والكثي القصــة القصي

، حســب 
ً
ــة والسياســية متأخــرا الفكري

ظروفــه  بســبب   ،
ً
مــرارا ــه  ب صــرح  مــا 

ــى مواقــع  الخاصــة، بعضهــا منشــورة عل

مــن  ــد  العدي ــي  ف ــاول  ن ت ــت،  ي االنترن

ــة االشــتراكية  ــة التجرب ــه النقدي ات كتاب

ــان  رمي حقــل  ــي  ف عمــل  الســوفيتية. 

ــم  ث إداري،  موظــف  بصفــة  النفطــي 

ــى ســلك التدريــس بعــد تخرجه  انتقــل إل

الجامعــة. مــن 

ــر منشــورة  ــه مجموعــة شــعرية غي ل

ــاب  وكت ــا-  ه ت بقرائ ــا  أمتعن ــا  لطامل  -

ــي  ــا ف ــوان )مراي منشــور عــام 201٨م بعن

الفكــر والثقافــة والسياســة(- قــراءات 

ــي  مثقف اتحــاد  منشــورات  مــن  ــة  نقدي

محمــد  ــان  الفن ــه  ل لحــن  ــرة.  الجزي

ــي  ى«، وه ــك ســلم ــدة »أحب شــيخو قصي

ــاة  ــدة سياســية تتحــدث عــن معان قصي

ــي. العراق الشــعب 

حســن  دهــام  الراحــل  ــز  تمي لقــد 

واإلصغــاء  االســتماع  وُحســن  ــه  بهدوئ

وكان  أخاقــه،  ــة  ودماث صــدره  وســعة 

ــي مكتــب حــزب  ــم ف ــّرواد املرحــب به مــن ال

ي.    بالقامشــل ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ألســرة  التعــازي  بأحــّر  نتقــدم 

ــي وذوي الراحل،  الفقيــد وجميــع محب

ــه.    ــى أن يتغمــده برحمت ســائلين املول

رحيل دهام حسن ... تتمة

الشاعر املتخفي ... تتمة



Yekîtî العـدد/326/  كانون الثاني 2021 م - 2632ك  الوحـــــــدة                    

الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

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

والكــردي   
ً
ــا عموم الســوري  للشــأن  ــع  املتاب لعــل 

ــا  ه ــز ب ــي تتمي ت ، ُياحــظ بوضــوح الفروقــات ال
ً
خصوصــا

ــة  ي ـــ »اإلدارة الذات ــك الخاضعــة ل ل ــة أو ت املناطــق الكردي

ــورت  ــي تبل ت ــة- شــمال وشــرق ســوريا«، وال الديمقراطي

ــا. ه خــال ســنوات األزمــة الســورية املســتفحلة وتداعيات

ــي  ف ــي  امليدان والحــراك  السياســة  ــوا  قارب ــرد  ـ
ُ
الك

ــى  وحت والشــعارات  التصــورات  مــن  ــٍط  ي بخل ســوريا 

 
ً
ــدة، خاصــة ــة عدي ــرات خارجي ــات، وتحــت مؤث املزاجي

ــزال  ــي ال ن ت ــك املنطلقــة مــن أطــراف كردســتانية وال ل ت

ــات،  ي ــاه مــن إيجاب ن ــر ممــا جني ي أكث ــا الســلب ه ندفــع ثمن

ــن«  ــن و بارزانيي ــن »آبوجيي ي أبرزهــا االســتقطاب الحــاد ب

ى حساب خصوصية القضية الكردية واستقالية  عل

ــي ســوريا. ــي الكــردي ف القــرار السيا�ض

ــة  الكردي املناطــق  ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  تأسســت 

ــة، كشــكل مــن  ــة وحاجــة مجتمعي كضــرورة موضوعي

ــي ظــل تراجــع  أشــكال إدارة املجتمــع لنفســه بنفســه، ف

ــة  ــاب ســلطة ومؤسســات الدول ي وغي النظــام الرســم

ــا  ه ل َحمَّ بينمــا  الشــعبية،  االنتفاضــة  ضغــط  تحــت 

التبعــات  مــن  ــر  ي الكث الكــردي  الكــردي-  االنقســام 

. لســلبية ا

ــة  حماي لوحــدات  ــة  وحاضن داعمــة  اإلدارة  ــت  كان

األمــن  لقــوت  ــة  وُمؤِسَس  YPG-YPJ ــرأة  وامل الشــعب 

ي دافعت عن مناطقنا باقتدار وتضحيات  ي الت الداخل

مــت  وقدَّ  ،
ً
ملحوظــا  

ً
واســتقرارا  

ً
ــا أمان ووفــرت  جســام 

والثقافــة  ــم  ي التعل مجــال  ــي  ف ــرة  ي كب خدمــات  اإلدارة 

واللغة الكردية والصحة والطبابة والبلديات والطاقة 

ي وتوفير فرص العمل وتنمية االقتصاد  واألمن الغذائ

ــات وظــروف  وغيرهــا، ولكــن اعترضــت مســيرتها صعوب

قاسية، أبرزها تلك الهجمات العدوانية من تنظيمات 

ــا  النصــرة وداعــش والجيــش الحــّر، وآخرهــا احتــال تركي

ــن  ــه/رأس العي ي ــن وســري كان ــا ملناطــق عفري ه ومرتزقت

ــداءات،  االعت ــي  ف واســتمرارها  أبيــض  ي/تل  ســب وكــري 

ــى   إل
ً
ــا، إضافــة ه ــك مضايقــات النظــام الســوري ل وكذل

ــك املناطــق املحــررة  ل ــع حجــم املســؤوليات عــن ت َوسُّ
َ
ت

ــزور...(  ــر ال ــف دي ــا وري ــج والرقــة وريفه مــن داعــش )منب

وتبعــات  ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات  تشــكيل  وعــن 

ــى جانــب  ــة اإلرهــاب، إل ــرة وموجبــات محارب ــا الكبي مهامه

ــنت ضدهــا وال 
ُ

ــي ش ت ــدة ال ــة العدي الحمــات اإلعامي

ــة،  ي  »انفصال
ً
ــا تان ــا به ه لصقــت ب

ُ
ــي أ ت ــزال والنعــوت ال ت

ــة...«. ــكا، عنصري ــة ألمري ل ــة، عمي ي إرهاب

للحــراك   
ً
واســعا  

ً
هامشــا توفــر  وإن 

اإلدارة الذاتية... 
بني الواقع واملأمول!
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ــل  رحي ــأ  ب ن ــر  ي كب بحــزن  ــرة  الجزي ــاء  ن أب ــى  تلق

ــر جلطــة  ــب والشــاعر الكــردي دهــام حســن إث الكات

ــي  ــاء 2021/1/27 ف ــوم األربع ــاح ي ــه صب ــت ب ــة أمل دماغي

ي عن عمر ناهز /75/  منزله الكائن بمدينة القامشل

ــه مــن جامــع قاســمو  ــم تشــييع جثمان ــث ت ســنة، حي

ي،  ــة بالقامشــل ي ــرة الهال ــي مقب ــر ف ــواه األخي ــى مث إل

ــن والسياســيين  ــاب واملثقفي ــن الكت بحضــور جمــع م

ــة. اجتماعي وشــخصيات 

ــد«  ي ــل عرب ــد »ت ي الشــاعر دهــام حســن مــن موال

ــة  ي ــي اللغــة العرب ــى إجــازة ف ــز عل عــام 1946م، حائ

ــة أوالد،  ــه ثاث ــزوج ول ــروت العربيــة، مت ي مــن جامعــة ب

ــد  ي ــل عرب ــة ت ــي قري ــة ف ي ــة دراســته االبتدائ ــم مرحل أت

ــة عامــودا،  ن بمدي املعــري  ــي مدرســة   ف ــة  واإلعدادي

ــي  ف الســوري  ي  الشــيوع الحــزب  بصفــوف  التحــق 

ــي  ف ــب  طال وهــو  اعتقــل  عــام 1960م؛  مبكــرة  ســن 

ــة بعــض  ــر كتاب ــى إث ــث اإلعــدادي عــام 1962م عل الثال

ــى اســقاط  ــة  للحكومــة وتدعــو إل الشــعارات املناوئ

ــه  ل التهمــة  ــه  توجي ــت  كان ــث  حي ــذاك،  آن النظــام 

ــه مــن املدرســة،  ــي فصل ولبعــض رفاقــه الذريعــة ف

دراســته  بمتابعــة  الجامحــة  ــه  ورغبت ولشــغفه 

ــة  ــة واملرحل ــع دراســته اإلعدادي اب ــي ت ــه العلم وتحصيل

ــي  ــة خــارج املدرســة الرســمية ) بشــكل حــّر( ف الثانوي

ــة وقاســية.  صعب
ً
ظــروف جــدا

ــع  ــي ســن الراب ــو ف ــودا وه ــق ســينما عام شــهد حري

ــة الشــعر باللغــة العربيــة  ــدأ بكتاب عشــر مــن عمــره. ب

ــة  ــى كتاب ــة، إضافــة إل ــي اإلعدادي 15 وهــو ف

باإلحســاس   
ً
مفعمــا ــال،  ب ال ــل  وطوي  

ً
ــا هادئ

واملشاعر، من نشأٍة مشبعة بمفاهيم الدين السمح 

ــي  ف ــة  الكردي ــة  والقومي الســورية  ــة  الوطني ــروح  وال

ــن،  ــى مســتوى منطقــة عفري كنــف أســرٍة معروفــة عل

أجــل  مــن  ــة  التضحي وروح  واملعرفــة  ــم  العل تلقــت 

قضية شعٍب عادلة ومبادئ إنسانية نبيلة؛ أبى حب 

 
ً
ا  شعري

ً
الظهور وإبراز الذات األنانية، بل ترك نتاجا

ــه،  ــن ســطور أبيات ي ــه ب  يجعــل القــارئ يبحــث عن
ً
ــا غني

ــي والصــور. ــا باملعان ه ــي بين وهــو املتخف

 25 ــن  ي اإلثن ــوم  ي صخــب،  دون  بصمــت  رحــل 

ــرة  ــي مقب ــرى ف ث ــه ال ــي 2021م، ووري جثمان ــون الثان كان

ــاب جائحــة  ي ــن أن ي ــن، بعــد أن وقــع ب ــرس- عفري جندي

ــه،   لحيات
ً
ــة اي ــا ســتضع نه ه ــدري أن ــا، دون أن ي كورون

ــي  ف واملعلومــات  النصــح  ــا  ه عن ينشــر  كان  ــه  أن رغــم 

شــيخ  ــر  األكب شــقيقه  بوفــاة  جــع 
ُ
ف وقــد  ــه،  صفحت

ــول 2020م. ل ــي 3 أي ــذات املــرض ف محمــد برمجــة ب

ــد 1957/5/13،  ي محمــود رشــيد برمجــة مــن موال

ــن، أكمــل تعليمــه الثانــوي  ــدة راجــو - منطقــة عفري ل ب

ــب، فــدرس  ــي بجامعــة حل ــة األدب العرب ي ودخــل كل

ــل اإلجــازة  ي ــة دون أن يتمكــن مــن ن ث للســنة الثال

ــه. في

ــا أواخــر عــام 19٨0م  ن ــى صفــوف حزب انتســب إل

ــي  التنظيم العمــل  ــرك  فت 1990م،  ــل  أوائ ــة  لغاي

ــن لحــزب الوحــدة  ــى أول حلقــٍة مــن املؤيدي وانضــم إل

ــي   ف
ً
ــي ســوريا؛ عمــل مدرســا الديمقراطــي الكــردي ف

ــي  ف ــن، وســاهم  مــدارس عفري 15 بعــض 


