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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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شــراء مواطــن آخــر، وأال يبلــغ مواطــن مــن الفقــر مــا يجعلــه قــادراً علــى 

ــاك روســو ــان ج ــع نفســه«                                    ج بي
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/327/ شباط 2021 م - 2632ك          الثمن: 150 ل.س

ـرد... تفعيل دورٍ عربي- مصري يف الشأن السوري
ُ
أردوغان يشتاط غضبًا على الك

جــوالت  ــة  جعب ــت  خل أن  بعــد 

»أستانه« من صفقات جديدة وفشلت 

الدســتورية  ــة  اللجن مفاوضــات 

ــط  خرائ ــر  ي تغي وتوقــف  الســورية، 

ــى  إل وُجمــد  العســكرية  الســيطرة 

ــارة محــاور  ــا إث إشــعاٍر آخــر، أرادت تركي

ــا  ــدة ألجــل إنعــاش وضعه ــة جدي خارجي

مناطــق  ــى  عل واالســتحواذ  ــي  الداخل

وتحــركات  أنشــطة  ــر  عب ــدة  نفــوذ جدي

ي ســوريا وكردســتان  ــي شــمال ــة ف ي عدوان

ــة  ــت الخيب ال ــا فشــلت ون ه العــراق، ولكن

ــى ســنجار  ــى إل ــن عي�س ــة، مــن عي واملذل

ــت  البي ــواب  أب ــى  عل ــك  وكذل وكارى، 

ــي واشــنطن، ليشــتاط رئيســها  األبيــض ف

ــغ حقــده  ، فواصــل تفري
ً
ــا أردوغــان غضب

ــة ضــد  2 وسياســاته الكيدي

جولة أستانه الـ /15/ تشويه للحقائق ودٌق على معزوفة »االنفصال«
كعادة االجتماعات السابقة جاءت 

حــول  »للمفاوضــات   15 ـــ  ال ــة  الجول

ــي  ت ــة أســتانا«، ال ي ــي إطــار عمل ا ف ســوري

ــي الروســية  ــة سوت�س ن ــي مدي انعقــدت ف

ــي 16 و 17 شــباط 2021م، كحلقــة  يوم

ــن  ي ب للصفقــات  واســتكمال  مفرغــة 

ــا«،  ــران، تركي ــاث »روســيا، إي ــدول الث ال

ــدأ  ب  ،
ً
 مشــتركا

ً
ــا بيان ــى ممثلوهــا  تبن إذ 

ـ »سيادة  ى االلتزام الثابت ب بالتأكيد عل

ــة  ــي الجمهوري واســتقال ووحــدة أرا�س

ــدول  ال ــن  حي ــي  ف الســورية«،  ــة  ي العرب

ــسيادة  ـ ل  
ً
ــاكا ه ت ان ــر  األكث ــي  ه ــاث  ث ال

تناســت  ــي  ت وال ــاد،  ب ال واســتقال 

ــة الســائدة  5 األوضــاع املزري

عفرين حتت االحتالل: قرى وبلدات حتت التنكيل، اعتقاالت وقتل وتفجريات وفوضى وفلتان، مشاريع »العمشات« تبييض األموال
ــب  خــال شــهر شــباط، أصــدر املكت

ــدة  الوحـ اإلعامي-عفرين/حــزب 

األوضــاع  عــن  ــر  تقاري أربعــة  ــي(  )يكيت

ــرز مــا  ــن، أب ــي منطقــة عفري الســائدة ف

ــا جــرى لقــرى وبلدات )برج  ــا عّم ه جــاء في

عبدالو- شــيروا، كمروك- ناحية مابتا/

ي، راجو- مركز ناحية، باسوطة(  معبطل

ــا  ه ارتكبت ــم  وجرائ ــاكات  ه ت ان ــق  ي وتوث

ــي،  ــال الترك ــش االحت امليليشــيات وجي

من تدمير ملنازل ومرافق عامة ومزارات 

للســكان  قســري  ــر  وتهجي ــر،  ومقاب

املســتقدمين،  ــن  وتوطي ــن  ي ي األصل

واملحــال  ــازل  املن ــات  محتوي وســرقة 

ودراجــات  وســيارات  ــة  زراعي وجــرارات 

ــة  ي ائ كهرب ــد  ي تول ومجموعــات  ــة  ناري

ــل  ــار وكواب اآلب ــاه  مي ومجموعــات ضــخ 

ــف  ــاء والهات ي الكهرب ــزات شــبكت وتجهي

ــى  عل واالســتياء  ــار،  6 واآلث

الوضع يف سوريا ال يزال بالغ التوتر، على أراضيها مخسة جيوش أجنبية 
ــة املســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي لجن

ــزاع  ن ل ل  
ً
ــا ي قــدم تحل

ُ
ت ا  ــة بســوري املعني

ــرة مــن آذار/مــارس  الســوري، يغطــي الفت

األول/ديســمبر  ــون  كان  24 ــى  إل  2011

2020م

حقــوق  ــس  مجل ــب  طل ــى  عل ــاًء  ن ب

ــت  م ــم املتحــدة، قدَّ ــع لألم اإلنســان التاب

املســتقلة  ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  لجن

ــّرة-  امل هــذه  تقريرهــا  بســوريا  ــة  املعني

ــي  ت ــج ال دورة كل ســتة أشــهر- عــن النتائ

للشــواغل  ــا  ه وتحليل ــا  ه ي إل ــت  توصل

ــي مجــال حقــوق  ف الرئيســية املتكــررة 

ــزاع ولاتجاهات  ن ــرة ال اإلنســان طــوال فت

يغطــي  وهــو  3 املســتمرة، 
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 ،HDP الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 

ــي  حزب ــن  ي ب الصراعــات  ــج  تأجي ــي  وف

ي و العمــال  »الديمقراطــي الكردســتان

ــى  عل ــك  ذل وإســقاطات  ي«  الكردســتان

ــة  ــي رعاي ــي ســوريا، وف الوضــع الكــردي ف

ــة  ــه امليليشــيات الســورية املوالي وتوجي

ــم  ــاكات والجرائ ه ت ــة االن ــى مواصل ــه عل ل

ــه/رأس  ــن، ســري كاني ــي مناطــق »عفري ف

ي/تل أبيض« وتحريك  العين، كري سب

ــذل  ــى ب ــي عل االئتــاف الســوري- اإلخوان

ــي إفشــال أي أمــٍل  ــود ف ــد مــن الجه املزي

كــردي. كــردي-  بتقــارٍب 

العــام،  الســوري  ــد  الصعي ــى  وعل

ــه  ــف أوهام  خل
ً
ــزال النظــام متمترســا الي

ــه  ي عل كان  مــا  ــى  إل الوضــع  بإرجــاع 

ــازالت  ن ت ــة  أي يقــدم  فــا  2011م،  ــل  قب

ــي وقــٍت  ــل بوجــود املعارضــة، ف وال يقب

ــات  ــة تحدي ه ــه عــن مجاب هــو عاجــٍز في

ــن  الوضــع االقتصــادي املتدهــور وتأمي

ــي مناطــق  ــة ف ــاة الضروري مقومــات الحي

التفــاوض  ــة  هيئ أن  كمــا  ســيطرته، 

ــا املعارضــة عاجــزة عــن ترتيب  ومكوناته

ــة  ــة جامع ــون هيئ ــي لتك ــا الداخل وضعه

ــل تعصــف  ــكل الســوريين، ب ــة ل ل وممث

ــا التناقضــات، بحيــث ال تســتطيع أن  به

ــى  ــد عل قــدم أي جدي
ُ
ــا أو ت ه ر عمل طــّوِ

ُ
ت

ــي. السيا�س ــد  الصعي

الســوريين  تشــتت  ونتيجــة 

ــم  ــام النظــام عــن تقدي ــم وإحج وتنازعه

حلول ممكنة، مع استمرار الصراعات 

ــي ســوريا،  ــى وف ــة عل ي ــة والدول اإلقليمي

ــر  غي ــا  ه ومبعوث املتحــدة  األمــم  ــت  ات ب

بيدرسون ومجلس األمن عاجزين عن 

ــك مســار املفاوضــات والتســويات  تحري

املســائل  ــي  ف ــى  وحت السياســية، 

ــات  ي بديه مــن  ــر  ب تعت ــي  ت ال اإلنســانية 

./2254/ القــرار 

ــي  العرب ــدور  ال ــل  تفعي شــأن  مــن 

ــة،  ــة والتركي ي ــة اإليران  عــن املظل
ً
ــدا بعي

ــوء مصــر  ــة وتب ــة العربي ــي ظــل الجامع ف

ــن  ي موال الســوريين،  مســاعدة  ــه،  ل

مــن  ــر  ي الكث تجــاوز  ــى  عل ــن،  ومعارضي

ــم  وتقدي ــات،  والصعوب ــات  العقب

ــكا وروســيا  ــة مــع أمري مشــتركات ممكن

ــي  السيا�س الحــل  ــود  جه دفــع  ألجــل 

القاهــرة  لألزمــة الســورية.   وبإمــكان 

مؤتمــٍر  عقــد  أخــرى  عواصــم  ورضــا 

ــا  ه شــامل للمعارضــة الســورية بمــا في

ــه،  ــة وقوات ــس ســوريا الديمقراطي مجل

ــل  تمث ــدة  جدي ــة  هيئ ــاق  بث ان ألجــل 

ــات الســورية، ووضــع حــٍد  كافــة املكون

ــة اإلرهــاب  ه ــة ومجاب ي للحــروب الداخل

مشــتركة،  ــة  وطني بأســس  ــزام  ت واالل

ــى. الفو�س مــن  ــد  للمزي  
ً
ــا وتفادي

الكــردي  ــي  السيا�س الوضــع  ــى  يبق

تتحــرر  ــم  ل مــا   
ً
ــا مأزوم ســوريا  ــي  ف

ــرات الســلبية  ي ــة مــن التأث  كردي
ٌ

أطــراف

ــا  تركي ــدات  أجن ومــن  الكردســتانية، 

ــي. اإلخوان  – الســوري  ــاف  ت واالئ

أردوغان يشتاط ... تتمة

وصفحــات  العــام  ــرأي  ال شــغل 

الحكــم   ،
ً
ــي مؤخــرا االجتماع التواصــل 

الصادر عن محاكمة »كوبلنز« األملانية 

ــخ 24 شــباط  ــي جلســتها املنعقــدة بتاري ف

2021م، بالســجن أربع ســنوات ونصف- 

الســوري  ــى  عل لإلســتئناف-  ــل  قاب

ــة  ــد مدين ــن موالي ــب م ــاد غري ــئ »إي الاج

1976م«  عــام  ــزور  ال ــر  دي موحســن- 

ــن«،  ي مدني ــب  تعذي »تســهيل  بتهمــة 

ــم ضــد  ــكاب جرائ ــة بارت ــي أول إدان وذلــك ف

ــي الحــرب األهليــة املســتمرة  اإلنســانية ف

ا. إذ تمكــن  ــي ســوري ــذ عشــر ســنوات ف من

املّدعــون مــن عقــد املحاكمــة بموجــب 

ــي  ــة ف ــة العاملي ي ــة القضائ ــن الوالي ي قوان

ــي تســمح للمحاكــم بالنظــر  ــا، والت ي أملان

ضــد  ــة  املرتكب ــم  الجرائ ــا  قضاي ــي  ف

اإلنســانية، بغــض النظــر عــن جنســية 

ــم. الجرائ حــدوث  ومــكان  ــن  املتهمي

ــي  ــط ســابق ف ــاد« كان صــف ضاب »إي

وقــد  بدمشــق،  الســوري  األمــن  ــاز  جه

ــي  ــاد ف ب  ال
ً
انشــق أواخــر 2011م مغــادرا

ــان  ــا واليون ــر تركي شــباط 2013م، ليعب

2018م،  نيســان  ــي  ف ــا  ي أملان ــى  إل ويصــل 

ــه  ث ــي شــباط 2019م بعــد حدي ليعتقــل ف

للسلطات األملانية عن تفاصيل رحلته 

الســابق. ــه  وعمل

ــى  عل ــب  الترحي الحكــم  ــى  تلق وإذ 

ب املركز السوري  نطاٍق واسع، فقد رحَّ

ــذي  ال ــة  ي القانون واألبحــاث  للدراســات 

ي عبر تصريٍح  يترأسه املحامي أنور البن

 
ً
ــا  تاريخي

ً
ــره قــرارا ب خــاص بالقــرار واعت

القضــاء  ــخ  تاري ــي  ف ــة  ئ مضي ونقطــة 

ــة. العاملي ــة  العدال ــخ  ــي وتاري األملان

ــي  األملان ــة  الخارجي ــر  وزي وأشــاد 

ــر بقــرار املحكمــة  ت ــى توي هايكــو مــاس عل

ــه  ــي« ألن »ل ــه »حكــم تاريخ أن ووصفــه ب

ــن،  الكثيري ــد  عن ــرة  ي كب ــة  ــة رمزي أهمي

ــي ســوريا فحســب«. ف ــس  ي ل

ــرة  ــة مدي ب ائ ــوف، ن ــن معل ي ــت ل وقال

األوســط  للشــرق  ــي  اإلقليم ــب  املكت

العفــو  منظمــة  ــي  ف ــا  أفريقي وشــمال 

ــة، بعــد إصــدار الحكــم، حســب  ي الدول

الحكــم  »يعــد  للمنظمــة:  ــر  تقري

ــوم - وهــو األول  ي ــي الصــادر ال التاريخ

ــي  ت ــم ال ــق بالجرائ مــن نوعــه فيمــا يتعل

ســوري  ــي  حكوم مســؤول  ــا  ه يرتكب

ــة  بمثاب  - ــي  الدول ــون  القان بموجــب 

مــن  اآلالف  لعشــرات  ــع  رائ انتصــار 

ــا التعذيــب واالختفــاء  الســوريين ضحاي

القسري، وكذلك للمنظمات السورية 

اإلنســان  بحقــوق  ــة  املعني ــة  ي والدول

ــي ناضلــت معــا  ــة الت والدعــاوى القضائي

ــل مــن أجــل الكشــف عــن  ــل أو مل دون كل

ودعــت  ــة«.  العدال ــق  وتحقي الحقيقــة 

ــى »أن تحــذو حــذو  ــدول إل ــد مــن ال املزي

ــق مــع األفــراد  ــا مــن خــال التحقي ي أملان

ــم حــرب، أو  ــم جرائ ــي ارتكابه املشــتبه ف

ــي  ــون الدول ــم أخــرى بموجــب القان جرائ

خــال  مــن  ــم  ه ومحاكمت ســوريا،  ــي  ف

ــدأ  مب بموجــب  ــة  الوطني ــا  محاكمه

ــة«. وأضافــت:  ــة العاملي ي ــة القضائ الوالي

ي  ى مجلس األمن الدول »نكرر دعوتنا إل

وجــه  ــى  عل ســوريا  ــي  ف الوضــع  ــة  إلحال

ى املحكمة الجنائية الدولية  السرعة إل

ــاة مــن  ــة الجن لضمــان أن يقــدم للعدال

ي ذلك كبار  جميع أطراف النزاع – بما ف

ــون  يتحمل ــن  الذي والقــادة  املســؤولين 

املســؤولية«. مــن  ــر  األكب القــدر 

ــا  ن ي مارت ــي  »ويتن ــة  املحامي أمــا 

ــي برنامــج  نوســاخار«- مســاعد باحــث ف

ــٍر ملنظمــة  ــي، حســب تقري العــدل الدول

ــذات التاريخ،  » هيومــن رايتــس ووتــش« ب

أشــعر  ــة،  ي أملان ــة  »كمحامي ــت:  قال

ــق  ــدي بتحقي ل ــزام ب ت ــة ال ــاح لرؤي ي باالرت

ــم،  ــي العال ــم ف ــي أســوأ الجرائ ــة ف العدال

ــا. مــع  بصــرف النظــر عــن مــكان وقوعه

األخــرى  الســبل  مــن  ــد  العدي انســداد 

ــل  ــة مث ــا الوطني ــة، فــإن القضاي للعدال

ــة  ــة القضائي ــي تســتخدم الوالي هــذه، الت

الســوريين  ــا  الضحاي ــح  تمن ــة،  العاملي

ــم  ه من ــد  العدي ــى  أدل وقــد  األمــل. 

بشــهاداتهم أمــام املحكمــة حــول الرعــب 

ــه«.  ل تعرضــوا  ــذي  ال

هــذا، وينتظــر املعنيــون واملهتمــون، 

ــط الســوري  ــى الضاب ــم عل صــدور الحك

 »
ً
ــا عام  /58/ رســان  ــور  »أن املنشــق 

ــر  ــر أكث ب ــة، ويعت ــي ذات القضي ــم ف ه املت

ــكاب  ارت بتهمــة  ياحــق  ــث  حي  ،
ً
ــة أهمي

 /58/ ــل  قت ــي  ف اإلنســانية  ــم ضــد  جرائ

ــب أربعــة آالف معتقــل،   وتعذي
ً
شــخصا

ــع املتابعــون أن تســتمر محاكمــة  ويتوق

ــة شــهر  اي ــى نه ــط الســابق حت هــذا الضاب

القــادم.  األول  تشــرين 

رفــع  ــا  الضحاي ــي  أهال وينتظــر 

ــة  الوطني أمــام املحاكــم  دعــوى أخــرى 

ــادرة  بمب وفرنســا  والســويد  ــا  ي أملان ــي  ف

ــي  ف ــر  الكث الســوريين  ــن  ي الاجئ مــن 

ــدة  الوحي ــة  ي اإلمكان ــي  وه ــا،  أوروب

ــم  ــاكات والجرائ ه ت ــي االن ملقاضــاة مرتكب

تحــت  ــي  الدول القضــاء  شــلل  ظــل  ــي  ف

تأثير صراعات القوى الدولية الكبرى، 

ــدأ  ــق مب ــدول املذكــورة تطب ــث أن ال حي

الوالية القضائية العاملية الذي يسمح 

ــم  الجرائ أخطــر  ــي  مرتكب بمحاكمــة 

ومــكان  جنســيتهم  عــن  النظــر  بغــض 

ــم. الجرائ حــدوث 

القضاء األملاين يصدر حكًما بالسجن على صف ضابط سوري سابق 
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 24 ــى  إل  2011 آذار/مــارس  مــن  ــرة  الفت

2020م. األول/ديســمبر  ــون  كان

ــت  كتب ــزاع،  ن ال تطــور  ســياق  ــي  ف

شــخص  ــن  ي ماي  62 ــرد 
ُ

»ش ــة:  اللجن

شــخص  ــن  ي ماي  5,3 ــجل  وُس  
ً
ــا ي داخل

 ،
ً
ــدان املجــاورة أساســا ــي البل ــن، ف كاجئي

الشــتات  ــي  ف ــدة  متزاي بصــورة  ولكــن 

ى أعتاب السنة الحادية  ي... وعل العالم

ــي  ف الوضــع  فــإن  ــزاع  ن ال مــن  عشــرة 

ــزال  ــة الســورية ال ي ي ــة العرب الجمهوري

ــا  ه ــي أراضي ــث تنشــط ف ــر، حي ــغ التوت ال ب

ــدون اتخــاذ  ــة. وب ــوش أجنبي خمســة جي

ــد  لتوطي متضافــرة  ــة  فوري إجــراءات 

ــة  ــم عملي ــار ودع ن ــم إلطــاق ال ــف دائ وق

ــى  عل وقائمــة  ســورية  ــادة  بقي ســام 

ــى  إل ــزاع  ن ال ــط  ب يه قــد  ــا،  النواي حســن 

الاإنســانية«. مــن  ــدة  مســتويات جدي

ــى اســتنتاجات، فيمــا  صــت إل
ُ
وخل

ــي نصهــا: يل

العشــر  الســنوات  مــدى  ــى  عل  -

ــزاع أبشــع  ن ــة، ارتكــب أطــراف ال املاضي

ي  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان ــاكات  ه ت ان

ــي  ــون الدول ــاكات وتجــاوزات القان ه ت وان

هــذه  وشــملت  اإلنســان.  لحقــوق 

مــن   
ً
أفعــاال والتجــاوزات  ــاكات  ه ت االن

املرجح أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية 

ــة أخــرى،  ي ــم دول ــم حــرب وجرائ وجرائ

ــة. الجماعي ــادة  اإلب ــك  ذل ــي  ف بمــا 

ــة  ي املوال القــوات  ولجــأت   -

ــة  ــك األطــراف املتحارب للحكومــة، وكذل

الحــرب  شــن  أســاليب  ــى  إل األخــرى، 

مــن  ــل  تقل ــي  ت ال األســلحة  واســتخدام 

ــي  ت ــك ال ل ــا، ال ت ه ي ل ــى مقات املخاطــر عل

وركــزت  ــن.  ي ي املدن ــذاء  إي مــن  ــل  تقل

ــى  عل والســيطرة  االســتياء  ــى  عل

ى حســاب حقوق الســكان  ي، عل األرا�س

مــن  الســوريون  ــى  وعان ــن.  ي ي املدن

ــات قصــف جــوي واســعة النطــاق  عملي

بالســكان؛ وتعرضــوا  ملناطــق مكتظــة 

ــة  ي الكيميائ باألســلحة  لهجمــات 

ــا  ه في قــام  ــة  عصري حصــار  ــات  ي وعمل

ــاع  ب ات  ب
ً
ــع الســكان عمــدا ــاة بتجوي الجن

وفرضــوا  الوســطى  القــرون  أســاليب 

ــى  ــر عل ــل التبري ــة ال تقب  مخزي
ً
ــودا قي

املساعدات اإلنسانية – عبر الخطوط 

 
ً
ــى حــد ســواء، علمــا ــر الحــدود عل وعب

ــررت 
ُ
ق الحــدود  ــر  عب املســاعدات  أن 

ــرك  ت ت ــم  ول األمــن.  ــس  مجل بموافقــة 

ــا.  ه ت ــزاع أســرة ســورية إال وطال ن أهــوال ال

نطــاق  أن  مــن  الرغــم  ــى  وعل  -

ــة  الجمهوري ــي  ف ــة  املرتكب ــاكات  ه ت االن

ــذ  من  
ً
ــا معروف كان  الســورية  ــة  ي العرب

النافــذة  ــدول  ال فــإن  مبكــرة،  ــة  مرحل

ــى  إل ــة  الرامي جهودهــا  ــي  ف راوغــت 

ــة  ي ــة العرب ــي الجمهوري ــزاع ف ن إخمــاد ال

ــد بعضهــا ضرورة  ــن أي ــي حي الســورية. وف

ــي الوقــت  ــف ف ــي، كث إيجــاد حــل سيا�س

ــذي  ــه العســكري، األمــر ال نفســه تدخل

ــزاع وإغــداق األمــوال  ن ــل ال زاد مــن تدوي

وإمدادهــم  ــة  املتحارب األطــراف  ــى  عل

باملقاتلين واألسلحة - رغم ما أدى إليه 

ــاكات.  ه ت ــكاب االن ــك مــن تســهيل ارت ذل

املشــترك  الخــاص  املبعــوث  ــص  وخل

وجامعــة  املتحــدة  لألمــم  الســابق 

ــى ســوريا، األخضــر  ــة إل ي ــدول العرب ال

ــى أن: »كل شــخص كانــت  ــي، إل اإلبراهيم

ــح الشــعب  ــت مصال ــه، وكان ــه أجندت ل

أو  ــة  ي الثان ــة  ب املرت ــي  ف ــي  أت ت الســوري 

اإلطــاق«.  ــى  عل ــى  راع
ُ
ت ال  أو  ــة  ث الثال

ى املدنيين السوريين  وكان االعتداء عل

ــى القواعــد األساســية  ــداًء عل  اعت
ً
أيضــا

ــون  والقان اإلنســان  حقــوق  ــون  لقان

ي.  اإلنســان

- وقــد ُوضــع إطــار كاف للمفاوضــات 

ــي عــام 2012  ــف ف ــان جني ي ــذ صــدور ب من

واتخاذ قرار مجلس األمن 2254)2015(. 

ــه،  ث ــز هــذا اإلطــار وتحدي ويجــب تعزي

ويجــب أن يعكــس مــا يمكــن تحقيقــه 

ــي  ــاء الثقــة ف ن ــى الفــور إلعــادة ب اآلن عل

ــم  ــق ســام قائ الزخــم مــن أجــل تحقي

جــدول  ــى  إل  
ً
اســتنادا التفــاوض  ــى  عل

ــي. ــي واقع زمن

ــت  ظل ســنوات،   10 مــدى  ــى  وعل  -

والتجــاوزات  ــاكات  ه ت واالن ــم  الجرائ

ــم  ول عقــاب،  دون  النطــاق  الواســعة 

ــى  ــك، وعل ُيحاســب مرتكبوهــا؛ ومــع ذل

ــي مجلــس األمــن،  الرغــم مــن التقاعــس ف

ــي مجــال املاحقــة  تحققــت مكاســب ف

ــة  ي اآلل إنشــاء  خــال  مــن  ــة  ي الجنائ

 
ً
ــا ي وعمل املســتقلة،  ــدة  املحاي ــة  ي الدول

ــة  ــة القضائي مــن خــال اســتخدام الوالي

ــة  الوالي أشــكال  مــن  وغيرهــا  ــة  العاملي

ــم  ــي الجرائ ــة ملحاكمــة مرتكب ي القضائ

ــة  ي العرب ــة  الجمهوري ــي  ف ــة  املرتكب

وقــد  ــي.  عالم ــد  صعي ــى  عل الســورية 

مبتكــرة  ــادرات  مب اتخــاذ   
ً
ــرا ي كث تأخــر 

مجــاالت  ــي  ف الثغــرات  لســد  ــة  ل مماث

ــد  ــا تحدي ه ــبل من ُس ــة األخــرى، ب العدال

ــن، والعمــل  ــن واملختفي ــة املفقودي هوي

ــن  ــى إطــاق ســراح عمــوم املحتجزي عل

ــا  الضحاي أســر  ودعــم   ،
ً
تعســفا

التعويضــات  ــم  وتقدي ــن،  والناجي

للضحايا، وتسريح املقاتلين، وال سيما 

ــي  النف�س الدعــم  ــر  وتوفي األطفــال، 

ي الشامل، وال سيما لألطفال  االجتماع

ــع  وتجمي ــي،  الجن�س ــف  العن ــا  وضحاي

ــق  ائ الوث ســجات  ــق  ي وتوث وحفــظ 

ــي  واألرا�س الســكن  وســجات  ــة  ي املدن

ــع  تقــود جمي أن  ــي  وينبغ ــكات.  ل واملمت

ــة  ي تمثيل مجموعــاٌت  ــات  ي العمل هــذه 

املجتمــع  ــم  تقدي مــع  الســوريين،  مــن 

ــوب. املطل ــي  التقن الدعــم  ــي  الدول

ــز  لتحفي ــبل  ُس تحــري  ــي  وينبغ  -

األمــن  قطــاع  إصاحــات  نطــاق  كامــل 

ــق،  التدقي ــك  ذل ــي  ف بمــا  والحوكمــة، 

واســتخدام آليــة الحقيقــة واملصالحــة، 

الازمــة  األســس  وضــع  ــي  وينبغ

. هــا د العتما

ـــ  ــي تقاريرهــا ال ــة، ف - وقدمــت اللجن

ى أطراف النزاع  33، مئات التوصيات إل

ــة.  ي ــي واملنظمــات الدول واملجتمــع الدول

 
ً
ــذي يقــدم عرضــا ــر، ال ــي هــذا التقري وف

ــود الرئيســية   لاتجاهــات والجه
ً
ــا عام

تكــرر  واملســاءلة،  ــة  العدال لدعــم 

 وتقــدم 
ً
ــة ــات كامل ــك التوصي ل ــة ت اللجن

وقــف  إعــان  واحــدة:  شــاملة  ــة  توصي

ــده  ــى الفــور، يؤي ــار عل ن ــم إلطــاق ال دائ

مجلــس األمــن وتطبقــه الــدول األعضــاء 

الحكومــة  تدعــم  ــي  ت ال الرئيســية 

أن  ويجــب  املســلحة.  والجماعــات 

 ،
ً
ــا ــار هــذا حقيقي ن يكــون وقــف إطــاق ال

ــات لضمــان عــدم  ــي وضــع ضمان وينبغ

 لإلعــداد لهجمــات 
ً
اســتخدامه وســيلة

ــل إلفســاح املجــال ملفاوضــات  ــدة، ب جدي

ــا الســوريون والســتعادة حقــوق  يقوده

ــا  ه ــي ُحرمــوا من ت اإلنســان األساســية ال

ــة. ل طوي ــرة  فت

الوضع يف سوريا ال يزال ... تتمة

زيارة وفد من ممثلية اإلدارة الذاتية لمكتب »الوحـدة« في هولير
يوم األربعاء 3 / 2 / 2021م زار مكتب 

ي( وفٌد من  دة )يكيت هولير لحزب الوحـ

مكتب ممثلية إقليم كردســتان لإلدارة 

ــل  ــة ضــم )نورشــان حســين و جمي الذاتي

ي(. رحمانو و آالن سلفي وزهية آل ر�س

الوفــد  اســتقبال  ــي  ف كان  ــث  حي

ــي  ف الحــزب  ــل  ممث محمــد  محمــود 

مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي و  ــم،  ي اإلقل

مــن  ــم وكل  ي ــي اإلقل ف الحــزب  منظمــة 

ــوزان و فرهــاد محمــد أعضــاء  ــح ب صال

املنظمــة. ــادة  قي

محمــد  محمــود  رحــب  ــه  ب جان مــن 

 
ً
ــارة خدمــة بالوفــد الضيــف، وثمــن الزي

ي سوريا ملناطق اإلدارة الذاتية،  رد ف ـ
ُ
للك

ــر  ــان عــن ســبل تطوي كمــا تحــدث الجانب

ــر  وعب الســلبيات  بتجــاوز  اإلدارة  هــذه 

ظــل  ــي  ف ــا  ودعمه الخطــط  ــر  تطوي

ــي ســوريا.  اســتمرار األزمــة ف

مــا  ــل  بمث ــف  الضي الوفــد  ع  وِدّ

ــر. وتقدي ــرام  احت مــن  اســتقبل 
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تقرير سياسي
 مــن الحــرب 

ُ
 العاشــرة

ُ
ــي الســنة هــا ه

ســوريا  ــا  بادن ــي  ف ــرة  املدّم ــة  الدموي

ــور مامــح  ــا دون ظه ه ت اي ــرُب مــن نه تقت

لحــّلِ  املنظــور  املــدى  ــي  ف مرتقــب  أمــل 

ــي هــذه األزمــة املســتعصية  نه ــي ُي سيا�س

ــّيٍ هــاٍم كالقــرار رقــم  رغــم وجــود قــراٍر دول

 
َ
ــذي وضــَع األســَس والخطــوط ال  2254

ــن  ي العريضــة للحــّل، كمــا أن التوافــَق ب

ــذا الشــأن ال  ــى به القــوى الدوليــة العظم

ي  ــَك عــن املســاع ــال، ناهي ــد املن ــزاُل بعي ي

ــي يقودهــا حــزب  ت ــا ال ــا تركي ه
ُ
ــي تبذل ت ال

ــف مــع أحــد  ــة املتحال ــة والتنمي العدال

 
ً
شــوفينية ــة  التركي األحــزاب  ــر  أكث

ــي  السيا�س الحــل  ــة  لعرقل  
ً
ــا وتطرف

ــع تتلخــُص   للجمي
ً
ــة ي ــت جل ات ألهــداٍف ب

واإلدارة  الكــردي  الوجــود  باســتهداِف 

ديمومــة  ــى  إل  
ً
إضافــة القائمــة  ــة  ي الذات

الشــمال  مــن  ملناطــَق  ــا  ه احتال

ــي  ت ــة ال ــا املناطــق الكردي ه الســوري، من

ــل  ــد فصائ ي ــى  عل ــاِت  الوي مــن  ــي  تعان

لإلخــوان  تابعــة  متطرفــة  ســورية 

وغيرهــا  والقاعــدة  وداعــش  املســلمين 

ــى  مــن التنظيمــات والزمــر الحاقــدة عل

ــا تحــت  ه الوجــود الكــردي، تعمــُل جميُع

غطاء االئتاف السوري املعارض الذي 

وينفــذ  ــة  التركي ــة  للدول قــراره  َم 
ّ
ســل

ــي مــع املصلحــة  ــي ال تلتق ت ــا ال ه أجنداِت

ــد،  ــب أو بعي ــة الســورية مــن قري الوطني

ــي  ت ــي وأســتانا ال ومــا اجتماعــات سوت�س

بمشــاركة  ــة  االتحادي روســيا  ترعاهــا 

آخــُر  كان  ــي  ت ال ــران  وإي ــا  تركي مــن  كل 

ــي 16-17 شــباط الجــاري،  ــا ف ه اجتماعات

ــث  حي ــي،  السيا�س الحــل  ــة  لعرقل إال 

ــي   لفــرض شــروطها الت
ً
ى مجتمعــة تســع

ــف  التحال ــى  عل ــا  ه ُح مصال ــا  ه تقتضي

اإلرهــاب. ملكافحــة  ــي  الدول

فشــلت  فقــد   ،
ً
متوقعــا كان  وكمــا 

ــة الدســتورية  ــة الخامســة للجن الجول

ــام  أي ــف  جني ــي  ف عقــدت  ــي  ت ال

ــي2021 بســبب عــدم  ــون الثان 25-29كان

ــة النظــام مــن جهــة وعــدم التمثيــل  جدي

ــٍة أخــرى،  ــي للمعارضــة مــن جه الحقيق

ــي  ــدول الضالعــة ف ــى تدخــل ال إضافــة إل

القــوى  إرادة  ــاب  وغي الســوري  الشــأن 

ــة. ل املقت هــذه  ــاء  ه إلن ــى  العظم

ــي  األمريك ــس  ي الرئ ِم 
ّ
تســل بعــد 

 20 ــي  ف ــه  ملنصب ــدن  اي ب جــو  املنتخــب 

ي املنصرم وتشكيله لفريق  كانون الثان

ــات  والتطمين ــه،  إدارت وأركان  ــه  عمل

ــي خطــاب القســم بشــأن  ــا ف ــي أطلقه ت ال

ــكا  ــم ودور أمري ــي العال حقــوق اإلنســان ف

ي حماية السلم واملناخ إلخ... مؤشراٌت  ف

 عــن 
ً
ــٍة مختلفــة نســبيا ــى مرحل تشــير إل

ــد  ال ــي الســابق دون ــد الرئيــس األمريك عه

ــي  ف ــر  التوت ــف  تخفي ــا  ه عنواُن ترامــب، 

ــت  ات ــا ب ه ــم كُون ــؤٍر مختلفــٍة مــن العال ب

ــر  وتؤث ــن  ي ي الدول واألمــن  الســلم  ــدد  ه ت

تحمــُل  وقــد  ــع،  الجمي ــح  مصال ــى  عل

ــى بعــض   بالتفاهــم مــع روســيا عل
ً
آمــاال

القضايا اإلقليمية والدولية، لكن بكل 

ــة  ــح األمريكي األحــوال، ســتبقى املصال

ــات واهتمامــات اإلدارة  ــي مقدمــة أولوي ف

البعــُض  ــُم  يحل كمــا  ــس  ي ول ــدة  الجدي

ــا!. من

داعــش  ــَم  تنظي أن  ــح  الصحي مــن 

بعــد   
َ
ا عســكري ــزم  ُه قــد  ــي  اإلرهاب

ــد  ي ــى  عل املزعومــة  ــه  عاصمت ــم  تحطي

ــة بالتعــاون  قــوات ســوريا الديمقراطي

ــاُه ال  ــي، لكــن خاي ــف الدول مــع التحال

ــم  ــاع العال ــر مــن بق ــي الكثي ــُل ف ــزاُل تعم ت

ــأن يعــود للظهــور فــوَر  بســّرية ومرشــٌح ب

ــن،  ي املائمت ــة  والبيئ الفرصــة  توفــر 

ــة  ــي البادي ــِه الشــرير ف ــا أطــلَّ بوجه مثلم

 ،
ً
الســورية ومناطــَق مــن العــراق مؤخــرا

ــود  ــذل الجه ي اليقظــة وب ممــا يســتدع

ــي ســياق  ــه. وف ت ــة محارب ــة ملواصل ي الدول

ــّد مــن اإلشــارة  اإلرهــاب وانتعاشــه، ال ب

ــذي  ال املــدان  ــي  اإلرهاب القصــف  ــى  إل

ــوم  ي ــي  الدول ــل  ي أرب مطــار  ــه  ل تعــرض 

ــي 15 شــباط الجــاري  ــن الواقــع ف ي ن اإلث

وجــرح  شــخص  ــاة  بحي أودى  ــذي  وال

 
ُ

 القصــف
َ

ــث اســتهدف ــن، حي ســتة آخري

كردســتان  ــم  ي إقل أمــَن  جوهــره  ــي  ف

ــُر مــدى ضــرورة  ــا َيظه واســتقراره. وهن

بالدســتور  ــة  املركزي الحكومــة  ــزام  ت ال

ــن  ي وب ــا  ه بين العالقــة  ــا  القضاي وحــل 

بالحــوار. ــم  ي اإلقل حكومــة 

ــٍد أخــر شــكَل الهجــوُم  ــى صعي وعل

ــي  ف كارا  مناطــق  ــى  عل املكثــف  ــي  الترك

ي العاشر من شباط  كردستان العراق ف

ــب  ــة )مخل ي ي بعمل ــذي ســم الجــاري وال

ــي مسلســل  ف ــدة   جدي
ً
النســر2( حلقــة

ي ضــد ســيادة  ــي التوســع العــدوان الترك

ــذي  وال  ،PKK بحجــة ماحقــة  العــراق 

ــه أصــداؤه  ــزال ل ــَي بالفشــل، كان وال ي ن ُم

ه  ي الداخل التركي وأزماِت ي تتفاعل ف الت

ــِة. املركب

مــن  ــا  ه ِت ُرمَّ ب ســوريا  ــي  تعان ومثلمــا 

أهــوال  بســبب  حــادة  ــة  اقتصادي أزمــٍة 

ــون  قان بموجــب  والحصــار  الحــرب 

ــرة  ي ل ــي قيمــة ال ــٍع ف قيصــر، وتدهــوٍر مري

ــة، فــإن  الســورية أمــام العمــات األجنبي

ــأى  ــة ليســت بمن ي مناطــق اإلدارة الذات

جشــع  ــى  عل  
ً
عــاوة األزمــات  ــك  ل ت مــن 

بأســعار  التجــار  ــار  كب بعــض  وتاعــب 

ــي  ــواد ممــا يقت�س ــف الســلع وامل مختل

ــن يســتغلون  محاســبة الفاســدين الذي

ــم  ه ت ــال العــام وإحال ــب امل ه ن ــم ل ه مناصَب

ــٍه. ــى قضــاٍء نزي إل

ــى أن الحــوار  كمــا تجــدر اإلشــارة إل

ــة  ي ثنائ ــن  ي ب ــر  الدائ الكردي-الكــردي 

ــة عــاٍم يســيُر  ــذ قراب )ENKS-PYNK ( من

ــى مــا يشــبُه  ــرٍة، وتحــّوَل إل بخطــًى متعث

ممــا  ــر  أكث الحصــِص  ــم  لتقاُس  
ً
ــودا جه

ــي  ــي ووحــدة الخطــاب السيا�س هــو لتاق

ــى  ــذي يبق والصــف الكــردي الســوري ال

ــوار  ــة الح ــى، وإن اســتمرار لغ ــو املبتغ ه

ــق الســليم  ــى هــو الطري والتفاهــم يبق

األفضــل.  ــار  والخي

2021/2/26م

اللجنة السياسية

دة الديمقراطي الكردي  ـ ـ لحزب الوحـ

ي( ي سوريا)يكيت ف

احلوار الكردي-الكردي الدائر بني ثنائية )ENKS-PYNK ( منذ قرابة عاٍم حتّوَل إىل ما يشبُه جهودًا لتقاُسم احلصِص

وفد مشترك من المجلس التشريعي والتنفيذي في زيارة لمكتب »الوحـدة« في قامشلو

زار  2021/2/13م،  الســبت  ــوم  ي

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ــب  مكت

الرئاســة  مــن  مشــترك  وفــٌد  قامشــلو 

ي  التشــريع ــس  للمجل املشــتركة 

ــا مــا  ــرة ضــم )آري ــي الجزي ــذي ف والتنفي

ــس  للمجل املشــتركة  الرئيســة  أحمــد 

ي، عبد الرحمن حســن عضو  التشــريع

طلعــت  ي،  التشــريع ــس  املجل ــوان  دي

ــس  للمجل املشــترك  ــس  ي الرئ ــس  يون

املستشــارة  ــل  ي خل ــان  ه جي ــذي،  التنفي

ــب  مكت ــة(،  ي الذات ــإلدارة  ل السياســية 

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  ــا،  ن حزب

ي قامشلو. ي( ف ي سوريا )يكيت الكردي ف

ــر  الزائ الوفــد  اســتقبال  ــي  ف كان 

ــي ســكرتير الحــزب  ــن شــيخ آل ــي الدي مح

ــدر  ــى مشــايخ، وحســين ب ــه مصطف ونائب

ومحمــد  السياســية،  ــة  اللجن عضــو 

ــث  ــة، حي ــة القيادي ــح عضــو الهيئ صال

ــة  ي فعال مناقشــة  ــارة  الزي هــدف  كان 

ومشــاركة أعضــاء الحــزب داخــل لجــان 

ــى  إل باإلضافــة  ي  التشــريع ــس  املجل

ــي  ف ي  التشــريع ــس  املجل عمــل  ــم  تقيي

املنصرمــة. ــرة  الفت

النظــر  ــات  وجه الطرفــان  ــادل  ب ت

ــا  ــد مــن القضاي وتمــت مناقشــة العدي

ى آليات للتواصل  واملحاور واالتفاق عل

غــادر  اللقــاء  ــة  اي نه ــي  ف املســتقبل،  ــي  ف

ــه  ــل مــا اســتقبل ب ــف بمث الوفــد الضي

ــم. وتكري حفــاوة  مــن 
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ــا. ــا تركي ه ــي تحتل ت ــي املناطــق ال ف

ــا مجــددا  ــان: )عبرن ــي البي ــد جــاء ف وق

ــي مكافحــة اإلرهــاب بجميع  ــا ف عــن عزمن

مظاهــره وأشــكاله والتصــدي للخطــط 

ــض ســيادة  ــة لتقوي ــة الهادف االنفصالي

دة لألمــن  ــّدِ ــي ســوريا وامله ووحــدة أرا�س

»ناقشــنا  و  الجــوار«  ــدول  ل ــي  القوم

ســوريا  شــرق  شــمال  ــي  ف األوضــاع 

األمــن  ــى  إل التوصــل  أن  ــى  عل ــا  واتفقن

ــة  ــذه املنطق ــي ه ــن ف واالســتقرار الدائمي

ى  ــى أســاس الحفــاظ عل ممكــن فقــط عل

ي الدولة. ورفضنا  سيادة ووحدة أرا�س

ــدة  جميــع املحــاوالت لخلــق حقائــق جدي

ــادرات  ــك املب ــي ذل ــى األرض«، بمــا ف »عل

ــر تحــت  ــر املصي ــة لتقري ي ــر القانون غي

ــا  الحــرب ضــد اإلرهــاب، وعبرن ذريعــة 

للخطــط  للتصــدي  ــا  إصرارن عــن 

ــي  ــي منطقــة الفــرات، والت ــة ف ي االنفصال

ى تقويض وحدة ســوريا وتهدد  تهدف إل

ــذا  ه وب الجــوار.  ــدول  ل ــي  القوم األمــن 

ــا إزاء تنشــيط  ــا عــن قلقن الصــدد عبرن

تســتهدف  ــي  ت ال ــة  ي القتال األعمــال 

ــا مجــددا عــن  ــن. وعبرن ي ي الســكان املدن

ــة  ي القانون ــر  غي للســيطرة  ــا  رفضن

النفــط  ــع  ي ب مــن  ــواردات  ال ــل  وتحوي

ــة  ــى الجمهوري ــي يجــب أن تعــود إل ت وال

الســورية(. ــة  ي العرب

ــن  ي مرت ذكــر  ــان  البي أن  املاحــظ 

و  ــة«  ي االنفصال »الخطــط  ــي  ت جمل

ــدول الجــوار«،  ــي ل ــد األمــن القوم »تهدي

ـــ  ل ــاث  ث ال ــدول  ال ــار  اعتب أســاس  ــى  عل

ــة  ي انفصال كخطــة  ــة«  ي الذات »اإلدارة 

رغــم  ــي،  الترك ــي  القوم لألمــن  ــددة  مه

ــس ســوريا  ــي مجل أن غطاؤهــا السيا�س

 
ً
ــا  وطني

ً
ــة يحمــل مشــروعا الديمقراطي

ــك  ــل ذل ــات مــن قبي ــة توجه ــى أي وال يتبن

ــا العســكرية »قســد«  ه ــدد قوات ــم ته ول

تكافــح  ــا  ه أن ــة مجــاورة، ســوى  ــة دول أي

ــي وتدافع عن النفس. اإلرهاب الداع�س

ــس ســوريا  ــه أصــدر مجل ومــن جهت

العــام  ــرأي  ال ــى  إل  
ً
ــا بيان ــة  الديمقراطي

أن  ــه  في ــت  وقال  ،2021/2/18 ــخ  بتاري

ــا وروســيا  ــران، تركي ــة اي ــدول الضامن ال

ــا املشــترك عــن »مواقــف  ــي بيانه ــرت ف عبَّ

ال تمــتُّ بحقيقــة وواقــع شــمال وشــرق 

ي الحفاظ  سوريا ودور اإلدارة الذاتية ف

األمــن  ــن  وتأمي الســوريين  ــاة  حي ــى  عل

ــة اإلرهــاب ووحــدة  واالســتقرار ومحارب

الّتطلعــات  مــع  تنســجم  وال  ــاد،  ب ال

الســوري«. للشــعب  املشــروعة 

ــي  ف ورد  مــا  ــس  املجل ــدد  ن كمــا 

شــمال  بخصــوص  املشــترك  ــان  البي

 
ً
ــا إجحاف ــره  ب واعت ســوريا  وشــرق 

 
ً
ــا ف وُمحّرِ  

ً
ومشــّوها الســوريين،  بحــق 

زرع  ــة  »بغي املوجــودة،  ــق  للحقائ

ــة  الكراهي ثقافــة  ونشــر  الّتفرقــة 

واالبقــاء  الســوريين،  ــن  ي ب ــداء  ِع وال

الحاكــم،  االســتبدادي  النظــام  ــى  عل

ــة  بعي ّت ــم الخاصــة بال ه ــر أجندات وتمري

الســورية«. ــي  لألرا�س ــال  واالحت

ــى  عل ــد  التأكي ــس  املجل وأعــاد 

والدفــاع  الســورية  ــي  األرا�س »وحــدة 

ــاج لنظــام  ت ــا، ويرفــض أي إعــادة ان ه عن

ى »تمّســكه باالنتقال  االســتبداد«، وعل

ى نظام ديمقراطي تعددي  ــي إل السيا�س

حقــوق  ويصــون  يضمــن  مركــزي  ال 

الســورية«. ــات  املكون كافــة 

جولة أستانه الـ /15/ ... تتمة

ملتقى حول اخلالفات الكردية- الكردية... وجملس »ENKS« مل حيضر
السياســيين  مــن  ــة  نخب بمشــاركة 

ومنظمــات  ــن  واملثقفي ــن  ي واألكاديمي

الكــردي  الوســط  مــن  ــي  املدن املجتمــع 

ــة  الكردي الخافــات  ــى  ملتق انعقــد 

ــة  ن بمدي ــول(  وحل ــع  )وقائ ــة  –الكردي

2021م،  شــباط   2 ــي  ف قامشــلو، 

بدعــوٍة مــن مركــز روج آفــا للدراســات 

االســتراتيجية )NRLS(، حيــث أوضحــت 

ــي  ــة ف ــان محمــد املســؤولة اإلعامي ه جي

ــي مركــز  ــا ف ن أي ــة هــاوار »ارت املركــز لوكال

االســتراتيجية  للدراســات  آفــا  روج 

ــدارس راهــن الكــرد  ــى لت ــد هــذا امللتق عق

ــى  إل الوصــول  أجــل  مــن  وكردســتان، 

ــة شــاملة، مــن خــال  ــة وطني ــة كردي رؤي

طرح اآلراء املتعددة واملختلفة، وتداول 

وجهات النظر بين املشــاركين للوصول 

ــادة  ــول ملواجهــة خطــر اإلب ــى حــل أو حل إل

ــي يتعــرض  ــة الت السياســية واالجتماعي

لها الشعب الكردي، وحمات التشويه 

الســلطات  ــل  قب مــن  ــج  املمنه والقمــع 

ــل كردســتان«، وتابعــت عــن  ــي تحت ت ال

ــة  ــى خطــوط وطني ــق عل ــدف »للتواف اله

ــة  ــل املســؤولية التاريخي ــة، وتحّم جامع

الشــعب  ــر  بمصي ــن  ي املعني ــل  قب مــن 

ــة  ــن سياســيين وحــركات ثوري الكــردي م

ــي ومؤسســات  ومنظمــات مجتمــع مدن

ــم بمســتقبل كردســتان واســتغال  ت ته

ــر البوصــات  ــة لتغيي الفرصــة التاريخي

ــت شــعبنا نحــو  ــي وجه االســتعمارية الت

ــات الســنين«. ــذ مئ ــاء من الفن

ــاث  ث ــى  امللتق برنامــج  تضمــن 

ــت  تضمن ــى  األول رئيســية،  جلســات 

بعــض  عــن  مصــور  ــر  تقري عــرض 

ــر  عب ــة  -الكردي ــة  الكردي الخافــات 

التاريخ الحديث، وقراءة دراسة شاملة 

ــة،  ــة -الكردي لنشــوء الخافــات الكردي

ــا هــذا،  ــى يومن ــذ القــرن العشــرين إل من

ي شــمال وجنوب كردســتان،  وال ســيما ف

الكــردي. ــي  السيا�س الثقــل  مركــزي 

وكان للجنرال مظلوم عبدي القائد 

ــة  الديمقراطي ســوريا  لقــوات  العــام 

حســب  ــا-  ه في جــاء  مســجلة،  ــة  مداخل

ــر  ي أث ت ــه  ل ــى  امللتق »هــذا  املركــز:  إعــام 

ــة،  الكردي القــوى  وحــدة  ــى  عل ــي  إيجاب

ــر مــن  ــن تكــون أكب ــة ل والخافــات الكردي

ى  املصالح الوطنية الكردية، ويجب عل

ــى  ــي هــذه الحقيقــة... وعل ــع أن يع الجمي

ــرة الخافــات والحــروب  الرغــم مــن كث

ــم  ه أن إال   
ً
ــا تاريخي ــة  الكردي ــة  ي الداخل

ــى  تجــاوزوا هــذه الخافــات«. كمــا أشــار إل

ــم  ــخ العال  بتاري
ً
ــخ الكــرد قياســا »أن تاري

ي   داخلية، وف
ً
ا فهو األقل من شهد حروب

ــح  ــل القــرن الواحــد والعشــرين أصب أوائ

لدينا قناعة أن الخافات يجب أن تحل 

ــي  ــة ه ــوار وأن الوحــدة الوطني ــة الح بلغ

الطريق األمثل لحل جميع الخافات«. 

وعــن الحــوار الكــردي- الكــردي أضــاف: 

ــح أن  ــة، وصحي ي ــا بخطــوات إيجاب بدأن

ليســت  ــا  ه أن  
ّ
إال خــاف،  نقــاط  ــاك  هن

أساســية وجوهرية ونســتطيع تجاوزها 

الوحــدة  ــع  يمن ــيء  �س ــاك  هن ــس  ي ول

أن  األطــراف  ــع  جمي ــى  وعل ــة،  الكردي

ــات،  ــازالت والتضحي التن تقــدم بعــض 

عــن  ــف  للخل خطــوة  يتراجعــوا  وأن 

ــة،  ــق الوحــدة الكردي ــم لتحقي مصالحه

ــة  الديمقراطي ســوريا  كقــوات  ونحــن 

إصــرار  ــا  ن لدي ــن  ي األمريكي وشــركائنا 

ــة«. الكردي الوحــدة  إلنجــاح 

 
ً
أما الجلسة الثانية تضمنت عرضا

ــه  حيثيات ــكل  ب الراهــن  للواقــع   
ً

شــاما

والظــروف  ــة،  واالجتماعي السياســية 

الكردســتانية،  ــا الحركــة  ه ب تمــر  ــي  ت ال

ــدد الوجــود الكــردي،  ه ــي ت ت واألخطــار ال

وممارســات  ــة  ي العدائ السياســات  مــن 

ــي الــذي يتعــرض له  ــر الديموغراف التغيي

ــة األزمــة الســورية، مــن  شــعبنا منــذ بداي

ــد مــن املشــاركين. ــل العدي قب

ــة تمحــورت حــول  ث والجلســة الثال

ــول  الحل بشــأن  االقتراحــات  ــم  تقدي

االســتراتيجية والتصــورات املســتقبلية 

ي أصبحت  ملآالت القضية الكردية، الت

ــة  ي ــى الســاحة الدول ــا عل ــا مهمًّ موضوًع

ــرة،  األخي العشــر  الســنوات  خــال 

ــي  ف مشــتركة  نقــاط  ــى  إل والوصــول 

الكــردي. ــي  الوطن ــب  الجان

ــدة  الوحـ حــزب  لســكرتير  وكان 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــة  ــي مداخل ــن شــيخ آل ــي الدي ــي( مح )يكيت

ـــ  ــال ل ــى هامشــه ق ــى، وعل ــي امللتق ــة ف م قّيِ

ــة  ــة جدي ــى محاول ــرس«: امللتق ــورث ب »ن

الحــوار  الســتمرار  ــدة  جي وخطــوة 

الكــردي  الحــوار  الكــردي...  الكــردي 

ــى  ، ونتمن
ً
ــا ي  إيجاب

ً
الكــردي يشــكل جــوا

مصلحــة  تخــدم  ــج  نتائ ــى  إل الوصــول 

الكــردي. الشــعب 

املركــز  عضــو  ــل  ي خل طــه  وأوضــح 

ــة هــاوار- 21 شــباط، حــول إحجــام  لوكال

ــع  ــا الجمي البعــض عــن الحضــور: دعون

سياســية،  أحــزاب  ــى،  امللتق هــذا  ــى  إل

مؤسســات  ــن،  ي حقوقي ــن،  مثقفي

وشــخصيات  ــي،  املدن املجتمــع 

داخــل  مــن  شــان،  ذات  كردســتانية 

البعــض  لألســف  ــا،  وخارجه آفــا  روج 

ــة،  تقني ألســباب  ويشــارك  يحضــر  ــم  ل

ــم مــن  ــم مــا منعه والبعــض اآلخــر ال نعل

ــي تخلفــت عــن  ت املشــاركة... األطــراف ال

أحــزاب  ــي  ف ــا  أصدقاؤن هــم  الحضــور 

 ،ENKS الكــردي  ــي  الوطن ــس  املجل

ــى مــا   يعــود إل
ً
ومؤسســاته، وهــذا أيضــا

ــة،  ــه مــن الخافــات الكردي نتحــّدث عن

بالدعــوات  ــم  ه ترحيب مــن  بالرغــم 

عــن  ــاع 
ّ
اط أي  ــا  ن لدي ــس  ي ول ــة،  املوجه

عــن  األطــراف  هــذا  ــف  تخل أســباب 

ر. لحضــو ا
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وعامــة  خاصــة  ومنشــآت  ــكات  ل ممت

ــاوى وفــدى ماليــة، واعتقاالت  وفــرض أت

ــب  والتعذي ســرية  وســجون  تعســفية 

اختطــاف  وحــاالت  قســري  وإخفــاء 

وقتل، وقطع األشجار والغابات، وذلك 

ــة. التركي االســتخبارات  بإشــراف 

ــي ملــف االختطــاف واالعتقــاالت،  وف

ــدات  ل ــي قــرى وب ــب حــاالت ف ــق املكت وث

كاخــرة،  ــي،  الغرب الحجــر  ــن  »)عي

)كفرصفــرة،  ســيمالكا—مابتا(، 

ــة  ــرس(، )ماســكا- ناحي هيكجــه- جندي

ــة  لقري وكان  ــن«  عفري مركــز  راجــو(، 

 /75/( ــر  األكب ــب  النصي باســوطة 

 بينهم نســاء( مع فرض غرامات 
ً
معتقا

 بسرقة مقتنيات 
ً
أو فدى مالية وترافقا

ــي معظــم الحــاالت  والتعذيــب الشــديد ف

ــى شــكل مداهمــات  ــي كان بعضهــا عل الت

وحمــات شــاملة مــع فــرض الحصــار، 

ــن  ي مخفي ــن  ي معتقل أســماء  ــق  وث كمــا 

ــاء  ن ــن /2-3/ ســنوات مــن أب ي  مــا ب
ً
قســرا

كمــرش- ــا،  ت »عربا-ماب ــدات  ل وب قــرى 

ســلطات  ــم  ه عن أفرجــت  قــد  راجــو«، 

ى وجود سجون  ي تأكيٍد عل االحتال، ف

ــن  ــاء عفري ن ــات مــن أب ســرية وإخفــاء املئ

. ــا ه في

= ضحايا القتل والتفجيرات:

- استشــهاد املواطــن »عبــد الرحمــن 

ــه  « ونجل
ً
ــا ــي /40/ عام عل ــن  ب حمــدان 

« مــن املكــون 
ً
ــا ــي /12/ عام »الطفــل عل

ــة  ن ــي مدي ــرات ف ــي- عشــيرة العمي العرب

ــي  ف ــر  تفجي وقــوع  بســبب  ــن  عفري

ــخ  بتاري ــن  بعفري ــة  الصناعي املنطقــة 

2021/1/30م،.

- استشــهاد املواطــن الكــردي املســن 

ــة  ــي قري ــل عثمــان« مــن أهال ي »عــزت خل

ي جنديرس،  ي« ومقيم ف »جقا وسطان

ــخ 2021/2/15م،   بجراحــه، بتاري
ً
ــرا متأث

ــي  ف ــخ 2020/2/14  ــر بتاري نتيجــة تفجي

ــة  جه مــن  ــرس  جندي ــة  ن مدي مدخــل 

ــن. عفري

ــاة »هيفــا شــريف  - استشــهاد الفت

ــوزت أكــرم  ــا »ن ه ب « وقري
ً
ــا قاســم 21 عام

ــة  قري ــي  أهال مــن   ،»
ً
ــا عام  45 ــال  طوب

متعمــد  ــر  تفجي نتيجــة  باســوطة، 

ــاء  الثاث ــاح  صب ــاة  الفت ــزل  من ــي  ف

2021م. /2 /23

= انتهاكات متفرقة:

ــدة شــّرا  ل ــي ب ــزل ف ــى من اســتياء عل

شــاديريه-  ــة  قري ــي  ف مواطــن  ــار  وإجب

ى بيه قطعة أرض من أماكه  شيروا عل

ــا. ه ي ــة عل ــاء مســتوطنة كامل ن ألجــل ب

ــون معمــرة  وقطــع /200/ شــجرة زيت

ــد  الحدي شــيخ  ــق-  قرمتل ــة  قري ــي  ف

ــي  ف مســتوطنة  ــاء  ن ب ملشــروع   
ً
ــدا تمهي

ــا  ه ب تقــدم  ــات  ي ــا مــع رفــض ثبوت أرضه

 /80/ ــي  لحوال ــر  جائ وقطــع  ــا.  مالكه

ــدة للمواطــن »محمد  شــجرة زيتــون عائ

ــا-  ــة متين ــي قري ــن أهال ــد مســلم« م محم

ــن  ــة م ــر كمي ــل أكب ــة شــَرا، وتحصي ناحي

ــة  الحطــب. وقطــع كامــل أشــجار الغاب

ــة  قري ــي  غرب الواقعــة  ــة  الصنوبري

»قيلة«- جنديرس من قبل ميليشيات 

ــي  ــي كان األهال ت »أحــرار الشــرقية«، وال

يســتفيدون مــن ثمارهــا قبــل االحتــال. 

ــب  وقطــع كامــل أشــجار حقــل كــرم عن

ــدة  العائ عرائشــها  ــواري  وب ــد  وعوامي

ــو«  ــال عل ــرب »رشــيد ب للمواطــن املغت

ــة راجــو. ــا«- ناحي ان ــة »جوب ــي قري ف

»هــردره/ جســر  أخشــاب  وســرقة 

حشــارِكه« الشــهير- خــط قطــار الشــرق 

ــة راجــو. ــي ناحي الســريع ف

ــح الشــاعر الراحــل  ــب ضري وتخري

ــي  ــي ف ــذي توف ــل شــيخو« ال ي »عــارف خل

ــة »كوســا«- راجــو. ــي قري 20212/4/7م ف

»رشــيد  املواطــن  شــديد  وضــرب 

ــل  ب ل ــا«- ب ــة »قوت ــي قري ــة« مــن أهال أمون

ي امليليشــيات  ــل بعــض مســلح مــن قب

ــركاش« املجــاورة. ــة »ب ــي قري املتواجــدة ف

ــازل  ــى محــات ومن ــاوى عل وفــرض أت

ــي مدينــة جنديــرس. ف

ــل،  ب ل ب ــة  ناحي قــرى  بعــض  ــي  وف

ــة  وكال ــه  لدي ملــن  امليليشــيات  تســمح 

أحد املواطنين الغائبين، بإدارة أماكه 

ــى  عل الحصــول  لقــاء  ــا،  وتخديمه

املســتخرج  الحطــب  ــات  كمي نصــف 

ــوج  ــم ونصــف منت ي ــات التقل ي مــن عمل

يتحمــل  ــث  وبحي ــاوى،  كأت املوســم، 

ــف. املصاري ــع  جمي

ى والفلتان: = الفو�ض

ــن  ي ب محتدمــة  اشــتباكات   -

الشــامية«  ــة  ه »الجب ميليشــيات 

الســبت  عصــر  اإلســام«،  ــش  و«جي

»كاوا،  دواري  ــن  ي ب 2021/2/13م، 

ــدت  وامت ــن،  عفري ــة  ن بمدي ــان«  القب

ــة  ــة وقري ــى داخــل املنطقــة الصناعي إل

املجــاورة. ــده«  »ترن

ميليشــيات  ــن  ي ب اشــتباكات   -

ــش الشــرقية«  »أحــرار الشــرقية و جي

ــرس،  جندي ــة  ن مدي ــة-  رفعتي ــي  ح ــي  ف

ــر  تفجي ووقــوع  2021/2/14م،  ــخ  بتاري

ــى  ي، فــأدى إل ــة الشــرق ن ــي مدخــل املدي ف

ــة  جــرح شــخصين ووقــوع أضــرار مادي

املســن  الكــردي  املواطــن  واستشــهاد 

ــي،  ــي اليــوم التال »عــزت خليــل عثمــان« ف

بجراحــه.  
ً
ــرا متأث

ــوة  بعب ــب  جي ســيارة  ــر  تفجي  -

ــن،  بعفري ــة  املحمودي ــي  ح ــي  ف ناســفة 

ــة  إصاب ــى  إل أدى  2021/2/16م،  مســاء 

ــة. مادي أضــرار  ووقــوع  شــخص 

ــوة  بعب »فــان«  ســيارة  ــر  تفجي  -

ي أحد الشــوارع الفرعية قرب  ناســفة ف

ــاح  ــن، صب ــة عفري ن ــوروز« بمدي ـ دوار »ن

ــة  ــى إصاب األربعــاء 2021/2/24م، فــأدى إل

ــة عناصــر مــن ميليشــيات »أحــرار  ثاث

بليغــة. الشــرقية« بجــروح 

- الجمعــة 2021/2/26م، اســتنفار 

ضــد  الشــامية«  ــة  ه »الجب ميليشــيات 

ــى الحدود  ــة »مكافحــة التهريــب عل حمل

ميليشــيات  أردات  ــي  ت ال ــة«  التركي

الســلطان ســليمان  مــراد،  »الســلطان 

ــا بإشــراف  ه ــام ب شــاه، الحمــزات« القي

العتبارهــا  ــة،  التركي االســتخبارات 

ــا. ه ل اســتهداف 

القــرى  لســكان  الســماح  عــدم   -

وغيرهــا  ــرس(  جندي ســنارة-  و  ــة  )آنقل

ميليشــيات  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

والدخــول  بالخــروج  الوقــاص«  ــواء  »ل

ــة أو   بموجــب مهمــات رســمية )يومي
ّ
إال

ــة  ــات )ثاث ي أســبوعية أو شــهرية( ولآلل

ــي،  األمن ــا  ه مكتب مــن  ــورة  ممه أشــهر( 

عســكرية. ــات  ثكن ــي  ف ــم  ه وكأن

= حاالت قصف:

- بتاريخ 2021/2/17م، تم استهداف 

ــة  ــم ســردم، قري مناطــق الشــهباء )مخي

املكتظــة  ــن...(  ي أب قــراح، كشــتعار،  ــل  ت

ــدة،  عدي ــف  بقذائ ــن،  عفري ــري  بُمهجَّ

ــه. ــي ومرتزقت ــش الترك ــل الجي مــن قب

- مساء 2021/2/17م، سقطت عدة 

ى مدنية عفرين،  قذائف صاروخية عل

ــي  ــع األمن ــي محيــط املرب ــي ف ــت مبان أصاب

، وأوقعــت 
ً
ــن ســابقا حــول مشــفى آفري

ــى،  ــر مــن عشــرة جرح ــة وأكث أضــرار مادي

ــن الســكان. ي ــة مــن الفــزع ب لت حال
َّ
وشــك

2021/2/25م،  ــس  الخمي مســاء   -

ــة  ن مدي ــى  عل ــف  قذائ ــة  ثاث ســقطت 

ــن  آفري مشــفى  مــن  بالقــرب  ــن،  عفري

مدرســة  وقــرب  ــه  ماراِت ودوار   
ً
ســابقا

ي يتمركز فيها   والت
ً
فيصل قدور سابقا

ــا اســتهدفت  ه ــي، ُيرجــح أن ــش الترك الجي

وعســكرية. ــة  أمني مقــرات 

ــض  = »العمشــات« ومشــاريع تبيي

األمــوال:

ــا  ه أموال لتبييــض  ــٍة  محاول ــي  ف

مــن  ــوٍع  ن وإضفــاء  ــا  جرائمه ــة  وتغطي

ــخ  وبتاري تواجدهــا،  ــى  عل الشــرعية 

ميليشــيات  أقدمــت  2021/2/17م، 

شــاه«  ســليمان  الســلطان  »فرقــة 

الجاســم  »محمــد  املدعــو  ــا  ومتزعمه

ــى وضــع حجــر األســاس  ــو عمشــة«، عل أب

شــيه/ ــدة  ل ب ــي  ف مشــفى  ــاء  ن ب ملشــروع 

بحضــور  ــد،  الحدي شــيخ 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ــاف  ت االئ ــس  ي رئ ــري  الحري »نصــر 

ــس  ــي« و »ســليم إدري الســوري- اإلخوان

ــة«،  ــة االئتــاف املؤقت ــاع حكوم ــر دف وزي

ــة ســليمان  ل ــد لعائ ــون عائ ت ــي حقــل زي ف

ــي مدخــل  ــة، يقــع ف ــي« وامــرأة أرمل »صوف

ى يمين الطريق،  البلدة، بعد القوس إل

ــك افتتحــت  ــا؛ وكذل ه دون أن تدفــع ثمن

ــب  طي »رجــب  دوار  باســم  ــى  مقه

وســط  ــد  جدي مــن  د  املشــيَّ أردوغــان« 

ــم  ــه العل ي  عل
ً
ســاحة النبعــة، مرفوعــا

ــا،  ه ي ى عل ــي، ضمــن محــات مســتول الترك

ــي والجندرمــة؛  وبحضــور مســؤوٍل ترك

 ضمــن محــات 
ً
ــا  تجاري

ً
وافتتحــت مــوال

ــلمواطنين  ـ ل ــدة  وعائ ــا  ه ي عل ى  مســتول

ــم( قــرب  ــي شــيخو، محمــد إبراهي )نظم

ــي  ــة كوجــر، بحضــور مســؤول ترك كازي

مــن  ــد  العدي ــى  إل  
ً
إضافــة والجندرمــة. 

ــا،  ــن وتركي ــي عفري املشــاريع األخــرى ف

ــة مــن االســتياء  ــك باألمــوال املنهوب وذل

والعامــة  الخاصــة  ــكات  ل املمت ــى  عل

ــى  ــاوى والفــدى املفروضــة عل ومــن األت

ــة وقراهــا الواقعــة تحــت  ــي الناحي أهال

واملكافــآت  ــب  الروات ومــن  ســيطرتها 

كمرتزقــة  ــا  ه عمل لقــاء  ــا  ه ل املمنوحــة 

ــا وأذربيجــان. ي ليب ــي  ف ــا  تركي ــدى  ل

»إن  ــى  عل ــي  اإلعام ــب  املكت وأكــد 

ملشــاريع  ــاف  ت واالئ ــا  تركي ــة  تغطي

أمــوال  ــب  ه ن ي ــذي  ال عمشــة«  ــو  »أب

عــّد 
ُ
ت ــدة،  عدي بأســاليب  ــة  ل طائ

ــي  ــا ومشــاركة معــه ف ه  بحــد ذات
ً
جريمــة

ــا مــع  ــي يقترفه ت ــم ال ــاكات والجرائ ه ت االن

 . » ته ميليشــيا

ســلطات  »إن  ــى  عل شــدد  كمــا 

ــن ال تأخــذ التمنيــات  ــي عفري االحتــال ف

ي والتذلل أمام أبوابها باالعتبار  والترج

األقــل،  ــى  عل ــاكات  ه ت االن ــف  تخفي ــي  ف

ــا  وفضحه كشــفها  الواجــب  مــن  ــل  ب

ــي،  ــرأي العــام الســوري والعالم أمــام ال

ــي  ت ال ــة  ي العدائ السياســات  ــان  بي وت

العمــل  ــة  مواصل مــع  ــا،  خلفه تقــف 

املســتويات  كافــة  ــى  عل والنضــال 

ــال ووجــود املرتزقــة  ــاء االحت ه ألجــل إن

ــن«. ي ي اإلرهاب

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

/7/ منظمات حقوقية ومدنية ُتطالب باإلفراج عن أفراد أسرة معتقلني يف منبج
ــة  طالبــت منظمــات حقوقيــة ومدني

ــي  ــة لحقــوق االنســان ف »املنظمــة الكردي

ســوريا )داد(، منظمــة حقــوق االنســان 

ــة  الكردي ــة  اللجن مــاف،  ســوريا-  ــي  ف

منظمــة  )راصــد(،  اإلنســان  لحقــوق 

روانكــه،  ــرأي-  ال ــي  معتقل عــن  الدفــاع 

واألبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

ــة«  ــة الكردي ــة القانوني القانونيــة، الهيئ

ي  شــمال ــج-  منب ــة  ن مدي ــي  ف الســلطات 

أفــراد  عــن  الفــوري  باإلفــراج  ســوريا 

ــن  أســرة، ومحاســبة العناصــر املتورطي

ــة  كامل أســرة  ــب  وتغيي اعتقــال  ــي  ف

ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ــرر،  مب دون  ــن  كرهائ

ــاك الصــارخ  ه ت ــه هــذا االن اســتنكرت في

. ــم بحقه

ــخ 2021/2/28،  ــا بتاري ه ــان ل ي ــي ب فف

ــك املنظمــات:  ل أوضحــت ت

ــة  الحقوقي املنظمــات  ــي  ف ــا  ن ))مازل

ــع  ــان، نتاب ــى هــذا البي ــاه، عل املوقعــة أدن

االســتخبارات  اســتمرار  ــغ  ال ب ــق  وبقل

ــي  ف العســكري  ــج  منب ــس  التابعــة ملجل

أشــخاص  ــة  ي ثمان ــب  وتغيي احتجــاز 

ــة  ل ــوم، وهــم مــن عائ ــر معل ــي مــكان غي ف

وأطفــال،  ســن  ــار  كب ــم  ه بين واحــدة، 

ــة فــرار أحــد أفــراد أســرتهم  ــى خلفي عل

ــو )30 عامــا(  ب املدعــو نضــال محمــود إي

ــس  التابعــة ملجل ــة  ي ــه املدن مــن وظيفت

ــا تلــك  ه منبــج العســكري، ألســباب تجهل

 .
ً
أصــا األســرة 

أفــراد  أحــد  مــع  التواصــل  بعــد 

ــاز االســتخبارات  ــان جه االســرة، أفــاد ب

ــن  كرهائ ــه  ت ل عائ أفــراد  كامــل  اعتقــل 

ــو  ب ــم نضــال محمــود اي ه ن ــادر اب ب ريثمــا ي

بتســليم  اإلقامــة  ــول  ومجه ــوب  املطل

املذكــور.  ــس  املجل نفســه الســتخبارات 

ــة  ي الثمان ــون(  )املغيب ــون  املعتقل

: هــم

عامــا(   60( ــو  ب إي محمــود  األب   -1

ــخ  بتاري اعتقــل  املــرض.  مــن  ــي  يعان

2021 /1 /6

ــو )24  ب إي ــزان محمــود  ري ــن  2- االب

2021/1/6 ــخ  بتاري اعتقــل  عامــا( 

ــو )16  ب إي ــن أحمــد محمــود  3- االب

2021/1/7 ــخ  بتاري اعتقــل  عامــا( 

ــو )14  ب ــن محمــد محمــود اي 4- االب

2021/1/7 ــخ  بتاري اعتقــل  عامــا( 

 23( بطــران  ــرة  أمي ــن  االب 5- زوجــة 

2021/1/8 ــخ  بتاري اعتقــل  عامــا( 

ــو )6  ب 6- الطفــل محمــود نضــال إي

ــخ 2021/1/8 ســنوات( اعتقــل بتاري

ــو )4  ب إي ــن نضــال  لزكي الطفــل   -7

2021/1/8 ــخ  بتاري اعتقــل  ســنوات( 

 3( ــو  ب إي نضــال  ــن  آري ــة  الطفل  -8

))2021/1/8 ــخ  بتاري اعتقــل  ســنوات( 

ــة  العقوب ــادئ  مب »مــن  ــت:  وقال

شــخصية  ــدأ  »مب هــو  ــة  ي الجنائ

ــة  العقوب أن  ــي  يعن وهــذا  ــة«،  العقوب

ــى الشــخص املســؤول  ــا عل يقتصــر أذاه

 
ً
 أو متدخا

ً
 أو شريكا

ً
عن الجريمة فاعا

، فا يتجاوز غيرهم. وكذلك 
ً
أو محرضا

ــة  ي الجنائ املســؤولية  ــدأ  مب بموجــب 

ــون  قان ــي  ف ــا  ه عن املنصــوص  ــة  الفردي

أن  ــر  ب يعت ــذي  ال ــي،  الدول ــات  الجناي

ــة للعقــاب ال تتعــدى  املســؤولية الفردي

ــق  ي واملواث ــود  العه وبموجــب  غيرهــا. 

يجــوز  ال  ــة  ي املحل ــن  ي والقوان ــة  ي الدول

 
ً
ــدال ب شــخص  أي  اعتقــال  أو  احتجــاز 

ــت األســباب  مــن شــخص آخــر مهمــا كان

ــررات. وكــون املدعــو نضــال محمــود  واملب

ــج  ــي منب  لاســتخبارات ف
ً
ــا ــو مطلوب ب إي

، فــإن 
ً
ــه أصــا ي ــم يحاكــم أو يحكــم عل ول

ومــن  ــة  ل العائ هــذه  واحتجــاز  اعتقــال 

 لحقــوق 
ً
ــاكا ه ت ــر ان ــال، يعتب ــم أطف ه ضمن

اإلنســان بشــكل عــام، وحقــوق الطفــل 

ــي االتفاقيــات الدولية  ــا ف ه املنصــوص عن

خــاص«.  بشــكل 

ــس  ت راي »هيومــن  منظمــة  ــت  قال

ــخ 3 شــباط  ــا بتاري ه ــر ل ــي تقري ــش ف ووت

ــي  الوطن ــش  و«الجي ــا  تركي إّن  2021م: 

ــر  غي بشــكل  ونقــا  اعتقــا  الســوري« 

ــى األقــّل   عل
ً
ا  ســوري

ً
ــا ي 63 مواطن شــرع

ــا  تركي ــى  إل ا  ســوري شــرق  شــمال  مــن 

ــرة  ــم خطي ته ــة  خلفي ــى  عل ــم  ه ملحاكمت

ــد... وأن هــذا  ــي الســجن املؤب قــد تزجهــم ف

ــا بموجــب  ــاك لتزامــات تركي ه ت االجــراء ان

كســلطة  الرابعــة«  ــف  جني ــة  »اتفاقي

ــي شــمال شــرق ســوريا. ف ــال  احت

ــر قســم  ــج، نائــب مدي ْي ــكل َب وقــال ماي

ــا:  أفريقي وشــمال  األوســط  الشــرق 

»ُيفترض بالسلطات التركية باعتبارها 

حقــوق  ــرم  تحت أن  ــال  احت ســلطة 

ــي  ــال ف ــون االحت الشــعب بموجــب قان

ــي ذلــك حظــر  شــمال شــرق ســوريا، بمــا ف

ــاس  ن ال ونقــل  التعســفي  االحتجــاز 

ــك  ه ــك، تنت ــا. عوضــا عــن ذل ه ــى أراضي إل

اعتقــال  خــال  مــن  ــا  ه التزامات ــا  تركي

واقتيادهــم  الســوريين  الرجــال  هــؤالء 

ــا  ه ــم مشــكوك في ه ــة ت ــا ملواجه ــى تركي إل

ــة الغمــوض متعلقــة بنشــاطهم  ــي غاي وف

ســوريا«. ــي  ف املزعــوم 

نقل غري قانوين لسوريني إىل تركيا
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ارتفاع ملحوظ في عدد الجياع في ظل تدهور اقتصادي حاد ووضع أمني غير مستقر
ــي  العالم ــة  األغذي برنامــج  أصــدر 

ــوم األربعــاء 17  ــع لألمــم املتحــدة، ي التاب

ــدة  ــة جدي ــات وطني شــباط 2021م، بيان

مثيرة للقلق عن سوريا، تفيد بأن 12.4 

ــي  ــون ســوري - مــا يقــرب مــن 60 ف ي مل

املائة من السكان – يعانون من انعدام 

ــي. ويعــزو البرنامج الســبب  األمــن الغذائ

ي زيادة محنة الســوريين الذين نزحوا  ف

ــى  كــوا بســبب عقــد مــن الصــراع، إل نه
ُ
وأ

ــف  ــة وفقــدان الوظائ األزمــة االقتصادي

وارتفــاع  ــد-19  كوفي جائحــة  نتيجــة 

ــة. ي ــواد الغذائ أســعار امل

ــل  وكي لوكــوك  مــارك  تحــدث  وقــد 

ــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون  األمي

ــي،  ــن الدول ــس األم ــام مجل اإلنســانية، أم

عــن  شــباط،   18 ــس  الخمي ــاح  صب

ــى االقتصــاد  ــك األرقــام، وأفــاد: »عان ل ت

الســوري الهــش مــن صدمــات متعــددة 

ــة.  ــة عشــر املاضي ي خــال األشــهر الثمان

ي قيمة الليرة  وكان االنخفاض الكبير ف

ــة  ــر مــن ثاث ــي فقــدت أكث ت الســورية، ال

ــي، أحــد  ــا خــال العــام املا�س ه ــاع قيمت أرب

ــن«.  ــة الرتفــاع عــدد املعوزي ي ــار املرئ اآلث

ــون  ي ــر مــن نصــف مل ــى أن أكث وأشــار إل

ــي ســوريا  ف الخامســة  طفــل دون ســن 

ســوء  نتيجــة  التقــزم  مــن  ــون  يعان

 آلخــر تقييــم قــام 
ً
ــة املزمــن، وفقــا التغذي

ــه مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية،  ب

ــزداد هــذا   عــن خشــيته مــن أن ي
ً
ــا معرب

العــدد.

ــي  ف جــاء  مــا  ــى  عل لوكــوك  وأكــد 

 
ً
ــر، موضحــا العــام األخي ــن  األمي ــر  تقري

بإيصــال  األمــر  ــق  يتعل »عندمــا  ــه  أن

ــاة لألشــخاص  املســاعدات املنقــذة للحي

ــع  جمي إتاحــة  ــي  ينبغ ــن،  املحتاجي

مفتوحــة«. وإبقاؤهــا  ــوات،  القن

ــس  مجل ألعضــاء  لوكــوك  وقــال 

 
ً
ــي أن أكــون واضحــا األمــن: »اســمحوا ل

ــا  : األمــم املتحــدة جاهــزة. لقــد كن
ً
ــا تمام

ــة. مــا نحتاجــه  ل ــرة طوي مســتعدين لفت

يمكــن  ــى  حت أوســع  اتفــاق  هــو  اآلن 

ــى«. األول املهمــة  ــي  ف  
ً
ــا قدم ــي  امل�س

قاتمــة  صــورة  لوكــوك  رســم  وإذ 

املروعــة«  ــرات  »التفجي مــن  لسلســلة 

ي قتلت العشرات وجرحت كثيرين. الت

ــرة  أمــا الســيدة ســونيا خــوش، مدي

ي سوريا بمؤسسة  االستجابة للوضع ف

 أمــام 
ً
ــت مفصــا أنقــذوا األطفــال، تحدث

ــوم عــن وضــع  ي ــذات ال ــس األمــن ب مجل

 إن ســوريا تواجــه أزمــة 
ً
ــة ل األطفــال، قائ

أدى  ــث  حي مســبوقة،  ــر  غي ــة  تعليمي

واآلن  والفقــر  ــزوح  ن وال الصــراع  ــج  مزي

تســرب  ظــروف  ــق  خل ــى  إل ــوفيد-19  كـ

املدرســة.  مــن  األطفــال  ــن  ي ماي ــا  ه في

ــا  ه أجرت ــي  ت ال األبحــاث  أن  وأوضحــت 

ــون  كان ــي  ف األطفــال  أنقــذوا  منظمــة 

ــى  عل وجــدت  ــي  املا�س األول/ديســمبر 

ــن كل  ي ب مــن  ــن  ي ــال أن طفل املث ســبيل 

ــي  ــة أطفــال يتســربون مــن املدرســة ف ثاث

ســوريا. شــمال 

املــدارس  »تكــون  أن  ــى  إل ودعــت 

لألطفــال  يمكــن  ــث  حي ــة  آمن أماكــن 

ــم بمــا يريــدون أن  ــم واللعــب والحل التعل

 مــن 
ً
ــدال ــرون«، »ب يصبحــوا عندمــا يكب

ــا نشــهد  ن ذلــك، بعــد عشــر ســنوات مــا زل

ــى املــدارس، واســتخدامها  الهجمــات عل

مــن قبــل الجماعــات املســلحة، وانتشــار 

ــي املــدارس«  ــر املنفجــرة ف ــر غي الذخائ

ــار املباشــرة للهجمــات  ــن اآلث ي ومــن ب

ــر  ــة وتدمي ــى املدرســة، املــوت واإلصاب عل

ــل،  ــى املــدى الطوي ــك، عل ــى. ومــع ذل املبن

ــى انخفــاض  ــؤدي الهجمــات إل يمكــن أن ت

ــن،  املعلمي وفقــدان  ــم،  ي التعل جــودة 

وخطــر  ــة،  التعليمي النظــم  وضعــف 

.
ً
ــدا ــى املدرســة أب عــدم عــودة األطفــال إل

أزمــة  عــن  ــت ســونيا خــوش  وتحدث

ــي تواجــه األطفــال  ــرة الت ــة الخطي الحماي

ــة  عمال ــى  إل باإلضافــة  ســوريا،  ــي  ف

القاصــرات. ــج  وتزوي األطفــال 

ــاة  معان ــاء  ه إن أن  ــى  عل وشــددت 

ــل   وقب
ً
ــب »أوال ــي ســوريا يتطل األطفــال ف

أن  يمكــن  ــال. ال  القت وقــف  ــيء  �س كل 

األزمــة  ــذه  ه ل ــم  دائ حــل  ــاك  هن يكــون 

ســام«. ــدون  ب

املصدر: أخبار األمم املتحدة.

زيارة وفد من »سوريا المستقبل« لمكتب »الوحـدة« في كوباني
ي 2021/2/20م، زار مكتب منظمة  ف

ــي( وفــٌد  ــدة )يكيت ــي لحــزب الوحـ ان كوب

مــن حــزب ســوريا املســتقبل ضــم )جــاء 

العاقــات  ــة  هيئ رئيســة  حمــزاوي 

منصــور  و  النجــرس  نجــم  العامــة، 

ــى أعضــاء  الســلوم و فرحــان حــاج عي�س

ــي  ــث كان ف ــة(، حي ــات العام ــة العاق هيئ

ــة  ــو عضــو الهيئ ــى كن اســتقباله مو�س

ــر  مدي عــزت  ــى  مصطف و  ــة  القيادي

ــة  هيئ كــردي عضــو  و محمــد  ــب  املكت

ــر. وتقدي بحفــاوة  العاقــات، 

ــر دار  ــب بالوفــد الزائ  بعــد الترحي

ــي  ف ــي  السيا�س الوضــع  عــن  ــث  الحدي

ســوريا بشــكل عــام وعــن شــمال و شــرق 

ــى  ــز عل ســوريا بشــكل خــاص، مــع التركي

والتفاهــم  الســوري  الســوري  الحــوار 

وعــدم  والكــف  الكــردي  الكــردي 

ــة وإيجــاد  ــدات الخارجي ــاز لألجن االنحي

الســورية  لألزمــة  وعــادل  ي  ســلم حــل 

ــع  جمي حقــوق  ــن  وتأمي املســتفحلة 

رد وفق  ـ
ُ
املكونات السورية بما فيهم الك

والعمــل  ــة،  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه

ــاء االحتــال التركي ومرتزقته   إلنه
ً
ــا ي فعل

ــي الشــمال الســوري. ــدة ف ملناطــق عدي

ــة  ــى مواصل ــد عل ــم التأكي  ت
ً
ــرا وأخي

ــد  ــى توطي اللقــاءات املثمــرة والعمــل عل

الشــقيقين،  ــن  ي الحزب ــن  ي ب العاقــات 

ــع الوفــد مثلمــا اســتقبل. ــم تودي ــث ت حي

ميشيل باشيليت

املفوضة السامية لحقوق اإلنسان

26 شباط 2021م

ــى  عل الزمــن  مــن  عقــد  مــّر 

ــع  ي »الرب أو  ــة  ي العرب االنتفاضــات 

ــن  الكثيري ألهمــت  ــي  ت ال ــي«،  العرب

ــة  للعدال ــا  ه ودعوت ــا  وتنوعه ــا  ه ت بعفوي

ــر مــن دول املنطقــة  ــة... الكثي االجتماعي

ــي  ــر ف ــي مــن انعــدام خطي ــت تعان مــا زال

ــددت 
ُ

ــة ش املســاواة ومــن سياســات قمعي

ــض  تقوي ظــل  ــي  ف ــان  األحي معظــم  ــي  ف

ــا  ه ــي حققت ت ال املهمــة  املكاســب  بعــض 

ــة. ي املدن الحــركات 

ــف  وأضافــت: »تســتمر أعمــال العن

ســتهدف 
ُ
ي ذلك القتل امل املتفرقة، بما ف

الناســفة  ــوات  العب واســتخدام 

التدهــور  والقصــف.  ــع،  الصن ــة  ي بدائ

جائحــة  تفاقمــه  ــذي  ال االقتصــادي، 

األزمــة  ــد  تعقي يواصــل  ــوفيد-19،  كـ

ــي حــدوث تقــدم  اإلنســانية. آمــل بشــدة ف

ــة الدســتورية  ــل اللجن ملمــوس مــن قب

ــوق الســوريين،  ــون أصــوات وحق وأن تك

ي  ي، ف بمن فيهم الشباب واملجتمع املدن

املناقشــة«. ــب  قل

إنعدام خطير في المساواة



9الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 327 /  شباط  2021 م - 2632ك مجتمع

الحسكة مدينة النازحين!
ــورة  ث ل ل ــى  األول االنطاقــة  بعــد 

ي  الســورية الســلمية والحــراك الشــعب

ــدات واملــدن الســورية،  ــي معظــم البل ف

السياســية  باإلصاحــات  ــة  ب للمطال

ــا  ه وتحول ــاد،  ب ال ــي  ف والدســتورية 

بســبب  املضــاد،  والعنــف  العنــف  ــى  إل

ــف  العن ــى  إل الســوري  النظــام  لجــوء 

ــن واســتخدامه  املفــرط بحــق املنتفضي

ملختلف األسلحة بحق املدنيين العزل 

ــى الحــراك  ــع املســلحة إل ودخــول املجامي

مــن  ــر  ي كب قســٌم  اضطــر  ي...  الســلم

ــزوح والهجــرة  ن ــى ال الشــعب الســوري إل

 
ً
ــا بحث خارجــه،  أو  ــاد  ب ال داخــل  ســواًء 

ــث  ي، حي عــن األمــان واالســتقرار النســب

اآلالف  الحســكة  ــة  ن مدي ــى  ال التجــأ 

ــاورة  ــن املحافظــات املج  م
ً
ــم، خاصــة ه من

ــا مــن  ه ــا في ــزور(، مل ــب، الرقــة، ديرال )حل

ي وتوفــر ملقومــات  أمــاٍن واســتقراٍر نســب

ــة املــدن   ببقي
ً
ــة ــاة األساســية، مقارن الحي

الســورية. ــدات  والبل

ــة  ن مدي ــى  إل ــن  النازحي معظــم 

ــا وقامــوا بشــراء  ه الحســكة اســتقروا في

ــة  تجاري محــات  وفتحــوا  عقــارات 

ــوا  الزال ــم  ه من قســٌم  بينمــا  ــة،  وصناعي

ــي املخيمــات  ــوت اآلجــار أو ف يســكنون بي

ــة  ي ــواد الغذائ بســبب ارتفــاع أســعار امل

ــل  مداخي توفــر  وعــدم  ــازل  املن وآجــار 

مناســبة. ــة  ي مال

ــن  النازحي مخيمــات  ــر  أكب مــن 

ســوريا  ي  شــرق شــمال  الحســكة-  ــي  ف

املشــارف  ــى  عل يقــع  ــذي  ال ــم  املخي هــو 

ــول، بالقــرب مــن  ه ــة ال ن ــة ملدي ي الجنوب

ــذي  وال الســورية-العراقية،  الحــدود 

ــة  املفوضي ــل  قب مــن   
ً
أصــا ــئ  أن�س

لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية 

الاجئين مطلع عام 1991م وبالتنسيق 

ــان  ــه إب ــي حين مــع الحكومــة الســورية ف

ــت تســكنه  ــى، وكان ــج األول ي حــرب الخل

ــن.  ي ــن العراقي بضعــة آالف مــن النازحي

ــذي يقــع تحــت  ــم اآلن ال يضــم املخي

ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات  ســيطرة 

ــي  حوال ــة  الديمقراطي ــة  ي الذات واإلدارة 

ــف نســمة مــن مشــردي املناطــق  /70/ أل

ــة  الدول ــم  تنظي  
ً
ســابقا ــا  ه ت احتل ــي  ت ال

ــي العــراق والشــام )داعــش(،  اإلســامية ف

النســاء  مــن  ــي  رئي�س بشــكل  وهــم 

واألطفــال وأســر عناصــر »داعــش«، مــن 

ــا ســوريا والعــراق.  ه أول عــدة دول، 

ــى مدينــة  ــر إل ــزوح األكب ن بينمــا جــاء ال

ــة  ــة التركي ــان احتــال الدول الحســكة، إب

و  ــن  العي ــه/رأس  ي كان ســري  ــي  ملنطقت

ــي تشــرين األول  ي/تل أبيــض ف كــري ســب

ر من  2019م، بأكثر من /300/ ألف ُمهجَّ

املــدارس  كل  فاكتظــت  املناطــق،  ــك  ل ت

بعــض  ــك  وكذل ــة  ن املدي ــي  ف املوجــودة 

الدوائر الرسمية بهم، بينما قسٌم منهم 

 داخل املدينة وأريافها، 
ً
ا استأجروا بيوت

ي  والشــمال ــي  الغرب ــف  الري وخاصــة 

ــم  ه ل دمــت 
ُ
ق ــث  حي الحســكة،  ــة  ن ملدي

ــات ومســتلزمات املعيشــة  بعــض املعون

ــة ومــن منظمــات  ي ــل اإلدارة الذات مــن قب

ومــن  ــة  ن املدي ــي  ف موجــودة  إنســانية 

 أن حجــم 
َّ
بعــض ميســوري الحــال، إال

ــك  ل ــات ت  وفــاق إمكان
ً
ــرا ي ــزوح كان كب ن ال

ــم يتوفــر كل مــا يحتاجــه  ــات، فل الجه

بعــد  فيمــا  ــئ  أن�س ــك  لذل النازحــون. 

األول  ــة:   ن املدي ــي  ف ــن  ي ن إث ــن  مخيمي

ــي مــكاٍن  ــع«، يقــع ف ي بمخيــم »الطائ ســم

ــة الشــرقية،  ــن الجه ــة م محــاذي للمدين

ــا،  ه ــي خيمــة ومنتفعات ــي ألف يضــم حوال

مــن  ــة  مكون أســرة  ــكل  ل تســلم  ــث  بحي

ــا،  ه ومنتفعات  
ً
خيمــة أفــراد  خمســة 

ــر مــن خمســة  ســلم لألســر األكث
ُ
بينمــا ت

ــم صــب  ت ــا.  ه ومنتفعات ــان  أفــراد خيمت

ــزودة  ــي م ــم باإلســمنت، وه ــة الخي أرضي

ــار  ــة وبالتي ــزات الضروري بكافــة التجهي

ــك  وكذل ــاه.  املي ويتوفــر  ــي،  ائ الكهرب

ــم  ــن الخي ي ب ــم واملمــرات  ســاحات املخي

ــدة.  ومعب ــي  الكل�س بالحجــر  مفروشــة 

ي«،  ــم »واشــوكان ي بمخي ــي ســم الثان

ــي  بحوال الحســكة  ــة  ن مدي ــي  غرب يقــع 

ـــ  ــة ب ي ــغ مســاحته اإلجمال ل /15/كــم، وتب

/650/ دونم، ويتكون من /2500/ خيمة 

ــا، وبنفــس مواصفــات مخيم  ومنتفعاته

ــي  يوم بشــكل  جــاٍر  العمــل  ــع.  الطائ

الخدمــات  ــم  وتقدي ــم  املخي لتوســيع 

وشــبكات  ــاء  والكهرب ــاء  كامل األساســية 

ــي. الصح الصــرف 

يشــكل  ــول  ه ال ــم  مخي أن  ُيذكــر 

خاصــة  اإلدارة،  ــى  عل ــر  األكب العــبء 

واملشــاكل  ــة  األمني األوضــاع  ــة  لجه

حــوادث  تقــع  ــث  حي ــة،  االجتماعي

ــق  وحرائ ــات  اضطراب مــن  مؤســفة، 

ــشء  ن ــب النســاء وال ــزال أغل ــل، وال ي وقت

ــي،  الداع�س الفكــر  ــون  يحمل ــد  الجدي

ــي  ف ــة  ي قانون بإشــكاليات  تقــع  واإلدارة 

ــم. ه من ــب  األجان مــع  التعامــل 

 ،
ً
ــا ــات مهين ــي املخيم ــى الســكن ف يبق

 
ً
ى الديار مولعة ويبقى شــغف العودة إل

ــن. ــوب النازحي ــي قل ف

رحيل المناضل محمود محي في كوباني
لحــزب  ــي  ان كوب منظمــة  نعــت 

املناضــل  ــا  رفيقه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

ــة  ــد قري ــي مــن موالي محمــود شــيخو مح

ــخ 27  ــي بتاري ــذي توف ــل غــزال 1961م، ال ت

شباط 2021م، إثر مرٍض عضال ألم به.

ــى  إل انتســب  الراحــل  أن  وأضافــت 

ــي عــام 1991م، وناضل  صفــوف الحــزب ف

ــى  ــة إل ــة العادل ــة الكردي مــن أجــل القضي

ــه. ــوٍم مــن حيات آخــر ي

ــرة  ــي مقب ــرى ف ث ــه ال وقــد وري جثمان

مســقط رأســه، وســط حــزن الحضــور.

ــه  ــع محبي ــى أســرته ولجمي نتقــدم إل

ــان  جن ــه  ل ــن  ي متمن التعــازي،  بأحــّر 

. ــد لخل ا

زيارة لمكتب حزب العمال وفالحي كوردستان 
زار  2021/2/4م،  ــس  الخمي ــوم  ي

ــي كوردســتان  ــال وفاح ــّر حــزب العم مق

منظمــة  مــن  وفــٌد  ــر  ي هول ــي  ف  )PKRK(

ــدة  الوحـ لحــزب  كردســتان  ــم  ي إقل

تأسيســه  ذكــرى  بمناســبة  ــي(  )يكيت

الوفــد  ضــم  والعشــرون،  الســادس 

ــي  ف الحــزب  ــل  ممث محمــد  )محمــود 

مســؤول  ــى  مصطف ــس  وي ــم،  ي اإلقل

ــد  ــاد محم ــوزان و فره ــح ب ــة، صال املنظم

أعضاء قيادة املنظمة(، حيث اســتقبل 

حــزب  ســكرتير  كامــا  ــر  ي اب ب ــل  قب مــن 

وأعضــاء  كوردســتان  ــي  وفاح العمــال 

العاقــات. ــب  مكت مــن 

ــة هنأهــم محمــود محمــد  ــي البداي ف

التقــدم،  مــن  ــد  املزي ــم  ه ل  
ً
ــا متمني

ــارة تمــت مناقشــة األوضــاع  وخــال الزي

املنطقــة  ــي  ف ــة  الراهن السياســية 

ــي  ف ــة  الكوردي ــة  القضي ومشــتركات 

ــان  ب الجان أكــد  كمــا  األربعــة،  األجــزاء 

موقــف  ــد  وتوحي تاحــم  ضــرورة  ــى  عل

القوى الكردية والكردستانية ملواجهة 

تواجــه  ــي  ت ال ــات  والتحدي ــدات  التهدي

الكردســتانية. املكتســبات 

ى  ــارة أكــد الجانبان عل ــام الزي ــي خت ف

واللقــاءات  ــارات  الزي اســتمرار  ــة  أهمي

ــن األطــراف الكوردســتانية.  ي ب
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هــذه  ــد  عن نقــف  أن  ــد  ب ال  ــة  بداي

ــاء كلَّ  امل مــن  ــا  ن ــة الكريمــة »وجعل اآلي

ــة  اآلي ــم  ث  ،)30 ــاء  ي ب )األن ــٍي«  ح ــيٍء  �س

ــة  ــم اآلي »عــذٌب فــراٌت« )الفرقــان 53(، ث

ا« )املرسات 27(. »واسقيناكم ماًء فراًت

مــن  تجعــل  ــة  ي القرآن ــات  اآلي هــذه 

ــدى  ل  
ً
 ومقدســا

ً
ــاركا  مب

ً
ــرا ه ــر ن ه ن هــذا ال

ــر  ه ن ال هــذا  أن  إال   ،
ً
جميعــا ــن  ي املؤمن

ــوث بفعــل  ــى التل تحــول مــن املقــدس إل

 وخليفة 
ً
ا الذي يتخذ من نفسه سلطان

ــة  ــه الظامل ــع أن جــلَّ أفعال للمســلمين، م

ــر  ــن هــم أكث مــارس بحــق املســلمين الذي
ُ
ت

ــه.   وتقــوى من
ً
ــا إيمان

ي: هو النهر  : تعريف النهر الدول
ً
أوال

ي أكثر من دولة  الذي يعبر مجراه أرا�س

مثل )النيل والفرات... الخ(.

ــة  اتفاقي أو  ــار  ه األن ــون  قان  :
ً
ــا ي ثان

ــة  ي املائ املجــاري  اســتخدام  ــون  قان

ي وثيقة أقّرتها األمم املتحدة  الدولية: ه

ــى  عل والحفــاظ  باســتخدامات  ــق  تتعل

ــرة للحــدود الدوليــة بموجــب  ــاه العاب املي

قرارها رقم 229/51 بتاريخ 21/7/1997 

ــة العامــة حــول  ى االتفاقي تحــت مســم

القانون املتعلق باستخدامات املجاري 

ــر  غي أخــرى  ألغــراض  ــة  ي الدول ــة  ي املائ

ــة. املاحي

ــة مجموعــة  وحــددت هــذه االتفاقي

ــاه  املي باســتخدام  ــق  تتعل مــواد 

ــة مــن دون اإلســاءة  الســطحية والجوفي

ــا:  ه ومن ــر  للغي

عــن  ــة  ي الدول املســؤولية  ــدأ  مب  -1

ــح  أصب ــدأ  املب وهــذا  ــر،  بالغي األضــرار 

العــدل  )محكمــة  ــدى  ل ــة  قاعــدة عرفي

ليســت  القاعــدة  هــذه  إن  و  ــة(  ي الدول

ــدول  ال ــى  عل ولكــن  ــدول  ل ل ملزمــة 

ــا سياســية  ه ــا، لعــدة أســباب من احترامه

ــب  الجان عــن  ــك  ناهي ــة  واقتصادي

ــب هــو  ــي، وهــذا الجان ي واألخاق اإلنســان

ــي ينظــم العاقــة  ــه جانــب روح األهــم، ألن

ــل أو  ــق، فــأي خل ــن البشــر والخال ي مــا ب

ــل أي فــٍرٍد أو  ــدأ مــن قب ــذا املب ه ــث ب عب

ــر،  ــة كانــت وإلحــاق الضــرر بالغي ــة دول أي

ــة  األخاقي املســؤولية  تحمــل  ــا  ه ي عل

ــة الناجمــة عــن الضــرر تجــاه  ي والقانون

املتضرر سواًء أكان )أفرادا أو جماعات 

ــذي  ــي ال أو دول( وتجــاه املجتمــع الدول

ــم تجــاه هللا.  ث ــزم الصمــت،  ت ل ي

ــاع عــن التســبب بأضــرار  2- االمتن

جســيمة للدول عند اســتخدام املجرى 

ــي، مــع التســامح بحصــول  ــي الدول املائ

ــي يمكــن  ــر جســيمة الت بعــض أضــرار غي

ــا. ه ــض عن التعوي

ي لوكالة  حســب تصريح موظف فن

تخفيــض  بســبب   ،
ً
ANF مؤخــرا فــرات 

ــر الفــرات  ه ــي ن ــاه املتدفقــة ف ــا للمي تركي

ــي ســوريا خــارج  ــى ســد تشــرين ف أضح

مثلمــا  الوضــع  اســتمر  وإذا  الخدمــة، 

عــن   
ً
أيضــا الفــرات  ســد  ســيخرج  هــو 

 عنفــة 
ً
ــا ي ــه حال إذ تعمــل في الخدمــة، 

ــاء واحــدة مــن أصــل أربعــة،  ــد كهرب ي تول

مــا   – 
ً
ــري أيضــا ال ــوات  ــرت قن أث ت وقــد 

ــي  أرا�س ــار  هكت ــف  أل  /300/ يقــارب 

ــات  ، وبعــض مضخ
ً
ــرت ســلبا ــة تأث زراعي

ــاه الشــرب أصبحــت خــارج الخدمــة. مي

ــة  الدجل ــري  ه ن ل يحــدث  مــا  إن 

ــخ  ــي التاري ــة ف ــر كارث والفــرات يشــكل أكب

ــث للبشــرية، وال يمكــن جبرهــا  الحدي

ــة  بمحارب ــة  تركي تقــوم  ــث  حي  ،
ً
ــا ي ائ نه

ــى املجــرى  ــي تقــع عل شــعوب املنطقــة الت

ــن  النهري ــن  لهذي ي  والســفل الوســط 

 
ً
ــا ــان تنبعــان مــن الجــزء املحتــل تركي ت ل ال

ــة ســيفر  مــن كردســتان »راجــع اتفاقي

ــوزان«. ل ومعاهــدة 

الطغمــة  خــال  مــن  ــا  تركي إن 

أضــرار  إحــداث  ــى  إل تتعمــد  الحاكمــة 

بمجــاري  ــط  املحي بســكان  جســيمة 

ــي نتيجــة   الصمــت الدول
ً
ــار مســتغا األنه

ــكل  ب أضــرت  ــي  ت ال ــح  املصال تقاطــع 

ــم  ي إقل ــل ســوريا،  مث الجــوار  مــن دول 

دول  عــن  ــك  ناهي والعــراق  كردســتان 

ــي تنتظــر الفرصــة الســانحة  ت أخــرى ال

ــي  ف ــة  الواجه ــى  إل الورقــة  هــذه  إلخــراج 

مســتند  وســتكون  ــا،  تركي ــة  مواجه

ــون  ــي املســتقبل هــو قان ف ــدول  هــذه ال

أساســية  ــادئ  ومب ــة  ي الدول ــار  ه األن

ــي ذلــك أن  ــة ف لحقــوق اإلنســان، وال غراب

ــم  ــات مــن القــرآن الكري آي يستشــهدوا ب

ــاء ....« إلضفــاء شــرعية  ــا مــن امل ن »وجعل

ــذي  ال ــى العمــل  ــة إنســانية عل حضاري

ــم  ، حيــث أن صمته
ً
ــه الحقــا ســيقومون ب

 مــن 
ً
ــدءا ــم ب ه ــى جبين اآلن وصمــة عــار عل

ــدول  ــة ورابطــة ال ي ــدول العرب جامعــة ال

ــل  مث الحــق  عــن  الســاكتة  اإلســامية 

الســلطة  ــى  إل  
ً
وصــوال أخــرس  شــيطان 

ــة »األمــم املتحــدة«. التشــريعية العاملي

ــي  ــر جســامة ف ــاك ضــرر أكث هــل هن

ي حرمانهم  العالم من تعطيش البشر ف

ــاة  ــي الحي ــي ه ــاه ومصادرهــا، والت مــن املي

باملواســم  اإلضــرار  ــك  وكذل نفســها، 

ــوازن  ت ــة وال ي ــروة الحيوان ث ــة وال الزراعي

ــي. لبيئ ا

ــر مــن هــذه  ــاك جريمــة أكب هــل هن

بقطــع  والنكــراء،  البشــعة  الجريمــة 

ــى األرض، إن هــذا  ــق هللا عل ــاء عــن خل امل

ــه املشــركون  ــم يفعل ــي ل العمــل اإلجرام

املســلمين  خليفــة  ــه  يفعل ــل  ب الكفــرة 

 
ً
ــا أخاقي رخيصــة  ذمــم  شــرائه  ــد  عن

ــوؤون مناصــب  ــم يتب ، بعضه
ً
ــا ي وقانون

ــم. العال ــى مســتوى   عل
ً
رفيعــة جــدا

وفاضــح  واضــح  خــرق  هــذا  ــس  ي أل

ــس هــذا  ي ــة، أل ي ــق الدول ي ــود واملواث للعه

الوقــوف ضــد  هــو  ــش  الطائ التصــرف 

ــة،  ي ــق وضــد الطبيعــة الكون إرادة الخال

مــن  ــا  ه وقوانين الطبيعــة  أن  ــث  حي

ى، أجزم  صنيعة الخالق سبحانه وتعال

ــن يفعــل  ــم ول ل ــي  ــأن املســلم الحقيق ب

الجاحــد  املغــرور،  املجــرم،  ــه  يفعل مــا 

ــم األمــة  ــه زعي أن ــي ب ــاهلل، يدع واملشــرك ب

ــه. من ــراء  ب واإلســام  اإلســامية 

ــي  املائ املجــرى  ــل  تحوي ــع  من ُي  -3

أو  ــاه  املي ــان  جري تخفيــض  أو  ــي  الدول

. املجــرى  منســوب  تخفيــض 

ــه  ي عل الدعــس  ــم  ت قــد  ــدأ  املب هــذا 

ــم،  العال ومســمع  مــرأى  أمــام   
ً
ــا ن عل

املجــاري  ــل  بتحوي ــة  تركي قامــت  لقــد 

ــر  ه ن ــان  ــي األحــواض  وتخفيــض جري ف

ــر  ي أث ــه ت الفــرات، وإن هــذا  التخفيــض ل

ــره  ي ــة، فتأث ــاس والبيئ ن ال ــى  مــزدوج عل

ــاس بشــكل مباشــر مــن خــال  ن ــى ال عل

لشــرعة  ــف  مخال وهــذا  تعطيشــهم 

ــي األســطر الســابقة،  ــا ف هللا كمــا ذكرن

التصــرف  هــذا  ــى  عل  
ً
أحــدا قــدم  ُي وال 

ي  الشــوفين ــي  »الترك إال  ي  الاإنســان

نفســه  هــو  الحــال  وهــذا  العنصــري«، 

ــث أن انعــدام  ــة حي ــى البيئ بالنســبة إل

ــات  ن الكائ ملعظــم  ــاء  الفن ــي  تعن ــاه  املي

ــي، وهــذا  ــك الغطــاء النبات ــة، وكذل الحي

ــؤ  التنب يمكــن  وال  ــة  بيئي ــة  كارث ــد  يول

ــى  عل ــا  ه وبخطورت ــا  نتائجه بكامــل 

أن  مــع  ي،  واملســتقبل ــي  الحال ــل  الجي

مــن  ــي  ه ــة  ي الدول ــات  االتفاقي ــع  جمي

ــال  ولألجي واملســتقبل  الحاضــر  أجــل 

ــاكات  ه ت واالن ــم  الجرائ هــذه  القادمــة؛ 

ــى  الجســيمة لحقــوق اإلنســان تمــّر عل

ــة  ي ــي دون مســاءلة قانون املجتمــع الدول

ــة. وأخاقي

واملنصــف  العــادل  االســتخدام   -4

التعــاون  خــال  مــن  ــة  ي املائ للمصــادر 

ــى أن يكــون هــذا االســتخدام  ــي، عل الدول

ــدول. ال ( ملصلحــة 
ً
 و)متعقــا

ً
مثمــرا

ــر  غي بشــرية  صفــة  التعقــل  إن 

ــدو  ب ــات األخــرى، ي ن ــدى الكائ متوفــرة ل

أن الزعيم أو الخليفة قد عقل »ربط« 

صفــة  لنفســه  واتخــذ  الصفــة  هــذه 

ــك  ذل ــى  ويتجل ــام،  ه ت واالل ــراس  االفت

 
ً
ــا حزب ــة  العدال واتخــاذ  ــه«  ت »عدال ــي  ف

ــر،  ي املعاي ــكل  ب مقاســه  ــى  عل  
ً
سياســيا

ــك كل الحرمــات واملقدســات بمــا  ه لينت

بنفســه.  ــا  وضعه ــي  ت ال ــا  ه في

مصــادر  مــن  االنتفــاع  أن  ــث  حي

ــاه بشــكل عــادل مــع مراعــاة األحــكام  املي

ــة يشــكل  املتعلقــة باألوضــاع الجغرافي

ــكل  ل األساســية  ــزة  الركي

المحامي صالح عيسى
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حرقت ومل تسقط 
ُ
عفرين أ

آذار،  شــهر  منتصــف  ــول  حل مــع 

ــى  ــة عل ث ت الفاجعــة الثال تكــون قــد مــرَّ

ــا/ ــن وريفه غــزو واحتــال منطقــة عفري

حتــل التركي 
ُ
جيــاي كورمينــح مــن قبــل امل

ــن  ي الراديكالي ــه  ومرتزقت ــي  الفا�س

ــال...؟!  احت أيُّ  إنمــا  ــن....  تطرفي
ُ
امل

قســري  ــر  تهجي ُمخطــط   .1

ــرد 
ُ
الك مــن  ــن  ي ي األصل املنطقــة  ــاء  ن ألب

للمنطقــة،  ــة  اإلداري الحــدود  خــارج 

عنصــري  ــن  توطي مشــروع  ترافقــه 

ــي  نازح مــن  نســمة  ــون  ي مل لنصــف 

ــف املــدن الســورية مــن  وُمهجــري مختل

ــر  غي للنظــام  ــن  عارضي
ُ
امل اإلســاميين 

ــة  جهادي ميليشــيات  ــم  ه ضمن ــرد، 
ُ
الك

ــر االســتخبارات  مرتزقــة مرتبطــة بدوائ

آســتانة  ُمخرجــات  كإحــدى  ــة،  التركي

وبموافقة ُضمنية من النظام السوري 

ــي  ــر الديمغراف ــب، إلحــداث التغيي تأرن
ُ
امل

ــة  ردي
ُ
للتركيبــة الســكانية للمنطقــة الك

. لصــة لخا ا

ي املنطقة  2. إن التوحش والتوغل ف

ــي  ت ال ــة  ي الجنائ األفعــال  ــه  حدث
ُ
ت ومــا 

صطبغ بالبشــاعة اإلنســانية والقذارة 
ُ
ت

رتكــب بحق 
ُ
ــي ت ــة اليوميــة، والت األخاقي

ــا  وأرضن ــا  وطبيعتن ــن  الصامدي ــا  ن أهل

ــي  ــا- ال تكف ه ــي باطن ف ــا وبمــا  ه ي -بمــا عل

البشــر  لغــات  ــس  وقوامي ُمصطلحــات 

ــي  السيا�س ــف  التوصي ــد  تحدي ــى  عل

ــذا  ه ــح ل ــي والعســكري الصحي والقانون

ــد  ــي قي ــم يراع ــذي ل ــان ال ــال الجب االحت

ــة  ــن دول ي ــد وقوان ي أعــراف وتقال  
ً
ــة ل ُم أن

ــرى املــرء العاقــل  ــم ي االحتــال، احتــال ل

ــذ عقــود أو  ــا من ــى كوكبن ــل عل ــه مثي ل

ــادل  ب قامــرة صفقــة ت
ُ
ــال مل قــرون، احت

ــزاع  ت ان ــا  ه ــن، ضريبت جرمي
ُ
امل ــن  ي ل للفاِع

ــم  ه ــر منطقت ــرد مــن جذورهــم وتدمي
ُ
الك

وُبمســاعدة  ُركام  ــى  إل ــا  ه ل وتحوي

ــرد! 
ُ
ك ــن  ي ُمتعاون

العصــر  فاشيســت  ــال  احت  .3

متغطرســين  ــن  ي ُمتأرهب  
ً
ومرتزقــة

ــن  عفري أســقطوا  ــم  ه ظُن اإلجــرام،  ــي  ف

ــا »وأحرقوهــا  ه بمركزهــا وبســبع نواحي

ومــا  رومــا  ــه  وأعوان ــرون  ي ن أحــرق  كمــا 

الخامــس  ــس  لوي أحــرق  ــا، وكمــا  ه حول

ــا«! ه حول ومــا  ــرغ  ب هايدل عشــر 

ــرد 
ُ
الك دمــاء  هــدر  ــوا  ل

َّ
حل

َ
ف

ــم  ه ُمتلكات ُم واســتباحة  ــن  ي العفريني

وآثارهــم  ــم  وأرضه ونســاءهم 

ــى  أب ي ــخ  التاري أن  إال  ــخ.  وحضارتهم...ال

ــف،  زي
ُ
امل ونصرهــم  عارهــم  غســل 

وُيضيف لسجاتهم الدموية صفحات 

واملوثقــة،  أرشــفة 
ُ
امل ــات  البيان مــن 

ــال  احت وقــوة  ــة  دول ببســاطة  ــم  ه ألن

ــم يلتزمــوا بمــا نصــت  ــر ل وتوســع وتدمي

ــى  ــي تفــرض عل ت ــة ال ي ــات الدول االتفاقي

ــة إدارة املناطــق  ل حت
ُ
ــة أو القــوة امل الدول

خاصــة  ــن  ي قوان بموجــب  ــة  ل حت
ُ
امل

ــة اإلنســانية  ــي التعامــل اآلدمي ــي ف تراع

ــة  ُمهين ــه  تفعل مــا  فــكل  للســكان، 

اإلنســانية. للكرامــة 

رد العفرينيون ال يتنازلوا 
ُ
4. أما الك

ــو الشــعب  ــم، فه ه ــم وإرادت عــن حقوقه

العصــور  ــر  ــه عب ُدمــرت حضارات ــذي  ال

ــم  ــن ل ــى أرض أجــداده، عفري ــي عل وبق

 كمــا 
ٌ
ــة ــا، إنمــا باقي تســقط بعيــون أبنائه

ــي هــوري  ــا النبي ه ــت ســيروس وقلعت بقي

مــا  ــوم  ي ل ــد  ُب فــا  الســنين،  آالف  ــذ  من

ــا. ه ــة وكرامــة أبنائ تســتعيد حري

ــى  ــي، يبق ن ــردي العفري
ُ
النصــر الك

ــق وســاعات  ــوان ودقائ هاجــٌس َيشــحذ ث

ــال  ــاء االحت ه ــه إلن ــه وبنات ــوم ألبنائ كل ي

ــغ املنطقــة مــن املرتزقــة كمــا تفرغ  وتفري

ــى  ــن إل ــات الُقمامــة وعــودة النازحي حاوي

ديارهــم.

ــن  ــة عــودة ُمهجــري عفري ي أمــا عمل

قدســة 
ُ
ــم امل ــى ديارهــم وأرضه ــا إل وريفه

ــا  ه وبنات ــا  ه أبنائ صــدور  ــج  ثل
ُ
ت قــد 

ُمنتظري تلك الساعة الذهبية إلعان 

ــدء  ــم الب ــا، ث ــألرض وأبنائه ــودة ل ــر الع خب

ي وقدراته، وتنمية  ببناء الفرد العفرين

ــة بمســاعدة  خرب
ُ
ــة امل ــة االقتصادي البني

منظمــات  ــود  وجه ــن  ي يري
َ
الخ ــا  ه أبنائ

ــن  ــا رنكي ن ــة لتزدهــر عفري ي ــة ودول ي مدن

ــد. مــن جدي

صالح كرداغي

ــق  ــا يتطاب ــة، وهــذا م ــات الدولي االتفاقي

ــة. والعراقي الســورية  ــة  الحال مــع 

ا  نشــوئه ــذ  من ــة  التركي ــة  الدول إن 

ــة  ي ــة العثمان ــى أنقــاض اإلمبراطوري عل

ــود  العه ــرم  تحت ــم  ل هــذا  ــا  يومن ــى  إل

 
ً
ــا ي ــك جل ــر ذل ــة، وظه ي ــق الدول ي واملواث

ــر الفــرات  ه ــرة بقطــع ن ــة األخي ــي اآلون ف

ــة  كارث لتحــدث  كامــل،  شــبه  بشــكل 

ــم ذكــره آنفــا.  ــك عــن مــا ت ــة ناهي بيئي

ــرم دســتورها،  ــي ال تحت ت ــة ال فالدول

ــة،  ي ــود الدول ــرم العه ال يمكــن أن تحت

ــى  ــم توقــع عل ل ــة  ــذا نجــد أن تركي ه ول

ــل  ب ــة،  ي الدول ــار  ه األن ــون  قان ــة  اتفاقي

 ،
ً
ــا وتفصي  

ً
ــة جمل ــة  االتفاقي رفضــت 

مــن خــال  ــة  ي العمل ــا  ه أن تصرفات إال 

ــا  ه بين ــة  ي ثنائ ــات  واتفاقي اجتماعــات 

العــراق  ــن  ي وب ــا  ه وبين ســوريا  ــن  ي وب

والفــرات  ــة  الدجل ــري  نه بخصــوص 

ــراف  ــو اعت ه ــة ل ي ــع الحصــص املائ وتوزي

ــن دون  ــة، لك ــة الدولي ــي باالتفاقي ضمن

ــزام  ت توقيــع وثائــق رســمية مشــتركة أو ال

اتفــق. بمــا 

ــة  تركي تقــوم  آخــر  ــٍب  جان ــى  عل

بإنشــاء الســدود مــن دون موافقــة دول 

ــى تفســيرها   عل
ً
ــدا ــار، معتم مجــرى األنه

بخصــوص  ــي  الدول ــر  ه ن ال ــف  لتعري

ــران  ه ــة والفــرات، بأنهمــا ن ــري الدجل نه

هــذا  أن  مــع  الحــدود،  ــر  يعب ــان  ي داخل

األعــراف  كل  مــع  متناقــض  ــف  التعري

الحــدود  فكلمــة  ــة،  ي الدول ــن  ي والقوان

ــار  ه األن ــأن  ب مزاعهمــا  ــد  فن
ُ
ت لوحدهــا 

ــة.  ي داخل

ــر  ــج غي ــذه الســدود نتائ قــد تكــون له

ــي  ف ــاه  ــن املي ــث أن تخزي محمــودة، حي

املحــددة  الطاقــة  مــن  ــر  بأكث الســدود 

ــي  ــة ف ي ائ ــة الجيوفيزي للســد مــن الناحي

ــا(  ــل )تركي ــزالزل مث ل مناطــق معرضــة ل

يمكــن  وال   
ً
مســتقبليا  

ً
خطــرا يشــكل 

ــة  متان ــت  كان مهمــا  ــا  ه بعواقب ــؤ  التنب

جســم الســد، نترك هذا األمر ألصحاب 

واالختصــاص. الشــأن 

ــى  األول املــرة  ليســت  هــذه  ــه:  تنوي

ــاه  املي بقطــع  ــة  تركي ــا  ه في تقــوم  ــي  ت ال

ــي، لقــد  عــن ســكان املناطــق املجــرى املائ

ــر  ــي أكث ــذا الفعــل وف ه ســبق أن قامــت ب

ــار  ه ــي األن  ف
ً
مــن موقــع، كمــا فعــل ســابقا

ــن  ــى منطقــة عفري ــت تدخــل إل ــي كان ت ال

ــي  ــن، واآلن ف ــي رأس العي وحلــب وكذلــك ف

املقــدس.  الفــرات 

ــة  محتمل ــاه  املي ــى  عل الحــرب 

ــى  عل ــة  ي كارث ــر  أكث ــا  نتائجه وســتكون 

ــاه  ــي املي ــم برمتــه، ألن تركيــة تجــد ف العال

ــه معظــم  ــوه عن ــا ن ــة، وهــذا م ــروة وطني ث

واآلن.  
ً
ســابقا ــراك  األت املســؤولين 

نهر الفرات ... تتمة

التعــدد  ــز  »تعزي شــعار  تحــت 

الشــامل  ــم  ي التعل أجــل  مــن  اللغــوي 

ــم املتحــدة  ــع«، األم ــي املجتم ــاج ف واالندم

ــي 21  ــة األم ف ــي للغ ــوم الدول ــل بالي تحتف

عــام. كل  مــن  شــباط/فبراير 

ــأن  ب األم  للغــة  ــي  الدول ــوم  ي ال يقــر 

ــز  تعزي ــا  ه يمكن ــا  ه وتعددت اللغــات 

ــز أهــداف  االندمــاج، وبخاصــة أن تركي

ــى  عل منصــب  املســتدامة  ــة  التنمي

ــأن  ــع. وتؤمــن اليونســكو ب شــمول الجمي

ــم  القائ ــم  ي التعل وبخاصــة  ــم،  ي التعل

ــي  ــى أو اللغــة األم، ينبغ ــى اللغــة األول عل

إطــار  ــي  ف ــى  الســنوات األول ــي  ف ــدأ  ب ي أن 

ــى  عل فضــا  املبكــرة  ــة  الطفول ــة  رعاي

ــم. ي التعل أســاس  ــي  ه ــة  ي الترب

دعــوة  هــو  العــام  هــذا  واحتفــال 

ي السياسات واملربين واملعلمين  لصانع

ــاء واألمهــات واألســر لتوســيع نطــاق  واآلب

متعــددة  ــة  ي بالترب جميعــا  ــم  التزامه

ــز  ــة لتعزي ي ــي الترب ــا ف اللغــات، وإدماجه

ــي ســياق  ف ــة  التعليمي ــة  ي العمل ــي  تعاف

ــد - 19. جائحــة كوفي

21 شباط يوم اللغة الدولي
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هدي... رالف بيرتز وأبو عمشة!
ُ
ما من مادلني وال م

تنشــد  الشــعوب  ــت  كان ــن  حي ــي  ف

الكرامــة  ــي،  العرب ــع  ي الرب ــورات  ث مــن 

ــدو  ب ي كمــا  ــكا  أمري ــا  ه أرادت ــة،  والحري

الشــرق  مشــروع  ــر  لتمري ــة،  َمطّي

ــذي  ــدم - ال ــد - حــدود ال األوســط الجدي

ــرز،  ــف بيت ــط املتقاعــد رال ــه الضاب وضع

 
ً
إلعــادة رســم خارطــة املنطقــة، خدمــة

ــدة  بعي االســتراتيجية  ــا  ملصالحه

ــَر تقســيم دوٍل قائمــة، وَضــمُّ  ب املــدى، ِع

ــدوٍل أخــرى،  ــا ل ه ــن البعــض من مناطــق م

ــر أخــرى، وبمــا 
َ
صغ

َ
ــر دول وت كُب

َ
ــث ت بحي

ــة  وديني ــة  عرقي دول  تشــكيل  يضمــن 

ــاء  ه إلن ــا،  ه في إســرائيل  ودمــج  ــدة،  جدي

تكــن  ــم  ل ــي  ت ال ــة  التاريخي الصراعــات 

الحــدود  ــى  عل وإنمــا  الوجــود،  ــى  عل

ــون  االنتهازي ــون  ي األوروب رســمها  ــي  ت ال

جــاء  كمــا  ــة،  ي الذات ــم  مصالحه وفــق 

ــا؟  يهمن ومــا  املشــروع،  ــات  حيثي ــي  ف

ــا بالوضــع  ه ــة املتعلقــة من ي ــك الجزئ ل ت

ــة  ــى القضي الســوري، وانعكاســاتها عل

الكــردي. لشــعبنا  ــة  القومي

ومــا  ــورات  ث ال املشــروع؟  ــات  ي آل

قــوى  ــن  ي ب صراعــات  مــن  ــا  ه أفرزت

قــة، 
ّ
الخا ــى  الفو�س لنشــر  متناحــرة 

وتوفير األرضية للتدخات العســكرية 

ــي  األمريك ــي  الراع ــه؟  أدوات ــة.  الخارجي

وميلشــياتها  ــة  اإلقليمي واألنظمــة 

ُد  كســّي ــة،  االرتزاقي أو  ــة  العقائدي

الشــهداء أو النجباء الشــيعية املرتبطة 

ــي،  واإليران الســوري  ــن  بالنظامي

ــة  ه والجب شــاه  ســليمان  والســلطان 

الشــامية وأحرار الشــرقية اإلساموية، 

ــة  والتنمي ــة  العدال بحــزب  املرتبطــة 

ــو  وأب ــو عمشــة  أب ــار  اختي أمــا  ــي،  الترك

شقرا وخيرية أو غيرهم لم يكن َمحُض 

أدوارهــم  لتتناســب  وإنمــا  ُصدفــة، 

ــي  التغا�س أمــا  ــة،  اإلجرامي ــم  وطبائعه

ــق بعــض  ــن وتحقي ــاكات الاعبي ه ت عــن ان

ــذ  بتنفي للســير  ــة،  ي الذات ــم  مصالحه

املشــروع وفــق الخطــط املرســومة، وبمــا 

أهدافــه. يحقــق 

وللرجــال  ســلطانه،  زمــاٍن  ــكل  ل

 
ً
ا ســلب ــخ  التاري صناعــة  ــي  ف أدوارهــم 

ــد  ــة الب ــة قضي أي ، والنتصــار 
ً
ــا أم ايجاب

ــة،  ــة وموضوعي ي مــن توفــر ظــروف ذات

ــر  أكث ــرة  األخي أن  ــة  بالتجرب ــَت  ُب
َ
ث وإن 

ــخ  ــر التاري ــرد عب ـ
ُ
ــة، فمــا قدمــه الك أهمي

ال  دول،  ــاء  لبن ــة  كافي ــات،  تضحي مــن 

ــي  ف مشــروعة  ــة  قومي حقــوٍق  ــن  تأمي

ــك، لكــن كمــا  ل ت ــة أو  إطــار هــذه الدول

ودمــاء  الشــعوب  ــات  تضحي أن  ــدو  ب ي

افتخــار  موضــع  ــت  كان وإن  شــهدائها، 

ــزاع  ت ان ــى  عل إصــراٍر  ــل  ي ودل شــعوبهم 

ي حســابات  حقوقهم، إال أنها ال تدخل ف

ــة  ــى وشــركاتها االحتكاري ــدول العظم ال

ــري  هن ــوال  فل ــا،  ه وأجندات تتفــق  ــم  مال

ــول  ل أي ــورة  ث ــارت  ه ان ــا 
َ
ـ ـ ـ مل كيســنجر 

ــا 
َ
ـ ـ ـ ــن مل ــوش األب ــوال جــورج ب ــدة، فل املجي

ــوال  ول العــراق،  كردســتان  ــم  ي إقل كان 

ــرد ســوريا  ـ
ُ
ــن ك

ّ
مك

َ
ــا ت

َ
ـ ـ ـ األزمــة الســورية مل

ــوال  ول ــل عســكري،  تشــكيل فصي مــن 

ــا  تركي تجــرأت  ــا 
َ
ـ ـ ـ مل وترامــب،  ــن  ي بوت

ي/تل أبيض  احتال عفرين أو كري سب

ــن. العي ــة/رأس  ي كان ســري  أو 

لسنا بوارد الدعوة إلهمال الجانب 

انتظــار  أو  ــة،  ي االتكال ــي  ن َب
َ
وت ــي  الذات

لشــعبنا  ــر  املصي ــر  تقري بحــق  ُمنحــة 

ــى  عظم ــة  دول ــا  ه ب تتكــرم  الكــردي، 

ــة،  املوضوعي الظــروف  نضــوج  ــن  حي

ــاط  االحب مــن  ــة  حال ــق  خل بصــدد  وال 

ــب  لتصوي وإنمــا  الكــردي،  الشــارع  ــي  ف

ــة. وللموضوعي ــة  ي النضال مســاراتنا 

ــى  عل ــة  ّم َج ــاٍت  ُمعطي ــة  َم ِث ــث  حي

األرض وأخــرى قادمــة، وإذا كان مــا مــن 

ــة  ــي السياســة ال حــدود إقليمي ــت ف ثواب

ــذ  تنفي مــن  ــاء  ه ت االن ــن  لحي ُمقّدســة، 

ــد، وإن  مشــروع الشــرق األوســط الجدي

ي شؤون املستقبل،  لم يكن من خبراء ف

كما قال بن غوريون مؤسس إسرائيل، 

ــه، إال  ــا حيال بغــض النظــر عــن موقفن

ــوادر  ــات تؤكــد، مــا مــن ب أن كل املعطي

ــي  لألزمــة الســورية، وال  ائ ي نه حــٍل ســلم

ــى ســابق عهدهــا، ال مــن  ــا إل ه مــن عودت

ــي،  ــي وال الجغراف ــث الوضــع السيا�س حي

ــم تكــن بصــورة  ــمة إن ل وبقاؤهــا ُمقّس

ممــا  ى،  ُمســم ــر  غي ــٍل  َج
َ
أل ربمــا  دائمــة 

ــة  ــة وموضوعي ئ ــب مراجعــة جري يتطل

مــا  مــع  ــا  توليفه واعــادة  ــا،  ن لتوجهات

ــة،  تشــهدها املنطقــة مــن تحــوالت جذري

ــي  والتباه ــع،  الوقائ فــوق  القفــز  أمــا 

 
ً
ــم يكــن انتحــارا ــا، إن ل ه

ُ
ل
ُ
ك

ُ
ــت أ ــت أت بثواب

ــة  ــط فعزل ــات، تخب ــّدٌر للوقــت والطاق َه

إال. ــس  ي ل

ــة ال تقــف  ًم ــة أســباٍب َج َم ــك ِث كذل

ــر  ي وهول ــل  قندي ــي  تاق أمــام   
ً
عائقــا

جمــاح  ــح  كب ــي  ف وإنمــا  وحســب، 

ــى  عل ــن  املحورّي ــر  ي أث ت أمــا  صراعهمــا، 

ــى  إل ــة،  الكردي  - ــة  الكردي املفاوضــات 

ــل،  ي ــاج لدل ــة ال يحت ــب قــوى خارجي جان

ــل  قب مــن  ــة  الناري والتصريحــات 

ــن  تفاوضّي
ُ
ــن امل ــى الطرفّي املحســوبين عل

تحمــل  ــم  مال واألخــرى،  ــة  الفين ــن  ي ب

لألجــواء  ــٌر  تعكي ــة،  خارجي ــدات  أجن

ــة،  البداي نقطــة  ــى  إل باألمــور  والعــودة 

ــة،  ــة املحتل ومــا تشــهدها املناطــق الكردي

ــة  ــة املوجه ــل االرتزاقي ــل الفصائ مــن قب

، فحّدث وما من حرج، وما يعانيه 
ً
تركيا

ــي ظــل الحصــار وغــاء  ــرون قســرأ ف هّج
ُ
امل

األسعار، وانعدام فرص العمل، إن كان 

ــي شــرق الفــرات أو منطقــة الشــهباء،  ف

هم من يكتوون بنيرانها وأدرى بها، فما 

لســبيل؟ ا

أحــزاب  ــة  تجرب ــي  ف ــا  ن ل لعــل 

ــة، حــول  ــة والعلمي ي االشــتراكية الدول

ــات  بداي ــي  ف ــق االشــتراكية  ســبل تحقي

ــال، فمــا إن  ــر مث القــرن العشــرين خي

ــرت املناقشــات حــول نقــاط الخــاف  تعث

بينهمــا،  والتنافــر  للشــرخ  وأودت 

ى تناول نقاط  سرعان ما تم االتفاق عل

ــة  الخافي املســائل  ــل  وتأجي ــي،  التاق

ــخ -  ــا للتاري ه ليكــون كلمــة الفصــل في

ي. الســوفيت االتحــاد  ــار  ي انه

السياســة فــن املمكــن، أمــا العــزف 

ــي  والتغن البراقــة،  الشــعارات  ــى  عل

ــى حســاب  ــا االســتراتيجية عل بالقضاي

مــن  ــرٌب  َه َت ــة،  ي املرحل ــات  ب املتطل

ــة  ل كت تشــكيل  ــا  ه وأول االســتحقاقات، 

الحــد  برنامــج  أســاس  ــى  عل ــة  كردي

ــة،  الفاعل األحــزاب  ــل  قب مــن  ــى  األدن

ــة،  األكاديمي االختصاصــات  ذوو  ومــن 

ــة  ي الدول املحافــل  ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ــل  لتمثي

ــم يكــن  ــي، مال ــاء االهتمــام الرئي�س وإي

ــي  ــة ف ل ــة املحت الســتعادة املناطــق الكردي

ــا ملســألة  ه ــة، أقل ي ــات الحال ظــل املعطي

ــا،  ه من ــة  االرتزاقي امليليشــيات  اخــراج 

 
ً
ــا قســرا ه ــن من ــة للمهجري والعــودة اآلمن

ى بلداتهم وقراهم، أما االنتظار لحين  إل

ــواردات  وال واملناصــب  األدوار  ــع  توزي

ــا  ه
ّ
ل ــي ُج ــل، ال ترتق ــن خمســين فصي ي ب

تســربت  ــن  حي ــي  ف أحــزاب،  ملســتوى 

برنامــج  ــى  عل االتفــاق  عــن  معلومــات، 

ــه  مضمون عــن  اإلعــان  دون  ــي  سيا�س

ي الوسائل  ي، رغم التباين ف بزمٍن قيا�س

ــن  ي ب السياســية،   ــرؤى  وال ــة  ي النضال

ــة  وجه ــا  ه في مســألة  ــدا،  والبي ــي  البارت

نظــر.

الشــارع  تملمــل   
ً
ــا خافي يعــد  ــم  ل

ي  الكردي من تشرذم حركته، وتعثرها ف

ــت  ــن أولبراي ي ــا، فمــا مــن مادل أداء مهامه

ــل للطعــن، وال  ــر قاب للنطــق بحكــم غي

ــن  ي ب املناصــب  ــوزع  ي منتظــر  هــدي  ُم

قياداتنا بالقيراط، وربما ما من قضية 

ــم  ــة، مــا ل ــت عادل ــور مهمــا كان ن ــرى ال ت

ــة  املركزي ــرات  املخاب ــخ  مطب ــى  عل تمــر 

ــة  ــة كردي ــة، إال أن تشــكيل كتل األمريكي

ــم االنطــاق مــن  ــام، إن ت ــاج إال ألي ال تحت

ــة  مصلحــة القضيــة، ال أجنــدات حزبوي

األطــراف  بإمــكان  ــل  فه ــة.  إقليمي أو 

ــرة ال ُمســّيرة  املتفاوضــة، أن تكــون ُمخّي

ــٍر  ــرة واحــدة؟ أو مــن خي
َّ
ــا وإن مِل ه بقرارات

ــن أحــزاب عاجــزة عــن تشــكيل  ــى ِم ج
َ
رت ُي

ــة،  ــى أنقــاض مأســاتنا الكردي ــة عل ل كت

ــك قــراره،  وهــل مــن شــرعية ملــن ال يمل

ــه مــن مصلحــة  ــي توجهات ــق ف وال ينطل

ــا؟  ه عدِم
َ
ك وجودوهــا  ــس  ي أل ــة؟  القضي

مجــرد اســتطاعات رأي برســم األحــزاب 

ــس إال. ي ــة ل ــة الكردي الوطني

شوكت شيخو

»السياسة فن الممكن، 

أما العزف على الشعارات 

البراقة، والتغني بالقضايا 

االستراتيجية على حساب 

المتطلبات المرحلية، 

َتَهرٌب من االستحقاقات«
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حوار جيمع املكونات ويضمن مستقبل األجيال السورية القادمة

ي التاريخ الحديث  إذا أعيد النظر ف

عــدم  مــن  ــة  حال ــاك  هن أن  فســنجد 

ــي دول املنطقــة ســواًء كان  االســتقرار ف

ــا أم ســوريا،  ــران أم تركي ــراق أم إي ــي الع ف

ــي ما بين  وذلك بســبب الصراع السيا�س

ــي  ن ــي، االث ــدول والصــراع الداخل هــذه ال

ــة باإلضافــة  ــي، داخــل كل دول والطائف

وبعــض  واالســتبداد  ــة  الدكتاتوري ــى  إل

ــة  ي واإلقصائ ــة  العنصري السياســات 

ــدول  ال هــذه  حكومــات  تمارســها  ــي  ت ال

ــا.  ه مجتمعات ــات  ومكون شــعوبها  تجــاه 

ي دول تتميز بتنوع  جميع هذه الدول ه

الحاكمــة  القــوى  كل  لكــن  ــا،  ه ات مكون

ــراف  االعت إرادة  ــا  ه لدي تتوفــر  ــم  ل ــا  ه في

ــة  قناعــة حقيقي عــن  ــة  التعددي ــذه  ه ب

ــي  ف يســاهم  مــا  تمــارس  أو  ــَن  ب ت ت ــم  ول

ــه  ي إل تنظــر  ــم  ول ــوع،  التن هــذا  ــة  حماي

ــه عامــل قــوة ال ضعــف، فحاولــت  ــى أن عل

إلغــاء  ــة  العنصري السياســات  ــر  عب

 ،
ً
ــارة ــة ت ــق القومي ــوع عــن طري هــذا التن

ــي أماكــن أخــرى.  ف ــن  ــق الدي وعــن طري

الســلطات  هــذه  تعمــل  أن  مــن   
ً
ــدال فب

ــي  ــى إرســاء قواعــد التماســك الوطن عل

ــاء  ه ــي وإن رجحــت كفــة الشــرخ املجتمع

ــات املجتمــع، عبر خلط  ــن مكون ي الثقــة ب

ــات  القومي ــن  ي ب ــن  الفت ــث  وب األوراق 

تجــد  ــي  لك ــك  وذل واملذاهــب،  ــان  واألدي

ــى  ــي تبق  للتدخــل والقمــع وبالتال
ً
ــررا مب

ــادي  األي بعــض  أن  كمــا  الســلطة.  ــي  ف

ســبيل  ــي  ف  
ً
ــدا توفــر جه ــم  ل ــة  الخارجي

التوجــه. هــذا  دعــم 

وأمــام  ــوم  ي ال ــه  فعل يتوجــب  مــا 

البحــث  هــو  ســوريا،  ــي  ف الواقــع  هــذا 

الســوريين  ــن  ي ب عــن قواســم مشــتركة 

ــا  ــات ال عّم والبحــث عمــا يجمــع املكون

ــاء  ن ــا. يجــب ب ــي تفككه يكــون الســبب ف

ــي داخــل  ــاء التماســك املجتمع ن الثقــة وب

ــة، دون  ــة الوطني إطــار جامــع وهــو الدول

أو  ــة  فردي أو  ــة  قومي ــات  أيديولوجي

ــة. مذهبي أو  ــة  ديني

ــي  ف ــة  الكردي الحركــة  ــط  تخب فمــع 

واضــح  مشــروع  وجــود  وعــدم  ســوريا 

ــل للتطبيــق، ومــع إشــكالية  ــم وقاب املعال

ــى ضمــن الوســط  ــل القائمــة حت التمثي

رفــض  ــى  إل باإلضافــة  نفســه،  الكــردي 

كٍل مــن املعارضــة والنظــام معظــم مــا 

ــة  ــل األطــراف الكردي ــم طرحــه مــن قب ت ي

ــة،  الدول بشــكل  ــق  يتعل فيمــا   
ً
خاصــة

للحقــوق  ــدول  ال بعــض  عــداء  ومــع 

الكردية وغض نظر بعض الدول عنها، 

ى إهمال طرح امللف الكردي  باإلضافة إل

ــد  ــاش، فق ــة للنق ــة دولي ــل أي جه ــن قب م

ــة البحــث عــن ســبل   محاول
ً
ــا ــات لزام ب

أخــرى يمكــن مــن خالهــا ضمــان حقــوق 

ــي ســوريا املســتقبل،  ــات ف األفــراد واملكون

ــات وضمــان  مــع االحتفــاظ بالخصوصي

ــة  ي محل ــات  ديكتاتوري ــق  خل عــدم 

ــة  ي برملان ــات  أغلبي أو  ــة،  مركزي أو 

مفاصــل  ــكل  ب تتحكــم  مســتقبلية 

ــة  ــي اآلخــر بحجــة األغلبي الحكــم وتلغ

ــة. الديمقراطي وممارســة 

مــن هــذه الســبل والطــرق، اللجــوء 

 
ً
ى التوافق بين األطراف السورية كافة إل

ــوق دســتورية،  ــادئ ف ــى مجموعــة مب عل

ــي عــام  ــي شــكل اتفــاق سيا�س ــى ف تتجل

يضمن حقوق الجميع ويبدد تخوفات 

 
ً
 ومنطلقا

ً
كافة األطراف، وتكون أساسا

رتقــب. 
ُ
لصياغــة الدســتور الســوري امل

ــاد،  ب : وحــدة ال
ً
ــا ــادئ مث ومــن هــذه املب

ــوع  ــة ون ــة، شــكل الدول ــة الدول المركزي

ــة،  الدول عــن  ــن  الدي فصــل  الحكــم، 

فصــل الســلطات، اســتقالية القضــاء، 

ــا النســائية والحقــوق األساســية  الكوت

ــات. ي واألقل ــات  للمكون

ــم  ث ــى ومــن  ــم التوافــق عل ت ي ــي  ولك

ــي  ــادئ والنصــوص، والت تطبيــق هــذه املب

ــه يمكــن الوصــول  ــا ال نعتقــد أن ه بدون

ســوريا،  ــي  ف شــاملة  عامــة  ــول  حل ــى  إل

ــد  وجدي جــّدي  بحــوار  ــدء  ب ال يجــب 

الســوريين  كل  أن  أســاس  ــى  عل ــي  مبن

الجامعــة،  الســورية  املصلحــة  ــم  تهمه

ــى   عل
ً
ــي ليســت حكــرا ت ــة ال وأن الوطني

ســوري  حــوار  ــة.  معين ــة  هوي ــي  حامل

 وإرســاء قواعــد 
ً
ــاء الثقــة أوال ن هدفــه ب

لقطــع  ــك  وذل  ،
ً
ــا ي ان ث املشــترك  ــش  العي

ــة  الخارجي التدخــات  أمــام  ــق  الطري

ــن  ي ــا. حــوار ب ه ــة من  اإلقليمي
ً
وخصوصــا

الجميع ومع الجميع، فا مستقبل ألي 

ــع  ــم يكــن الجمي ــة سياســية مــا ل ي عمل

ــم تكــن مطالــب وتخوفات  ، ومــا ل
ً
حاضــرا

ــى  ــع مطروحــة للنقــاش. حــوار عل الجمي

ــا اســتثناء،  ــات ب ــة تجمــع كل املكون طاول

ــى  ــدة قائمــة عل ــة جدي ي ــى عقل ــاًء عل ن ب

ــار  االعتب ــن  بعي األخــذ  مــع  التســامح 

ــن  واملظلومي ــن  املتضرري كل  ــض  تعوي

ــة.  الخاطئ السياســات  تبعــات  مــن 

ــة بمــا يجمــع  ــر بجدي حــوار نحــو التفكي

ــال  األجي مســتقبل  ويضمــن  ــات  املكون

ــى أســاس  الســورية القادمــة. حــوار عل

ــة  ــرام الخصوصي ــراف باآلخــر واحت االعت

ي  ي واللغوي والثقاف وصون التنوع االثن

ــي بناء  ــدوره سيســاعد ف ــي، الــذي ب والدين

ــي ســوريا. ــي ف ــي الوطن النســيج املجتمع

)النقــاش  ــر  األخي الجــزء   *

ــوان  بعن بحــث  مــن  ــات(  والتوصي

ــة  ي واملدن السياســية  »الحــركات 

وإشــكالية  ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي

ــج  ــون األول 2020م، برنام ــل«- كان التمثي

ــي-  ــم العرب ــي العال ــة ف الشــرعية واملواطن

ــي  ــع املدن وحــدة أبحــاث الصــراع واملجتم

ــوم  والعل لاقتصــاد  ــدن  ن ل ــة  ي كل ــي  ف

 .LSE السياســية 

د. محمد حسن*

املتحــدة  واألمــم  ــي  الدول املجتمــع 

ــي  الترك العــدوان  ــة  إلدان التحــرك 

الحكومــة  ــك  وكذل بوقفــه،  ــة  ب واملطال

ــام  للقي ــم  ي اإلقل وحكومــة  ــة  االتحادي

الشــأن. هــذا  ــي  ف بواجبهمــا 

تواصــل  ــا  تركي ــت  وكان هــذا، 

ــن ضــد  ــا يقــارب األربعي ــذ م ــا من عملياته

ي  الكردســتان العمــال  حــزب  قواعــد 

 
ً
ــة ــال كردســتان العــراق، محاول ــي جب ف

قــوات  وجــود  ــاء  ه وإن نفوذهــا  فــرض 

ــا، دون أن تتمكــن مــن القضــاء  الكري

ــي أنقــرة وحــزب  ــى الحــزب، وال تخف عل

ــة  ــة نواياهمــا العثماني ــة والتنمي العدال

مناطــق  ــى  عل الســيطرة  ــي  ف ــدة  الجدي

والعــراق. ســوريا  ي  شــمال واســعة 

معارك »كارى«  ... تتمة
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هولير عاصمة إقليم كردستان تتعرض العتداء إرهابي
العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل تعــرَض 

ى هجوٍم  يوم اإلثنين 15 شباط 2021م، إل

ــّم  ت ــث  حي ــة،  الصاروخي ــف  بالقذائ

ــي بالقــرب  ــل الدول ي اســتهداف مطــار أرب

مــن القنصليــة األمريكيــة ومقــّر لقــوات 

ـــ /14/  ي، ب ــي ســكن ــي وح ــف الدول التحال

ــي  مدن شــخص  ــاة  بحي أودْت  قذيفــة، 

وجــرح  ــف  التحال مــع  متعاقــد  وآخــر 

ــن،  ي ن ــن اث ي ي ــن ومدن ي ــود أمريكي /5/ جن

ــي، وقــد أعلنــت  ــى أضــراٍر باملبان  إل
ً
إضافــة

ى نفسها اسَم »أولياء  جماعة تطلق عل

ــدم« مســؤوليتها عــن الهجــوم. ال

ــي  ، وهــو الثان
ً
بعــد الهجــوم مباشــرة

ــي  ــل، فــاألول كان ف ي ــى أرب مــن نوعــه عل

ــي، وبالتعــاون مــع قــوات  ــول املا�س ل 30 أي

باشــرت  وبغــداد،  ــي  الدول ــف  التحال

ــم  ي اإلقل ــي  ف اإلرهــاب  مكافحــة  قــوات 

ــى  ــور عل ــن العث ــْت م ــق، فتمكن بالتحقي

ي عملية  ي تّم اســتخدامها ف الســيارة الت

تقــف  ــي  ت ال ــة  الجه ــد  وتحدي القصــف 

ــي  ــة ف ي ــر الداخل ــث أشــار وزي ــا، حي خلفه

ــى  ــن »تســللوا إل ــى أن املنفذي ــم إل ي اإلقل

ــم  ه ــذ هجمات ــة تنفي ــم بغي ي داخــل اإلقل

ــن  »املهاجمي وأن  ــة«  الصاروخي

ــة الجيــدة للقــوات  اســتفادوا مــن املعامل

ــوا  ــش، وأحدث ــي نقــاط التفتي ــة ف األمني

إلقــاء   
ً
مؤخــرا ــم  ت وقــد   .»

ً
ــا أمني  

ً
ــا خرق

املجموعــة  مســؤول  ــى  عل القبــض 

ــل وعنصــر  ي ــل أمــن أرب ــة مــن قب املعتدي

ــل أمــن بغــداد. آخــر مــن قب

ي غير املبّرر     إّن هذا الهجوم اإلرهاب

ــيٍء  ــل كل �س  قب
ُ

ــم يســتهدف ي ــى اإلقل عل

ي كردستان العراق،  األمن واالستقرار ف

ــأن  ــم أجمــع ب وهــو رســالة واضحــة للعال

وال  ــدة  عدي بتشــكيات  ــٌم  قائ اإلرهــاَب 

ــك مقومــات  ــر يمتل ــا املندث ــزاُل بعضه ت

العودة وإعادة إنتاج الجريمة، فيما إذا 

ــا، إذ تســتغلُّ  ه ــت الفرصــة متاحــة ل بقي

ــة مــن  ظــروف تنّصــل الحكومــة املركزي

مــع  ــا الخــاف  ــي حــل قضاي ف ــا  ه واجبات

ــا  ه تلقي ــب  جان ــى  إل ــم،  ي اإلقل حكومــة 

ــة. ــاٍت إقليمي الدعــم مــن جه

ــى  ــم عل ي  إن مصلحــة العــراق واإلقل

ــل  ــي تجــاوز العراقي حــٍد ســواء، تقت�س

السياســية،  ــة  ي العمل ــرض  تعت ــي  ت ال

ــز جهــود مكافحــة اإلرهــاب  وكذلــك تعزي

ــي. ــف الدول مــع التحال

ــر، واالســتقرار  ي األمــن والســام لهول

ــراق.  ــم كردســتان والع ــم إلقلي الدائ

معارك »كارى« ونتائجها تكشف زيف االدعاءات التركية

ــاء  ن ــوم األحــد 14 شــباط 2021م، أث ي

ــر  وزي ــن  أعل ــات،  ي العمل ملركــز  ــه  زيارت

ــاء مــا  ه ت ــي أكار ان ــي خلو�س الدفــاع الترك

ــي  ت ــب النســر2« ال ــة »مخل ي ي بعمل ســم

ــي كردســتان  ــة كارى ف ــى منطق ــنت عل
ُ

ش

 مــن 10 شــباط، وأوضــح أن 
ً
ــدءا العــراق ب

ــوا  ــي لق ــش الترك ــن عناصــر الجي ــة م ثاث

ــة آخــرون، و /13/  ــب ثاث ــم وأصي حتفه

ــي كهــف«   »اختطفــوا وأعدمــوا ف
ً
ــا تركي

ي  ــدت /50/ مــن مســلح ــة حي ي وأن العمل

وقبــض  ي  الكردســتان العمــال  حــزب 

ــم حســب زعمــه. ه ــن من ي ن ــى اث عل

أن  الحــزب  مصــادر  أفــادت  بينمــا 

ــا،  ــق أهدافه ــي تحقي ــة فشــلت ف ي العمل

ــن  ــة م ل ــداد هائ ــا أرســلت أع ــم أن تركي رغ

ــوات  ــن الق ــة بوحــدات م القــوات مدعوم

ــت  ــة كان ي ــرة حرب الخاصــة و /40/ طائ

ــة بشــكل  تقــوم بقصــف املنطقــة كامل

بمقاومــة  ــا  ه مواجهت ــم  ت إذ  هســتيري، 

ــي  ل مقات مــن  ــي  تاريخ ونضــاٍل  ــرة  ي كب

ــش  الجي قصــف  ونتيجــة  ــا،  الكري

ــش  جي ــاط  وضب ــود  جن ــل  ت
ُ
ق ــي  الترك

ــي عشــر األســرى  ن ــي األث ــال الترك االحت

كان  ســجين  وفــاة  ــى  إل إضافــة   
ً
ســابقا

مــن  وينحــدر  مؤقــت  بشــكل   
ً
معتقــا

ــى  قتل عــدد  ــغ  ل وب كردســتان،  ــوب  جن

عشــرات  مــع   /37/ ــي  الترك ــش  الجي

ــة  ي ائ نه ال ــة  ل الحصي ــت  وكان ــى،  الجرح

ــام  األي خــال  ــا  الكري قــوات  لشــهداء 

خمســة  ــي  ه االشــتباكات  مــن  األربعــة 

 - أســرى  ــان  ن اث ووقــع   
ً
شــهيدا عشــر 

ــي مركــز  ــة ف ــادة املركزي ــان القي ي حســب ب

نشــرت  وقــد  ي )NPG(.  الشــعب الدفــاع 

ــادة فيمــا بعــد ســجات الشــهداء،  القي

ــراك  وكشــفت عــن ســجات األســرى األت

منفصــل. ــان  ي ب ــي  ف ــن  ي املقتول

فــرات  ــة  لوكال ــٍر  تقري وحســب 

أشــار  شــباط،   22 ــي  ف منشــور   ANF

ــادة  للقي العــام  ــد  القائ ــان  قري مــراد 

ي  الشــعب الدفــاع  قــّوات  ــي  ف ــة  املركزّي

ــاة  قن مــع  لقــاء  ــي  ف  HPG ي  الكردســتان

ــا  ــي تمــّر به ــى أّن األزمــات الت »TvStêrk« إل

ــي  ــف حزب ــادة تحال ــة بقي ــة التركّي الدول

ــة  القومّي ــة والحركــة  ــة والتنمي العدال

ــام  »قي ــي  ف الســبب  ــي  ه  AKP-MHP

ــي منطقــة  ــه ف ــي بمغامرت ــش الترك الجي

ــى املنطقــة   الســيطرة عل
ً
كارى، محــاوال

ــا«. ه واحتال

ــل األســرى  ــا بقت ــام الكري وحــول اته

االدعــاءات  ــف  زي ــى  عل ــان  قري ــد 
ّ
أك

ــا  ن حرب »خــال   
ً
موضحــا ــة،  التركي

أســرنا  ــة،  التركّي ــة  الدول مــع  ــة  ل الطوي

املئــات مــن جنــود وأفــراد الجيش التركي. 

ــا. خــال  ن ــل أّي أســير لدي ــم نقــم بقت ل

يكــن  ــم  ل كارى،  ــى  عل ــر  األخي الهجــوم 

األســرى  إنقــاذ  العــدو  ــش  بمقــدور جي

ــش يدركــون  ــاط الجي ــاء، وضّب وهــم أحي

األوامــر  أصــدروا  ــذا  ل الحقيقــة،  هــذه 

الجــو،  ــر  عب املعســكر  ــى  عل بالهجــوم 

تهمــة  ــق  وتلفي األســرى  ــل  قت ــدف  به

وأضــاف  ــا«.  الكري لقــّوات  ــم  ه مقتل

ــي 
ّ
ــي واملحل ــرأي العــام العالم ل ــد ل

ّ
»نؤك

ــة  ّي الدول ــن  ي بالقوان ملتزمــون  ــا  ن
ّ
أن ب

حة. 
ّ
ي الحروب والنزاعات املسل املّتبعة ف

ى حياة   كبيرة للحفاظ عل
ً
ونبذل جهودا

إنســانّية،  ــة  معامل ــم  ه ونعامل األســرى 

ــة«. ي الدول املعاهــدات  ــى  إل  
ً
اســتنادا

اســتعدادهم  ــى  عل ــان  قري ــدى  وأب

ــود  ت ــة  ي دول ــة  جه ــة  أي ــى  عل ــاح  واالنفت

ــدف  به ــم  ــى مناطقه إل أن ترســل وفــود 

ــام بتحقيقــات  ــق والقي ــي الحقائ تق�ّس

ــق مــن اّدعــاءات  ة، ودعــا للتحّق
ّ
مســتقل

ــا. ه ب ــة والتأكــد مــن أكاذي ــة التركّي الدول

ــب  ــي، جــدد املكت ــب العراق مــن الجان

ــي  العراق ي  الشــيوع للحــزب  ــي  السيا�س

ــه  ت ــخ 14 شــباط إدان ــه بتاري ل ــان  ي ب ــي  ف

الســافر،  ــي  الترك للعــدوان  واســتنكاره 

بإيقــاف  ــة  التركي الحكومــة   
ً
ــا ب مطال

ــا  ه قوات وســحب  العســكرية  ــا  ه عمليات

ــه.  ــرام ســيادة العــراق وحرمــة أراضي واحت

ــا املســتنكرة  ه ــا بأعمال وقــال: »إن تركي

هذه تنتهك كل األعراف والقيم الدولية 

ــي وقت  ــن، ف ــن البلدي ي وعاقــات الجــوار ب

يتطلعــون  ــم  ه أن ــا  حكامه ــه  في ــي  يدع

ــي العــراق  ــى دعــم األمــن واالســتقرار ف إل

إقامــة  ــى  وإل خاصــة،  ــم  ي واالقل  
ً
عامــة

ــا«. وأضــاف  بلدن مــع  عاقــات متطــورة 

ــي  ــة وِف ــن، االتحادي »إن صمــت الحكومتي

ــة  ــي أي ــول ف ــرر وال مقب ــر مب ــم، غي ي اإلقل

ــق  ــا الرفــض املطل حــال، وإن مــن واجبهم

ــة أخــرى، بحــل  ــة دول ــا، أو أي ــام تركي لقي

ــا  ــى حســاب بلدن ــة عل ي مشــاكلها الداخل

ــع  تروي خــال  ومــن  واســتقراره،  ــه  وأمن

ومصــادرة  ســيادته  ــاك  ه ت وان ــه  مواطني

املســتقل«. ــي  الوطن قــراره 

الحــزب  ــب  13 وطال
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رمــز  ــم-  ه أبنائ ــان  برمل ــي  ف ــري  الحري

»العمــال  ــأن  ب ســيادتهم-  ــي  وحام

الديمقراطــي  واالتحــاد  ي  الكردســتان

ــرف  ي ــم  ل ولكــن  ــون،  ي إرهاب وقســد...« 

جفن أحٍد ممن كان بجانبه ومن راقت 

االحتفــاء  كان  وبينمــا  ــه!  صحبت ــه  ل

ــل املســن الكــردي  ت
ُ
 ق

ً
بالضيــف قائمــا

ــارد  ــدٍم ب ــن ب ــي عفري شــيخموس قاســم ف

ــد ميليشــياته وُحكــم بالســجن  ــى ي عل

ــور  ــي الدكت ــى األكاديم ــاث ســنوات عل ث

ــدو. عب ــي  فهم محمــد 

مــن  ــري  الحري يســمع  ــم  ل

ســوى  زعجــه، 
ُ
ت  

ً
كلمــة مســتضيفيه 

ــن،  عفري ــي  ف يجــري  مــا  ــى  عل ــٍق«  »قل

فوعدهم بالخير وإصاح األمور وأعلن 

 ENKS بخشيشه األول »ليفتح مجلس

ــب  ــن«، بينمــا ال مكت ــي عفري ــه ف مكتب

 هــو وشــركاؤه 
ً
ــا، متناســيا ه الئتافــه في

ــي مشــتركة  ــة تق�س ــرد قصــة لجن ـ
ُ
الك

ى أوضاع عفرين،  لوها للوقوف عل
ّ
شك

.
ً
شــهورا ــا  أنغامه ــى  عل رقصــوا  ــي  ت وال

ــج صــدره،   مــا يثل
ُ

ــف ــى الضي ــل تلق ب

آالف  وبعكــس  ــرام،  واحت ــر  تقدي مــن 

ــة األمــم  ــر لجن ــا تقري ه ــر- بمــا في التقاري

هــو  تتهمــه  ــي  ت ال املســتقلة-  املتحــدة 

ــا  تركي ــم  ه وراعي وميليشــياته  وشــلته 

ضــد  ــم  وجرائ حــرب  ــم  جرائ ــكاب  بارت

 ENKS ــل ــه - ممث ب ائ ــن ن اإلنســانية، أعل

ــي  ديموغراف ــر  ي تغي يوجــد  ال  الكــردي: 

وقعــت  ــي  ت ال التجــاوزات  ــن،  عفري ــي  ف

ــة  فردي تجــاوزات  ــي  ه ــن  ي ي املدن ــى  عل

ــه،  بعين أحــد  ضــد  ممنهجــة  وليســت 

ــن ومــا  ــر شــبر مــن عفري ال يمكــن تحري

ــي أعــزاز  ــا نفــس مــا يحصــل ف ه يحصــل في

ــى  ــاب، الســيما وهــو ينع ب ــس وال ل وجراب

ــي  الثنائ الكــردي   – الكــردي  الحــوار 

ــدة. عدي باشــتراطاٍت 

ــا  ي ــك  هي مــن  أحســن  ــّدك  ب شــو 

ــو عمشــة و شــقرا  ــق أب ــا صدي ــري، ي حري

العصــر؟! ــة  وحرامي واللصــوص 

ــح  ال يمكــن ألحــٍد أن يحجــب فضائ

ي مناطقنا  املوبقات والفساد املمنهج ف

ــن  ــرر للمجرمي ب ــي وي ــة، ومــن يحم املحتل

حــوار  أي  ــي  ف بشــريك  ــس  ي ل ــم  ه أفعال

ــرد املخلصــون  ـ
ُ
ــي، والك أو حــٍل سيا�س

ــم املشــروع والعــادل  ــون كفاحه يواصل

ــوا. أينمــا كان

شو بدك أحسن من هيك ... تتمة

ــة،  الوطني ــد  الفقي ــة  ل وعائ أنفســنا 

ــه  وأعضائ وكــوادره  الحــزب  ــادة  وقي

ــه،  ــه ورفاقــه وزمائ وأنصــاره وأصدقائ

وعمــوم  والفــداء،  النضــال  ــة  ن ومدي

ــي العــراق  ف ــاء كوردســتان واألحــرار  ن أب

ــم«. ل لعا وا

الســليمانية  ــد  ي موال مــن  ــد  الفقي

الشــخصية  نجــل  وهــو  1947م، 

املعروفــة  الكردســتانية  السياســية 

ــى  ــوري شــاويس، حاصــل عل ــة ن والراحل

ــة  ي ائ الكهرب الهندســة  ــي  ف ــوراه  الدكت

ــة  ه لجب  
ً
رئيســا ــح  وأصب ــا،  ي أملان مــن 

ــك  ــا وبعــد ذل ــي أوروب ــرد ف ـ
ُ
الطــاب الك

عــام  ــة  الكوردي باالنتفاضــة  التحــق 

ــرات  ــي فت 1979. شــغل مناصــب عــدة ف

مختلفــة، رئيــس حكومــة وبرملــان أربيــل 

ي عام  ــي مجلــس الحكــم العراق  ف
ً
وعضــوا

ــب  ائ ون ــي  العراق ــس  ي للرئ ــب  ائ 2004ون

ــة. عراقي حكومــات  لرؤســاء 

ــن  الدي ــي  مح بحــزن  عــزاه  كمــا 

ــدة  الوحـ حــزب  ســكرتير  ــي  آل شــيخ 

ســوريا  ــي  ف الكــردي  الديمقراطــي 

ــة،  الكردي باللغــة  ــة  برقي ــي  ف ــي(  )يكيت

ــور روژ كان شــخصية   إن الدكت
ً
ــا قائ

ــة معروفــة، ذي همــة  ثقافي سياســية 

 
ً
ــا عام  /50/ مــدار  ــى  وعل واســع،  وأفــٍق 

ناضل من أجل شــعبه الكردي وقضايا 

ــردد،  ــة واملســاواة دون ت الســلم والحري

ظــروف  هكــذا  ــي  ف ــه  ل رحي أن  الســيما 

ــه  ت ل لعائ خســارة  وخطــرة  حساســة 

ي الحرية. رد وطالب ـ
ُ
وحزبه ولعموم الك

ــي  ف ــرى  ث ال ــد  الفقي جثمــان  ُوري 

ــن  ــرة بيرمــام بمصيــف صــاح الدي مقب

ــل.  ي أرب قــرب 

خــال   
ً
ــا ن عل ــب  الكات وينجــر 

ــن للسياســات  ــق املبرري ــى فري ــه إل كتاب

ــي نفــذت بحــق املكــون  ت الشــوفينية ال

ــذي  ــق ال ــي ســوريا، هــذا الفري الكــردي ف

ــة ضــد  ــه الدول ب مــا قامــت  ــأن  ب يقــول 

الكرد إنما هو مجرد إجراءات احترازية 

ــدرء ذاك الخطــر املزعــوم  ــا ل ه ــّد من ال ب

 
ً
ووفقــا ــه...  ووحدت ــاد  ب ال أمــن  ــى  عل

ــا  ــي يتبعه ت ال ــة املريضــة  ي ــذه العقل ه ل

املتنكــرون لحقيقــة الوجــود الكــردي 

ــب  الكات ــن  يعل ســوريا،  ــي  ف ــي  التاريخ

وراء  مــن  ــي  الحقيق الهــدف  صراحــة 

ــذي  وال ــا  ن أيدي ــن  ي ب ــذي  ال هــذا  ــه  عمل

ــه  ــا يصف ــه م ــد ب ــا يزعــم، ليفن جــاء، وكم

الخطــاب  ــا  ه يتضمن ــي  ت ال ــب  باألكاذي

ــاد  ــى حقيقــة )اضطه الكــردي، أجــل حت

ــي  ف ــة  كذب ــت  ات ب ســوريا(،  ــي  ف األكــراد 

ــب. الكات منظــار 

 عــن أن الكاتــب خصــص 
ً
هــذا فضــا

ــاب  الكت هــذا  مــن  ــدة  عدي صفحــات 

ــي  ــي هــذا الوجــود الــذي يعــد ثان للطعــن ف

ــم  ــاد، وتقزي ب ــي ال ــي ف ــر مكــون قوم أكب

ــى حــد العــدم، أقــل  ي إل تعــداده الســكان

وهكــذا،  نســمة...  ــون  ي مل واحــد  مــن 

للوجــود  ــكاره  إن ــي  ف ــب  الكات يســتمر 

ــار  ــي ســوريا، واعتب ف ــل  الكــردي األصي

ــن  هــذا الوجــود مجــرد مشــكلة مهاجري

...
ّ
ــس إال ي ــي ســوريا ل ــد ف ــي العه ث حدي

منظومــة   
ً
مطــوال ــب  الكات ــاول  ن ت ي

بشــكل  ي  الكردســتان العمــال  حــزب 

الديمقراطــي  االتحــاد  وحــزب  عــام، 

والسياســية  ــة  اإلداري واملؤسســات 

بشــكل  ــه  عن املنبثقــة  والعســكرية 

شــديد  بتحامــل  ــاول  ن ت وي خــاص، 

دورهــا خــال ســنوات األزمــة الســورية، 

ــد بسياســاتها  ــي التندي  ف
ً
ــرا ي ــغ كث ويبال

بأخطــر  ــا  ه ينعت ــي  ت ال ا  وممارســاته

امــات... واالته النعــوت 

األســف  مــع  ــاب،  الكت ينجــح  ــم  ل

ــد مــن شــأنه  ــي طــرح أّي جدي الشــديد، ف

ــج  ــي مســؤول ينت ــد لحــوار وطن أن يمه

ــم  باملظال يقــّر  ــي  واقع خطــاب  ــه  عن

ــي  ت ال الشــوفينية  والسياســات 

بشــكل  الكــردي  الوجــود  اســتهدفت 

منظــم ومــدروس... أعــاد نفــس الخطــاب 

واملحــرض  الكــرد،  ــى  عل املتحامــل 

ضدهم، واملبرر للسياسات العنصرية 

ــل  ب ال  ــم،  بحقه ــزال  والت طبقــت  ــي  ت ال

ــب  الكات ــا، فظــل  ه من ــد  باملزي ــب  املطال

ــذي روج  ــي ال أســير املنطــق األيديولوج

ــه...((. انطاقت ــذ  من البعــث  حــزب  ــه  ل

ــن،  ي جدول شــمدين  مقــال  تضمــن 

ــات أوردهــا الگاطــع  ــح بيان األول تصحي

ــة  ـــ/38/ قري ل ــة الســكانية  التركيب عــن 

ــي  ــل تمــر- الحســكة، والثان ــة ت ــي ناحي ف

ــي  ف ــة  قري  /47/ عــن  ــات  بيان ــح  تصحي

ــة(-  ي )القحطان ي  تربســبي ــة  ناحي

الحســكة اعتبرهــا الگاطــع قــرى عربية.

هــذا  »إن  ــى  إل شــمدين  ــص  وخل

ــيء  ــى �س التشــويه املتعمــد، إن دل عل

ــب  ــى مــدى إصــرار الكات ــدل عل فإنمــا ي

 
ً
وفقــا ــة،  وهمي دراســة  ــل  تفصي ــى  عل

للوجــود  الناكــر  موقفــه  ملقاســات 

ــه  إمعان مــدى  ــى  عل ــدل  وي الكــردي، 

ــة  بغي ــع  والوقائ ــق  الحقائ ــف  ي تزي ــي  ف

قــام  ــه  أجل مــن  ــذي  ال الهــدف  ــق  تحقي

بتنظم هذه البيانات، أال وهو التقليل 

ــح  الكــرد لصال مــن عــدد  ــة وســيلة  أي ب

ي، ويدل كذلك  زيادة عدد املكون العرب

القــراء  بعقــول  اســتهتاره  مــدى  ــى  عل

ــب يجــاور   كيــف لكات
ّ
واســتغبائهم، وإال

، ويقــدم 
ً
ــا ــم يومي ــش معه الكــرد ويتعاي

ــي شــؤونهم، وفــوق كل   ف
ً
ــا نفســه باحث

أجــل  مــن  النضــال  ــي  يدع وذاك  هــذا 

ــة تتســع  ــاء ســورية حــرة وديمقراطي ن ب

ــذا  ــز، أن يتجــرأ به للجميــع مــن دون تميي

ى تشويه هكذا قضية  الشكل الفج عل

تكــون  ــا  ه أن ــرض  يفت هامــة وحساســة، 

ــة الكــرد  ــل أن تكــون قضي ــه قب قضيت

ى كل هذا  ي ذلك عل  ف
ً
أنفسهم، معتمدا

املفبركــة،  ــات  البيان مــن  ــل  الهائ الكــم 

النســبة  ــذه  ه ب ــر  األخي ــي  ف ليخــرج 

املكــون  بحجــم  ملكــون  املمســوخة 

ــوا بقعــة مــن هــذا  ــذي التخل الكــردي ال

ــا وجــود للكــرد  ه  وفي
ّ
ــر، إال ي الوطــن الكب

ذاك«. أو  الشــكل  ــذا  ه ب

كتاب )أكراد سوريا( ... تتمة

الفقيد روژ شاويس  ... تتمة
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ــا  ه ــى أحــد مــدى تدخــل دول بعين  عل
ً
ــا ــم يعــد خافي ل

 
ً
أطــر ســورية معارضــة، خاصــة ــي تشــكيل وقــرارات  ف

ي 2011م،  ــى لانتفاضــة الســورية ف ــام األول ــا منــذ األي تركي

الســوري  ــاف  ت االئ تشــكيل  ــي  ف األســاس  ودورهــا  ــل  ب

واختيار هيئاته وشخوصه عبر تحالف حزب العدالة 

ــي  ــت الترك ــة املي ــع اإلخــوان املســلمين وهيمن ــة م والتنمي

ــى قــرارات وتوجهــات االئتــاف ومختلــف امليليشــيات  عل

ــي واندمــاج هــذا اإلطــار  ــرى تماه ــك ن ــه؛ لذل املرتبطــة ب

ــدات  ــك التشــكيات املتطرفــة مــع سياســات وأجن ل وت

ــى طــول املســار ضــد قــوات ســوريا  أنقــرة، والعــداء عل

ي سوريا،  ي شمال وشرق الديمقراطية واإلدارة الذاتية ف

ــي  ــرد ودورهــم ف ـ
ُ
ــى وجــه الخصــوص ضــد وجــود الك وعل

ســوريا.

ــس  ي رئ ــري  الحري نصــر  وأنشــطة  تحــرك  ــي  أت ي

ــا،  ه ت وحماي ــا  تركي ــات  ه وتوجي إيقــاع  وفــق  ــاف  ت االئ

ى بمناطــق »درع الفــرات، غصــن  ــى مــا تســم ــه إل وزيارات

االســتخبارات  مــن  ومرســومة  مضبوطــة  ــون«  ت الزي

َعن عليه وُيطرد بالصرامي 
ْ
ل  وسُي

ّ
التركية وحمايتها، إال

ــي عــدة  ــه ف ــاك، مثلمــا حصــل ل ــل الســوريين هن مــن قب

مناســبات.

ــى  ــي العــدوان عل ــا ف ــري وشــلته شــاركوا تركي الحري

ي« واســتباحتها، وال  ــه، كــري ســب ي ــن، ســري كان »عفري

ــي  ــر الديموغراف ي ــى التغي ــررون ويغطــون عل ب ــون ي يزال

ــادي  أي ــى  عل ــا  ه في ــة  املرتكب ــم  والجرائ ــاكات  ه ت واالن

ــم، وينكــرون حقــوق ووجــود  ه امليليشــيات املرتبطــة ب

ــم. ــى أرضه ــي عل ــرد التاريخ ـ
ُ
الك

قــرار  ــك  يمل وال  ــه  ل وزن  ال  ــذي  ال ــري  الحري هــذا 

ــي  ــى مســتوى سيا�س ــى أعل ــاوة عل ســتقبل بحف
ُ
نفســه، ا

العــراق،  كردســتان  ــي  ف ــي  وإعام ــي  وبرملان ــي  وحكوم

ســقف  كان  بينمــا   ،
ً
ــا يوم ــا  ه ب ــم  يحل يكــن  ــم  ل ــارٍة  بزي

لقاءاته السابقة ينحصر مع وزير أو مبعوٍث خاص أو 

اســتخبارات. ــط  ضاب

ــر الشــامخة،  ي ــرد، هول ـ
ُ
ــار الك ــر دي ــي عق ــّرة، ف ــذه امل ه

« برفقــة 
ً
ــكا ــي مل ــق الخطــوة يم�س ــوزه »واث  ب

ً
ــر رافعــا تمخت

ــرد  ـ
ُ
ــي الذقــون« مــن ك ــي الكــروش ومنعم فــٍر »مندلق نَّ

ــك املناطــق »محــررة«  ــوش أن تل ســوريا، ليصــّرح دون رت

ــرد باإلرهــاب، وليــدق  ـ
ُ
 مــن حــركات الك

ً
ــرا  كبي

ً
ــم جــزءا ه ت وي

ــا، وليقــول: نحــن متفقــون مــع  ــن أطرافه ي األســافين ب

ــى كــذا وكــذا وكــذا...! دون  ــم عل ي ــس ENKS واإلقل مجل

الشــهداء  أرواح  ــزت  اهت ــد  بالتأكي أحــد!...  مــن  ــٍي  نف

نطــق  عندمــا  ــن  الخالدي ــرد  ـ
ُ
الك والقــادة 

ك أحسن من هيك؟!
ّ
شو بد

كتاب )أكراد سوريا( لـ »مهند الگاطع«... تشويه متعمد وتزييف للحقائق والوقائع
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ــى -2020م  ــل الطبعــة األول صــدر عــن دار قنادي

ــخ-  ــوان )أكــراد ســورية/ التاري ــاب تحــت عن مــن كت

ــد الگاطــع،  ــة- السياســة( ملؤلفــه مهن الديموغرافي

ــي،  تاريخ )مدخــل  ــواب  أب أربعــة  ــى  عل ــوزع  ت ي ــذي  ال

تطــور  ــث،  الحدي العصــر  ــي  ف ــة  القومي الحركــة 

ــي ســورية/ 1946- 2018، منظومــة  ــة ف الحركــة الكردي

عــن   
ً
فضــا  ،)2018  -1978 ي/  الكردســتان العمــال 

)املقدمــة، والخاصــة، واملاحــق والئحــة املصــادر(.

مقــال  ــر  عب ــي شــمدين  ــب عل الكات ــاول  ن ت وقــد 

أجــوف«  ومضمــون  اق،  ــرَّ ب ــوان  »عن مســتفيض 

ــاب  الكت ــي  ف جــاء  مــا  ــي  علم ــٍج  ومنه ــن  رصي ــٍم  وبقل

مؤلفــه  ــا  ه ارتكب مغالطــات  ــى  عل ــرد  وال بالنقــد 

ــن  ــق املبرري ــى فري ــه إل  خــال كتاب
ً
ــا ن ــذي »ينجــر عل ال

ــي نفــذت بحــق املكــون  ت للسياســات الشــوفينية ال

ســوريا«. ــي  ف الكــردي 

ــه شــمدين وباختصــار حــول  وإذ نقتبــس ممــا قال

ــه: ــب وكتاب الكات

ــن ســبقوه،  ــره مــن الذي ــب كغي ))لقــد ظــل الكات

ــي تتنكــر للوجــود الكــردي  ت ــة ال ي ــك العقل ل أســير ت

مــن  ــج  منه ــى  إل يلجــأ  ــب  الكات بتشــويهه...  وتقــوم 

ــى  ــن ينفــون الوجــود الكــردي عل ســبقوه مــن الذي

ــى دوامة األوهام  ــق الكاتــب، إل ــة... ينزل أرضــه التاريخي

ي فبركتها الجهات الشوفينية بمهارة  واألضاليل الت

ــي ســوريا،  وإتقــان حــول حقيقــة الوجــود الكــردي ف

ــاره   مــن خــال اعتب
ّ
ــى هــذا الوجــود إال ــي ال تنظــر إل والت

ــك الجهــات، عــن  ــة نتجــت، حســب زعــم تل ــة طارئ حال

ــة مــن الهجــرات... ي 15 موجــات متتال

ي   وف
ً
رد عموما ـ

ُ
انتشر خبر رحيله بسرعٍة بين الك

ــه  ــا كان ل ــة، مل ــة والعاملي ي عمــوم وســائل االعــام املحل

ــه بمراســم مهيبــة  ــّيع جثمان
ُ

ــٍة مرموقــة، إذ ش مــن مكان

ــر، وســط حــزن الحضــور الــذي تقدمــه  ي ــي مدينــة هول ف

ــي وداع  ــرة ف  مؤث
ً
ــى كلمــة ــي وألق الرئيــس مســعود بارزان

ــه وجــه رســالة مواســاة بوفــاة  ــق عمــره، الســيما أن رفي

ــا: ه الراحــل، جــاء في

ــوم 15/ شــباط/  ي ــاح ال ــغ رحــل صب ال »بأســف ب

لشــعبنا  ــي  الوطن واملناضــل  الپێشــمهرگه   ،2021

الديمقراطــي  للحــزب  ــي  السيا�س ــب  املكت وعضــو 

ــوري شــاويس بوعكــة  ــور روز ن ي الدكت الكوردســتان

ــل. ي ــة أرب ن ــي مدي ــة ف صحي

املناضــل  ــك  ذل روز  ــور  الدكت كان  لقــد 

ــه بأحســن  ــذي أدى واجب ــر ال ي والپێشــمهرگه الكب

شــعبنا  نضــال  مــن  مختلفــة  مراحــل  ــي  ف وجــه 

ــة  ــي مرحل ف ي،  الكوردســتان الديمقراطــي  والحــزب 

ــون واإلدارة  ــة ســيادة القان ــل أو مرحل نضــال الجب

ــة الدســتور  ــي مرحل  ف
ً
واإلعمــار لكوردســتان، وأيضــا

ــي  السيا�س ــد والعمــل  الجدي العــراق  ــاء  ن ب وإعــادة 

كان  كمــا  اإلرهــاب.  ضــد  والحــرب  ــي  والدبلوما�س

شــعب  وأهــداف  ــادئ  مب عــن   
ً
شــجاعا مدافعــا 

حمــاس. ــكل  ب ــه  واجبات وأدى  كوردســتان، 

 
ً
ــا جميعــا ن ــر ل ي ــور روز مصــاب كب ــل الدكت رحي

والحــزب  كوردســتان  لشــعب  ــرة  ي كب وخســارة 

ي. الكوردســتان الديمقراطــي 

نعــّزي  ــم  ي األل املصــاب  ــذا  ه 15 ب


