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عشر سنوات من اإلجرام والكراهية... للسوريني دورٌ أساس يف إجياد حلٍّ سياسي

األزمــة  مــن  ســنواٍت  عشــر  خــال 

الفســاد  انتشــر  ــة،  املركب الســورية 

ــاد  ب ال ــي  ف واإلجــرام  ــة  واللصوصي

مشــاعر  ــي  تنام ــى  عل  
ً
عــاوة بكثافــة، 

ــف  مختل ــن  ي ب ــة  والكراهي الحقــد 

عــدا  الســورية،  ــات  واملكون ــف  الطوائ

والعاهــات  والفقــر  د  والتشــرُّ الدمــار 

ــة  املتزمت واملعتقــدات  ــة  االجتماعي

 
ٌ
وفقدان مئات األلوف من األحبة؛ كارثة

 ،
ً
 وشــعبا

ً
ــة ــى ســوريا دول ــت عل

ّ
ــرى حل كب

ــة  االحتجاجي ــا  ه حركت ُهزمــت  أن  بعــد 

ــف  والعن العنــف  ــب  بتكال الســلمية، 

أنيابهمــا  ــن  ي ب فوقــع  ــا،  ه ي عل املضــاد 

القمــع  ضــد  انتفــض  ــذي  ال الشــعب 

ــه. ــه وكرامت  بحريت
ً
ــا ب واالســتبداد، مطال

مــن  مذهــوٌل  الســوري  الشــعب 

ــن تحــت وطــأة األوجــاع  ئ ــة، ي هــول الكارث

ــدة،  ــٍة جدي ــٌق ومترقــٌب ملرحل ــي، قل واملآ�س

ــات  ألن بلدهــم املجــزأ بحكــم الواقــع ب

التدهــور  بســبب  ــار،  ي االنه ــة  ــى عتب عل

الشــديد،  ــي  واالجتماع االقتصــادي 

ــف أوهامــه وتشــبثه  ــت النظــام خل وتعنُّ

ي- العسكري وباالستقواء  بخياره األمن

وميليشــيات  وروســيا  ــران  إي مــن  ــكل  ب

ميليشــيات  وتمــّدد  بهمــا،  مرتبطــة 

ــان  ه وارت القاعــدة  وشــبكات  ــة  ي إرهاب

ــي  الســوري- اإلخوان املعارضــة  ــاف  ت ائ

 
ً
إضافــة وغيرهــا،  ــا  2 لتركي

رفٌض قاطع للتدخالت التركية يف املنطقة
ــة  ــدورة العادي ــه أمــام ال ــي كلمــٍة ل ف

ــة،  ــدول العربي /155/ ملجلــس جامعــة ال

ــر  ــخ 3 مــارس/آذار 2021م، قــال وزي بتاري

شــكري:  ســامح  املصــري  ــة  الخارجي

ــي  ــوزاري الثان ــا خــال االجتمــاع ال »أكدن

بمتابعــة  ــة  املعني ــة  ي العرب ــة  للجن

ــاح  ــذي عقــد صب ــة ال التدخــات التركي

ــا القاطــع الســتمرار  ــى رفضن ــوم، عل ي ال

ــي  ت ــي املنطقــة، وال ــة ف التدخــات التركي

عســكرية  قــوات  وجــود  ــى  عل تنطــوي 

ــة شــقيقة،  ــى أراض دول عربي ــة عل تركي

ــؤد  ت ــم  ل السياســات  هــذه  أن  وال شــك 

االســتقطاب  حــدة  ــق  لتعمي ســوى 

الخافــات«. 2 وإذكاء 

عفرين حتت االحتالل: قرى حتت االنتهاكات، /161/ ضحايا شهداء ومغدورين مدنيني، فوضى وفلتان واعتقاالت، ال إحياٌء للمناسبات
ــال  ــى االحت ــة أعــواٍم عل مضــت ثاث

ملنطقــة  2018م،  آذار   18 ــي  ف ــي  الترك

مــا  ميليشــيات  بمشــاركة  ــن،  عفري

الســوري  ــي  الوطن ــش  )الجي ـــ  ب ى  تســم

ــاف الســوري-  ت والحــّر( املرتبطــة باالئ

ــاوى »اإلمــام  ــي، وبغطــاٍء مــن فت اإلخوان

مســلمين  »علمــاء  و  ــب«  الخطي

اإلســامي  ــس  »املجل و  ــن«  متطرفي

ــزال  ت وال  اســتنبول«...  الســوري- 

ــم املختلفــة  ــكاب الجرائ ــاكات وارت ه ت االن

مســتمرة، بخطــى ممنهجــة وسياســات 

ــدة ومطامــع  ــة جدي ي ــة – عثمان عنصري

ــا  ه عنوان ــا،  وحكامه ألنقــرة  توســعية 

ــع  ــي، بمن ــر ديمغراف ي ــذ تغي ــرز تنفي األب

مــن  ــم  ه من ــف  أل  /200/ ــي  حوال عــودة 

الســوري،  والداخــل  ــزوح  ن ال مناطــق 

ــة  ي العدائ باألعمــال   
ً
قســرا ــن  املهجري

ــك  ئ ــاء الغــزو، عــدا أول ن 8 أث

بعد/10/ سنوات، تكتسي العدالة للسوريني أمهية أكرب من أي وقت مضى 
ــخ  بتاري منشــور  ــا،  ه ل ــر  تقري ــي  ف

ــت منظمــة العفــو  12 آذار 2021م، قال

الســنوية  الذكــرى  بمناســبة  ــة  ي الدول

ي 15 مارس/ العاشرة لألزمة السورية ف

آذار: »آن األوان كي يتغلب مجلس األمن 

ى الشــلل الذي  التابع لألمم املتحدة عل

ــه بســبب اســتخدام حــق النقــض  ي يعان

إجــراء  باتجــاه  يدفــع  ــي  وك ــو(،  )الفيت

املســتمرة  ــاكات  ه ت االن ــى  عل املســاءلة 

هــذه  ــي  مرتكب محاســبة  لضمــان 

ــم«. الجرائ

ــدء االحتجاجــات  ــذ ب ــه »من ــت أن ن ّي وب

ــي دمشــق عــام 2011، عّرضــت  الســلمية ف

الســورية  4 الحكومــة 
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ــس  ومجل املتحــدة  األمــم  عجــز  ــى  إل

ــي  ــي عــن الســير بحــّلٍ سيا�س األمــن الدول

ــي وقــٍت تســتمر فيــه  لألزمــة الســورية، ف

ــى  ــة عل ــة واإلقليمي ي الصراعــات الدول

ال  ــدات  أجن ــه  في ســاق 
ُ
وت ســوريا  ــي  وف

ــا. ــى مصلحــة بلدن إل ــٍة  تمــت بصل

مواقــف  طلقــت 
ُ
وأ أحــداث  وقعــت 

ــدات  أجن وُوضعــت  منصــات  وأنشــئت 

ــي  قطب ــت  جعل ــات،  رهان وُحبكــت 

للقــرار  ــن  فاقدي واملعارضــة  النظــام 

ــي يمكــن  ــة الت ــة الصائب املســتقل والرؤي

ــه.  ألزمت
ً
حــدا وتضــع  ــد  ل الب تخــدم  أن 

االنتصــار  يتوهــم  مــن  ــاك  هن

ــة  ــار النظــام - الدول ي ــى انه بالرهــان عل

ــن النظــام  ــا أعل ، مثلم
ً
ــا  وأمني

ً
ــا اقتصادي

ــى  عل الســيطرة  باســتعادة  ــه  انتصارات

وخطــط  بدعــٍم  شاســعة،  مناطــق 

مــن مجتمعــات  بعــد خلوهــا  روســية، 

ــي حــل األزمــة وإعــادة  ســاهم ف
ُ
ــة ت ي محل

ــرة؛  ي كب ــزوح  ن حــركات  ــر  إث ــاء،  البن

وهمــا  بالواقــع،  يعترفــان  ال  الطرفــان 

.
ً
ــا ي فعل مهزومــان 

يغــوص  أن  هــو  ــم  القائ الخطــر 

ــل،  قب ذي  مــن  ــر  أكث ــه  أزمات ــي  ف ــد  ل الب

حيث هناك إصراٌر من قوى االستبداد 

ــى تســويق خطــاب الحقــد  واإلرهــاب عل

عــرى  وتســخين  واالنتقــام  ــة  والكراهي

ــي  واإليديولوج ــي  الطائف الصــراع 

ــة. ــت، وتســعير انتمــاءات ال وطني املقي

ــج  ينت ــم  ل جــرى،  مــا  كل  بعــد 

أو   
ً
فكــرا عــد  َب الســوري  ــا  مجتمعن

مــن  الخــروج  ســبيل  لرســم   
ً
ــرا تفكي

ــة  الدول ــاء  ن ب نحــو  واالنطــاق  ــه  محنت

ــي ظــل غيــاب حوار  ــة، ف الوطنيــة الحديث

ــور  ل ــي، وعــدم تب ســوري- ســوري حقيق

ــد  ــى الصعي ــة عل قــوى سياســية فاعل

ــي ديمقراطــي  ــا مركــز وطن ه ــي، ل الوطن

 
ً
شــاما  

ً
ــا خطاب ــى  يتبن جامــع  ســوري 

ــف  ــح وإرادات مختل ــى مصال  إل
ً
مرتكــزا

الســورية. ــات  املكون

القــوى  مواقــف  ــد  صعي ــى  وعل

ــت  ــي الشــأن الســوري، الزال ــة ف الفاعل

ــران متمســكتان بنفوذهمــا  ــا وإي تركي

ــي  ف لهمــا  ــة  ي املوال ــة  ي املحل وبالقــوى 

ي لفرض أجنداتهما، إذ تستغان  السع

واالنقســام  ــة  ي الدول الصراعــات 

ــر سياســاتهما،  ــي تمري الســوري الحــاد ف

ى نهاية ما يمكن  بينما روسيا وصلت إل

ي مسار أستانه،  أن تعقد من صفقات ف

ــر  ــس أزمــة النظــام عب ــي تحــاول تنفي وه

التوافق مع دوٍل عربية، أما أمريكا فا 

تزال اإلدارة الجديدة قيد اإلحجام عن 

مــا بخصــوص ســوريا،  ــادرٍة  مب إطــاق 

ــدة مــن التوافــق مــع روســيا،  ــي بعي وه

ٍة مــا. ــى تســوي ــن رئيســيين، عل ّي كاعب

ــى للســوريين دورهــم األســاس،  يبق

وتأســيس  ــة  الكراهي خطــاب  ــذ  ب ن ــي  ف

وسياســة  ديمقراطــي  ي  إنســان خطــاب 

ــى  وعل ــة،  عصري ــة  حضاري ــة  وطني

ــه  ــات رغبت ب ــده زمــام األمــور وإلث ي مــن ب

ــده  ل ــي إيجــاد حــّلٍ ألزمــة ب ــة ف الحقيقي

ــاكات  ه ت االن وقــف  ــى  إل  
ً
أوال ــادرة  املب

ــح  وفت اإلنســانية  األوضــاع  وتحســين 

ــن  ي املعتقل عــن  واإلفــراج  ــر  املعاب

ــرأي والكشــف  السياســيين وســجناء ال

ــن وفــك الحصــار  ــر املفقودي عــن مصي

ــن  ــن أي منطقــٍة مســتهدفة والكــف ع ع

ــاوات. اإلت فــرض 

ضــرورة  ــاك  هن أخــرى  ــٍة  جه ومــن 

الســوري –  الحــوار  ــل  لتفعي قصــوى 

املعارضــة  ــة  هيكل وإعــادة  الســوري 

ــا  تركي نفــوذ  عــن   
ً
ــدا بعي الســورية 

ــم اإلخــوان املســلمين، بمشــاركة  وتنظي

ــذي  ال ــة  الديمقراطي ســوريا  ــس  مجل

واســعة،  ــة  وطني منصــة  يشــكل 

ــاء،  ّن ــي ب ــل دوٍر عرب ــوازي مــع تفعي ت ال ب

املتحــدة  األمــم  مهمــة  لتســهيل  ــك  وذل

إيجــاد  ــي  ف بيدرســون  ــر  غي ــا  ه ومبعوث

ــي /2254/  حــّلٍ وفــق مجلــس األمــن الدول

ــه. ي عل املجمــع 

عرش سنوات من اإلجرام ... تتمة

املصــورة خــال مؤتمــر  ــه  كلمت ــي  ف

بروكســل الخامــس حــول ســوريا »دعــم 

ــذي  ال واملنطقــة«  ســوريا  مســتقبل 

ــاء  ــوم الثاث ــي ي ــي ف مــه االتحــاد األوروب
َّ
نظ

ــن العــام لألمــم  30 آذار 2021م، قــال األمي

ــد  املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إن العدي

ــن الحــرب،  ــد م ــد عق ــن الســوريين، بع م

املجتمــع  ــة  ي إمكان ــي  ف الثقــة  فقــدوا 

ــي صياغــة مســار  ــي بمســاعدتهم ف الدول

د 
ّ
متفــق عليــه للخــروج مــن الصراع. وأك

ــى  ــن عل ــا قادري ن ــا مــا زل ن أن ــع ب ــه »مقتن أن

ــة األطــراف الســورية«. ــك، بمعي فعــل ذل

ــدول املانحــة  ــن العــام ال ودعــا األمي

ــة االحتياجــات  ــي تلبي ــى »املســاعدة ف إل

ــة  ي املال ــا  ه التزامات ــف  وتكثي ــدة  املتزاي

ســوريا  ــي  ف ــاس  ن ال تجــاه  واإلنســانية 

ــي  املال العــبء  ــف  تخفي ــي  ف واملســاعدة 

ــي تســتضيف  ت ــدان ال ل ــر عــن الب ي الكب

ــن«. ي لاجئ ا

ــا  ــا ســنعمل ب ن ــن العــام إن وقــال األمي

ــى تســوية  ــي ســعينا للتوصــل إل هــوادة ف

قــرار  مــع  تماشــيا  ــة  تفاوضي سياســية 

مجلس األمن 2254، مؤكدا أن »الحرب 

ي سوريا ليست حرب سوريا فحسب.  ف

ــزال  ــي ال ت ــة الت ل ــاة الهائ وإنهاؤهــا، واملعان

ــة«. ــي مســؤوليتنا الجماعي تســببها، ه

املصدر: أخبار األمم املتحدة.

غوترييش: احلرب يف سوريا ليست حرب سوريا فحسب - وإهناؤها مسؤولية مجاعية

: »عشــرة أعــوام مــرت، 
ً
ــا ــع قائ اب وت

ــي  ف ــدور  ت الســورية  األزمــة  ــت  زال وال 

الســوري  والشــعب  مفرغــة،  حلقــة 

ــق  ــا أي أف ــن ب ــع الثم ــن يدف ــو م وحــده ه

املســتقبل  ــي  ف التفــاؤل  ــى  عل يحمــل 

ــي هــذا إن  ــب، وأقــول مــن موقع القري

ــة  ي العرب ــة  الحاضن ــى  إل ا  ســوري عــودة 

أمــر  ــو  ه ل ومســتقرة  ــة  فاعل ــة  كدول

ــي  ــة األمــن القوم ــوي مــن أجــل صيان حي

ــر  ــرض أن تظه ــك يفت ــي، إال أن ذل العرب

ي إرادة للتوجه نحو  سوريا بشكل عمل

ــرارات  ــى ق ــي املؤســس عل الحــل السيا�س

ــس األمــن، فاســتيعاب املعارضــة  مجل

الوطنية من شأنه تخفيف حدة النزاع 

ــي تخــرج ســوريا مــن  ــق لك وتعبيــد الطري

ــر  ب ــى  إل املســتمرة  الحــرب  ــك  ل ت ــون  أت

األمان، إذ أن وجود سوريا موحدة آمنة 

املشــرق  مــن  يجعــل  ومســتقرة  ــة  قوي

ــح  ــة األول للمصال ــي خــط الحماي العرب

ــي  ــم فــإن الحل السيا�س العربيــة، ومــن ث

ــع إخــراج  ــدم م  بق
ً
ــا ــي أن يســير قدم ينبغ

ــع  جمي مــن  ــة  األجنبي القــوات  ــع  جمي

ــا  ه مقدمت ــي  وف الســورية،  ــي  األرا�س

ــدؤوب مــن  ــي، والعمــل ال ــال الترك االحت

ــي  ت ــة ال ي أجــل دحــر التنظيمــات اإلرهاب

ــا ليحــرق األخضر واليابس،  ه امتــد لهيب

ي جميع  ي سوريا وحدها، ولكن ف ليس ف

املنطقــة«. أرجــاء 

ــي ســياق  ــي املوقــف املصــري ف أت وي

ــدور  ل رافــض  ــي  عرب موقــف  ــور  ل تب

ــي  ف ــب  ي املري ــا أردوغــان- باهشــتل تركي

ــة  إيديولوجي ــى  إل واملســتند  املنطقــة، 

ــة مزدوجــة ومتشــددة،  ــة – قومي ديني

اإلســام  ــارات  ي ت يســتغل  ــذي  وال

اإلخــوان  ــم  تنظي أبرزهــا  ــي،  السيا�س

ــات مرتبطــة؛  ي أقل املســلمين وحــركات 

التوســعية. ــا  مطامعه ــى  عل  
ً
وردا

رفٌض قاطع للتدخالت ... تتمة



3الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 328 /  آذار  2021 م - 2633ك قضايا وطنية

بيدرسون: الصراع السوري من بني الصراعات األكثر تدوياًل ولن حيل دون دبلوماسية دولية بّناءة

للصــراع  العاشــرة  الذكــرى  ــي  ف

 مدة الحرب 
ً
السوري الذي دام »تقريبا

ى والحرب العاملية الثانية  العاملية األول

ــي الخــاص  ــوث األمم « بحســب املبع
ً
ــا مع

ى سوريا غير بيدرسون، عقد مجلس  إل

ي 15   حول سوريا ف
ً
ي جلسة األمن الدول

آذار 2021م.

عشــر  ــل  قب ــه  إن بيدرســون  قــال 

ــم قمــع املظاهــرات الشــعبية  ســنوات، ت

ســوريا  ــت  فدخل بعنــف،  الســلمية 

ــي دوامــة الصــراع املســلح. ومــع مــرور  ف

ــدان  ل الب مــن  ــد  العدي جــاء  الوقــت، 

ــم  العال أنحــاء  ــع  جمي مــن  ــن  ي ل واملقات

بآخــر،  أو  بشــكل  ــال  للقت ســوريا  ــى  إل

ــن  ي العادي »الســوريين  أن  ــى  إل  
ً
مشــيرا

ــم  ــان أنه ــي بعــض األحي قــد يشــعرون ف

ــي ال  ــي صــراع عالم  محاصــرون ف
ً
ــا جميع

ــه«. ل ــة  اي نه

وقال إن معظم األطفال الســوريين 

ــر  ــدون حــرب. إذ خب  ب
ً
ــا ــم يعيشــوا يوم ل

ــاة دون طعــام أو دواء أو  ــرون الحي ي الكث

ــم احتجازهــم أو تجنيدهــم  ــم، أو ت ي تعل

ــوا. ل ــم جرحــوا أو قت أو أنه

»ســتصبح املأســاة الســورية واحــدة 

ــث -  ــخ الحدي ــك فصــول التاري مــن أحل

ــا  ــر ضحاي ــن أكب ي الشــعب الســوري مــن ب

هــذا القــرن«.

ــا  حي القاتمــة،  الذكــرى  هــذه  ــي  ف

ــا  الضحاي ذكــرى  الخــاص  املبعــوث 

وصمودهــم  الســوريين  ــاة  ومعان

ال  ــي  ت ال ــات  واإلهان العنــف  وجــه  ــي  ف

ــع  ــا جمي ــي واجهه ت يمكــن تصورهــا وال

ــع   ونســاًء، مــن جمي
ً
الســوريين - رجــاال

ــى مــدى عشــر  ــات - عل املناطــق والخلفي

ــة. ل طوي ســنوات 

أهوال ال توصف

ــرح  ُج الخــاص،  املبعــوث  وبحســب 

ــكل  ب ــوا  ل وقت وشــوهوا  الســوريون 

ــه  إن ــى  حت  – ــا  ه تخيل يمكــن  طريقــة 

جائحــة  ــوا  وواجه ــم.  ه جثث ــس  ي تدن ــم  ت

ــر. ــك ومدم ــي منه ــد-19 بنظــام صح كوفي

وأســواقهم  ــم  ه منازل شــهدوا 

ــم  ومستشــفياتهم ومدارســهم ومرافقه

تتعــرض للدمــار بفعــل الغــارات الجوية 

ــخ  ــران الصواري ي ــل املتفجــرة ون والبرامي

الناســفة. ــوات  والعب ــاون  ه ال ــف  وقذائ

األســلحة  أهــوال  ــوا  وتحمل

توصــف. ال  ــي  ت ال ــة  الكيماوي

املســاعدة  مــن  ُحرمــوا  وقــد 

تحــت  عاشــوا   
ً
ــا وأحيان اإلنســانية، 

ــاة الســكان  ــث جــّوع الجن الحصــار حي

.
ً
ا عمــد

لحقــوق  ــاكات  ه ت ان ــوا  واجه كمــا 

ــي  ومنهج ــل  هائ نطــاق  ــى  عل اإلنســان 

ــا  ه ل حصــر  ال  ــاكات  ه ت ان ــوا  وتحمل

ــي. الدول ي  اإلنســان ــون  للقان

ــدرج 
ُ
ت ــة  ي ــر منظمــة إرهاب ورأوا أكب

الذاكــرة  ــي  ف األمــن  ــس  مجل قائمــة  ــي  ف

ــث بادهــم -  ل ــى ث ي عل ــة تســتول ث الحدي

ي مجموعة عنيفة ومتطرفة لدرجة  وه

ــات  والفتي النســاء  اســتعبدت  ــا  ه أن

األســواق. ــي  ف ــن  ه وباعت

الســوريات  النســاء  واجهــت  فيمــا 

ــن  ــزاع - م ن ال ــط ب ــي املرتب ــف الجن�س العن

ــزواج  ــادة حــاالت ال ــع األطــراف - وزي جمي

والقســري. املبكــر 

ي منقسم مجتمع دول

ــي غضــون ذلــك، قــال بيدرســون إن  ف

»املســؤولين  أن  ياحظــون  الســوريين 

ــم ضــد  ــى الجرائ ــى إل عــن أفعــال قــد ترق

ــم الحــرب يتمتعــون  اإلنســانية أو جرائ

ــة«. ــة شــبه كامل بحصان

ــن  العادي الســوريين  ــى أن  إل وأشــار 

ــرؤى  ال ــن  ي ب وســط  حــل  أي  ــروا  ي ــم  ل

يشــهدوا  ــم  ول املتعارضــة،  السياســية 

ــن  ي ب ــات  املحادث ــي  ف ــي  حقيق تقــدم  أي 

ــن تلك  ي الحكومــة واملعارضــة للتوفيــق ب

ــرؤى. ال

أن  الســوريين  ــع  جمي رأى  »لقــد 

ومحاصــر  منقســم،  ــي  الدول املجتمــع 

ــي  ــق ف ــي منافســة جيوسياســية، وعال ف

ى  رواياته املتنافسة، وغالبا ما يركز عل

ــي الصــراع«.  دعــم جانــب واحــد ]أو آخــر[ ف

ــي املســاعدة  ــم ينجــح ف ــم ل ــال إن العال وق

ــى تخليــص الســوريين كشــعب واحــد  عل

.»
ً
 حيا

ً
مما أسماه األمين العام »كابوسا

ــق  ــذا الســياق أعــرب عــن عمي ــي ه وف

ــم تتمكــن  ــا ل ه أســف األمــم املتحــدة ألن

هــذا  ــاء  ه إلن التوســط  مــن  اآلن  ــى  حت

املأســاوي. الصــراع 

ى دبلوماسية دولية حاجة إل

ــال بيدرســون  وســط هــذه املأســاة، ق

ــدوء  ه  وهــو ال
ً
ــا ي  إيجاب

ً
ــا ب ــاك جان إن هن

ــق  يتعل فيمــا  األقــل  ــى  عل ي،  النســب

ــذ  ــر من ــم تتغي ــي ل ت ــة ال ه بخطــوط الجب

ــر  األكث العــام  »لكــن  اآلن.  ــى  وإل عــام 

ــزال  ي ال  الســوري  الصــراع  ــي  ف هــدوءا 

ــاس آخــر«. ــأي مقي ــل ب  بشــكل هائ
ً
ــا عنيف

املبعــوث  شــدد  الصــدد،  هــذا  ــي  وف

ــة ترســيخ  ــى »أهمي  عل
ً
الخــاص مجــددا

ــي  ــي وقــف حقيق ف الهــش  ــدوء  ه ال هــذا 

ــى مســتوى البــاد وفقــا  ــار عل ن إلطــاق ال

ــب مــع نهــج  ــى جن  إل
ً
ــا للقــرار 2254، جنب

املســتمر  التحــدي  ــة  ملواجه مشــترك 

ي سوريا املدرجة  للجماعات اإلرهابية ف

ــي قائمــة األمــم املتحــدة«. ف

وقــال إن الخطــر اآلخــر الــذي يواجــه 

ى لو لم ينهار الهدوء،  سوريا هو أنه حت

ــرة  لفت الركــود تســتمر  مــن  ــة  فــإن حال

ــة – إذ يتحمــل الشــعب الســوري  ل طوي

ــوط  والقن ــاط  اإلحب مــن   
ً
ــدا  جدي

ً
عقــدا

 
ً
ــأس. »وهــذا خطــر جســيم، خاصــة ي وال

ــة دبلوماســية  ــم تحــظ ســوريا بعناي إذا ل

املســتوى«  رفيعــة  مبتكــرة  ــة  ي دول

بيدرســون. بحســب 

وفيما أكد املبعوث الخاص ضرورة 

ى تســوية  تفاوض األطراف الســورية عل

ــة تقودهــا ســوريا بدعــوة مــن  ي ــي عمل ف

ــس  مجل قــرار  ــذ  لتنفي املتحــدة  األمــم 

األمن 2254 - وإظهار اإلرادة السياســية 

ــع  ــه مقتن  أن
ً
ــك، أوضــح أيضــا ــام بذل للقي

ــن  »ل الســورية  األطــراف  ــأن  ب  
ً
ــا تمام

ــة  ي ــم دعــم العمل ت ــم ي  إذا ل
ً
ــرا ي تتقــدم كث

ــي يقودهــا الســوريون بدبلوماســية  ت ال

ــاءة بشــأن ســوريا«. ن ــة ب ي دول

هــو  الســوري  الصــراع  إن  وقــال 

 »
ً
ــا تدوي ــر  األكث الصراعــات  ــن  ي ب »مــن 

ــد مــن  ــل كامــل، فيمــا أن العدي خــال جي

ي  ي تهم الســوريين ليســت ف القضايا الت

الســوريين. ــدي  أي

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

املصدر: أخبار األمم املتحدة.

زيارة أضرحة الشهداء وإيقاد شعلة نـوروز في قامشلو
ــوروز،  ـ ن ــد  عي قــدوم  بمناســبة 

ــى غــرار كل عــام قــام وفــٌد مــن حــزب  عل

ــح شــهيد  ــارة ضري ــي( بزي ــدة )يكيت الوحـ

ــن  أمي محمــد  ســليمان  األول  ــوروز  ـ ن

ــذي استشــهد عــام 1986م، وقــرأ  آدي ال

الطاهــرة  روحــه  ــى  عل الفاتحــة  ســورة 

وألقى محمد صالح )أبو ترخان( عضو 

عــن   
ً
كلمــة للحــزب  ــة  القيادي ــة  الهيئ

لقيت كلمة باسم 
ُ
ي شهادته، كما أ معان

ى  عائلة الشهيد آدي شكرت الحزب عل

وفائه وإحيائه لذكرى الشهيد آدي كل 

ي  عام. كما زار الوفد أضرحة الشهداء ف

ــل صاروخــان وأشــعل  ي مــزار الشــهيد دل

ســورة  وقــرأ  بجوارهــا  ــى  عل الشــموع 

ــم الطاهــرة. ــى أرواحه الفاتحــة عل

مــن  وفــد  زار  ــي  الغرب ــي  الح ــي  وف

ــة  الثاث املحمــدون  أضرحــة  الحــزب 

ســورة  وقــرأ  2008م،  ــوروز  ن شــهداء   -

ى أرواحهم، ثم ألقت سهام  الفاتحة عل

ــه  وترب قامشــلو  ــرة  »دائ عمــوكا عضــو 

الحــزب. باســم   
ً
كلمــة ي«  ســب

مــن  العشــرات  تجمــع  املســاء  ــي  وف

ــه  أصدقــاء وأعضــاء الحــزب أمــام مكتب

ــوروز،  ـ ن شــعلة  وأوقــدوا  قامشــلو  ــي  ف

ــب ســكرتير  ــى مشــايخ نائ ــى مصطف وألق

ــا  ه في ــئ  هن ــة  مقتضب كلمــة  الحــزب 

وروز. ـ  بقدوم ن
ً
رد عموما ـ

ُ
الحضور والك
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املعارضــة  جماعــات  بعــد  وفيمــا   -

ــن  ي ــم – ماي املســلحة بدعــم مــن حلفائه

ــر  غي ــة  ــة وجوي بري لهجمــات  ــن  ي ي املدن

ــة، واالحتجــاز الواســع النطــاق  ي قانون

أدى  ــذي  ال ــب  والتعذي واملمنهــج، 

واالختفــاء  الحجــز،  ــي  ف ــات  وفي ــى  إل

ي أدت  القسري، وعمليات الحصار الت

القســري«. ــر  والتهجي ــع،  التجوي ــى  إل

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

األوســط  للشــرق  ــي  اإلقليم ــب  املكت

العفــو  منظمــة  ــي  ف ــا  إفريقي وشــمال 

األمــن  ــس  مجل أعضــاء  »إن  ــة،  ي الدول

ــض  ــي يملكــون الســلطة والتفوي الدول

 
ً
ــدال وب الســوري.  الشــعب  ملســاعدة 

وبعــد   .
ً
ــا ام ت  

ً
ــا ــوه خذالن ــك خذل ذل مــن 

يســتمر  ســنوات،  عشــر  ــي  م�س

ومــن   – املروعــة  ــاكات  ه ت االن ــو  مرتكب

ــم  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــا الجرائ ه بين

ــة  ل ــاة هائ ــي التســبب بمعان الحــرب – ف

قبضــة  مــن  ــون  ت يفل فيمــا  ــن  ي ي للمدن

ــة«. ل لعدا ا

 
ً
ــن مــرارا »لقــد أســاءت روســيا والصي

 اســتخدام ســلطة حــق النقــض  
ً
وتكــرارا

ــد دخــول املســاعدات اإلنســانية  لتقيي

ــي تنقــذ األرواح،  وملنــع  ــر الحــدود والت عب

ــى املحكمــة  ا إل ــي ســوري ــة الوضــع ف إحال

إصــدار  ــة  وعرقل ــة،  ي الدول ــة  ي الجنائ

ــي يمكــن أن تفــرض حظــر  ت القــرارات ال

ــى  الهادفــة عل ــات  العقوب أو  األســلحة 

ــة األطــراف  ــى كاف ــن إل األشــخاص املنتمي

ــم الحــرب  ــكاب جرائ واملســؤولين عــن ارت

ــم ضــد اإلنســانية«. والجرائ

ــة: »إن  ل ــوف قائ ــن معل ي وأضافــت ل

ــدة أطــول  ــا خجــل - ومل ــدول وضعــت ب ال

ــح  ــوالءات واملصال ــي - ال  ممــا ينبغ
ً
ــرا ي كث

السياسية قبل أرواح مايين األطفال، 

 
ً
ــا ي فعل وســمحت  والرجــال،  والنســاء، 

ــي ســوريا  باســتمرار مسلســل الرعــب ف

ــي األفــق«. ــه ف ت اي ــوح نه ل مــن دون أن ت

ــي  ت ال ــدول  ل ل الوقــت  حــان  »لقــد 

ى األرض كي  تدعم القوات املوجودة عل

ــة  ــا ال تســتطيع تجاهــل العدال تــدرك أنه

ــر أي بارقــة  ــد أن تظه واملســاءلة، إذا أري

ي مستقبل آمن ومشّرف للشعب  أمل ف

الســوري«.

:
ً
ي التقرير أيضا وجاء ف

إخفاقــات  أعقــاب  ــي  وف  2016 ــي  ف

ــع  التاب األمــن  ــس  مجل ــي  ف ــة  متعاقب

ــة  الجمعي أنشــأت  املتحــدة،  لألمــم 

ــة  ي دول ــة  ي آل املتحــدة  لألمــم  العامــة 

ــم  ــر الجرائ ــي بعــض مــن أكث ــق ف للتحقي

ــي،  الدول ــون  القان بموجــب  خطــورة، 

ــذ مــارس/ ــي ســوريا من ــت ف كب
ُ
ــي ارت ت وال

ــح  ــا. وقــد من ه ي آذار 2011، واملقاضــاة عل

ــد  الوحي الســبيل  الســوريين  ــك  ذل

ــه ُيســّهل  ــى اآلن؛ إذ إن ــدل حت ــة الع إلقام

متابعة الحاالت عبر املحاكم الوطنية 

ــة  ي القضائ ــة  الوالي ــدأ  مب بموجــب 

ــة. ملي لعا ا

ــدون  ــن معلــوف تقــول: »ب ي ومضــت ل

ــاء  ــة الدم ــة إراق ــإن دوام ــة العــدل، ف إقام

ي سوريا، وتتصدر  واملعاناة ستستمر ف

ــدول هــذه املهمــة باتخــاذ  ــة مــن ال حفن

خطــوات حاســمة نحــو إقامــة العــدل. 

اآلخــرون  يحــذو  ــي  ك األوان  آن  وقــد 

حذوهــا«.

ــوم  ي ال ســوريا  ــي  ف الوضــع  يظــل 

ــي شــمال  ــون ف ي ؛ إذ يواجــه املدن
ً
ــا ب كئي

ــب،  إدل ــا  ه ضمن ومــن  ــاد  ب ال ــي  غرب

وحمــاة  ــة  ي الغرب ــب  حل ــا  ومحافظت

 
ً
 داهمــا

ً
ــة – خطــرا ي الشــمالية – الغرب

ــات  ي العمل مــن  أخــرى  موجــة  ــدالع  ان ب

األمــن  انعــدام  أدى  بينمــا  ــة،  ي القتال

ــي درعــا والســويداء  واســتمرار القمــع ف

ــى عمليــات اعتقال،  ا إل ــي جنــوب ســوري ف

ــر مشــروع. ــل غي واختفــاء قســري، وقت

الســورية  الحكومــة  وتواصــل 

منظمــات  دخــول  ــى  عل ــود  قي فــرض 

املناطــق  ــى  إل اإلنســانية  املســاعدات 

الخاضعــة لســيطرتها، مــا يفاقــم األزمة 

الخانقــة.  واإلنســانية  ــة  االقتصادي

جماعــات  تواصــل  ــك،  ذل وبمــوازاة 

ــا،  املعارضــة املســلحة بدعــم مــن تركي

شــمال  ــي  ف الشــام،  ــر  تحري ــة  وهيئ

ــات االعتقــال التعســفي،  ي ســوريا عمل

ــة  ــره مــن ضــروب املعامل والتعذيــب، وغي

واالختطــاف. الســيئة، 

الســورية،  الحكومــة  ــت  ارتكب

ــى  عل املســلحة  املعارضــة  وجماعــات 

السواء، طيلة استمرار النزاع انتهاكات 

ــي. الدول ي  اإلنســان ــون  للقان متكــررة 

املســلحة  الجماعــة  ــت  ارتكب كمــا 

ــم  ــى نفســها اســم تنظي ــق عل ــي تطل ت ال

ــر  تحري ــة  وهيئ اإلســامية«،  ــة  »الدول

جماعــات  مــن  وغيرهمــا  الشــام، 

املعارضة املسلحة، املدعومة من تركيا 

وغيرهــا  حــرب  ــم  جرائ ــج،  ي الخل ودول 

تحالفــات  وشــنت  ــاكات.  ه ت االن مــن 

ــا  تدعمه ــي  ت ال املســلحة،  الجماعــات 

ــى  عل ــة  ي قانون ــر  غي هجمــات  ــا،  تركي

وحــدات  لســيطرة  الخاضعــة  املناطــق 

ـــ  ب املعروفــة  ــة  الكردي الشــعب  ــة  حماي

ــرة -  ــي. كمــا تتحمــل هــذه األخي ــي ج واي ب

 من قوات سوريا 
ً
ي تشكل اآلن جزءا الت

ــات  ــا الوالي ــي تدعمه ت ال ــة  الديمقراطي

ــر القســري  املتحــدة - مســؤولية التهجي

ــم. ه منازل وهــدم  ــن  ي ي للمدن

ــزاع اضطــر عشــرات  ن ــدء ال ب ــذ  ومن

، وهــم 
ً
ــا ي ــزوح داخل ن ل آالف األشــخاص ل

ــاء  ن ــي مخيمــات أو مواقــع ب يعيشــون ف

ــى الحاجــات  ــر إل ــة تفتق ــي أوضــاع مزري ف

ــة  ي الغذائ ــواد  امل ــل  مث األساســية 

ــن  ي ماي خمســة  فــّر  وقــد  ــة.  واألدوي

 – ــاد  ب ال مــن  األقــل،  ــى  عل شــخص، 

ــث  ــدول املجــاورة - حي ــى ال ــم إل معظمه

ــى  ــم عل ه ــى حصول  عل
ً
ــودا ــون قي يواجه

يجعــل  مــا  املســاعدات؛  أو  الخدمــات 

ــي فقــر مدقــع. ف ــش  ــم يعي ه ــد من العدي

ــة  ي الدول العفــو  وتواصــل منظمــة 

دعوتها للحكومة السورية، وجماعات 

لإلفــراج  كافــة  املســلحة  املعارضــة 

ــن  املحتجزي ــع  جمي عــن  الفــوري 

ــر ومــكان  ، وللكشــف عــن مصي
ً
تعســفا

، أو 
ً
ــن اختفــوا قســرا ــع الذي وجــود جمي

ــن،  اخُتطفــوا، أو غيرهــم مــن املحتجزي

املســتقلين  ــن  ي للمراقب والســماح 

ــع أماكــن  ــى جمي ــود إل ــا قي بالدخــول ب

ــات  العائ ألفــراد  والســماح  االحتجــاز، 

ــة  ل ــى نحــو معقــول بمقاب ــن عل واملحامي

. ــن ي ملحتجز ا

بعد /10/ سنوات ... تتمة

مصطفى مشايخ في ندوٍة بأربيل
12آذار/2021  الجمعــة  مســاء 

تفضــل  ــل،  ي بأرب الحــزب  ــب  مكت ــي  ف

ــب ســكرتير حــزب  ائ ــى مشــايخ ن مصطف

خاصــة  ــدوة  ن ــي  ف ــي(  )يكيت الوحــدة 

الســابعة  الذكــرى  ــاء  إحي بمناســبة 

بعــد   ،2004 آذار   12 ألحــداث  عشــر 

أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة  الوقــوف 

ــر  ــي ومآث الشــهداء، بســرد وشــرح معان

ــه مــن ملعــب  ــدأ أحداث ب ــذي  12 آذار ال

ــى  اعتل ــذي  وال القــدم،  لكــرة  قامشــلو 

ــات  ــاه عشــرات الشــهداء ومئ ــه ومــا ت في

ــدي  أي ــى  عل ــن  ي املعتقل ــى وآالف  الجرح

ــي  ف ــش  الجي وقــوى  ــة  األمني ــزة  األجه

ــت  ــي هب ت ــة ال ــف املناطــق الكردي مختل

قامشــلو.  مــع  ــت  وتضامن

ي  ى الوضع السيا�س ومن ثم تطرق إل

ــة  ــى أهمي ــد عل ــث أك ــاد حي ــي الب ــام ف الع

الحــوار الكردي-الكــردي وتأييــده بغــض 

 
ً
 مباشــرا

ً
ــا النظــر إن كان الحــزب طرف

فيه أم ال، ألن التقارب الكردي مطلوب 

ــى   عل
ً
ــى، مشــددا ــت م�س ــن أي وق ــر م أكث

ــه ال يمكــن لطــرف كــردي واحــد أو عــدة  أن

ــات أن  أطــراف مهمــا بلغــت مــن االمكان

ــل  ــق غــد آمــن وجمي تتمكــن مــن تحقي

ــل  ــي ســوريا، وال بدي للشــعب الكــردي ف

ــة  ــي الســاحة الكردي عــن وحــدة الصــف ف

والخافــات  ــات  الصعوب بلغــت  مهمــا 

 
ً
ــت الكــردي، خاصــة أن جــزءا داخــل البي

تحــت  ــرزح  ت ــا  ه جغرافيت مــن   
ً
ــرا ي كب

ــه  ومرتزقت املجــرم  ــي  الترك ــال  االحت

ــع  التاب الســوري«  ــي  الوطن ــش  »الجي

ــي. اإلخوان الســوري-  ــاف  ت لائ

بالتوجــه  ــه  ث حدي مشــايخ  ــم  واختت

أو  آراء  ثمــة  ــاك  هن كان  إن  للحضــور 

ــد مــن  ــث أجــاب عــن العدي أســئلة، حي

لتســاؤالت. ا
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ً
قــرارا ــي  األوروب ــان  البرمل أصــدر 

ــخ 11 آذار 2021م بشــأن »الصــراع  بتاري

السوري 10 – سنوات من االنتفاضة«، 

القــرارات  مــن  ــة  ــه جمل في واســتعرض 

ــة  ي ــات دول ــة واتفاقي ــة واألممي ي األوروب

ــة  ــع وأحــداث ومواقــف قــوى فاعل ووقائ

ــذ عــام  بخصــوص الشــأن الســوري من

دعمــه  »عــن  ــه  في عــرب  وُي 2011م... 

للشــعب  ــة  الديمقراطي للتطلعــات 

عشــر  ــل  قب تظاهــر  ــذي  ال الســوري 

ي  ــي 15 آذار 2011 بشــكل ســلم ســنوات ف

ــد«؛  ــة أنحــاء البل ــي درعــا ودمشــق وبقي ف

ــة  ــف ضحي أل  /500/ ـــ  ل ــره  »تقدي وعــن 

ــذ  ــي ســوريا من ــزاع ف ن نتيجــة للقمــع وال

وعــن  الشــعبية«؛  االنتفاضــة  ــة  بداي

ي أن  إيمانه »بأن مســتقبل ســوريا ينبغ

ي أيدي السوريين والسوريات«؛  يكون ف

وعــن »دعمــه لوحــدة وســيادة ووحــدة 

الســورية«. ــة  الدول شــعب  ــي  أرا�س

إزاء  ــق  العمي »قلقــه  عــن  عــرب  وُي

ــى  ــى عل ــي املســتمر« ويثن ــأزق السيا�س امل

»جهــود املبعــوث الخــاص لألمــم املتحدة 

ــي  الســيد بيدرســن إليجــاد حــل سيا�س

أن  ــد  جدي مــن  يؤكــد  وهــو  للصــراع«؛ 

ال  الســوري  للصــراع  املســتدام  الحــل 

ويشــعر  ا؛  عســكرًي تحقيقــه  يمكــن 

ــار االقتصــادي  ي ــق مــن االنه ــق عمي بقل

ــر  ــي تؤث ت ــة ال ي واألزمــة اإلنســانية الكارث

ــده لقــرار  ي أي ــى ســوريا؛ ويعــرب عــن ت عل

ــذي  ــس األمــن 2254 لعــام 2015 ال مجل

دســتوري  إصــاح  ــة  ي عمل ــى  عل ينــص 

ســورية. ــادة  بقي

ــع  تطبي ألي  ــه  معارضت ــدي  ب وي

النظــام  مــع  الدبلوماســية  للعاقــات 

ــي ظــل عــدم وجــود أي تقــدم  الســوري ف

مــع  ســوريا  ــي  ف األرض  ــى  عل جوهــري 

وذات  ومســتدامة  واضحــة  مشــاركة 

سياســية  ــة  ي عمل ــي  ف ــة  مصداقي

ــات  ــرى أن االنتخاب ــع؛ وي شــاملة للجمي

لعــام  ــة  ل املقب الســورية  الرئاســية 

ــى أي شــكل مــن أشــكال  2021 تفتقــر إل

ــي  ــي ف ــع الدول ــي نظــر املجتم ــة ف املصداقي

ــي. الحال الســياق 

بشــدة  قــراره  ــي  ف ــان  البرمل ــن  ويدي

لحقــوق  ــاكات  ه ت واالن ــع  الفظائ ــع  جمي

ي،  االنســان ــي  الدول ــون  والقان اإلنســان 

ــات  النظــام والجه ــل  قب مــن  وال ســيما 

ــة،  ــة والتركي ــة الروســية واإليراني الفاعل

هللا  وحــزب  ــران  وإي روســيا  ويدعــو 

ــوكاء  وال القــوات  ــع  جمي ســحب  ــى  إل

ــت  عمل ــي  ت ال ــم،  ه لقيادت ــن  الخاضعي

ــض مــن األمــم املتحــدة،  خــارج أي تفوي

يشــاركون  ــن  الذي ــك  ئ أول باســتثناء 

االســتقرار  أو  الســام  حفــظ  قــوة  ــي  ف

ــس  ــض مــن مجل ــة بموجــب تفوي ي الدول

ــي. الدول األمــن 

 
ً
راســخا  

ً
ــا إيمان ــان  البرمل ويؤمــن 

ســورية،  ــي  ف ــي  والعرق ــي  ن الدي ــوع  بالتن

ــذي مارســه النظــام  ــز ال ويشــجب التميي

األكــراد...   الســوريين  ضــد  الســوري 

ــي قامــت  ت ــاالت ال ــن بشــدة االغتي ويدي

ــة، وال  ــات الديني ي ــا داعــش ضــد األقل ه ب

ــي  ت ال ــة  الجماعي ــادة  اإلب ــم  ســيما جرائ

واملســلمين  ــن  اليزيدي ضــد  ــا  ه ارتكبت

واملســيحية  الشــيعية  الطائفــة  مــن 

ــغ  ال ــن 2014-2018؛ كمــا تعــرب عــن ب ي ب

ــي  ف ــات  ي األقل ــاد  اضطه مــن  ا  اســتيائه

املســلحة... املعارضــة  جماعــات  إطــار 

 
ً
ــا ــل /550/ صحفي ــن بشــدة قت ويدي

ــد النظــام الســوري  ــى ي  عل
ً
ا  وســوري

ً
ــا ي دول

ــد داعــش  ــى ي ــن عل ي وعشــرات الصحفي

املســلحة؛  الجماعــات  مــن  وغيرهــم 

اإلفــراج  ــى  إل الســوري  النظــام  ويدعــو 

ــي يحتجزهــم  ــوري عــن /400/ صحف الف

الســجن... مــن 

اســتخدام  ــارات  العب بأشــد  ــن  ويدي

ــي ضــد النســاء،  االغتصــاب كســاح حرب

الســوري  النظــام  ــل  قب مــن  ســواء 

ــة  اللجن ــا  ه وثقت كمــا  وميليشــياته 

املتحــدة،  لألمــم  املســتقلة  ــة  ي الدول

النســاء  ــى  عل داعــش  مارســته  أو 

ــى  ــات والشــيعة؛ كمــا يشــير إل اإليزيدي

ــي انتفاضــة  ــرأة ف ــه امل ــذي لعبت ــدور ال ال

ــة األساســية ملشــاركة  ــام 2011 واألهمي ع

ــاكل  هي مســتويات  ــع  جمي ــي  ف ــرأة  امل

ــة  واالقتصادي السياســية  الســلطة 

ــك  ذل ــي  ف بمــا  ســوريا،  ــي  ف ــة  ي والقضائ

ــد  ــة؛ ويؤكــد مــن جدي ي ــة االنتقال العدال

ــي  ف والشــباب  النســاء  إشــراك  ــة  أهمي

النزاعــات. حــل  ــة  ي عمل

للغــارات  الشــديدة  ــه  ت إدان ويكــرر 

عــن  أســفرت  ــي  ت ال الروســية  ــة  الجوي

ــي،  مدن  /6900/ مجموعــه  مــا  ــل  مقت

باســتخدام  طفــل   /2000/ ــم  ه من

ــل  والقناب ــة  العنقودي ــر  الذخائ

املــدى،  ــدة  البعي ــف  والقذائ ــة  الفراغي

ــة مســتقلة،  واســتهداف مراكــز إعامي

ــة... التحتي ــه  والبن ومستشــفيات، 

ــى  عل الســوري  النظــام  ويحــث 

اإلفراج الفوري عن /130000/ معتقل/ة 

بمــن   ،
ً
ظلمــا ــن  محتجزي ــي/ة  سيا�س

ــم  ه أخفت وأطفــال  ورجــال  نســاء  ــم  ه في

ــن  ويدي ؛ 
ً
قســرا الســورية  األمــن  قــوات 

ــب  للتعذي ــي  املنهج االســتخدام  بشــدة 

والعنــف  الاإنســانية  واملعامــات 

ــي  ت ال املروعــة  الظــروف  ــي  ف ــي  الجن�س

ــة  ي إمكان أي  دون  ــا،  ه في ُيحتجــزون 

ــة أو محــام  ي ــى محكمــة مدن للوصــول إل

أو رعاية طبية أو التواصل مع أســرهم؛ 

ــم  ــم محرومــون مــن حقوقه ويؤكــد أنه

بمــا  ــة،  عادل محاكمــة  ــي  ف األساســية 

ــط  ــك عــدم وجــود معلومــات تحي ــي ذل ف

ــات  ــزاع اعتراف ت ــم الن ه ب ــم وتعذي باعتقاله

زائفــة؛ كمــا يحــث الســلطات الســورية 

ــة الوصــول الفــوري  ي ــر إمكان ــى توفي عل

ــة  ي الدول ــة  الحكومي ــر  غي للمنظمــات 

الشــؤون  مجــال  ــي  ف ــا  ه ب ــرف  املعت

ودون  الرصــد  ومنظمــات  اإلنســانية 

دون  االحتجــاز  مرافــق  ــى  إل ــق  عوائ

مســبق... إخطــار  ودون  اســتثناء، 

زال  مــا  داعــش  ــم  تنظي أن  ويؤكــد 

ــزم... ويعــرب  ه ــم ي ــي املنطقــة ول نشــطا ف

داعــش  ــور  ظه عــودة  إزاء  قلقــه  عــن 

ــود  بجه يشــيد  ي؛  الشــرق الشــمال  ــي  ف

كمــا  داعــش؛  ضــد  ــي  الدول ــف  التحال

مشــاركة  اســتمرار  ــة  أهمي ــى  عل يؤكــد 

ــى  عل ــف  التحال ــي  ف املتحــدة  ــات  الوالي

املدى الطويل؛ و يؤكد من جديد دعمه 

ــي ضــد داعــش،  ــف الدول ــود التحال لجه

ــا  ــي تقدمه ت ــى املســاهمة الهامــة ال وعل

ــا  بوصفه ــة  الديمقراطي ســوريا  قــوات 

الحــرب ضــد داعــش... ــي  ف حليفــا 

ويعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار 

ــاة الشــعب الســوري، بعــد عشــر  معان

عــن  ويعــرب  ــزاع؛  ن ال ــدء  ب مــن  ســنوات 

االحتياجــات  ألن  خــاص  بوجــه  قلقــه 

ارتفعــت  قــد  ســوريا  ــي  ف اإلنســانية 

ــي  املا�س العــام  ــي  ف الخمــس  بمقــدار 

ــي  ــن ســوري إضاف ي وحــده، وألن 4.5 ماي

األمــن  انعــدام  مــن  ــون  يعان أصبحــوا 

يعيشــون   ٪90 أن  ــن  حي ــي  ف ــي؛  الغذائ

وصــول  أن  ــرى  وي الفقــر؛  خــط  تحــت 

املســاعدات اإلنســانية يجــب أن يظــل 

ــي  األوروب لاتحــاد  ــة  مركزي ــة  أولوي

ــدة  املتزاي االحتياجــات  وأن  ســوريا  ــي  ف

وسياســية  ــة  ي مال اســتجابة  ــب  تتطل

ــي... األوروب االتحــاد  مــن  ــدة  متزاي

أن  ــي  الدول املجتمــع  ويدعــو 

املســتويات  الســرعة  وجــه  ــى  عل ــي  ب ل ي

اإلنســانية  لاحتياجــات  القياســية 

ســوريا  داخــل  الســوري  للشــعب 

ــي  األوروب االتحــاد  ويشــجع  ــا؛  وخارجه

ملؤتمــر  املنظمــة  ــة  الجه ــه  بصفت

ــى حشــد  بروكســل الخامــس لســوريا عل

ــن مــن أجــل  ــن اآلخري ي ي ــن الدول املانحي

ــي خطــة  ــادة الدعــم لقطــاع الصحــة ف زي

مــن  الســورية  اإلنســانية  االســتجابة 

واملتعــدد  املــرن  ــل  التموي ــادة  زي خــال 

االحتياجــات  يغطــي  ــذي  ال الســنوات 

ــل...  الطوي املــدى  ــى  عل الســكانية 

يمكــن  ال  ــي  ت ال األضــرار  ــن  ويدي

ــب  وتهري ــة  الثقافي للمواقــع  ــا  إصاحه

ــا سياســة  ه ــي صنعت ت ــة ال القطــع األثري

لنظــام  املحروقــة  األرض 

الربملان األورويب يدعم التطلعات الدميقراطية للشعب السوري ويدين االنتهاكات واجلرائم ويدعو تركيا لسحب قواهتا من سوريا 
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املجموعــات  ــب  نه ــات  ي وعمل األســد 

ــل  لتموي تســتخدم  ــي  ت ال املتطرفــة 

ــزاع...  ن ال أطــراف 

ــغ إزاء تدهــور  ــق البال ويشــعر بالقل

ــة  ــة واألمني ــة اإلنســانية والصحي الحال

ــي شــمال شــرق ســوريا،  ــي املخيمــات ف ف

ــة  خصب أرضــا  تشــكل  ــزال  ت ال  ــي  ت ال

ــول  ه ــم ال ــي مخي للتطــرف، وال ســيما ف

مــن  ــه  أن يعتقــد  كمــا  روج؛  ــم  ومخي

ــي االتحــاد  الضــروري محاكمــة مواطن

ــى  إل ــم  ه انتمائ ــي  ف املشــتبه  ــي  األوروب

ــي تلــك  ــن ف منظمــات إرهابيــة واملحتجزي

ــة؛  ي قانون محكمــة  أمــام  املعســكرات 

ــه بعــد مقتــل موظــف  يعــرب عــن صدمت

ــي  ــا حــدود يعمــل ف ــاء ب مــن منظمــة أطب

ي 24 فبراير/شباط 2021. مخيم الهول ف

أدان  فقــد  ــا،  تركي بخصــوص  أمــا 

ــع  »جمي بشــدة  ــي  األوروب ــان  البرمل

ــاكات لحقــوق اإلنســان  ه ت ــع واالن الفظائ

ــة  ي« املرتكب ــي اإلنســان ــون الدول والقان

ــت  ــا تدخل ــا، وقــال: »تركي ــل تركي مــن قب

 2016 عــام  ــذ  من ســوريا  ــي  ف مباشــرة 

ي تتألف  الحتال األجزاء الشمالية الت

ــة ســورية  ــب مــن مناطــق كردي ــي الغال ف

ي ذلك  ي، بما ف ي انتهاك للقانون الدول ف

ي تسيطر عليها قوات  ي الت غزو األرا�س

ــي تشــرين األول  ــة ف ســوريا الديمقراطي

ــا  ه ــى ســحب قوات ــا إل 2019«، ودعــا »تركي

ــي تحتلهــا بصــورة  مــن شــمال ســوريا الت

ــض  ــة خــارج نطــاق أي تفوي ي ــر قانون غي

ــات  ي مــن األمــم املتحــدة«، وأدان »عمل

ــة باعتقــال ونقــل  ي ــر القانون ــا غي تركي

الســوريين األكــراد مــن شــمال ســوريا 

ــا لاحتجــاز واملاحقــة  ــى تركي ــة إل املحتل

ــا  ــاك اللتزامــات تركي ه ت ــي ان ــة ف ي القضائ

ــات جنيــف«؛  ــة بموجــب اتفاقي ي الدول

ــن  ــع املحتجزي ــى إعــادة جمي وحــث »عل

ــا  ــى تركي ــم إل ه ــم نقل ــن ت الســوريين الذي

ــي  ف ــة  ل ــي املحت ــى األرا�س إل ــى الفــور  عل

ــق  ــه »يشــعر بالقل ســوريا«؛ وأضــاف أن

املســتمرة،  ــزوح  ن ال ــات  ي عمل أن  مــن 

ــي  العرق ــر  التطهي حــد  ــى  إل تصــل  قــد 

الســوريين«؛  األكــراد  الســكان  ضــد 

قــد  ــي  الترك »التدخــل  أن  ــى  عل وشــدد 

أضعــف الجهــود الدوليــة ضــد داعــش«؛ 

ــي  الترك ــال  واالحت الغــزو  »أن  ــد 
َّ
وأك

الســام  عــّرض  قــد  الشــرعيين  ــر  غي

وشــرق  األوســط  والشــرق  ســوريا  ــي  ف

البحر املتوســط للخطر«؛ وأدان بشــدة 

ــا للمرتزقــة الســوريين  »اســتخدام تركي

ــي –  ــا وناغورن ي ــي ليب ف ــي الصراعــات  ف

ــي«.  ــون الدول ــاك للقان ه ت ــي ان ــاخ، ف كاراب

نشــره  مــا  ــى  عل ــد  تأكي ــي  ف ــك  وذل

ــاث  ث ــذ  من ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــر أخــرى،  ــى جانــب آالف تقاري ســنوات إل

ــا خالفــت املــادة /51/ مــن ميثــاق  أن تركي

ــون  القان وانتهكــت  املتحــدة  األمــم 

ي، واتخــذت سياســات  ــي اإلنســان الدول

وأشــرفت  وشــاركت  ممنهجــة  ــة  ي عدائ

ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن ممارســة  ــى  عل

ميليشــيات  ــادي  أي ــى  عل ــم  الجرائ

ــرد  ـ
ُ
ــة لهــا ضــد الك ســورية إرهابيــة موالي

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي وإحــداث  ســوريا  ــي  ف

مــن  ــادة /42/  امل ــم، ووفــق  ه ــي منطقت ف

ــا  تركي ــر  ب تعت 1907م  الهــاي  ــة  اتفاقي

ــن وغيرهــا  ــال ملنطقــة عفري ــة احت دول

ســوريا. ي  شــمال ــي  ف

الربملان األوروريب ... تتمة

/33/ منظمة حقوقية ومدنية تدين احتالل تركيا لعفرين وتطالب بإنسحاهبا 
بيان

ى احتالل عفرين  عاٌم آخر عل

يقترب من االنقضاء

ــول الثامــن عشــر مــن شــهر آذار  بحل

ــة أعــوام  الجــاري تكــون قــد مضــت ثاث

ــل  ــي رفقــة الفصائ ــال الترك ــى االحت عل

ــن  عفري ملنطقــة  املســلحة  الســورية 

ــة،  ــة الكردي الســورية ذات الخصوصي

ــه  ــي حين ف ــذي افتقــر  ــال ال ذاك االحت

ــة  ي القانون املســوغات  ــى  ألدن ومــازال  

ــا  واجتياحه ــة  التركي القــوات  ــاز  الجتي

ــة ســوريا املجــاورة  ــة لدول للحــدود البري

ي األمم املتحدة واالعتداء  لها والعضو ف

ــال أجــزاء  ــى ســيادتها واحت ــي عل بالتال

ــي خــرٍق فاضــح وصــارخ  ــا، ف ه مــن أراضي

ــادة  امل  
ً
وخاصــة املتحــدة  األمــم  ــاق  مليث

ــا  تركي ملخالفــة  إضافــة  ــه،  من ــة  ي الثان

ــاق تأســيس حلــف  ــك مليث الصريحــة بذل

ــدول  ال ــزم  ل ي ــذي  ال ــي  األطل�س شــمال 

لغــة  ــى  إل ــكام  االحت بضــرورة  األعضــاء 

ــاع عــن اســتخدام القــوة  الحــوار واالمتن

النزاعــات. لحــل 

ــال  ــى احت ــي عل ــاٌم بعــد عــام يم�س ع

ــال مــن  ــه االحت ــن وكل مــا يحمل عفري

ــي تتصــّدر املشــهد هنــاك ،   كــوارث ومآ�س

ي ترتكب بحق  واالنتهاكات والجرائم الت

املتشــبثين  الكــرد  مــن  ــن  عفري ســكان 

 ،
ً
ــا  ونوع

ً
ــا ــٍد ملحــوظ كم ــي تزاي ــم ف بأرضه

ــى موبقــة وال جريمــة إال  ــم تبق ــث ل حي

ــه  ــال ومرتزقت ــل االحت ومورســت مــن قب

مــن  ــة  املاضي ــاث  ث ال الســنوات  خــال 

ــٍل عمــد تحــت  ــال، مــن قت عمــر االحت

للمســن   
ً
مؤخــرا ــم  ه )كقتل ــب  التعذي

ب 
ّ
ــذ شــيخموس قاســم 73 عــام، الــذي ُع

ــة مــا  ــي أقبي ــام  ف ــل أي ــارد قب ــدم ب ــَل ب ِت
ُ
وق

عــن  ناهيكــم  الشــام(  ــق  بفيل ى  يســم

القســري  واالختفــاء  الخطــف  ــم  جرائ

ــر القســري  ــج والتهجي ــب املمنه والتعذي

ــة  ــر ديموغرافي ــة تغيي للســكان ومنهجي

املثمــرة  األشــجار  وقطــع  املنطقــة 

ــة  الحضاري ــم  واملعال ــار  لآلث ــر  وتدمي

ــي  ف للنســاء  واغتصــاب  قســري  وزواج 

األضرحــة  ــى  عل ــداء  واالعت املعتقــات 

ــن   ي االيزيدي للكــرد  ــة   ني الدي ــزارات  وامل

ــس  ي ــي ل ت ــم ال ــر مــن الجرائ ي وغيرهــا الكث

ــي وســعنا اآلن تشــخيصها وحصرهــا  ف

ــا. وأرقامه ــا  ه حاالت وتعــداد 

يحــدث  ــزال  ي ومــا  حــدث  ــك  ذل كل 

املجتمــع  مــن  ومســمع  مــرأى  ــى  عل

 إال 
ً
ــا تفســيرا ن ــرك ل ت ــم ت ــي بصــورة ل الدول

الصــم والبكــم وأن  ــداء  ب ــه مصــاب  وأن

مــن   
ً
شــديدا ــي  تعان ــة  ي الدول ــات  الهيئ

ــة والثقــة أمــام  ــف فقــدان املصداقي نزي

ــى  ــا عل ه ــح الدوليــة وتغليب ــان املصال طغي

القيــم األخاقيــة واإلنســانية واملفاهيــم 

ــرض  ــي مــن املفت ت ــة ال ي ــادئ القانون واملب

ــات  الهيئ عمــل  وتنظــم  تحكــم  أن 

ــة. ي الدول واملؤسســات 

ــك  ل ــة ت ــى الرغــم مــن أن غالبي وعل

أعــاه  واملوصوفــة  املذكــورة  ــم  الجرائ

ي خانة جرائم الحرب والجرائم  تندرج ف

ــا اتفاقيــات  ه ــي تتناول ضــد اإلنســانية الت

جنيف األربعة لعام 1949 وبروتوكوليها 

ــاق رومــا  ــن )1977( وكذلــك ميث اإلضافيي

ــة الدوليــة  ــي للمحكمــة الجنائي األسا�س

ــم  ت مــا  وهــذا  وســواهما   )1998( لعــام 

الصــادرة  ــر  بالتقاري ــده  وتأكي دعمــه 

ــة  ي الدول ــة  الحقوقي املنظمــات  عــن 

ــة  لجن عــن  الصــادر  ــر  التقري وخاصــة 

ــي  ا ف ــة الخاصــة بســوري التحقيــق الدولي

ي وكذلك  شــهر أكتوبر من العام املا�س

لحقــوق  الســامية  ــة  املفوضي ــر  تقري

ــة  ي الدول العفــو  ومنظمــة  اإلنســان 

املنظمــات  مــن  العشــرات  وبشــهادة 

ي  ــر الت الحقوقيــة املحليــة، تلــك التقاري

ــا  تركي مســؤولية  ــى  إل بوضــوح  أشــارت 

كدولة احتال عن جرائم الحرب تلك، 

ي وضٍع  األمر الذي أربك تركيا وأدخلها ف

ــي،   أمــام املجتمــع الدول
ً
ــا ي ُمحــرج قانون

 مــن 
ً
ــا ــى التحــرك إعامي ــا إل ه ممــا حــدا ب

ــا لوســائل إعــام مأجــورة  ه خــال إدخال

لتشــويه  ــن  عفري ــى  7 إل



7الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 328 /  آذار  2021 م - 2633ك تقارير وأخبار

ــى  ــق وااليعــاز مباشــرة إل ــر الحقائ وتزوي

ــاف  ت االئ قــادة  مــن  ــا  وأزالمه ــا  ه أعوان

مــن  ــد  صعي مــن  ــر  أكث ــى  عل للتحــرك 

ــات  ي ــام  بمســرحيات وتمثيل ــل القي قبي

ــي  ــت ف مفضوحــة وســيئة اإلخــراج تمثل

ــى منطقــة  ــة إل ي ــة ميدان جــوالت مكوكي

وتشــكيل  ــي  باألهال وااللتقــاء  ــن  عفري

ــم  املظال ــرد  ب ى  تســم شــكلية   لجــان 

للكــرد متعلقــة  ــة  وإطــاق وعــود كاذب

واإلحتفــال  ــة  الثقافي بالحقــوق 

ــت  وتمثل ــوروز،  ن ــي  القوم بعيدهــم 

ــم كردســتان  ي ــم إلقل زيارته ــي  ف ــك  كذل

العــراق بغيــة اســتغال مكانتــه ونفــوذه 

ــدا  ببروبوغان والخــروج  الكــرد  ــدى  ل

ــي  ــى املجتمــع الدول ــة إل ــة موجه إعامي

ــى  عل الكــرد  وموافقــة  رضــا  مفادهــا 

ــي ظــل  ــة ف ــي املناطــق الكردي األوضــاع ف

ــة  محاول ــي  ف ــي  الترك ــال  االحت حكــم 

عــن  مســؤوليتها  مــن  ــص  للتمل ــا  ه من

ــم وتبريرهــا تحــت يافطــة  ــك الجرائ ل ت

ــا،  ه ــة وعــدم منهجيت التصرفــات الفردي

ــي  ــر عرق  أن مــا ُيرتكــب هــو تطهي
ً
علمــا

ــن  عفري منطقــة  ــي  ف للكــرد  ــج  ممنه

ــا  ه لديموغرافيت منظــم  ــر  ي وتغي

ــا  ه وخصوصيت ــا  ه ت هوي طمــس  ــة  بغي

ــة مــن خــال اســتقدامها آلالف  الكردي

ــم  ه املســتوطنين مــن املســلحين وعائات

وحمــص  وحمــاه  دمشــق  ــاف  أري مــن 

وإدلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية 

ــة روســية  ــع النظــام برعاي ــة م واملصالح

ــازل  ــوت ومن ي ــي ب ــم ف ه ــة وتوطين - تركي

ــع أمــاك   وتوزي
ً
ــن قســرا الكــرد املهجري

ــي  ف ــم  ه ي ــي الكــرد عل ــكات وأرا�س ل وممت

ى  تصرف يعبر عن مدى افتقار ما تسم

ــادئ  ــم واملب ــى القي ــورة الســورية« إل ث »ال

ــة. ني والدي واإلنســانية  ــة  األخاقي

والوضــع  ــر  املري الواقــع  هــذا  أمــام 

ــي ظــل تغــول  ــن ف ــي ملنطقــة عفري الكارث

دون  جرائمــه  ــكاب  ارت ــي  ف ــال  االحت

ــال  حي مشــين  ــي  دول صمــت  مــع  رادع 

القــوى  مــن  البعــض  وتواطــؤ  ــك  ذل

ــي  الترك ــال  ــة مــع االحت واألطــر الكردي

ي تلميع وتبييض  ا البائسة ف ومحاوالته

ــال  ــه الصمــت حي ــح والتزام ــه القبي وجه

جرائمــه.

ــة  ــا كمنظمــات حقوقي ن ــد ل  كان ال ب

ــى  عل نأخــذ  أن  ــك  ذل كل  إزاء  ــة  ي ومدن

ــال  ــة االحت ــا مهمــة فضــح وتعري عاتقن

ــى املجتمــع  ــا إل ه وتوثيــق جرائمــه وايصال

ــة  ــة الدولي ــي واملنظمــات الحقوقي الدول

بمســؤولياتهم  ــوض  ه ن ال ب ــم  ه ومطالبت

ــا  ــة ردعه ــا بغي ــى تركي ــي الضغــط عل ف

ــزام  ت ــا واالل ــي جرائمه ف عــن االســتمرار 

ا القانونية كدولة احتال  بمسؤولياته

للمناطــق  ــا  ه احتال ــاء  ه ان ــى  عل ــا  ه وحث

ــا مــع  ه ــة واالنســحاب من ل ــة املحت الكردي

املهجــرون  ــا  ه أهل ليتمكــن  ــا  ه مرتزقت

ــى ديارهــم ومنازلهــم   مــن العــودة إل
ً
قســرا

أنفســهم  وادارة  ــي  وطوع آمــن  بشــكل 

ايجــاد  ــن  لحي ــة  أممي ــة  وحماي ــة  برعاي

للمشــكلة  ــم  ودائ شــامل  ي  ســلم حــل 

االمــن  ــس  مجل لقــرار   
ً
وفقــا الســورية 

.2254

3/17/ 2021م

املوقعون:

1- املرصد السوري لحقوق االنسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- جمعية الشعوب املهددة -أملانيا

4- شبكة عفرين بوست اإلخبارية

ي شمال سوريا 5- مركز توثيق االنتهاكات ف

Afrin medea Center -6

7- مؤسسة ايزدينا

ي الكردي 8- املنتدى اآلملان

ي شتوتغارت 9- جمعية املجتمع الكردي ف

10-جمعية هيفي الكردية - بلجيكا

ــن  عفري  - االنســان  حقــوق  منظمــة   -11

يا ر ســو

ــي  ف الكــوردي  ــي  املدن املجتمــع  12-منظمــة 

ــا أورب

ســوريا  ــي  ف االنســان  حقــوق  منظمــة   -13

)مــاف(

14- منظمة مهاباد لحقوق االنسان

ي سوريا 15- اتحاد ايزيدي

16- مركز عدل لحقوق االنسان

واألبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز   -17

ــا ي -أملان ــة  ي القانون

18- مركز روجافا للدرسات االستراتيجية

19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا

ي الجزيرة 20- منظمة حقوق اإلنسان ف

ي الفرات 21- منظمة حقوق اإلنسان ف

ي إقليم عفرين 22- اتحاد املحامين ف

ي سوريا )ماف( 23- لجنة حقوق االنسان ف

ــة للدفــاع عــن حقــوق  ــة الكردي 24- الجمعي

االنســان - النمســا

25- كرد بال حدود

ــي منطقــة  ــي ف 26- مؤسســات املجتمــع املدن

الشــهباء

وشــرق  شــمال  ــي  ف ــن  املحامي اتحــاد   -27

يا ر ســو

ي اقليم الجزيرة 28- اتحاد املحامين ف

االنســان  لحقــوق  زاغــروس  مركــز   -29

يســرا سو -

30- مجموعة العمل من اجل عفرين

31- اتحاد كرد  سويسرا

32- رابطة زاكون

حقــوق  عــن  للدفــاع  الســوري  33-املركــز 

النســان ا

/33/ منظمة حقوقية ... تتمة

وفد مركز للدراسات االستراتيجية يزور ممثلية حزب »الوحـدة« في هولير

مــن  وفــٌد  زار  2021/3/14م،  األحــد 

 – االســتراتيجية«  الدراســات  »مركــز 

ــب  مكت الفرنســية  الجامعــات  إحــدى 

ــر/ ي هول ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــدف اســتطاع آراء ومواقــف  ــل، به ي أرب

مــن  ســوريا  ــي  ف ــة  الكردي األحــزاب 

ــي املنطقــة بشــكل  ف ــة  األحــداث الجاري

ــة بشــكل  عــام وســوريا واملناطــق الكردي

خــاص.

وقــد أوضــح محمــود محمــد عضــو 

ــه  ل وممث للحــزب  السياســية  ــة  اللجن

للوفــد  العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل ــي  ف

الواقــع  حــول  الحــزب  ــة  رؤي الضيــف 

ــأن األزمــة الســورية  ــن ب ّي الســوري، إذ ب

ــدم  ــزال ال ــا العاشــر وال ي تجــاوزت عامه

ــن  ، ومــا زال النظــام يرته
ً
ــا الســوري نازف

واملعارضــة  العســكري،  الحــل  ــى  إل

ــى  عل معتمــدة  ــاف  ت باالئ ــة  ل املتمث

 مــن النظــام 
ً
ــا ــي ال تقــل إجرام الخــارج وه

الكــردي،  الشــعب  بحــق  تجــاوزه  ــل  ب

ــي  ت ــة ال ــة التركي ــى الدول ــت عل كمــا راهن

ــي  األرا�س مــن  واســعة  أجــزاء  ــت  احتل

ــوم  ــة، وتق ــع واهي ــج وذرائ الســورية بحج

ي تلك املناطق  بتطبيع األمور اإلدارية ف

ــث  حي ــة،  التركي ــة  الدول مــع  ــة  ل املحت

ــداول  ــة وت املــدارس بمناهــج ولغــة تركي

ــي  الترك ــم  العل ورفــع  ــة  التركي ــة  العمل

أدوات  بينمــا  الرســمية؛  ــر  الدوائ ــى  عل

املســماة  امليليشــيات  مــن  ــاف  ت االئ

ــث  تعي الســوري«  ــي  الوطن ــش  ـ«الجي ب

ي، ســري  ــن، كــري ســب ــي مناطــق »عفري ف

 بإشــراف مباشــر 
ً
 وإجراما

ً
كانيه« فســادا

ــار  اآلث ــل ســرقة  مث ــي،  الترك ــت  املي مــن 

وفــرض  األشــجار  وقطــع  ــة  التاريخي

الضغــط  ــة  بغي ــاوات،  واألت الفــدى 

ــم  ودفعه ــن  ي ي األصل الســكان  ــى  عل

املســتقدمين  ــن  وتوطي ــر  التهجي نحــو 

إســكان  جــرى  الســيما  ــم،  ه عن  
ً
ــدال ب

ــي  ــات عناصــر »داعــش« وغيرهــم ف عائ

ــر  ي التغي ــق  ــدف تحقي به ــه،  ي ســري كان

ــة، حيــث  ــي املناطــق الكردي ــي ف الديمغراف

ــم ال يطــاق. ــا جحي ه ــش في العي ــات  ب

الكــردي  الحــوار  موضــوع  وحــول 

أن  ــى  عل »محمــد«  شــدد  الكــردي، 

بحاجــة  ســوريا  ــي  ف الكــردي  الشــعب 

ووحــدة  ــود  الجه ــف  تكات ــى  إل ماســة 

 أن مــا جــرى 
ّ
ــي هــذا الظــرف، إال املوقــف ف

ــٌم  ــة هــو تفاه ــة أمريكي ــدة وبرعاي ــل م قب

ــن الحركــة  ي ــن مــن ب ي ــن كردي ــن طرفي ي ب

ــث  ــي ســوريا، حي ــة ف السياســية الكردي

كردســتانية،  ــدات  أجن عليهمــا  ــى  مل
ُ
ت

ــي  ــي ف وأحــد أطــراف الحــوار عضــو رئي�س

ــة السياســية  ــاف الســوري، الجه ت االئ

ــة  ي اإلرهاب امليليشــيات  ــك  لتل ــة  الراعي

ــل  ــة مــن قب ل ــة املحت ــي املناطــق الكردي ف

. ــا تركي

ــي  ــأن املجتمــع الدول ــن »محمــد« ب ّي وب

ي التدخل  مطالٌب باإلسراع وبالجدية ف

ــدم الســوري وللعمــل  ــف ال لوقــف نزي

ــة  ــي شــامل لألزم ــى إيجــاد حــل سيا�س عل

ــة  الدول ــى  عل وبالضغــط  الســورية، 

ــاكات  ه ت واالن ــم  الجرائ لوقــف  ــة  التركي

املناطــق  ــي  أهال بحــق  تمــارس  ــي  ت ال

ى  املحتلة من قبلها، ولخروج جيشها إل

ــة.  ي الدول حدودهــا 

شكر الوفد الضيف ممثل الحزب 

ــم  وت ــا،  قدمه ــي  ت ال التوضيحــات  ــى  عل

ــرام  ــل مــا اســتقبل مــن احت توديعــه بمث

ــر. وتقدي
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ــن  وتوطي  ،
ً
ســابقا هجــروا  ــن  الذي

مــن  نســمة  ــف  أل  /500/ يقــارب  مــا 

امليليشــيات  ي  مســلح ــل  عوائ أفــراد 

ــاف  وأري الغوطــة  مــن  واملســتقدمين 

ــا،  ه في ــب  وحل ــب  وإدل وحمــاه  حمــص 

لتنخفــض نســبة الوجــود الكــردي مــن 

.
ً
ــا ي حال  /٪20/ دون  مــا  ــى  إل  /٪95/

ــي-  اإلعام ــب  املكت رصــد  وقــد 

ــي( خــال  ــدة )يكيت ــن لحــزب الوحـ عفري

ــاكات  ه ت  مــن االن
ً
ــة شــهر آذار 2021م جمل

ــي: ل ي مــا  ــة، وفــق  ــم واملرتكب والجرائ

= قرى تحت االنتهاكات:

ــر  ي للتغي تعرضــت  ــار،  قيب ــة  قري  -

 /110/ ــي  حوال ــر  بتهجي ــي  الديمغراف

ــي  ــن حوال ــة مــن أصــل /300/ وتوطي ل عائ

ــا، وقــد  ه ــة مــن املســتقدمين في ل /90/ عائ

املعتصــم  ــواء  »ل ميليشــيات  ســرقت 

معظــم  ــات  محتوي الرحمــن«  ــق  فيل و 

ــزات  وتجهي وأدوات  مــؤن  مــن  ــا  ه منازل

و/10/  نحاســية،  ــي  وأوان ــة  ي كهرضوئ

ــك آب  ــة و /5/ ســيارات ب جــرارات زراعي

ــل وأعمــدة  ــة وكواب و /10/ دراجــات ناري

واســتولت  ــي،  األر�س ــف  الهات شــبكة 

ـــ /110/   ال
ً
ــن قســرا ــازل املهّجري ــى من عل

ــا مقــّرات  ــا واتخــذت بعضه ه ات ومحتوي

و  ــون  ت زي معصــرة  ــى  وعل عســكرية، 

ــون ومــا يقــارب /30/  ت /700/ شــجرة زي

ــة ومحطــة وقــود  ــي زراعي ــار أرا�س هكت

ــي  معمل ــات  ومخزون ــزات  تجهي وكافــة 

ــاج  ت ان ــى نصــف  ــون، وعل ــن وصاب بيري

ــدة  ــون عائ ت مواســم /5/ آالف شــجرة زي

ــن  ي وموكل  
ً
قســرا ــن  ري ُمهجَّ ــن  ي ملواطن

ــى مواقــع  ــة، وعل ــي القري ــم ف ه ــاء ل ألقرب

ى البلدية  ي جبل القرية، ومبن املقالع ف

ــى   إل
ً
ــة؛ إضافــة ــب القري ومعســكر بجان

ــم مختلفــة أخــرى، مــن  ــاكات وجرائ ه ت ان

اعتقاالت وقتل وسرقات وفرض أتاوى 

االســتخبارات  بإشــراف  ــة،  ي مال وفــدى 

ــن  ي اإليزيدي ــى  إل نظــر  ُي كمــا  ــة؛  التركي

ــة  ــي القري ــن يشــكلون نصــف أهال الذي

فــا  امليليشــيات،  ــل  قب مــن  باحتقــار 

ــم  ه معتقدات ممارســة  مــن  ــون  يتمكن

 
ً
عــاوة مناســباتهم،  ــاء  وإحي ــة  الديني

)شــيخ  ــم  ه مزارات ــش  ب ون ــب  تخري ــى  عل

ــه(  خان ــل  چي آدي،  ــك  مل حســين، 

ــة،  القري شــرق  ــوب  جن ــي  ف املتواجــدة 

ــب شــواهد وأضرحــة  ــى تخري  إل
ً
إضافــة

ــة. القري ــى  موت ــور  قب

ــي،  مابتا/معبطل ــا-  عرب ــة  قري  -

ــم  ت  
ً
ــزال من  /345/ ــي  حوال مــن  مؤلفــة 

بالقصــف وبشــكل  ــا  ه من ــة  ــر ثاث تدمي

مــن  ــة  ل عائ  /250/ ــا  ه في ــي  بق كامــل، 

ــر  ــم تهجي ت ــن، بينمــا  ي ي الســكان األصل

ــن  وتوطي  
ً
قســرا ــة  ل عائ  /100/ ــي  حوال

ــان  ــم؛ وإب ه  عن
ً
ــدال ب ــل مســتقدمة  عوائ

املســلحون  ســرق  ــة  القري ــاح  اجتي

الطاقــة  ــزات  وتجهي نحاســية  ــي  أوان

الكهرضوئيــة وأدوات منزليــة ومــؤن مــن 

ــات  ــازل، عــدا كامــل محتوي معظــم املن

آالت  وكامــل  ــا  ه ي عل ى  املســتول ــازل  املن

ــي  تك�س وســيارة  ــون  ت زي معصــرة 

ــت  ــزات شــبكة ن ــة وتجهي ودراجــات ناري

ــة خاصــة، وقطعــت ميليشــيات  ي محل

ــح« شــجرة ســنديان  ــواء محمــد الفات »ل

غــرب  »املعصــرة«  موقــع  ــي  ف معمــرة 

ــع  ــي موق ــون ف ــة و/120/ شــجرة زيت القري

 /٪40/ ــاوة  إت تفــرض  ــي  وه ــة«،  »َمزري

ــد  ــون ألمــاك العدي ت ــى مواســم الزي عل

 
ً
، عــاوة

ً
ــن قســرا ري هجَّ

ُ
ــن امل ي مــن املواطن

ى أتاوى وفدى مالية أخرى؛ وقامت  عل

ــري  ــه« األث ــل »درومي ــف وحفــر ت بتجري

وســرقة  كامــل  بشــكٍل  ــة  القري غــرب 

قطــع  ــى  إل  
ً
إضافــة ــة  الدفين ــوزه  كن

ي  ــع حوال ــه وقل أشــجار حراجيــة مــن حول

ســطحه،  ــى  عل ــون  ت زي شــجرة   /200/

ــل »بربعــوش«- شــمال شــرق  ــك ت وكذل

ــوزه وقطــع أشــجار  ــة وســرقة كن القري

ــب  تخري ــه  ي عل زد   ،
ً
أيضــا ــه  حول مــن 

ــة موجــود  ــش مــزار للطائفــة العلوي ب ون

ــف  ــة ملختل ــي القري ــه؛ وتعــرض أهال في

اعتقــال  ــا  ه بين مــن  ــاكات،  ه ت االن ــواع  أن

ــا   مل
ً
ــم قســرا ــم واخفائه ــة مــن أبنائه ثماني

ــم  ــزال أحده ــاث ســنوات و ال ي ــارب ث يق

ــي بمنطقة  ــي ســجن الراع قيــد االخفــاء ف

ــاب. ب ل ا

= القتل:

ــان  ت والفل ــى  الفو�س ظــل  ــي  ف

ــذي يكشــف بجــاء كــذب  املســتدام، وال

ــن  ي ل واملطّبِ ــا  تركي حــكام  وادعــاءات 

ــي  ــم عــن توفــر األمــان واالســتقرار ف ه ل

مــا  احتلوهــا،  ــي  ت ال الســورية  املناطــق 

ــي  ــن مجهول ــن واملختطفي عــدا املفقودي

 ،
ً
قســرا ــن  املخفي ــن  ي واملعتقل ــر  املصي

هناك /161/ ضحايا شهداء ومغدورين 

ــن،  عفري منطقــة  ــي  أهال مــن  ــن  ي ي مدن

ــال )18  ــي ظــل االحت ــم ف ه فقــدوا حيات

ــم  ه بين 2021م(،  آذار   17 2018م-  آذار 

تلوا أو توفوا 
ُ
 و /18/ امرأة، ق

ً
/29/ طفا

ــب  ــي ظــروف مختلفــة، تحــت التعذي ف

ــم  وبعضه ــي،  الح بالرصــاص  أو 

أو  ــة،  األرضي واأللغــام  ــرات  بالتفجي

ــا، أو  ــى تركي ــاء العبــور إل ن باإلعــدام، أو أث

ــن  ــري عفري ــزوح ُمهجَّ بقصــف مناطــق ن

ــدات الشــهباء وشــيروا- شــمال  ل )قــرى وب

بانفجــار  توفــوا  ــن  الذي عــدا  ــب(،  حل

أو  ــزوح  ن ال مناطــق  ــي  ف ــة  أرضي ألغــام 

تحت ضغوط نفســية وظروف حياتية 

ــه. ــال وتبعات قاســية ناجمــة عــن االحت

اعتقــل  /2021/3م،   3 ــخ  وبتاري

ــن  ب قاســم  »شــيخموس  املواطــن 

 Şêxmûsê  –  
ً
ــا عام  /73/ ــى  مصطف

ــة  قري ــي  أهال مــن   »Mistî Mêremê

ــدة  ل ــي ب كوســا – راجــو، املقيــم لوحــده- ف

ــن  ي اثن مــع  املجــاورة  ــس«  أكب ــدان  »مي

ميليشــيات  ــن  ي ب بالتعــاون  ــن،  آخري

»فيلق الشام« و«الشرطة العسكرية« 

ــة راجــو واالســتخبارات  ــي مركــز ناحي ف

ــي الحراســة  ــة، بتهمــة املشــاركة ف التركي

ــة الســابقة،  ي ــدى اإلدارة الذات ــة ل ي الليل

ــاح  ــى مركــز الشــرطة؛ وصب ــدوا إل واقتي

ــه، حيــث فقــد  ــغ عــن وفات ل ب
ُ
2021/3/6م أ

ــب. التعذي تحــت  ــه  حيات

= اختطاف واعتقاالت تعسفية:

ــن 2021/3/1م، حكمــت  ي ــوم اإلثن  ي

ــي  األكاديم ــى  عل ــال  االحت ســلطات 

ــي  فهم »محمــد  ــدس  املهن ــور  الدكت

ــي  « مــن أهال
ً
ــا ــي /63/ عام ب ــن ن ــدو ب عب

ــي ســجن  ــة شــّران املوقــوف ف ــة خراب قري

2020/4/7م،  ــذ  من واملعتقــل  ــه  ماراِت

ــة،  بالســجن ثــاث ســنوات وغرامــة مالي

ــارة  ــة وإث ــروح العنصري بتهمــة »نشــر ال

يشــبه  بمــا  ــة«،  الطائفي النعــرات 

ــة«  الدول أمــن  »قضــاء  أحــكام   
ً
ــا تمام

النشــطاء  بحــق  دمشــق  ــي  ف  
ً
ســابقا

 أن »النائــب 
ً
ــرد، علمــا ـ

ُ
والسياســيين الك

ــن« كان قــد قــرر إخــاء  ــي عفري العــام ف

ولكــن  2020/6/17م  ــخ  بتاري ســبيله 

مــن  ــاٍت  ه بتوجي القــرار  نفــذ  ُي أن  دون 

ــة، مــع االســتمرار  االســتخبارات التركي

ــة ضــده. ــم باطل ه ــق ت ــي حبســه وتلفي ف

ــن  ي مواطن اعتقــال  ــى  عل وأقدمــت 

وإيســكا  ــة  )غزاوي ــدات  ل وب قــرى  مــن 

ــن  عي شــيروا،   - وباصوفــان  وجلمــة 

ــي،  مابتا/معبطل و  ــي  الغرب الحجــر 

ــه(،  جوقي ــل،  ب ل ب كــول-  قــره  و  زعــره 

ــم  ه ت ــب، ب ــات والتعذي  مــع اإلهان
ً
ترافقــا

ــى مــن  ملفقــة، ومــع فــرض غرامــات عل

ســراحه. ــق  طل
ُ
أ

ــاء  ن أب مــن  البعــض  أعتقــل  كمــا 

ــى إدراج  ــاًء عل ن ــا، ب ــن داخــل تركي عفري

ــدى  ل ــن  ي املطلوب ــم  قوائ ــي  ف أســمائهم 

ــي. الترك األمــن 

ــة أخــرى أفرجــت ســلطات  ومــن جه

ــا  ــن مــن قــرى )عرب االحتــال عــن مواطني

ــل  ــي، ت ــرو كــوركا- مابتا/معبطل و داركي

ــه(  ــرس، جوقي ســلور و جوالقــا- جندي

ــوا  ــوا عــام 2018م، وأخف ــد اعتقل ــوا ق كان

ونصــف،  ســنتين  مــن  ــر  ألكث  
ً
قســرا

ــي ســجن  ــن ف ــوا محتجزي ــم كان معظمه

ــاب  ب ال ــي – منطقــة  9 الراع

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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ــت. الصي ــيء  ال�س

ــع  جمي ذوي  ــزاز  ت اب ــم  ت وي هــذا، 

ــم  ت ــن ي  الذي
ً
ــن قســرا ي ــن املخفي ي املعتقل

ــن  ــي عفري ف ــه  مارات ــى ســجن  إل ــم  ه نقل

ــغ  مبال بدفــع  ــم،  ه عن لإلفــراج   
ً
ــدا تمهي

عــدا  ــي،  أمريك دوالر   )2000-1500(

ــذي يدفــع للمحكمــة كغرامــة  ــغ ال ل املب

ــر  عب ــك  وذل ــة،  تركي ــرة  ي ل  )2000-1000(

ــن  محامي أو  امليليشــيات  مــن  وســطاء 

ــن بقضــاة االحتــال،  وسماســرة مرتبطي

ــي اإلفــراج عــن املعتقــل  بحجــة اإلســراع ف

ــذوي  ال ــه  تنبي مــع  ــي  محام ــل  وتوكي

األمــر. بكتمــان 

»فرقــة  ميليشــيات  أقدمــت  كمــا 

ــى  ــل عل ب ل ــة ب ــي ناحي الســلطان مــراد« ف

ــل  ي خل »محمــد  ــن  ّي املواطن اختطــاف 

و«محمــد  ــه  ري
َ
ك ــة  قري مــن  عثمــان« 

َعشــوِنه  ــة  قري مــن  ــو«  كال ســيدو 

ــة  ــد أربع ــا بع ــا، وأفرجــت عنهم وإهانتهم

ــة  فدي دفــع  وفــرض  اإلخفــاء  مــن  ــام  أي

منهمــا. واحــٍد  كل  ــى  عل دوالر   /1500/

ــار محمــد  ــاة »كيب ختطفــت الفت
ُ
وا

ــا/ ت ــة شــيتكا- ماب ــي قري حســن« مــن أهال

ــي  ف 2021/3/16م،  ــخ  بتاري ــي،  معبطل

و  ــة  »غزاوي ــن  ي ب الواصــل  ــق  الطري

ــدى  ــة ل ــا لإلقام ــاء ذهابه ن ــرس«، أث جندي

ــرس. ــي جندي ــا ف ه ــٍب ل قري

ى وفلتان: = فو�ض

2021/3/13م،  الســبت  ــوم  ي  -

ميليشــيات  ــن  ي ب اشــتباكات  وقعــت 

ــي  ــواء املعتصــم« ف »فرقــة الحمــزات و ل

ــى  ــل، نتيجــة خــاٍف عل ب ل ــة زعــٍره- ب قري

واالســتياء  الســيطرة  نقــاط  تقاســم 

ــى بين  ــى وقــوع جرح والســرقات، فــأدت إل

ــن. لطرفي ا

2021/3/16م،  ــاء  الثاث مســاء   -

مفخخــة،  ــي  تك�س ســيارة  انفجــرت 

ــة  جه مــن  ــن  عفري ــة  ن مدي مدخــل  ــي  ف

ــل  ومقت ــة  إصاب ــى  إل فــأدى  ــرس،  جندي

امليليشــيات. مــن  عناصــر 

ــم  - مســاء األربعــاء 2021/3/17م، ت

ــي  ــي ح ــب ســانتافيه ف ــر ســيارة جي تفجي

ــة أحــد. ــن، دون إصاب ــة بعفري املحمودي

عســكري  اســتنفار  ــاك  هن كان   -

ــي   ف
ً
، خاصــة

ً
ــا ــي املنطقــة عموم ــي ف وأمن

ــات  الدوري ــف  وتكثي ــن،  عفري ــة  ن مدي

الشــوارع،  ــي  ف املســلحة  والعناصــر 

ــال  ــوم إعــان احت ــول ي  مــع حل
ً
ــا تزامن

ــوروز. ـ ن ــد  آذار وعي ــي 18  ف املنطقــة 

ميليشــيات   ،2021/3/2 ــخ  بتاري  -

 
ً
ــزال من اقتحمــت  الشــامية«  ــة  ه »الجب

ــي  ف ــات  الفي شــارع  مــن  بالقــرب 

مــن  أســرة  وتســكنه  ــن  عفري ــة  ن مدي

ــت  ــل شــخص وأصيب ت املســتقدمين، فُق

زوجته وطفله بجروح، حيث تضاربت 

ــي لداعــش أو  ــه منتم ــن أن ي ــاء مــا ب ب األن

ــه. منزل مداهمــة  ــاء  ن أث قــاوم  ــي  مدن

= انتهاكات أخرى:

ــي  ف وقعــت  مختلفــة  ــاكات  ه ت ان

العديد من املواقع والقرى، من اعتداء 

ــت«،  »كفرزي ــة  قري ــي  ف مواطــن  ــى  عل

ي بلدة بعدينا،  ي نحاسية ف وسرقة أوان

راجــو،  ــي  ف ــزل  من ــات  محتوي وســرقة 

ــي الشــهيدين »هيفــا  ــى دفــن جثمان وإل

ــا  ه ب وقري  »
ً
ــا عام  21 قاســم  شــريف 

ــي  ف  »
ً
ــا عام  45 ــال  طوب أكــرم  ــوزت  »ن

ــرة باســوطة دون الســماح ألحــد مــن  مقب

ــى جانــب االســتياء  ــي بالحضــور إل األهال

بالكامــل  وتعفيشــهما  منزليهمــا  ــى  عل

ــي  ــى محــل )غســيل وكومج ــك عل وكذل

 
ً
ــوزت(، عــاوة ــد لشــقيق ن ســيارات عائ

لهمــا. ــاء  أقرب ــب  ــس وتعذي ــى حب عل

ــا-  ــة كي ــي قري ــزاز بعــض مواطن ت واب

بدفــع  ــم  ه ومطالبت وتهديدهــم  راجــو 

فدى مالية، وســرقة الســياج الحديدي 

ي قرية كيمار- شــيروا،  لبعض القبور ف

ــي  ــر ف ــام بشــكل واســع وجائ ــي األغن ورع

ــة  الزراعي ــي  واألرا�س ــون  ت الزي حقــول 

أن  دون  ــل،  ب ل ب ــة  ناحي قــرى  ببعــض 

أو  ــم  منعه مــن  ــا  ه أصحاب يتمكــن 

ضدهــم. الشــكوى 

ــي املنطقــة حمــات  هــذا، وتنشــط ف

ــا  ــة وأنشــطة دينيــة، تقــوم ببعضه دعوي

ــي  ت ــاب هللا« الســلفية، ال جماعــة »أحب

نحــو  ــم  لدفعه ــن  ي اإليزدي ــى  عل تركــز 

ــن اإلســامي. ــاق الدي اعتن

ــرة  ي ل ال ب التعامــل  ــف  يتكث كمــا 

الشــبابية  األنشــطة  ــر  وتكث ــة  التركي

ــن، تحــت  ــة عفري ن ــي مدي ــة ف والرياضي

ــة  تركي مؤسســات  ــي  مندوب إشــراف 

متخصصــة، والشــرط األســاس هــو أن 

.
ً
ــا ي عال ــي  الترك ــم  العل ــا  ه في رفــع  ُي

»فرقــة  ميليشــيات  وتقــوم 

ــا  ومتزعمه شــاه«  ســليمان  الســلطان 

عمشــة  ــو  أب الجاســم  محمــد  املدعــو 

ــد  ــة شــيخ الحدي ــي ناحي ــح مشــاريع ف بفت

ــارات  ــى أراٍض وعق ــه وعل ــض أموال لتبيي

ــا. ه ي عل ى  مســتول

= ال إحياء للمناسبات:

ــان  ت والفل ــى  الفو�س نتيجــة 

ــاد املركــب  وممارســة اإلجــرام واالضطه

يعــد  ــم  ل ــن،  عفري ــي  ف ــرد  ـ
ُ
الك ضــد 

مناســباتهم  ــاء  إحي مــن  ــون  يتمكن

، فلم يحيوا 
ً
القومية، كما كانوا سابقا

ــي للمــرأة 8 آذار« الــذي كان  »اليــوم الدول

ــرأة  ــم امل ــد لتكري ــة عي ــن بمثاب ــي عفري ف

ــا، وال  ه ــى قضيت والوقــوف عل ــا  ودعمه

ي 12  سنوية انتفاضة قامشلو 2004م ف

آذار أو ذكــرى مجــزرة حلبجــة األليمــة 

ــم يســتعدوا لاحتفــال  ــي 16 آذار، ول ف

ــال  ــذي ُدمــر تمث ــد ال ــوروز املجي ـ ــد ن بعي

ــان  إب حــداد«  »كاوا  األســطوري  رمــزه 

ــي 18 آذار 2018م. ف ــة  ن ــاح املدي اجتي

ــي  ه اإلرهــاب  أجــواء  ــت  كان إذا 

ــذ ثــاث  ــن من ــي منطقــة عفري الســائدة ف

ــوا  يحي أن  ــي  لألهال فكيــف  ســنوات، 

يتعرضــون  ــن  الذي وهــم  أعيادهــم، 

تعطــل  ــم  فل ــة؟!  يومي ــاكات  ه ت الن

مؤسســات ســلطات االحتــال واملــدارس 

ى الجميع  ي 21 آذار، بل تم التأكيد عل ف

ــى إشــعال  ــرد عل ـ
ُ
ــم يجــرؤ الك ــدوام، ول ال ب

ــى  ــاد أو الخــروج إل ــوروز كاملعت ـ ــران ن ي ن

ــوا. ــة كمــا كان الطبيعــة لاحتفــاء بحري

ــري  الحري نصــر  ــارة  زي وحــول 

ــي  اإلخوان الســوري-  ــاف  ت االئ ــس  ي رئ

ــب  املكت ــم  خت العــراق،  كردســتان  ــى  إل

»إن  بالقــول:  ــره  تقاري أحــد  ــي  اإلعام

وفــد  ــا  ه ب ســتقبل 
ُ
ا ــي  ت ال الحفــاوة 

ــدى  ــت موضــع اســتهجان ل ــاف كان االئت

رد السوريين، ألنهم يدركون  ـ
ُ
معظم الك

و  ــاف  ت االئ ومشــاركة  ــي  تماه مــدى 

مــع  امليليشــياوي  ــي«  الوطن »جيشــه 

ــة  ي سياســات وممارســات أنقــرة العدائ

ــي ســوريا؛ وإذ  ضــد وجودهــم ودورهــم ف

ــل املواطــن املســن  جــاءت جريمــة مقت

ــك  ل ــام ت ــة اختت شــيخموس قاســم هدي

ــق« مســتضيفي  ــد مــن »قل زي
ُ
ت
ُ
ــارة، ل الزي

ــم«. مزاجه صفــو  ــر  ِ
ّ
عك

ُ
وت الوفــد 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

حفٌل إلحياء عيد نـوروز في حلب
ــدة  الوحـ حــزب  منظمــة  قامــت 
ــة  ي احتفال ــم  بتنظي ــب،  بحل ــي(  )يكيت
ــي  ــوروز« مســاء 20 آذار، ف ـ ــد »ن ــاء عي إلحي
ــي الشــيخ مقصــود،  ــة )ســتاراليت( بح صال
ــوف مــن  ــرد وضي ـ

ُ
بحضــور حشــٍد مــن الك

األخــرى. ــات  املكون
بالحضــور  ــب  بالترحي الحفــل  ــدأ  ب
ــى  ــم والوقــوف دقيقــة صمــٍت عل ه وتهنئت
أرواح الشهداء، ومن ثم قيام ممثلو وفود 
الشــموع،  بإشــعال  مشــاركين  أحــزاب 
ــت كلمــات:  ــوروز، وألقي ـ  لشــعلة ن

ً
ــدا ي تقل

الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب   -
ســوريا. ــي  ف الكــردي 

ــي  التقدم الديمقراطــي  الحــزب   -

ســوريا. ــي  ف الكــردي 
ــي  الوطن ــف  التحال حــزب   -

الســوري. الديمقراطــي 
- مجلس سوريا الديمقراطية.

ووردت برقيات تهنئة من:
- حزب سوريا املستقبل. 

- البيت اإليزدي بحلب.
و  املقصــود  »شــيخ  ــي  حي وجهــاء   -

.» ألشــرفية ا
ــوروز  ـ ن ــي  معان ــى  عل ــزت 

َّ
رك ــي  الت

ــة  والحري واملســاواة  للســالم  ــه  ت ورمزي
ــى  عل ــد  والتأكي الشــعوب،  ــن  ي ب واألخــوة 
ــى  ــد الصــف الكــردي وعل العمــل لتوحي
ــي  الترك ــالل  االحت ــاء  ه إلن املقاومــة  روح 

ي. ســب ــه  وكري ــه  ي كان وســريه  ــن  لعفري
ي للحفل،  تــال الكلمــات البرنامــج الفن
ــاف  )خن ــن  ي الفنان مــن  ــة  نخب بمشــاركة 
ســعيد، جهاد ســليمان، بافه نازي، عماد 
الرقــص  مــن  ــة  ل جمي وبفقــرات  بشــير(، 

 ،)Zozan - الفلكلوري بأداء فرقة )زوزان
كما شارك الحضور فيه بفرٍح وحماس، 
ــاق  ــى أمــل االنعت ــي، عل ــادل التهان وســط تب
ــى حــٍد ســواء. ــاب عل مــن االســتبداد واإلره
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إحياء يوم المرأة العالمي في قامشلو
دة  أحيت منظمة املرأة لحزب الوحـ

ــوم  ي، ي ــه ســب ــي قامشــلو و رب ــي( ف )يكيت

ــم عــدد من  ــارة وتكري ــي، بزي املــرأة العالم

ــل شــهداء  ــا وعوائ ــي صفوفه مناضــات ف

ــي الحــزب. ــوا أعضــاء ف ــن كان ي وراحل

الســيدة  ــم  تكري ــم  ت ــة  البداي ــي  ف

 
ً
ــرا تقدي شــيار(،  )أم  محمــد  فاطمــة 

ــي صفــوف الحــزب  ــا املتواصــل ف ه لعمل

مشــقة  ــا  ه ل وتحمُّ  1978 عــام  ــذ  من

ــة  ــك الســنوات العصيب ــذ تل النضــال من

ــى  ــا إل  عــن وقوفه
ً
ــا هــذا، فضــا ــى يومن إل

ــد الشــهيد كمــال  ــا الفقي ــب زوجه جان

ــن. عفري  – ــف  ل ل ت ــة  قري ــان-  حن

هيفــاء  الســيدة  ــم  تكري ــم  ت كمــا 

أحمــد  ــم  إبراهي ــد  الفقي زوجــة  ــل  ي خل

مصطــو، والســيدة نورهــان بكــر زوجــة 

حســو؛  ــي  عل ــم  حكي ــد  الفقي

الحــزب  رفــاق  مــن  ــا  كان ــان  ن االث

ســري  عــن  ــم  دفاعه ــاء  ن أث واستشــهدا 

ــا  تركي مــن  ــا  ه احتال ــل  قب ــه  ي كان

. ــا ه مرتزقت و

ــي  ف اآلن  ــة  الثاث ــات  العائ تســكن 

ى وفد منظمة املرأة  قامشلو، حيث تمن

ــن  ــي عفري ف أن يزورهــن العــام القــادم 

شــهادات  ــن  ه ل م  وقــدَّ ــه،  ي كان وســري 

ــة. رمزي ــا  وهداي ــر  تقدي

 
ً
أيضــا ــرأة  امل منظمــة  وفــد  وقــام 

زوجــة  تيمــور«  »أم  الســيدة  ــارة  بزي

ــي،  عبدك عمــر  ــة  الوطني الشــخصية 

ــذه املناســبة. ــة به ــة تهنئ ــا بطاق ــدم له وق

ــي زار  ــي الغرب ــه بالح ــة جولت اي ــي نه وف

الوفــد الســيدة »حســينة عمــو« زوجــة 

ــو  )أب ــد الراحــل اســماعيل عمــر  الفقي

ــا بطاقــة  م له شــيار( رئيــس الحــزب، وقــدَّ

ــة. نئ ته

قامشــلو  مــن  ي  الشــرق ــي  الح ــي  وف

ــنَّ  م له ــدَّ ــارات ســيدات وق ــد بزي ــام الوف ق

ــة: نئ ته بطاقــات 

ــا  ه لنضال مســعود«  أم  »ســليمة   -

ي صفوف منظمة  املتواصل واملستمر ف

ــرأة. امل

ــا  ه لنضال ــم«  إبراهي »أنيســة   -

ــذ  ــرأة من ــي صفــوف منظمــة امل ــا ف ه وعمل

تأسيســه. ــة  بداي

زوجــة  ــرزان«  ب أم  »خديجــة   -

مشــكو. ــن  أمي محمــد  املناضــل 

- »حليمــة حســن رمضــان« زوجــة 

املناضــل الراحــل رمضــان عمــر نعمــو.

ــدة  وال هللا«  ــد  عب بشــار  ــم  »خان  -

ــن(. أفي ــو  )أب ــي  زك محمــد  الراحــل 

األم   – حاجــو«  يوســف  »شــاهة   -

ــة. الفاضل ــة  ي واملرب

ــد  الفقي زوجــة  فرحــو«  ــزة  »عزي  -

ي. الحســين ســعيد  محمــد  الراحــل 

مــن  وفــٌد  قــام  ي«  ســب ــه  »ترب ــي  وف

ــا »عفاف  ه ــارة رفيقت منظمــة الحــزب بزي

ــا  ه لنضال  
ً
ــرا تقدي ــا  وتكريمه ــو«  دل أم 

ــي صفــوف الحــزب. كمــا زار  املســتمر ف

م  ــان أم آالن« وقــدَّ ه ــزل الســيدة »جي من

ــة. نئ ته بطاقــة  ــا  ه ل

ــرأة   لنشــاطات منظمــة امل
ً
اســتكماال

ــي(،  ــدة )يكيت ــي قامشــلو لحــزب الوحـ ف

ــد  ــي، زار وف ــرأة العالم ــوم امل وبمناســبة ي

ــة  ــل ثاث ــوم 2021/8/13، عوائ املنظمــة ي

ــار  دي ــى  إل ــن  ي راحل الحــزب  ــي  ف أعضــاء 

ــن  م لزوجاته ــم، وقــدَّ ه ــي منازل الحــق، ف

: ــم، وهــنَّ بطاقــات تهنئــة وشــهادات تكري

ــن« زوجــة الراحــل  - الســيدة »أم أفي

ــي  ــذي توف ــزار ســيدا( ال ــي ) دل محمــد زك

ــوم  ي ــة حــادة، صبيحــة  ــة قلبي نوب ــر  إث

4/16/م2018.  ــن  ي االثن

- الســيدة »أم جــوان« زوجــة الراحــل 

ــر  ــي إث ــذي توف حمــزة حســن محمــد، ال

ــن  ي االثن ــاح  صب حــادة  ــة  قلبي ــة  نوب

2019/12/9م.

- الســيدة »أم بســام« زوجــة الراحــل 

ــوم  ــي ي ــذي توف ــى، ال ــي عي�س حســين عل

2020/9/14م. ــن  ي االثن

ــي  ــي للمــرأة ف ــوم الدول ي بمناســبة ال

ــم  ي إقل منظمــة  قامــت   ،2021 /  3  /  8

ــي(  )يكيت الوحــدة  لحــزب  كردســتان 

ــى و  ــس مصطف وبحضــور مســؤولها وي

ــادة املنظمــة،  ــاس عضــو قي ــم عّب إبراهي

نســوة أعضــاء  مــن  ــم مجموعــة  بتكري

دقيقــة  الوقــوف  بعــد  املنظمــة؛  ــي  ف

ــنَّ  باركه الشــهداء،  أرواح  ــى  عل صمــت 

ــا  ه ت ــى دور املــرأة ومكان ــى وأشــار إل مصطف

ــي املجــاالت كافــة، كمــا قــّدم بعضهــن  ف

ــي املجتمــع  ــرأة ف مداخــات حــول دور امل

ــه.  ل املعيقــة  والعوامــل 

ــع  توزي ــم  ت الجلســة  ــام  خت ــي  ف

ــات  ــع التمني ــّن، م ه ي ــة عل ــات التهنئ بطاق

والنجــاح.  ــق  بالتوفي ــنَّ  ه ل

تكريم نسوة مناضالت 

الموت يغيب المناضل عيسى نعسان
ــن/ اإلعامي-عفري ــب  املكت ــى  نع

املناضــل  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب 

ــد  ي موال مــن  نعســان،  محمــد  ــى  عي�س

1949م،  عــام  ــن  -عفري ــي  ميدانك ــدة  ل ب

ي مساء السبت 2021/3/27م،  الذي توف

املــرض. مــع  ــل  بعــد صــراٍع طوي

ــام  أي ــذ  من الراحــل  ــم  »اهت وقــال: 

ــي  ف الكــردي  شــعبه  ــة  بقضي شــبابه 

ســوريا، وقــد اعتقــل مــدة ســتة أشــهر 

ــي عــام 1970م مــن قبــل األمــن الســوري،  ف

ى صفوف حزبنا عام 1980م  وانتسب إل

 
ً
ــا ملتزم ــي  وبق

ــوٍم مــن  ي ــى آخــر  إل

وكان  ــه،  حيات

ــة  للتضحي  
ً
ــاال مث

 
ً
ــه األم وشــغوفا  بلغت

ً
ــا واإلخــاص ومهتم

ــة«. ل األصي ــة  الكردي املفــردات  بجمــع 

ــرة  ظهي ــل  قب ــه  جثمان ع  ــيَّ
ُ

ش وقــد 

ــرة  ــي مقب ف ــرى  ث ال ــي، ووري  التال ــوم  ي ال

ــي. ميدانك ــدة  ل ب رأســه  مســقط 

الراحــل  ــي  ــى ذوي ورفــاق ومحب إل

ــدة.  خال
ٌ
ــة التعــازي الحــاّرة، ومثــواه جن

تكريم زوجات مناضلين راحلين

تكريم »كاوا عبدو« تقديراً لجهوده في تأمين مياه الشرب
ي  ــه ســب ــرة قامشــلو وترب كّرمــت دائ

ــا  رفيقه ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب 

ــث زار مســاء  ــدو، حي املناضــل كاوا عب

ــن الحــزب  ــٌد م ــاء 2021/3/23م، وف الثاث

ــك  ــم، وذل ــه شــهادة تكري م ل ــه وقــدَّ منزل

ــه  ــة وتضحيات ــوده املتواصل  لجه
ً
ــرا تقدي

ــي معظــم  ــاء لقاطن ــي ســبيل إيصــال امل ف

ــي  ف ــه  عمل ــرة  فت ــاء  ن أث ــرة  الجزي مــدن 

ــي  ف ــه  ي وتفان قامشــلو«،  ــاه  مي ــرة  »دائ

لعمــل. ا
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وفظاعــة  املوقــف  لحساســية 

ــا الذاكــرة  ــي ثناي الحــدث، رغــم البحــث ف

الســهولة  مــن  يكــن  ــم  ل ــب،  الكت ــن  ي وب

ــق، 
ّ
ــواٍن جامــٍع وُموف ــار عن بمــكان، اختي

تشــتت  مــع  وينســجم  املأســاة  ــزل  يخت

واحــد. آٍن  ــي  ف والهواجــس  األفــكار 

ــل، كان  ــن، شــارع التل وســط عفري

 
ً
محــا ــر  يدي نجــم«  ــو  »أب ي  الســبعين

ــي  يلتق ــه،  ت ل عائ ــش  عي  
َ
قمــة

ُ
ل ــن  لتأمي

ــه لشــرب كأس شــاي مــن  ــران حول الجي

ــا األحمــر  ه ــا ولون ــزة بمذاقه شــاياته املمي

ي، أو فنجان قهوة سادة، ولتبادل  القان

ــة  اآلراء حــول األزمــة الســورية أو القضي

الكردية مع بعض هواة السياســة، كما 

ــة اللتقــاط مــا   مراقب
َ
ــَرة ِم

َ
ــة ك كان بمثاب

ــى،  ــه مــن أحــداٍث ذات معن يجــري حول

ــأن الخطــوة  ــه ب ال ــى ب دون أن يخطــر عل

ــه للمجهــول  ــي رحلت ــى لأللــف ميــل ف األول

 مــن ذا املحــل.
ً
ــا ســتبدأ يوم

الخامــس عشــر مــن شــهر آذار عــام 

ــم يكــن بنظــره  ــة عشــر، ل ي ــن وثمان ألفي

والخمســون،  ــة  ي الثمان ــام  األي يشــبه 

ــن ذاك الشــتاء،  ــى عفري ــّرت عل ــي َم ت ال

فما شهده من تقلبات، أعادت بذاكرته 

ســبقت  ــي  ت ال ــة  ل القلي للســويعات 

وتســعمائة  ــف  أل عــام  تشــرين  حــرب 

ــاء  ن ــا أث ه ــي شــارك في ــة وســبعين، الت وثاث

ــد جماعــة ورامي  خدمتــه االلزاميــة كقائ

ــرات؛  ــي 14،5 ُمضــاد للطائ رشــاٍش رباع

وراٍم  لألحــداث  ــٍع  تاب ُم ــن  ي ب مــا  ان  شــتَّ

للرشاٍش بالجوالن، وبين حرب تشرين 

وغزو عفرين، مع تباين األهداف، فقد 

ــف حــوران  ــن خري ي ب ــت األجــواء،  ل تماث

ــن. كرداغ/عفري ــع  ي ورب

ه، وقــد تعــددت 
ُ
ــكل فعــٍل مؤشــرات ل

ــأن املنطقــة  ــا املؤشــرات، ب ــات كم املعطي

ــَد  حَم
ُ
ــن ت ــرة ل ــى أحــداٍث خطي  عل

ٌ
ــة ل ُمقب

وأجــواء  للشــمس   
ٌ

كســوف ــاه!  ُعقب

األقــل،  ــى  عل ــه  ل ــراءى  ت هكــذا  ــرة،  ُمغب

شــوارُع كادت أن تخلو من الحركة ومن 

ي كانت  العوائل النازحة من القرى والت

ــل  قب ــا  ه آليات ــر  ظه أو  األرض  ــرش  تفت

ــو نجــم«  ــارت مخــاوف »أب ــوم، مثلمــا أث ي

إعــادة تموضــع نقطــة املراقبــة الروســية 

ــى  ــة إل ــي كفرجن ــع ف مــن معســكر الطائ

بلدة تل رفعت، ورسالة الرئيس  بوتين 

ــع  ــم م ــه للتأقل ت
َّ
ــي حث ــس األســد الت للرئي

الشــمالية  الحــدود  ــى  عل املســتجدات 

ــرات  ــدات والتحضي ــان التهدي ــاده، إّب ب ل

ــك  وكذل ــن،  عفري ــاح  باجتي ــة  التركي

ــن  ــي عفري ــر ألهال اإلقــدام املنقطــع النظي

الســفرية،  ــب  الحقائ ــاء  اقتن ــى  عل

ــى  عل  
ً
وطــأة أشــدُّ  ــره  ي أث ت كان  ــذي  ال

ــة القصــف نفســها؛  ل النفــوس، مــن لي

ــة لبعــض أعضــاء  أمــا الصــورة التذكاري

ــي  حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي ف

ــرة مــن  ــام األخي ــي األي ــه ف ســوريا بمكتب

ــاء،  ــّل عن ــى ُج ــم تكــن بحاجــة إل الحــرب، ل

بأن وراء األكمة ما وراءها؛ كما أن كلمة 

ــي  ــوادر حــزب االتحــاد الديمقراط أحــد ك

أكــد  ــي  ت ال ــوم،  ي ال ــك  بســاحة آزادي ذل

ــأن  وب املقاومــة،  اســتمرار  ــى  عل ــا  ه في

ى أجساد  تركيا لن تدخل عفرين إال عل

ــة  تحي ــة  بمثاب ــت  كان ــا،  ه عن ــن  املدافعي

ــع  ــت الوقائ ! لتثب
ّ
ــرة ليســت إال وداٍع أخي

ــم يكــن يحتمــل  ــأن املشــهد ل فيمــا بعــد، ب

ــه. َعين التفســير  إال 

قلة، توجه 
ّ
ث دونما تفكير وبخطى ُم

»الوحــدة«  حــزب  ــب  مكت ــى  إل الرجــل 

فــِرج َهمــه، َجمــٌع مــن  ُي ــٍر  لعــّل مــن خب

ــي الغــرف وخــارج  األصدقــاء موّزعــون ف

ــواردة  ــار ال ــون آخــر األخب املكتــب، يتداول

ــدة، أو بانتظــار فرصــة  ل مــن أطــراف الب

ــن مــن  ــُب عفري جّن
ُ
ــرة، ت اللحظــة األخي

ــى.  ــات قــاب قوســين أو أدن خطــٍر داهــٍم ب

ــف أحدهــم،  ــكان جــرس هات امل ــرق  اخت

كــوركا/  ــم  ه ت ــي قري ف ــه  مــن أخي اتصــاٌل 

ي استولت عليها املرتزقة،  Gewrika، الت

لقي كنذير  ّت
ُ
سرعان ما تغيرت مامح امل

ــل،  ــة ال تحتمــل التأجي شــؤوٍم، أو برقي

ــى لســان أحــد املســلحين!  ــا عل ه ــُرُه في خِب ُي

ــة. ل لي ــُتقصف ال ــن َس أن عفري

ــا كان  ــد عّم ــر إال تأكي ــم يكــن الخب ل

فكــره،  وُيشــِغُل  نجــم«  ــو  »أب يخشــاه 

ى املوجودين،  حيث نزل كالصاعقة عل

ــرات  العب تملؤهــا  ــم  ه ليتوادعــوا وعيون

مرتقــب  لقــاء  ــن  ِم مــا  وكأن  ــق،  والقل

ى منزله  يجمع األحبة؛ لُيسِرَع الخطى إل

ــه  ــرى عائلت ــب حديقــة التجــارة، في بجان

ــّرِ مــن الَجمــر تنتظــر قدومــه،  ــى أَح عل

ــب،  لقري ــزٍل  من ــي  ف ــت  واملبي لانتقــال 

ــى  ــزل، أو حت دون اســتئذان صاحــب املن

التحــركات  ــث  حي ــه،  برأي االســتئناس 

ــم،  ه ــي حّي ــاح ف ــذ الصب ــة من ــا طبيعي ال

املؤسســات  إحــدى  يضــم  كان  ــذي  ال

املدنية لإلدارة الذاتية، لم تكن تحتمل 

ــخ مــا  ــة تفخي ي ــا عمل ه ــل، إال كون التأوي

وقــت  ــاك  هن ــس  ي ل االنســحاب.  ــل  قب

ي األشهر األخيرة  للتفكير وزوجة ابنه ف

تجــاوزت  ــي  ت ال ــه  ووالدت ــا،  ه حمل مــن 

عمرهــا،  مــن  والتســعين  الخامســة 

ــى مســامعها  ــارت قواهــا مــذ تطــرق إل ه ان

ــر 
ّ
ــن، ليضط ــم لعفري ه احتمــال مغادرت

ــث  الثال ــق  للطاب ــره  ظه ــى  عل ــا  ه لَحمل

ــم  ه ت ليل ــا  ه في قضــوا  ــي  ت ال الشــقة،  ــي  ف

بانتظــار أقدارهــم، وقــد غــدت األقــدار 

ــك القــوة. ــن يمل ــد َم ي ب

تفــارق  ال  ــة  دراماتيكي مشــاهد 

ــه  ــه، وال تنفــك تمــّر أمــام ناظرّي ت ل ُمخّي

ــاث  ث ي، رغــم مــرور  كشــريٍط ســينمائ

 شــاهد 
ً
ــة ل ي ــا، كيــف ال! ول ه ي ســنوات عل

ــون  ت الزي ــاع  اقت ــه  عيني ــأم  ب ــا  ه في

وأقــذُر  والســام،  ــي  التآخ ــة  ن مدي مــن 

ــداغ(  ــرد و ال ـ
ُ
ــن )الك ــة فصــل توأمي ي عمل

حــزب  حكومــة  ــل  قب مــن  ــخ،  التاري ــي  ف

العدالة والتنمية، واملرتزقة السوريين 

ــراءة  ــراء كب ــم ب ه ــن من ــن، والدي باســم الدي

ــه؛ مشــاهٌد  ســيدنا يوســف مــن دم أخي

وطــأة  مــن  ــف  للتخفي نشــرها  عــاد 
ُ
ت

ــال بمــا  ــر األجي ــم، ولتذكي ي صــاب األل
ُ
امل

رد  ـ
ُ
ي عفرين، وبأن الك حصل ذات يوم ف

ــوان  صن وهمــا  ــداغ  ال عــن  ــون  يتخل ال 

.
ً
مطلقــا ينفصمــان  ال  ــان  عاجي

 
ً
ــة تراجيدي املشــاهد  ــر  أكث لعــّل 

ي،  الســبيعين ــر  لضمي  
ً
وخــزا ها  وأشــدُّ

 
ً
غنيمــة ــرات  الخي ــن  عفري غــدت  ــن  حي

يحمــل  ــذي  ال وهــو  الجــراد،  ألســراب 

مــن  ــا  ه ب  
ً
متنقــا التســعينية،  ــُه 

ُ
والدت

 
ً
ــا ــره أحيان ــى ظه ــى أخــرى عل منطقــة إل

ــه  ــا ألخي ه ــى أن أوصل ، إل
ً
ــارة و بالســيارة ت

لتنتقــل  ــة،  التركي نبول  اســَت ــة  ن بمدي

ــي آذار 2021، ولُيحــَرَم  ــا ف ه ــى جــوار رب إل

 ،
ً
ــا ــح الجئ مــن حمــل نعشــها بعــد أن أصب

ــى  ــادي مــن هــم عل ــن أي ي ــن ب ئ ــن ت وعفري

 
ً
ــا مؤمن ومــازال  عمشــة«؛  ــو  »أب شــاكلة 

ــرك  لغي دامــت  ــو  ل ــة  ل القائ بالحكمــة 

وحســابات  الســيما  ــك،  ي إل ــت  آل ــا  مل

ــق  تتطاب تعــد  ــم  ل ــة  التركي األســواق 

كمــا  تجــري  ال  ــاح  والري ــدوق،  والصن

واللعــب  انا،  والســّف الســفن  ا  يه تشــته

ــس  ــي املســتنقع الســوري لي ــار ف ــع الكب م

ي السياسة،  باألمر املستهان، ال ثوابت ف

ــدول  ــي سياســات ال ــاك مســتجدات ف هن

ــا  ــدأت تتكشــف خيوطه ــن، ب إزاء عفري

ــرد مــن  ـ
ُ
ــن، وُمحــال أن ال يكــون للك للعل

ُمجــرٍم  ــال كل  لين ــخ،  التاري مــع  موعــٍد 

الحــق  إعــادة  ــداه،  ي اقترفــت  مــا  جــزاء 

جوهــر  ــاة  ن ُج ال مــن  والقصــاص  ــه  ألهل

ــة. ل العدا

شوكت شيخو

مشاركة في الذكرى الثانية 
الستشهاد »باران سرحد«

ــة  أقامــت حركــة الشــيوعية الثوري

الستشــهاد  ــة  ي الثان الذكــرى  مراســم 

ــاء  ــوم الثاث ــاران ســرحد، ي ــادي ب القي

القــراءة  حديقــة  ــي  ف 2021/3/23م، 

بمدينة قامشلو، وبدعوة من اللجنة 

ــا وفــٌد مــن منظمة  ه املنظمــة، شــارك في

ــي(. ــدة )يكيت قامشــلو لحــزب الوحـ
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 دستوري عادل!
ّ
حل

الســتقال  ــى  األول الســنوات  مــع 

ــداب  ت االن عــن  الســورية  ــة  الدول

ــي  ــدأ نظــام الحكــم السيا�س ــي، ب الفرن�س

الدســتوري  ــراف  االعت بعــدم  مشــواره 

ــدأ  ب ــذا  ل ــردي، 
ُ
الك الشــعب  بوجــود 

ــى  ــى بالحاجــة إل ــردي يتنام
ُ
الشــعور الك

ــم  ه ب ــي ودســتوري خــاص  وضــع سيا�س

ــى وجــه  ــم مــن ممارســة دورهــم عل ه ن
ّ
ُيمك

ــرَض 
ُ
ــة الســوريين، ممــا ف مســاٍو مــع بقي

ــر قــوى سياســية  ي لتوفي ــم الســع ه ي عل

ــة  القومي ــم  حقوقه بشــرعنة  ــب  تطال

ــم  ه ــا ازدادت حاجت ــة. وهن بصــورة عادل

ــة  حقيقي دســتورية  ــات  ضمان ــى  إل

السياســية  ــة  القومي ــم  ه لتوجهات

ــن. لآلخري ــرة  غاي
ُ
امل ــة  والثقافي

الشــعب  وجــود  إن  الحقيقــة،  ــي  ف

ــل  أصي ــي  تاريخ وجــود  هــو  الكــردي، 

ــة  الخصوصي ذات  ــاث  ث ال بمناطقــه 

ــة  والجغرافي ــة  الثقافي ــة  ردي
ُ
الك

ي(،  القامشــل العــرب،  ــن  عي ــن،  )عفري

أرضــه  ــى  عل تواجــده  اســتحقاق  وإن 

ــي  ــس ُمجــرد تحــّول فكــري أو سيا�س ي ل

ــة أقــدم مــن   علمي
ً
ــي حقيقــة مــا، إنمــا ه

مــارس  ــي  ت ال الســورية  ــة  الدول وجــود 

ــاد  االضطه ــا  َحكمه أنظمــة  ــف  مختل

ــذ  من ــرد  ـ
ُ
الك بحــق  ــي  القوم ــم  والظل

. ا ته نشــأ

ــم  ل ــة  املتعاقب الســورية  األنظمــة 

الدســتورية  ــادئ  باملب ــى  حت ــد  تتقي

وافتقــرت  ممثلوهــا،  ها  ســّن ــي  ت ال

السياســية  ــة  بالتعددي ــراف  اعت ألي 

ــي  ف ــة  والثقافي ــة  والقومي ــة  الحقيقي

ــى  ــت إل ل املجتمــع الســوري ككل، وتحوَّ

ــزم  ت ل ي ــم  ل اســتبداداي  ــي  سيا�س حكــم 

ــكار  ــى احت ــت إل ــى أن وصل بدســتوره، إل

واحــد  شــخٍص  ــل  قب مــن  الســلطة 

ــا! ه ــة واحــدة ولطائفــة واحــدة بذات ل ولعائ

ى  حيث تؤكد الوقائع والحقائق عل

ــا دســتورية،  ال ــة ب وصــف هــذه الحقب

ــم  ل »الدســتورية«  ــا  ه حلول ببســاطة 

ــي عــادل  ــى مســتوى حــل سيا�س تصــل إل

ــذا ال  ــا كل الســوريين، ل ُمســتمر لقضاي

ــد  ــد مــن شــرعنة دســتور عصــري جدي ب

ــة. نظيــف وعــادل للدول

ــوع  للتن الدســاتير  ــكار  إن إن 

ــة  ــاد، ومحاول ب ــي ال ــي ف ــي والثقاف القوم

بشــعوب  الخاصــة  ــة  الهوي إلغــاء 

ــة  الهوي وفــرض  املنطقــة،  ــات  ي وأقل

ي  شــعوب ي  شــمول ــى  بمنح ــة  ي العرب

جــزء  ســورية  ــي  ف )الشــعب  مركــزي 

 ،2012 دســتور  ــة(–  ي العرب األمــة  مــن 

ــة  ي العروب بالنزعــة  الدســتور  ــاغ  وإصب

اإلقصائية، وإشباعه بالبعد اإلسامي 

ــة  ــس الجمهوري ي ــن رئ ــة )دي ني ــة دي كهوي

مصــدر  اإلســامي  الفقــه  اإلســام، 

 !2012 دســتور   – للتشــريع(  ــي  رئي�س

الســوري  الشــعب  ــار  اعتب ــى  إل ــى  أف�س

ــه وأقلياته وأديانه  ــى اختــاف قوميات عل

اإلســامية  ــة  ي العرب األمــة  مــن   
ً
جــزءا

بالقــوة.  
ً
ــارا ِجه

ــي  العروب العنصــري  ــى  املنح ــذا  ه ب

مؤسســات  ــي  ف جــذر 
َ
ت ــذي  ال اإلســامي 

ــة  الهيمن طغــت  واملجتمــع،  ــة  الدول

بإقــرار  البعــث  لحــزب  السياســية 

دستوري )حزب قائد للدولة واملجتمع( 

ي العفلقي  ى مقاس الفكر اإليدلوج عل

مــه البعــث عــام 
ّ
ي نظ ــر اســتفتاء شــعب عب

ــي  ــز دور الدســتور ف ــم تعزي 1973؛ وقــد ت

ــة  ي ــة العرب إعــاء شــأن وتفــوق القومي

ــة  بهوي ــة  الدول ــع  طب ــي  وف غيرهــا،  دون 

تجاهــل  مــع  خاصــة،  ــة  بعثي ــة  قومي

ــات أو  ــات أو مكون ــى أي قومي اإلشــارة إل

ــة. ي العرب ــر  غي أخــرى  ثقافــات 

2011م  عــام  احتجاجــات  أن   
ّ
إال

إجــراء  ــى  إل الســوري  النظــام  ــرت  أجب

ال  ــي  ت ال الشــكلية،  ــات  التعدي بعــض 

ــم  تمــس جوهــر وطبيعــة النظــام القائ

ــد  ــن عــن دســتور جدي وتشــريعاته، فأعل

ى غالبية   عل
ً
ي شــباط 2012م، محافظا ف

الســابق دون  الدســتور  ــادئ ومــواد  مب

ــة أو ثقافــة أو  ــة قومي أي ــراف جــدي ب اعت

ــاد. ب ــي ال لغــة أخــرى ف

املوضــوع  ــذا  ه ب ــم  ت ه َن ــا  ن َجعل ومــا 

الدقيق، هو اقتراب بداية الحل للكارثة 

 
ً
ونظــرا ــي،  الدول ــوم  باملفه الســورية 

دســتورية  ــادئ  مب مجموعــة  لوجــود 

األفــراد  ــح  ومصال بحقــوق  ُمتعلقــة 

وبمســتقبلهم  والشــعوب  ــات  واملكون

ــي  ــا، ولك ه ــي يجــب االســتفادة من السيا�س

ــة  ي قانون قيمــة  ــادئ  املب هــذه  كتســب 
َ
ت

ــي الدســتور القــادم،  ــة ف ــدة وُموجب ُمفي

ــى  ــي قواعــد أعل لفــت للنظــر ه
ُ
ـ ـ ـ ومــن امل

 مــن قواعــد الدســتور األخــرى، 
ً
ســموا

ى ســن نصوص الدســتور  شــرع إل
ُ
لزم امل

ُ
ت

تتضمــن  ــث  بحي ــح،  صحي بشــكٍل 

ــات  كون
ُ
ـ ـ ـ وامل األفــراد  تخــص  حقــوق 

والشــعوب مــن خــال اســتقرار النظــام 

ــادئ  «املب ـ ــا يعــرف ب ــي ظــل م ــي، ف السيا�س

ال  ــث  بحي الدســتورية«  فــوق  مــا 

ومــن  الحقــوق.  ــك  بتل اإلخــال  ُيمكــن 

الحــل  ــي  يقت�س ــذات  ال ب ــق  املنطل هــذا 

ــة  ــة الكردي الدســتوري العــادل للقضي

ــات  ــي ســوريا مــن خــال »إقــرار ضمان ف

ــر أو  ــا التغيي ه مــا فــوق دســتورية« ال ينال

التعديل، إال عبر طريق إجراء استفتاء 

ــرد. ـ
ُ
الك إلرادة 

القصــوى  الضــرورة  مــن  ــك،  لذل

املســاواة  ــدأ  مب إقــرار  ــى  إل التوصــل 

 ملبادئ ما فوق دستورية 
ً
القومية وفقا

حقــوق  ــي  وتحم ــة  التعددي تضمــن 

ــات  ي األقل ــي  اق وب ــة  ردي
ُ
الك ــة  القومي

ــا  ه ــرم تطلعات حت
ُ
ــة، وأن ت ي ــر العرب الغي

أي  أن  وهــو  واحــد  لســبب  املشــروعة، 

ســتقبل ســوريا، 
ُ
ــي مل ــم سيا�س نظــام حك

ــة  أغلبي قــوة  مــن  شــرعيته  سيســتمد 

ــذي  ال ــة،  طائفي أو  ــة  ني دي أو  ــة  قومي

ــة   للديمقراطي
ً
ــا ي  فعل

ً
ــدا ل تهدي

ّ
سيشــك

نحــو  ــي  حقيق توجــه  كل  قــوض  وُي

الســوريين.  ــن  ي ب املســاواة 

الشــعب  ــع  تطل ــات  ي البديه مــن 

ــة  القومي ــات  ي األقل ــم  ومعه ــردي 
ُ
الك

ــى وضــع دســتوري ديمقراطــي  األخــرى إل

دورهــم  ممارســة  ــم  ه ل يســمح  عــادل 

ــى  إل ــي  والحقيق ــي  الفعل ــي  السيا�س

ــة. ي العرب ــة  األغلبي ــب  جان

للُمشــرع  ــي  القانون الواجــب  فمــن 

ــى  إل يســتند  أن   ،
ً
مســتقبا الســوري 

ــة  ــة الدول ــدأ اإلقــرار الدســتوري لهوي مب

تعددة القوميات واألقليات 
ُ
الشاملة امل

مــن  تتكــون  فســوريا  والثقافــات، 

ــردية،  ـ
ُ
وك ــة  ي رئيســيتين عرب ــن  ي قوميت

ــات  ــوق األقلي ــراف بحق ــى االعت  إل
ً
ــة إضاف

ــدان  األخــرى كالتركمــان، الســريان، الكل

وغيرهــم.

ــد  الجدي الدســتور  ينــص  وأن 

ــن  ي ب ســاواة 
ُ
امل ــق  تحقي ــى  عل  

ً
صراحــة

ــي  ــة ف ردي
ُ
ــة والك ــن العربي ــاء القوميتي ن أب

ــات، كحــل عــادل  الحقــوق كمــا الواجب

ــا  ه ي بمفاعل ــرد  ـ
ُ
للك ــة  القومي ــة  للقضي

ــة اتجــاه السياســات  ــة الرجعي ي القانون

ــذ  ــي ُمورســت ضدهــم من ت ــة ال العنصري

شــاركة 
ُ
ــى ضمــان امل عقــود، باإلضافــة إل

ــكل  ل تســاوي 
ُ
امل ــل  والتمثي السياســية 

ــق  عوائ أو  ــز  ي تمي دون  الســوريين 

ــردي 
ُ
تتناقــض مــع حــق الســيادة، فالك

ــى  ــي كمــا غيرهمــا، والقضــاء عل كالعرب

والسياســية  ــة  االجتماعي الفــوارق 

ــة  الدول ــي  مواطن ــن  ي ب ــة  والثقافي

ــة  هوي ــى  عل ــد  التأكي ــدف  به الســورية 

الســوريين  ــكل  ل تســاوية 
ُ
امل ــة  واطن

ُ
امل

تفــوق  ودون  عنصــري،  ــز  ي تمي دون 

ــره. غي ــى  عل ــه  بذات عنصــر 

ــد مــن  ســاواة، ال ب
ُ
ــق هــذه امل لتحقي

ــى نظــام ديمقراطــي عــادل،  التوصــل إل

ــن  ي ب مركــزي  ال  حكــم  نظــام  بصيغــة 

ــة  للدول ــة  ل بدي كصيغــة  الســوريين، 

ــة،  ي الحال ــة  املركزي االســتبدادية 

السياســية  شــاركة 
ُ
امل ــي  ف واإلســهام 

ــة. املتكافئ ــة  الديمقراطي

صالح ُكرداغي

منظمة إقليم كردستان تعايد 
جماهيرها في يوم نـوروز

منظمــة  تدعــو  أن   
ً
ــادا معت كان 

ــدة  ــم كردســتان العــراق لحــزب الوحـ ي إقل
للتجمــع  جماهيرهــا  عــام  كل  ــي(  )يكتيت
 
ّ
ــوروز، إال ـ ــد ن ــي موقــع مــا لاحتفــاء بعي ف
ــر  ــم عب ه ــا هــذا العــام اكتفــت بمعايدت ه أن
ــي 2021/3/18م واإلحجــام  ــٍح خــاص ف تصري
بســبب  ــي  احتفال تجمــٍع  إقامــة  عــن 
ــم  ــا اإلقلي ــّر به ــي يم ــة الت الظــروف الصحي
جراء انتشار فيروس كورونا، كما دعاهم 
 
ً
ى الطبيعة يوم 21 آذار ابتهاجا للخروج إل
ــة  ي الوقائ اإلجــراءات  اتخــاذ  مــع  ــد  بالعي
وااللتزام بقرارات وقوانين حكومة ووزارة 

الخصــوص. ــذا  ه ب ــم  ي اإلقل صحــة 
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ة حنو املستقبل 
ّ
 الطريق السوري

ُ
مالمح

ال  الســورية  املســألة  ــات  تداعي ــي  ف

ــّد مــن التوقــف عنــد التشــابه املأســاوي  ب

والســورية،  ــة  العراقي ــن  ي ت الحال ــن  ي ب

ــن،  ــن البلدي ــذي طــال هذي والخــراب ال

كما االستبداد – التوأم الذي حكمهما. 

ل من ذلك التشابه أن العراق قد 
ّ
ال يقل

ــي مباشــر، بينمــا  ــاٍل خارج تعــرض الحت

ــرت  وتناث الســوري  الواقــع  “انفجــر” 

ــا  الضحاي مــن  ــد  املزي  
ً
تاركــة شــظاياه 

ــر  ــة واقــٌع غي ّم ــن، ث ــي الحالتي والخــراب. وف

ــإلرادات  ل الخضــوع  ــى  إل ــى  انته ســوّي 

ــة. الخارجي

ــى االنتفاضــة  بعــد عشــر ســنوات عل

والحــرب  واإلرهــاب  والقمــع  الشــعبية 

ــي  ــارج اإلقليم ــن الخ ــدارة م
ُ
ــة امل الداخلي

ــر  ي ــرزح ســوريا تحــت كــٍم كب ــي، ت والدول

املســتعصية  واألزمــات  املشــكات  مــن 

ــة  الناحي فمــن  كافــة.  الصعــد  ــى  عل

ــار الحــرب قــد  ن ــدو أن  ب العســكرية، ي

النفــوذ  تقاســم  ــم  وت بالتخامــد  ــدأت  ب

 
ً
مباشــرة ــة  املتدخل ــع  األرب ــدول  ال ــن  ي ب

ــات املتحــدة  ــي الشــأن الســوري؛ الوالي ف

ــران. ومــن  ــا وإي ــي وتركي واالتحــاد الرو�س

واإلنســانية،  ــة  االقتصادي ــة  الناحي

ــو بدرجــاٍت مختلفــة،  ــاد، ول ب ــش ال تعي

ــاة. ــي أســوأ حــاالت العــوز واملعان ف

ــا  القضاي مــن  ــد  املزي أن  ومــع 

ــور  العث فــإن  الحــل،  تنتظــر  الشــائكة 

نقطــة  هــو  ــي  سيا�س مخــرٍج  ــى  عل

بقــاء  ــه  ي عل يتوقــف  وربمــا  ــة،  البداي

املنطقــة.  خارطــة  ــى  عل ــا  ه ذات ســوريا 

ــة  ــل ســوى اســتنقاع الحال ــس البدي ي ل

النفــوذ  مناطــق  ــت  وتثبي ــة  الراهن

ــة  ــى ثاث وتقســيم ســوريا كأمــٍر واقــع إل

ــة  ي دول قــوى  لنفــوذ  خاضعــٍة  مناطــق 

ــى  إل الوصــول  عــن  عجــزت  مختلفــة 

ا. قد يجثم هذا الواقع  ي ما بينه توافق ف

إيجــاد  ــي  ف الســوريين  فشــل  بســبب 

ــزم  ت ل ي مســتقل  ــي  وطن ــي  سيا�س ــٍل  بدي

ــة  املصلحــة الســورية كسياســٍة محوري

والخــارج،  الداخــل  مــع  التعامــل  ــي  ف

ــات املعارضــة  ــا مــع وصــول هيئ خصوًص

ــي  ت ال ــدول  ال ــح  بمصال ارتبطــت  ــي  ت ال

ــا  ه ــٍق مســدودٍة وفقدان ــى طري ا إل ته شــكل

ــة. ووطني شــعبية  ــة  مصداقي أّي 

ــع الســنوات العشــر  ــت وقائ ــد بين لق

ــأن  ــى املأســاة الســورية ب ــة عل املنقضي

ــات  ــا هــو إرادة الوالي ه العامــل الحاســم في

ــة  ي إمكان ــة  لجه ــا  خصوًص املتحــدة، 

ــه إن  ل ــي أو تعطي فــرض الحــل السيا�س

ــر مــن  ــك. ال يغي ــا ذل ه اقتضــت مصلحت

 
ً
ــا  مهم

ً
ــت دورا هــذا الواقــع أن روســيا لعب

ــف أســتانة وتقاســمت  كزعيمــٍة لتحال

النفوذ مع شريكتيها، تركيا وإيران. لم 

 عن مصلحة 
ً
ي بعيدا يكن الدور الرو�س

ــة اإلرهــاب  ــي محارب ــات املتحــدة ف الوالي

ــر الجماعــات املســلحة  ي أث والحــد مــن ت

 
ً

ــدول ذات النفــوذ، تســهيا ال ــا ب وربطه

ــي  ف ــا  املســتقبل، خصوًص ــي  ف مــا  لحــٍل 

ــات  الوالي ــه  في انشــغلت  ــذي  ال الوقــت 

ــي ضــد  ــف الدول ــادة التحال املتحــدة بقي

ــذ عــام 2014. “داعــش” من

ــدور  ال ــة  ي مفصل ــى  عل ــد 
ّ
يؤك مــا 

ــف  ــي هــو فشــل روســيا، بالتحال األميرك

ــي مؤتمــر  ــا ف ــران وتركي ا إي مــع شــريكتيه

ــق أي حــل  أســتانة، مــن فــرض أو تحقي

ــى توافقــات  ــر االلتفــاف عل ــي عب سيا�س

ــة  ــت اللجن ــف. وقــد كان مؤتمــرات جني

روســيا  محــاوالت  آخــر  الدســتورية 

ــت 
ّ
ــا تبن ه ــع أن ــذا الصــدد، م ــا به ه وحليفتي

ــي ســوريا. ــي 2254 للحــل ف القــرار األمم

ــى روســيا الشــريك  ــك، تبق ومــع ذل

ــي الوصــول  ــات املتحــدة ف ــس للوالي ي الرئ

 
ً
ــاة، اســتنادا ــٍل للحي ــي قاب ــى حــٍل سيا�س إل

ــى وحــدة  ــى القــرار 2254، والحفــاظ عل إل

التوافــق  يعمــل  الســورية.  ــي  األرا�س

ى تحييد الطرفين  ي عل األميركي-الرو�س

ــي  ف ــن  ي املتدخل الرئيســين  ــن  ي اإلقليمي

 
ً
ــران خطــرا ــل إي ــة، تمث ســوريا. فمــن جه

ــوع  التن ــى ســوريا ذات   عل
ً
ــا إيديولوجي

ــا،  ــر تركي عتب
ُ
ــن ت ــي حي ــي، ف ــي والدين العرق

ــى  ــر عل ــة أخــرى، الخطــر األكب مــن جه

ــى  ــي الســورية، وتعمــل عل وحــدة األرا�س

ــي  ف واســعة  ملناطــق  ــا  ه احتال ــت  تثبي

ــد مــن  ــدد باملزي ه الشــمال الســوري، وت

ــات القضــم، مــن خــال اســتغال  ي عمل

األميركية-الروســية. الخافــات 

تســتخدمه  ــذي  ال األهــم  الســاح 

الحــل  لفــرض  اآلن  املتحــدة  ــات  الوالي

ــي الذي يناســبها هو العقوبات  السيا�س

وروســيا،  ــران  إي ــى  عل ــة  االقتصادي

قيصــر  ــون  بقان املرتبطــة  ــات  والعقوب

ــى  ــا عل ه ــى قدرت ــى ســوريا، عــاوة عل عل

ــي بات من الواضح  تعطيل أي حل رو�س

ــره لســببين رئيســين؛  ــه ال يمكــن تمري أن

ــل إعــادة اإلعمــار  ــى تموي عــدم القــدرة عل

ــن. ي الاجئ مشــكلة  وحــل 

ــر مــن التدخــل  ي ــي هــذا الكــم الكب ف

ي وتضارب اإلرادات، ما زال العامل  الدول

ــل  ــب. يتمث ــي الســوري هــو الغائ الوطن

ــور قــوة/ قــوى  هــذا العامــل بضــرورة تبل

ــي تعبيرهــا   ف
ً
ا سياســية مســتقلة نســبي

ــاء  ن ب ــة ب ل عــن املصلحــة الســورية املتمث

ــذي  ــة، األمــر ال ث ــة حدي ــة ديمقراطي دول

اســتمرار  مــن  للحــد   
ً
ــا ضروري يعــّد 

ــم دور القــوى  ــي وتحجي النفــوذ الخارج

النفــوذ،  ــذا  ه ب املرتبطــة  السياســية 

ــات  ــدول والهيئ ــي منصــات ال ــة ف واملتمثل

ــى  ــي الخــارج عل عــة ف السياســية املصّن

ــك. ل ــة أو ت ــح هــذه الدول ــاس مصال قي

 
ً
حاجــة الســوري  العامــل  ــات  ب

معظــم  ــا  ه ي عل ُيجمــع   
ً
أساســية

ــر خــال  ي الســوريين، وقــد تعلمــوا الكث

ــك  ذل ــي  ف بمــا  العشــر،  الســنوات  هــذه 

املجتمــع  تأخــر  مــن  الحاصــل  ــأس  ي ال

فاقــت  ملأســاٍة  حــٍد  وضــع  ــي  ف ــي  الدول

هــذا  يدفــع  قــد  كمــا  التوقعــات.  كل 

ويشــجعها  ــة  ي الدول القــوى  العامــل 

الحــل  ــى  عل بالتوافــق  ــل  التعجي ــى  عل

ــة  أهمي وســتزداد  املرتقــب.  ــي  السيا�س

هــذا العامــل بعــد التخلــص مــن ســيطرة 

ــا  مه
ّ
قــوى األمــر الواقــع املســتبدة وتحك

ــة  املرحل ــدء  ب ــي  ف الســوريين  ــاة  بحي

املناطــق. ــف  مختل ــي  وف ــة  ي االنتقال

ــي  سيا�س حــّلٍ  ــور  ل تب وبانتظــار 

ــدو  ب ي الســابقة،  ــات  املعطي ضمــن  مــا 

عقــٍد  ــى  إل ــاج  تحت القادمــة  ســوريا  أن 

ــي وديمقراطــي  ــد، توافق ــي جدي اجتماع

ــة  ــٍض للمركزي والمركــزي اإلدارة، كنقي

ــي وســمت مرحلة  ــة الت ــة اإلداري واألوامري

االســتبداد. ســيكون هــذا مصــدر قــوٍة 

ــد للتخفيــف  ــى املــدى البعي لســوريا عل

ــي،  االجتماع االنقســام  ــة  حال مــن 

ــة  ــى مــن العدال ــق حــٍد أدن شــرط تحقي

ــا.  ه ــة واملصالحــات املرتبطــة ب ي االنتقال

الواقــع  ل  تحــوُّ هــو  ــك  ذل عــن  ــل  البدي

ــٍة دائمــة،  ــى حال ــوم إل ي ــم ال املؤقــت القائ

ــى صعيد  ــارة عل ــم تحصــل جهــوٌد جب مــا ل

ــي ضــرورة  ــي باملصلحــة الســورية ف الوع

ــي الســورية  ــى وحــدة األرا�س الحفــاظ عل

ــي  ــى، ف ــوع الســوري، كمصــدر غن والتن

املجــاالت. ــف  مختل

ــب/ وكات ســابق  ــي  جامع أســتاذ   *

2021/03/16م.  - ــا  ميدي أوان  موقــع 

منير شحود*

12 آذار... ذكرى سنوية أليمة
 للشــهيد 

ً
ــا ـــ 12 آذار يوم ــخ ال ــّد تاري يع

الكردي، وذكرى سنوية ألحداث أليمة 

ــي  ــي مناطــق التواجــد الكــردي ف وقعــت ف

املناســبة  ــذه  ه وب 2004م،  عــام  ســوريا 

أمــام  الحضــور  مــن  تجمــٌع  أشــعل 

ــي( بمدينــة  ــدة )يكيت مكتــب حــزب الوحـ

بخشــوع  ووقفــوا   
ً
شــموعا قامشــلو 

الشــهداء. ألرواح   
ً
إجــاال

كمــا زار وفــٌد مــن الحــزب أضرحــة 

شــهداء قامشــلو 12 آذار، ووقــف دقيقــة 

ــم. ــى أرواحه صمــت وقــراءة الفاتحــة عل
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! ن سلطة الطواح�ي

ــة  التقني ــة  الناحي مــن  ــة  الطاحون

ــى  الرح أو  الجاروشــة  ــة  ث وري تعــد 

ــي عملية تطوير  ــة، وه ــة اليدوي الحجري

ــت  ــي مازال ت ــة )Destar(، ال ي ــى املنزل للرح

مناطــق  مــن  ــد  العدي ــي  ف تســتخدم 

ــكاران موغــان  كوردســتان، وكاهمــا ابت

األرجــح  ــى  عل ــان  وينتمي القــدم،  ــي  ف

ــى األوســع. إذ أن  ــة الشــرق األدن يئ ــى ب إل

ــدأت  ــي محصــول الحبــوب ب زراعتــه وجن

منذ العصر الحجري الحديث، خاصة 

ــال زاغــروس وســنجار  قــرب ســفوح جب

ــة، بحســب  ي ــرة الفرات ــي الجزي ــي أعال وف

أغلب علماء آثار ما قبل التاريخ: )جاك 

ــة(  الزراعــة واأللوهي ــه  ــي كتاب ف كوفــان 

ــه  كتاب ــي  )ف ــارت  مي ــس  جمي ــك  وكذل

ــى(.   ــي الشــرق األدن ف أقــدم الحضــارات 

ــوب  ــى الحب ــدرج االعتمــاد عل لقــد ت

البســيطة  ــى  بالرح  
ً
ــا يدوي جرشــه  مــن 

ــة  ــن الهوائي ــى الطواحي ــى الوصــول إل حت

ي تدار بواسطة  واملائية، كذلك تلك الت

ــة  املطحون ــوب  الحب ــاج  ت فإن ــوان.  الحي

ــر، كان ومــازال  ــي الخب ــن( وبالتال )الطحي

ــل لوجــود  ــاة االجتماعيــة، ب  للحي
ً
أساســا

اإلنســان نفســه.

ــي  ه ــة  ي املائ ــن  الطواحي أن  شــك  ال 

ــاه،  املي بوفــرة  مرتبطــة  ــة،  البيئ ــة  ن اب

ــاء  ن ــم ب ــى يت ــة. فحت ــاه الجاري وخاصــة املي

أن  يجــب  ــة  ي املائ ــن  الطواحي وتشــغيل 

أساســيان: شــرطان  يتوفــر 

بتدفــق  جــاري  مــاء  وجــود  األول، 

ــي، وجــود  ــر. والشــرط الثان ــد أو غزي جي

توفــر  ــى  بمعن مناســبة،  ــا  طبوغرافي

مختلفــة،  بمناســيب  ــة  ل املائ األرض 

ــال، أو حــواف  كالهضــاب وســفوح الجب

ــان  جري ــن  لتأمي العميقــة،  ــان  الودي

 لم 
ً
حرف للمياه وتوجيها بدقة. تاريخيا

يتوفــر هــذان الشــرطان إال قــرب ســفوح 

كوردســتان،  ــال  جب ــا  ه ومن ــال،  الجب

ــر الجافــة  ــي الهضــاب غي ــي أعال ــك ف وكذل

ــرة  الجزي مــن  ــوي  العل القســم  ــل  مث

ــة. ي ت لفرا ا

ــي  أعال منطقــة  ــت  احتضن ــك  لذل

مناطــق  وعمــوم  ــة  ي الفرات ــرة  الجزي

ــة  املحاذي ــك  ل ت خاصــة  كوردســتان، 

ــذ  ــة من ي ــن املائ ــر الطواحي ه ملســارات األن

ــار  دي مناطــق  وخاصــة  قديمــة،  ــود  عه

 
ً
ــر. نظــرا ه ــة مــن األن ب ــان القري بكــر وبوت

ــد  ــة، ووجــود العدي ــر الفرعي ه ــرة األن لكث

ــدًءا بمنطقــة  ب ــرة،  ــع الغزي ي مــن اليناب

ى   إل
ً
دشتا هسنا )منطقة ديرك(، وصوال

ــن،  ــرب نصيبي ــر الجــق جــق ق ــاف نه ضف

بمنطقــة   
ً
مــرورا ــة،  ي الحال فقامشــلو 

ــم اســتثمار هــذه  ــان العريقــة. فقــد ت ي آل

ــر  وتدوي تشــغيل  ــي  ف ــة  الجاري ــاه  املي

ــل ســقاية األرض. ــة قب ي ــن املائ الطواحي

ــرة  ــن أهميــة كبي لقــد كانــت للطواحي

ــة  ــي آل ــم، فه ــم القدي ــي العال ــة ف ومركب

ــر  ي أث ت ذات  هندســية  منشــأة  ــرة،  ي كب

ــخ  لتاري ــع  املتتب إن  ــق.  عمي ــي  اجتماع

 والحضــري 
ً
ــي خصوصــا العمــران الريف

ــخ  التاري ــر  عب ــت  كان ــه  أن يجــد   
ً
ــا عموم

ي رسوخ  للطواحين أهمية ودور رئيس ف

فــا  نفســه،  العمــران  هــذا  واســتدامة 

ــاج  ت ــدون إن ــة مســتقرة ب ــاة اجتماعي حي

ــادة األساســية  ــز. إذ أن امل مســتدام للخب

ــى كان  ــي الشــرق األدن لغــذاء اإلنســان ف

ــخ  ــذي قــد يعــود تاري ــز، ال القمــح – الخب

ــى األلــف العاشــر  ــى األرجــح إل إنتاجــه عل

ــب املصــادر. ق.م، بحســب أغل

ــن املســتقرة  كمــا أن طبقــة الفاحي

ــاج  ت إن حــول  ــورت  وتبل تشــكلت  قــد 

 
ً
ــس. فضــا ي ــز بشــكل رئ القمــح – الخب

ــى هــذا املنتــج –  ــه كان للصــراع عل عــن أن

ي العالم القديم دور  ــي ف الغذاء الرئي�س

ــع  ــي رســم مســار األحــداث وطاب ــس ف ي رئ

للمجتمعــات  ــة  البيني الصراعــات 

املتجــاورة.

ــز  الخب ــى  عل الصــراع  كان  لقــد 

ــة  اقتصادي ظــروف  ظــل  ــي  ف الغــذاء   -

ــر  ــى أث . حت
ً
ــة محــددة صريحــا واجتماعي

ــات األحــداث  ــئ ملجري ــر املفاج ي ــي التغي ف

 
ً
ونظــرا ــا.  منطقتن ــا  ه ومن ــة،  التاريخي

ــر  ي كب ــي  غذائ احتياطــي  وجــود  لعــدم 

 عــن 
ً
ــة، فضــا ــي املجتمعــات الفاحي ف

ــة، لذلــك  ــي املجتمعــات البدوي ــا ف ه فقدان

ــي كانــت تمتلــك الطواحين  فاملناطــق الت

ــل  ب مهمــة،  ــاج  ت إن أداة  ــك  تمتل ــت  كان

ــة  ــة حقيقي ــك ســلطة مادي ــت تمتل كان

اســتنتجتاه  مــا  وهــذا  ــا.  محيطه ــى  عل

ــرة  الجزي ــي  ف العمــران  ــخ  تاري مــن 

ــاج  ت إن ســلطة  ــت  كان فلقــد  ــة،  ي الفرات

ــد املجتمعــات  القــوت بصفــة مطلقــة بي

الســلطة  وهــذه  ــة،  الكوردي ــة  الفاحي

ــر  ــد الكــورد عب ي ــت ب ــي كان ت األساســية ال

ــه  ــاج القــوت ســببت ل ــخ: ســلطة انت التاري

ــت الغــزاة. إذ  ــة، وجذب معضــات إضافي

ــوي  ــة تحت ــع القــرى الكوردي ــت جمي كان

عــن   
ً
ــا فضــا ه ب ــن خاصــة  ــى طواحي عل

ــات  ــت أو لعــدة عائ ي ــكل ب ــور )فــرن( ل ن ت

متجــاورة.

ى يدوية قديمة )دستار( – منطقة  »رح

آليان«

»مجرشة يدوية بدائية تعود للعصور 

الحجرية – منطقة آليان«

ــاء  ــة اســتخدام امل ــت لتقني لقــد كان

ــن  الطواحي  ،
ً
ــا عموم اآلالت  ــر  لتدوي

ــي  ف ــق  عمي ــي  تاريخ جــذر   ،
ً
خصوصــا

ــث  ــار بكــر(، حي ــان وآمــد )دي مناطــق بوت

ــة –  ي ــة املروان ــان الدول  إب
ً
ــا ازدهــرت تمام

ــى للميــاد.  الدوســتكية بعــد األلــف األول

باقــر  طــه  ــري  األث ــم  العال ــد  ويعي هــذا 

ــي مناطــق  ــن ف ــخ االهتمــام بالطواحي تاري

ــرة  ــى مــا قبــل هــذه الفت ــة إل ــر دجل ــي نه أعال

ــر. ي بكث

أن  ــي  اطاع بحســب  ــرض  أفت كمــا 

ــان  بوت منطقــة  ــي  ف ــن  الطواحي ــرة  كث

ــة(  ي الفرات ــرة  الجزي شــرق  )شــمال 

ــك  ي امليكان ــم  عل بتطــور  ــا  ربطه يمكــن 

وفــرة  ــك  وكذل  ،
ً
ــا ي محل ــة  التطبيقي

 عــن 
ً
ــرة، فضــا ــن امله ي ــاع والحرفي الصن

الطحانيين )Qeraş(، إذ أن بديع الزمان 

ــرزاز الجــزري،  ــن ال ــو العــز اســماعيل ب أب

ــن  اب ــرة  جزي ــة  ن مدي ــد  ي موال مــن  وهــو 

ــف أول وأهــم 
ّ
ــد أل عمــر )1136-1206( م ق

ــة  ي ــك اآلالت املائ ي ــم امليكان ــي عل ــاب ف كت

ــاب البروفيســور  )بحســب محقــق الكت

ــى  عل ــس  ي رئ بشــكل  املعتمــدة  ــل(،  هي

ــاه، وهــو كتــاب: )كتاب الجامع  طاقــة املي

ــي صناعــة  ــم والعمــل النافــع ف ــن العل ي ب

ــق  ــادر، طب ــي ن ــاب عمل ــل(. وهــو كت الحي

ــى أرض الواقــع،  ــه عل بعــض مــا ورد في

ــار  ــن وآمــد )دي ــة: فارقي ــي املــدن الكوردي ف

ربطــا  نرفــق  ــان.  بوت ــرة  وجزي بكــر( 

ــا  ــي اخترعه ت ــة ال ي ــآلالت املائ ــان ل صورت

الجــزري. العــز  ــو  اب

ي القرن الوسطى   »اآلالت املائية ف

)منطقة آمد – بوتان( من كتاب 

الجزري«

ــود  ــي لعه ــراث التقن ت اســتمر هــذا ال

ــرة  ــى اشــتهرت منطقــة جزي ــة حت ل طوي

حجــر  بصناعــة  ــان  15 بوت

د. آزاد أحمد علي
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ــا، عــدا عــن حشــر السياســة  ــاء كورون وب

ــم  ــة والتعلي ــي مجــال التربي ــة ف الحزبوي

ــك  وكذل املؤسســات،  وإدارة  والقضــاء 

ــذي  ــون عمــل األحــزاب- ال اســتغال قان

ــار أحــزاب  ــي مراحــل حرجــة- إلكث وضــع ف

ــى غــرار مــا ســبق وأن  ــإلدارة عل ــدة ل مؤي

ــي  مارســه بعــض دعــاة املشــروع القوم

ــاف  ت االئ مــع  املنضــوي  ي  الكردســتان

ــي  ــي وورقــة ف كغطــاء لإلســام السيا�س

مناكفــة  ــي  وف ــي،  الترك ــل  املحت ــب  جي

ــا. ه ــة ل أحــزاب مناوئ

وضــع  هــو  اإلدارة  يصــون  مــا  إن 

ــكان املناســب  ــي امل اإلنســان املناســب ف

املجــال  ــح  وفت املؤسســاتية،  ــز  وتعزي

بغــض  والنزاهــة  الكفــاءات  ذوي  أمــام 

ــة  ني الدي ــم  ه معتقدات عــن  النظــر 

ــة  القومي ــم  ه انتماءات أو  ــة  املذهبي

السياســية. ــم  ه وميول ــة  ي والحزب

مناطق اإلدارات الذاتية ... تتمة

ــى األقــل  ــار دوالر عل ي ــك /4.2/ مل ــي ذل ف

ا  ســوري داخــل  اإلنســانية  لاســتجابة 

ــن  ي ــار دوالر لدعــم الاجئ ي و /5.8/ مل

املنطقــة.   ــي  ف املضيفــة  واملجتمعــات 

سيســاهم  املتحــدة،  األمــم  ووفــق 

ــن  املانحي مــن  املســتدام  ــل  التموي

ــاه  واملي الغــذاء  ــر  توفي ــي  ف ا  ته الســتجاب

ي والخدمات الصحية  والصرف الصح

ــأوى  وامل األطفــال  ــم  وتطعي ــم  ي والتعل

يعيشــون  ــن  الذي األشــخاص  ــن  ي ملاي

كمــا  ســوريا.  ــي  ف ــة  الهاوي حافــة  ــى  عل

ــة وفــرص  ــه ســيوفر مســاعداٍت نقدي أن

أخــرى  وخدمــات  ــب  تدري أو  عمــل 

ــي  ــم االبتدائ ي ــى التعل ــل الوصــول إل مث

األنظمــة  مــع  ــوازي  ت ال ب  - ــوي  والثان

ــي  ف الســوريين  ــن  ي ــى ماي إل  - ــة  الوطني

ــا والعــراق ومصــر.   ــان وتركي األردن ولبن

ــن العــام  ــل األمي وكان كل مــن وكي

لوكــوك  مــارك  اإلنســانية  للشــؤون 

لليونيســف  ــة  التنفيذي ــرة  واملدي

ــس  ملجل جلســٍة  أمــام  فــور،  ــا  ت ي هنري

ــاح 29 آذار  ــي، انعقــدت صب األمــن الدول

ي  ي سوريا والت ي ف حول الوضع اإلنسان

ــت بالتزامــن مــع مؤتمــر بروكــس، قــد  أت

ــس  ي ــى أن الوقــت الحاضــر ل شــددا عل

الوقــت املناســب لتقليــص املســاعدات 

أن  وأوضحــا  لســوريا،  اإلنســانية 

ــد  ــى املزي ي بحاجــة إل املجتمــع اإلنســان

مــا  إذا  ــا،  ه تقليل ــس  ي ول األمــوال،  مــن 

ــد مــن التدهــور  ــب املزي ــم تجن أرد العال

مأســاوية  ــه  عواقب تكــون  قــد  ــذي  ال

االنتشــار. وواســعة 

ــى  عل ــا  ن »قدرت إن  لوكــوك  وقــال 

ــم املســاعدة وتفــادي وضــع أســوأ  تقدي

ــى اإلرادة  ــن ســتعتمد عل ي ي ــن املدن ي ملاي

ــي للمجتمــع  السياســية والســخاء املال

ي  ــة ف ــدان املمثل ــي ذلــك البل ــي، بمــا ف الدول

ــس«. املجل هــذا 

مؤمتر بروكسل  ... تتمة

ــن(. فقــد ذكــر الباحــث  ــى )الطواحي رح

»وكان  يوســف:  ــب  الرقي ــد  عب ــر  ي الكب

ــان  الجزيرة/بوت منطقــة  مــن  يصــدر 

ــى/ الرح أحجــار  ــك  وكذل  ،
ً
أيضــا ــح  املل

ــي األســود  ت ــوع البازل ن الطاحــون مــن ال

ــي  ــا ف ه ــت قيمــة الحجــر الواحــد من وكان

ــت  ــر. وكان  أو أكث
ً
ــارا ن ــراق خمســين دي الع

ــة  تجاري مــادة  تشــكل  ــى  الرح أحجــار 

ــرة   مــن الجزي
ً
ــورد دائمــا ــت ت رابحــة كان

ى املوصل  بواســطة األكاك/القوارب إل

ــى.  ــة األول ــى الحــرب العاملي والعــراق حت

ــى  ــار الرح ــن أحج ــات م ــزال مجموع وال ت

متروكــة  تشــاهد  ــر  للتصدي الجاهــزة 

ــرة  جزي فــوق  ــة  دجل شــواطئ  ــى  عل

ــا أقفــل الطــرق  ــث تركــت مل ــان، حي بوت

ــة«.  بســبب تأســيس الحكومــة العراقي

الدوســتكية،  ــة  الدول )الحضــارة 

ص327(.

ــت  كان ــي  ت ال ــة  ي املائ ــن  الطواحي إن 

ــى  ــرة الســورية إل ــي الجزي ــي أعال تعمــل ف

ــذا اإلرث  ــدادا له ــت امت ــرة متأخــرة كان فت

ــرة والتقنيــات  الحضــاري وترجمــة للخب

ــة. ــي املناطــق الكوردي ــة ف املتوارث

ــة  الناحي مــن  ــه  أن املاحــظ  ومــن 

تشــيد  ــت  كان املنشــأة  أن  ــة  التقني

كالحجــر   ،
ً
ــا تمام ــة  ي املحل ــواد  امل مــن 

ــث  ــادن. حي ــن املع ــل م ــع قلي والخشــب م

مــادة االســمنت ســواء  اســتخدام  جــاء 

ــوات  ــة للقن كمــاط، أو كطبقــة تغطي

ــرة  ــي فت ــار التشــغيل ف ــة للمــاء وآب الناقل

ــى األرجــح بعــد عــام 1950.  متأخــرة، وعل

ــم ماحظــة وجــود عــدة مطاحــن  كمــا ت

بأكثر من بئر تشغيل، بما معناه وجود 

داخــل منشــأة  مــن حجــر طحــن  ــر  أكث

ــى أن  ــل عل ــة الواحــدة. وهــذا دلي املطحن

ــت  كان ــة  للمطحن ــة  اإلنتاجي الطاقــة 

ــب. وثمــة مصــادر  ــزداد بحســب الطل ت

هــذه  ــي  ف ــج  املنت ــن  الطحي أن  تؤكــد 

ــدة  بعي ملناطــق  يصــدر  كان  املطاحــن 

ــل  ــا دلي ــل ســنجار. طواحينن تتجــاوز جب

ــي  وينبغ ــا  ن مجتمعات ــة  وأصال عراقــة 

ــا، واســتثمارها  ــا وتوثيقه ه ي الحافــظ عل

.
ً
ا وســياحي  

ً
ــا اجتماعي

سلطة الطواحني  ... تتمة

نـوروز كوباني... مشاركة جماهيرية واسعة

ــدوء واالســتقرار  ه ال مــن  أجــواٍء  ــي  ف

مقاطعــة  ــر  جماهي ــت  أحي ي،  النســب

هــذا  ــوروز  ـ ن ــي  القوم عيدهــا  ــي  ان كوب

ــه  العــام بفــرح وســرور، إذ أشــعلوا نيران

ــن  ي متبادل ــكات،  الدب وعقــدوا   
ً
ــا ي ل

ــاح 21 آذار  ــي صب ــكات، وف ــي والتبري ان ته ال

ــن  ــة، مرتدي ــة بكثاف ــى الطبيع خرجــوا إل

ــة،  زاهي ــوان  أل وب ــة  فولكلوري ــاب  ي ث

إحداهــا  ــة،  مركزي احتفــاالت  قيمــت 
ُ
وأ

الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  ــل  قب مــن 

ــل  قب مــن  وأخــرى  ــي  ان كوب ــة  غاب ــي  ف

الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب 

ــر  غفي ــري  جماهي بحضــوٍر  ســوريا  ــي  ف

ــل  ــة ت ــه« شــرق قري ِن ــي موقــع »قوچــا إي ف

ــي. ان كوب ــوب  جن غــزال- 

ــدأ الحفــل بالوقــوف دقيقة صمت  ب

وقامــت  الشــهداء،  أرواح  ــى  عل  
ً
حــدادا

ــم رقصــات  ــرور« بتقدي ــار و ب ه ــا »ب فرقت

شــيخ  مســلم  قــرأ5  ــم  ث ــة،  فولكلوري

حسن عضو اللجنة السياسية لحزب 

ــوروز«  ـ ن »رســالة  كلمــة  ــدة«  »الوحـ

ــو عضــو  ــى كن ــي مو�س ــة واملحام بالكردي

ــة. ي بالعرب ــة  القيادي ــة  الهيئ

ــار« مســرحية  ه كمــا قّدمــت فرقــة »ب

ــن واألوضــاع  ي ــاة املواطن ــرة عــن معان معب

ي  م عدٌد من الفنانين أغان الراهنة، وقدَّ

ــكات  ــة، فشــاركهم الحضــور بدب ل جمي

الطبيعــة  أجــواء  مــع  متاحمــة  ــة  كردي

الخابة، ومتمايلة مع تموجات سنابل 

القمــح والشــعير.

قامــت  ــي،  التال ــوم  ي ال ــاح  صب ــي  وف

ــي للحــزب باالشــتراك مــع  ان منظمــة كوب

ــة  ــة تنظيــف غاب ــل غــزال بحمل ــة ت بلدي

ــة وموقــع االحتفــال مــن القمامــة  القري

»الحفــاظ  شــعار:  تحــت  واملخلفــات، 

ــي  وطن واجــٌب  ــا  ه ت وحماي ــة  الغاب ــى  عل

ــي«.  وأخاق

شــكر  ببطاقــة  املنظمــة  وتقدمــت 

ي  ى أبناء مدينة كوبان وعرفان رسمية إل

ــة  ــات اجتماعي ي ــا وأحــزاب وفعال وريفه

والتفاعــل  الحضــور  ــى  عل ــة،  ي ومدن

ــه  نظمت ــذي  ال املركــزي  االحتفــال  مــع 

ــوروز، وخــصَّ بالشــكر  ــد ن بمناســبة عي

ــى  عل غــزال  ــل  ت ــة  قري ــي  وأهال ــة  بلدي

ــي  ســعة صدرهــم ولقــوى األمــن الداخل

ــي  ت ــود ال ــى الجه ــك( عل )أســايش - ترافي

ــة  والحماي األمــن  حفــظ  ــي  ف ــا  ه ت بذل

ــة.  املطلوب
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ــأن مناطــق اإلدارة  ــد ب ــح مــن اإلنصــاف التأكي صحي

ي تأسست كضرورة  ي سوريا الت الذاتية – شمال وشرق

موضوعيــة وحاجــة مجتمعيــة، تتمتــع بأمان واســتقراٍر 

ــي  نســبيين وبتوفــر هامــٍش واســع مــن الحــراك املجتمع

ــى مختلــف الصعــد، وبمســتٍو متــدٍن مــن االنتهاكات،  عل

اإلرهــاب  ــة  محارب ــي  ف مــت  ّدِ
ُ
ق ــي  ت ال ــات  التضحي عــدا 

ــة  ــة وموضوعي ي ــي ظــل ظــروٍف ذات ومقاومــة الغــزاة، ف

ــد، ورغــم اســتمرار املخاطــر  ــة والتعقي بالغــة الصعوب

ــي  ــال الترك ــم داعــش واالحت الناجمــة عــن وجــود تنظي

ــدات  والتهدي اإلدارة،  ســلطة  ضمــن  ــت  كان ملناطــق 

الســورية  وامليليشــيات  أنقــرة  مــن  ــة ضدهــا  املتواصل

ــا. ه ــة ل ي املوال

ــة اإلدارة  ــر تجرب ــة وتطوي هنــاك حاجــة ملحــة لحماي

ي ذاقت األمّرين  الذاتية، فتلك املجتمعات املحلية الت

ــى مــّر عقــود ومــن إرهــاب ميليشــيات  مــن االســتبداد عل

ــن  الدي باســم  وأخــرى  ــي(  وطن و  )حــّر  ــورة  ث ال باســم 

ــي ظــل  )النصــرة وداعــش وغيرهمــا(، تنفســت الصعــداء ف

ــة. حكــم اإلدارة وقــوات ســوريا الديمقراطي

ــارات الرضــا عــن النفــس والحديــث  ولكــن إطــاق عب

ال  ــة  ي الذات اإلدارة  وأفضــال  املنجــزات  عــن  املتواصــل 

ي ِمن ُجوٍع! بل الوقوف حيال النواقص  غِن ُيسِمُن َوال ُي

ى املنتقدين،  والسلبيات، ومراجعة الذات واإلنصات إل

ــن  ــر، م ــة التعبي ــرأي وحري ــداء ال ــوار وإب ــواب الح ــح أب وفت

 عــن منطــق 
ً
ــدا ــة القصــوى، بعي ــات ذات األهمي األولوي

ــع. ــن أو التروي التشــكيك أو التخوي

ــة  للديمقراطي بواحــاٍت  ليســت  اإلدارة  فمناطــق 

ــا بشــكٍل أســاس الفســاد  ــات، ويقــض مضاجعه والحري

ــة  والفردي العســكر  وتدخــل  ــة  واملزاجي ــة  ي واالرتجال

ــادة الحــزب الواحــد، وعــدم  واملحســوبيات وفكــرة قي

ــة كافــة  ــة شــفافة تحــدد موازن ي ــة مال ــة إداري ي وجــود آل

ــون  قان ــاب  وغي ــرادات،  واإلي الصــرف  وأوجــه  ــر  الدوائ

الكفــاءات وانخفــاض  ــك ضعــف  عــادل، كذل ــي  ب ضري

مستوى األداء لدى املؤسسات وقلة املشاريع التنموية 

ــة،  والخدمي ــا  ه من باالســتهاكية   
ً
قياســا ــة  واالنتاجي

وتلكؤ ديناميكية تأمين احتياجات املواطنين اليومية 

مــن غــذاء وطاقــة وغيرهــا.

ي لحقوق  ى مع اإلعان العالم هناك انتهاكاٌت تتناف

ــل االعتقــال  ي، مث ــي اإلنســان ــون الدول اإلنســان والقان

احتجــاز  القســري،  واإلخفــاء  ــون  القان إطــار  خــارج 

ــر  الجماهي زج  ــن،  قاصري ــد  تجني ــن،  كرهائ أشــخاٍص 

ــة مــن  ــة إلجــراءات الوقاي ــي أنشــطة منافي ف

مناطق اإلدارات الذاتية 
ليست واحات دميقراطية!

 آخر من التحديات واالنتهاكات الشديدة
ً
يف 2020م، واجه املدنيون يف سوريا عاما

د اجملتمع الدويل بـ 5.3 مليار يورو لعام 2021م
ُّ
مؤمتر بروكسل اخلامس، تعه
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ــش«  ووت ــش  ت راي »هيومــن  منظمــة  أصــدرت 

ي 2021م، يغطي أحداث عام 2020م،  التقرير العالم

ــي 2020،  ــي ســوريا بالقــول: »ف ولخصــت فيــه الوضــع ف

ــات  ــي ســوريا عامــا آخــر مــن التحدي ــون ف ي واجــه املدن

ــد الحكومــة الســورية  ــى ي ــاكات الشــديدة، عل ه ت واالن

أوال ثم السلطات األخرى، رغم االنخفاض امللحوظ 

ــزاع« ن ــي حــدة ال ف

ــف  التحال ــاكات  ه ت »ان ــى:  إل ــر  التقري تطــرق 

أســلحة  واســتخدام  ــي  السوري-الرو�س العســكري 

ــر مشــروعة« و »معوقــات املســاعدة اإلنســانية  غي

التعســفي،  »االعتقــال  و  اإلعمــار«  وإعــادة 

ــاكات  ه ت »ان و  القســري«  واإلخفــاء  ــب،  والتعذي

ــا  ــاكات تركي ه ت الجماعــات املناهضــة للحكومــة« و«ان

ــاكات قــوات ســوريا  ه ت ــا« و »ان ه ــة ل ي ــل املوال والفصائ

ــات املتحــدة«  ــادة الوالي الديمقراطيــة والتحالــف بقي

ــزوح«. ن ال »أزمــة  و 

ــة  ي ــود املســاءلة الدول  عــن جه
ً
ــدا ن كمــا أفــردت ب

ــي ســوريا مــن  ــة ف ــم املرتكب ــاكات والجرائ ه ت حــول االن

مــن  ــٍب  عــن جان ــت  الســوري، وتحدث النظــام  ــل  قب

ــل  ــي ســوريا، مث ــة الرئيســة« ف ي دور »األطــراف الدول

ــات املتحــدة، االتحــاد  ــران، الوالي ــا، وإي )روســيا، وتركي

ــي(. األوروب

املنظمــات  وتحقيقــات  متابعــات  ــى  وتبق

ــا تشــكل  ه ــة وتوصيات ي ــة الدول اإلنســانية والحقوقي

الســورية،  األزمــة  ــة  حلحل مســار  ــي  ف  
ً
ــا هام  

ً
عامــا

أمكــن. مــا  اإلنســان  حقــوق  وصــون 

مؤتمــر  انعقــد  آذار،   30-29 ــن  يومي مــدار  ــى  عل

بروكســل الخامــس لدعــم ســوريا واملنطقــة بصيغــٍة 

ــذي اشــترك  ــد-19، وال ــة بســبب جائحــة كوفي افتراضي

ــي واألمــم املتحــدة، وشــارك  ــي رئاســته االتحــاد األوروب ف

 عــن 
ً
ــة فضــا  مــن خمســين دول

ً
ــه نحــو /80/ وفــدا في

ــة. ي ــة دول ي ــة ومؤّسســات مال ــر حكومي مــات غي
ّ
منظ

ــي ظــل /10/ ســنوات مــن الصــراع، وجائحــة  فف

ــح  ــي عــام، أصب ــد-19 وتدهــور اقتصــادي إقليم كوفي

ــى  ــر خطــورة، وأضح ــي ســوريا واملنطقــة أكث الوضــع ف

ــر مــن  ــازح، أكث ــئ ون ــن الج ي ــي /12/ مليــون ســوري ب حوال

ــة  ــدول املجــاورة؛ واملنظومــة الصحي ــي ال ــم ف نصفه

ــكاد يعمــل؛ يعيــش/9/  ال ــي ب مدمــرة، والنظــام التعليم

ــي /13/  ــاج حوال ــي فقــر، ويحت مــن كل /10/ ســوريين ف

ــة.  ــة عاجل ي ــم مســاعدة إغاث ه ــون من ي مل

مؤتمــر  مــن  الســابقة  النســخات  ــى  عل ــاًء  ن وب

بروكســل، يعــد مؤتمــر هــذا العــام فرصــة لدعــم 

ــي لدعــم  الشــعب الســوري وحشــد املجتمــع الدول

ي شامل وموثوق للصراع السوري، بما  حل سيا�س

ــي رقــم 2254. ــس األمــن الدول ــى مــع قــرار مجل يتما�س

ــار  ي ــمنح /5.3/ مل ـ ــي ب ــد املجتمــع الدول وقــد تعه

ــدان  ل والب لســوريا  بعــده  ومــا  2021م  لعــام  ــورو  ي

ــن  ــن الاجئي ــدد م ــر ع ــي تســتضيف أكب ــاورة الت املج

الســوريين. بينمــا كانــت األمــم املتحــدة تقــول هنــاك 

ــي  ــارات دوالر أمريك ي ــر مــن /10/ مل ــى أكث حاجــة إل

واملجتمعــات  للســوريين  الكامــل  الدعــم  ــم  لتقدي

بمــا  ــن،  ي لاجئ املضيفــة  15 املحتاجــة 


