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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

ــاة  ــل إن حي ــا، ب ــًا، وال لعبً ــا، وال باط ــس عبثً ــم لي ــذا العال ــي ه ــا ف »إن وجودن
ــا أن يتوقــف الفســاد وســفك  ــة. وأعظــم القضاي اإلنســان وســعادته أن يخــدم قضي
الدمــاء...«                                                      جــودت ســعيد

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(       العـدد/336/ - 25 شباط 2022 م - 2633ك          الثمن: 150 ل.س

انتصرت انتصرت »»قسدقسد«« واإلدارة الذاتية على داعش... ولكن تبقى مراجعة الذات من األولويات واإلدارة الذاتية على داعش... ولكن تبقى مراجعة الذات من األولويات

شــهدته  وخطيــر،  بــارز  حــدٌث 
الجزيــرة الســورية- مناطــق اإلدارة 
الذاتيــة، حيــث شــّكل تحدياً كبيــراً لها 
ولقوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، 
ــجن  ــى س ــش عل ــوم داع ــو هج أال وه
غويران/الحســكة مســاء الخميــس 20 
ــه  ــي 2022م، المخطــط ل ــون الثان كان

مســبقاً كعمليــة عســكرية ضاربــة 
ــب  ــر إن كت ــم بشــكٍل كبي ــد التنظي تُفي
ــه  لهــا النجــاح، مســتفيداً مــن حاضنت
تنشــيط  فــي  الســابقة  االجتماعيــة 
اختراقــات  وتحقيــق  نائمــة  خاليــا 
فــي  عناصــره  وجــود  ومــن  أمنيــة 
وفــي  التركــي  االحتــالل  مناطــق 

الباديــة الســورية والعراقيــة.
كشــفت العمليــة حجــم وأشــكال 
القــدرات التــي التــزال متوفــرة بيــد 
ــادة  ــي إع ــه ف ــدى مرونت ــم، وم التنظي
ــراره  ــتمراره وإص ــه، واس ــة نفس هيكل
الجهــادي  الســلوك  انتهــاج  علــى 
اإلرهابــي فــي ترويــع المجتمعــات 

الديمقراطيــة،  وقواهــا  المحليــة 
علــى  خطــره  أّن  علــى  وأّكــدت 
الزال  عمومــاً  والبشــرية  المنطقــة 

قائمــاً.
ــم يكــن أمــام القــوات الكرديــة  ل
منــذ عــام 2012م خياراً ســوى مواجهة 

القاعــدة  2 تشــكيالت 

هجوم داعش على سجن احلسكة... إدانات واسعة له وإفشال خمططههجوم داعش على سجن احلسكة... إدانات واسعة له وإفشال خمططه
ــدروٍس  ــبق وم ــط مس ــق تخطي وف
ــدوم  ــة وق ــا نائم ــر خالي ــكام، وعب بإح
عناصــر مــن منطقتــي ســري كانيــه/
ــن و كــري ســبي/تل أبيــض  رأس العي
المحتلتيــن مــن تركيــا، هاجــم تنظيــم 
غويــران/ ســجن  اإلرهابــي  داعــش 
ــذي  ــة الحســكة ال ــي مدين الصناعــة ف

ــة آالف  ــارب خمس ــا يق ــم م كان يض
ــك بحــدود  ــن عناصــره، وذل ســجين م
الخميــس  مســاء  الســابعة  الســاعة 
حيــث  2022م،  الثانــي  كانــون   20
عمــد المهاجمــون إلــى تفجيــر ســيارة 
الرئيســية  البوابــة  عنــد  مفخخــة 

وتفجيــر  2 للســجن 

عفرين حتت االحتالل: تغيري دميغرايف واستيالء وأتاوى على املمتلكات، ضحايا قتلى وجرحى مدنيني، إبادة البيئة، فوضى واعتقاالتعفرين حتت االحتالل: تغيري دميغرايف واستيالء وأتاوى على املمتلكات، ضحايا قتلى وجرحى مدنيني، إبادة البيئة، فوضى واعتقاالت
ــب  ــلّط المكت ــراً، س ــي /12/ تقري ف
ــدة  الوحـ عفرين/حــزب  اإلعالمــي- 
الديمقراطــي )يكيتــي( األضــواء علــى 
أوضــاع منطقــة عفريــن المحتلــة، 
وجرائــم  انتهــاكات  فيهــا  رصــد 

عديــدة:

 ،Xelîlaka -ــاكا ــرى »خلي = ق
 ،Reca رجــا-   ،Erendê أرنــده- 
 ،Gundî Mezin مــزن-  كونــدي 
 ،Hesen Dêra ديــرا-  حســن 
ــس-  ــدان أكب ــنكل- Şingêlê، مي ش
عتمانــا-   ،Meydan Ekbez

 ،Hebo حبــو-   ،E´itmana
قاســم-   ،Meriskê معرســكه- 
 ،Dumiliya دمليــا-   ،Qêsim
مســت   ،Keferzîtê كفرزيــت- 
عشــورا- Mist›eşûra« تعّرضــت 

الديمغرافــي،  7 للتغييــر 

تركيا استهدفت أرياف تل متر وعني عيسى وديركتركيا استهدفت أرياف تل متر وعني عيسى وديرك
ــى ســجن  ــد هجــوم داعــش عل عي بُ
ســوريا  قــوات  ودخــول  الحســكة 
وقــوات  »قســد«  الديمقراطيــة 
الذاتيــة  لــإدارة  التابعــة  األمــن 
جــددت  محتدمــة،  معــارك  فــي 
ــا  ــا قصفه ــة ومرتزقته ــوات التركي الق
ــة  بالطيــران الحربــي واألســلحة الثقيل

والمتوســطة علــى ريــف تــل تمــر 
أيــام 3-1  وكذلــك  عيســى؛  وعيــن 
ــة  ــف منطق ــى ري ــاري عل ــباط الج ش
ــروك،  ــل، قس ــل بق ــرى »تق ــرك- ق دي
جــم شــرف، نــواال كــورا، كاســان، 
عيــن ديــوار«، فــأدى إلــى تدميــر 

الكهربــاء  5 محطــة 
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وجماعــات  اإلســالمية  والجهاديــة 
مــن الجيــش الحــّر التــي خططــت 
لالســتحواذ  إقليمــي  وبدعــٍم  مــراراً 
ــن،  ــة »عفري ــق الكردي ــى المناط عل
والشــيخ  الجزيــرة«  كوبانــي، 
ــي خلصــت  ــب، والت ــي حل مقصــود ف
ســري  »عفريــن،  احتــالل  إلــى 
ــبي/تل  ــري س ــن، ك ــه/رأس العي كاني
أبيــض« بتوغــٍل مباشــر مــن الجيــش 
مراحــل  فــي  وأُجبــرت  التركــي؛ 
حّساســة مــن مواجهــة اإلرهــاب علــى 
الدفاعيــة  مواقعهــا  مــن  الخــروج 
للهجــوم علــى »جبهــة النصــرة« فــي 
ــب الشــمالي بالتعــاون مــع  ريــف حل
روســيا وحلفائهــا، وعلــى »الدولــة 
داعــش«  المزعومــة-  اإلســالمية 
الدولــي  التحالــف  ودعــم  بمســاندة 
ــوة  ــاهمت كق ــد س ــا؛ وق ــض له المناه
»قســد«،  تأســيس  فــي  رئيســية 
ألجــل دحــّر داعــش ومــلء الفــراغ 
اإلداري واألمنــي فــي مناطــق واســعة 
ــا  ــت منه ــي انهزم ــرات الت ــرق الف ش
ــا  ــوري« وبعده ــش الس ــوات »الجي ق
»قســد«  ــوال  فل الحــرّ«؛  »الجيــش 
ــرة  ــل الجزي ــش« كام ــت »داع البتلع

توافــق  علــى  وعاشــت  الســورية 
ووئــام مــع تركيــا بحدودهــا الطويلــة، 
مثلمــا تفاهمــت معهــا »النصــرة- 
هيئــة تحريــر الشــام« فــي إدلــب.

ــدت قوات »قســد«  جــراء ذلــك تكبّ
كبيــرة،  وبشــرية  ماديــة  خســائر 
مســؤوليات  تــزال  وال  لــت  وتحّم
سياســية وقانونيــة وأمنيــة واســعة، 
االئتــالف  فيــه  اتهمهــا  فــي وقــٍت 
الســوري- اإلخوانــي وآخــرون مــن 
بتهجيــر  زوراً  وتركيــا  المعارضــة 
واضطهادهــم،  والتركمــان  العــرب 
ــرد امتعاضهم  ـ ُك فيمــا أبــدى بعــض ال
ــي  ــة ف ــوات الكردي ــاركة الق ــن مش م
»ال  التــي  داعــش  دحــّر  معــارك 
ناقــة لهــم فيهــا وال جمــل« علــى 
حــد تعبيرهــم، متناســين الخطــورة 
ــم  الدائمــة التــي يُشــكلها التنظيــم إن ل
ــى  ــم عل ــا هاج ــه، مثلم ــهَ مرتكزات تُن

وغيرهمــا. وشــنكال  كوبانــي 
ــا  ــن تركي ــف كل م ــت مواق تناغم
ــال  ــوري حي ــام الس ــالف والنظ واالئت
حيــاة  علــى  تباكــت  إذ  الحــدث، 
العقــول  مســتغفلين  المدنييــن، 
ــاكات  ــن انته ــابقاً م ــوه س ــا ارتكب عم
ــين  ــن، ومتناس ــق المدنيي ــم بح وجرائ

ــازر  ــا للمج ــش وارتكابه ــار داع انتش
وممارســاتهم  سياســاتهم  بســبب 
لقيــم  والمنافيــة  االســتبدادية 
ــم  ــة قواته ــة وهشاش ــة والكرام الحري
ــدوا  ــة؛ دون أن يب ــكرية واألمني العس
ــاً مــع »قســد« واإلدارة  موقفــاً تضامني
الذاتيــة فــي صــّد داعــش، بــل ســلكت 
ضدهــا،  والحقــد  التشــفي  منطــق 
ــا.  ــّوض أركانه ــل وتتق ــى أن تفش عس
مــن  تركيــا  كثّفــت  ذلــك  علــى  زد 
ــى  ــا عل راتها ومدافعه ــيّ ــات مس هجم
بغيــة  »قســد«  ســيطرة  مناطــق 
إرباكهــا وإشــاعة الفوضــى فيهــا.
قــوات  بــادرت  جهتهــا  ومــن 
التحالــف الدولــي إلــى دعــم ومســاندة 
اإلدارة الذاتيــة و«قســد« علــى الفــور، 
ــت  ــا، وأدان ــى دور مقاتليه ــت عل وأثن
ــم تــردع تركيا  هجــوم داعــش، لكنهــا ل
راتها فــي ســماء  عــن إطــالق مســيّ
ــى  ــف عل ــا دول التحال ــة؛ فيم المنطق
ــزال  ــا ت ــابقة وم ــنوات الس ــدار الس م
ــي  ــم السياس ــم الدع ــن تقدي ــم ع تحج
ــي  ــك بق ــا، لذل ــي له ــي الكاف والقانون
فــي  داعــش  عناصــر  آالف  ملــف 
ــراد  ــرات آالف أف ــجون اإلدارة وعش س
قــاً دون  أســرهم فــي مخيــم الهــول معلّ

كبيــراً  عبئــاً  ل  يشــّكِ والــذي  حــّل، 
ومصــدراً خطيــراً لإرهــاب.

وأحبطــت  »قســد«  انتصــرت 
داعــش،  خاليــا  والحقــت  الهجــوم 
ولكــن تبقــى مراجعــة الذات والكشــف 
والضعــف،  الخلــل  مواضــع  عــن 
واالختراقــات،  الفســاد  ومحاربــة 
ــب  ــى جان ــات، إل ــن األولوي ــم وم األه
ودول  الدولــي  المجتمــع  مطالبــة 
التحالــف بتقديــم الدعــم والتنســيق 
داعــش  عناصــر  ملــف  لحــّل 
وعوائلهــم المحتجزيــن، عــالوةً علــى 
ــوب،  ــام المطل ــي الع ــم السياس الدع
اعتداءاتهــا  عــن  تركيــا  وكــّف 

المتكــررة.
ــدور  ــج ص ــار أثل إّن ذاك االنتص
والقــوى  المنطقــة  مكونــات  أبنــاء 
ــي  ــرد ف ـ ُك ــة وال ــة الديمقراطي الوطني
ســوريا، واكتســب التفافــاً شــعبياً، 
رغــم الحــزن الشــديد علــى الضحايــا 
الشــهداء والمــرارة من االعتــداءات، إذ 
تحّولــت مراســم تشــييع /121/ شــهيداً 
ــدن  ــي م ــة ف ــاالت جماهيري ــى كرنف إل

ــة. ــرة المكلوم ــدات الجزي وبل

انترصت قسد ... تتمة

ــه،  ــرب من ــات بالق ــج محروق صهاري
ــاور  ــة مح ــن ثالث ــوم م ــنوا الهج وش
يتمكــن  لمــن  الســالح  تأميــن  مــع 
ذات  وفــي  الســجن،  مــن  الخــروج 
علــى  الســجناء  هاجــم  الوقــت 
وإدارتــه. فيــه وحرّاســه  العامليــن 

وقــد خــرج قســٌم مــن الســجناء 
مجــاورة  مبانــي  فــي  ليتمركــزوا 
بعــض  مــع  الفــرات  لجامعــة 
المهاجميــن، بعــد الحصــول علــى 

لســالح. ا
قــوات  تحركــت  جهتهــا  مــن 
»قســد«  الديمقراطيــة  ســوريا 
ســريع  بشــكٍل  الداخلــي  واألمــن 
ــاء  ــت الســجن ومحيطــه واألحي وطّوق
فاندلعــت  أيضــاً،  بــه  المحيطــة 

باألســلحة  ســاخنة  اشــتباكات 
وتدخلــت  والمتوســطة،  الخفيفــة 
الدولــي  التحالــف  قــوات  أيضــاً 
لمســاندة  والمدرعــات  بالطيــران 
ــت  ــك نزح ــراء ذل ــن؛ ج ــد« واألم »قس
حيــي  ســّكان  مــن  األســر  آالف 
ــة نحــو  ــي المدين ــران والزهــور ف غوي

اآلمنــة. األحيــاء 
إعان السيطرة على السجن

عقدتــه  صحفــي،  مؤتمــٍر  فــي 
 31 اإلثنيــن  يــوم  »قســد«،  قيــادة 
ــم إعــالن  كانــون الثانــي 2022م، ت

الســيطرة علــى الســجن واستســالم 
ــل  ــن نق ــاء م عناصــر داعــش واالنته

الســجناء إلــى مواقــع أخــرى.
ــَب لهذا  تِ ــو ُك وأضافــت »قســد«: ل
نَّجــاح، لــكان مخّططهــم  الهجــوم ال
ــي  حيّ علــى  هجومهــم  مواصلــة 
ــك بعــض  ــور« وكذل »غويــران، والزّه
ــة  يّ المدن ــة  يّ ذّات ال اإلدارة  مؤّسســات 
ة فــي المنطقــة... ومــن  والعســكريّ
والضــرر  األذى  يلحــق  أال  أجــل 
فــي  المواطنيــن  ومنــازل  بــأرواح 
ــال  ــة األطف ــك لحماي ــكة، وكذل الحس
ــي  ــن ف ــة( المتواجدي ــبال الخالف )أش
»داعــش«  مرتزقــة  وألنَّ  ــجن،  ّسِ ال
بشــريّة«،  »كــدروع  اســتخدموهم 
ّواتنــا  ق تحرّكــت  الســببين  لهذيــن 
ــت بصبــٍر  ة عاليــة وتحلّ بحساســيّ
تَّعامــل مــع  طويــٍل وأنــاةٍ حيــال ال
ــة  يّ ــل العمل ــا جع ــذا م ــاع، وه األوض

ــاً. يّ تأخــذ وقتــاً إضاف
ــة  ة الّدول يّ ــؤول ــت، إنَّ مس وأوضح
ــتمرار  ــي اس ــي الهجــوم وف ــة ف التركيّ

ألنَّ  األكبــر،  هــي  داعــش،  وجــود 
هجمــات تركيــا علــى شــمال وشــرقي 
ّدائمــة لهــا،  ا، وتهديداتهــا ال ســوريّ
ــة، وإّن  ــّوة المعنويّ ــش الق ــح داع تمن
ــن  ــه/ رأس العي ــري كاني ــي س منطقت
وكــري ســبي/ تــل أبيــض األكثــر 
أمنــاً وحمايــةً لــه، ليلتقــط أنفاســه 
ــئ  ــدرب عناصــره ويهيّ ويُ مجــّدداً 

ــة ليعيــد تنظيــم صفوفــه. األرضيّ
وحــول حصيلــة تلــك األحــداث 
ــد  ــد« أن »داعــش« عم ــفت »قس كش
إلــى تصفيــة /77/ مــن العامليــن فــي 
ــكٍل  ــرّاس بش ــجن والح ــات الس مؤسس
وحشــي، وفــي االشــتباكات والمعــارك 
ــام،  ــبعة أيّ ــالل س ــجن خ ّسِ ــارج ال خ
مــن   /40/ قتلــى  ضحايــا  ســقط 
مقاتليهــا و /4/ مواطنيــن، ليصــل 
ــى /121/ شــخصاً؛  أعــداد الشــهداء إل
عناصــر  مــن   /374/ تــل  قُ فيمــا 
ــة  ــرار مادي ــب أض ــى جان ــش. إل داع
ــة  ــى التحتي ــي والبن ــي المبان ــرة ف كبي

واآلليــات، عــدا الخســائر 

هجوم داعش عىل سجن ... تتمة
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الماديــة العســكرية.
متفرقــة  اشــتباكات  ولكــن 
ــش  ــر داع ــع عناص ــت م ــرى وقع أخ
المتبقيــة، بعــد هــذا اإلعــالن، إلــى أن 
ــاء الحســكة  ــم تمشــيط أحي انتهــت وت
ــول داعــش وتمكيــن  وتنظيفهــا مــن فل
ــى  ــودة إل ــن الع ــن م ــي النازحي األهال

منازلهــا.
إدانة الهجوم

والقــوى  األحــزاب  معظــم 
السياســية الكرديــة والمقّربــة مــن 
شــرقي  شــمال  الذاتيــة-  اإلدارة 
ــى  ــش عل ــوم داع ــت هج ــوريا أدان س
ــى جانــب  ــوف إل الســجن ودعــت للوق
»قســد« واألمــن الداخلــي وحمايــة 
ــدة  المدنييــن، مــن بينهــا حــزب الوحـ
ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 
ــخ  ــان خــاص بتاري ــي بي ــال ف ــذي ق ال
العمليــة  هــذه  إّن  2022/1/23م: 
قبــل  مــن  بعنايــة  لهــا  المخطــط 
ــم تــأِت مــن فراغٍ،  التنظيــم اإلرهابــي ل
بــل تقــُف وراَءهــا جهــاٌت إقليميــة 
وداخليــة متطرفــة حاقــدة، وتســتهدُف 
َم األهلــي الــذي  ّســل فــي جوهرهــا ال
الذاتيــة،  اإلدارة  مناطــُق  بــه  تنعــُم 
ــل وزعزعــة  ــارة الفوضــى والقالق وإلث
الوئــام  حالــة  وضــرب  االســتقرار 
التدخــالت  لتبريــر  المجتمعــي، 

الخارجيــة.
ــدة« أبنــاء المنطقــة  ودعــا »الوحـ
ــظ  ــي تحف ــف »قســد« الت ــوف خل الوق
المجتمــَع  ودعــا  واألمــان،  األمــَن 
ــات  ــه الوالي ــي المقدمــة من ــي وف الدول
واالتحــاد  األمريكيــة  المتحــدة 
ــٍل  ــّلٍ عاج ــاد ح ــى »إيج ــي إل الروس
لقضيــة معتقلــي داعش في الســجون 
وعوائلهــم فــي مخيــم الهــول بمناطــق 
ــة  ــر تســريع عملي ــة، عب اإلدارة الذاتي
ــُر الســوريين  ــم وإعــادة غي محاكمته

ــم«. ــى بلدانه ــم إل منه
مجلــس  دان  جهتــه  ومــن 
ــش  ــوم داع ــة هج ــوريا الديمقراطي س

المتكــررة،  التركيــة  واالعتــداءات 
ــد فــي بيــان بتاريــخ 2022/1/24م  وأّك
ــي،  ــم ينته ــش ل ــد داع ــى أّن تهدي عل
وخطــره يــزداد، وهــذا يحتــاج لتعــاون 
ــب  ــابق، وطال ــن الس ــر م ــي أكث دول
ــات  ــة مــن العقوب بـ«اســتثناء المنطق
وتوفيــر  اقتصاديــاً،  ودعمهــا 
إمكانيــات تأهيــل البنيــة التحتيــة، 
للنــاس  العمــل  فــرص  لتوفيــر 
ــري«،  ــر التكفي ــن الفك ــم ع وإبعاده
مــع  أكثــر  بجديــة  وبـ«التعامــل 
ــم  ــن تقديمه ــدًءا م ــاب ب ــف اإلره مل
بعمليــات  وانتهــاء  للمحاكمــات 

التأهيــل«. إعــادة 
ودعــا المجلــس األمــم المتحــدة 
ــاء  ــى إنه ــا عل ــز اهتمامه ــى »تركي إل
شــمال  مناطــق  عــن  الحصــار 
فتــح  وشــرق ســوريا، مــن خــالل 
ــاعدات  ــال المس ــمي إليص ــر رس معب
مخصصــة  بنســبة  االنســانية 

للمنطقــة«.
ــت  ــي، دان ــد الدول ــى الصعي وعل
واشــنطن الهجــوم، وأثنــت الخارجيــة 
فــي  لهــا،  بيــان  فــي  األمريكيــة 
2022/1/23م، علــى قــوات ســوريا 
ــريعة  ــتجابتها الس ــة الس الديمقراطي
والتزامهــا المســتمّر بالقتــال ضــد 
ــوريا.   ــرق س ــمال ش ــي ش ــش ف داع
 وقالــت الخارجيــة إن الهجــوم 
أهميــة  علــى  »الضــوء  يســلط 
التحالــف الدولــي لهزيمــة داعــش 
ــه بالكامــل لتحســين  وضــرورة تمويل
االحتجــاز اآلمــن واإلنســاني لمقاتلــي 
ــن  ــز أم ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــش، بم داع
يؤكــد  »كمــا  االحتجــاز«،  مراكــز 
الهجــوم الحاجــة الملحــة علــى إعــادة 
المحتجزيــن  لمواطنيهــا  البلــدان 
ــوريا،  ــن س ــرقي م ــمال الش ــي الش ف
وأن تعيــد تأهيلهــم وإدماجهــم، وأن 

تحاكمهــم حســب االقتضــاء«.
الدولــي  التحالــف  ــد  وأّك
ــان رســمي  ــي بي المناهــض لداعــش ف
بتاريــخ 23 كانــون الثانــي 2022م 
ــات اليائســة لداعــش  ــى أن الهجم عل
تجعلــه أضعفــاً، وأوضحــت أن قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة ردت فــوراً علــى 
التهديــد، ونفــذت عمليــات متواصلــة 
بمســاندة التحالــف، حتــى تمكنــت 

ــد. ــواء التهدي ــن احت م

ــد  ــان قائ ــون برين ــواء ج ل ــال ال وق
ــف:  ــتركة للتحال ــام المش ــوات المه ق
»يقــف التحالــف إلى جانب شــركائنا 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  فــي 
وتصميــم  بشــجاعة  ــوا  قاتل الذيــن 
فــي الحســكة. إّن هــذه المشــكلة هــي 
ليســت داخــل هــذه المدينــة فقــط، 
بــل هــي مشــكلة عالميــة تتطلــب 
تضافــر جهــود العديــد مــن الــدول 
ــد«. ــل األم ــم طوي ــل دائ ــر ح لتطوي
تديــن  الســورية  الخارجيــة 

 » قســد «

بتاريــخ 22  بيــان رســمي  فــي 
كانــون الثانــي 2022م، دانــت وزارة 
ســمته  مــا  الســورية  الخارجيــة 
ــم  ــتوى جرائ ــى مس ــى إل ــاالً ترق »أعم
ــانية«  ــد اإلنس ــم ض ــرب والجرائ الح
األمريكيــة  »القــوات  تقترفهــا 
أن  بحجــة  )قســد(«،  وميليشــيات 
و)قســد(«  )داعــش(  »عصابــات 
ارتكبــت »مجــازر بحــق المدنييــن 
ــة  ــى التحتي ــي البن ــالً ف ــراً هائ وتدمي
أن  علمــاً  الحســكة«،  بمحافظــة 
المدنييــن  صفــوف  فــي  الضحايــا 
نــزوح  وكان  األربعــة  تتجــاوز  ــم  ل
داعــش  إرهــاب  بســبب  المدنييــن 
ــم تأمينهــم  والقســم األكبــر منهــم ت

الذاتيــة اإلدارة  قبــل  مــن 
ــة  ــا ردت اإلدارة الذاتي ــن جهته وم
الســورية  الخارجيــة  بيــان  علــى 
هــذا، عبــر بيــان لدائــرة العالقــات 
ــات  ــه تصريح ــت في ــة، ودان الخارجي
بالغيــر  ووصفتهــا  الخارجيــة 
ومثيــرة  مضحكــة  وأنهــا  مســؤولة 
معنــوي  شــحن  وأنهــا  للســخرية، 

لداعــش. كبيــر 
الدفاع الروسية حذّرت

الروســية  الدفــاع  وزارة  حــذّرت 
الجويــة  القــوات  إشــراك  أن  مــن 
القضــاء  عمليــات  فــي  األمريكيــة 
مــن  الفاريــن  اإلرهابييــن  علــى 
ــمال  ــكة ش ــة الحس ــي مدين ــجن ف س
ــل  ــى مقت ــؤدي إل ــد ي ــوريا ق ــرق س ش

نييــن. مد
مركــز  مديــر  نائــب  وقــال 
الدفــاع  ــوزارة  ل التابــع  حميميــم 
ــواء أوليــغ جورافليــوف،  ل الروســية، ال
فــي بيــان صــدر عنــه مســاء الجمعــة 
المرجــح  »مــن  2022/1/21م: 
بدرجــة كبيــرة أن اســتخدام وســائل 
إلــى  ســيؤدي  الجويــة  االســتهداف 
التحتيــة  للبنيــة  منشــآت  تدميــر 
بيــن  ضحايــا  وســقوط  للمدينــة 

المدنييــن«. الســكان 
إدانتهــا  روســيا  تبــدي  أن  دون 
ــب  ــى جان ــف إل ــش أو تق ــوم داع لهج
أن  ونســيت  دحــره،  فــي  »قســد« 
وال  دّمــرت  قــد  الحربــي  طيرانهــا 
ــي  زال مناطــق واســعة مــن ســوريا ف
ــوري  ــش الس ــات الجي ــاركة عملي مش

المســلّحة. المعارضــة  ضــد 
جلســة  عقــد  األمــن  مجلــس 

صــة خا
ــم  بنــاًء علــى دعــوة للوفــد الدائ
لروســيا لــدى األمــم المتحــدة عقــد 
مجلــس األمــن الدولــي جلســة خاصة 
2022/1/27م،  الخميــس  مســاء 
شــرق  شــمال  فــي  الوضــع  حــول 
ــف  ــن المواق ــل تباي ــي ظ ــوريا، ف س
وغيرهمــا؛  وروســيا  أمريــكا  بيــن 
لكــن وكيــل األميــن العــام ورئيــس 
لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  مكتــب 
فرونكــوف  فالديميــر  اإلرهــاب، 
عــن  بالتعبيــر  الجلســة  اســتهل 
ــذي  ــوم ال ــال الهج ــغ حي ــق البال القل
ــال:  ــجن، وق ــى الس ــش عل ــنه داع ش
يــدل  األخيــر  الحــادث  هــذا  إن 
ــود  ــذل جه ــة لب ــة الملح ــى الحاج عل
دوليــة متضافــرة لمعالجــة قضيــة 
شــمال  فــي  والمخيمــات  الســجون 
شــرق ســوريا التــي تحتجــز مقاتلــي 
ــن  ــراد الذي داعــش المشــتبه بهــم واألف
ــة  ــى أنهــم علــى صل ينظــر إليهــم عل
ــال،  ــك األطف ــي ذل ــا ف ــم، بم بالتنظي

ومســتدامة. فعالــة  بطريقــة 
ــي  اإلخوان الســوري-  االئتــاف 

يتباكــى
لدائــرة  رســمي  تصريــحٍ  فــي 
 26 بتاريــخ  واالتصــال،  اإلعــالم 
تباكــى  2022م،  الثانــي  كانــون 
اإلخوانــي  الســوري-  االئتــالف 

المعــارض علــى حيــاة 
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»اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا« تطالب بإنشاء حمكمة دولية أو ذات طابع دولي ملقاضاة عناصر داعش
غويــران  ســجن  حــوادث  بعــد 
بمدينــة الحســكة وتوتــر األوضــاع 
ــن  ــهداء م ــا ش ــقوط ضحاي ــا، وس فيه
العســكريين وقوات األمــن والمدنيين، 
لشــمال  الذاتيــة  »اإلدارة  جــددت 
ــع  ــا للمجتم ــوريا« دعوته ــرق س وش
ــام  ــرأي الع ــى ال ــان إل ــي بي ــي ف الدول
بتاريــخ 1 شــباط 2022م، لمواجهــة 
الخطيــر  »داعــش«  تنظيــم  ملــف 
ــد بالتنســيق معهــا، ألنــه أكبــر  والمعقّ
مــن أن تواجهــه اإلدارة لوحدهــا، وهــو 
دوليــة  محكمــة  تشــكيل  »يســتلزم 
فــي  أو محكمــة ذات طابــع دولــي 
شــمال وشــرق ســوريا لكــي يأخــذ 
العــدل مجــراه«؛ وكذلــك »أن تتحمــل 
الــدول التــي لديهــا مواطنيــن منتميــن 
ــؤولياتها  ــي مس ــم اإلرهاب ــى التنظي إل
وذلــك بترحيــل مواطنيهــم المتورطين 
ــال  باإلرهــاب وبصــورة خاصــة األطف
ــم  ث ومــن  لمحاكمتهــم  والنســاء 
األساســية  بمجتمعاتهــم  لدمجهــم 
دعــم  وكذلــك  تأهيلهــم،  وإعــادة 
ــن  ــال م ــراج االطف ــة إلخ اإلدارة الذاتي
صحيــة  الغيــر  واألجــواء  األماكــن 
ــة لتحســين  إلعــادة تأهيلهــم، باإلضاف
ــن  ــالت م ــات والمعتق ــع المخيم وض
ــا  ــانية ريثم ــة واإلنس ــي األمني النواح

ــة«. ــذه المعضل ــل ه ــم ح يت
مطالبهــا،  اإلدارة  وحــددت 
ــة  ــياق ولمواجه ــذا الس ــي ه ــول: ف بالق

علــى  وللقضــاء  التحديــات  هــذه 
اإلرهــاب، يجــب أن تتضافــر الجهــود 
ــن  ــره وم ــي بأس ــع الدول ــن المجتم م
فــي  الدولــي  بالتحالــف  شــركائنا 

القيــام بمــا يلــي: 
ــوريا  ــوات س ــم ق ــادة دع أوالً - زي
ــي  ــن الداخل ــوى األم ــة وق الديمقراطي
مــن  عســكرياً  األمنيــة  والجهــات 
والتقنيــات  المســتلزمات  تقديــم 
الضروريــة لمواجهــة خطــر اإلرهــاب 

وخاليــا داعــش اإلرهابيــة.
ــاً - تشــكيل محكمــة دوليــة أو  ثاني
محكمــة ذات طابــع دولــي فــي شــمال 
ــن  ــة المجرمي وشــرق ســوريا لمحاكم

ولكــي يأخــذ العــدل مجــراه. 
لديهــا  دولــة  كل  تقــوم   - ثالثــاً 
ــي شــمال وشــرق ســوريا  ــن ف مواطني
جهــة  مــن  مســؤولياتها،  بتحمــل 
مقاتليــن  مــن  مواطنيهــا  وإعــادة 
الدعــم  تقديــم  أو  وأطفــال  ونســاء 
لــإدارة الذاتيــة لتحســين الظــروف 
للمخيمــات  واألمنيــة  الخدميــة 
ــم  ــادة تأهيله ــي إع ــجون وبالتال والس
ــن  ــت إدانته ــم تثبي ــن يت ــة م ومحاكم

مــن النســاء. 
رابعــاً - تقديــم الدعــم االقتصــادي 
واســتثناء  ســوريا  وشــرق  لشــمال 
ــك  ــر، وذل ــون قيص ــن قان ــة م المنطق
لتطويــر الواقــع الخدمــي ودعــم قطاع 
التعليــم والصحــة لســد الطريــق أمــام 

ــتغالل  ــش واس ــم داع ــاوالت تنظي مح
هــذا الجانــب فــي عمليــات تجنيــد 

ــي. ــم األيديولوج ــا والتنظي الخالي
ــي  ــم اإلغاث ــادة الدع ــاً - زي خامس
إعــادة  علــى  والعمــل  واإلنســاني 
النظــر بقــرار إغــالق معبــر اليعربية 
المســاعدات  ألن  كوجــر(،  )تــل 
ــع  ــن المجتم ــي م ــي تأت ــانية الت اإلنس
ــم  ــات األم ــالل منظم ــن خ ــي م الدول
ال  دمشــق  طريــق  عــن  المتحــدة 
وكمثــال  القليــل،  إالَّ  منهــا  يصــل 
المتحــدة  األمــم  تقــول  ذلــك  علــى 
شــاحنة   36 مؤخــراً  أرســلت  أنهــا 
ــة نتيجــة  ــى الحســكة لدعــم المنطق إل
ــم  ــن ل ــكة ولك ــجن الحس ــوادث س لح
يصــل منهــا شــيء، وكلهــا ذهبــت 
ــيطر  ــذي يُس ــي ال ــع األمن ــى المرب إل

عليــه النظــام فــي قامشــلو. 
الذاتيــة  اإلدارة  دعــم   - سادســاً 
لدعــم  الجهــود  وتكثيــف  سياســياً 
ــط  ــة، والضغ ــي المنطق ــتقرار ف االس
التركــي  االحتــالل  دولــة  علــى 
ــة  ــق المحتل ــن المناط ــحاب م لالنس

ومــالذاً  حاضنــة  أصبحــت  والتــي 
عدوانهــا  ولوقــف  لإرهابييــن، 
ــري  المســتمّر مــن خــالل الهجــوم الب
واســتخدام  المدفعــي  والقصــف 
المدنييــن  الســتهداف  المســيَّرات 
دعــم  إلــى  تهــدف  والتــي  العــزل 
اإلرهــاب وزعزعــة اســتقرار المنطقة. 
لــإدارة  الدعــم  تقديــم   - ســابعاً 
ــل  ــادة تأهي ــز إع ــاء مراك ــة لبن الذاتي
الظــروف  ولتحســين  لألطفــال 
األمنيــة واإلنســانية داخــل المعتقــالت 

والمخيمــات. 
أوضحــت  بيانهــا  ختــام  وفــي 
علــى  داعــش  هجمــات  أن  اإلدارة 
ــرة  ــت مؤام ــكة كان ــي الحس الســجن ف
رســالة  وهــي  وخطيــرة،  كبيــرة 
الدولــي  والمجتمــع  التحالــف  إلــى 
جديــدة  مرحلــة  إلــى  »لالنتقــال 
ــع اإلدارة  ــيق م ــاً وبالتنس ــل مع والعم
ــة  ــكرية واألمني ــا العس ــة وقواته الذاتي
ــة النواحــي لعــدم تكــرار مــا  ومــن كافَّ
حــدث، وإلحــاق الهزيمــة المســتدامة 

باإلرهــاب«.

متناســياً  الحســكة،  فــي  المدنييــن 
فــه  حجــم الدمــار والقتــل الــذي خلّ
المزعومــة،  دولتــه  فــي  داعــش 
ــم  الدائ والخطــر  اإلرهــاب  وكذلــك 
واضعــاً  التنظيــم،  يشــكله  الــذي 
علــى  بنــاًء  الذاتيــة-  اإلدارة  قــوات 
طلــب االســتخبارات التركيــة- فــي 
لداعــش  المــوازي  اإلرهــاب  خانــة 
بذريعــة ارتباطهــا بحــزب العمــال 
الكردســتاني الــذي يحاربــه الدولــة 
أربعيــن  مــن  أكثــر  منــذ  التركيــة 

عامــاً.
وداع الشهداء

علــى  الســيطرة  إعــالن  بعــد 
الشــهداء  عــن  والكشــف  الســجن 

ــم  ــدأت مراس ــجالتهم، ب ــا وس الضحاي
تشــييعهم فــي مــدن وبلــدات كوبانــي 
ــة  ــم مهيب ــا، بمراس ــكة وغيره والحس
المودعيــن،  مــن  اآلالف  وحضــور 
جماهيــري  وتأييــٍد  التفــاٍف  وســط 
ــة »قســد«  ــوات ســوريا الديمقراطي لق
واإلرهــاب،  داعــش  محاربــة  فــي 
شــنت  ذلــك  مــع  بالتزامــن  بينمــا 
القــوات والمســيّرات التركيــة هجمات 
والمناطــق  القــرى  علــى  متفرقــة 

الواقعــة تحــت ســيطرة »قســد«.
ــي  ــد« ف ــت »قس ــا أثن ــن جانبه م
أبنــاء  إبــداء  علــى  اإلعــالن  بيــان 
وســّريان  ــرد  ـ وُك )عــرب  الحســكة 
لــه  نظيــر  ال  تعاونــاً  وآشــوريين( 
ــي،  ــن الداخل ــوات األم ــع ق ــا وم معه

الذيــن دافعــوا عــن مدينتهــم؛ وقّدمــت 
ــن  ــد م ــم بالمزي ــم وطالبه ــكرها له ش

الحــذر واليقظــة تجــاه داعــش.
هــذا، وتتواصــل دعــوات إجــراء 
تحقيــق شــفاف وكامــل حــول تلــك 
خســائر  فــت  خلّ التــي  األحــداث 

والكشــف  كبيــرة،  وماديــة  بشــرية 
واالختراقــات  الخلــل  مكامــن  عــن 
داعــش،  منهــا  اســتفادت  التــي 
ــؤ  ــي التواط ــن ف ــبة المتورطي ومحاس

ومســاعدته. داعــش  مــع 

هجوم داعش عىل سجن ... تتمة
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شيخ آلي يف ندوٍة لدائرة أوروبا حلزب »الوحـدة«... 
»علينا البحث عن املشرتكات اليت جتمع السوريني مبختلف تكويناتها، هناك ضرورة وأهمية لوحدة املوقف واخلطاب الكردي«

النــدوات  سلســلة  ضمــن 
ــة  ــية والتدريبي والمحاضــرات السياس
ــزب  ــا لح ــرة أوروب ــا دائ ــي تُنظمه الت
الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ
»زوم-  تطبيــق  عبــر  ســوريا  فــي 
Zoom«، حاضــر ســكرتير الحــزب 
ــة  ــن مدين ــي م ــيخ آل ــن ش ــي الدي مح
ــخ  ــية بتاري ــدوةٍ سياس ــي ن ــلي ف قامش
ــوري  ــول الوضــع الس 2022/1/5م، ح
ــة  ــق المحتل ــردي ووضــع المناط والك
مــن قبــل تركيــا ومرتزقتها الســوريين 
مــن راديكالــي اإلســالم السياســي، 
مثــل عفريــن وســري كانيــه، وغيرها.
محاضرتــه  آلــي  شــيخ  بــدأ 
أوروبــا  لدائــرة  والثنــاء  بالشــكر 
إنجــاح  علــى  الســاهرين  ولرفاقهــا 
الضيــوف  ولجميــع  البرنامــج  هــذا 
بمحاضراتهــم  شــاركوا  ِذيــن  الَ
بحديثــه  انتقــل  ــم  ث ومــن  مــة.  القيّ
ــي  ــورية الت ــة الس ــات األزم ــى بداي إل
تميــزت بأحقيــة مطالبهــا ومشــروعية 
حراكهــا الســلمي وبــراءة أطفــال درعا 
ــم واســتبداد  ِذيــن ثــاروا علــى ظل الَ
ــد،  ــزب الواح ــات الح ــلطة وسياس الس
ــى  وعــن تحريــف الحــراك الســلمي إل
ــدات  ــةً ألجن ــلّح خدم ــكرة والتس العس
إقليميــة التــي جعلــت مــن ســوريا 
ــا؛  ــوداً لصراعاته ــعبها أرضــاً ووق وش
عشــرة  يقــارب  مــا  هنــاك  حيــث 
الســوري  الشــعب  مــن  مالييــن 
ــي  ــة واللجــوء ف ــاة الغرب يعيشــون حي
باإلضافــة  ــم  العال أنحــاء  مختلــف 
الضحايــا  مــن  اآلالف  مئــات  إلــى 

وكذلــك مــن المصابيــن وأصحــاب 
اآلالف  ومئــات  الدائمــة  العاهــات 
ــدان  ــن وفق ــن والمفقودي ــن المعتقلي م
مــن  هائــل  لعــدد  الوطــن  ســوريا 
ــة  ــي كاف ــن ف ــا العلميي ــرة خبرائه خي
المجــاالت ومــن مختلــف المســتويات 
العلميــة  المراكــز  جميــع  ومــن 
التطبيقيــة.  والبحثيــة  األكاديميــة 

كما أّكد شيخ آلي على:
المســؤول  هــو  النظــام  إّن   -1
مــا  عــن  وقانونيــاً  أخالقيــاً  األول 
ــة  ــوريا كنتيج ــي س ــري ف ــرى ويج ج
البعــث  لسياســات حــزب  طبيعيــة 
ــر  ــض النظ ــتراكي- بغ ــي االش العرب
عــن أجنحتــه وقياداتــه - المتســلط 
ــرد  ــزت بالتف ــي تمي ــذ 1963م، والت من
واالســتبداد وقمــع اآلخــر المختلــف 
ــاليب  ــة األس ــتخدامها لكاف ــه واس مع
الداخــل  مــع  للتعامــل  والوســائل 
ديمومــة  تضمــن  التــي  الســوري، 
إلــى  باإلضافــة  الحــزب،  ســلطة 
وتعاملــه  الوجــود  إنــكار  سياســة 
الكــردي  الشــعب  مــع  العنصــري 
ــام  ــك واته ــة الش ــوريا، وسياس ــي س ف

ــرد بتهــم ال أســاس لهــا.  ـ ُك ال
2- إّن اإلســالم السياســي، الســيما 
مــع  شــركاء  المســلمين،  اإلخــوان 
النظــام فــي تدميــر ســوريا، حيــث 
فــي بدايــات 2011م ومنــذ اللحظــة 
ــت  ــال درعــا عمل ــى لخــروج أطف األول
جماعــة اإلخــوان مــع كادرات الطليعة 
ــة التابعــة لهــا للســيطرة علــى  المقاتل
ــا  ــق وتجييره ــلمي المح ــراك الس الح
والكرامــة  الحريــة  عناويــن  تحــت 

والجهــاد المقــدس ألغــراض وأجنــدات 
ــر  ــلطية وأكث ــة وتس ــة وانتقامي طائفي
ــرد  ـ ُك ــاه ال ــث تج ــن البع ــة م عنصري

ــة.  ــه العادل وقضيت
ومنــذ  الكرديــة  الحركــة   -3
مــن  تناضــل   1957 فــي  نشــأتها 
ــة  ــة الكردي ــادل للقضي ــّل ع ــل ح أج
وحــدة  إطــار  ضمــن  ســوريا  فــي 
حركــة  وهــي  الســورية،  األراضــي 
بــأن  ومقتنعــة  عنفيــة  ال  ســلمية 
ــلمي  ــال الس ــلوب النض ــوار وأس الح
ــق للوصــول  ــى وأقصــر طري ــو أرق ه
ــة  ــة، وهــي بريئ ــج المرضي ــى النتائ إل

مــن إســالة الــدم الســوري. 
4- فــي العقــد األخيــر، أي منــذ 
ــد  ــم تحيي ــورية، ت ــة الس ــر األزم تفج
والعقــل  والثقافــة  الفكــر  وتجميــد 
بالعمــل  يتعلــق  مــا  وكل  والوعــي 
ــرور  ــة غ ــوري، نتيج ــي الس السياس
وســيطرة  األمنــي  وتعاملــه  النظــام 
المشــهد  علــى  السياســي  اإلســالم 
ــوى  ــل الق ــارض وتدخ ــي المع السياس
الكلمــة  جعلــت  التــي  الخارجيــة 
وألمــراء  للســالح  واألخيــرة  األولــى 

وبالتالــي  ســوريا،  فــي  الحــرب 
ــان  ــان الشــعاراتي واالرته ســيادة الفلت

الخــارج.  إلــى 
ــى  ــاص عل ــع خ ــوريا موق 5- لس
حــوض البحــر األبيــض المتوســط 
مثــل  /185/كــم،  ســاحلها  وطــول 
واالســرائيلي  اللبنانــي  الســاحل 
ــوض  ــأن ح ــروٌف ب ــي، ومع والقبرص
خاصــة  أمنيــة  دائــرة  المتوســط 
واســتثنائية، التالعــب فيهــا أمــٌر فــي 
ــوٌم فــي األمــس  غايــة الخطــورة، ومعل
ــر،  ــود وأكث ــبعة عق ــذ س ــوم، ومن والي
ــأن أمــن ســوريا جــزٌء ال يتجــزأ مــن  ب
أمــن روســيا، وال يجــوز االســتهانة أو 
ــاً  ــا تناغم ــيا وبقوته ــتهتار بروس االس
مــع شــعارات وأطروحــات اإلســالم 

السياســي.
موقــع  لهــا  دولــة  تركيــا   -  6  
اســتراتيجي مهــم بالنســبة لجميــع 
شــبكة  ولهــا  الدوليــة  األطــراف 
عالقــات دولية واســعة جــداً  وحدودها 
مــع ســوريا أكثــر مــن /900/كــم، 
سياســي  مشــروع  صاحبــة  وهــي 

ــي عنصــري  ــي ترك قوم

الرابعــة فــي »كــر كنــدال« قــرب 
»تقــل بقــل« وتضــررت ممتلــكات 

لــي. لألها
اإلعالمــي  المركــز  وأوضــح 
بتاريــخ  بيــان  فــي  لـ«قســد« 
االحتــالل  دولــة  أّن  2022/2/2م، 
مــن  أهدافهــا  تحقــق  ــم  ل التركــي 
تــل  »الحســكة،  علــى  الهجمــات 

فقامــت  عيســى«،  وعيــن  تمــر، 
باســتهداف ريــف ديــرك بعــد فتــح 
األجــواء  الّدولــي  تّحالــف  ال ــّوات  ق
محطــة  اســتهداف  وأّن  أمامهــا؛ 
ــة  ــى استشــهاد أربع ــاء أدى إل الكهرب
ــون  ــوا يتول ــن كان ــن الذي ــن المقاتلي م
مهمــة حمايتهــا، وجــرح خمســة مــن 

المدنييــن.  العامليــن 
ســوريا  مجلــس  وقــال 

ــخ  ــه بتاري ــان ل ــي بي ــة ف الديمقراطي
الــذي  الوقــت  »فــي  2022/1/24م: 
ــارك  ــرس المع ــا أش ــه قواتن ــه في تواج
ضــد الفاريــن مــن داعــش، تســتهدف 
عيــن  بلــدة  قــرى  التركيــة  الدولــة 
وتســتهدف  بالمدافــع  عيســى 
الــرأي  اشــغال  بهــدف  المدنييــن، 
ــة  ــارك ســجن الصناع ــام عــن مع الع
المجــال  وإفســاح  قواتنــا  وتشــتيت 

ــي  ــرة ك ــروب الكبي ــة اله ــام عملي أم
أبــو  ســجن  عمليــة  مــع  تتشــابه 
العــراق«؛ ودعــا دول  فــي  غريــب 
المتحــدة  واألمــم  وروســيا  الناتــو 
ــاكات  ــام االنته ــٍد أم ــع ح ــى »وض إل
حــدود  لحرمــة  وخرقهــا  التركيــة 
ــة الســورية وارتكابهــا المجــزرة  الدول
المســتمر  بقصفهــا  األخــرى  ــو  تل
والمســيرات«. بالمدافــع  للمنطقــة 

تركيا استهدفت أرياف ... تتمة
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فــي  أطمــاع  ولهــا  المنطقــة،  فــي 
ــد  ــي، وتمت ــوري والعراق ــمال الس الش
ــان...  ــا ودول البلق ــرص وليبي ــى قب إل
ــل  ــب والموص ــأن حل ــي ب ــي تدع وه
الميثــاق  حســب  ملكهــا  وكركــوك 
الــدول  أكثــر  مــن  وهــي  الملــي؛ 
ولهــا  الكــردي،  للشــعب  المعاديــة 
ــرد  ـ ُك ــة ال ــي محارب ــة ف ــرة طويل خب
وضربهــم مــن الداخــل، وهــي بارعــة 
ــي  ــة ف ــن والمرتزق ــتخدام الدي ــي اس ف
معاركهــا  الخاصــة، حيــث هنــاك 
تركيــا  بــأن  أمريكيــة  تأكيــدات 
كادر  ألــف   /40/ دخــول  لت  ســهَّ
ــوريا،  ــى س ــش إل ــر داع ــن عناص م
معركــة  فــي  واضحــاً  ذلــك  وكان 
كان  وبالتالــي  الشــهيرة؛  كوبانــي 
لتركيــا العدالــة والتنميــة وحليفهــا 
الحركــة  الحكومــي  االئتــالف  فــي 
ــالل  ــن احت ــة هــدف أساســي م القومي
الســوري  الشــمال  فــي  مناطــق 
ــو  ــا القومــي وه ــة أمنه ــة حماي بذريع
ضــرب الحضــور الكــردي واالجهــاز 
للقــوات  الميدانــي  الــدور  علــى 
الكرديــة فــي الدفــاع عــن أمــن وأمــان 
المناطــق الكرديــة، حيــث اســتخدمت 
الدبلوماســية  امكانياتهــا  كل 
ونفوذهــا ومكانتهــا الجيوبولوتكيــة 
ــي  ــف االطلس ــي الحل ــا ف وعضويته
عبــر  الطائفــي  الدينــي  ونفوذهــا 
الجوامــع والمراكــز الدعويــة األخــرى 
مــا  دامــت  التــي  حربهــا  عشــية 
ــة  ــالل منطق ــهرين الحت ــارب الش يق

)كــرداغ(.  عفريــن 
7 - بعد عشــر ســنوات مــن القتل 
ســوريا  فــي  واالحتــراب  والتدميــر 
المشــتركات  عــن  البحــث  علينــا 
التــي تجمــع الســوريين بمختلــف 
ومــن  والدينيــة  االثنيــة  تكويناتهــا 
خاصــةً  ســوريا،  أنحــاء  مختلــف 
بيــن مــن تعــزُّ عليهــم ســوريتهم 

ــارج،  ــى الخ ــان إل ــون االرته ويرفض
مــن  واســمه،  شــكله  كان  مهمــا 
بثقافــة  المؤمنيــن  الديمقراطييــن 
العنــف  ينبــذون  والذيــن  الحــوار 
ــوز  ــر وال يج ــم كث ــكاله، وه ــكل أش ب
علــى  خارجيــة  تســويات  انتظــار 
الرغــم مــن أهميتهــا؛ ولكــن يبقــى 
ــي  ــر ف ــره الكبي ــي أث ــل الداخل للعام
ترتيــب وعقــد اللقــاءات بيــن مختلــف 
عقــد  وتاليــاً  الداخليــة،  األطــراف 
ــى  مؤتمــر وطنــي يحمــل الخــارج عل
تنفيــذ القــرار األممــي المجمــع عليــه 
القــوى  2254، والمطالبــة بخــروج 
ــالل  ــش االحت ــة وخاصــة جي الخارجي
مــن  وأتباعــه  بفاشــيته  المعــروف 
ــوريا  ــي س ــول ف ــال حل ــن؛ ف اإلرهابيي
طالمــا هنــاك احتــالل تركــي، الســيما 
وأّن الحــّل السياســي فــي ســوريا يبدأ 
ــى حدودهــا  ــا إل ــا لقواته بســحب تركي

الدوليــة. 
الكــردي  المجــال  ــي  ف أمــا 
ــى:  ــي عل والكردســتاني أكــد شــيخ آل
ــزت  ــة تمي ــاك خصوصي 1 -  هن
بهــا القضيــة الكرديــة فــي ســوريا 
تقريبــاً،  الزمــن  مــن  قــرن  طيلــة 
ــيء،  ــن كل ش ــرد م ـ ُك ــرم ال ــث ُح حي
لحقــه  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
تهمــة »العــداء للعــرب والعروبــة 
مــن  اقتطــاع جــزء  والعمــل علــى 
أخــرى«،  بدولــة  وإلحاقــه  ســوريا 
ــا  ي ــة العل ــن الدول ــة أم ــة محكم وأروق
ــذا،  ــى ه ــل عل ــر دلي ــق خي ــي دمش ف
وبالتالــي فرضــت هــذه الخصوصيــة 
ــوريا  ــي س ــة ف ــة الكردي ــى الحرك عل
والدقــة  الســلمي  النضــال  شــكل 
والمطالــب  األهــداف  اختيــار  فــي 
واســتخدام تعبيــرات سياســية محددة، 
ــرد فــي ســوريا باألســاس مــن  ـ ُك ألن ال

عليهــم.  المغضوبيــن 
أنــه  أحــد  علــى  بخــاٍف  ليــس 
كان  الســورية  األزمــة  بدايــة  منــذ 

أساســي  دور  ــدة«  »الوحـ لحــزب 
الوطنــي  »المجلــس  تأســيس  فــي 
الكــردي فــي ســوريا« ومــا تبعــه مــن 
اتفاقــات ولقــاءات بيــن المجلســين 
الكردييــن، ألجــل خلــق عنــوان كردي 
الشــعب  باســم  كمخاطــب  ســوري 
األطــراف  جميــع  لــدى  الكــردي 
ــتقالله  ــى اس ــظ عل ــورية، ويحاف الس
أو  التذويــب  دون  وخصوصيتــه، 
تذييلــه ألي طــرف كان؛ إالّ أن هــذا 
ــد فشــل، ليــس هــذا فحســب،  األمــر ق
ــع  ــى مواق ــس« إل ــق »المجل ــل وانزل ب
ــن  ــحاب م ــه االنس ــه، وعلي ــق ب ال تلي
تلــك المواقــع الضــارّة، اليــوم قبــل 
ــع  ــادة م ــوارات ج ــوض ح ــد، ليخ الغ
ومــن  الكرديــة،  األطــراف  جميــع 
المعيــب جــداً تجميــد تلــك الحــوارات 
أو  موظــف  بانتظــار  واللقــاءات 
ــة او ذاك، إن  ــن هــذه الجه ــدوب م من
ــى  ــدل عل ــى شــيء فهــو ي دل هــذا عل
ضعــف الشــعور بحجــم مســؤولياتنا. 
هنــاك ضــرورة وأهميــة لوحــدة 
الموقــف والخطــاب الكردي ومســاندة 
ــد«  ــة »قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــهداء  ــا ش ــرة أبطاله ــت خي ــي قّدم الت
فكســبت  اإلرهــاب،  محاربــة  فــي 
الحــرّ؛  الديمقراطــي  ــم  العال ثقــة 
ــة  ــى االدارة الذاتي ــاظ عل ــة للحف وأهمي
القائمــة وتطويرهــا كمكســب يخــّص 
ــض  ــة، بغ ــات المنطق ــرد ومكون ـ ُك ال
النظــر عــن أخطــاء القائميــن عليهــا 
ــات  ــرارات والتصرف ــي الق ــم ف وتفرده
التــي تُســيء إلــى اإلدارة، إذ ننتقــد 
تلــك السياســات كمــا نشــجع الجميــع 
ــة  ــل ومحاول ــه الخل ــى فضــح أوج عل
تصويبــه بعيــداً عــن أجنــدات أخرى. 
ــا ومــا زلنــا مــع  2 - نحــن كنّ
ــرد في األجــزاء األخرى  ـ ُك نضــاالت ال
مناســباً،  يرونهــا  الــذي  وبالشــكل 
ونعتبــر  عليهــم،  نتطــاول  أن  دون 
أي مكســب لهــم هــو مكســب لعمــوم 

األجــزاء  فــي  الكــردي  الشــعب 
والجميــع  الشــتات،  ودول  األربعــة 
ــم درجــة التعــاون والتنســيق بيــن  يعل
أنقــرة وطهــران ودمشــق فــي محاربــة 
ــرد أينمــا كانــوا، علــى الرغــم  ـ ُك ال
ــدرج  ــم، وين ــم وعدواته ــن خالفاته م
فــي هــذا اإلطــار التناغــم الحالــي 
الرســمي  التركــي  االعــالم  بيــن 
واالعــالم  االناضــول«  »وكالــة 
الرســمي الســوري »وكالــة ســانا« 
فــي االســاءة إلــى الــدور الكــردي فــي 
ســوريا، ومحاوالتهمــا فــي تأليــب 
ــس  ــد« ومجل ــام ضــد »قس ــرأي الع ال
ــرى  ــة »مســد«؛ ن ســوريا الديمقراطي
ــرار  ــدم االنج ــكان ع ــة بم ــن األهمي م
الفعــل،  ورد  الفعــل  لسياســات 
مثــل الخطــأ الــذي ارتكبــه جوانــن 
معبــر  علــى  بالهجــوم  شورشــكر 
الســلبي  الفعــل  ورد  فيشــخابور، 
ــن  ــه م ــي إغالق ــرع ف ــي المتس القاس
ــأن  ــد ب ــر، إذ نعتق ــرف اآلخ ــل الط قب
أكبــر  المعبــر  جانبــي  يربــط  مــا 
ــؤول  ــر مس ــّرٍف غي ــن تص ــر م بكثي
مــن هــذا الطــرف أو ذاك. كمــا أّن 
ألي  يســيء  مــا  كل  عــن  االبتعــاد 
ــوز،  ــتاني وخاصــة الرم ــرف كردس ط
اوجــالن،  هللا  )عبــد  بينهــم  مــن 
ــي( أو غيرهمــا، أمــٌر  مســعود البرزان

فــي غايــة األهميــة.  
تحــدث شــيخ آلــي فــي النــدوة عن 
ــن  ــاب ع ــرى وأج ــدة أخ ــب عدي جوان
ــارات،  ــئلة واالستفس ــن األس ــد م العدي
األحــزاب  طالــب  الختــام  وفــي 
الكردســتانية التــي لهــا دوٌر فعلي أن 
ــض  ــم البع ــة بعضه ــى تهنئ ــادر إل تب
ــهر آذار وخاصــة  ــاد ش ــبة أعي بمناس
ــوروز، لتفتــح حــوارات أخويــة  عيــد نـ
التــي ال يحــق ألي قــوةٍ منعهــا أو 

ــا. إيقافه

شيخ آيل يف ندوة ... تتمة

مشاركة في تأبين شهداء سجن غويران في سويسرا
يــوم األحــد 2022/2/6م، شــارك 
وفــٌد مــن منظمــة سويســرا لحــزب 
ــن  ــل تأبي ــي حف ــي( ف ــدة )يكيت الوحـ
ــه  ــذي أقام ــران ال ــجن غوي ــهداء س ش
 PYD حــزب االتّحــاد الديمقراطــي

فــي العاصمــة السويســرية بيــرن، 
ــد  ــيخ محم ــيخموس ش ــى ش ــث ألق حي
ــن  ــدٍد م ــور ع ــة بحض ــة المنظم كلم
المســتقلة،  األحــزاب والشــخصيات 
ــا فيهــا أرواح الشــهداء وأثنــى على  حيّ

ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــوالت ق بط
ــوم  ــّر الهج ــي دح ــي ف ــن الداخل واألم

ــش. ــة داع ــجن ومكافح ــى الس عل
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ــي  ــالل حوال ــل االحت ــا قب إذ كان فيه
ــرد أصليين،  ـ /12875/نســمة سّكان ُك
بقــي منهــم حوالــي /3925/نســمة، 
 /9695/ حوالــي  توطيــن  ــم  ت فيمــا 

نســمة مــن المســتقدمين.
ــك  ــي تل ــيات ف ــتولت الميليش اس
المنــازل  مــن  قســم  علــى  القــرى 
وســرقت كامــل محتوياتهــا، واتخــذت 
عســكرية،  مقــرّات  بعضهــا  مــن 
بينمــا ســرقت مــن باقــي المنــازل 
ــي  ــاز واألوان ــطوانات الغ ــؤن وأس الم
والتجهيــزات  واألدوات  النحاســية 
وســرقت  وغيرهــا،  الكهربائيــة 
وســيارات  ناريــة  دراجــات  أيضــاً 
ومجموعــات  زراعيــة  وجــرارات 
ــل  ــوالت وكواب ــة ومح ــد كهربائي تولي
شــبكات الكهربــاء العامــة وكوابــل 
وقســم  األرضــي  الهاتــف  شــبكات 
مــن أعمدتهــم، ومحتويــات بعــض 

المنشــآت.
معاصــر  علــى  واســتولت 
أشــجار  آالف  وعشــرات  للزيتــون 
ــا  ــة وغيره ــوز والفاكه ــون والج الزيت
الغائبيــن،  للمواطنيــن  عائــدة 
علــى  متفاوتــة  أتــاوى  وفرضــت 

المختلفــة. الزراعيــة  المواســم 
وقطعــت آالف األشــجار بشــكٍل 
عاليــة  بنســب  وللغابــات  جائــر 
بغايــة التحطيــب وصناعــة الفحــم 
معمــرّة،  أشــجار  منهــا  والتجــارة، 
ــة  ــزارات. باإلضاف ــة م ــرى بمثاب وأخ
لقطعــان  الجائــر  الرعــي  إلــى 
الزيتــون  حقــول  فــي  المواشــي 

الزراعيــة. واألراضــي 
المواقــع  ونبشــت  وحفــرت 
األثريــة فــي محيــط القــرى بحثــاً 
بــاألدوات  وســرقتها،  اآلثــار  عــن 

والثقيلــة. الخفيفــة 
القــرى  هــذه  أغلــب  وفقــدت 
بنــى تحتيــة خدميــة مــن كهربــاء 
ــرب،  ــاه الش ــة ومي ــاالت أرضي واتص
بشــكل  فيهــا  منــازل  تدميــر  ــم  وت
العــدوان،  أثنــاء  جزئــي  أو  كامــٍل 
ووقــع مــن أهاليهــا ضحايــا قتلــى 
أو  العــدوان  أثنــاء  ســواًء  مدنييــن 
ســنوات  خــالل  أخــرى  ألســباب 
المتبقــون  وتعــّرض  االحتــالل، 
االنتهــاكات  صنــوف  لمختلــف 

والجرائــم، مــن القتــل واالختطــاف 
والتعذيــب  التعســفية  واالعتقــاالت 
ــزال  ــره، وال ي ــادي وغي ــزاز الم واالبت
عــدٌد منهــم قيــد االخفــاء القســري 
المصيــر. ومجهــول  ســنوات  منــذ 
ــي  ــي مخفــي قســراً ف = وفــاة مدن

ســجن الراعــي:

أبلغــت  2021/11/27م،  بتاريــخ 
ذوي  التركــي  االحتــالل  ســلطات 
ــليمان نــوري نعمــان  ــن »س المواط
قريــة  1971م-  عــام  مواليــد  مــن 
فــي  بوفاتــه  عفريــن،  بوزيِكــه- 
بتســليم  وقامــت  الراعــي،  ســجن 
حضــرا  لــه  لقريبيــن  جثمانــه 
اعتقــل  حيــث  التالــي؛  اليــوم  فــي 
قبــل  مــن  2019/6/24م  فــي 
»االســتخبارات التركيــة واســتخبارات 
ــراً  ــي قس ــزاز« وأخف ــي أع ــرطة ف الش
والمعاملــة  للتعذيــب  وتعــّرض 
القاســية ولظــروف صعبــة وغيــر 
أو تواصــل  صحيــة، دون زيــارات 
ــة  ــاالت هاتفي ــوى اتص ــه س ــع ذوي م

معــدودة.  قصيــرة 
ــن ســجن  ــه م ــرج عن ــاة مف = وف

ــي: الراع

ــل  ــه أوائ ــراج عن ــم اإلف ــد أن ت بع
ــدة الراعــي،  آذار 2021م مــن ســجن بل
ــه  ــى اعتقال ــوام عل ــة أع ومضــي ثالث
2018م،  آذار  منــذ  قســراً  وإخفائــه 
بتهمــة العالقــة مــع اإلدارة الذاتيــة 
ــد  ــن »محم ــى المواط ــابقة، عان الس
ــاً-  ــان /28/ عام ــن عدن ــي ب ــال عل من
ــرٍض  ــن م ــو م ــدة راج ــي بل ــن أهال م
عضــال، بســبب التعذيــب والمعاملــة 
القاســية التــي تعــرض لهــا خــالل 
ودون  التعســفي  احتجــازه  فتــرة 
ــم الخارجــي، حيــث  اتصــال مــع العال
الخميــس  يــوم  منزلــه  إلــى  أعيــد 
مســاًء،  ليتوفــى  2021/12/16م 
ــي  ــفائه ف ــن ش ــل م ــدان األم ــد فق بع

المشــافي التركيــة.
= القتل تحت التعذيب:

الثانــي 2022م،  أواســط كانــون 
»ريــزان  المواطــن  راجــع  أن  بعــد 
محمــد خليــل /42/ عاماً« مــن أهالي 
ــيخ  ــي«- شيه/ش ــال فوقان ــة »جق قري
ــة  ــي الزيدي ــي ح ــم ف ــد، المقي الحدي
بمدينــة عفريــن، مقــّر ميليشــيات 
عــن  للســؤال  الشــرقية«،  »أحــرار 
تعــّرض  شــقيقه،  ابــن  مصيــر 
بأخمــص  والضــرب  للتعذيــب 
ــه  ــى رأســه، فســاءت حالت الســالح عل
المشــفى  إلــى  وأســعف  الصحيــة 
مشــفى  إلــى  ــم  ث ومــن  العســكري 
فــي تركيــا، ولكنــه توفــي بتاريــخ 
2022/2/1م نتيجــة نــزٍف دماغــي، 
إلجــراءات  الســلطات  اتخــاذ  دون 
ــة. ــول الجريم ــة ح ــة وقضائي تحقيقي
مــن  ســقوطاً  شــاب  مقتــل   =

بنــاء:

2022/2/4م،  الجمعــة  عصــر 
محمــد  الشــاب »محمــود  تعــّرض 
جمــو /27/ عامــاً« لعمليــة ســقوط 
ــازار  ــاء طابقــي فــي شــارع الب مــن بن
فــأدت  عفريــن،  بمدينــة  القديــم 
لوفاتــه أثنــاء إســعافه إلــى إحــدى 
قــل  نُ حيــث  التركيــة،  المشــافي 
ــه »آشــكان  ــى قريت ــه مســاًء إل جثمان
ــرى  ــوارى الث ــرس، لي شــرقي«- جندي
ــاب كان  ــر أّن الش ذك ــا؛ يُ ــي مقبرته ف
ــه فــي منزلهــم بشــارع  مقيمــاً مــع أهل
وقبيــل  عفريــن،  فــي  جنديــرس 
محلــه  فــي  يعمــل  كان  الحــادث 
ــاب  ــد ذه ــزل عن ــت المن ــن تح الكائ
شــقيقه للغــداء، لكنــه تغيــب عــن 
ــح  ــقيقه، ويُرّج ــودة ش ــل ع ــل قب المح
تعّرضــه لجريمــة قتــل، خاصــةً وأنــه 
ــة  ــادة كالمي ــّرض لمش ــدة تع ــل م قب
ــتقدمين  ان المس ــبّ ــن الش ــدٍد م ــع ع م
بعــد  مشــقوقة  ســترته  أّن  ولوحــظ 

الحــادث، وفــق مصــدر خــاص.
ــى  إل االعتقــال  مــن  امــرأة   =

حرقــاً: المــوت 

ــس 2021/12/23م،  ــاح الخمي صب
عبــدو  المواطنــة »زينــب  ُوجــدت 
ــاً أمــام موقد  /61/ عامــاً« متوفــاة حرق
ــا«-  ــة »رووت ــزٍل بقري ــي من ــار ف الن
ــع  ــت م ــي اعتقل ــي، والت مابتا/معبطل
زوجهــا »عثمــان مجيــد نعســان« 
ــن  ــي اثني ــا وزوجت ــة مــن أبنائه وثالث
منهــم مــع طفلتيهمــا فــي 7 حزيــران 
2020م من قبل »الشــرطة العســكرية 
فــي عفريــن« واالســتخبارات التركية 
بتهــم ملفقــة، وأُطلق ســراحها أواســط 
شــهر تمــوز الماضــي مــن ســجن 

ــرض. ــبب الم ــن بس ــِه- عفري مارات
ــجن  ــي س ــة ف ــاض معتقل = إجه

ــه«: »مارات
والمعاملــة  التعذيــب  نتيجــة 
القاســية التــي القتهــا لــدى »الشــرطة 
فــي عفريــن- األمــن السياســي« منــذ 
وهــي  2021/9/12م-  فــي  اعتقالهــا 
اإلدارة  مــع  العالقــة  بتُهــم  حامــل- 
الذاتيــة الســابقة، تعرضــت المواطنــة 
 /25/ حســن  دلــي  محمــد  »آريــن 
ــي قريــة »كيمــار«-  عامــاً« مــن أهال
ســجن  فــي  لإجهــاض  شــيروا 

»ماراتــه«.
= اعتقاالت تعسفية:

التعســفية  مسلســل االعتقــاالت 
ــي،  ــالل ال ينته ــلطات االحت ــدى س ل
الذاتيــة  اإلدارة  مــع  العالقــة  بتُهــم 
ــا  ــى غيابه ــي مضــى عل ــابقة الت الس
مــا يقــارب األربع ســنوات، عســكرية 
تطوعيــة  أو  مدنيــة  أم  كانــت 
خدميــة أو حراســة ليليــة وغيرهــا، 
حيــث تقــود االســتخبارات التركيــة 
المحليــة  أدواتهــا  عبــر  الحملــة 
)شــرطة، محاكــم، ميليشــيات، شــبكة 
بيانــات  قاعــدة  وتُعــّد  عمــالء...( 
شــخصية عــن المعتقليــن، بينهــم 
ــاالت  ــدا آالف ح ــنون، ع ــاء ومس نس

واالحتجــاز  االختطــاف 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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القســري لــدى الميليشــيات؛ وال يــزال 
ــم تقديــري/ معتقــل/ حوالــي /500- رق
مختطــف مــن أبنــاء عفريــن مخفيين 
ــجن  ــف س ــد مل ع ــق بَ غل ــم يُ ــراً، فل قس
الصيــت،  الســيء  الراعــي  بلــدة 
ــم. ــاة بعضه ــى حي ــاك خشــية عل وهن
خــالل فتــرة تغطيــت التقاريــر، 
القــرى  أبنــاء  االعتقــاالت  شــملت 
ــا،  ــال، بعدين ــؤورا، معم ــة »)ك التالي
علمــدارا،  حجيــكا،  قاســم،  زركا، 
راجــو،  ݘيــا(-  عتمانــا،  ُدمليــا، 
)كاخريــه،  بلبــل،  كيــال(-  )قوتــا، 
شــيخوتكا،  عمــارا،  داركيــر، 
ــي،  ــروك(- مابتا/معبطل ــوربه، كم ش
ــة،  ــي، جلم ــرة، آشــكان غرب )كفرصف
ربيــه، هيكجــه(- جنديرس،  قجومــا، قُ
شــاديِره(-  غزاويــة،  )ُكرزيليــه، 
ميدانكــي،  )ديرصــوان،  شــيروا، 
ــيه/ ــتكا- ش ــرّان، مس ــة(- شرّا/ش قطم
شــيخ الحديــد، ماراتــه، معرســكه، 
ــار  ــه(، بينهــم نســاء وكب ــده، جوقي ترن
مــع  العالقــة  بتُهــم  الســن،  فــي 
ــوا  ــابقة، إذ تعرض ــة الس اإلدارة الذاتي
ــة. ــب والســجن وغرامــات مالي للتعذي
وإبــادة  األشــجار  قطــع   =

: ت بــا لغا ا
آالف  الميليشــيات  قطعــت 
ــرى  ــي ق ــا ف ــون، منه ــجار الزيت أش
كيمــار(،  داركيــر،  »ميدانكــي، 
بكريــة  طبيعيــة  غابــات  وأبــادت 
وأخــرى زراعيــة بشــكٍل جزئــي أو 
وصناعــة  التحطيــب  بغيــة  كلــي، 
الفحــم والتجــارة، مثــل غابــات )وادي 
»إيكيــدام« و »أومــرا« و »ݘمــا«- 

شّرا/شــران.
ــل  ــور لغوغ ــن ص ــة بي وبالمقارن
االحتــالل  قبــل  تقطــت  أُل إيــرث، 
ــة  ــات حراجي ــا، لغاب والقطــع وبعدهم
اصطناعــي،  وتحريــج  طبيعيــة 
ــل  ــا، مث ــات عليه ــدى التعدي ــن م يتبي
)»كفيــر«- عفريــن، شــرقي قريــة 
قريــة  شــرقي  غابتيــن  »جمــا«، 
»ســينكا«، شــمالي قريــة »قطمــة«، 
شــمالي قريــة »كفرجنــة«، شــمال 
وشــمال غــرب قريــة »قــره تبــه«، 
جنــوب  »كفــروم«،  قريــة  شــرقي 
شــرقي قريــة »أومــرا«، شــمال شــرق 
ــول-  ــه ي ــع »دف ــرا«، موق ــة »تت قري

بموقــع  مروانيــة«،   =Deveyol
جبــل حمــام(.

= فرض أتاوى:
ــرض  ــي ف ــيات ف ــتمر الميليش تس
علــى  المواســم،  علــى  األتــاوى 
ــت  ــر، فرض ــال ال الحص ــبيل المث س
ــواء  ــمرقند- ل ــة س ــيات »كتيب ميليش
صفيحــة   /100/ إتــاوة  الوقــاص« 
صافــي(  كــغ   16( زيتــون  زيــت 
ــيد  ــن رش ــاء الدي ــى المواطــن »به عل
ــدة  ــي بل ــن أهال ــاً« م ــراد /47/ عام م
»كفرصفــرة«- جنديــرس؛ وأجبــرت 
بعــض   »112 ــواء  »الل ميليشــيات 
بدفــع  »بعدينــا«  بلــدة  مواطنــي 
أتــاوى بأثــر رجعــي عــن الموســم 
ــوع  ــابقة وبمجم ــم س ــي ومواس الحال

زيــت. صفيحــة   /150/
ــم »محمــد  = شــهادات عــن جرائ

الجاســم- أبــو عمشــة«:
علــى  الشــهادات  تعــددت 
صفحــات التواصــل االجتماعــي عــن 
ــد  ــو »محم ــم المدع ــاكات وجرائ انته
ــة  ــم فرق ــة- متزع ــو عمش ــم أب الجاس
الســلطان ســليمان شــاه«، منهــا عــن 
ســرقة /1500/ تنكــة زيــت زيتــون 
ســورية  ليــرة  مالييــن  وخمســة 
ــة مــن معصــرة  وســتة هواتــف خليوي
دروميــه  كتــخ  طريــق  الخيــرات- 
ــو  ــع أب ــن جم ــة 2018/12/25، وع ليل
ــت  ــن زي ــرة م ــات كبي ــة  لكمي عمش
المنــازل  فــي  الموجــود  الزيتــون 
والمحــالت والمعاصــر أثنــاء اجتيــاح 
شــيخ  فــي  عديــدة  وبلــدات  قــرى 
ــإدارة  ــا ب ــى تركي ــا إل ــد، ونقله الحدي
ــع كل  شــقيقه »علمــدار«، وأنــه َدفَّ
أســرةٍ فــي شــيخ الحديــد مبالــغ ماليــة 
بالعــودة، وكان  لهــا  الســماح  لقــاء 
ــة  يجبــر نســاء علــى دفــع أمــوال طائل
 »PKK»ـــ بعــد اتهامهــّن باالنتمــاء ل
ــع صاحــب  أو يغتصبهــن، وأنــه َدفَّ
كل معصــرة /25/ ألــف دوالر، وكان 
ــف  ــمهم بالنص ــراد موس ــم األك يقاس
عهــم  وَدفَّ مختلفــة،  فتــاوى  تحــت 

ــم. ــن منازله ــار ع آج
وقصــف  وفلتــان  فوضــى   =

ل: د متبــا
مســتقدمي  مــن  مســن  ُوجــد   -
ــلحون  ــاً، ومس ــى خنق ــام« متوف »الش
ــرة  ــدة كفرصف ــي بل ــالً ف ــوا طف ضرب

متزعــم  واعتــدى  مبــرح،  بشــكٍل 
بلــدة  فــي  ميليشــيا علــى مواطــن 
بعدينــا، وانتحــاري فّجــر نفســه قرب 
دوار كاوا فــي مدينــة عفريــن أدى 
إلــى مقتلــه وإصابــة ثالثــة أشــخاص 
فــي  ســيارة  تفجيــر  ــم  وت آخريــن، 
ــل  ــى مقت ــأدى إل ــن« ف ــدة »مريمي بل
بجــروح  آخريــن  وإصابــة  امــرأة 
ــس  ــيارة رئي ــر س ــم تفجي ــة، وت متفاوت
مجلــس راجــو فــأدى إلــى إصابــة 
ــم  ــر لغ ــة، وانفج ــروح بليغ ــه بج نجل
أرضــي بيــن قريتــي »ســوغانك و 
بالمواطــن  ــون  ليل جبــل  كيمــار«- 
»مصطفــى مصطفــى عــرب /53/ 
ــن  ــى عفري ــه إل ــاء عودت ــاً« أثن عام
أســفل  مــن  ســاقه  لقطــع  فــأدى 
الركبــة، وانفجــر كيــس مــن متفجرات 
بثالثــة أطفــال مــن المســتقدمين فــي 
قريــة »قجومــا«- جنديــرس فــأدى 
ــت  تل ــة، وقُ ــم بجــروح متفاوت إلصابته
ــز  ــي مرك ــتقدمين ف ــن المس ــرأة م ام

ناحيــة شــيخ الحديــد.

ــس 2022/1/20م  ــرة الخمي - ظهي
ــة  ــن بأربع ــة عفري ــف مدين ــم قص ت
قذائــف صاروخيــة مــن جهــة مناطق 
ــببت  ــوري، فتس ــش الس ــيطرة الجي س
بأضــرار ماديــة فــي منــازل ومحــالت 
ــى  ــا قتل ــوع /6/ ضحاي ــيارات ووق وس
و/24/ جريحــاً، بينهــم نســاء وأطفال، 
حيــث ثالثــةٌ مــن أهالــي المنطقــة 
)محمــد معــروف إبراهيــم /26/ عامــاً 
مــن المكــون العربــي، محمــد نشــأت 
إبراهيــم /55/ عامــاً- قريــة »حــج 
منصــور  عدنــان  جونــي  بــالل«، 
»شــوربه«(.  قريــة  عامــاً-   /17/
ــي  ــش الترك ــوات الجي ــت ق ــا قصف كم
ــل  وميليشــياته مناطــق الشــهباء وجب
ــوم  ــي ذات الي ــب ف ــون- شــمال حل ليل
قــرى )آقئُبيــه وســوغانك والزيــارة 

كفرأنطــون،  ديرجمــال،  ومحيــط 
شــوارغة...( وغيرهــا بالتزامــن مــع 
خــروج مهّجــري عفريــن بــاآلالف 
بإنهــاء  مطالبــة  تظاهــرات  فــي 
ــي، فتســبب بأضــرار  ــالل الترك االحت
ــرح  ــازل وج ــض المن ــي بع ــة ف مادي

ــه«. ــة »آقئُبي ــي قري ــة ف طفل
2022/2/15م،  الثالثــاء  يــوم   -
وفــي إطــار تبــادل إطــالق النــار بيــن 
مناطــق ســيطرة الجيــش الســوري 
ــف  ــي، قص ــالل الترك ــق االحت ومناط
تلرفعــت  مدينــة  التركــي  الجيــش 
المكتظــة بُمهّجــري عفريــن، بعــد 
ــى  ــأدى إل ــاء، ف ــي المس ــرة وف الظهي
وقــوع أضــرار ماديــة، وإصابــة امــرأة 
محمــد  »نيــروز  أطفــال  وأربعــة 
جلبــي /38/عامــاً، إبراهيــم محمــد 
ــى  ــيبان مصطف ــوام، س ــدو /6/ أع عب
ــدو /13/ ــي عب ــوام، عل ــر /9/ أع بك
 /8/ قاســم  عــارف  زيــالن  عامــاً، 
ــن بجــروح  ــي عفري ــن أهال أعــوام« م

متفاوتــة.
ــات  ــى نطاق ــازع عل وبســبب التن
وقعــت  والمنهوبــات،  النفــوذ 
ــى مقتــل وجــرح  اشــتباكات أدت إل

 : مســلّحين
2021/11/29م،  بتاريــخ   -
ميليشــيات  مــن  مجموعتيــن  بيــن 
»فرقــة  و  الشــامية«  »الجبهــة 
ــي حــي األشــرفية  ــراد« ف الســلطان م

. يــن بعفر
الثالثــاء 2022/1/4م،  - صبــاح 
بيــن مجموعــة مــن مســلحي »أحــرار 
الشــام« والحاجــز المســلّح العائــد 
الطريــق  علــى  الميليشــيا  لــذات 
ســلور«-  »تــل  قريــة  فــي  العــام 

جنديــرس.
2022/2/12م،  ظهــر  بعــد   -
ــيات  ــن ميليش ــتباكات بي ــت اش اندلع
»أحرار الشــام« و »فرقــة الحمزات« 
فــي قريــة »كاوركا« ومحيــط قريتــي 

ــرس. ــا«- جندي ــرا، جوالق »فقي
هــذا، ووقعــت انتهــاكات متفرقــة، 
ــي  ــزل ف ــن من ــوال م ــرقة أم ــل س مث
ــد  ــدى تواج ــن ل ــرفية بعفري ــي األش ح
مســنة لوحدهــا، وزراعــة الحبــوب 
بيــن أشــجار الزيتــون فــي حقــول 
عــدد مــن مواطنــي بلــدة ميدانكــي 

لصالــح متزعمــي الميليشــيات.

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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استشهاد مدني وبتر ساق طفل نتيجة قصف تركي لـ«كوباني« وريفها الشرقي
اســتهدف الجيــش التركــي بعــد 
ــة  ــبت 2022/1/8م، مدين ــرة الس ظهي
ــرقي  ــا الش ــي ريفه ــرى ف ــي وق كوبان
باألســلحة الثقيلــة والصواريــخ، فأدى 
ــة واستشــهاد  ــوع أضــرار مادي ــى وق إل
المواطــن إبراهيــم شــريف الملقــب 
»خانــي«،  قريــة  فــي  بـ«أشــقر« 
بجــروح  مواطنــاً   /12/ وإصابــة 

وأطفــال،  نســاء  بينهــم  متفاوتــة، 
ــدو  ــل »عب ــاق الطف ــر س ــم بت ــث ت حي
مصطفــى حنيفــي /4/عامــاً« مــن 

أهالــي قريــة »قرمــوغ«.
وفــي تصريــحٍ خــاص، بتاريــخ 
القيــادة  الهيئــة  دانــت  2022/1/9م، 
ــدة الديمقراطــي الكــردي  لحــزب الوحـ
ــاب  ــة وإره ــك الجريم ــوريا تل ــي س ف
بحــق  الممنهــج  التركيــة  الدولــة 
ــرد علــى وجــه  ـ ُك ســوريا عامــةً وال
ــُب الحــزب كالً من  الخصــوص، وطال

روســيا االتحاديــة والواليــات المتحــدة 
ــت  ــا بتثبي ــاَم بواجبهم ــة القي األمريكي
وقــف إطــالق النــار وإلــزام تركيــا 
المعتديــة بــه، والضغــط باتجــاه الحل 
المتحــدة  األمــم  برعايــة  السياســي 
ــت  ــي أنهك ــرب الت ــة الح ــاء حال إلنه
ــن  ــر م ــداد أكث ــى امت ــوريين عل الس

ــن. ــن الزم ــٍد م عق

القوات التركية استهدفت أرياف عامودا وزركان- الجزيرة 
ــوات  ــا اســتهدافها لق تواصــل تركي
ــة ومناطــق اإلدارة  ســوريا الديمقراطي
ــٍة  ــق حال ــة بهــدف ارباكهــا وخل الذاتي
مــن الفوضــى فيها، خاصةً بعد فشــل 
هجــوم داعــش علــى ســجن الحســكة، 
ففــي 9 شــباط الجــاري اســتهدفت 
ناحيتــي  بيــن  الفاصلــة  المنطقــة 
بالطيــران  والدرباســية،  عامــودا 
ــاون واألســلحة  ــف اله ــيّر وبقذائ المس
ــة  الرشاشــة، الســيما وأّن مســيّرة تركي
اســتهدفت ســيارةً فــي قريــة »بهيرة« 
- غــرب عامــودا، والمدفعيــة قصفــت 

ناحيــة  شــمال  الذيــاب  تــل  قريــة 
زركان؛ ونتيجــة اســتهداف الســيارة 
علــي  »محمــد  الطفــل  استشــهد 
ــب كل  ــا أصي ــاً«، فيم كالح /11/عام
مــن »الطفــل ماهــر عيســى كالح 
ــاً-  ــم /40/عام ــر غان ــاً، عم /13/ عام
جــدو  عــالء  القريــة،  فــي  مــدّرس 
حيــث  بجــروح،  /25/عــاًم«  أحمــد 
كان الجميــع فــي نفــس الســيارة؛ كمــا 
ــاء  ــى انقطــاع الكهرب أدى القصــف إل

ــة. ــن 40 قري ــر م ــن أكث ع
قريــة  قصفــت  شــباط   2 وفــي 

لناحيــة  الشــرقي  بالريــف  كوليــا 
زركان، أدى إلــى إصابــة المواطنــة 
خطيــرة،  بجــروح  مجــول  شــيرين 
ــدية  ــراوي واألس ــي خض ــك قريت وكذل

للناحيــة. الشــمالي  الريــف  فــي 
وفــي 7 شــباط، قصفــت المدفعيــة 
العــام  الرئيســي  الطريــق  التركيــة 
الدرباســية  ناحيــة  بيــن  الواصــل 
ــمالية  ــة الش ــي الجه ــرى ف ــدة كس وبل
ــدال  ــي دادة عب ــة زركان، وقريت لناحي
ــة زركان  ــي شــمال غــرب ناحي والبوب
ــمال  ــاب ش ــل ذي ــدية وت ــي األس وقريت

ــة. الناحي
اســتهدفت  شــباط،   12 وفــي 
ــز  ــرب المخب ــاً ق ــة موقع ــيّرة تركي مس
اآللــي الكبيــر غربــي ناحيــة عامــودا، 

فأصابــت مدنــي بجــروح.
 ---------------

المصدر: أخبار وكالة هاوار

الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
فــي  القيــادي  الستشــهاد  التاســعة 
الراحــل  )يكيتــي(  ــدة  الوحـ حــزب 
ــٌد  ــيار(، زار وف ــو ش ــان )أب ــال حن كم
ســبي  وتربــه  قامشــلو  دائــرة  مــن 

صالــح  محمــد  برئاســة  للحــزب 
بتاريــخ  القياديــة،  الهيئــة  عضــو 
الفقيــد  أســرة  منــزل  2022/1/31م، 
فــي مدينــة قامشــلو، وشــارك هــذه 
الذكــرى األليمــة مــع رفيقــة دربــه 

محمــد. فاطمــة  المربيــة 
حياتــه  فقــد  الشــهيد  أن  ذكــر  يُ
ــه  ــام منزل ــاص غــادر أم برصــاص قنّ
فــي حــي األشــرفية بمدينــة حلــب، 
حياتــه  مســيرة  كانــت  الــذي  وهــو 
ــنة  ــن س ــن أربعي ــر م ــدى أكث ــى م عل

زاخــرة بالنضــال فــي الدفــاع عــن 
ــوريا  ــي س ــردي ف ــعب الك ــة الش قضي
والديمقراطيــة  الوطنيــة  والقضايــا 
وحقــوق اإلنســان فــي البــالد إلــى 
ــة  ــة الكردي ــم اللغ ي ــر وتعل ــب نش جان
والعمــل فــي الصحافــة الكرديــة. 

زيارة أسرة الشهيد كمال حنان في ذكرى رحيله

زار  2022/1/23م،  األحــد  يــوم 

وفــٌد مــن لجنــة عالقــات فــرع برليــن- 
)يكيتــي(  ــدة  الوحـ لحــزب  ألمانيــا 
ــة  ــو الهيئ ــال عض ــي كم ــة عل برئاس
فــدوى  الســيدة  للحــزب،  القياديــة 
ــوري  ــارض الس ــة المع ــود زوج محم
العزيــز  عبــد  الدكتــور  السياســي 
ــول  ــي 20 أيل ــل ف ــذي اعتق ــر، ال الخيّ
2012 ضمــن حــرم مطــار دمشــق 
الدولــي، أثنــاء عودتــه مــن زيــارة 

ــت  ــن، وانقطع ــة الصي ــى جمهوري إل
أخبــاره حتــى اآلن.

األزمــة  حــول  الحديــث  دار 
الســورية ونضــال الســيدة محمــود 
النســوة  مــن  مجموعــة  مــع 
الســوريات، اللواتــي لهــن أزواج أو 
معتقليــن، ضمــن مجموعــة  أبنــاء 
باســم »عائــالت مــن أجــل الحريــة«؛ 
بإســهاب  كمــال  تحــدث  حيــث 
عــن مجمــل األوضــاع فــي ســوريا 
ــا  ــل تركي ــن قب ــة م ــق المحتل والمناط

ــن بشــكل  ــة عفري بشــكٍل عــام ومنطق
خــاص، وعــن انتهــاكات االحتــالل 
التركــي ومرتزقتــه بحــق المدنييــن 
الشــجر  طالــت  والتــي  ــرد،  ـ ُك ال
ــة  والحجــر أيضــاً وكّل مــا يمــت بصل
ــرد. ـ ُك ــّكانها ال ــة وس ــخ المنطق لتاري
عــن  محمــود  الســيدة  ــرت  وعبّ
ــد  ــر الوف ــا عبّ ــارة، كم ســعادتها بالزي
ــور  ــة الدكت ــه بحري ــن تمنيات ــا ع له
ــالماً  ــه س ــر وعودت ــز الخيّ ــد العزي عب

ــه. ــى عائلت إل

زيارة لـ«فدوى محمود« زوجة الدكتور عبد العزيز الخير

2022/1/4م،  األربعــاء  مســاء 
لحــزب  قامشــلو  منظمــة  أقامــت 
سياســية  نــدوةً  )يكيتــي(،  ــدة  الوحـ
بدايــةً  أعضائهــا؛  مــن  لمجموعــٍة 

محمــد  الرحمــن  عبــد  رّحــب 
ــة  ــوف دقيق ــم للوق ــور ودعاه بالحض
ــّم  ث الشــهداء،  أرواح  علــى  صمــت 
ــة  ــو اللجن ــدر عض ــين ب ــدث حس تح
محطــات  عــن  للحــزب  السياســية 

ــورية  ــة الس ــل األزم ــن مراح ــارزة م ب
مــن عشــرة  أكثــر  منــذ  المســتمرة 
الصــراع  طرفــي  ودور  أعــوام، 
المعارضــة(  )الســلطة،  األساســيين 
ــه،  ــّل لتاريخ ــتمرارها دون ح ــي اس ف

ــم انتقــل إلــى الوضــع الكــردي ودور  ث
الحــزب فــي األحــداث والمتغيــرات 
الحضــور  وطــرح  الحاصلــة. 
ــاب  ــي أج ــاراتهم الت ــئلتهم واستفس أس

عنهــا بــدر بصــدر رحــب.

ندوة سياسية في قامشلو
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ــة 4 / 2 / 2022م،  ــاح الجمع صب
زار وفــٌد مــن منظمــة إقليــم كردســتان 
مجلــس  )يكيتــي(  ــدة  الوحـ لحــزب 
عــزاء /121/ شــهيد – ضحايــا ســجن 
ــة اإلدارة  ــب ممثلي ــي مكت ــكة، ف الحس
ســوريا  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة 

بمدينــة الســليمانية.

الوفــد »إســماعيل شــامو  ضــّم 
عضــو اللجنــة المنطقيــة، ادريــس 
ريــزان  و  محمــد  جــالل  و  بــالل 
ــزب  ــرع الح ــادة ف ــاء قي ــدو أعض عب
فــي الســليمانية، العضــوة شــوخان 
ميــرزا(،  واســتقبل مــن قبــل نورشــان 
االقليــم  فــي  االدارة  ممثلــة  حســين 

وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة فــي مكتــب 
ــن  ــد ع ــرب الوف ــث أع ــة، حي الممثلي
ــداً  ــهداء، مؤك ــر الش ــع أس ــه م تضامن
ســجن  فــي  جــرى  مــا  أّن  علــى 
إقليميــة  مؤامــرة  كانــت  غويــران 
لضــرب االســتقرار ولخلــق فتنــة بيــن 

المنطقــة. مكونــات 
وقــوف  عــن  الوفــد  وأعــرب 
الحــزب إلــى جانــب قــوات ســوريا 

ــة  ــوة الشــعب بكاف ــة، ودع الديمقراطي
ــاً واحــداً خلــف  مكوناتــه للوقــوف صف
الذيــن يضحــون بأغلــى  مقاتليهــم 
ــالمة  ــن وس ــبيل أم ــي س ــم ف ــا لديه م

المنطقــة.

مشاركة في عزاء /121/ شهيداً في مدينة السليمانية

نعــت منظمــة إقليــم كردســتان 
رفيقهــا  )يكيتــي(  ــدة  الوحـ لحــزب 
المناضــل »حســن ســعيد محمد« من 
ــذي  ــام 1977م، ال ــلي ع ــد قامش موالي
توفــى مســاء الســبت 2022/2/12م، 

ــرٍض  ــر م ــر، إث ــافي هولي ــدى مش بإح
ــنوات. ــذ س ــه من ــّم ب ــال أل عض

قــل  فــي صبــاح اليــوم التالــي نُ
ناحيــة  فــي  منزلــه  إلــى  جثمانــه 
ــم إلــى  »بحركــة«- هوليــر ومــن ث
»فيشــخابور«،  الحــدود  المعبــر 
ــه  ــر مــن رفاق ــٌع غفي ــث وّدعــه جم حي
يــم  ومحبيــه بحــزٍن شــديد، وقــد أٌق

مجلــس عــزاء فــي منزلــه.
معبــر  فــي  الجثمــان  اســتقبل 

ــوري،  ــرف الس ــن الط ــيمالكا« م »س
وُشــيّع  ورفاقــه،  ذويــه  قبــل  مــن 
المودعيــن،  مــن  حشــٍد  بحضــور 
ووري الثــرى فــي مقبــرة المحطــة 
ــل  ــم للراح ي ــم أُق ــلي، ث ــة قامش بمدين
ــره  ــام، حض ــة أي ــزاء لثالث ــس ع مجل
ــة  ــزاب كردي ــود أح ــي ووف ــن األهال م
وهيئــات لــإدارة الذاتيــة وفعاليــات 
مجتمعيــة وشــخصيات اجتماعيــة.
صفــوف  إلــى  الراحــل  انتســب 
وناضــل  1998م،  عــام  الحــزب 
إذ  وهــدوء،  وإخــالص  بصــدٍق 

قــال محمــد صالــح عضــو الهيئــة 
ــه: »كان  ــي كلمــة بعــد دفن ــة ف القيادي
الــذي  الحقيقــي  المناضــل  مثــال 
يناضــل فــي ســبيل إحقــاق حقــوق 
شــعبه، كانــت قضيتــه هــي الوصــول 
بدســتور  ديمقراطيــة  ســوريا  إلــى 
لذويــه  العــزاء  مقدمــاً  عصــري«، 
ــي  ــر ف ــن حض ــكر لم ــه والش ومحبي

وداعــه.
ــى  إل التعــازي  بأخلــص  نتقــّدم 
محبــي ورفــاق الفقيــد، ونســأل هللا 

أن يتغمــده بواســع رحمتــه.

المناضل حسن سعيد محمد في ذمة اهلل

اإلعالمــي-  المكتــب  نعــى 
ــدة )يكيتــي(  عفريــن لحــزب الوحـ
يوســف  ســامي  المناضــل  رفيقهــا 
ــدة ميدانكــي  ــد بل ي بــن أحمــد مــن موال
عــام 1952م –- ناحيــة شرّا/شــرّان، 
ــباط 2022م  ــاء 10 ش ــى مس ــذي توف ال
ــا  ــة أنطاكي ــافي مدين ــدى مش ــي إح ف
ــّم بــه  التركيــة، إثــر مــرٍض عضــال أل

ــهر. ــتة أش ــذ س من
موضحــاً أّن »الراحــل إلــى جانــب 
كفاحــه فــي الحيــاة، كان مناضــالً في 
ــي  ــة ف ــة العادل ــة الكردي ســبيل القضي

ســوريا، وطنيــاً ومحبــاً لإنســانية، 
وأنــه  الســيما  وكريمــاً،  خدومــاً 
انتســب إلــى صفــوف حزبنــا فــي 
ريعــان شــبابه عــام 1974م، وبقــي 
ــي  ــوٍم ف ــر ي ــى آخ ــه إل ــاً بمبادئ ملتزم

حياتــه«.
ــم وتدهــورت  وأردف قائــالً: »تألّ
عفريــن  احتــالل  بعــد  صحتــه 
اإلرهابيــة  الميليشــيات  واســتيالء 
علــى منزلــه مــع كافــة محتوياتــه 

وامتناعهــا عــن ارجاعه لــه، فاضّطر 
ــا  ــع ابنتيهم ــكن م ــه للس ــو وزوجت ه

عفريــن«. بمدينــة  المتزوجــة 
عصــر  الراحــل  جثمــان  ع  ُشــيِّ
اليــوم التالــي فــي بلدتــه مســقط رأســه 
ــه  يــم ل ووري الثــرى فــي مقبرتهــا، وأُق

ــا. ــزاء فيه ــس ع مجل
بأحــّر  ومحبيــه  لذويــه  نتقــّدم 
ــام  ــه الس ــن لروح ــازي، متمني التع

والســكينة.

رحيل المناضل سامي يوسف 

نعــى 
لمكتــب  ا
 - مــي عال إل ا
ــزب  ــن لح عفري

ــل  ــا المناض ــي( رفيقه ــدة )يكيت الوحـ
ــيار(  ــو ش ــي )أب ــن عل ــعبان داود ب ش

ــة »زركا«  ــد 1963م - قري ــن موالي م
بناحيــة راجــو، الــذي توفــى مســاء 
ــه  ــي منزل ــي 2022م ف ــون الثان 8 كان
بالقريــة، بعــد أن عانــى مــن المــرض 

أعــوام. عشــرة  مــن  ألكثــر 
وقــال: »ناضــل الراحــل بتفــاٍن 
شــبابه،  ريعــان  منــذ  وإخــالص 
ــردي  ــعبه الك ــة ش ــن قضي ــاً ع مدافع

والوطــن،  اإلنســان  وعــن  العادلــة، 
مهــا  مهــا وعلّ ــه األم، إذ تعلّ ــاً للغت محب
لغيــره... انتســب إلــى صفــوف حزبنــا 
ــي،  ــرن الماض ــبعينيات الق ــر س أواخ
أنــه  الســيما  هيئاتــه،  فــي  وتــدّرج 
نــال ثقــة رفاقــه فــي عضويــة اللجنــة 
المنطقيــة بحلــب عــدة ســنوات؛ وكان 
ــي  ــه الوظيف ــي عمل ــاً ف ــاً أيض متفاني

ــده المــرض  ــى أن أقع ــة، إل ــدى الدول ل
ــال«. ــل والنض ــن العم ــده ع وأبع

ــي  ــوم التال ــي الي ــه ف ــيًّع جثمان ُش
مســقط  مقبــرة  فــي  الثــرى  ووري 
ــي  ــزاء ف ــس ع ــه مجل ــم ل ي ــه، وأُق رأس

داره.
والمغفــرة،  الرحمــة  للفقيــد 
ــازي. ــص التع ــه أخل ــه ومحبي ولذوي

وفاة المناضل شعبان داود 

ــن  ــب اإلعالمــي عفري ــى المكت نع
رفيقهــا  )يكيتــي(  ــدة  الوحـ لحــزب 
عثمــان  محمــد  عثمــان  المناضــل 
 Osmanê -الملقب بـ«عثمان دوگل
Dûgel« مــن مواليــد 1953م - قريــة 

ــى  ــذي توف ــو، ال ــة راج ــده« بناحي »ق
بجلطــٍة مســاء 
كانــون   16
الثانــي 2022م، 
منزلــه  فــي 

لقريــة. با

مكافحــاً  الراحــل  »كان  وقــال: 
ــة،  ــة والنضالي ــه االجتماعي ــي حيات ف
ــن  ــاع ع ــي الدف ــل ف ــه عم ــيما وأن الس
العادلــة،  الكــردي  شــعبه  قضيــة 
ــام  ــا ع ــوف حزبن ــى صف ــب إل فانتس
ــاٍن وإخــالص«. 1987م، وناضــل بتف

ــي،  ــوم التال ــي الي ــه ف ع جثمان ــيِّ ُش
مســقط  مقبــرة  فــي  الثــرى  ووري 
ــي  ــزاء ف ــس ع ــه مجل ــم ل ي ــه، وأُق رأس

بالقريــة. داره 
ــه،  ــر رحمت ــد بواف ــد هللا الفقي تغم

ــازي. ــّر التع ــه أح ــه ومحبي ولذوي

وداع المناضل عثمان عثمان 
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أسُّ اإلشــكاليات الكرديــة حالــة 
ــة  ــاء للهوي ــن االنتم ــا بي ــظي م التش
حيــث الجــذور وبيــن وطــٍن يضــم 
التاريخيــة  مناطقهــم  مــن  جــزءاً 
باتفاقيــة اســتعمارية دون ارادتهــم؛ 
أكثــر مــن كونهــا  ــر جريمــة  تُعتبَ
أمــا!  فيهــا،  لهــم  يــّد  ال  إشــكالية، 
ــة(  ــول كردي ــن أص ــق م ــارة )الرفي إش
ــارة  ــى إضب ــض عل ــٍر عري ــٍط أحم بخ
األمــس  حتــى  بعثــي،  كــرديٍ  كل 
والهويــة  ــرة؛  بّ ِع شــك  ال  القريــب، 
ــه  دل بّ ــه ونُ ــه! نرميّ ــاً نرتدي ــت ثوب ليس
ــام  ــي النظ ن ــة. تَغَ ــح ذاتي ــاً لمصال بع تِ
بالمقاومــة  دمشــق  فــي  البعثــي 
العربيــة،  وبالوحــدة  والممانعــة 
ــار  ــى أوت ــزف عل ــيه الع ــم تحاش ورغ
ــِن الشــعب الســوري  ث ــم يُ ــة، ل الطائفي
ــتّان  ــة. ش ــة والحري ــورة الكرام ــن ث ع
ــا!  ــة، أم ــق والنظري ــن التطبي ــا بي م
أدمغــة الشــعوب لــن تبقــى لألبــد؛ 
القطــات اســتقبال ألجنــدات ســلطوية 

- ِعبــرة إضافيــة.
اإلدارة  مــن  النيــل  بــوارد  لســنا 
الدفــاع  وال  الديمقراطيــة،  الذاتيــة 
ــلِء  ــي َم ــة ف ــا الجريم ــا، لكــن! م عنه
ــرد للفــراغ اإلداري واألمنــي الــذي  ـ ُك ال
ســحب  إثــَر  بمناطقهــم،  حصــل 
األمنيــة  وأجهزتــه  إداراتــه  النظــام 
بعــاً  تِ تموضعهــا  إعــادة  بغــرض 
لمقتضيــات الحــرب الدائــرة علــى 
ــأ!  ــا الخط ــورية. م ــي الس كل األراض
بتســليم النظــام المناطــق الكرديــة 
ــق  ــى )طب ــا، وإن عل ــرديٍ م لطــرٍف ك
للبعــض  ــو  يحل كمــا  ذهــب(  مــن 
ــم مــا الضيــر! فــي اســتعانة  وصفــه. ث
اإلدارة الذاتيــة بكــوادر مــن أطــراف 
والمســاعدة.  للمشــورة  كردســتانية 

ــرد أو  ـ ُك فمــا المشــكلة بحصــول ال
غيرهــم علــى جــزٍء مــن حقوقهــم، 
ــرة دٍم  ــة قط ــى إراق ــال وال حت دون قت
واحــدة، وتحــت وطــأة أيــة ظــروف 

كانــت؟
كــردي  طــرٍف  وقــرار  أمــا 
اإلدارة  مــع  اإليجابــي  بالتعاطــي 
الذاتيــة، ال نظــن كان مــن منطلــق أن 
ــى  ــة الفوض ــن حال ــر م ــة إدارة خي أي
بعــض  لتطابــق  إنمــا!  وحســب، 
توجهاتهــا مــع سياســاته، وللدفــاع 
بّكرة  عــن النفــس أمــام االعتــداءات الُم
مــن قبــل المجموعــات الراديكاليــة 
المســلّحة علــى المناطــق الكردية، إن 
كان بدفــعٍ مــن حكومــة حــزب العدالة 
منهــا؛  مباشــر  بدعــٍم  أو  والتنميــة 
ــام  ــي واالنضم ــن التعاط ــا بي ــا! م أم
تلقــي  وال  تبعيــة  دون  والجزئيــة 
ــض  ــدت للبع ــدو غ ــا، يب ــرارات منه ق
إشــكالية، وللبعــض اآلخــر ذريعــة 
ــٍة فــي نفــس يعقــوب كمــا  وحجــة لغاي
يقــال! )التبــاس أم ضبابيــة(؟ يبــدو 
ــمية -  ــدة أو تس ــة واح ــاد وضعي اعتم
ــم!  ــة؛ رغ ــِض ذاُت أهمي ــا! للبع كأنم
باإلشــكالية،  ليســت  المســألة  أن 
جاهــزة،  قوالــب  ليســت  فالسياســة 
يجيــد  لمــن  والــكأس  لعبــة،  إنمــا 

المنــاورة فــي مالعبهــا.
ــن قبيل التهديــد! كّل األنظمة  ال ِم
والبقــاء  للــزوال،  آيلــة  الشــمولية 
ــا  ــأم أعينن ــا ب ــا؛ رأين ــعوب وحده للش
ــات، واحــدةً  ــاوت الدكتاتوري ــف ته كي
عصــر  ــّى  ول فقــد  األخــرى،  ــّو  ل تِ
حــزب  أمــا!  الشــمولية؛  األنظمــة 
ــع(،  ــة والمجتم ــد للدول ــث )القائ البع
ــم دفنــه! قبــل أن يحيــن أجلــه؛ كافــة  ت
الشــعوب تتطلــع للكرامــة والعدالــة 
التــي ُحرمــت منهــا  وللديمقراطيــة 
بموجــب بــراءة اختــراع وطنيــة! أو 
البرامــج  كل  دون  االســتيراد  ِعبــر 
صنــوف  وكافــة  بــاآلداب  ــة  ِخلّ ُم ال

األســلحة.
فتــَرض! أن يــدّل االســم علــى  يُ
الُمســّمى، والشــكل علــى المضمــون، 
ــر  ــعاراتنا أكب ــر! فش ــرقنا الُمعتّ إال بش
ســلطاتنا  وقــرارات  طاقاتنــا،  مــن 

ــاتيرنا،  ــن كل دس ــوى م ــة أق التنفيذي
أمــا المحســوبيات والفوضــى! تعــّم 
أي  أمــا!  حياتنــا؛  جوانــب  كافــة 
ــي  ــي، ف ــادي أو سياس ــروع اقتص مش
المتــأزم،  الســوري  الوضــع  ظــل 
عراقيــل  تعترضــه  أن  غرابــة  فــال 
ــان  ــود الســفينة والربّ ــا! تق ــة، ربم جّم
ــم يُحّصــن بتدابيــر  للهاويــة، مــا ل
ــة!  ــي المقدم ــاح، وف ــه النج ــن ل تضم
الشــعب  مصلحــة  مــن  االنطــالق 
وقضايــاه الحياتيــة، عبــر التالقــي 
المجتمعيــة  األطيــاف  كافــة  مــع 
والسياســية، عبــر الحــوار الُمفعــم 
ــم والمعرفــة، إلنجــاز شــراكة  بالعل

فعليــة.
 فالكثيــر مــن الوقائــع القريبــة 
أثبتــت بــأن الظــروف الموضوعيــة 
المرتبــة  فــي  تأتــي  قضيــة  أليــة 
األولــى مــن حيــث األهميــة، ودون 
فائــدة  ال  الذاتــي،  العامــل  نضــوج 
الشــعوب  فحقــوق  منهــا؛  يُرتجــى 
ليســت ُمنحــاً دراســية وال معونــات 
ــات أو دوٌل  ــا منظم ــانية، تمنحه انس

بعينهــا.
عزوف إدارة شــمال شــرق ســوريا 
وعلــى  الكرديــة،  المســميات  عــن 
الديمقراطيــة،  وقــع مشــروع األمــة 
واالنتشــار  العبــور  شــرعنة  مــع 
بســائر أجــزاء كردســتان دون ســواها، 
إشــكالية ال تنســجم الواقــع والمنطــق، 
ــاق حــزب االتحــاد  ــِقط عــن رف وال تُس
الديمقراطــي وال مناصريــه وال عــن 
الذيــن ضحــوا بأرواحهــم  الشــهداء 
فــي محاربــة تنظيــم داعــش االرهابــي 
صفــة  المزعومــة،  دولتــه  وإنهــاء 
ــروج  ــهول س ــن س ــادم م ــردي الق الك
والجزيــرة وجبــال ومنحــدرات كــرداغ/

ــة. ــن المحتل عفري
ــف  ــى األك ــول عل ــع العق ــا يض م
بتحالفهــا  كرديــة  أطــراف  إصــرار 
ــي  ــالف الوطن ــمى )االئت ــا يس ــع م م
ــورة والمعارضــة(  ــوى الث ــوري لق الس
ــلمين  ــوان المس ــة إخ ــط بجماع المرتب
ــا  ــة- تركي ــة والتنمي ــة العدال وبحكوم
ثــالث  تحتــل  زالــت  مــا  التــي 
مناطــق كرديــة، وتَحالــُف أطــراٍف 

أو  إقليميــة  أنظمــة  مــع  أخــرى 
ــت  ــا انفك ــة، م ــاف متملق ــوى وأطي ق
ــتفتاءات  ــاًء باس ــوٍد احتف ــص! لعق ترق
فــي  لينقلبــوا  فــّدى(،  الُم )قائدهــا 
ــده،  ــن ض ــن ثائري ــار م ــة اختب لحظ
إلــى مرتزقــة ومأجوريــن لــدى دول 
الجــوار؛ ال لقتــال النظــام، إنمــا لقتــال 
ــن  ــم الدي ــن والوطــن، باس شــركاء الدي
ــتقبٍل  ــن مس ــا م ــة؛ رغــم أن م والوطني
ظــروف  اقتضتهــا  لتحالفــات 

آنيــة. ومصالــح 
والتجاذبــات  المناكفــات  أمــا 
السياســية، فمــا زالــت تــراوح مكانهــا 
مــا بيــن أطــراف الحركــة الوطنيــة 
الجميــع  نضــال  أن  مــع  الكرديــة؛ 
واحــدة  فــي خدمــة قضيــة  يصــب 
وإن بوســائل مختلفــة؛ فــال شــك أنهــا 
ــر مــن كونهــا إشــكالية!  ــة، أكث مصيب
ــح  ــب المصال ــا تغلي ــث أن جوهره حي
ــة  ــى المصلح ــة عل ــة الضيق الحزبوي
ــة  ــدة الحرك ــدت وح ــة، وإالّ! لغ القومي
الوطنيــة الكرديــة جــزءاً مــن الماضي 

ــا. ــار به ــتحق االفتخ ــةً تس وأيقون
آذانــاً  تجــد  ال  قــد  نطرحــه  مــا 
مــن  للكلمــة  محــل  ال  صاغيــة، 
االعــراب، فــي ظــل معمعــة الحــروب 
ُرّب  األســلحة؛  فوهــات  وتغريــدات 
ــم نســتخلص الــدروس  قائــل! مــا ل
التركــي  االحتــالل  مــن  ــر  بَ ِع وال
لمناطقنــا ومــن تبعاتــه، مــن الُمحــال 
إجــراء  أو  أخطائنــا  عــن  التراجــع 
مراجعــة نقديــة جريئــة لسياســاتنا 
تالقــي  لضــرورة  األهميــة  وإيــالء 
ــاس  ــى أس ــا، وإن عل ــف جهودن وتكات
شــك  ال  األدنــى؛  الحــد  برنامــج 
ــن!  ــكالية، لك ــة ال إش ــام أزم ــا أم بأنن
ــة  ــؤولياتنا التاريخي ــن مس ــاً م انطالق
ــن  ــة، ل ــة العادل ــا القومي ــال قضيتن حي
ــع  ــى مواق ــي االشــارة إل ــداً ف ــر جه نوف
الخلــل ومكامــن القــوة عبــر النقــد 
ــر  ــالح والتطوي ــدف االص ــاء، به نّ ب ال
ال التخريــب... وللتذكيــر! الحــروف 
ــا  ــن ورق، كم ــروش م ــار، والع ــن ن م

يقــال.

شوكت شيخو*
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ال ُتبنى األوطان بالتمنيات واألحالم!

ورد  الــذي  البســيط  الســرد  إن 
مــن   335 العــدد  افتتاحيــة  فــي 
ــدة، ُمودعــاً ســنةً أُخــرى  جريــدة الوحـ
وجعــل  الســورية،  األزمــة  مــن 
موطئــاً  واألحــالم  التمنيــات  مــن 
لتحقيــق األهــداف فــي الســنة القادمــة 
ــي،  ــي السياس ــي التعاط ــهالً ف مستس
ــح  ــى توضي ــدم عل ق ــا أن نُ ن ــا جعل مم
ــراء األفاضــل  ــا الُمتواضعــة للق رؤيتن
التصويــب  نيــة  وبِ نقديــة  بعيــٍن 
ــد  ــة!! لنؤك ــف الُمبهم ــض المواق لبع
حــزب  بــه  يتميــز  كان  مــا  علــى 
ــدة الديمقراطــي الكــردي فــي  الوحـ
ــي،  ــرار الحزب ــتقالل الق ــوريا )اس س
تنــاول  فــي  واالعتــدال  الحياديــة 
مــن  بالنفــس  النــأي  المواضيــع، 
ــل…(،  ــر وقندي ــي هولي ــرات قطب ُمؤث
فــي  الُكــردي  شــعبنا  لقضيــة  لمــا 
ســوريا -كمــا بقيــة األجــزاء- مــن 
ــة ُكرديــة لهــا خصوصيــة وطنيــة  حال
قومــي  عــٍد  وبُ ُمســتقلة،  ســورية 
ــف  ــى مختل ــرض عل ــتاني، يف ُكردس
ــوي  ــل األخ ــزاب التعام ــوى واألح الق
دون انحيــاز لطــرف بعينــه، بعيــداً 

ــزاودات. والُم الشــعارات  عــن 
السياســي  العمــل  إن  بدايــةً، 
يفــرض علــى المــرء التعامــل مــع 
ــة  ــى العقلن نته ــرة بُم ــداث المتغي األح
ــن  ــه م ــد أن ــدث، وأعتق ــتقراء الح واس
علــى  االعتمــاد  السياســي  الخطــأ 
لســماء  تضرعــاً  ســردية،  نيــات  أُم
ــو  ــة - ول ــنة الُمنصرم ــة رأس الس ليل
ــةً  ــاء أزم ــالً بانته ــزي- تأم ــكل رم بش
ــرة الحــّل لكبار السياســة  تنمــرةً ُمحيّ ُم
نيــات  واألُم واإلقليميــة،  الدوليــة 
أضحــت أحالمــاً تغــوص فــي ذات 
المــكان وبنفــس الهمــوم والمآســي مع 
أوضــاع الحــرب الُمعقــدة، وأنــه علــى 

الشــعب  مصيــر  علــى  المتباكيــن 
الســوري والُمتخاصميــن فيمــا بينهــم 
االبتعــاد عــن مصالحهــم وصراعاتهم 
ــد،  البينيــة علــى حســاب مصالــح البل
وترتيــب  مراجعــة  إلــى  والعــودة 
األوراق والتموضــع بغيــة العــودة إلــى 
ــاد  ــي باالبتع ــي الطبيع ــدور الوظيف ال
بالنفــس عــن  النــأي  عــن سياســة 
ــل  ــا التعام ــع، إنم ــر الواق سياســة األم
خــالل  مــن  الفاعلــة  القــوى  مــع 
ــت  ــن تثبي ــدالً م ــادة ب ــل ج ــة عم ورق
نيــات والترجــي والتبريــر  منطــق األُم

الطوباويــة.
 بالنســبة إلــى العامــل الذاتــي، 
نتحــرك  وكيــف  نفعــل؟  مــاذا 
الوجــع  نــداوي  كيــف  كســوريين؟ 
ــم علــى  والجــرح النــازف الــذي عل
جســدنا؟ فالرهــان عليــه دون العامــل 
الموضوعــي! قــوالً واحــداً هــو ضــرٌب 
ــا  ــه عندم ــي، ألن ــال السياس ــن الخي م
ــم تدويــل القضيــة الســورية، بعدمــا  ت
وأمكــن  وأرهبتهــا  عســكرتها  تــم 
ــالح  ــتخدم الس ــرٍف اس ــرٍد أو ط كل ف
ــالً  ُمحلَ بســخاء،  اآلخــر  وَعنــف 
الحتــالالت أجنبيــة تحكمــت بمصيــر 

الســوريين! وإرادة 
االســتعصائية  الحالــة  هــذه  إن 
ألكثــر  مســتمرة  مســعورة  لحــرٍب 
ــة  ــى قواهــا الوطني ــح عل ــد، تل مــن عق
توافقيــة  صيغــة  إليجــاد  الغيــورة 
خارجيــة  أطــراف  مــع  تعاونيــة 
مصالــح  مــع  مصالحهــا  تتقاطــع 
ــتبدين  ــّول الُمس ــد تغ ــوريين، ض الس
متطرفــة  لميليشــيات  والُمتزعميــن 
ــد  ــة، وتحدي ــت لمرتزق ــة تحّول جهادي
الشــخصية والجماعيــة  المســؤولية 
صراعــات  بإحــداث  للُمتســببين 
تحالــف  حــاالت  وإنتــاج  األزمــة؛ 
بعيــداً  للواقــع،  ُمعارضــة  محليــة 
ــأنها  ــن ش ــف، م ــة والعن ــن الكراهي ع
وفعاليــات  قــوى  مــع  التنســيق 
الشــعوب  حقــوق  تهمهــا  خارجيــة 
اإلنســاني  القانــون  ضوابــط  وفــق 
المتحــدة،  األمــم  ومواثيــق  الدولــي 
فاســد  نظــام  ُمحاســبة  ســبيل  فــي 
وديكتاتــور ُدعــم ضــد شــعبه دون 

ذكــر، نتيجــة تواطــؤ دولــي  حيــاٍء يُ
إقليمــي واضــح، إضافــةً إلى ُمحاســبة 
المتطرفــة  الراديكاليــة  الجماعــات 
ــوريين  ــكات الس ــث بممتل ــي تعب الت
إلــى  بتحّولهــم  والعامــة،  الخاصــة 
مرتزقــة تعمــل لحســاب عدو الشــعب 
ــس  ــدور الرئي ــل بال ــوري، الّمتمث الس
للدولــة التركيــة الُمحتلــة وإرهابــي 
الفاشــي،  والتنميــة  العدالــة  نظــام 
فــي  الضامنــة  الــدول  مــن  بدعــم 
أســتانا وبعــض دول حلــف الناتــو!
شــمال  فــي  الذاتيــة  اإلدارة  أمــا 
ــي خســرت ثــالث  شــرق ســوريا، والت
مناطــق ُكرديــة ُمهمــة! تبقــى بالفعــل 
ــرد والمجتمعــات المحلية  ـ ُك ل مكســباً ل
التــي عانــت مــن االســتبداد لعقــود 
ومــن حكــم الميليشــيات اإلرهابيــة 
الواجــب  أن  إال  مضــت،  لســنوات 
ــة  ــراكة الحقيقي ــؤولية ذات الش والمس
فــي اإلدارة تفتــرض ان تكــون مواقــف 
أكثــر وضوحــاً  ــدة«  حــزب »الوحـ
بــدالً مــن إتبــاع أغلــب شــخصيات 
ــات  ــة لسياس ــف تبريري ــه مواق قيادت
الشــعب  بمصلحــة  تضــّر  خاطئــة 
وقضايــاه المصيريــة، مــع التأييــد 
وســلبياتها  نواقصهــا  رغــم  لهــا، 
ــد  ــزب الواح ــات الح ــادها ونمطي وفس
ــتبدادها، تحــت  ــع اس الشــمولي وطبائ
حجــج »الرؤيــة اإليجابيــة، ووجودهــا 
ــون  ــا«، خاصــةً ك ــن عدمه أفضــل م
ــل  ــر فاع ــي غي ــزء سياس ــزب ج الح
االعالمــي  فالملــف  اإلدارة،  مــن 
ــازة  ــة ومنح ــف تبريري ــوي لمواق يحت
قياديــة  لشــخصيات  تعــود  عديــدة 
للحــزب تثبــت ذلــك، كمــا هــو الحــال 
اإلشــكالي  الــدور  عــن  التغاضــي 
التخريبــي لمنظمــة الشــبيبة الثورية 
ــا   ــود لتصرفاته ــدود وال قي ــي ال ح الت
ــيطرة  ــن س ــة ع ــؤولة، الخارج الالمس
المطبقــة؛  واألنظمــة  القوانيــن 
ــة  ــي كيفي ــل ف ــرى تتمث ــة األخ النقط
مــع  المتخنــدق  الشــبه  التعامــل 
 PYD حــزب االتحــاد الديمقراطــي
ــض  ــع بع ــكالية م ــة اإلش ــي العالق ف
كٍل  مــع  الكردســتانية،  األحــزاب 
ــن  ــد م ــي العدي ــل ف ــل وأربي ــن قندي م

هــو  الثالــث  الموضــوع  المواقــف؛ 
ــس  ــش لمجل ــدة« اله انضــواء »الوحـ
»مســد«  الديمقراطيــة  ســوريا 
ســوريا  لقــوات  سياســية  كمظلــة 
ــا تُجــرى  ــد«، فيم ــة » قس الديمقراطي
ــدول  ــي ال ــع ممثل ــه م ــه ولقاءات حوارات
والدوليــة  االقليميــة  والمنظمــات 
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة مــع 
دون  غالبــاً  الســوري،  النظــام 
ناهيــك  الحــزب!  ممثلــي  مشــاركة 
عــن مفاصــل سياســة تلبــي حاجيــات 

الشــعب اليوميــة... الــخ.
»قســد«  لقــادة  بالنســبة  أمــا 
الغيــر  العقليــة  ذوي  العســكريين 
الكفــؤة، فهــم يرتكبــون أخطــاء مفتقرة 
ألســاليب المنــاورة والتكتيك...الــخ، 
ــوريا  ــي س ــرد ف ـ ُك ــرم ال ــد تُح ــي ق الت
مــن حقوقهــم القوميــة المشــروعة، 
أّولهــا أســلوب وتوقيــت االنســحاب 
ــا  ــس آخره ــا، ولي ــن وريفه ــن عفري م
ــذي  ــي ال ــكري واألمن ــراق العس االخت
حصــل مؤخــراً فــي أحــداث ســجن 
ــكة،  ــران- الحس ــي غوي ــة بح الصناع
والتســاهل مــع العناصــر الســورية 
ــم  ــة والدع ــاد الفرص ــية، وافتق الداعش
خســارتهم  بعــد  خاصــةً  الدولييــن؛ 
معــارك غيــر متكافئــة مــن حيــث 
ــة  ــع دول ــكري م ــاد العس ــوة والعت الق
ــو، التــي شــنت  عضــو فــي حلــف النات
ثــالث  احتــالل  إلــى  أدت  حروبــاً 
مناطــق ُكرديــة غيــر آمنــة حاليــاً، 
ــا  ــى، كم ــاب والفوض ــودها اإلره ويس
نهايتهــا  التــي  عفريــن  حــال  هــو 
هــذا  وحصــل  معروفــة،  غيــر 
ــان  ــة المتح ــاوي كنتيج ــال المأس الح
وُمرتبــط  ُمتكافــئ  غيــر  عســكري 
ــة  ــة ودولي ــات إقليمي ــدات وتوازن بأجن

ــا.  م
أمــا بخصــوص حــاالت الطــوارئ 
ــاالت  ــت ح ــي أصبح ــتثنائية، الت االس
الُمشــاركة  تقبــل  ال  إلدارة  طبيعيــة 
حتــى  وأحــزاب-  لقــوى  الحقيقيــة 
قبلهــا،  مــن  والُمرخصــة  الحليفــة 
ــكرية  ــة العس ــذ العقلي ــن نب ــد م ــال ب ف
حشــد  عــن  والكــف  االســتبدادية 

ــة  نفلت ــبابية ُم ــات ش طاق

صاح كرداغي
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فــي مواجهــة الُمختلفيــن، وإيقــاف 
ــطاء  ــال النش ــن واعتق ــد قاصري تجني
إعالميــة  مقــرات  علــى  والتهجــم 
وحزبيــة، كانتهــاكات تســاهم فــي 
ــوب  ــر. المطل ــى والذع ــق الفوض خل
األفعــال  هــذه  ُمناهضــة  هنــا، 
الشــنيعة وليــس تبريرهــا، والعمــل 
كواجــب  فاعليهــا  ُمحاســبة  علــى 
فدعــم  وقومــي،  ووطنــي  أخالقــي 
»اإلدارة  المكســب  هــذا  وحمايــة 
ــات  ــراء مراجع ــرض إج ــة« يفت الذاتي
وإصالحــات لسياســات عفــى عليهــا 
ــق  ــة، وف نيوي ــرات بُ ــو تغي ــن، نح الزم
ــرم دور  ــة تحت ــح تنظيمي قواعــد ولوائ

مؤسســات اإلدارة، وهــذا ال يعنــي بــأن 
ــا  ــط لم ــل فق ــن باألم ــى محكومي نبق
ــارى  ــا غي نّ ــد، إن ُك ــام الجدي ــد الع بع
ــل يتوجــب  ــعبنا، ب ــى مصلحــة ش عل
العمــل علــى وضــع حــٍد لالنكســارات 
واالنهزامــات وتأســيس أرضيــة عمــل 
وترتيــب  إرادتنــا،  تحتــرم  جديــدة 
أولويــات مؤسســات إداريــة ُكرديــة 
ــة  ــة تعددي ــار دول ــي إط ــكة، ف ُمتماس
الســلم  نحــو  تتجــه  مركزيــة،  ال 
عنــف  دون  والمســاواة،  والحريــة 
ــدق  ــن التخن ــداً ع ــز، بعي ــع وتميي وقم
والمهادنــة دون مقابــل لصالــح جهــة 

شــمولية حديثــة المنشــأ. 
ــرد في ســوريا،  ـ ُك أمــا ما يخص ال

ــام  ــاٌت وأنغ ــة إيقاع ــٌح أن لألزم صحي
ــرة  ــة أنق ــدى دور حكوم ــرى، يتع أخ
نفيــة والعدائية  اإلرهابيــة، األفعــال العُ
العســكرية  قوتهــا  تُمارســها  التــي 
ــة  ــق الُكردي ــي المناط ــياتها ف وميليش
ــم  الُمحتلــة ترتقــي إلــى مســتوى جرائ
اإلنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب 
منهــا التطهيــر العرقــي الــذي يرتقــي 
ــدف  ــة، به ــادة الجماعي ــتوى اإلب لمس
إحــداث تغييــر ديمغرافــي شــامل، 
ــوق  ــح حق ــق لوائ ــا وف ــب عليه عاق يُ
ــي  ــون اإلنســاني الدول اإلنســان والقان
ــا، مــع  ــم خاصــة به ــرت محاك إن توف
ــال  ــال وأعم ــا أفع ــام بأنه ت ــن ال اليقي
الداعميــن وحكومــات  ُمنســقة مــع 

القــوات  فاعلهــا  كان  وإن  اُخــرى، 
المرتبطــة  والميليشــيات  التركيــة 
ــالف  ــن االئت ــر م ــم ُمباش ــا وبدع به
اإلخوانــي وحكومتــه المؤقتــة، اللذيــن 
ــام  ــة النظ ــن عنصري ــان ع ال يختلف

ــة. ــد أُنمل قي
أمــا مــا يقترفــه المجلــس الوطنــي 
بالمجالــس  ُســميت  ومــا  الُكــردي 
ــرد  ـ ُك المحليــة الُمشــّكلة مــن بعض ال
التوقــف  يســتدعي  األســف!  مــع 
ــة وإعــادة  ــة تام ــق بجدي ــى الحقائ عل
ــق  ــردي وف ــت الُك ــب البي ــة ترتي صيغ
الوطنيــة  المصلحــة  مقتضيــات 

والقوميــة لشــعبنا.

ال تبنى األوطان  ... تتمة

إبادة األيزديني وسيب نسائهم متواصالن إىل اليوم

ــي  ــن ف ــل لأليزديي ــا حص ــم، م نع
ــة،  ــادة جماعي ــة إب ــو عملي ــنجار ه س
حكــم  هــو  التأكيــد  هــذا  ومناســبة 
ــق  ــة بح ــة ألماني ــن محكم ــدر ع ص
ــي  ــم “داعــش”، وف أحــد عناصــر تنظي
حيثيــات الحكــم ذكــر القاضــي أن مــا 
تعــرض لــه األيزديــون فــي شــمال 
ــة  ــادة جماعي ــة إب ــو عملي ــراق ه الع

موصوفــة. 
التصنيــف  هــذا  عنــد  للتوقــف 
بنــا  تتعلــق  أهميــة  فــي  للمجــزرة 
ــاة!  ــل الجن ــا وأه ــل الضحاي ــن أه نح
ــي  ــنجار ف ــي س ــل ف ــا حص ذاك أن م
يقتصــر  ال   2014 أغســطس  آب/ 
تضمنــه  مــا  علــى  إلينــا  بالنســبة 
ــة  ــي، فالضحي ــي األلمان ــرار القاض ق
ــون  ــرون. األيزدي ــاة كثي ــدة والجن واح
ــوم  ــك الي ــي ذل ــوا ف ــن قتل ــم م وحده
متنوعــون،  القتلــة  لكــن  الحالــك، 
علــى رغــم أن “داعــش” يتصدرهــم. 
كامتــداد  أتــى  القتــل  أن  واألخطــر 
بأقليــة  أكثريــات  لعالقــة  “ثقافــي” 
ــرون  ــذ ق ــل من ــك الجب ــي ذل ــش ف تعي

ثقافــة،  مثــل  القتــل  نعــم  طويلــة. 
ــن  ــدة بي ــة المدي ــة العنيف لجهــة العالق
ــش” كان  ــه، و”داع ــب وضحيت المرتك
ــر  ــة، وآخ ــذه العالق ــات ه ــر تجلي آخ

فصولهــا.
ــاً لعــدد الضحايــا.  ال إحصــاء دقيق
ــوا. كل  تل الرجــال فــي جبــل ســنجار قُ
الرجــال! والنســاء واألطفــال تعرضــوا 
ــذا  ــال. له ــاء واألطف ــبي. كل النس للس
مــا  أن  األلمانــي  القاضــي  اعتبــر 
حصــل هــو إبــادة جماعيــة، لكــن 
ــن  ــم القاضــي م ــه حك ــم يتضمن ــا ل م
ــد  ــذي اعتم ــك ال ــن ذل ــع م ــع أفظ وقائ
ــادة.  ــزرة إب ــاره المج ــي اعتب ــه ف علي
للتذكــر  مناســبة  الحكــم  كان  وإذا 
ــن  ــنوات م ــبع س ــد س ــتعادة بع واالس
ــي  ــاً لك ــبة أيض ــي مناس ــاة، فه المأس
ــم  ــن ت ــل لأليزديي ــا حص ــرر أن م نك
ــم نقتلهــم،  ــا ل ــاً”، وكأنن تجــاوزه “ثقافي
نــا مــع “اجتثاثهــم”  ــا تعامل واألســوأ أنن
بوصفــه أمــراً واقعــاً ويمكــن التعايــش 
لقــد  نتائجــه.  علــى  والبنــاء  معــه 
داعــي  وال  كان،  مــا  وكان  قتلناهــم 
وتحمــل  واالعتــراف  للمراجعــة 

المســؤولية!
والبيشــمركة  نفــذ،  “داعــش” 
والحكومــة  انســحبت،  الكرديــة 
العراقيــة خذلــت! يجــب أن نذهــب 
االعتــراف.  فــي  أبعــد  خطــوة 
ــائر  ــاعدة العش ــذت بمس ــش” نف “داع

ــوار  ــم بج ــي تقي ــنية الت ــة الس العربي
ــوات  ــنجار، وق ــل س ــي جب ــن ف األيزديي
البيشــمركة الكرديــة انســحبت إلــى 
األكــراد  لحمايــة  مجــاورة  مناطــق 
ــة  ــة العراقي ــن، والحكوم ــر األيزديي غي
ــن  ــأن األيزديي ــم تشــعر ب )الشــيعية( ل
مواطنــون يســتحقون نجــدة أو إنقــاذاً. 
علــى  ســهالً  كان  األســباب  لهــذه 
ــل وأن  ــي الجب ــع أيزدي المســخ أن يبتل

وأطفالهــم. نســاءهم  يســبي 
ــو أن  ــك، ه ــن ذل ــع م ــن األفظ لك
ــي  ــم ف ــى منه ــا تبق ــل، أو م ــل الجب أه
ــى  ــة إل ســنجار، يعيشــون هــذه الحقيق
اليــوم. يدركــون أن أحــداً لــن ينجدهــم 
إذا مــا تكــرر انقضــاض المســخ على 
ســيتكرر،  بحســبهم  وهــو  بالدهــم، 
وتجاربهــم مــع أعــراب المنطقــة ومــع 
ــد  ــا تؤك ــادة وبعده ــل اإلب ــا قب أكراده
ذلــك. “القاعــدة” قبــل “داعــش” كانــت 
لهــم بالمرصــاد، وكان اصطيادهــم 
ــم. فالعيــش  ــذه التنظي فعــل يومــي ينف
مــا  بــأن  كاملــة  قناعــة  ظــل  فــي 
ــي  ــاة ف ــول الحي ــيتكرر ح ــل س حص
ســنجار إلــى كابــوس، والمحاســبة 
ــكري  ــر عس ــى نص ــرت عل إذ اقتص
ملتبــس علــى “داعــش” كرســت قناعة 
اإلبــادة  أســباب  بــأن  الجبــل  أهــل 
الجــوار  عقــول  تغــذي  زالــت  مــا 
والحيــاة  ووجدناتهــم،  وأكثرياتــه 
بانتظــارات  أشــبه  هنــاك  اليــوم 

بعضهــم  األيزديــون،  يمارســها 
وبعضهــم  الهجــرة  فرصــة  ينتظــر 
ينتظــر عــودة ابنتــه مــن الســبي، 
وبعضهــم ينتظــر االلتحــاق بـ”حــزب 
تركيــا،  فــي  الكردســتاني”  العمــال 
ــى  ــن تول ــو وحــده م ــر ه ذاك أن األخي
الدفــاع عنهــم أثنــاء محنتهــم فــي 

العــام 2014.
ــا زال  ــادة م ــه لإب ــة وج ــا ثم إنم
ــر  ــر أكث ــوم، فمصي ــى الي ــتغل إل يش
ــا زال  ــبيهم م ــم س ــة ت ــف أيزدي ــن أل م
ــة  ــو ثالث ــادت نح ــا ع ــوالً، بعدم مجه
الســبي  إلــى  تعرضــن  ممــن  آالف 
ــادرن  ــن غ ــن، ومعظمه ــى عائالته إل
ــدة.  ــالد بعي ــى ب ــرن إل ــل وهاج الجب
األيزديــات مجهــوالت المصيــر، 
فــي  النــزوح  فــي مخيمــات  يقمــن 
مخيــم  فــي  خصوصــاً  ســوريا، 
ــبب  ــاك بس ــن هن ــرات بقي ــول. كثي اله
أهــل  يطالــب  أن  مــن  خوفهــن 
ــن اغتصبوهــن  عناصــر “داعــش” مم
لهــم  يتيحــه  مــا  وهــو  باألطفــال، 
قانــون اإلفتــاء العراقــي، وبعضهن ال 
ــن”  ــل عقوله ــد “غس ــودة بع ــردن الع ي
مســلمات”…  “أخــوات  وصــرن 
ولإبــادة وجــوه كثيــرة مــا زالــت ترفــد 

المســتباح. األيــزدي  الوجــدان 
*صحافــي وكاتــب لبنانــي- موقــع 

درج- 1 ديســمبر 2021م.

حازم أمين*
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المفكر اإلسالمي السوري جودت سعيد يرحل إلى جوار ربه

واســعة  ســورية  أوســاط  نعــت 
ومفكــرون ومثقفــون ونشــطاء فــي 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ــودت  ــالمي ج ــوري اإلس ــر الس المفك
مدينــة  فــي  توفــى  الــذي  ســعيد 
كانــون   30 األحــد  فجــر  اســتنبول 
الثاني/ينايــر 2022م عــن عمــٍر ناهــز 

عامــاً.  /91/
ُعــرف الراحــل بالمفكر اإلســالمي 
المعاصــر وبمنهــج االعتــدال ودعوته 
لمبــدأ الالعنــف ونبــذ العنــف فــي 
اللغتيــن  يتحــدث  وكان  اإلســالم، 

ــه  ــيما وأن ــة، الس ــية والعربي الشركس
ــدر  ــاً، إذ أص ــا وفكري ــراً أدبي ــرك أث ت
ــا  ــة، أبرزه ــب قيم ــن /10/ كت ــر م أكث
ــز  ــذي رّك ــن آدم األول« ال ــب اب »مذه
العنــف،  ينبــذ  اإلســالم  أن  علــى 
ــروا  ــى يغي ــاب »حت ــى كت ــةً إل إضاف
قــدرة  و«العمــل  بأنفســهم«،  مــا 
األكــرم«،  وربــك  و«اقــرأ  وإرادة«، 

التغييــر«. و«ريــاح 
 - 1931م  مواليــد  مــن  ســعيد 
ــة لمحافظــة  ــر عجــم، التابع ــة بئ قري
وتعــود  ســوريا،  جنــوب  القنيطــرة 
إلــى  الشركســية  عائلتــه  أصــول 
القوقــاز؛ درس االبتدائيــة فــي قريتــه، 
وســافر إلــى القاهــرة للدراســة فــي 
اللغــة  كليــة  مــن  األزهــر، وتخــرج 
العربيــة عــام 1958م، وانتقــل للعيش 
ــرائيل  ــالل إس ــب احت ــق عق ــي دمش ف

الســوري. للجــوالن 
ثانويــات  فــي  أســتاذاً  ــن  يّ ُع
ــة، ومــا  دمشــق كمــدّرس للغــة العربي

لبــث أن اعتقــل لنشــاطه الفكــري، 
وصــدرت  االعتقــاالت،  وتكــررت 
ــف مناطــق  ــى مختل ــه إل ــرارات بنقل ق
ســورية وانتهــت بصرفــه عــن عملــه، 
لتشــبته بأفــكاره ومواقفــه. ومــع بدايــة 
ــي ســوريا هاجــر  ــور األوضــاع ف تده

ــا. ــى تركي إل
فــي  االحتجاجــات  انــدالع  مــع 
ســوريا عــام 2011م، طالــب ســعيد 
بســلمية  بالتمســك  المتظاهريــن 
ــى ضــرورة  احتجاجاتهــم، إذ شــدد عل
ــزام  ــى االلت ــّر عل ــف، وأص ــذ العن نب
بالنضــال الســلمي؛ وأفــاد أنــه »يجب 
ــرق  ــاب بالط ــاكل والصع ــل المش ح
ــوة،  الحضاريــة، وليــس باســتخدام الق
الوحيديــن  ليســوا  هــم  المســلمون 
الذيــن تركــوا ســوريا، بــل اضّطــر 
الطوائــف  شــعوب  مــن  العديــد 
ــم  ــرك قراه ــى ت ــرى إل ــب األخ والمذاه
ــون مــن أزمــة  ومغــادرة البــالد، ويعان
كبيــرة بســبب الضغــط الــذي وقــع 

عليهــم لتغييــر قناعاتهــم وأفكارهم«.
من أبرز كلماته: 

وجــه  علــى  قــوة  توجــد  »ال   -
قناعــات  تغييــر  تســتطيع  األرض 
الضغــط  باســتخدام  أحــد  وأفــكار 
والقــوة، وأن القــرآن يوصينــا بعــدم 
اإلقنــاع...  فــي  اإلكــراه  اســتخدام 
قويــة«. فعــل  ردود  يولــد  الضغــط 
ــد  ــة ال تحــل فــي بل - »الديمقراطي
ــأ  ــن نلج ــاء ل ــع الفرق ــال جمي إال إذا ق

ــف« ــى العن إل
ــم  - »إن وجودنــا فــي هــذا العال
ــا، بــل  ثًــا، وال باطــاًل، وال لعبً ليــس عب
ــاة اإلنســان وســعادته أن يخــدم  إن حي
ــف  ــا أن يتوق ــم القضاي ــة. وأعظ قضي

ــاء...« ــفك الدم ــاد وس الفس
ــن  ــوم اإلثني ــه ي ــيع جثمان ــد ُش وق
فــي  عليــه  وُصلــي  2022/1/31م، 
مســجد كليــة اإللهيــات فــي أســكودار 
ــرة »قراجــة  ــي مقب ــن ف ــتنبول ودف بإس

ــد«. أحم

جنوب إفريقيا تفقد »ديزموند توتو« أحد رموز الكفاح ضّد الفصل العنصري
شــيّعت »جنــوب أفريقيــا« فــي 
1 شــباط 2022م الراحــل »ديزمونــد 
والحائــز  أســاقفته  كبيــر  توتــو« 
عــام  للســالم  نوبــل  جائــزة  علــى 
نــزوالً  متواضعــة  بجنــازةٍ  1984م، 
عنــد وصيتــه بعــدم إقامــة مراســم 
والــذي  كبيــرة،  نفقــات  أو  باذخــة 
ــي 2022م  ــون الثان ــي 26 كان ــى ف توف
ــك  ــاً؛ وذل ــز /90/ عام ــٍر ناه ــن عم ع
ــة  ــورج بمدين ــان ج ــة س ــي كاتدرائي ف
منهــا  نــّدد  التــي  تــاون«  »كيــب 
مــراراً بنظــام الفصــل العنصــري فــي 
ــاٍت  ي ــن فعال ــد أســبوع م ــه، وبع عّظات
تكريميــة، وبحضــوٍر ال يتجــاوز مئة 
شــخص بســبب إجــراءات كورونــا.
ــم األفريقــي الشــهير  وكان الزعي
الراحــل نيلســون مانديــال قــد قــال 
ــم،  ــوت له ــن ال ص ــوت م ــه: »ص عن
صــوٌت صــارخ تــارةً وحنــون تــارةً 
أخــرى، ال يخــاف أبــداً، ونــادراً مــا 

ــم بالفكاهــة«. يكــون غيــر مطعّ
ســويتو-  بلــدة  فــي  توتــو  ــد  ُوِل
جوهانســبرغ، وعانــى فــي حياتــه مــن 
يــدرس  ثابــر أن  الفقــر والمــرض؛ 

مــن  يتمكــن  ــم  ل ولكنــه  ويجتهــد 
تحقيــق رغبتــه فــي دراســة الطــب 
ــة؛ تخــّرج  ــه المادي بســبب ســوء أحوال
مــن دار المعلميــن وعمــل مدرســاً 
عــام  مــن  بــدًءا  اإلنكليزيــة  للغــة 
التدريــس  مــن  واســتقال  1954م، 
ــوت  ــة الاله ــدأ دراس ــام 1957م، وب ع
قسيســاً  ســنوات   4 بعــد  ليصبــح 
ــام  ــة، وع ــة األنغليكاني ــاً للكنيس تابع
فــي  اإلجــازة  علــى  1966م حصــل 
مــن  النفــس  ــم  الالهــوت وعل ــم  عل
بلنــدن. كولــج«  جامعــة »كينغــز 

بــدًءا مــن عــام 1976م اشــتهر 
ــي مناهضــة  ــي ف ــه العال ــو بصوت توت
العنصريــة ضــد الســود، وعام 1989م 
ــي  ــة الت ــات الليبرالي ــب باإلصالح رحَّ
ــي  ــا، الت ــوب أفريقي ــي جن ــت ف أعلن
المفــروض  الحظــر  رفــع  شــملت 
علــى المؤتمــر الوطنــي األفريقــي 

ــال. ــون ماندي ــراح نيلس ــالق س وإط
انضمــام  علــى  حظــراً  وأعلــن 
األحــزاب  إلــى  الديــن  رجــال 
ــرات  ــدم المظاه ــية، وكان يتق السياس
ويلقــي  العنصــري  التمييــز  ضــد 

فتعــّرض  عنــه،  مؤثــرة  خطبــاً 
واالعتقــال. للمضايقــات 

الحقيقــة  لجنــة  رئاســة  تولــى 
أفريقيــا  جنــوب  فــي  والمصالحــة 
ــي  ــة ف ــم المرتكب ــي الجرائ ــق ف للتحقي
البــالد، والتي شــّكلها الرئيــس الراحل 
نيلســون مانديــال عــام 1995م، ووجــه 
انتقــادات لحكومــة حــزب المؤتمــر 
الوطنــي األفريقــي بيــن أعــوام 1999-
2008( والحكومــات التــي أعقبتهــا.

ــطينيين،  ــة الفلس ــو قضي ــد توت أيّ
تجاههــم  إســرائيل  سياســة  ه  وشــبّ
بسياســة التمييــز العنصــري التــي 
كانــت تنتهجهــا حكومــة بريتوريــا 
ــف  ــى أّن العن ــد عل ــود، وأّك ــد الس ض
اإلســرائيلي تجاه الشــعب الفلســطيني 
ال يمكــن أن يولــد إال المزيــد مــن 

الكراهيــة والعنــف المتبــادل.
كان  2019م،  نيســان   18 وفــي 
عالميــة  شــخصية   /50/ بيــن  مــن 
ــة  ــل موقع ــز نوب ــى جوائ ــة عل حاصل
ــة  ــى الحكوم ــة إل ــالٍة موجه ــى رس عل
التركيــة والمجتمــع الدولــي للقيــام 
لإفــراج  وعمليــة  عاجلــة  بخطــوة 

عــن الســيد عبــد هللا أوجــالن وجميــع 
ــا. ــي تركي ــرأي ف ــي ال معتقل

2013م  عــام  فــي  رفــض  وقــد 
التدخــل العســكري فــي ســوريا، إذ 
ــن  ــم م ــة الن نتكل ــن بحاج ــال: »نح ق
الدمــاء وليــس  إراقــة  أجــل تجنــب 
أن نتقاتــل... االضطرابــات تتطلــب 
تدخــالً  وليــس  إنســانياً  تدخــالً 

عســكرياً«.
ــوك  هــذا، ونعــاه العديــد مــن مل
وكيانــات  وهيئــات  دول  ورؤســاء 
عالميــة، مــن بينهم الرئيــس األلماني 
ــكان  ــتاينماير والفاتي ــر ش فرانك-فالت
ــام  ــن الع ــش األمي ــو غوتيري وأنطوني
لألمــم المتحــدة والملكــة اليزابيــث 
الثانيــة والرئيــس جــو بايــدن والرئيس 
ــوزراء  ــس ال ــرون ورئي ــل ماك إيمانوي

بوريــس جونســون، وغيرهــم.
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تقــارب  لمــدة  التركــي  االحتــالل 
ــعٍ  ــي موق ــه ف ــا جعل ــنوات، م ــع س أرب
ــل  ــن قب ــرة م ــد والغي ــه الَحس ــب ل جل
ــة  لّ ــل المحت ــي الفصائ ــي متزعم باق
ــع  ــكّل متاب ــوم ل ــن المعل ــن. وم لعفري
دون  أيــام  بضعــة  تمــّر  ال  أنــه 
ــى  ــيات عل ــك الميليش ــن تل ــال بي اقتت
الُمهّجريــن  المدنييــن  ممتلــكات 
ــي  ــاوات الت ــات واإلت ــراً والمنهوب قس
تفرضهــا علــى الســّكان، واألمــوال 
الحواجــز  علــى  هــا  تُحصلّ التــي 
والقــرى،  البلــدات  بيــن  األمنيــة 
وراء  مــن  تجنيهــا  التــي  واألمــوال 

ــم اإلفراج  عمليــات االختطــاف ومــن ث
مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمة، الســيما 
ــة  وأّن هــذه الســلوكيات تمارســها كاف
وليــس  عفريــن،  فــي  الميليشــيات 

المذكــور وعصابتــه وحســب. 
 اقترافاتــه فــي الجانــب األخالقــي 
خصوصــاً، مثــل قصص االعتــداءات 
ــم  ــاء بينه ــاب نس ة - اغتص ــيّ الجنس
زوجــات لعناصــره -  وعــدم دفعــه 
بهــا  وعــد  ومكافــآت  لرواتــب 
ــى  ــا إل عناصــره الذيــن أرســلتهم تركي
ــه  ــة، جعلت ــان كمرتزق ــا وأذربيج ليبي
فــي  جــداً  ســيئة  ســمعٍة  صاحــب 
أوســاط مؤيــدي وعمــالء االحتــالل 

لبعــض  مصــدراً  فشــّكل  التركــي، 
ــة  ــة األردوغاني ــي »المنطق ــر ف التوت

اآلمنــة«.  
عــن  تغييبــه  قــرار  أن  ورغــم   
ــن بحاجــة  واجهــة المشــهد فــي عفري
ــل  ذ أم ال أو ه ــينفّ ــل س ــة؛ ه للمتابع
فــي  تدويــره«  »إعــادة  ســيجري 
مــن  يبقــى  آخــر؟  وموقــع  وظيفــٍة 
ــواء  ــن األض ــالً ع ــه قلي ــهل إزاحت الس
ة  يّ ــكل ــراءات ش ــالل إلج ــة االحت لحاج
لســمعته  نظــراً  ربيبهــا،  بحــق 
الميليشــياوي  وســلوكه  الســيئة 
ــة  ل الفاقــع، وبعدمــا أّدى المهــام الموّك
وقتــل  واســتباحة  نهــب  مــن  إليــه 

الســّكان.  وتهجيــر  واختطــاف 
االحتــالل  يخــّص  إذاً،  األمــر 
التركــي والصــراع بيــن عصاباتــه، 
وال عالقــة ألهالــي عفريــن ومآســيهم 
ــي  ــد ف ــي الوحي ــب اإليجاب ــه. الجان ب
ــوية  ــو كشــفها لمأس ــة ه ــذه الزوبع ه
لدرجــٍة  المنطقــة،  فــي  الوضــع 
مــن  االحتــالل  أدوات  تســتطيع  ال 
ــون  ــم موظف ــالف- بينه ــس وائت مجال
منــه،  التهويــن  أو  إخفــاءه  أكــراد- 
وهــي التــي قامــت حتــى وقــٍت قريــب 
بتكريــم قاطــع الطريــق المذكــور 
فــي  بــه  واالحتفــاء  بــه،  والتبــّرك 

احتفــاالت »شــرف« عديــدة!    

إىل خارج عفرين  ... تتمة

الدولــي  المعهــد  فــي     وعضــواً 
ــان  ،  لدراســات الشــرق األوســط والبلق
العالميــة  المنظمــة  فــي    وعضــواً 
ــراً لمركــز  ــب      ، ومدي لمناهضــة التعذي
الديمقراطيــة  للدراســات  الشــام 
ســوريا،  فــي  اإلنســان  وحقــوق 
ومنســقاً سياســياً وقانونيــاً ألمارجــي- 
ــة الســورية، عالوةً  لجــان الديمقراطي
علــى أنــه مــن مؤسســي لجــان الدفاع 
ــوق  ــة وحق ــات الديمقراطي عــن الحري
اإلنســان فــي ســوريا عــام 1989م.
ــوم  ــدأت ي ــر ب ــوداع األخي ــة ال رحل
ــس،  ــن باري ــة 2022/2/11م م الجمع
ــوريا،  ــى س ــل إل ــان الراح ــل جثم ق فنُ
ع  ُشــيّ اإلثنيــن 2022/2/14م،  ويــوم 
محافظــة  »بســنادا«-  قريــة  فــي 
الالذقيــة مســقط رأســه، ووري الثرى 
ــٍد  ــة، بحضــور حش ــرة العائل ــي مقب ف
ــم  ي ــه، وأُق ــه ورفاق ــه ومحبي ــن أهالي م

ــام. ــة أي ــزاء ثالث ــس ع ــه مجل ل
ــوق  ــة الحق ــي كلي درس الراحــل ف
بجامعــة القاهــرة في مصــر، والقانون 
بنســلفانيا  جامعــة  فــي  الدولــي 
ــة  ــوم اإلداري ــوم العل ــة، ودبل األمريكي

ــق. ــة دمش ــي جامع ــة ف والمالي
دوليــة  جوائــز  علــى  وحصــل 
ــك  ــا »لودوفي ــان، منه ــوق اإلنس لحق
ــي بروكســل عــام  ــة ف ــرو« الدولي تراي
الثانيــة  إينالــس  و«مارتــن  2004م 
التــي  عــام 2005م   »MEA عشــر 
هــم:  للتحكيــم  هيئتهــا  أعضــاء 
هيومــان  الدوليــة،  العفــو  منظمــة 
رايتــس  هيومــان  واتــش،  رايتــس 
ــوق  ــة لحق ــة الدولي فيرســت، الفيدرالي
العالميــة  المنظمــة  اإلنســان، 
الخدمــة  التعذيــب،  لمناهضــة 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، منظمــة 
العالميــة،  األطفــال  عــن  الدفــاع 
اإلنســان  حقــوق  مكتــب  منظمــة 

العالمــي،  البيــان  األلمانيــة، 
الدوليــة  والهيئــة  الهوريدوكــس 
.International Alert ،للمحلفيــن
ــى  ــف إل ــد كان يق ــر أن الفقي ذك يُ
ــة فــي  جانــب القضيــة الكرديــة العادل
ــرد فــي منشــوٍر  ـ ُك ســوريا، واعتبــر ال
ــه بتاريــخ 21 تمــوز 2017م »واحــداً  ل
للشــعب  األصيلــة  المكونــات  مــن 
ــم واالقصــاء  الســوري، ذاقــوا الظل
والتهميــش طــوال قــرون عديــدة... 
ــوا بــكل عــزم وشــجاعة لينالوا  وناضل
وهــم  العادلــة،  وحقوقهــم  حريتهــم 
ــم  ــل حريته ــن أج ــون م اآلن ال يقاتل
فقــط، بــل مــن أجــل حريــة األكثريــة 
التــي ظلمتهــم واضطهدتهــم بــكل 
وأضــاف  قــوة«،  مــن  أُوتيــت  مــا 
ــاب  ــل اإلره ــن يقات ــة( م ــي )طليع »ف
وينــادي  والطائفيــة،  والتشــدد 
ــع أبناء  ــة لجمي ــة والديمقراطي بالحري
المجتمــع والوطــن الســوري، ويصــّر 

ــن  ــار م ــي إط ــوريا ف ــدة س ــى وح عل
ــم  ــاري، ه ــي وحض ــي راق ــم وطن حك

ــوريا...«. ــراد س أك
وأثنــاء العــدوان علــى عفريــن، 
وعبيــده  »أردوغــان  نعيســة:  ــد  أّك
ــون »تحريــر« إبــادة  القتلــة يواصل
ــا للســفالة!«، وحول  أكــراد عفريــن، ي
الشــهيدة  بجثمــان  القتلــة  تمثيــل 
كانــت  التــي  كوبانــي«  »باريــن 
»كان  قــال:  عفريــن  عــن  تدافــع 
ــي  ــو لحظــة انحطــاط أخــرى ف الفيدي
محطــات المأســاة الســورية، بــل هــو 

واحــد مــن أســوأ تجلياتهــا«.
الفقيــد  ذوي  ــى  إل نتقــّدم 
بتعازينــا  ومحبيــه  وأصدقائــه 
ســيبقى  أنــه  مؤكديــن  الحــارّة، 
ــي  الوطن للنضــال  نبراســاً 

ســوريا. ــي  ف الديمقراطــي 

رحيل أكثم نعيسة  ... تتمة

بمناســبة رأس الســنة الميالديــة 
ــام  ــاءات، ق لق ــف ال ــار تكثي ــي إط وف
لحــزب  الرقــة  منظمــة  مــن  وفــٌد 
ــدة )يكيتــي( بزيــارة مجالــس  الوحـ
لــإدارة الذاتيــة فــي المدينة: »رئاســة 
)ليلــى  المدنــي  الرقــة  مجلــس 
نــور(،  محمــد  الشــيخ  مصطفــى، 
رئيــس لجنــة الشــؤون االجتماعيــة 
ــورك،  ــم س ــالم ح ــد الس ــل - عب والعم
لقــوات  العامــة  العالقــات  مكتــب 
مصطفــى   - الديمقراطيــة  ســوريا 

ــس التشــريعي، المركــز  ــي، المجل بال
الشــمري«. الثقافــي - ســعد 

ــد  ــّدم الوف ــاءات تق لق ــي مجمــل ال ف
ــاته  ــي نقاش ــتقبليه، وف ــه لمس بتهاني
مــن  العديــد  إلــى  تطــرق  معهــم 
ــي  ــا الوضــع السياس ــع، منه المواضي
ــة  ــوريا، والحال ــرق س ــمال وش ــي ش ف
وضــرورة  للمواطنيــن،  المعيشــية 
تعزيــز الثقة بيــن اإلدارة والمواطنين، 
ــي  ــبات الت ــى المكتس ــة عل والمحافظ
تحققــت بتضحيــات جســام وســبل 

المحافظــة عليهــا وتطويرهــا.

لقاءات في الرقة
وفــٌد  زار  2022/1/11م،  بتاريــخ 
الكردســتاني  التآخــي  حــزب  مــن 
)يكيتــي(  الوحــدة  حــزب  مكتــب 
ــان  ــّم )عدن ــذي ض ــة، ال ــة الرق بمدين
ــو رئيــس الحــزب، جمانــة الخلــف  كيل
مكتــب  وعضــو  الحــزب  ممثلــة 
ــم الرقــة، بــالل ابراهيــم  سياســي تنظي
ــزان  ــد عني ــس، محم ــؤول المجال مس
الدبلوماســية،  العالقــات  مســؤول 
ــي  ــرأة(، وكان ف ــات الم ــت- عالق مرف
اســتقباله أعضــاء مــن دائــرة كوبانــي 

ومــن منظمــة الرقــة.
تبــادل الجانبــان الحــوار حــول 
وناقشــا  السياســية،  المســتجدات 
)الوضــع  أهمهــا:  عديــدة،  أمــور 
ــوريا،   ــرق س ــمال وش ــي ش ــن ف الراه
فــي  السياســية  األحــزاب  دور 
اللقــاء  ختــام  وفــي   .) المجتمــع... 
أكــد الجانبــان علــى ضــرورة تكثيــف 
وتعزيــز  الحــوار  وأهميــة  العمــل 
توعيــة المواطنيــن مــن أجــل بنــاء 
ــه  ــم في ــه يع ــي نزي ــع ديمقراط مجتم
األمــن واألمــان والتعايــش الســلمي 
ــاء المجتمــع الســوري. ــة أبن ــن كاف بي

وفٌد من »التآخي« في مكتب »الوحـدة«
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ــة،  ــزة قيادي ــة أو ميّ ــة موهب ــال أيّ ــع وب رثٌّ ووضي
ــس أرض عفريــن،  ومــا كان ليجــرؤ علــى أن يدنّ
ــه  ــالل التركــي اقتضــت بتنصيب إال أّن مشــيئة االحت
ــذاً علــى إحــدى نواحــي منطقــة عفريــن  فّ زعيمــاً متن
ــّرف أو  ــمه بالتط ــاً وْس ــس صائب ــالل. لي ــد االحت بع
إيديولوجيــة  ســمة  بأيــة  أو  األَســلمة  أو  ــة  َونَ األَْخ
ــة«  ــو عمش ــم- أب ــد الجاس ــو »محم ــرى، فالمدع أخ
مجــّرد قاطــع طريــق صنعتــه االســتخبارات التركيــة 
مــع ميليشــياته »فرقــة الســلطان ســليمان شــاه« 
لتكــون ذراعــاً عســكرياً »ســورياً« لهــا، إلــى جانــب 
ــوري  ــالف الس ــة كاالئت ــية المختلف ــا السياس أذرعه

ــرى. ــاكل أخ وهي
ــن  ــة م ــة أّن لجن ــام الفائت ــي األي ــاء ف ــول األنب  تق
مشــايخ يتبعــون لهيئــات تعمــل فــي كنــف االحتــالل 
ــلميه  ــدم تس ــه وع ــن مهام ــه م ــّررت »عزل ــي ق الترك
ــم قــررت لجنــة  مناصــب فــي الثــورة الحقــاً«! ث
عســكرية »إدانتــه بجــرم الفســاد، ونفيــه لخــارج 
ــن«.  ــن هجريي ي ــون« لعاَم ــن الزيت ــة »غص منطق
دون عــرض علــى أي قضــاء أو محاكمــة، ودون 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــبة ع ــة أو محاس ــفة حقيقي مكاش
ــدم الكشــف عــن  ــن، وع ــي عفري ــا بحــق أهال اقترفه
ــذ  ــّزل، من ــن الع ــن المدنيي ــا م ــي نهبه ــوال الت األم
وإشــراف  بتخطيــط  اليــوم،  وحتــى  العــام 2018م 
ــم. ــلَّطه عليه ــن وس ــي عفري ــه ف ن ّك ــذي َم ــل ال المحت
المفارقــة أّن صراعــات العصابــات اإلرهابيــة 
)المســّماة  التركــي  لالحتــالل  التابعــة  المســلّحة 
ــف  ــي تق ــي الت ــوري«( ه ــي الس ــش الوطن ـــ« الجي ب
وراء الصحــوة المتأخــرة هــذه، وليــس انتهاكاتــه 
ــة واإلثنيــة تلعــب  وجرائمــه. والخلفيــات المناطقيّ
عصابتــه  مــن  ة  وشــلّ فالمذكــور  هنــا؛  دورهــا 
ــالء  م العم ــلّ ــي س ــى ف ــة األول ــى الدرج ــوزون عل يح
التركــي النحدارهــم مــن أصــول  عنــد االحتــالل 
أنفســهم، ومســّمى  ــة، أو هكــذا يقّدمــون  يّ تركمان
ــة-  ــه اإلثني ــي داللت ــح ف ــكري واض ــكيلهم العس تش
جمعــوا  وإخوتــه  المذكــور  أّن  كمــا  التركمانيــة. 
ــاس  نّ أمــواالً طائلــة مــن وراء تســلّطهم علــى رقــاب ال
ونهــب أموالهــم وممتلكاتهــم فــي ناحيــة »شــيه/
ــتثمرها  ــواالً يس ــه أم ــة تكديس ــد«، لدرج ــيخ الحدي ش
ــارة  ــّمى بـ«إم ــة تُس ــك الناحي ــت تل ــا، وبات ــي تركي ف

ــن  ــة م ــٍة كامل ــط حماي ــة« وس ــو عمش أب

...إىل خارج عفرين: ...إىل خارج عفرين: 
اسرتاحة قاطع طريق!اسرتاحة قاطع طريق!
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ــي  ــه، ف ــن حيات ــوٍد م ــر لعق ــاٍل مري ــد نض بع
الســاحة  علــى  والحقوقــي  السياســي  المجــال 
مــن  بســببه  عانــى  الخــارج،  وفــي  الســورية 
لعــدة  واالعتقــال  والمضايقــات  الضغوطــات 
المــرض فــي بــالد المهجــر-  مــرات، أصابــه 
ــباط  ــي 5 ش ــى ف ــية، ليتوف ــس الفرنس ــة باري مدين

2022م عــن عمــٍر ناهــز /70/ عامــاً.
الديــن  عــز  أكثــم  المحامــي  الراحــل  كان 
ــة  ــة الدولي ــة الفيدرالي ــي الحرك ــواً ف ــة عض نعيس

السياســية  ،  الدراســات  ومعهــد   15 15

فــي  الديــار،  عــن  والبعــد  المعانــاة  رغــم 
عــاود  وشــماليها،  بحلــب  النــزوح  مناطــق 
»خــدر  بعيدهــم  االحتفــاء  عفريــن  إيزيديــو 
اليــاس )بيخــون- Bêxûn(« الــذي يصــادف 
ــنة،  ــن كّل س ــرقي م ــباط الش ــهر ش ــن ش األول م
ــس  ــوم الخمي ــن ي ــن منفصلي ــي احتفالي ــك ف وذل
جماهيــري  حشــٍد  بحضــور  2022/2/17م، 
ــإدارة  ــات ل ــية وهيئ ــن عــن أحــزاب سياس وممثلي

مدنيــة. ومنظمــات  الذاتيــة 
األول نّظمــه اتحــاد إيزيديــي عفريــن، فــي 
ــهباء«،  ــداث- الش ــة األح ــان بـ«ناحي ــة ميت صال
ــى أرواح  ــٍت عل ــة صم ــوف دقيق ــدأ بالوق ــث ب حي
ــت  ــات بارك ــدة كلم ــاء ع ــم إلق ــن ث ــهداء، وم الش
ــرد وأهالــي عفرين  ـ ُك العيــد لعمــوم اإليزيدييــن وال
ــارت  ــانية، وأش ــة واإلنس ــه الديني ــرزت معاني وأب
ــي  ــالل الترك ــه االحت ــذي يمارس ــاء ال ــى اإلمح إل
ــرد واإليزيدييــن منهــم  ـ ُك فــي عفريــن بحــق ال
وإلــى  الــذي الحقهــم،  واالضطهــاد  خصوصــاً 

التغييــر الديمغرافــي فــي المنطقــة؛ ورددت فرقــة 
ــع  ــم توزي ــة وت ــل وأناشــيد ديني ــال تراتي مــن األطف
حبــوب »بيخــون« المؤلفــة مــن ســبعة أنــواع 
أغانــي  فولكلوريــة  فــرق  وقّدمــت  محمصــة، 

ــة. ــكات تراثي ودب
الثانــي نّظمــه البيــت اإليزيــدي فــي حــي 
ــن- الشــقيف،  ــة عفري ــي صال الشــيخ مقصــود، ف
ــى أرواح  ــت عل ــة صم ــوف دقيق ــدأ بالوق ــث ب حي
ــاض  ــيخ ري ــن »الش ــات م ــت كلم قي ــهداء، وأُل الش
ــت  ــتركة للبي ــة المش ــو الرئيس ــدز مارك ــان، يل حن
اإليزيــدي فــي حلــب، باســل قــس نصــر هللا باســم 
ــم  ــي الحســن باس ــون المســيحي، الشــيخ عل المك
ملتقــى األديــان فــي حلب، عائشــة حســو الرئيســة 
المشــتركة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي«، باركــوا 
ــوا علــى معانيــه اإلنســانية وإرادة  فيهــا العيــد وأثن
ــال وشــباب  ــم ردد شــيوخ وأطف ــر والســالم؛ ث الخي
ــكات  ــي ودب ــت أغان ــة، وأُدي ــل ديني ــيد وتراتي أناش

ــة. كردي


