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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.

»رصيــد الديمقراطيــة الحقيقــي ليــس فــي صناديــق االنتخابــات فحســب، بــل فــي 
وعــي النــاس«                                                      

جان جاك روسو

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(       العـدد/337/ - 18 أيار 2022 م - 2634ك          الثمن: 150 ل.س

احلرب على أوكرانيا، تداعيات خطرية... اعتداءات وتهديدات تركية مستمرةاحلرب على أوكرانيا، تداعيات خطرية... اعتداءات وتهديدات تركية مستمرة

ــى  ــات الحــرب الروســية عل تداعي
بثقــٍل كبيــر علــى  تلقــي  أوكرانيــا 
ــر  ــل مخاط ــة وتحم األوضــاع العالمي
ــلم العالميين،  ّس ــة علــى األمــن وال جّم
بقــاع  فــي  التوتــرات  تشــتد  حيــث 

تعقيــدات  وتتزايــد  وتتعــدد،  ــم  العال
تأثيراتهــا  مثــل  القائمــة،  األزمــات 
ــكرية  ــية والعس ــة والسياس االقتصادي
الســلبية المباشــرة علــى ســوريا التي 
ــا  ــاب قاعدته ــا أص ــاً مم ــي أص تعان

الحــرب  ســنوات  خــال  اإلنتاجيــة 
وتدهــور القــدرة الشــرائية لعملتهــا 
باإلضافــة  األســعار،  ارتفــاع  أمــام 
ــا،  ــة عليه ــات المفروض ــى العقوب إل
ــر  ــار الفق ــى انتش ــذي أدى إل ــر ال األم

ــة  ــة الجامح ــة والرغب ــع والبطال المّدق
ــن  ــرة م ــبٍة كبي ــدى نس ــرة ل ــي الهج ف

الشــباب.
القياديــة  الهيئــة  أّكــدت  فقــد 

ــدة )يكيتي(  2 لحــزب الوحـ

//1111/ عاًما من الزناع... سوريا- أضخم أزمة نزوح يف العامل/ عاًما من الزناع... سوريا- أضخم أزمة نزوح يف العامل
المتحــدة  األمــم  تقاريــر  وفــق 
الحــرب التــي مضــى عليهــا /11/ 
فــي  تســببت  ســوريا،  فــي  عامــاً 
المدنييــن  للســكان  هائلــة  معانــاة 
انتهــاكات  إلــى  تعّرضــوا  الذيــن 
ــة للقانون اإلنســاني  جســيمة ومنهجي
لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي 

اإلنســان. وال تــزال ســوريا تعتبــر 
ــم،  العال فــي  نــزوح  أزمــة  أضخــم 
ــون  ــن 13 ملي ــر م ــث اضطــر أكث حي
شــخص إمــا للفــرار خــارج البــاد 
ــث ال  ــا، حي ــل حدوده ــزوح داخ أو الن
ــون شــخص  ــن 6.9 ملي ــر م ــزال أكث ي

النازحيــن  عــداد  2 فــي 

عفرين حتت االحتالل: تغيري دميوغرايف، إبادة الغابات وقطع األشجار املثمرة، سرقة اآلثار، قرى استيطانية، اعتقاالت تعسفية، ضحايا مدنينيعفرين حتت االحتالل: تغيري دميوغرايف، إبادة الغابات وقطع األشجار املثمرة، سرقة اآلثار، قرى استيطانية، اعتقاالت تعسفية، ضحايا مدنيني
تقاريــر  عشــرة  خــال  مــن 
اإلعامــي-  المكتــب  أصدرهــا 
ــي  ــدة الديمقراط ــزب الوحـ عفرين/ح
بالفتــرة  ســوريا،  فــي  الكــردي 
5/7(/2022م،   -2/26( المنصرمــة 
انتهــاكات  علــى  الضــوء  ســلّط 

ــد  ــرى ض ــرب وأخ ــم ح ــة وجرائ يومي
ــال  ــش االحت ــا جي ــانية ارتكبه اإلنس
ــيات  ــن الميليش ــه م ــي ومرتزقت الترك
باالئتــاف  المرتبطــة  الســورية 
ــة  ــق المنطق ــي بح ــوري- اإلخوان الس

يلــي: فيمــا  نوجزهــا  وأهاليهــا، 

»باصوفــان-  قــرى   =
 ،Naza نــازا-   ،Basûfan
ترموشــا-   ،Qirigol كــول-  قــره 
 ،Xalta خالتــا-   ،Tirmûşa
ماســكا- Maseka، أومــر ســمو- 

ــا-  Omer Simo 5، كي

عفرين: /عفرين: /255255/ ضحايا شهداء ومغدورين مدنيني، منهم // ضحايا شهداء ومغدورين مدنيني، منهم /5858/ طفاًل و // طفاًل و /3838/ امرأة/ امرأة
الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
الرابعــة الحتــال منطقــة عفريــن، 
فــي 18 آذار 2018م، أصــدر المكتــب 
)يكيتــي(  ــدة  الوحـ اإلعامي/حــزب 
تقريــراً خاصــاً، تضمــن إحصائيــة 
ـــ /255/  وتوثيــق ألســماء وصــور ل
ضحايــا شــهداء ومغدوريــن مدنييــن، 

فقــدوا حياتهــم فــي ظــل االحتــال 
2022م(،  آذار   17 2018م-  آذار   18(
امــرأة،   /38/ و  طفــاً   /58/ بينهــم 
ــة  ــي ظــروف مختلف ــوا ف ــوا أو توف تل قُ
بالرصــاص  أو  التعذيــب  )تحــت 
وبالتفجيــرات  باإلعــدام،  أو  الحــي 

أو  األرضيــة  2 واأللغــام 

ي قرية »شاديره«- شيروا، منطقة عفرين، تنفيذ جمعية األيادية البيضاء- تركيا، بأموال كويتية وفلسطينية قرية »بسمة« االستيطانية النموذجية، جنوب
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ــا  ــاغ الصــادر عــن اجتماعه ــي الب ف
علــى  2022م  نيســان   14 بتاريــخ 
ــزال  ــورية ال ي ــة الس ــب األزم أن لهي
ــة  ــف والكراهي ــة العن ــتعراً ودوام مس
مســتمرة، فالنظام من جهته متمســك 
بالخيــار األمنــي- العســكري، ومــا 
ــورة والمعارضــة  ــوى الث ــمى بـ«ق تس
تشــكيات  وحاضنتهــا  الســورية« 
اإلســام السياســي ترفــع رايــة الجهاد 
ــوري  ــأن الس ــى أّن الش ــال؛ وعل والقت
ــاً إلرادات ومصالــح  العــام بــات مرهون
ــف  قــوى إقليميــة ودوليــة، حيــث َضعُ
معــه القــرار الوطنــي الســوري، بينما 
ــي  ــون ف ــار الحــروب يعيث ــراء وتّج أُم
ــن  ــك الذي ــيما أولئ ــاداً، س األرض فس
ــق  ــي المناط ــون ف ــون ويجول يصول
قبــل تركيــا وتحــت  المحتلــة مــن 
رعايــة وحمايــة قواتهــا، كمــا هــو 
إدلــب وعفريــن ورأس  الحــال فــي 
ــس. ــاب وجرابل ــزاز والب ــن وإع العي

أّكــدت  داعــش  تنظيــم  وحيــال 
أيضــاً علــى أّن االنتصــار العســكري 
إلــى  يفضــي  يترســخ وال  ال  عليــه 
ــم تُفتــح آفــاق  نتائــج مرجــّوة مــا ل
العمــل السياســي أمــام جميــع القــوى 

للقيــام  والشــخصيات  واألحــزاب 
ــة  ــث أّن مواجه ــي، حي ــا الوطن بدوره
ــن  ــة وأنصــاره المحليي ــاه النائم خاي
باتــت مــن المهــام الضروريــة، فيمــا 
ــت مخططاتــه اإلرهابيــة األخيــرة  تجلّ
فــي اقتحــام ســجن الحســكة وارتــكاب 
الفظائــع بحــق المدنييــن فــي محاولة 
ــوذه وســلطته  يائســة إلعــادة بســط نف

ــة. ــى المنطق عل
االعتــداءات  أّن  وأوضحــت 
المســتمرة  التركيــة  والتهديــدات 
بذرائــع  الذاتيــة  اإلدارة  لمناطــق 
أطماعــاً  وراءهــا  تخفــي  قــة  فّ مل
توّســعية علــى حدودهــا الجنوبيــة 
الكرديــة،  المناطــق  فــي  والســيما 
بهــدف تغييــر ديمغرافيتهــا والحــّد 
المشــروع.  الكــردي  الطمــوح  مــن 
وفــي الشــأن الكــردي الســوري 
الهيئــة عــن أســفها علــى  ــَرت  عبّ
التــي  والجفــاء  التشــرذم  حالــة 
تعيشــها الحركــة السياســية الكرديــة، 
ــرات والتشــكيك  ــة المهات ــان لغ وطغي
والتخويــن بــدالً عــن لغــة الحــوار 
ــذل كلَّ  ــى ب ــت إل ــث دع ــة، حي واأللف
ــاعي  ــاح المس ــل إنج ــن أج ــود م الجه
الحميــدة والمبــادرات التــي تُطلــق 

الحركــة  شــمل  لملمــة  بغــرض 
الكرديــة وتوحيــد جهودهــا ومواقفهــا، 
لتكــون بمثابــة مرجعيــة سياســية 
ــعب  ــات الش ــل تطلع ــروعة، تمث مش
الكــردي فــي المحافــل والمنصــات 
ــا  ــوري؛ كم ــأن الس ــة بالش ذات الصل
ــض  ــات البع ــف وممارس ــت مواق أدان
ــون شــرعنة  ــن يحاول ــرد الذي ـ ُك مــن ال
ــن  ــاته، م ــي وممارس ــال الترك االحت
ــات  ــر وهيئ ــي أط ــم ف ــال تواجده خ
ترعاهــا حكومــة العدالــة والتنميــة.
ــة  ــوق القومي ــى الحق ــدت عل وأّك
إطــار  فــي  ــرد  ـ ُك ل ل المشــروعة 
داعيــةً  وســيادتها،  ســوريا  ــدة  وحـ
إلــى لغــة الحــوار وأســس العيــش 
المشــترك؛ وأشــادت بالــدور الــذي 
ــة  ــوريا الديمقراطي ــس س ــه مجل يلعب
ــياً ال  ــاراً سياس ــاره إط ــد(، باعتب )مس
يمكــن تجــاوزه، إذ يجمــع فــي طياتــه 
ــوري،  ــعب الس ــات الش ــم مكون معظ
ــا  ــى تنشــيط الحــوار بينه ــل عل ويعم
ويعتبــر  والخــارج،  الداخــل  فــي 
المظلــة السياســية لقــوات ســوريا 
ــة  ــد( واإلدارة الذاتي ــة )قس الديمقراطي
ــي يعمــل  لشــمال وشــرقي ســوريا الت
الحــزب علــى تطويرهــا وإغناءهــا 

والطاقــات  بالكــوادر  ورفدهــا 
إغفــال  دون  المتاحــة  والكفــاءات 
اإلشــارة لمواقــع الخلــل والفســاد فيهــا 

وفضحهــا. 
القائــم  االنســداد  ورغــم  هــذا، 
ــا،  ــة بلدن ــي ألزم ــّلٍ سياس ــام أي ح أم
الــدول  بيــن  الخافــات  وبــروز 
الســورية،  الســاحة  الفاعلــة علــى 
ــام  ــي الع ــو الرئاس ــوم العف ــاء مرس ج
اإلرهــاب«  »جرائــم  عــن  األخيــر 
الوضــع  صعيــد  علــى  إيجابيــاً 
ــن  ــع اآلالف م ــث تجّم ــاني، حي اإلنس
ــار  ــي انتظ ــق ف ــط دمش ــي وس األهال
ــرج  ــد خ ــم، وق ــراح أحبائه ــاق س إط
فــي  الذاكــرة،  فاقــدي  منهــم  قســٌم 
علــى  فيــه  يتوجــب  الــذي  الوقــت 
عــن  اإلفــراج  الســورية  الســلطات 
السياســيين  المعتقليــن  جميــع 
عــن  والكشــف  الــرأي  وســجناء 
ــون  ــق مضم ــن، وف ــر المفقودي مصي
األمــر   ،/2254/ الدولــي  القــرار 
الــذي سيشــكل مدخــاَ مهمــاً فــي 
ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــادة تأهي إع
وإنجــاح جهــود البحــث عــن حــّلٍ 

ســي. سيا

الحرب عىل أوكرانيا ... تتمة

ــون  ــاج 14.6 ملي ــاد، ويحت داخــل الب
إنســانية  مســاعدة  إلــى  شــخص 
وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة. وقــد 
ناشــدت مفوضيــة األمــم المتحــدة 
ــم  ــن العال ــؤون الاجئي ــامية لش الس
االحتياجــات  يغفــل  أو  ينســى  أال 
والاجئيــن  للنازحيــن  المتزايــدة 
ــا.  ــاد وخارجه ــل الب ــوريين داخ الس
وأّكــدت علــى أّن معظــم الاجئيــن 
ــون  ــة يعيش ــي المنطق ــوريين ف الس
تبعــث  الفقــر، وال  فــي حالــة مــن 
اآلفــاق المســتقبلية علــى التفــاؤل 
ــاً مــن  بالنســبة للفئــات األكثــر ضعف
ــن  ــي يعل ــل األمهــات الائ بينهــم، مث
ــن  ــال الذي ــن واألطف ــن وحده أطفاله
ــم،  ــن يرعاه ــود م ــون دون وج يعيش
إضافــةً إلــى األشــخاص مــن ذوي 

الخاصــة. االحتياجــات 
ــى  ــة عل ــة األممي ــددت الوكال وش
ــود  ــى وج ــة إل ــة ماس ــاك حاج أن هن
ــول سياســية مــن أجــل وضــع حــد  حل

ــاً. ــذ 11 عام ــتمرة من ــاة مس لمعان
يــزال  ال  لليونيســف،  ووفقــاً 
العنــف والنــزوح ونقــص الوصــول 
يعيــق  األساســية  الخدمــات  إلــى 
حيــاة األطفــال، فقــد وصــل العــدد 
مــن  والجرحــى  للقتلــى  اإلجمالــي 
ــى  ــة، إل ــة األزم ــذ بداي ــال، من األطف

ألــف.  /13/ حوالــي 
فــي  اليونيســف  ممثــل  وقــال 
ــد  ــد: »ُول ــور نيلون ــو فيكت ــوريا، ب س
حوالــي 5 ماييــن طفــل فــي ســوريا 
ــيئاً  ــوا ش ــم يعرف ــام 2011، ول ــذ ع من
ــزاء  ــي أج ــزاع. ف ــرب والن ــوى الح س
ــوا  زال مــا  ســوريا،  مــن  كثيــرة 
يعيشــون فــي خــوف مــن العنــف 
ــن  ــرات م ــة والمتفج ــام األرضي واأللغ

الحــرب«.  مخلفــات 
وقــدرت اليونيســف عــدد األطفال 
فــي  المســاعدة،  إلــى  المحتاجيــن 
ــدان  ــي البل ــع أنحــاء ســوريا، وف جمي
مليــون   /5.8/ بحوالــي  المجــاورة 
طفــل.  /المصــدر: أخبــار األمــم المتحــدة

/11/ عاماً من النزاع ... تتمة

ــا، أو بقصف  أثنــاء العبــور إلــى تركي
عفريــن  ــري  ُمهجَّ نــزوح  مناطــق 
ــيروا-  ــهباء وش ــدات الش ــرى وبل »ق
ألغــاٍم  وانفجــار  حلــب«  شــمال 
أرضيــة فيهــا(؛ عــدا الذيــن توفــوا 
وظــروف  نفســية  ضغــوط  تحــت 
حياتيــة قاســية ناجمــة عــن االحتال 

وتبعاتــه.
ــي  ــم ترتق ــك الجرائ وأوضــح أّن تل
ــم  ــرب وجرائ ــم ح ــتوى جرائ ــى مس إل
ــجب  ــتدعي الش ــانية، تس ــد اإلنس ض
ــي  ــات الت ــع الجه ــن جمي ــة م واإلدان
حقــوق  بمبــادئ  التزامهــا  تُعلــن 
ة  اإلنســان، وإجــراء تحقيقــات مســتقلّ
لجنــة  قبــل  مــن  الســيما  نزيهــة، 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة 
بســوريا، والكشــف عــن المســؤولين 
علــى  والعمــل  ومنفذيهــا،  عنهــا 
ــا  ــض ذوي الضحاي ــم وتعوي معاقبته
ــلطات  ــث أن س ــاً، حي ــاً ومادي معنوي
والميليشــيات  التركــي  االحتــال 

االرهابيــة المواليــة لها تُســجل معظم 
ــول  ــد مجه ــم ض ــاكات والجرائ االنته
أو تخطــوا فــي إجــراءات شــكلية، 
بحيــث أن المجرميــن يفلتــون مــن 
العقــاب، عــاوةً علــى إرغــام ذوي 
ــة  ــازل ومصالح ــى التن ــا عل الضحاي
ــاالت؛  ــن الح ــد م ــي العدي ــكلية ف ش
باســتمرار  األهالــي  ترويــع  ويتــم 

ــرية. ــرة القس ــو الهج ــم نح لدفعه

عفرين: /255/ ضحايا ... تتمة
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نـدوات سياسية وفكرية عرب تطبيق الزووم

ــا لحــزب  ــرة أوروب اســتضافت دائ
ــدة الديمقراطــي الكــردي فــي  الوحـ
ــر  ــن عب ــدوات أوناي ــي ن ــوريا، ف س

ــادة: ــن الس ــزووم كل م ــق ال تطبي

1- أنــور بــدر، الكاتــب واإلعامي 
ــل السياســي الســابق ورئيــس  والمعتق
تحريــر مجلــة األوراق التــي تصدرهــا 
ــث  ــاب الســوريين، للحدي رابطــة الكت
عــن الوضــع الســوري الراهــن ضمــن 
والعالميــة  اإلقليميــة  التحــوالت 
الديمقراطيــة  المســألة  ومركزيــة 
ــّل  ــوريين كح ــوريا والس ــتقبل س لمس
ــة  ــة واالجتماعي ــا الوطني ــكّل القضاي ل
القضيــة  فيهــا  بمــا  والسياســية 
ــا  ــة كجــزء ال يتجــزأ مــن كل م الكردي

ــبق.  س

2- بتاريــخ 2022/2/16م، الكاتب 
للحديــث  رامــي(  )أبــو  ايليــا  فــؤاد 

ــة بيــن الحاضــر  ــة الكردي عــن القضي
الداخــل  مــع  وعاقتهــا  والماضــي 
ــة  الســوري بغــض النظــر عــن طبيع
الســلطة الحاكمــة فــي دمشــق؛ حيــث 
تحــدث - كونــه مختــص بالتاريــخ 
ــة  ــى العصــر وســليل عائل وشــاهد عل
العيــش  فــي  طويــل  تاريــخ  لهــا 
ــرد - عــن الوجــود  ـ ُك ــع ال المشــترك م
ســوريا  فــي  ــرد  ـ ُك ل ل التاريخــي 
ــي  ــاهمتهم ف ــم ومس ــة ودوره والمنطق
ــب  ــى جان ــة إل ــارة المنطق ــاء حض بن
ــرس  ــرب والف ــرى )الع ــعوب األخ الش
الخصائــص  وعــن  وغيرهمــا(، 
ــي  ــن باق ــرد ع ـ ُك ــا ال ــز به ــي تمي الت
التســامح  مــن  المنطقــة  شــعوب 
العرقــي  أو  المذهبــي  أو  الدينــي 
ــة،  ــن جه ــر م ــى اآلخ ــم عل وانفتاحه
والنكــران  ــم  للظل ــرد  ـ ُك ال وتعــّرض 
ــم  ــاليب لصهره ــة األس ــة كاف وممارس
فــي بوتقــة القوميــات األخــرى مــن 
ــرورة  ــى ض ــداً عل ــة، مؤك ــٍة ثاني جه
ــط  ــس فق إنصــاف الشــعب الكــردي لي
ــدول  ــع ال ــي جمي ــل ف ــوريا ب ــي س ف
المغتصبــة لحقوقــه مــن جهــة ثالثــة.
ــب  ــخ 2022/3/2م، الكات 3- بتاري
الدكتــور  الســوري  والمعــارض 
أهــم  عــن  للحديــث  شــعبو  راتــب 
للوضــع  المحتملــة  الســيناريوهات 
فــي ســوريا ومــا هــو الحــل المناســب 
ــي ســوريا.  ــة ف ــة الكردي ــه للقضي برأي

بــدأ حديثــه عــن الوضــع الســوري 
ــى  ــي دفعــت بالوضــع إل والعوامــل الت
ــورة الســورية  ــة الث االنفجــار وانطاق
فــي  مســارها  عــن  انحرفــت  التــي 
ــكرتها  ــة عس ــداً نتيج ــر ج ــت مبك وق
ــب دور  ــيد رات ــد الس ــلمتها. وانتق وأس
ــرد ودور الطائفــة العلويــة فــي  ـ ُك ال
عــدم مشــاركتهما بالثــورة- علــى حــد 
ــرورة  ــة وض ــى أهمي ــد عل ــه. وأّك قول
ــى  ــورية عل ــة الس ــدم المعارض أن تق
ــة الســابقة  المراجعــة الجريئــة للمرحل
وتحديــد مكامــن الخلــل والضعــف 
إلنهــاء  جديــد  مــن  واالنطاقــة 
الحالــة الغيــر طبيعيــة التــي يمــّر 
ــى  ــد عل ــوري، وأّك ــعب الس ــا الش به
أنــه -حســب رأيــه - يحــق للشــعب 
ــي  ــه ف ــره بذات ــر مصي ــردي تقري الك
ســوريا الموحــدة إلــى جانــب الشــعب 
العربــي وباقــي مكونــات ســوريا. 

2022/3/16م،  بتاريــخ   -4
ــل  ــي الحاص ــد عل ــور آزاد أحم الدكت
ــوم  ــي العل ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش عل
حلــب  جامعــة  مــن  الهندســية 
مــن  العديــد  لــه  الــذي  والباحــث 
الكتــب والدراســات البحثيــة باللغتيــن 

الكرديــة والعربيــة، للحديــث حــول 
ــرد فيهــا.  ـ ُك ســمات المرحلــة وموقــع ال
بــدأ حديثــه عــن هيمنة مؤسســات 
ــي  ــت الت ــة وأنترني وشــركات الكتروني
إلــى رســاميل ضخمــة-  تحتــاج  ال 
ــل شــركة تســا وغوغــل ومايكــرو  مث
تلــك  محــل   - وغيرهمــا  ســوفت 
كانــت  التــي  العماقــة  الشــركات 
ــو  ــركة آرامك ــل ش ــة - مث ــج الطاق تنت
بمختلــف   - وغيرهمــا  وروزفلــت 
ــم  ــم برس ــت تتحك ــي كان ــا والت أنواعه
ــاك  ــي هن ــة. وبالتال ــات الدولي السياس
واقــع جديــد يفــرض نفســه نتيجــة 
العالميــة  القــوى  موازيــن  تغييــر 
التــي بــرزت حديثــاً لرســم أنظمــة 
وهيــاكل جديــدة تنســجم مــع واقــع 
وإرادة تلــك القــوى. حمــل الدكتــور 
آزاد أبنــاء الشــعب الكــردي خاصــةً 
ــرة  ــؤولية كبي ــراب مس ــي دول االغت ف
ــذه  ــة ه ــة ديناميكي ــم ومتابع ــداً لفه ج
المرحلــة واختيــار الموقــع والشــكل 
الكــردي  الشــعب  يناســب  الــذي 
ــي  ــة ف ــه الممكن ــن حقوق ــذي يضم وال
معمعــان هــذه المرحلــة الحساســة.

إعداد: محمد علي كيا

املرصد السوري: انتهاكات وجرائم يف عفرين، ليست جمرد أرقام...
الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
ــن«، أصــدر  ــة عفري ــة لـ«كارث الرابع
ــان  ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس المرص
علــى  مــؤّدداً  إحصائيــاً،  تقريــراً 
والكمــال  بالتمــام  ســنوات   4« أن 
مضــت ومسلســل األزمــات اإلنســانية 
واالنتهــاكات والفلتــان األمنــي يتفاقــم 
ــاً  ــر يوم ــكاد يم ــا ي ــيئًا، ف ــيئًا فش ش
بــدون انتهــاك أو اســتهداف أو تفجير 

ــوادث...«. ــن ح ــك م ــى ذل ــا إل وم
الســوري  المرصــد  وثّــق 
كــردي  مواطــن   /639/ استشــهاد 
طفــل   /95/ بينهــم  عفريــن  فــي 

ــوات  ــار عب ــي انفج ــة ف و/86/ مواطن
ــب  ــت التعذي ــة وتح ــيارات مفخخ وس
ــن  ــة »غص ــل عملي ــد فصائ ــى ي عل
الزيتــون«، وفــي القصــف الجــوي 
التركــي،  والصاروخــي  والمدفعــي 
وفــي إعدامــات طالــت عــدة مواطنيــن 
ـــ  ــذ ال ــك من ــن، وذل ــة عفري ــي منطق ف
ــن  ــر م ــي / يناي ــون الثان ــن كان 20 م

العــام 2018 وحتــى يومنــا هــذا.
ــة  ــذ الســيطرة التركي ــق من ــا وثّ كم
ــى مســاء 17 آذار/ ــى عفريــن وحت عل
واعتقــال  اختطــاف   ،2022 مــارس 
أكثــر مــن /7497/ من كــورد عفرين، 

ــون قيــد  مــن بينهــم /1300/ ال يزال
االعتقــال، فيمــا أفــرج عــن البقيــة 
ماليــة  فديــة  معظمهــم  دفــع  بعــد 
ــش  ــل »الجي ــا فصائ ــة، تفرضه باهظ
ــرة. ــة ألنق ــة والموالي ــي« التابع الوطن
ــة  ــى »السياس ــد إل ــار المرص وأش
ــر  ــداث تغيي ــة إلح ــة الممنهج التركي
ديمغرافــي فــي عفريــن منــذ احتالها 
نصــف  مــن  أكثــر  تهجيــر  عقــب 
ــل فيهــا،  ــن آالف العوائ أهلهــا، وتوطي
الدولــي  المجتمــع  يحــرك  أن  دون 

ــاكناً«. س
المرصــد  أن  التقريــر  وأوضــح 

مــن  ســنوات   4 مــدار  علــى  وثّــق 
أكثــر  لعفريــن،  التركــي  االحتــال 
ــدة،  ــكال ع ــاك بأش ــن /2318/ انته م

توزعــت علــى النحــو التالــي:
اســتياء  عمليــة   /647/  –
علــى منــازل ومحــال تجاريــة فــي 
ــن  ــا، م ــة له ــن والنواحــي التابع عفري
الفصائــل  وقيــادات  عناصــر  قبــل 
المواليــة للحكومــة التركيــة، حيــث 

هــذه  ملكيــة  4 تعــود 
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مطالبات سياسية وحقوقية بإنهاء االحتالل الرتكي لـ»عفرين«

ــة  ــن المنطق ــن م ــارات لمهجري العق
بفعــل عمليــة »غصــن الزيتــون« 
رفضــوا  لمواطنيــن  باإلضافــة 

لتهجيــر. ا
ــى  ــتياء عل ــة اس – /364/ عملي
ملكيتهــا  تعــود  زراعيــة  أراضــي 
ألهالــي عفريــن والنواحــي التابعــة 

ــا. له
لمنــازل  بيــع  حالــة   /202/  –
قــد  الفصائــل  كانــت  مهجريــن 
ــوة الســاح، حيــث  اســتولت عليهــا بق
تتــم عمليــة البيــع بأســعار زهيــدة 

تحديــداً. األميركــي  وبالــدوالر 

– /385/ عمليــة »فــرض إتــاوة« 
والمجالــس  الفصائــل  قبــل  مــن 
مقابــل  المدنييــن،  علــى  المحليــة 
أراضيهــم  بزراعــة  لهــم  الســماح 
تلــك  وتتمثــل  محصولهــا،  وجنــي 
لمبالــغ  األهالــي  بدفــع  اإلتــاوات 
ماديــة بالــدوالر األميركــي والليــرة 
أربــاح  مــن  نســبة  أو  التركيــة، 

منــه. كميــة  أو  المحصــول 
ــة قطــع لألشــجار  – /720/ عملي
ــش  ــل الجي ــل فصائ ــن قب ــرة م المثم
الوطنــي شــملت قطــع آالف األشــجار 
ــم يكــن عشــرات اآلالف  المثمــرة إن ل
ــيلة  ــتخدامها كوس ــا واس ــا، لبيعه منه

ــة. للتدفئ
وأضــاف التقريــر، أن الفصائــل 
ــدت  ــة تعم ــة التركي ــة للحكوم الموالي
األثريــة  المواقــع  تجريــف  علــى 
وطمــس  وتخريبهــا  عفريــن  فــي 
ــوري  ــخ الس ــث بالتاري ــا والعب هويته
ككل علــى مــرأى ومســمع األتــراك 
ــك  ــة بذل ــرات التركي ــوع المخاب وضل

ــاً. أيض
ــزال المجتمــع  ــال المرصــد: الي وق
حــول  الصمــت  يلتــزم  الدولــي 
االنتهــاكات اليوميــة التــي تجــري 
ـــ »غصــن  ــرف ب ــا يع ــي مناطــق م ف
الزيتــون«، والتــي ترتكبهــا الفصائل 

عفريــن  وســكان  أهالــي  بحــق 
ــة  ــة صريح ــي مخالف ــا، ف وممتلكاته
لألعــراف والمواثيــق الدوليــة لحقــوق 
جمــاح  يكبــح  رادع  دون  اإلنســان، 
ــم واالنتهــاكات التــي ترتكبهــا. الجرائ
للمجتمــع  مطالبتــه  وجــدد 
ــط  ــوري والضغ ــل الف ــي بالتدخ الدول
ــل  ــة والفصائ ــة التركي ــى الحكوم عل
لوقــف  لهــا  التابعــة  الســورية 
وإنهــاء  عفريــن  فــي  االنتهــاكات 
وعــودة  لهــا  التركــي  االحتــال 

إليهــا. المهجريــن 

املرصد السوري ... تتمة

أعــوام  أربعــة  بمناســبة مــرور 
لمنطقــة  التركــي  االحتــال  علــى 
عفريــن الكرديــة – الســورية، فــي 
18 آذار 2018م، فــي بيــان رســمي، 
الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب  أّكــد 
الحــق  فــي ســوريا علــى  الكــردي 
المشــروع فــي النضــال ضــد المحتــل 
التركــي بكافــة الوســائل الممكنــة، 
لُمهّجــري  المشــروع  الحــق  وعلــى 
وبرعايــة  آمنــة  بعــودةٍ  عفريــن 
مناطــق  إلــى  دوليــة  وضمانــات 
ــع  ــد المجتم ــة، وناش ــكناهم األصلي س
ــى  ــط عل ــه للضغ ــكل هيئات ــي ب الدول
ــا لتنســحب إلــى حدودهــا وتلتــزم  تركي
حســن  وقيــم  الدوليــة  بالقوانيــن 
الســوريين جميعــاً  داعيــاً  الجــوار، 
لنبــذ خطــاب الكراهيــة والعمــل علــى 
ــي جامــع يُخــرج  انجــاز مشــروع وطن
ــم الــذي هــي  ســوريا مــن النفــق المظل
ــّل  ــه ال ح ــى أن ــد عل ــاً أّك ــه؛ وأيض في
ــي  ــّل السياس ــوى الح ــوريا س ــي س ف
ألزمتهــا، وفــق القرار الدولــي /2254/ 
ــي إالّ  ــّل سياس ــه، وال ح ــع علي المجم
بضمــان حــّلٍ عــادل للقضيــة الكردية 
ــق  ــود والمواثي ــق العه ــوريا وف ــي س ف

الدوليــة. 
منظمــة   /24/ طالبــت  كمــا 
حقوقيــة ومدنيــة، من بينهــا )المرصد 
الســوري لحقــوق اإلنســان، الهيئــة 
ــا،  ــة، مؤسســة ايزدين ــة الكردي القانوني
ــن للدراســات واالبحــاث  مركــز ليكولي
جمعيــة  ألمانيــا،   – القانونيــة 

الشــعوب المهــددة –ألمانيــا(، بإنهــاء 
ــن،  ــة عفري ــي لمنطق ــال الترك االحت
ــى  ــة إل ــة موجه ــالة مفتوح ــر رس عب
األميــن العــام لألمــم المتحــد أنطونيو 
وتيــرة  أن  وأّكــدت  غوتيريــش، 
االنتهــاكات والجرائــم بحــق ســكان 
األربــع  الســنوات  طيلــة  المنطقــة 
وازدادت  تصاعــدت،  قــد  الماضيــة 
والفصائــل  االحتــال  ممارســات 

المســلحة كمــاً ونوعــاً ووحشــيةً.
ــؤولية  ــن المس ــاً م ــت: انطاق وقال
المنظمــة  تقــع علــى عاتــق  التــي 
ــون قمــة الهــرم  الدوليــة التــي تمثل
ــلم  ــن والس ــى األم ــا عل ــا، وحفاظ فيه
التطبيــق  علــى  والســهر  الدولييــن 
األمثــل للقانــون الدولــي اإلنســاني 
ــة  ــرية وكرام ــاة البش ــظ حي ــا يحف بم
أفرادهــا، جئنــا كمنظمــات حقوقيــة 

ملتمســين مــن ســيادتكم:
لجنــة  مــن  فريــق  إرســال    -1
ــورية  ــة بس ــة الخاص ــق الدولي التحقي
ــى  ــوف عل ــن للوق ــة عفري ــى منطق إل
ــم  ــن جرائ ــاك م ــا يحــدث هن ــة م حقيق

وتوثيقهــا.
2-  تحميــل تركيــا مســؤولياتها 
ــام  ــن والس ــظ األم ــي حف ــة ف القانوني
ــة احتــال تماشــياً مــع اتفاقيــات  كدول

ــام 1949. ــة لع ــف االربع جني
المســؤولية  تركيــا  تحميــل    -3
القانونيــة عــن الجرائم التي تســتهدف 
المدنييــن الكــرد هنــاك، والمرتكبــة 
ــن  ــا م ــا أو مرتزقته ــل جنوده ــن قب م

دولــة  لكونهــا  المســلحة  الفصائــل 
احتــال بســبب ســيطرتها الفعليــة 
ــق فــي  ــى األرض وتحكمهــا المطل عل
جميــع الفصائــل المســلحة هنــاك، 
ــن  ــادة )42( م ــص الم ــق ن ــك وف وذل

.1907-1899 الهــاي  اتفاقيتــي 
ــم  الجرائ ملــف  إحالــة    -4
المرتكبــة إلــى المحكمــة الجنائيــة 
ــن  ــس األم ــق مجل ــن طري ــة ع الدولي

الدولــي.
بإنهــاء  تركيــا  مطالبــة   -5
ــا  ــن وغيره ــة عفري ــا لمنطق احتاله
وذلــك  الســورية،  المناطــق  مــن 
المتحــدة،  األمــم  لميثــاق  احترامــاً 
إدارة مدنيــة  إلــى  المدينــة  وتســليم 
مــن  بإشــراف ورعايــة  أهلهــا  مــن 
األمــم المتحــدة إلــى حيــن إيجــاد حــل 
وتســوية سياســية شــاملة للمشــكلة 
ــن  ــس األم ــرار مجل ــا لق ــورية وفق الس

.2254 الدولــي 
هــذا، وقامــت الجاليــة الكردية في 
ــات  ــن الوقف ــد م ــاد المهجــر بالعدي ب
باالحتــال  تنديــداً  االحتجاجيــة 
ــا:  ــه، منه ــة بإنهائ ــي والمطالب الترك
ــة  ــة احتجاجي ــي 2022/3/18م )وقف ف
بمدينــة بروكســل بدعوةٍ مــن فيدرالية 
بلجيــكا  فــي  الكرديــة  الجمعيــات 
ومشــاركة  ســوريا  كــرد  ومنصــة 
)يكيتــي(  ــدة  الوحـ أحــزاب  رفــاق 
الكــردي  التقدمــي  والديمقراطــي 
)البارتــي(،  الكــردي  والديمقراطــي 
برليــن  بمدينــة  احتجاجــي  تجمــع 

بدعــوةٍ مشــتركة مــن منظمتــي حــزب 
ــزب  ــي PYD وح ــاد الديمقراط االتح
ــة  ــام بمدين ــي(، اعتص ــدة )يكيت الوحـ
بــون بدعــوة مشــتركة مــن المركــز 
واالستشــارات  للدراســات  الكــردي 
)ياســا( ومنظمــة حــزب  القانونيــة 
ــدة )يكيتــي((، وفــي 2022/3/19  الوحـ
باريــس  بمدينــة  احتجاجيــة  وقفــة 
ــاركة  ــل ومش ــة أم ــن جمعي ــوة م وبدع

ــي(. ــدة )يكيت ــزب الوحـ ــة ح منظم

نـدوة حوارية في الرقة

يــوم الثاثــاء 2022/3/1م، أقامــت 
ــدة  الوحـ لحــزب  الرقــة  منظمــة 
ــة  ــدوة حواري ــا ن ــي مكتبه ــي( ف )يكيت
ــة  ــخ الرق ــن تاري ــوان: صفحــات م بعن
ــام والســام، حاضــر فيهــا  مدينــة الوئ
ــاد  ــس اتح ــد رئي ــن األحم ــد الرحم عب
ــن  ــعٍ م ــور جم ــة، بحض ــي الرق مثقف
ــزاب  ــن أح ــن وم ــتقلين والمثقفي المس
اعتباريــة  وشــخصيات  سياســية 

وأدبيــة وفكريــة وثقافيــة.
تاريــخ  حــول  النــدوة  تمحــورت 
وتقاليــد  المعاصــر وعــادات  الرقــة 
ــدة  ــا العدي ــن مكوناته ــا، وع مجتمعه
ببــن  المشــترك  والعيــش  والســلم 
ــام أغنــى الحضــور  أبنائهــا.  فــي الخت
النــدوة بالمداخــات واألســئلة المفيدة.
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جمــا-   ،Imera عمــرا-   ،Kêla
:»Ç e m a

 /11550/ حوالــي  فيهــا  كان 
ــي  ــن، بق ــرد أصليي ـ ــّكان ُك ــمة س نس
منهــم حوالــي /3180/ نســمة والبقيــة 
ــم  ــال، وت ــان االحت ــراً إبّ ــروا قس ُهّج
ــن  ــمة م ــي /5600/ نس ــن حوال توطي
المســتقدمين فيهــا بعــد االســتياء 
ــا  ــا فيه ــازل بم ــن المن ــٍم م ــى قس عل

مــن محتويــات.
ــاٍم  ــار ألغ ــف وانفج ــة القص نتيج
أرضيــة تدّمــرت منــازل بشــكٍل كامــل 
ــذ  ــي، واتخ ــو جزئ ــى نح ــرى عل وأخ
ــكرية. ــرّات عس ــازل كمق ــض المن بع
وســرقت الميليشــيات مــن هــذه 
القــرى المــؤن واألوانــي النحاســية 
واألجهــزة  واألدوات  واألثــاث 
الطاقــة  ووحــدات  الكهربائيــة 
ــات  ــا، ومجموع ــة وغيره الكهرضوئي
ــون  ــة، ومعاصــر زيت ــد كهربائي تولي
ــات  ــن، وماكين ــة ومداج ــز آلي ومخاب
وأقمشــتها،  للخياطــة  ورشــات 
ودراجــات  وجــرارات  وســيارات 
ناريــة، ومحــّوالت وكوابــل وأعمــدة 
والهاتــف  الكهربــاء  شــبكتي 
ــاه  ــدادات مي ــن، وع ــي العامتي األرض
ــزات محطــات لضــخ  الشــرب وتجهي
ــات  ــا، ومئ ــب تمديداته ــاه وأنابي المي
المواشــي. وحوالــي /8/ آالف صفيحة 
ــن  ــي( م ــغ صاف ــون )16 ك ــت زيت زي

»عمــرا«.
شــجرة   /700/ علــى  واســتولت 
آالف  و/13/  »نــازا«،  فــي  زيتــون 
شــجرة زيتــون فــي »قــره كــول«، 
وحوالــي /20/ ألــف شــجرة زيتــون 
فــي  العنــب  شــجيرات  مــن  وآالف 
شــجرة  و/700/  ســمو«،  »أومــر 
ــي /12/  ــا«، وحوال ــي »كي ــون ف زيت
ــرا«،  ــي »عم ــون ف ــجرة زيت ــف ش أل
ــون  ــار الزيت ــرقة ثم ــاالت س ــدا ح ع
عشــوائي؛  بشــكٍل  الحقــول  مــن 
وفرضــت إتــاوة 50% علــى مواســم 
الزيتــون ألمــاك الغائبيــن و %10 
علــى مواســم أمــاك المتواجديــن. 
بزراعــة  العــام  هــذا  فــي  وقامــت 
الزيتــون  حقــول  معظــم  أراضــي 
المســتولى عليهــا بالعــدس والجلبــان 
ــى  ــذي ســيؤدي إل ــر ال ــا، األم وغيرهم

رعــي  وهنــاك  األشــجار.  تدهــور 
جائــر لقطعــان المواشــي بيــن حقــول 
ــام  ــة أم ــي الزراعي ــون واألراض الزيت

أصحابهــا. أعيــن 
ــي  ــن األهال ــون م وتعــّرض المتبق
ــوف  ــف صن ــرى لمختل ــك الق ــي تل ف
ــل  ــا القت ــم، منه ــاكات والجرائ االنته
ــفية  ــاالت التعس ــاف واالعتق واالختط
واالبتــزاز  واالهانــات  والتعذيــب 
المئــات  اعتقــل  وغيــره،  المــادي 
منهــم، بينهــم نســاء، بتهــم جائــرة 
غرامــات  وفــرض  مختلفــة  لمــدد 
أُخفــي  وفــدى ماليــة، ومنهــم مــن 
يــزال  وال  طويلــة  لمــدد  قســراً 

مجهــوالً. مصيرهــم 
تعــّرض  إلــى  المكتــب  وأشــار 
ــان«  ــة »باصوف ــي قري ــن ف اإليزيديي
إلــى اضطهــاد دينــي وتخريــب مــزار 

ــا.  ــي« فيه ــيخ عل »ش
ــون  ــم المتبق ــا« أُرغ ــي »خالت وف
ــاد  ــن وارتي ــى التدي ــي عل ــن األهال م
إقامــة  مــن  ويُمنعــون  المســجد، 
االجتماعيــة  والحفــات  األعــراس 
بادعــاء أن الغنــاء والعــادات الكرديــة 

اإلســامية. للشــريعة  مخالفــة 
ووثــق المكتــب أســماء شــهداء 
تلــك  مــن  مدنييــن  وضحايــا 
 /4/ االحتــال:  بســبب  القــرى، 
مــن »باصوفــان«، /3/ مــن »قــره 
 /1/ »ترموشــا«،  مــن   /4/ كــول«، 
ــكا«،  ــن »ماس ــا«، /2/ م ــن »خالت م
/2/ مــن »عمــرا«، /1/ مــن »جمــا«.

= قطع األشجار والغابات:

ــع اآلالف  ــم قل ــرى، ت ــك الق ــي تل ف
ــة  ــا بغي ــون وغيره ــن أشــجار الزيت م
وقطعــت  عســكرية  قواعــد  إنشــاء 
التحطيــب  بغيــة  منهــا  اآلالف 

واالتجــار بــه؛ ففــي »باصوفــان« 
قلعــت ألفــي شــجرة و قطعــت حوالــي 
ــرى  ــة أخ ــرة متنوع ــجرة مثم ــي ش ألف
فــي محيــط القريــة؛ وفــي »نــازا« 
جائــر  بشــكٍل  المئــات  قطعــت 
ــي  ــزار »تاك ــجار م ــن أش ــر م والكثي
ــة- الطــرف  ــا- Takî Ta« الحراجي ت
ــول«  ــره ك ــي »ق ــة؛ وف ــي للقري الغرب
ــة  ــر، والغاب ــكٍل جائ ــت آالف بش قطع
ــي  ــة ف ــى القري ــة عل ــة المطلّ الحراجي
الصنوبــر  وأشــجار  هــاوار،  جبــل 
مفــرق  مقابــل  بكــر«  »مرخــي 
القريــة؛ وفــي »ترموشــا« قُطعــت 
حوالــي 50% مــن غابــات حراجيــة 
»ســرتا  موقعــي  فــي  طبيعيــة 
ــة،  ــي القري ــبيليه« غرب ــه، س بيراقي
منهــا شــجرة ســنديان معمــرة مــن 
الجــذع والتــي كانــت بمثابــة مصيــف 
ــدا  ــبيليه«، ع ــع »س ــي موق ــزه ف للتن
عــن حرائــق أضرمــت فــي الغاباتيــن 
مــرّة؛ وفــي »خالتــا«  مــن  ألكثــر 
ــة  ــة بالقري ــات المحيط ــت الغاب قُطع
هكتــار،   20/Eşûnê-عشــونه(
هكتــار،   50/Selmên ســلمان- 
ــة /30  ــي القري ــيه-Hesê/ غرب َحس
هكتــار، عيســه- Îsê/5 هكتار، إيبش 
و شــيخ حيــدر و علــوش بمســاحة 
ــة  ــار(، باإلضاف ــا /10/ هكت مجموعه
إلــى قطــع شــجرة ســرو معّمرة شــمال 
النيــران  وإضــرام  القريــة،  شــرقي 
ــر  ــي »أوم ــات؛ وف ــي الغاب ــاً ف أحيان
ســمو« قُطعــت /100/ شــجرة زيتــون 
ــر  ــد عم ــدة لـ«أحم ــذوع عائ ــن الج م
أخــرى  أشــجاٍر  ومئــات  ســيمو«، 
ــة  ــر، ومعظــم أشــجار غاب بشــكل جائ
غربــي   – االصطناعــي  التحريــج 
ـــ/7/  القريــة والتــي تُقــدر مســاحتها ب
ســنديان  أشــجار  وثاثــة  هكتــار، 
معّمــرة وعشــرات أشــجار أخــرى فــي 
ــة  ــي القري ــزار غرب ــة م ــعٍ بمثاب موق
ــة  ــى قري ــؤدي إل ــق الم ــى الطري عل
وحوالــي  المجــاورة،  »ســعرنجك« 
فــي  ــرة  معّم ســنديان  شــجرة   /25/
ــامي  ــي« اإلس ــيخ عبدلك ــزار »ش م
»كيــا«  وفــي  القريــة؛  غربــي 
الزيتــون  أشــجار  مئــات  قطعــت 
ــة  ــجار غاب ــل أش ــر وكام ــكٍل جائ بش
ــة  ــمالي القري ــي ش ــج اصطناع تحري
فــي  الغابــات  ومــن  هكتــار(   4(

وفــي  بالقريــة؛  المحيطــة  الجبــال 
»عمــرا« قُطعــت اآلالف مــن أشــجار 
الزيتــون بشــكٍل جائــر ونســبة كبيــرة 
مــن الغابــات الطبيعيــة المحيطــة 
ــرة  ــنديان معّم ــجار س ــة، وأش بالقري
 ،»Docaqê -ــه ــل »دوجاقي ــي جب ف
معظــم  قُطعــت  »جمــا«  وفــي 
ــا  ــة، منه ــط القري ــي محي ــات ف الغاب
غابــة صنوبريــة اصطناعيــة شــرقي 
ثمانينيــات  فــي  ُزرعــت  القريــة، 
ــة  ــاحة تقريبي ــي بمس ــرن الماض الق

هكتــاراً.  /120/
قُطعــت  »كفرصفــرة«  وفــي 
ــان،  ــي معّمرت ــنديان روم ــجرتي س ش
جنوبــي  معمــرة  ســنديان  وشــجرة 
 /25/ لعــت  وقُ »كمــروك«،  قريــة 
شــجرة زيتــون فــي »شــيخؤتكا«، 
لعــت حوالــي /300/ شــجرة زيتــون  وقُ
ــرس  ــة جندي ــل مدين ــل بمدخ ــي حق ف
ــي«،  ــزار »قازقل ــة م الشــرقي؛ و)غاب
»رمضانــا«،  قريــة  غربــي  غابــة 
 -»Êsê »إيســيه-  جبــل  غابــة 
و)غابــة  جنديــرس  كفرصفــرة(- 
قريــة  غابــة  قريــة »دال«،  شــمال 
جنــوب  غابــة  عشــورا«،  »مســت 
ــي  ــه«(- مابتا/معبطل ــة »كاخري قري
ــزار  ــة م ــاوار، غاب ــل ه ــات جب و )غاب
»شــيخ مــوس عنزلــي« جنــوب قرية 
َونــدا«، غابــات شــرقي وغربــي  »َك
ــة  ــرقي قري ــة ش ــا«، غاب ــة »ج قري
يــدت  أُب قــد  راجــو  »درويــش«(- 

بشــكٍل شــبه كامــل.
= سرقة اآلثار:

ونبشــت  الميليشــيات  حفــرت 
المواقــع األثريــة ودّمــرت مــزارات في 
ــا  ــا كنوزه ــرقت منه ــرى وس ــك الق تل
ــر الب«-  ــع »كف ــل موق ــة، مث الدفين
ــدور«  ــزار »م ــان، وم ــرقي باصوف ش
اإلســامي في »قــره كــول«، وموقعي 
»َرزيــه عيســيه و َرزيــه خرابــا« 

فــي »ترموشــيا«، وفــي 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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محيــط »خالتــا«، وموقــع »بارجوق- 
دره/ »هــره  وجســر   »Barcoq
فــي   »Heşargê حشــارِكه- 
»ماســكا«، ومــزار »شــيخ عبدلكي« 
اإلســامي فــي »أومــر ســمو« وقلعــة 
ــي  ــة ف ــا، وقلع ــوري بجواره ــي ه النب
كعنيــكا  وأرض  »عمــرا«  ســهول 
ــة ســيمون«  شــماليها، وموقــع »خراب
»كورتــا  وموقــع  »جمــا«،  فــي 
فــي   »Korta Qebaqê قباقــة- 
ــون  ــل للزيت ــي حق »شــيخؤوتكا«، وف
جنــوب  »قرشــيليه«  بئــر  بجانــب 

قريــة »حبــو«، وتــل جنديــرس.
= وفاة مسن متأثراً بجراحه:

ــم  ــبت 2022/4/23م، ت ــاء الس مس
تســليم جثمــان المســن »بيــرم معمــو 
عامــاً«   /80/ عبــدو  أبــو  )كبــه(- 
»المشــفى  قبــل  مــن  ذويــه  إلــى 
ــى  ــذي توف ــن، ال ــكري« بعفري العس
أصابتــه  التــي  بالجــراح  متأثــراً 
اشــتباكات  نتيجــة  بالرصــاص 
مجموعتيــن  بيــن  وقعــت  عنيفــة 
ــزات و  ــة الحم ــيات »فرق ــن ميليش م
ــل مســاء  ــدة بلب ــي بل ــق الشــام« ف فيل
2022/4/7م، وقــد وري الثــرى فــي 
»عبــا«  األصليــة  قريتــه  مقبــرة 

»بلبــل«. لناحيــة  التابعــة 
= »فيلق الشام«:

ــى  ــي عل ــب اإلعام تحــدث المكت
ــام«،  ــق الش ــيات »فيل ــم ميليش جرائ
ــب  ــت التعذي ــن تح ــل المدنيي ــن قت م
ــجون  ــي س ــم ف ــم وإخفائه واختطافه
ميــدان  بلــدة  فــي  أبرزهــا  ســرية، 
ــوم  ــة المرح ــي مدجن ــس- راجــو وف أك
ــة  ــى« بقري ــزت مصطف ــاروق ع »ف

ــيروا. ــكا«- ش »إيس
واعتقــاالت  قســري  إخفــاء   =

: تعســفية
ــال  ــن االحت ــة أعــوام م ــد أربع بع
ــم تنتهي قوائم المطلوبين لســلطات  ل
جائــرة،  وتُهــم  بحجــج  االحتــال، 
التعســفية،  االعتقــاالت  تســتمر  إذ 

ــكام  ــب وأح ــات والتعذي ــاً باإلهان ترافق
ــم  ــم تعمي ــه ت ــيما وأن ــات، الس وغرام
ــراً  ــن مؤخ ــاء عفري ــم ألبن /1400/ اس

ــاً. ــم تباع ــل اعتقاله ألج
ــره  ــي تقاري ــب ف ــق المكت ــد وثّ وق
العشــرة أســماء /121/ معتقاً بشــكٍل 
تعســفي وتُهــم جائــرة مــن أهالــي 
ــة و  ــدات »شــاديره و غزاوي ــرى وبل ق
كورزيليــه و إيســكا و خالتــا– ناحية 
ــدارا و  ــده و علم ــا و ق ــيروا، بعدين ش
ــا  ــره باب ــدا و ممــاال و ماســكا و ق َون َك
ناحيــة  راجــو-  و  أكبــس  ميــدان  و 
راجــو، جلمــة و هيكجــه و حــج حســنا 
ــا  ت ــة و خال ــه و مرواني ــي جوم و جقل
ــور  و يانقــوز و كفرصفــرة و بافل
جنديــرس،  ناحيــة  جنديــرس-  و 
و  عربــا  و  ســيمالكا  و  كمــروك 
شــيخؤوتكا  و  شــوربه  و  كاخريــه 
ــر  ــن الحج ــارا و عي ــر و عم و داركي
غربــي و ســاتيا و مســت عشــورا 
و حــج قاســما و شــيتكا و مابتــا- 
و  جوقيــه  مابتا/معبطلــي،  ناحيــة 
ــة  ــن- ناحي ــر و عفري ــار و خلني قيب
ــا و  ــة و ݘم ــن، كفرجن ــز عفري مرك
ــران  ــرب وي ــركان و ع ــي و في ميدانك
ــة  ــا- ناحي ــرّان، جق ــة شرّا/ش – ناحي
شيه/شــيخ الحديــد، كيــا و قــره كــول 
ــي جــارو–  ــنكيليه و عل ــا و ش و عب

ــل« ــة بلب ناحي
= فوضى وفلتان:

الســاح  نتيجــة فوضــى حمــل 
والمســتقدمين  الميليشــيات  بيــن 
ــى  ــازع عل ــات والتن ــاً، والخاف عموم
النفــوذ،  ونطاقــات  المنهوبــات 
تقــع  األســباب،  ألتفــه  وأحيانــاً 
وإطــاق  باألســلحة  اشــتباكات 
فقــد  عشــوائي؛  بشــكٍل  الرصــاص 
ــرة  ــره العش ــي تقاري ــب ف ــق المكت وثّ
 /19/ 5/5(/2022م   -2/22( بيــن 
بيــن  واشــتباكات  اقتتــال  حالــة 
الميليشــيات، أدت إلــى مقتــل وجــرح 
ــرار  ــوع أض ــن ووق ــلّحين ومدنيي مس
المدنييــن. ترويــع  وســط  ماديــة، 

= قرى استيطانية أخرى:
التغييــر  ترســيخ  بغايــة 
ــن  ــة وتوطي ــي المنطق ــي ف الديمغراف
ــياق  ــي س ــم، ف ــتقدمين وتمليكه المس
ــي،  ــال الترك ــة لاحت ــة ممنهج خط
ــكنية  ــات س ــرى ومجمع ــاء ق ــم بن يت

عفريــن،  منطقــة  فــي  اســتيطانية 
منهــا:

لمهجــري  الســكن  »مشــروع   -
البوكمــال«، بنــاء منازل علــى /112/ 
/400/ الواحــد  مســاحة  محضــر 
م2 ضمــن »تجمــع البركــة« الــذي 
»الضاحيــة  مشــروع  ضمــن  يقــع 
علــى  تنفيــذه  الجــاري  الشــامية« 
ــي«  ــس المحل ــا »المجل أرٍض منحه
مجانــاً  دونــم  ألــف   /20/ بمســاحة 
ــي  ــات، وه ــى قطاع ــمت إل ّسِ ــي قُ والت
ـــ/10/ كــم  ــن شــرقاً ب تبعــد عــن عفري
وتمتــد مــن جــوار قريــة »خالتــا« 
ــون  المهّدمــة والُمهّجــرة فــي جبــل ليل
ــة  ــى قري ــّل عل ــع المط ــة الموق لغاي

شــيروا. »كورزيليــه«- 
2022/3/29م،  بتاريــخ   -
ــة  ــة مــن قري ــة الثاني افتتحــت المرحل
ــاديِره« ذات  ــي »ش ــمه«- جنوب »بس
األغلبيــة اإليزديــة، من قبــل »جمعية 
بـ«تجهيــز 8  البيضــاء«،  األيــادي 
عمــارات جديــدة مكونــة مــن 125 
شــقة ســكنية«، فيمــا تســتمر أعمــال 
بنــاء /6/ عمــارات جديــدة أخــرى.

كفــروم«،  »مخيــم  قريــة   -
ــزل  ــزالً، كلَّ من ــن /360/ من ــة م مؤلف
بمســاحة /121م2/ وبشــوارع نظاميــة 
تحتيــة،  وبنيــة  عامــة  وخدمــات 
أكثــر مــن  إلــى اآلن  فيهــا  أُســكن 
ــع  ــتقدمين؛ تق ــن المس ــة م /70/ عائل
بيــن قريتــي »كفــروم و علكــه«- 
ــد  ــعٍ يبع ــي موق ــرّان، ف ــة شرّا/ش ناحي
بـ/20/كــم  عفريــن  مدينــة  عــن 
ــة  ــو »عراب ــراف المدع ــماالً؛ وبإش ش
ــيات  ــي ميليش ــد متزعم ــس« أح ادري
ــذي  ــو ال ــراد« وه ــلطان م ــة الس »فرق
بــدأ بتنفيــذ مشــروع آخــر قــرب قريــة 

شرّا/شــرّان. »متينــا«- 
الزيتــون  أشــجار  قلــع   -
وتحويــل حقــل فــي مدخــل مدينــة 
محاضــر  إلــى  الشــرقي  جنديــرس 
ــدو  ــو »عب ــل المدع ــن قب ــة م عقاري
زمــزم« أحــد متزعمــي ميليشــيات 
ــرائه  ــد ش ــي«، بع ــن زنك ــور الدي »ن
جبــراً مــن صاحبــه، تمهيــداً لبنــاء 
مجمــع ســكني اســتيطاني خــاص 

مين. لمســتقد با
األيــادي  جمعيــة  أنهــت   -
ــة  ــة مؤلف ــاء قري ــا بن ــاء- تركي البيض

ــة  ــى تحتي ــع بن ــزل، م ــن /250/ من م
ــأرض  ــا، ب ــة وغيره ــجد ومدرس ومس
ــل  ــع بـ«جب ــي موق ــت- Têt« ف »تي
»جبــل  غربــي  محمــد«  حــج 
بلــدة  غــرب  شــمال  خورشــيد«، 
ــكنت  ــرس، وأس ــرة«- جندي »كفرصف
ــام،  ــن الش ــتقدمة م ــل مس ــا عوائ فيه
دمشــق. فلســطينيي  مــن  أغلبهــا 

- اشــترى تاجــر مســتقدم مــن 
غــرب  الجبــل«-  »قبتــان  بلــدة 
ــاحة /2.5/  ــون بمس ــل زيت ــب حق حل
كفرصفــرة  بلــدة  شــرقي  هكتــار، 
 Korta-بــؤد »كورتــا  موقــع  فــي 
ــع ســكني  ــاء مجم Bûd«، بقصــد بن

فيهــا. اســتيطاني 
ــدة  ــام مســتقدم منحــدر مــن بل - ق
بشــراء  حلــب  غــرب  »عنجــارة«- 
حقــل زيتــون يضــم /150/ شــجرة، 
ــن  ــي بي ــق الرئيس ــى الطري ــع عل يق
وحــّول  كفرصفــرة،  و  جنديــرس 
ــاء  ــد بن ــر بقص ــى محاض ــا إل أرضه

مجمــع ســكني اســتيطاني آخــر.
ــى أن مشــروع  ــب إل ــار المكت وأش
بـ«العــودة  المســمى  أردوغــان 
الجــئ  لـ)مليــون  الطوعيــة« 
ــي  ــم ف ــا( وتوطينه ــي تركي ــوري ف س
ــف  ــم )250 أل ــكنية تض ــات س تجمع
ــة  ــر الهندس ــى تغيي ــدف إل ــزل( يه من
ــاً،  ــوريا عموم ــي س ــة ف الديموغرافي
فــي  الخصــوص  وجــه  وعلــى 

المحتلــة. الكرديــة  المناطــق 
= انفجار ألغام:

أدت ثــاث حــاالت انفجــار ألغــام 
ــي  ــرب ف ــات الح ــن مخلف ــة م أرضي
حلــب  شــمال  الشــهباء-  منطقــة 
إلــى  عفريــن  بمهّجــري  المكتظــة 
 /10/ وجــرح  مدنيــاً   /5/ استشــهاد 

آخريــن منهــم.
بي: = مجلس عشائري خلّ

فــي ســياق محــاوالت االحتــال 
ــة  ــاكل سياســية واجتماعي تشــكيل هي
بيــة،  خلّ كانــت  وإن  لــه  مواليــة 
ــن تشــكيل  ــخ 2022/3/20م، أعل بتاري
عشــائر  بـ«مجلــس  يســمى  مــا 
أّن  رغــم  عفريــن«،  فــي  الكــرد 
منطقــة عفريــن معروفــة بتقدمهــا 
وتجاوزهــا  والعلمــي  االجتماعــي 
عقــود. منــذ  العشــائرية  للروابــط 

قاعدتيــن  إخــاء   =

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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يتين: عســكر
ونيســان  آذار  شــهرين  بيــن 
االســتخبارات  أخلــت  الماضييــن، 
والقــوات التركيــة قاعدتيــن لهمــا فــي 
ــا بإنشــائهما  عفريــن، كانــت قــد قامت
بدايــة االحتــال فــي ربيــع 2018م، 
األولــى كانــت فــي موقــع »ســرتا« 
مابتــا/ »كاخــري«-  بلــدة  جنــوب 
 /1.5/ بمســاحة  تُقــدر  معبطلــي 
فــت أضــرار كبيــرة بحقول  هكتــار، خلّ
ــي وســط  ــت ف ــة كان ــون، والثاني الزيت
 /15/ باســتحال  »تلــف«،  قريــة 
ــم تُســلم ألصحابهــا بــل  منــزالً التــي ل
لميليشــيات  مقربيــن  لمســتقدمين 

»فرقــة الحمــزات«.
= انتهاكات أخرى:

وثّــق المكتــب اإلعامــي عشــرات 
ســرقات  مــن  متفرقــة،  انتهــاكاٍت 
الشــرب  ميــاه  وشــبكة  للمنــازل 
ــي  ــي الت ــف األرض ــاء والهات والكهرب
ــات  ــابقاً، وبطاري ــودةً س ــت موج كان
جــرارات زراعيــة وأوانــي نحاســية، 
واالســتياء علــى منــازل، وحــاالت 
تنمــر واعتــداءات علــى مواطنيــن 

ُكـرد.
الــزواج  = منــع معــرٍض عــن 

لمبكــر: ا
قامــت  2022/3/2م،  بتاريــخ 
ميليشــيات »غرفــة عــزم« بإلغــاء 
الــذي  فنيــة«  »لوحــات  معــرض 
امــرأة-  »صــوت  منظمــة  أعّدتــه 
 »women’s voice initiative

ــرة- ال  ــي صغي ــوان »بعدن ــت عن تح
ــوره  ــت لحض ــر« ودع ــزواج المبك لل
فــي  الجــاري  آذار   4-2 بيــن 
»الصالــة الشــبابية« فــوق »فــرن 
ــذي  ــن، وال ــة عفري ــو عمــاد« بمدين أب
كان يهــدف إلــى »التوعيــة بمخاطــر 
آثارهــا  وتجســيد  المبكــر  الــزواج 
النفســية والجســدية واالجتماعيــة« 
ــى  ــاًء عل ــك بن ــة، وذل ــب المنظم حس
دعــوةٍ مــن دائــرة اإلفتــاء فــي عفريــن 
ــت  ــف ديان ــا »وق ــرف عليه ــي تش الت
التركــي« بشــكٍل مباشــر... وذلــك في 
ســياق انتشــار حركــة دينيــة متشــددة 

المختلفــة. أنشــطتها  واســتمرار 
الــزواج  ظاهــرة  أن  ويُذكــر 
المبّكــر وتعــدد الزوجــات منتشــرة 
المســتقدمين  بيــن  واســع  بشــكٍل 
فــي المنطقــة، وهــي غيــر مألوفــة 
المحلي/الســّكان  المجتمــع  فــي 
اإلدارة  وأّن  خاصــةً  أألصلييــن، 
زواج  منعــت  قــد  الســابقة  الذاتيــة 
ـــ/18/ وتعــدد  ال الفتيــات دون ســن 

صــارم. بشــكٍل  الزوجــات 
هــذا، وذكــر المكتــب اإلعامي أّن 
 Yusuf-ــك ــاء أرباجي ــف ضي »يوس
أركان  أحــد   »Ziya Arpacık
 »MHP -الحركــة القوميــة التركية«
ومــن رجــال مؤسســها »ألب أرســان 
ــاح-  ــاد الري ــم »اتح ــش« ومتزع تركي
أحــد مكونــات   »Rüzgar Birliği
المدعــو  الرماديــة«، زار  »الذئــاب 
عمشــة«  أبــو  الجاســم-  »محمــد 
ــلطان  ــة الس ــم ميليشــيات »فرق متزع

ــرة  ــن عش ــر م ــاه«، ألكث ــليمان ش س
الماضــي،  آذار  شــهر  أيــام خــال 
ــن  ــره الذي ــه ولعناص ــه ل ــدى دعم وأب

ــوران. ــش ط ــود جي ــم بجن يصفه
ــن  ــي عفري ــرد ف ـ ُك ــم ال وأّن معظ
ــوروز  ـ أحجمــوا عــن إشــعال نيــران ن
ــاء  ــة لاحتف ــى الطبيع ــروج إل أو الخ
بــه، فيمــا نّظمــت ســلطات االحتــال 
ثــاث مراكــز احتفاليــة متواضعــة 
الحريــات  إطــاق  دون  فقــط، 
والســماح لجهات سياســية وجمعيات 
ــم  ــة بتنظي ــة كردي ــرق فولكلوري أو ف
ــا  ــيد جماهيره ــرى وتحش ــز أخ مراك
ــن  ــي باألصــل ممنوعــة م ــا، والت إليه

ــا. ــة عمله ــاط ومزاول النش
وقــال: مــا دامــت عفريــن منطقــة 
تركيــا  مــن  ــة  ومحتلّ آمنــة  غيــر 

ــش  ــيات »الجي ــا ميليش ــث فيه وتعي
باالئتــاف  المرتبطــة  الوطنــي« 
الســوري- اإلخوانــي فســاداً، ال يمكــن 
ــة  ــش بحري ــن العي ــا األصليي ألهاليه
بمناســباتهم  واالحتفــاء  وكرامــة 
والدينيــة  والقوميــة  االجتماعيــة 
أو  والمعتــاد،  المناســب  بالشــكل 
ــة  ــم الطبيعي ــوا ويمارســوا حقوقه ينال

واإلنســانية. والقانونيــة 
إنهــاء  أّن  علــى  تأكيــده  وجــدد 
بإنهــاء  أوالً  يبــدأ  عفريــن  كارثــة 
وحــّل  لهــا  التركــي  االحتــال 
امتهنــت  التــي  الميليشــيات  تلــك 
ــم  ث ومــن  واالرتــزاق،  اللصوصيــة 
الســورية  الســيادة  إلــى  إعادتهــا 

أهاليهــا. وإدارة 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

آذار   12 الجمعة/الســبت  مســاء 
شــهداء  لذكــرى  يــداً  وتخل 2022م، 
انتفاضــة قامشــلو 2004م، قــام رفــاق 
ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ لحــزب  وأصدقــاء 
ــي  ف مكتبــه  أمــام  الشــموع  بإشــعال 
ــي النهــار، الســاعة  مدينــة قامشــلي، وف
ــٍت  ــة صم ــوا دقيق ــرة، وقف ــة عش الحادي
ــرد  ـ ــى أرواحهــم وأرواح الشــهداء الُك عل
ــي  وشــهداء الحريــة أينمــا كانــوا؛ وف
العصــر زار وفــٌد مــن المنظمــة مــزار 
ــى أرواحهم؛  الشــهداء وقــرأ الفاتحــة عل
ــة قامشــلو  ــدت منظم ــي المســاء عق وف
حاضــر  مكتبهــا،  ــي  ف نــدوةً  للحــزب 
محمــود  المحامــي  مــن  كٌل  فيهــا 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــاء لجن ــد أعض ــر أح عم
ــي الثاني عشــر مــن آذار 2004م،  معتقل

والمعتقــل الســابق أحمــد جمعــة.

المحطــات  أهــم  »عمــر«  تنــاول 
ــباب  ــرة، واألس ــك الفت ــي تل ــداث ف واألح
ــى تلــك الهبــة الجماهيريــة  ــي أدت إل الت
ــى  ــه عل ــر مخطــط ل ــل غي ــة رد فع بمثاب
والعنصريــة  الشــوفينية  يــة  العقل
ــت  ــي كان ــاد والت ــم الب ــي حك الســائدة ف
نــص  وقــرأ  الكــردي.  الوجــود  تنكــر 
مذكــرة الدفــاع عــن المعتقــل السياســي 
ــة  ــد عضــو اللجن ــود محم الســابق محم
ــي  ــا ف ــي أعّده ــزب، الت ــية للح السياس
ــي  الدفــاع عــن معتقل حينــه »لجنــة 

ــي عشــر مــن آذار«. الثان
بعــده تحــدث »جمعــة« عــن تجربــة 
ــن  ــه، وع ــي حين ــعة ف ــاالت الواس االعتق
ــي  ــب الوحش ــال والتعذي ــروف االعتق ظ
ــي  ــى معتقل الــذي مــورس عليــه وعل
استشــهاد  ــى  إل أدت  ــي  والت األحــداث 

اآلخــر  البعــض  وإصابــة  البعــض 
بعاهــات دائمــة.

بمداخــات  النــدوة  أغنيــت 
أجــاب  ــي  الت وأســئلتهم  الحضــور 
ــّدم  ــام ق ــي الخت ــران. وف ــا المحاض عنه
ــوروز  ـ فرهــاد آدي ابــن شــقيق شــهيد ن
»ســليمان محمــد أميــن آدي« لوحــة 
لقاعــة  كهديــة  لصورتــه  تذكاريــة 
ــى  ــزب عل ــكر الح ــزب، وش ــب الح مكت
إحيائــه لذكــرى الفقيــد آدي كل عــام، 
وبــدوره شــكر محمــد صالــح عضــو 
ــد  ــه وأك ــة للحــزب عائلت ــة القيادي الهيئ

ــي الوفــاء لــه. ــى االســتمرار ف عل
مــن  جمــٌع  وقــف  جهتهــم  ومــن 
رفــاق وأصدقــاء لمنظمــة الدرباســية 
اليــوم، خمــس  ذات  للحــزب، ظهيــرة 
أرواح  ــى  عل حــداداً  صمــت  دقائــق 

االنتفاضــة. شــهداء 
كمــا قــام لفيــف مــن رفــاق ورفيقــات 

منظمــة إقليم كردســتان للحزب، مســاء 
ــل،  ــي أربي ــا ف ــام مكتبه ــوم، أم ذات الي
خمــس  والوقــوف  الشــموع  بإشــعال 
ــى أرواح الشــهداء،  دقائــق صمــٍت عل
ــي قاعــة الشــهيد  ثــم عقــدت نــدوةً ف
أحمــد بــوزان، تحــدث فيهــا محمــود 
محمــد ممثــل الحــزب عــن يــوم الشــهيد 
وموقــف الحــزب مــن تلــك األحــداث، 
ــي رجــو عضــو  ــد الباق ــا تحــدث عب فيم
مســتفيض  وبشــكل  المنظمــة  قيــادة 
الملعــب كشــاهد عيــان  أحــداث  عــن 
عــاش تفاصيلهــا، كونــه كان ضمــن 
الطاقــم الطبــي الــذي تابــع الجرحــى 
ــح  ــدث صال ــار، وتح ــل نه ي ــهداء ل والش
ــذي  ــة وال ــادة المنظم ــو قي ــوزان عض ب
ــي عــن  ــي كوبان ــال االعتقــال حينهــا ف ن
ــي انتقلــت  مجريــات االعتصامــات الت
ــي  الت ــي، وعــن الظــروف  ــى كوبان إل
ــي األقبيــة األمنيــة عاشــه المعتقلــون ف

تخليدًا لذكرى شهداء آذار 2004م
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نعــت منظمــة كوبانــي لحــزب 

ــدة )يكيتــي( المناضــل مشــو  الوحـ
كرعــو نبــو )أبــو حســين(، مــن أهالــي 
كوبانــي،  عربــان-  كانيــا  قريــة 
الــذي فــارق الحيــاة مســاء الســبت 
ــز /90/  ــٍر ناه ــن عم 2022/4/16م ع
ــن  ــل ع ــع الراح ــت: انقط ــاً. وقال عام
صفــوف  فــي  التنظيمــي  العمــل 

وضعــه  تــردي  بســبب  حزبنــا 
الصحــي، لكنــه بقــي ملتزمــاً بمبادئــه 
إلــى  انتســب  لنضالــه؛  ومعينــاً 
ــبعينيات  ــة الس ــزب بداي ــوف الح صف
مواصــاً  المنصــرم،  القــرن  مــن 
قضيــة  عــن  الدفــاع  فــي  نضالــه 
ــم  يّ ــن الق ــة وع ــردي العادل ــعبه الك ش
اإلنســانية النبيلــة دون تــردد، متمتعــاً 
ــه  ــراً لكفاح ــة. وتقدي ــمعة الطيب بالس

ــم تكريمــه مــن قبــل الحــزب ضمــن  ت
مجموعــة مــن المناضليــن األوائل في 
ــي.  ــرن الماض ــعينيات الق ــة تس نهاي
ــرة  ــي مقب ــرى ف ــه الث ــد وري جثمان وق
ــن  ــعٍ م ــور جم ــه، بحض ــقط رأس مس

األهالــي ورفاقــه وأصدقائــه.
الراحــل  عائلــة  ــى  إل نتقــّدم 
ومحبيــه بأخلــص التعــازي، متمنين 

والســكينة. الســام  لروحــه 

رحيل المناضل مشو كرعو نبو 

لحــزب  أوروبــا  منظمــة  نعــت 

ــدة )يكيتــي( رفيقهــا المربــي  الوحـ
ــة  ــد قري ــن موالي ــر م ــن بك ــد أمي محم
1957م،  عــام  عفريــن  »ماراتــه«- 
الــذي توفى يــوم الســبت 2022/4/2م، 
بعــد  ألمانيــا،  المهجــر  بــاد  فــي 
ــال. ــرٍض عض ــع م ــل م ــراع طوي ص
منــذ  الفقيــد  انخــرط  وقالــت: 

ــرن  ــبعينيات الق ــط س ــبابه – أواس ش
ــل  ــن أج ــال م ــي النض ــي-  ف الماض
ــوريا،  ــي س ــردي ف ــعبه الك ــوق ش حق
ــه  ــا بمبادئ ــى تاريخــه ملتزم ــي إل وبق
ــة  ــات طيب ــاً بعاق ــه، ومتمتع ونضال
مــع رفاقــه ومعارفــه وزمائــه فــي 
ــم.  ــة والتعلي ــلك التربي ــي س ــل ف العم
علــى  حاصــاً  الراحــل  كان 
ــية واألدب  ــة الفرنس ــي اللغ ــازة ف اإلج

ــل  ــب، وعم ــة حل ــن جامع ــي م العرب
ــي  ــية ف ــة الفرنس ــادة اللغ ــاً لم مدرس
محافظــة الاذقيــة، ومدرســاً لمــادة 
ــب،  ــات حل ــي ثانوي ــة ف ــة العربي اللغ
إلــى أن هاجــر مــع أســرته عــام 2014 

ــا.  ــى ألماني إل
نتقــدم لرفاقــه وذويــه بأخلــص 
ــام  ــه الس ــن لروح ــازي، متمني التع

والســكينة.

رحيل المربي محمد أمين بكر

نعــت منظمــة قامشــلو لحــزب 
ــل  ــا المناض ــي( رفيقه ــدة )يكيت الوحـ
ــو  ــى )أب ــة مصطف ــاري جمع ــد الب عب
 ، 1964م  عــام  مواليــد  مســعود(- 
ــة  ــة الخميس/الجمع ــى ليل ــذي توف ال

2022/2/25م.
صفــوف  إلــى  انتســب  وقالــت: 
ــا بدايــة 1982، كمــا كان عضواً  حزبن
ــور  ــا للفولكل ــة ميدي ــي فرق ــيطاً ف نش
ــب  ــى جان ــل إل ــّل يناض ــردي، وظ الك
رفاقــه فــي الحــزب حتــى أجبرتــه 
ــذي  ــرض ال ــية والم ــه المعيش ضائقت

ــزاً  ــه عاج ــنوات ليبقي ــذ س ــه من أصاب
ــّل  ــك ظ ــم ذل ــن رغ ــة، ولك ــن الحرك ع
وملتزمــاً  ولقناعاتــه  لمبادئــه  وفيــاً 
ــي  ــة ف ــر لحظ ــى آخ ــا إل ــج حزبن بنه

ــه. حيات
والمغفــرة،  الرحمــة  للفقيــد 
التعــازي. أحــّر  وذويــه  ولرفاقــه 

رحيل المناضل عبد الباري جمعة مصطفى

زيارة أضرحة الشهداء في قامشلو
الفطــر  عيــد  أيــام  أول  صبــاح 
ــد  ــي 2022/5/2م، زار وف ــارك، ف المب
ــدة )يكيتي(، برئاســة  مــن حــزب الوحـ
ســكرتيره محــي الديــن شــيخ آلــي، 

ــهيد  ــزار الش ــي م ــهداء ف ــة الش أضرح
دليــل صاروخــان بقامشــلو، حيــث 
ــم  ــى أرواحه ــت عل ــة صم ــف دقيق وق

ــة. ــورة الفاتح ــرأ س ــرة وق الطاه

منح شهادة ليسانس باألدب الُكردي للمدّرس عارف حسو
ــزب  ــي لح ــة كوبان ــرت منظم ذك
ــدة )يكيتــي( أّن جامعــة كوبانــي  الوحـ
بتاريخ 2022/5/1 وبمراســيم رســمية 
عــارف  المــدّرس  رفيقهــا  منحــت 
بــاألدب  ليســانس  شــهادة  حســو 
الُكــردي تقديــراً لجهــوده المســتمرة 
ــل  ــه يعم ــث أن ــال، حي ــذا المج ــي ه ف

ــردي  ـ ُك محاضــراً فــي قســم األدب ال
ــة روج  ــي جامع ــا ف ــة، وقبله بالجامع
آفــا بالجزيــرة، وهــو مــن مؤسســي 
اللغــة  وحمايــة  تعليــم  مؤسســة 
الكرديــة في ســوريا، وســاهم لســنوات 

طويلــة فــي نشــرها وتعليمهــا.
ــه  ــا بنيل ــة رفيقه ــأت المنظم وهن

هــذه الشــهادة، وتمنــت لــه المزيــد 
ــة  ــل اللغ ــي حق ــل ف ــدم والعم ــن التق م

إلــى  بالشــكر  وتقّدمــت  والتعليــم، 
ــم. ــى هــذا التكري ــي عل جامعــة كوبان

»بهــار«  فرقــة  مــن  بدعــوةٍ 
منظمــة  وإشــراف  الفولكلوريــة 
)يكيتــي(  ــدة  الوحـ لحــزب  الرقــة 
الفنانيــن  مــن  كوكبــة  وبمشــاركة 

فــي  يــم  أُق الفلكلوريــة،  والفــرق 
أحضــان الطبيعــة بالقــرب مــن قلعــة 
بمناســبة  جماهيريــاً  جعبــر حفــاً 
ــن،  ــة الكرديتي ــدي اللغــة والصحاف عي

الشــعبية  والدبــكات  باألغانــي 
إلقــاء  تخللهــا  مســرحي،  وعــرض 
ــى  ــدت عل ــة، أّك ــم المنظم ــة باس كلم
تفعيــل األنشــطة الثقافيــة والفنيــة، 
ومعانــي عيــد الصحافــة الكرديــة.وعلــى أهميــة يــوم اللغــة الكرديــة 

حفل جماهيري قرب قلعة جعبر
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يوم المرأة العالمي... تهنئة، شؤون وشجون
)يكيتــي(  ــدة  الوحـ حــزب  هنــأ 
مــن  الثامــن  عيدهــا-  فــي  المــرأة 
ــد  وأّك خــاص،  بيــاٍن  عبــر  آذار- 
أنهــا ال تــزال تعانــي األمّريــن مــن 
أّن  إلــى  مشــيراً  ــم،  والظل الغبــن 
مــن  تعــاِن  ــم  ل الكرديــة  »المــرأة 
ــي  ــرأة ف ــاً بالم ــم قياس ــز والظل التميي
مجتمعــاٍت شــرقية أخــرى، حيــث لهــا 
مكانتهــا فــي كافــة نواحــي الحيــاة 
ــية(،  ــة وسياس ــة واقتصادي )اجتماعي
مــوروٍث  إلــى  يعــوُد  األمــر  وهــذا 
ــا  ــا أنه ــق، كم ــي عمي ــي تاريخ ثقاف
ــٍل فــي صيانــة األســرة  تقــوم بــدور نبي
ــّل  ــي ظ ــا ف ــال«؛ وأنه ــة األطف وتربي
المتعاقبــة  الســورية  الحكومــات 
حقوقهــا  إنــكار  إلــى  تعّرضــت 
القوميــة كجــزء مــن الشــعب الكــردي، 
ــم بلغتهــا األم  حيــث ُحرمــت مــن التعلّ
عــدا عــن حقــوق مدنيــة مــن التجنــس 

والتوظيــف. والتملــك 
ــل  ــي ظ ــرأة ف ــروف الم ــال ظ وحي
ــب  ــم والكتائ ــي الغاش ــال الترك االحت
والتنظيمــات  المرتزقــة  المســلّحة 
يســمى  بمــا  المرتبطــة  التكفيريــة 
البيــان  ــد  أّك الوطنــي(،  )االئتــاف 
علــى أنهــا عانــت وال تــزال تعاني من 
أبشــع أنــواع االنتهــاكات والتجــاوز 
ــدداً  ــانيتها، مش ــا وإنس ــى كرامته عل
علــى أنهــا »ال تتــردد فــي العمــل 
ــي  ــا ف ه ــل حقِّ ــل ني ــن أج ــال م والنض
الجهــل  مــن  واالنعتــاق  التحــّرر 
والّظــام والخــاص مــن جحيــم النيل 
ــن  ــت م ــا تمّكن ــانيتها... وأنه ــن إنس م

تدويــن اســمها كرمــٍز عالمــي لتحرر 
المــرأة المقاِومــة«.

احتفال في أربيل

ــة  ــت منظم ــبة أقام ــذه المناس وبه
ــدة  الوحـ لحــزب  كردســتان  إقليــم 
الجمعــة  يــوم  احتفــاٌل،  )يكيتــي( 
ــة«  ــة »بحرك ــي ناحي 2022/3/11م، ف
ــة  ــوف دقيق ــدأ بالوق ــذي ب ــل، ال – أربي
الشــهداء،  أرواح  علــى  صمــٍت 
ــاء كلمــات مــن )محمــود  وتضمــن إلق
السياســية  اللجنــة  عضــو  محمــد 
ــي  ــرأة ف ــى دور الم ــى عل ــذي أثن وال
نصــف  تشــكل  ألنهــا  المجتمــع 
المجتمــع ومربيــة للنصــف اآلخــر، 
مســؤول  عضــو  مصطفــى  ويــس 
ــى ضــرورة  ــد عل ــذي أّك ــة وال المنظم
الحيــاة  فــي  المــرأة  دور  تفعيــل 
زوزان  واالجتماعيــة،  السياســية 
بكــي باســم منظمــة المــرأة والتــي 
المــرأة  تضحيــات  عــن  تحدثــت 
ــكل  ــة بش ــرأة الكردي ــام والم ــكٍل ع بش
ــي  ــزال ف ــاركت وال ت ــا ش ــاص ألنه خ
االجتماعيــة  الحيــاة  نواحــي  كافــة 
ــال  ــية والنض ــية والدبلوماس والسياس
المســلح(، ودبــكات مــن فرقــة يكبــون 
ــاء مجموعة  ــور الكــردي، وإلق للفولكل

مــن القصائــد الشــعرية.
احتفال في الرقة

منظمــة  أقامــت  جانبهــا  ومــن 
ــاالً،  ــا احتف ــي مكتبه ــزب ف ــة للح الرق
ــعٍ  ــور جم ــوم 8 آذار 2022م، بحض ي
ومؤيديــن  ورفيقاتهــا  رفاقهــا  مــن 
بدقيقــة  االحتفــال  بــدأ  للحــزب؛ 
ــة  ــهداء وكلم ــى أرواح الش ــت عل صم
كلمــٍة  وإلقــاء  بالحضــور،  ترحيــب 
المنظمــة،  مســؤول  قبــل   مــن 
فــي  المــرأة  دور  علــى  فيهــا  أكــد 
ــدم  ــية وتق ــاة السياس ــع والحي المجتم
مــن  كلمــة  وبعدهــا  المجتمعــات، 
العيــد  عــن  فيهــا  تحدثــت  امــرأة، 
ــل  ــل الحف ــا؛ تخل ــا ومعانيه وحيثياته
حلقــات مــن الدبــكات وغنــاء وتوزيــع 
ــى الحضــور،  ــورود عل ــات وال الحلوي
ــل  ــن قب ــعرية م ــد ش ــاء قصائ ــع إلق م

الحضــور.
احتفال في قامشلو

ــلو  ــرأة- قامش ــة الم ــت منظم وقام
ــدة )يكيتــي( بتنظيــم  الوحـ لحــزب 
بالمدينــة،  مكتبــه  فــي  احتفاليــة 
رفيقــات  مــن  مجموعــة  حضرتــه 

ورفــاق ووفــد مــن قيــادة الحــزب، 
ســري  منظمــة  رفيقــات  وبعــض 
قامشــلو. فــي  المتواجديــن  كانيــة 

صمــت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 
علــى أرواح الشــهداء، تُلــي البيــان 
القياديــة  الهيئــة  بــه  هنــأت  الــذي 
مــت ســهام  ــم قدَّ ــي عيدهــا، ث ــرأة ف الم
عمــوكا عضــوة دائــرة قامشــلو وتربــه 
ــاملة  ــة وش م يّ ــة ق ــزب كلم ــبي للح س
ــن  ــت ع ــث تحدث ــبة، حي ــن المناس ع
الكرديــة وعــن دور  المــرأة  نضــال 
ــرورة  ــن ض ــزب، وع ــي الح ــرأة ف الم
صياغــة دســتور عصــري يضمــن 
حقــوق المــرأة في ســوريا المســتقبل، 
المواضيــع  بعــض  إلــى  وأشــارت 
ــوة  ــا بالدع ــت كلمته ــية، وأنه السياس
ــردي  ــى ضــرورة وحــدة الصــف الك إل
فــي ســوريا وتشــكيل مرجعيــة تمثــل 
إرادة الشــعب الكــردي فــي ســوريا.

المنظمــة  مــن  وفــٌد  زار  وقــد 
عضــوات فــي منظمــة المــرأة للحزب 
الديمقراطــي التقدمــي الكــردي فــي 
ــة  ــي وباق ــنَّ التهان ــّدم له ــوريا، وق س
وورد، وتمنــى تطويــر العاقــات بيــن 

منظمتــي الحزبيــن.
ــوف  ــي صف ــات ف ــا زار مقات كم
ــد(،  ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
وقــّدم لهــنَّ باقــة وورد وبطاقــة تهنئة، 
األمــن  فــي حفــظ  لدورهــّن  تقديــراً 
المنطقــة،  عــن  والدفــاع  والســام 
ــي  ــد( للمض ــادة )قس ــد قي ــد الوف وناش
الحــوار  تفعيــل  فــي  واالســتمرار 

الشــامل. الكــردي  الكــردي – 

اإلعامــي-  المكتــب  نعــى 
ــدة )يكيتــي(  عفريــن لحــزب الوحـ
منــان  عبــدو  المناضــل  رفيقــه 
ــي  ــن أهال ــيار( م ــو ش ــى )أب مصطف
قريــة »مشاِله/مشــعلة« –- ناحيــة 
بتاريــخ  توفــى  الــذي  شرّا/شــرّان، 
2022/3/2م فــي مشــفى عثمــان بحــي 
ــز  ــٍر ناه ــن عم ــب، ع ــرفية- حل األش

عــد اإلصابــة بفيــروس  /78/ســنة، بَ
كورونــا. 

وذكــر أن الراحــل انتســب إلــى 
1973م،  عــام  الحــزب  صفــوف 
بمبادئــه إلــى آخــر  وبقــي ملتزمــاً 
يــوٍم مــن حياتــه، مدافعــاً عــن قضيــة 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــردي العادل ــعبه الك ش
ــه  ــع رفاق ــة م ــات طيب ــاً بعاق متمتع

ــاً فــي عملــه ضمــن  ومعارفــه، ومتفاني
الفــرات-  لســد  العامــة  المؤسســة 
ــة والشــركة العامــة الســتصاح  الطبق

األراضــي- حلــب.

أســرته  مــع  الراحــل  هجــر 
العــدوان  ــان  إبّ مــن عفريــن  قســراً 
ــه  ــة »آقئبي ــي قري ــكن ف ــا، فس عليه
- Aqûbê« - جبــل ليلون/شــيروا، 
اليــوم  ع جثمانــه عصــر ذات  وُشــيِّ
قريــة  مقبــرة  فــي  الثــرى  ووري 

شــيروا. »الزيــارة«- 
ــه  ــارّة لرفاق ــا الح ــّدم بتعازين نتق
ــد. ــان الخل ــه جن ــن ل ــه، متمني وذوي

رحيل المناضل عبدو مصطفى

وفد من »مسد« في مكتب »الوحـدة« بكوباني
وفــٌد  زار  2022/4/18م،  فــي 
الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  مــن 

ــي  ــي( ف ــدة )يكيت ــزب الوح ــب ح مكت
ــر  ــن آخ ــث ع ــي، و دار الحدي كوبان

ــة  ــي المنطق المســتجدات السياســية ف
و عــن تفعيــل دور األحــزاب.
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منطقة عفرين سلٌة غذائية من سالل سوريا

يقــع جبــل الكورد/منطقــة عفريــن 
للخارطــة  الغربــي  الشــمال  فــي 
ــة  ــى الدول ــت إل الســورية، حيــث ُضمَّ
العالميــة  الحــرب  بعــد  الســورية 
األولــى وانهيــار الدولــة العثمانيــة، 
ــع  ــورد م ــا الك ــر أهله ــط مصي وارتب
الســوري،  الشــعب  مكونــات  بقيــة 
ــا. ــع بعــض بحلوهــا ومرّه ليعيشــوا م
الدولــة  احصائيــات  وفــق 
ــاحة  ــغ مس ــام 2004م تبل ــورية لع الس
منطقــة عفريــن /202775/ هكتــار- 
ــدات فــي  مــا عــدا مســاحات قــرى وبل
جبــل الكــورد متبوعــة إداريــاً إلــى 
ــا  ــزاز، منه ــل وأع ــمعان ونب ــل س جب
قابلــة  أراضــي  هكتــار   /127000/
 /118648/ منهــا  البعــل  للزراعــة، 
هكتــار، أغلبهــا جبليــة ذات انحدارات 
أمــا  بالزيتــون،  مزروعــة  قليلــة، 
 /8352/ فتبلــغ  المــروي  مســاحة 

ــكل  ــقايتها بش ــم س ــث يت ــاراً، حي هكت
ومــن  عفريــن  نهــر  مــن  أساســي 
ــة. ــرة بالمنطق ــرى متوف ــادر أخ مص
ــدى  ــام األول ل ــل الزراعــة المق تمث
ــي تغــذي األســواق  ــة والت أهــل المنطق
عــن  الســورية  للمــدن  المحليــة 
طريــق مدينة حلب، وبشــكٍل رئيســي 
أشــجار الزيتــون التــي تبلــغ أعدادهــا 
أكثــر مــن /15/ مليــون شــجرة مثمــرة 
الزيتــون  زيــت  انتــاج  بمتوســط 
ــن،  ــف ط ــى /40/ أل ــل إل ــنوي يص س
باإلضافــة إلــى الزيتــون االخضــر، 
وهنــاك أشــجار مثمــرة مهمــة أخــرى، 
ــان التــي يبلــغ تعدادهــا  أّولهــا الرّم
/721/ ألــف شــجرة بإنتــاج ســنوي 
ــة  /14500/ طــن وفــق احصائيــة الدول

لعــام 2011م.
ــرى  ــرة األخ ــجار المثم ــن األش وم
والســفرجل،  والمشــمش  التفــاح 
ــر  ــاذاة نه ــا بمح ــز زراعته ــي تترك الت
ــة،  ــهل جوم ــي س ــةً ف ــن، خاص عفري
وشــجيرة  ــوز،  والل الجــوز  وكذلــك 
الكرمــة التــي تعتبــر مصــدر أساســي 

ــورق العنــب. ل
منتشــرة  مميــزة  وهنــاك شــجرة 
ــاً  ــر مصــدراً مهم ــة وتعتب ــي المنطق ف
ــي، أال  ــخ الحلب ــب وللمطب ــوق حل لس

ــّماق.  ــجرة الس ــي ش وه
أيضــاً  المنطقــة  فــي  وتنتشــر 
وصــل  حيــث  الحبــوب،  زراعــة 
طــن   /30625/ إلــى  القمــح  انتــاج 
الســورية  الدولــة  إحصائيــة  وفــق 
ــدر  ــس المص ــق نف ــام 2000م، ووف لع
طــن   /1080/ القطــن  انتــاج  كان 
والشــوندر الســكري /55355/ طــن 
ــي  ــن، وه ــف /294/ ط ــغ المجف والتب
ــاً  ــدر دخ ــت ت ــة كان ــل مهم محاصي
مهمــا للدولــة وتســاهم فــي األمــن 
اد الشــمس  ــد. وكذلــك عبّ لبل الغذائــي ل
التــي كان لهــا ســوقاً أســبوعياً خاصــاً 
باإلضافــة  جنديــرس.  بلــدة  فــي 
إلــى الخضــار الصيفيــة والفليفلــة 
ــوم  ــل والث ــر والبص ــر األخض والزعت
كانــت  التــي  والبطيــخ  والجبــس 
إلــى ســوق  المنطقــة  مــن  تُشــحن 

الســورية. المــدن  حلــب وباقــي 
ــريع  ــرد الس ــذا الس ــال ه ــن خ م
يتبيــن لنــا مــدى أهميــة محاصيــل 
منطقــة عفريــن الزراعيــة للداخــل 
االحتــال  بعــد  ولكــن  الســوري؛ 
2018م،  آذار  فــي  لهــا  التركــي 
ــن 200  ــر م ــري ألكث ــر القس والتهجي
ــف مــن أهاليهــا، تراجعــت الخدمــة  أل
ــع  ــاج وانقط ــور االنت ــة وتده الزراعي

إالّ  الســوري،  الداخــل  إلــى  شــحنه 
طــرق  عبــر  منــه  القليــل  الجــزء 
اإلبــادة  عــن  ناهيــك  التهريــب، 
الميليشــيات  قبــل  مــن  المتعمــدة 
ــي،  ــاء النبات ــة والغط ــة للبيئ المرتزق
المثمــرة  األشــجار  قطــع  مــن 
الطبيعيــة  الحراجيــة  والغابــات 
فــي  النيــران  وإضــرام  والصناعيــة 
ســرقة  إلــى  باإلضافــة  بعضهــا، 
المحاصيــل والعبــث بهــا، خاصــةً 
زيــت الزيتــون، حيــث يتــم شــراؤه 
الفريــق  مــن  متدنيــة  بأســعار 
نقــل إلــى األســواق التركيــة  التركــي ويُ

لخارجيــة. وا
شــجرة  علــى  االعتــداء  إّن 
ــن  ــر م ــم قطــع أكث ــث ت ــون، حي الزيت
عــدُّ جانبــاً أساســياً  مليــون منهــا، يُ
ــة ضــد  ــال العدائي ــن سياســة االحت م
ــجرة  ــذه الش ــا، ألن ه ــن وأهاليه عفري
تعتبــر رمــزاً لثقافــة وهويــة المنطقــة.
فابــد مــن مناشــدة المنظمــات 
الدوليــة  والهيئــات  الحقوقيــة 
بحمايــة  المهتمــة  والمؤسســات 
البيئــة، بضــرورة التدخــل العاجــل 
لوقــف التعديــات واألضرار الجســيمة 
عفريــن  منطقــة  ثــروات  بحــق 

وطبيعتهــا. الزراعيــة 

المهندس الزراعي حنيف رشيد

»اللجنة الوزارية جلامعة الدول العربية« تستنكر التغيري الدميوغرايف يف املناطق السورية الواقعة حتت السيطرة الرتكية

الــدورة  أعمــال  هامــش  علــى 
جامعــة  لمجلــس   )157( العاديــة 
المســتوى  علــى  العربيــة  الــدول 
2022م،  آذار   9 بتاريــخ  ــوزاري  ال
وزاريــة  لجــان  ثاثــة  عقــدت 
المعنيــة   -1( هــي  اجتماعاتهــا، 
ــران  ــع إي ــة م ــة تطــورات األزم بمتابع

فــي  لتدخاتهــا  التصــدي  وســبل 
ــة،  ــدول العربي ــة لل ــؤون الداخلي الش
تداخــات  بمتابعــة  المعنيــة   -2
ــدول  ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــا ف تركي
بالتحــرك  المكلفــة   -3 العربيــة، 
اإلجــراءات  لمواجهــة  الدولــي 
فــي  القانونيــة  غيــر  اإلســرائيلية 

المحتلــة(. القــدس 
ــاً، أدانــت فيه  األولــى أصــدرت بيان
ــي  ــة ف ــات اإليراني ــتمرار التدخ »اس
ــة«،  ــدول العربي ــة لل الشــؤون الداخلي
»التصريحــات  واســتنكرت 
قبــل  مــن  المســتمرة  االســتفزازية 
المســؤولين اإليرانييــن ضــد الــدول 
قلقهــا  عــن  وأعربــت  العربيــة«، 
ــن  ــران م ــه إي ــوم ب ــا تق ــغ إزاء »م البال
ــدول  ــي ال ــي ف ــي وطائف ــج مذهب تأجي
أهميــة  علــى  وأكــدت  العربيــة«؛ 
ــازة  ــع حي ــة لمن ــود الرامي ــم الجه دع
ونــددت  النــووي،  الســاح  إيــران 
فــي  التدخــل اإليرانــي  »باســتمرار 
ــك  ــه ذل ــا يحمل ــورية وم ــة الس األزم
مــن تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل 

ســوريا وســيادتها وأمنهــا واســتقرارها 
وســامتها  الوطنيــة  ووحدتهــا 

اإلقليميــة«.
»قلقهــا  عــن  أعربــت  والثانيــة 
العســكري  الوجــود  اســتمرار  مــن 
مــن  عــدد  أراضــي  علــي  التركــي 
ــة  ــات التركي ــة والتدخ ــدول العربي ال
العربيــة،  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
الُمتكــررة  التركيــة  واالنتهــاكات 
ــة  ــن ذات الصل ــس األم ــرارات مجل لق
ــا«. ــى ليبي بفــرض حظــر الســاح عل
شــرعية  عــدم  علــى  وأكــدت 
ــن  ــي كل م ــة ف ــوات التركي ــد الق تواج
وشــددت  وســوريا،  وليبيــا  العــراق 
ــا  ــا لقواته ــى ضــرورة ســحب تركي عل

ــد  ــوري دون قي ــكل ف 11 بش
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َقدُر شعٍب أم مصاحُل دول؟ ُمفارقاٌت بعصر العوملة!

كل  دون  الكــرد  يطــارد  ســؤال 
البشــرية  والمجتمعــات  األعــراق 
ومــن الُمحــال! للباحــث بتاريخهــم 
أن ال يُصــاب باالمتعــاض واإلحبــاط، 
عمــا يكتشــفه مــا لحــق بهــم مــن 
ــع  ــانية م ــاة إنس ــة ومعان ــم قومي مظال
مفارقــات تُنِســُف كل أحــكام القوانيــن 
ــوق  ــة بحق ــة الُمناط ــق الدولي والمواثي

اإلنســان.
أثنيــن وعشــرين  يملــك  شــعب 
ــاً فــي األمــم المتحــدة منــذ قــرن،  صوت
ــكانها  ــداد س ــن تع ــم يك ــا دوٌل ل بينه
حيــن انضمامهــا يتجــاوز مائتيــن 
كالكويــت  نســمة،  أالف  وعشــرة 
علــى ســبيل المثــال، بينمــا الكــرد 
الذيــن يقتــرب تعدادهــم مــن خمســين 
مكرهيــن  موزعيــن  نســمة  مليــون 
ــي  ــرن الثان ــي الق ــة دول ف ــى أربع عل
ال  يأويهــم،  وطــن  ال  والعشــرين، 
ــكل  ــات ل ــٍن ب ــة، بزم ــوق وال هوي حق
وســيلة نقــل ومزرعــة بقــر، ســجل 
ضــد  ضمــان  ومؤسســات  ورقــم، 
ــا  ــا كل م ــداءات، فيم ــوادث واالعت الح
يتعلــق بالكــرد مــن معلومــات فــي 
ــن  ــر التكّه ــم عب ــة يت ــر العولم عص
ــة تقيهــم كيــد  والتخميــن، وال مــن َمظلّ

المتربصيــن.
للتدميــر،  أهدافــاً  كياناتهــم 
ومســاهماتهم الحضاريــة مشــاريع 
ــي  ــم! ف ــا لغته ــف، أم ــويه وتحري تش
ــم  ــدرات يت ــا مخ ــم كأنه ــر حكامه نظ
ــا  ــدث به ــن يتح ــال م ــا، واعتق منعه
عرفيــة،  أحــكاٍم  بموجــب  أحيانــاً، 
الطــوارئ  قانــون  إلــى  اســتناداً 
ــه  ــاء مبررات ــم انتف ــه رغ ــول ب المعم

منــذ عقــود.
ــر  ــت مضّط ــا! فأن ــون كرديً أن تك
ــدارس  ــاق بم ــك وااللتح ــيان لغت لنس
ــم  ــم تاريخه تَعلُّ ــك، ل ــي حقوق مغتصب

مــع  أبيــت؛  أم  شــئت  وثقافاتهــم، 
الحــذر مــن مغبــة الخــوض بنقاشــات 
القوميــة  وقضيتهــم  الكــرد  عــن 
ــدأ  ــة الكــردي! تب ــا وصدم ــة؛ أم العادل
الحصــول  وحيــن  شــبابه  بريعــان 
ــخصية،  ــٍف بالش ــة تعري ــى بطاق عل
القوميــة،  ال تمــت بصلــة لجــذوره 
ــاً لإلصابــة  قــد تصــل بالبعــض أحيان
كيــف  الشــخصية،  انفصــام  بــداء 
بطاقــة  يحمــل  أخــاً  يــرى  ال وهــو 
ــراء  ــة حم ــل بطاق ــر يحم ــة وآخ وطني
ــاء،  ــن العن ــة م ــدأ رحل ــب(، لتب )أجان
النفســية،  والخلجــات  الهواجــس 
ومــا  والمنطــق،  العقــل  محــاكاة 
ــاء،  ــات وأعب ــن تبع ــا م ــب عليه يترت
ــن  ــن أن يــدرك حجمهــا إالّ م ال يمك
ــذا  ــب! فه ــذا وحس ــس ه ــا، لي ــّر به م
ــي،  ــردي إيران ــي، وذاك ك ــردي عرب ك
وآخــر كــردي تركــي، أمــا الطامــة 
أفــراد  بعــض  يكــون  أن  الكبــرى 
ــض  ــن والبع ــدة مواطني ــرة الواح األس
مــن  محروميــن  )أجانــب(  اآلخــر 
ــم  ــم أنه ــة، رغ ــوق المواطن ــة حق كاف
التاريخيــة  أراضيهــم  علــى  ــَدوا  ُوِل
بدولــة ممنــوع عليهــم حتــى النــوم 

علــى حســابهم بفنادقهــا.
ــدة  ــماء ع ــة أس ــة كردي ــكل قري ل
بســبب سياســات التعريــب والفرســنة 
والتتريــك التــي تمارســها األنظمــة 
الغاصبــة لكردســتان، علــى الرغــم 
الجوهريــة  الخافــات  عديــد  مــن 
ــى  ــة عل ــا متفاهم ــا، إال أنه ــا بينه فيم
ــٍة منهــا  محاربــة الكــرد، ولــكل دول
ــانية  ــا إنس ــا ال ــاتها وإجراءاته سياس
المتوافقــة  أو  المتناقضــة  المقيتــة 

ــاورة. ــة المج ــع الدول ــاً م أحيان
ــوفينية  ــراءات ش ــوريا! اج ــي س فف
إال  ادراجهــا  يمكــن  ال  اســتثنائية 
أنهــا تدابيــر اســتباقية ألي تطــور 
ــاء  ــوم اإلحص ــل، كمرس ــردي محتم ك
بمحافظــة  الجائــر  االســتثنائي 
الحســكة/الجزيرة والحــزام العربــي 
العنصــري الســيء الصيــت وحرمــان 
االنتســاب  مــن  الكــردي  الشــباب 
تبــوء  أو  العســكرية  للكليــات 
ــات  ــش وبالحكوم ــي الجي ــب ف مناص

الوطنيــة.
حيــث  الطورانيــة  تركيــا  وفــي 
العســكرية  والحمــات  القواعــد 
عــن  ناهيــك  حدودهــا،  خــارج 
وعمليــات  واالحتــال  الغــزو 
ــر  ــرد، والتغيي ــري للك ــر القس التهجي
مناطقهــم  فــي  الديموغرافــي 
التاريخيــة؛ وبالعــراق أنفــال وأســلحة 
وســبي  نخاســة  أســواق  كيماويــة، 
ــن آالف  ــات ودف نســوة واغتصــاب فتي
الكــرد أحيــاء بالصحــراء؛ أمــا فــي 
ــدد  ــغ ع ــي! بل ــات هللا والمال ــران آي إي
المعارضيــن  الكــرد  الضحايــا مــن 
ــدام  ــة إع ــران 450 حال ــات طه لسياس
شــنقاً حتــى المــوت بعــام 2020 وحده.
قيــام  الكبــرى!  المفارقــة  أمــا 
تركيــا العضــوة فــي حلــف الناتــو، 
علــى  لاســتحواذ،  تســعى  والتــي 
عضويــة االتحــاد األوربــي، بتحالفها 
مــع مجموعــات تكفيريــة ُمســلّحة، 
كرديــة  مناطــق  ثــاث  باحتــال 
والتــي  الســوري،  الشــمال  فــي 
وانفتاحــاً  تحــرراً  األكثــر  تعتبــر 
أن  رغــم  المختلــف،  اآلخــر  علــى 
قتــال  فــي  للغــرب  حلفــاء  الكــرد 
وقّدمــوا  اإلرهابيــة،  التنظيمــات 
فــي  والمعاقيــن  الضحايــا  آالف 
االرهابــي  داعــش  تنظيــم  محاربــة 
المزعومــة  دولتــه  علــى  والقضــاء 
المقدمــة  وفــي  ــم  العال عــن  نيابــة 

األوربــي. الغــرب 
المرتكبــة  ــم  الجرائ غالبيــة 
ــة  ــن جريم ــدرج ضم ــرد تن ــد الك ض
ــة  ــادة الجماعي ــي واإلب ــر العرق التطهي
أن  األغــرب!  أمــا  )الجينوســايد(، 
ــم علــى مــرأى  تُرتَكــب كل تلــك الجرائ
ومســمع المجتمــع الدولــي، دون أن 
بعــض  باســتثناء  ســاكناً؛  يحــرك 
ــة  ــدات الخجول ــات والمناش التصريح
ــوق اإلنســان، وبمــا  ــق بحق فيمــا يتعل
تقتضيهــا مصالــح بعــض الــدول.

ــى  ــع عل ــا وق ــول! م ــل الق ــن ناف م
ــم، تبعــات سياســات  الكــرد مــن مظال
ــة  ــى خلفي ــتعماري وعل ــرب االس الغ
التــي  بيكــو   - ســايكس  اتفاقيــة 
بيــن كل مــن فرنســا  ــم توقيعهــا  ت

بالحــرب  المنتصرتيــن  وبريطانيــا 
ــدة  ــم معاه ــن ث ــى، وم ــة األول العالمي

والمشــؤومة. المشــهورة  ــوزان  ل
لافتخــار  يدعــو  مــا  أمــا 
ــم،  ــروب والهزائ ــم الح ــاؤل! رغ والتف
تجاهــل  ومــع  ــم،  والمظال المآســي 
الكــرد،  لحقــوق  الدولــي  المجتمــع 
يســتعيدون  مــا  ســرعان  أنهــم!  إالّ 
قواهــم ومتابعــة نضالهــم بعــد كل 
الفينيــق،  كطائــر  ودمــار  انكســار 
ــة،  ــة القديم ــاطير اليوناني ــق األس وف
الــذي يســتعيد حياتــه مــن رمــاده، 
وهــو أكثــر إصــراراً علــى مواجهــة 

الحيــاة. تحديــات 
* مقدمــة أطروحتــي بتصــرف، 
بالقانــون  الماجســتير  لشــهادة 
الدولــي لحقــوق اإلنســان مــن جامعــة 
)Essex University( البريطانيــة 
بعنــوان »الكــرد شــعب عريــق - ال 

وطــن وال هويــة«.

لينا آل شيخو*

شــرط...« أو 
مســاس  »أي  واســتنكرت 
ــض  ــي بع ــة ف ــة الديموغرافي بالتركيب
تحــت  الواقعــة  العربيــة  المناطــق 
ــى غــرار  ــة عل ــوات التركي ســيطرة الق
ــاكات  ــوريا، واالنته ــرق س ــمال ش ش
الــدول  بعــض  لســيادة  المســتمرة 

العربيــة«.
التركيــة  الحكومــة  دعــت  كمــا 
ــن  ــكل م ــة ل ــوق المائي ــرام الحق باحت
إقامــة  ووقــف  وســوريا،  العــراق 
الســدود علــى منابــع نهــري دجلــة 
علــى  ســلباً  يؤثــر  ممــا  والفــرات، 
ــن، فضــاً  ــة للدولتي الحصــص المائي
ــات  ــك الممارس ــه تل ــبب في ــا تتس عم
واقتصاديــة  بيئيــة  أضــرار  مــن 

الدولتيــن. كا  علــى  جســيمة 
أمــا اللجنــة الثالثــة أكــدت فــي 
هــي  الشــرقية  القــدس  أن  بيانهــا 
الفلســطينية،  الدولــة  عاصمــة 
أي محاولــة  وشــددت علــى رفــض 
بالســيادة  الحــق  مــن  لانتقــاص 
إجــراءات  وأي  عليهــا  الفلســطينية 
القانونيــة  المكانــة  تمــس  أحاديــة 

للقــدس.

اللجنة الوزارية  ... تتمة
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الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
عفريــن  منطقــة  الحتــال  الرابعــة 
ــة الســورية، مــن قبــل الجيــش  الُكردي
الراديكاليــة  والميليشــيات  التركــي 
ــن  ــر م ــن عش ــي الثام ــة، ف المتطرف
الخطيــرة  وتداعياتــه  2018م،  آذار 
ــرد األصلييــن، من  ـ ُك علــى الســّكان ال
تهجيــر قســري وبــث الذعــر والخوف 
ممتلكاتهم…الــخ،  علــى  والســطو 
التغييــر  سياســة  انتهــاج  عبــر 
كونــه  جانــب  إلــى  الديمغرافــي، 
يشــكل انتهــاكاً لســيادة دولــة مجــاورة 
إلــى  اســتناداً  ســيادة  ذات  مســتقلة 
األمــم  ميثــاق  مــن  الثانيــة  المــادة 

1945م. لعــام  المتحــدة 
الــدور  عــن  التحــدث  علينــا 
ــة التركيــة فــي الحــرب  باشــر للدول الُم
ُكلــي لجهــات  الســورية ودعمهــا ال
ســورية  راديكاليــة  وشــخصيات 
ــر  ــال أكث ــوج باحت ــذي تُ ــة، ال وأجنبي
مــن عشــرين بالمئــة مــن مســاحة 
ســوريا! إذ تعــود إلــى األذهــان ماهيــة 
األســباب والمقاصــد التــي دفعتهــا 
مــن  واســعة  أجــزاء  احتــال  إلــى 
ــّكانها  ــاب س ــوري وإره ــمال الس الش
مــن خــال فــرض إرادتهــا العســكرية 
ــل  ــم هائ ــى َك ــتند إل ــي تس ــة الت األمني
نتيــن لــدى  مــن العــداوة والكراهيــة الدفِ
ُحــكام الدولــة ذوو العقليــة القومجية- 

الطورانيــة! 
واحتــال  غــزو  عمليــة  إّن 
أخــرى  دولــة  ألراضــي  مــا  دولــة 
ــاك  ــدة وانته ــم المتح ــي األم ــو ف عض
ســيادتها القانونيــة والسياســية مــع 
االســتمرار فــي طابعهــا العدوانــي، 
تشــكل ُمخالفــة جســيمة للمواثيــق 
مــا  فوفــق  الدوليــة،  واالتفاقيــات 

ــه المــادة /42/ مــن الئحــة  تنــص علي
الهــاي لعــام 1907م »تعتبــر أرض 
الدولــة محتلــة حيــن تكــون تحــت 
ــدو، وال  ــش الع ــة لجي ــلطة الفعلي الس
األراضــي  ســوى  االحتــال  يشــمل 
ــذه  ــا ه ــارس فيه ــن أن تم ــي يمك الت

قيامهــا«. بعــد  الســلطة 
ــة المشــتركة  وتنــص المــادة الثاني
ــام  ــة لع ــف األربع ــات جني ــن اتفاقي م
االتفاقيــات  هــذه  أن  علــى   1949
ــم احتالهــا  تســري علــى أي أرض يت
ــا  ــة، كم ــة دولي ــات عدائي ــاء عملي أثن
ــي ال  ــاالت الت ــي الح ــاً ف ــري أيض تس
ــا  ــة م ــال أرض دول ــا احت ــه فيه يواج

ــلحة. ــة مس أي مقاوم
نظــم بموجــب ميثاق  أي احتــال يُ
المتحــدة وقانــون مســوغات  األمــم 
الحــرب، فعندمــا ترقــى حالــة مــا 
ــال،  ــتوى االحت ــى مس ــع إل ــي الواق ف
يصبــح قانــون دولــة االحتــال واجــب 
التطبيــق علــى األراضــي المحتلــة 
الدولــي  القانــون  مــع  بالتوافــق 
باألراضــي  الصلــة  ذات  اإلنســاني 

المحتلــة.
هنــاك ســيطرة فعلية لقــوات تركيا 
العســكرية على أراٍض ســورية، منها 
عفريــن، فهــي ملزمــة بتطبيــق قانون 
ــة  ــه اللجن ــا اقترحت ــال، وهــذا م االحت
ــة  ــف الرابع ــة جني ــي اتفاقي ــة ف الدولي
ــون  ــرض القان ــث يف عــام 1949م، حي
الدولــي اإلنســاني مبــادئ تحكــم دولــة 
فواجبــات  اتباعهــا؛  فــي  االحتــال 
ضمــن  ُمدرجــة  االحتــال  ســلطة 
ــات  ــام 1907 واتفاقي ــاي لع ــة اله الئح
جنيــف األربعــة وفــي البروتوكــول 
جنيــف  التفاقيــات  األول  اإلضافــي 
1977م والقانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي؛ مــن هنــا يفتــرض علــى 
ــزام  ــي االلت ــال الترك ــلطات االحت س
ــا: ــل به ــة للعم ــة ملزم ــد قانوني بقواع
ســيادة  المحتــل  يكتســب  ال   •

األرض. علــى 
• االحتــال ليــس إال حالــة مؤقتة، 

تنحصــر فــي حــدود فتــرة ما.
• يجــب علــى ســلطة االحتــال 
ــي األرض  ــذة ف ــن الناف ــرام القواني احت

ــًدا ألمنها  ــم تشــكل تهدي ــة مــا ل المحتل
ــا لتطبيــق القانــون الدولــي  أو عائقً

ــال. لاحت
المحتلــة  القــوة  علــى  يجــب   •
وضمــان  الســتعادة  تدابيــر  اتخــاذ 
بقــدر  العامــة  والســامة  النظــام 

اإلمــكان.
المحتلــة  القــوة  علــى  يجــب   •
ــة  ــائل المتاح ــع الوس ــتخدام جمي باس
ــة  ــر النظاف ــة معايي ــان كفاي ــا ضم له
الصحيــة والصحــة العامــة باإلضافــة 
إلــى اإلمــداد بالغــذاء والرعايــة الطبية 
ــال. ــت االحت ــن تح ــكان الواقعي للس

• ال يجــوز إجبــار الســكان فــي 
الخدمــة  علــى  المحتلــة  المنطقــة 
بالقــوات المســلحة لســلطة االحتــال.
النقــل  عمليــات  تحظــر   •
الجماعيــة أو الفرديــة للســكان مــن 

داخلهــا. أو  المحتلــة  األرض 
• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.
الممتلــكات  • تحظــر مصــادرة 

المحتــل. الخاصــة بواســطة 
الممتلــكات  تدميــر  يحظــر   •

فيــة. لثقا ا
لموظفــي  الســماح  يجــب   •
الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر بتنفيــذ أنشــطتها 

نية.  اإلنســا
الحقــوق  بخصــوص  أمــا 
الممنوحــة لســلطة االحتــال فيمــا 
والمــوارد  بالممتلــكات  يتعلــق 
ــا  ــة: ف ــي األرض المحتل ــة ف الطبيعي
يجــوز للمحتــل مصــادرة الممتلــكات 
فــي  موجــود  هــو  ممــا  الخاصــة 

المحتلــة. األراضــي 
كمــا ال يجــوز أن تســتحوذ ســلطة 
ــة  ــكات العام ــى الممتل ــال عل االحت
ــة نظــراً  ــي األرض المحتل ــة ف المنقول
ــرة  ــكات لفت ــر هــذه الممتل ــا تدي لكونه

ــة. مؤقت
االحتــال  ينتهــي  وحيــث 
ــوة المحتلة مــن األرض  بانســحاب الق
ــا، إال أن  ــى الخــروج منه ــا إل أو دفعه
ال  أجنبيــة  قــوات  وجــود  اســتمرار 
يعنــي بالضــرورة اســتمرار االحتــال 

مــع تطبيــق قانــون دولتهــا. 
االحتــال  إّن  القــول  يمكننــا 
التركــي لمناطــق فــي شــمالي ســوريا 
سياســية  ظاهــرة  منهــا  والكرديــة 
ــة،  ــة القانوني ــدة للصف ــكرية فاق وعس
ــم بواجباتهــا والتزاماتها  ــم تق ــا ل فتركي
عــاوةً  احتــال،  كدولــة  القانونيــة 
علــى أنهــا تُغــذي ســلوك اإلرهــاب 
نــف العســكري الُمنظــم بالقــوة  والعُ
بهــدف االســتياء علــى جــزء جغرافي 
ــي  ــرى وبســط نفوذهــا الفعل ــة أُخ لدول
ــه، إذ  ــى خيرات ــتياء عل ــاً واالس غصب
تســلب ثرواتــه وتُهيــن كرامــة شــعوبه 
ــا  ــا وممتلكاته ــدم تُراثه ــرق وته وتس
الثقافيــة والحضاريــة بشــكٍل مخالــف 
الدوليــة،  والمواثيــق  للقوانيــن 
التركــي  الغــزو  أّن  إلــى  باإلضافــة 
ــر  ــي تعتب ــدوان الت ــة الع ــل صف يحم
ــه وفــق نظــام  ــة بحــد ذات جريمــة دولي

رومــا األساســي.
باإلشــارة إلــى المــادة 42 التفاقيــة 
الهــاي المذكــورة أعــاه، إضافــةً إلــى 
ــُكل الُمحتل  تغييــر هويــة الجــزء أو ال
)عفريــن، ســري كانيه/تــل أبيــض، 
كــري ســبي/تل أبيــض( مــن قبــل 
ــة  ــية واقتصادي ــباب سياس ــا ألس تركي
أمنهــا  تهديــد  بحجــة  وأمنيــة، 
ــرد  الوطنــي والقومــي مــن قبــل الُك
علــى  قدرتهــا  عــدم  مــع  وقواتهــا، 
إثبــات ذلــك خــال الســنوات الخمــس 
ــاً،  )2013-2018م( إلدارة المناطــق ذاتي
ــى أي  ــي إل ــود الترك ــتند الوج ــا يس ف

ــة. ــس قانوني أس
أمــا اإلرهــاب كظاهــرة ُعنفيــة، 
ــة  ــة الُمحتل ــر الدول ــها عناص تُمارس
بشــكٍل ُمباشــر مــن خــال قواتهــا 
العســكرية واالســتخباراتية الفعليــة 
متطرفــة  مســلّحة  وميليشــيات 
ــث  ــة وتب ــق الُمحتل ــي المناط ــك ف تفت
الخــوف والذعــر واإلرهــاب فــي نفوس 
الســكان المحلييــن خدمــةً ألجنداتهــا.
الفعلــي  الدخــول  جــاء  لقــد 
ــة  ــي الدول ــى أراض ــة إل ــة التركي للدول
فــي  بعضهــا  واحتــال  الســورية 
الشــمال والشــمال الغربــي فــي أوقات 

وصفقــات  مختلفــة 

صاح كرداغي
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إقليمــي  تواطــؤ  عبــر  ُمختلفــة، 
ــة  ــابات تاريخي ــة حس ــي لتصفي ودول
ــراع  ــن الص ــزء م ــية، كج وجيوسياس
ــة  ــي المنطق ــتراتيجيات ف ــذ اس وتنفي
ــية  ــة السياس ــة الخريط ــادة هيكل وإع

ألجنداتهــا. تبعــاً 
تبايــن  هنــا  أكثــر  يهمنــا  مــا 
غــزو  فــي  التركيــة  الدولــة  دور 
الســورية،  المناطــق  واحتــال 
ــة  ــة اإلرهابي ــتها األمني ــم سياس واأله
ــق  ــي المناط ــة ف تبع ــتيطانية الُم االس
بقصــد  احتلتهــا  التــي  الُكرديــة 
ُســكانية  ال التركيبــة  فــي  التغييــر 
ــري  ــورداغ، رأس العين/س »عفرين/ُك
ســبي«  أبيض/كــري  وتــل  كانيــة، 
اللــدود  التاريخــي  العــدو  كونهــا 
ــة،  ــة العادل ــم القومي ــرد وقضيته لُك ل
وتطهيــر  حــرب  جرائــم  وارتــكاب 
ــزام  ــي وإل ــر ديموغراف ــي وتغيي عرق
تعليــم اللغــة التركيــة إلــى جانــب 
وأعــام  رمــوز  وفــرض  العربيــة 
ــع  ــة، م ــة الكردي ــاب اللغ ــا وغي تركي
العســكرية  قيــام مؤسســاتها  عــدم 
ــال،  ــة احت ــا كدول ــة بواجباته والمدني
للقوانيــن  واضحــة  مخالفــة  فــي 

الدوليــة. والمواثيــق  واالتفاقيــات 
اآلخــر  الشــنيع  الوجــه  أمــا 
ُممارســة  هــو  لاحتــال  كنتيجــة 
اإلرهــاب عبــر االســتخبارات وأدواتها 
الراديكاليــة  الميليشــيات  مــن 
الُمرتزقــة  والعصابــات  الُمتطرفــة 
وأيديهــا  عقولهــا  أطلقــت  التــي 
وأســلحتها فــي إرهــاب الســكان الُكرد 
األصلييــن، بعــد التســبب بالنــزوح 
القســري ألغلبيتهــم، ليعيشــوا فــي 
أخــرى  مــدن  وأطــراف  ُمخيمــات 
فــي ظــروف قاســية؛ ومــا أعمــال 
العنــف الغيــر المشــروعة وأفعــال 
ــرض  ــب وف ــف والتعذي ــل والخط القت
اإلتــاوات بحــق المدنييــن وتجاهــل 
العبــث  علــى  واإلقــدام  حقوقهــم، 
لممتلكاتهــم  الفظيــع  والتعفيــش 
الممتلــكات  وســرقة  وتخريــب 
المنطقــة،  فــي  والثقافيــة  التراثيــة 
ــب  ــة، وتخري ــة اإليزيدي ــا للطائف منه
ــرقة  ــزارات وس ــة والم ــع األثري المواق
البيئــة  وإبــادة  الدفينــة،  كنوزهــا 
والغابــات وقطــع أشــجار الزيتــون 

تحتيــة...  بنــى  وتدميــر  وغيرهــا، 
إال دليــل علــى النفســية البغيضــة 
مــا  لــكل  التاريخيــة  والكراهيــة 
ــم  ــم ودفعه ــرد، ومعاداته ــق بالُك يتعل

الديــار. وتــرك  للهجــرة 
الجنائــي  القانــون  عــرف  فقــد 
تلــك   « بأنــه  اإلرهــاب  الدولــي 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــال العنيف األفع
ــون  ــوف، ويك ــن الخ ــواء م ــق أج خل
موجهــاً إلــى أتبــاع دينيــة او سياســية 
ــد  تعّم ــتهداف ُم ــة وباس او ايديولوجي
ــم  وتجاهــل لســامة المدنييــن، ويت
اســتخدام منظمــات إرهابيــة مــن قبــل 
قوانينهــا  لفــرض  المحتلــة  الدولــة 

وتثبيــت مطالبهــا«.
حقيقــةً  إلــى  يوصلنــا  هــذا 
ــدور  ــأن ال ــا، ب ــب فيه ــاطعة الري س
الُكرديــة  المناطــق  فــي  التركــي 
ــن المناطــق  ــا م ــا غيره ــف عم مختل
مــن  وذلــك  األُخــرى،  الســورية 
ــاكات  ــع واالنته ــت الوقائ ــال تثبي خ
الجرميــة اليوميــة بحــق المدنييــن 
ــاء  ــى أرض اآلب ــن عل تبقي ــرد الّم الُك
حــق  ألبســط  نافيــة  ُم وال واألجــداد 
ــلوك  ــاع س ــوق اإلنســان، واتب ــن حق م
ــال  ــك األفع ــم... فتل ــي إلرهابه منهج
ــى الســلم  ــة تشــكل خطــراً عل اإلرهابي
ــا  ــي، كونه ــي والدول ــن المجتمع واألم
نتــاج أفــكار قومجيــة ودينيــة ُمتطرفة 
ــداث  ــيلةً إلح ــف وس ــن العن ــذ م تتخ

ــراد. التغييــر الُم
الوصــف  بــأن  القــول  يمكــن 
القانونــي الصحيــح لوجــود الدولــة 
مناطــق  فــي  الُمعتديــة  التركيــة 
عفريــن وأخواتهــا »دولــة احتــال 
نصــوص  تثبتــه  لمــا  وإرهــاب«. 
ــاق  ــم المتحــدة وميث ــاق األم ــواد ميث م
ــأن  ــا ب ــاي وغيره ــة اله ــا واتفاقي روم
ــة أُخرى  »اعتــداء ايــة دولــة علــى دول
ــال،  ــة احت ــي دول ــا ه ــزاء منه أو أج
ــام  ــا القي ــى عاتقه ــع عل ــم تق ــن ث وم
ــة  ــا القانوني ــؤولياتها والتزاماته بمس
تجــاه ســكان المنطقــة الُمحتلــة«.

اإلرهــاب كظاهــرة ليســت جديــدة، 
عليــه  متفــق  تعريــف  لــه  وليــس 
دوليــاً، إنمــا هنــاك توافــق عالمــي 
ــال  ــا أفع ــال بذاته ــار أفع ــى اعتب عل
ــة كاســتخدام العنــف ألغــراض  إرهابي
الطائــرات  خطــف  سياســية، 

البحريــة،  الســفن  واســتهداف 
أو  الكيميائيــة  األســلحة  اســتخدام 
ــاف  ــن، اختط ــد المدنيي ــة ض النووي
بينمــا  المدنييــن...  وقتــل  وســلب 
الدولــي  الجنائــي  القانــون  عّرفــه 
بأنــه »األفعــال العنيفــة التــي تهــدف 
الخــوف  مــن  أجــواء  خلــق  إلــى 
ــد  ــن، وق ــوب المدنيي ــى قل ــر إل والذع
ــة أو  ــاع قومي ــاً ضــد أتب ــون موجه يك
ــدف  ــة، أو ه ــية معين ــة أو سياس ديني
ــداً أو  ــتهدف متعم ــي، ويس أيديولوج

.« المدنييــن  ســامة  يتجاهــل 
ــخ  ــون أن تاري حيــث يؤكــد الباحث
ــى  ــود إل ــم ويع ــي قدي ــل اإلرهاب الفع
بــه  يرغــب  الــذي  اإلنســان  ثقافــة 
ــم  ــاس وتخويفه بالســيطرة وزجــر الن
المبتغــى  علــى  الحصــول  غيــة  بُ
المفاهيــم  مــع  يتعــارض  بشــكل 
االجتماعيــة الثابتــة، وأنــه العنــف 
الُمتعمــد الــذي تقــوم بــه جماعــات أو 
ــداف  ــي ضــد أه ــع سياس ــاء بداف عم
غيــر مقاتلــة، ويهــدف عــادةً للتأثيــر 

ــر. ــى الغي عل
األســباب  بــأن  البعــض  ويــرى 
ــاً  التــي تجعــل مــن شــخص مــا إرهابي
ــدم  ــو ع ــة ه ــا إرهابي ــة م أو مجموع
قدرتهــا علــى إحــداث تغييــر بوســائل 
مشــروعة »اقتصاديــة، االحتجــاج، 
والمناشــدة  المطالبــة،  االعتــراض، 
بإحــال تغييــر«، لذلــك يتوجهــون 
فــي إحــداث التغييــر إلــى وســائل 
حريــة،  )حجــز  مشــروعة  غيــر 
خطــف، ســلب ونهــب، عبــث فــي 
ــجار  ــع األش ــرق وقط ــكات، ح الُممتل

والغابات…الــخ(.
ــض  ــت بع ــد حارب ــاً، فق ــا حديث أم
حمــات  وشــنت  اإلرهــاب  الــدول 
وعســكرية  واقتصاديــة  إعاميــة 
الممكنــة،  الوســائل  بشــتى  عليــه 
وذلــك بهــدف القضــاء عليــه ومعاقبة 
ــدول  ــونه وال ــن يمارس ــر الذي العناص
خاصــةً  اإلرهــاب،  تدعــم  التــي 
عيــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001م  بُ
فــي أمريــكا والتــي نفذتهــا تنظيــم 

القاعــدة.
ــذي يطــرح نفســه، هــل  الســؤال ال
ــادرة  ــي تُحــارب اإلرهــاب ق ــدول الت ال
السياســية  إرادتهــا  فــرض  علــى 
التركيــة  الدولــة  علــى  الدوليــة 

قواتهــا  ســحب  علــى  وإرغامهــا 
ــورية  ــدود الس ــارج الح ــكرية خ العس
أربعــة  مــرور  فرغــم  الدوليــة، 
ــن  ــة عفري ــال منطق ــن احت ــوام م أع
الخطيــرة  ــم  والجرائ واالنتهــاكات 
ــم تُقــدم التقارير  التــي وقعــت فيهــا، ل
والحكومــات  الدوليــة  الحقوقيــة 
وحقــوق  بالديمقراطيــة  المعنيــة 
ــة  ــال الدول ــان أفع ــى بي ــان عل اإلنس
المرتبطــة  والمليشــيات  التركيــة 
ــى  ــح، عل ــكٍل واض ــا بش ــا وإدانته به
ــي /2254/،  ــرار األمم ــاً الق ــل وفق األق
باعتبــار قضيــة عفريــن هــي قضيــة 
ــرة  ــوب ُمناص ــورية، ووج ــة س وطني
ــه  ــه ومال ــت إرادت ــذي تمزق ــعبها ال ش
ــات  ــل صفق ــك دهــره مقاب ــه وهل وقوات
نظــام  تأهيــل  وإعــادة  مشــبوهة، 
سياســي ســوري ال مركــزي يُحقــق 
ــاء شــعبه  ــة ألبن ــة التوافقي الديمقراطي
بكافــة ُمكوناتــه القوميــة والدينيــة 
القضيــة  حــل  أساســي  وبشــكٍل 

الُكرديــة فيهــا.
ــة  ــى أجوب ــاج إل ــر يحت ــؤال كبي س
ــن األطــراف  ــل ُمنســق م ــزة وعم ُمرك

ــوري. ــف الس ــي المل ــة ف الفاعل

الوصف القانوين  ... تتمة

حفل توقيع كتاب لـ»غفور مخموري«
غفــور  أقــام  2022/3/3م،  فــي 
ــاد  ــام لاتح ــكرتير الع ــوري الس مخم
الكردســتاني  الديمقراطــي  الوطنــي 
كتابــه  لتوقيــع  حفــاً   ،YNDK
أجــل  مــن  )رســالتي  ـــ  ب المعنــون 
ــتي  ــة آش ــة مكتب ــي قاع ــتان( ف كردس
ــه  ــوةٍ من ــةً لدع ــر، وتلبي ــة هولي بمدين
منظمــة  مــن  وفــٌد  الحفــل  حضــر 
ــدة  الوحـ لحــزب  كردســتان  إقليــم 
)يكيتــي( ضــّم محمــود محمــد عضــو 
ــس  ــم و وي ــي اإلقلي ــزب ف ــل الح ممث
مصطفــى عضــو الهيئــة القياديــة 
ومســؤول المنظمــة و إبراهيــم عبــاس 
قيــادة  عضــوي  بــوزان  صالــح  و 
ــدار  ــي بإص ــاً التهان ــة، مقدم المنظم

الكتــاب.
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إحياء عيد نـوروز يف أجواء من القلق واألزمات
ــوريا  ــا س ــواء بلدن ــد أج ــم تلب رغ
أحيــا  واألزمــات،  بالقلــق  عمومــاً 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  ــرد  ـ ُك ال
لســلطة اإلدارة الذاتيــة الديمقراطيــة 
ــة  ــوروز بحري ــم نـ ــواها عيده دون س
ــران  ــد أشــعلوا الني وأمــاٍن نســبيين، فق
إلــى  وخرجــوا  آذار،   21-20 ليلــة 
ــت  ــي وعّم ــوم التال ــي الي ــة ف الطبيع
ــة  ــي منطق ــاالت ف ــات واالحتف التجمع
الشــهباء والشــيخ مقصــود بحلــب، 
وبلــدات  ومــدن  كوبانــي  وفــي 

الجزيــرة.
وبهــذه المناســبة هنــأت الهيئــة 
ــدة الديمقراطي  القياديــة لحــزب الوحـ
رســالة  فــي  ســوريا  فــي  الكــردي 
داعيــةً  بعيدهــم،  ــرد  ـ ُك ال ــوروز  نـ
العنــف  لغــة  ونبــذ  الحــوار  إلــى 
النزاعــات  حــّل  فــي  والتطــرف 
ــق  ــى وتحقي ــة، وإل ــة واإلقليمي الدولي
ــم،  العال وشــعوب  لســوريا  الســام 
ــٍف  ــكّلِ أس ــُم ب ــى أن »العال ــةً إل منوه
ــة  ــي منظوم ــاً ف ــاً مخيف ــش تراجع يعي
القيــم اإلنســانية وحقــوق اإلنســان، 
ومكانــة  لــدور  شــديٍد  وضعــٍف 
المنظمــة الدوليــة التــي تعصــُف بهــا 
الصراعــاُت بين مكّوناتهــا الكبرى«، 
تئــنُّ  »ســوريا  أّن  علــى  وأّكــدت 
ــها  ــٍة تعيُش ــرٍب عبثي ــأة ح ــت وط تح
ــي  ــي ه ــاً، الت ــر عام ــد عش ــذ أح من
ــي  ــا هــذا الصــراع الدول إحــدى ضحاي
ــُل  ــاً، ويتحّم ــرَح نازف ــى الج ــذي أبق ال
ــا  النظــاُم المســؤوليةَ األساســية عّم
وأّن  البــاد«،  أوضــاع  إليهــا  آلــْت 
ــري  ــن، س ــة »عفري ــق الكردي المناط

كانيــه/رأس العيــن و كــري ســبي/
تــل أبيــض« تعانــي مــن ارتــكاِب 
ــَم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية  جرائ
يــد  علــى  الديموغرافــي  والتغييــر 
حكومــة االحتــال التركــي ومرتزقتهــا 
غيــاِب  ظــّلِ  وفــي  الســوريين، 
معارضــٍة وطنيــٍة ســوريٍة حقيقيــٍة 
أطيافهــم  بكافــة  الســوريين  تمثــُل 
ومكوناتهــم مــزّودةٍ ببرنامــج عمــٍل 
واضــح تلبــي طموحاتهــم وتزيــل الهّم 
عــن صدورهــم المتعبــة بقيــت األزمــة 
ونظــراً  مكانهــا،  تــراوُح  الســورية 
لتــردي الوضــع السياســي الكــردي 
الصفــوف  لتأطيــر  حاجــة  هنــاك 
ــٍة  ــة كردي ــيس مرجعي ــي لتأس والتاق
ــخصيات  ــزاب والش ــه األح ــارُك في تش
الوطنيــة المســتقلة بحــٍق وحقيقــة.
ــزب  ــات الح ــاركت منظم ــد ش وق
ــدة،  ــطة عدي ــد بأنش ــاء العي ــي إحي ف
فــي  ومؤيــدوه  أعضــاؤه  وشــارك 
بمختلــف  الجماهيريــة  التجمعــات 

المناطــق.
أمــام مكتــب الحــزب فــي قامشــلو 
وأشــعلت  ــوروز،  نـ شــعلة  أوقــدت 
رئيســه  ضريــح  علــى  الشــموع 

عمــر. إســماعيل  الراحــل 

في حلب 
بتنظيــم  منظمتــه  قامــت 
آذار   20 مســاء  جماهيــري  حفــل 
الشــيخ  فــي صالــة عفريــن بحــي 

المقصــود، بحضــور ممثليــن عــن 
التقدمــي  الديمقراطــي  )الحــزب 
الكــردي فــي ســوريا، مجلــس ســوريا 
الديمقراطيــة، الحــزب الديمقراطــي 
الكــردي الســوري، التحالــف الوطنــي 
الديمقراطــي الســوري، منتــدى حلــب 
ــة  ــن وفرق ــن الفناني ــة م ــي( وثل الثقاف
الشــعبي  والرقــص  للمســرح  زوزان 

طابيــة. فنيــة  ومجموعــة 
 في كوباني

ــم  ــزب بتنظي ــة الح ــت منظم قام
أحضــان  فــي  جماهيــري  حفــل 
ــل غــزال، شــاركت  ــة ت ــة بقري الطبيع
فيــه كوكبــة مــن الفنانيــن والفــرق 
ورقصــات  بأغانــي  الفلكلوريــة 
معبــرة وجميلــة، تخللتهــا إلقــاء كلمة 
كمــا  شــعرية؛  وقصائــد  سياســية 
ــع  ــى جم ــي إل ــوم التال ــي الي ــادرت ف ب
ــال. ــكان االحتف ــف م ــة وتنظي القمام

في الرقة
حفــل  الحــزب  منظمــة  أقامــت 
»مشــوار«،  بصالــة  جماهيــري 
ــي أحــزاب سياســية وعــن اإلدارة  ممثل
فــرق  ومشــاركة  بالرقــة،  الذاتيــة 

ــة،  ــار الرق ــي، به ــار كوبان ــة )به فني
ــا  ــية( بأغانيه ــة الجركس ــل، الفرق زاج
ــن  ــدد م ــة، وع ــا الفولكلوري ورقصاته
ــاء  ــام، وبإلق ــائل اإلع ــن ووس الفناني
ــعرية. ــد ش ــية وقصائ ــات سياس كلم

في المهجر

ــدة  ــات حــزب الوحـ ــت منظم أقام
ــاالت  ــات واحتف ــدة تجمع ــي( ع )يكيت
ــوروز، بحضــوٍر  نـ بمناســبة عيــد 
واســع مــن الجاليــة الكرديــة؛ ففــي 
بمدينــة  كانــت  2022/3/20م،  يــوم 
مــع  بالمشــاركة  األلمانيــة  بــون 
 »Mala Efrînê« كرديــة جمعيــة 
ــن و  ــدن بريم ــوة، وبم ــة الدع صاحب
ــر و ســاربروكن  ــازون و هانوف أوبره
وفــي  األلمانيــة،  ســالزبيرغين  و 
ســتاد  ليلــي  بمدينــة   2022/3/21
مــن  نخبــة  بمشــاركة  الهولنديــة، 
الفولكلوريــة،  والفــرق  الفنانيــن 
شــعرية. وقصائــد  كلمــات  وإلقــاء 

بدعــوة مــن اللجنــة الثقافيــة 
كردســتان  إقليــم  لمنظمــة 
فــي  )يكيتــي(،  ــدة  الوحـ لحــزب 
الشــهيد  بقاعــة  2022/2/25م، 
ــة  ــا بمدين ــي مكتبه ــوزان ف ــد ب أحم
مــن  جمــعٍ  وبحضــور  أربيــل، 
رفــاق الحــزب ومهتميــن، ألقــى 
ــوان  محمــود يوســف محاضــرة بعن
ــت وال  ــن عان ــوأم عفري ــرة ت )الجزي

ــروع  ــايد - مش ــن الجينوس ــت م زال
هــال  طلــب  محمــد  الشــوفيني 

ــق فــي الجزيــرة(. الــذي ُطبِّ
بشــكٍل  »يوســف«  تحــدث 
»هــال«  دوافــع  عــن  ــٍل  مفصَّ
ــمَّ  ومشــروعه الشــوفيني والــذي ت
ــادةِ  ــل القي ــن قب ــه م ــُق علي التصدي
فــي  البعــث  لحــزِب  القطريــِة 
1966م،  عــام  الثالــث  مؤتمرهــا 
ــه  ــدةِ في ــوِد المعتم ــى البن مشــيراً إل
فــي  الكــردّيِ  الُمكــّوِن  لضــرِب 

ــوِن  منطقــِة الجزيــرة، وتطــّرَق لقان
اإلحصــاِء االســتثنائّيِ المجحــِف 
ــرد عــام  ـ ُك الــذي ُطبــق بحــّقِ ال
ــاً أنَّ النظــاَم الســوريَّ  بين 1962م، ُم
ــوٍم  ــال مرس ــن خ ــد وم ــا بع وفيم
2011/4/7م،  بتاريــخ  جمهــورّيٍ 
إعــادةِ  مصطلــحِ  مــن  َب  تهــرَّ
الجنســيِة إلــى المجرَّديــن منهــا، 
ــحِ  ــحِ من ــه بمصطل ــتعيضاً عن ُمس

الجنســيِة.
كمــا تحــدََّث »يوســف« عــن 

عــن  وأجــاب  أخــرى  تفاصيــل 
أســئلة الحضــور واستفســاراتهم. نـدوة ثقافية في أربيل
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وتأهيــل  األصليــة  مناطقهــم  ــى  إل
المناطــق المتضــررة، وفقــا للقانون 
ــوا  ــم أن ينس ــث يريده ــي«، حي الدول
الغوطــة وبســاتينها وروابــي زبدانــي 
ومضايــا ومدينــة أبــي الفــداء وريفهــا 
وحلــب  الزاويــة  وجبــل  وحمــص 
الشــمال  هندســة  ديدنــه  وغيرهــا؛ 
البــاد  أزمــة  حــّل  ال  هــواه  علــى 

ومحــن العبــاد.
الســوري  النــازح  أو  الاجــئ 
ــاره  ــى دي ــودة إل ــب بالع ــي يرغ الوطن
ــه  ــس ترحيل ــة، لي ــواٍء مائم ــي أج وف
قســراً أو توطينــه فــي منطقــة ليســت 
موطنه األصلــي، عدا أولئك المرتزقة 
ــان  ــاريع أردوغ ــي مش ــن ف المندمجي
ــة  ــر الهندس ــى تغيي ــدف إل ــي ته الت
الديموغرافيــة فــي ســوريا عمومــاً 

خصوصــاً،  الكرديــة  والمناطــق 
ــمالي  ــي ش ــه ف ــن ل ــن الموالي وتوطي
ــة،  ــدود التركي ــاذات الح ــاد، بمح الب
ــي«،  ــاق الملل ــن خارطــة »الميث ضم
ســيخلف عواقــب مســتقبلية خطيــرة، 
ــف نســمة مــن  ــي أل ــر مئت ــا َهجَّ مثلم
ــم  ــدالً عنه ــن ب ــن ووّط ــي عفري أهال
مــن  ألــف  خمســمائة  يقــارب  مــا 
المســتقدمين فيهــا، وبنــى فيهــا قــرى 

اســتيطانية نموذجيــة.
والنظــام  المعارضــة  تــزال  ال 
كرديــة  وأطــراف  الســوري 
وكردســتانية صامتــة حيــال مشــاريع 
ــي يواصــل  ــتيطان الت ــن واالس التوطي
ــار،  ــل نه ــا لي ــل عليه ــان العم أردوغ
الدولــي  الصمــت  عــن  ناهيــك 

لمريــب. ا

توطني واستيطان  ... تتمة

وتقويــة تلــك األصــوات، وللتعبئــة 
التمييــز  أشــكال  كافــة  لمناهضــة 
ومظاهرهــم،  ــم  والظل العنصــري 
وضمــان حمايــة مــن يصدحــون بهــا. 
أنطونيــو  العــام  األميــن  وقــال 
بهــذه  رســالٍة  فــي  غوتيريــش 

 : ســبة لمنا ا
للقضــاء  الدولــي  اليــوم  )إن 
ــوم  ــو ي ــري ه ــز العنص ــى التميي عل
ــوة  ــه دع ــبة لتوجي ــراف ومناس لاعت
مــا  فالعنصريــة  للعمــل.  ملّحــة 
فتئــت تبــث ســمومها في المؤسســات 
ومناحــي  االجتماعيــة  والهيــاكل 
فــي كل مجتمــع.  اليوميــة  الحيــاة 

ــي  ــماً ف ــاً حاس ــكل عام ــزال تش وال ت
ــن  ــا م ــاواة. وم ــدم المس ــتمرار ع اس
ــأى عــن التعصــب، أو خــاٍل  ــد بمن بل

مــن الكراهيــة.
ومــا زال األفارقــة والمنحــدرون 
واآلســيويون  أفريقــي  أصــل  مــن 
آســيوي  أصــل  مــن  والمنحــدرون 
والشــعوب  األقليــات  ومجتمعــات 
األصليــة والمهاجــرون والاجئــون 
ــون الوصــم  ــرون يواجه ــم كثي وغيره
ــون  ــم ويعان ــوب غيره ــون بذن ب ويعاقَ

مــن التمييــز والعنــف.(.
ــي  ــنوياً ف ــوم س ــذا الي ــل به يحتف
اليــوم الــذي أطلقــت فيــه الشــرطة 
إفريقيــا  بجنــوب  شــاربفيل  فــي 

النــار وقتلــت /69/ شــخصاً كانــوا 
ســلمية  مظاهــرة  فــي  مشــاركين 
ــرور« المفروضــة  ــن الم ضــد »قواني
ــري  ــل العنص ــام الفص ــل نظ ــن قب م
فــي عــام 1960. وفــي عــام 1979، 
ــج  ــة برنام ــة العام ــدت الجمعي اعتم
األنشــطة التــي يتعيــن االضطــاع 
مــن  الثانــي  النصــف  خــال  بهــا 
عقــد العمــل لمكافحــة العنصريــة 
تلــك  وفــي  العنصــري.  والتمييــز 
ــة  ــة العام ــررت الجمعي ــبة، ق المناس
ــعوب  ــع الش ــن م ــبوع التضام أن أس
العنصريــة  ضــد  تكافــح  التــي 
ــي 21  ــدأ ف ــري، يب ــز العنص والتميي
آذار/مــارس، ويحتفــل بــه ســنوياً فــي 

جميــع الــدول.
ــم  ــة لألم ــة العام ــرر الجمعي وتك
أن جميــع  التأكيــد علــى  المتحــدة 
البشــر يولــدون أحــراراً ومتســاوين 
فــي الكرامــة والحقــوق ولديهــم القدرة 
ــة  ــي تنمي ــاءة ف ــاهمة البن ــى المس عل
أن  علــى  وشــددت  مجتمعاتهــم. 
هــو  العنصــري  للتفــوق  مبــدأ  أي 
ــم  ــاً وظال ــاً ومــدان أخاقي زائــف علمي
ــه،  ــب رفض ــر ويج ــاً وخطي اجتماعي
ــي تحــاول  ــات الت ــى جانــب النظري إل
بشــرية  أجنــاس  وجــود  تحديــد 

منفصلــة.
 ---------------

المصدر: أخبار األمم المتحدة.

اليوم الدويل للقضاء عىل  ... تتمة

الحريــة والكلمــة الحــرّة، ألقيــت عــدة 
كلمــات مــن )الكاتــب كونــي رش، 
ــي  ــين بيجرمان ــان، نوش ــارس عثم ف
ــوروز ومجلــة برس،  باســم جريــدة نـ
د. آزاد أحمــد علــي رئيــس تحريــر 
ــة الحــوار، نــواف بشــار عبــد هللا،  مجل

د. محمــد علــي عبــدي( وقصائــد مــن 
ــا  ــوا فيه ــف، تحدث ــد خل ــاعر زاه الش
الصحافــة  وشــجون  شــؤون  عــن 
بمراحــل  فيهــا  أشــادوا  الكرديــة، 
نواقصهــا،  إلــى  تطورهــا وأشــاروا 

مقدميــن بعــض المقترحــات.
ــة  ــت لجن ــبة منح ــذه المناس وبه

جائــزة الكاتــب الراحــل الشــهيد كمال 
حنان )أبو شــيار( نســختها السادســة 
ــي رش،  ــث كون ــب والباح ــى الكات إل
ــة  ــال اللغ ــي مج ــه ف ــراً لخدمات تقدي
ــن  ــه م ــلمت ل ــة، وُس ــة الكردي والثقاف
ــد هللا و فاطمــة  ــواف بشــار عب ــل ن قب
حنــان،  كمــال  هوشــنك  و  محمــد 

اللجنــة  رش  كونــى  شــكر  بــدوره 
وأكــد أنــه فخــور باختيــاره لنيــل هــذه 

ــزة. الجائ
فــي نهايــة االحتفاليــة قــدم الفنان 
ــن  ــة م ــو مجموع ــعد فرس ــر س القدي
ــك  ــت مس ــي كان ــه الت ــه وألحان أغاني

ــام. الخت

يوم الصحافة الكردية  ... تتمة

منظمة »الوحـدة« دانت قصف أربيل

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  ــت  دان

ــٍح  تصري ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــة  ن مدي طــال  ــذي  ال القصــف  خــاص، 

ــذي  وال الباليســتية،  ــخ  بالصواري ــل  ي أرب

ــة  ل لي ــي«،  اإليران ــوري  ث ال حــرس  »ال نفــذه 

ــج  ج الســبت/األحد 2022/3/13م، »تحــت ح

ــة... لضــرب األمــن واالســتقرار  ــع واهي وذرائ

ــم  ي إقل بهمــا  ــع  يتمت ــن  اللذي النســبيين 

ــح. التصري وفــق  املنطقــة«  ــي  ف كردســتان 

الكردســتانية  األطــراف  ودعــت 

ــة  ملواجه وجهودهــا  ــا  صفوفه ــد  لتوحي

ســيادة  ــك  ه تنت ــي  ت ال ــات  التحدي هــذه  ــل  مث

ــة. كدول والعــراق  ــم  ي اإلقل

اعتصام أمام مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة بأربيل

العمــل  ــة  جن ل مــن  لدعــوٍة   
ً
ــة تلبي

ي  الكردســتان اليســاري  املشــترك 

ي  )الشــيوع أحــزاب  ــي  ممثل تضــم  ــي  ت ال

كردســتان،  ي  زحمتكيشــان ي،  الكردســتان

حركة الديمقراطية لشــعب كردســتان(،  ال

ــي  ف العشــرات  ــع  تجّم 2022/4/26م،  ــي  ف

ــا  ي العل ــة  املفوضي ــب  مكت أمــام  اعتصــاٍم 

ــا  مل  
ً
ــدا تندي ــل،  ي أرب ــة  ن لألمــم املتحــدة بمدي

ــة مــن عــدوان غاشــم  ــة التركي ــه الدول تقــوم ب

بالقصــف  العــراق  كردســتان  ــم  ي إقل ــى  عل

ــج وذرائع  ج ــه، بح ــى مناطــق داخل ــي عل اليوم

مــن منظمــة  وفــٌد  ــه  في ــة. وقــد شــارك  واهي

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ حــزب 

ــم  إبراهي و  ــوزان  ب ــح  »صال ضــّم  ســوريا 

ــن  ــدد م ــة وع ــادة املنظم ــوي قي ــاس« عض عب

املنظمــة. أعضــاء 
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ــكٍل  ــه بش ــام حكم ــان ونظ ــل أردوغ ــذ أن تدّخ من
الســورية  المعارضــة  أمــور  تســيير  فــي  ســافر 
وصــادر إرادة وقــرارات أكبــر هياكلهــا )المجلــس 
الثــورة  قــوى  ائتــاف  الســوري وبعــده  الوطنــي 
االخــوان  تنظيــم  عبــر  الســورية(،  والمعارضــة 
المســلمين وجماعات اإلســام السياسي والتشكيات 
التركمانيــة والميليشــيات والشــخصيات الموالية له، 
وتشــبيك العاقــات مــع داعــش والنصــرة، وإدرار 
ــل المشــاريع ويعمــل  فّصِ المــال السياســي... بــات يُ
لهــا البروفــات ويلبســها لتلــك الجهــات- المعارضــة 
التــي غطســت فــي مســتنقع الصــراع علــى الســلطة 
واإلجــرام والفســاد باســم »الثــورة والديــن«، وينفذهــا 

ــه. ــو ل ــا يحل كيفم
مشــاريعه  لتمريــر  مشــبوهة  صفقــات  عقــد 
ــع  ــون، نب ــن الزيت ــرات، غص ــة »درع الف االحتالي
ودور  وجــود  أساســاً  اســتهدفت  التــي  الســام«، 
ــرد فــي ســوريا وإدارتهــم الذاتيــة، فخســرت  ـ ُك ال
بالمقابــل  ألنقــرة  المرتهنــة  »المعارضــة«  تلــك 
ــرغ  تُف ــوري ول ــام الس ــح النظ ــعة لصال ــق شاس مناط
مــن أهاليهــا إثــر نــزوح الماييــن نحــو الشــمال 
الحــرب  أتــون  فــي  والخــارج، ودخلــت  الغربــي 
ــرد كمكــّون ســوري، واحتدمــت بين  ـ ُك والفتنــة مــع ال
جماعاتهــا الخافــات واالقتتــال، لتســود مناطــق 
ــلّحوها  ــن مس ــان، ولتمته ــى والفلت ــا الفوض تواجده

واالرتــزاق. اللصوصيــة 
ــت  ــن تح ــوريين الواقعي ــر الس ــتحكم بمصي يس
هم  نفــوذ قواتــه والاجئيــن إلــى دولتــه، ويســتغلّ
وفــي  الســورية  الســاحة  علــى  عــب  لّ ل كورقــة 
سياســاته الداخليــة والخارجيــة وتحقيــق مآربــه، 
الســيما وأنــه أتحفهــم مؤخــراً بمشــروع »العــودة 
تركيــا  فــي  ســوري  الجــئ  لمليــون  الطوعيــة« 
 250( ســكنية  تجمعــات  فــي  توطينهــم  وإعــادة 
ــة  ــق المحتل ــي المناط ــا ف ــوي بناءه ــزل( ين ــف من أل
التــي يدعــي أنهــا باتــت مســتقرّة وآمنــة! رغــم 
أو  واألمــان  الســلم  شــروط  ألدنــى  تفتقــر  أنهــا 
ــف  ــتقرار السياســي والعســكري؛ وبشــكٍل مخال االس
للقانــون اإلنســاني الدولــي وقــرار مجلــس األمــن 
الماّســة  »الحاجــة  علــى  يؤكــد  الــذي   /2254/
ــى تهيئــة الظــروف المواتيــة للعــودة اآلمنــة  إل

ــاً  ي والطوعيــة لاجئيــن والنازحيــن داخل

توطني واستيطان... توطني واستيطان... 
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يوم الصحافة الكردية يف قامشلو... جائزة يوم الصحافة الكردية يف قامشلو... جائزة »»الشهيد كمال حنانالشهيد كمال حنان«« للكاتب كوني رش للكاتب كوني رش

اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري... دعوة لنبذ التعصب والكراهيةاليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري... دعوة لنبذ التعصب والكراهية

والعشــرين  الرابعــة  الذكــرى  بمناســبة 
ــي  ــة ف ــة كردي ــدور أول صحيف ــة لص ــد المائ بع
ــاً  ــر يوم ــذي يعتب القاهــرة باســم »كردســتان«، وال
ــة  ــت لجن ــان، أقام ــة، 22 نيس ــة الكردي للصحاف
الثقافــة واإلعــام فــي دائــرة قامشــلو وتربــه ســبي 

ــب  ــي مكت ــة ف ــي(، احتفالي ــدة )يكيت لحــزب الوحـ
بقامشــلو، بحضــور كتّــاب ومثقفيــن  الحــزب 
ــزب. ــاء الح ــن أعض ــدد م ــرد وع ـ ــن ُك وإعاميي

أرواح  علــى  دقيقــة صمــت  الوقــوف  بعــد 
مؤسســي الصحافــة الكرديــة وشــهداء   15 15

ــذا  ــة ه ــدة احتفالي ــم المتح ــة األم ــزت هيئ رّك
العــام علــى موضــوع »أصــواٌت للعمــل ضــد 
تعزيــز  أهميــة  إبــراز  بهــدف  العنصريــة«، 
هادفــاً  تمثيــاً  وتمثيلــه  الجمهــور  مشــاركة 
القــرار  مجــاالت صنــع  جميــع  فــي  ومأمونــاً 
ومكافحتــه؛  العنصــري  التمييــز  وقــوع  لمنــع 
ــق  ــل للح ــرام الكام ــة االحت ــى أهمي ــد عل وللتوكي

ــة  ــلمي وحماي ــع الس ــر والتجم ــة التعبي ــي حري ف
بمســاهمة  واالعتــراف  المدنــي؛  الفضــاء 
ــز  ــون التميي ــن يناهض ــات الذي ــراد والمنظم األف

تحديــات. مــن  يواجهــون  ومــا  العنصــري 
يمكن أن تكون هذه الرســالة البســيطة وســيلة 
ــى  ــم عل ــاء العال ــي كل أرج ــاس ف ــة لحــث الن قوي

العنصريــة  ضــد  أصواتهــم  15 رفــع 


