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 ،2023 /k 2635 ــا نــوروز هــذا العــام، نــوروز يحــل علين

والشــعب الكردســتاين يف كل مــكان عــى الخطــوط األوىل 

يف كفاحــه مــن أجــل الحريــة والدميقراطيــة وســط أنظمــة 

ــا،  ــة وســيلة لطغيانه مســتبدة متتهــن الفاشــية والعنرصي

والقتــل واالنتهــاكات لتحقيــق هيمنتهــا والنيــل مــن 

ــدى الشــعوب وعــى رأســها الكــرد.  اإلرادة الحــرة ل

ــن  ــزال عفري ــوريا ال ت ــال ورشق س ــا وش ــي روج آف فف

ــن«  ــة »رأس الع ــض« ورسي كاني ــل أبي ــبي » ت ــري س وك

ــة  ــل املرتزق ــريك والفصائ ــال ال ــر االحت ــت ن ــرزح تح ت

االنتهــاكات،  متــارس كل صنــوف  والتــي  لــه  املواليــة 

يف  قــراً  املهجــر  شــعبنا  زال  ال  تاريخيــة  ومبقاومــة 

الشــهباء وحلــب ومخيــات النــزوح متمســك بأرضــه 

ــري ســبي ويســعى  ــه وك ــن ورسي كانبي ــة عفري التاريخي

لتحريرهــا ولعودتــه اليهــا. 

اىل  متــور  ثــورة ١٩  اإلرادة واإلرصار اليصــال  ويف ظــل 

أهدافهــا املنشــودة يف ســوريا حــرة ال مركزيــة دميقراطيــة 

بــكل  ســوريا  ورشق  لشــال  الذاتيــة  اإلدارة  تعمــل 

مكوناتهــا، التــي أصبحــت النمــوذج األنصــع عــى كامــل 

الجغرافيــا الســورية، يف ســبيل ذلــك بــكل طاقتهــا لتكــون 

املظلــة األوســع لــكل القــوى الدميقراطيــة يف ســوريا 

وانهــاء الكارثــة الســورية والوصــول للحــل الســوري الــذي 

يضمــن حقــوق الكــرد دســتورياً اىل جانــب كل املكونــات 

ــورية.  الس

»الدفــاع  ميديــا  ومناطــق  كردســتان  باكــوري  ويف 

ــا  ــي تحققه ــت املقاومــة واالنتصــارات الت املــروع« أثبت

حركــة حريــة كردســتان جدواهــا وصميميتهــا يف مناخــات 

مــن القمــع والتســلط  لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة 

ــردي يف  ــعبنا الك ــى ش ــان ع ــرص« أردوغ ــاك الع و«أزده

ــذي  ــزال ال ــة الزل ــا كارث ــف اليه ــتان، اضي ــوري كردس باك

ــن  ــة عفري ــا يف منطق ــتان وروج آف ــوري كردس رضب باك

والــذي راح ضحيتــه اآلالف من أبناء شــعبنا، ويف روجهايت 

كردســتان الــذي يشــهد احتجاجــات عارمــة ضــد ســلطات 

ــة  ــران؛ انتفاض ــق اي ــت كل مناط ــتبداد عم ــع واالس القم

ــاة،  ــرأة، الحي ــي )امل ــوري تاريخ ــعار ث ــرأة وبش ــروح امل ب

ــامل. ــة والع ــر يف مســتقبل املنطق ــيؤثر أك ــة( س الحري

اننــا يف املجلــس العــام لحــزب االتحــاد الدميقراطــي 

PYD نتقــدم لشــعبنا الكردســتاين ولــكل شــعوب العــامل 

ــذي  ــوروز ال ــوم ن ــة بي بالتهني

بــدأ لــدى شــعوب ميزوبوتاميــا عيــداً للمقاومــة والكفــاح 

ضــد الظلــم واإلســتبداد قبــل 2635 عامــاً متحــوالً إىل 

ــى  ــخ حت ــات التاري ــي صفح ــع ط ــة م ــبة إجتاعي مناس

ــن  ــل خمس ــوروز قب ــة لن ــعلة الحقيق ــوا الش ــر حامل ظه

عامــاً ليصبــح نــوروز رمــزا للمقاومــة والكفــاح ضــد 

اإلســتبداد ومــرة أخــرى عــى يــد أحفــاد كاوا الحقيقيــن 

املعارصيــن. لقــد أرشقــت فيــه شــمس يــوم جديــد مفعــم 

ــذي  ــرد ال ــاده الك ــداد وأحف ــة كاوا الح ــة، وبعزمي بالحري

ضحــى اآلالف مــن أبنائــه بحياتهــم شــهداء يف ســبيل 

تحقيــق تلــك الحريــة، نعاهــد شــعبنا  للســر عــى درب 

الشــهداء حتــى تحقيــق طموحــات شــعبنا وســتصبح 

ــعبنا  ــه. ونعاهــد ش ــدي ب ــذي نهت ــور ال ــورز الن شــعلة ن

ليكــون متناغــاً ومنســجاً  النضــال  أن نرفــع وتــرة 

ــوروز  ــة ن ــروح مقاوم ــام )ب ــذا الع ــوروز ه ــعار ن ــع ش م

ســنحقق الحريــة الجســدية للقائــد أوجــان وندحــر 

االحتــال(، وبــأن نــوروز هــذا العــام هــو نــوروز شــهداء 

ــك،  ــدار، روجن ــان، دي ــان، دوغ ــة )رشف ــة واملقاوم الحري

هوكــر، كوجــر ديريــك، خبــات ، وهــارون روج آفــا(.  

ــاً ومل تســتطع كل  ــه تاريخي ــة بشــعبنا ومقاومت ــا ثق وكلن

ــوده  ــاء وج ــن انه ــتبداد م ــام واالس ــم والظ ــوى الظل ق

ــى  ــدة ع ــوروز املتق ــار ن ــن ن ــه م ــتمد دميومت ــذي يس ال

ذرى جبــال كردســتان ويف قلــوب كل أبنــاء شــعبنا التــواق 

ــة يف  ــوى الدميقراطي ــكل الق ــه ل ــا نتوج ــاق، ك اىل االنعت

ســوريا  لاتحــاد والوقــوف يف وجــه االحتــال واالســتبداد 

ــول  ــاً  بالتح ــام ايذان ــذا الع ــوروز ه ــون ن ــزي وليك املرك

ــة  ــة الدولي الدميقراطــي يف ســوريا، كــا ونتوجــه للرعي

ودميقراطيــي العــامل لنكــون ســداً يف وجــه الطغم الفاشــية 

التــي تحــاول هندســة أرضنــا والعــامل وفــق خرائــط نفــوذ 

ــلعة  ــان لس ــول االنس ــعوب وتح ــحق الش ــيطرة لتس وس

ــامل. ــة بالع ــوى املتحكم ــة الرادة الق ــادة خاضع وم

كل نوروز وشعبنا وشعوب العامل بألف بألف خر.

املجد والسام ألرواح الشهداء.
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 عفرين ستعود لشعبها حرة كرمية

متــر علينــا الذكــرى الخامســة الحتــال عفريــن والذاكــرة 

مــا زالــت ترصــد الحوافــر التــي دنســت تــراب عفريــن 

وأفســدت   ”Çiyayê Kurmênc كورمينــج/  “جيايــي 

أرضهــا مخلفــة الدمــار والقتــل والســلب والنهــب وهــم 

ــا، وكان  ــل اليه ــة تص ــريك يف كل بقع ــم ال ــون العل يرفع

بنــات وأبنــاء عفريــن األصــاء املهجــرون قــراً يزرعــون 

ــو  ــودة، نح ــن بالع ــن لعفري ــن ملوح ــم يف الط خطاه

األقــى يف  كانــت  اللوحــة  الشــهباء، هــذه  مناطــق 

ــة. ــة العفريني الفاجع

يف ١٩ ينايــر/ كانــون الثــاين مــن عــام 20١8 شــن جيــش 

االحتــال الــريك ثــاين أكــر قــوة عســكرية يف الناتــو 

املرتزقــة  الفصائــل  مــن  اآلالف  بعــرات  مصحوبــاً 

ــة  ــة الفتاك ــة الحربي ــكل اآلل ــاق ب ــع النط ــاً واس هجوم

ــلحة  ــة بأس ــرات مدعوم ــات ومس ــرات ودباب ــن طائ م

فاقــد ألي  الناتــو عــى منطقــة عفريــن يف عــدوان 

ــع  ــت ذرائ ــة، وتح ــة أو أخاقي ــة أو دولي ــة قانوني رشعي

ــة التوســعية. بالرغــم  ــة العثاني ــا الذهني ــة خلقته واهي

ــة  ــن ووحــدات حاي ــاء عفري ــات وأبن ــك أىب بن ــن ذل م

الشــعب واملــرأة إال أن يستبســلوا يف الــذود عــن أرضهــم 

التاريخيــة مبقاومــة بطوليــة “مقاومــة العــرص” ملــدة 58 

ــى  ــهداء وآالف الجرح ــات الش ــا مئ ــو خاله ــاً قدم يوم

ــوم، ١8 آذار 20١8. ــن ي ــال عفري ــى احت حت

تــأيت الذكــرى الخامســة الســوداء عــى االحتــال الــريك 

ــت  ــط صم ــن وس ــة عفري ــه ملنطق ــن ل ــة املوال واملرتزق

دويل مريــع لــكل صنــوف االنتهــاكات التــي مارســها 

الجيــش الــريك والفصائــل املرتزقــة بحــق أبنــاء عفريــن 

املتبقــن خــال خمــس ســنوات مــن االحتــال، والتهجــر 

القــري املمنهــح بحــق شــعب املنطقــة وأصحــاب 

ــا  ــريك خــال حربه ــال ال ــش االحت األرض، وارتكــب جي

عــى الكــرد يف عفريــن أفظــع جرائــم الحــرب، فقصفــت 

املــدارس واملستشــفيات واملؤسســات املدنيــة والخدميــة 

ــتخدام  ــن اس ــواىن ع ــلحتها ومل تت ــى أس ــتخدام أعت باس

األســلحة املحرمــة دوليــاً مــا نتــج عنــه مقتــل عــرات 

ــك كان يحصــل يف ظــل صمــت عاملــي  املدنيــن، كل ذل

مخــٍز ينــم عــن انهيــار املنظومــة اإلنســانية و الرعيــة 

الدوليــة التــي تشــدقت بهــا القــوى الدوليــة التــي تغــض 

الطــرف عــن القرصنــة السياســية والعســكرية التــي 

ــة  ــة مارق ــامل كدول ــة والع ــاه املنطق ــا تج ــها تركي متارس

تــرب بعــرض الحائــط كل القوانــن الدوليــة. وكان 

جليــاً منــذ اليــوم األول مــن العــدوان أن املــروع الــريك 

املرتبــط بالحلــم العثــاين التوســعي الحيــاء امليثــاق 

املــي مــرص عــى احتــال منطقــة عفريــن واجــراء 

ــات  ــكان عائ ــا واس ــرايف فيه ــر الدميغ التغي

ــن ... ــكان األصلي ــن الس ــدالً م ــا ب  6مرتزقته
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    فكر وآراء

أحمد شيخو  

مــن أهــم الســلوكيات واملرتكــزات الســلطوية الراكميــة منــذ أن 

تبلــور االســتغال والقمــع والنهــب يف بنــى وهيــاكل ماديــة كالطبقــة 

ــا،  ــا ويف واقعن ــد أمامن ــت، نج ــور مض ــذ عص ــة، من ــة واملدني والدول

ــف  ــر املختل ــاه األخ ــة تج ــة واالقصائي ــة واإلنكاري ــرة اإللغائي الظاه

ــادة أو  ــا ميكــن تســميتها بظاهــرة اإلب ــاً وجنســياً، أو م ــاً وديني قومي

باملعادلــة الصفريــة التــي تــم تقويتهــا وتضخيمهــا لدرجــة ســلطوية 

ــم أداة  ــة، كأه ــدول القومي ــالية وال ــل الرأس ــن قب ــة، م ــر مقبول غ

وظيفيــة للتحكــم باإلنســان وهندســة املجتمعــات والشــعوب يف 

ــزوم  ــة ل ــة متجانس ــة منطي ــم دولتي ــاع أم ــط واصطن ــرق األوس ال

ــة أو  ــالية العاملي ــا للرأس ــتمرار خدمته ــة واس ــدول القومي ــود ال وج

النظــام العاملــي املهيمــن أو مــا يســميه البعــض املجتمــع الــدويل أو 

ــي. ــع الدولت ــح باملجتم األص

تشــكل املعادلــة الصفريــة ســياق لجرميتــي اإلنــكار واإلبــادة، وهــي 

أحــد أهــم مســارات الاحــل واالنغــاق واالســتعصاء و رفــض وجــود 

اآلخــر أو قبــول التشــارك معــه أو مبــدأ التفــاوض، وهــي حالــة 

مؤكــدة الســتمرار الحــروب و املشــاكل والقضايــا العالقــة يف املنطقــة، 

ولعــل حــاالت التطهــر العرقــي والتغيــر الدميوغــرايف وكذلــك فــرض 

االنصهــار والذوبــان القــري املــارس عــى األمــم واملجتمعــات 

والشــعوب املختلفــة واملتعــددة يف الــرق األوســط هــي أحــد 

ــة. ــة الصفري ــة للمعادل ــات العيني ــيدات والتفاع التجس

إن منطــق وعقليــة الســلطة القوميــة والهيمنــة الدولتيــة، هــي التــي 

ال تســمع ســوى كامهــا وصداهــا فقــط، وكل ماعــدا ذلــك مــن التعبر 

عــن حقيقــة الواقــع والوجــود غــر مقبــول ومنبــوذ وعليــه الرجــوع 

ــي ال  ــة، فه ــة القومي ــوة الدول ــام لق ــح واالستس ــق الصحي اىل الطري

تــرى املجتمعــات والشــعوب ســوى أشــياء ليــس لهــم حــق الوجــود 

ــة أو أمــة قوميــة حاكمــة  ــة مركزي ــة قري إال يف إطــار وحــدة دولتي

ــة، وفــق مــا يخــدم مصلحــة الســلطات ومصلحــة الرأســالية  أحادي

ــات  ــة التكوين ــق خصوصي ــش وف ــر والعي ــن التعب ــدا ع ــة، ع العاملي

الــذي يكــون مــن املحرمــات واملنكــرات ألنــه ميكــن أن يوحــد 

املجتمعــات وفــق إرادات مشــركة وتحالفــات واتحــادات دميقراطيــة 

طوعيــة، يخــاف منهــا مــن يجســدون ويطبقــون املعــادالت الصفريــة 

الســلطوية والدولتيــة، التــي ال تعــرف و ال تعطــي حــق الحيــاة ملــن 

يخالــف أو يعــرض أو يهــز املعتقــدات واأليدولوجيــات القوميــة 

ــة. ــية يف دول املنطق الفاش

بــدون شــك إن الرأســالية العامليــة، والدولــة القوميــة مســؤوالن عــن 

الحــروب والرصاعــات الدائــرة يف الــرق األوســط، أي عــن املعــادالت 

الصفريــة املطبقــة والتــي ســادت يف القرنــن األخريــن والتــي كانــت 

الســبب يف تصفيــة وإبــادة شــعوب وثقافــات أصليــة.

وكــا أن معادلــة الدولــة القوميــة أو املعادلــة الصفريــة و التــي تعتــر 

ــد أو اإلبراهيمــي،  ــر أو الجدي ــرق األوســط الكب أحــد مرتكــزات ال

ــا أفظــع  ــا وشــعوبنا ودول املنطقــة تعــاش يف يومن تجعــل مجتمعاتن

النكبــات والكــوارث والحــروب األهليــة، ألن غالبيــة القــوى السياســية 

ــركات  ــميته بح ــم تس ــا ت ــك م ــة وكذل ــة املنحرف ــة والثقافي النخبوي

اإلقصــايئ  للفكــر  كانــت متربــة  املنطقــة  الوطنيــة يف  التحــرر 

القومــي وميالــة ومطبقــة للمعادلــة الصفريــة الســلطوية تجــاه مــن 

يعارضهــا لحظــة امتاكهــا القــوة والســلطة، حتــى تجــاه مــن كان مــن 

ــرد  ــتقال وط ــروب االس ــر و ح ــاالت التغي ــم يف نض ــاركن معه املش

ــن. ــن املبارشي املحتل

ولــو رصدنــا غالبيــة الثــورات يف العــامل واملنطقــة ومــع األســف، 

ــا  ــأكل أبنائه ــورة ت ــال أن الث ــا يق ــادة أو مثل ــورة املض ــد أن الث نج

ــا الصــدارة والســيادة  ــي تكــون له ــة هــي الت ــة الصفري أو أن املعادل

يف مشــهد االنتصــار املزعــوم الــذي ينتــي بــه املقاومــون بعــد 

االنتصــار العســكري، ولكــن الحقيقــة أن املقاومــة وحدهــا ال تكفــي 

ــة  ــة بديل ــاك حداث ــون هن ــا يســتوجب االنتصــار أن تك لانتصــار إمن

ــها،  ــة عيش ــاة وكيفي ــا للحي ــورة له ــة متبل ــدة ومنهجي ــة جدي أو رؤي

ــادة  ــورة املض ــة أو الث ــة الصفري ــتقبل للمعادل ــون املس ــى ال يك حت

أو إعــادة الدولتيــة والســلطة تجديــد نفســها بالدمــاء الجديــدة 

ــع  ــة م ــة يف النهاي ــة للدول ــورة و املحول ــا بالث ــا فيه ــم ضخه ــي ت الت

تطبيــق املعادلــة الصفريــة تجــاه مكونــات والتكوينــات االجتاعيــة 

ــورات  ــة الث ــي أســهمت وصنعــت النجــاح واالنتصــار، ولعــل حال الت

والتغــرات التــي حصلــت يف يف تركيــا وإيــران والدولــة العربيــة 

ــك. ــد ذل ــامل تؤك ــة والع ــن دول املنطق ــد م والعدي

ــق  ــد لتطبي ــن تجه ــر م ــن أك ــا م ــة وأجهزته ــة القومي ــر الدول تعت

ــة، ولكــن ويف الجانــب األخــر يخطــأ مــن يعتقــد  املعــادالت الصفري

ــل  ــق، ب ــر رم ــى أخ ــو رصاع حت ــة ه ــة القومي ــع الدول ــرصاع م أن ال

أن الوفــاق أو التوافــق واإلميــان بالنجــاح والثقــة بالنفــس واملجتمــع 

ــة  ــام أنســجة املجتمــع الدميقراطي ــدرة عــى إفســاح املجــال أم والق

ــق  ــوق متف ــق حق ــع وف ــة واملجتم ــن الدول ــادل ب ــراف املتب واالع

عليــه رمبــا دســتور أو عقــد اجتاعي-دولتــي، هــو مــن أصــح الســبل 

للمــيء إىل الحيــاة الحــرة والدميقراطيــة والتشــاركية وتجــاوز الحالــة 

اإللغائيــة والصفريــة، بالعمــل الجــاد والصبــور لتحقيــق التحــول 

ــة مــن املعــادالت  ــة ـ الدميقراطي ــة الدول الدميقراطــي، ويظــل معادل

املمكنــة والقــادرة عــى الوقــوف واملواجهــة أمــام املعادلــة الصفريــة، 

لكــن هــذه تتطلــب وعــي وفهــم وثقــة باملجتمــع النظــم ومســاحة 

ــة واملجتمــع،  ــات متفقــة بــن الدول مــن العمــل والنشــاط وفــق آلي

والدبلوماســية  الحايــة  يف  بحقــه  املجتمــع  متتــع  عــى  عــاوة 

ــة. ــة املجتمعي الدميقراطي

ــاوز  ــرق األوســط، دون تج ــة يف ال ــة قضي ــاد حــل ألي ــن إيج ال ميك

ــا  ــيدها وتطبيقه ــة وتجس ــة والصارم ــة املنغلق ــة القومي ــة الدول هوي

ــه  ــك أو أن ــة، وواهــم وأحمــق مــن يظــن غــر ذل املعــادالت الصفري

ــع، حيــث مل تعــاين املنطقــة مــن التقســيم مثلــا تعــاين  عميــل وتاب

ــا  ــان أوجدته ــة اللت ــة القومي ــة والدول ــوم القومي ــق مفه ــع تطبي م

ــى  ــار ع ــم ث ــه وث ــم ب ــامل والتحك ــيم الع ــل لتقس ــا وإرسائي بريطاني

طريهــم أمريــكا وإرسائيــل، وألن جيــو ثقافيــة الــرق األوســط عــى  

تضــاد وتناقــض مــع تقســيات الدولــة القوميــة ومعادالتهــا الصفريــة 

التــي تجعــل حــاالت اإلبــادة الجاعيــة هــي يف جــدول األعــال كــا 

هــي اإلبــادة الجاعيــة الفريــدة بحــق الشــعب الكــردي منــذ مئــة 

ــا  ــة القضاي ــة وغالبي ــة الكردي ــة الوطني ــت القضي ــك ظل ــنة، ولذل س

ــة الــرصاع  والحــرب  واملشــاكل يف دول املنطقــة بــدون حلــول و حال

ــلطات  ــعوب والس ــات والش ــن املجتمع ــائدة ب ــة والس ــي الراجح ه

ــة. القومي

ولكوننــا مجتمعــات وشــعوب مســلمة بغالبتهــا، البــد لنــا أن نتحــدث 

عــن الركيبــة الذهنيــة واملاديــة والخاصــة لحياتنــا وخاصــة "اإلســام 

املصطنع-اإلســام الســيايس" مــن قبــل قــوى الهيمنــة العامليــة والنظام 

الرأســايل العاملــي. والــذي يشــكل أحــد جوانــب رشعنــة املعــادالت 

الصفريــة وحــاالت القتــل واإلبــادة تحــت اســم الديــن واللــه ويــوم 

اآلخــرة، والــذي طــور كظاهــرة حداثويــة يف القرنــن األخريــن، عــى 

ــة  ــار الدول ــن إط ــه ضم ــل تقيم ــن األفض ــة، ولك ــد ورشيع ــه تقلي أن

القوميــة كونــه أُنِشــأَ كقومويــة وليــس كريعــة دينيــة، فهــو منــوذج 

ــس  ــتراق، ولي ــع االس ــور بطاب ــة وممه ــة القومي ــن الدول ــر م مصغ

ــة  ــاة اإلســامية و هــو مرتبــط بتوســع قــوى الهيمن ــه عاقــة بالحي ل

ــه هــدف تشــتيت املقاومــة  يف املنطقــة والعــامل اإلســامي وغــره ول

ــر أو  ــا تأث ــس له ــة ولي ــة ضعيف ــل املنطق ــة اإلســامية يف جع الثقافي

ــكل  ــة ل ــابقاً مظل ــت س ــا كان ــاركية، ك ــة تش ــة مجتمعي ــة كياني أي

ــة. ــة واملذهبي ــات القومي االختاف

املــرأة،  تجــاه  الصفريــة  الذكوريــة  معادلــة  إىل  نشــر  أن  والبــد 

ــة  ــث أن الذكوري ــة، حي ــج مختلف ــاء وحج ــت أس ــتعبادها تح واس

الســلطوية واملطبقــة عــى املــرأة وتجريدهــا مــن أدوارهــا الرياديــة 

ــة ملارســة  ــاة وجعلهــا مــادة ويشء وأرضي يف ســاحات العمــل والحي

الرجــل ذكوريتــه الســلطوية منــذ القــدم وحتــى اليــوم، كانــت 

ــة واألســاس يف كل التجــاوزات األخــرى عــى حقــوق اإلنســان  البداي

وأفــكار  حــركات  كل  تظــل  وعليــه،  والشــعوب،  واملجتمعــات 

وتنظيــات التغيــر واإلصــاح والتوافــق والســام، المعنــى لهــا إذا مل 

ــم هــذا الوضــع  ــار ومل تقــم بتقوي ــة بعــن االعتب تأخــذ هــذه الناحي

وتصحيحــه.

ــة  ــة والذكوري ــة القومي ــة والدول ــة الصفري ــاد املعادل ــم انتق ــا ت  مه

الســلطوية بشــكل موفــق وصحيــح، فإنــه ال يجــدي والبــد مــن 

تقديــم البديــل القــادر عــى الحيــاة ومواجهــة التحديــات مثــل 

ــا   ــي اقرحه ــرق األوســط والت ــة يف ال ــم الدميقراطي ــة األم كونفدرالي

القائــد واملفكــر عبداللــه أوجــان، هــذه الكونفدراليــة التــي ال تقــوم 

بقــوة الســلطة والدولــة واملعــادالت الصفريــة وحــاالت اإلبــادة، 

التعايــش وأخــوة الشــعوب واملعايــر الدميقراطيــة  بــل مببــادئ 

ــق  ــة ال تتواف ــلطة والدول ــل الس ــدة ع ــم املعتم ــة، ألن االم واألخاقي

ــح  ــل  تتوافــق مــع مصال ــح كل املجتمعــات والشــعوب، ب مــع مصال

ــي  ــة ه ــم الدميقراطي ــلطوية، أم األم ــة س ــة فوقي ــة نخبوي ــة ضيق فئ

تعبــر عــن الذهنيــة املشــركة واإلرادة الحــرة ملكوناتهــا املجتمعيــة.

ويف إطــار بحثنــا عــن الحــل وتجــاوز الســلوكيات واملعــادالت الصفرية 

واألحاديــة، ال بــد أن نذكــر أن الرفــض التــام أو القبــول التــام بالدولــة 

القوميــة أو مبــن نناضــل ضدهــم أو نختلــف معهــم، ال تخــدم أهداف 

ــة القوميــة أو  الحريــة والدميقراطيــة واملســاواة، حيــث تجــاوز الدول

ــات  ــت الكونفدرالي ــا فرض ــت، فكل ــألة وق ــة مس ــة الصفري املعادل

ــة  ــا العالق ــا يف حــل القضاي ــا وكفاءته ــة وجودهــا وتفوقه الدميقراطي

والظاهــرة، ســيتم تخطــي الدولــة القوميــة ومعدالتهــا الصفريــة 

ــة  ــات املجتمعي ــاك الكونفدرالي ــدم امت ــي ع ــذا ال يعن ــاً، وه تلقائي

الدميقراطيــة قــوات الدفــاع الــذايت عــن املجتمــع عــاوة عــى 

دبلوماســيتها الخاصــة فهــي حــق لــكل املجتمعــات والشــعوب وهــي 

املســاعدة والطريــق ألجــل التوافــق والتفاهــم وبــدء مســار الحلــول 

ــة. الدميقراطي

ــة  ــة الدميقراطي ــم وهــو أن الكونفدرالي ــان يشء مه ــا تبي ــن علين ولك

التــي نقصدهــا ليســت كونفدراليــة الســلطات والــدول القوميــة كــا 

هــو معــروف يف علــم السياســة الحــايل بــل أنهــا الكونفدراليــة التــي 

تشــكل أهــم بدائــل املعــادالت الصفريــة والحيــاة الســلطوية الدولتية 

الدميقراطيــة  التشــاركيات  مكــون  وهــي  الســلطوية  والذكوريــة 

ــل  ــة و هــي ليســت كاتحــاد دول، ب ــة الطوعي واالتحــادات املجتمعي

أن التشــاركيات الدميقراطيــة هــي  إدارة الوحــدات واالتحــادات 

ــة  ــة املنضوي ــة االجتاعي ــات الوطني ــات والتكوين ــة واملكون املجتمعي

بداخلهــا، وتتحــى مؤسســاتها و تشــكياتها وهياكلهــا التنظيميــة 

ــاة  ــة والتشــارك واألخــوة والحي ــادئ الدميقراطي ــذ األفضــل ملب بالتنفي

ــوذج  ــكل من ــك تش ــي بذل ــرأة وه ــل وامل ــن الرج ــركة ب ــرة املش الح

ومثــال عــى اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة للمجتمــع بعيــداً عــن اإلدارة 

الدولتيــة واألجنبيــة التــي تطبــق املعــادالت الصفريــة تجــاه كل مــن 

ــا. ــا ونهبه ــا وهيمنته ــد ملصالحه ــل تهدي ميث

ــتند إىل  ــح واملس ــادف للرب ــاج اله ــكل اإلنت ــى ش ــاء ع ــل القض ولع

املعــادالت الصفريــة تجــاه اإلنســان والطبيعــة والبيئــة، وإعــادة املــرأة 

لدورهــا  الريــادي يف االقتصــاد والسياســية ومجمــل قطاعــات الحيــاة، 

يعنــي بدايــة تحــرر االنســان والحيــاة مــن براثــن الســلطوية وتجــاوز 

ــى  ــادر ع ــي والق ــع الدميقراط ــور املجتم ــة وظه ــادالت الصفري املع

بنــاء الحلــول الدميقراطيــة لــكل القضايــا، وعليــه، عــى كل الحــركات 

ــور  ــا تتمح ــن كونه ــرج م ــة أن تخ ــة والثقافي ــية واالجتاعي السياس

ــلطوية  ــة الس ــة والذكوري ــة القومي ــلطة والدولتي ــدف الس ــول ه ح

ــوا  ــل عليهــم أن يتحول ــة، ب ــق املعــادالت الصفري التــي تجســد وتطب

ــان  ــاء اإلنس ــة وبن ــة و الدميقراطي ــدف الحري ــول ه ــز ح إىل التمرك

ــادالت  ــام كل املع ــه أم ــة نفس ــى إدارة وحاي ــادر ع ــع الق واملجتم

املعادلة الصفرية السلطوية

  تطبيق القرار الدويل »2254« الخطوة األوىل نحو الحل

استهال 

وتــدل   .2022 العــام  يف  تعقيــداً  ازدادت  الســورية  األزمــة 

املــؤرشات الحاليــة بأنهــا آخــذة يف طريــق التعقيــد أكــر. هــذا 

ــي  ــي أو الخارج ــا املوضوع ــي وذايت. أم ــرّده موضوع ــد م التعقي

فيعــود لطبيعــة األزمــات أو املصاعــب التــي تعاين منهــا كل دولة 

متدخلــة عــى حــدا، وأجنــدات كل دولــة حتّــم عليهــا املــي يف 

طريــق هــذا التعقيــد، يبــدو مــن الصعوبــة عليهــا الراجــع ألن 

ــأن  ــذايت فســببه األســايس ب ــرة. أمــا ال ــك ســيكون بكلفــة كب ذل

ــة  ــوى املتدخل ــن للق ــزال ترته ــا ت ــورية م ــراف الس ــب األط أغل

دون التوقــف عنــد معادلــة الحــل الســوري التــي طرفيهــا 

باتتــا محددتــان مــن طــرف التغيــر الجــذري الــذي يلــزم وفــق 

ــة  ــات اإلرهابي ــاء للتنظي ــر انه ــن آخ ــدويل 2254 وم ــرار ال الق

وتجفيــف مصادرهــا. هــذه املعادلــة تحققــت إىل درجــة كبــرة 

يف شــال ورشق ســوريا أي مناطــق اإلدارة الذاتيــة كجــزء مهــم 

ــن  ــرة م ــبة كب ــل نس ــن مث ــورية. مقتنع ــة الس ــن الجغرافي م

شــعب ســوريا بــأن اإلدارة الذاتيــة تعــد ترجمــة فعليــة مهمــة 

للقــرار الــدويل؛ يلــزم تطويــر هــذا النمــوذج. مــا يثــر التناقــض 

بــأن أطــراف ســوريّة بــدل مــن العمــل يف تعميــم هــذا املــروع 

ــات  ــم مقارب ــأن لديه ــي نجــد ب ــال حظــه وبعــده الوطن وأن ين

عكســية تؤســس يف ترســيخ تقســيم ســوريا بــدال مــن اســتعادتها 

بالشــكل الــذي يناســب تاريــخ ومســتقبل شــعب ســوريا املتنوع.

وفــق املعطيــات الحاليــة فإنــه ميكــن القــول بــأن ســنة 2023 لــن 

تحمــل الجديــد اإليجــايب؛ يك نســتطيع القــول مــن خالهــا بــأن 

ســنة 2022 وجميــع ســنوات األزمــة صــارت خلفــاً أو جــزء مــن 

الذاكــرة الســورية. هــذه األزمــة مــع األســف تبــدو أنهــا مســتمرة 

ــا  ــي فيه ــدة تختف ــكاالً جدي ــتأخذ أش ــا س ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

بشــكل واضــح أغلــب املحســوبة عــى املعارضــة.

سوريا من املعادلة الدولية 

ليــس بالواقعــي القــول بــأن األزمــة األوكرانيــة طغــت عــى كل 

امللفــات؛ أو أبقــت امللفــات األخــرى عــى الــرف. ميكــن القــول 

بــأن ســوريا وبحكــم موقعهــا الجيوبولوتيــي فإنهــا تعــد ســاحة 

تعكــس التغيــرات العامليــة فيــا يتعلــق بالحديــث عــن نظــام 

ــدى  ــة إح ــرات العاملي ــه التغي ــت نفس ــامل ويف الوق ــد للع جدي

خطــوط تشــكلها متــر مــن ســوريا. كــا ميكــن القــول بــأن 

سلســلة مــن امللفــات باتــت اليــوم تشــكل حقيقــة مــا سرســو 

ــة  ــة/ ات املهيمن ــق القطبي ــة وف ــات الدولي ــام العاق ــه نظ علي

التــي ســتتضح تباعــاً. فالنصــف الثــاين مــن العــام الجديــد يحظــى 

بأهميــة كبــرة إىل درجــة االعتقــاد بــأن البدايــة ستتشــكل 

حينهــا؛ رغــم عــدم مســتطاع أي جهــة التخمــن عــن نهايــة هــذه 

ــة. البداي

ــه  ــوى أن ــات س ــات والتوازن ــر التحالف ــن تغي ــث ع ــم الحدي رغ

بــات أشــبه باليقــن بأنهــا تعــد بحــد ذاتهــا فرصــة مهمــة أمــام 

ــدة  ــا ووح ــن اجتاعه ــن ع ــة لتعل ــة الوطني ــوى الدميقراطي الق

مواقفهــا تجــاه القضايــا املصريــة والحاســمة ومنــع ســوريا مــن 

ــيم. ــتنقع التقس ــر إىل مس ــزالق أك االن

خطوة الحل األوىل تطبيق كامل القرار الدويل 2254

أســباب االنهيــار الكبــر يف مختلــف الصعــد الســورية منهــا 

الصعيــد االقتصــادي ميكــن تلخيصهــا بعــدة أســباب أهمهــا: 

باألســاس ميكــن القــول بــأن منــوذج اقتصــاد الســوق االجتاعــي 

منــوذٌج كــرّس الفســاد ونجــم عنــه باألســاس، ويعــد مبثابــة ســبب 

موضوعــي أدى إىل االنفجــار أو األزمــة الســورية يف الشــكل 

املقلــق الحــايل. كــا يجــب عــدم اغفــال بــأن منــوذج االســتبداد 

ــن  ــوأ م ــد باألس ــة تع ــارج معين ــل ومخ ــل مداخ ــزي يحتم املرك

ــر  ــل زم ــن قب ــطو م ــب والس ــي والنه ــاد املجتمع ــة االقتص ناحي

االســتبداد واللصوصيــة املنظمــة التــي مل تعــد غافلــة عــن شــعب 

ســوريا.

ــل  ــوة الح ــة. خط ــاع الحالي ــد األوض ــم تعقي ــدرج رغ ــل مت الح

األوىل تطبيــق كامــل للقــرار الــدويل 2254. كــا أن املجتمــع 

الــدويل بحــد ذاتــه يتحمــل املســؤولية إىل درجــة كبــرة وبشــكل 

معــن حــن النظــر إىل جعــل األزمــة الســورية مرئيــة مــن 

ــط. ــانية فق ــاعدات اإلنس ــاين واملس ــب اإلنس الجان

ــوري واالدارة  ــام الس ــن النظ ــوار ب ــدأ ح ــاءة يب ــوة البن   الخط

ــة  الذاتي

ــن  ــارب ب ــاوالت التق ــر مح ــوري" ع ــل الس ــن "الح ــث ع الحدي

ــاءات يف  ــن لق ــا حــدث م ــريك وم ــام ال ــام الســوري  والنظ النظ

ــتعد  ــاح س ــا النج ــب له ــا كت ــوة إذا م ــذه الخط ــار ه ــذا اإلط ه

ــرار  ــارصة الق ــة ملح ــة قصيّ ــوريا ومحاول ــعب س ــخ لش ــة ف مبثاب

الــدويل 2254 أو إفقــاده مــن روحيتــه املتمثلــة بالتغيــر والتحول 

ــة  ــاً مبثاب ــتعد أيض ــا س ــا أنه ــامل، ك ــي الش ــذري الدميقراط الج

ــزز  ــل وتع ــوة تحم ــذه الخط ــع األول. ه ــة إىل املرب ــاع األزم ارج

األجنــدة الركيــة والروســية باســم القضيــة الســورية. إنهــا 

لصالــح أردوغــان وجعلــه ممســكاً بالســلطة أكــر، والتنظيــات 

املتطرفــة وجاعــات االرتــزاق ســتكون مبأمــن أكــر يف حــال فــاز 

أردوغــان مــرة أخــرى. رغــم أن الوقائــع تشــر إىل صعوبــات عــدة 

ســيعمد إليهــا النظــام الــريك يك ال يتــم عقــد االنتخابــات الركيــة 

ــة ١٩٩8 هــي غــر  ــة أضن ــا تســمى باتفاقي باألســاس. كــا أن م

قانونيــة وغــر رشعيــة باألســاس فــإن الحديــث عــن احيــاء هــذه 

ــن  ــة طع ــد مبثاب ــا يع ــدة عنه ــخة جدي ــاج نس ــة أو انت االتفاقي

شــعب ســوريا بخنجــر التقســيم.

حتــى لــو اعتــر البعــض بأنهــا خطوة جيــدة أو بنــاءة كا ســّاها 

ــك أن  ــن ذل ــإن الخطــوة األهــم م ــة ف ــدة الضيق أصحــاب األجن

ــلطة يف  ــة والس ــن اإلدارة الذاتي ــاء ب ــوار بن ــارب وح ــدث تق يح

دمشــق كخطــوة انطــاق حقيقيــة نحــو حــل ســوري مســتدام.

داعش مل ينتهي و بقاء االحتالل يعد األخطر

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــم أن ق ــة. رغ ــي لحظ ــش مل ينته داع

وجّهــت لــه رضبــات قويــة بدعــم مــن التحالــف الــدويل وبشــكل 

خــاص يف تحريــر الرقــة العاصمــة املزعومــة لدولــة الخرافــة 

داعــش عــام 20١7. كــا األخطــر يف موضــوع داعــش هــو جزئيــة 

الهــول واحتجــاز نحــو 74 ألــف مــن أرس وعوائــل داعــش بينهــا 

ــة  ــية إقليمي ــن 64 جنس ــش م ــي داع ــن مقات ــف م ــو ١2 أل نح

ودوليــة. يجــب التفكــر مبســؤولية عــى أن تتــم محاكمــة هــؤالء 

اإلرهابيــن يف محكمــة إرهــاب يتــم تأسيســها يف مناطــق اإلدارة 

ــة وبدعــم دويل. الذاتي

الحســكة.  الصناعــة يف  بأحــداث ســجن  العــام 2022  بدأنــا 

تركيــة  جويــة  عســكرية  عمليــة  العــام  نهايــة  يف  وشــهدنا 

ــعت  ــة وس ــق اإلدارة الذاتي ــة يف مناط ــة التحتي ــتهدفت البني اس

إىل تحريــض أو انعــاش داعــش مــن جديــد. يف الحقيقــة أثبتــت 

التجربتــن – رغــم قســاوة املوقــف- بــأن الشــعب حســم خيــاره 

ــذه  ــكة كان ه ــجن الحس ــة س ــد. يف حادث ــب قس ــو إىل جان وه

ــة مبختلــف  املوقــف مــرف ومتوقــع مــن شــعب اإلدارة الذاتي

ــإن  ــة ف ــة العدواني ــكرية الركي ــة العس ــا يف العملي ــه. أم تكوينات

الشــعب تحــى بالصمــود والتمســك باملكتســبات املتحققــة 

والحفــاظ عليهــا؛ فلــم يتــم رؤيــة أي نــزوح؛ وهــذا موقــف يليــق 

بشــعب قــدم أكــر مــن 35 ألــف شــهيد وجريــح حتــى اللحظــة.

نعتقــد بــأن األخطــار مســتمرة ولــن تنتهــي هــذه الســنة أيضــاً 

ــإن  ــك ف ــم ذل ــد. رغ ــام الجدي ــف الع ــى منتص ــل حت ــى األق ع

اإلدارة الذاتيــة تتحــول اللحظــة مــن بقعــة ضــوء إىل أمــل لــكل 

الســورين وبشــكل خــاص املتعلــق بحــق هذا الشــعب مــن إدارة 

ــأن هــذه  ــول ب ــن يق ــون إىل كل م ــع نك ــوره بنفســه. وبالطب أم

اإلدارة تحتــاج إىل املزيــد مــن التطويــر ومــن عمليــات متاســكة 

إلنهــاء العقوبــات والنواقــص التــي تعــري هــذا املــروع املهــم.
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تركيا مستعدة لتقديم كافة التنازالت مقابل إفشال مرشوع اإلدارة الذاتية
وافــق الرئيــس الســوري بشــار األســد، الخميــس عــى طلبــات 

ســابقة مــن قبــل الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان تدعوه 

إىل عقــد لقــاء بينهــا، لكنــه اشــرط أن يتــم هــذا اللقــاء بعــد 

انســحاب “االحتــال الــريك” مــن ســوريا، يف خطــوة مــن شــأنها 

ــن  ــق متك ــع دمش ــة م ــد تهدئ ــذي يري ــان ال ــط أردوغ أن تحب

أنقــرة مــن إعــادة مايــن الاجئــن الســورين إىل بادهــم 

وتخفيــف األعبــاء عــن حكومتــه.

ــوات  ــع دع ــل م ــاً يف التفاع ــروداً واضح ــد ب ــدى األس ــا أب وفي

أردوغــان بشــأن اللقــاء، فإنــه أظهــر املزيــد مــن الحــاس 

ــا  ــن قواته ــد م ــود املزي ــب بوج ــيا ورح ــع روس ــة م يف العاق

ــاً  ــر امتنان ــا يظه ــد، م ــدى البعي ــى امل ــا يف ســوريا ع وقواعده

كبــراً للــدور الــذي لعبــه الرئيــس الــرويس، فادميــر بوتــن يف 

ــلطة. ــوري يف الس ــس الس ــاء الرئي ــن بق تأم

وقــال األســد إنــه ســيلتقي أردوغــان فقــط عندمــا تكــون تركيــا 

مســتعدة لســحب جيشــها بالكامــل مــن شــال ســوريا وعــودة 

ــا  ــو م ــورية، وه ــرب الس ــل الح ــه قب ــا كان علي ــع إىل م الوض

ــة  ــاء منطق ــم بن ــن حل ــرة ع ــي أنق ــن تخ ــق مراقب ــي وف يعن

عازلــة عــى الحــدود مــع دمشــق، ووقــف دعمهــا للمعارضــة 

ــة املســلحة. ــات األصولي وللمجموع

ومتثــل تركيــا أكــر حليــف عســكري وســيايس للمعارضــة 

ــرب  ــال غ ــا يف ش ــر معاقله ــى آخ ــيطر ع ــي تس الســورية الت

ســوريا، وأسســت أنقــرة العــرات مــن القواعــد ونــرت 

اآلالف مــن الجنــود يف شــال ســوريا، مــا حــال دون اســتعادة 

الجيــش الســوري املدعــوم مــن روســيا الســيطرة عــى املنطقــة.

واســتدعى هــذا املوقــف الحــدي مــن الرئيــس الســوري )رفضــه 

ــك  ــدة تل ــن ح ــف م ــيا للتخفي ــل روس ــان( تدخ ــاء أردوغ لق

الترصيحــات التــي مــن شــأنها أن تصــدم الرئيــس الــريك، خاصة 

ــم بالتنســيق مــع  ــت تت ــاء األســد كان ــة للق ــه املتتالي أن دعوات

بوتــن.

ويقــول مراقبــون، إن دمشــق تعــرف جيــداً أن ترصيحــات 

أردوغــان بشــأن رغبتــه يف لقــاء األســد هــي جــزء مــن مناوراتــه 

املعهــودة، وإن مــا يعيــق اللقــاء هــو التناقــض بــن ترصيحــات 

الرئيــس الــريك وأفعالــه، فهــو يســيطر عــن طريــق وكاء عــى 

ــل  ــات يف الداخ ــذ عملي ــن تنفي ــف ع ــورية، وال يتوق أراض س

ــه يتظاهــر بالســعي إىل الحــوار. الســوري، ويف الوقــت ذات

ــراف  ــوري واع ــراب الس ــدة ال ــرة بوح ــراف أنق ــر اع وال يغ

أردوغــان الرصيــح بــأن بــاده ليســت لديهــا أطــاع يف األرايض 

الســورية الكثــر مــن املعــادالت عــى أرض الواقــع، فركيــا 

تقــول الــيء نفســه عــن احــرام ســيادة العــراق عــى أراضيــه، 

ولكنهــا تنتهــك هــذه الســيادة كل يــوم تقريبــاً. وال تعتــزم 

ســحب قواتهــا مــن القواعــد التــي أقامتهــا داخــل األرايض 

العراقيــة، وهــو مــا ينطبــق عــى ســوريا أيضــا؛ فلــن عجــزت 

ــيطرتها  ــعة تخضــع لس ــة واس ــة أمني ــة منطق ــن إقام ــرة ع أنق

ــه ال يشء  ــوريا، فإن ــن س ــا وب ــدودي بينه ــط الح ــى الري ع

يوحــي بأنهــا ميكــن أن تتخــى عــن قواعدهــا داخــل ســوريا«.

قــال الباحــث الســيايس الســوري، وائــل إســحق أن روســيا تدفع 

ــراً إىل  ــرة، مش ــق وأنق ــن دمش ــارب ب ــار التق ــال مس إىل إك

ــال  ــل إفش ــازالت مقاب ــة التن ــم كاف ــتعدة؛ لتقدي ــا مس أن تركي

مــروع اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا ومنــع الكــرد مــن 

الحصــول عــى حقوقهــم املروعــة.

تــم تأجيــل االجتــاع الرباعــي، وذلــك بعــد أن أفــادت وســائل 

إعــام روســية يف وقــت ســابق، أن االجتــاع الرباعــي بخصــوص 

ــا وســوريا  ــة، )تركي ــواب وزراء خارجي ــذي ســيضم ن ســوريا وال

وروســيا وإيــران(، ســيعقد يومــي ١5 و١6 آذار الحــايل يف 

موســكو، وأن هــذا االجتــاع ســيكون للتمهيــد؛ الجتــاع وزراء 

الخارجيــة، يف وقــت الحــق.

تكتيك تريك جديد بعد الفشل

ــة إىل أن الطرفــن  ــك الركي وتشــر الترصيحــات الروســية وكذل

)أنقــرة وموســكو( هــا األكــر إلحاحــاً حيــال عقــد نــوع مــن 

ــن  ــريك، وع ــال ال ــة الحت ــق ودول ــة دمش ــن حكوم ــح ب الصل

ذلــك رأى الباحــث الســيايس، وائــل إســحق يف حديــث لوكالــة 

هــاوار ، "بعــد فشــل تركيــا يف إيصال جاعــة اإلخوان املســلمن 

إىل ســدة الحكــم يف ســوريا، أصبحــت تركيــا مســتعدة؛ لتقديــم 

كل التنــازالت لنظــام األســد وبــأي مثــن كان؛ إلفشــال مــروع 

اإلدارة الذاتيــة يف شــال ورشق ســوريا الــذي يؤرقهــا ومنــع أي 

نظــام فيــدرايل مســتقبي يف ســوريا"، مشــراً إىل أن أي "نجــاح 

للكــرد  لنيــل حقوقهــم وإنشــاء نظــام فيــدرايل يف ســوريا، 

ســيمتد اىل تركيــا"، وهــي تتخــوف منــه أنقــرة، حســب إســحق.

الركيــة، ويريــد  املخــاوف  يــدرك هــذه  " األســد  وأضــاف: 

تحقيــق مكاســب إضافيــة مــن هــذا التطبيــع مــن خــال رفــع 

ــارب". ــذا التق ــى ه ــة ع ــل املوافق ــه قب ــقف مطالب س

وأكــد أن هــذا التقــارب "سيشــكل خطــراً حقيقيــاً عــى اإلدارة 

الذاتيــة يف شــال ورشق ســوريا سياســياً وعســكرياً".

أمــا بالنســبة للموقــف األمــريك مــن هــذا التقــارب، قــال 

ــن  ــكل م ــن ألي ش ــكل معل ــض بش ــنطن "ترف ــحق إن واش إس

ــات". ــوح بالعقوب ــد وتل ــام األس ــع نظ ــع م ــكال التطبي أش

وأكــد أنــه "مــن دون أدىن شــك ســتنجح روســيا يف هــذه 

ــة  ــركة ومصلح ــة مش ــو رغب ــارب ه ــذا التق ــة؛ ألن ه املصالح

ــد  ــة األس ــادة رشعن ــن إع ــيا م ــيمكن روس ــة، وس ــورية تركي س

ــوريا". ــية يف س ــح الروس ــتمرارية املصال ــاظ واس ــايل الحف وبالت

أمــا عــن رغبــة إيــران يف االنضــام إىل املحادثــات، قــال إســحق: 

بقــرار دمشــق والســيطرة  التفــرد  إيــران رغبــة يف  "لــدى 

ــك هــي غــر متحمســة  املطلقــة عــى قرارهــا الســيايس، ولذل

جــداً لهــذا التقــارب، لكــن دون أدىن شــك إنهــا ســتوافق عــى 

ــل  ــة أفض ــم إن املصالح ــر، بحك ــة األم ــارب يف نهاي ــذا التق ه

ــة النظــام الســوري وفقدانــه  وأقــل خســائر مــن اســتمرار عزل

ــى  ــس ع ــي تنعك ــات الت ــتمرار العقوب ــة واس ــة الدولي للرعي

ــة". ــح اإليراني املصال

ورأى إســحق أن هــدف روســيا األســايس مــن هــذه املصالحــة؛ 

هــو "إعــادة الرعيــة العربيــة والدوليــة لنظــام األســد وهــدف 

ــة لألســد إىل  ــارة املعلن ــن وإســراتيجي، وهــذه الزي رويس معل

موســكو، تــأيت يف هــذا الســياق ومــن ضمــن محــاوالت موســكو 

املســتمرة إلضفــاء هــذه الرعيــة للنظــام وعودتــه اىل جامعــة 

الــدول العربيــة".

وأمــا عــن توقيتهــا يف ذكــرى انطــاق االحتجاجــات، قــال 

إســحق، هــي "رســالة للشــعب الســوري و)املعارضــة( بفشــل 

هــذه االحتجاجــات وانتصــار األســد ومزيــد مــن اإلحبــاط 

ــع". ــر الواق ــول باألم والقب

وتســاءل الباحــث الســيايس عــن إمكانيــة نجــاح هــذا االتفــاق 

يف إعــادة رشعنــة حكومــة دمشــق وإعادتهــا إىل املجتمــع 

الــدويل قائــاً: "بالتأكيــد سيفشــل؛ بســبب القــرار األمــريك 

ــروع". ــذا امل ــه له ورفض

بعد 20 عاماً من سقوط نظام صدام حسني... الخالف مستمر عىل هوية الدولة والنظام 
أطلــق الرئيــُس األمــريك ، جــورج دبليــو بــوش عــام 2003 

حملــَة إطاحــة صــدام التــي أطلــق عليهــا »الصدمــة والرويــع« 

ــداد، يف  ــتهدف بغ ــف اس ــٍف عني ــارس )آذار( بقص ــة ١٩ م ليل

ــري.  ــزو ال ــل إطــاق الغ ــي، قب ــس العراق ــل الرئي ــة لقت محاول

ــدام،  ــُش ص ــار جي ــا انه ــان م ــاً، إذ رسع ــرُب طوي ــدم الح مل ت

واحتــل األمركيــون العاصمــَة العراقيــة، يف بدايــات أبريــل 

)نيســان(. لكــنَّ انتصارَهــم العســكري الريــع مل يتمكــن مــن 

ــم  ــُف مرراته ــّن زي ــه، إذ تب ــوا ب ــذي قام ــأ« ال ــو »الخط مح

ــامل. ــا للع ــي قدموه ــزو الت للغ

أكملــت الواليــات املتحــدة احتــال العــراق يــوم التاســع مــن 

ــف  ــة القص ــدأت حمل ــا ب ــام 2003، بعدم ــان( ع ــل )نيس أبري

والحــرب الريــة معــاً يف العريــن مــن الشــهر الســابق )مــارس/

آذار(. بعــد أيــام فقــط مــن القصــف املســتمر الــذي طــال كل 

ــس  ــل الرئي ــات اســتهدفت قت ــون برب ــتهله األمركي يشء واس

العراقــي صــدام حســن يف قــرص يعــود إلحــدى ابنتيــه، بــدأت 

الجيــوش تزحــف عــر البــرصة يف اتجــاه بغــداد.

كانــت املقاومــة التــي أبدتهــا قطعــات الجيــش العراقــي يف أم 

قــرص، بأقــى جنــوب البــاد، قويــة واســتمرت لنحــو أســبوعن 

تقريبــاً، لكنهــا انهــارت يف النهايــة بعدمــا بــدأت بقيــة قطعــات 

الجيــش تتفــكك وتنهــار تلقائيــاً.

ظهــر وزيــر الدفــاع العراقــي، ســلطان هاشــم، يف مؤمتــر صحــايف 

قبيــل وصــول األمركيــن إىل مشــارف العاصمــة بغــداد، قائاً: إن 

»القــوات األمركيــة ســوف تصــل إىل بغــداد يف غضون أســبوع«. 

ــر  ــة وزي ــن مبعاقب ــدام حس ــوم ص ــاً أن يق ــا كان متوقع وبين

دفاعــه بعقوبــة قــد تصــل إىل اإلعــدام مــن منطلــق تأثــره عــى 

معنويــات الجيــش واملدنيــن يف العاصمــة، فضــاً عــن »فدائيــي 

صــدام« ومــن بينهــم »الفدائيــون العــرب«، لكــن كل يشء ســار 

بســام بالنســبة للوزيــر الــذي بقــي ميــارس مهامــه حتــى اليــوم 

األخــر لســقوط النظــام.

ــدأت  ــه ب ــن من ــن واملقرب ــدام حس ــة ص ــاً أن جبه كان واضح

ــرارات  ــاذ ق ــه اتخ ــب في ــات يصع ــذي ب تتخلخــل إىل الحــد ال

ــة  ــع نهاي ــذي توق ــر الحــرب ال ــة وزي ــرار معاقب ــرى عــى غ ك

ــام مــن وصولهــم إىل عاصمــة  ــل أي ــه قب ــح أعدائ الحــرب لصال

ــل  ــن أبري ــع م ــوم التاس ــة ي ــون صبيح ــل األمركي ــاده. وص ب

2003، فاختفــى صــدام حســن الــذي كان آخــر ظهــور لــه 

ــة  ــة أمركي ــت دباب ــت كان ــداد يف وق ــة ببغ ــة األعظمي يف مدين

ــر  ــى وزي ــردوس. اختف ــاحة الف ــن س ــه م ــع متثال ــة تقتل ضخم

الدفــاع ســلطان هاشــم هــو اآلخــر مثــل بقيــة أعضــاء القيــادة 

ــون صــدام حســن  ــار املســؤولن. الحــق األمركي ــوزراء وكب وال

ــة  ــار، حيــث كانــت عائل ــة الرمــادي يف محافظــة األنب إىل مدين

ــراد  ــن أف ــر م ــدد كب ــه وع ــع عائلت ــتضيفه م ــط تس البوخربي

حاياتــه. قصفــوا البيــت الــذي توقعــوا أن صــدام حســن كان 

ــن  ــرات م ــل الع ــت مقت ــة كان ــن الحصيل ــه، لك ــوداً في موج

ــها،  ــط نفس ــة البوخربي ــن عائل ــه وم ــة حايت ــوات املكلف الق

بينــا بقــي صــدام وولــداه عــدي وقــي أحيــاء، حيــث كانــوا 

ــس  ــود لنف ــوت تع ــة بي ــن مجموع ــر ضم ــاً آخ ــكنون بيت يس

ــتضيفة. ــة املس العائل

اختفــى صــدام حســن ألشــهر عــدة، قبــل أن يتــم العثــور عليــه 

يف حفــرة بقضــاء الــدور التابــع ملحافظــة صــاح الديــن، وهــي 

ــداه  ــا ول ــل. أم ــس الراح ــا الرئي ــدر منه ــي ينح ــة الت املحافظ

فقــد قُتــا يف املوصــل بعدمــا وىش بهــا مــن كان قــد آواهــا 

ــديل  ــن ي ــون مل ــا األمركي ــي حدده ــأة الت ــار املكاف ــه اخت لكن

مبعلومــات عنهــا ومقدارهــا 30 مليــون دوالر. وزيــر الدفــاع، 

ســلطان هاشــم، ســلّم نفســه لألمركيــن الذيــن خدعــوه بأنهــم 

ســيعاملونه معاملــة مختلفــة، لكنهــم أخلفــوا الوعــد فاقتــادوه 

إىل الســجن حتــى وفاتــه يف ســجن النارصيــة املركــزي يف يوليــو 

)متــوز( عــام 20١٩.

ــال  ــراق خ ــال الع ــت احت ــد أمت ــنطن ق ــت واش ــا كان وبين

أبريــل 2003، فإنهــا بــدأت حملــة ضخمــة بحثــاً عــن أســلحة 

الدمــار الشــامل املزعومــة، لكنهــا فشــلت يف العثــور عــن أثــر 

ــار  ــلحة الدم ــى أس ــور ع ــن يف العث ــل األمركي ــد فش ــا. بع له

الشــامل، أعلنــوا مــع حلفائهــم الريطانيــن أنهــم قــوة احتــال. 

وبالفعــل فقــد صــدر قــرار مــن مجلــس األمــن بوصفهــم قــوة 

ــال. احت

بيــد املعارضــن  املعادلــة نتيجــة ذلــك، وأســقط  انقلبــت 

الســابقن لصــدام الذيــن جــاء معظمهــم مــع القــوات األمركية. 

فقــد تســلّم هــؤالء الحكــم أول األمــر عــر مــا ُســمي »مجلــس 

الحكــم« الــذي جعــل كل قــادة العــراق املعارضــن مــن الخــط 

األول حّكامــاً شــكلين، لكنهــم يف الواقــع مستشــارون عنــد 

ــول برميــر. الحاكــم املــدين األمــريك ب

 الدولة أم النظام؟

واآلن، بعــد مــرور عريــن عامــاً عــى إســقاط صــدام حســن 

ونهايــة نظامــه الشــمويل الــذي حكــم العــراق عــى مــدى ثاثــة 

عقــود مــن الزمــن، يشــكو عراقيــون مــن أن وضعهم مل يتحســن 

كثــراً عــا كان عليــه أيــام حكــم الرئيــس الســابق، عــى رغــم 

أن رشائــح واســعة أخــرى مــن العراقيــن تعتــر أن البــاد اليــوم 

أفضــل بكثــر مــا كانــت أيــام صــدام.

ــن  ــوا فرح ــم كان ــراق إنه ــايل للع ــع الح ــدو الوض ــول منتق يق

مبــا كان متــداوالً مــن شــعارات أمركيــة عــا ســيحصل عقــب 

ــد.  ــا بع ــا حصــل في ــوا مب ــم ُصدم ــب نظــام البعــث، لكنه قل

ــراق  ــت الع ــات املتحــدة حــن احتل ــة، مل تجــد الوالي يف البداي

مقاومــة كبــرة. فالعراقيــون الذيــن حكمهــم عــى مــدى أكــر 

ــوا الحصــار  ــوري شــمويل وعان ــة عقــود نظــام ديكتات مــن ثاث

ــة عــى كل املســتويات، كان قســم  ــة والدولي ــة اإلقليمي والعزل

ــة  ــر، ال ســيا أن شــعارات الحري ــم يرغــب يف التغي ــر منه كب

والدميقراطيــة واالزدهــار كانــت هــي الطاغيــة، ســواء لجهــة مــا 

كانــت ترفعــه الواليــات املتحــدة مــن يافطــات عــى دباباتهــا 

وعربــات »الهمــر« التــي تجــوب شــوارع بغــداد، أو لجهــة مــا 

كان يتحــدث بــه زعــاء املعارضــة عــن العــراق الجديــد. غر أن 

الصــورة رسعــان مــا انقلبــت رأســاً عــى عقــب. فبعــد أن أعلنت 

الواليــات املتحــدة وبريطانيــا أنهــا »قــوات احتــال« بــادر كثر 

مــن العراقيــن، بــدءاً مــن املناطــق الغربيــة مــن البــاد وعــدد 

ــت  ــاح تح ــع الس ــة، برف ــطى والجنوبي ــات الوس ــن املحافظ م

شــعار »مقاومــة املحتــل«. لكــن توصيــف »املقاومــة« اختلــط 

مبفهــوم »اإلرهــاب«، ال ســيا مــع دخــول تنظيــم »القاعــدة«، 

ــة عــام  ــارة أمركي ــل يف غ ــاوي )قُت ــو مصعــب الزرق ــة أب بزعام

2006(، عــى الخــط.

كان ذلــك مقدمــة الختــاط الكثــر مــن األوراق التــي وصلــت 

تفجــر  بعــد   )2008 )2006ـ  األهليــة«  »الحــرب  حــد  إىل 

»القاعــدة« مرقــدي ســامراء. تــم الحقــاً تخطــي عقــدة املقاومة 

وكيفيــة متييزهــا عــن اإلرهــاب، لكــن الــذي حصــل أن معظــم 

أفــراد الطبقــة السياســية العراقيــة، مبــا يف ذلــك أصدقــاء أمــركا، 

ــن  ــراد الذي ــدا األك ــا ع ــة، م ــعارات املقاوم ــون ش ــوا يرفع بات

بقــوا مخلصــن لألمركيــن باعتبارهــم مــن أســقط نظــام صــدام 

ــذل  ــاً، خ ــة. الحق ــلحة الكياوي ــم باألس ــذي قصفه ــن ال حس

ــر  ــى تقري ــتفتاءهم ع ــوا اس ــا رفض ــراد عندم ــون األك األمركي

املصــر، لكــن هــؤالء ظلــوا يعتــرون أن مــا حصــل مــن تدخــل 

ــاالً. ــر وليــس احت ــة تحري أمــريك عــام 2003 مبثاب

ــزال  ــي ال ت ــإن اإلشــكالية الت وبــرصف النظــر عــن التســمية، ف

ــة معــاً.  ــة الدول ــة النظــام وهوي قامئــة هــي عــدم حســم هوي

ــد  ــد تحدي ــاالً عــى صعي ــزال يعــاين اخت ــة ال ي فالعــراق الدول

توصيفهــا، مبــا ال يجعلهــا أســرة لــرؤى القــوى واألحــزاب 

السياســية التــي بــدأ بعضهــا يتغــّول كثــراً يف كل مفاصــل 

ــى  ــة«. وع ــة العميق ــمى »الدول ــات يُس ــا ب ــح م ــة لصال الدول

ــة  ــه وبســبب املحاصصــة العرقي ــد النظــام الســيايس، فإن صعي

ــص  ــن التخل ــية م ــوى السياس ــن الق ــي مل تتمك ــة الت والطائفي

منهــا، فــإن الدولــة تحّولــت عــى صعيــد مارســة الحكــم إىل 

ــزال  ــا ال ت ــا، لكنه ــاص منه ــاٍع للخ ــع مس ــة«، م ــة عقيم »دول

ــن أن  ــام ميك ــد أي نظ ــم بع ــاً مل يحس ــراق مث ــة. فالع خجول

يصلــح لــه يف ظــل دســتور )تــم التصويــت عليــه عــام 2005( 

جامــد ومــن الصعــب تغيــره، يف وقــت تتجــادل النخــب 

ــام  ــراق النظ ــح للع ــا إذا كان األصل ــة في ــة واألكادميي الفكري

ــد  ــذي كان عــى صعي ــايس؟ كــا أن العــراق ال ــاين أم الرئ الرمل

الهويــة االقتصاديــة يعتمــد النظــام االشــرايك والقطــاع العــام، 

ــام اقتصــاد  ــام 2003 إىل نظ ــد ع ــل بع ــه انتق ــرض أن ــه يُف فإن

ــا  ــن ك ــة، مل يتمك ــة االقتصادي ــر املارس ــه، وع ــوق. لكن الس

يبــدو مــن مغــادرة العقليــة االشــراكية يف طريقــة تســير 

االقتصــاد، ومل يســتطع جلــب االســتثارات الضخمــة واالعتــاد 

ــدرة  ــدم ق ــاد وع ــي الفس ــل تف ــاص، يف ظ ــاع الخ ــى القط ع

ــرص. ــوالت الع ــة تح ــى مواكب ــة ع ــتثار الحالي ــن االس قوان

 املصدر : الرق األوسط
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ثقافة وفن  4

تحضريات مهرجان "يكتا هركول" يف دورته السادسة
ــة  ــة الثقاف ــع هيئ ــيق م ــرح بالتنس ــن امل ــتعد كوم يس

ــن  ــة والف ــا للثقاف ــة ميزوبوتامي ــرة وحرك ــم الجزي يف إقلي

الدميقراطــي يف شــال ورشق ســوريا إلطــاق مهرجــان 

ــه  ــة، يف دورت ــروض املرحي ــول" للع ــا هرك ــهيد "يكت الش

ــاري  ــارس الج ــينطلق يف 27 آذار/ م ــذي س ــة وال السادس

ــر عــن  ــة قامشــلو، تحــت شــعار" املــرح.. تعب يف مدين

ــعوب". ــك الش موزايي

لــروح املرحــي الكــردي،  ويــأيت املهرجــان اســتذكاراً 

ــة  ــذ عملي ــذي نف ــول( ال ــا هرك ــان )يكت ــان قهرم أردوغ

ــوم  ــادف ي ــذي يص ــارس 2004 وال ــة يف 27 آذار/م فدائي

ــري  ــه الجاب ــعد الل ــاحة س ــك بس ــي، وذل ــرح العامل امل

ــداً  ــاً؛ تندي ــاً مرحيّ ــه عرض ــد تقدمي ــب بع ــة حل يف مدين

باملؤامــرة الدوليــة ضــد القائــد عبــد اللــه أوجــان، ورفضه 

ــا. ــرد يف روج آف ــاه الك ــق تج ــة دمش ــات حكوم لسياس

وخافــاً للــدورات الســابقة، فــإن املهرجــان يف دورتــه 

السادســة، فتــح أبــواب املشــاركة أمــام الفــرق املرحيــة 

ــة عــى  ــة والكردي ــن العربي ــا باللغت ــدم عروضه ــي تق الت

اختــاف لهجاتهــا، مــن أجــزاء كردســتان األخــرى وأوروبــا 

ــة عــى  ــدورات الـــ 5 املاضي أيضــاً، بعدمــا اقتــرصت يف ال

ــط. ــن شــال ورشق ســوريا فق املشــاركات م

 التحضريات الستقبال املهرجان 

بــدأت تحضــرات الــدورة السادســة للمهرجــان باســتقبال 

ــة للفــرق التــي ستشــارك يف املهرجــان  النصــوص املرحي

والتــي تــم اســتقبالها لغايــة ١5 كانــون الثــاين املنــرصم؛ من 

ثــم تــم تقييمهــا مــن قبــل لجنــة القــراءة.

وتســتمر التحضــرات، بتقييــم لجنــة املشــاهدة للمســتوى 

ــل  ــرح قب ــبة امل ــى خش ــروض ع ــي للع ــي واملرح الفن

مشــاركتها يف املهرجــان بشــكل رســمي.

فيــا ســيتم تحديــد عــدد أيــام املهرجــان حســب نصــوص 

العــروض املرحيــة املشــاركة يف املهرجــان بعــد االنتهــاء 

مــن التقييــم، عــى أن يتــم عــرض كل يــوم مرحيــة 

املتابعــن  بــآراء  لتنتهــي  معينــة؛  وفكــرة  مبضمــون 

ــر  ــوم األخ ــم يف الي ــدم، ليت ــرض املق ــول الع ــاد ح والنق

مــن املهرجــان اختيــار مرحيــة واحــدة مــن املرحيــات 

ــم. ــة التحكي ــل لجن ــن قب ــة م املعروض

اللجان املرشفة

بدورتــه  املهرجــان  عــى  املرفــة  اللجــان  وتشــكلت 

السادســة كـــ )اللجنــة التحضريــة، لجنــة القــراءة، لجنــة 

االجتــاع  انعقــاد  بعــد  التحكيــم(  لجنــة  املشــاهدة، 

إقليــم  يف  الثقافــة  وهيئــة  املــرح  لكومــن  املوســع 

الجزيــرة وحركــة ميزوبوتاميــا للثقافــة والفــن الدميقراطــي 

يف شــال ورشق ســوريا.

تعليقــاً عــى ذلــك، أوضــح عضــو كومــن املــرح يف إقليــم 

الجزيــرة، عدنــان مصطفــى أن املهرجــان مل ينعقــد يف 

العــام املنــرصم؛ نتيجــة انتشــار فــروس كورونــا يف شــال 

ورشق ســوريا والظــروف السياســية والهجــات التــي 

ــة. تطــال املنطق

دور املرح يف الثورة

الذكــرى  إحيــاء  إىل  يهــدف  املهرجــان؛  أن  إىل  وأشــار 

الســنوية للشــهيد يكتــا هركــول، والتعبــر عــن واقــع 

ــوص  ــر النص ــتان ع ــوريا وكردس ــال ورشق س ــعب ش ش

الشــعب  وتوجيــه  توعيــة  إىل  باإلضافــة  املرحيــة، 

ــة،  ــة يف املنطق ــى املشــاكل املجتمعي وتســليط الضــوء ع

ــارز يف إيصــال صــوت الثــورة إىل  وقــال: "للمــرح دور ب

ــة إىل الشــعب،  الشــعوب األخــرى، وإيصــال رســالة معين

واقــراح الحلــول للمشــاكل أيضــاً"، لكنــه امتنــع عــن ذكــر 

عــدد النصــوص الــواردة إليهــم حتــى لحظــة إعــداد الخر. 

 ويف الســياق  تــم اإلعــان عــن  القامئــة النهائيــة للنصــوص 

املرحيــة املشــاركة يف مهرجــان الشــهيد يكتــا هركول

وأعلنــت اللجنــة التحضريــة ملهرجــان الشــهيد )يكتــا 

ــي ســيتم  ــات، الت ــة للمرحي هركول(عــن القامئــة النهائي

عرضهــا يف الــدورة السادســة، املقــررة إطاقهــا يف الـــ 27 

ــاري. ــارس الج ــن آذار/م م

عقــب اســتام 30 نصــاً مرحيــاً مــن شــال ورشق ســوريا 

وجنــوب ورشق كردســتان باللغتــن العربيــة والكرديــة 

ــة  ــة التحضري ــت اللجن ــة(، اطلع ــة والكرمانجي )الصوراني

ــك األداء. عــى النصــوص وكذل

هــذا، وأرســلت املرحيــات مــن جنــوب ورشق كردســتان 

عــر مقاطــع فيديــو للجنــة؛ بســبب عــدم متكــن الفــرق 

هنــاك مــن القــدوم إىل شــال ورشق ســوريا.

 ١١ مــن  املؤلفــة  النهائيــة  القامئــة  اللجنــة  وأعلنــت 

ــاري  ــن 27 آذار الج ــداًء م ــا ابت ــيتم عرضه ــة، س مرحي

املقبــل يف حــن ســتتختم  نيســان  مــن  األول  وحتــى 

فعاليــات املهرجــان يف الـــ 2 مــن الشــهر ذاتــه.

ــب  ــا حس ــة عليه ــت املوافق ــي مت ــوص الت ــاول النص وتتن

اللجنــة مواضيــع تتعلــق مبقاومــة الســجون ضــد القــوى 

ــة يف  ــري، واالنتفاض ــر الق ــتان، والتهج ــة لكردس املحتل

ــي تســّرها  ــك الحــرب الخاصــة الت رشق كردســتان، وكذل

ــردي. ــة ضــد الشــعب الك ــوى املحتل الق

ومــن املقــرر، تأديــة املرحيــات حضوريــاً، لكــن ويف حــال 

وضــع عراقيــل أمــام الفــرق املرحيــة مــن جنــوب ورشق 

كردســتان، ســتضطر اللجنــة التحضريــة ملهرجــان الشــهيد، 

يكتــا هركــول بدورتــه السادســة لعرضهــا عــر الشاشــات 

ــيخو  ــد ش ــز محم ــرح، يف مرك ــبة امل ــى خش ــس ع ولي

للثقافــة والفــن مبدينــة قامشــلو.

مركــز الثقافة والفنون يف الرقة
افتُتــح مركــز الثقافــة والفنــون يف الرقــة بدايــة عــام 

ــا  ــة عليه ــة واملحافظ ــايل املنطق ــة أه ــراز ثقاف 20١8، إلب

ــات  ــم املؤسس ــن أه ــد، م ــا بع ــح في ــا، وليصب وتطويره

ــب  ــن املكات ــل م ــب الطف ــة، وكان مكت ــة يف املنطق العام

األساســية ضمنــه، إذ اســتطاع اســتقطاب وتنميــة مواهــب 

املتنوعــة  بألوانهــا  الرقــة،  مدينــة  األطفــال يف  مئــات 

الثقافيــة والراثيــة والفنيــة والتشــكيلية.

تحــّول مركــز الثقافــة والفنــون يف الرقــة إىل منر الكتشــاف 

وتنميــة مواهــب أطفــال الرقــة، عــر إســهامه يف اكتشــاف 

وتنميــة مواهــب أكــر مــن 300 طفــل، خال 5 أعــوام، إىل 

جانــب دوره يف إحيــاء ثقافــة وتــراث املنطقــة.

ويرتــاد عــرات األطفــال مكتــب الطفــل يوميــاً؛ لتنميــة 

مواهبهــم وتعزيــز قدراتهــم الفكريــة العمليــة، مــن 

ــن  ــون، م ــة والفن ــز الثقاف ــم مرك ــه له ــا يقدم ــال م خ

مدربــن ومختصــن وأدوات وآالت، وســيارة لنقلهــم مــن 

وإىل منازلهــم باملجــان.

يقــول مــدرب العــزف عــى اآلالت املوســيقية، فاضــل 

ــة  ــال لتنمي ــل األطف ــن قب ــر م ــال كب ــاك إقب ــدور "هن ق

ــا أن هنــاك  مواهبهــم، وخــال التدريــب والتقييــم وجدن

ــن  ــتجابة م ــاك اس ــا أن هن ــرة، ك ــب كب ــدرات ومواه ق

ــات التــي  قبلهــم، واآلن هــم يشــاركون يف جميــع الفعالي

ــوريا". ــال ورشق س ــة وش ــتوى الرق ــى مس ــام ع تق

وأضــاف: "املتدربــون يف املركــز الثقــايف يعملــون كفريــق 

واحــد؛ للوصــول إىل مواهــب حقيقيــة يتحــدث بهــا العــامل 

أجمــع".

وعــن عمــل مكتــب الطفــل واســتقطاب املواهــب، أوضــح 

الرئيــس املشــرك للمكتــب، ســعد كحيــص "افتُتــح مكتــب 

الطفــل يف املركــز الثقــايف منــذ افتتاحــه، يف البدايــات 

ــون  ــن ميتلك ــال الذي ــل األطف ــن قب ــاً م ــال قلي كان اإلقب

املواهــب؛ بســبب مــا خلّفــه فكــر داعــش املتطــرف الــذي 

ــيقى  ــن واملوس ــم والف ــاء والرس ــرم كل يشء، الغن كان يح

ــرح". وامل

وأكمــل كحيــص "ثــم ازداد اإلقبــال بعــد الذهــاب إىل 

املــدارس والتنســيق مــع املعلمــن واإلدارة، واســتطعنا 

ــق إنجــاز  ــن املواهــب وتحقي ــد م ــدد جي الوصــول إىل ع

كبــر عــى أرض الواقــع، مــن خــال تدريــب هــذه 

ــة". ــكل موهب ــن ل ــن املختص ــل املدرب ــن قب ــب م املواه

وبــّن "املواهــب التــي خرجــت مــن هــذا املركــز، شــاركت 

يف الكثــر مــن الفعاليــات وقدمــت الكثــر مــن العــروض 

ــة ومهرجــان  ــر الرق ــرى تحري ــن ذك ــة، م ــة عام يف املنطق

ــا  ــة وريفه ــنوي يف الرق ــكل س ــم بش ــذي ينظ ــل ال الطف

ــوروز". ــد ن وعي

أوضــح كحيــص يف ختــام حديثــه "خرّجنــا مــا يقــارب 300 

طفــل مــن هــذا املكتــب، واليــوم هــم أصحــاب مواهــب؛ 

يف الغنــاء والعــزف والرســم والفــن التشــكيي والفصاحــة 

ــعبية، كل  ــكات الش ــة والدب ــال اليدوي ــة واألع والخطاب

هــؤالء تــم تدريبهــم، واليــوم هــم ضمــن مدارســهم 

ــل  ــن يعم ــم م ــم، ومنه ــون مواهبه ــم ميارس ومجتمعاته

ضمــن املركــز الثقــايف ليشــارك موهبتــه ضمــن الفعاليــات 

ــام يف املنطقــة عامــة". ــي تق الت
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املرأة 5

تعاونيات اقتصاد املرأة ... تربه سبيه أمنوذجاً
يف شــال شــورق ســوريا تــم تــأيس وتطويــر 6 تعاونيــات 

ــق  ــرأة يف مناط ــا 46 ام ــل فيه ــائية، وتعم ــة نس اقتصادي

ــن تربســبيه بشــال ورشق ســوريا. ــة م مختلف

تعــد الزراعــة هــي أســاس االقتصــاد يف العديــد مــن 

البلــدان، وتعتــر مصــدر دخــل للمزارعــن/ات إلعالــة 

ــرأة  ــام امل ــية، واهت ــم األساس ــن احتياجاته ــم وتأم أرسه

ــاراً. ــر ازده ــاد أك ــل االقتص ــة يجع بالزراع

تــم تطويــر 6 تعاونيــات اقتصاديــة نســائية، وتعمــل فيهــا 

46 امــرأة يف مناطــق مختلفــة مــن تربســبيه بشــال 

ــوريا. ورشق س

لعــب اقتصــاد املــرأة دوراً مهــاً يف تلبيــة احتياجــات 

املجتمــع شــال ورشق ســوريا، واســتطاع أن يظــل صامــداً 

عــى الرغــم مــن األزمــات االقتصاديــة والحصــار املفــروض 

عــى املنطقــة. حيــث طــّور االقتصــاد النســايئ يف منطقــة 

تربســبيه مبقاطعــة قامشــلو يف شــال ورشق ســوريا، 

ــة  ــات زراعي ــذ عــام 20١5 تعاوني ــدأ نشــاطه من ــذي ب وال

ــرأة يف  ــل 46 ام ــة، وتعم ــاء املنطق ــران لنس ــز وأف ومخاب

هــذه التعاونيــات التــي يعــود إنتاجهــا إىل هــؤالء النســاء، 

كــا يتــم تلبيــة احتياجــات املنطقــة مــن هــذه املنتجــات.

دور املرأة يف االقتصاد

وعــن أهميــة مشــاركة املــرأة يف مجــال االقتصــاد، قالــت 

عضــو لجنــة اقتصــاد املــرأة يف منطقــة تربســبيه خديجــة 

محمــد إن "التغــرات والتحــوالت التــي تحــدث يف الحيــاة 

تدفــع النــاس للرجــوع إىل الطبيعــة. عــى الرغــم مــن أن 

النــاس يســيئون إىل الطبيعــة، فــإن النســاء املدافعــات عــن 

ــات.  ــاالت األزم ــن يف ح ــن دوره ــي تلع ــع الطبيع املجتم

هنــاك وضــع مشــابه يف منطقتنــا، مــن تغــر الطقــس إىل 

ــاك وضــع ســيئ  ــاس والطبيعــة، هن ــداءات عــى الن االعت

ــاج  ــن إلنت ــل. ميك ــكل عاج ــل بش ــن التدخ ــد م وكان ال ب

املــرأة يف املجــال االقتصــادي التغلــب عــى بعــض املشــاكل 

عــى مســتوى عــاٍل، وتوفــر فــرص عمــل للمــرأة، وتلبيــة 

احتياجــات املجتمــع مــن منتجاتهــا. كاقتصــاد نســايئ، 

أردنــا القيــام بذلــك، وإعطــاء املــرأة الــدور األكــر أهميــة 

والحفــاظ عــى مشــاركتها يف االقتصــاد".

التعاونيات االقتصادية النسائية الزراعية

وأشــارت إىل التعاونيــات الزراعيــة التــي طــورت االقتصــاد 

ــائية  ــة النس ــات االقتصادي ــبيه "التعاوني ــايئ يف تربس النس

يف تربســبيه، 3 منهــا تعاونيــات زراعيــة و3 منهــا مخابــز 

وأفــران. تقــع إحــدى التعاونيــات الزراعيــة يف قريــة دوكــر 

ــن  ــدان م ــة ١00 ف ــم زراع ــث ت ــبيه، حي ــة لربس التابع

ــاً  ــم زرع 50 فدان ــك، ت ــب ذل ــرة. إىل جان ــح والكزب القم

مــن الخضــار، لقــد قمنــا بجنــي وقطــاف جــزء مــن هــذا 

ــم  ــر مل يت ــزء اآلخ ــوق، والج ــا يف الس ــروات وبيعه الخ

حصــاده بعــد.

األرايض  مــن  فدانــاً   30 بتخصيــص  "قمنــا  وأضافــت 

للخــروات الصيفيــة مثــل البنــدورة والباذنجــان والكوســا 

والخيــار والفلفــل والقــرع والبطيــخ، وزرعنــا بعضــاً مــن 

تلــك الشــتات. تركــز هــذه التعاونيــة اهتامهــا عــى ري 

ــر  ــاً ملعاي ــميدها وفق ــا وتس ــروات وتنظيفه ــذه الخ ه

ــدة جــداً. ــج جي ــا نتائ ــد حققن الزراعــة وق

وأمــا التعاونيــة الزراعيــة يف قريــة عــي بــدران، أوضحــت 

ــاً  أنهــا "تضــم ١8 امــرأة وتتكــون مــن مســاحة 740 فدان

مــن األرض. تــم تخصيــص 440 فدانــاً لزراعــة القمــح، و60 

ــة  ــذه التعاوني ــاء ه ــوم نس ــرة، وتق ــة الكزب ــدان لزراع ف

ــة  ــر تعاوني ــا. آخ ــة محاصيله ــهن ومراقب ــا بأنفس بإدارته

ــل معــروف ومعظــم مســاحتها  ــة ت ــا زرعــت يف قري لدين

مزروعــة بالقمــح. هدفنــا مــن هــذه التعاونيــات حايــة 

قيــم إنتــاج املــرأة وأرضهــا".

تعاونيات املخابز
ولفتــت خديجــة محمــد إىل تعاونيــات املخابــز التــي تــم 

تطويرهــا يف املنطقــة ومحيطهــا "باإلضافــة إىل التعاونيــات 

الزراعيــة، قمنــا بتطويــر تعاونيــات للمخابــز. تتكــون 

هــذه الجمعيــة التعاونيــة مــن 3 أقســام وتشــارك يف 

ــاء، إحــدى التعاونيــات تقــع يف مدينــة  كل منهــا 4 نس

ــز الصــاج وبيعــه فيهــا.  تربســبيه نفســها. يتــم صنــع خب

التعاونيــة األخــرى هــي مخبــز قريــة حلــوة الــذي ينتــج 

الخبــز الســميك فقــط. باإلضافــة إىل فــرن قريــة تــل 

معــروف الــذي يقــوم أيضــاً بصنــع خبــز الصــاج. وتعــود 

للجنــة  التعاونيــات  هــذه  عائــدات  مــن   %20 نســبة 

ــا كل  ــر له ــات، ونوف ــرأة و80% للنســاء العام اقتصــاد امل

ــع  ــل جمي ــات. تحص ــن واملحروق ــن الطح ــا م احتياجاته

ــن". ــن منتجاته ــن م ــى احتياجاته ــاء ع النس

ــز  ــة للمخاب ــات يف تعاوني ــدى العام ــت إح ــا قال بدوره

الهــا العــي "كانــت مشــاركتي يف التعاونيــات االقتصاديــة 

النســائية فرصــة مهمــة بالنســبة يل ملعرفــة قيمــة عمــي. 

ففــي الســابق أيضــاً، كنــا نقــوم بهــذا النــوع مــن العمــل 

يف املنــزل، لكننــا مل نكــن نشــعر أن لدينــا يــد يف تحســن 

ــع النســاء  ــل أن تســتخدم جمي االقتصــاد االجتاعــي. آم

ــاس". ــع الن قوتهــن وإنتاجيتهــن لخدمــة جمي
jînha املصدر 

نضال املرأة يف  روج آفا مينحنا القوة 
زار وفــد نســايئ مــن مدينــة أســكتلندا مؤسســات مناطــق 

النســائية،  املؤسســات  شــال ورشق ســوريا، وخاصــًة 

ضــمَّ خمــس نســاء )بريفــان قارجــوك، فكتوريــا رونيــس، 

ــا جيليــس(. ــاج جاالفــر، لون ــك، برون ــا بلي إيفون

ــذي زار روج  ــكتلندي، ال ــد األس ــن الوف ــاء م ــادت نس أف

آفــا، أن نضــال نســاء روج آفــا كان لــه أثــر كبــر عليهــن، 

كــا أكــدن عــى تعزيــز نضــال النســاء مــع نســاء العامــة 

املــرأة،   Jin Jiyan Azadî“ شــعار  يصبــح  وأن  كافــة، 

ــرأة. ــة للم ــة الحري ــة” راي ــاة، الحري الحي

ــارة؛ التعــرف عــى نظــام الحكــم  وكان الهــدف مــن الزي

الــذايت، ونظــام املــرأة داخــل اإلدارة الذاتيــة، ودورهــا 

الريــادي، والعقبــات، التــي تواجههــا يف عملهــا الســيايس، 

إىل  باإلضافــة  والثقــايف،  واالجتاعــي،  واالقتصــادي، 

التعــرف عــى إنجازاتهــا يف ثــورة روج آفــا بشــال ورشق 

ــات  ــز العاق ــة، وتعزي ــة الدميقراطي ســوريا ومــروع األم

ــويات. النس

آراء نســاء الوفــد األســكتلندي حــول نضــال املــرأة يف 

شــال شــورق ســوريا

التعرف عى الثورة وتاريخ املرأة يف روج آفا

ــان قارجــوك”  ــة “بريف ــة الجيولوجي ــت عضــوة اللجن قال

ــارة  ــا يف زي ــارة: “إن هدفن ــذه الزي ــن ه ــدف م ــن اله ع

مناطــق روج آفــا، هــو التعــرف عــى ثــورة املــرأة، وعمليــة 

ــعى  ــلطتها، ونس ــت س ــرأة وتح ــإرادة امل ــات ب إدارة األزم

مــن هــذا التعــرف تقويــة حركاتنــا، ومنظاتنــا، وعاقاتنــا 

ــوية”. النس

كــا أفــادت بريفــان: “نضــال نســاء روج آفــا لــه مغــزى 

ــع نســاء العــامل، ألن املقاومــة، التــي صنعتهــا  ــر لجمي كب

املــرأة يف شــال ورشق ســوريا أضافــت قــوة وإميانــاً كبــراً 

لنــا، بأننــا ســنتحرر مــن خيــوط االســتبداد، وبصفتنا نســاء 

عامليــات، نشــعر بأننــا جــزء مــن هــذا النضــال الســامي”.

وأشــارت بريفــان إىل أنــه قبــل زيــارة روج آفــا، كان 

لديهــم نظــرة إيجابيــة للثــورة: “كنــا نراقــب نضــال 

النســاء مــن خــال التواصــل معهــن، وكنــا نقــرأ تاريخهــا، 

وســرتها يف الكتــب، لكــن بعــد قدومنــا إىل روج آفــا، 

شــعرنا أننــا جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا النضــال، كــا تعلمنــا 

الكثــر عــن حيــاة النســاء وأنشــطتهن وثوراتهــن يف شــال 

ــر  ــارة تأث ــذه الزي ــبب، كان له ــذا الس ــوريا وله ورشق س

ــن  ــرف ع ــارة التع ــذه الزي ــا ه ــمحت لن ــا وس ــر علين كب

ــا “. ــاء يف روج آف ــرب بنس ق

 “يجب حاية الشعار النسايئ وتحديد معناه الثوري”

ــان بشــعار “Jin Jiyan Azadî”: “إن  ــت بريف ــا أعجب ك

الثــورة الغربيــة أُسســت بــروح النضــال مــن أجــل حريــة 

 Jin Jiyan“ املــرأة، والنســاء يخضــن نضالهــن بشــعار

Azadî” القائــم عــى روح نضالهــن، ولقــد قاومــت املــرأة 

ــا  ــعار، ك ــذا الش ــازات به ــم اإلنج ــت أعظ ــراً، وحقق كث

أن املــرأة اليــوم تقــاوم كل أنــواع العنــف والعبوديــة، 

ويف املقابــل تحــاول القــوى الرأســالية دامئــاً دحــر هــذه 

ــاء؛  ــد النس ــذي وح ــز، ال ــور الرم ــل مح ــن أج ــة، م الحري

لذلــك نحــن بحاجــة لحايــة هــذا الشــعار، وتحديــد 

ــوري”. ــي والث ــاه الحقيق معن

ونوهــت بريفــان إىل انتقــال شــعلة النضــال إىل دول 

العــامل: “هنــاك نضــال مــن أجــل حريــة املــرأة يف كل 

مــكان، ويف بادنــا هنــاك النضــال مــن أجــل املــرأة إىل حــد 

ــف”. ــرة أضع ــا بوت ــا، إمن م

ــة  ــر، وإيديولوجي ــوك إىل أن فك ــان قارج ــت بريف وتطرق

القائــد عبــد اللــه أوجــان تخلــق األمــل بالنســبة للنســاء 

كافــًة: “إن فلســفة وفكــر القائــد أوجــان عميقــة للغايــة، 

ــرأة،  ــة امل ــن أجــل حري ــال م ــر يف النض ــزى كب وذات مغ

ــداً،  ــة جي ــذه األيديولوجي ــة ه ــة إىل معرف ــن بحاج ونح

ــا وفقــاً لذلــك”. ــذ نضالن وتنفي

واختتمــت عضــوة اللجنــة الجيولوجيــة بريفــان قارجــوك: 

ــعار  ــون ش ــكان، وأن يك ــرأة يف كل م ــال امل ــز نض “تعزي

“Jin Jiyan Azadî” وســيلة لحريــة النســاء، والحريــة 

ــه وجــان”. ــد الل ــد عب الجســدية للقائ

 “نضال نساء روج آفا مينحنا القوة”

ويف الســياق ذاتــه، حدثتنــا عضــوة منظــات حقــوق 

ــك“:  ــا بلي ــن “إيفون ــرأة واملهاجري ــوق امل ــان، وحق اإلنس

ــط  ــرق األوس ــاء ال ــه نس ــوم ب ــذي تق ــال ال ــذا النض “ه

ــوة”. ــدين بالق مي

ــت  ــا تعلم ــت، أنه ــا، بين ــا إىل روج آف ــارة إيفون ــن زي وع

ــذه  ــت ه ــد أحدث ــة: “لق ــاء يف املنطق ــن النس ــر م الكث

الزيــارة تأثــراً كبــراً عــى شــخصيتي، فقــد أعطتنــي كثــرًا 

ــن حــب، ومتاســك يف  ــه م ــا رأيت ــوة، واإلرصار ف ــن الق م

ــي  ــرأة، والت ــة امل ــاريت لقري ــة، وباألخــص زي نســاء املنطق

أشــعرتني بــروح املــرأة وقدرتهــا عــى الحيــاة بانفراديــة، 

ــش  ــد إيديولوجــي، والعي ــر يســمح يل بتجدي وهــذا التأث

ــة”. ــرة الدميقراطي ــى فك ع

ــار اهتامهــا يف  ــذي أث ــا، أن الــيء، ال كــا ذكــرت إيفون

ــعوب،  ــوة الش ــذايت، وأخ ــم ال ــام الحك ــو نظ ــا، ه روج آف

وبينــت أنهــا رأت هــذا النظــام، الــذي يقــوم عــى أســاس 

األكــر  الــيء  اإلنســانية، واملســاواة واسرســلت: “إن 

ــا،  ــا وألوانه ــعوب بأصنافه ــاء والش ــو أن النس ــة ه أهمي

يقاتــان معــاً، ويدافعــان عــن إنجازاتهــم، وهــذا مــا مييــز 

ــا”. ــرأة يف روج آف ــورة امل ث

ولفتــت إيفونــا االنتبــاه إىل الشــعار النســايئ العاملــي، 

الشــعار  هــذا  “معنــى  حديثهــا:  إىل  هــذا  وأضافــت 

املقــدس يف نضــال املــرأة يف روج آفــا، وال ســيا بالجانــب 

الســيايس والقتــايل، ومتســكهن بــه هــو الــذي يعطــي 

القــوة لجميــع النســاء”.

ــي  ــة يعطينن ــنَّ يف املنطق ــوايت رأيته ــاء الل وزادت: ” النس

القــوة، وخاصــًة صديقتــي “نريــن عبــد اللــه”، فعندمــا 

تعرفــت عليهــا، كان لهــا تأثــر كبــر عــّي، فقــد جعلتنــي 

ــر”. ــا الكب ــوة املــرأة ونضاله أعــرف ق

حقــوق  منظمــة  عضــوة  قالــت  حديثهــا  نهايــة  ويف 

اإلنســان، وحقــوق املــرأة واملهاجريــن إيفونــا بليــك: 

“بصفتنــا نســاء، نحتــاج إىل دعــم بعضنــا، وتعزيــز النضــال 

للمــرأة  الحريــة  لتتحقــق  الســلطات، والفاشــية  ضــد 

املضطهــدة”.

م.روناهي
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ــة اســراتيجية ومــا  التــي هجرتهــم، ملــا لعفريــن مــن أهمي

يتمتــع بــه شــعبها مــن عمــق يف ارتباطــه بوطنــه الســوري 

وبكرديتــه وقضيتــه، وكل ذلــك حــدث بتواطــئ دويل مبنــي 

ــة  ــة املرتبط ــات االخواني ــزال املنظ ــا ت ــح. وم ــى املصال ع

بقطــر وغرهــا تبنــي املســتوطنات يف أرايض عفريــن الســكان 

الغربــاء فيهــا حتــى أصبــح وجــود الكــرد يف املنطقــة ال 

يتجــاوز 2١% بعــد أن كان حــوايل ٩8%، ناهيكــم عــن قطــع 

اآلالف مــن أشــجار الزيتــون واألشــجار املثمــرة، ورسقــة 

اآلثــار وتدمرهــا وتريــك املنطقــة تعليميــاً وثقافيــاُ وفــرض 

ــتحدثة. ــة مس ــة دميغرافي هندس

اننــا يف املجلــس العــام لحــزب االتحاد الدميقراطــي PYD ويف 

هــذا الوقــت الحســاس واملصــري مــن تاريخ ســوريا وشــعبنا 

الكــردي عمومــاً وروج آفــا وشــال ورشق ســوريا خصوصــاً 

ــب  ــا إىل جان ــن وتحريره ــة عفري ــأن قضي ــعبنا ب ــد لش نؤك

ــل  ــة وت ــن/ رسي كاني ــرأس الع ــة كـ ــق املحتل ــي املناط باق

ــا  ــة هــي قضيتن ــع األرايض املحتل أبيــض/ كــري ســبي وجمي

ــا ومســاعينا  ــك يف كل لقاءاتن ــا اليومــي وكذل األوىل يف نضالن

ــة وايصالهــا اىل املحافــل  الدبلوماســية لتدويــل هــذه القضي

الدوليــة رغــم أن عــرات التقاريــر الدوليــة والحقوقيــة 

التــي وثقــت جرائــم االحتــال الــريك ومرتزقتــه يف عفريــن 

والتــي صنفــت كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد االنســانية. ويف 

الوقــت ذاتــه نبــارك ونحيــي لشــعبنا العفرينــي املهجــر قراً 

يف الشــهباء والشــيخ مقصــود واألرشفيــة بحلــب مقاومتهــم 

وارصارهــم عــى النضــال مــن أجــل تحريــر منطقــة عفريــن 

والعــودة اليهــا بحريــة وكرامــة، ونتعهــد لهــم باملــي ســوياً 

عــى خطــى الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــداء لعفرين 

ولتحقيــق الدميقراطيــة يف البــاد وحــل القضيــة الكرديــة.

ــورات  ــب التط ــن كث ــب ع ــذي نراق ــت ال ــا يف الوق ــا انن ك

األخــرة يف تقــارب حكومــة أنقــرة ودمشــق ومحــاوالت 

ــتبداد  ــام االس ــم نظ ــادة تعوي ــورية واع ــة الس ــع القضي متيي

ــد  ــة ونؤك ــه املرحل ــت ذات ــترف يف الوق ــا نس ــزي فإن املرك

لشــعبنا الســوري بــكل مكوناتــه أن مــا يجــري ســيكون 

عــى حســاب الســورين وأهدافهــم التــي ثــاروا مــن أجلهــا 

اذا مــا اســتمر التــرذم الســوري بهــذه الوتــرة، ونؤكــد أن 

حريــة الســورين بــكل مكوناتهــم امنــا هــي مرتبطــة بحــوار 

والــذي  الســوري  الحــل  واســتنباط  أنفســهم  الســورين 

يفــي اىل ســوريا ال مركزيــة دميقراطيــة تحفــظ خصوصيــة 

وحريــة كل املكونــات واملناطــق الســورية، وليــس الخضــوع 

ــريك. ــال ال ــهم االحت ــى رأس ــة وع ــدات االحتالي لألجن

ـ عفرين ستعود لشعبها حرة كرمية.

ـ املوت والعار لاحتال الريك ومرتزقته.

عفرين ستعود لشعبها حرة كرمية

  عفرين املحتلة ....جرائم شنيعة وانتهاكات صارخة

عفريــن  الخامســة الحتــال  الذكــرى  اليــوم  يصــادف 

ــة  ــل املرتزق ــية والفصائ ــة الفاش ــوات الركي ــل الق ــن قب م

العميلــة لهــا، وتعــاين عفريــن وســكانها األصليــون طيلــة 

هــذه الســنوات مــن أبشــع حــاالت الخطــف واالنتهــاكات 

ــر الدميغــرايف عــى مــرأى وصمــت العــامل )الحــر(  والتغي

وحقــوق  بالدميقراطيــة  املطالِبــة  الدوليــة  والقــوى 

ــان. االنس

لحقــوق  الســوري  املرصــد  ـَق  وثَـّ الســياق،  هــذا  ويف 

االنســان يف تقريــر لــه اليــوم أرقامــاً مرعبــة لحــاالت 

الــريك  الجيــش  التــي ارتكبهــا  الخطــف واالنتهــاكات 

واملرتزقــة العميلــة لــه.

وجاء يف تقرير املرصد:

العســكرية الرســة  الــريك والعمليــات  الغــزو  أجــر 

ــن  ــر م ــل؛ أك ــا الفصائ ــي ارتكبته ــعة الت ــم البش والجرائ

الســكان  مــن   %56 يعــادل  مــا  أي  مــدين،  آالف   3١0

األصليــن، عــى الفــرار مــن أراضيهــم ومنازلهــم. وعليــه، 

فََقــَد الســكان ممتلكاتهــم التــي اســتولت عليهــا الفصائــل 

املواليــة لركيــا. بينــا مل يكــن وضــع هــؤالء الســكان 

الذيــن اختــاروا البقــاء يف مناطقهــم بســبب النــزوح 

أفضــل، حيــث تعرضــوا للقمــع املطلــق واالنتهــاكات 

عمليــات  ذلــك  يف  مبــا  اإلنســان،  لحقــوق  الصارخــة 

ــة،  الخطــف واالعتقــاالت التعســفية بهــدف جمــع الفدي

ــط محصــول  ــع ضب ــاً. وقائ ــتمرارها، ويومي ــب اس إىل جان

هــذه  كل  خــال  مــن  وســيارات.  ومحــات  ومنــازل 

االنتهــاكات، تحــاول الفصائــل املدعومــة مــن تركيــا إجبــار 

الســكان املتبقــن عــى الخــروج مــن عفريــن كجــزء مــن 

ــي. ــرايف املنهج ــر الدميوغ ــا للتغي ــة تركي خط

وثــق املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، منــذ 20 كانــون 

الثــاين 20١8، مقتــل 668 مدنيــاً كرديــاً يف عفريــن بينهــم 

٩7 طفــاً و88 امــرأة يف تفجــرات بالعبــوات الناســفة 

ــن  ــري م ــف ب ــة وقص ــارات جوي ــة وغ ــيارات مفخخ وس

قبــل القــوات الركيــة وعمليــات إعــدام، فيــا تــويف 

البعــض تحــت التعذيــب يف ســجون تديرهــا فصائــل 

ــا. ــة لركي موالي

كــا وثــق املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، منــذ بدايــة 

االحتــال الــريك لعفريــن حتــى مســاء ١7 آذار 2023، 

ــن  ــاً م ــاً كردي ــن 7،8٩8 مدني ــر م ــال أك ــاف واعتق اختط

عفريــن، بقــي ١082 منهــم رهــن االعتقــال، فيــا أفــرج 

ــا  ــرة طلبته ــات كب ــع فدي ــد دف ــن بع ــم الباق ــن معظ ع

ــا. ــن تركي ــي( املدعــوم م ــش الوطن ــل )الجي فصائ

وبحســب إحصائيــات املرصــد، فقــد اســتقرت يف عفريــن 

املحافظــات  مختلــف  مــن  عائلــة   43١0 مــن  أكــر 

ــم،  ــن أراضيه ــزوح م ــى الن ــم ع ــد إجباره ــورية، بع الس

ــكانية يف  ــة الس ــر الركيب ــا لتغي ــة تركي ــن خط ــزء م كج

ــع  ــمع املجتم ــرأى ومس ــى م ــذا ع ــم كل ه ــن، وت عفري

ــت. ــزم الصم ــال والت ــر مب ــه غ ــدا وكأن ــذي ب ــدويل ال ال

جرائم شنيعة وانتهاكات صارخة

ــس  ــال خم ــد خ ــق املرص ــره: وث ــد يف تقري ــال املرص وق

مــن  أكــر  لعفريــن،  الــريك  االحتــال  مــن  ســنوات 

3336 انتهــاكاً مختلفــاً تضــاف إىل عمليــات الخطــف 

يــي تفاصيلهــا: التعســفية. فيــا  واالعتقــاالت 

ــة  ــل املوالي ــادة الفصائ ــتياء أعضــاء وق ــة اس ١١8٩ حادث

ــة يف  ــة وأرايض زراعي ــازل ومحــات تجاري ــا عــى من لركي

مدينــة عفريــن والنواحــي التابعــة لهــا. وتعــود املمتلكات 

ــة  ــن مقاطع ــزوح م ــى الن املصــادرة ألشــخاص أجــروا ع

عفريــن بســبب الغــزو الــريك لعفريــن بعمليــة مــا 

ــون(. ــن الزيت ــمى )غص تس

3١2 واقعــة بيــع منــازل نازحــن اســتولت عليهــا الفصائــل 

املواليــة لركيــا بالقــوة يف وقــت ســابق. تــم بيــع املنــازل 

وجــه  عــى  األمريــي  وبالــدوالر  منخفضــة  بأســعار 

ــوص. الخص

523 واقعــة فــرض رضائــب عــى املدنيــن مــن قبــل 

الفصائــل واملجالــس املحليــة مقابــل الســاح لهــم بفاحة 

أراضيهــم وجنــي املحاصيــل، وكانــت الجبايــات املطلوبــة 

حصــص الحصــاد واألربــاح أو املبالــغ املدفوعــة بالــدوالر 

ــة. ــرة الركي األمريــي والل

٩١5 حادثــة قطــع أشــجار مثمــرة مــن قبــل فصائــل مــا 

ــدف  ــا به ــن تركي ــوم م ــي( املدع ــش الوطن ــمى )الجي يس

بيعهــا كســجات حريــق، حيــث تــم قطــع عــرات اآلالف 

مــن األشــجار املثمــرة.

ميليشــيات  مــن  عنــارص  فيهــا  اعتــدى  واقعــة   3٩7

)الجيــش الوطنــي( عــى املدنيــن ألســباب مختلفــة.

تخريب الراث التاريخي لسوريا

يف عــام 2022، وثَّــق املرصــد أعــال حفــر وحفــر وتخريب 

للمواقــع األثريــة والتــال يف 33 مناســبة، مــن بــن مئــات 

الســنوات  يف  توثيقهــا  تــم  التــي  املاثلــة  الحــوادث 

الخمــس املاضيــة. تشــتهر عفريــن مبواقعهــا األثريــة التــي 

تعــود إىل عصــور مختلفــة، وأبــرز املواقــع هــي:

ــن  ــة عفري ــن مدين ــد ع ــي تبع ــوري الت ــي ح ــة نب مدين

حــوايل 23 كلــم.

ــوب  ــم جن ــد 20 ك ــى بع ــع ع ــي تق ــمعان الت ــة س قلع

مدينــة عفريــن. يحتــوي هــذا املوقــع عــى كنيســة مــار 

ــامل. ــة يف الع ــر كنيس ــت أك ــي كان ــمعان الت س

جبل الرصايا.

مدينــة عــن دارا األثريــة التــي تضــم العديــد مــن املعــامل 

األثريــة وتحتــوي عــى معبــد يحتــوي عــى عــدة متاثيــل. 

كل ذلــك عــى مــرأى مــن الســلطات الركيــة وجهــاز 

ــرات. املخاب

ــن  ــرر عفري ــى ت ــر ع ــرص األم ــد: مل يقت ــاف املرص وأض

ــوة  ــا ق ــي ارتكبته ــة الت ــاكات الصارخ ــن االنته ــدة م بش

االحتــال والفصائــل الســورية العميلــة لهــا، بــل قوبلــت 

هــذه االنتهــاكات أيضــاً بالتقاعــس والصمــت املطبــق مــن 

ــاً عــن تجاهــل  ــدو راضي ــذي يب ــدويل ال ــل املجتمــع ال قب

هــذه القضيــة اإلنســانية الخطــرة التــي مل يتــم التعامــل 

معهــا، بشــكل مناســب، عــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة 

التــي تبذلهــا منظــات حقــوق اإلنســان الســورية، مبــا يف 

ذلــك املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، لتســليط الضــوء 

ــة ســكان الكانتــون. عــى محن

ويف هــذا الســياق، ويف إطــار الجهــود الجاريــة لتغيــر 

الركيبــة الســكانية ملدينــة عفريــن والقــرى املحيطــة 

بهــا، أفــاد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان يف 2٩ 

ــة  ــاء( الكويتي ــادي البيض ــة )األي ــارس 2022، أن جمعي م

أعلنــت عــن بــدء املرحلــة الثانيــة مــن مــروع “األيــادي 

البيضــاء”. مســتوطنة أُطلــق عليهــا اســم “قريــة بســمة”. 

خــال املرحلــة الثانيــة، تــم التخطيــط إلنشــاء مثــاين كتــل 

ــاء  ــدء يف إنش ــة إىل الب ــقة، باإلضاف ــم ١25 ش ــكنية تض س

ــدة. ــرى جدي ــدات أخ ــت وح س

بينــا أنهــى فصيــل الســلطان مــراد يف نيســان 2022 بنــاء 

مجمــع ســكني للنازحــن مــن حمــص بالقــرب مــن قريــة 

كفــرم يف ناحيــة رشان. عــدد منــازل الكمبونــد يقــارب 360 

منــزالً مبســاحة تقــدر بـــ ١20 مــراً مربعــاً للوحــدة. كــا 

يضــم الكمبونــد مدرســة ومســجد ومحــات تجاريــة.

ومــن املفارقــات أن املجتمــع الــدويل مل يتحــرك أو يتدخــل 

لوقــف هــذا التغيــر الدميوغــرايف وأعــال التخريــب 

ــن. ــارس يف عفري ــي مت ــدوان الت والع

ــن  ــدويل بســن قوان ــع ال ــه للمجتم وجــدد املرصــد دعوت

صارمــة تضــع حــداً للمارســات املمنهجــة مــن قبــل 

غــر  والحفــر  التنقيــب  أعــال  يف  املتورطــن  جميــع 

القانونيــة يف الكانتــون األثــري. كــا دعــا جميــع الجهــات 

ــراث  ــم كل دعــم ممكــن للحفــاظ عــى ت ــة لتقدي الدولي

املنطقــة وإىل التدخــل الفــوري لوقــف االنتهــاكات التــي 

ــة  ــن وحاي ــا يف عفري ــة ووكائه ــوات الركي ــا الق ترتكبه

الدميوغــرايف  للتغيــر  حــد  ووضــع  وهويتهــا  آثارهــا 

املخطوفــن  مصــر  عــن  للكشــف  جهــوده  وتكثيــف 

ــى  ــل ع ــم والعم ــة إىل مناطقه ــات النازح ــادة العائ وإع

ضبــط الوضــع األمنــي وطــرد الفصائــل، وطالــب املرصــد 

جميــع املنظــات املحليــة والدوليــة بالتعــاون فيــا بينهــا 

ــم  ــيمة والجرائ ــاكات الجس ــع االنته ــن جمي ــف ع للكش

الشــنيعة واملارســات البغيضــة التــي حولــت عفريــن 

إىل منطقــة “حكــم ذايت” ناطقــة باللغــة الركيــة تديرهــا 

ــة. ــل املتطرف ــن الفصائ قوان

ويف ختــام تقريــره أكــد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان 

أن املدنيــن الذيــن اختــاروا البقــاء يف عفريــن مــن مختلف 

رشائــح املجتمــع الســوري يتعرضــون النتهــاكات مختلفــة 

والنهــب  والتعذيــب  والقتــل  القــري  التهجــر  منهــا 

ــة  ــعائرهم الديني ــة ش ــن مارس ــم م ــة إىل منعه باإلضاف

واالحتفــال بأعيادهــم الســنوية؛ ناهيــك عــن االنتهــاكات 

والجرائــم األخــرى التــي متــارس يف ظــل سياســة التريــك.
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محليــات

ــن  ــت م ــان أوضح ــة  بي ــوريا الدميقراطي ــوات س ــدرت  ق اص

كفاحهــا  خــال  الدميقراطيــة  ســوريا  قــّوات   « أن  خالــه 

املســتمر لحايــة كافــة مكّونــات وشــعوب شــال ورشق 

ســوريا املئــات مــن قوافــل الشــهداء العظــاء، وهــا هــي اليوم، 

قافلــة أخــرى مــن الشــهداء متــي نحــو مســرة الخلــود، قوامها 

تســعة أبطــال ســاروا عــى درب الحريــة دون تــردد متمســكن 

ــة  ــا التضحي ــت مثنه ــا كان ــي لطامل ــت الت ــم والثواب ــاً بالقي دوم

ــذات.  ــران ال ونك

خـــال تـــنقل قــّوة مــن وحــدات مكافحــة اإلرهاب YAT فـــي 

طـریـــقھم إلـــى مـدیـــنة السـلیانـــیة مـــساء ١5 آذار 2023، 

ســـقطت حوامتن كـانـــت تـــقلھم نـــتیجة لـــظروف الـــطقس 

الســـیئ، وأدى ذلـــك إلـــى اســـتشھاد تـــسعة مـــن مـقاتـــلینا 

بـــقیادة قـائـــد قـــوات مـكافـــحة اإلرھـــاب شـرفـــان كوباين. 

رفاقنــا قائــد وحــدات مكافحــة اإلرهــاب رشفــان جــودي، 

وديــدار ديــرك، فراشــن بــاران، هــارون روجافــا، دوغــان 

عفريــن، هوكــر ديــرك، كوجــر ديــرك، روجنــك رفعــت، خبــات 

ــة  ــعبهم الحري ــرى ش ــم يك ي ــوا حياته ــن كرّس ــية، والذي درباس

واألمــان، كانــوا أمثولــة يف الجــرأة والشــجاعة وناضلــوا يف 

جميــع مراحــل الكفــاح بشــال ورشق ســوريا وحبكــوا خيــوط 

ــال.  ــاب واالحت ــد اإلره ــارك ض ــن املع ــر م ــرص يف الكث الن

ــة  ــدات مكافح ــد وح ــاين”، قائ ــان كوب ــهيد “رشف ــا الش رفيقن

ــدول  ــدى ال ــش يف إح ــه كان يعي ــم أن ــاب )YAT(، ورغ اإلره

األوروبيــة قبــل الثــورة؛ إال أن ارتباطــه بوطنــه وشــعبه؛ دفعــه 

للعــودة إىل أرض الوطــن، عــام 20١١، حتــى قبــل بدايــة 

ــو/ متــوز عــام 20١2، وانضــم بقــوة إىل  ــورة ١٩ يولي انطــاق ث

صفــوف الثــورة، حيــث شــارك يف جميــع الفعاليــات والحمــات 

العســكرية التــي شــهدتها روج آفــا وشــال ورشق ســوريا، إن 

ــرة.  ــق الجزي ــاين، أو مناط ــن، كوب كان يف عفري

ــم  ــوم تنظي ــال هج ــان” يف إفش ــهيد “رشف ــا الش ــارك رفيقن ش

ــب  “داعــش” اإلرهــايب عــى ســجن الصناعــة بالحســكة وأُصي

خالهــا بجــروح، وخــاض معــارك كبــرة ضــد العنــارص اإلرهابيــة 

يف الكثــر مــن املناطــق. 

العســكرية  الحمــات  الرفيــق “رشفــان” يف جميــع  شــارك 

ــا  ــايب، ك ــش” اإلره ــم “داع ــد تنظي ــا ض ــا قواتن ــي أطلقته الت

مجــال  يف  أكــر  وتعمــق  تدريبيــة،  دورات  بعــدة  التحــق 

القيــادة والتكتيــكات العســكرية وقيــادة الحمــات. وكان مــن 

املؤسســن األوائــل لوحــدات مكافحــة اإلرهــاب )YAT(، ومــن 

ــع  ــيق م ــال التنس ــع أع ــاد جمي ــا ق ــا. ك ــح قائده ــم أصب ث

ــاح  ــراً يف الكف ــث لعــب دوراً كب ــدويل، حي ــف ال ــوات التحال ق

ضــد تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب، ودامئــاً كان يف الجبهــات 

ــده.  ــال ض ــة للقت األمامي

فيــا انضــم رفيقنــا “دوغــان” إىل صفــوف قواتنــا أثنــاء هجــوم 

ــاً  ــاين، ولعــب دوراً قيادي ــم “داعــش” اإلرهــايب عــى كوب تنظي

ــى طــرد  ــه حت ــع رفاق ــات م ــن التضحي ــر م ــدم الكث ــا، وق فيه

داعــش مــن املنطقــة، حيــث شــكلت مقاومتهــم رمــزاً للصمــود 

بوجــه أعتــى تنظيــم إرهــايب، ثــم التحــق رفيقنــا دوغــان 

بصفــوف وحــدات مكافحــة اإلرهــاب )YAT(، كقيــادي يف 

ــا.  ــي شــارك فيه ــات الت معظــم العملي

فيــا انضمــت الرفيقــة “ديــدار” إىل صفــوف قواتنــا العســكرية 

يف بدايــة هجــوم تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب عــى كوبــاين أيضــاً، 

ــة  ــر املدين ــل تحري ــع مراح ــرة يف جمي ــة كب ــاركت بفعالي وش

وريفهــا. ورغــم إصابتهــا بجــروح؛ إال أنهــا اســتمرت يف املقاومــة 

ضمــن تلــك الظــروف الصعبــة، لتشــارك بعــد تحريرهــا يف 

معظــم الحمــات العســكرية التــي أطلقتهــا قواتنــا يف املنطقــة، 

مكافحــة  وحــدات  قيــادة  يف  موقعهــا  لتحتــل  ثــم  ومــن 

اإلرهــاب )YAT(، ملتزمــة بالنهــج التنظيمــي والفكــري للمــرأة 

ــا.  العســكرية الحــرة ضمــن صفــوف قواتن

ــا عــى املســتوى  ــر قواتن ــدار” يف تطوي ــة “دي ســاهمت الرفيق

الفكــري والعســكري، ومــن خــال شــخصيتها القياديــة؛ متكنــت 

مــن تحقيــق العديــد مــن االنتصــارات يف معظــم مهامهــا 

ــا.  وواجباته

أمــا رفيقتنــا “روجنــك”، انضمــت يف وقــت مبكــر إىل وحــدات 

مكافحــة اإلرهــاب )YAT(، وكذلــك رفيقتنــا “فراشــن”، فقــدا 

ــن  ــوادة م ــل دون ه ــي تناض ــرة الت ــرأة الح ــة امل ــا أمثول كانت

أجــل حايــة شــعبها، ومل تتــواىن عــن أداء مهامهــا يف أصعــب 

الظــروف التــي مــرت بهــا املنطقــة، وكانتــا دومــاً يف الصفــوف 

املتقدمــة للكفــاح العســكري والفكــري ضــد كافــة القــوى التــي 

ال تريــد الخــر للمنطقــة وأبنائهــا. 

أمــا رفاقنــا الشــهداء هوكــر وكوجــر ديــرك واللــذان ينحــدران 

مــن منطقــة معروفــة بوطنيتهــا وارتباطهــا بالشــهداء وقيمهــم 

ــروح  ــال ب ــم يف النض ــب رفاقه ــاركا إىل جان ــد ش ــة، فق املقدس

عــاٍل مــن املســؤولية، ومتكنــوا مــن التــاؤم مــع ظــروف املعارك 

ــف املناطــق، باالســتفادة  ــي خاضوهــا يف مختل ــات الت والعملي

ــال  ــن خ ــم م ــت لديه ــي تراكم ــرات الت ــارب والخ ــن التج م

يف  ومهاراتهــم  التدريبيــة،  بالــدورات  والتحاقهــم  نضالهــم 

ــة.  ــة يف املعرك ــات الحديث ــتخدام التقني اس

وكذلــك رفيقينــا الشــهيد خبــات، فقــد انضــم منــذ ســتة أعــوام 

إىل صفــوف قواتنــا ولكنــه اكتســب خــرات متقدمــة يف التكتيك 

واألســلوب العســكري، حيــث صّعــد مــن كفاحــه بشــكل كبــر 

بعــد احتــال منطقــة رسي كانيــه، وظــّل تحريــر املناطــق 

املحتلــة يف مقدمــة األهــداف التــي عاهــد نفســه بإخــاص عــى 

النضــال والتضحيــة مــن أجلهــا. 

وكذلــك رفيقنــا هــارون روجافــا، والــذي انضــم يف عــام 20١4، 

حيــث كانــت املنطقــة تشــهد هجــات كبــرة مــن قبــل تنظيــم 

داعــش اإلرهــايب، فقــد ترعــرع يف عائلــة وطنيــة قدمــت 

العديــد مــن الشــهداء، مــا أثــرت عــى تربيتــه الوطنيــة 

والتــي التــزم بهــا رغــاً عــن جميــع الظــروف، حيــث جّســد يف 

شــخصيته كافــة صفــات املقاتــل الثــوري الــذي ظــّل متمســكاً 

ــم.  ــج الشــهداء وأهدافه بنه

الحمــات  يف  وبفعاليــة،  الشــهداء،  الرفــاق  جميــع  شــارك 

العســكرية ضــد تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب، وملهاراتهــم الكبــرة 

ــوا  ــاب، ولعب ــة اإلره ــدات مكافح ــوا إىل وح ــة؛ انضم والنوعي

أدواراً كبــرة يف معظــم العمليــات التــي قادتهــا الوحــدات ضــد 

قيــادات وأمــراء “داعــش”، إضافــة للعمــل مــع قــوات التحالــف 

الــدويل. 

ــات  ــم الحم ــى معظ ــرة ع ــة كب ــهداء بصم ــا الش كان لرفاقن

ــدات  ــة، ووح ــة عام ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا ق ــي أطلقته الت

ــاركوا يف  ــث ش ــاص، حي ــكل خ ــاب )YAT( بش ــة اإلره مكافح

حملــة الهــول للقضــاء عــى الخايــا النامئــة لتنظيــم “داعــش” 

اإلرهــايب، وخاصــة الرفيقــات اللــوايت أبديــن روحــاً عاليــة مــن 

ــا. ــؤولية فيه ــة واملس املقاوم

التحالــف الــدويل يعــزي باستشــهاد مقاتــي قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة

أعربــت قيــادة العمليــات الخاصــة املشــركة يف التحالــف 

الــدويل عــن تعازيهــا باستشــهاد ٩ مــن مقاتــي قــوات ســوريا 

ــر. ــريت هليكوب ــم طائ ــادث تحط ــة، يف ح الدميقراطي

وجــاء يف بيــان لقيــادة العمليــات الخاصــة املشــركة يف التحالف 

الــدويل نــر عــر معرفاتهــا الرســمية عــى موقعــي فيــس بــوك 

ــاء وزمــاء الشــهداء هــذا األمل  ــر، أنهــا تشــاطر أرس وأحب وتوي

العميــق، مؤكــدًة أنهــا لــن تنــى تضحياتهــم وتفانيهــم يف 

خدمــة بلدهــم والحفــاظ عــى الســامة واالســتقرار يف ســوريا.

وجــاء يف البيــان “تعــرب العمليــات الخاصــة املشــركة يف 

التحالــف الــدويل عــن تعازيهــا الحــارة لقــوات قســد الريكــة 

حــادث  يف  حياتهــم  فقــدوا  الذيــن  األبطــال  وألهــايل  لنــا 

تحطــم طائــرة هليكوبــر مؤخــراً. ال ميكــن نســيان تضحياتهــم 

ــاظ  ــتمر يف الحف ــم املس ــم وعمله ــة وطنه ــم يف خدم وتفانيه

ــوريا”. ــتقرار يف س ــن واالس ــى األم ع

 تسعة أبطال سارو عىل درب الحرية .... نحو مسرية الخلود

  مقاومة العرص مستمرة ... عفرين ستعود 

تحــت شــعار "ســنصّعد مــن وتــرة مقاومــة العــرص وســندحر 

االحتــال"، خــرج اآلالف مــن مهجــري عفريــن وأهــايل الشــهباء 

يف مظاهــرة حاشــدة يف الســنوية الخامســة الحتــال مقاطعــة 

عفريــن، حّمــل فيهــا املشــاركون القــوى الدوليــة ومجلــس 

ــن. ــريك يف عفري ــال ال ــم االحت ــن مســؤولية جرائ األم

ــل  ــن قب ــن م ــة عفري ــال مقاطع ــة الحت ــنوية الخامس يف الس

االحتــال الــريك ومرتزقتــه، يف الـــ ١8 آذار 20١8 بعــد مقاومــة 

ــن والشــهباء،  ــة عفري ــس مقاطع ــاً، نظــم مجل ــت 58 يوم دام

ــايل  ــن وأه ــري عفري ــن مهج ــا اآلالف م ــارك فيه ــرة ش مظاه

ــهباء. الش

تجّمــع املتظاهــرون عــى الطريــق الرئيــي الواصــل بــن 

ــون  ــم يحمل ــهباء، وه ــوش يف الش ــة أم ح ــل وقري ــة حرب قري

ــا  ــرص مبرحلتيه ــة الع ــهداء مقاوم ــور ش ــون وص ــان الزيت أغص

األوىل والثانيــة، وصــور ضحايــا املجــازر التــي ارتكبهــا االحتــال 

بحــق األهــايل يف عفريــن والشــهباء، باإلضافــة إىل يافطــات 

كتــب عليهــا "ســنصعد مــن وتــرة مقاومــة العــرص وســندحر 

االحتــال"، "عفريــن لنــا وســتبقى لنــا"، "قادمــون يــا عفريــن، 

ــاب". ــر اإلره ــة ندح ــروح املقاوم ب

انطلقــت املظاهــرة وســط ترديــد شــعارات تحــي مقاومــة 

العــرص، ومتجــد تضحيــات الشــهداء، وتنــدد بالصمــت الــدويل 

حيــال الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــال بحــق األهــايل يف 

ــهباء. عفريــن والش

وتحولــت مــع الوصــول إىل الطريــق الرئيــي الواصــل بــن قرية 

تــل قــراح ومــزار شــهداء مقاومــة العــرص، لوقفــة احتجاجيــة، 

بــدأت بالوقــف دقيقــة صمــت إجــاالً ألرواح الشــهداء.

وألقــى فيهــا، عضــو مجلــس مقاطعــة عفريــن والشــهباء، 

ســليان جعفــر، كلمــة اســتذكر فيهــا شــهداء مقاومــة العــرص 

)جنــوب  باشــور  يف  أيــام  قبــل  ارتقــوا  الذيــن  والشــهداء 

كردســتان(.

وأشــار إىل أطــاع دولــة االحتــال الــريك وأهدافهــا مــن احتــال 

عفريــن، موضحــاً أن االحتــال يعمــل عــى إحيــاء اإلمراطوريــة 

العثانيــة البائــدة وتحقيــق امليثــاق املــي.

ــن  ــري عفري ــة مهج ــر أن مقاوم ــد جعف ــه أك ــم حديث يف خض

واملســتمرة يف الشــهباء منــذ 5 أعــوام ضــان تحريــر عفريــن.

منوهــاً إىل مســاعي القــوى التــي حاولــت بجميــع الســبل 

ــة  ــا حكوم ــن بينه ــن الشــهباء، وم ــن م إخــراج مهجــري عفري

ــيا. ــق وروس دمش

ودعــا جعفــر إىل تصعيــد النضــال واملقاومــة والوقــوف إىل 

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــن وق ــر عفري ــوات تحري ــب ق جان

ــا. ــودة إليه ــن والع ــر عفري ــان تحري لض

ــة  ــب حكومــة دمشــق بالضغــط عــى القــوى الدولي كــا طال

إلخــراج االحتــال الــريك مــن كافــة األرايض الســورية، للحفــاظ 

عــى وحدتهــا.  

واســتنكرت، مــن جهتهــا، عضــوة مجلــس عوائــل الشــهداء 

ملقاطعــة عفريــن والشــهباء، فاطمــة جمــو، خــال كلمــة 

ألقتهــا، الصمــت الــدويل حيــال الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتال 

ــا. ــن وطبيعته ــايل عفري ــق أه ــريك بح ال

ــن مســؤولية  ــس األم ــة ومجل ــوى الدولي ــة الق ــت فاطم وحّمل

الــريك  "االحتــال  الــريك بحــق عفريــن  جرائــم االحتــال 

ــن،  ــس االم ــامل ومجل ــرأى الع ــام م ــم أم ــذه الجرائ ــب ه يرتك

ــة  ــادة العرقي ــم اإلب ــال يف جرائ وهــؤالء بصمتهــم رشكاء لاحت

ــة". ــق املقاطع بح

ــات  ــد سياس ــة ض ــج املقاوم ــى نه ــون ع ــم ماض ــدت أنه وأك

االحتــال الــريك حتــى تحريــر عفرين وكامــل األرايض الســورية.

ــرص،  ــة الع ــي مقاوم ــعارات تح ــد ش ــرة بردي ــي املظاه لتنته

وهتافــات تؤكــد عــى املقاومــة ضــد االحتــال وسياســاته 

وجرامئــه.

ال لاحتال  عفرين ستتحرر بسواعد أبنائها

ــاء مبــرور الذكــرى الســنوية الخامســة  تظاهــر اآلالف  مــن أبن

الحتــال عفريــن، خــرج اآلالف مــن أهــايل حيّــي الشــيخ 

مقصــود واألرشفيــة وأعضــاء املؤسســات املدنيــة واألحــزاب 

ــة  ــة املحــال التجاري السياســية يف مظاهــرة، وســط إغــاق كاف

واألســواق الشــعبية.

وتجّمــع املتظاهــرون أمــام قاعــة االجتاعــات الواقعــة يف 

ــام  ــن األع ــود، رافع ــيخ مقص ــي الش ــن ح ــريب م ــم الغ القس

ــة العــرص،  ــه أوجــان وشــهداء مقاوم ــد الل ــد عب وصــور القائ

ــيادزه،  ــرص وش ــة الع ــروح مقاوم ــا "ب ــب عليه ــات كت ويافط

ــه"،  ــن وخاكورك ــة عــى عفري ــة الركي نســتنكر هجــات الدول

ــاري  ــة غ ــروح مقاوم ــن"، "ب ــوم عفري ــة والي ــس حلبج "باألم

ــال". ــادة، ال لاحت ــن"، "ال لإلب ــر عفري ــنضمن تحري ورسدم س

الرئيســة، وســط ترديــد  الحــي  جابــت املظاهــرة شــوارع 

الشــعارات التــي تحيــي مقاومــة عفريــن "لتحيــا مقاومــة 

عفريــن"، وصــوالً إىل ســاحة الجبانــات الواقعــة يف القســم 

الرقــي مــن حــي الشــيخ مقصــود يف مدينــة حلــب.

بــدأت املظاهــرة بالوقــوف دقيقــة صمــت؛ إجــاالً ألرواح 

ــس املشــرك ملؤسســات املجتمــع  الشــهداء، ألقــى بعــده الرئي

املــدين يف حلــب، كامــران ظاظــا، كلمــة أشــار فيهــا إىل مقاومــة 

عفريــن وقــال "ناضلنــا وســنواصل نضالنــا حتــى تحريــر عفريــن 

وطــرد املحتــل الــريك ومرتزقتــه مــن عفريــن".

وتابــع: "أراد املحتــل الــريك مــن احتــال عفريــن وتغيــر 

دميغرافيتهــا القضــاء عــى الكــرد، لكــن التفــاف الشــعب حــول 

ــل". ــه املحت ــم ب ــا يحل ــل م ــن سيفش ــر عفري ــوات تحري ق

ــد،  ــان محم ــهداء، روش ــل الش ــس عوائ ــة يف مجل ــا اإلداري أم

فقالــت: "متــر علينــا الذكــرى الخامســة الحتــال عفريــن 

والذاكــرة مــا زالــت ترصــد الحوافــر التــي دنســت تــراب 

ــدت  ــج/ Çiyayê Kurmênc” وأفس ــي كورمين ــن “جياي عفري

الدمــار والقتــل والســلب والنهــب وهــم  أرضهــا مخلفــة 

ــات  ــا، وكان بن ــة تصــل إليه ــريك يف كل بقع ــم ال ــون العل يرفع

ــم  ــون خطاه ــراً يزرع ــرون ق ــاء، املهج ــن األص ــاء عفري وأبن

ــن بالعــودة، نحــو مناطــق الشــهباء،  يف الطــن ملّوحــن لعفري

هــذه اللوحــة كانــت األقــى يف الفاجعــة العفرينيــة".

وأشــارت روشــان إىل صمــت القــوى الدوليــة أمــام جرائــم 

ــأيت الذكــرى الخامســة الســوداء  ــن وقالــت "ت ــل يف عفري املحت

ــه ملنطقــة عفريــن،  عــى االحتــال الــريك واملرتزقــة املوالــن ل

ــاكات  ــوف االنته ــل صن ــال ط ــع حي ــت دويل مري ــط صم وس

ــاء  ــل املرتزقــة بحــق أبن التــي مارســها الجيــش الــريك والفصائ

ــال". ــن االحت ــنوات م ــس س ــال خم ــن خ ــن املتبق عفري

وتابعــت: "ارتكــب جيــش االحتــال الــريك خــال حربــه عــى 

ــدارس  ــف امل ــرب، فقص ــم الح ــع جرائ ــن أفظ ــرد يف عفري الك

باســتخدام  املدنيــة والخدميــة  واملستشــفيات واملؤسســات 

ــة  ــلحة املحرم ــتخدام األس ــن اس ــواَن ع ــلحتها ومل تت ــى أس أعت

ــن". ــرات املدني ــل ع ــن مقت ــفر ع ــا أس ــاً، م دولي

ــرة،  ــق وأنق ــة دمش ــن حكوم ــارب ب ــان إىل التق ــارت روش وأش

وقالــت: "يف الوقــت الــذي نراقــب فيــه عــن كثــب التطــورات 

األخــرة يف تقــارب حكومــة أنقــرة ودمشــق ومحــاوالت متييــع 

ــزي،  ــم نظــام االســتبداد املرك ــادة تعوي ــة الســورية وإع القضي

ــري  ــا يج ــه أن م ــكل مكونات ــوري ب ــعبنا الس ــد لش ــا نؤك فإنن

ســيكون عــى حســاب الســورين".

أكــدت روشــان أن حريــة الســورين بــكل مكوناتهــم مرتبطــة 

ــذي  ــوري ال ــل الس ــتنباط الح ــهم واس ــورين أنفس ــوار الس بح

ــة  ــظ خصوصي ــة، تحف ــة دميقراطي ــوريا ال مركزي ــي إىل س يف

ــوع  ــس الخض ــورية، ولي ــق الس ــات واملناط ــة كل املكون وحري

ــريك. ــال ال ــا االحت ــة ويف مقدمته ــدات االحتالي لألجن
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ــرق  ــص يف برنامــج ال ــد، املخت ــد حاي ــور حاي ــرى الدكت ي

ــؤون  ــي للش ــد املل ــا يف “املعه ــط وشــال إفريقي األوس

مســتقل  معهــد  وهــو  هــاوس(،  )تشــاتام  الدوليــة” 

للسياســات مقــره يف لنــدن، إن االنتهــاكات والقمــع مــن 

ــة  ــرة مقاوم ــم فك ــدت لديه ــان، ول ــيا للشيش ــل روس قب

موســكو وجعلهــا أولويــة قصــوى أينــا كان القتــال.

  ونــر موقــع “آســيا تاميــز”، تقريــراً للدكتــور حايــد 

حايــد عــن مغــادرة املقاتلــن الشيشــان مــن ســوريا 

روســيا،  الحــرب ضــد  للمشــاركة يف  أوكرانيــا  باتجــاه 

وكيــف خلقــت املظــامل والتجريــد التــي مارســتها موســكو 

أينــا  ضدهــا  متنقلــة  عســكرية  مقاومــة  ضدهــم، 

الروســية.  القــوات  تواجــدت 

ــدأ املرتزقــة الســوريون بالظهــور للمــرة األوىل   فحينــا ب

ــاءل  ــوام، تس ــة أع ــل بضع ــك قب ــرى، ذل ــات أخ يف رصاع

ــم  ــة طريقه ــؤالء املرتزق ــق ه ــة ش ــن إمكاني ــون ع املحلل

ــم  ــوا انتباهه ــة أول ــة قليل ــل، قل ــا. ويف املقاب نحــو أوكراني

إىل الــدور الــذي قــد يلعبــه املقاتلــون األجانــب يف ســوريا، 

ــا. ــم، يف أوروب ــون منه الســيا الجهادي

 الشيشان واتفاقية روسيا وتركيا 

بحســب “آســيا تاميــز”، كان مــن املفاجــئ للكثريــن رؤيــة 

ــد  ــال ض ــوريا للقت ــن س ــون ع ــان يرحل ــن الشيش املقاتل

ــل هــذا  ــع مث ــا. ولكــن كان ينبغــي توق روســيا يف أوكراني

التطــور بســبب هــدوء القتــال يف ســوريا وعــداء “هيئــة 

تحريــر الشــام” للفصائــل الجهاديــة، باإلضافــة إىل موقــف 

ــن  ــم.   فقــد كان الشيشــان مــن ب ــي به ــا الرحيب أوكراني

ــرب  ــوا إىل الح ــن انضم ــب الذي ــن األجان ــل املتطوع أوائ

ضــد حكومــة الرئيــس الســوري، بشــار األســد.

 وقــد تأســس أول فصيــل شيشــاين يف ســوريا يف عــام 

20١2 عــى يــد “عمــر الشيشــاين”، القائــد الشيشــاين 

ــم  ــرب يف تنظي ــرا للح ــايل وزي ــام الت ــح يف الع ــذي أًصب ال

إىل مجموعــات  انضامهــم  إىل  باإلضافــة  “داعــش”.   

مثــل تنظيــم “داعــش” و”جبهــة النــرصة”، التــي انبثقــت 

عنهــا “هيئــة تحريــر الشــام”، شــكل املقاتلــون الشيشــان 

مجموعاتهــم الخاصــة، مثــل “جنــود الشــام”، بقيــادة 

الحــريك  باســمه  أكــر  املعــروف  مرغوشــفيي،  مــراد 

ــد  ــة “عب ــاز”، برئاس ــاد القوق ــاين”. و”أجن ــلم الشيش “مس

ــف.  ــتم أزي ــي رس ــمه الحقيق ــاين”، واس ــم الشيش الحكي

 العــدد الدقيــق للمقاتلــن الشيشــان يف ســوريا غــر 

معــروف، ولكــن بحســب املصــادر املحليــة فــإن عددهــم 

اآلن ال يتجــاوز بضعــة مئــات، يف حــن كان يبلــغ عددهــم 

عــدة آالف يف الســنوات املاضيــة. ولكــن بالرغــم مــن 

أعدادهــم املتواضعــة يف ســوريا، إال أن املقاتلــن الشيشــان 

ــن  ــن ومخلص ــن ماهري ــمعة كمقاتل ــبوا س ــاك اكتس هن

ــة  ــم يف محارب ــم الحاس ــن دوره ــم م ــجعان.   بالرغ وش

الحكومــة الســورية، مل يعــد وجــود الشيشــان موضــع 

ترحيــب يف شــال غــريب ســوريا. فقــد كان لوقــف إطــاق 

النــار الــذي توســطت فيــه تركيــا وروســيا يف آذار/مــارس 

ــرا ســلبيا عــى املقاتلــن األجانــب املســتقلن يف  2020، أث

ــا املعارضــة.    ــي تســيطر عليه املناطــق الت

وطبقــا لحايــد، فــإن “هيئــة تحريــر الشــام”، الحاكــم 

الشيشــان مــن األرايض  تــم طــرد  للمنطقــة،  الفعــي 

ســنوات،  منــذ  الشــام”  “تحريــر  وكانــت  الســورية. 

ــة  ــة خاضع ــر منطق ــى آخ ــيطرتها ع ــز س ــرض تعزي وبغ

لســيطرة املعارضــة املســلحة، تختــار بشــكل منهجــي 

الفصائــل املســلحة يف أراضيهــا وتزيــل أولئــك الذيــن 

يقاومونهــا. وقــد اســتهدفت “الهيئــة” يف البدايــة الفصائــل 

ــد  ــت بع ــا تحرك ــام”، لكنه ــرار الش ــل “أح ــة، مث املنافس

ذلــك الســتهداف أي جاعــة ال تخضــع لهــا. 

 الطريق نحو أوكرانيا

ــذت  ــاز”، اتخ ــاد القوق ــيا “أجن ــات الس ــض التنظي  بع

الطريــق الســهل للخــروج وعلّقــت العمليــات مبكــرا، 

بينــا قاومــت يف البدايــة تنظيــات أخــرى، مثــل “جنــود 

ــح خطــر املواجهــة  ــا أصب الشــام”، ومل تستســلم إال عندم

ــا  ــيكا. يف كلت ــام” وش ــر الش ــة تحري ــع “هيئ ــارشة م املب

ــد  ــال ض ــان بالقت ــن الشيش ــمح للمقاتل ــن، مل يس الحالت

روســيا، وهــو ســبب انتقالهــم إىل ســوريا يف املقــام األول. 

 تقريــر “آســيا تاميــز” أشــار إىل أن ظروفــا متعــددة جعلت 

مــن الحــرب األوكرانيــة بديــا جذابــا للمقاتلــن الشيشــان. 

ــروس  ــع ال ــتباك م ــان باالش ــا للشيش ــمح أوكراني أوال، تس

مبــارشة. فمظــامل التجريــد والقمــع التــي مارســتها روســيا 

ضــد الشيشــان تجعــل مــن مقاومــة موســكو أولويــة 

قصــوى بالنســبة للشيشــان، فحيثــا كان القتــال فــإن 

ــك ال يهــم.  ذل

ــن  ــاه املقاتل ــي تج ــا الرحيب ــف أوكراني ــا، أدى موق  ثاني

ــة النقــل. وعــى عكــس عــام  ــب إىل تســهيل عملي األجان

20١4، عندمــا ضمــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم بالقــوة، 

اســتعدادا  أكــر  اآلن  األوكرانيــة  الســلطات  أصبحــت 

ــك الشيشــان  للتعــاون مــع متطوعــن أجانــب، مبــا يف ذل

املتمرســن الذيــن يتمتعــون بخــرة يف قتــال القــوات 

الروســية عــى خطــوط الجبهــة الســاخنة أو يف أرايض 

العــدو.  أخــرا، وبحســب “عبــد الحكيــم الشيشــاين”، 

ــمح  ــاء وتس ــان حلف ــة الشيش ــلطات األوكراني ــر الس تعت

لهــم بالبقــاء بشــكل قانــوين. وحتــى أن املقاتلن الشيشــان 

وقعــوا صفقــة مــع الحكومــة األوكرانيــة إلنشــاء لــواء مــن 

ــارشة.  ــاع مب ــوزارة الدف ــع ل ــه يتب ــان بأكمل الشيش

 كــا ســهل وجــود املقاتلــن الشيشــان يف أوكرانيــا وصــول 

ــة  ــك واضحــا يف تجرب ــا. وكان ذل ــن إليه الشيشــان اآلخري

ــا  ــن تركي ــفر م ــن الس ــن م ــذي متك ــم” ال ــد الحكي “عب

مبســاعدة االتصــاالت الشيشــانية املوجــودة بالفعــل عــى 

األرض.

التقاريــر  تتــوارد  أكــر،  بشــكل  إمكاناتهــم  ولزيــادة   

ــلطات  ــاع الس ــى إقن ــل ع ــانية تعم ــة الشيش ــأن األلوي ب

ســوريا  مــن  مواطنيهــم  دخــول  لتســهيل  األوكرانيــة 

ــح أن  ــن املرج ــرى. وم ــن أخ ــن أماك ــك م ــا، وكذل وتركي

يــؤدي تدفــق املقاتلــن الشيشــان إىل أوكرانيــا إىل تشــجيع 

ــة األخــرى يف ســوريا عــى  ــة اإلقليمي ــات الجهادي الجاع

أن تحــذو حذوهــا. 

 يف النهايــة، تــرى “آســيا تاميــز” بأنــه رغــم مشــاركة هــؤالء 

ــا  ــدة ألوكراني ــد تكــون مفي ــن املهــرة يف الحــرب ق املقاتل

اآلن، فــإن موقــف كييــف الرحيبــي لــن يســتمر إىل األبــد. 

ففــي نهايــة املطــاف، سيشــكل وجــود املقاتلــن األجانــب 

ــرب يف  ــة الح ــا أن نهاي ــا. ك ــة به ــة خاص ــات أمني تحدي

فكــا  الشيشــان.  نهايــة ملهمــة  تكــون  لــن  أوكرانيــا 

أوضحــت الحالــة يف ســوريا، فــإن قــرار املقاتلــن الشيشــان 

بالوقــوف إىل جانــب كييــف أظهــر اســتعدادهم لانضــام 

إىل إي طــرف طاملــا أن روســيا هــي العــدو املشــرك فيــا 

بينهــم. 

 املصدر املرجم – الحل نت

املقاتلون الشيشان يرحلون من سوريا نحو أوكرانيا

االتحاد الدويل للصحفيني يطالب باإلفراج عن 15 صحفياً
دعــا االتحــاد الــدويل للصحفيــن، مبناســبة بدايــة العــام 

الجديــد، إىل إطــاق رساح ١5 صحفيــاً مســجوناً يف إيــران.

وطالــب االتحــاد الــدويل للصحفيــن، بالتزامــن مــع 

اســتمرار االنتفاضــة الشــعبية يف شــهرها وتأييــداً لرســالة 

نقابــة الصحفيــن يف طهــران التــي أرســلها إىل رئيــس 

الســلطة القضائيــة؛ بإطــاق رساح جميــع املعتقلــن 

الصحفيــن.

ــوم  ــن الي ــدويل للصحفي ــاد ال ــام لاتح ــن الع ــال األم ق

ــن وراء  ــن إيراني ــأن »صحفي ــارس ب ــة ١7 آذار/م الجمع

ــراج  ــب باإلف ــان بســبب قيامهــم بعملهــم«، وطال القضب

ــم. ــوري عنه الف

والصحفــي عــي بورطباطبايــي آخــر صحفــي اعتقــل يف 

ــن  ــاء ع ــه أنب ــة ملتابعت ــزة األمني ــه األجه ــران، اعتقلت إي

ــات. ــدارس البن ــات يف م ــميم طالب ــاالت تس ــلة ح سلس

ــة  ــذ بداي ــه من ــن أن ــدويل للصحفي ــن االتحــاد ال كــا أعل

بعــد  صحفيــاً   62 رساح  إطــاق  تــم  االحتجاجــات 

ــران  ــي محافظــة طه ــة صحفي اعتقالهــم، وأعلنــت جمعي

ــتدعائهم  ــم واس ــم اعتقاله ــن ت ــن الذي ــدد الصحفي أن ع

واســتجوابهم وصــل إىل أكــر عــن ١00 صحفــي.

فيــا يــي أســاء الصحفيــن الذيــن مــا زالــوا رهــن 

االعتقــال يف ســجون الحكومــة اإليرانيــة، نيلوفــر حميــدي، 

ــه   ــاري دارســتاين، إميــان ب إالهــا محمــدي، عــي رضــا جب

بســند، ويــدا ربــاين، مليحــة دريك، فرزانــه يحيــى أبــادي، 

فرخنــدة عاشــوري، هاشــم مــوذن زاده، زيبــا اميــدي 

فــر، مــارال دار آفريــن، مليكــة هاشــمي، أمــر مســكني، 

ــي. ــي پورطباطبای ــدي، ع ــيامند مهت س
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 Gelên bakur û rojhilatê Sûriyê bi yek helwestê  bang kirin dê Efrîn 
rizgar bibe û gelê wê li warê zeytûnê  vegere

REQA
Li Reqayê jî, şênî, endamên saziyên 
sivîl, rûspî, endamên Nivîsgeha 
Kombûna Jinan a Zenûbya, partî bi 
dirûşmên “Bi hevgirtin û berxweda-
na xwe em dê Efrîn bikin goristana 
dagirkeran, na ji dagirkirina Efrînê 
re, em malbatên şehîdan parçekiri-
na Efrînê û xaka Sûriyeyê red dikin” 
meşiyan.
Meş ji pêşiya avahiya Meclisa Giştî 
dest pê kir û heta Qada Îtifaiyê ber-
dewam kir. Li wir, hevserokê Mec-
lisa Leşkerî ya Reqayê Feysel El 
Salim axivî û got: “5 sal in kuştin, 
koçberkirin, revandin, şantajkirin, ta-
lankirin û qutkirina daran berdewam 

e. Dixwazin vîna efrîniyan bişikînin 
ji bo wê demografiya wê diguherin û 
nasnameya şêniyên wê yên resen di-
çewisînin. Ev rêgeza toranî ya dew-
leta Tirk a dagirker e.”
El Salim soza rizgarkirina Efrînê û 
hemû herêmên dagirkirî da.
Her wiha di mîtîngê de de hevserokê 
Meclisa Sivîl a Reqayê şêx Mihemed 
Nûr El Zîb axivî û got, Efrîn bajarê 
aştiyê û erdnîgariya Sûriyeyê ye û 
dê bajarê resen bimîne.”ROJAVAYÊ 
DÊRAZORÊ
Li rojavayê Dêrazorê jî şênî ji 
çerxerêya bajarokê El Kesra heta 
avahiya Meclisa Herêma Xerbiye 
meşiyan. Di meşê de pankartên bi 

Komîteya Navendî ya PKK’ê di-
yar kir ku desthilatdariya 20 salan 
li ber hilweşînê ye û got: “Di xeta 
Rêber Apo de, bi ruhê Newrozê 
em xwe bidin ber pêvajoyê û bi 
awayekê bi giştî li ber xwe bidin.“
Komîteya Navendî ya Partiya 
Karkerên Kurdistan (PKK) bi bo-
neya Cejna Newrozê daxuyani-
yek nivîskî weşand. Komîteya 
Navendî ya PKK’ê anî ziman ku 
sala 2635’emîn a Newrozê, sala 
51’emîn a meşa azadiyê ku Rê-
ber Apo sala 1973’yan dest pê kir, 
em bi coş û berxwedaneke bê-
hempa pêşwazî dikin. Komîteya 
Navendî ya PKK’ê, got: “Di şexsê 
Rêber Apo de, em Newrozê ku 
cejina azadiyê ye, li gelê xwe, 
hemû gelên berxwedêr û dostên 
xwe pîroz dikin. Di şexsê Maz-
lûm Dogan de, Zekiye, Rehşan, 
Ronahî, Bêrîvan, Sema, Sara, 
Rûken, Evîn Goyî, Yaşar Botan, 
Raperîn Amed, şehîdên Zap, 
Metîna, Avaşîn û Xakurkê û hemû 
şehîdên şoreşê bi rêzdarî û minet 
bi bîr tînin, soz didin ku em ê bibî-
ranînên wan bi serkeftinê tacîdar 
bikin.“
Daxuyaniya Komîteya Navendî 
ya PKK’ê de hat diyar kirin ku “ Bi 
Newrozê re di heman demê de em 
Hefteya Qehremaniya Neteweyî 
pîroz dikin. Di şexsê qehremanên 
me yên neteweyî hevrê Mazlûm 
Dogan û Mahsûm Korkmaz de, 
em hemû şehîdên berxwedanê 
careke din bi rêzdarî û minet bi bîr 
tînin.
PKK got: NEWROZ NÎŞANEYA 
BERWEDAN Û AZADIYÊ YE
Newroz cara yekemîn li gor wate 
û esasê xwe bi PKK’ê re wek roja 
berxwedan û serhildanê hatiye 
pîrozkirin. Rêber Apo ku 51 sal 
berê Koma Apoyî ku koma pêşîn 
a cewherê PKK’ê ye, li ber Ben-
dava Çûbûkê ya Enqereyê, di roja 

Newrozê de li hev dicivîne, diya-
lektîka berxwedanê ya Newrozê 
bi PKK’ê datîne holê. PKK, ji vî 
awayî ve partiyeke Newrozê ye. 
Hevrê Mazlûm Dogan ku bi sê da-
rikên neftikê di zindanê de agirê 
Newrozê dada, tê wê wateyê 
ku PKK çiqas Newrozbûyî  ye û 
Newroz jî bi PKK’ê çiqas bi wate 
bûye. Bi pişt re ku Zekiye, Reh-
şan, Bêrîvan û Ronahiyan agirê 
Newrozê geş kir, tê zanîn ku salên 
90’î bi serhildanên gel ên bi hey-
bet re bû yek.
BERXWEDAN Û HELWESTA RÊ-
BER APO
Bi pîrozkirina Newrozeke din re, 
Rêber Apo ku hêj jî li îmraliyê dîl 
tê ragirtin, ji bo gel û Tevgera me 
boneya herî mezin a dayîna ber 
pirsan, xwestina hesab û serhil-
dêrî û gihîştina serfiraziyê ye. 
Rêber Apo, li Îmraliyê wek dîlekî 
ragirtî ye. Tecrîda li ser, giran e. 
Navenda qirkirinê niha li Îmraliyê 
ye. Bi vê rewşê bi tenê jî bi eşke-
rehî xuya dibe ku Rêber Apo li dijî 
tecrîda li ser û zexta bi her awayî, 
bêyî ku tawîz ji berxwedana xwe 
bide, bi israr dewam dike. Rêber 
Apo, bi berxwedana xwe, polîtî-
kayên dewleta AKP-MHP’e ya 
faşîst ên şikandina vîna gelê me û 

rakirina ji holê ya Tevgera me, pûç 
kirin. Mirov ku polîtîkayên şerê 
taybet û qirkirinê yên li ser Îm-
raliyê baş nebîne û jê fêm neke, 
ne mimkûn e ku mirov têbigihîje 
ku Rêber Apo li dijî van hemû-
yan çawa ewqas li ber xwe dide 
û xwedî helwest e. Bi kurt û Kur-
mancî divê mirov bibêje ku, heke 
dewleta Tirk a mêtinkar-qirker di 
şerê 8 salên dawîn ê bêeman de 
negihîştibe armanca xwe, bi saya 
berxwedan û helwesta Rêber Apo 
ye.
Di berdewamiya daxwiyaniyê de 
PKK tekez li ser pêvajoya azadiyê 
kir  û got:
Bêyî guman di vê pêvajoyê de, me 
gelek berdêl dan. Lê bi berxwe-
dana me ya li dijî dewleta faşîst, 
mêtinkar, qirker a AKP-MHP’ê, 
seltenata 20 salan diyar e ku li 
ber hilweşînê ye. Tu argumanên ji 
der ve yên rejîma faşîst a AKP-M-
HP’ê nemane. Di nav xwe de û 
di her astê de ketiye tengezarî û 
korerêyê. Di serî de berxwedana 
dîrokî ya Rêber Apo, bi berxweda-
na me ya 8 salan a bêhempa, ev 
yek diyar bû.
 Her wiha JI BO REJÎMA FAŞÎST 
A AKP-MHP’Ê TÊK BIÇE, DIVÊ 
MIROV BI RUHÊ SEFERBERIYÊ 

BIXEBITE
Di xeta Rêber Apo de, bi ruhê 
Newrozê em xwe bidin ber pê-
vajoyê û bi awayekê bi giştî li ber 
xwe bidin, teqez e ku çi tiştê heye 
mirov ji nû ve bi awayekê bi hey-
bettir û bi mirês bi dest bixe.

Di dawiya daxwiyaniyê de PKK 
bang li gel kir ku tekoşîna xwe bi 
hêz bikin:
Bi pîrozbahiya Newrozê ku wê bi 
şiara “Her der Newroz, her der 
Azadî“ li çar parçeyên Kurdistanê, 
li çiyayên Kurdistanê, li çi cihê ku 
gelê me lê ye û Newroza ku wê li 
Ewropayê bê kirin, divê azadiya 
fîzîkî ya Rêber Apo bê armancki-
rin. Em bawer in ku Newroza na-
vendî ku wê 21’ê Adarê li Amedê 
ku li Bakurê Kurdistanê ye, bê 
pirozkirin pir qerebalix be. Wê bi 
milyonan kes agirê Newrozê li 
qada Newrozê ya Amedê dadin, 
bi dil, îrade û dengekî wê bi mil-
yonan kes ji bo azadiya fîzîkî ya 
Rêber Apo biqîrin. Li Stenbolê, 
hemû bajarên mezin, li Kurdistanê 
û Ewropayê wê ji aliyê bi sedhe-
zar û milyonan ve bê pîrozkirin. 
Wê bi milyonan kes ji bo azadiya 
Rêber Apo biqîrin û bi şiara “Her 
der Newroz, her dem azadî“ agirê 
Newrozê yekcar gur û geş bikin.
Jin û ciwanên Kurdistanê, bi pê-
vajoya berxwedanê ya Newrozê 
re, bêyî navber li têkoşînê dewam 
bikin û di her astê de wê erk û 
berpirsyariya serhildan û berxwe-
danê bi awayekê serkeftî bi cih 
bînin û sala 2023’yan bikin sala 
serkeftinê.
Li ser vî esasî, di şexsê Rêber 
Apo de, em Newroza hemû hev-
rê, gel û dostên xwe careke din 
pîroz dikin û dibêjin ku serkeftin 
wê teqez ya me be.“

nivîsên “Rehê dilê jina efrînî di 
koka darên zeytûnan de ye”, alên 
QSD û posterên Rêber Abdullah 
Ocalan hatin hildan.
Meş li ber avahiya avahiya Mec-
lisa Herêma Xerbiye sekinî. Li 
vir Hevseroka Meclisa Herêma 
Xerbiye ya Dêrazorê Şeyma El 
Şêx daxuyaniyek xwend.
Di daxuyaniyê de soza şopan-
dina têkoşîn û berxwedanê heta 
rizgarkirina axa dagirkirî hat 
dayîn.
HECÎN
Bi sedan şênî û endamên saziyên 
sivîl, rûspî ji pêşiya avahiya 
Meclisa Herêma Şerqiye (Rojhi-

lat) ya bajarokê Hecînê dest bi meşê 
kir. Girse şaxên darên zeytpan û 
wêneyên zarokên ku di êrişên dew-
leta Tirk a dagirker ên li ser Efrînê 
de şehîd bûne, hildan.
Piştî ku meş rawestiya, endamê 
Meclisa Herêma Şerqiye Selah El 
Selman daxuyaniyek xwend.
Di daxuyaniyê de dagirkirina Efrînê 
ji aliyê dewleta Tirk a dagirker ve û 
êrişên wê yên li dijî herêmên Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê hatin şerme-
zarkirin.
Di daxuyaniyê de bang li civata 
navneteweyî hat kirin ku berpirs-
yariyên xwe li hember sûc û êrişên 
dewleta Tirk a dagirker bîne cih.

Bi ruhê Newrozê em xwe bidin ber pêvajoyê
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 Gelên bakur û rojhilatê Sûriyê bi yek helwestê bang kirin
dê Efrîn rizgar bibe û gelê wê li warê zeytûnê  vegere

Bi boneya salvegera 5ʹemîn a da-
girkirina Efrînê, şêniyên Reqa, Te-
bqa û Dêrazorê meşiyan. Şêniyan 
destnîşan kirin ku ji bo rizgarkiri-
na Efrînê pêwîstî bi yekitiyê heye, 
û bang kirin dê Efrîn rizgar bibe û 

gelê wê li warê zeytûnê  vegere .
TEBQA
Şênî, rûspî, malbatên şehîdan, Da-
yikên Aştiyê, endamên saziyên sivîl 
û leşkerî, Partiya Sûriya Pêşerojê û 
Nivîsgeha Kombûna Jinan a Zenûb-

ya ji Qada Taxa El Ewel a bajarê Te-
bqayê heta Çerxerêya Meyselûn a li 
Taxa El Sanî meşiyan. Li çerxerêyê 
rûpiyê êla El Welda Hamid El Fe-
rec axivî û got: “Em li vir kom bûne 
da ku dagirkirina Efrînê ya  ji aliyê 

dewleta Tirk a dagirker ve şermezar 
bikin. Em soz didin xelkê Efrînê ku 
em ê warê zeytûnê yê dagirkeran 
rizgar bikin.”           
                                          >>>

Şêniyên kantonên Cizîrê û Kobanê 
sersaxî da malbatên 6 şehîdên YAT`ê 
yên di qezaya helîkopterê de şehîd 
bûne û bal kişand ser rola şervanên 
QSD`ê di pêkanîna ewlehî û îstiqrara 
li herêmê de.
Şêniyên kantona Qamişloyê ji bo 
5 şehîdên Yekîneyên Antî-Terorê 
(YAT) Elaa Ednan Hemûd (Hogir 
Dêrik), Hemîd Seydo Seydo (Dîdar 
Dêrik), Nejbîr Memûd Hemdo (Fe-
raşîn Baran), Derwêş Ehmed Omer 
(Koçer Dêrik), Mecîd Silêman Mihe-
med (Harûn Rojava) merasîma ser-
saxiyê li dar xist.
Merasîm li qada geraca kevn a li nav-
çeya Girkê Legê hat lidarxistin.
Li cihê merasîmê alên Meclisa Mal-
batên Şehîdan, wêneyên şehîdên ha-
tin rakirin.
Hevserokê Meclisa Malbatên Şehî-
dan a herêma Cizîrê Hesen Ubêd 
axivî, şehîdên azadiyê bi bîr anîn û 
bal kişand ser fedakariyên şehîdên 

YAT`ê û wiha got: “Şehîdan îrade 
û hêza xwe îsbat kir û mohra xwe 
li dîroka têkoşîna li dijî DAIŞ`ê da. 
Em ê rêya şehîdan bidomînin.”
Endama Rêveberiya Kongra Star 
Rîhan Temo jî destnîşan kir ku bi 
saya şehîdan, pêkhateyên Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê di ewlehiyê de 
dijîn.
Ji fermandarên QSD`ê jî Mihyedîn 

Li Kobanê û Qamişloyê merasîmên sersaxiyê yên şehîdên YAT`ê

Xêrik jî soza bilindkirina têkoşînê 
heta mayîndekirina aramî û îstiqrarê 
da.
Piştre wesîqeyên şehîdan hatin 
xwendin û radestî malbatên wan ha-
tin kirin.
KOBANÊ
Li kantona Kobanê jî, şênî, şandeyên 
saziyên Rêveberiya Xweser, saziyên 
civaka sivîl, saziyên leşkerî yên herê-

ma Firatê sersaxî da malbata ferman-
darê YAT`ê Şervan Kobanê.
Hevserokê Meclisa Malbatên Şehî-
dan a herêma Firatê Adil Hec Kerho 
wiha axivî: “Ev zêdetirî 50 salî ye 
em li hember zordestan tê dikoşin 
û ciwanên xwe feda dikin. Bi saya 
fikrê azad ê Rêber Abdullah Ocalan 
em hemû qeyd şikandin, li hember 
kesên hewl didin axa me dagir bikin 
û destdirêjiyê lê bikin sekinînin. Em 
fedakariyên gerîlayên ku li hember 
çekên kîmyewî li ber xwe didin, ji bîr 
nakin.”
Hevserokê Nivîsgeha Têkiliyên Dîp-
lomatîk a Partiya Yekitiya Demok-
ratîk (PYD) li herêma Firatê Bekir 
Hec Îsa jî axivî. Hec Îsa anî ziman 
ku ew bi zarokên xwe yên li ser fikrê 
demokratîk û azad ê Rêber Abdullah 
Ocalan mezin bûne, wêrek bûne û 
ev xak parastine, serbilind in û got: 
“Heta ku lehengên mîna şehîd Şervan 
Kobanê hebin, em ê bi ewlehî bijîn.”


