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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

ــاح فرصــة توحــد  ــن غــراد، تت »بفضــل صمــود عفري

ــم نعيســة ــرة«   أكث ــة الســورية المبعث ــوى الديمقراطي الق

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/294/  18 شباط 2018 م - 2629ك         الثمن: 100 ل.س

فــي  التركيــة  العســكرية  للعمليــات  رفضهــا  أو  قلقهــا  أبــدت  العالــم  دول  معظــم 

عفريــن، وعلــى رأســها الواليــات املتحــدة األميركيــة وأغلــب حكومــات الــدول األوربيــة، 

 بوقــف الحملــة، مواقــف لــم تتبلــور بعــد إلــى تحــركات ضاغطــة علــى حكومــة 
ً
مطالبــة

الديمقراطــي  العــام  الــرأي  أوســاط  مــن  واســعة،  عامليــة  إدانــة  إلــى   
ً
إضافــة أنقــرة، 

واإلنســاني، أحــزاب وكتــل برملانيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وشــخصيات أكاديميــة 

وثقافيــة، صحافــة ومراكــز دراســات مرموقــة.

، إذ أعربــت وزارة خارجيتهــا 
ً
 حازمــا

ً
كمــا أن جمهوريــة مصــر العربيــة أبــدت موقفــا

التركيــة ضــد  يــوم 2018/1/21 عــن رفضهــا للعمليــات العســكرية  بيــان صــادر  فــي 

 
ً
جديــدا  

ً
انتهــاكا تمثــل  باعتبارهــا  ســوريا،  غــرب  شــمال  فــي  عفريــن 

العدوان الرتكي على عفرين 
ســـــــاقـط

بارين كوباين... أيقونة التضحية والفداء
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آفستا خـابور   *   بـارين كوباني   *  آريـن ميركانعدد خاص

منــذ العشــرين مــن شــهر كانــون الثانــي 2018 وبذريعــة حمايــة أمنهــا القومــي تواصــل 

 بحشــد واســع مــن 
ً
، علــى منطقــة عفريــن، مســتعينة

ً
 وجــوا

ً
تركيــا هجماتهــا العســكرية، بــرا

تشــكيالت جهاديــة ســلفية تحمــل مســميات عــدة، بغطــاء مــن معارضــة ســورية مرتهنــة 

للجانــب التركــي الــذي حــرص وال يــزال علــى تقديــم وعــود وعــروض )غنائــم( لهــا، وذلــك وفــق 

ـــرد الذيــن 
ُ

 إلــى إفراغهــا مــن أهلهــا الك
ً
مخطــط لغــزو عفريــن والســيطرة علــى خيراتهــا، وصــوال

لطاملــا اســتقبلوا عشــرات األلــوف مــن النازحيــن مــن باقــي املناطــق علــى مــدى ســبع ســنوات 

 عــن التمييــز واالســتعالء 
ً
 بســلم وأمــان، بعيــدا

ً
مــن تفجــر األزمــة الســورية، ليتعايشــوا معــا

بســبب القوميــة أو الديــن واملعتقــد.

 لــكل ذي بصيــرة أن جملــة أالعيــب وسياســات تركيــا املريبــة بقيــادة 
ً
لقــد بــدا واضحــا

حــزب العدالــة والتنميــة إزاء الداخــل الســوري تتمحــور حــول إضعــاف وضــرب الحضــور 

أمــام مشــروعها التوســعي االحتاللــي للشــمال الســوري بغيــة  الكــردي، إلفســاح املجــال 

قــواه  تلقــت  الــذي  واملتوحــش،  املــأزوم  السيا�ســي  اإلســالم  ونفــوذ  ألدوار  الســبل  إتاحــة 

 داعــش – هزائــم وانتكاســات فــي محافظــات الحســكة 
ً
العســكرية الضاربــة – خصوصــا

والرقــة وديــر الــزور، حيــث كان لقــوات ســوريا الديمقراطيــة دورهــا الفاعــل والبنــاء، ممــا 

أغــاظ الجــارة تركيــا التــي صعــدت مــن وتيــرة عزفهــا علــى مقولــة حمايــة )أمنهــا القومــي( 

و )ميثاقهــا املللــي لعــام 1920( عبــر خطــاب رئا�ســي محمــوم يســتحضر ســالطين وزمــن 

إلــى )الجهــاد   خطبــاء الجوامــع واملصليــن بالدعــاء والدعــوة 
ً
الخالفــة العثمانيــة، مطالبــا

املقــدس( للحــرب واالنتصــار علــى عفريــن وغزوهــا، بحجــة تخليصهــا مــن 

باريــن  الشــهيدة  الكرديــة  املقاتلــة 

 1992 مواليــد  مــن  عمــر(  )أمينــة  كوبانــي 

قريــة قركلبيــن منطقــة البــاب - ريــف حلــب، 

 YPJ املــرأة  حمايــة  وحــدات  إلــى  انتســبت 

عــام 2015. جــرت لهــا مراســم تشــييع دون 

 يــوم الســبت 
ً
 آخــرا

ً
جثمــان مــع /17/ شــهيدا

2018/2/3، بحضــور عائلتهــا واآلالف مــن 

الحــزن  مــن  عــارم  شــعور  وســط  األهالــي، 

والغضــب.

رفض دويل وإدانة عاملية واسعة 
لعمليات تركيا يف عفرين

»تدمري منازل وممتلكات املدنيني بالقصف العشوايئ - تصوير محمد بلو«
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مثقفون سوريون: بيان تضامين مع عفرين

واشــتداد  عــام  ســوري  انقســام  ظــل  فــي 

الكرديــة  الحالــة  حيــال  ســلبية  مواقــف 

بصــدد  املواقــف  اختــالف  مــع  الســورية، 

إلــى   
ً
إضافــة عفريــن،  علــى  التركيــة  الحملــة 

ـــرد 
ُ

الك دور  عــن  شــوفينية  إعالميــة  حمــالت 

صــدر  األوصــاف،  بمختلــف  ونعتــه  املتنامــي 

 مــع عفريــن بلغــة وطنيــة 
ً
 تضامنيــا

ً
 بيانــا

ً
مؤخــرا

املثقفيــن  عشــرات  عليــه  وقــع  وديمقراطيــة، 

نصــه: هــذا  5 الســوريين،  » أطفال نازحون «
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ومحبــي   YPG – YPJ الحمايــة  وحــدات 

أن  إال   ،PKK أوجــالن  هللا  عبــد  وأنصــار 

وخطــاب  ُيســَتجب،  لــم  هــذا  دعاءهــم 

الرئيــس رجــب فقــد مصداقيتــه، كمــا وبــات 

يــزرع  األمــر  حقيقــة  فــي  كونــه   ،
ً
ممجوجــا

الكراهيــة بيــن شــعوب ومكونــات املنطقــة، 

فيتســبب  غيــره،  شــأن  مــن  للحــط  ويجهــد 

بإرتــكاب فظائــع وجرائــم قتــل جماعــي بحــق 

املدنييــن، ســكان عفريــن األصلييــن كانــوا أم 

.
ً
كانــوا أم عربــا  

ً
كــردا نازحيــن، 

الشــاملة  العدوانيــة  الحــرب  هــذه 

فــي  التــي تشــنها تركيــا أردوغــان – باهتشــلي 

عفريــن  منطقــة  ضــد  الســوري  الداخــل 

أنــواع  مختلــف  مســتخدمة  املحاصــرة، 

مــن  املدرعــات  وأســلحة  الحربــي  الطيــران 

مدفعيــة ثقيلــة ودبابــات حديثــة وصواريــخ 

ومركــز  والنواحــي  القــرى  كافــة  تطــال 

املدينــة، حــرب عبثيــة، لــم ولــن تحقق مآربها 

املقيتــة، مهمــا لهــث أصحابهــا وتهافتــوا وراء 

شــعاراتهم ومخيلتهــم التوســعية املريضــة... 

 ،
ً
 يقظــا

ً
 موحــدا

ً
حيــث أنهــم يواجهــون شــعبا

األفضــل،  التاريخــي  خيــاره  ألبعــاد   
ً
مــدركا

تــردد واملقاومــة  بــال  الدفــاع  أال وهــو خيــار 

الــذي  هــذا  الصائــب  خيــاره  هــوادة...  بــال 

تجربــة  ومعايشــة  نتائــج  للعالــم  أثبتتــه 

شــهٍر مــن تاريــخ حــرب تركيــا – الناتــو علــى 

عــن  املدافعيــن  استبســال  ومــدى  عفريــن، 

واســترخاصهم  وزيتونهــا،  وترابهــا  أهلهــا 

ألرواحهــم ودمائهــم الزكيــة، ليبقــى الكفــاح 

 ،
ً
العــادل واملشــروع لشــعبنا الكــردي قائمــا

، وعفريــن 
ً
والعــدوان التركــي الفا�ســي ســاقطا

محــال. ال   
ً
منتصــرة

العدوان التركي على  ... تتمة

عــن  الثــالث  رفيقاتهــا  مــع  امتنعــت 

قريــة  فــي  املعركــة  موقــع  مــن  االنســحاب 

رفضــت  عفريــن،   – بلبــل  ناحيــة   – قرنــه 

االستســالم واالســتكانة إلــى الخــوف والــذل، 

فاستبســلت في وجه غزاة العصر، الجيش 

التركــي وأعوانــه، مدافعــة عنيــدة عــن أرض 

 
ً
شــهيدة لترتقــي  شــعبها،  وكرامــة  أجدادهــا 

يــوم الخميــس 1 شــباط 2018، وســطعت 

والبطولــة  للتضحيــة   
ً
أيقونــة صورتهــا 

ضــد  الكفــاح  أيقونــة  عفريــن،  ســماء  فــي 

 لنضــال املــرأة 
ً
وحــوش آدميــة، ولتكــون رمــزا

والقهــر. التخلــف  ضــد 

باريــن  الشــهيدة  الكرديــة  املقاتلــة 

 1992 مواليــد  مــن  عمــر(  )أمينــة  كوبانــي 

قريــة قركلبيــن منطقــة البــاب - ريــف حلــب، 

 YPJ املــرأة  حمايــة  وحــدات  إلــى  انتســبت 

عــام 2015. جــرت لهــا مراســم تشــييع دون 

 يــوم الســبت 
ً
 آخــرا

ً
جثمــان مــع /17/ شــهيدا

2018/2/3، بحضــور عائلتهــا واآلالف مــن 

الحــزن  مــن  عــارم  شــعور  وســط  األهالــي، 

والغضــب.

باريــن صفحــات كبريــات  زينــت صــورة 

عامليــة،  إعــالم  ووســائل  الصحــف 

مرفقــة  االجتماعــي،  التواصــل  وصفحــات 

للتمثيــل  واإلدانــة  الشــجب  بعبــارات 

والتمجيــد  الثنــاء  وعبــارات  بجثمانهــا، 

لشــجاعتها وتضحيتهــا ألجــل حريــة شــعبها.

 )YPJ( لوحــدات  العامــة  القيــادة 

 بتاريــخ 2 شــباط، جــاء فيــه:
ً
أصــدرت بيانــا

مؤســف،  بصمــت  العــام  الــرأي  )تابــع 

صورهــا  التــي  الوحشــية  املشــاهد  تلــك 

مرتزقــة دولــة االحتــالل التركيــة مــن داعــش 

الشــهيدة  لجثــة  يســيؤون  وهــم  والقاعــدة 

بهــا  مثلــوا  أن  بعــد  كوبانــي  باريــن  الخالــدة 

اإلنســانية  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  بطريقــة 

الجيــش  جنــود  بــه  قــام  ومــا  واألخــالق، 

مــن  القاعــدة  تنظيــم  وفصائــل  الترـكـي 

مقاتالتنــا،  إحــدى  بجثــة  وح�ســي  تمثيــل 

تدافــع  وهــي  الشــهادة  ملرتبــة  ارتقــت  والتــي 

الترـكـي  الغــزو  جحافــل  أمــام  عفريــن  عــن 

ويؤكــد  أخــرى،  مــرة  يفضــح  القاعــدي   /

وأفكارهــم  هــؤالء  حقيقــة  عــن  املؤكــد 

والوحشــية. اإلجراميــة 

إن مقاتلينــا األبطــال، الذيــن يســطرون 

أروع مالحــم البطولــة والفــداء، علــى خطــا 

يجــددون  خابــور،  آفســتا  و  ميــركان  آريــن 

دربهــم  علــى  بالســير  للشــهداء  العهــد 

ودحــر  النصــر  فــي  أحالمهــم  تحقيــق  حتــى 

علــى  خائبيــن  الغــزاة  كل  ورد  اإلرهــاب، 

أعقابهــم.(.

نعــم تلــك الثقافــة ذاتهــا انتهكــت بجثــة 

ثقافــة  والكراهيــة،  الحقــد  ثقافــة  باريــن، 

تمثيــل بجســد طفــل وبتــر عضــوه الذكــري، 

ثقافــة  مقتــول،  جنــدي  قلــب  نــزع  ثقافــة 

ثقافــة  وتفجيرهــا،  طفلــة  جســد  تفخيــخ 

رأس  قطــع  ثقافــة  األســرى،  رؤوس  قطــع 

قطــع  ثقافــة  دمائــه،  بيــن  والتهليــل  طفــل 

رأس مقاتلــة ورفعــه مــن جدائــل شــعرها... 

رفــاق  يحاربهــا  التــي  اإلرهــاب  ثقافــة 

باريــن.  ورفيقــات 

» رفيقات بارين ال يستكنَّ إىل الحزن والضعف، واليفارقهن الشعور باالبتسامة والشجاعة «

بارين كـوباين ... أيقونة التضحية والفداء

التمثيل بجثة مقاتلة انحطاط وإجرام

رياض درار

التمثيــل بجثــة ُمقاتلــة وتعريتهــا ونشــر 

االنحطــاط  مســتوى  علــى  دليــل  الصــور 

واالجــرام الــذي يمثلــه هــؤالء الســفلة مــن 

حثالــة البشــر، هــؤالء يمثلــون الســقوط 

املريــع الــذي وصلــت إليــه نفســية املقاتليــن 

ممــن تعبــأت نفوســهم بأحقــاد ال تشــفى، 

حلــت  التــي  اإلنســانية  املأســاة  ســببها 

لــو  لتظهــر  تكــن  لــم  ولكنهــا  بالســوريين، 

لــم يكــن لهــا قاعــدة مــن توجيــه وتشــجيع 

التوجيــه  هــذا  علــى  قــام  ولقــد  ومباركــة، 

مــن  اســتحضروا  الديــن،  باســم  جهلــة 

املــؤرخ  عقــل  أنتجــه  مــا  أوســخ  التاريــخ 

عبــر  القتــل  غريــزة  يشــبع  أن  أراد  الــذي 

قــوة  مــدى  لتبييــن  أو  وافتــراءات  أكاذيــب 

نفــوس  فــي  الرعــب  ليدخــل  أو  جماعتــه، 

فضــالت  مــن  هــذا  كان  وإذا  أعدائــه. 

وال  الحقــوق  ملســألة  تنظــر  ال  عصــور 

اســتحضارها  فــإن  اعتبــار،  أي  تعطيهــا 

ممجوجــة  وحشــية  علــى  دليــل  اليــوم 

وســقوط فــي درك أقــذر أوصــاف للبشــرية 

وأحقادهــا.

Facebook
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جهــود  وتقــوض  الســورية،  للســيادة 

وجهــود  القائمــة  السياســية  الحلــول 

وأعــاد  ســوريا.  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة 

البيــان التأكيــد علــى موقــف مصــر الثابــت 

تــؤدي  ملــا  العســكرية،  للحلــول  الرافــض 

الســوري  الشــعب  زيــادة معانــاة  مــن  إليــه 

 بانخــراط جميــع أطيــاف 
ً
الشــقيق، مطالبــا

الشــعب الســوري فــي مفاوضــات جــادة فــي 

بالشــمولية  تتســم  إطــار عمليــة سياســية 

طــرف،  ألي  إقصــاء  دون  واملوضوعيــة 

مــع ضــرورة الحفــاظ علــى ســيادة ووحــدة 

الســورية. األرا�ســي 

هــذا وناشــدت ســبع أحــزاب سياســية 

فــي عفريــن عبــر تصريــح فــي مؤتمــر صحفــي 

الدولــي  املجتمــع  األحــد 2018/2/4،  يــوم 

والواليــات  االتحاديــة  روســيا   
ً
وخاصــة

مســؤولياتها  لتتحمــل  األمريكيــة  املتحــدة 

الترـكـي،  العــدوان  إيقــاف  علــى  وتعمــل 

اإلنســانية  املنظمــات  دعــت  وكذلــك 

حمايــة  فــي  بدورهــا  للقيــام  والحقوقيــة 

املدنييــن العــزل ومســاعدتهم، درًء لوقــوع 

إنســانية. كارثــة 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  وكان 

وعبــر بيــان منشــور لــه بتاريــخ 2018/2/8، 

أرض  علــى  العــدوان  بشــدة  أدان  قــد 

:
ً
مطالبــا ســوريا، 

املتحــدة  واألمــم  األمــن  مجلــس   -1

واالتحــاد األوربــي وروســيا بالضغــط علــى 

العــدوان  هــذا  لوقــف  أردوغــان  حكومــة 

واملجــازر التــي ترتكــب بحــق املدنييــن العــزل 

فــي عفريــن، ومطالبــة تركيــا بســحب قواتهــا 

ومــن  الســورية  األرا�ســي  مــن  بالكامــل 

واعــزاز. والبــاب  وجرابلــس  ادلــب  ضمنهــا 

 
ً
خرقــا العــدوان  هــذا  اعتبــار   -2

لحرمــة  صــارخ  وانتهــاك  الدولــي  للقانــون 

يتطلــب  الســورية  الحــدود  وســيادة 

التركيــة. الحكومــة  معاقبــة 

ذات  الدوليــة  املنظمــات  ندعــو   -3

الحضــاري  اإلرث  علــى  للحفــاظ  الصلــة 

التــي  العــدوان  جرائــم  وفضــح  للمدينــة 

جمعــاء. البشــرية  تاريــخ  تســتهدف 

تق�ســي  لجنــة  بتشــكيل  نطالــب   -4

حــول  دولــي  تحقيــق  وفتــح  للحقائــق 

بحــق   
ً
دوليــا املحــرم  الســالح  اســتخدام 

الترـكـي  العــدوان  قبــل  مــن  املدنييــن 

وفصائلــه املتطرفــة، وتقديمهــا للمحكمــة 

الدوليــة.

بدفــع  التركيــة  الدولــة  إلــزام   -5

تــم هدمــه  مــا  التعويضــات إلعــادة اعمــار 

. وتدميــره

للشــعوب  الشــكر  قــّدم  وكذلــك 

التــي ســاندت  والحكومــات والشــخصيات 

ووقفــت مــع عفريــن، وعاهــد علــى العمــل 

مــع جميــع القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة 

دولــة  لتصبــح  ســوريا  مســتقبل  رســم  فــي 

فدراليــة ديمقراطيــة، وأكــد علــى االلتــزام 

واســتقاللها. الســورية  األرا�ســي  بوحــدة 

رفض دولي وإدانة  ... تتمة

التــي  العســكرية  الحملــة  تحظــى  لــم 

واهيــة  بحجــج  عفريــن  علــى  تركيــا  تشــنها 

االخــوان  تنظيــم  مباركــة  ســوى  مختلفــة، 

املســلمين العالمــي، الفــرع الســوري بشــكل 

خــاص، حيــث جــاء فــي بيــان رســمي لــه بتاريخ 

2018/1/24: )جماعــة اإلخــوان املســلمين 

مشــاركة  قــرار  تأييدهــا  تعلــن  ســورية  فــي 

وبإشــراف  الســوري  الوطنــي  الجيــش 

عمليــة  فــي  املؤقتــة،  الســورية  الحكومــة 

“غصــن الزيتــون” بدعــم ومســاندة الجيــش 

نــا ندعــم حــق الجمهوريــة 
ّ
الترـكـي،... كمــا أن

التركيــة باتخــاذ الخطــوات الالزمــة للدفــاع 

عــن أمنهــا القومــي(. وكذلــك ممــن يــدورون 

فــي فلــك االخــوان، علــى رأســهم دولــة قطــر 

عبــر  الــذي  املعــارض  الســوري  واالئتــالف 

ببيــان  الترـكـي  الجيــش  مــع  تضامنــه  عــن 

رســمي منشــور بتاريــخ 2018/1/21، جــاء 

فيــه: )ُيعــرب االئتــالف الوطنــي لقوى الثورة 

واملعارضــة الســورية عــن دعمــه ومســاندته 

للحملــة التــي يســاهم فيهــا »الجيــش الوطنــي 

الســورية  الحكومــة  بإشــراف  الســوري« 

الدولــة  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  املؤقتــة، 

منهــا.(. جــوي  وبإســناد  التركيــة، 

فصائــل   
ً
أيضــا العمليــة  وســاندت 

رأســها  علــى  عديــدة،  تكفيريــة  جهاديــة 

( والتــي 
ً
هيئــة تحريــر الشــام )النصــرة ســابقا

الجبهــة  مــن  التركيــة  العمليــات  فــي  تشــارك 

مراكــز  وباســتخدام  لعفريــن  الجنوبيــة 

املراقبــة التركيــة التــي أنشــئت فــي محافظــة 

والتــي  أســتانة  اتفاقــات  بموجــب  إدلــب 

موافقــة  نيــل  فــي  أنقــرة  حكومــة  اســتغلتها 

صفقــات  إطــار  فــي  حملتهــا  علــى  روســية 

النفــوذ. ومناطــق  املصالــح  تبــادل 

جّنــد  قــد  الترـكـي  الجيــش  أن  ُيذكــر 

ومــن  داعــش  تنظيــم  عناصــر  مــن  اآلالف 

وبوســائل  التركســتاني  اإلســالمي  الحــزب 

ضــد  العســكرية  حملتهــا  فــي  عديــدة 

عفريــن، أكــدت علــى ذلــك مئــات التقاريــر 

والشــهادات.

مباركة إخوانية وممن يدورون يف فلكها للعدوان الرتكي عىل عفرين

» تدمري منزل سكني «

لقاء مع وزارة الخارجّية النمساوّية ... 
اجتمــاع  عــن  املنبثقــة  اللجنــة  عقــدت 

أحــزاب كردســتانّية فــي فيينــا لدعــم عفريــن 

النمســاوّية،  الخارجّيــة  وزارة  مــع  لقــاًء 

ناديــر  تومــاس  الســادة  مــن  كل  حضــره 

ومنطقــة  األوســط  الشــرق  ملــف  مســؤول 

الخارجّيــة  وزارة  فــي  واملغــرب  الخليــج 

وغيرهــارد داوجــاك مســؤول ملــف حقــوق 

وممثــل  الخارجّيــة  وزارة  فــي  االنســان 

لحقــوق  الدولّيــة  الهيئــات  أمــام  النمســا 

اإلنســان.

)لقمــان  حضــر  الكرديــة  اللجنــة  مــن 

ملنظمــة  القيادّيــة  الهيئــة  عضــو  آيانــة 

مازاوجــي،  علــي  الدكتــور  الوحــدة،  حــزب 

مجدوليــن حســن عضــو الهيئــة السياســّية 

م 
ّ
ملجلــس ســوريا الديمقراطيــة(، وقــد ســل

العالقــات  لجنــة  باســم  ــرة 
ّ

مذك الوفــد 

بالضغــط  النمســاوّية  الحكومــة  تطالــب 

عدوانهــا  لوقــف  التركّيــة  الحكومــة  علــى 

ستشــغل  نمســا  إّن  وخاصــة  عفريــن  علــى 

حــاد األوربــي فــي الــدورة 
ّ
منصــب رئاســة االت

القادمــة. 

أحزاب كردستانّية تجتمع في هولندا
بحضــور وفــد حــزب الوحــدة )يكيتــي(، 

 
ً
كرديــا حزبــا  وخمســين  اثنــا  وفــود  اجتمــع 

مدنّيــة،  منظمــات  مــن  وعــدد   
ً
وكردســتانيا

فــي مدينــة فنلــو الهولندّيــة، صبــاح األربعــاء 

الســّيد  فيــه  تحــّدث   ،2018/  1/  24

الذاتّيــة  عــن مشــروع اإلدارة  آلــدار خليــل 

الديمقراطــي  املجتمــع  حركــة  وعالقــات 

وعــن  السياســّية  القــوى  مــع   TEV-DEM

الوضــع امليدانــي فــي عفريــن وموقــف الــدول 

منهــا. العظمــى 

ممثلــي  مــن  عــدد  كلمــات  تتالــت  ثــم 

علــى  االتفــاق  وتــّم  الحاضــرة،  األحــزاب 

الضغــط  أجــل  مــن  النشــاطات  مواصلــة 

ممارســات  وفضــح  الدولــي  املجتمــع  علــى 

ـــرد ودعــم أهــل 
ُ

الحكومــة التركيــة تجــاه الك

. عفريــن

إبراهيــم  )حبيــب  ضــّم  الحــزب  وفــد 

ومســؤول  للحــزب  القيادّيــة  الهيئــة  عضــو 

منظمــة أوربــا، غانــدي برزنجــي ومصطفــى 

آلــي عضــوي الهيئــة القيادّيــة ملنظمــة أوربــا، 

روزاد عفرينــي عضــو فــرع هولنــدا للحــزب(.
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العدوان الرتكي يف ختام شهره عىل عفرين... 
مراوحة يف املكان، استهداف للبنى التحتية واملدنيني العزل

الشرســة  التركيــة  العســكرية  الحملــة 

غــرب  شــمال   – عفريــن  منطقــة  علــى 

جهاديــة  فصائــل  بمشــاركة  ســوريا، 

الحربــي  الطيــران  وباســتخدام  تكفيريــة، 

واألســلحة الثقيلــة، خــالل املــدة املنصرمــة 

لــم تحقــق مــا رســمت لــه، حيــث لــم تقــدر 

ثابتــة  اســتراتيجية  مواقــع  احتــالل  علــى 

قــدرات  تشــّل  أو  العمــق،  فــي  والتقــدم 

وتكســر  عفريــن  عــن  املدافعــة  القــوات 

الفو�ســى  مــن  حالــة  تخلــق  أو  معنوياتهــا، 

ــراوح 
ُ
والفلتــان بيــن األهالــي، بــل أن الحملــة ت

مكانهــا، وتكبــدت بخســائر عســكرية كبيــرة 

وقــوع  إلــى   
ً
إضافــة والعناصــر،  العتــاد  فــي 

األســر. فــي  عناصرهــا  مــن  الكثيــر 

للقانــون   
ً
منافيــة الحملــة  هــذه  عــد 

ُ
ت

ووشــائج  املتحــدة،  األمــم  ومواثيــق  الدولــي 

ترتكــب  حيــث   ،
ً
أيضــا واألخــالق  الجيــرة 

القــوات املهاجمــة جرائــم ضــد اإلنســانية، 

وإهانــة  وتهجيرهــم،  للمدنييــن  قتــل  مــن 

مقاتلــي  بجثــث  وتمثيــل  األســرى،  وتعذيــب 

أحمــد  كوبانــي،  )باريــن  أمثــال  عفريــن، 

إعالميــة  تغطيــة  ظــل  فــي  حنــان(،  محمــد 

شــعبوي  وبخطــاب  للمصداقيــة،  فاقــدة 

الترـكـي  الجيــش  أن  كمــا  ملفــق.  دينــي 

فــي  شــيدتها  التــي  املراكــز  تلــك  يســتخدم 

مراقبــة  )مراكــز  باســم  إدلــب  محافظــة 

عفريــن،  علــى  للهجــوم  التصعيــد(  خفــض 

)النصــرة  الشــام  تحريــر  هيئــة  وتســاعدها 

جنــد تركيــا اآلالف مــن عناصــر 
ُ
(، وت

ً
ســابقا

إليهــا. الهاربيــن  داعــش  تنظيــم 

القــرى  عشــرات  الحملــة  اســتهدفت 

والبلــدات فــي نواحــي )شــيروا، شــّرا، بلبــل، 

راجــو، معبطلــي، شــيه، جنديــرس( ومركــز 

مدينــة عفريــن ومــا حولهــا بقصــف الطيــران 

وقذائــف األســلحة الثقيلــة، أدى إلــى تهــدم 

أو تضــرر مئــات املنــازل واملمتلــكات وبعــض 

واملنشــآت،  والجوامــع  واملــدارس  املقابــر 

مــن  الــرؤوس  مئــات  نفــوق  إلــى   
ً
إضافــة

.
ً
أيضــا البيئــة  وتضــرر  الحيوانيــة،  الثــروة 

الــذي  ميدانكــي  ســد  حــرم  قصــف  تــم 

الشــرب  بميــاه  عفريــن  مدينــة  يغــذي 

عــدة  الصيــف،  فصــل  فــي  ســهولها  ويــروي 

بالغــة  أضــرار  ألحقــت  حيــث  مــرات، 

إلصــالح  املخصصــة  الرحبــة  بصــاالت 

ومحطــة  الســد  خدمــة  وآليــات  محــركات 

التزويــد باملحروقــات ومســتودعات القطــع 

البــرج،  نوافــذ  زجــاج  وتكســر  التبديليــة، 

وضــخ  تصفيــة  محطــة  إصابــة  إلــى   
ً
إضافــة

وبلــدة  متينــا  بلــدة  قــرب  الشــرب  ميــاه 

مختلفــة. بأضــرار  ومســتكا  كفرصفــرة 

املتعمــد  الترـكـي  القصــف  نتيجــة 

)عينــدارا،  تاريخيــة  أثريــة  مواقــع  تضــررت 

فأزيلــت  بــراد(،  ســمعان،  تقلكــه،  هــوري، 

قيمــة. معالــم  عنهــا 

حركــة  إلــى  أدت  عفريــن  علــى  الحــرب 

نــزوح داخليــة كبيــرة، حيــث تكتــظ مدينــة 

بعــض  وتعطلــت  بالنازحيــن،  عفريــن 

التربيــة  قطــاع  أبرزهــا  الحيــاة،  مجــاالت 

والتعليــم، كمــا أدت إلــى استشــهاد /173/ 

، بينهــم عشــرات 
ً
، و /464 / جريحــا

ً
مدنيــا

 ،2018/2/18 لغايــة  والنســاء،  األطفــال 

حســب إحصــاءات املجلــس الصحــي، حيــث 

جلبــر   – املدجنــة  فــي  مجــازر  ثــالث  وقعــت 

ومعبطلــي وموقــع كوبلــه - شــيروا. وحســب 

 /6/ أصيــب  آفريــن،  مشــفى  مصــادر 

نتيجــة  واملــكان  الوقــت  بنفــس  أشــخاص 

قصــف قريــة أرنــده، مســاء 2018/2/16، 

اســتخدام  عــن  ناجمــة  مرضيــة  بأعــراض 

الكلــور. غــاز  تحمــل  ذخائــر 

التركيــة  الحملــة  وأفــراد  عناصــر  قــام 

اســتولت  التــي  القليلــة  القــرى  بتمشــيط 

إلــى   
ً
إضافــة وتخريبهــا،  فيهــا  والعبــث  عليهــا 

ســرقة ممتلــكات وآليــات وخطــف مدنييــن 

قتلهــم. أو 

قطــع  إلــى  التركيــة  الســلطات  عمــدت 

خدمات شبكات األنترنت التي كانت تغذي 

مولــدات  تعطلــت  كمــا  عفريــن،  منطقــة 

العديــد  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  وشــبكات 

القصــف. بســبب  والقــرى  املواقــع  مــن 

مدينــة  شــهدتها  كبــرى  تظاهــرة 

ــرت مــن  فــي 4 شــباط الجــاري، عبَّ عفريــن، 

وتنديدهــا  رفضهــا  عــن  األهالــي  خاللهــا 

للعــدوان الترـكـي علــى منطقتهــم، مناشــدين 

لتحمــل  الكبــرى  والقــوى  الدولــي  املجتمــع 

مســؤولياتها ولتعمــل علــى إيقــاف العــدوان 

عليهــم. الهمجــي 

كان لكرنفال قافلة آالف املتضامنين، 

 
ً
مــرورا وديريــك،  شــنكال  مــن   

ً
انطالقــا

إلــى   
ً
وصــوال ومنبــج،  وكوبانــي  بالجزيــرة 

عفريــن وجنديــرس، يــوم 6 شــباط الجــاري، 

وإخــالص  وفــاء  مــن  العميقــة،  معانيــه 

والدفــاع. للمقاومــة   
ً
دعمــا وفــداء، 

 
ً
إضافــة املحليــة  واملجالــس  اللجــان 

تقــوم  ومجتمعيــة  سياســية  فعاليــات  إلــى 

بدورهــا فــي تدبيــر أمــور الســكان والنازحيــن، 

العشــوائي  القصــف  ملخاطــر   
ً
ودرءا

واألقبيــة  الكهــوف  األهالــي  يســتخدم 

هنــاك  حيــث  أنفســهم،  لحمايــة  واملالجــئ 

وقــٍت  فــي  املجتمعــي،  التكامــل  مــن  حالــة 

 
ً
كرديــا  

ً
تضامنــا عفريــن  قضيــة  فيــه  تنــال 

إعالميــة،  تغطيــة  مــع   ،
ً
واســعا  

ً
وعامليــا

 مواقــف دوليــة مميــزة، 
ً
حيــث تتبلــور تباعــا

 مــع الدفــاع املســتميت الــذي تبديــه 
ً
ترافقــا

 YPG-YPJ وحـــدات حمايــة الشــعب واملــرأة

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  وبمســاندة 

والبطــوالت التــي تســجلها فــي وجــه الفاشــية 

إســالموية  بشــعارات  املمزوجــة  التركيــة 

. فجــة

» جسم سد ميدانيك - تصوير أحمد قطمة، تعرض حرم السد عدة مرات الستهداف الطريان الحريب واألسلحة الثقلية الرتكية «

Walid Boni

2018/1/20

هــو  عفريــن  علــى  الترـكـي  القصــف 

وشــعبها. ســوريا  علــى  ســافرا  عدوانــا 

ليس له اسما آخر

Facebook
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مثقفون سوريون: بيان تضامني مع عفرين

تتعــرض  وســوريا  ســنوات  ســبع  منــذ 

النظــام  بدأهــا  كبيــرة،  إنســانية  ملأســاة 

قبــل  حكومتــي  مــن  املدعــوم  الســوري 

ضــد  المحــدود  بعنــف  وروســيا،  إيــران 

رغبــة الســوريين بالحريــة والكرامــة. تزايــد 

والشــعب  األرض  ليحــّول  هــذا  العنــف 

حــرب  ســاحة  إلــى  مكوناتــه  بــكل  الســوري 

حكومــات  املنطقــة  مختلــف  بيــن  دوليــة 

لتحقيــق  فريــق  كل  واســتغل  والعالــم، 

وإعــالم  مــال وســالح  مــن  توفــر  مــا  هدفــه، 

وحــرب نفســية  وحــرب معلومــات، واألهــم 

الســورية،  املكونــات  بيــن  حــروب تحريــض 

وفــق األديــان أو الطوائــف  أو القوميــات أو 

السياســية.  املواقــف 

ثمنــا  الســوري  الشــعب  دفــع  لقــد 

وتــم  حربــه،  ليســت  حــرب  فــي  باهظــا 

كأضحيــة  والســوريين  ســورية  اســتخدام 

الدمــوي  الثمــن  هــذا  األقويــاء.  صــراع  فــي 

مكونــات  كل  دفعتــه  واملــادي  واملعنــوي 

الشــعب  الســوري بــكل طوائفهــم وأديانهــم 

ســنة  ومســيحيون،  وقومياتهــم، مســلمون 

واســماعيليون  وشــيعة،  ودروز  وعلويــون 

وأرمــن  آشــوريين  وســريان  وكــوردا  عــرب 

الســوريون  يجــد  ولــم  وتركمــان.  وشــركس 

ودعمــا  تضامنــا  العامليــة  الحــرب  هــذه  فــي 

ســوى مــن شــعوب دول اللجــوء  الســوري، 

والعراقــي  واللبنانــي  األردنــي  الشــعب  فــكان 

األوروبيــة  والشــعوب  والترـكـي  واملصــري 

الســوريين.  ملأســاة  وتضامنــا  األكثــر  أملــا 

املــال  الدولــي، وتوزيــع  الصــراع  لعبــة  لكــن 

علــى  زال  يعمــل  مــا  واإلعــالم  والســالح 

وكلــه  الســوريين،  بيــن  الشــقوق  ترســيخ 

لســورية،  والخيــر  الســالم  يريــد  أنــه  يدعــي 

أن  أثبتــت  العنــف  مــن  ســبع  ســنين  لكــن 

هــي  املتصارعــة  الحكومــات  كل  مصالــح 

واملحــرك.  الغايــة 

مــن  شــكل  بــأي  العنــف  ممارســة  إن 

أو  مدينــة  أو  منطقــة  أي  ضــد  أشــكاله 

قريــة ســورية هــو فعــل مــدان مهمــا  كانــت 

املبــررات. إن الهجــوم علــى عفريــن وأهلهــا 

وســوريا  إنســانيا  ُمــدان  اعتــداء  فعــل  هــو 

وقانونيــا،  عفريــن ليســت بأهلهــا وأطفالهــا 

هــذا  منطقــة  وال  عــرب،  أو  كــورد  مدينــة 

الحــزب أو ذاك، بــل هــي قطعــة  غاليــة مــن 

القبــول  يمكــن  ال  الــذي  الســوري  الوطــن 

بانتهاكــه تحــت أي مبــرر. إننــا نرفــض هــذا 

انتصــارا  علــى  عفريــن  الترـكـي  االعتــداء 

لســورية وللســوريين، وليــس انحيــازا لهــذا 

وإدانــة  رفــض  إنــه  الفصيــل،  أو  الحــزب 

االعتــداء  ورفــض  إدانــة  عــن  أبــدا  ال  تقــل 

والغوطــة  إدلــب  مناطــق  علــى  املتوحــش 

تســتهدف  التــي  القصــف  عمليــات  وايضــا 

النظــام.   ســيطرة  مناطــق  فــي  املدنييــن 

إدانــة  اإلنســان  هــي  اإلدانــة  هــذه  إن 

السوري ألي اعتداء على وطنه وأهل بلده. 

والســوريات،  الســوريين  لــكل  دعــوة  إنهــا 

لتفســيرات  منهــم  استســلم  مــن  وخاصــة 

واألديــان  الطوائــف  الصــراع  وفــق 

الكبــرى،  املؤامــرات  ونظريــات  والقوميــات 

الشــعب  الســوري  رؤيــة  علــى  يصــروا  أن 

بــدون أي أحــكام ظاملــة تخــّون أو تكفــر هــذا 

املكــون أو ذاك وفــق الطائفــة أو القوميــة. 

إن  التاريــخ والواقــع والعقــل والعــدل يقــول 

بيــن مكونــات أي شــعب، حتــى  إن ال حربــا 

إلــى  يــؤدي  األيــادي  األجنبيــة،  وجــود  مــع 

دولــة  يوجــد  فــال  دولــة.  أو  بلــد  أي  إنقــاذ 

خــاض أبناؤهــا حــرب اآلخريــن بيــن شــعبهم 

ووجودهــا،  شــعبها  تنقــذ  أن   اســتطاعت 

تراهــم  الحــروب  هــذه  بينهــم  جــرت  ومــن 

دائمــا ينظــرون لهــا كمرحلــة  ســوداء مظلمــة 

يندمــون عليهــا، فــي حــال تبقــت لديهــم دولــة.  

ســنبقى  الســوريون  أيهــا  متــى  إلــى 

ُيســتخدم  وهــو  الســوري  للــدم  مراقبيــن 

الحكومــات  املتصارعــة  لرســائل  كمــداد 

بعضهــا؟ إلــى  ســورية  فــوق 

يتــم  الســوري  ودمنــا  ســنين  ســبع 

والتشــظي  الفرقــة  ترســيخ  فــي   اســتغالله 

بيــن الســوريين، ومــا زال بيننــا لألســف مــن 

التيــار  املجنــون.   هــذا  فــي  يســير 

هــذه  كل  وبعــد  كســوريين  إننــا 

املعانــاة والدمــاء يجــب أن  نــدرك ان نقــل 

بيــن الشــعوب  مــا  إلــى  العــداء والكراهيــة 

والقوميــات والطوائــف واألديــان هــو مــن 

ســمح لهذه  الصراعات الدولية الشرســة 

الذيــن  أطفالنــا  أطفالنــا.  دم  تريــق  أن 

ولــدوا وســيولدون دون أن  يســألهم أحــد 

ألي قوميــة أو ديــن أو طائفــة أو مدينــة أو 

االنتمــاء. تريــدون  عائلــة 

أســماء بعض املوقعين: )جاد الكريم 
عبــد  ســوري،  ومفكــر  باحــث  الجباعــي 
أ.د.  ســوري،  ممثــل  قطيفــان  الحكيــم 
أحمــد نســيم برقــاوي أكاديمــي، د. عــارف 
دليلــة اقتصــادي سيا�ســي، محمــد حبــش 
كاتــب  هللا  عبــد  علــي  جامعــي،  أســتاذ 
ســوري، ماجــد كيالــي كاتــب ســوري، كــرم 
دولــى عضــو املكتــب السيا�ســي للمنظمــة 
نعيســة  أكثــم  الديمقراطيــة،  اآلثوريــة 
ملحــم  نبيــل  ســوري،  وسيا�ســي  محامــي 
الحــاق  توفيــق  ســوري،  وباحــث  كاتــب 
الديــن  عــا  ســوري،  وروائــي  إعامــي 
فايــز  ســوري،  وباحــث  كاتــب  الخطيــب 
ميشــال  ســوري،  وسيا�ســي  كاتــب  ســارة 
شــماس محامــي، محمــد غانــم كاتــب...(.

»أطفال عفرين يرفعون شارات النرص «

Lama AL Atassi
2018/2/13

هــي  عفريــن 

ســورية... قلعــة  آخــر 

عفرين تقف هناك وحيدة مبكية...

أطفــال  يســقط  عفريــن  فــي  هنــاك 

رضعــوا ســوريتهم مــن أمهــات ال يليــق بهــن 

الحريــة... لغــة  يتحدثــن  الــذل... 

هنــاك فــي عفريــن ســوريون يواجهــون 

خانهــا  ثــورة  عــن  للدفــاع  بتحــدي  العالــم 

وجنســية  دوالرات  ببضــع  وباعوهــا  أبنائهــا 

تركيــة...

رفضــن  شــباب  عفريــن  فــي  هنــاك 

ومناصــب  األملانــي  والباســبور  الهجــرة 

واإلســالمية...  القوميــة  األحــزاب 

الغــدر  بقذائــف  وُيقتلــون  ُيذبحــون 

»الثــورة  يكــذب:  العالــم  إذاعــات  وتهلهــل 

 
ً
إعالميــا وينصبــون   « كورديــة  هنــاك 

باســمهم قــادة كاذبيــن يتدعــون االنفصــال 

والقضيــة... الهويــة  ناكريــن 

تمثليــن  اليــوم  وحــدك  عفريــن 

. . . لقضيــة ا

عفريــن ســوريا أمــي اصمــدي... مــازال 

للقصــة بقيــة 

Facebook
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تضامنًا مع عفرين... أنشطة في إقليم كردستان العراق
اجتماع أحزاب في هولير

وبالتنســيق  عفريــن،  مــع   
ً
تضامنــا

الديمقراطــي  القومــي  االتحــاد  مــع 

محليــة  مــن  لدعــوٍة   
ً
وتلبيــة الكردســتاني، 

ســوريا،  فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف 

فــي   
ً
وكردســتانيا  

ً
كرديــا  

ً
حزبــا  /41/ اجتمــع 

عصــر  هوليــر،  بمدينــة  االتحــاد،  مكتــب 

.2018/1/22 اإلثنيــن 

الترـكـي  الهجــوم  املجتمعــون،  ناقــش 

علــى عفريــن وســط صمــت دولــي وإقليمــي، 

فيــه: جــاء   ،
ً
بيانــا وأصــدروا 

)إن تهديــدات وهجمــات النظــام التركــي 

كوردســتان،  وغربــي  عفريــن  مدينــة  علــى 

صعــب  وضــع  فــي  كوردســتان  غربــي  ألقــت 

يمــر  الــذي  الراهــن  الوضــع  خاصــة   ،
ً
جــدا

مــن  يقتــرب  حيــث  عفريــن،  مقاطعــة  بــه 

خــرى، إنهــا جريمــة ترتكــب 
ُ
إبــادة جماعيــة أ

كوردســتان،  غربــي  مكونــات  كامــل  ضــد 

لذلــك ال يمكــن أن نركــن إلــى الصمــت إزاء 

هــذه الكارثــة املتوقعــة، إن تلــك الهجمــات 

الصاروخيــة الوحشــية مــن قبــل تركيــا التــي 

عفريــن  فــي  املدنييــن  املواطنيــن  علــى  تشــن 

هــي مؤامــرة محبوكــة وهــي امتــداد للمؤامــرة 

 ، كوردســتان  جنــوب  ضــد  نفــذت  التــي 

تلــك  بقــوة  نديــن  الــذي  الوقــت  فــي  إننــا 

التهديــدات والهجمــات، فــي الوقــت نفســه، 

فــي  شــعبنا  لكفــاح  الكامــل  دعمنــا  نعلــن 

والتضحيــات  املشــروع  كوردســتان  غريــي 

 YPGالشــعب حمايــة  لوحــدات  الشــجاعة 

ونعلــن   ،YPG املــراءة  حمايــة  ووحــدات 

ســاكتين  نبقــى  لــن  بأننــا  األطــراف  لجميــع 

الطــرق  ونكــرس كل مســاعينا ونســلك كل 

لكــي نخلــق الضغــط حتــى يســتنجد املجتمــع 

الدولــي أهالــي )عفريــن( إلنقــاذ هــم مــن تلــك 

املتوقعــة.  املأســاة 

مــم 
ُ
مــن هنــا ندعــو املجتمــع الدولــي واأل

املتحــدة UN ومجلــس األمــن الدولــي وكافــة 

املنظمــات الدوليــة ســيما منظمــات حقــوق 

اإلنســان أن يســتغيثوا أهالــي )عفريــن( وال 

يظلــوا ســاكتين، ال يمكــن أن تدمــر هنــاك 

جينوســايد  إلــى  أهاليهــا  ويتعــرض  مدينــة 

 .... موقــف،  دون  الدولــي  املجتمــع  ويكــون 

 UN املتحــدة  مــم 
ُ
األ صمــت  ان  شــك  ال 

وهجمــات  تهديــدات  إزاء  الدولــي  واملجتمــع 

ضــد  هــي  كوردســتان  شــعب  علــى  تركيــا 

العالمــي  واإلعــالن  املتحــدة  مــم 
ُ
األ ميثــاق 

والقيــم  املبــادئ  وكامــل  اإلنســان  لحقــوق 

تلــك  احتــرام  فعليــه  الديموقراطيــة، 

هــم  التــي  الدوليــة  واإلعالنــات  املواثيــق 

وقعوهــا بأنفســهم، لذلــك إذا كان املجتمــع 

الضــروري  فمــن  اإلنســان  يحتــرم  الدولــي 

تلــك  مــن  الكوردســتاني  اإلنســان  حمايــة 

تواجههــم.(. التــي  واملخاطــر  التهديــدات 

مشــتركة  لجنــة  تشــكيل  تــم  وقــد  هــذا 

الحضــور. بيــن  مــن  للمتابعــة 

مهرجان تضامني

 2018  /  2  /  2 الجمعــة  يــوم  وفــي 

شــاندار،  حديقــة  أمــام  هوليــر،  بمدينــة 

عفريــن  مســاندة  هيئــة  مــن  وبدعــوة 

املدنــي  املجتمــع  منظمــات  مــن  املشــكلة 

شــاركت  العــراق،  كردســتان  إقليــم  فــي 

منظمــة اإلقليــم لحــزب الوحـــدة )يكيتــي(، 

فــي مهرجــان تضامنــي مــع عفريــن واملقاومــة 

 YPG , YPJ , البطوليــة التــي تبديهــا أبطــال 

QSD فــي مواجهــة االحتــالل التركــي الغاشــم.

مــن  العديــد  املهرجــان  تضمــن 

كاريكاتوريــة  لوحــات  عــرض  الفقــرات، 

وقــراءة أبيــات شــعرية مــن )دلــداري ميــدي 

وفقــرات  وآخــرون(  تــاالز  بافــي  وأســعد 

)طيــار  والشــهداء  املقاومــة  تمجــد  غنائيــة 

علــي وعزيــز محمــد(، وبحضــور فرقــة ميديــا 

الكــردي. للفلكلــور 

ألحــزاب  كلمــات  عــدة  فيــه  لقيــت 
ُ
وأ

علــى  الترـكـي  العــدوان  أدانــت  كردســتانية، 

عفريــن  مــع  تضامنهــا  وأعلنــت  عفريــن، 

التاريخيــة. ومقاومتهــا 

مســؤول  بــوزان  صالــح  ألقــى  وقــد 

 
ً
كلمــة اإلقليــم  فــي  الوحـــدة  حــزب  منظمــة 

واجبهــم  أداء  علــى  األشــقاء  فيهــا  شــكر 

ضــد  روجآفــا  مقاومــة  مــع  التضامنــي 

املجتمــع  داعيــا  الغاشــم،  الترـكـي  االحتــالل 

إلــى  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات  الدولــي 

التــي  الجرائــم  إزاء  مســؤولياتها  تحمــل 

ترتكــب بحــق الشــعب الكــردي فــي عفريــن، 

والكردســتاني  الكــردي  املجتمــع  دعــا  كمــا 

الصــف  ووحــدة  والتكاتــف  التالحــم  إلــى 

تواجــه  التــي  التحديــات  ملواجهــة  والكلمــة 

عــام. بشــكل  ـــرد 
ُ

الك

اعتصام تضامني 

يــوم الجمعــة 8 / 2 / 2018 أمــام مقــّر 

املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة فــي هوليــر، 

كردســتان  إقليــم  منظمــة  مــن  وبدعــوٍة 

جمــع  وبحضــور  )يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب 

مــن أعضائهــا وأصدقائهــا وبمشــاركة وفــود 

أحــزاب كرديــة وكردســتانية ومــن منظمــات 

تنظيــم  تــم  وشــخصيات،  مدنــي  مجتمــع 

 بالجرائــم التــي 
ً
 واســتنكارا

ً
اعتصــام تنديــدا

يرتكبهــا الجيــش التركــي ومرتزقته املأجورين 

بحــق أهالــي عفريــن.

ألقيــت عــدة كلمــات منــددة بالعــدوان 

محمــد  محمــود  كلمــة  بينهــا  ومــن  الترـكـي، 

عضــو اللجنــة السياســية لحــزب الوحـــدة، 

تحمــل  إلــى  الدولــي  املجتمــع  فيهــا  دعــا 

الفــوري  للوقــف  التدخــل  فــي  مســؤولياته 

الترـكـي. للهجــوم 

قصائــد  مــن  مجموعــة  ألقيــت  كمــا 

وقــوات  عفريــن  مقاومــة  تمجــد  شــعرية 

مذكــرة  تســليم  وتــم   ،YPG , YPJ , QSD

ملفوضيــة. إلــى  الحــزب  باســم 

تظاهرات كردية عارمة في بلدان المهجر ... تنديدًا بالعدوان التركي وتضامنًا مع عفرين
أبنــاء  مــن  اآلالف  عشــرات  خرجــت 

ـــرد فــي العديــد مــن بلــدان املهجــر )أوربــا 
ُ

الك

بتظاهــرات  لبنــان  وفــي  وغيرهــا(  وأمريــكا 

 
ً
تنديــدا احتجاجيــة  ووقفــات  عارمــة 

عفريــن  مــع   
ً
وتضامنــا الترـكـي  بالعــدوان 

ومقاومــة أبنائهــا، منــذ بــدء الهجــوم فــي 20 

فعاليــات  نظمتهــا   ،2018 الثانــي  كانــون 

قامــت  وقــد  عديــدة،  ومدنيــة  سياســية 

)يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  أوربــا  منظمــة 

تنظيــم  فــي  املشــاركة  أو  لبعضهــا  بالدعــوة 

.
ً
حضــورا املشــاركة  أو  اآلخــر  بعضهــا 

بتاريــخ  األملانيــة،  كوبلنــز  مدينــة  ففــي 

الجاليــة  أقامــت   ،
ً
عصــرا  2018/9/2

القطــار  محطــة  أمــام  تظاهــرة  الكرديــة 

الرئيسية، وبدأت املسيرة إلى مركز املدينة 

الشــعارات  كانــت  حيــث  ســينتر،  لويــر 

والقــوات  عفريــن  مقاومــة  ملناصــرة 

ـــرد شــعب 
ُ

الكورديــة املدافعــة عنهــا وأن الك

كوبلنــز  شــوارع  املســيرة  جابــت  واحــد. 

وفــي  األملانــي،  البوليــس  بحمايــة  الرئيســية 

منهــا  الكلمــات،  بعــض  ألقيــت  الســاحة 

7 كلمــة ألقاهــا مــروان عي�ســى 



7الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 294 / 18 شباط 2018 م - 2629ك تقارير وأخبار

الوحـــدة  لحــزب  القياديــة  الهيئــة  عضــو 

)يكيتــي(.

مــن  املئــات  احتشــد  بروكســل،  وفــي 

حــاد 
ّ
االت مقــر  أمــام  الكردّيــة  الجاليــة 

 
ً
األوربــي يــوم األحــد 28 /1 / 2018 تلبيــة

لدعــوة مــن التحالــف الوطنــي الكــردي فــي 

التركّيــة  الهجمــات   علــى 
ً
ســوريا احتجاجــا

املجتمــع  مطالبيــن  عفريــن،  منطقــة  ضــد 

لوقفهــا. بالتدخــل  الدولــي 

الفتــات  املتظاهــرون  ورفــع  هــذا 

والفرنســّية  اإلنكليزيــة  باللغتيــن  كتبــت 

)واجبكــم  بعضهــا:  فــي  جــاء  والكردّيــة 

العــدوان  مــن  املســاملين  أهلنــا  انقــاذ 

إليقــاف  الفــوري  التدخــل  الترـكـي، 

أردوغــان  عفريــن،  علــى  الترـكـي  الغــزو 

مقاومــة  عاشــت  األول،  اإلرهــاب  راعــي 

. ) عفريــن

وقــد تعالــت الهتافــات املطالبــة بوقــف 

الحــرب وتــم القــاء كلمــات مــن قبــل ممثلــي 

أحــزاب كردّيــة وشــخصّيات أوربّيــة، منهــا 

التحالــف  باســم  االنكليزّيــة  باللغــة  كلمــة 

إبراهيــم،  ألقاهــا حبيــب  الكــردي  الوطنــي 

)يكيتــي(  الوحــدة  حــزب  باســم  وكلمــة 

اللجنــة  عضــو  علمــداري  صــالح  ألقاهــا 

السياســّية لحــزب الوحـــدة، وكلمــة باللغــة 

منظمــة   – جمــو  زينــب  ألقتهــا  الفرنســّية 

للحــزب. فرنســا 

 تظاهــرات فــي مــدن 
ً
وكانــت هنــاك أيضــا

أملانيــة )فرانكفــورت وبــون وكولــن بتاريــخ 

27/ 1، بريمن يومي 20/ 1 و 1/25، ترير 

يــوم 1/25، برليــن  و ســاربروكن  و ماينــز 

 ،)1/27 بــون   ،1/30 هانوفــر   ،1/26

الســفارة  )أمــام  البريطانيــة  لنــدن  وفــي 

الســفارة  أمــام   ،1/22 بتاريــخ  الروســية 

التركيــة بتاريــخ 1/19، وســط لنــدن بتاريــخ 

1/27، أمــام مبنــى البرملــان بتاريــخ 1/31(، 

وفــي مــدن سويســرية )بيــرن بتاريــخ 1/28، 

زويرخ يوم 1/27(، وفي مدينة ستوكهولم 

الســويدية بتاريــخ 1/27، وفــي مدينــة فيينــا 

و   1/27 و   1/23 بتواريــخ  النمســاوية 

النرويجّيــة  ســتافنغر  مدينــة  وفــي   ،1/31

امســتردام  مدينــة  وفــي   ،1  /  27 بتاريــخ 

دانماركيــة  مــدن  وفــي   ،1/27 الهولنديــة 

.)1/20 أوغــوس   ،1/27 )كوبنهاغــن 

منظمــة  قيــادة  أصــدرت  وقــد  هــذا 

فيــه: جــاء  نــداًء،  الوحـــدة  لحــزب  أوربــا 

)فــي الوقــت الــذي نديــن ونســتنكر فيــه 

وشــعبنا  أهلنــا  بحــق  العدوانّيــة  األعمــال 

كــرداغ،   / عفريــن  منطقــة  فــي  الكــردي 

واملنظمــات  الــدول  جميــع  نطالــب  فإننــا 

والحريــة  للســالم  املحبــة  والشــعوب 

مواطنيهــا  وحمايــة  عفريــن  مــع  للتضامــن 

وســاكنيها والضغط على الحكومة التركّية 

عفريــن،  علــى  الوح�ســي  عدوانهــا  لوقــف 

كمــا ندعــو جميــع رفاقنــا ومؤازرينــا وجميع 

أبنــاء جالياتنــا الكردّيــة فــي أوربــا وأصدقــاء 

شــعبنا وأنصــار الســلم وتعايــش الشــعوب 

الســلمي  احتجاجهــم  عــن  التعبيــر  فــي 

الســلمّية  بالطــرق  وتضامنهــم  الحضــاري 

والديمقراطّيــة ومراعــاة القوانيــن النافــذة 

فــي كل دولــة.

نفســه  الوقــت  فــي  ندعــو  كمــا 

الكردّيــة   واملنظمــات  األحــزاب  جميــع 

الوطنــي  التحالــف  وخاصــة  ســوريا  فــي 

الكــردي  الوطنــي  واملجلــس  الكــردي 

والحــزب  الديمقراطــي  املجتمــع  وحركــة 

الديمقراطــي التقدمــي الكــردي فــي ســوريا 

للعــودة إلــى طاولــة الحــوار بأق�ســى ســرعة 

الوقــت  هــذا  فــي   
ً
جانبــا خالفاتهــا  وتــرك 

ســريع  بشــكل  والتحــرك  العصيــب، 

والوقــوف   
ً
ودبلوماســّيا  

ً
وشــعبّيا  

ً
سياســّيا

التركيــة  الحكومــة  تهديــدات  علــى  بجدّيــة 

أينمــا  الكــردي  الوجــود  تســتهدف  )التــي 

شــعبنا  بأبنــاء  املحدقــة  واملخاطــر  كان(  

تهــّدد  كبيــرة  كارثــة  وتجنيبــه  الكــردي 

التاريخّيــة  ارضــه  علــى  كشــعب  وجــوده 

دولــة  فــي  وكرامــة  بحرّيــة  للعيــش  يســعى 

.). فدرالّيــة  تعددّيــة  ديمقراطّيــة 

تظاهرات كردية عارمة... تتمة

لقاء مع لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الهولندي 

التقى يوم اإلثنين 12 / 2 / 2018 وفد 

ســوريا  فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف  مــن 

مــع وفــد مــن لجنــة العالقــات الخارجّيــة فــي 

البرملــان الهولنــدي خــالل جلســة مفتوحــة 

علــى  ونقلــت  واحــدة  ســاعة  اســتغرقت 

للبرملــان،  تابعــة  قنــاة  عبــر  مباشــرة  الهــواء 

العــدوان  حــول  فيهــا  الحــوار  دار  حيــث 

شــرح  حيــث  عفريــن،  منطقــة  علــى  الترـكـي 

ومــا  األحــداث  مجريــات  التحالــف  وفــد 

التحتّيــة  للبنيــة  تدميــر  مــن  بعفريــن  لحــق 

ووقــوع ضحايــا مــن املدنييــن العــزل، رجــال 

املؤسســات  فــي  وتخريــٍب  وأطفــال،  ونســاء 

التــي  تركيــا  أّن  الوفــد  ــد 
ّ

وأك الخدمّيــة، 

لــم تحتــرم قوانيــن  الناتــو  فــي حلــف  عضــو 

عناصــر  قــام  فقــد  االنســان،  حقــوق 

ـــرد، 
ُ

ك مقاتليــن  بجثــث  بالتمثيــل  حملتهــا 

ســالح  القصــف  فــي   
ً
مســتخدمة وقصفــت 

منهــا.  ومســمع  مــرأى  وعلــى  أوربّيــة  دول 

الهولنــدي  البرملــان  التحالــف  وفــد  طالــب 

مســؤولياتها  تحّمــل  الهولندّيــة  والحكومــة 

علــى  والضغــط  واألخالقّيــة  السياســّية 

حــاد 
ّ
واالت الناتــو  وحلــف  األمــن  مجلــس 

هــذا  بوقــف  قــرار  الســتصدار  األوربــي 

العالقــات  لجنــة  طالــب  كمــا  العــدوان، 

الخارجّيــة لحــث وزيــر الخارجّيــة الهولنــدي 

بأســرع  اتصــاالت  بإجــراء  الدفــاع  ووزيــر 

مــن  كل  خارجيــة  وزراء  مــع  ممكــن  وقــت 

حــاد 
ّ
الواليــات املّتحــدة األمريكّيــة ودول االت

األوربــي ووزراء الدفــاع لــدول حلــف الناتــو 

الحكومــة  جمــاح  لجــم  أجــل  مــن  للتدخــل 

لهــا. التابعــة  اإلرهابيــة  والفصائــل  التركّيــة 

لجنــة  أعضــاء  استفســر  جانبهــم  مــن 

ادعــاءات  حــول  الخارجّيــة  العالقــات 

الحكومــة التركّيــة وتبريــر عدوانهــا بالدفــاع 

قــوات  قامــت  وهــل  القومــي،  أمنهــا  عــن 

الحــدود  باختــراق  الديمقراطّيــة  ســوريا 

ضــد  إرهابّيــة  عملّيــات  ونفــذت  التركّيــة 

املدنييــن فــي تركيــا، فأجــاب وفــد التحالــف 

الديمقراطّيــة  ســوريا  قــوات  إّن  بالقــول: 

املناهــض  الدولــي  التحالــف  مــن  جــزء 

فــي  األكبــر  الــدور  لهــا  وكان  لإلرهــاب، 

القضــاء علــى اإلرهــاب فــي الكثيــر مــن املــدن 

فيهــا،  املدنييــن  الســورّية، وقامــت بحمايــة 

القــوات  وخــالل ســبع ســنوات كانــت هــذه 

مناطــق،  عــدة  فــي  والســالم  األمــن  تؤمــن 

 
ً
مــالذا كانــت  التــي  عفريــن  منطقــة  خاصــة 

 ملئــات اآلالف مــن النازحيــن الســوريين 
ً
آمنــا

أردوغــان  هــدف  وأّن  إليهــا،  لجــؤوا  الذيــن 

مــن الهجــوم علــى عفريــن هــو الســيطرة علــى 

فــي  للعــب دور  منــه  عــدة مناطــق ومحاولــة 

ــق مــن خــالل خطاباتــه 
ّ
الصــراع، وهــذا موث

حكومتــه. وأركان  هــو 

الخارجّيــة  العالقــات  لجنــة  أعضــاء 

يقــوم  أن  واقترحــوا  التــام  تفهمهــم  أبــدوا 

الوطنــي  التحالــف  وفــد  أعضــاء  أحــد 

الكــردي بحضــور اجتمــاٍع للبرملــان بحضــور 

الهولنــدي. الخارجّيــة  وزيــر 

الســّيد  برئاســة  كان  التحالــف  وفــد 

حبيــب إبراهيــم مســؤول التحالــف الوطنــي 

الكــوردي فــي أوربــا وعضوّيــة كل مــن )عبــد 

فــرع  عضــوي  علــي(  لينــدا  نّيــو،  الســالم 

أحمــد  )يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب  هولنــدا 

مســتقل. سيا�ســي   - مصطفــى 

وفــد العالقــات الخارجّيــة كان برئاســة 

كل  وعضوّيــة  كارابولــت  ســعادت  الســّيد 

دو   ،CDA حــزب  مــن  هيلفــرت  )فــان  مــن 

رون مــن حــزب ال VVD، فــان تــوور أميــن 

اللجنــة(. ســر 
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املقاتلة الكردية هي نفسها يف كوباني ويف عفرين

»حلوة يا زلمي«...

رفــاق  مــع  يقــف  وهــو  املســلح،  قالهــا 

باريــن  الكرديــة،  الشــابة  جثــة  حــول  لــه 

كوبانــي، بعــد أن قتلوهــا وعروهــا مــن ثيابهــا 

ومثلــوا بجثتهــا. وقفــوا ينظــرون إلــى جســدها 

 على األرض، فشــرعوا يركلوه 
ً
املشــوه مرميا

ويصــوروه، وبــدا النظــر إليهــم والــى وجوههــم 

 علــى نحــو يفــوق فظاعــة النظــر الــى 
ً
مفزعــا

نفوســهم  فــي  اختلطــت  لقــد  باريــن.  جثــة 

القتــل بشــهوة مريضــة.  العليلــة غريــزة 

أخــرى  انحطــاط  لحظــة  الفيديــو  كان 

هــو  بــل  الســورية،  املأســاة  محطــات  فــي 

تجلياتهــا. أســوأ  مــن  واحــد 

لــم أصــدق حيــن ســمعته يقــول، »حلوة 

وحــدة  فــي   « آخــر،  عليــه  فيــرد  زلمــي«،  يــا 

وبعــد  موتهــا،  بعــد  حتــى  أرادوهــا  تانيــة«. 

أن أقدمــوا بــكل وحشــية علــى قطــع ثدييهــا 

ينتقمــون  بهــم  وكأنمــا  جســدها،  وتشــويه 

قيــد  علــى  وهــي  فعلــه  عــن  عجــزوا  ممــا 

التــي  القليلــة  الدقائــق  تهــدف  لــم  الحيــاة. 

أرادوا تصويرهــا، إعــالن نصــر عســكري أو 

موقــف سيا�ســي. كان الهــدف فقــط تظهيــر 

الشراســة. بالــغ  نحــو  ذكــورة جريحــة علــى 

فــي  ســقطت  كرديــة  مقاتلــة  وباريــن، 

الجيــش  مــن  ســورية  عناصــر  مــع  معــارك 

الحــّر املدعــوم مــن تركيــا فــي مواجهــات علــى 

حــدود عفريــن، لكــن هــذه الحقائــق الثقيلــة 

 
ُ
ال قيمــة لهــا فــي املشــهد، الــذي حــرص قتلــة

لــم  إليهــم  بالنســبة  تصويــره.  علــى  باريــن 

فــي  تكــن املعركــة هنــا للقضــاء علــى خصــم 

اللحظــة،  هــذه  ففــي  والقناعــة.  السياســة 

لــم تكــن مواجهــة عربيــة كرديــة، بــل كانــت 

امــرأة  ذكورتهــم  أهانــت  رجــال  مواجهــة 

تقاتلهــم.  أن  قــررت 

قتلوهــا ألنهــا امــرأة. مثلــوا بجثتهــا ألنهــم 

اشــتهوها، تمامــا كمــا فعــل مقاتــل داعــش 

مــن  تمكــن  حيــن  كوبانــي،  فــي   2014 عــام 

قتــل مقاتلــة كرديــة آنــذاك، فقطــع رأســها 

ووقــف  الشــقراء  ضفيرتهــا  مــن  وحملــه 

يلتقــط صــورة. حينهــا  شــيطانية  بضحكــة 

ظهــر فــي الصــورة قتلــى أكــراد رجــال، لكــن 

يريــد  كان  يتوقــف عندهــم،  لــم  الداع�ســي 

النيــل مــن املــرأة فحمــل رأســها الــذي عجــز 

عنــه وهــي حيــة.

، يتكــرر مشــهد التمثيــل بجثــث 
ً
مجــددا

مقاتــالت كرديــات، وعلــى نحــو أكثــر فظاعــة 

 ،
ً
نصــرا يعنــي  ال  هنــا  والتمثيــل  املــرة.  هــذه 

امــرأة  تعــادل ركل جســد  مــن هزيمــة  فهــل 

الســؤال  أن  ثــم  آن.  فــي  واشــتهائها  باألرجــل 

صحيــح  فهــل   ،
ً
مجــددا يلــوح  داعــش  عــن 

علــى  الســماء  مــن  ســقط  املســخ  هــذا  أن 

شــاهدناه  ل�ســيء  امتــداد  أنــه  أم  رؤوســنا، 

باألمــس فــي شــريط الفيديــو الــذي صــور فــي 

عفريــن.

نفســه.  والتشــوه  نفســه  الفصــام 

امــرأة وحيــدة فــي مواجهــة رجــال مشــوهين. 

والعالقــة بجثــة املقاتلــة الكرديــة هــي عيــن 

تلــك الفتــوى، التــي لــم نصدقهــا حيــن قالهــا 

علــى  الســطو  جــواز  عــن  مر�ســى،  شــيوخ 

 
ً
جســد الزوجــة حتــى بعــد موتهــا. هــذا تمامــا

مــا حــاول قتلــة الجيــش الحــّر فعلــه، أرادوا 

باريــن. جســد  علــى  الســطو 

لحظــة  يكــن  لــم  الفيديــو  شــريط 

معانــي  فيــه  تكثفــت  مشــهد  إنمــا  عفرينيــة 

الذكــورة بوصفهــا الجريمــة الحــالل وباريــن 

الشــابة  ســتبقى  فهــي  الجثــة،  تكــن  لــم 

كلنــا  ونحــن  الباســمة،  الجميلــة  الســمراء 

االغتصــاب. وهــذا  املــرض  هــذا  ضحايــا 
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أي  تحقيــق  تســتطيع  لــن  تركيــا 

قتــل  ماعــدا  هــام،  عســكري  انتصــار 

وح�ســي،  بشــكل  القــرى  وتدميــر  املدنييــن 

وتمريــغ كرامتهــا العســكرية بالوحــل، لعــدة 

أســباب منهــا، األول أن مقاومــة عفريــن هــي 

وممــا  تركيــا  عســكريوا  توقعــه  ممــا  أقــوى 

االتــراك  املحلليــن  مــن  كثيــر   
ً
أيضــا توقعــه 

لــن  أنــه  هــو  الثانــي  والســبب  واألوروبييــن، 

وال   
ً
اقليميــا وال   

ً
دوليــا بذلــك  لهــا  يســمح 

أكبــر  الغــزو  إطالــة  كلفــة  والثالــث   ،
ً
محليــا

 ،
ً
 وعســكريا

ً
التركيــة اقتصاديــا القــدرة  مــن 

الغــزو  هــذا  مــا ســيحملها  إلــى   
ً
هــذا إضافــة

غيــر  وسياســية  تاريخيــة  مســئوليات  مــن 

تدهــور  مــن  مزيــد  نحــو  تدفــع  محســوبة، 

علــى  تنعكــس  قــد  التــي  الدوليــة  عالقاتهــا 

إلــى  جرهــا  مــن  وأن  الداخلــي،  اســتقرارها 

مســتنقع عفريــن لــن يخرجهــا منــه إال بعــد 

فــي  وادخالهــا   
ً
إقليميــا وتطويعهــا  ترويضهــا 

حــدث  كمــا  الدوليــة،  الطاعــة  منظومــة 

ويحــدث مــع الســعودية فــي اليمــن مــن إذالل 

والسياســية،  العســكرية  لعقيدتهــا  مشــين 

املســتنقع  فــي  غارقــة  إيــران  تصبــح  وهكــذا 

املســتنقع  فــي  غارقــة  تركيــا  الســوري، 

تغطيــة  أيــة  دون   
ً
معــا والكــردي  الســوري 

شــرعية كانــت، ســوريا غارقــة بدمهــا ونظــام 

ضعيــف ومدجــن وملحــق، هــذه الفو�ســى 

الدموية العارمة تندرج في مسار من إعادة 

 
ً
جيوسياســيا املنطقــة  لصياغــة  شــاملة 

بالنســبة  »ســوريا«  فيدراليــة  أســس  علــى 

اآلخــر«  للبعــض  وتقســيمية  للبعــض. 

اللحظــة  وحتــى  يتــم   ،« ليبيــا...  اليمــن، 

املناســبة  الســيناريوهات  وتعديــل  رســم 

املؤتمــرات  منهــا  عديــدة،  مســتويات  عبــر 

األطــراف  بيــن  وهنــاك  هنــا  الجاريــة 

اإلقليميــة والدوليــة واملحليــة، ينجــم عنهــا 

الــدول اإلقليميــة بمكاســب ثانويــة  إرضــاء 

الكبــرى. للــدول  أساســية  ومكاســب 

علــى  تتــم  الجديــدة،  الــوالدات  هــذه 

حســاب ودمــاء ومقــدرات شــعوب املنطقــة 

شــعوب  إلــى  املشــهد  تحــول  حيــث  ذاتهــا، 

وقبائــل تذبــح بعضهــا بعضــا، دون وعــي ملــا 

تفعلــه أو إدراك آلفــاق مــا تفعلــه، بســبب 

قيمهــا  وتدميــر  السياســية  إرادتهــا  ســلبها 

واملبــادرة  االســتقالل  روح  ونــزع  الوطنيــة 

املنافقيــن  مــن  مجموعــة  وتعييــن  منهــا، 

عليهــا. جبرييــن  أوصيــاء 

أكــرر  »وكمــا  لســورية  حــل  ال 

إال  دومــا«  ملحــة  بصــورة 

Facebook
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بتحولهــا إلــى بلــد ديمقراطــي علمانــي يحتــرم 

توحــد  يقت�ســي  وهــذا  اإلنســان،  حقــوق 

لتعمــل  العلمانيــة،  الديمقراطيــة  القــوى 

، وتنطلــق 
ً
علــى حــل القضيــة الوطنيــة اوال

األخــرى  العادلــة  القضايــا  أن  مبــدأ  مــن 

البــالد. فــي  الديمقراطيــة  بإحــالل  تحــل 

واليــوم وبفضــل صمــود عفريــن غــراد، 

تتــاح وربمــا للمــرة األخيــرة، فرصــة توحــد 

الســورية  الديمقراطيــة  القــوى  هــذه 

وعلــى  تعــوض  ال  فرصــة  إنهــا  املبعثــرة، 

فــي وجــه  الوقــوف  إن  تتكــرر،  لــن  األغلــب 

الغــزو الترـكـي وتضافــر جهــود هــذه القــوى 

بعد ترك خالفاتها الجزئية والحساســيات 

 والترفــع عنهــا، ســيضعها 
ً
الشــخصية جانبــا

علــى طريــق التوحــد بإنشــاء منــاخ مناســب 

لخلــق إرادة وطنيــة مســتقلة وغيــر تابعــة، 

والــروح  البطولــي  الصمــود  مــن  مســتمدة 

أهالــي  لـــ  الكرديــة   - الســورية  الوطنيــة 

غــراد. عفريــن  ومقاومــي 

ماحظات على هامش... تتمة

تركيا واألكراد بني القوة واحلكمة 

أنهــا  اعتقــدت  إذا  تركيــا  تخطــئ 

تســتطيع إنهــاء التهديــد الكــردي مــن ســوريا 

أو مــن داخلهــا أو حتــى مــن شــمالي العــراق، 

العمــال  لحــزب  تواجــد  هنــاك  حيــث 

الكردســتاني، مــن خــالل اســتخدام القــوة 

. لعســكرية ا

إذا افترضنــا أن بدايــة التهديــد الكــردي 

منتصــف  فــي  كانــت  تركيــا  علــى  العســكري 

حــزب  تنفيــذ  مــع   1984 أغســطس/آب 

ضــد  لــه  عمليــة  أول  الكردســتاني  العمــال 

الجيــش التركــي فــي جنــوب شــرق تركيــا فهــذا 

 مــن ذلــك لــم تنجــح 
ً
يعنــي أنــه بعــد 38 عامــا

يمكــن  بــل  الخطــر.  هــذا  إنهــاء  فــي  تركيــا 

أكثــر  وأصبــح  واتســع  تفاقــم  إنــه  القــول 

.
ً
وتعقيــدا خطــورة 

بوابــة  مــن  الكــردي  الخطــر  يدخــل 

التعاطــي مــع قضايــا األقليــات فــي املنطقــة. 

تعــود  وال  وقديمــة  مزمنــة  قضيــة  وهــي 

تدخــل  بــل  الحديــث  العصــر  إلــى  بداياتهــا 

العالــم  فــي  الحاكمــة  املنظومــة  صلــب  فــي 

منطــق  ــب 
ّ
تغل والتــي  واإلســالمي  العربــي 

األقليــات. علــى  األكثريــات 

 
ً
حرفيــا ليســوا   

ً
عمليــا األكــراد  لكــن 

الخمســة  يتعــدى  مكــّون  فهــم  أقليــة. 

األوســط  الشــرق  فــي   
ً
مليونــا والعشــرين 

العــرب  تاريــخ  فــي  طويلــة  بــاع  ولهــم 

 - ســايكس  اتفاقيــة  وجــاءت  واملســلمين. 

العامليــة  الحــرب  بعــد  مــا  وخرائــط  بيكــو 

األولــى لتضعهــم وســط كماشــة مــن أربعــة 

رؤوس هــي تركيــا وإيــران والعــراق وإيــران.

العــدل  عمادهــا  أنظمــة  وبغيــاب 

املشــكلة  انفجــرت  بهويــة اآلخــر  واالعتــراف 

علــى  أحــد  يعتــرض  أن  وقبــل  الكرديــة. 

فــي  وجــد  الغربــي  الخــارج  إن  نقــول  كالمنــا 

املســألة الكرديــة فطيــرة جاهــزة الســتغاللها 

علــى قاعــدة حاجــة الكــرد ألي مســاعدة مــن 

مطالبهــم. نيــل  أجــل 

التــي  الــدول  بيــن  مــن  تركيــا  وكانــت 

ملســاعدة  الكبــرى  الــدول  فيهــا  نشــطت 

وقفــت  التــي  الــدول  أبــرز  ومــن  األكــراد. 

فــي   
ً
وخصوصــا فرنســا  كانــت  جانبهــم  إلــى 

اتهمــت  مــا   
ً
وغالبــا ميتــران.  فرنســوا  عهــد 

والســويد  وفرنســا  وهولنــدا  أملانيــا  تركيــا 

أمــام  أبوابهــا  بفتــح  وغيرهــا  والنمســا 

لحــزب  املؤيــدة  الكرديــة  الجماعــات 

والقيــام  املــال  الكردســتاني لجمــع  العمــال 

بنشــاطات إعالميــة منهــا البــث مــن محطــات 

تلفزيونيــة مــن أرا�ســي بعــض هــذه الــدول. 

 مــا كانــت هــذه الــدول تنتقــد ســجل 
ً
وغالبــا

تركيــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات 

علــى  التضييــق  رأســها  وفــي  الفكريــة 

لألكــراد  كان   
ً
وأخيــرا الكرديــة.  التوجهــات 

طالــت،  التــي  االعتقــاالت  فــي  بــارزة  حصــة 

غوليــن،  هللا  فتــح  جماعــة  إلــى  إضافــة 

نــواب ورؤســاء  قــادة الحركــة الكرديــة مــن 

وإعالمييــن. وجمعيــات  بلديــات 

عنوانهــا  سياســات  تركيــا  اتبعــت  وقــد 

فكانــت  الكــردي.  الخطــر  مــن  التحذيــر 

مدفعــي  وقصــف  جويــة  بغــارات  تســتهدف 

معاقــل املقاتليــن األكــراد فــي جبــال قنديــل 

العــراق. شــرقي  شــمال  فــي 

الكــردي  بالخطــر  تركيــا  وتذرعــت 

فــي  عســكرية  قواعــد  إلقامــة  ســنجار  فــي 

العديــد مــن املناطــق العراقيــة وأبرزهــا فــي 

بعشــيقة حيــث ال تــزال قائمــة. ومــع إعــالن 

أكــراد العــراق رغبتهــم إجــراء اســتفتاء علــى 

فــي   
ً
قويــا الترـكـي  املوقــف  كان  االنفصــال 

تحمــد  ال  بمــا  التهديــد  بــل  ذلــك  معارضــة 

عقبــاه.

ولكن السياسات التركية تجاه األكراد 

غيــر  كانــت   
ً
تحديــدا الســوري  امليــدان  فــي 

مســبوقة فــي حدتهــا وعدائهــا. ومــع أن أنقــرة 

حــزب  رئيــس  ســابقة  فتــرة  فــي  اســتقبلت 

الســوري  الكــردي  الديمقراطــي  االتحــاد 

فإنهــا  بالــذات،  أنقــرة  فــي  مســلم  صالــح 

 هــو وحزبــه علــى 
ً
ســرعان مــا اعتبرتــه إرهابيــا

أســاس أنــه يوالــي إيديولوجيــة زعيــم حــزب 

العمــال الكردســتاني املعتقــل فــي تركيــا عبــد 

هللا أوجــالن. وانطلقــت لترجمــة ذلــك علــى 

أرض الواقــع عبــر اعتبــار التواجــد الكــردي 

الترـكـي.  القومــي  لألمــن   
ً
تهديــدا ســوريا  فــي 

مباشــر  دمــوي  لتــورط  بدايــة  ذلــك  وكان 

املســألة  فــي  بــل  الســورية  األزمــة  فــي  ليــس 

فهــي  املــرة.  هــذه  حدودهــا  خــارج  الكرديــة 

 
ً
املــرة األولــى التــي تحــارب فيهــا تركيــا أكــرادا

.
ً
أتــراكا ليســوا 

واتخــذ هــذا التحــارب الطابــع الدمــوي 

مــع بــدء عمليــة عفريــن ضــد قــوات الحمايــة 

الكرديــة منــذ العشــرين مــن ينايــر/ كانــون 

الثانــي مــن العــام الحالــي.

بمــا ســتنتهي  يجــزم  أن  يمكــن  أحــد  ال 

إليــه عمليــة عفريــن. لكــن برأينــا أن تركيــا 

األكــراد  بقــي  فــإذا  بهــا.  بالقيــام  أخطــأت 

عفريــن  فــي  املقاومــة  علــى  تصميمهــم  عنــد 

وهــي منطقــة وعــرة وحتــى الرمــق األخيــر فــإن 

العنيــد  الشــعب  صــورة  ســيمنحهم  هــذا 

املدافــع عــن وجــوده. وسيســقط الكثيــر مــن 

القتلــى بيــن الجنــود األتــراك وهــذا يعنــي أن 

مــا   
ً
غزيــرا أريــق  قــد  والكــردي  الترـكـي  الــدم 

ليــس  وهــذا  بينهمــا  والعــداء  الشــرخ  يعمــق 

 أن عندهــا أكثــر 
ً
فــي صالــح تركيــا خصوصــا

مــن 12 مليــون كــردي. كذلــك ســوف يوســع 

دائــرة النقمــة علــى تركيــا لتشــمل كل أكــراد 

املنطقــة.

عــن  للدفــاع  القــوة  إلــى  الــدول  تحتــاج 

قــد  لكنهــا  نفســها وأمنهــا ووحــدة أراضيهــا، 

فــي  القــوة  مــن  أكثــر  الحكمــة  إلــى  تحتــاج 

بعــض األحيــان، وهــذا برأينــا مــا يجــب أن 

تتحلــى بــه تركيــا فــي العالقــة مــع األكــراد فــي 

خارجهــا. وفــي  داخلهــا 

*جريدة الخليج 2018/02/10

محمد نورالدين*
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« حلملة أردوغان على عفرين .... داعش أو قاعدة جديدة؟  
ّ
ف « الضروري

ّ
التطر

طيــب  رجــب  الترـكـي  الرئيــس  نجــح 

روســّية  موافقــة  تحصيــل  فــي  أردوغــان 

حملتــه  إلطــالق  وإيرانّيــة  وأمريكّيــة 

فــي  العدوانيــة علــى عفريــن بعــد أن جعلهــا 

الفتــرة الســابقة مشــروع حياتــه السياســية 

فــي  لسياســته  مــوت  أو  حيــاة  مســألة  أو 

القضيــة  حــول  تمحــورت  التــي  ســوريا 

 
ً
الكرديــة فــي ســوريا وحســب منــذ أمــد، تــاركا

كل مــا عداهــا لالعبيــن آخريــن، حتــى إنجــاز 

هــذا الهــدف علــى األقــل.  وألنهــا مســألة أمــن 

قومــّي ترـكـّي، كمــا يزعــم الســيد أردوغــان، 

فــإن   
ً
أيضــا شــخ�سّي  طمــوح  ومســألة 

الخطــاب الديماغوجــي والشــعبوي املعهــود 

للســيد أردوغــان يحتــاج إلــى شــحن إضافــي 

ســواء  أكثــر  مرتفعــة  ونبــرة  أكثــر  وتصعيــد 

لجنــوده  أو  الترـكـي  للداخــل   
ً
موجهــا كان 

ســواء.  حــد  علــى  الســوريين 

هــذه  إلطــالق  األولــى  اللحظــة  وفــي 

إحــدى  كانــت  الهائلــة  العســكرية  الحملــة 

الصــادم  مســماها  فــي  الرمزيــة  املفاجــآت 

فغصــن   .« الزيتــون  »غصــن  خــاِدع 
ُ
وامل

واألمــان  الســالم  إلــى  يرمــز  الــذي  الزيتــون 

تســتخدم  عســكرية  لحملــة   
ً
عنوانــا بــات 

الثقيلــة ضــد  األســلحة  كافــة صنــوف  فيهــا 

بالســكان.  وآهلــة  آمنــة  منطقــة 

وبمــا أن الحملــة علــى هــذا القــدر مــن 

الشــخ�سّي  أردوغــان  مشــروع  فــي  األهميــة 

تقليدّيــة،  غيــر  تركيــة  زعامــة  إلــى  الطامــح 

أتاتــورك  مكانــة مصطفــى كمــال  مــن وزن 

فــي الوجــدان  التركّيــة  مؤســس الجمهوريــة 

وراءه  يحشــد  أن  عليــه  فلــزاٌم  الترـكـي، 

حــد  علــى  والقومّيــة  املتدينــة  القطاعــات 

ســواء. فهــو يخاطــب الحساســيات الدينيــة 

شــحنها  املــرة  وهــذه  تطلــب  وأينمــا  بكثافــة 

معــرض  ففــي  واضحــة.  جهادّيــة  بمعــاٍن 

تبريــره لالســم الغرائبــي لحملتــه العســكرية 

أردوغــان  الســيد  قــال  الزيتــون(  )غصــن 

أن » الزيتــون مبــارٌك فــي عقيدتنــا وهللا عــز 

أجــل  ومــن  الكريــم  القــرآن  فــي  ذكــره  وجــل 

أن يكــون بشــرى لجنودنــا«، ال ألن عفريــن 

علــى  آخــر  �ســيء  أي  قبــل  بزيتونهــا  تشــتهر 

ســبيل املثــال. وفــي األســاس يشــير الزيتــون 

ال  األمــان  إلــى  القرآنيــة  اآليــة  فــي  الــوارد 

كان  الحملــة  إطــالق  وعشــّية  الحــرب. 

 بتركيــا 
ً
ــون فــي 90 ألــف مســجدا

ّ
هنــاك مصل

يبتهلــون بالدعــاء للجنــود األتــراك بالنصــر 

مــن  بتنظيــم  »الفتــح«،  ســورة  ويتلــون 

الرســمّية.  الدينّيــة  الشــؤون  رئاســة 

أطفــال  الترـكـي  الجيــش  يقتــل  وبينمــا 

عفريــن ومدنّييهــا العــّزل، بأســلحة وخبــرات 

وإســرائيل  )الناتــو(  األطل�ســي  الحلــف 

يصــّرح  وأمريكيــة،  روســية  وموافقــة 

الرئيــس أردوغــان أنــه يحــارب »الصليبيّيــن« 

باتــت  »الصليبيــن«  ومفــردة  عفريــن!  فــي 

دارجــة علــى لســان أردوغــان يرميهــا فــي وجــه 

كل من يعارض سياساته في الغرب، وسبق 

بتحالــف  األوربــّي  االتحــاد  وصــف  أن  لــه 

والكلمــة  لإلســالم،  املعــادي  الصليبّييــن 

الحــركات  عنــد  املتــداول  القامــوس  مــن 

كمــا  املعاصــرة.   اإلســالمية  الجهاديــة 

ســبق لــه أن أتهــم أعضــاء ومناصــري حــزب 

العمــال الكردســتانّي فــي تركيــا بأنهــم كّفــار 

عقــول  لتخريــب  يســعون  وبأنهــم  ومالحــدة 

املســلمين بتدريــس كتــب الزرداشــتية بــدل 

بغيــة  الحــزب،  علمانيــة   
ً
مســتغال القــرآن، 

املتدينــة  القطاعــات  أصــوات  اســتمالة 

الكــردّي  املجتمــع  فــي  واملتــرددة  واملحافظــة 

لصالحــه وقــد نجــح فــي ذلــك إلــى حــد بعيــد. 

أمــا رئيــس هيئــة الشــؤون الدينيــة ورئيــس 

علــى  العــدوان  وصفــا  فقــد  الترـكـي  البرملــان 

هللا(. ســبيل  فــي  )جهــاد  بأنــه  عفريــن 

مقربــة  تركيــة  مواقــع  عرضــت  كذلــك 

أفارقــة  تجنيــد  تثبــت  صــور  الحكومــة  مــن 

وأفغــان الــى جانــب ســوريين وأتــراك للجهــاد 

فــي عفريــن.

يتضمــن  بمــا  الخطــاب  هــذا  أن  بيــد 

ال  متكــّررة  وجهاديــة  دينّيــة  إحــاالت  مــن 

يكفــي لوحــده، وتشــكل إثــارة الحساســيات 

القومّيــة فــي املجتمــع التركــّي ضــرورة قصــوى 

وكذلــك  عفريــن،  علــى  أردوغــان  لحملــة 

بوســعه  وهنــا  املقبلــة.  االنتخابيــة  لحملتــه 

)حــزب   املحافظيــن  القومييــن  اســتمالة 

الحركــة القوميــة MHP( وليــس القوميّيــن 

الشــعب  )حــزب   
ً
علمانيــا املتشــددّين 

الذيــن يتحفظــون  الجمهــوري األتاتورـكـي( 

الســورية  علــى مجمــل سياســات أردوغــان 

ال  األتاتورـكـي  الحــزب  أن  رغــم  والداخليــة 

لعمليــة  قويــة  معارضــة  إبــداء  يســتطيع 

فهــذه  العســكرية؛  املؤسســة  بهــا  تقــوم 

الهجــوم  يزعجــه  املحظــورات، كمــا ال  مــن 

لكــن ال يســتطيع  أينمــا كان،  علــى األكــراد 

العدالــة  وحــزب  أردوغــان  خطــط  مجــاراة 

ففــي  سياســاته...  جميــع  فــي  والتنميــة 

تصريــح مثيــر للســيد أردوغــان ربــط فيــه بين 

عمليــة عفريــن وم�ســي تركيــا صــوب هــدف 

“التفاحــة الحمــراء” أو “الطورانيــة”  وهــي 

العنصريــة  التوســعّية  القومّيــة  الحركــة 

يشــمل  إمبراطــورّي  تصــور  علــى  القائمــة 

أنحــاء  كافــة  فــي  الترـكـّي  العــرق  أبنــاء  جميــع 

عبــر  أردوغــان،  ــن 
ّ

تمك وهكــذا  العالــم.  

وحــّدة  الترـكـّي  القومــّي  األمــن  علــى  التركيــز 

نبــرة الخطــاب القومــّي، مــن تأميــن أصــوات 

دولــت  وزعيمــه  القوميــة  الحركــة  حــزب 

وإعجابــه  موافقتــه  أبــدى  الــذي  بهجلــي 

بالحملــة ورأى، مــن بيــن مــا رأى، أن اســمها 

ونتيجــة   !
َ
جــدا مناســب  الزيتــون(  )غصــن 

القومــي  الخطــاب  بيــن  املواءمــة  لهــذه 

أردوغــان  للســيد  املتطــّرف  الطورانــّي 

فــي  نســمع  بتنــا  املحافــظ  الدينــّي  وخطابــه 

اآلونــة األخيــرة مصطلــح )الذئــاب املحمدّيــة 

الترـكـي  اإلعــالم  فــي  املحّمــدي(  الجيــش  أو 

شــبه الرســمي واملقــرب مــن الحــزب الحاكــم 

لإلشــارة إلــى الجنــود األتــراك املشــاركين فــي 

عمليــة عفريــن، وهــو كمــا يتضــح مــن اســمه 

نتيجــة للدمــج بيــن )الذئــاب الرمادّيــة( وهــي 

ارتكبــت  متطّرفــة  قوميــة  ســّرية  ميليشــيا 

عمليــات دموّيــة فــي داخــل تركيــا وخارجهــا، 

الجهــادّي.  السيا�ســي  اإلســالم  ومفــردات 

 علــى تطّرفــه القومــي زعــم الســيد 
ً
وجريــا

 الداخــل التركــي وســوريّيه 
ً
أردوغــان مخاطبــا

 أن:
ً
معــا

و%35  عــرب  عفريــن  أهــل  مــن   %55(

األسا�ســي  والهــدف  الحقــا  جــاؤوا  أكــراد 

ألصحابهــا  إعادتهــا  هــو  عفريــن  لعمليــة 

األصلييــن( وهــذه النســب الســكانية ملنطقــة 

أردوغــان  الســيد  يوردهــا  التــي  عفريــن 

يخ�ســى أّي بعثــّي ســورّي معّتــق أن يقولهــا، 

فيمــا خــّص منطقــة عفريــن ذات الغالبيــة 

قولــه  لكــن  املطلقــة.  أو  التامــة  الكرديــة 

توحــي  األصلييــن«  أصحابهــا  إلــى  »إعادتهــا 

النطــاق  واســع  ســكانّي  تهجيــر  ببرنامــج 

عبــارة  كــّرر  وأنــه  ســيما  للحملــة،  كهــدف 

عفريــن  فــي  الســوريين  الالجئيــن  إســكان 

املناطــق  مــن  ومنبــج وغيرهــا 

بدرخان علي
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غصن الزيتون أم شجرة االستيطان؟

بــأن  التذكيــر  الطرافــة  بــاب  مــن  ليــس 

)كردســتان(  اســم  علــى  اعترضــت  تركيــا 

أحيــاء  أحــد  فــي  ريا�ســي  لفريــق  العائــد 

دمشــق قبــل حوالــي تســعين عامــا، بحجــة 

أن االســم يشــكل خطــرا علــى أمنهــا القومــي. 

فمنــذ تشــكل الدولــة الســورية وعيــن تركيــا 

ال تــرف عــن املتغيــرات السياســية الســورية 

وموقــع الكــرد داخــل معادالتهــا. تســتغل كل 

االســتراتيجية.  أهدافهــا  لتحقيــق  الفــرص 

وباتــت تحققهــا خطــوة فخطــوة عبــر ذرائــع 

العمــال  حــزب  خطــر  كمحاربــة  متعــددة، 

الكوردســتاني.

مــن  أســابيع  ثالثــة  حوالــي  فبعــد 

عــدة  وبعــد  عفريــن،  منطقــة  اجتيــاح 

للعمليــة،  املتكامــل  اإلعــداد  مــن  ســنوات 

بــل  تقدمهــا،  بعــدم  الحملــة  قائــد  تفاجــأ 

املكثــف  القصــف  رغــم  العمليــة  تبــدو 

للطيــران واملدفعيــة أقــرب إلــى الفشــل منهــا 

النجــاح  فــي  ليســت  املشــكلة  النجــاح.  إلــى 

هــذه  أن  فــي  تكمــن  مــا  بقــدر  الفشــل،  أو 

الحملــة باتــت ذروة ملشــروع تركيــا املتعــدد 

يمهــد  مشــروع  واملســتويات،  األهــداف 

عظيــم.  أيديولوجــي  وفتــح  سيا�ســي  ملجــد 

هــذا مــا قالــه أردوغــان ليلــة 2018/1/24 

فــي  العســكري  باللبــاس  تواجــده  عنــد 

غرفــة عمليــات هاتــاي )لــواء اســكندرون(، 

 جنراالتــه: »أنتــم هنــا لتغييــر مســار 
ً
مخاطبــا

بصــرف  األمــة«.  مجــد  وإعــادة  التاريــخ 

الجملــة  هــذه  شــعبوية  درجــة  عــن  النظــر 

وشــحنة البروبوغانــدا التــي تختزنهــا، يظــل 

 عــن تفجــر ثقافــة سياســية يتصــف 
ً
تعبيــرا

إعــادة  يتــم  ثقافــة  تركيــا،  قــادة  أغلــب  بهــا 

تــراث  مســار  وتجديــد  لترســيخ  إعالنهــا 

الشــرق  منطقــة  فــي  والهيمنــة  الســيطرة 

ومــا  مــن حــروب  يتطلبــه  مــا  مــع  األوســط، 

وسيا�ســي. ديمغرافــي  تغييــر  مــن  يرافقــه 

، فمجــد 
ً
افتــراءا  وال 

ً
ادعــاءا ليــس  هــذا 

قبــل  مــن  اســتعادته  ســيتم  أمــة  أي 

أردوغــان؟! هــل األمــة اإلســالمية التــي تاجــر 

بهــا فــي ســنوات صعــوده السيا�ســي، أم األمــة 

أنصارهــا  انتقــد  التــي  الطورانيــة  التركيــة 

ســابقا!

ليــس  ضرورتــه  يفــرض  التســاؤل 

أردوغــان  نطقهــا  جملــة  مــع  باالرتبــاط 

بنــاء علــى وقائــع مشــخصة ووثائــق،  وإنمــا 

فتشــييد جــدار مــن الكونكريــت علــى طــول 

الحــدود الســورية – التركيــة فــي الســنوات 

باأللغــام،  الحقــول  زرع  وقبلهــا  األخيــرة، 

لــم  إن  الكهربائيــة،  األســالك  مــد  ثــم  ومــن 

توفــر األمــان لتركيــا، فكيــف ســيتم تأميــن 

الخطــر  أن  يعنــي  مــا  املزعــوم؟   حدودهــا 

ليــس خلــف الحــدود، وإنمــا مرتبــط ببنيــة 

التوســعية.  وعقليتــه  الحكــم  نظــام 

)غصــن  عمليــة  إن  قلنــا  إذ  نبالــغ  لــن 

الســنتين  وليــدة  ليســت  الزيتــون( 

طاقــات  جمــع  املتعــذر  فمــن  األخيرتيــن، 

تركيــا املعاصــرة، توحيــد املعارضــة التركيــة 

 )M.H.P( متمثــال بالتيــار القومــي املتطــرف

األتاتورـكـي  الجمهــوري  الشــعب  وحــزب 

)C.H.P( مــع حــزب أردوغــان، كذلــك حشــد 

الدينيــة،  والتيــارات  القطاعــات  أوســع 

بهــذه  الجهــادي  تركيــا  تــراث  اســتحضار 

خطبــاء  اســتنفار  عــن  فضــال  الســرعة، 

عمليــة  نجــاح  أجــل  مــن  للصــالة  املســاجد 

الســرعة. بهــذه  عفريــن(  )فتــح 

وأيديولوجــي  سيا�ســي  توظيــف  يتــم 

لدرجــة  ســافرة،  بطريقــة  الدينيــة  للرمــوز 

الجنــود  أي  املهاجمــة  القــوات  ســميت  أن 

نبــي  إلــى  نســبة  )باملحمدجيــه(  األتــراك 

فضــال  )ص(،  محمــد  جميعــا  املســلمين 

ترـكـي طورانــي قديــم ذات  رمــز  إحيــاء  عــن 

داللــة سياســية عميقــة، حيــث »انتشــر فــي 

 »KIZILELMA« مصطلــح  الترـكـي  اإلعــالم 

الــذي يعنــي بالعربيــة »التفاحــة الحمــراء«، 

لألهــداف  رمــز  أنــه  علــى  عــرف  املصطلــح 

واملمالــك  القبائــل  وحــدت  التــي  البعيــدة 

يهــدف  رمــز  فهــو  التاريــخ،  عبــر  التركيــة 

اختيارهــا  يتــم  التــي  األرض  إلــى  للوصــول 

ليتــم غزوهــا والســيطرة عليهــا. فبعــد فتــح 

كان  الفاتــح  محمــد  يــد  علــى  اســطنبول 

الســيطرة  إلــى  يرمــز  أملــا«  »قــزل  مصطلــح 

فــي  أمــا  فــي رومــا،  بيتــرو  علــى كنيســة ســان 

عهــد ســليمان القانونــي فكانــت »قــزل أملــا« 

رومــا.   ثــم  فيينــا  علــى  الســيطرة  إلــى  ترمــز 

الزيتــون(  )غصــن  عمليــة  ضمــن  لذلــك 

انتشــر مقطــع مصــور فــي وســائل التواصــل 

القنــوات  إحــدى  ملراســل  االجتماعــي، 

التركيــة، يســأل أحــد الجنــود األتــراك، إلــى 

أملــا«،  إلــى »قــزل  أيــن مقصدكــم؟ فأجابــه: 

  .)1/26 بــرس  )تــرك 

)قــزل  باتــت  الزيتــون(  )غصــن  إذن 

لــدرع  الثانيــة  املرحلــة  وهــي  معاصــرة  أملــا( 

عــن  يكشــف  فيهــا  أنجــز  فمــا  الفــرات، 

وتفصــح  املرحلتيــن  بيــن  الترابــط  حقيقــة 

عــن أهــداف اجتيــاح عفريــن. فلقــد صــرح 

املســؤولين  مــن  عــدد   2016 عــام  منــذ 

مــدن  إنشــاء  ســيتم  بأنــه  أتــراك  والــوزراء 

جديــدة فــي املناطــق الســورية التــي تخضــع 

 2016 أب  شــهر  فبيــن  الحــر.  للجيــش 

وآذار 2017 تــم االســتيالء علــى أراض بيــن 

مســاحتها  بلغــت  واعــزاز  جرابلــس  بلدتــي 

مســاكن  فيهــا  شــيدت  كــم2،  ألفــي  حوالــي 

جديــدة لتوطيــن مئــات األلــوف مــن املواليــن 

لتركيــا، خاصــة مــن القبائــل ذات األصــول 

التركمانيــة، حتــى وصــل عــدد ســكان هــذه 

إلــى خمســة أضعــاف خــالل ســنة  املنطقــة 

واحــدة، أي قفــز التعــداد مــن حوالــي )48( 

املصــادر  بحســب  ألــف،   )236( إلــى  ألــف 

حســب  مليــون  نصــف  وإلــى  التركيــة، 

املنطقــة  تنميــة  تــم  كمــا  أخــرى.  تقديــرات 

خضعــوا  ُمــدّرس،  آالف  ســتة  وتوظيــف 

الســلطات  بإشــراف  خاصــة  لــدورات 

 إلــى 
ً
التركيــة لتعليــم اللغــة التركيــة، وصــوال

فــي  الترـكـي  البريــد  ملؤسســة  فــروع  افتتــاح 

اعــزاز(  الراعــي،  )جرابلــس،  الثــالث  املــدن 

لربطهــا بــكل تركيــا. بالتالــي يتــم التعامــل مــع 

هــذه املنطقــة كجيــب تركــي داخــل ســورية، 

تــم إعــادة تجنيــد الســكان  فضــال عــن أنــه 

املحلييــن واملســتقدمين مــن داخــل ســورية 

الجهــات  بإشــراف  وتدريبهــم  وخارجهــا 

لتحويــل خمســة آالف  املختصــة،  التركيــة 

الســوري  الجيــش  إلــى شــرطة ضمــن  منهــم 

دفعــت  فقــد  ذلــك  كل  مــن  واألهــم  الحــر. 

مجموعــة  بثالثيــن  التركيــة  الحكومــة 

مسلحة لالتحاد ضمن »الجيش الوطني«، 

الــذي أعلــن عنــه خــالل مراســم أقيمــت فــي 

وكانــت   .2017 األول  ديســمبر/كانون   30

منطقــة  بتوســيع  للقيــام  األخيــرة  الخطــوة 

عفريــن.  علــى  والهجــوم  الفــرات  درع 

فخــالل مراســم اإلعــالن، قــال رئيــس وزراء 

أبــو  جــواد  املؤقتــة،  الســورية  الحكومــة 

منطقــة  حمايــة  هــي  أولويتهــم  إن  حطــب: 

الســوري  النظــام  مــن  الفــرات«  »درع 

وتنظيمــات: »داعــش« و »ب ي د/ بــي كا كا. 

التركيــة(. األناضــول  وكالــة  )بحســب 

فهيــم  الترـكـي  الكاتــب  كشــف  كمــا 

)املنيتــور  أخــرى  زاويــة  مــن  تشــتكين 

تغييــر  عمليــات  عــن   )2017/5/29

ضمتهــا  التــي  املنطقــة  فــي  حــادة  ديمغرافــي 

تركيــا، حيــث بيــن »أنــه أفــرغ الجيــش التركــي 

ونقــل  انها، 
ّ
ســك مــن  كرديــة  قريــة  ســبعين 

الذيــن  وعائالتهــم  املعارضــة  أعضــاء  إليهــا 

بعيــدة.  مناطــق  مــن  تركيــا  اســتقدمتهم 

هــم  الجــدد  املســتوطنين  أغلــب  أن  علمــا 

تلعفــر  مــن  فــّروا  الذيــن  التركمــان  مــن 

الوســطى  آســيا  مــن  جــاؤوا  أو  العــراق  فــي 

التركيــة،  املــدن  فــي  الفقــراء  وأحيــاء 

مــع  إجالؤهــم  جــرى  مقاتليــن  إلــى  إضافــة 

إذ  حمــص.  فــي  الوعــر  حــي  مــن  عائالتهــم 

قباســين  ناحيــة  قــرى  فــي  اســتقروا جميعــا 

وسوســنباط ونعمــان وقبــة الشــيخ وشــدود 

ذات  جــراح،  وشــيخ  والبليــة  وكعيبــة 

الغالبيــة الكرديــة، التــي اســتهدفت فــي إطــار 

شــمال  ملنطقــة  الديمغرافــي  التغييــر  خطــة 

حلــب.  هــذا وقــد أجبــر »الجيــش التركمانــي 

مــن  عــدد  ان 
ّ
ســك املوّحــد« 

د. آزاد أحمد علي
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بالقــوة. منازلهــم  مغــادرة  علــى  القــرى 

الحكومــة  أنجزتــه  مــا  ربــط  تــم  فــإذا 

بيــن  الفــرات  درع  منطقــة  فــي  التركيــة 

أردوغــان  حديــث  مــع  واعــزاز  جرابلــس 

 - وادعائــه  عفريــن  فــي  الكــرد  نســبة  عــن 

كخبيــر بالهجــرات - أنهــم قــد هاجــروا إليهــا 

إعــادة  علــى  وعزمــه  أخــرى،  مناطــق  مــن 

توطيــن ثالثــة مالييــن الجــئ ســوري، يمكــن 

املرتبــط  تركيــا  مشــروع  بطبيعــة  التكهــن 

للبنيــة  مركبــة  تغييــر  بعمليــة   
ً
جوهريــا

الديمغرافيــة الســورية، عرقيــا ومذهبيــا، 

يترتــب عليهــا مــن مخرجــات سياســية  ومــا 

وتوازنــات فــي القــوى.  فالهــدف مــن عمليــة 

بمشــروع  البــدء  هــو  الزيتــون(  )غصــن 

تجربــة  وتكــرار  جديــد،  ترـكـي  اســتيطاني 

شــمال قبــرص )مســاحتها تســاوي مســاحة 

الفــرات  مــن  تمتــد  رقعــة  فــي  عفريــن(، 

علــى  كســب  منطقــة  جنــوب  وحتــى  شــرقا 

مســتبعدا  فليــس  غربــا.  املتوســط  البحــر 

أن تحقــق تركيــا هدفهــا مرحليــا بالتوافــق 

نجحــت  فقــد  ودوليــة،  إقليميــة  قــوى  مــع 

درع  عمليــة  ضمــن  كــم2  ألفــي  بضــم 

الفــرات، وهــي بصــدد ضــم منطقــة عفريــن 

وربمــا  أخــرى  كــم2  آالف  ثالثــة  بإضافــة 

والالذقيــة،  إدلــب  محافظتــي  مــن  أجــزاء 

أي مــا مجموعــه حوالــي )5%( مــن مســاحة 

ســورية، وهــو هــدف ممكــن التحقيــق، مــا 

دامــت ســورية قــد تحولــت فــي هــذه املرحلــة 

إلــى  جيوسياســية،  الختبــارات  ســاحة  إلــى 

مئويــة. بنســب  ومحاصصــة  أرقــام  مجــرد 

غصن الزيتون أم شجرة... تتمة

ســورية  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 

الديمقراطيــة. 

يقــال  مــا   
ً
كثيــرا أنــه  بالذكــر  جديــٌر 

لعثمانيــة  يســعى  أردوغــان  الســيد  إن 

إلــى  صحيــح  هــذا  املنطقــة.  فــي  جديــدة 

الكــردّي  املجــال  فــي  ليــس  لكــن  مــا،  حــٍد 

. ففــي الحقبــة العثمانيــة كان هنــاك 
ً
أبــدا

املحلّيــة  والحكومــات  باإلمــارات  اعتــراف 

الكرديــة، رغــم أنهــا لــم تخــل مــن التوتــرات 

الســلطنة.  علــى  والتمــردات  والصراعــات 

فقــد اعتــرف العثمانيــون باســم كردســتان 

كردســتان  مــن  أجــزاء  علــى  وأطلقوهــا 

األكــراد  باألمــراء  واعترفــوا  العثمانيــة 

نظــام  بموجــب  الكرديــة  للواليــات   
ً
حكامــا

ملوضــوع  وبالنســبة  المركــزي.  ذاتــي  حكــم 

التــي  عفريــن  منطقــة  عــن  هنــا  حديثنــا 

يدعــي أردوغــان تلــك املعلومــات املغلوطــة، 

الــواردة أعــاله، عــن قصــد، فحــرّي بــه أن 

ف«أجــداده  هنــا،  »عثمانّيتــه«  يتذكــر 

املنطقــة  هــذه  علــى  أطلقــوا  العثمانّيــون« 

)جبــل   
ً
حرفيــا تعنــي  التــي  )كــرداغ(  اســم 

الكرد/األكــراد( داللــة علــى هويــة ســكانية 

بهــذا  معروفــة  وظلــت  للمنطقــة،  إثنيــة 

دارجــة  واللفظــة  طويــل،  لوقــت  االســم 

حتــى اآلن للداللــة علــى املنطقــة أو أهلهــا 

)كرداغ، كرداغي..(. فلماذا يتنا�سى السيد 

أردوغــان بعــض هــذه الجوانــب مــن التاريــخ 

الــذي  الخيــط  أن  أفتــرض  العثمانــّي؟  

املرحلــة  هــو  بالعثمانييــن  أردوغــان  يربــط 

االتحــاد  ســيطرة  حقبــة  أي  القوميــة، 

والترقــي /تركيــا الشــباب، أكثــر مــن مرحلــة 

بالحكــم  واالعتــراف  الالمركــزي  النظــام 

ومعلــوم  للقوميــات.  الضمنــّي  الذاتــّي 

االتحــاد  الشــباب/  تركيــا  منظمــة  أن 

مراحــل  أبشــع  مســؤولية  تتحمــل  والترقــي 

اإلبــادة  وهــي  العثمانــي،  الترـكـي/  التاريــخ 

األرمنيــة.  وقــد مــزج أردوغــان هــذا الفكــر 

املتطــّرف، وإن بجرعــة مخّففــة،  القومــّي 

بإســالموّية » إخوانيــة« وجهاديــة ال تخفــي 

منــه  واضحــة  انتهازيــة  وفــي  املتابــع.  علــى 

)القومــي،  العنصريــن  أحــد هذيــن  يختــار 

واملــكان  اللحظــة  يناســب  مــا  اإلســالموي( 

الجمهــور.  وحســب  فيهــا  يخطــب  التــي 

املشــارك  الســوري  الجانــب  فــي  أمــا 

تطــّرف  فهنــاك  عفريــن،  علــى  الهجــوم  فــي 

 .
ً
مســبقا جاهــزة  أرضيــة  ولــه  مماثــل، 

فــي  هــي  عفريــن  تهاجــم  التــي  فالفصائــل 

جهادّيــة/  ســلفّية  خلفيــات  مــن  معظمهــا 

الشــام،  أحــرار  الشــام،  )فيلــق  إخوانّيــة 

أحفــاد الرســول، جيــش املجاهديــن، لــواء 

فصائــل  أو  النصــر(  جيــش  التوحيــد..، 

تركمانيــة تأسســت بدعــم وتمويــل مباشــر 

الســالطين  بأســماء  تكّنــى  تركيــا  مــن 

مكانــة  لــه  أتــراك  زعمــاء  أو  العثمانييــن 

الســلطان  )لــواء  الترـكـي  الوعــي  فــي  بــارزة 

مــراد، حركــة نــور الديــن الزنكــي -لهــا مكــون 

ولــواء  تركمانــي-،  وآخــر  جهــادي  ســلفي 

الســلطان ســليمان شــاه، لــواء ســمرقند، 

ورمــوز عثمانية/تركيــة أخــرى.(. باإلضافــة 

داعــش  تنظيــم  بقايــا  مــن  عناصــر  إلــى 

تنظيــم  أمــا  جديــدة.  بمســميات  املهــزوم 

الــذي  الشــام(  تحريــر  )هيئــة  القاعــدة 

دخولــه  أثنــاء  الترـكـّي  الجيــش  مــع  تعــاون 

املجــال  لــه  وأفســح  إدلــب  منطقــة  إلــى 

اتفاقيــات  بموجــب  توتــر  أو  صــدام  دون 

وروســيا  تركيــا  بيــن  التصعيــد(  )خفــض 

وإيــران، فهــو مشــغول اآلن بقتــال الجيــش 

إدلــب  جبهــة  علــى  النظامــي  الســوري 

كأولويــة علــى جبهــة عفريــن. مــع ذلك وردت 

أنبــاء عــن اشــتباكها مــع الوحــدات الكرديــة 

تعــاون  )لكــن  ســمعان.  جبــل  محــور  فــي 

تنظيــم القاعــدة مــع الجيــش التركــي أحــدث 

التنظيــم  قيــادة  بيــن  شــديدة  خالفــات 

مــع  التعــاون  يشــرعن  براغماتــي  تيــار  بيــن 

جيــش  ألنــه  يحــّرم  وآخــر  الترـكـي  الجيــش 

معــه(.  التعــاون  يجــوز  وال  كافــر  علمانــي 

الوطنــي  )الجيــش  باســم  يعــرف  مــا  أمــا 

وحكومتــه  لالئتــالف  التابــع  الســوري( 

وبقايــا  ســبق  ممــا  خليــط  فهــو  املؤقتــة 

مــن  تجنيدهــم  تــم  ومــن  الحــر«  »الجيــش 

مخيمــات الالجئيــن فــي تركيــا تحــت إشــراف 

التركيــة  واالســتخبارات  الترـكـي  الجيــش 

الفــرات«. »درع  غــرار  علــى 

ولعبــة تغييــر األســماء لــدى الفصائــل 

والتداخــل  حة 
ّ

املســل املعارضــة  الســورية 

بحيــث  البعــض،  بعضهــا  بيــن  الشــديد 

مــن  مجموعــة  أو  فصيــل  أي  يســتطيع 

غيرهــا  إلــى  يتحــّرك  أن  الجماعــات  هــذه 

بســهولة دون حــرج، تعــد ُمربكــة بحــّد ذاتهــا 

واملتابعيــن.  للباحثيــن 

والجماعــات الســابقة جميعهــا تعــادي 

بشــدة وحــدات الحمايــة الكردّيــة وقــوات 

سياســية  ألســباب  الديمقراطيــة  ســورية 

متعلقــة بارتباطهــا الوثيــق بتركيــا واملوقــف 

مــن النظــام والثــورة وســيطرة حلفــاء عــرب 

الثــوار بشــكل أسا�ســي( لوحــدات  )جيــش 

إطــار  فــي  وبدعمهــا  الكرديــة  الحمايــة 

)قوات ســورية الديمقراطية - قســد( على 

بعــض القــرى والبلــدات العربيــة فــي محيــط 

عفريــن بعــد هزيمــة وطــرد تلــك الفصائــل 

الشــمالي وتهجيــر ســكانها  ريــف حلــب  مــن 

والســورّي  الرو�ســّي  الجيــش  قبــل  مــن 

النظامــّي إّبــان الحملــة الكبــرى علــى حلــب 

وريفهــا، وألســباب أخــرى فكريــة وعقائديــة 

تشــكل  التــي  السياســية  والهيئــات   .
ً
أيضــا

أصــدرت  الجماعــات  تلــك  لبعــض  ــة 
ّ
مظل

بيانــات تأييــد للحملــة التركيــة علــى عفريــن 

فقــد دعــا اإلئتــالف وحكومتــه املؤقتــة إلــى 

النفيــر العــام وتجنيــد الشــباب الســوريين 

فــي تركيــا للمشــاركة فــي الحملــة، وأصــدرت 

 
ً
منفــردا  

ً
بيانــا املســلمين  اإلخــوان  جماعــة 

 أكــدت فيــه علــى« دعــم ومســاندة 
ً
إضافيــا

الجيــش التركــي ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة 

االنفصاليــة  املشــاريع  ذات   )pyd,ypg(

حــق  »دعــم  و  الســوري«،  الشــمال  فــي 

الخطــوات  باتخــاذ  التركيــة  الجمهوريــة 

القومــي«.  أمنهــا  للدفــاع عــن  الالزمــة 

قبــل  مــن  املنشــورة  فالفيديوهــات 

تلــك الفصائــل أثنــاء توجهــا لغــزوة عفريــن 

تثبــت مــرة أخــرى حجــم الفكــرة الجهاديــة 

وعــي  فــي  السياســية  الدينيــة  والشــعارات 

تمّرســت  التــي  املحاربــة  الجماعــات  هــذه 

طيلــة ســنين الحــرب الســورية علــى االتــكاء 

علــى الخطــاب الجهــادّي الحرـكـّي كوســيلة 

وتحشــيد. تعبئــة 

الســورّية   – التركّيــة  الحملــة 

جديــد  مختبــٌر  عفريــن  علــى  )املعارضــة( 

لتحفيــز الوعــي الجهــادّي لــدى الجماعــات 

األكبــر  الجســم  هزيمــة  بعــد  حة، 
ّ

املســل

ضربــات  أمــام  الجهاديــة  الجماعــات  مــن 

أمــام  داعــش  وهزيمــة  والنظــام  الــروس 

نحــو  علــى  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات 

حــركات  مــن  جديــدة  طبعــة  أمــام  يضعنــا 

جهاديــة مندمجــة فــي وعــي قومــّي متطــّرف 

نموذجهــا األبــرز هــو املجموعــة الجهاديــة 

وأردوغــان  حســين  لصــدام  تهتــف  التــي 

والجيــش الترـكـي »املســلم« دفعــة واحــدة! 

وأخــرى ملتحيــة ال تختلــف عــن أي تنظيــم 

قاعــدّي أو داع�ســّي فــي املظهــر والهتافــات. 

أو تلــك املجموعــة التــي التقــت أول دفعــة 

مــن الجنــود األتــراك علــى الحــدود وتهتــف 

بينمــا  ب » قائدنــا لألبــد ســّيدنا محمــد » 

شــعارات  يــرّددون  األتــراك  الجنــود  كان 

متطّرفــة.  تركّيــة  قومّيــة 

 
ً
شــيئا داعــش  أو  القاعــدة  كانــت  هــل 

آخــر غيــر هــذا املزيــج مــن التطــّرف الدينــّي 

 باملــال والســالح 
ً
واملذهبــّي واإلثنــّي مدعومــا

السياســّية؟  املشــروعّية  ومنحــه 

التطرف الضروري... تتمة
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كنوز عفرين األثرية تتعرض للدمار من قبل العدوان التركي

تتعــرض منطقــة عفريــن منذ العشــرين 

وح�ســي  لقصــف  الثانــي  كانــون  شــهر  مــن 

والبريــة  الجويــة  القــوات  قبــل  مــن  مكثــف 

للدولــة التركيــة. يجــري ذلــك وســط صمــت 

دولــي مشــين، يعكــس الواقــع املــزري ملــا آلــت 

االلتــزام  ومــدى  الدوليــة،  العالقــات  إليــه 

باملواثيــق والعهــود األمميــة التــي تلــزم الــدول 

بالحفــاظ علــى حيــاة املدنييــن وممتلكاتهــم، 

وكذلــك حمايــة التــراث والتاريــخ اإلنســاني.

مــن  األسا�ســي  الهــدف  أن   
ً
جليــا يبــدو 

القصــف ومحاولــة االجتيــاح، ليــس حمايــة 

)أمــن تركيــا( كمــا تدعــي الحكومــة التركيــة، 

بــل هــو تدميــر البنيــة التحتيــة وكل مــا تتميــز 

بهــا منطقــة عفريــن مــن ســكان ولغــة وبيئــة 

وثقافــة وآثــار وتاريــخ. فطائــرات F16 لقــوى 

التــي  ومدافعهــا  ودباباتهــا  الترـكـي  العــدوان 

املدنييــن  تســتهدف  ال   ،
ً
ونهــارا  

ً
ليــال تهــدأ  ال 

فحســب،  وممتلكاتهــم  ومســاكنهم  اآلمنيــن 

فــي  األثريــة  املواقــع  والتــزال  تســتهدف  بــل 

تعــود  املواقــع  تلــك  املنطقــة.  أرجــاء  كافــة 

ظهــرت  التــي  القديمــة  الحضــارات  إلــى 

فــي  وهــي  الســنين.  آالف  منــذ  املنطقــة  فــي 

معظمهــا مواقــع موثقــة لــدى منظمــة األمــم 

)يونيســكو(،  والعلــوم  للثقافــة  املتحــدة 

الســورية  اآلثــار  دوائــر  لــدى  وكذلــك 

ســوريا  فــي  األهميــة  منتهــى  فــي  كمواقــع 

االوســط.  الشــرق 

امليدانيــة  املصــادر  أكــدت  فقــد 

مــن  عديــد  أثريــة  مواقــع  أن  وبالصــور، 

نواحــي عفريــن تعرضــت، وال تــزال تتعــرض 

قبــل  مــن  ومتعمــد  مركــز  لقصــف  يوميــا 

تقــع  أنهــا  رغــم  التركيــة،  الجويــة  القــوات 

الدولــة  تعتبرهــا  التــي  األماكــن  عــن   
ً
بعيــدا

مســتهدفة. عســكرية  مواقــع  التركيــة 

بالطائــرات  القصــف  دمــر  فقــد 

وآثــار  معبــد  مــن  واســعة  أجــزاء  الحربيــة 

)تــل عينــدارا( الــذي يعــود تاريخــه إلــى أكثــر 

مــن ثالثــة آالف عــام. كمــا قصفــت والتــزال 

أخــرى  عديــدة  مواقــع  وباســتمرار  بعنــف 

غوبــه  هــوري،  نبــي  ســمعان،  قلعــة  مثــل: 

قــل  تــه  ديرمشــمش،  جنديريــس،  تــل  لــي، 

ـكـي، باســوفان، معظــم آثــار جبــل ســمعان 

جبــل  علــى  بــوالت  جــان  قلعــة  )ليلــون(، 

مــن  العديــد  وغيرهــا   ،)  Parsê )برصايــا 

إلــى حضــارات مختلفــة  تعــود  التــي  املواقــع 

واليونانيــة  واآلراميــة  والحثيــة  كالهوريــة 

العبــادة  أماكــن  إلــى  إضافــة  والبيزنطيــة، 

تعتبــر  التــي  األثريــة  والكنائــس  واألديــرة 

. فــي وقــٍت حافظــت 
ً
 رائعــا

ً
 إنســانيا

ً
بحــق كنــزا

عفريــن،  منطقــة  فــي  الذاتيــة  اإلدارة  فيــه 

وفــي هــذه الظــروف األمنيــة العصيبــة، علــى 

مــن  وحمتهــا  األثريــة  املواقــع  تلــك  جميــع 

توجــس  وهنــاك  اآلثــار.  ولصــوص  العبــث 

التدميــر  عــن  عــدا  بأنــه  كبيــر،  وخــوف 

العــدوان  قــوى  قبــل  مــن  املمنهــج  شــبه 

الترـكـي لتلــك املواقــع األثريــة، هنــاك خطــر 

املتشــددة  امليليشــيات  ستشــكله  حقيقــي 

 
ً
التــي ترعاهــا الدولــة التركيــة وتزجهــا حاليــا

أن  مــن  العــدوان علــى عفريــن،  فــي معــارك 

 مــن 
ً
قــدم علــى نهــب وتدميــر مــا بقــي ســاملا

ُ
ت

بثمــن. التقــدر  التــي  األثريــة  الكنــوز  تلــك 

آثــار  علــى  الترـكـي  العــدوان  أثبــت  فقــد 

منطقــة عفريــن، أن ســلوك وفكــر القيــادة 

مــن  كبيــر  حــد  إلــى  قريــب  الحاليــة  التركيــة 

ســلوك ونمــط تفكيــر الجماعــات اإلرهابيــة 

الدولــة اإلســالمية  تنظيمــي  مــن  التكفيريــة 

)داعــش( وجبهــة النصــرة ومثيالتهــا. فتدميــر 

الجيــش  قبــل  مــن  قديمــة  وتماثيــل  آثــار 

الترـكـي تعيــد إلــى األذهــان أعمــال )داعــش( 

فــي تدمــر الســورية وفــي نينــوى العراقيــة. فــي 

حيــن حافــظ ســكان منطقــة عفريــن طــوال 

مئات السنين على تلك اآلثار دون مساس. 

االدعــاءات  إلــى  بوضــوح  يشــير  وذلــك 

واملراكــز  التحتيــة  البنيــة  بتجنبهــا  الكاذبــة 

الســكنية، وتؤكــد للمــرة تلــو األخــرى، بأنهــا 

التــزال تحكــم بعقليــة )أرطغــرل( وســالطين 

آل عثمــان، وبأنهــا معاديــة لــكل مــا يمــت إلــى 

املدنية والثقافة والحضارة بأي صلة. وكل 

مــا يدعيــه ويتقــول بــه رئيــس الدولــة التركيــة 

بمناســبة   
ً
يوميــا أردوغــان  طيــب  رجــب 

وبــدون مناســبة حــول القيــم واملبــادئ ومــد 

يــد العــون )إلخوانــه املســلمين( فــي العالــم، 

إال  هــي  مــا  الكــردي(،  )اإلرهــاب  ومحاربــة 

تنــدر  مــكان  وباتــت  مفضوحــة،  أقــوال 

لــدى أوســاط واســعة مــن الــرأي  وســخرية 

ولــم  والعالمــي،  واإلســالمي  الترـكـي  العــام 

تعــد أكاذيبــه تلــك تنطلــي علــى أحــد. 

فــي  الدوليــة،  املنظمــات  علــى  يتوجــب 

بواجباتهــا  القيــام  اليونســكو،  مقدمتهــا 

األعمــال  تلــك  وإدانــة  املفترضــة،  ومهامهــا 

البربريــة للقــوات املســلحة للدولــة التركيــة، 

علــى  عدوانهــا  وقــف  علــى   
ً
ســريعا والعمــل 

منطقــة عفريــن اآلمنــة واملســاملة، وحمايــة 

تلــك املواقــع األثريــة والكنــوز الثقافيــة مــن 

امليلشــيات  ومــن  الغاشــمة،  االعتــداءات 

املســلحة املتشــددة التــي تســتخدمها حــزب 

العدالــة والتنميــة فــي عدوانهــا علــى منطقــة 

. ويعتبــر 
ً
عفريــن والحــدود الســورية عمومــا

ال  وعاجلــة  ملحــة  إنســانية  مهمــة  ذلــك 

التأجيــل.  تتحمــل 

روزاد علي

» تل عيندارا األثري - عفرين «

» وفد برملان إقليم كردستان العراق يتفقد تل عيندارا بعد القصف الرتيك «

محي الدين شيخ آلي

أمامنــا  خيــار  املقاومــة ال  ســوى 

ومقاومــة  النفــس  عــن  والدفــاع 

الهجــوم التركــي ، هــذه قضيــة تاريخية.

أؤّدي واجبــي التاريخــي . نحــن علــى 

أرضنــا ، فــي منطقتنــا عفريــن.

آريــن  دم  مــن  أنقــى  ليــس  دمــي 

ليلــى و ســاكنة جانســيز  أبــو  و  ميــركان 

ود. عبدالرحمــن قاســملو . لهــذا نريــد 

الشــهداء.  لدمــاء  أوفيــاء  نبقــى  أن 

أوفيــاء   ، الكرديــة  لهويتنــا  وأوفيــاء 

لعفريــن وكوبانــي والجزيــرة ، ولعمــوم 

والســام. للحريــة  املحــب  شــعبنا 

Fa
ceb

oo
k



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 294 /  18 شباط 2018 م - 2629ك قضايا كردستانية14

ن ملان إقل�ي كردستان العراق يتضامن مع عفر�ي �ب

بعــد مــا شــهدت مــدن إقليــم كردســتان 

قضيــة  مــع  تضامنيــة  تظاهــرات  العــراق 

عفريــن، تــداول برملــان اإلقليــم فــي جلســته 

 2018/1/30 الثالثــاء  يــوم  املنعقــدة 

عفريــن،  علــى  التركيــة  العســكرية  الحملــة 

 )غيــر ملــزم للحكومــة( 
ً
 خاصــا

ً
فأصــدر بيانــا

وهــي: بنــود  خمــس  تضمــن 

1- نشــجب ونديــن الهجــوم العســكري 

عفريــن  مدينــة  علــى  التركيــة  للدولــة 

ســوريا. بكوردســتان 

واملجتمــع  املتحــدة  األمــم  ندعــو   -2

التركيــة علــى  الهجمــات  إيقــاف  إلــى  الدولــي 

عاجــل. بشــكل  عفريــن  مقاطعــة 

التركيــة  الدولــة  تحتــرم  أن  يجــب   -3

الجــوار،  وحســن  الدولــي  القانــون  مبــادئ 

علــى  والتعــدي  الهجــوم  بإيقــاف  ونطالــب 

املدينــة.

4- ندعــو املنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة 

والجهــات املتطوعــة إلــى مســاعدة املدنييــن 

وتأميــن  اإلغاثــة  وتقديــم  عفريــن  فــي 

لهــم.  األوليــة  اإلنســانية  االحتياجــات 

املشــروع  الدفــاع   
ً
عاليــا نقيــم   -5

شــعب  مــن  والنســاء  الرجــال  ومقاومــة 

كوردســتان ومقاطعــة عفريــن، ونتمنــى لهــم 

. لنصــر ا

وطالــب البرملــان حكومــة اإلقليــم بفتــح 

وإرســال  كردســتان  غربــي  مــع  الحــدود 

عفريــن.  الــى  املســاعدات 

األحــد  مســاء  وصــل  وقــد  هــذا 

مــن  وفــٌد  عفريــن  ملنطقــة   ،2018/2/11

عــن  هالــو  )علــي  الســادة  تضمــن  البرملــان 

الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  كتلــة 

حركــة  كتلــة  عــن  أميــن  حمــه  شــيركو 

االتحــاد  كتلــة  عــن  فتــاح  عبــاس  التغييــر، 

ميكائيــل  ســهراب  الكردســتاني،  الوطنــي 

عــن كتلــة االتحــاد اإلســالمي، بافــي كاروان 

زيــارٍة  فــي  الشــيوعي(،  الحــزب  كتلــة  عــن 

مــن  حافــل  اســتقبال  وســط  تضامنيــة، 

مســؤولي املقاطعــة وحشــٍد مــن الجماهيــر، 

 إلــى 
ً
 صحفيــا

ً
ثــم عقــد صبــاح األثنيــن مؤتمــرا

 أهــداف 
ً
جانــب إداريــي املقاطعــة، موضحــا

عفريــن  بمقاومــة  أشــاد  حيــث  زيارتــه، 

التــي  واملــرأة،  الشــعب  حمايــة  ووحـــدات 

الكرديــة  األطــراف  بيــن  املســافات  قــرب 
ُ
ت

وأبــدى  وطنيــة،  وحــدة  تحقيــق  ســعي  فــي 

طاقاتهــم  كل  لتســخير  اســتعداده  الوفــد 

وفضــح  عفريــن  لدعــم  الدبلوماســية 

التركيــة. االنتهــاكات 

معــه  الضيــف  الوفــد  اصطحــب 

طبيــة،  ومســتلزمات  دوائيــة  مســاعدات 

علــى  واطلــع  آفريــن  مشــفى  زار  حيــث 

 
ً
إمكاناتــه وأوضــاع الجرحــى، واســتلم قائمــة

املدنييــن،  والجرحــى  الشــهداء  بأســماء 

طــال  الــذي  الخــراب  الوفــد  شــهد  وكذلــك 

عينــدارا  وموقــع  بالســكان  مأهولــة  أماكــن 

تشــييع  مراســم  فــي  شــارك  كمــا  األثــري، 

شــهداء، وألقــى باســمه الســيد بافــي كاروان 

معبــرة. تضامنيــة   
ً
كلمــة

عــن  وفــٍد  مــع  الضيــف  الوفــد  التقــى 

تضمــن  عفريــن،  فــي  سياســية  أحــزاب 

)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  عــن  ممثليــن 

رشــيد شــعبان عضــو  رحــب  ، حيــث 
ً
أيضــا

بالضيــوف،  للحــزب  السياســية  اللجنــة 

عــدوان  هــو  الترـكـي  العــدوان  أن   
ً
مؤكــدا

 وضــد وجودهــم، وليــس 
ً
ـــرد جميعــا

ُ
علــى الك

بجــدارة  لــه  تتصــدى  الــذي  اإلرهــاب  ضــد 

ووحـــدات  البيشــمركه  قــوات  وشــجاعة 

حماية الشعب واملرأة. كرر الوفد الضيف 

كردســتان  وبرملــان  شــعب  ودعــم  مســاندة 

 
ً
العــراق فــي مجابهــة العــدوان الترـكـي، مبديــا

إعجابــه باملعنويــات العاليــة ألهالــي عفريــن، 

أبــدى  كمــا  حليفهــم،  النصــر  أن   
ً
ومؤكــدا

إلــى  عفريــن  صــوت  إليصــال  اســتعداده 

القنصليــات املوجــودة فــي أربيــل وإلــى األمــم 

 علــى وجــود قــوة عســكرية 
ً
املتحــدة، مثنيــا

املنطقــة. عــن  مدافعــة  واحــدة 

هــذا وكان القنصــل التركــي فــي أربيــل قــد 

قضيــة  ودعــم  مســاندة  مــن  البرملــان  حــذر 

عفريــن.

» وفد برملان كردستان العراق يف عفرين - وكالة هاوار «

مبادرة من الشاعر حسين حبش... ابن عفرين

اللغتيــن  عــن  املترجــم  النــص  أدنــاه 

ملبــادرة  العربيــة  إلــى  واالنكليزيــة  االســبانية 

بتنظيــم  حبــش  حســين  الشــاعر  بهــا  قــام 

التركيــة  الحــرب  وقــف  إلــى  تدعــو  عريضــة 

مــع  والتضامــن  عفريــن  علــى  الظاملــة 

العريضــة  علــى  وقــع  وقــد  هــذا  أبناءهــا، 

اآلالف الشــعراء واألدبــاء مــن مختلــف دول 

نصهــا:   يلــي  فيمــا  العالــم. 

نحــن، كتــاب وشــعراء مــن جميــع أنحــاء 

العالــم، نديــن العــدوان الترـكـي علــى مدينــة 

عفريــن الكرديــة املســاملة والتــي آوت مئــات 

اآلالف مــن النازحيــن الهاربيــن مــن جحيــم 

بــال  ســنين  ســبع  منــذ  الدائــرة  الحــرب 

هــوادة. إنــه لعــار كبيــر أن يقــوم ثانــي أكبــر 

علــى   
ً
وجــوا  

ً
بــرا بالهجــوم  الناتــو  فــي  جيــش 

 
ً
مســتخدما القلــب  بحجــم  صغيــرة  مدينــة 

لــذا،  الثقيلــة.  األســلحة  أنــواع  مختلــف 

عملياتــه  إليقــاف  الترـكـي  الجيــش  نناشــد 

العســكرية علــى الفــور فــي منطقــة عفريــن، 

وذلــك لتجّنــب وقــوع مأســاة جديــدة تضــاف 

لعشــرات املآ�ســي التــي عاناهــا الكــرد علــى مــر 

التاريــخ.

هللا  عبــد  الكبيــر  الشــاعر  ورفــع  كمــا 

عبــر  عفريــن  مــع   
ً
تضامنــا صوتــه  بيشــيو 

قصيــدة معبــرة حملــت عنــوان )عفرينغــراد( 

الحريــة  محبــي  جميــع  إعجــاب  القــت 

والســلم.

» تظاهرة جامهريية كربى يف عفرين، تنديداً بالعدوان الرتيك عليها - تصوير محمد بلو «
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قراطي  ر حزب الشعوب الد�ي
ت
ن غائبة عن مؤ� مل تكن عفر�ي

حــول  واإلرهابييــن  املتطرفيــن  أنتجــت 

العالــم وتســببت فــي جرائــم فظيعــة علــى 

العالــم.  مســتوى 

العالــم  أوربــا،  روســيا،  أمريــكا، 

املتحضــر، املجتمــع املدنــي، املؤسســات 

واملنظمــات... التــي تصــرف املالييــن علــى 

فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  وحمــالت  برامــج 

كبيــرة  ضرائــب  وتدفــع  العالــم  أنحــاء 

اليــوم  مطالبــة  مواطنيهــا،  دمــاء  مــن 

مــن  تمثلــه  ومــا  عفريــن  مــع  بالوقــوف 

والتســامح  االنفتــاح  مشــروع  فــي  رمزيــة 

وأخــوة الشــعوب ضــد مشــروع اإلخــوان 

الرئيــس  املنتــج  املقيــت  أردوغــان   –

مختلفــة.  وتســميات  بصــور  لإلرهــاب 

أردوغان - إخوان ... تتمة

مشــددة  أمنيــة  إجــراءات  وســط 

العراقيــل  ووضــع  التعقيــد  درجــة  إلــى 

أجــواٍء  وفــي  املشــاركين،  املندوبيــن  أمــام 

الوســط  فــي  واالختالفــات  التشــنج  مــن 

الجــرأة   – )االمــل  شــعار  تحــت  الترـكـي، 

العاصمــة  فــي  انعقــد  التصميــم(،   –

املؤتمــر  األحــد 2018/2/11،  يــوم  أنقــرة، 

الشــعوب  لحــزب  الثالــث  العــادي  العــام 

فــي  الوحيــد  الحــزب   ،HDP الديمقراطــي 

عفريــن،  لعمليــة  املعــارض  الترـكـي  البرملــان 

وقــد أوضــح ســري ثريــا أونــدر رئيــس ديــوان 

الوصــول  فــي  الناجحيــن  عــدد  أن  املؤتمــر 

بلــغ  العقبــات  كل  رغــم  املؤتمــر  قاعــة  إلــى 

العاشــرة  الســاعة  فــي  شــخص  ألــف   32

إلــى  العــدد  هــذا  اقتــرب  ولكــن  والنصــف، 

50 ألــف شــخص فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر، 

حيــث تملكتهــم حماســة غيــر عاديــة، وهــم 

والديمقراطيــة  والحريــة  بالســالم  يهتفــون 

آالف  اعتقــال  مــن  الرغــم  علــى  والعدالــة. 

املشــاركين  والرؤســاء  والنــواب  األعضــاء 

ومئــات  واملقاطعــات  املحافظــات  ومديــري 

رؤســاء البلديــات املحليــة ومواجهــة الحــزب 

انعقــاد  أن  إال  جديــدة،  بعمليــة  يــوم  كل 

ُيعــزز  الحشــد  ذاك  املؤتمــر وحضــور  هــذا 

وتوســعه. تمــدده  حقيقــة  أكثــر 

قــوى  ممثلــي  مــن  العديــد  وشــارك 

اليســار العامليــة فــي أعمــال املؤتمــر، مثلــوا 

لبنــان،  قبــرص،  ايرلنــدا،  مثــل  بلدانــا 

فرنســا، النــروج، فلســطين، وأملانيــا. وتلقــى 

وكان  التهنئــة،  رســائل  مــن   
ً
عــددا املؤتمــر 

مــن أبــرز الضيــوف رئيســة كتلــة اليســار فــي 

تســيمر. غابــي  األملانيــة  األوربــي  البرملــان 

 350 مــن  أكثــر  أن   HDP حــزب  يؤكــد 

معارضتهــم  بســبب  اعتقلــوا  أعضائــه  مــن 

إن  ويقــول  عفريــن،  فــي  التركيــة  للعمليــة 

تمــوز/ منــذ  اعتقلــوا  أعضائــه  مــن   3300

إطــالق  وقــف  انهيــار  لــدى   2015 يوليــو 

وحــزب  التركيــة  القــوات  بيــن  الهــش  النــار 

الكردســتاني. العمــال 

البالــغ  الحــزب  برملانيــي  بيــن  ومــن 

عددهــم 59، هنــاك عشــرة رهــن االعتقــال 

كانــون  بدايــة  وفــي  التحقيــق،  قيــد   30 و 

الثانــي املا�ســي حكــم علــى ادريــس بالوكيــن 

البرملانيــة  الحــزب  لكتلــة  الســابق  الرئيــس 

بتهمــة »عضويتــه  عامــا  مــدة 17  بالســجن 

الكردســتاني«  العمــال  لحــزب  ودعايتــه 

املحظــور.

مؤتمــره  خــالل  الحــزب  أعضــاء  عيــن 

تيميلــي  ســيزاي  الســابق  النائــب  العــام، 

 
ً
خلفــا يســاري  جامعــي  أســتاذ  عامــا(   54(

لدميرتــاش، وهــو مــن أصــول أرمنيــة – تركــي 

هيرانــت  الراحــل  جماعــة  مــن  الجنســية، 

بولــدان  برويــن  انتخــاب  تــم  فيمــا  دينــك، 

للحــزب. مشــاركة  رئيســة  عامــا(   50(

 
ً
فيمــا بــدأ النائــب العــام التركــي تحقيقــا

الجديــدة  الزعيمــة  مــع  )اإلرهــاب(  بتهمــة 

إياهــا   
ً
متهمــا انتخابهــا،  مــن  يــوم  بعــد 

بمعارضــة الهجــوم التركــي فــي ســوريا، وقــال 

 بــدأ أيضــا 
ً
 مماثــال

ً
النائــب العــام إن تحقيقــا

بحــق ســري ســوريا أونــدر العضــو البــارز فــي 

الحــزب. عــن  الترـكـي  البرملــان 

أجــواء  عــن  غائبــة  عفريــن  تكــن  لــم 

أمــام  الحشــود  هتفــت  فقــد  املؤتمــر، 

كل  فــي   – عفريــن  مــكان  كل  »فــي  القاعــة 

مقاومــة«. مــكان 

هــذا وقــد أرســل محــي الديــن شــيخ آلــي 

برقيــة  )يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير 

 
ً
تهنئــة باللغــة الكرديــة إلــى املؤتمــر، مؤكــدا

فيهــا أن حــزب HDP صاحــب تاريــخ وثقافــة 

شــرعية  ومطالــب  جماهيريــة  قاعــدة  ولــه 

تعزيــز  فــي  كبيــر  دور  لــه  وســيكون  وحقــة، 

وحقــوق  والديمقراطيــة  الشــعوب  تآخــي 

والحريــة  الســلم  أجــل  ومــن  االنســان، 

للمؤتمــر.  النجــاح   
ً
متمنيــا واملســاواة، 

كرامــة  وعــن  منطقتهــا،  عــن  أجدادهــا، 

بطوليــة  فدائيــة  عمليــة  فنفــذت  شــعبها، 

التــي  الترـكـي  االحتــالل  دبابــات  وســط 

غــرب   – الحدوديــة  حمــام  قريــة  دخلــت 

.2018/1/27 الســبت  يــوم  عفريــن، 

مواليــد  مــن  حمــو(  )زلــوخ  آفيســتا 

قريــة بيليــه - ناحيــة بلبلــه 1998- عفريــن، 

حمايــة  وحـــدات  صفــوف  إلــى  انضمــت 

املــرأة YPJ، واشــتهرت بالجــرأة والشــجاعة.

وقــد أعلنــت وحـــدات YPJ شــهادتها فــي 

بيــان رســمي، جــاء فيــه:

)فــي الصعــاب وامللمــات وأمــام الغــزاة 

والطغــاة ترتقــي القامــات العظيمــة لتكــون 

مدحوريــن  خائبيــن  يردهــم   
ً
منيعــا  

ً
ســدا

جســارة  أمــام  أوهامهــم  عليهــا  ولتتحطــم 

بــدأت  خابــور  آفيســتا  األبطــال.  وفــداء 

وســتكون  املقاومــة،  مــن  جديــدة  مرحلــة 

 لهــا، نواجــه بهــا الغــزاة واملحتليــن.
ً
عنوانــا

اســتلمت  التــي  املقاومــة  عفريــن 

 
ً
وهجــا اليــوم  تزيدهــا  كوبانــي  مــن  شــعلتها 

 بدمــاء أبنائهــا املياميــن حيــث تســطر 
ً
ونــورا

طغــاة  ضــد  بطوليــة  ملحمــة  يــوم  كل 

 
ً
مجــددا ترتقــي  اليــوم  وإرهابيــه،  العصــر 

إلــى  عفريــن  الســالم  أرض  مــن  فدائيــة 

ســماء الحريــة متوجــة املقاومــة البطوليــة 

وجــه  فــي  الثانــي  أســبوعها  دخلــت  التــي 

وهمجيتــه. الترـكـي  االحتــالل  جيــش 

لوحــدات  العامــة  القيــادة  فــي  إننــا 

شــعبنا  نعاهــد   )YPG( الشــعب  حمايــة 

 
ً
تكــون الفدائيــة آفيســتا خابــور رمــزا بــأن 

نهتــدي بــه، وتكــون بوصلــة دربنــا وأســلوب 

نضالنــا تجــاه الغــزاة ومرتزقتــه، كل مقاتــل 

مــن مقاتلينــا ســيتحول إلــى فدائــي يدافــع 

مرتبطيــن  وســنكون  وشــعبه،  أرضــه  عــن 

بــروح الفــداء حتــى دحــر جيــش أردوغــان 

بشــرى  لشــعبنا  وســنهدي  ومرتزقتــه، 

النصــر وفــاًء منــا لدمــاء شــهدائنا األبــرار(.

افتتــح  لتضحيتهــا،   
ً
وتكريمــا هــذا 

عفريــن  فــي  الشــهداء  عوائــل  مجلــس 

الشــهيدة  باســم  للشــهداء   
ً
جديــدا  

ً
مــزارا

خابــور«. »آفيســتا 

آفستا خابور ... تتمة

» الشهيدة آرين مريكان «

مســاعدة  علــى  للغايــة  محــدودة  قــدرة 

تفيــد  تقاريــر  إلينــا  تــرد  هنــاك.  الســكان 

بعــدم قــدرة النــاس علــى مغــادرة املنطقــة 

ذلــك  يتحــدى  القتاليــة.  األعمــال  بســبب 

الدولــي،  اإلنســاني  القانــون  مبــادئ 

وخاصــة مــا يتعلــق بالتمييــز بيــن املســلحين 

للمدنييــن  الســماح  وضــرورة  واملدنييــن، 

اآلن  حتــى  القتــال....  مناطــق  بمغــادرة 

القــرى  إلــى  عائلــة   350 مــن  أكثــر  نزحــت 

بينمــا  حلــب،  مدينــة  وأحيــاء  املجــاورة 

فــي  أخــرى  مناطــق  إلــى  آخــرون  آالف  نــزح 

» عفريــن.

كمــا أن الناطــق الرســمي باســم األميــن 

العــام لألمــم املتحــدة ســتيفان دوجاريــك، 

يــوم اإلثنيــن 2018/2/12، قــال إن األمــم 

منشــآت  اســتهداف  تســتنكر  املتحــدة 

عفريــن  منطقــة  فــي  املدنيــة  الخدمــات 

فــي ذلــك التعــّرض ملحطــات  الســورية بمــا 

امليــاه.

قلق أممي ... تتمة
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

www.yek-dem.com :الموقع الرسمي - Yekiti@yek-dem.com  :راسلونا على العنوان التالي

العــدوان الترـكـي علــى عفريــن وإجــرام اآللــة العســكرية 

أو  حــزب  علــى  يقتصــر  ال  املدنييــن  ســكانها  بحــق  التركيــة 

كمــا  عابــرة  تأديبيــة  حملــة  مجــرد  وليســت  بعينهــا،  جهــة 

الدبلوما�ســي الطويــل،  التمهيــد   الترـكـي،  لهــا اإلعــالم  يــروج 

العــدوان،  ويرافــق  ســبق  الــذي  والعرقــي  الدينــي  التحشــيد 

الحملــة اإلعالميــة الكبيــرة التــي ترافقــه، ناهيــك عــن الســالح 

الثقيــل والحديــث وعشــرات آالف املرتزقــة مــن بقايــا داعــش 

والقاعــدة وبقيــة اإلرهابييــن املنضويــن تحــت رايــة الجيــش 

الترـكـي الــذي يعــد – مــن جهتــه - ثانــي أكبــر جيــش فــي حلــف 

بــاب  مــن  وليــس  بالتأكيــد  صدفــة  ليــس  ذلــك  كل  الناتــو... 

التــوازن العســكري، عفريــن منطقــة صغيــرة ضمــن جغرافيه 

أق�ســى الشــمال الغربــي لســوريا وليســت دولــة، املدافعــون 

، ســالحهم األم�ســى هــي إرادتهــم 
ً
 عرمرمــا

ً
عنهــا ليســوا جيشــا

وتطلعاتهــم نحــو غــٍد أفضــل، كل هــذا التحضيــر والتســويق 

مــن قبــل الدولــة التركيــة إنمــا هــي دالالت علــى أهميــة هــذه 

فــي اســتراتيجيات حــزب العدالــة والتنميــة.  الحــرب 

بقــاء عفريــن خــارج مظلــة التحالــف الدولــي ضد اإلرهاب 

وفــق تفاهمــات بيــن روســيا وأمريــكا )شــرق الفــرات وغربــه( 

تعتبــره تركيــا اليــوم بمثابــة خاصــرة رخــوة ســهلة املنــال، ال 

النظــام  وتوانــي  رد ســوري  وجــود  عــدم  بعــد ضمــان  ســيما 

عــن مســؤوليته فــي الدفــاع عــن عفريــن كجــزء مــن أراضيهــا 

وســيادتها.  

: حــرب ذات 
ً
 حــرب الســيد أردوغــان ضــد عفريــن هــي أوال

الالفــت  الكــردي  مــن الحضــور  النيــل  اثنــي تســتهدف  طابــع 

موجهــة  حــرب  هــي   :
ً
ثانيــا الســورية،  األزمــة  ســنوات  خــالل 

والتشــارك  التعايــش  ومشــروع  الســوري  الشــمال  لــكل 

: حــرب توســعية يطمــح مــن خاللهــا إلــى 
ً
بيــن مكوناتــه، ثالثــا

 :
ً
تأســيس مناطق نفوذ مســتدامة في ســوريا املســتقبل، رابعا

وهــو األهــم هــي حــرب اإلســالم السيا�ســي وجماعــة اإلخــوان 

إلــى  والدعــوة  والتســامح  االنفتــاح  ضــد  العامليــة  املســلمين 

فصــل الديــن عــن الدولــة وإلــى ســوريا تشــاركية المركزيــة.

 الحــرب علــى عفريــن هــي حــرب حــزب العدالــة والتنميــة 

فــي محاولــة رد اعتبــار لفشــل سياســاته علــى مــدار ســنوات 

ُيعتبــر  بــدوره  والتنميــة  العدالــة  حــزب  الســورية،  األزمــة 

نمــوذج جماعــة اإلخــوان فــي مشــروع الدولــة وزعيــم الحــزب 

الســنة(  )أســد  عليــه  املتفــق  العلنــي  الالعــب  هــو  أردوغــان 

فــي عمــوم املنطقــة. لتنفيــذ مشــروع اإلخــوان 

األئمــة  وجهــت  التــي  هــي  املســلمين  اإلخــوان  جماعــة 

وجميــع  الجهــادي  الفكــر  إحيــاء  إعــادة  نحــو  واملنظريــن 

 هــم مــن 
ً
 وداعــش والنصــرة حاليــا

ً
منظــري القاعــدة ســابقا

التــي  هــي  الجماعــة  إخوانيــة،  أصــول 

أردوغان - اإلخوان - اإلرهاب
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آفيستا خابور على طريق الشهادة يف درب آرين مريكان

قلق أممي بشأن األوضاع يف عفرين

لعــل املــرأة الكرديــة أظهــرت جدارتهــا ولعبــت دورهــا 

لدورهــا   
ً
اســتكماال الســورية،  األزمــة  ظــل  فــي  الكبيــر 

النضالي واالجتماعي والثقافي التاريخي إلى جانب الرجل، 

فــي مجتمــٍع تســوده ثقافــة االنفتــاح والعلــم واملعرفــة.

بــان للعالــم أجمــع وســلطت وســائل إعالمــه الكثيــرة 

اإلرهــاب،  محاربــة  فــي  املحــوري  ودورهــا  بطوالتهــا  علــى 

عشــرات  تجــذب  باتــت  املقاتــالت  صــور  أن  حيــث 

املالييــن لقــراءة الصفحــات األولــى مــن كبريــات الصحــف 

تبثهــا  التــي  وثائقيــة  وأفــالم  األخبــار  نشــرات  ومشــاهدة 

الفضائيــة. التلفــزة  قنــوات 

على درب الشهيدة آرين ميركان التي سطرت ملحمة 

الفتــاة  رســمت  داعــش،  ضــد  كوبانــي  عــن  الدفــاع  فــي 

لتســير  وفهــم  بقناعــة  دورهــا  خابــور  آفيســتا  الشــابة 

أرض  عــن   
ً
دفاعــا الكفــاح،  درب  15فــي 

األمــم  فريــق  حــذر   ،2018 شــباط   6 الثالثــاء  يــوم 

العواقــب  مــن  صحفــي،  بيــان  عبــر  ســوريا،  فــي  املتحــدة 

الوخيمــة املترتبــة علــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي عــدة 

وإدلــب  والرقــة  عفريــن  فــي  ســيما  ال  البــالد،  مــن  أنحــاء 

البــالد.  مــن  الجنوبيــة  واألجــزاء  الشــرقية،  والغوطــة 

فــي ســوريا ووكاالت  املقيــم  املتحــدة  األمــم  منســق  ودعــا 

األمــم املتحــدة العاملــة هنــاك إلــى وقــف فــوري لألعمــال 

العدائيــة، ملــدة شــهر كامــل علــى األقــل فــي جميــع أنحــاء 

والخدمــات  املســاعدات  بإيصــال  للســماح  البــالد، 

املر�ســى  مــن  الحرجــة  الحــاالت  وإجــالء  اإلنســانية 

املدنييــن. معانــاة  مــن  والتخفيــف  والجرحــى 

األمــم  مكتــب  باســم  املتحــدث  الركيــه  يانــس  وقــال 

عفريــن،  »فــي  اإلنســانية:  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة 

ولدينــا  العســكرية،  العمليــة  15تتواصــل 

» مدينة عفرين تكتظ بالنازحني «


