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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.

»» يجــب أال تفقــدوا األمــل فــي اإلنســانية، إن اإلنســانية محيــط وإذا مــا 

كانــت بضــع قطــرات مــن المحيــط قــذرة فــا يصبــح المحيــط بأكملــه قــذراً«     
مهاتما غاندي
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/304/  كانون الثاني 2019 م - 2630ك          الثمن: 100 ل.س

سوريا خبري... تركيا خبري، وال بديل عن احرتام مبادئ حسن اجلوار والقانون الدويل

ال لالحتالل التركي الطوراين على أرضنا... تظاهرة لعوائل الشهداء يف قامشلو

ــا  ه ــة أعــوام ألزمت ي ــداد ثمان ــى امت عل

ــى  ا إل ــت ســوري ــذ 2011، بقي املتفجــرة من

ــات  كبري ــن  عناوي تتصــدر  ــر  ي مث حــٍد 

 من 
ً
 هاما

ً
ــزا  حي

ً
الصحــف العامليــة، آخــذة

ي لدى  اهتمامات صناع القرار السيا�س

ــك  ــم، ناهي معظــم دول املنطقــة والعال

ــة العامــة لألمــم  عــن مؤسســات الجمعي

ــت وال  ــي، فكان املتحــدة بمجلســها األمن

ــرة ومتشــعبة، مــن  ي ــزال التدخــات كث ت

بين أبرزها الواليات املتحدة، بريطانيا، 

ــى  عل ــة  االتحادي وروســيا  فرنســا 

ــج  ــا، دول الخلي ــي، وتركي ــد الدول الصعي

ــي، وكٌل  ــد اإلقليم ــى الصعي ــران عل وإي

ــت  كان وإْن  ــه،  وأجندات وفــق مصالحــه 

ــح الشــعب  ــر ومصال ــى حســاب مصي عل

ــه  من ــن  ي ي املدن وأرواح  ودمــاء  الســوري 

ــم. ه ت وممتلكا

إال أن أوســع وأعمــق تلــك التدخــات 

ــي املجــاور كان وال  ــا اإلقليم ــي نطاقه ف

ــا  ــا، لدرجــة نجاحه  بتركي
ً
ــا ــزال متمث ي

ــر مــن  ي ــي الكث ي ف ــا الرســم ــي رفــع علمه ف

ــس،  ل جراب ــل  مث الســورية،  املناطــق 

ــى  إل  
ً
وصــوال ــن،  وعفري إعــزاز  ــاب،  ب ال

وبعــض  ــب  إدل محافظــة 

عفرين حتت االحتالل: عاٌم من العدوان التركي املستمّر... احتالل دامغ وكارثة إنسانية

الشــهداء  ــل  مــن عوائ خــرج اآلالف 

ــزة  ــة ممي ــي تظاهــرة احتجاجي ــي ف واألهال

ــن 7 كانــون  ــوم األثني بمدينــة قامشــلو، ي

ي بدأت باالنطاق من   ي 2019، والت الثان

ــة  ي ــي الهال ــي ح ــري ف دوار أوصمــان صب

ــى  إل  
ً
وصــوال ي،  الســياح ــي  الح باتجــاه 

أمــام مقــّر األمــم املتحــدة صــور الشــهداء 

عــن   
ً
ــرا ي وتعب ــم،  ه لدمائ وفــاًء  بكثافــة، 

رفعــوا  كمــا  ــم،  ه حول ي  شــعب إجمــاع 

باإلرهــاب  ــددة  من ــة  وطني شــعارات 

ملنطقــة  ــا  تركي ــال  وباحت وداعــش 

شــرق  ملناطــق  ــا  ه وتهديدات ــن  عفري

الفرات، من قبيل » نحن ال نريد منكم 

ــد  ــة نحــن نري ل ــاة جمي حي

»الشهيدة آفيستا خابور«»الشهيدة بارين كوباين« »تشييع ثلة من شهداء الدفاع عن عفرين إىل مقربة كفرشيل، شباط 2018م«
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عــدوان  مــن  عــاٍم  مــرور  بمناســبة 

ــن  ــى منطقــة عفري ــه عل ــا ومرتزقت تركي

 ،2018 ــي  الثان ــون  كان  20 ــي  ف )كــرداغ( 

ــن/ –عفري ــي  االعام ــب  املكت أصــدر 

ــي  ــدة الديمقراطــي الكــردي ف حــزب الوحـ

ي( تقريره  بعنوا »عفرين  سوريا )يكيت

ــأن ذاك  تحــت االحتــال )17(«، اســتهله ب

ــي  ف إنســانية  ــة  أوقــع كارث قــد  العــدوان 

ــي أمــان واســتقرار  ــي »كانــت ف املنطقــة الت

الحــرب  أجــواء  ضمــن  ــن،  ملحوظي

ــت تشــهد  ــي كان ت الســورية العامــة، وال

مجــاالت  ــي  ف  
ً
ــا وتقدم  

ً
ــا طبيعي  

ً
تطــورا

ــة والزراعــة والتجــارة  السياســة والثقاف

مــن  ــة  ي ذات ــإدارة  ب وغيرهــا،  والصناعــة 

وســلبيات  أخطــاء  رغــم  ــة،  ي محل قــوى 

ســبع  مــدار  ــى  عل أوت  كمــا  ــا،  ه رافقت

ــن  ــازح م ــف ن ــارب /300/ أل ــا يق ســنوات م

ــة املناطــق الســورية.«. 3 كاف

عام من العدوان الرتكي على عفرينعدد خاص
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ــاف جوارهــا مــن أطــراف محافظــات  أري

ــه إعــام  ــة، واكب ــب، حمــاه والاذقي حل

تشــاطرت  ــت،  مقي ــي  تحري�س ــي  طائف

ــي  ت ــي ال ــه جماعــات اإلســام السيا�س ل

معارضــة  مجموعــات  وتقــود  قــادت 

ــل  ــن قبي ى م مســلحة تحمــل أســماء شــت

ي...( وإعان تشكيات  )جيش حّر، وطن

إعــزاز  ــي  ف ــة  مؤقت )حكومــة  كـــ  ــة  ي مدن

ي  ي إدلب( وجسم سيا�س وأخرى إنقاذ ف

ــورة...(  ث ال قــوى  ــاف  ت )ائ باســم  م  معــوَّ

وتركمــان  عــرب  ــن  ي قومي مــن  ــف  مؤل

ــة  والكراهي الحقــد  ــروح  ب مشــبعين 

ــرد، تتصدرهــم جماعــة  ـ
ُ
ونفــر مــن الك

ــا  اإلخــوان املســلمين، ســبقه إقــدام تركي

ــا ومنافذهــا  ه ئ ــا وموان ــح مطاراته ــى فت عل

عناصــر  مــن  ــوف  األل ــور  لعب ــة  البري

»داعــش«  ــة  الدول ــي  تنظيم ــادات  وقي

ــان  األحي مــن  ــر  ي كث ــي  وف والقاعــدة 

ــي الداخــل  ــم وتجهيزهــم وزجهــم ف ه ب تدري

ي من  الســوري، مع توفير دعم لوجســت

لصناعــة  ــات  وتقني أســلحة  شــحنات 

ــة باســم  ــواد إغاث ــار، وم ــرات دون طي طائ

األحمــر  كالهــال  ــة،  خيري ــات  جمعي

ــط  ــا رب ه ت ــت حصيل ــي و IHH، كان الترك

ســوريين  ومســتقبل  ــاة  لحي محكــم 

أنقــرة  بمشــروع  والخــارج  الداخــل  ــي  ف

ي واســتاب إرادتهم، مما شــكلَّ  التوســع

ى جــاد  أمــام أي مســع ــة  ي ــة ميدان عقب

لألزمــة  وتســوية  ي  ســلم حــّل  إليجــاد 

ــت  كان مــا  ــق  تحقي ودون  الســورية، 

ــف  ــي املل ــا ف ه ــا وأعوان ــه تركي ي ــو إل تصب

ــز دور ونفــوذ  ــِة تعزي الســوري مــن جه

ــي  ف ــت  فبات ــه،  في ــي  السيا�س اإلســام 

ي سجل اتفاقاتها  اآلونة األخيرة تنبش ف

ــت مبرمــة مــع حكومــة  ــي كان ــة الت الثنائي

ــار  وتخت ــي  لتنتق  ،2011 ــل  قب دمشــق 

ــة لعــام 1998،  ــة أضن ــا اتفاقي ه مــن بين

االتفاقــات  ــد  عدي ــغ  ل ب قــد  كان  ــث  حي

التفاهــم  ومذكــرات  والبروتوكــوالت 

ـ /51/، تطال  السورية- التركية قرابة ال

ــب ومجــاالت العاقــات  ــف جوان مختل

ــن،  الجاري ــن  البلدي ــن  ي ب ــة  ي الثنائ

ــة  العدال اســتام حــزب  مــع   
ً
خصوصــا

ــا، وفترة  ــي تركي والتنميــة لزمــام األمــور ف

االتحــاد  مــع  ــرة  األخي عاقــات  ازدهــار 

املشــاكل  ــر  )تصفي ــة  ومقول ــي  األوروب

 ،
ً
ــرا ــا كثي ــج له ــم التروي ــي ت مــع الجــوار( الت

ــي  تقت�س ــا  وهن البعــض...  ــا  وَصَدقه

تســارع  ــأن  ب ــة  والواقعي املنطــق  لغــة 

ــا  ه قوات ســحب  ــى  إل ــردد  ت دون  ــا  تركي

حدودهــا  ــى  إل الســوري  الداخــل  مــن 

ــي  ــل 2011، ك ــة مــع ســوريا مــا قب ي الدول

ــة  ــاق أضن ــى اتف ــودة إل ــا للع تأخــذ طرحه

ــَر  ِ
ّ
ــة وتوف  مــن املصداقي

ً
ا املجحــف شــيئ

ــي   ملهمــة املبعــوث األمم
ً
ــا ي  ميدان

ً
تســهيا

عــن   
ً
ــدا بعي بيدرســون،  ــر  غي ــد  الجدي

ــى  ــم تعــد خافيــة عل ــاوراٍت ل ــي ومن التذاك

ــى القــوى  ، وال عل
ً
ــا  وعرب

ً
الســوريين كــردا

ــة. ي والدول ــة  اإلقليمي

ــا عــن نزعــة  ــى مــا كفــت تركي و مت

ــي الداخــل الســوري  التوســع والتوغــل ف

الكــرد،  معــاداة  هــوس  مــن  وتخلصــت 

تكون قد أثبتت احترامها ملبادئ حسن 

ي، ووفرت عامل  الجوار والقانون الدول

ــن  ي ت ل ال ــا  وتركي لســوريا  وســام  ــر  خي

ولتربطهمــا  ــن،  ي متجاورت ــان  تبقي

الجــوار. وحســن  ــرام  االحت عاقــات 

سوريا بخير... تتمة

ــال  لاحت »ال  ــاة«,  الحي ــي  ف ــش  نعي أن 

ال   « ــا«,  أرضن ــى  عل ــي  الطوران ــي  الترك

ــم  ه ــى أبنائكــم بدمائ تنســوا كيــف ضح

ــر  ــن ضمي ــة إرهــاب داعــش«, » أي ملحارب

ــة,  اإلنســانية, ال للحــرب ضــد الطفول

ــن«,«  عفري أطفــال  صرخــات  اســمعوا 

ــران  الطي حظــر  منطقــة  فــرض  يجــب 

ــا«. ن أراضي فــوق 

ــس  مجل باســم  ــان  ي ب ــرأ 
ُ
وق هــذا 

عوائــل مــن قبــل اإلداري حســن عبيــد، 

ــه:  في جــاء 

وشــمال  آفــا  روج  شــعوب  )نحــن 

شــرق ســوريا مــن عــرب وكــرد, ســريان,  

ــم  ــا عــن القي تركمــان, شــركس ، دافعن

اإلنسانية بكل ما أوتينا من قوة وإرادة 

ــل  املتمث ــي  الوح�س اإلرهــاب  هــذا  ضــد 

ــح  ــى املام ــت أول ــه ، وكان بداعــش وعمائ

ــا  قاومن ــث  حي ــي،  ان كوب ــي  ف ــة  ي البطول

ــذات  فل ــا  وقدمن ــة  العاري ــا  بصدورن

وشــاباتنا  شــبابنا  ــرة  خي مــن  ــا  أكبادن

ــس  ي ل اإلنســانية  ــم  قي إلنقــاذ  ــن  ي قراب

عــن  ــة  نياب وإنمــا  فقــط  ــا  منطقتن ــي  ف

ــا  ه ــذي تنعــم ب كل البشــرية ، فاألمــان ال

ــا  ــت بفضــل دمــاء أوالدن ــم كان ه حكومات

ــات  ــذي ب ــي الوقــت ال ــا... ف ن ــر مدن وتدمي

ــزوال،  ــاء وال ه ت  مــن االن
ً
ــا ب داعــش فيــه قري

ــا  ه بتهديدات ــة  التركي ــة  الدول تعمــل 

ــة  إطال ــى  عل ــة  ي العدوان وبسياســاتها 

ــت  ل قات ــي  ت ال ــة  التركي ــة  الدول عمــره؛ 

ــا  ضدن النصــرة  ــة  ه وجب داعــش  مــع 

ــم  ــوم بتقدي ــوم الي ــا  تق ولســنوات، نراه

ــب، ومــن  ــي إدل ــم ف ه املســاعدة مباشــرة ل

وتهديدهــا  ــن  لعفري ــا  ه احتال خــال 

ــي شــمال  ــة ف لقــوات ســوريا الديمقراطي

تقــوم  ــي  ت ال ــة  تركي ســوريا،  وشــرق 

ــد  ، تري
ً
ــا ــن يومي ــي عفري ــادة شــعبنا ف إب ب

واألمــان  االســتقرار  ــى  عل ــي  تق�س أن 

ــة  ي الذات اإلدارة  مناطــق  ــي  ف املوجــود 

.)
ً
ايضــا

ي ختام البيان:  وجاء ف

ــات  ــل الشــهداء مــن أمه )نحــن عوائ

ــة  ــر مــن ثماني ــا أكث ــاء وأبناءهــم قدمن وآب

داعــش،  ضــد  ــا  ن حرب ــي  ف شــهيد  آالف 

هــؤالء الشــهداء ضحــوا بأنفســهم مــن 

ــك كل البشــرية  أجــل كل البشــرية، لذل

ــى  عل املســؤولية  ويقــع  ــم،  ه ل ــة  مديون

ــة بالحفــاظ  ــق كل املنظمــات الدولي عات

ــات مــن  ــه هــذه التضحي ــى مــا حققت عل

واســتقرار(. أمــن 

ال لالحتالل التركي... تتمة

 ،2019/1/30 األربعــاء  ــوم  ي اجتمــع 

 
ً
ــف السويســرية، وفــدا ــة جيني ن ــي مدي ف

ــي أســعد،   مــن الســادة )عبدالباق
ً
مؤلفــا

ســليمان،   ســلوى  مصطــو،  ــة  أمين

ــن  ي ــو، حســين نعســو( ممثل حســن عل

ــة  ــة لجن ي ــة ومدن عــن منظمــات حقوقي

)مــاف(،   ســوريا  ــي  ف االنســان  حقــوق 

عــن  للدفــاع  ــة  الكردي ــة  الجمعي

ــي النمســا، منظمــة  حقــوق االنســان ف

)مــاف(،  ســوريا  ــي  ف االنســان  حقــوق 

 ،DYK ــة  الكوردي ــة  ي القانون ــة  الهيئ

واالبحــاث  للدراســات  ــن  ي ليكول مركــز 

ــن  عفري مركــز  ــا،  ي –املان ــة  ي القانون

الكــورد  ــن  ي الصحفي اتحــاد  ــي،  االعام

ــق  التحقي ــة  لجن مــع  الســوريين(، 

بســوريا و  ــة  املعني املســتقلة  ــة  ي الدول

ــة الســامية لحقــوق االنســان  املفوضي

املتحــدة. لألمــم  التابعــة 

ــم  ووفــق مــا ذكــره حســين نعســو ت

عــن  اللقــاء  خــال   
ً
مطــوال ــث  الحدي

ــا  ه ترتكب ــي  ت ال ــم  والجرائ ــاكات  ه ت االن

سلطات االحتال التركي بحق املدنيين 

ــن، واملخاطــر  ــي منطقــة عفري ــن ف ي اآلمن

ــي  ــة األخــرى ف املحدقــة باملناطــق الكردي

ــا  ــي حــال نفــذت تركي ف شــرق الفــرات، 

ــى  ــاك عل ــا هن ه ــا وكــررت عدوان ه تهديدات

ــن؛ مــع تســليط  ــي عفري غــرار مــا حصــل ف

ــي تحصــل  ت ــاكات ال ه ت ــى االن األضــواء عل

ي ظل الحرب االهلية. ي عموم سوريا ف ف

اللقــاء  ــة  اي نه ــي  »ف نعســو  وذكــر 

باللغــة  ــة  خطي مذكــرة  الوفــد  ســلم 

ــب بضــرورة  ــة، تتضمــن مطال االنكليزي

إنهاء االحتال التركي ملنطقة عفرين«، 

ــل  والفصائ ــي  الترك ــش  الجي وخــروج 

ــف  ــا، وأرفقــت املذكــرة بمل ه املســلحة من

ــم  ــاكات والجرائ ه ت ــي كامــل عــن االن توثيق

ــن. عفري ــي  ف ــة  املرتكب

ــة  لجن وفــد  أن  نعســو  وأكــد 

ــد  ــة الســامية تعه ــق واملفوضي التحقي

ــة  التوثيقي وامللفــات  املذكــرة  بدراســة 

ــات  ــى الجه ــا ال ه ــة وإيصال املرفقــة بعناي

ــة. املعني ــة  ي الدول واملنظمــات 

مذكرة وملف توثيقي ُيسلم إلى األمم المتحدة بخصوص عفرين
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عــدوان  مــن  عــاٍم  مــرور  بمناســبة 

ــن  ــى منطقــة عفري ــه عل ــا ومرتزقت تركي

 ،2018 ــي  الثان ــون  كان  20 ــي  ف )كــرداغ( 

ــن/ –عفري ــي  االعام ــب  املكت أصــدر 

الكــردي  الديمقراطــي  ــدة  الوحـ حــزب 

ــوا  بعن ــره   تقري ــي(  )يكيت ســوريا  ــي  ف

 ،»)17( ــالل  االحت تحــت  ــن  »عفري

أوقــع  قــد  العــدوان  ذاك  ــأن  ب اســتهله 

ــت  ــي »كان ــي املنطقــة الت ــة إنســانية ف كارث

ــن، ضمــن  ــي أمــان واســتقرار ملحوظي ف

ــي  ت أجــواء الحــرب الســورية العامــة، وال

ــي   ف
ً
ــا  وتقدم

ً
ــا  طبيعي

ً
كانــت تشــهد تطــورا

مجــاالت السياســة والثقافــة والزراعــة 

ــإدارة  ب وغيرهــا،  والصناعــة  والتجــارة 

ــة، رغــم أخطــاء  ي ــة مــن قــوى محل ي ذات

ــى مــدار  ــا، كمــا أوت عل ه وســلبيات رافقت

سبع سنوات ما يقارب /300/ ألف نازح 

الســورية.«. املناطــق  كافــة  مــن 

ــم  ل ــن  »عفري أن  ــر  التقري وأكــد 

ــا، وكانــت  ــى محيطه  عل
ً
 خطــرا

ً
تكــن يومــا

ــة دفاع  ــي حال ــة ف ــا املســلحة واألمني قواته

ــدوام، وقــد تلقــت مــا  ــى ال ــذات عل عــن ال

ــوام  ــن أع ي  ب
ً
ــا ي  عدائ

ً
ــا ــارب /50/ هجوم يق

ــة  ــل جهادي ــة فصائ /2012-2017/ مــن جه

وبعــض  النصــرة(  )داعــش،  ــة  ي إرهاب

ــن  ــّر وم ــش الح ى بالجي ــا يســم ــل م فصائ

، تســبب بأضــرار 
ً
ــي أيضــا ــش الترك الجي

شــهداء  ــى  قتل ــا  ضحاي ووقــوع  ــة  مادي

ــة  ــى. ســوى مشــاركة وحــدات حماي وجرح

الشعب واملرأة YPG-YPJ مع قوى دولية 

تنظيمــات  ضــد  ــة  ي قتال ــات  ي عمل ــي  ف

ــت  ــي كان ــة والت النصــرة وداعــش االرهابي

ــى  عل  
ً
وخطــرا  

ً
ــا جدي  

ً
ــدا تهدي شــكل 

ُ
ت

املنطقــة.«.

ــة  الحمل ــك  ل ت ــر  التقري ذكــر  كمــا 

ا  ســاقته ــي  ت ال والتحشــدات  ــة  االعامي

ــن  عفري ــى  عل ــا  ه عدوان ــي  ف ــا  تركي

العــدوان  »ســبق  قــال:  إذا  ــا،  ه واحتال

واســعة  ــة  إعامي ــة  حمل ــن  عفري ــى  عل

ــج لخطــاب  ــا، بالتروي ه ــا وأعوان مــن تركي

املســتند  ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة 

ــرد  ـ
ُ
ــع )الك ــة مــن الحجــج والذرائ ــى جمل إل

إرهــاب  مكافحــة  وكفــار،  ــون  ي انفصال

 PKK ي  الكردســتان العمــال  حــزب 

ووحدات حماية الشــعب، حماية األمن 

ــي  ــة ف ــة كردي ــي، إقامــة دول ــي الترك القوم

ى البحر، استبداد  شمال سوريا تمتد إل

ــه  حــزب االتحــاد الديمقراطــي واعتدائ

ــي ســياق  ــى العــرب والتركمــان…(، وف عل

ــي  ــش الترك اتفاقــات أســتانة عمــد الجي

العســكرية  تحشــداته  تكثيــف  ــى  إل

مــن  ــٍف  أل عشــرين  ــي  حوال ــد  وتجني

ســورية  ــة  جهادي ــل  فصائ عناصــر 

عســكرية  ــة  ي عمل وإطــاق  مســلحة، 

ى »غصــن  واســعة النطــاق تحــت مســم

ــة  ــة مؤلف ــة جوي ــدأت بحمل ــون«، ب الزيت

ــر  ــة، قصفــت أكث ي ــرة حرب مــن /72/ طائ

ــي الســاعة الرابعــة  مــن /100/ موقــع، ف

ــي 2018، مــن  ــون الثان ــر 20 كان بعــد ظه

ــن.«. عفري ــة  ن مدي ــا  ه ضمن

ــي  الترك التدخــل  ــم  تقيي وحــول 

ــن، هــل هــو احتــال  ــي عفري العســكري ف

ــر: »إذا  ــي التقري ف ــك؟، جــاء  ــر ذل أم غي

ي الدفاع  كانت تركيا قد أعلنت حقها ف

ــى  إل ــي- باالســتناد  عــن الذات-كمــا تدع

ــاق  ــادة /51/ مــن الفصــل الســابع مليث امل

ي  تســتوف ــم  ل ــا  ه فإن املتحــدة،  األمــم 

ــد  ــادة، مــن وجــود تهدي ــك امل ل شــروط ت

ــي  ــر ف ــم تتوف ــا، ول ه ي ــداء عل وشــيك أو اعت

ــداءات أو هجــوم  ــة اعت ــن أي ــة عفري حال

ــة،  التركي ــة  الدول ــي  أرا�س ــى  عل مســلح 

ــس  ــاك موافقــة مــن مجل ــم تكــن هن ول

ــا  ــل إن تركي ــه، ب ــي ل ــغ ترك ي األمــن أو تبل

ــة  دول ــي  أرا�س ــي  ف  
ً
ا عســكري ــت  تدخل

ــوف  ، باســتخدام كافــة صن
ً
ــوة أخــرى عن

األسلحة التقليدية والحديثة، الجوية 

ــا  ه ــة، وضــد إرادة شــعبها وحكومت والبري

ــة  ــة التركي ي ــت العمل ــي رفضــت ودان ت ال

 
ً
ــي مخالفــا ، إذ جــاء العــدوان الترك

ً
رســميا

ليكــون  ي،  اإلنســان ــي  الدول ــون  للقان

 
ً
ــي أيضــا ــم الترك  برفــع العل

ً
 دامغــا

ً
احتــاال

ــي  وف ــة  واإلداري الرســمية  ــي  املبان ــى  عل

ــن،  الســاحات واملــدارس بمنطقــة عفري

ــق حكومــة أنقــرة  ــى عات ممــا يفــرض عل

واجبات ومسؤوليات وفق الئحة الهاي 

ــات جنيــف األربعــة 1949  1907 واتفاقي

وامللحقــة.  ــة  االضافي والبروتوكــوالت 

ــذ عــام تتحــدث عــن  ــع من ولكــن الوقائ

ــم ضــد  ــم حــرب وجرائ ــاكات وجرائ ه ت ان

ممنهجــة  سياســات  ــر  عب االنســانية، 

ــر  ي والتغي ــاد  واالضطه القمــع  ــي  ف

مســتوى  ــى  إل ــي  ترتق ــي،  الديمغراف

ــي ظــل  ــرد، ف ـ
ُ
ــي بحــق الك ــر العرق التطهي

ــب.«. مري ــي  دول صمــت 

أما عن االنتهاكات وجرائم الحرب 

وجرائــم ضــد اإلنســانية املرتكبــة، ذكــر 

ــي: ــر مــا يل التقري

ي الخاص  ))وفق نظام روما األسا�س

يشــكل  ــة،  ي الدول ــة  ي الجنائ باملحكمــة 

العدوان بحد ذاته جريمة، دون أسباب 

ــة ومقنعــة، فيتوجــب  ــررات حقيقي ومب

ــا. ه ــة ل ــة املرتكب ي الدول محاكمــة مســؤول

ــل العمــد ومجــازر وهجمــات  - القت

ضد املدنيين: لم يتواَن الجيش التركي 

معــه  ــة  املتعاون املســلحة  ــل  والفصائ

ــت  ــن، فقــد ارتكب ي ي عــن اســتهداف املدن

ــى  عل الهجــوم  ــاء  ن أث ــة  جماعي مجــازر 

ــي،  معبطل ــا،  روباري ــة  )مدجن ــن  عفري

ــه، مشــفى  باســوطة، هيكجي ــه،  ي ل كوب

ــة،  فريري ــرس،  جندي ــه،  ن برب ــن،  آفري

ــم  وت يانقــوز...(،  ــة،  املحمودي ــي  ح

ــن  ي ــن املتضامن ي ي اســتهداف قوافــل املدن

ــا الغــزو  ــن، حيــث قــارب ضحاي مــع عفري

ي، بينهم  ى ما يقارب /300/ شهيد مدن إل

ــر مــن  عشــرات األطفــال والنســاء، وأكث

أعــداد  وازداد  ــي،  مدن ــح  جري  /1000/

ــى تاريخــه ليصــل  ــن حت الشــهداء املدنيي

ــات  ي ــى مــا يقــارب /400/، بســبب عمل إل

وانفجــار  ــب  والتعذي املســلح  الســطو 

ــره.  ــة وغي ألغــام أرضي

ــة  املعامل أو  ــب  التعذي  -

ــة:  املهين ــة  املعامل أو  الالإنســانية 

ــى  إل ــن  املتبقي ــن  عفري ــي  أهال يتعــرض 

وحــاالت  ــة  يومي ــات  إهان

»جندي تريك: ال أعرف من حرق روما، أما راجو فنحن أحرقناها«
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ــات اختطــاف  ي ــزاز واســتفزاز، وعمل ت اب

ــث  حي النطــاق،  واســعة  واعتقــاالت 

ــن  ي واملعتقل ــن  املختطفي معظــم  أن 

ــة،  ــب بدرجــات متفاوت تعرضــوا للتعذي

وفــق  ــح  بالذب ــم  بعضه ــد  تهدي وجــرى 

ــد تجــاوزت  ــو منشــورة؛ وق مقاطــع فيدي

ــن رجــال  ي ب أعدادهــم /2600/ شــخص 

مــا  ــر  مصي ــزال  والي وأطفــال،  ونســاء 

ــب  ــي أغل ، وأهال
ً
ــوال يقــارب /1000/ مجه

املفرج عنهم قد دفعوا غرامات أو فدى 

ــن  ي ــى /10/ ماي  إل
ً
ــا ــت أحيان ــة وصل ي مال

ــرة ســورية، حســب مــا ذكــره املرصــد  ي ل

وتؤكــده  اإلنســان،  لحقــوق  الســوري 

ــواردة. املت ــة  اليومي ــار  األخب

- تدمير واســع النطاق باملمتلكات 

األول  ــوم  ي ال ــذ  من ــا:  ه ي عل واالســتيالء 

ــازل ســكنية  ــر من للعــدوان، جــرى تدمي

ــى  إل الغــزاة  ولجــأ  عامــة،  ــكات  ل وممت

ــكات  ل ــازل ومصــادرة املمت املن ــش  تعفي

مــن   /18/ ــوم  ي ي  ســم وقــد  واألمــوال، 

ــه  ــه في ــا تعرضــت ل ــوم الجــراد، مل آذار، بي

ســرقة  ــات  ي عمل ــى  إل ــن  عفري ــة  ن مدي

واملســتودعات  للمحــات  واســعة 

مــرأى  ــى  عل ــات  ي واآلل ــازل واآلالت  واملن

والســلب  ــب  ه ن فال ــم،  العال ومســمع 

ى  ى تاريخه جاٍر عل والسطو املسلح حت

ــون  ت نطــاق واســع. معظــم معاصــر الزي

ــون وورشــات  ــن والصاب ومعامــل البيري

ومســتودعات  ومحــات  األلبســة 

ــة تعرضــت للســرقة  املنطقــة الصناعي

ــرة  ي ــة كب ي ــغ مال ــا مبال ه أو دفــع أصحاب

ــة  أجــل حماي مــن  املســلحة  ــل  للفصائ

مســروقاتهم.  اســتعادة  أو  منشــآتهم 

محــات  ــى  عل االســتياء  ــات  ي وعمل

ــة  زراعي ــي  وأرا�س وعقــارات  ــازل  ومن

ــة  والفاكه ــب  والعن ــوب  الحب ومواســم 

ــون. ت والزي

ــر املشــروع  ــس غي - األســرى والحب

يفصــح  ــم  ل القســري:  واالختفــاء 

األســرى  أعــداد  عــن  ــي  الترك ــش  الجي

ــل  ــدى كل فصي ل ومصيرهــم، كمــا أن 

ــزال  ي وال  خاصــة،  ســجون  مســلح 

معتقــل  شــخص   /1000/ يقــارب  مــا 

ــر. املصي ــول  مجه

ــاء الحــرب  ن ــن: أث ــل بالجثامي - تمثي

مقاطــع  ــون  الجهادي املســلحون  نشــر 

ــى  عل املقــزز  ــم  ه اعتدائ ــر  ظه
ُ
ت ــو  فيدي

ــث  ــراد، حي ــن أك ي ل ــن شــهداء مقات جثامي

الشــهيدة  جثمــان  بحــق  ــم  إجرامه أن 

ــي أفصــح عــن مــدى الحقــد  ان ــن كوب باري

ــي نفوســهم. ــن ف الدفي

ــر  ي وتغي الســكان  إبعــاد   -

ي: عبر هجمات أكثر شراسة  ديموغراف

مــا  ــر  تهجي ــم  ت ــا،  وريفه ــن  عفري ــى  عل

ــن  ــي عفري ــف مــن أهال يقــارب /200/ أل

ــم يتكمــن مــا يقــارب /150/  ، ول
ً
قســرا

إغــاق  بســبب  العــودة،  مــن  ــف  أل

ــع  ــن ومن ــر عفري ســلطات االحتــال معاب

ــن مــن العــودة، فبقــوا مشــردين  النازحي

ــل  النب ــي  بلدت ــزوح،  ن ال مناطــق  ــي  ف

الشــهباء- ــدات  ل وب وقــرى  والزهــراء 

ــب  ــى حل ــم مــن فــّر إل ه ــب، ومن شــمال حل

ــي وقــٍت  ف ــرة،  ــي والجزي ان ومناطــق كوب

 
ً
ــه الســلطات الســورية أيضــا أغلقــت في

ــزال جميــع ممــرات التنقــل أمامهــم.  وال ت

مــن  آالف  عشــرات  إســكان  ــم  ت كمــا 

ــا  ــع تركي ــن م ي ــل املســلحين املتعاون عوائ

ــل مهجــري غوطــة دمشــق وغيرها  وعوائ

 
ً
ــرا ي ــا، ممــا شــكل تغي ــن وريفه ــي عفري ف

للمنطقــة. الســكانية  ــة  للتركيب

ــذ  من ــة:  بالبيئ شــديدة  أضــرار   -

الســلطات  ــت  كان ســنتين،  مــن  ــر  أكث

ــة  ــة قــد جرفــت مســاحات زراعي التركي

 500-200 بعمــق  واســعة،  ــة  وحراجي

الحــدودي،  الشــريط  وبمحــاذاة  ــر  مت

عــازل،  ي  اســمنت لجــدار  ــا  ه بنائ ــدى  ل

ــع  بقل العســكرية  ــا  ه آليات قامــت  كمــا 

ــد مــن  ــي العدي ــون ف ت ــات أشــجار الزي مئ

ــة  ــال وجرقــا وقري ــل ب ــل جب املواقــع، مث

ــة راجــو  ــا – ناحي ــة جي ــي قري ــش وف دروي

ــي  فوقان ــة  ي ومروان حمــام  قــرى  ــي  وف

ــة  ي-ناحي غرب أشــكان  و  ــي  وتحتان

ــة  ي-ناحي وجقل ــق  وقرمتل ــرس  جندي

ــا- ن ومتي ــة  كفرجن ــي  ت قري ــن  ي وب شــيه 

قواعــد  إقامــة  بقصــد  شــران،  ــة  ناحي

ــة  ــات حراجي ــم إحــراق غاب عســكرية، وت

ــال سارســين وهــاوار وجرقــا  ــي جب  ف
ً
عمــدا

ــم  ــا ووادي الجهن وبال-راجــو ورمضان

ي وشيخ  وتترا وحج حسنا وموقع قازقل

ــي  وميدانك ــرس  وجوالقا-جندي محمــد 

واملحمودية-عفرين، وصلت مســاحتها 

مــن  ــار  هكت أالف   10 يقــارب  مــا  ــى  إل

ــات  غاب مــن  ــار  هكت ــف  أل  32 أصــل 

ــي  ف واملزروعــة  ــة  الطبيعي ــر  الصنوب

أخــرى  ــة  جه ومــن  ــن.  عفري منطقــة 

ــون  ت الزي أشــجار  ــب  وتحطي قطــع 

وأشجار معمرة وحراجية جار من قبل 

ــن. والوافدي املســلحين 

ومنشــآت  مواقــع  قصــف   -

ــش  الجي ــردد  ت ي ــم  ل ــة:  ي مدن ومســاكن 

ى تحتية ومواقع  ي استهداف بن التركي ف

ــة، مــن مشــفى ومنشــأة  ي ومنشــآت مدن

ومــدارس  ــي  موا�س ومنشــأة  دواجــن 

ي  وجوامــع ومــزارات ومراكــز طبيــة ومبان

ــاه  مي ومحطــات  ــز  خب وأفــران  ــة  إداري

ــي  ــري ومنشــآت ســد ميدانك الشــرب وال

مســاكن  ــك  وكذل ــون،  ت زي ومعاصــر 

ــا.  ه ــي وقــرى تابعــة ل ــي مراكــز النواح ف

ــازل. من وإحــراق 

ــن:  ي املواطن شــكاوى  رفــض   -

ــاكات  ه ت لان تعرضــوا  ــن  الذي معظــم 

ــا،  ه عن ــوح  ب ل ل يجــرؤون  ال  ــم  والجرائ

جــرى 
ُ
ت أشــد، وال  ــات  مــن عقوب  

ً
ــا خوف

حــول  ــة  عادل ومحاكمــات  تحقيقــات 

بحــق  تقــع  ــي  ت ال ــاكات  ه ت واالن ــم  الجرائ

ســلطات  تنظــر  ال  كمــا  ــن،  ي ي املدن

ى شــكاوى املواطنين  االحتال بجدية إل

ــا، وال  ه ي ــة مقنعــة عل ــم أجوب ه عطي
ُ
وال ت

ــن،  ي ــات املعتقل ــر مئ فصــح عــن مصي
ُ
ت

ومــا بعــض املحاكــم املنشــأة إال للنظــر 

ــن  ي ــة للمعتقل ــم امللفقــة املوجه ه ت ــي ال ف

ي عفرين  وتغريمهم، حيث معظم أهال

ــة  ي ــون مــن رفــع دعــاوى قضائ ال يتمكن

ــم. ضــد مــن أجــرم بحقه

ــى قــرى: عمــد الجيــش  - اســتيالء عل

ــى االســتياء  ــل مســلحة إل ــي وفصائ الترك

ــع  ومن القــرى  وبعــض  مســاكن  ــى  عل

ــا، مثــل )قســطل  ه ي ــا مــن العــودة إل ه ي أهال

وباســيلبه  ــر  ب جل ــون،  بافل ــدو،  جن

ــش،  ودروي ــا  جي بعرافــا،  وغيرهــا، 

ــف...(، واتخاذهــا  ل ل ــا، ت شــيخورز و قوت

مقّرات عســكرية أو مســاكن للعناصر.

- استخدام أسلحة محرمة: وردت 

ــش  الجي أن  ــة  ي الذات االدارة  مــن  ــاء  ب أن

ــة،  عنقودي ــل  قناب اســتخدم  ــي  الترك

ــدة. ــة أرن ــي قري ــور ف ــك غــاز الكل وكذل

ــزواج:  ــى ال - االغتصــاب واالكــراه عل

ــك  ل ــم ت ه ت رغــم إحجــام معظــم مــن طال

وردت  فقــد  ــا،  ه ب ــوح  ب ال عــن  ــم  الجرائ

للنســاء  اغتصــاب  حــاالت  عــن  ــاء  ب أن

ــج  ــى تزوي ــات، وحــاالت إرغــام عل والفتي

ــى شــبكات   إل
ً
الفتيــات ُمكرهــات، إضافــة

دعــارة.

إن  ــن:  ي املدني وإفقــار  ــع  تجوي  -

ــى  ــزال إل ــال عمــدت وال ت ســلطات االحت

ــي جميــع القطاعــات  إحــداث شــلل عــام ف

ــن،  ــي عفري ــواب العمــل أمــام أهال وســد أب

ــم  ــب ممتلكاته ــى مصــادرة ونه  إل
ً
إضافــة

ــت  وصل ــث  حي ومواردهــم،  ــم  ه وأموال

ــى مــا  خســائر موســم الزيتــون لوحــده إل

ــك  ــون دوالر، كل ذل ي يقــارب /105/ مل

ــر مــا  ــى تهجي ــي إل وفــق سياســة إفقــار ترم

ــم. ه أمكــن من

صــرح  مــا  إن  ــي:  قوم اضطهــاد   -

ــراك  أت ــود  وجن مســؤولين   
ً
مــرارا ــه  عن

ــرد  ـ
ُ
ــر الك ــن عــن تكفي ي ومســلحين جهادي

ــن،  ي ي ــن واالرهاب ي ي ــم باالنفصال واتهامه

ــم  ه ممتلكات ــب  نه ــاوى  فت وإطــاق 

ــن عــداء  ــم باألســاس م ــم، تن واالضــرار به

ي  وشــوفين عنصــري 

عفرين تحت االحتالل... تتمة
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زيتون عفرين يسرق... اتهامات سويسرية لتركيا ببيعه ألوروبا

ــاد  ــث أن القمــع واالضطه نحوهــم، حي

ــم  ت ــي وقــٍت ي ــج، ف ــم بشــكل ممنه ه يطال

ــل  ب ــم،  ه ي عل ــن  الوافدي ــل  تفضي ــه  في

عــدا  ــرد.  ـ
ٌ
الك ــى  عل ــداء  لاعت ــم  ودفعه

ــة  الكردي واللغــة  الثقافــة  ــة  محارب

ــدات  ل ــم وأســماء وقــرى وب ــر معال ي وتغي

ي،  ي لتفكيك النسيج االجتماع والسع

ــر  تدمي ــل  مث الرمــوز،  ــى  عل ــداء  واالعت

ــي  أهال ــار  إجب ــى  إل  
ً
إضافــة كاوا.  ــال  تمث

ــب بطاقــات  ــى طل ــن عل ي ي ــن األصل عفري

ســلطات  ــا  تمنحه شــخصية  ــف  تعري

ــة. ي ــة والعرب ــن التركي ي ــال باللغت االحت

ي: تعرض االيزديون  - اضطهاد دين

ــل  وقت ــر  تهجي مــن  ــدة،  عدي ــاكات  ه ت الن

وتعذيب وتشليح ومنعهم من ممارسة 

ــار  إجب ــك  وكذل ــة  الديني طقوســهم 

الجوامــع،  ــي  ف الصــاة  ــى  عل ــم  بعضه

تعرضــت  كمــا  ــم،  ه بمزارات ــث  والعب

ــب،  ه ن وال للســرقة  مســيحية  كنيســة 

ــة أعــداد املســيحيين، ال يجــرؤ  ورغــم قل

أن  ــث  حي ــه،  ن دي عــن  ــوح  ب ال أحدهــم 

ــي  ــا االجتماع ــن معروفــة بطابعه عفري

ــي املعتقــدات  املنفتــح، ونبــذ التعصــب ف

ــى  ــون عل ــة، إال أن الغــزاة يعمل الديني

 
ً
ــا ي ن دي متشــددة  ممارســات  اســتجاب 

ــى  عل ــا  لفرضه ــون  ويعمل  
ً
ــا واجتماعي

ــم  ه ــع انتماءات ــن بجمي ي ي الســكان األصل

ــة. ني لدي ا

ــن  ــة: م ــع أثري ــر ومواق ــر مقاب - تدمي

ــة  حماي ــال  االحت مســؤوليات  ــب  صل

ى األرض، إال أن  املمتلكات الثقافية عل

ــة  ــي اســتهدف مواقــع أثري العــدوان الترك

ــل  )ت ــل  مث ــل  الثقي بالقصــف  ــدة  عدي

ــي هــوري، تقلكــه،  ب ــري، ن ــن دارا األث عي

مارمارون...( وأوقع فيها أضرار جسيمة 

ــة، كمــا  ــم تاريخي ــا معال ــي معه لتختف

النظــر  تغــض  ــال  االحت ســلطات  أن 

والبحــث  ــار  اآلث ســرقة  ــات  ي عمل عــن 

ــم اســتهداف  ــٍة أخــرى ت ــا. ومــن جه ه عن

ي )كفرصفرة، متينا،  مقابر الشــهداء ف

ــة  كفرشــيل( وأضرحــة شــخصيات ديني

ــوري  ــور ن ــح الدكت ــل ضري ــة، مث وثقافي

وشــواهد  ــر  مقاب ــب  وتخري ي،  ديرســم

ــة. ــا باللغــة الكردي ه ي ــوب عل ــور مكت قب

ــم  ــان: ل ت ــى والفل - إشــاعة الفو�ض

ــى بســط األمــن  تلجــأ حكومــة أنقــرة إل

ــن، وشــكلت  ــي منطقــة عفري واألمــان ف

أدوات  إال  تكــن  ــم  ل ــة  ي محل ــس  مجال

ــد  ي ــت  ت وأفل ــل  ب سياســاتها،  ــذ  لتنفي

ــة املســلحة لترتكــب  ــل الجهادي الفصائ

ــي  ت ــي ال ــاكات، وه ه ت ــم واالن أفظــع الجرائ

ــى خلفيــة   عل
ً
ــا ــا أحيان ه تقاتلــت فيمــا بين

ونطــاق  الســرقات  حــول  خافــات 

ــة  ي ــرات إرهاب النفــوذ. كمــا وقعــت تفجي

ــا  ــى وقــوع ضحاي ــن، أدت إل ي ي ــن املدن ي ب

ــى.  وجرح شــهداء 

ــي  وتدن ضعيفــة  ــة  تحتي ــى  بن  -

الخدمات: السرقة والتخريب املتعمد 

ــى تحتيــة أساســية، مــن شــبكات  طــال بن

ــف  ــاء والهات ومحطــات ومراكــز الكهرب

ومعاهــد  ومــدارس  الشــرب  ــاه  ومي

ــري  ال ــوات  وقن وشــبكات  وجامعــة 

الطاقــة  ــد  ي تول ومجموعــات  ــي  الزراع

إشــغال  ــم  وت ــات،  والبلدي ــة  ي ائ الكهرب

بعضهــا كمقــّرات عســكرية، فأصبحت 

أو معدومــة.((. ــا  ه ل ــى مســتوى  أدن ــي  ف

ــر بالقــول: »عــن كل  ــم التقري خت

ــات  املئ ــاك  هن  
ً
آنفــا ــاه  ذكرن ممــا  ــٍد  ن ب

ــي  ــا ف ه ــا من ــل، ذكرن ــع والدالئ مــن الوقائ

ــا  ه ــث عن ــر ســابقة، وجــرى الحدي تقاري

ــي تصدرهــا  ــر الت ــي عشــرات مــن التقاري ف

ــة  هيئــات ومؤسســات إعاميــة وحقوقي

. مهتمــة

ــوا  ــن أينمــا كان ــي عفري ــداء أهال إن ن

وإخــراج  ــي  الترك ــال  االحت ــاء  ه إن هــو 

ــم،  ه منطقت مــن  املســلحة  ــل  الفصائ

ــى ديارهــم،  إل ــن  ــع النازحي وعــودة جمي

وهــم يواصلــون كفاحهــم العــادل بكافــة 

 عن 
ً
السبل والوسائل املشروعة دفاعا

ــا  ــة سياســات تركي ــي تعري ــم وف ه قضيت

ــة  اليومي ــا  جرائمه وفضــح  ــة  ي العدائ

ــة.«. املرتكب

ــن  ــي- عفري ُيذكــر أن املكتــب االعام

ــره  تقاري إصــدار  يواكــب  للحــزب 

ــن ومــا  ــي عفري  عــن األوضــاع ف
ً
اســبوعيا

ــى معلومــات  ــا، باالعتمــاد عل ه ــق ب يتعل

موثوقــة. ومصــادر 

عفرين تحت االحتالل... تتمة

الحكومــة  سويســري  ــب  ائ ن ــم  ه ات

مــن  ــون  ت الزي ــت  زي بســرقة  ــة  التركي

ــي املنشــأ  ــه ترك ــى أن ــم بيعــه عل ســوريا، ث

ــا  ه بين مــن  ــي،  األوروب االتحــاد  دول  ــي  ف

إســبانيا، بحســب مــا نشــرت صحيفــة 

ــة. ي البريطان تلغــراف«  »ذا 

ــي  املنتم غوهــل،  ــارد  ه بيرن وحــذر 

ــي  ف املحافــظ  الديمقراطــي  للحــزب 

اســتغال  مــن  الحكومــة  سويســرا، 

ــا  تركي ــه«  ب ه ن »ت ــذي  ال ــون،  ت الزي ــت  زي

ــي الســوق املوحــدة  ــه ف ــن ســوريا لتبيع م

ــج  منت ــه  أن ــة  مدعي ــي،  األوروب لاتحــاد 

ــي. وأضــاف أن »أمــوال تلــك املبيعــات  ترك

امليليشــيات  ــل  تموي ــي  ف تســتخدم 

ألنقــرة«. التابعــة  املســلحة 

ــب بســاتين  نه ــم  ت غوهــل: »ي وقــال 

ــة  التركي القــوات  ــل  قب مــن  ــون  ت الزي

ــن  ــي عفري ف ــا  ه ل ــة  ي املوال وامليليشــيات 

ــا«. تركي ــا  ه تحتل ــي  ت ال

ــذي  وأضــاف غوهــل: »إن الزيتــون ال

ــى إســبانيا، ومــن  ــم بيعــه إل ت يســرقونه ي

ــب  ه ن ال ــات  ي عمل تتواصــل  أن  املتوقــع 

ــي«. ــدول االتحــاد األوروب ــع ل والبي

سرقة وغش تجاري

ــي ســياق  ــرات غوهــل ف وجــاءت تحذي

ــي  ــي ف ــان الوطن ــى البرمل ــراح مقــدم إل اقت

ــي  ت سويســرا، يســأل عــن اإلجــراءات ال

ــي التجــارة  ــق ف يجــري اتخاذهــا للتحقي

نتيجــة  ــا  ه يمكــن جني ــي  ت ال ــرادات  واإلي

ــم. الجرائ ــك  لتل

ي السويسري:  ى ذلك، قال البرملان إل

ــة  ائي نه ــة ال ــت الوجه ــم إذا كان »ربمــا ال يه

ــم  ــا، ولكــن مــن امله ي ــي إســبانيا أو أملان ه

ــدول  ال أو  ــة  الدول ــح  تفت أن  ــة  للغاي

املوضــوع  ــي  ف  
ً
ــا ي  جنائ

ً
تحقيقــا ــة  املعني

ــت الشــركات تتاجــر  ــد مــا إذا كان لتحدي

ــون مســروق«. ت ــت زي ــون أو زي ت ــي زي ف

 Público صحيفــة  ملوقــع  ــا  ووفًق

اإلسبانية، تستخدم الحكومة التركية 

عدًدا من الشــركات الوســيطة لتصدير 

ــم االســتياء عليــه  زيــت الزيتــون الــذي ت

ــا  ه ي ــت تســيطر عل ــي كان ت مــن املناطــق ال

ــى إســبانيا. ا إل ًق األكــراد ســاب

ــي  ــت الصحيفــة عــن مصــادر ف ونقل

ــا، إن زيــت الزيتــون   قوله
ً
املنطقــة أيضــا

ــج  ــم خلطــه مــع منت ت الســوري املنشــأ ي

ــه  ي عل وتوضــع  ــره  تصدي ــل  قب ــي  ترك

مزيفــة. ملصقــات 

ــي«  ــب الترك ه ن ــف »ال كمــا تضمــن مل

صحيفــة  بحســب  ــن،  عفري ــون  ت لزي

»بوبليكو«، بيانات تفيد أن كميات من 

ــا  ه ــغ قيمت ل ــي، تب محصــول العــام املا�س

ــي ســوق  ــورو بيعــت ف ــون ي ــي 70 ملي حوال

الجملة اإلسبانية، وتم تخصيص نحو 

ــورو لتســليح ميليشــيات  ي ــون  ي 17 مل

ــا. ــة لتركي ي ســورية موال

ــل مســلحة مدعومــة  يذكــر أن فصائ

ــى مدينــة عفرين  ــا ســيطرت عل مــن تركي

ــى الجنــوب  ــي شــمال ســوريا، الواقعــة إل ف

ــن  ــا م ــد انتزاعه ــة، بع ــن الحــدود التركي م

ــي مــارس 2018. ــة ف وحــدات كردي

ي اعتراف تركي ضمن

إعــام  وســائل  ــت  نقل ــل،  املقاب ــي  ف

ــي  ــر الزراعــة الترك ــة تصريحــا لوزي تركي

ــه  ــه أن حكومت ــي، أكــد في ــر باكدميرل بكي

ــون  ت ــت الزي ــى زي تخطــط للحصــول عل

ــع  ملن ــن،  عفري ــي  ف إنتاجــه  ــم  ت ي ــذي  ال

ــة  الكردي القــوات  ــدي  أي ــي  ف وقوعــه 

ــة  ي إرهاب حركــة  أنقــرة  تعتبرهــا  ــي  ت ال

. ــة ي ل نفصا ا

تشــغل مركــز  ــا  تركي أن  ــى  إل يشــار 

ــت  لزي ــي  خارج مصــدر  ــر  أكب ــث  ال ث

ي  ى االتحاد األوروب الزيتون املستورد إل

واملغــرب. ــس  تون بعــد 

وقــد ســعت صحيفــة »ذا تليغــراف« 

ــل وزارة  ــب مــن قب ــى تعقي للحصــول عل

ــاء،  ب ــك األن ل الزراعــة اإلســبانية حــول ت

بعــد،  جــواب  ــى  عل تحصــل  ــم  ل ــا  ه لكن

فيمــا توالــت تعليقــات قــراء الصحيفــة، 

ليســت  الفضيحــة  ــك  ل ت أن  ــن  مؤكدي

ــي  ــى، و »أن أنقــرة تاجــرت ف الســابقة األول

بــه داعــش مــن قبــل، ومــا  النفــط الــذي نه

ــي كان أعظــم«. خف

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

ــت،  العربية.ن  - ــي  دب املصــدر: 

2019 ــر  يناي  16 األربعــاء 
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تقرير يف الربملان األملاين: التواجد الرتكي يف مناطق )عفرين، اعزاز، الباب، جرابلس( شاميل سوريا احتالل عسكري

وقفة احتجاجية أمام السفارة األمريكية في برلين، تنديدًا باالحتالل التركي

ــون األول 2018،  ــوم األربعــاء 26 كان ي

 عــن 
ً
ــدة، نقــا نشــرت وســائل إعــام عدي

 عــن 
ً
ــرا ــاء األملانيــة )د.ب.أ(، خب ب ــة األن وكال

ــي  ــر علم ــن تقري ــة نســخة م ــي الوكال تلق

ي )بوندستاج(،  صادر عن البرملان األملان

ــة  ل الكت مــن  ــف  ي بتكل إعــداده  ــم  ت

ــذي  وال »اليســار«،  لحــزب  ــة  ي البرملان

ــي األمــر،  ــق ف ــد التدقي ــه عن ــى أن أكــد عل

ــي  يتضــح أن »التواجــد العســكري الترك

ســورية  ي  شــمال ــن  عفري منطقــة  ــي  ف

ــس  ل وجراب ــاب  ب وال أعــزاز  ومناطــق 

ــر  ي معاي كافــة  ي  يســتوف ــاد  ب ال ي  شــمال

العســكري«. ــال  االحت

ــم  ل ــة  ي األملان الحكومــة  أن  إال 

ــة  ي لعمل  
ً
تصنيفــا اآلن  ــى  حت تضــع 

ــث  ــي، حي ــون الدول ــن وفقــا للقان عفري

هايكــو  ــي  األملان ــة  الخارجي ــر  وزي أن 

إن  ــي،  املا�س آذار  شــهر  ــي  ف قــال  مــاس 

ــن  »ل ــة  التركي العســكرية  ــة  ي العمل

ــون  ــد متوافقــة مــع القان تكــون بالتأكي

ــة  التركي القــوات  ــت  بقي إذا  ــي«،  الدول

ســورية. ــي  ف ــدوام  ال ــى  عل

ــس  ي رئ ــة  ب ائ ن أن  ــر  الخب وذكــر 

»اليســار«،  لحــزب  ــة  ي البرملان ــة  ل الكت

هــذا  إن  ــت:  قال ــن،  ي داجدل ســيفيم 

ــر يجــب أن يكــون صيحــة إيقــاظ  التقري

ــه  »إن وأضافــت:  ــة،  ي األملان للحكومــة 

ــم  ــي عــدم تقيي ألمــر مشــين االســتمرار ف

ــال أجــزاء مــن ســورية مــن  توغــل واحت

ــف شــمال  ــي حل ــا، العضــو ف ــب تركي جان

ــاك  ه ت ان ــه  أن ــى  عل ــو(،  )النات ــي  األطل�س

ــر  تقاري كافــة  رغــم  ــي،  الدول ــون  للقان

ــة«. ي البرملان ــل  الكت كافــة  ومواقــف 

وقــد أتبعــت حكومــة أنقــرة منطقــة 

ــي  ت ال ــاي  هات ــة  والي ــى  إل  
ً
ــا إداري ــن  عفري

ــي الحكومــة  ــا، حيــث أن موظف تقــع غربه

القطاعــات،  كافــة  ــرون  يدي ــة  التركي

ــى  ــة عل ي وأسســت وحــدات شــرطة محل

ــا، كمــا فتحــت نقطــة  ه ل ــا وتموي ه نفقت

لألغــراض  حمــام  ــة  قري ــي  ف ــة  حدودي

 
ً
ــزا ــة، وفتحــت مرك العســكرية والتجاري

ــر  دي
ُ
ــا ت ه ــد )PTT(، كمــا أن لخدمــة البري

ــة  منهجي وفــق  ــي  التعليم القطــاع 

أســماء  ــر  ي تغي ــب  جان ــى  إل ــك،  التتري

بعــض  وأســماء  والســاحات  ــم  املعال

ــة  الكردي اللغــة  ــع  ومن وإلغــاء  القــرى، 

ــداول. ت ال مــن 

ــش  الجي دمــّر  أخــرى،  ــٍة  جه ومــن 

ــل  مث ــة  تاريخي ــه مواقــع  ــي وأعوان الترك

ــره  ــال كاوا الحــداد وغي ــل عينــدارا، وتمث ت

ــم  العل رفــع  ــى  إل  
ً
إضافــة ــة،  ن املدي ــي  ف

ــي الرســمية واملقــرات  ــى املبان ــي عل الترك

ــة واملــدارس واملــآذن،  العســكرية واإلداري

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي سياســة  ســياق  ــي  ف

ــة  التركي القــوات  واتخــذت  ممنهجــة، 

ــي بعــض املؤسســات  بعــض القــرى ومبان

ــا. ه ل عســكرية  كمقــّرات  واملــدارس 

ــا  تركي ي  ســع إطــار  ــي  ف ــك  ذل كل 

عــد 
ُ
ت األمــد،  ــة  ل طوي ســيطرة  لبســط 

ــر  ي ــن، وفــق معاي  ملنطقــة عفري
ً
ــاال احت

الهــاي  والئحــة  ــة،  ي الدول ــن  ي القوان

ــف الرابعــة،  ــة جني لعــام 1907، واتفاقي

ي. اإلنســان ــي  الدول ــون  والقان

الســفارة  أمــام  ــة  احتجاجي وقفــة 

 باالحتــال 
ً
ــدا ــن، تندي ي ــي برل ــة ف األمريكي

ــي الترك

ــدء  ب ــى  عل عــام  مــرور  بمناســبة 

ملنطقــة  املشــؤوم  ــي  الترك ــاح  االجتي

عــن  الدفــاع  ــة  أقامــت جمعي ــن،  عفري

ــن لحــزب  ي ــددة وفــرع برل الشــعوب امله

ــة  ــة احتجاجي ي ــي( فعال )يكيت الوحــدة 

ــة  ــب بواب ــة بجان أمــام الســفارة األمريكي

ــن، حضرهــا جمــٌع مــن أبناء الجالية  ي برل

ــان،  األمل ــن  ي املواطن وبعــض  ــة  الكردي

ــث رفــع الحضــور شــعارات تســتنكر  حي

ــة  املتواصل وجرائمــه  ــي  الترك ــال  االحت

ــن، وبعــض  ــاء عفري ن خــال عــام بحــق أب

. ــا  الضحاي صــور 

ــة لقــاء  ــت الوقفــة االحتجاجي ل تخل

ــن : ــة ضــم كا م ــة املنظم ــن الجه ــد م وف

1- د.كمال سيدو

2- م .صاح علمداري

3- نوروز حسو

ــي  ف دبلوماســيين  مجموعــة  مــع 

: مــن  كا  ضــم  ــة  االمريكي الســفارة 

ــف الشــرق األوســط  1- مســؤول مل

وســوريا.

2- مسؤول ملف األقليات.

ي. 3- مسؤول امللف اإليران

ــي  ــي ف ــاة أهال ــث نقــل الوفــد معان حي

ــا  ه ب يقــوم  ــي  ت ال والتجــاوزات  ــن  عفري

الجيش التركي مع املجموعات املرتزقة 

ــر  ي التغي ــات  ي وعمل تتبعــه،  ــي  ت ال

الوفــد  ــب  وطال ــة،  الجاري ــي  الديمغراف

إخــراج  ــي  ف ــن  عفري ــي  أهال بمســاعدة 

ــه مــن املنطقــة،  ــي وأعوان ــل الترك املحت

مــن  نظــره  ــة  وجه الوفــد  نقــل  كمــا 

ــي  ت ــدات ال ــة ومــن التهدي املنطقــة اآلمن

ــة  ــا بحــق املناطــق الكردي ــا تركي تطلقه

باللغــة  ــق  ائ وث وقــدم  الفــرات،  ي  شــرق

ــة عــن كل مــا ذكــر . ي ــة واالملان االنكليزي

ــع أعــداد مترجمــة مــن  ــم توزي كمــا ت

ــر رقــم )16( الــذي أصــدره املكتــب  التقري

ــن لحــزب الوحــدة عــن  االعامي-عفري

ــال. ــن تحــت االحت عفري

ــي  ف ــدأت  ب ــة  ي الفعال أن  يذكــر 

 
ً
صباحــا والنصــف  العاشــرة  الســاعة 

ــس 2019/1/17 ودامــت  ــوم الخمي مــن ي

. لســاعتين 

بعــض  ــل  قب مــن  ــا  ه تغطيت وجــرى 

.K T.V24 و T.V ا وسائل اإلعام، من بينه

/20/ مليون دوالر خسائر الثروة الحيوانية في منطقة عفرين
تطرق التقرير الصادر عن املكتب 

ــدة  الوحـ لحــزب  ــن  االعامي-عفري

ــى مجــال  ــخ 2019/1/26 إل ــي( بتاري )يكيت

ــي ظــل  ــي املنقطــة، ف ــة ف ي ــروة الحيوان ث ال

ــي  ــال، إذ قــال »وفــق مصــدر زراع االحت

ــي  ف ــي  املوا�س أعــداد  ــت  كان ــوق،  موث

ــا  ه ي عل العــدوان  ــل  قب ــن  منطقــة عفري

ــام /65000/،  ــي )أبقــار /2500/، أغن حوال

 ،/25/ املداجــن  وعــدد   )/5000/ ماعــز 

ــي )أبقــار  ــى حوال بينمــا انخفضــت اآلن إل

 )/500/ ماعــز   ،/5000/ ــام  أغن  ،/500/

ــك  وذل ــة،  عامل ــة  مدجن ــة  أي توجــد  وال 

ــي  ــرة مــن املوا�س بســبب نفــوق أعــداد كبي

ــة  ي القتال األعمــال  جــراء  والدواجــن، 

ــع  البي أو  والســرقة  ــرك 
َ
ت وال ــاع  والضي

املناطــق  أســواق  ــي  ف ــدة  زهي بأســعار 

ا  منشــآته ــر  تدمي وبســبب  املجــاورة، 

ي، مثل املســلخ قرب  ي أو جزئ بشــكل كل

ي جبل ليلون،  عفرين ومدجنة كوبلة ف

ــة  ي ــروة الحيوان ث قــدر خســائر ال
ُ
ــث ت حي

ــما  ـ ومنشــآتها وفــق األســعار الرائجــة ب

ــون دوالر، عــدا خســائر  ــارب /20/ ملي يق

ــة،  )أحصن األخــرى  ــات  الحيوان ــواع  أن

ــر، مناحــل العســل(،  وعــدا  بغــال، حمي

ــر  توقــف املداجــن عــن العمــل، أو تدمي

القصــف  بســبب   ،
ً
ــا ي ائ نه ــا  بعضه

والســرقات.«
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املونيتور: عفرين تُنهب حتت مرأى ومسمع تركيا
مع اقتراب الذكرى السنوية لعملية 

ــي  ــا ف ــي شــنتها تركي ــون” الت “غصــن الزيت

ــاء  ه ــي، إلن ــي مــن العــام املا�ض ــون الثان كان

ــة  ــة الشــعب الكردي ــة وحــدات حماي هيمن

“جماعــة  ــا  تركي تعتبرهــا  ــي  والت  )YPG(

ســوريا،  ــي  ف ــن  عفري ــة  ن بمدي ــة”،  ي إرهاب

ــرة  املتوات املقلقــة  ــر  التقاري ناقــض 
ُ
ت

ــن  ــه م ــرة بتحقيق ــا تفخــر أنق باســتمرار م

ــة”. ــي “املنطقــة الكردي ــون ف نظــام وقان

ــي  ــور األمريك ــع املونيت فقــد نشــر موق

ــات  ي عمل ــى  عل الضــوء  يســلط   
ً
ــرا تقري

بســاتين  ــت  طال ــي  الت والســرقة  ــب  ه الن

ــى مــرأى القــوات  ــي ســوريا عل ــون ف ت الزي

ــل  ــا بعــض الفصائ ــي تقــوم به ــة والت التركي

املسلحة املدعومة منها. فيشير املونيتور 

ت ادعاءات تفيد 
ّ
ى أن األمم املتحدة تلق إل

دفعــت  ــي  الت املســلحة  الجماعــات  ــأن  ب

عــن  مســؤولة  ــن  عفري ــى  إل ــا  تركي ــا  ه ب

عمليات النهب والسلب املسلح والسطو 

ــن ورود  ــب. وبالرغــم م والخطــف والتعذي

ــي  ــة” ف ــك األفعــال “اإلجرامي ــر بعــض تل ذك

ــس حقــوق اإلنســان الصــادر  ــر مجل تقري

ــة العامــة  ــى الجمعي عــن األمــم املتحــدة إل

ــول مــن العــام  ل ــي شــهر أي لألمــم املتحــدة ف

ــي رفــض  ــا تســتمر ف ــي، إال أن تركي املا�ض

شــهادات  وردت  ــث  حي االتهامــات.  ــك  ل ت

ــراك  ــود األت ــأن الجن ــد ب ــر تفي ــي التقري ف

ــك  ل ــل ت ــد حــدوث مث ــن عن ــوا متواجدي كان

.
ً
ــم يحركــوا ســاكنا ــم ل ه ــم”، لكن “الجرائ

بســاتين  ــأن  ب ــر  التقري ــح  ويوّض

، حيث 
ً
الزيتون لم تسلم من الظلم أيضا

ــي  ــي ف ــي البرملــان الترك كانــت موضــع نقــاش ف

ــي  الســادس عشــر مــن شــهر تشــرين الثان

ــي. وبحســب الســجالت  مــن العــام املا�ض

عــن  ــواب  ن ال مــن  ــان  ن اث قــال  الرســمية، 

حــزب الشــعب الجمهــوري )CHP( إنهمــا 

طــن  ــف  أل يقــارب 50  مــا  ــب  بتهري علمــا 

ــن  عفري ــة  ن مدي مــن  ــون  ت الزي ــت  زي مــن 

ــن،  ــن ماكي ــور الدي ــا. كمــا أكــد ن ــى تركي إل

ي  ــب عــن الحــزب الديمقراطــي الشــعب نائ

الجماعــات  أن   )HDP( لألكــراد  ــد  املؤي

ــف  أل  50 مــن  ــر  أكث ــت  نقل املســلحة 

ــى   إل
ً
ــا، إضافــة ــى تركي ــت إل طــن مــن الزي

ــن.  ــي عفري ــون ف ت تدميرهــم بســاتين الزي

عــن  ــي  التخل ــا  تركي ــى  عل “يجــب  وقــال: 

ــب هــذه”. إال أن رد  سياســات الســلب والنه

ــي  ــر باكدميرل ــي باكي ــر الزراعــة الترك وزي

لحــزب  ــد  نري ال  كحكومــة،  “نحــن  كان: 

ي )PKK( أن يكســب  العمــال الكردســتان

ــا  ــر تركي ب ــث تعت ــون”. حي املــال مــن الزيت

“مجموعــة  ي  الكردســتان العمــال  حــزب 

ــا،  ــرض أحمــد كاي ــة”. وعندمــا اعت ي إرهاب

ــر   ســؤاله للوزي
ً
ــا ــب عــن )CHP( موجه نائ

تحــت  ــن  عفري أليســت  “ولكــن،   :
ً
ــال قائ

ــر  الوزي أشــار  ــة”،  التركي ســيطرتنا 

ــا  ــى حــق، لكنن ــت عل : “أن
ً
ــال باإليجــاب قائ

ــي  ــا ف ــن أن تصــل إلين ــدات عفري ــد لعائ نري

ــى اآلن  ــا. فإل ه ي ــي نســيطر عل املنطقــة الت

لم يصل سوى 600 طن من اإلنتاج فقط. 

ومــن املخــزي أن نتحــدث عــن هكــذا كميــة 

ــف  ــاك 200 أل ــن يتوفــر هن ــي حي ــرة ف صغي

ــون”. ــت الزيت طــن مــن زي

افتتحــت  فقــد  ــر،  التقري وبحســب 

ــي  ــي الثامــن مــن شــهر تشــرين الثان ــا ف تركي

 “من جانبها فقط” 
ً
ا  حدودي

ً
ي معبرا املا�ض

ــون”  الزيت “غصــن  اســم  ــه  ي عل ــق  يطل

منطقــة  ــي  ف حمــام  ــة  قري مــن  بالقــرب 

جنديريــس، حيــث يتــم نقــل كل املنتجــات 

ــن  عفري مــن  رســمي  بشــكل  ــة  الزراعي

ــن  أعل وقــد  ــر.  املعب هــذا  ــر  عب ــا  تركي ــى  إل

ــي الســادس عشــر مــن شــهر  ــي ف باكدميرل

ــا تخطــط لشــراء  ــي أن تركي تشــرين الثان

ــون. إال  ــن الزيت خمســة آالف طــن فقــط م

ى مع ما قاله ممثلو القطاع  أن كالمه تناف

العــام للمونيتــور خــالل االحتفال باليوم 

ــع والعشــرين  ــي الراب ف ــون  ت ــي للزي العامل

مــن ذات الشــهر: “لقــد وصلــت كميــة زيــت 

 مــن 
ً
ــا ي ــون القادمــة مــن ســوريا فعل ت الزي

ــف طــن”. ــى 25 أل 20 إل

ـــ  ــور ب ــى املونيت مــن جهــة أخــرى، التق

َجلنك عمر، خبير اقتصادي من عفرين، 

ــث  لينقــل وجهــة نظــر الطــرف اآلخــر. حي

توجــد  ــه  أن ــور  املونيت ــر  األخي هــذا  ــر  أخب

ــن،  عفري ــي  ف ــون  ت زي شــجرة  ــون  ي مل  18

ــي  ــي تغطــي مســاحة 65% مــن األرا�ض وه

ــاس  ن ال ويعتمــد  املنطقــة.  ــي  ف ــة  الزراعي

ــون  ت الزي ــت  وزي ــون  الزيت ــاج  ت إن ــى  عل

دخلهــم،  معظــم  كســب  ــي  ف ــون  والصاب

ــن لهــذه املــوارد  ــاج عفري ت ــث يشــكل إن حي

ــي ســوريا، إضافــة  ــاج العــام ف 30% مــن اإلنت

فاكهــة.  شــجرة  ــون  ي مل  2.5 وجــود  ــى  إل

ــف  ــم حصــاد 270 أل وبحســب عمــر، فقــد ت

ــي،  ــون خــالل العــام املا�ض طــن مــن الزيت

ــت  ــاج زي ت ــع إلن ــى مصان ــه إل أرســل 80% من

ـــ 50 ألــف  الزيتــون حيــث يقــّدر مجموعــه ب

التســويقية  القيمــة  أن   
ً
مضيفــا طــن. 

ــون  ي مل  150 ــغ  تبل ــك  ل ت ــاج  ت اإلن ــة  لكمي

ــي عفريــن خســروا  ــن ف نتجي
ُ
دوالر، إال أن امل

ــون  ي ــي 100 مل ــي حوال خــالل العــام املا�ض

ــغ. وقــد أوضــح عمــر  ل دوالر مــن هــذا املب

فالجماعــات  الخســائر:  هــذه  ســبب 

املســلحة أحرقــت “أو دمــرت بشــكٍل آخــر” 

ــن.  ــي عفري ــي 12 ألــف شــجرة زيتــون ف حوال

ــون  ــي الزيت ــع هــذه الجماعــات مزارع وتمن

ــى التجــار الســوريين  ــع إنتاجهــم إل ي مــن ب

 ،
ً
ــادوا التعامــل معهــم مســبقا ــن اعت الذي

ى سماســرة  مــا يضطرهــم لبيــع إنتاجهــم إل

ــا  ه ذات املســلحة  الجماعــات  ــار  اختي مــن 

ــي. ه وبأســعار تحددهــا 

ــي الســابق كان املزارعــون يبيعــون  فف

ى 55  تنكة زيتون سعة 16 كغ مقابل 50 إل

ــى بيعهــا  ــرون عل ــم اليــوم مجب ه ، لكن
ً
دوالرا

يشــتري  ــث  حي دوالر.   28 ــى  إل  20 ــل  مقاب

ــون بأســعار منخفضــة  ت السماســرة الزي

ــا. وبحســب عمــر يتــم  ــى تركي ليتــم نقلهــا إل

ى ســوريا  اســتيراد قســم من هذا اإلنتاج إل

ــاب الســالم ويتــم  ــاب الهــوى وب ــر ب ــر معب عب

ــي املــدن الســورية  بيعــة بأســعار مرتفعــة ف

ــى أن مــا يســمى  األخــرى. هــذا بإضافــة إل

ــم  ــن ت ــن، والذي ــي عفري ــي ف ــس املحل باملجل

ــم مــن قبــل األتــراك، والــذي يفــرض  ه تعيين

ــج  ــن منحهــم 15 % مــن النات ــى املزارعي عل

النظــر  بغــض  ــك  ذل ــة.  ب كضري ــي  الزراع

املزارعــون  ــا  يدفعه ــي  الت الرشــاوى  عــن 

ليســمحوا  املســلحة  الجماعــات  ــى  إل

ــون.  ت الزي بســاتين  ــى  إل بالوصــول  لهــم 

ــى أســباب الخســائر نهــب  ويضيــف عمــر إل

ــد مــن املرافــق. العدي

ــي  ــون ف ت فمــن أصــل 295 معصــرة زي

املنطقــة ال يعمــل اليــوم ســوى 125 فقــط. 

ــث فككــت الجماعــات املســلحة 109  حي

الواحــدة  تكلفــة  ــغ  تبل ــي  والت معصــرة 

ــى وجــود  ــف دوالر، إضافــة إل ــم 200 أل ه من

عــن  خارجــة  أو  ــة  معطل معصــرة   61

آالت عجــن  تنجــوا  ــم  ل ــك  كذل الخدمــة. 

ــون، فقــد قامــت  ــع الصاب ــون وصن الزيت

ــة  آل  17 ــة  بإزال املســلحة  املجموعــات 

ــغ قيمــة الطاقــة  ــث تبل مــن أصــل 44. حي

طــن،  آالف  ــة  ي ثمان ــة  آل ــكل  ل ــة  اإلنتاجي

ــون  ــة هــذه املســروقات 20 ملي ــغ تكلف وتبل

ــع 10  ي ــى ب ــر املزارعــون عل دوالر. كمــا أجب

آالف طــن مــن محصــول القمــح بأســعار 

منخفضة, فبلغ ســعر الطن الواحد 200 

ــة الســورية  ــت الحكوم ــن كان ــي حي دوالر، ف

تدفع للمزارعين500 دوالر للطن الواحد.

وبحســب املرصــد الســوري لحقــوق 

الجماعــات  اســتولت  فقــد  اإلنســان, 

ــن  ــى 75% م ــي عل ــام املا�ض ــي الع املســلحة ف

ــن، مســتأجرة  ــي عفري ــون ف ت بســاتين الزي

ــش  “الجي أصــدر  وقــد  ــا.  ه من البعــض 

ــا  تركي مــن  املدعــوم  الســوري”  ــي  الوطن

ــى  إل ــون  ت الزي بســاتين  بتســليم  أوامــر 

ــا.  تركي ــا  ه عينت ــي  الت ــة  ي املحل ــس  املجال

ــأن “فرقــة الســلطان  كمــا أفــاد املرصــد ب

منطقــة  ــي  ف ــن  املزارعي ــرت  أجب مــراد” 

ـــ %30  ــى تســليمهم مــا يفــوق ال شــران عل

ــل الســماح لهــم  ــون مقاب ت ــاج الزي ت مــن إن

ــى بســاتينهم. كمــا اســتولت  بالوصــول إل

ــي  ف ــون  ت الزي ــاج  ت إن ــى  عل الحمــزة  فرقــة 

ــك  ــا. وكذل ــه لصالحه عــدة مناطــق وباعت

ــي  ــواء الســلطان ســليمان شــاه” ف فعــل “ل

ــة  إحــدى القــرى. وتؤكــد املصــادر الكردي

ــاالت املشــابهة  ــن الح ــد م ــه توجــد العدي أن

ــي املنطقــة. فبالنســبة لهــذه املجموعات  ف

املمارســات  هــذه  ــل  مث ــر  ب تعت املســلحة, 

ــة. كمــا أن الحكومــة  غنيمــة حــرب طبيعي

التركية تســمح أو تغض الطرف عن مثل 

ــع القــوات  ــي ســبيل من ــك املمارســات ف ل ت

ــة مــن االســتفادة مــن املوارد املالية  الكردي

ي عفرين  ي املنطقة. ومع ذلك, يرى أهال ف

ــة  ي ــل هــذه التصرفــات ليســت إال آل أن مث

ــال رحمــة تحــت  ــزاز املســلح والقمــع ب ت لالب

وصاية تركيا. * موقع الحل – 2019/1/11
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تنديداً باالحتالل الرتكي لعفرين... ندوة يف مبنى الربملان البلجيكي، ووقفة احتجاجية يف بروكسل
الذكــرى  ــول  حل قــرب  بمناســبة 

ــى  ــي عل ــى للعــدوان الترك الســنوية األول

ــود  ــي، وبجه ــون الثان ــي 20 كان ــن ف عفري

ــة  ــي الكردي ــة هيف ــن جمعي ي مشــتركة ب

ــة القانونيــة الكردية،  ــكا والهيئ ــي بلجي ف

ــان  البرمل ــى  بمبن قاعــٍة  ــي  ف قيمــت 
ُ
أ

ــة  ــى دعــوٍة مــن الكتل ــاًء عل ن ــي، ب البلجيك

ــي،  البلجيك الشــعب  ــة لحــزب  ي البرملان

 2019/1/16 ــخ  بتاري سياســية  ــدوة  ن

الحــزب  مــن  بكلمــٍة  افتتحــت   ،
ً
ــرا ظه

ــي  توثيق ــم  ل في عــرض  ــم  ث ــي،  البلجيك

ــة  ــن مــن إعــداد جمعي ــر عــن عفري قصي

ــن  ــوان )عفري ــي، وإلقــاء كلمــة بعن هيف

ــي  ــي( مــن املحام ــال الترك ــي ظــل االحت ف

حســين نعســو باســم الهيئة القانونية، 

ــل  وكلمــة أخــرى عــن )كردســتان( مــن قب

جمــو. مامــد  ــور  الدكت

ي كلمة نعسو:  وقد جاء ف

ــى  وعل عليكــم   
ً
ــا خافي يعــد  ــم  )ل

ــة  ــا الدول ــدام تركي ــرة اق حكومتكــم املوف

ومنظمــة  املتحــدة  االمــم  ــي  ف العضــو 

ــي /NATO / واملرشــحة  شــمال االطل�س

ــى  عل ــي  االورب االتحــاد  ــة  عضوي ــل  لني

ي  ــة مجــاورة وعضــوة ف ــاك ســيادة دول ه ت ان

ــا  ــك مــن خــال قيامه االمــم املتحــدة وذل

ــة  ــرر ضــد دول ــر مب بعمــل عســكري غي

ــا ملنطقــة  ه ــا واحتال ه ســوريا املجــاورة ل

ــة  الخصوصي ذات  الســورية  ــن  عفري

ــك  وذل  
ً
ــا تاريخي ــة  الكوردي ــة  والغالبي

ــاق االمــم  ــاك صــارخ وفاضــح مليث ه ت ــي ان ف

تأســيس  معاهــدة  ــاق  وميث املتحــدة 

وموادهــا  ــي  االطل�س شــمال  منظمــة 

ــاج  ب دي ــي  ف مــاورد  والســيما  ــة  ي القانون

ــدول  ال ــة  )رغب بخصــوص  ــا  ه مقدمت

ى  ي العيش بسام والسير عل االعضاء ف

ــة  ــة الفردي ــادئ الديمقراطيــة والحري مب

ي  واالمتثال للقانون(... وكذلك ما ورد ف

ى )منع  ــي نصــت عل ــا والت ه ــى من املــادة االول

الدول االعضاء من استخدام القوة بما 

ــاق  ــادىء ميث يتعــارض مــع نصــوص مب

ــزاع  االمــم املتحــدة ، بحيــث يتــم حــل اي ن

ــى القــوة  بطريقــة ســلمية دون اللجــوء ال

ــا  ــد(... ناهيكــم عــن مرافقــة تركي والتهدي

اســامية  عســكرية  ــل  لفصائ ــا  ه ب وجل

ــا  بقاي مــن  ــر  ب تعت ــة  ي ارهاب ــة  ي راديكال

بتشــددها  والنصــرة ومعروفــة  داعــش 

ي معظم قادتها  وتكفيرها لآلخرين والت

ــى قائمة االرهاب  ــن عل ــا مدرجي ه ي ل ومقات

ــن  ــة الكــورد الذي ــة محارب ــة بغي ي الدول

ــوا  ــوا ومــا زال ــم كان ه ان ــت التجــارب ب اثبت

وحكومــات  لشــعوب  ــاء  اوفي اصدقــاء 

كل  ــي  ف العســكرية  ــا  ه وقوات بلدانكــم 

أطلقــت  ــث  حي والعــراق...  ســوريا  مــن 

ــم  جرائ ــكاب  بارت ــا  ه ل ــان  العن ــا  تركي

بحــق  االنســانية،  ضــد  ــم  وجرائ حــرب 

ــن  ــي عفري ف الحجــر والشــجر والبشــر 

ــق...  ائ والوث ــة  األدل ــات  بمئ ــة  واملثبت

ــن  عفري ملنطقــة  ــا  تركي ــال  احت إن 

بالســلم  االخــال  ــي  ف يســاهم  ــة  اآلمن

ــى  ــواب عل ــح األب ــي، ويفت واألمــن العالم

ــة  وديني ــة  عرقي لصراعــات  ــا  ه مصراعي

ــدة،  ــدول عدي ــد ل ــي املنطقــة، قــد تمت ف

ــود املجتمــع  قــًوض جه ومــن شــأنها أن ُي

للصــراع  ي  ســلم حــل  إليجــاد  ــي  الدول

ي ســورية... جئنا ملتمســين...  الدموي ف

ــم  ــة بادك ــم حكوم ــن خــال حضراتك وم

املوقــر،  ــي  االورب االتحــاد  ــي  ف ــا  ه ي وممثل

ــي الحفــاظ  ا ف ــق مســؤولياته ومــن منطل

ــن بالتدخــل  ــى الســلم واألمــن الدوليي عل

ــاء  ه ــا إلن ــى تركي وممارســة الضغــط عل

ــن واالنســحاب  ــا ملنطقــة عفري ه احتال

ــا مــن فصائل املعارضة  ه ــا مــع مرتزقت ه من

الســورية...(.

تجمــع  ــوم  ي ال نفــس  ــرة  ظهي وبعــد 

ــي  ــي ف ــان البلجيك حشــٌد أمــام مقــّر البرمل

ــال  باالحت  
ً
ــددا من ــة،  احتجاجي وقفــة 

 
ً
ــا ب ومطال ــن،  عفري ملنطقــة  ــي  الترك

ــا. ه ــه من ــي ومرتزقت بخــروج الجيــش الترك

جبل الكورد أحد املواطن األصلية لكثري من األصناف الربية يف خطر!!! 

إحــدى  الكــورد  ــل  جب ــر  ب يعت

ــر مــن األشــجار  ي ــة لكث ي املواطــن األصل

والشجيرات واألعشاب البرية، وال زالت 

ــا  وقتن ــى  حت ــري  ب ال بشــكلها  موجــودة 

ــة  ــات البري ــى الحيوان هــذا. باإلضافــة إل

ــق  يطل ــث  حي ــة،  البيئ ــك  بتل الخاصــة 

ــى تجمــع  ــي« عل ــر »املجتمــع النبات ي تعب

ــات  والحيوان ــات  النبات ــك  ل ت كل  مــن 

ــي  ف الســنيين  آالف  ــذ  من املتكيفــة 

ــذي يحمــل  ــة محــددة، وال ظــروف مناخي

ــي حــال تعــرض  ــة تظهــر ف ــات مخزون مورث

ــات لظــروف قاســية،  ــات والحيوان النبات

ــرارة، أي  ــاع درجــات الح ــاف وارتف كالجف

ــك  ل ــات ت  ملورث
ً
ــي جــدا ــر مخــزون غن ب يعت

ــي حــال حــدوث  ــات ف ــات والحيوان النبات

ــة.  املناخي للظــروف  ــر  ي تغي أي 

ي منطقة  ي السائد ف املجتمع النبات

الســنديان  مجتمــع  ى  يســم ــن  عفري

يرافقــه  ــا،  ي البروت ــور  وصنب العــادي 

 مــن األشــجار ذي 
ً
مجموعــة مهمــة جــدا

ــي يســتخدم مــن  ت ــي وال املخــزون الوراث

ى اآلن كأصول نباتية  قبل املزارعين حت

ى رأسها شجرة  لألشجار املزروعة، وعل

ــوز  ل ــري وال ب ــري واألجــاص ال ب ــون ال الزيت

والزعرور)أصــل التفــاح(, البطــم كأصل 

ــخ،  ــري... ال ب ــي والكــرز ال ب للفســتق الحل

ــة،  ــات العطري ــر مــن النبات ي ــك لكث كذل

ــري.  ب ال والشــاي  ــري  ب ال ــر  الزعت ــل  مث

ــي  ــر ســهل العمــق املوطــن األصل ب ويعت

ــاف القمــح، وهــو القمــح  ألحــد أهــم أصن

ــي  ف ــه  برغل يســتخدم  ــذي  ال ــي،  العمق

ــة  بقي عــن  ــز  ويتمي املختلفــة،  ــب  الكب

ــاف  ــادة نســبة األلي ــاح بزي ــاف األقم أصن

أحــد  الكــورد  ــل  جب ــر  ب يعت كمــا  ــا,  ه في

ــات  ــر مــن النبات ي ــة لكث ي املواطــن األصل

ــان  ب والجل ــة  البيقي ــل  مث ــة  ي البقول

ــا  ه أصول ــب  وأغل والحمــص،  والعــدس 

ي جبل الكورد،  البرية ال زالت منتشرة ف

وأنتجت للبشرية أصناف مهمة تدخل 

ي غذاء البشر، مثل الحمص الكوردي  ف

ــرة  ي كب ــة  الحب الكــوردي، ذي  والعــدس 

. الحجــم 

ــر  ي الكب ــي  البيولوج ــوع  التن هــذا 

ــر آالف  ــن تشــكل عب ــي منطقــة عفري ف

ــي  الســنيين، وهــو يحمــل مخــزون وراث

تعــرض  إذا  إال  ــر  يظه ال  ــذي  ال ــر  ي كب

ــل  جب ــة  لبيئ ــرة  مغاي ــة  بيئي لظــروف 

تكمــن  ــا  هن ومــن  املتوســطية،  الكــورد 

ــن وضــرورة الحفــاظ  ــة عفري ــة بيئ أهمي

 . ــا ه ي عل

ــواد  امل ــت  أمن ــة  البري ــات  النبات إن 

ــاح  ــة للزراعــات املتنوعــة، ممــا أت ي االول

ــى مــن  ــة أرق ــى مرحل لإلنســان االنتقــال إل

ــخ . ــر التاري ــش عب أنمــاط العي

ــة  البري ــات  النبات ــر  ب تعت ــك  كذل

ي   لعلماء التحسين الوراث
ً
 مهما

ً
مصدرا

ــواع واألصنــاف،  ــر وتحســين األن ــي تطوي ف

ــة  البيئي ــرات  التغي مــع  ــى  لتتما�س

ــي  ــاج، وبالتال ت املســتمرة ولتحســين االن

اســتمرارية الجنــس البشــري مــن خــال 

ــه. غذائ مصــدر  اســتمرارية  ــن  تأمي

أهــم موقــع يحــوي مجموعــة أشــجار 

ــذي ال  ــل هــاوار ال ــة مهمــة، هــو جب بري

مــن األشــجار  ــر  ي يحــوي عــدد كب ــزال  ي

ــي،  الوراث للتحســين  املهمــة  ــة  البري

ــذي يتواجــد  ــري ال ب ــون ال ت ــا الزي وأهمه

ــة،   البري ــاف  مــن األصن العشــرات  ــه  من

ــف  لصن مشــروع  ــر  ب يعت ــف  صن وكل 

ــة االنتخــاب .  ي ــه عمل ــد إن تمــت في جدي

ــل  ــر مــن قب ي ــاك تشــديد كب  كان هن

ــي  ف  2011 عــام  ــل  قب الســورية  ــة  الدول

ــن،  ــي عفري ــات ف ــر الغاب ــة وتطوي حماي

التابعــة  الحــراج  مصلحــة  خــال  مــن 

ــب،  حل زراعــة  ــة  ملديري
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ــي  ت ــة ال ــق مخافرهــا الحراجي عــن طري

ــة،  ي ــي املناطــق الجبل ف ــت منتشــرة  كان

ــات  ي عمل ــط  تضب أن  واســتطاعت 

ي والحّد من االحتطاب،  التدهور البيئ

ــي تعرضــت  ت ــال ال ــة االحت ي إال أن عمل

ــدأ  ــا، والــذي ب ــا املنطقــة مــن قبــل تركي ه ل

ــى  ــون األول وانته ــي 20 كان بالعــدوان ف

ــن  ــخ 18 اذار م ــة بتاري بالســيطرة الكامل

ــة  ــات مرتزق ــة مجموع ــام 2018 ، برفق ع

ــي  ت ــا، ال ه مــن مجاهــدي القاعــدة وأخوات

ى تخريب هذا  عملت وال تزال تعمل عل

ــل الكــورد،  ــم لجب ــي امله املخــزون الوراث

ــق تحــت  ــة حرائ ــت مجموع ــث افتعل حي

مواقــع  ــي  ف ــة،  التركي القــوات  بصــر 

مختلفــة مهمــة مــن جبــل الكــورد، أســوأ 

ــل هــاوار,  ــت موقــع جب ــق طال ــك الحرائ تل

حــج  وموقــع  وشــديا،  سارســين  ــال  جب

ــب  ــى التحطي  إل
ً
ــره، إضافــة حســنا وغي

ــة  ــات الطبيعي املســتمّر ألشــجار الغاب

ــم املجرمــة  ه ــت أيادي واملرزوعــة، وتطاول

ــادرة  ن معمــرة  أشــجار  مجموعــة  ــى  ال

مــن  ــا  ه ب وأغل ــزارات،  امل حــول  منتشــرة 

ــي  ت ال ــي  والروم العــادي  الســنديان 

ــا /200/ ســنة . تتجــاوز أعمــار بعضه

ــي  الدول املجتمــع  ســكوت  إن   

وغــض  ــن  عفري منطقــة  ــال  احت عــن 

ــا بحــق  ه الطــرف عــن ممارســة مرتزقت

تجعــل  والحجــر،  والشــجر  البشــر 

مــن  ــر،  ي كب لخطــر   
ً
عرضــة املنطقــة 

ــك  لذل ــة،  والبيئي البشــرية  ــة  الناحي

ــي ومنظمــات حماة  ــد للمجتمــع الدول الب

وضــع  ــي  ف بدورهــا  ــام  القي مــن  ــة  البيئ

ــة  الغني ــن  عفري ــة  بيئ ــب  لتخري حــّدٍ 

ــن األشــجار  ــر م ــة لكثي باألصــول الوراثي

لشــجيرات.  وا

جبل الكورد ... تتمة

سمع صدى ندائهم
ُ
يف اآلفاق ي

ــد  ي ب ــي  زوج صــورة   
ً
رافعــة ــُت  كن

ي اليد األخرى،  ي الرضيع ف وأحمل طفل

ــي طفــاي  ــده، ويســير مع الــذي مــا رآه وال

ــا مــن  ن ل ــة عوائ ــادي بحماي ن اآلخــران، ون

ــب والســرقة  ه ن ال ــا مــن  ن التشــرد وبيوت

ــي  ــا، ف ن ــة مــدارس أطفال والدمــار وحماي

ــة قامشــلو،  ن ــي  مدي ف مســيرٍة حاشــدٍة 

ــكاد 
ُ
ــى واألصــدق، ال ت ــي األنق ــي لوحــة ه ف

للحظــٍة  والحــزن,  الدمــوع  مــن  ــو  تخل

ــي عندمــا الحــت  ــي وبؤ�س ات نســيُت معان

مدمــرٍة،  ــرٍة  مقب صــورة  ناظــرّي  أمــام 

تجــاوزت  قــد  بامــرأة  إذا  ــا  ه من ــُت  اقترب

العقــد الخامــس مــن عمرهــا تحمــل تلك 

ــي  ــد وصــورة شــاّب وســيم ف ي الصــورة ب

ســألتها  مقدمــات  دون  األخــرى،  يدهــا 

ــي بســؤاٍل  ن ــا، بكــت وقــد بادرت ه عــن حال

زوجــك؟  صــورة  أهــذه  كاألخــرى:  ــي  ه

نعــم,  ــي  برأ�س أومــأُت  ــه؟  أطفال وهــؤالء 

ــون  ت ــة الزي ن ــي بلهجــة مدي ن ــا تحدث ه إن

 بعيــوٍن دامعــٍة: 
ً
ــة ل ــدت قائ ّه ن والســام، وت

ــدي وهــذه صــورة  إّن هــذه الصــورة لوحي

ــي  ــال الترك ــي دمرهــا االحت ت مقابرهــم ال

ــه, وحيــد! وهــل يلتحــق الوحيــد  ومرتزقت

قامشــلو؟،  ــِت  وصل وكيــف  بالعســكر 

ــي بكلمــات  ــر, جاوبتن ســألتها دون تفكي

ــدي كان  ــي: ول ت ّي ن ــا ب ــرات، ي ــا العب تخنقه

ــه  ــت زوجت ــه طفــل، وكان ، كان ل
ً
متزوجــا

استشــهاده،  ــأ  ب ن ــا  وردن ــن  حي حامــل 

ــة مــن  ــج الهندســة امليكانيكي وهــو خري

ــب، وكان قــد حّضــر رســالة  جامعــة حل

ــه شــهادة املاجســتير،  الدكتــوراه بعــد نيل

ــم تســعفه هــذه األزمــة بنيلهــا، وعاهــد  ول

 
ً
نفسه بأال يبرح وطنه، وال يحمل ساحا

ــه  تعّرضــت مدينت قــط، ولكــن عندمــا 

لوحــدات  ــه  خدمات أســدى  للعــدوان، 

ــم  ول باملجــان،  ــرأة  وامل الشــعب  ــة  حماي

 ،
ً
 بســيطا

ً
ــا ب ــى رات ــى حت ــرض أن يتقا�س ي

ــات مــن  ــه ميســورة، وقــد ورث مئ ت فحال

طــف 
ُ
ــه، لقــد خ ــون عــن أبي أشــجار الزيت

ــه بعــد وشــايٍة  ت ــى قري ــي طريقــه إل وهــو ف

ــام  ــه بعــد أي ــى جثت ــا عل رخيصــة، وعثرن

ــا  ن ــا, مدينت ن ت ــي مفــرق قري مــن خطفــه ف

 
ً
ــا  اقتصادي

ً
 أو تطــورا

ً
مــا عرفــت اســتقرارا

ــة،  ل ــى مــدى عقــود طوي  عل
ً
ــا ي أو عمران

ــي هــذه الســنين, فمــا  بقــدر مــا شــاهدته ف

ــة،  ــة والتنمي ــك لحكومــة العدال راق ذل

ــق  ، بتصفي
ً
ــا ــا ركام ه ــت إال أن تحيل وأب

ــن وعــدوا  ــا الذي ن ــاء جلدت ن بعــٍض مــن أب

  P Y D ـــ  ال ــات  )عصاب مــن  بتحريرهــا 

ــم وتناســوا  ــى حــّد زعمه والوحــدات(، عل

ــي  ــٍة ف ــل بخيمــٍة كردي ــن تقب ــا ل أّن تركي

ــا صّرحــوا  ــة، كم ــارة اإلفريقي ــوب الق جن

ــو أّن هللا  , أو كمــا قــال بايديمــر: ل
ً
ــا قب

ــان أو  ــرد بإنشــاء كي ـ
ُ
ــب الك ــى ُيطال تعال

ــي،  ــي الفضــاء الخارج ــم ف نظــام خــاص به

ــة,  ــى املشــيئة اإللهي ــا عل العترضــت تركي

يصفقــون  ــا  ن أبنائ لبعــض  ــف  فكي

ــة  ــك ذرة وطني ــف ملــن يمتل ــا؟ وكي لتركي

أن يصّفق ملحتل وطنه؟ أّما عن وجودي 

ال  ــاة  الحي ــة  قافل ــا  ن ت أت عندمــا  ــا،  هن

ــي أرادت  املــوت كمــا ســّماها البعــض، فه

ي شغلتنا عما  الحياة، تلك القافلة الت

للقصــف  تعّرضــت  ــث  ــا، حي ن ل يجــري 

ــي، وبينمــا  ــي صبيحــة اليــوم الثان  وف
ً
ــا لي

ــاب،  ب ــع أخبارهــا، ُرّن جــرس ال نحــن نتاب

فتحُت الباب، إذا بفرهاد صديق ولدي 

ــام الدراســة، وهــو مــن قامشــلو،  مــن أي

 
ً
ــا ــمرُت فابتســم مقّب ّس ــي، ت  أمام

ٌ
واقــف

لُت رأسه  ي، قّب ي عن صحت يدي ويسألن

ي  ــت يســألن ــت، دخــل البي ــه وبكي ووجه

ــدي، لقــد استشــهد  ــا ول ي آٍه  مــا األمــر؟ 

ــى  ــل أســبوعين، فارتم أخــوك شــيرو قب

 ،هــذه الحــرب 
ً
ــا  منتحب

ً
ــا ــي باكي ــي حضن ف

ــة  ــاء وال تغطي ــاه، ال كهرب ــا أّم ــا ي فرقتن

ــت, كيــف استشــهد ونحــن قــد  ي وال انترن

ــا بعــدم الهجــرة وحمــل  ــا بعضن عاهدن

ــة،  ــه الحكاي الســاح, أجلســته وســردُت ل

ــل  فقّب ــي،  خج شــيرو  زوجــة  وحضــرْت 

ــا  ه ن ــو قــد أعل ــا، فه ه فرهــاد رأســها ويدي

ــي ســعت  ــام الجامعــة، وه ــه منــذ أي  ل
ً
ــا أخت

ــه الحاليــة  ــن زوجت ي ــي التقــارب بينــه وب ف

الجامعــة،  ــي  ف ــا  ه صديقت ــت  كان ــي  ت ال

ــي  ــى خج وعــن طريقــه تعــّرف شــيرو عل

ــى  ــاد وبك ــا، انتحــب فره ه برغــم عفرينيت

ــر صديقــه  ــزور قب ــى إال أن ي ، وأب
ً
ــرا ي كث

ــى  ــا إل ــك اللحظــة توّجهن ل ــي ت الشــهيد، ف

ي  ــرة النبــاء، وأخــذ يخاطبــه، هــا أنا ف مقب

ي، لقد قصمَت ظهري،  زيارتك يا حبيب

ــت، ســألته هــل  ــى البي ــد الرجــوع إل وعن

ــي  ــل ف ــوت، فابتســم، ب ــة امل ــي قافل ــَت ف كن

ي وجهه  قافلة الحياة يا أمي، ضحكُت ف

بعنفــوان،  فــرّد  ــي,  اإلرهاب ــا  ه أّي  :
ً
ــة ل قائ

ــم  ــا ســوى قل ه ــيء في ــي، ال �س هــذه حقيبت

ــا عاهــْدُت  ــة ومنشــفة، أن ــة وبيجام ورواي

ــي   أم
ً
ــا ، مه

ً
 أحمــل ســاحا

ّ
ــأال ــي ب صديق

ــي،  ــي زوجت ــه ل
ْ
وهــذا معمــول، قــد أعدت

ــات؛  ب ــاول املعل ن ــي ال أت ن ــم بأن ــي تعل فه

فخاطب ابن شــيرو بأن يأخذوا معمول 

ــم، وســأل عــن اســم الطفــل، قالــت  ه ت عّم

فرهــاد،  ــى  بك فرهــاد،  اســمه  ــي:  خج

ــا  وأن  ،
ً
ــة ل جمي  

ً
ابتســامة ــكاءه  ب ــل 

ّ
وتخل

ــة  ــر اســمه شــيرو، والطفل ي الكب ــدي  ول

ى تســميتها  اســمها آرين، وقد اتفقنا عل

ــل استشــهاده؛ وبعــد  ــاء الحمــل وقب ن أث

ــات  العصاب ــل  قب مــن  ــن  ــال عفري احت

ــا  ن ــا مــن مدينت ، خرجن
ً
ــا املدعومــة تركّي

ــٍة مكســورٍة، وكان فرهــاد  ــوٍب دامي بقل

ــث كان يســكن  ــج، حي ــي منب ــا ف بانتظارن

ــده،  ــه، وبعــد وفــاة وال ــة مــع أهل ــي بناي ف

ــه  والدت شــّقة  ــى  إل انتقــل  قــد  كان 

ــه  ــأن يســكن بيت ــرض ب ــم ي ــة، ول األرضي

ــح  ي مفات أعطــى  ــا  ن ي أت وعندمــا  أحــد، 

ــرّدد  ي  
ً
دائمــا فرهــاد  ــه,  وأّم ــه  ألخت ــه  بيت

هــذه  ــن؟  ي والدت ــه  ل ــي  مثل ومــن   :
ً
ــا قائ

ــر،  ــا أدعــو هللا القدي ــي وأن ــي، يابنت قصت

ــن،  ــاء عفري ن ــاه نحــن أب ن ــروا مــا رأي ــأال ت ب

ــى  ــدى القــوى العظم ــر ل
ّ
وأرجــو أن يتوف

 
ً
ــو مــرة ي، ول ــي واإلنســان الحامــل األخاق

هــذه  مــن  ــا  خرجن وإن  ــى  حت  ،
ً
واحــدة

ــن اآلن  الدّوامــة بأقــّل الخســائر، فعفري

ــى  ــي عرفناهــا، حت ت ــن ال ــت عفري ات مــا ب

ــا  ه ــا اآلن محّرمــة زيارت ــا ومياهه منتزهاته

والشــجر  الحجــر  ــاك  هن ــا,  ه أبنائ ــى  عل

ــر  ي ــاك اســتيطان وتغي مســتهدفون، هن

ــاك  ــا هن ــي. إّن جذورن ــي حقيق ديموغراف

ى  باد, عفرين تتعّرض إل
ُ
تنا ت قلع وهوّي

ُ
ت

ــم  ــت أمــام مــرأى العال جينوســايد مقي

ــأم  ت ل ي ــن  ل  
ٌ

ــازف ن جــرٌح  ــن  عفري الحــّر, 

ــّي أمــٌل أن تكــون املعطيــات  بســهولة, وكل

الفــرات مختلفــة  ــي شــرق  ف واملفــرزات 

 تذهــب 
ّ

ــن, وأال ــا عفري عــن واقــع حبيبتن

ــا مــن  ــى األقــل تحمين ــا ســدى وعل دماؤن

ــه الكلمــة  ــكّل مــا تحمل ٍة ب ــٍة بشــري كارث

ــا الســام،  ــا هن ه ــا وذوي ن ــى، ملدن مــن معن

. 
ً
ــدا ــود أب ولشــهدائنا املجــد والخل

د. بنكين حمزة
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أليس هذا عقاب مجاعي لشعب أعزل بأكمله؟

أيها األصدقاء...

عــن  أعــرب  أن  أود  ــدء،  ب ــادئ ذي  ب

ي(  ي لوكالة )ريا نوفوست شكري وامتنان

ــي ملخاطبتكــم... إلتاحــة الفرصــة ل

ي هذه املرة سأتكلم  ي ف الحقيقة أنن

ــي  ــي، أو كصحف ــر علم ليــس فقــط كخبي

ــل ككــردي، كــردي  ــي... ب ــل سيا�س ومحل

ــى هــذه األرض وهــذا الشــعب.  ــي إل ينتم

ــذ  ــرد من ـ
ُ
ــى أحــد أن الك  عل

ً
ــا ــس خافي ي فل

ــذ ترســيم  من )أي  عــام  ــة  مائ مــن  ــر  أكث

الحــدود السياســية للشــرق األوســط(، 

ــم.  ــم وحقوقه ه ت ــون مــن أجــل حري ل يقات

ــس مــن نتيجــة  ي ــى اآلن ل لكــن لألســف إل

ى اآلن  ا إل ًئ ــرد لم يكســبوا شــي ـ
ُ
مهمة. الك

ــرة. أقــول  ي ــات الكب ــي والوي ســوى املآ�س

فبصراحــة  كــردي،  ــي  ن ألن ــس  ي ل ــك،  ذل

 
ً
شــعبا ــث  الحدي ــخ  التاري ــي  ف أعــرف  ال 

ــرد مــن  ـ
ُ
الك آخــر تحمــل مثلمــا تحمــل 

ــاد.  واالضطه اإلذالل  مــن  ــب،  املصائ

ــرد مــا  ـ
ُ
 والك

ً
هــذا الوضــع مــا زال ســائدا

ــم  ــوا محرومــون مــن أبســط حقوقه زال

ــاذا   مل
ً
ــح واضحــا ــك يصب ــة. وبذل القومي

ــام  ت »أي ـــ  ب يســمونهم  ــن  ي الباحث بعــض 

املســلمين«.

ظاهــرة  عــن  ــر  ي الكث قــرأت  لقــد 

ــخ  تاري ودرســت  ــي،  القوم ــاد  االضطه

األخــرى،  األمــم  مــن  ــد  العدي ــر  ومصي

ــي حاربــت مــن أجــل حقوقها. ســمعت  الت

الكثير عن الظلم والفصل العنصري، 

ــي  ف العنصــري  ــز  ي التمي سياســة  عــن 

ــي، أن مــا  ــة. لكــن صدقون ــدان معين ل ب

ســوريا  ــي  ف األكــراد  نحــن  ــه  من ــا  ن ي عان

مــن  ــه  وعرفت ســمعته  مــا  كل  يتجــاوز 

ــوب  جن ــي  بنف�س زرت  لقــد  ــة.  ل األمث

مــن  ــردٍح  ل يســود  كان  ــث  حي ــا  أفريقي

ــأم  ــد، وشــاهدت ب ي ائ الزمــن نظــام اآلبارت

ـــ  ب ى  ــت تســم ــي معســكرات مــا كان أعين

ــت تضــم تجمعــات  ــي كان ت ــو« ال »الغيت

ــن مــن الســود. هــؤالء  ي ي للســكان األصل

ــه بعــد  ــم مــكان يعيشــون في ه كان لدي

اآلن  أجدادهــم!.  ــي  أرا�س مــن  ــم  ه نفي

ــى شــريط الحــدود  ــه عل ــي أن ــوا مع ل تخي

ــا بمســافة 350 كــم.  الســورية مــع تركي

الحكومــة  ســلبت  كــم   20-15 وعــرض 

ــن األكــراد  الســورية األرض مــن الفاحي

مــن  ــم  ه جلبت ــن  الذي للعــرب  ــا  ه ومنحت

ــد  أجــزاء أخــرى مــن ســوريا، وبالتحدي

تحــت  كان  إذا  الخاصــة:  الرقــة.  مــن 

ــد(،  نظــام الفصــل العنصــري )اآلبارتائي

مــن  طــردوا  قــد  ــن  ي ي األصل الســكان 

وضعــوا  ــم  ه لكن ــة،  ي األصل ــم  ه أراضي

ــم  ه يمكن بشــكل  أماكــن مخصصــة  ــي  ف

ــي العيــش، لكــن تحــت نظــام  االســتمرار ف

ي االشتراكي، أخذت  حزب البعث العرب

ــا  ه أصحاب وتركــت  األرض  الحكومــة 

القــدر. رحمــة  تحــت 

ي  الســكان اإلحصــاء  بحســب 

بشــكل  أجــري  ــذي  ال ي  اإلســتثنائ

ــم  ت  ،1962 عــام  ــي  ف لألكــراد  حصــري 

ــف شــخص مــن  ــر مــن 150 أل ــان أكث حرم

ــر  الجنســية الســورية. اآلن عددهــم أكث

مــن نصــف مليــون. لقــد ذكــرت الباحثــة 

ــي أجــرت  ت ــش، ال ــن الن ــة موري األمريكي

دراسة خاصة عن هذه املشكلة، ذكرت 

ــأن »األكــراد املحرومــون مــن الجنســية  ب

يمتلكــوا  أن  ــم  ه ل يمكــن  ال  الســورية 

يء...( بل  )األرض وال العقارات، وال أي �س

ــم  ه ــم تســجيل أطفال ه ــم يكــن بمقدرت ل

ــة  ل ــى البقــاء لي ــل حت ــى أســمائهم، ب عل

ــد نشــرت  ــاد. وق ــي الب ــدق ف ــي فن واحــدة ف

ــون  ــن يدفن ــوان: »الذي ــا تحــت عن ه بحث

ــاًء«! أحي

ــب املصــري الشــهير يوســف  والكات

ــن  ي ب قــارن  ــه  ندوات إحــدى  ــي  ف ــدان،  زي

ــث  حي والفلســطينيين،  األكــراد  وضــع 

ــأن  ــر مــن القناعــة واإلصــرار ب ي قــال بكث

ــم«  ــي »النعي الفلســطينيين يعيشــون ف

ــب  األغل ــى  عل ــم  وضعه األكــراد  بينمــا 

هــو »الجحيــم«، هــذا هــو الفــرق بينهمــا. 

ــى مــا تقــدم يمكــن القــول   عل
ً
اعتمــادا

ــز  ي ــه، أن وضــع التمي ــس في ب بشــكل ال ل

األكــراد  يعيشــه  ــذي  ال العنصــري 

ــم  العال ــي  ف ــل  املث ــه  ب يضــرب  ــح  أصب

ــى األوضــاع  أجمــع، ويســتخدم لإلشــارة إل

ــس  ي ــك، ل ــة وبالغــة الســوء. لذل ي الكارث

مســنة  امــرأة  أن  الصدفــة  ــل  قبي مــن 

ــي  ــي ف ــي تســعينيات مــن القــرن املا�س ف

ــت  ــي مــن البوســنة، كان ــر تلفزيون تقري

ــا،  ه ب ــا وقدرهــا وتعــدد مصائ تشــكو حظه

ــت تصــرخ وتقــول مندهشــة »لقــد  كان

ــا  أصبحن ــا  ن »أن كاألكــراد«؛  ــا  أصبحن

ــا  ن ــا... أن ي ــي هــذه الدن ــون ف أكــراد حقيقي

ــا«!!؟ أوروب أكــراد 

أيها األصدقاء...

ــا نناقــش اليــوم مســألة انســحاب  ن إن

ي الفــرات.  ــة مــن شــرق القــوات األمريكي

 أخرى ، يطرح السؤال حول مصير 
ً
مرة

الخطــوط  ــي  ف ــوا  حارب ــن  الذي األكــراد 

ــة للنضــال ضــد »داعــش«. ومــن  األمامي

الواضح أن السيناريو املتوقع ملصيرهم 

ــي  ف ــم  ه إلخوت جــرى  ــذي  ال نفســه  هــو 

ي  ــا بالكامــل ف ــن، حيــث دمــرت تركي عفري

ــة.  ــي املنطق ــاة ف  الحي
ً
ــا غضــون /58/ يوم

ــي،  الترك ــش  الجي ــرات  لتقدي وفقــا 

ــي  ــرة عســكرية ف  72 طائ
ً
ــا شــاركت أحيان

ــوا مــاذا  ل ــك، تخي قصــف واحــد!. إزاء ذل

ــرة مــن األرض أقــل  جــرى للبقعــة الصغي

ــا  ه أن ب ــي  تدع ــا  تركي كــم2؟؟!!  مــن 2000 

ــر مــن /4/ آالف شــخص. ومــن  ــت أكث قتل

ــم  ه ت ــي: هــل كل مــا قتل ــا ســؤال منطق هن

تركيا كانو مقاتلين ويحملون الساح؟ 

واملــدارس  الســكنية  ــي  املبان مــن  كــم 

ــة مــن  اي ه ن ــي ال واملستشــفيات دمــرت؟ وف

هو املسؤول عن كل هذا اللغط؟ تركيا 

ــي كــردي  ــا تحــارب حــزب سيا�س تقــول أنه

هــذا  ــس  ي أل أســألكم،  ولكــن،  واحــد؟ 

ــه؟ ــي لشــعب أعــزل بأكمل عقــاب جماع

ــب  مصائ ــل  تخي ــا  يمكنن ــا  هن مــن 

ي  شــرق ــة  املحتمل ــة  ي العمل وحجــم 

ــة مــن أن  ــاك مخــاوف جدي الفــرات. هن

ــن، سيســكنون  ــي عفري ــراك، كمــا ف األت

تركســتان  ويوغــور  والعــرب  التركمــان 

ــر  ي ــة لتغي ــازل الكردي ــي املن ــة( ف )الصيني

ــا. ه التركيبــة الســكانية للمنطقــة بأكمل

قــد  ــن  لعفري حــدث  مــا  أن  ــي،  برأي

 
ً
ــة ــط مقارن ــه قطــرة مــن املحي ــدو وكأن ب ي

ي شــرق الفرات. ولذلك  بما قد يحدث ف

ــي  ف ــي مســؤولية روســيا  ه مــا  نتســاءل 

مســؤولية  ســتكون  ومــاذا  ــن؟  عفري

ي الفــرات ؟ ــي شــرق ــات املتحــدة ف الوالي

أيها االصدقاء...

ــم  ل عــام   /100/ مــن  ــر  أكث ــذ  من

ــة  الجماعي ــادة  اإلب ــدات  تهدي تتوقــف 

ــة  بحــق الشــعب الكــردي. وفقــا التفاقي

ــي  األرا�س تقســيم  ــم  ت ســايكس-بيكو، 

ــوم بعــد  ي ــم ال ــن /4/ دول، ث ي ــة ب الكردي

هــذه  مــن  واحــٍد  جــزء  ــي  ف /100/عــام، 

ــن روســيا  حــاول كل م
ُ
ــة، ت األجــزاء األربع

مناطــق  تقســيم  املتحــدة  ــات  والوالي

أن  ــة  املذهل املفارقــات  ومــن  النفــوذ. 

ــن تســعيان  ي ــن العظيمت ي ــن القوت ي هات

ــا  ه ــى حــل األزمــة الســورية، كل بطريقت إل

تجــدان  ال  لألســف  لكنهمــا  الخاصــة، 

األكــراد. حــول  مشــتركة  لغــة 

كاهمــا  أن  مــن  الرغــم  ــى  وعل

ــكا(، إال  ــة )روســيا وأمري ي ــات فدرال كيان

ــق هــذا  انهمــا تبتعــدان عــن فكــرة تطبي

ــذان  تحب ــل ال  ب ــي ســوريا، ال  ف النظــام 

ــة(  ي الفدرال )كلمــة  ــوم  املفه هــذا  ذكــر 

ــان  ــا! الدولت ي ســوريا وتركي أمــام مســؤول

ــح األكــراد  ــان بجــد عــن طــرق من ال تبحث

عــن  يتغاضــون  ــل  ب ــة،  ي األول الحقــوق 

لحقــوق  ــة  ي الدول ــن  ي القوان ــاكات  ه ت ان

ــدان؟! ل الب هــذه  ــي  ف اإلنســان 

ــي »املكافئــة«  فلنتســاءل: هــل هــذه ه

ــم  ه كون لألكــراد  والروســية  ــة  األمريكي

ــة  ــى رأس الحمل ســاروا عل

د. رضوان باديني*
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هــو  هــذا  أم  اإلرهــاب؟  ضــد  ــة  العاملي

املتحــدة  ــات  والوالي روســيا  ــان  امتن

ــي  ــة ف ــآلالف مــن األرواح الشــابة الكردي ل

داعــش؟ ضــد  ــال  القت

 
ً
ــا ملزم ــي  نف�س أجــد  ــي  أن ــا  وهن

محــرر  كلمــات  ــى  عل االسترســال 

ي  األســبوعية الفرنســية )شــارب( شــارل

ــة  ضحي بنفســه  ــح  أصب ــذي  ال ــدو،  هب

 
ً
مقــاال نشــر  ــث  حي داعــش،  ــي  إرهاب

ــب: كت ــث  حي كــردي«.  ــا  »أن ــوان  بعن

 ، ال أعــرف كلمــة 
ً
ــا ــا لســت كردي »أن

ي  ــة ، ليــس بوســع واحــدة باللغــة الكردي

ــا  أن واحــد.  كــردي  ــف  مؤل أســم  ذكــر 

ــة...  ــة بالثقافــة الكردي ــى دراي لســت عل

ــي أصبحــت  ن أوه نعــم ! لقــد صــادف أن

ــي  ن ...!! آســف نســيت، أن
ً
ــا ــوم كردي ذات ي

ــوم  ي ــي كــردي. ال ن اآلن كــردي!!! نعــم أن

أتحــدث  ــة،  بالكردي أفكــر  كــردي،  ــا  أن

ــي  وأبك ــة،  بالكردي ــي  وأغن ــة،  بالكردي

املحاصــرون  األكــراد  إن  ــة...  بالكردي

ــم  ه أن ــل  ب  ّ...
ً
أكــرادا ــي، ليســوا  ان ــي كوب ف

تقــف  ــي  ت ال البشــرية  كل  ــون  يمثل

ــم  ه إن ــن.  ي الظامي ضــد  باملرصــاد 

ــات  العصاب مــن   
ً
جميعــا ــا  ن يحمون

ــي  ي إرهاب مــن  ــة،  الهمجي ــة  اإلجرامي

)داعــش(.  اإلســامية  ــة  الدول

ــوم  ي ال ــا  هن الكــردي  الشــعب 

ــا  ــأس والتشــاؤم عندن ــى الي ــي عل ليق�س

مناهضــة  درب  ــى  عل ــا  خطان ــت  ويثب

ــر! لقه ا

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

ــي  ف بالروســية  ــت  لقي
ُ
أ ــة  مداخل  *

ــاء  ب ــة أن ــا وكال ه ــدة مســتديرة« أقامت »مائ

ــخ 2018/12/24  ي« ، بتاري ــا نوفوســت »ري

ــي موســكو، وبمشــاركة: ف

ــد  ــس معه ي رئ ــي  ن بادي - د. رضــوان 

اإلعام والدراسات السياسية )أربيل(.

ــي  ف مســاعد  أســتاذ  درة،  ــال  إقب  -

مشــارك  وأســتاذ  السياســية  ــوم  العل

جامعــة  ــي  ف ــة  اإلقليمي الدراســات  ــي  ف

ــس  )موري للغــات  ــة  الحكومي موســكو 

.) ــز توري

ــر  ي كب تروتســيف،  كونســتانتين   -

االستشــراق  ــد  معه ــي  ف ــن  ي الباحث

الروســية. ــة  العلمي ــة  لألكاديمي

ــر  ي كب ــن،  جوبريغي ــه  أندري  -

ــة  ــد االستشــراق لألكاديمي أســاتذة معه

الروســية. ــة  العلمي

أليس هذا عقاب ... تتمة

تهجري قسري وتغيري دميوغرايف ممنهج يف عفرين

ــر  ــة تطهي ــذر عملي ــر وأق ــار أكب ــي إط ف

ــر مــن  ــة أكث ل ــي تشــهدها ســوريا طي عرق

ــة  ي األهل الحــرب  مــن  ســنوات  ــي  ثمان

ــي تشــهدها البــاد، أقــدم تحالــف مــن  الت

ــة  ــة واالســامية التركي الفاشــية القومي

ــة  القومي الحركــة  حــزب  ــي  ف ــل  املتمث

  AKP ــة ــة والتنمي MHP وحــزب العدال

ــب  طي رجــب  ــي  الترك ــس  ي الرئ ــادة  بقي

شــن  ــى  عل  ،2018/1/20 ــي  ف أردوغــان، 

الكــردي  الشــعب  ــة ضــد  حــرب وجودي

ــة مجــاورة »ســوريا«، اســتهدف  ــي دول ف

ــي  التاريخ الوجــود  اســتئصال  ــا  ه خال

ــن، والقضــاء  ــي منطقــة عفري ــرد ف ـ
ُ
للك

ــي،  ــي حكــم ذات ــم ف ه ــة ل ــى أول تجرب عل

رغــم  للمنطقــة،  ــه  إدارت حســن  ــت  ب أث

ــات. والتحدي املنغصــات  مــن  ــر  ي الكث

ــا  ه معركت ــي  ف ــا  تركي واســتخدمت 

ــا جماعــة  ه ــم ل ه مرتزقــة ســوريين جندت

تحــت  ســوريا  ــي  ف املســلمين  االخــوان 

الســوري«،  ــي  الوطن ــش  الجي ى«  مســم

ـ »غصن  ي سياق عملية سميت ب وذلك ف

فــذت تحــت يافطــة 
ُ
ــي ن ت ــون«، وال ت الزي

ــذي  ــي« ال ــي الترك ــة »األمــن القوم حماي

ــم،  ه ي ــرد عــن بكــرة أب ـ
ُ
ــادة الك ــر إب يمــّر عب

ــد  بعي ا  ممارســاته ــك  ذل ــى  عل ــت  أثبت

ــم  ــل زعي ــال املنطقــة مــن قب إعــان احت

ــي أردوغــان،  االخــوان املســلمين العالم

ــي  واقليم ــي  محل تغــاض  أو  ــول  وبقب

ــي، أســفرت عــن تشــريد نحــو 350  ودول

ــف مواطــن كــردي، دون اهتمــاٍم كاٍف  أل

ــة  ي مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات الدول

ــم. ه بحال واإلنســانية 

 ووفق تفاهمات 
ً
يء معدا كان كل �س

ــن  ي ي واإليران ــروس  ال ــن  ي ب واضحــة 

ــن  عفري ســقوط  ــا  ت ــث  حي ــراك،  واألت

بعشــرات  ــة  محمل قوافــل  ــر 
ُ
قاط

َ
ت

ــا، مــن  ه ي  إل
ً
ــن قســرا هجري

ُ
اآلالف مــن امل

بعدهمــا  ومــن  ــف دمشــق وحمــص،  ري

ــه  وتوجي املصالحــات،  مناطــق  مــن 

 دون 
ً
ــن حصــرا ــى عفري ــك القوافــل إل ل ت

ي عفرين  غيرها، ما يؤكد أن تهجير أهال

ــم  ه واســتجاب عشــرات اآلالف وتوطين

ــم وفــق خطــة مدروســة.   ت ــن ي ــي عفري ف

أرضــه  ــى  عل البقــاء  ــر  آث مــن  أمــا 

والخطــف  واالعتقــال  ــل  القت رغــم 

ــق  والتضيي ــات  واالهان واالغتصــاب 

ــب  ــات منظمــة، مــن ســلب ونه ــر عملي عب

ــل،  وتجوي ــش  وتعفي وتشــليح  وســرقة 

ــن أرزاق  ــة، م ــي املنطق ــيء ف ــت كل �س طال

ــر  ــب تدمي ــى جان ــي، إل ــكات األهال ل وممت

ــة،  ــم وهوي ــار ومعال ــن آث ــة م ــة املنطق بني

ــة  التاريخي الذاكــرة  ضــرب  ــدف  به

وســكانها،  للمنطقــة  ــة  واملجتمعي

نســيجهم.     ــد  وتبدي

ــة  كيفي وحــول  الســياق،  ــي  ف  

ــن  ــرد املتبقي ـ
ُ
ــص مــن الســكان الك التخل

ــب  ــا، طل ه ي ــن ال ــي املنطقــة أو العائدي ف

ــوا  تمكن ــن  الذي الســوريين  املرتزقــة 

ــة  ــون« التركي ت ــة »غصــن الزي ي ــر عمل إث

ــدات ومــدن  ل ــب قــرى وب ــال أغل مــن احت

ــع  بتجمي ــام  القي ــن،  عفري منطقــة 

ــي  ف بقــوا  ــن  الذي ــن  ــي عفري أهال ــع  جمي

ــة،  ــي بقعــة معين املنطقــة، وحصرهــم ف

ــا بالتشــاور مــع املســؤولين  ه ــم تحددي ت ي

ي(،  ي )معسكر اعتقال جماع األتراك،  ف

ــم،  ه ي عل والســيطرة  ــم  ضبطه ليســهل 

ا مــن  ــي اســتقيته ت ــي ال وحســب معلومات

ــى احتــكاك مــع امليليشــيات  أشــخاص عل

ــراح جــاء بعــد  ــإن هــذا االقت اإلســامية، ف

وحــدات  ــا  ه نفذت عســكرية  ــات  ي عمل

ـــ  ــي إطــار مــا تســميه ب ــة الشــعب ف حماي

ــة مــن مقاومــة العصــر«  ي ــة الثان »املرحل

ي  مســلح تســتهدف  ــت  كان ــي  ت وال

مــن  متفرقــة  مناطــق  ــي  ف امليليشــيات 

ــة كان  ــرات التركي ــن. إال أن املخاب عفري

ــم طــرد كل الســكان ولكــن  ت ــا أن ي ه رأي

يســتند  محــدد،  برنامــج  ووفــق  ــطء  ب ب

ــم  ه ي ــق عل ــى »التضيي ــي إل بشــكل أسا�س

ــات  ي ــر االعتقــاالت العشــوائية وعمل عب

ــي  األهال ــوب  جي إلفــراغ  الخطــف، 

للفــرار  ــم  دفعه ــي  وبالتال وإفقارهــم، 

املنطقــة«. خــارج 

ــال  االحت أنشــأ  الســبب،  ــذا  ه ول

ــة  ي وآل  
ً
اســتخباراتيا  

ً
مركــزا ــي  الترك

هــذا  ــى  عل العمــل  ــة  لكيفي منظمــة 

ــي  ــى املســتويات ف البرنامــج املعــّد مــن أعل

ــا  ه وحليفت ــة  والتنمي ــة  العدال حكومــة 

املســلمين. االخــوان  ــات  عصاب مــن 

آلية وأســاليب طرد الســكان تعتمد 

ــات مشــكلة  ي ــات غرفــة عمل ه ــى توجي عل

وبعــض  واملرتزقــة  ــي  الترك ــت  املي مــن 

ــن. ي ي املحل العمــاء 

قاعــدة  ــى  عل ــة  ي اآلل ــك  ل ت وتســتند 

ــي عــن ســكان  ــا امليــت الترك ــات جمعه بيان

ــة،  املاضي الســنوات  ــة  ل طي املنطقــة 

ــر  عب ــك  وكذل ــا،  ه عمائ خــال  مــن 

داخــل  ــى  إل تســللت  ــة  خيري ــات  جمعي

ــوت وجمعــت املعلومــات الدقيقــة  البي

ــات  التوجه ــث  حي مــن  ــات،  العائ عــن 

ــي وغيرهــا،  السياســية والوضــع املعي�س

ــم  ت ي ــات  بيان ــك  وكذل

محمد بلو
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التدخل العسكري الرتكي يف منطقة عفرين السورية احتالل دامغ

ــر االعتقــاالت ومنــح بطاقــات  ــا عب جمعه

شــخصية. ــف  تعري

ــي  الديموغراف ــر  ي التغي ــة  ي عمل

منظمــة،  ــرة  ي بوت مســتمرة  ــت  زال ال 

ــر مــن  ــر أكث ــي تهجي ــر ف ونجحــت لحــد كبي

ــة  ــن للمنطق ــن العائدي  م
ً
ــا خمســين ألف

ــر  ــى بقــاء أكث  عل
ً
ــال، عــاوة بعــد االحت

ــزوح- ن ال مناطــق  ــي  ف ــف  أل  125 مــن 

ــاء  ن أث تهجيرهــم  جــرى  ــب،  حل شــمال 

ي  الحــرب، مــن خــال القصــف العشــوائ

ــك  ــدات، وكذل واســتهداف القــرى والبل

اتصــاالت  مــن  ــة  التحتي ــى  البن ــر  تدمي

ــاء  والكهرب ــاه  املي ومؤسســات  وطــرق 

ي ومرافــق طبيــة وأبنيــة ســكنية.  ومشــاف

ــاء  ن أث ــر  التهجي ــة  ي عمل عــن  أمــا 

إذ  ــي،  تدريج بشــكل  فجــرت  الحــرب، 

ــة  ــي اســتهدف القــرى الحدودي ف ــدأت  ب

ــي أصبحــت خــط مواجهــات، لتنتقــل  الت

ــع  ــم تجمي ــة، ومــن ث ي ــة الثان ــى املرحل إل

دفعــة  ــم  ودفعه ــة،  ن املدي ــي  ف الســكان 

ــر شــن  ــى خــارج املنطقــة، عب واحــدة إل

الصــوت  جــدار  ــح  وفت ــة  جوي غــارات 

ــي  ــران الحرب فــوق املدينــة مــن قبــل الطي

ــل  قب مــا  ــرة،  األخي ــام  األي ــي  ف ــي  الترك

. ــة  ن املدي ســقوط 

 املرصــد 
ً
ــه أيضــا ي وهــذا مــا ذهــب ال

السوري لحقوق االنسان، حيث وقف 

ــج  ــر املمنه ــى موضــوع التهجي  عل
ً
مطــوال

ــن مــن  ــة عفري ن ــذي طــال ســكان مدي ال

ــة  األغلبي يشــكلون  ــن  الذي ــرد،  ـ
ُ
الك

بعــد  ــك  وذل  ،%98 بنســبة  الســاحقة 

ــال   مــن االحت
ً
ــي نحــو 41 اســبوعا م�س

ــه  ل التابعــة  وامليليشــيات  ــي  الترك

. للمنطقــة

، مــا 
ً
وأكــد املرصــد الســوري أيضــا

ــي تقرير  ــي هــذا املقــال، وذلــك  ف ــاه ف أوردن

ــد  ــي األول مــن العــام الجدي ــه، صــدر ف ل

 عــن مصــادره » 
ً
ــه نقــا 2019، وأفــاد في

ــة “غصــن  ي ــي عمل ــة ف ــل عامل إن فصائ

ــى  ــد الســيطرة عل ــت بع ــون” تحدث الزيت

ى السلطات التركية مطالبة  عفرين، إل

ــن  عفري ــة  ن مدي ســكان  بطــرد  إياهــا 

ــا، واســتباحة  ه ــا بشــكل كامــل من وريفه

ــم  وأرزاقه ــم  ه وممتلكات ــم  ه أموال

ــا  ه ات ومحتوي ــم  ه ومنازل ــم  ومزارعه

ــل  قوب ــذي  ال األمــر  كامــل،  بشــكل 

ــة،  ــل الســلطات التركي بالرفــض مــن قب

ــدف  ــا أرادت اله ــي أكــدت املصــادر أنه الت

الطريقــة،  عارضــت  ــا  ه أن إال  ــه،  ذات

ــذا القــرار،  ه ــة ب ب ــات املطال ــة للجه ل قائ

ــم،  ه ي ــي عل ــه ســيؤلب املجتمــع الدول أن ب

ــح  لصال للتدخــل  ــه  كل ــم  العال ويدفــع 

وأصــدرت  الكــرد،  املنطقــة  ســكان 

ي  ــه ســيأت ــث، وأن ــا بضــرورة التري أوامره

ــب ســكان املنطقــة الخــروج  ــوم ويطل ي

ــل  ــا، وســيدفعون األمــوال للفصائ ه من

ــم  ــم ومزارعه ه ــة الخــروج مــن منازل بغي

ــا، وهــذا مــا حــدث بشــكل بطــيء،  وتركه

ــي  ــة ف حيــث فــرت مئــات العائــات املتبقي

ــاكات  ه ت ــن، نتيجــة لتصاعــد االن عفري

ــداء  واعت وضــرب  مــن خطــف  ــم  بحقه

ــى  عل ــداء  واعت ــاوات  وإت ــب وســرقة  ونه

ــاث«. واإلن النســاء 

مــا  ولعــل  ــف،  الخل ــى  إل وبالعــودة 

ــت  ــر، هــو توقي ــي التهجي ــر ف ســاهم أكث

ــه القــوات  ــذي أعلنت قــرار االنســحاب ال

ــن قبيل  العســكرية املدافعــة عــن عفري

ــن  عفري ــة  ن مدي ســقوط  مــن  ــن  يومي

ــي وامليليشــيات  ــال الترك ــد االحت ــى ي عل

ــه، وكان توقيتــه، بعــد أخطــاء  املرافقــة ل

قــرار  يكــن  ــم  ل ــه  أن ب ــي  يوح وقعــت، 

، وينم عن تخبط مركز القرار 
ً
مدروسا

ــة الشــعب. ــي وحــدات حماي العســكري ف

قــرار  العســكرية  القــوات  ــررت  وب

ــر  ــى عــدم تدمي ــا عل االنســحاب بحرصه

القــرار  ــن كان  ــي حي ف ــن،  ــة عفري ن مدي

 واملعلن هو خوض حرب 
ً
املتخذ ســابقا

شوارع وسط مدينة تأوي مئات اآلالف 

ــا مــن  ه ي ــن إل ــة والنازحي ــن ســكان املدين م

ــن  ي ي ــف، وهــذا مــا كان يضــع املدن الري

ــر وأشــبه بقــدٍر توقــد  ي تحــت ضغــط كب

ــران. ي ن ــه ال تحت

الشــريط  كامــل  كان  ــا  ه حين

 
ً
واقعــا ــر  األخي األســبوع  ــي  ف الحــدودي 

ى ستة مراكز   إل
ً
تحت االحتال، إضافة

ــا/ ات ــي مــن أصــل ســبعة عــدا موب نواح

تشــهد  ــات  ه الجب ــت  وكان ــي،  معبطل

ــة  الجه ــي  ف وخاصــة  ســريعة  ــارات  ي انه

ــة  الشــرقية، حيــث كانــت القــوات الغازي

ــة مــن مركــز املدينــة بمســافة  ــى مقرب عل

فقــط.  كــم/   3/

القــوات  تســتطع  ــم  ل األســف،  مــع 

القــوى  وال  املنطقــة  عــن  املدافعــة 

السياسية الفاعلة إيجاد مخرٍج ما مع 

 
ً
ــرا ي ــة، كان ســيخفف كث ي القــوى الدول

ــن. ي ي ــى املدن مــن املخاطــر واألضــرار عل

 توقيت االنسحاب املتأخر وشكله 

خــروج  مســألة  ــي  ف  
ً
ا ســلبي  

ً
دورا لعــب 

ــث  حي املجــاورة،  املناطــق  ــى  إل ــي  األهال

والقصــص  ــي  واملآ�س ــى  الفو�س ســاد 

ــى  إل ــن  الفاري ــن  ي ي املدن ــن  ي ب ــة  املحزن

ــل  جب ــق  طري ــى  عل ــول،  مجه ــر  مصي

األحــام.

ــب  ــي ترتي ــا ف ى م ــاك مســع ــو كان هن ل

ــة  حماي لوحــدات  مــدروس  انســحاب 

الشعب من املنطقة، ملا اضطر األلوف 

خرجــوا  ــن  الذي ــزوح،  ن ل ل ــاس  ن ال مــن 

التشــرد  مــرارة  وذاقــوا  املنطقــة  مــن 

ــم  ــل والزهــراء والشــهباء، ومــن ث ب ــي ن ف

ــب  واملصائ ــات  الوي وتجرعــوا  عــادوا 

ــا  ه ــة، ومــا رافقت ــى طــرق العــودة املؤمل عل

ــام.  أو باأللغ
ً
ــردا  أو ب

ً
ــا حــاالت مــوٍت جوع

ــر  ي التغي ــة  ي عمل تتواصــل 

ــاكات  ه ت ــار االن ــى ســعير ن ــي عل الديمغراف

ــاألرض  ب  
ً
متمســكا ــي  بق مــن  بحــق 

ــزال دروب العــودة  ــون، فيمــا ال ت ت والزي

ــن   أمــام مهجــري املنطقــة الذي
ً
مغلقــة

ــي  ف ــاة  واملعان التشــرد  مــرارة  ــون  يعان

وغيرهــا،  الشــهباء  ــدات  ل وب مخيمــات 

االنســانية  املنظمــات  صمــت  أمــام 

ي املتخاذل. والحقوقية واملجتمع الدول

تهجير قسري ... تتمة

السياســية  األطــراف  ــت  كان إذا 

ــي تســمية  ــف ف ــي ســوريا تختل ــة ف الكردي

ــى منطقــة  ــي إل التدخــل العســكري الترك

يحــاول  البعــض  كان  وإذا  ــن،  عفري

بمــا  ــه بشــكل أو بآخــر،  ــل صورت تجمي

ــون  ــم، إال أن القان ه يتناســب مــع اجندات

ــرات،  التبري ــك  ل ت كل  يدحــض  ــي  الدول

 عــن 
ً
ــدا ــال دامــغ، بعي ــه احت أن ويوضــح ب

ــث: حي والتفســير،  ــل  التأوي

الئحــة  مــن   /42/ ــادة  امل نصــت 

ــر  ب ــي )تعت ل ــى مــا ي الهــاي لعــام 1907 عل

ــن تكــون تحــت  ــة حي ل ــة محت أرض الدول

وال  العــدو.  ــش  لجي ــة  ي الفعل الســلطة 

ــي  ت ــي ال ــال ســوى األرا�س يشــمل االحت

ــا هــذه الســلطة  ه يمكــن أن تمــارس في

ــا(. قيامه بعــد 

ــة املشــتركة مــن  ي ــادة الثان وتنــص امل

 1949 لعــام  ــع  األرب ــف  جني ــات  اتفاقي

ــى  ــات تســري عل ــى أن هــذه االتفاقي عل

ــات  ي ــاء عمل ن ــا أث ه ــم احتال ت أي أرض ي

ــي  ف  
ً
أيضــا تســري  كمــا  ــة.  ي دول ــة  ي عدائ

ــال  ــا احت ه في ــي ال يواجــه  ت ال الحــاالت 

ــة مــا أي مقاومــة مســلحة. أرض دول

ــن  معي ــال  احت أي  شــرعية  نظــم  ُي

ميثاق األمم املتحدة والقانون املعروف 

ــن  باســم قانــون مســوغات الحــرب، فحي

مســتوى  ــى  إل الواقــع  ــي  ف ــة  حال ــى  ترتق

ــال  االحت ــون  قان ــح  يصب ــال،  االحت

ــال  ــر االحت ب ــق ســواء اعت واجــب التطبي

 أم ال.
ً
شــرعيا

ــي هــذا املجــال، إن حظــي  وال فــرق ف

األمــن  ــس  مجل بموافقــة  ــال  االحت

ــي الواقــع  ي ف ومــا هــو هدفــه أو هــل ســم

«، أو »إدارة« أو 
ً
ــرا « أو »تحري

ً
»اجتياحــا

ــال  االحت ــون  قان كان  ــا  ومل ــاال«.  »احت

ــارات  باعتب األســاس  ــي  ف  
ً
مدفوعــا

األرض  ــى  عل ــق  الحقائ فــإن  إنســانية، 

ي تحدد طريقة تطبيقه. ي الت وحدها ه

ملنطقــة  ــا  تركي ــال  احت نتيجــة 

ي  عفرين السورية، فإن الواقع االنسان

ــوم,   بعــد ي
ً
ــا ، يتفاقــٍم  يوم

ً
ــزداد ســوءا ي

ــي ســاعة  ــوٌم أو تم�س ــي ي ــكاد ال يم�س وي

ــن  عفري ــي  أهال ويكــون  إال  لحظــة  أو 

ــا  ه ــدة يرتكب ــاك أو جريمــٍة جدي ه ت أمــام ان

ــة  ــل الجهادي ــال والفصائ ــش االحت جي

ــه  ترتكب فمــا  ــه.  ل التابعــة  املســلحة 

ي عفرين  حة ف
ّ
الفصائل املرتزقة  املســل

ــة  ــال التركّي ــة االحت تحــت إشــراف دول

ودعــم  ــا  ه من ــه  وبتوجي

المحامي علي حبو
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ــا،  ه ــا مــن قبل ه ــر محــدوٍد ل مباشــٍر وغي

ــٍب وســرقة  ه ــٍل وســلٍب ون مــن أعمــال قت

ــداءاٍت  واعت قســرية  واختطافــات 

قســري  ــٍر  وتهجي ــب  وتعذي جســدية 

ى دورهم  للسكان املدنيين واستياء عل

ــا،  ه في ــر  الغي ــن  وتوطي ــم  ه وممتلكات

ــم  ــا ملســتوى جرائ ه ــر من ي ــي الكث ــى ف ترق

ــم ضــد  ــة وجرائ ــادة الجماعي حــرب وإب

مــواد  ــن  ومضامي ــر  ي بمعاي اإلنســانية، 

ســيما  ال  ي،  اإلنســان ــي  الدول ــون  القان

 )1949( األربعــة  جنيــف  ــات  اتفاقي

 ،)1977( ــن  امللحقي ــا  ه ي وبروتوكول

للمحكمــة  ــي  األسا�س رومــا  ونظــام 

ــي  ــة )1998(، واتفاقيت ي ــة الدول ي الجنائ

ــة  واالتفاقي  ،)1907-1899( الهــاي 

ــع األشــخاص مــن  ــة جمي ــة لحماي الدولي

االختفاء القســري، وغيرها من العهود 

ــة  ــات الحقــوق العاملي ــق وإعان ي واملواث

ى لصــون قدســّية اإلنســان و  ــي تســع الت

ــه. كرامت

ٍي  ــاك  ســع ــك، هن ــى ذل باإلضافــة إل

ــا  ــر مــن قبــل تركي ــٍم وخطي
ّ
ممنهــٍج ومنظ

ــى  ــا، إل ه ــة ل ي ــل املســلحة املوال والفصائ

ــي ملكــّون أو جماعــة  ــي أو جزئ
ّ
ــر كل تدمي

املكــون  وهــو  أال  ــي،  قوم أســاس  ــى  عل

والوســائل،  الســبل  ى  وبشــت الكــردي، 

ــة  القومي ــة  الخصوصي ــر  ي تغي ــدف  به

ــر  ب ــي تعت ت ــن )كــرداغ(، ال ملنطقــة عفري

ــة،  التاريخي كردســتان  مــن   
ً
جــزءا

 
ً
ــرا ــر تطهي ب ــث أن هــذه الجريمــة تعت حي

ــي  ــف املعتمــدة  ف  حســب التعاري
ً
ــا عرقي

العــام: ــي  الدول ــون  القان

املتعمــد  ــص  للتخل )مخطــط   -

ألشــخاص  ــن،  معي ــم  ي إقل ســكان  مــن 

ــك  وذل ــة،  معين ــة  مــن مجموعــة عرقي

ــف(.  التخوي أو  القــوة  باســتخدام 

ــي:  العرق ــر  التطهي ــه أي  ان يعــرف   -

املغــادرة  ــى  عل ــاس  ن ال ــار  إجب )هــو 

هــذه  ــق  لتحقي تســتخدم  بوســائل 

ــن  ي ب تتفــاوت  ــي  ت وال ــة   ي ائ نه ال ــة  الغاي

ــة(.  ي القانون وشــبه  ــة  ي القانون

ــى  ــي عل ــر العرق - قــد يعــرف التطهي

ــة  ــن اإلجــراءات القانوني ــه: )سلســلة م أن

ــا إفــراغ  ه ــة، الهــدف من ي ــر قانون أو الغي

ــح  ــة لصال ــة معين ــن مــن فئ ــم معي ي إقل

ــة أخــرى(. ــم آخــر وفئ ي إقل

ــة  ي الدول التعريفــات  أهــم  هــذه 

. ــح للمصطل

املرتزقــة  ــه مجموعــات  ب تقــوم  مــا 

بدعم ومســاندة الحكومة التركية، من 

ــاالت املنظمــة  ــل الفــردي  واالغتي القت

ــب، ســواء كان بفعــل الســلطة  والتعذي

ــون  ــا أو خــارج إطــار القان ه ــال من أو بإغف

واالعتقــال التعســفي واالحتجــاز خــارج 

نطــاق القضــاء، واالغتصــاب و حصــار 

ــل  ــر والترحي ــن والتهجي ي ي الســكان املدن

ــن  ي ي املدن للســكان  والطــرد  واالبعــاد 

ــق ظــروف توفــر  بشــكل قســري أو خل

العســكرية  والهجمــات  ــة،  الغاي هــذه 

ــدات بشــن هجمــات  املتعمــدة أو التهدي

ــة،  ي املدن املناطــق  و  ــن  ي ي املدن ــى  عل

عــّد 
ُ
ت ــكات،  ل للممت املتعمــد  ــر  والتدمي

ــر  ــي، وفــق تقري ــر العرق ــم التطهي جرائ

ــه  في ــاول  ن ت ــذي   ال األمــن   ــس  مجل

ــم  األزمــة اليوغســافية عــام 1992. وت

ــة عناصــر لضبــط املفهــوم،  ــد ثاث تحدي

للمجموعــة  ــة  اإلثني ــة  الهوي ــي:  وه

املســتهدفة، والترحيــل القســري، وضــم 

عمــل  ــاك  وهن ــة.  التاريخي ــي  األرا�س

ي واسع  منظم إلحداث تغيير ديموغراف

ــل  ــب عوائ ــر اســتقطاب وجل النطــاق عب

ــن مناطــق ســورية  ــن م ــى عفري ــة إل ي عرب

مســاكن  ضمــن  ــم  ه وتوطين أخــرى 

ــن، بعــد طردهــم  ي ــكات العفريني ل وممت

منها وإغاق املنافذ واملعابر والحواجز 

أمام من نزحوا جّراء األعمال القتالية، 

و  قراهــم  ــى  إل العــودة  مــن  ــم  ومنعه

ــات  ي عمل ــك  ذل ــى  إل أضــف  ــم.  ه بلدات

االختطاف القسري ملئاٍت من املدنيين 

ــة، دون  ــات مجهول ــى جه واقتيادهــم إل

 ،
ً
ــم عــن مصيرهــم شــيئا ه ي ــم أهال أن يعل

ــر مــن  ب ــر القســري يعت ــث أن التهجي حي

ــي،  ــر الديموغراف ي وســائل وطــرق التغي

ي:  ــي اإلنســان ــون الدول كمــا يعّرفــه القان

ــي  القانون ــر  وغي القســري  )اإلخــاء 

مــن  والســكان  األفــراد  مــن  ملجموعــة 

وهــذه   ــا(،  ه ي عل يقيمــون  ــي  ت ال األرض 

ــر  بالتطهي مرتبطــة  املمارســات  

أو  حكومــات  ــا  ه ب تقــوم  وإجــراءات 

ــة تجــاه مجموعــة  مجموعــات متعصب

ــا ضــد  ــة، وأحيان ــة معين ــة أو ديني عرقي

ــدف إخــاء أراٍض  ــدة به مجموعــات عدي

ــة،  ــة معين ــة أو فئ ل ــة بدي ــة لنخب معين

ــواد )2(، )7(، )8( مــن نظــام  ــر امل ب وتعت

القســري  ــر  التهجي ــي،  األسا�س رومــا 

ــادة )49( مــن  جريمــة حــرب، ووفــق امل

ــي  ــع، املؤرخــة ف ــف األرب ــات جني اتفاقي

والبروتوكــوالن   ،1949 أغســطس   12

ــم حــرب  ــا لعــام 1977، جرائ امللحقــان به

ــر  التهجي ــات  ي عمل وتشــكل  دامغــة. 

ــة  “التفاقي  
ً
فاضحــا ا 

ً
ــاك ه ت ان القســري 

ــي  ت ال ــة  الجماعي ــادة  اإلب جريمــة  ــع  من

ــى   ــؤدي إل ــا  عــام 1948 أن) كل مــا ي ه أقرت

لجماعــة  ــي  الجزئ أو  ــي  الكل ــر  التدمي

ــة،  ني ــة أو دي ــة أو عنصري ــة أو إثني قومي

ــة(. جماعي ــادة  إب ــة  بمنزل

بموجــب  ــم  جرائ ــاك  هن ــي  وبالتال

ــادة  االب ــة  ومعاقب ــع  من ــة  اتفاقي

ــة )1948( وال ســيما بموجــب  الجماعي

ــا  ــي قصــد تركي ــا، وه ه ــة من ي ــادة الثان امل

ي  ــي أو جزئ ــر كل ــل إحــداث تدمي والفصائ

ــه  يرتكب مــا  ظــّل  ــي  ف ــة.  قومي لجماعــة 

ــل  فصائ برفقــة  ــي  الترك ــال  االحت

ــا وملــا  حة تابعــة له
ّ
مرتزقــة إرهابيــة مســل

ــاف الســوري املعــارض،  ت ى باالئ يســم

ــرة  ــاكات خطي ه ت ــة ممارســات وان مــن جمل

ــي  ف ــن  ي اآلمن الســكان  بحــّق  ومســتمّرة 

ي ترتقي بدون شك،  تلك املنطقة، والت

ســيما  وال  ــة  ي الدول ــن  ي للقوان  
ً
وســندا

ى ما يمكن  ي، إل ي اإلنسان القانون الدول

ــة  ــادة جماعي ــم حــرب وإب اعتبارهــا جرائ

بموجــب  اإلنســانية،  ضــد  ــم  وجرائ

ــادة  ــي اإلب ــث  تعن ــة، حي هــذه االتفاقي

ــة،  ي التال األفعــال  مــن   
ً
ــا أي ــة  الجماعي

ــي أو  ــر الكل ــى قصــد التدمي ــة عل املرتكب

أو  ــة  ني إث أو  ــة  قومي لجماعــة  ــي  الجزئ

هــذه: ــا  ه بصفت ــة،  ديني أو  ــة  عنصري

) أ ( قتل أعضاء من الجماعة.

ــي  )ب( إلحــاق أذى جســدي أو روح

ــر بأعضــاء مــن الجماعــة. خطي

 ،
ً
عمــدا الجماعــة،  إخضــاع  ج(   (

تدميرهــا  ــا  ه ب ــراد  ي معيشــية  لظــروف 

.
ً
ــا ي جزئ أو   

ً
ــا ي كل ــادي  امل

) د( فرض تدابير تستهدف الحؤول 

دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.

 
ً
)هـ( نقل أطفال من الجماعة عنوة

ى جماعة أخرى. إل

ــم  الجرائ ــك  ل ت كل  أن   
ً
علمــا

تحــدث بشــكٍل واضــٍح و فاضــح  أمــام 

إذ  ــي،   الدول املجتمــع  ومســمع  ــن  أعي

والصــور  ــر  التقاري مــن  ــات  املئ ــاك  هن

ــم  قــة، رغــم التعتي
ّ
والفيديوهــات املوث

ــب والخطــورة الشــديدة  ــي املري اإلعام

ــق   ي التوث ــام  بمه ــن  القائمي ــى  عل

والرصــد. والتســجيل  

العضــو  ــة  الدول ــا  تركي فإقــدام 

شــمال  ومنظمــة  املتحــدة  األمــم  ــي  ف

ــة  دول ســيادة  ــاك  ه ت ان ــى  عل ــي  األطل�س

املتحــدة،  األمــم  ــي  ف وعضــوة  مجــاورة 

ــرر  مب ــر  غي مــن خــال عمــل عســكري 

ال  ــا،  ه ل املجــاورة  ســوريا  ــة  دول ضــد 

، وذلــك وفــق 
ً
يمكــن تســميتها إال احتــاال

ــي. الدول ــون  القان

ــن الســورية  ــال منطقــة عفري احت

ــة  ــة الكردي ــة والغالبي ذات الخصوصي

ــاق  ــاك صــارخ وفاضــح مليث ه ت ، ان
ً
ــا تاريخي

األمم املتحدة وميثاق معاهدة تأسيس 

وموادهــا  ــي  االطل�س شــمال  منظمــة 

ــاج  ب ــي دي ف مــا ورد  ــة، الســيما  ي القانون

ــدول  ال ــة  )رغب بخصــوص  ــا  ه مقدمت

ى  ي العيش بسام والسير عل االعضاء ف

ــة الفردية  ــادئ الديمقراطيــة والحري مب

ــي  ــون (. وكذلــك مــا ورد ف ــال للقان واالمتث

ى )منع  ي نصت عل ى منها والت املادة االول

ــدول االعضــاء مــن اســتخدام القــوة  ال

بما يتعارض مع نصوص مبادئ ميثاق 

االمم املتحدة ، بحيث يتم حل أي نزاع 

ى القوة  بطريقة سلمية دون اللجوء إل

ــد (. والتهدي

التدخل العسكري ... تتمة
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من »عملية السالم« إىل  »عملية غصن الزيتون«

ي  يا لها من أسماء مخزية، تلك الت

تختارها تركيا لعمليات الحرب...

»عملية السام« لقبرص...

وعملية »غصن الزيتون« 

ا... لسوري

نعم- لقد رأينا عملية السام... 

مطرت من السماء، وليس 
ُ
قنابل أ

ورود سام... 

ى مشفى األمراض العقلية لم  حت

ي ليفكوشا،  يستثنه طياركم البطل ف

فقد قصفه... 

جثة محصورة بين طابقي فندق 

ي مراش... مهدوم رأيتها ف

هل كان هذا شعار السام؟...

أسرى ينتظرون رميهم 

بالرصاص...

نساء مغتصبات...

وجندي يقطع آذان ضحاياه...

كل هذا كان يرمز للسام، أليس 

كذلك؟

***

 عملية »غصن 
ً
واآلن أيضا

الزيتون«...

ولكن هذه املرة لم تكن تمطر 

سماء عفرين حبات الزيتون، بل 

بذور املوت...

من يدري، من يموت، ومن يبقى...

ي  ى عبارة عن رقم ف املوت

اإلحصائيات...

ما هذا الجحيم؟

لقد تحول الشرق األوسط 

ملتحف أشاء...

انظر أيها الصغير...

طائرة أخرى ظهرت من أمامك...

ي منقارها  ال تظنها حمامة تحمل ف

غصن زيتون...

ى الزيتون... ان�س

ي مائدتك... ى ف لم تعد تجده حت

ي جنة الزيتون؟ أ بقي زيتون ف

فهؤالء الطيارون ال يدركون ماذا 

يفعلون، حالهم حال أولئك الذين 

ي... قصفوا هيروشيما وناكازاغ

قالوا لهم أقصفوا... 

سيقصفون...

ي يبقى...  ي يموت، والح املتوف

ى هذه األرض لن يتحقق  عل

ي الوطن، الصلح  مصطلح »الصلح ف

ي العالم«... ف

يأتون لقتلك...

اهرب أيها الصغير، اهرب...

 من فوق الركام 
ً
اهرب قافزا

والضحايا النازفين...

ال تبحث عن أمك وأخاك...

 ما، 
ً
فقد يخرجون أمامك يوما

بعد زوال هذا الدخان...

ليعانقوك... 

***

ي هذا   ف
ً
القتل أصبح مشروعا

الجحيم...

ليس من حق أحد االعتراض... 

مساومات قبيحة...

وتأشيرة جاهزة...

أنت تموت أيها الصغير...

كٌل سيأخذ نصيبه... 

ي هذه الدنيا  باألساس والدتك ف

أمر مشين...

كردي أنت...

إذا مات قاتلوك، فهم شهداء، أما 

ي... ، فأنت إرهاب أنت، إذا متَّ

كم من تركي سيبكي من ورائك... 

ي الذي  فذاك الطفل الفلسطين

قتله جنود إسرائيليون...

ي الصفحة  لم يكن له مكان ف

الرئيسية من نيويورك تايمز...

***

يا تركيا...

ي ذاك الغصن   توجد ف
ٌ
كم زيتونة

الذي مددتيه لعفرين؟ هل يشبه هذا 

ِمنا؟
َ
ل ي َع الغصن ذاك املوجود ف

أنِت من كسرت ذلك الغصن...

ي ظلها  ا نستطيع أن نتمدد ف كّن

بهناء... 

ي  ا نستطيع أن نأكل البطيخ ف كّن

تموز... 

ي... وكان بإمكاننا أن نغن

ى بإمكاننا أن نجفف أوراق  وحت

هذا الغصن، ونستخدمه كالبخور 

ليحمينا من العين...

 مع ذاك 
ً
َسرت قلوبنا أيضا

ُ
ك

الغصن املكسور...

 كان ال بّد لنا من عملية 
ً
فعا

سام...

لكن ليس مع الطائرات...

مع أغصان الياسمين...

ليس مع الرصاص، مع الورود 

والقرنفل...

ليس مع الدماء... 

مع مشروب الزيفانيا...

كان بإمكانِك أن تفعليه لو أردِت... 

من دون كسر غصن الزيتون 

نا... ِم
َ
ل ي َع الذي ف

من دون تقطيع قلوبنا الجريحة، 

بجمعها... 

بجعل قبرص ألهلها، وليس 

ركية...
ُ
 ت

ً
قبرصا

ي هكذا عمليات، ال مكان  لكن ف

للجمال والخير، أليس كذلك؟

***

ي صديقي  هل تعلم ماذا قال ل

املؤمن بالحياة من جديد؟

َي من  ي سأح  بأن
ً
ي مؤمن تماما إن

ي   من هويت
ً
ي لست متأكدا جديد، لكن

ي الحياة الجديدة... ماذا لو  القادمة ف

؟
ً
ا ولدت كردي

تخيل، أنه يخاف من أن يولد 

ى   إل
ً
ا ي حيوان ، أكثر من أن يأت

ً
ا كردي

هذه الدنيا...

، بأنه إن ولدت 
ً
لقد بات مفهوما

ي زمن  ي تركيا، فكأنك يهودي ف  ف
ً
ا كردي

أملانيا هتلر...

***

عملية السام... عملية غصن 

ى أين؟ الزيتون... إل

ى   عل
ً
العالم كعادته بقي متفرجا

املجازر... 

ي جميع  والخبر الرئيس ف

الوكاالت... تركيا تقصف!

حيت من جديد...
ُ
الروح القومية أ

ي  ي الحكم، عقولهم ف ال من ف

ى املعارضون...  رؤوسهم، وال حت

أجواؤهم، أجواء طبول الحرب...

السماح لقصف شعٍب ودولة 

ي يوم من األيام  عطي ف
ُ
أخرى، أ

...
ً
لقصف قبرص أيضا

فهل أنتم متأكدون أنه لن 

؟
ً
يصيبنا هذا مجددا

* رئيس تحرير صحيفة أفريكا – 

AFRIKA القبرصية، العدد /5869/، 

ي 2018. 21 كانون الثان

زاوية- شينير ليفينت*
ترجمة عن التركية: آرا حجي

»عن صحيفة أفريكا – AFRIKA، العدد /5869/.. أردوغان مع حالة الطوارئ«
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املحليــة  املجالــس  أتــاوى   + الزيتــون 

 + املســلحة  والحواجــز  والفصائــل 

الزيتــون والزيــت + اســتياء  مصــادرات 

علــى حقــول الزيتــون + الهــدر( إلــى حوالــي 

املوســم. انتــاج  إجمالــي  مــن   /%60/

- قيام فريق تركي بشراء زيت الزيتون 

بأســعار متدنيــة، حيــث أكــد علــى ذلــك 

وزيــر الزراعــة الترـكـي فــي جلســٍة للبرملــان، 

 عن نية حكومته باالستياء على 
ً
مفصحا

مــوارد عفريــن.

- ارتفــاع تكاليــف الخدمــة والقطــاف 

والنقــل والشــحن، بســبب تهجيــر األهالــي 

وقلــة األيــدي العاملــة املحليــة، وســرقة 

نســبة كبيــرة مــن اآلليــات والســيارات مــن 

قبــل الفصائــل املســلحة، وفــرض حصــار 

علــى منطقــة عفريــن.

- انتــاج كميــة الزيــت التقديــري /3/ 

مليــون تنكــة بــوزن /16/كــغ.

وفــرق  الضيــاع  خســائر  إجمالــي   -

الســعر حوالــي /105/ مليــون دوالر، عــدا 

التكاليــف املختلفــة، وعــدا انتــاج ماييــن 

كان  مثمــرة،  بريــة  زيتــون  أشــجار  مــن 

منــه. ُيســتفاد 

خسائر موسم الزيتون... تتمة

؟  ن عام عىل العدوان واالحتالل.....ملاذا عفر�ي

ــي  الثان ــون  كان مــن  العشــرين  ــي  ف

2018 هاجمت القوات التركية الغازية، 

ــل  ــا مــن املجموعــات والفصائ ه وحليفات

ــي  )الوطن ــاف  ت لائ التابعــة  املســلحة 

ى  لقــوى الثــورة واملعارضــة(  تحــت مســم

ــن  عفري منطقــة  ــي(  الوطن ــش  )الجي

، دون وازع 
ً
ى صنوف األسلحة فتكا بأعت

ــي، وبعــد مقاومــة بطوليــة  ــي أو أخاق دين

YPG –(ـــ ــة  ال مــن طــرف القــوات الكردي

، ســيطرت 
ً
ــا ــة 58 يوم YPJ( دامــت قراب

ــة  كافــة جغرافي عــل  ــا  ه ــا ومرتزقت تركي

ــا  ه ــي عدوان ــز ف ــم تمي ــن، ول منطقــة عفري

ــي وعســكري أو رجــل  ــن مدن ي ــري ب البرب

ــي ذلــك  وإمــرأة أو طفــل وكهــل، يحدوهــا ف

آمــن،  شــعب  تجــاه  ــن  دفي وكــرٌه  حقــٌد 

إن  بســام؛  ــش  والعي ــة  الحري يعشــق 

 
ً
ــخ املذكــور آنفــا ــن بالتاري ــاح عفري اجتي

ــرة،  ــم يكــن وليــد لحظــة أو مجازفــة عاب ل

ــذ  ــه من ــر ل ــط والتحضي ــم  التخطي ــل ت ب

ــر/ ــي 17 نوفمب ــر مــن عــام كامــل، فف أكث

ــب  طال حينمــا   2017 ــي  الثان تشــرين 

ــن  عفري ــر  بتطهي أردوغــان  ــس  ي الرئ

»مــن  ــه  إن  
ً
متذرعــا وقــال  األكــراد،  مــن 

ــر  تطهي ــا  ن ل بالنســبة   
ً
جــدا الضــروري 

ــة  ــن مــن املنظمــة اإلرهابي منطقــة عفري

وجناحــه  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب 

ــة«، كمــا  ــة الشــعب الكردي وحــدات حماي

ــي التاســع مــن يناير/كانــون   ف
ً
ــن أيضــا أعل

ــاده سيوســع  ــش ب ــي 2018، أن جي الثان

ــي  ــة درع الفــرات لتشــمل منطقت ي عمل

ي ســوريا(، وقــال  ــج )شــمال ــن ومنب عفري

حــان  قــد  الوقــت  »إن  ــه  حزب ألعضــاء 

ى مشروع إنشاء املمّر   عل
ً
ائيا للقضاء نه

ــي  ــذي ينــوي التنظيــم اإلرهاب ــي ال اإلرهاب

إضفــاء   
ً
محــاوال ســوريا«،  ــي  ف ــذه  تنفي

 
ً
ى عدوانه، مدعيا املبررات الشرعية عل

ــة  ي ــا الجنوب ــة حــدود تركي  بحماي
ً
ــا كذب

ــا  ــة. والســؤال هن ي ــل اإلرهاب مــن الفصائ

ــن ...؟.  ــاذا عفري مل

ي : عفرين... املوقع الجيوسيا�ض

ســورية  ــة  كردي ــة  ن مدي ــن  عفري

ــي  ــى ضفت ــي، تقــع عل ــب الغرب ــف حل بري

ــي  ــى شــمال غرب ــي أق�س ــن، ف ــر عفري ه ن

ــب  ــة حل ــز مدين ــد عــن مرك ســوريا، وتبع

ــة  الجه ــي  ف  ،
ً
ــرا كيلومت ســتين  بنحــو 

إحــدى  ــي  وه ــة،  ي الغرب الشــمالية 

ــة  ــة املحاذي ــة  الحدودي املناطــق الكردي

ــي  ملدينــة اعــزاز مــن جهــة الشــرق وملدينت

ــوب،  الجن ــة  جه مــن  والزهــراء  ــل  ب ن

ــدة تقــع  ل ــي مــن الب ــوب الغرب ــى الجن وإل

الحــدود  وتحــاذي  ــب،  إدل محافظــة 

والشــمال. الغــرب  ــة  جه مــن  ــة  التركي

ــاز  تمت ــة  ي جبل منطقــة  ــن  وعفري

ــال  الجب ــن  ي ب تضاريســها  ــوع  بتن

ــن،  عفري ــر  ه ن ــا  ه في ويمــّر  والســهول، 

ــي  ت ال املصــادر  أهــم  مــن  ــر  ب يعت ــذي  ال

ــراوح  ت ــاء، وي امل ــة  ب ــي الزراعي ــد األرا�س تم

 
ً
ــرا ــن 300 و 1296 مت ي ارتفــاع املنطقــة ب

ــل  الجب ــر  ب ويعت البحــر،  ســطح  عــن 

ــازن  ــل ) كــري م ــا يعــرف بجب ــر أو م الكبي

ــن  ــغ مســاحتها 2% م ــا، وتبل ــى قممه ( أعل

ا..    ســوري مســاحة 

عفرين... التاريخ والسكان:

ى أن االسم القديم  شير  املصادر إل
ُ
ت

ــج«،  ــل كورمين ــن هــو »جب ملنطقــة عفري

خــال  »كــورداغ«  اســم  ــا  ه ي عل ــق  وأطل

بعــد  ولكــن  ــة،  ي العثمان ــة  الدول حكــم 

ي  شــرق ــى  إل ــي  الفرن�س ــداب  ت االن ــيء  مج

وســوريا،  املتوســط  األبيــض  البحــر 

ــى  ــج« إل ــل كورمين قســمت منطقــة »جب

قسمين: األول ظل تحت سلطة فرنسا 

ي بتركيا. ي حين ألحق الثان ي ســوريا، ف ف

عقــب  ســوريا  اســتقال  وبعــد 

اســم  ــح  أصب ــا،  ه عن ــي  الفرن�س الجــاء 

ــن«. »عفري املنطقــة 

ــن  ــغ عــدد ســكان منطقــة عفري ل يب

ــات  ي احصائ حســب  نســمة   523,258

ــر  ــي عــام 2012 غي الحكومــة الســورية ف

بالســكان  الحقــا  اكتظــت  ــة  ن املدي أن 

مــن  ــازح  ن ــف  أل  300 نحــو  توافــد  بعــد 

ــون الحــرب   مــن أت
ً
ــا املــدن املجــاورة هرب

ــا حيــث وصــل عــدد النازحين  ه ــرة في الدائ

ــم أواخــر عــام 2017  ه ــن من العــرب املقيمي

ــف نســمة ، إذ وصــل  ــي 30 أل ــى حوال إل

ــر مــن 625  ــى أكث عــدد ســكان املنطقــة إل

ــه  ــث هجــر من ــة 2018 ، حي اي ــي نه ــف ف أل

مــا يقــارب 50% خــال األعــوام الســابقة 

ــن  ــي عفري ف ــى  ألســباب مختلفــة، ليبق

ــن  ــر مــن 300 ألــف نســمة ومــع املقيمي أكث

جــر  ــف، ُه ــي 330 أل ــح العــدد حوال يصب

ــر مــن النصــف، بســبب   أكث
ً
ــم قســرا ه من

ــة  ــاكات املرتكب ه ت ــي واالن ــال الترك االحت

ــه  ــة ل ــل املوالي ــل جيشــه والفصائ ــن قب م

ــي. األهال بحــق 

ــر  ه ن ــى  عل نيســان   17 ســد  ــم  وأقي

منطقــة  ــي  ف ســنوات  ــذ  من ــن  عفري

ــف الســد  ــرة خل ــي وتشــكلت بحي ميدانك

ــرة  ممــا جعــل املنطقــة املحيطــة بالبحي

ــاف. اصطي مركــز 

ــد  ــن بوجــود العدي ــاز عفري كمــا تمت

ــة مثــل قلعــة ســمعان،  مــن املواقــع األثري

داره،  ــن  عي ــل  وت هــوري  ــي  النب وقلعــة 

ــن  ــر عفري ه ــى ن ــة عل ي والجســور الرومان

ــا قبيــل  ي ــه أملان وجســر هــره دره الــذي بنت

ــى  ال باإلضافــة  ــى  األول ــة  العاملي الحــرب 

ــا  لتصــل  ــد قادمــة مــن تركي ســكة حدي

كافــة  ــى  ال ــا  ه ومن ــب  حل ــة  ن مدي ــى  إل

. الســورية   املحافظــات 

عفرين... االقتصاد :

 
ً
مركــزا ــن  عفري منطقــة  ــر  ب تعت

ــة  ــر ملجموع ــر تقري ، وذك
ً
ــا  وإداري

ً
ــا تجاري

أغســطس/ ــي  ف ا  ســوري اقتصــاد  عمــل 

معامــل  تضــم  املنطقــة  أن   2015 آب 

ــك  ل ــرة، خاصــة ت ي ــة كب ومنشــآت صناعي

ــة  ــى املنتجــات الزراعي ــي تعتمــد عل ت ال

مثل معاصر الزيتون ومعامل البيرين 

والفحــم، كمــا انتقــل عــدد مــن معامــل 

ــن،  ــى عفري ــب إل ــة حل ن األلبســة مــن مدي

ــي  ف املتدهــور  ــي  األمن الوضــع  بســبب 

ي كانت العاصمة االقتصادية  حلب الت

لســوريا.

ــي بمنطقــة  ويعتمــد النشــاط الزراع

ــون، إذ تضــم  ــى الزيت  عل
ً
ــن أساســا عفري

ــرات  تقدي حســب  شــجرة  ــون  ي مل  15

ــن  ي ثاث ونحــو  ــب،  حل زراعــة  ــة  مديري

ى محاصيل  ألف شجرة رمان، إضافة إل

والكــرز  ــب  العن ــوب  الحب ــل  مث أخــرى 

ــل  محاصي وتؤمــن  ــار،  والخي ــخ  والبطي

ــي  الذات االكتفــاء  الزراعــات  هــذه 

ــادة. وزي ــن  لعفري

ــي  ف ــة  ث الثال املقاطعــة  ــن...  عفري

ــة: الديمقراطي ــة  ي الذات اإلدارة 

ــن  ي ب ــن  عفري منقطــة  تفصــل 

ــرات«  ــل »درع الف مناطــق ســيطرة فصائ

ــس،  ل جراب ــي  ف ــا  تركي ــا  تدعمه ــي  ت ال

ــن  ــى الشــرق مــن عفري ــاب، واعــزاز إل ب ال

ــي  وبالتال الغــرب  ــي  ف ــب  إدل ومحافظــة 

ــن  عفري ــى  عل ــة  التركي الســيطرة  فــإن 

ــع  جمي ــى  عل  
ً
ــا  جغرافي

ً
تواصــا تحقــق 

ــن  ي ب الواقعــة  ــة  الحدودي املناطــق 

ــي الفــرات والبحــر  ــس غرب ل ــة جراب ن مدي

القضــاء  ــي  يعن ــي  بالتال و  املتوســط، 

التواصــل  ــق  لتحقي ــة  ي امكان أي  ــى  عل

ــع  ــة ومن ــن املناطــق الكردي ي ــي ب الجغراف

ــا. ــم ببعضه األكــراد مــن وصــل مناطقه

ــي  ه ــن  عفري لألكــراد،  بالنســبة 

ــي  ــاث ف ث ــة ال إحــدى املقاطعــات الكردي

ــا  ه ــا والدفــاع عن ه ي ســوريا، واملحافظــة عل

ــم.  ه ــة بالنســبة ل ــر مســألة وجودي ب تعت

قــادة  مــن   
ً
ــرا ي كب  

ً
عــددا أن  يذكــر 

ــاء  ن ــة الشــعب هــم مــن أب وحــدات حماي

ــاء املنطقــة  ن ــل أب ــن ويمث منطقــة عفري

ــي  ف شــاركت  ــي  ت ال القــوات  ــث  ل ث نحــو 

ــة الرقــة مــن قبضــة تنظيم  ــر مدين تحري

االســامية«. ــة  »الدول

أفين حسين
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مــع نهايــات العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين 

 
ً
وبدايــة ســنٍة جديــدٍة منــه تمــّر ثاثمئــة وســتة وســبعون يومــا

علــى وعــود حكومــة العدالــة والتنميــة وســلطان اإلخــوان 

املسلمين بتحويل مدينة السام والزيتون إلى جنٍة خضراء، 

خرجوا 
ُ
حيث النعيم والعدالة، وكأّن أهل املدينة كانوا قد أ

منهــا، وكأّن مدارســهم قــد أغلقــت أبوابهــا أو أّن مشــافيها قــد 

ــم ســير ســياراتها أو أّن 
ّ
خلــت مــن أطّبائهــا أو مــا مــن أحــٍد ينظ

قمامتهــا قــد تراكمــت فــي األزقــة والشــوارع؛ مدينــة عفريــن 

التــي مــا شــهدت مثــل هــذا التطــور قبــل عقــوٍد مــن الدهــر, 

تركيــا التــي تعانــي مــن الفوبيــا الكرديــة قــد حّضــرت الحتــال 

 ألجنداتها 
ً
عفرين عبر مساوماٍت ومقايضاٍت رخيصٍة خدمة

املعارضــة  تســمى  كانــت  مــا  علــى  عبــر ضغطهــا  التوســعية 

الســورية التــي خــارت قواهــا وُســلبت إرادتهــا، بعــد أن باعــت 

نفســها بثمــٍن بخــس ٍ حتــى باتــت كمعجــون لألطفــال بيــد 

تركيــا,  ومــا هــّز لــذاك االحتــال جفــٌن للنظــام وكأّن عفريــن 

 
ً
 لدولــٍة جــارة, ومــا مــّر يــوٌم مــن تلــك األيــام إال وكان ثقيــا

ٌ
تابعــة

هــم 
ّ
 علــى أبنــاء عفريــن املهّجريــن منهــا، وجل

ً
ا
ّ
 شــاق

ً
 تعبــا

ً
ممــا

ينشــدون العــودة إلــى ماعــب الصبــا, وأمــا َمــْن آثــر الصمــود 

علــى أرض األجــداد فقــد ذاق جميــع أنــواع املــرارة، فمــا باتــت 

مدينتهــم كمــا كانــت، وكأّنهــا قــد تغّيــرت مامحهــا مــن خــال 

عمليــات التوطيــن واالســتياء علــى منــازل أهلهــا مــن قبــل 

املســتقدمين مــن شــتى املحافظــات الســورية, ورفــع األعــام 

التركيــة وانتشــار لغتهــا وإصــدار بطاقــات شــخصية بلغتهــا، 

قلــع فيهــا شــجرة أو ُيســرق حجــٌر أو أثــٌر, أو 
ُ
ومــا يمــّر يــوٌم وإال وت

ُيساق أحد أبناء عفرين إلى السجن أو التعذيب بتهٍم ملفقٍة 

, أو قــد ُيســمع صــوت انفجــار هنــا أو هنــاك، 
ً
جاهــزٍة مســبقا

حيــث يستشــهد العشــرات مــن شــّبانها, وحتــى نــال الســواد 

 ســوداء, 
ً
من بناتها، فا يخرجن إال وقد تخّمرَن ولبســَن ثيابا

حتى بات أبناؤها ال يبرحون منازلهم، إال للضرورة القصوى 

أو لشــراء حاجياتهــم املعيشــية, نعــم لــم تكــن أجــراس تركيــا 

تســمعنا موســيقى جميلــة، بــل كانــت تنــذر بحــرٍب ضــروٍس 

جشــعة تنــال الحجــر والشــجر والبشــر, ومــا نثــرت طائراتهــا 

 تقتــل الّرضــع 
ً
 أســودا

ً
الــورود والرياحيــن، بــل خلفــت دخانــا

قبــل الشــباب؛ لكــن يبقــى يحذونــا األمــل نحــن أبنــاء عفريــن، 

نحــن الذيــن قاومنــا االحتــال التركــي بصــدوٍر عاريــٍة ورفضنــا 

الذهاب إلى املخيمات التي أعّدته لنا قبل حربها علينا بعّدة 

 بثــراه الطاهــر ســيقاوم حتــى 
ً
أشــهر، فمــن بقــي مّنــا متمســكا

خــروج هــؤالء األغــراب، ومــن خــرج مّنــا ســيعمل دون ملــٍل 

وكلــل لفضــح أعمــال العصابــات تلــك ومــن ورائهــا داعمتهــا 

تركيــا لحيــن العــودة, أجــل ال �ســيء يلــوح فــي األفــق ســوى 

عفريــن.

 باألمل
ٌ
 من األمل حمكوم

ٌ
عام

خسائر موسم الزيتون يف عفرين حوايل /105/ مليون دوالر

الوحـــدة  لحــزب  االعامي-عفريــن  املكتــب  لخــص 

)يكيتــي(، مــا جــرى ملوســم الزيتــون فــي منطقــة عفريــن، 

بتاريــخ  الصــادر  تقريــره  فــي  الترـكـي،  االحتــال  ظــل  فــي 

يلــي: كمــا   ،2019/1/12

- عدد أشجار الزيتون في عفرين حوالي /15/ مليون.

- عــدد املعاصــر العاملــة مــا يقــارب /150/ مــن أصــل 

حوالــي /300/ معصــرة قبــل االحتــال، حيــث تعرضــت 

بعضهــا لدمــار كامــل، وبعضهــا لتدميــر جزئــي، وقســم منهــا 

منهــا، وكذلــك  أجــزاء  أو  كافــة أجهزتهــا وآالتهــا  لســرقة 

املســلحين،  لصالــح  وتشــغيلها  بعضهــا  علــى  االســتياء 

وقــد تعــرض معظــم أصحــاب املعاصــر لابتــزاز وبعضهــم 

لشــراكات إجباريــة مــن قبــل بعــض املســلحين.

أصــل  مــن   /10/ العاملــة  البيريــن  معامــل  عــدد   -

/17/، حيــث تعــرض بعضهــا لســرقات جزئيــة، ومعمــل 

بالكامــل. ُســرق  واحــد 

- ســرقة معمــل صناعــة عبــوات تنــك لزيــت الزيتــون 

بالكامــل.

- اعتمــاد سياســة إفقــار أهالــي عفريــن، مــن خــال 

توســيع شــبكات الســرقة والنهــب وفــرض أتــاوى بحجــج 

عديــدة، وتقييــد حركــة نقــل وعمليــات بيــع وشــراء زيــت 

فــي  الرائــج  الســعر  عــن  تدنــي ســعره  وبالتالــي  الزيتــون، 

معظــم املناطــق الســورية بفــارق يصــل إلــى /10/ أالف 

ســورية.  ليــرة 

- تصــل نســبة الضيــاع )ســرقة ثمــار 

، العــدد /72/ مــن 
ً
صــدر فــي مدينــة قامشــلي مؤخــرا

مجلــة الحــوار، وهــي ثقافيــة فصليــة حــّرة تهتــم بالشــؤون 

الكرديــة، وتهــدف إلــى تنشــيط الحــوار الكــردي – العربــي، 

طلقــت عــام 1993م برئاســة تحريرهــا الدكتــور 
ُ
والتــي أ

آزاد أحمــد علــي.

العدد خاص وبعنوان )عفرين تحت احتال الدولة 

التركيــة(، يتضمــن دراســات توثيقيــة وأبحــاث سياســية 

منطقــة  عــن  وزراعيــة  وتاريخيــة  وجغرافيــة  وقانونيــة 

عفريــن ومجريــات ووقائــع الحــرب عليهــا واحتالهــا مــن 

قبــل الدولــة التركيــة ومرتزقتهــا فــي الربــع األول مــن عــام 

مــن  تضامنيــة  ومواقــف  شــهادات  وكذلــك  2018م، 

شــخصيات وكَتــاب ســوريين وعــرب، كمــا يتضمــن مــواد 

 مــع الســيد عبــد الفتــاح 
ً
أدبيــة عــن محنــة عفريــن وحــوارا

علــي الصحفــي فــي مركــز القاهــرة للدراســات الكرديــة.

 
ً
هــذا العــدد جديــر بالقــراءة واالهتمــام، متوفــر ورقيــا

 فــي املوقــع:
ً
 www.yek-dem.com فــي مناطــق شــرق الفــرات، والكترونيــا
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