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إنكسار داعش حتول يف املشهد السوري ،يزيد قلق البعض ويربك الكثريين

ٌ
«استقبال مدنيي الباغوز من قبل قوات قسد»
«أطفال إيزديون محررون من داعش يف منطقة الباغوز -رشق سوريا ،من قبل قوات قسد»
ً
م ــع تس ــارع الع ـ ّـد العك�س ــي ملص ي ــر وأطف ــال لق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة تنظي ــم الدول ــة (داع ــش) ،لي ــس ف ــي ف ــي مص ــر وتركي ــا واألردن ،وص ــوال إل ــى
(دول ــة الخالف ــة املزعوم ــة) واس ــتمرار وحلفائه ــا ،وم ــا ينج ــم عن ــه م ــن تبع ــات كوبان ــي وقض ــاء س ــنجار فحس ــب ،ب ــل م ــدن وس ــاحات أوروبي ــة قام ــت به ــا
ً
استس ــام األل ــوف م ــن مس ــلح ي وأعب ــاء ،وم ــا ل ــه م ــن دروس وع ب ـ ّـر ،وف ــي أج ــزاء واس ــعة م ــن س ــوريا والع ــراق ،خالي ــا وذئ ــاب منف ــردة ،غالب ــا م ــا أعل ــن
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تنظيمه ــا م ــع عوائله ــم م ــن نس ــاء يستس ــهل البع ــض تنا�س ــي فظائ ــع ناهي ــك ع ــن تفج ي ــرات ق ــام به ــا التنظي ــم التنظي ــم مس ــؤوليته

عفرين حتت االحتالل :حصار وتعتيم إعالمي ...انتهاكات وجرائم
أص ــدر املكت ــب اإلعالم ــي – عفري ــن
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) خ ــال ش ــهر
ش ــباط أرب ــع تقاري ــر ع ــن األوض ــاع
ف ــي منطق ــة عفري ــن تح ــت االحت ــال
ُ
الترك ــي ،ون ش ــرت عل ــى وس ــائل إعالمي ــة
وف ــي صفح ــات التواص ــل االجتماع ــي،
حي ــث رص ــدت جمل ــة م ــن الوقائ ــع

واالنته ــاكات والجرائ ــم املرتكب ــة بح ــق
س ــكانها األصليي ــن املتبقي ــن.
تل ــك الوقائ ــع واالنته ــاكات والجرائ ــم
املرتكب ــة تتن ــوع ف ــي مج ــاالت عدي ــد:
 حصار وتعتيم إعالمي تحريض وامتيازات -اختطاف واعتقاالت

 سرقات وفرض أتاوى قصف قرى شيروا غياب أعياد اتصاالت ومياه شرب قطع األشجاروتفصيالت أخرى.
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هدد الدميقراطيات...
مراسلون بال حدود :كراهية الصحافة ُت ّ
نش ــرت منظم ــة مراس ــلون ب ــا
ح ــدود املعني ــة بش ــؤون الصحاف ــة
والصحفيي ــن نس ــخة ع ــام 2018
م ــن «التصني ــف العالم ــي لحري ــة
الصحاف ــة» ،وقال ــت ف ــي خ ب ــر مس ــهب
منش ــور عل ــى صفحت ــه اإللكتروني ــة« :
ُ
ت بي ــن نس ــخة  ...2018تصاع ــد الكراهي ــة
ُ
ّ
ضد الصحافيينُ .وي مثل العداء امل علن
تج ــاه وس ــائل اإلع ــام ال ــذي يش ــجعه

املس ــؤولون السياس ــيون وس ــع ي
األنظم ــة املس ــتبدة لف ــرض رؤيته ــا
ً
للصحاف ــة تهدي ــدا للديمقراطي ــات».
وج ــاء ف ــي الخ ب ـر( :ل ــم يع ــد ع ــداء
املس ــؤولين السياس ــيين لإلع ــام
ً
خاص ــا بال ــدول املس ــتبدة ،مث ــل
تركي ــا ...وق ــد ارتفع ــت نس ــبة رؤس ــاء
ُ
ال ــدول امل نتخب ــون ديمقراطي ــا الذي ــن
6
ال يعت ب ــرون الصحاف ــة
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قضايا وطنية

منظمة العفو الدولية :مصادرة الممتلكات في عفرين ونهبها ...اعتقاالت بهدف الحصول على فدى
نش ــرت منظم ــة العف ــو الدولي ــة
تقريره ــا الس ــنوي «اس ــتعراض حال ــة
حق ــوق اإلنس ــان ف ــي الش ــرق األوس ــط
وش ــمال أفريقي ــا لع ــام  ،»2018بتاري ــخ
 26ش ــباط  ،2019تط ــرق فيه ــا ألوض ــاع
عش ــرات البل ــدان ،بم ــا فيه ــا س ــوريا ،إذ
عرض ــت العدي ــد م ــن الوقائ ــع واالنته ــاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ،م ــن قب ــل جمي ــع
أط ــراف الن ــزاع املس ــلح.
وق ــد ج ــاء ف ــي مقدم ــة القس ــم الخ ــاص
بس ــوريا« :اس ــتمرت أطراف النزاع املس ــلح
ف ــي ارت ــكاب انته ــاكات خطي ــرة للقان ــون
الدول ــي اإلنس ــاني ،بم ــا فيه ــا جرائ ــم
الح ــرب ،وانته ــاكات جس ــيمة لحق ــوق
اإلنس ــان ،بمن ــأى ع ــن العق ــاب .ونف ــذت
الق ــوات الحكومي ــة والحليف ــة هجم ــات
عش ــوائية وهجم ــات مباش ــرة ض ــد
املدنيي ــن واألعي ــان املدني ــة باس ــتخدام
عملي ــات القص ــف الج ــوي واملدفع ــي ،بم ــا
ف ــي ذل ــك باس ــتخدام األس ــلحة املحظ ــورة
ً
دولي ــا».
كم ــا تحدث ــت املنظم ــة ع ــن منطق ــة
عفري ــن ،وقال ــت« :أخضع ــت جماع ــات
املعارض ــة املس ــلحة املدعوم ــة م ــن تركي ــا
املدنيي ــن ف ــي عفري ــن ملجموع ــة واس ــعة
م ــن االنته ــاكات ،م ــن بينه ــا مص ــادرة
ونه ــب املمتل ــكات واالعتق ــال التعس ــفي

والتعذي ــب وغي ــره م ــن ض ــروب املعامل ــة
الس ــيئة ...واس ــتولت عل ــى عفري ــن ،وه ــي
منطق ــة أغلبي ــة س ــكانها م ــن األك ــراد،
وتق ــع ش ــمال محافظ ــة حل ــب؛ مم ــا أس ــفر
ع ــن قت ــل وج ــرح عش ــرات املدنيي ــن ون ــزوح
مئ ــات األش ــخاص إل ــى امل ــدن والق ــرى
املج ــاورة ...وق ــد قام ــت تل ــك الجماع ــات
املس ــلحة بمص ــادرة ونه ــب املمتل ــكات
املدني ــة ،واس ــتخدام املن ــازل كمق ــرات
رئيس ــية عس ــكرية .وش ــهد الس ــكان
اس ــتخدام منازله ــم ومحالته ــم التجاري ــة
وإدارته ــا م ــن قب ــل عائ ــات نزح ــت م ــن
الغوط ــة الش ــرقية وحم ــص ...وق ــام بع ــض
تل ــك الجماع ــات والق ــوات املس ــلحة
التركي ــة ،بتحوي ــل امل ــدارس إل ــى قواع ــد
عس ــكرية ،وحرم ــت آالف األطف ــال م ــن

الحص ــول عل ــى التعلي ــم.« .
وبخص ــوص االعتق ــال التعس ــفي
والتعذي ــت أف ــادت املنظم ــة ف ــي تقريره ــا
« :كان ــت الجماع ــات املس ــلحة املدعوم ــة
م ــن تركي ــا مس ــؤولة عم ــا ال يق ــل ع ــن 86
حادث ــة اعتق ــال تعس ــفي ملدنيي ــن به ــدف
ّ
الحص ــول عل ــى ِف ــدى ،أو كعق ــاب للس ــكان
الذي ــن طالب ــوا باس ــتعادة ممتلكاته ــم ،أو
بس ــبب اتهامات ال أس ــاس لها من الصحة
باالنتم ــاء إل ــى ح ــزب االتح ــاد الديمقراط ــي
أو وح ــدات حماي ــة الش ــعب .فعل ــى س ــبيل
املث ــال ،اقت ــادت جماع ــة مس ــلحة موالي ــة
ً َ
لتركي ــا رج ــاال ع ــاد إل ــى عفري ــن عق ــب
انته ــاء الهج ــوم عل ــى املدين ــة ،ورفض ــت
إب ــاغ أقربائ ــه بم ــكان وج ــوده أو مصي ــره.
ً
وكان ذل ــك الرج ــل رئيس ــا للجن ــة مدني ــة

إنكسارداعش ...تتمة
ً
عنه ــا ،انطالق ــا م ــن قاعدت ــه ف ــي (فت ــوى
ً
الجه ــاد) ال ــذي ال ي ــزال يلق ــى رواج ــا ل ــدى
بيئ ــات وأوس ــاط مجتمعي ــة ال يج ــوز
االس ــتهانة به ــا.
فالجان ــب العقائ ــدي املتحج ــر
املرتك ــز عل ــى ق ــول (الن ــص الدين ــي)
كل عل ــى ه ــواه ،يبق ــى
وتفس ــيرات ٍ
ّ
يش ــكل الداف ــع املح ـ ِـرك لديموم ــة
العم ــل والتوج ــه عل ــى ه ــدى نه ـ ٍـج
تكف ي ــري س ــلفي يواص ــل االعتم ــاد
عل ــى التوح ــش ف ــي التعام ــل م ــع البش ــر
والش ــجر والحج ــر ،به ــدف نش ــر الرع ــب
وتحويل ــه إل ــى صدم ــة ته ــز األب ــدان
وتق ـ ّ ِـزز األنف ــس ،وم ــا مث ــال قط ــع رؤوس
خمس ــين ام ــرأة كردي ــة إزدي ــة قب ــل
أي ــام ورميه ــا عل ــى م ــرأى املش ــاهدين ف ــي
أط ــراف قري ــة باغ ــوز – ش ــرق الف ــرات،
وم ــن قبل ــه التمثي ــل بجثم ــان الش ــهيدة
باري ــن كوبان ــي ،وغيره ــا م ــن مقاتل ــي

ومقات ــات وحـ ــدات حماي ــة الش ــعب
وامل ــرأة  ،YPG-YPJإب ــان الغ ــزو الترك ــي
ملنطق ــة عفري ــن ف ــي مس ــتهل الع ــام
املنص ــرم ،وقط ــع أش ــجارها املعم ـ ّـرة
وتدم ي ــر معامله ــا األثري ــة ،إال بمثاب ــة
ـض م ــن في ــض التوحش (الداع�ش ــي)
غي ـ ٍ
ً
َ
َ
ال ــذي حك ــم حت ــى األم ــس القري ــب مدن ــا
كب ي ــرة كاملوص ــل ،ووص ــل إل ــى مش ــارف
أربي ــل ،وس ــيطر عل ــى الرق ــة (العاصم ــة
املزعوم ــة للخالف ــة) ودي ــر ال ــزور
ً
والبادي ــة وأط ــراف حل ــب ،وس ــع ى جاه ــدا
إلس ــقاط كوبان ــي (عي ــن الع ــرب) به ــدف
بس ــط حكم ــه عليه ــا تح ــت مس ــم ى (عي ــن
اإلس ــام) ،فكان ــت هزيمت ــه ق ــد ب ــدأت
بكس ــر ش ــوكته هن ــاك ،حي ــث استبس ــل
مقاتل ــو وح ــدات حماي ــة الش ــعب
وامل ــرأة وقدم ــوا أمثول ــة الكف ــاح الع ــادل
ً
والتفان ــي دفاع ــا ع ــن النف ــس ف ــي ردع
اإلره ــاب .وهن ــا تج ــدر اإلش ــارة ،أن ف ــي
َّ
حين ــه تجل ــت مالم ــح القل ــق واالمتع ــاض

ل ــدى الرئي ــس الترك ــي ع ب ــر خطاب ــه
َّ
الش ــهير ف ــي مدين ــة عنت ــاب ال ــذي توق ــع
في ــه س ــقوط كوبان ــي بأي ــدي قطع ــان
داع ــش.
لق ــد ثب ــت ملختل ــف الق ــوى
والفعالي ــات املناهض ــة للعن ــف
واإلره ــاب م ــدى ت ــورط س ــلطات تركي ــا
واس ــتمرارها ف ــي دع ــم ورعاي ــة ق ــوى
التكف ي ــر والس ــلفية الجهادي ــة،
واس ــتخدامها ش ــعائر الدي ــن وأئم ــة
املس ــاجد والجوام ــع ألغ ــراض السياس ــة
وزرع الكراهي ــة بي ــن أطي ــاف ش ــعوب
املنطق ــة ،والتوس ــع عل ــى حس ــاب
أرا�ض ــي الغ ي ــر وف ــق أجن ــدات مس ــتمدة
م ــن س ــمات وت ــركات زم ــن الخالف ــة
العثماني ــة وخرائطه ــا ،س ــاعية بش ــت ى
الس ــبل واألدوات ووس ــائل إع ــام
ومؤتم ــرات إلضع ــاف وض ــرب الحض ــور
ُ
التاريخ ــي للك ـ ــرد ف ــي الش ــمال والش ــمال
ً
الش ــرق ي م ــن س ــوريا وخصوص ــا الني ــل

محلي ــة ُي تص ــور أنه ــا تدع ــم ح ــزب االتح ــاد
الديمقراط ــي ....واحتج ــزت فرق ــة
الس ــلطان م ــراد ،وه ــي جماع ــة مس ــلحة
موالي ــة لتركي ــا ،صحفيي ــن ومعلمي ــن
ومهندس ــين ونش ــطاء ،باإلضاف ــة إل ــى
موظفي ــن س ــابقين ف ــي ح ــزب االتح ــاد
الديمقراط ــي أو وح ــدات حماي ــة الش ــعب،
بش ــكل تعس ــفي ،وعرض ــت بعضه ــم
للتعذي ــب وغي ــره م ــن ض ــروب املعامل ــة
الس ــيئة».
وح ــول الالجئي ــن والنازحي ــن
ً
الس ــوريين أردف التقري ــر قائ ــا :
«بحل ــول نهاي ــة الع ــام ،كان ق ــد ن ــزح نح ــو
 6.6ملي ــون ش ــخص داخ ــل س ــوريا ،ولج ــأ
أكث ــر م ــن  5ملي ــون ش ــخص خ ــارج س ــوريا
من ــذ بداي ــة األزم ــة ف ــي ع ــام . 2011واس ــتمرت
البل ــدان الت ــي اس ــتضافت أغلبي ــة
الالجئي ــن ،وه ــي لبن ــان واألردن وتركي ــا،
ف ــي من ــع دخ ــول الجئي ــن ج ــدد إليه ــا ،األم ــر
ال ــذي َّع رضه ــم ملزي ــد م ــن الهجم ــات
واالنتهاكات والحرمان داخل س ــوريا .كما
أن ع ــدد أماك ــن إع ــادة التوطي ــن والط ــرق
اآلمن ــة والش ــرعية األخ ــرى لالجئي ــن الت ــي
ّ
وفرته ــا ال ــدول الغربي ــة وغيره ــا ل ــم ِت ــف
باالحتياج ــات الت ــي حددته ــا املفوضي ــة
الس ــامية لألم ــم املتح ــدة َّ لش ــؤون
الالجئي ــن إل ــى ح ــد كبي ـر.».

م ــن دور وفاعلي ــة املجال ــس واإلدارات
الذاتي ــة القائم ــة وق ــوات س ــوريا
ً
الديمقراطي ــة الت ــي ب ــات واضح ــا ل ــكل
ذي بص ي ــرة أن م ــن الواج ــب والض ــرورة
اإلنس ــانية والوطني ــة التضام ــن معه ــا
وإس ــنادها دون ت ــردد ،فنجاحاته ــا
ف ــي حماي ــة الس ــلم األهل ــي عل ــى
قاع ــدة نبذه ــا للتمي ي ــز بس ــبب الدي ــن
والقومي ــة ،وإلحاقه ــا الهزيم ــة تل ــو
األخ ــرى بتنظي ــم الدول ــة (داع ــش) تع ـ ُّـد
ً
ً
نجاح ــا أكي ــدا لجمي ــع مكون ــات الش ــعب
ً
الس ــوري ،وخط ــوة هام ــة عل ــى طري ــق
تذلي ــل الصعوب ــات وإزال ــة العقب ــات
م ــن أم ــام مس ــاع ي وجه ــود إيج ــاد تس ــوية
وح ــل سيا�س ــي س ــلم ي لألزم ــة الس ــورية
الت ــي ط ــال أمده ــا عل ــى وق ــع اس ــتمرار
تهدي ــدات تركي ــا وأدواره ــا املريب ــة الت ــي
افتض ــح أمره ــا وأم ــر أعوانه ــا ل ــدى
ً
ً
معظ ــم الس ــوريين ك ــردا وعرب ــا.
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تلبي ــة لدع ــوة م ــن وزي ــر الخارجي ــة
األمريك ــي ماي ــك بومبي ــو انعق ــد اجتم ــاع
ل ــوزراء خارجي ــة ومس ــؤولين كب ــار م ــن
 75دول ــة وأرب ــع منظم ــات دولي ــة ف ــي
العاصم ــة واش ــنطن ،ي ــوم األربع ــاء 6
ش ــباط  ،2019لبح ــث برام ــج وخط ــط
التحال ــف الدول ــي وتحركات ــه املقبل ــة
ف ــي الح ــرب املس ــتمرة ض ــد «داع ــش»،
والهادف ــة إل ــى من ــع ع ــودة ظه ــوره ع ــن
طري ــق املس ــاعدة ف ــي مج ــال االس ــتقرار
واألم ــن.
وق ــد ص ــدر بي ــان ع ــن االجتم ــاع،
ً
مؤك ــدا عل ــى «نظ ــل مع ــا متحدي ــن
بق ــوة ف ــي غضبن ــا إزاء فظائ ــع داع ــش
وف ــي تصميمن ــا عل ــى القض ــاء عل ــى ه ــذا
التهدي ــد العالم ــي والتغل ــب عل ــى روايت ــه
الزائف ــة واملدم ــرة .كم ــا نعي ــد التأكي ــد
عل ــى التزامن ــا باملب ــادئ اإلرش ــادية
للتحال ــف املعتم ــدة بالكوي ــت ف ــي س ــنة
 2018وكذل ــك نق ــر ب ــدور التحال ــف ف ــي
قط ــع جه ــود داع ــش ف ــي أنح ــاء املنطق ــة
وإحب ــاط طموحات ــه العاملي ــة كم ــا أك ــد
ذل ــك أعض ــاؤه .ونح ــن ن ــدرك أن ه ــذا
س ــيتطلب أن نط ــور ونكي ــف جهودن ــا
باس ــتمرار ض ــد ه ــذا الع ــدو املنتش ــر
كالوب ــاء .وس ــيظل ضم ــان الدح ــر الدائ ــم
لداع ــش ف ــي جوه ــر أولوي ــة الجه ــد
الجماع ــي ال ــذي يبذل ــه التحال ــف ،حي ــث
ً
ال ي ــزال التهدي ــد عالي ــا وكذل ــك لتجن ــب
أي احتم ــال لظه ــور داع ــش امليدان ــي ف ــي
املناط ــق الت ــي كان يس ــيطر عليه ــا ف ــي
املا�ض ــي».
ّ
ورح ــب االجتم ــاع بالتق ــدم املح ــرز
ً
ض ــد داع ــش ،مثني ــا عل ــى جه ــود
العراقيي ــن والس ــوريين ف ــي تحري ــر

األرا�ض ــي من ــه ،وق ــال« :يس ــرنا كذل ــك
اس ــتمرار ش ــركائنا ف ــي القي ــام بعملي ــات
هجومي ــة ض ــد بقاي ــا داع ــش ف ــي س ــوريا،
وبدع ــم م ــن التحال ــف ،م ــن أج ــل توف ي ــر
األم ــن واالس ــتقرار ف ــي املناط ــق املح ــررة
م ــن داع ــش»
وأب ــدى االجتم ــاع اهتمام ــه بأوض ــاع
ّ
األمري ــن م ــن
املدنيي ــن الذي ــن عان ــوا
ً
عن ــف داع ــش ،داعي ــا «جمي ــع أط ــراف
ال ن ــزاع املتواص ــل عل ــى اح ت ــرام القان ــون
اإلنس ــاني الدول ــي وقان ــون حق ــوق
اإلنس ــان وكذل ــك اتخ ــاذ االحتياط ــات
املمكن ــة لحماي ــة املدنيي ــن وتمكي ــن
وص ــول املس ــاعدات اإلنس ــانية ف ــورا
وب ــدون معوق ــات.».
وأص ـ ّـر االجتم ــاع عل ــى االس ــتمرار ف ــي
محارب ــة داع ــش وخالي ــاه ومجموعات ــه
املتفرق ــة ،رغ ــم الهزيم ــة الك ب ــرى الت ــي
ً
تلق ــاه عس ــكريا ،وتده ــور نف ــوذه عل ــى
ش ــبكات اإلنترن ــت وضغ ــط م ــوارده
املالي ــة.
وج ــاء ف ــي البي ــان أن التحال ــف
الدول ــي ال ي ــزال ملتزم ــا بمس ــاعدة
الحكوم ــة العراقي ــة الجدي ــدة لضم ــان
الدح ــر الدائ ــم لداع ــش ،وأض ــاف «إن
التحال ــف يق ــف م ــع الش ــعب الس ــوري
دعم ــا لالنتق ــال السيا�س ــي الحقيق ــي
ً
اس ــتنادا إل ــى بي ــان عملي ــة جني ــف وق ــرار
مجل ــس األم ــن الدول ــي رق ــم  ،2254ال ــذي
يه ــدف إل ــى إقام ــة حكوم ــة ش ــاملة غ ي ــر
طائفي ــة تمث ــل إرادة جمي ــع الس ــوريين
وتحاف ــظ عل ــى الوح ــدة والس ــيادة
ووح ــدة األرا�ض ــي اإلقليمي ــة لس ــوريا.
كم ــا أنن ــا ،وحيثم ــا يك ــون ذل ــك ممكن ــا،
ندع ــم التعاف ــي وإع ــادة االس ــتقرار

املحل ــي الش ــامل ف ــي املناط ــق املح ــررة
م ــن داع ــش والح ــوار املجتمع ــي وجه ــود
املصالح ــة م ــن أج ــل تعزي ــز الظ ــروف
املؤدي ــة إل ــى ح ــل سيا�س ــي س ــوري كام ــل
للص ــراع الس ــوري .وس ــنواصل الترك ي ــز
عل ــى تقدي ــم املس ــاعدات اإلنس ــانية
االس ــتقرار
إع ــادة
ومس ــاعدات
لتحس ــين حي ــاة الس ــكان املس ــتضعفين
واملس ــاعدة ف ــي تمكي ــن الع ــودة اآلمن ــة
والطوعي ــة لالجئي ــن والنازحي ــن وكذل ــك
ضم ــان الحماي ــة املدني ــة والحص ــول
عل ــى التعلي ــم ووض ــع مس ــار لالنتع ــاش
املس ــتدام م ــن احت ــال داع ــش حت ــى
يمك ــن للمجتمع ــات املحلي ــة م ــن
مواصل ــة إع ــادة البن ــاء بع ــزم اس ــتثنائي
وكرام ــة واإلص ــرار ال ــذي أظه ــروه من ــذ
التحري ــر».
وأب ــدى االجتم ــاع التزام ــه بالتعام ــل
م ــع القضاي ــا األمني ــة والقانوني ــة
ومحاس ــبة عناص ــر داع ــش وم ــن
تع ــاون معه ــم ،وض ــرورة «ب ــذل املزي ــد
م ــن الجه ــود لتطوي ــر برام ــج فعال ــة
ف ــي مجال ــي مكافح ــة التط ــرف وإع ــادة
اإلدم ــاج».
خت ــم البي ــان بالق ــول « :نح ــن
س ــعداء بالزخ ــم الجماع ــي ال ــذي يول ــده
التحال ــف وش ــركائه ،ونع ــرب م ــرة أخ ــرى
ع ــن تصميمن ــا عل ــى الح ــاق هزيم ــة

دائم ــة بداع ــش .وأن تواصلن ــا املش ــترك
ف ــي الع ــراق وس ــوريا س ــوف يس ــتمر».
وم ــن بي ــن الوف ــود الحاض ــرة،
أص ــدر وزراء وممثل ــو س ــبع دول «
الوالي ــات املتح ــدة واململك ــة الس ــعودية
وبريطاني ــا ومص ــر وفرنس ــا وأملاني ــا
ً
ً
واألردن» بي ــان رس ــميا مش ــتركا ،أك ــدوا
في ــه «عل ــى مواصل ــة عم ــل دوله ــم لدع ــم
الجه ــود الت ــي تبذله ــا األم ــم املتح ــدة
لتحقي ــق ح ــل سيا�س ــي للص ــراع ف ــي
س ــوريا عل ــى أس ــاس ق ــرار مجل ــس األم ــن
الدول ــي رق ــم  ».2254وأش ــار إل ــى ع ــدم
وج ــود أي ح ــل عس ــكري لألزم ــة ف ــي
س ــوريا وال بدي ــل ع ــن الح ــل السيا�س ــي،
مش ــددين ف ــي ه ــذا الص ــدد عل ــى الحاج ــة
املتضاف ــرة للجه ــود الدبلوماس ــية
واإلرادة السياس ــية الدولي ــة إلنه ــاء
الص ــراع ف ــي س ــوريا وتخفي ــف املعان ــاة
املتواصل ــة للش ــعب الس ــوري .كم ــا
ح ــذروا وبأش ــد العب ــارات أولئ ــك الذي ــن
يس ــعون إل ــى زعزع ــة اس ــتقرار املنطق ــة
أو يس ــعون إل ــى ح ــل عس ــكري ل ــن يحق ــق
س ــوى زي ــادة خط ــر التصعي ــد الخط ي ــر
وإش ــعال حرائ ــق أوس ــع ف ــي املنطق ــة ،ف ــي
إش ــارة مبطن ــة إل ــى رف ــض مس ــاع ي تركي ــا
بتدخ ــل عس ــكري إل ــى منب ــج ومناط ــق
ش ــرق الف ــرات .واختتم ــوا بيانه ــم،
بتجدي ــد دعمه ــم لألم ــم املتح ــدة
ولجه ــود مبع ــوث األم ــم املتح ــدة الخاص
لس ــوريا غ ي ــر بيدرس ــن.
ه ــذا وتش ــهد س ــوريا األي ــام األخ ي ــرة
م ــن أف ــول نج ــم الدول ــة االس ــامية ف ــي
الع ــراق والس ــام (داع ــش) ،عل ــى ي ــد
ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة «قس ــد»
الت ــي ذكره ــا الرئي ــس دونال ــد ترام ــب ف ــي
ً
خطاب ــه أم ــام االجتم ــاع املذك ــور ،مثني ــا
عل ــى جهوده ــا ودوره ــا املح ــوري ف ــي دح ـ ّـر
داع ــش.
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تقارير وأخبار

عفرين حتت االحتالل :حصار وتعتيم إعالمي ...انتهاكات وجرائم
أص ــدر املكت ــب اإلعالم ــي – عفري ــن
لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) خ ــال ش ــهر
ش ــباط أرب ــع تقاري ــر ع ــن األوض ــاع
ف ــي منطق ــة عفري ــن تح ــت االحت ــال
ُ
الترك ــي ،ون ش ــرت عل ــى وس ــائل إعالمي ــة
وف ــي صفح ــات التواص ــل االجتماع ــي،
حي ــث رص ــدت جمل ــة م ــن الوقائ ــع
واالنته ــاكات والجرائ ــم املرتكب ــة بح ــق
س ــكانها األصليي ــن املتبقي ــن.
نلخص ما جاء فيها ،كما يل ي:
حصار وتعتيم إعالمي
تف ــرض س ــلطات االحت ــال الترك ــي
ً
ً
حص ــارا ُم حكم ــا عل ــى منطق ــة عفري ــن،
م ــن حي ــث دخ ــول وخ ــروج وتنق ــل
مواطنيه ــا األصليي ــن ،وتقيي ــد حرك ــة
ش ــحن البضائ ــع واإلنت ــاج املحل ــي
الصناع ــي والزراع ــي ،كم ــا تحظ ــر دخ ــول
أي وس ــيلة إعالمي ــة غ ي ــر موالي ــة له ــا،
وحت ــى املوالي ــة له ــا تعم ــل ضم ــن نط ــاق
ضي ــق وتح ــت مراقب ــة ش ــديدة ،ول ــم
تس ــمح َب ع ــد حكوم ــة أنق ــرة بدخ ــول
منظم ــات إنس ــانية وحقوقي ــة ال
تتبعه ــا أو وف ــود وش ــخصيات مهتم ــة
م ــن الخ ــارج ال تل ت ــزم بأجنداته ــا،
وتن ــوي مس ــاعدة األهال ــي أو تبغ ــي
اس ــتقصاء األوض ــاع ورص ــد االنته ــاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ف ــي املنطق ــة وال
ت ــزال ...تعتي ــم إعالم ــي وتنص ــل م ــن
واجب ــات ومس ــؤوليات تفرضه ــا قواني ــن
ومواثي ــق دولي ــة ،ومواظب ــة عل ــى
سياس ــات التغي ي ــر الديمغراف ــي والقم ــع
ُ
واالضطه ــاد بح ــق الك ـ ــرد فيه ــا.
تحريض وامتيازات
إمع ــان املحت ــل ف ــي القم ــع
واالضطه ــاد ،يتجل ــى ع ب ــر تحري ــض
املس ــتقدمين الع ــرب والتركم ــان ض ــد
ُ
الك ـ ــرد ،وإغرائه ــم بامتي ــازات خاص ــة،
وكذل ــك دف ــع املرتزق ــة املس ــلحة إل ــى
اس ــتباحة أم ــوال وممتل ــكات األهال ــي
وارت ــكاب الجرائ ــم واالنته ــاكات ،بع ــد أن
ت ــم ش ــحنهم بأف ــكار ديني ــة متعصب ــة
وقومي ــة عنصري ــة ش ــوفينية حاق ــدة،
مس ــتندة إل ــى جمل ــة أكاذي ــب وتلفيق ــات
ع ــن األك ــراد (انفصالي ــون ،مالح ــدة،
إرهابي ــون ...!)...ونش ــر تل ــك األف ــكار ع ب ــر
حم ــات إعالمي ــة وفت ــح م ــدارس ديني ــة
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وجمعي ــات بمس ــميات خيري ــة ،وتعلي ــم
أطف ــال امل ــدارس رف ــع إش ــارة الذئ ــاب
الرمادي ــة.
اختطاف واعتقاالت
 تعرض ــت قري ــة قوت ــا لحمل ــةمداهم ــة وتفتي ــش م ــن قب ــل مجموع ــة
مس ــلحة وبرفق ــة جن ــود أت ــراك ،الت ــي
ً
اعتقل ــت ع ــددا م ــن املدنيي ــن ،وكذل ــك
َ
ت ــم اعتق ــال مواطني ــن م ــن قري ــة ك ّري ــه،
م ــن بينه ــم مخت ــار القري ــة ص ــاح حني ــف
بط ــال.
 تع ــرض املعال ــج الفيزيائ ــي عدن ــانبوس ــتان ك ــردي م ــن أهال ــي قري ــة بليلك ــو،
ف ــي مرك ــز ناحي ــة راج ــو لعملي ــة خط ــف،
واإلف ــراج عن ــه بع ــد تعذي ــب ش ــديد ف ــي
س ــجن مي ــدان أكب ــس املقي ــت ،تح ــت
إش ــراف مس ــؤولين ف ــي ق ــوات االحت ــال
الترك ــي.
 اختط ــاف املواط ــن املس ــن محم ــدبرمج ــة -
ح ــاج ط ــاري م ــن أهال ــي قري ــة ِ
ناحي ــة معبطل ــي.
 اختط ــاف املواط ــن عب ــد الحمي ــدس ــليمان واإلف ــراج عن ــه بع ــد ثالث ــة أي ــام،
واعتق ــال الش ــاب الثالثين ــي محم ــد
رش ــيد س ــليمان واملواط ــن محم ــد
ج ــال خورش ــيد م ــن قب ــل الش ــرطة
العس ــكرية ،والش ــاب الثالثين ــي ري ــزان
ك ــدرو ق ــد اعتق ــل من ــذ تس ــعة أش ــهر
وه ــو مجه ــول املص ي ــر ،جميعه ــم م ــن
قري ــة كورا-جندي ــرس.
 مداهم ــة قري ــة بيلي ــه وقزلب ــاش-ناحي ــة ش ـ ّـران وتفتي ــش بع ــض املن ــازل،
واعتق ــال مخت ــار بيلي ــه املواط ــن
عصم ــت إبراهي ــم خلي ــل والتحقي ــق م ــع
آخري ــن.

 اعتق ــال املواط ــن محم ــد م ــا م ــنقري ــة جوي ــق من ــذ س ــتة أش ــهر ،بع ــد
االس ــتيالء عل ــى بيت ــه وكمي ــة كب ي ــرة م ــن
تن ــكات زي ــت الزيت ــون.
 اعتق ــال الش ــاب محم ــد ص ــادقيوس ــف م ــن قري ــة ك ــوران من ــذ ش ــهرين،
ً
وال ي ــزال مصيره ــا مجه ــوال.
وأف ــاد املكت ــب اإلعالم ــي أن ــه ال ي ــزال
مص ي ــر أك ث ــر م ــن  /1000/محتج ــز ،بينه ــم
ً
نس ــاء وأطف ــال وكب ــار س ــن مجه ــوال،
م ــن بينه ــم الح ــاج عل ــي س ــليمان عل ــو-
موالي ــد  1933م ــن قري ــة ميدانك ــي ،من ــذ
خروج ــه م ــن بيت ــه صب ــاح ،2018/7/17
والدكت ــور ري ــاض م ــا من ــذ م ــا يق ــارب
أربع ــة أش ــه ر.
 تع ــرض مواطني ــن مدنيي ــن ف ــي ش ــيهالعتقاالت عشوائية وتعذيب جسدي،
مث ــل م ــا ج ــرى م ــع الش ــاب إبراهي ــم أمي ــن
ش ــيخ عم ــر -صاح ــب مح ــل س ــمانة.
 اختط ــاف املواط ــن نظم ــي عل ــيم ــن قري ــة ب ــرج الق ــاص -جب ــل ش ــيروا
م ــع حج ــز  /150/رأس غن ــم ،ومطالبت ــه
بفدي ــة مالي ــة ومص ــادرة قس ــم م ــن
أغنام ــه.
 اختط ــاف املواط ــن محم ــد عب ــدالحن ــان ب ــن عل ــي م ــن قري ــة ش ــيخ كيل ــة،
من ــذ ثالث ــة أش ــهر ،واإلف ــراج عن ــه ف ــي
 ،2019/2/20حي ــث تع ــرض للتعذي ــب
ولتش ــويه الجس ــد ،وال ي ــزال وضع ــه
ً
الصح ــي متده ــورا.
 اعتق ــال املوظفي ــن (أحم ــد أوس ــو،ش ــيار أيوب ــي ،أس ــمهان جاس ــم ،داري ــن
قاس ــم ،علي ــاء م ــا رش ــيد ،ليل ــى قب ــان)
ف ــي ش ــركة مي ــاه الش ــرب بعفري ــن.
 -ال ي ــزال مص ي ــر الش ــابين(عصمت

خلي ــل كال ــو ،ص ــادق محم ــود) م ــن قري ــة
كورزيليه-ش ــيروا ،املعتقلي ــن من ــذ أوائ ــل
ً
الربي ــع املا�ض ــي مجه ــوال.
سرقات وفرض أتاوى
  /150/مس ــلح م ــن فصي ــل الزنك ــياس ــتحلوا ف ــي قري ــة كي ــا ،وال ي ت ــرددون
ف ــي مضايق ــة أهاليه ــا وس ــرقة منازله ــم،
حي ــث أن الش ــكوى ل ــدى س ــلطات
االحت ــال ف ــي عفري ــن ل ــم تنف ــع.
 تع ــرض املواطن ــون (محم ــد ص ــاحس ــيدو ومحم ــد مصطف ــى س ــيدو م ــن
قري ــة قوت ــا ،محم ــد أحم ــد إبراهي ــم م ــن
َ
قري ــة ك ّري ــه وداوود حس ــين إيب ــش م ــن
قري ــة كي ــا) -ناحي ــة بلب ــل ،ق ــرب مف ــرق
قري ــة قاس ــم -راج ــو ،لعملي ــة خط ــف
وس ــطو مس ــلح ،حي ــث ُس ــلبت منه ــم
س ــيارة بي ــك آب هون ــداي ومبل ــغ مال ــي
 /500/أل ــف ل ي ــرة س ــورية وأجه ــزة هات ــف.
 ميليش ــيا «الس ــلطان س ــليمانُ
كل
ش ــاه» بقي ــادة «أب ــو عمش ــة» ت ج ب ــر ٍ
م ــن تعام ــل م ــع اإلدارة الذاتي ــة الس ــابقة
(وظائ ــف مدني ــة أو ضم ــن األس ــايش
والحماي ــة الذاتي ــة أو ف ــي املجال ــس
املحلي ــة والكومين ــات) بق ــرى َچ ق ــا
الثالث ــة وكاخ ــرة وخلي ــل وقرمتل ــق
وبل ــدة ش ــيه (ش ــيخ الحدي ــد) ،عل ــى دف ــع
أل ــف دوالر ،فف ــي قرمتل ــق َوحده ــا /35/
ً
ً
ش ــخصا ،إضاف ــة إل ــى بدئه ــا بف ــرض
(ضريب ــة ال ــزكاة) – كم ــا يحل ــو له ــا أن
ُ
ت س ــميها – عل ــى م ــا تبق ــى م ــن انت ــاج زي ــت
الزيت ــون ل ــدى األهال ــي ،بع ــد تحصي ــل
أت ــاوى ضخم ــة.
 اس ــتول ى املجل ــس املحل ــي ف ــيجندي ــرس عل ــى  /6/هكت ــارات م ــن
أرض ق ــرب مدخ ــل املدين ــة الش ــرق ي،
عائ ــدة للمحام ــي أحم ــد رفع ــت آغ ــا،
ال ــذي ب ــادر إل ــى رف ــع دع ــوى قضائي ــة
ُ
ض ــد املجل ــس ،ولك ــن ط ل ــب من ــه س ــحبها
بع ــد أن ت ــم اس ــتدعاؤه م ــن قب ــل الجي ــش
الترك ــي ال ــذي أبلغ ــه أن ق ــرار االس ــتيالء
عس ــكري وألج ــل بن ــاء مق ـ ّـر ل ــه ،وال يج ــوز
االع ت ــراض علي ــه.
 ف ــي قري ــة حب ــو -معبطل ــي ،بع ــدً
تعفي ــش املن ــازل وس ــرقتها س ــابقا ،عم ــد
املس ــلحون إل ــى ف ــك كاف ــة أب ــواب ونواف ــذ
5
س ــبع من ــازل ،كم ــا ت ــم

تقارير وأخبار
عفرين تحت االحتالل ...تتمة
تخري ــب بع ــض قب ــور متوفيه ــا.
 ملثم ــان مس ــلحان اقتحم ــا م ن ــزلالزوجي ــن املس ــنين (محم ــد كلوش ــو
و س ــينم كلوش ــو) ف ــي وض ــح النه ــار
وس ــرقا منهم ــا مئ ــة أل ــف ل ي ــرة س ــورية،
حي ــث تق ــدم املس ــنان بش ــكوى ل ــدى
املرك ــز العس ــكري دون ج ــدوى؛ كم ــا
ً
يح ــاول اللص ــوص لي ــا س ــرقة بطاري ــات
الس ــيارات والج ــرارات وأي �ش ــيء ذات
قيم ــة عائ ــدة ألهال ــي بل ــدة معبطل ــي.
 ف ــي قري ــة كولي ــا تحتان ــي ،أق ــدممس ــلحون عل ــى س ــلب  /7/تن ــكات زي ــت
م ــن أص ــل  /14/ملواط ــن ق ــد أحضره ــا
لبيت ــه كمؤون ــة س ــنوية.
 ف ــي مدين ــة عفري ــن ت ــم اقتح ــامبناي ــة س ــكنية -ش ــارع طري ــق ماراتي ــه
ومص ــادرة أجه ــزة الهات ــف النق ــال
ومبال ــغ مالي ــة م ــن قاطنيه ــا األصليي ــن
ً
وض ــح النه ــار ،وكذل ــك الس ــطو لي ــا عل ــى
م ن ــزل ف ــي طري ــق جندي ــرس -عفري ــن
الع ــام وس ــرقة محتويات ــه وتن ــكات م ــن
زي ــت الزيت ــون.
 س ــرقة أس ــاك الش ــبكةالكهربائي ــة ف ــي قري ــة ك ــوران -جندي ــرس
م ــن قب ــل الفصي ــل املس ــلح املس ــيط ر.
 محاول ــة س ــرقة م ن ــزل املرح ــومعبدالرحم ــن جاس ــو ف ــي قري ــة
كفر صف ــر ة .
 س ــرقة قواط ــع كهربائي ــة (قواط ــعاألمب ي ــرات) ف ــي أح ــد أحي ــاء بل ــدة بعدين ــا.
 س ــرقة دراج ــة ناري ــة عائ ــدةللمواط ــن حن ــان محم ــد ف ــي جندي ــرس
م ــن أم ــام منزل ــه وس ــط النه ــار.
 ميليش ــيا «ل ــواء الوق ــاص»تف ــرض عل ــى أهال ــي قري ــة آش ــكان
غرب ــي -جندي ــرس (أربعي ــن عائل ــة)
إت ــاوة مقداره ــا  /٤٨/أل ــف دوالر ،مقاب ــل
(حماي ــة القري ــة) حس ــب ادعاءاته ــا.
 مجموع ــة مس ــلحة اقتحم ــتم ن ــزل املس ــن عم ــر ع ــروس  /85/ع ــام
وزوجت ــه املس ــنة ف ــي قري ــة ك ــورا -راج ــو،
وبعد ضرهما وربطهما ،سرقت /450/
دوالر و  /25/ألف ليرة س ــورية ،وعبثت
ف ــي أث ــاث امل ن ــزل ،حي ــث تق ـ ّـدم املس ــن
بش ــكوى ل ــدى س ــلطات راج ــو الت ــي ل ــم
تحاس ــب املجرمي ــن ،ب ــل حاول ــت عق ــد
صل ــح بينه ــم وبي ــن املش ــتكي.

الوحـــــدة Yekîtî

العـدد / 305 /شباط  2019م 2630 -ك

«الشهداء :عيل قندر ،جهاد عثامن داوود ،لوفني خليل نوري»
قصف قرى شيروا
قص ــف الجي ــش الترك ــي قري ــة
صاغون ــك -جب ــل ش ــيروا الواقع ــة تح ــت
س ــيطرة الجي ــش الس ــوري بأك ث ــر م ــن
عش ــرة قذائ ــف ،عص ــر ي ــوم األثني ــن
 28كان ــون الثان ــي ،ال ــذي أدى إل ــى وق ــوع
أض ــرار ف ــي بع ــض املن ــازل وإصاب ــة
الزوجي ــن املس ــنين (عل ــي م ــام  ،نديم ــة)
م ــن مواطنيه ــا بج ــروح متفاوت ــة.
وف ــي ليل ــة  2019/2/13اس ــتهدف
الجي ــش الترك ــي قري ــة ب ــرج الق ــاص –
جب ــل ليل ــون (ش ــيروا) بأك ث ــر م ــن عش ــرة
قذائ ــف صاروخي ــة ،الت ــي تس ــببت
بأض ــرار مادي ــة ونش ــر الرع ــب بي ــن
األهال ــي.
قتل وتفجيرات
ف ــي ظ ــل حال ــة الفلت ــان والفو�ض ــى،
ونتيج ــة اقتت ــال ميلش ــيات مس ــلحة
فيم ــا بينه ــا بس ــبب خالف ــات ح ــول
املس ــروقات واالس ــتيالء عل ــى املمتل ــكات
والعق ــارات أو ألج ــل إع ــادة ضبطه ــا
م ــن قب ــل جي ــش االحت ــال ،وتوال ــي
التفج ي ــرات بي ــن املدنيي ــن ،يتجن ــب
أهال ــي عفري ــن التنق ــل وخاص ــة ضم ــن
املدين ــة ،إال للض ــرورة.
ه ــذا واستش ــهد املواط ــن كام ي ــران
من ــان عل ــي ب ــن نب ــي  /45/س ــنة ،م ــن
قري ــة آف ــراز ،أب لطفلي ــن ،إث ــر ج ــراح
أصابت ــه م ــن تفج ي ــر س ــوق اله ــال بتاري ــخ
.2018/12/16
وق ــد انفج ــر لغ ــم أثن ــاء فالح ــة أرض
عائ ــدة للمرح ــوم جاهي ــد غب ــاري -غرب ــي
مدين ــة عفري ــن ،أدى إل ــى تكس ــر الج ــرار
ومقت ــل س ــائقه املس ــلح ،م ــع ج ــرح آخ ــر،
ً
كان ــا ق ــد اس ــتوليا عل ــى األرض عن ــوة.
وت ــم إع ــدام الش ــابين (حس ــين عب ــد
ً
الرحم ــن حس ــين /24/عام ــا ،ولي ــد
ً
صوران ــي  /18/عام ــا) م ــن أهال ــي قري ــة
ً
چقلي ــه ج ــوم رمي ــا بالرص ــاص ،ف ــي باح ــة
إح ــدى م ــدارس مدين ــة عفري ــن ،خ ــال

األي ــام األول ــى م ــن دخ ــول جي ــش االحت ــال
ومرتزقت ــه ،حي ــث ت ــم تطوي ــق القري ــة
ومن ــع ذويهم ــا م ــن مش ــاهدة جثمانيهم ــا
أثن ــاء الدف ــن ف ــي املق ب ــرة.
بع ــد غي ــاب يومي ــن ع ــن مرك ــز
عمل ــه -مح ــل حالق ــةُ ،و ِج ــد املواط ــن
الثالثين ــي خوش ــناف فائ ــق حن ــان م ــن
قري ــة بربن ــه -راج ــو ،بتاري ــخ 2019/2/7
ً
متوف ــي ش ــنقا داخ ــل منزل ــه بمدين ــة
عفر ي ــن .
ف ــي بل ــدة معبطل ــي ،أق ــدم ش ــاب
مس ــلح م ــن مهج ــري الغوط ــة عل ــى
إصاب ــة املواط ــن عل ــي قلن ــدر /85/
ً
عام ــا بطل ــق ن ــاري ،أثن ــاء رعي ــه لبع ــض
األغن ــام غرب ــي البل ــدة ،ف ــأدى إل ــى وفات ــه.
وذك ــر «مرك ــز درك ــوش اإلعالم ــي»
بتاري ــخ  ،2019/2/9أن الجندرم ــة
التركي ــة ع ث ــرت عل ــى جث ــث /8/
أش ــخاص توف ــوا بس ــبب ال ب ــرد الق ــارس،
بع ــد أن ضل ــوا الطري ــق؛ كان م ــن بينه ــم
ُ
الفت ــاة لوفي ــن خلي ــل ن ــوري ،الت ــي ش ــيع
جثمانه ــا ي ــوم الخمي ــس 2019/2/14
ووري ال ث ــرى ف ــي مق ب ــرة قريته ــا كف ــروم-
عفري ــن ،وكذل ــك املواطن ــة ه ــدى أحم ــد
مو�س ــى م ــن قري ــة جل ب ــرة –عفري ــن؛
حي ــث وث ــق املرص ــد الس ــوري «قت ــل
الجندرم ــا التركي ــة ل ـ  419مدن ــي س ــوري
بالرص ــاص من ــذ انطالق ــة الث ــورة
ً
الس ــورية ،م ــن ضمنه ــم  75طف ــا دون
الثامن ــة عش ــر ،و 38مواطن ــة ف ــوق س ــن
ال ـ .»18
وح ــدث تفج ي ــر إرهاب ــي بس ــيارة
مفخخة ،ظهيرة الخميس ،2019/2/21
ُ
ف ــي ش ــارع اوت س ــتراد الفي ــات ،ق ــرب
مش ــفى ديرس ــم ،أدى إل ــى وق ــوع
ش ــهيدين مدنيي ــن (طفل ــة ،واملواط ــن
جه ــاد عثم ــان داوود  /40/ع ــام م ــن بل ــدة
ش ــيه) وإصاب ــة م ــا يق ــارب  /20/آخري ــن
بج ــروح متفاوت ــة.
غياب أعياد
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ً
ً
فاالنتاي ــن كان غائب ــا ،حزين ــا
ً
وكئيب ــا ف ــي عفري ــن ،خل ــت الش ــوارع
واملح ــات م ــن املالب ــس والهداي ــا وال ــورود
الحم ــراء؛ م ـ ّـر م ــرور الك ــرام ،دون أن
ُي ف ــرج ع ــن قل ــوب العش ــاق واملحبي ــن
غمام ــة الح ــزن واالس ــوداد ،الت ــي
جلبته ــا ثقاف ــة قروس ــيطة يري ــد الغ ــزاة
فرضه ــا عل ــى مجتم ـ ٍـع مدن ــي منفت ــح،
مح ــب للقي ــم اإلنس ــانية ،ومتفاع ــل م ــع
ً
نتاج ــات الحض ــارة البش ــرية عام ــة.
ول ــم يش ــهد عي ــد بيخ ــون Bêxwîn
اإليزي ــدي ف ــي عفري ــن مظاه ــر االبته ــاج
وطقوس ــه الديني ــة املعت ــادة ،بينم ــا
كان ــت الطائف ــة اإليزدي ــة تم ــارس
معتقداته ــا بحري ــة قب ــل االحت ــال ،ب ــل
وبمس ــاندة االدارة وتبري ــكات املس ــلمين
واملس ــيحيين له ــا.
اتصاالت ومياه شرب
بغي ــة التحك ــم واملراقب ــة وإضف ــاء
الطاب ــع الترك ــي واحت ــكار مج ــاالت
االس ــتثمار ،قام ــت الس ــلطات املحلي ــة
بإزال ــة أب ــراج االتص ــاالت ف ــي ناحي ــة
جندي ــرس واس ــتبدالها بأب ــراج تركي ــة،
إل ــى جان ــب تغطي ــة ش ــبكات الن ــت
ُ
التركي ــة ،وكان ــت ق ــد ق صف ــت أب ــراج
ق ــرى (خلي ــل ،موس ــكه ،بيخج ــه،
قطم ــة) أثن ــاء العملي ــات الحربي ــة
ً
ض ــد املنطق ــة ،إضاف ــة إل ــى س ــرقة
أعم ــدة وكاب ــات ش ــبكات الهات ــف
األر�ض ــي ومجموع ــات تولي ــد الطاق ــة
وتحوي ــل مبان ــي بع ــض مراكزه ــا إل ــى
مق ــرات عس ــكرية ف ــي اس ــتهداف مبرم ــج
لتعطيله ــا ،حي ــث أن واق ــع االتص ــاالت
ً
الس ــورية ف ــي املنطق ــة أصب ــح س ــيئا
للغا ي ــة.
أما واقع مياه الشرب:
 أصبحت محطات ،قريت ي مس ــكه جندي ــرس و چم ــا -ش ــران بس ــببالتدم ي ــر ،ق ــرى برمج ــة -معبطل ــي
و كي ــا -بلب ــل و ن ــازا -ش ــران بس ــبب
س ــرقة محتوياته ــا ،خ ــارج الخدم ــة.
كم ــا تعرض ــت محط ــات أخ ــرى لتدم ي ــر
جزئ ــي أو لح ــاالت س ــرقة ،حي ــث ت ــم
إص ــاح بعضه ــا.
ً
 حالي ــا ،وف ــي ظ ــل االحت ــال،جمي ــع محط ــات الري ــف متوقف ــة
ع ــن العم ــل ألس ــباب
6

6

الوحـــــدة Yekîtî

العـدد / 305 /شباط  2019م 2630 -ك

تقارير وأخبار

قافلة الزيتون في كوباني والجزيرة
به ــذه املعان ــي ختم ــت منظم ــات
ثقافي ــة حمل ــة (قافل ــة الزيت ــون)
تح ــت ش ــعار «عفري ــن ,س ــنزهر م ــن
جدي ــد» ,الت ــي اس ــتغرقت س ــبعة أي ــام
 ،2019/2/12-5حي ــث م ـ ّـرت خالله ــا
بمعظ ــم امل ــدن والبل ــدات والق ــرى
الواقع ــة بي ــن نه ــري الف ــرات ودجل ــة
(كوبان ــي ،ك ــري س ــب ي ,س ــري كاني ــه،
الدرباس ــية ،ت ــل تم ــر ،مدين ــة الحس ــكة،
عام ــودا ،قامش ــلو ،عي ــن دي ــوار،
ديري ــك ،كرك ــي لك ــي ،رمي ــان ،ج ــل
آغ ــا ،ترب ــه س ــب ي ...وعش ــرات الق ــرى)،
ليت ــم زرع  /732/ش ــجرة زيت ــون (366

«ج ــاءت حملتن ــا ه ــذه ألج ــل كل
قط ــرة دم س ــالت ألج ــل عفري ــن ول ــكل
حب ــة زيت ــون ُ
اغت ِص َب ـ ْـت ,انطلق ــت حمل ــة
(قافل ــة الزيت ــون) كواج ــب يحم ــل
هوي ــة عفري ــن ف ــي كل أرض روج آف ــا,
ً
وف ـ ًـاء لدم ــاء الش ــهداء واس ــتمرارا ل ــروح
ً
وإثراء للحياة ف ي مناطق ش ــرق
املقاومة
الف ــرات ،واعتب ــار ذل ــك بمثاب ــة تح ــدّ
أم ــام مح ــاوالت التغي ي ــر الديمغراف ــي ل ـ
ً
عفري ــن الكردي ــة ،وترس ــيخا لثقاف ــة
ً
ً
االنتم ــاء ل ــأرض ,وتخلي ــدا وتقديس ــا
للزيت ــون ف ــي ذاك ــرة الك ــردي خاص ــة
والس ــوري عام ــة»...

منه ــا ف ــي إقلي ــم كوبان ــي ,و 366ف ــي
إقلي ــم الجزي ــرة) .وذل ــك ف ــي الس ــاحات
والحدائ ــق العام ــة وف ــي س ــاحات امل ــدارس
وعل ــى ضف ــاف نه ــر دجل ــة وف ــي مداخ ــل
ومخ ــارج بع ــض امل ــدن وف ــي مقاب ــر
الش ــهداء ،م ــع وض ــع أكالي ــل م ــن الزه ــور
عل ــى نص ــب تذكاري ــة ،كم ــا ت ــم توزي ــع

ش ــتالت الزيت ــون عل ــى بع ــض األهال ــي.
واملنظم ــات الت ــي قام ــت به ــذه
املب ــادرة ه ــي (اتح ــاد مثقف ــي روج آفاي ــي
كردس ــتان ،اتح ــاد املثقفي ــن ف ــي اقلي ــم
الجزيرة ،اتحاد الكتاب الكرد ـ س ــوريا،
اتح ــاد مثقف ــي كانت ــون كوبان ــي).

مراسلون بال حدود ...تتمة
رك ي ــزة أساس ــية للديمقراطي ــة وإنم ــا
خص ــم تعل ــن نح ــوه البغض ــاء ،مث ــل
دونال ــد ترام ــب ...وف ــي ع ــدد م ــن البل ــدان
ف ــإن الحاج ــز بي ــن االعت ــداءات اللفظي ــة
ً
والعن ــف الجس ــدي يتض ــاءل يوم ــا بع ــد
ي ــوم ،مث ــل الفلبي ــن ...ويتزاي ــد خط ــاب
الكراهي ــة ض ـ ّـد الصحافيي ــن ف ــي الهن ــد
عل ــى ش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي....
وتضاع ــف العن ــف اللفظ ــي ض ـ ّـد
الصحاف ــة ف ــي أوروب ــا ،مث ــل التش ــيك...
وإن ل ــم توج ــد طغ ــاة مس ــتبدون ف ــإن
ً
دول نقاط ــا س ــوداء
الح ــرب تجع ــل م ــن ٍ
للمعلوم ــة ،مث ــل الع ــراق ...وعل ــى
خارط ــة حري ــة الصحاف ــة ل ــم يس ــبق

أن نج ــد ّ
كل ه ــذا الع ــدد م ــن ال ــدول ف ــي
املنطق ــة الس ــوداء ...ويبي ــن التصني ــف
تصاع ــد تأث ي ــر «الرج ــال األقوي ــاء»
واألمثل ــة الس ـ ّـي ئة ،مث ــل روس ــيا...
ُ
وت ص ـ ّـد ُر الصي ــن نموذجه ــا املنغل ــق ف ــي
آس ــيا ،نم ــوذج القم ــع الص ــارم لألص ــوات
ُ
امل نتق ــدة.)...
ّ
ويؤك ــد كريس ــتوف دول ــوار،
أمي ــن ع ــام مراس ــلون ب ــا ح ــدود ،أن
«الكراهي ــة ض ــد الصحافيي ــن م ــن
أخط ــر التهدي ــدات للديمقراطي ــات،
ّ
ويتحم ــل املس ــؤولون السياس ــيون
الذي ــن يغ ــذون الع ــداء للصحاف ــة
مس ــؤولية ك ب ــرىّ ،
ألن التش ــكيك
ف ــي الرؤي ــة الت ــي تجع ــل م ــن الح ــوار

ً
العموم ــي مبني ــا عل ــى حري ــة البح ــث
ع ــن الحقيق ــة ينت ــج مجتم ــع الدعاي ــة.
وتفني ــد مش ــروعية الصحاف ــة ه ــو
ً
تالع ــب بن ــار سياس ــية خط ي ــرة ج ــدا».
وتق ــول املنظم ــة( :ه ــذا الع ــام ،2018
النروي ــج وكوري ــا الش ــمالية تحافظ ــان
عل ــى املرتبتي ــن األول ــى واألخ ي ــرة....
وتبق ــى منطق ــة االتح ــاد الس ــوفييت ي
ً
الس ــابق وتركي ــا األك ث ــر تراجع ــا عل ــى
املس ــتوى الدول ــي ف ــي حري ــة الصحاف ــة...
ُ
وبالنظ ــر إل ــى امل ؤش ــرات املعتم ــدة
لقي ــاس تط ـ ّـور البل ــدان س ــنة بع ــد
أخ ــرى ،ف ــإن تراج ــع مؤش ــر املن ــاخ ال ــذي
يش ــتغل في ــه الصحافي ــون ،ف ــي منطق ــة
الش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا،

ُي عت ب ــر األق ــوىّ ...
وإن تواص ــل النزاع ــات
ّ
املس ــل حة املس ــتمرة ف ــي س ــوريا اليم ــن،
والته ــم املتك ــررة باإلره ــاب ف ــي مص ــر
وكذل ــك العربي ــة الس ــعودية والبحري ــن
يجع ــل ه ــذه املنطق ــة م ــن العال ــم األك ث ــر
صعوب ــة وخط ــورة ملمارس ــة مهن ــة
الصحاف ــة.).
ووف ــق نس ـ ٍـب مئوي ــة ،ج ــاء تقيي ــم
التصني ــف كم ــا يل ــي %9 :وض ــع جي ــد،
 %17وض ــع جي ــد إل ــى ح ــد م ــا %35 ،وض ــع
حس ــاس %27 ،وض ــع صع ــب %12 ،وض ــع
ً
خط ي ــر ج ــدا .إذ أن ترتي ــب تركي ــا /157/
و س ــوريا  ،/177/م ــن أص ــل  /180/دول ــة.

عفرين تحت االحتالل ...تتمة
مختلف ــة ،ويعتم ــد األهال ــي عل ــى اآلب ــار
االرتوازي ــة الخاص ــة ومي ــاه األمط ــار
والينابي ــع لتأمي ــن مي ــاه الش ــرب ولباق ــي
االحتياج ــات بكلف ــة عالي ــة .أم ــا ف ــي
مدين ــة عفري ــنُ ،
فت غ ــذى الش ــبكة
ً
بش ــكل متقط ــع ،وأحيان ــا تغي ــب
أس ــبوعين أو ش ــهر ،حي ــث تك ــون املي ــاه
غ ي ــر صالح ــة للش ــرب ومصحوب ــة
باألوح ــال والش ــوائب .وهن ــاك فو�ض ــى
ف ــي التوزي ــع وتحصي ــل الفوات ي ــر ،حي ــث
أن عوائ ــل املس ــلحين واملهاجري ــن ال
تدف ــع املس ــتحقات ،ف ــي وق ـ ٍـت ُي طال ــب
ً
في ــه البقي ــة بدف ــع ( 2000ل ي ــرة ش ــهريا)
ُ
وع ــن أش ــهر س ــابقة ل ــم ت غ ــذى فيه ــا

املي ــاهُ ،وي ش ــاع ع ــن ح ــاالت فس ــاد
وس ــرقات ف ــي إدارة مش ــروع املي ــاه
بمدين ــة عفري ــن.
قطع األشجار
يلج ــأ املس ــلحون والذي ــن ت ــم
توطينهم من مهجري الغوطة وحمص
وغيره ــا ،إل ــى قط ــع األش ــجار عل ــى نط ــاق
واس ــع ،أش ــجار حراجي ــة ومثم ــرة ،ف ــي
جريم ــة منظم ــة ض ــد البيئ ــة واملجتم ــع،
تح ــت أنظ ــار الجي ــش الترك ــي ،حي ــث أن
أش ــجار م ــزار أص ــان دادا ق ــرب قري ــة
كرزي ــل الجبلي ــة -بلب ــل املعم ــرة ق ــد
تعرض ــت لقط ــع كام ــل ،وكذل ــك ش ــجرة
معم ــرة تق ــع ضم ــن أرض املواط ــن رش ــيد
ح ــج ق ــدري ،خل ــف ت ــل ُددي ــرا -بل ــدة

ميدانك ــي ،وأش ــجار زيت ــون ش ــمال ي
مدين ــة عفري ــن وف ــي قري ــة كفرش ــيل.
وف ــي قري ــة كي ــا ،ت ــم قط ــع وتحطي ــب
عش ــرات أش ــجار حراجي ــة ف ــي س ــهول
وجب ــال القري ــة ،منه ــا ن ــادرة ومعم ــرة،
وكذل ــك ف ــي قري ــة كولي ــا تحتان ــيُ ،ي ق ــدم
املس ــلحون عل ــى قط ــع أش ــجار الل ــوز ف ــي
حدائ ــق املن ــازل.
لق ــد تحول ــت عفري ــن م ــن منطق ــة
ً
ً
اس ــتقرار وأم ــان ،تش ــهد تط ــورا طبيعي ــا
ً
وتقدم ــا ف ــي جمي ــع املج ــاالت ،وم ــن
م ــاذ للنازحي ــن ،إل ــى منطق ــة تحكمه ــا
ميليش ــيات مس ــلحة وجي ــش احت ــال
ال ي ت ــردد ف ــي مواصل ــة سياس ــات عدائي ــة
ممنهج ــة ض ــد أهاليه ــا.

إذ يناش ــد أهاليه ــا املجتم ــع الدول ــي
وق ــواه الفاعل ــة للعم ــل عل ــى إرغ ــام
حكوم ــة أنق ــرة ف ــي وق ــف االنته ــاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة وتحميله ــا
مس ــؤوليات وواجب ــات ين ــص عليه ــا
القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني ،والتوج ــه
نح ــو إنه ــاء االحت ــال وتس ــليم املنطق ــة
للدول ــة الس ــورية وأهاليه ــا األصليي ــن.
ُي ذك ــر أن املكت ــب االعالم ــي
ل ــم يتمك ــن م ــن توثي ــق الكث ي ــر م ــن
ً
االنته ــاكات والجرائ ــم املرتكب ــة ،نظ ــرا
لتخ ــوف األهال ــي وم ــن وق ــع بحقه ــم تل ــك
املمارس ــات ع ــن الب ــوح به ــا وفضحه ــا،
ً
ودرء لعقوب ــات أش ــد ق ــد تطاله ــم.
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كوباني ...أنشطة وندوات

ي ــوم اإلثني ــن  ،2019/2/12زار وف ـ ٌـد
م ــن قي ــادة منظم ــة كوبان ــي لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ي) برئاس ــة عضو الهيئة
القيادي ــة مو�س ــى كن ــو مق ـ ّـري املجلس ــين
التنفي ــذي والتش ــريع ي إلدارة مناط ــق
ش ــمال ش ــرق س ــوريا ف ــي بل ــدة عي ــن
عي�س ــى .وتب ــادل م ــع مس ــتقبليه (عب ــد
املهب ــاش ،بيريف ــان خال ــد) الرئاس ــة
املشتركة للمجلس التنفيذي ،و (فريد
عط ــي ،س ــهام قلي ــو) عض ــوا الرئاس ــة
املش ــتركة للمجل ــس التش ــريع ي،
الحدي ــث ع ــن آخ ــر املس ــتجدات

السياس ــية وتجرب ــة اإلدارة الذاتي ــة
الجدي ــدة ،وح ــول ض ــرورات وض ــع
الش ــخص املناس ــب ف ــي امل ــكان املناس ــب
ً
بعي ــدا ع ــن املحس ــوبيات والتخندق ــات،
مل ــا في ــه خ ي ــر ومصلح ــة البل ــد .إذ كان ــت
الزي ــارة موض ــع اح ت ــرام وحف ــاوة وم ــودة.
وف ــي ي ــوم األح ــد  ،2019/2/24زار وف ـ ٌـد
ض ــم (رش ــيد ش ــعبان عض ــو اللجن ــة
السياس ــية ،مو�س ــى كن ــو عض ــو الهيئ ــة
القيادي ــة) لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
وآخري ــن مكت ــب كوبان ــي للح ــزب
الديمقراط ــي التقدم ــي الك ــردي ف ــي

س ــوريا؛ كان ف ــي اس ــتقباله الس ــادة
(عم ــر يوس ــف  ،مصطف ــى حنيف ــي،
محم ــد س ــمو) م ــن قي ــادة الح ــزب ،حي ــث
ج ــرى الحدي ــث ع ــن آخ ــر املس ــتجدات
السياس ــية ،إذ ت ــم التأكي ــد عل ــى أهمي ــة
وح ــدة الص ــف الك ــردي ف ــي ه ــذه املرحل ــة.
وب ــذات الي ــوم زار وف ــد م ــن الح ــزب
الش ــيوع ي اإليران ــي (كومنيس ــت) مكت ــب
كوبان ــي لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،وكان
ف ــي اس ــتقباله الس ــادة (رش ــيد ش ــعبان،
مو�س ــى كن ــو) ،حي ــث تح ــدث الوف ــد
الضي ــف ع ــن تجرب ــة اإلدارة الذاتي ــة
وإيجابياته ــا ،كم ــا تح ــدث ش ــعبان ع ــن
مواق ــف وسياس ــات ح ــزب الوح ــدة،
وتمن ــى تك ــرار اللق ــاءات ،وتح ــدث
كن ــو ع ــن تواج ــد الح ــزب وقاعدت ــه
ً
الجماهيري ــة؛ كان اللق ــاء ودي ــا وموض ــع
اح ت ــرام وتقدي ـر.
وم ــن جان ــب آخ ــر عل ــى م ــدار يوم ــي
 ،2019/2/23-22عق ــدت منظم ــة
كوبان ــي لح ــزب الوحـ ــدة ن ــدوات ف ــي
كوبان ــي وق ــرى (بن ــدر ،دادال ــي ،ت ــل

غ ــزال) ،تح ــدث فيه ــا (رش ــيد ش ــعبان،
مو�س ــى كن ــو ،مس ــلم ش ــيخ حس ــن عض ــو
اللجن ــة السياس ــية) ع ــن أوض ــاع الح ــزب
ومواقف ــه وأهمي ــة التنظي ــم ،وع ــن
األوض ــاع السياس ــية املتعلق ــة بالش ــأن
الس ــوري والوض ــع الك ــردي بش ــكل
خ ــاص.
كم ــا زار وف ــد م ــن الح ــزب ،بتاري ــخ
 ،2019/2/24بحض ــور القياديي ــن
الثالث ــة مق ب ــرة الش ــهداء ف ــي كوبان ــي
ً
ووض ــع إكلي ــا م ــن الزه ــور عل ــى نص ــب
ً
الش ــهداء ،وزار أيض ــا ضري ــح الش ــهيد
أحم ــد ب ــوزان (أب ــو عب ــدو) ف ــي قري ــة
ً
الج ــرن ووض ــع إكلي ــا م ــن الزه ــور
علي ــه .وزار خيم ــة ع ــزاء ش ــهداء تفج ي ــر
قري ــة كوربين ــكار ،حي ــث ألق ــى ش ــعبان
ً
كلم ــة باس ــم الح ــزب ،مثمن ــا تضحي ــات
الش ــهداء ومكانته ــم ف ــي املجتم ــع،
وتح ــدث ع ــن االحت ــال الترك ــي ملنطق ــة
عفري ــن واالنته ــاكات والجرائ ــم املرتكب ــة
ً
ف ــي املنطق ــة ،مقدم ــا التع ــازي ل ــذوي
الش ــهداء.

نشاطات في إقليم كردستان العراق

ي ــوم اإلثني ــن  2019/ 2/ 25زار وف ـ ٌـد
م ــن منظم ــة إقلي ــم كردس ــتان لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) مكت ــب الح ــزب
الديمقراط ــي الكردس ــتاني – إي ــران
الش ــقيق ،ض ــم (محم ــود محم ــد ممث ــل
الح ــزب ،وي ــس مصطف ــى مس ــؤول
التنظي ــم ف ــي اإلقلي ــم ،أمين ــة رش ــوليك،
فره ــاد محم ــد) ،واس ــتقبلوا م ــن
قب ــل (محم ــد صال ــح ق ــادري مس ــؤول
العالق ــات ف ــي هول ي ــر ،أمي ــن إبراهي ــم
وج ــال روان أعض ــاء لجن ــة العالق ــات)؛
ناق ــش الجانب ــان األوض ــاع الراهن ــة ف ــي
املنطق ــة بش ــكل ع ــام والوض ــع الك ــردي
والكردس ــتاني بش ــكل خ ــاص ,مؤكدي ــن

عل ــى ض ــرورة وح ــدة املوق ــف الك ــردي ف ــي
ظ ــل الظ ــروف العصيب ــة الت ــي تم ـ ّـر به ــا
املنطق ــة .
ي ــوم األح ــد  ،2019/2/17وتلبي ــة
لدع ــوة م ــن ع ــارف باوجان ــي رئي ــس ح ــزب
(سربس ــت ي كردس ــتان) – إي ــران ،ش ــارك
وف ــد م ــن ح ــزب الوح ــدة (يكيت ــي) ،ض ــم
(محم ــود محم ــد ،وي ــس مصطف ــى)،
مراس ــم إحي ــاء الذك ــرى الثالث ــة عش ــرة
لتأس ــيس الح ــزب الش ــقيق ،حي ــث
س ــلم الوف ــد برقي ــه تهنئ ــة باس ــم الح ــزب
باللغ ــة الكردي ــة.
ي ــوم الس ــبت  2019/2/ 9وبمب ــادرة
م ــن منظم ــة إقلي ــم كردس ــتان لح ــزب

رحيل محمد مصطفى (أبو صالح)
بع ــد م ــا يق ــارب عش ــر س ــنوات م ــن
َّ
م ــرض عض ــال أل ــم ب ــه ،توف ــي املناض ــل
محم ــد حس ــن مصطف ــى (أب ــو ص ــاح)
ً
ع ــن عم ـ ٍـر يناه ــز  77عام ــا ،ي ــوم الس ــبت
 ،2019/2/23ف ــي منزل ــه بقري ــة ق ــده-
راج ــو -عفري ــن ،حي ــث ُوري جثمان ــه

ال ث ــرى ف ــي مق ب ــرة القري ــة.
أم�ض ــى أب ــو ص ــاح أك ث ــر م ــن /40/
ً
عام ــا ف ــي صف ــوف ح ــزب الوحـ ــدة
ً
ً
(يكيت ــي) ،محب ــا لرفاق ــه ،ومخلص ــا ف ــي
ً
حيات ــه ،مدافع ــا ع ــن قضي ــة ش ــعبه
الك ــردي العادل ــة.

الوح ــدة (يكيت ــي) ومش ــاركة وجه ــاء
اجتماعيي ــن ،ت ــم اس ــتكمال مصالح ــة
ُ
بي ــن عائلتي ــن م ــن ك ـ ــرد س ــوريا ف ــي مخي ــم
باريك ــه لالجئي ــن الك ــرد الس ــوريين ف ــي
ً
قب ــل األزم ــة ،كان موظف ــا ف ــي ش ــركة
ً
االس ــتصالح األرا�ض ــي ،ومقيم ــا ف ــي ح ــي
الش ــيخ مقص ــود بمدين ــة حل ــب ،وبع ــد
تده ــور األوض ــاع فيه ــا انتق ــل إل ــى قريت ــه.
نتق ــدم إل ــى ذوي ــه ومحبي ــه بأح ـ ّـر
التعازي ،ونسأل هللا أن يغمد الراحل
بواس ــع رحمت ــه.

محافظ ــة الس ــليمانية ،وبحض ــور جم ــع
م ــن س ــكان املخي ــم وأقرب ــاء وأصدق ــاء
الطرفي ــن ،ووف ــد م ــن قي ــادة املنظم ــة،
وف ــي أج ــواء م ــن املحب ــة والوئ ــام.
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استذكار املناضلني واجب وطني وأخالقي
صالح بوزان
ي ــوم اإلثني ــن  2019/ 2 / 18تح ـ ّـل
علين ــا الذك ــرى الس ــنوية الحادي ــة
عش ــر عل ــى استش ــهاد الب رملان ــي الك ــردي
والش ــخصية الوطني ــة واالجتماعي ــة
األس ــتاذ عثم ــان س ــليمان واملع ــروف /
بأوصم ــان دادال ــي  /ف ــي س ــجون النظ ــام
البعث ــي ف ــي دمش ــق  .حي ــث اعتق ــل
الش ــهيد عثم ــان دادال ــي ف ــي / 11 / 27
 2007وبق ــي مل ــدة ش ــهرين وتس ــعة أي ــام
معتق ــا ف ــي س ــجن املس ــلمية بمدين ــة
حل ــب ,وتع ــرض خالله ــا لش ــت ى صن ــوف
التعذي ــب النف�س ــي والجس ــدي ،حت ــى
تده ــورت حالت ــه الصحي ــة ،فوضع ــوه
ف ــي املش ــفى الكن ــدي الحكوم ــي باس ــم
مس ــتعار ،لك ــي ال يتع ــرف علي ــه أح ــد,
وم ــن خ ــال متابع ــة ذوي ــه وعائلت ــه ت ــم
التع ــرف علي ــه ,إال أن حالت ــه كان ــت
س ــيئة ،فنق ــل إل ــى مش ــفى األش ــرفية
الخ ــاص ،وم ــن ث ــم إل ــى مش ــفى ماردين ــي
تح ــت إش ــراف الدكت ــور املرح ــوم زب ي ــر
حس ــو وعل ــى مس ــؤوليته الخاص ــة,
ألن أغل ــب املش ــاف ي الخاص ــة ف ــي حل ــب
رفض ــوا اس ــتقبال الش ــهيد عثم ــان
بتوجي ــه م ــن األم ــن الس ــوري .وف ــي ي ــوم
 2008 / 2 / 18مس ــاء استش ــهد املناض ــل
أوصم ــان دادال ــي ،وأنض ــم إل ــى قائم ــة

ش ــهداء الحري ــة .وبموك ــب رهي ــب ت ــم
نق ــل جثم ــان الش ــهيد إل ــى كوبان ــي وم ــن
ث ــم إل ــى مس ــقط رأس ــه دادال ــي لي ــوارى
ال ث ــرى.
إن الش ــهيد عثم ــان دادال ــي ول ــد ف ــي
قري ــة دادال ــي التابع ــة ملنطق ــة كوبان ــي
ع ــام  1945وه ــو األب ــن الوحي ــد لوال ــده
ال ــذي توف ــي نتيج ــة ح ــادث غ ــرق عب ــارة
ف ــي نه ــر الف ــرات ف ــي ع ــام  ،1947وبع ــد
حصول ــه عل ــى الش ــهادة الثانوي ــة عم ــل
ً
معلم ــا بالوكال ــة ف ــي ري ــف حل ــب وقريت ــه
دادال ــي ،ول ــه ولدي ــن أحم ــد وفتح ــي م ــن
زوجتي ــن.
ُع ــرف الش ــهيد عثم ــان من ــذ
طفولت ــه بالوف ــاء والتضحي ــة م ــن أج ــل
ً
ً
أهل ــه وش ــعبه ,كان وطني ــا ومناض ــا
ف ــي صف ــوف الحرك ــة الكردي ــة ف ــي
س ــوريا ف ــي الس ــتينيات والس ــبعينيات
ً
ومحبوب ــا م ــن قب ــل كل م ــن تع ــرف
علي ــه .وفيم ــا بع ــد تع ــرف عل ــى حرك ــة
التح ــرر الكردس ــتانية بقي ــادة ح ــزب
العم ــال الكردس ــتاني ،وكان ل ــه دور
ب ــارز ف ــي نش ــر أف ــكار الحرك ــة بي ــن
صف ــوف الش ــعب الك ــردي ،مل ــا ل ــه م ــن
اح ت ــرام خ ــاص بي ــن الش ــعب ،حي ــث
كان للش ــهيد عثم ــان ال ــدور الب ــارز ف ــي
ح ــل الكث ي ــر م ــن املش ــاكل االجتماعي ــة
املس ــتعصية بي ــن أبن ــاء الش ــعب ،ول ــم

«الشهيد أوصامن دادايل»
يقتص ــر نضال ــه وتضحيات ــه م ــن أج ــل
الش ــعب الك ــردي فق ــط ,ب ــل ناض ــل م ــن
أج ــل جمي ــع مكون ــات املنطق ــة ,وكان
ً
محافظ ــا عل ــى الس ــلم األهل ــي والعي ــش
املش ــترك ف ــي املنطق ــة وعم ــوم روجآف ــا.
وم ــن املحط ــات الت ــي م ـ ّـر به ــا املناض ــل
أوصم ــان دادال ــي:
 ف ــي  1994-1990انتخ ــب لعضوي ــةمجل ــس الش ــعب الس ــوري.
 ف ــي  1995اعتق ــل م ــن قب ــل األم ــنالعس ــكري وبق ــي ف ــي ف ــرع فلس ــطين
الس ــي ئ الصي ــت مل ــدة خمس ــة أش ــه ر.
 ف ــي  2002اعتق ــل م ــن قب ــل األم ــنالسيا�س ــي و بق ــي مل ــدة ش ــه ر.
 ف ــي  2005/8/15اعتق ــل م ــن قب ــلً
األم ــن السيا�س ــي وبق ــي  45يوم ــا ف ــي
س ــجن املس ــلمية.

 ف ــي  2007/11/27اعتق ــل م ــن قب ــلاألم ــن السيا�س ــي و بق ــي مل ــدة ش ــهرين و
تس ــعة أي ــام.
 ف ــي  2008/2/18استش ــهد ع ــن عم ــرً
يناه ــز  65عام ــا.
إنن ــي ب ــدوري أج ــدد العه ــد ،عه ــد
القراب ــة ،عه ــد العموم ــة ،عه ــد األخ ــوة،
عه ــد الوف ــاء ،ألمثال ــك وللوط ــن ...عه ــد
تالمذت ــك ،ول ــكل م ــن واج ــه ظل ــم النظ ــام
الش ــوفين ي البعث ــي دونم ــا خ ــوف...
حينم ــا ل ــم تتمل ــك الج ــرأة بأح ــد ك ــي
ً
يرف ــع صوت ــه الص ــداح عالي ــا ...وليق ــول
بم ــلء فم ــه لجالدي ــه :الحري ــة تلي ــق
بش ــعب ي أيه ــا الس ــجان ...الحري ــة مل ــك
لش ــعب ي أيه ــا الج ــاد...
نع ــم ل ــن ننس ــاك ماحيين ــا...
ش ــهداؤنا مناراتن ــا وقدوتن ــا.

عمر حاج حسين (أبو والت) يرحل

ن ــزح إل ــى تركي ــا م ــع أف ــراد أس ــرته من ــذ
س ــنوات ،وبع ــد معان ـ ٍـاة م ــع امل ــرض ،ي ــوم
الس ــبت  ،2019/2/9توف ــي الش ــخصية
الوطني ــة عم ــر ح ــاج حس ــين (أب ــو والت)-
قري ــة موس ــكا ،ع ــن عم ــر يناه ــز /70/
ً
عام ــا ،ووري جثمان ــه ال ث ــرى ف ــي أح ــد
مقاب ــر مدين ــة الريحاني ــة – هات ــاي
التركي ــة ،الت ــي يقي ــم فيه ــا بع ــض أبنائ ــه.

انتس ــب الفقي ــد إل ــى صف ــوف
الح ــزب ع ــام 1968م ،وناض ــل بي ــن أبن ــاء
ً
ش ــعبه ،مدافع ــا ع ــن قضيت ــه العادل ــة،
ليغ ــدو ش ــخصية وطني ــة اجتماعي ــة ف ــي
منطق ــة عفري ــن.
كان م ــن مؤس�س ــي منظم ــة ح ــزب
الوحـ ــدة الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي
س ــوريا بمدينت ــي الرق ــة والطبق ــة،
ً
بحك ــم عمل ــه موظف ــا ف ــي مؤسس ــة س ــد
ً
الف ــرات وإقامت ــه هن ــاك ،وكان مناض ــا
ً
معروف ــا بي ــن أبن ــاء جلدت ــه ،وق ــد عم ــل ف ي
أح ــد مجال ــس التحال ــف الديمقراط ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا بي ــن أع ــوام -1995/
ً
 ،/1998وبق ــي عض ــوا ف ــي حزب ــه إل ــى آخ ــر
ـوم م ــن حيات ــه.
يـ ٍ

«مجلس عزاء يف مكتب حزب الوحـدة مبدينة هولري»
انتق ــل إل ــى مدين ــة حل ــب ع ــام أب ــو والت ،حي ــث ت ــم اس ــتقبال املعزي ــن
1990م ،وتقاع ــد م ــن العم ــل الوظيف ــي م ــن قب ــل قي ــادة املنظم ــة وبع ــض أوالد
ع ــام 1993م ،ليعم ــل ف ــي مج ــاالت أخ ــرى .املرح ــوم.
نتق ــدم إل ــى رفاق ــه وأصدقائ ــه
ُي ذك ــر أن منظم ــة إقلي ــم كردس ــتان
لح ــزب الوح ــدة ( يكيت ــي) مس ــاء اإلثني ــن وذوي ــه بأخل ــص التع ــازي ،متمني ــن
 2019/ 2 / 11مجل ــس ع ــزاء للراح ــل ل ــروح الراح ــل الس ــكينة والس ــام.
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 2018ثقيل الوطأة علينا
نعيم شباب

ً
لس ـ ُـت مختص ــا ف ــي السياس ــة ولك ــن
م ــا يش ــفع ل ــي مواكبت ــي لألح ــداث،
ً
ً
ً
سياس ــيا واجتماعي ــا وفني ــا ،ع ــام ٢٠١٨م
كان ثقي ــل الوط ــأة ،جلي ــل الح ــوادث،
مأس ــاوي النتائ ــج ...لي ــس م ــن ع ــادة
الشمس أن تغيب عن ربوعنا وتحرمنا
الن ــور ،ولكنه ــا فعلته ــا ،فتحول ــت حياتنا
إل ــى ظ ــام دام ــس.
ً
أي ــا كان ــت الحي ــاة الت ــي كن ــا نعيش ــها،
ورغ ــم ّأن ه ــا ل ــم تك ــن مثالي ــة ،وكان ــت
ً
الس ــلبيات فيه ــا تخن ــق امل ــرء أحيان ــا ،إال
ً
أنه ــا كان ــت خطايان ــا ...ول ــم تك ــن تهدي ــدا
ألم ــن أح ــد ...لعلن ــا تأخرن ــا لن ــدرك أن
ُ
ٌ ُ
ـلع ت ب ــاع وت ش ــترى
مصائ ــر الش ــعوب س ـ
ف ــي م ــزادات السياس ــة واملصال ــح...
وم ــن غرائ ــب السياس ــة أن م ــن َي قت ــل
يمكن ــه أن يف ب ــرك أل ــف س ــبب لذل ــك،
فالضحي ــة ه ــي الس ــبب ،وب ــأي طريق ــة!
الح ــرب علين ــا كان ــت محس ــومة
ً
النتائ ــج س ــلفا ،والف ــرق بالعت ــاد والع ــدة
ً
كان واضح ــا ،وكان ــت مس ــألة وق ــت ال
أك ث ــر ،واملفارق ــة أن البع ــض ل ــم يفه ــم
ذل ــك واعتق ــد أن ــه س ــيحقق املعج ــزة.
ـرب لس ــنا
السياس ــة مي ــدان ح ـ ٍ
ُ
فرس ــانها ،وأم ــا ف ــي املي ــدان فق ــد س ــطرت
مالح ــم وبط ــوالت ن ــادرة ،فق ــد كان أبن ــاء

الش ــمس عل ــى مس ــتوى املس ــؤولية
والف ــداء ،وافت ــدوا أرضه ــم املبارك ــة
بطه ــر دمائه ــم ...وعندم ــا نذك ــر ال ــدم،
فلي ــس ألح ــد وصاي ــة علي ــه ،وم ــن
ً
الس ــطحية توصيف ــه حزبي ــا .ويبق ــى
ش ــهداؤنا مبع ــث الع ــزة والفخ ــر
ً
للجمي ــع ،وعلين ــا جميع ــا الوف ــاء له ــذه
الدم ــاء.
م ــا زلن ــا قاص ــري النظ ــر ،نختل ــف ف ــي
فت ــات األف ــكار ،وف ــي التفاصي ــل ،وربم ــا
البع ــد ع ــن الدي ــار يمن ــح امل ــرء فرص ــة
رؤي ــة أوس ــع بع ــد تجرب ــة قاس ــية ُوب ع ـ ٍـد
قس ـ ّ
ـري .
ُ
ـرب عايش ــها
ـوع الح ـ ِ
إرهاص ــات وق ـ ِ
الن ــاس قب ــل وقوعه ــا ،واملس ــألة كان ــت
توقي ــت بدئه ــا ،ول ــم تك ــن مج ــرد مخ ــاوف
وتوقع ــات أو ق ــراءة فنج ــان ،ب ــل كان كل
الس ــلوك الترك ـ ّـي يؤك ــد وق ــوع الح ــرب،
بإعالم ــه وتصريح ــات مس ــؤوليه
وحراك ــه السيا�س ـ ّـي .ولك ــن الس ــؤال ه ــل
ً
ـرب،
كان املجتم ــع مس ــتعدا الحتم ــال ح ـ ٍ
ُ
ت س ــتخدم فيه ــا كل وس ــائل الدم ــار
وأحدث آالت القتل؟ هل يمكن للبيوت
أن تحم ــي األهال ــي؟ وه ــل يمك ــن احتم ــال
ح ــرب طويل ــة األم ــد م ــع الحص ــار وقط ــع
الطرق ــات وانقط ــاع امل ــواد التمويني ــة؟...
تل ــك كان ــت األس ــئلة الصعب ــة.
ووقع ــت الواقع ــة وب ــدأ الترك ـ ّـي
حرب ــه ،يس ــوق أمام ــه جحاف ــل
املرتزق ــة ،ممتلئي ــن بحق ــد أعم ــى
وه ــوس بالس ــرقة واالس ــتيالء عل ــى كل
�ش ــيء ...وفاق ــت الح ـ ُ
ـرب التوقع ــات
بضراوته ــا ،فهدم ــت البني ــان ودم ــرت

املراف ــق ،وم ــع اس ــتمرارها اضط ــر الن ــاس
ل ت ــرك بيوته ــم والخ ــروج إل ــى فض ــاءات
ال ن ــزوح القس ـ ّ
ـري ...وق ــد ترك ــوا خلفه ــم
كل �ش ــيء ،املمتل ــكات والذكري ــات
والج ــذور والحق ــول والبس ــاتين ،ب ــل
ترك ــوا أرواحه ــم خلفه ــم ،وخرج ــوا
ش ــبه أش ــباح ...ولع ــل اللغ ــة ال تس ــعفنا
ف ــي وص ــف حج ــم الكارث ــة ،وال حت ــى
حج ــم حق ــد الع ــدو .م ــا يمك ــن قول ــه أن
الح ــرب كان ــت أليم ــة ولئيم ــة وحاق ــدة
ومجنون ــة ،وصل ــت إل ــى ال ــذروة ف ــي
ا لتوح ــش .
أف ــكار كث ي ــرة اس ــتبدت بالن ــاس
الهائم ــة عل ــى وجوهه ــا ،فالف ــراق ألي ــم،
ً
وش ــعور الفق ــد موج ــع ج ــدا ،والقضي ــة
ليس ــت مج ــرد أم ــاك وأم ــوال ،ب ــل ه ــو
الوط ــن ،وكل م ــا يعني ــه االقت ــاع م ــن
الج ــذو ر.
الح ــرب أطاح ــت ب ــكل م ــا راكم ــه
الن ــاس وبن ــوه ،حت ــى ذكري ــات الطفول ــة
ُ
ومقاب ــر العائل ــة ت رك ــت ...خ ــرج م ــن
خ ــرج ،والباق ــون ص ــاروا أقلي ــة ،مهددين
بس ــيف الفاتحي ــن الج ــدد.
ـض زم ــان طوي ــل حت ــى
ول ــم يم ـ ِ
أصبح ــت عفري ــن غ ي ــر الت ــي نعرفه ــا،
ً
فق ــد عم ــل االحت ــال جاه ــدا عل ــى
مح ــو خصوصي ــة عفري ــن ،وأس ــكن

الغرب ــاء ف ــي مراب ــع طفولتن ــا وبيوتن ــا.
فف ــي عفري ــن الي ــوم الش ــوارع والج ــدران
واليافطات ،وعابرو الطرقات والسوق
كله ــم يخ ب ــروك بحج ــم التغي ي ــر ال ــذي
ً
ً
حص ــل ...لق ــد أرادوا تغي ي ــرا س ــريعا
لصن ــع ص ــورة عفري ــن املختلف ــة.
التغي ي ــر ط ــال كل �ش ــيء حت ــى تل ــك
العائ ــات الت ــي صم ــدت ط ــوال س ــنوات
األزم ــة ول ــم يهاج ــر أي م ــن أفراده ــا،
فق ــدت تماس ــكها م ــع الح ــرب ،وتفرق ــت
ـرد قص ــد جه ــة ،ينش ــد
مرغم ــة ،وكل ف ـ ٍ
األم ــان ويبح ــث ع ــن م ــاذ للحي ــاة.
كان مجتم ــع عفري ــن ق ــد تج ــاوز
ً
كث ي ــرا م ــن تفاصي ــل االخت ــاف الحزب ـ ّـي
واأليديولوج ـ ّـي والتباي ــن ف ــي وجه ــات
النظ ــر ،حت ــى ضم ــن العائل ــة الواح ــدة،
ً
ّ
إال أن ــه تغ ي ــر أيض ــا ،فاالمتح ــان
ً
كان صعب ــا للغاي ــة ،وأظه ــر حقيق ــة
الكثيري ــن م ــن أبن ــاء جلدتن ــا م ــن
االنتهازي ــن وتج ــار الح ــروب املوالي ــن
لل ــدوالر فق ــط ،فالح ـ ُ
ـرب رفع ــت الح ــرج
ع ــن الجمي ــع.
م ـ ّـر ع ـ ٌ
ـام عل ــى ب ــدء الح ــرب وم ــازال
كث ي ـ ٌـر م ــن أه ــل عفري ــن ف ــي الش ــتات بع ــد
ي ــوم التغريب ــة ....تمنيات ــي أن نع ــود
إل ــى وطنن ــا وأحض ــن أب ــي وأم ــي ّ
وأقب ــل
أيديه ــم ،فالش ـ ُ
ـوق يأكلن ــا كل ي ــوم.

للجغرافيا القول الفصل ،وللتاريخ مهمة فك شيفرة رموزها
سربست سيزار
 ١٢يناي ر -2019 ،فيس بوك
م ــا أن يب ــدأ التاري ــخ بال ــكالم ،حت ــى
ً
يكت ــب أوال «الجغرافي ــا السياس ــية»
م ــن أول الس ــطر ،فيرض ــخ التاري ــخ ملب ــدأ
األصال ــة والق ــوى ،بوض ــع نقط ــة كمرك ــز
للتوازن ــات االس ــتراتيجية العاملي ــة
ً
وعام ــود الك ــون ،انطالق ــا م ــن الجغرافيا
ً
السياس ــية الس ــورية ،واضع ــا ف ــي س ــماء
س ــوريا امل ي ــزان ،ف ــإن م ــال امل ي ــزان نح ــو
ً
الغ ــرب م ــال العال ــم كل ــه غرب ــا ،وإن م ــال

امل ي ــزان نح ــو الش ــرق م ــال العال ــم كل ــه
ً
ش ــرقا.
فينص ــاع الباح ــث والق ــارئ ب ــدوره
ً
مرغم ــا ف ــي االستس ــام ملب ــدأ االع ت ــراف
ب ــأن الجغرافي ــا السياس ــية الس ــورية
ه ــي أس ــاس بن ــاء املع ــادالت ،وه ــي بذاته ــا
تع ــادل ف ــي وزنه ــا وزن أك ب ــر وأعظ ــم
حاملة طائرات ثابتة ف ي العالم ،ممنوع
العبث بها أو هزها ،من دون إس ــقاطها؛
قاله ــا الوزي ــر األس ــبق للوالي ــات املتح ــدة
األميركي ــة فاس ــتر داالس من ــذ أك ث ــر م ــن

س ــبعة عق ــود ،كم ــا قاله ــا م ــن تق ــدم
علي ــه ف ــي عل ــم السياس ــة والجغرافي ــا،
بالوص ــول إل ــى االس ــتنتاج ،ب ــأن م ــا م ــن
ق ــوى عظم ــى وه ــي ف ــي ط ــور الصع ــود
وكان ــت راغب ــه بالجل ــوس عل ــى الع ــرش
كإمبراطوري ــة عظم ــى إال وق ــد وضع ــت
بكلت ــا ي ــده عل ــى رؤوس املثل ــث الث ــاث
 بغ ــداد الق ــدس ب ي ــروت  -وس ــوريا الت ــيتش ــكل قاعدته ــا الذهبي ــة ،وباملقاب ــل م ــا
م ــن إمبراطوري ــة حاكم ــة ذاهب ــة لألف ــول
والس ــقوط وال ــزوال إال وق ــد فق ــدت

الق ــدرة واالس ــتطاعة بالس ــيطرة عل ــى
إح ــدى رؤوس ه ــذا املثل ــث.
فنس ــأل نح ــن الس ــؤال ذات ــه ،أل ــم
تقوله ــا تجرب ــة التح ــاد الس ــوفياتي وه ــي
الت ــي كان ــت تحك ــم نص ــف العالم عندما
انكس ــرت ف ي بيروت ف ي ثمانينات القرن
10
املا�ض ــي ،أل ــم تقوله ــا
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فكر ورأي

العدواني الرتكي على عفرين مناف لنص املادة  /51/من ميثاق األمم املتحدة
المحامي علي حبو

لق ــد س ـ ّـوق الق ــادة األت ــراك ف ــي
الح ــرب عل ــى منطق ــة عفري ــن الس ــورية
حج ــة (الدف ــاع ع ــن النف ــس) باالس ــتناد
إل ــى امل ــادة  /51/م ــن ميث ــاق االم ــم
املتح ــدة ،وبالتراف ــق م ــع صم ـ ٍـت دول ــي،
ً
خاص ــة م ــن قطب ــي الق ــرار الدول ــي
(روس ــيا والوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة)،
اللذي ــن أبدت ــا تفهمهم ــا ملش ــروعية
املخ ــاوف األمني ــة التركي ــة.
وإذا كانت تركيا تستسقي مبرراتها
م ــن املب ــادئ القانوني ــة الدولي ــة ذات
الصل ــة ،إال أن وقائ ــع الح ــرب والط ــرق
ُ
الت ــي نف ــذت به ــا ،ت ع ـ ُّـد انته ــاك فاض ــح
للقان ــون الدول ــي اإلنس ــاني بدرج ـ ٍـة
ً
ً
تس ــتوجب س ــخطا ومس ــاءلة دولي ــة.
امل ــادة  /51/م ــن ميث ــاق األم ــم
املتح ــدة ح ــول الدف ــاع ع ــن النف ــس،
تنص عل ى ما يل ي( :ليس ف ي هذا امليثاق
م ــا يخ ــل بالح ــق األصي ــل ف ــي الدف ــاع ع ــن
النف ــس الف ــردي أو الجماع ــي ،إذا وق ــع
هج ــوم مس ــلح ض ــد أح ــد أعض ــاء األم ــم
املتح ــدة ،إل ــى أن يتخ ــذ مجل ــس األم ــن
التداب ي ــر الالزم ــة لص ــون الس ــلم واألم ــن
الدوليي ــن).
ً
إذا وف ــق مضم ــون ه ــذه امل ــادة ،ف ــإن
الحج ــة أو امل ب ــرر ه ــو (الهج ــوم املس ــلح)
كش ــرط أسا�س ــي للقي ــام باألعم ــال
العس ــكرية ض ــد الجه ــة املنف ــذة ل ــذاك
الهج ــوم ،باإلضاف ــة إل ــى أن تق ــوم الدول ــة
الت ــي تن ــوي القي ــام بمث ــل ه ــذا العم ــل
العس ــكري بتبلي ــغ مجل ــس األم ــن
ع ــن تع ــرض أمنه ــا للخط ــر وع ــن نيته ــا
القي ــام ب ــه ،وإذا كان املس ــؤولين األت ــراك
يدع ــون أن أعماله ــم ف ــي عفري ــن اتخ ــذت
وفق ــا له ــذا الحك ــم ،غ ي ــر أن ــه :
 -1ل ــم يت ــم ش ــن أي هج ــوم مس ــلح
ض ــد تركي ــا م ــن منطق ــة عفري ــن ،أو م ــن

«تركيا بنت جدار عازل عىل الحدود مع منطقة عفرين السورية قبل الحرب عليها»
تركي ــا ض ــد عفري ــن واس ــتخدامها
أي منطق ــة أخ ــرى ف ــي روجآف ــا.
 -2تصريح ــات الرئي ــس الترك ــي وكالء جهاديي ــن لغ ــزو األرا�ض ــي الت ــي
أردوغ ــان قب ــل الهج ــوم عل ــى عفري ــن كان ــت تح ــت س ــيطرت ق ــوات س ــورية
ً
ً
بأن ــه س ــوف يش ــن حرب ــا هجومي ــا الديمقراطي ــة ،ال تتناس ــب ب ــأي ح ــال
وليس ــت دفاعي ــة ،كون ــه باألص ــل ل ــم م ــن األح ــوال م ــع القان ــون الدول ــي ،ب ــل
ً
وتعت ب ــر عدوان ــا ال ــذي يش ــكل بح ـ ّـد ذات ــه
يتل ــق أي تهدي ــد .
ً
 -3ف ــي مؤتم ــر ح ــزب العدال ــة جريم ــة ض ــد اإلنس ــانية.
مفه ــوم الدف ــاع ع ــن النف ــس
والتنمي ــة ال ــذي عق ــد ف ــي ايالزي ــج،
منتص ــف كان ــون الثان ــي  /يناي ــر ،2018التقلي ــدي أو اإلس ــتباق ي ل ــم ي ب ــرر
ً
ق ــال الرئي ــس الترك ــي أردوغ ــان( :إذا ل ــم االحت ــال الترك ــي ،وخاص ــة إذا م ــا أخذن ــا
يستس ــلم اإلرهابي ــون ف ــي عفري ــن فإنن ــا باالعتب ــار ش ــرط التبلي ــغ ف ــي امل ــادة ،/51/
حي ــث أن تركي ــا ل ــم تبل ــغ مجل ــس األم ــن
سنس ــحقهم ) .
 -4ف ــي تعلي ــق ل ــه عل ــى التصريح ــات الدول ــي ع ــن خروق ــات –إن وقع ــت -عل ــى
األمريكي ــة ح ــول إنش ــاء ق ــوة حدودي ــة ف ــي حدوده ــا طيل ــة الس ــنوات الس ــابقة،
ش ــمال س ــوريا ،بلغ ــة التهدي ــد والوعي ــد ،وكذل ــك ل ــم تبل ــغ مجل ــس األم ــن
يق ــول أردوغ ــان ( :س ــنقوم بتدم ي ــر ه ــذا بعمليته ــا العس ــكرية.
وإذا كان املجتم ــع الدول ــي غ ي ــر
الجي ــش اإلرهاب ــي ف ــي مه ــده).
 -5م ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن معظ ــم مبال ــي بقت ــل املدنيي ــن وتدم ي ــر املدين ــة
القانونيي ــن واملحللي ــن السياس ــيين والبل ــدات والق ــرى وح ــرق البش ــر
والعس ــكريين ي ــرون أن التهدي ــد ال ــذي والش ــجر والحج ــر ف ــي عفري ــن ،لك ــن
يتطل ــب اتخ ــاذ إج ــراءات اس ــتباقية م ــا ح ــدث وال ي ــزال يتج ــاوز كل القي ــم
ً
يج ــب أن يك ــون وش ــيكا ،وه ــذا املعي ــار واملب ــادئ اإلنس ــانية ،حي ــث تن ــص مبادئ
ً
القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني العرف ــي
أيض ــا ال يتحق ــق ف ــي حال ــة عفري ــن.
 -6ق ــوات س ــورية الديمقراطي ــة عل ــى أن ــه (يج ــب إي ــاء عناي ــة خاص ــة ف ــي
أك ــدت ف ــي ع ــدة بيان ــات وتصريح ــات ،العملي ــات العس ــكرية لتجن ــب األض ــرار
وف ــي أك ث ــر م ــن موق ــع ،بأنه ــا ملتزم ــة الت ــي ق ــد تلح ــق باملعال ــم التاريخي ــة م ــا
بالدف ــاع ع ــن النف ــس داخ ــل س ــوريا .ل ــم تك ــن أهداف ــا عس ــكرية).
إن األعم ــال الت ــي قام ــت وتق ــوم
بن ـ ًـاء عل ــى م ــا س ــبق ف ــإن ح ــرب

به ــا تركي ــا ف ــي عفري ــن كدول ــة احت ــال
ومرتزقته ــا م ــن الجهاديي ــن ه ــي أمثل ــة
واضح ــة عل ــى جرائ ــم ح ــرب وجرائ ــم
ض ــد االنس ــانية ،وف ــق منظ ــور القان ــون
الدول ــي اإلنس ــاني وش ــرعة حق ــوق
اإلنس ــان ومواثي ــق املنظم ــات الدولي ــة.
م ــن هن ــا يتوج ــب عل ــى املجتم ــع
ً
الدول ــي ،وخاص ــة الق ــوى الفاعل ــة ف ــي
الش ــأن الس ــوري ،الس ــيما الوالي ــات
املتح ــدة األمريكي ــة وروس ــيا ،أن تتخ ــذ
خط ــوات فوري ــة لوق ــف تل ــك الجرائ ــم،
وتعم ــل عل ــى إنه ــاء االحت ــال الترك ــي
ملنطق ــة س ــورية ذات خصوصي ــة
قومي ــة كردي ــة.
كما يتوجب عل ى الدول واملنظمات
الدولي ــة املعني ــة أن تطال ــب بمس ــاءلة
قانوني ــة لتركي ــا ع ــن االنته ــاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ف ــي عفري ــن ،وذل ــك
وف ــق امل ــادة  /14/م ــن نظ ــام روم ــا
األسا�س ــي ،الت ــي تن ــص عل ــى أن ــه (يج ــوز
ألي دولة طرف ف ي املعاهدة أن تشير إل ى
املدع ــي الع ــام حال ــة يب ــدو أنه ــا ارتكب ــت
فيه ــا جريم ــة أو أك ث ــر م ــن الجرائ ــم الت ــي
تدخ ــل ف ــي اختص ــاص املحكم ــة ،تطل ــب
إل ــى املدع ــي الع ــام التحقي ــق ف ــي حال ــة
الغ ــرض م ــن تحدي ــد م ــا إذا كان ينبغ ــي
توجي ــه ته ــم إل ــى ش ــخص معي ــن أو أك ث ــر
بارت ــكاب ه ــذه الجرائ ــم) .باعتب ــار أن
تدخ ــل تركي ــا العس ــكري وممارس ــتها
الس ــلطة الفعلي ــة ف ــي عفري ــن يعت ب ــر
ً
احت ــاال وف ــق امل ــادة  /42/م ــن اتفاقي ــة
اله ــاي  ،/1907/الت ــي تن ــص عل ــى (تعت ب ــر
أرض الدول ــة محتل ــة ،حي ــن تك ــون تح ــت
الس ــلطة الفعلي ــة لجي ــش الع ــدو و
ال يش ــمل االحت ــال س ــوى األرا�ض ــي
الت ــي يمك ــن أن تم ــارس فيه ــا الس ــلطة
بع ــد قيامه ــا) ،وبالتال ــي تتحم ــل كام ــل
املس ــؤوليات والواجب ــات.

للجغر افيا القول الفصل ...تتمة
اإلمبراطوري ــة العثماني ــة الفاني ــة
والت ــي ل ــم تكس ــر ش ــوكتها كإمبراطوري ــة
إس ــامية حاكم ــة إال بعدم ــا فق ــدت
الس ــيطرة عل ــى املثل ــث والقاع ــدة
الذهبي ــة ...أل ــم تقوله ــا الحقب ــة

نك ــون ،أل ــم يقوله ــا القياص ــرة ال ــروس
الج ــدد بأنه ــا ح ــرب الدف ــاع ع ــن أس ــوار
موس ــكو ،أل ــم يقوله ــا الصيني ــون
بأفعاله ــم ولي ــس باألق ــوال بأنه ــا
ح ــرب الدف ــاع ع ــن بكي ــن ،أل ــم يقوله ــا
الس ــاجقة الج ــدد بع ــد هزيمته ــا ف ــي

ح ــرب إس ــقاط س ــوريا بأنه ــا ح ــرب
الدف ــاع ع ــن أمنه ــا القوم ــي.
فم ــا الس ــر ال ــذي يجم ــع كل
ه ــؤالء بعضه ــم ببع ــض ،إن ل ــم يك ــن
الجغرافي ــا ،ولي ــس للتاري ــخ دور س ــوى
مهم ــة ف ــك ش ــيفرة رموزه ــا!

األيوبي ــة ...أل ــم تقوله ــا اإلمبراطوري ــة
العباس ــية واألموي ــة؟.
أال يقوله ــا أح ــداث الثمان ــي س ــنوات
املاضي ــة؟ ،عندم ــا قال ــت ب ــاد ف ــارس
ب ــأن حربن ــا ف ــي س ــوريا ه ــي ح ــرب الدف ــاع
ع ــن طه ــران ،وبأنه ــا ح ــرب أن نك ــون أو ال
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املنطقة اآلمنة ...أضغاث أحالم
حنا صالح*

ق ــال ل ــي صديق ــي الناش ــط الس ــوري
إن أس ــرته أرادت االنتق ــال م ــن مدين ــة
الب ــاب ف ــي الش ــمال إل ــى مدين ــة حل ــب
مرك ــز املنطق ــة ،لكنه ــا ل ــم تتمك ــن رغ ــم
ً
أن املس ــافة أق ــل م ــن  50كيلوم ت ــرا.
عندم ــا اس ــتوضحته ع ــن املان ــع
أف ــاد بأن ــه نتيج ــة لخض ــوع املنطق ــة
للس ــيطرة العس ــكرية التركي ــة ،ويج ــب
ً
التوج ــه أوال إل ــى الداخ ــل الترك ــي؛ إل ــى
ّ
مدين ــة ِكل ــس ،للحص ــول م ــن الحاك ــم
العس ــكري الترك ــي عل ــى إذن انتق ــال
داخ ــل األرا�ض ــي الس ــورية ( ،)...وألن
الهواج ــس واملخ ــاوف كب ي ــرة حي ــال
أداء أجه ــزة األم ــن التركي ــةّ ،
فض ل ــت
األس ــرة التري ــث .إنه ــا مج ــرد ّ
عي ن ــة
م ــن ممارس ــات يومي ــة ترم ــي لرب ــط
الش ــمال الس ــوري ب ــاإلدارة التركي ــة،
ً
لكنه ــا تصب ــح فظ ــة ج ــدا ف ــي عفري ــن
الت ــي ت ــم اقت ــاع أهله ــا وتش ــريدهم بع ــد
نه ــب منازله ــم وثرواته ــم البس ــيطة
والس ــيطرة عل ــى ممتلكاته ــم وإح ــال
موالي ــن مكانه ــم ،وكذل ــك الس ــيطرة
عل ــى مواس ــم الزيت ــون وتصدي ــر زي ــت
عفري ــن الش ــهير إل ــى أوروب ــا بزع ــم أن ــه
زي ــت ترك ــي .يضي ــف بأل ــم أن م ــا يج ــري
عل ــى األرض إغ ــراق املناط ــق الكردي ــة
باملوالي ــن وتتري ــك كل الش ــمال الس ــوري
حي ــث ال ح ــدود لألطم ــاع التركي ــة.
قب ــل املقايض ــات م ــع روس ــيا الت ــي
أتاح ــت لتركي ــا التدخ ــل ف ــي الش ــمال
الس ــوري ث ــم ف ــي مرحل ــة ثاني ــة اجتي ــاح
عفري ــن ،كان مطل ــب املنطق ــة اآلمن ــة
الحل ــم ال ــذي راود الح ــكام األت ــراك من ــذ
ع ــام 2011؛ أي مباش ــرة بع ــد األش ــهر
األول ــى م ــن ان ــدالع االنتفاض ــة الش ــعبية
ف ــي س ــوريا .كان ــت تركي ــا تعتق ــد أن ــه م ــع
ب ــدء تدف ــق الالجئي ــن س ــيتحرك العال ــم؛
أم ي ــركا وأوروب ــا واألم ــم املتح ــدة لتوف ي ــر
مس ــتلزمات إنش ــاء ه ــذه املنطق ــة
اآلمن ــة ،داخ ــل ح ــدود س ــوريا وعل ــى

ط ــول املنطق ــة الحدودي ــة م ــع تركي ــا،
إلي ــواء الهاربي ــن م ــن جحي ــم املقتل ــة
الس ــورية .كان ــت كب ي ــرة األح ــام التركي ــة
ّ
ألن ه ــذه املنطق ــة ل ــو نش ــأت لش ــك لت
ً
ً
رأس جس ــر لتلع ــب أنق ــرة دورا حاس ــما
ف ــي مس ــار األزم ــة الس ــورية ،مم ــا كان
س ــيقربها بس ــرعة لوض ــع الي ــد عل ــى ج ــزء
كب ي ــر م ــن الكعك ــة الس ــورية .ضاع ــت
الفرص ــة ألنه ــا ل ــم تك ــن ف ــي أولوي ــات
اإلدارة األميركي ــة آن ــذاك ،وم ــن دون
أم ي ــركا ال إمكاني ــة تركي ــة وال أوروبي ــة
لتنفي ــذ ه ــذا اله ــدف ،رغ ــم أن ظاه ــره
م ــع انخ ــراط كثيري ــن لتحقيق ــه ،كان
ـاذ آم ــن للس ــوريين ف ــي س ــوريا
توف ي ــر م ـ ٍ
وبإش ــراف األم ــم املتح ــدة.
م ــع تغري ــدة الرئي ــس ترم ــب ع ــن
ً
املنطق ــة اآلمن ــة بعم ــق  20مي ــا وكي ــف
وبم ــن ستنش ــأ دون التوق ــف عن ــد
مص ي ــر امل ــدن الكردي ــة الحدودي ــة مث ــل
القامش ــل ي وكوبان ــي وعام ــودا وس ــواها...
ع ــاد الرئي ــس إردوغ ــان يعي ــش أح ــام
اليقظ ــة ،م ــع اق ت ــراب ب ــاده م ــن إمكاني ــة
تحقي ــق حل ــم الدخ ــول إل ــى ش ــرق
الف ــرات الس ــتهداف «وح ــدات حماي ــة
الش ــعب» الكردي ــة ،وتحطي ــم اإلدارة
املس ــتقلة املنتخب ــة إلنه ــاء كل إمكاني ــة
إلقام ــة حك ــم ذات ــي ،وتش ــتيت الكثاف ــة
الكردي ــة ،تح ــت ش ــعار من ــع أي هج ــوم
مس ــتقبل ي ض ــد تركي ــا .وف ــي جعب ــة
أنق ــرة ،بعدم ــا أعل ــن إردوغ ــان الني ــة
إلع ــادة  4ماليي ــن الج ــئ ،إط ــاق ورش ــة
إلعم ــار املن ــازل والبن ــى التحتي ــة يدف ــع
األوروبي ــون فاتورته ــا مم ــا سيس ــاهم
ف ــي إع ــادة تنش ــيط القط ــاع الخ ــاص
ً
الترك ــي؛ وهك ــذا تح ـ ُّـل تركي ــا جانب ــا م ــن
أزمته ــا االقتصادي ــة .وه ــذا املنح ــى ل ــو
تحق ــق فس ــيتيح لتركي ــا تعمي ــم سياس ــة
التتريك الت ي تطال كل مظاهر الحياة،
م ــن تغي ي ــر أس ــماء الق ــرى والبل ــدات
والش ــوارع ،إل ــى مناه ــج التعلي ــم والرب ــط
الوظيف ــي واالقتص ــادي ،مم ــا س ــيعن ي
جع ــل الش ــمال الس ــوري مج ــرد امت ــداد
جغراف ــي ترك ــي داخ ــل س ــوريا ُي ــدار م ــن
تركي ــا ،والره ــان عل ــى الوق ــت الن ت ــزاع
ل ــواء إس ــكندرون ث ـ ٍـان وثال ــث.
وم ــع الهل ــع ال ــذي أص ــاب املنطق ــة

ألن ج ــرح عفري ــن ل ــم يندم ــل ،ت ــرددت
معطي ــات ع ــن ب ــدء الجم ــوع الكردي ــة
حفر الخنادق للدفاع والحماية ،فكان
تهدي ــد رئي ــس أركان الجي ــش الترك ــي
ب ــأن جيش ــه «س ــيدفن ه ــؤالء ف ــي ه ــذه
الخن ــادق» (!!) وه ــذا اس ــتفز األميركيي ــن
الذي ــن طالب ــوا تركي ــا بالتعه ــد بحماي ــة
األك ــراد الحلف ــاء الذي ــن وق ــع عل ــى
عاتقه ــم أش ــرس قت ــال إللح ــاق الهزيم ــة
بإرهابي ــي «داع ــش».
كش ــف الج ــدل الترك ــي  -األميرك ــي
ح ــول التعام ــل م ــع الوض ــع الك ــردي،
وإمكان ــات أنق ــرة ف ــي مالحق ــة إرهابي ــي
«داع ــش» ،ع ــن وج ــود صعوب ــات
ل ــدى تركي ــا الت ــي تحت ــاج لدع ــم م ــادي
لوجيس ــت ي كب ي ــر ودع ــم ج ــوي كذل ــك.
ف ــي املقاب ــل ل ــم يع ت ــرض األك ــراد عل ــى
املنطق ــة اآلمن ــة ،الت ــي تص ــوروا أنه ــا
يج ــب أن تحم ــي كل األع ــراق الس ــورية
ف ــي ش ــرق الف ــرات ،عل ــى أن تك ــون
تح ــت حماي ــة وإش ــراف دوليي ــن ،وه ــذا
م ــا ترفض ــه تركي ــا بش ــدة ،ألن ــه يؤم ــن
التواص ــل بي ــن أك ــراد س ــوريا وتركي ــا
والع ــراق وإي ــران ،وه ــؤالء أم ــة مقاتل ــة
يزي ــد عدده ــا عل ــى  40ملي ــون إنس ــان
يقطن ــون أرا�ض ــي متصل ــة بعضه ــا
ببع ــض ومقس ــمة بي ــن  4دول ...وه ــذا
ً
التواص ــل بالنس ــبة ألنق ــرة يمث ــل تحدي ــا
ً
ً
وجودي ــا ،ولي ــس س ــرا أن النظ ــام الترك ــي
ال ــذي ي ــزج بن ــواب أك ــراد ف ــي س ــجونه
ً
بته ــم جوف ــاء سيس ــع ى عس ــكريا القت ــاع
ً
ً
م ــا يع ـ ّـده خط ــرا داهم ــا.
ً
مادي ــا؛ يواج ــه حل ــم تركي ــا الع ث ــرات،
وتحقق ــه يتطل ــب م ــن جه ــة توف ي ــر
الدع ــم امل ــادي الغرب ــي الكب ي ــر ،وه ــو غ ي ــر
متوف ــر ،وم ــن الجه ــة الثاني ــة الض ــوء
األخض ــر م ــن الجان ــب الرو�س ــي .موس ــكو
نظ ــرت له ــذا املش ــروع بعي ــن الريب ــة،
ً
ودع ــت ف ــورا لتس ــليم املنطق ــة للنظ ــام
الس ــوري ،وتحرك ــت إلط ــاق الح ــوار
بي ــن دمش ــق و«وح ــدات حماي ــة الش ــعب»
و«ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة» .تنطل ــق
موس ــكو م ــن خلفي ــة مفاده ــا ب ــأن قي ــام
ُ
املنطق ــة اآلمن ــة كم ــا ط رح ــت ،سيش ــكل

ً
مأزقا لها ،يهدد كل إنجازاتها ورهاناتها،
ً
ألنه ــا ستش ــاهد ب ــأم العي ــن تقس ــيما
ً
جدي ــدا لس ــوريا يمن ــح أنق ــرة الس ــيطرة
عل ــى نح ــو  45ف ــي املائ ــة م ــن األرا�ض ــي
الس ــورية ونص ــف الس ــكان والج ــزء
األك ب ــر م ــن ال ث ــروة :النف ــط والغ ــاز واملي ــاه
واإلنت ــاج الزراع ــي.
حم ــل إردوغ ــان مش ــروع املنطق ــة
اآلمنة إل ى موسكو حيث كانت املفاجأة
بانتظ ــاره عندم ــا اق ت ــرح بوتي ــن تفعي ــل
«اتف ــاق أضن ــة» لع ــام  ،1998ال ــذي يتي ــح
للجي ــش الترك ــي ،إذا فش ــل الجان ــب
الس ــوري ف ــي ضب ــط الح ــدود ،التدخ ــل
بعم ــق  5كيلوم ت ــرات لضم ــان األم ــن
لتركي ــا .م ــن وجه ــة النظ ــر الروس ــية
تجدي ـ ُـد االتف ــاق ع ـ ٌ
ـادل للجهتي ــن ،ألن ــه
بمثاب ــة قاع ــدة قانوني ــة ويمن ــح تركي ــا
األم ــن ف ــي املنطق ــة الحدودي ــة ،ويضم ــن
س ــيطرة النظ ــام الس ــوري عل ــى كل
األرا�ض ــي الس ــورية ،ووضع ــه مح ــل
التطبي ــق يف ت ــرض صيغ ــة جدي ــدة
ملباحث ــات تركي ــة  -س ــورية ،تتج ــاوز
م ــا كش ــفه الوزي ــر أوغل ــو بقول ــه إن
االتص ــاالت بي ــن البلدي ــن متقدم ــة
ونقط ــة الخ ــاف الوحي ــدة تتعل ــق ب ــدور
بش ــار األس ــد ومص ي ــره!! وف ــي الكوالي ــس
إغ ــراءات روس ــية ألنق ــرة ب ــدور ف ــي
الس ــلطة الس ــورية ألنصاره ــا ،م ــن
جه ــات «معارض ــة» تتب ــع مباش ــرة اإلدارة
التركي ــة ،وش ــكلت الواجه ــة للتدخ ــل
العس ــكري الترك ــي ،وه ــي خلي ــط م ــن
متس ــلقين و«إخ ــوان مس ــلمين» ،بات ــوا
م ــن حمل ــة الجنس ــية التركي ــة وارتبط ــوا
ً
آيديولوجي ــا بالنظ ــام الترك ــي ويروج ــون
ألطماع ــه.
ربم ــا يك ــون الخط ــأ ق ــد ب ــدأ بإع ــان
ق ــرار االنس ــحاب ث ــم ب ــدء البح ــث ع ــن
ـريك آخ ــر بالق ــوات
صيغ ــة الس ــتبدال ش ـ ٍ
األميركي ــة ،يق ــول املوف ــد األميرك ــي
الس ــابق الس ــفير مكف ــورك إنه ــا
«خط ــة غ ي ــر قابل ــة للتطبي ــق؛ فتركي ــا
ال تمل ــك وس ــائل تأدي ــة ه ــذا ال ــدور»،
ً
وه ــذا م ــا تعرف ــه موس ــكو جي ــدا الت ــي
12
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ً
يف عفرين :التركي مل يرغب برؤية الكردي ...صامدا!
أحمد قطمة*

قب ــل ش ــنها الغ ــزو العس ــكري
بقراب ــة العش ــرة أي ــام ،أي من ــذ مطل ــع
الثل ــث الثان ــي م ــن يناي ــر الع ــام ،2018
ب ــدأ الغ ــزو الترك ــي بش ــن عملي ــات
للقص ــف املدفع ــي التمهي ــدي عل ــى
محي ــط عفري ــن ،ف ــي مختل ــف نواحيه ــا،
وبش ــكل خ ــاص الق ــرى املتاخم ــة
إلع ــزاز وري ــف جندي ــرس القريبي ــن
م ــن الح ــدود التركي ــة ،كق ــرى حم ــام
وح ــج إس ــكندر وغيره ــا ،بينم ــا ل ــم يك ــن
العفريني ــون ُم دركي ــن بع ــد مل ــا خط ــط
له ــم ف ــي سوت�ش ــي ،وأن ــه ق ــد ج ــرى
مقايضته ــم فيه ــا م ــع الغوط ــة ،بتوقي ــع
مختل ــف أط ــراف الص ــراع املتخاصمي ــن،
أكان فري ــق النظ ــام املتمث ــل بال ــروس
واإليرانيي ــن ،أو فري ــق ادع ــاء الث ــورة
املتمث ــل بتركي ــا وجماع ــات اإلخ ــوان
ا ملس ــلمين .
القص ــف الترك ــي املدفع ــي ذاك ل ــم
ً
يك ــن عبثي ــا باملطل ــق ،فرغ ــم إص ــرار
أهال ــي عفري ــن عل ــى التش ــبث بأرضه ــم،
وع ــدم مغادرته ــا ،كونه ــم يدرك ــون أن
ً
ت ــرك قراه ــم خالي ــة ه ــو عملي ــا ش ــرعنة
لالحت ــال الترك ــي ليب ــدأ بالتصعي ــد
أك ث ــر بح ــق املقاتلي ــن الك ــرد م ــن أبنائه ــم،
مم ــن كان ــوا يس ــتميتون ف ــي الدف ــاع ع ــن
كرام ــة ذويه ــم ،وطه ــر أرضه ــم املبارك ــة،
لك ــن وم ــع دخ ــول الغ ــزو الترك ــي اإلع ــان
الرس ــم ي ف ــي العش ــرين م ــن يناي ــر الع ــام
ُ
 ،2018للهج ــوم عل ــى ك ردي ــة عفري ــن
وانتمائها ،توجه الغزو إل ى استراتيجية
ُ
ات بع ــت ف ــي كل ق ــرى عفري ــن ال ـ ،366
والت ي قامت عل ى تهجير السكان الكرد
م ــن الري ــف بش ــكل تدريج ــي نح ــو قل ــب

مدين ــة عفري ــن ،واعتم ــدت الخط ــة
التركي ــة عل ــى قص ــف الق ــرى عل ــى
مراح ــل ،اس ــتهدفت كل مرحل ــة منه ــا
ط ــرد الس ــكان الك ــرد وتهجيره ــم بش ــكل
دوري ،كان ــت بدايته ــا بتهج ي ــر الق ــرى
الحدودي ــة ،ع ب ــر قص ــف محيطه ــا لع ــدة
أي ــام كرس ــائل تحذي ــر للس ــكان ،م ــا كان
يضط ــر أرب ــاب العائ ــات الكردي ــة إل ــى
إرس ــالها نح ــو مناط ــق داخلي ــة ق ــد تك ــون
ً
أك ث ــر أمن ــا ،وبع ــد ع ــدة أي ــام كان الغ ــزو
الترك ــي يعم ــد إل ــى قص ــف ط ــرف أي قري ــة
يرغ ــب بتحويله ــا إل ــى س ــاحة للح ــرب
والغ ــزو ،ليهج ــر معه ــا آخ ــر م ــن تبق ــى
فيه ــا ،ويش ــرعن الغ ــزو لذات ــه التصعي ــد
بح ــق املقاتلي ــن الذي ــن ي ــزودون عنه ــا،
بحج ــة أنه ــا بات ــت مناط ــق عس ــكرية،
خالي ــة م ــن املدنيي ــن!
الخط ــة القائم ــة عل ــى القص ــف
التدريج ــي س ــمحت للغ ــزو الترك ــي
بتهج ي ــر جمي ــع الس ــكان الك ــرد م ــن
ق ــرى عفري ــن ،ورغ ــم أن الحج ــة كان ــت
محارب ــة «وح ــدات حماي ــة الش ــعب»،
ً
لك ــن الش ــعب ه ــو م ــن كان مس ــتهدفا
ف ــي واق ــع األم ــر ،حي ــث ل ــم يرغ ــب األت ــراك
الدخ ــول إل ــى أي قري ــة كردي ــة ومش ــاهدة
الكرد فيها ،حين باتت كل حركة ضمن
ً
الق ــرى أهداف ــا يس ـ ُـه ل ترصده ــا ،فل ــم
ً
يع ــد ممكن ــا معه ــا أن يتوج ــه املواطن ــون
لالطمئن ــان عل ــى بيوته ــم أو مواش ــيهم
وأرزاقه ــم ،كونه ــم يدرك ــون أنه ــم
ـداف
وس ــياراتهم س ــيتحولون إل ــى أه ـ ٍ
للق ــوات الغازي ــة ،وبالتسلس ــل ،ج ــرى
بداي ــة تهج ي ــر الق ــرى الحدودي ــة ،وم ــن
ث ــم عق ــب احتالله ــا ،عم ــد االحت ــال إل ــى
الترك ي ــز عل ــى الت ــال والجب ــال املرتفع ــة
ف ــي عفري ــن ،ليهج ــر ف ــي املرحل ــة التالي ــة
الق ــرى الت ــي تبع ــد ع ــن الح ــدود مس ــافة
 10ك ــم عل ــى س ــبيل املث ــال ،وم ــن ث ــم
تضيي ــق الخن ــاق أك ث ــر فأك ث ــر ،وتهج ي ــر
الق ــرى الت ــي تبع ــد  20ك ــم ،وهك ــذا
دوالي ــك.

م ــا رس ــمه الناط ــق الرئا�س ــي الرو�س ــي
املنطقة اآلمنة ...تتمة
أضن ــة» وتحويل ــه إل ــى أس ــاس لتس ــوية بيس ــكوف؛ وه ــو أن «العملي ــات التركي ــة
الوض ــع ف ــي الش ــمال الس ــوري وتش ــريع يج ــب أال ت ــؤدي إل ــى ظه ــور كيان ــات
ُ
العالق ــات بي ــن أنق ــرة ودمش ــق ،وف ــق إقليمي ــة ش ــبه منفصل ــة ،وأال ت نته ــك

وس ــجل خ ــال أي ــام الغ ــزو تل ــك ،رغ ــم
ً
ً
م ــا حملت ــه م ــن مآ�س ــي ،مث ــاال عظيم ــا
ع ــن تعاض ــد العفرينيي ــن ،حي ــث
هج ــرت عائ ــات م ــن الق ــرى الحدودي ــة
نح ــو ق ــرى مج ــاورة ،وبع ــد أي ــام كان ــت
ً
تهج ــر تل ــك العائ ــات مع ــا نح ــو ق ــرى
ً
أك ث ــر بع ــدا ع ــن الح ــدود ،لتجتم ــع ف ــي
بي ـ ٍـت واح ــد ث ــاث عائ ــات ،وربم ــا أك ث ــر
م ــن ث ــاث ق ــرى ،وم ــن ث ــم يهج ــر الجمي ــع
نح ــو مرك ــز مدين ــة عفري ــن ،الت ــي كان ــت
ً
ً
ق ــد بقي ــت م ــاذا أخ ي ــرا.
وبالتزام ــن م ــع قص ــف الق ــرى
ُ
وتهج ي ــر الس ــكان الك ــرد منه ــا ،عم ــد
الغ ــزو إل ــى القص ــف الدائ ــم عل ــى مراك ــز
النواح ــي جميعه ــا ،خاص ــة راج ــو وبلب ــل
وجندي ــرس وش ــيه ،حي ــث ل ــم يرغ ــب
االحت ــال الترك ــي بتوج ــه أهال ــي الق ــرى
نح ــو مراك ــز النواح ــي ،ك ــي ال يت ــم
ً
تصوي ــر ذل ــك الحق ــا عل ــى أن ــه تهج ي ــر
س ــكان كل ناحي ــة عل ــى ح ــدا ،م ــا فه ــم
من ــه س ــعيه توجي ــه جمي ــع الس ــكان إل ــى
ً
مدين ــة عفري ــن املرك ــز مباش ــرة ،خاص ــة
وأن ــه ل ــم يس ــتهدفها عل ــى م ــدار أي ــام
الغ ــزو باس ــتثناء األس ــبوع األخ ي ــر قب ــل
االحت ــال ،وكأن ــه كان يري ــد أن يق ــول
ُ
للك ــرد (توجه ــوا إل ــى مرك ــز عفري ــن فه ــي
وحده ــا «املنطق ــة اآلمن ــة») ،وه ــو م ــا
ً
حص ــل فع ــا ،حي ــث أضح ــت عفري ــن
نقط ــة التجمي ــع النهائي ــة للمهجري ــن.
وم ــع إف ــراغ الق ــرى الكردي ــة م ــن
س ــكانها ،زاد الغ ــزو الترك ــي ومس ــلحوه
م ــن املليش ــيات اإلرهابي ــة املعروف ــة
ب ـ (الجي ــش الح ــر ،الجي ــش الوطن ــي،
النص ــرة وبقاي ــا داع ــش) م ــن حج ــم
العملي ــات العس ــكرية ،الت ــي س ــاهم
الط ي ــران الحرب ــي ف ــي حس ــمها لصال ــح
الغ ــزاة ،كونه ــم كان ــوا يدرك ــون اس ــتحالة
التقدم عل ى األرض الكردية وتدنيس ــها
ل ــوال فت ــح املج ــال الج ــوي الس ــوري أم ــام
الغ ــزاة ،وتصاع ــدت األعم ــال الحربي ــة،
مم ــا أفق ــد املقاتلي ــن الك ــرد الق ــدرة

فكر ورأي

عل ــى ضب ــط الخس ــائر ،ف ــي ظ ــل انقط ــاع
االم ــدادات العس ــكرية واالتص ــاالت
نتيج ــة أجه ــزة التش ــويش املس ــتجلبة
م ــن النات ــو! ،ليس ــاهم كل ذل ــك بع ــد
قراب ــة أربعي ــن ي ــوم م ــن املقاوم ــة
الفعلي ــة ،ف ــي ب ــدء انهي ــار الجبه ــات ،وه ــو
ً
أم ــر كان مرجح ــا م ــن قب ــل مراقبي ــن،
الس ــتحالة اس ــتمرار املقاوم ــة ب ــدون
وق ــف القص ــف الج ــوي الترك ــي.
وق ــد فه ــم م ــن س ــع ي االحت ــال
تجمي ــع األهال ــي ف ــي عفري ــن س ــعيه
تش ــكيل الضغ ــط عل ــى «اإلدارة
الذاتي ــة» ،م ــا ق ــد يس ــبب فش ــلها ف ــي إدارة
األزم ــة وربم ــا خ ــروج األهال ــي عليه ــا،
لك ــن اإلدارة الذاتي ــة الت ــي ش ــكلها أبن ــاء
عفري ــن تمكن ــت م ــن الصم ــود حت ــى م ــن
الناحي ــة اإلداري ــة ،ألن أبن ــاء عفري ــن
كانوا مدركين أن الغزو يهدد وجودهم،
وأن عفري ــن رغ ــم أخط ــاء اإلدارة الذاتي ــة
ً
سياس ــيا ،بي ــد أنه ــا ال ت ب ــرر لغ ــازي
غ ــزوه ،وه ــي كان ــت مفضوح ــة بالنس ــبة
للغالبي ــة الس ــاحقة م ــن العفرينيي ــن،
بأنه ــا اس ــتهداف لهوي ــة املنطق ــة الكردية
وخصوصيته ــا (جيايي ــه كورمين ــج\
ُ
كرداغ\جب ــل الك رد\عفري ــن).
حق ــق االحت ــال الترك ــي س ــيطرة
عس ــكرية عل ــى جغرافي ــة املنطق ــة
ُ
وأهداف ــه ف ــي تهج ي ــر ج ــزء كب ي ــر م ــن ك ــرد
عفري ــن ،ويح ــاول من ــع املتواجدي ــن
منه ــم البق ــاء عل ــى األرض الت ــي ينتم ــون
ُ
له ــا ،فـ ـ الك ــرد ولعش ــقهم ترابه ــم ،كان ــوا
س ــيجبرون أنفس ــهم عل ــى تحم ــل م ــرارة
الخض ــوع لالحت ــال العس ــكري الترك ــي،
ُم قاب ــل بقائه ــم عل ــى ت ــراب أجداده ــم،
بي ــد أن االحت ــال ل ــم يك ــن ف ــي نيت ــه
الس ــماح له ــم بالبق ــاء ،ألن ــه يري ــد أن
يق ــوم بتوطي ــن الغرب ــاء ف ــي أرضه ــم،
ُ
ُ
فالترك ــي بامل ختص ــر ال ي ــرى الك ــردي
ً
جي ــدا ،إال حي ــن يم ــوت ،أو ي ت ــرك أرض ــه،
ً
ُ
كون ــه ال يرغ ــب أن ي ــرى الك ــردي صام ــدا!
ُ
* إعالمي ك ردي

ً
تس ــتمر روس ــيا ش ــكليا ف ــي اإلمس ــاك
وح ــدة األرا�ض ــي الس ــورية».
س ــيمر كث ي ــر م ــن الوق ــت قب ــل بالعص ــا م ــن الوس ــط.
* كات ــب لبنان ــي ،صحيف ــة الش ــرق
أن تبل ــور موس ــكو صيغ ــة تر�ض ــي
واش ــنطن وأنق ــرة ،وحت ــى ذل ــك الوق ــت األوس ــط  31يناي ــر .2019

ثقافة وفن

أ
إضاءات عىل كتاب «مات الوالد»
ميشيل سيروب*

م ــات األوالد :مج ــزرة روبوس ــكي
ُ
ُ
واملس ــألة الك ردي ــة ف ــي ت ركي ــا ،كت ــاب
للصحفي ــة الب ــارزة فريدري ــكا خيردينك
ع ــن جريم ــة اقترفته ــا الطغم ــة
العس ــكرية ف ــي تركي ــا ،خلف ـ ْـت الجريم ــة
 34ضحي ــة ُج له ــم م ــن األطف ــال ف ــي
منطق ــة حدودي ــة يعم ــل س ــكانها
بالتهري ــب لتأمي ــن لقم ــة العي ــش بع ــد أن
ضاق ــت به ــم س ــبل الحي ــاة.
الكت ــاب دراس ــة ف ــي تاري ــخ ح ــركات
وأح ــزاب اليس ــار الترك ــي والك ــردي
وتأث ي ــره عل ــى صع ــود اليس ــار الراديكال ــي
ُ
امل تمث ــل بح ــزب العم ــال الكردس ــتاني،
وكونه ــا صحفي ــة هولندي ــة “تلع ــب دور
ُم حام ــي الش ــيطان” ص  ،212وه ــي كم ــا
وصفته ــا الس ــلطات التركي ــة “عاه ــرة
اإلرهابيي ــن” ص ،224عليه ــا ال ت ــزام
“الحي ــاد” ،تنح ــاز بحس ــها اإلنس ــاني
العمي ــق إل ــى املهمش ــين والفق ــراء
والبس ــطاء م ــن أهال ــي الجب ــال وتفض ــح
ُ
بعي ــن املراق ــب امل تاب ــع ملجري ــات
األح ــداث ،تعن ــت وصل ــف الفاش ــية
التركي ــة وريث ــة الكمالي ــة العلماني ــة
ذات النزع ــة القومي ــة املتغطرس ــة.
تس ــتنتج الكاتب ــة بأن”القت ــل
ً
كان ُم تعم ــدا يس ــتهدف الش ــعب
ُ
الك ــردي”ص ، 34وخ ــال إقامته ــا
سيزاي تميلي ...تتمة
األرمني ــة والعلوي ــة م ــا ه ــي إال عب ــارة
ع ــن مش ــاكل متش ــابكة ،وق ــد تأس ــس
حزبن ــا نتيج ــة ه ــذه األف ــكار .كح ــزب،
نح ــن الص ــوت الس ــائد ال ــذي س ــيقف
ض ــد أردوغ ــان وش ــركائه ،ال يوج ــد ف ــي
تركي ــا أي ح ــزب آخ ــر غ ي ــر الش ــعوب
الديمقراط ــي م ــن يطال ــب بوج ــود
املك ــون الك ــردي وحقوق ــه ومطالب ــه
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تن�ش ــئ عالق ــة م ــودة وألف ــة بينه ــا وبي ــن
ً
أهال ــي الضحاي ــا وتس ــتنتج قائل ــة ”
ُ
ُ
أدرك ب ــأن ال �ش ــيء ُي س ــعد الك ــرد بق ــدر
اس ــتقبالهم الضي ــف ف ــي بيوته ــم” ص
 ، 38تتس ــلح الكاتب ــة برؤي ــة إنس ــانية
ف ــي التحلي ــل والكش ــف ع ــن ُم جري ــات
ُ
الجريم ــة ،وت نه ــي بحثه ــا امليدان ــي
بتع ــدد املص ــادر واللق ــاءات ،وتع ــود بن ــا
إل ــى تاري ــخ الحرك ــة الكردي ــة وانتفاض ــة
الش ــيخ س ــعيد ومعاه ــدة س ــيفر
ّ
الكمالي ــة الت ــي غ ــدرت
ول ــوزان والث ــورة
بالقي ــادات الكردي ــة آن ــذاك ،ومج ــزرة
ديرس ــم ع ــام  1937وإع ــدام س ــيد رض ــا
ً
ورفاق ــه ،لتس ــتنتج أخ ي ــرا ب ــأن ” الكتاب ــة
ُ
ع ــن القضي ــة الك ردي ــة ه ــي الكتاب ــة ع ــن
ُ
كل الجماع ــات الت ــي ت ش ــكل تركي ــا”
ص  .147تحل ــل فريدري ــكا مس ــألة
الهوي ــة التركي ــة وصعوب ــة فرضه ــا عل ــى
ُ
األقلي ــات العرقي ــة والديني ــة ،وت لق ــي
الكاتب ــة الض ــوء عل ــى املأس ــاة األرمني ــة
والكردي ــة والهوي ــة الس ــريانية ومعان ــاة
العلويي ــن من ــذ ق ــرن م ــن الزم ــن ،وس ــع ي
الس ــلطات التركي ــة عل ــى ف ــرض هوي ــة
قومي ــة وديني ــة عل ــى كل املكون ــات
االجتماعي ــة ف ــي الجمهوري ــة الفتي ــة.
ً
ً
ث ــم تط ــرح س ــؤاال يب ــدو بس ــيطا للوهل ــة
األول ــى :م ـ ْـن ه ــو الك ــردي؟ وأي ــن تق ــع
ُ
ك ردس ــتان؟ ف ــي بحثه ــا ع ــن اإلجاب ــة
تصط ــدم بمعطي ــات ومفاهي ــم جدي ــدة
ف ــي الفك ــر السيا�س ــي الحدي ــث ف ــي
تكوي ــن األم ــة وجذوره ــا التاريخي ــة،
وتتبن ــى مفه ــوم عب ــدهللا أوج ــان ع ــن
األم ــة الديمقراطي ــة ،ألن األم ــة القومي ــة
تنت ــج املآ�س ــي ،كاألم ــة التركي ــة ص .205
ُي ّ
صن ــف الكت ــاب ف ــي خان ــة
ً
التحقيق ــات الصحفي ــة لكن ــه أيض ــا،

بح ــث ف ــي أركيولوج ــي الثقاف ــة وتش ــكل
الذاك ــرة القومي ــة ل ــدى ش ــعوب املنطق ــة
ُ
األص ــاء كاألرم ــن والك ــرد واألت ــراك
واليون ــان والس ــريان ف ــي منطق ــة م ــا بي ــن
النهري ــن من ــذ مئ ــات الس ــنين .يس ــيطر
عل ــى الكاتب ــة هاج ــس ش ــرف املهن ــة
(الحي ــاد) فه ــي ليس ــت ُ
ص حفي ــة تعم ــل
ف ــي جري ــدة تش ــرين أو ُم راس ــلة لقن ــاة
ُ
املن ــار اللبناني ــة ك ــي ت طاب ــق تقاريره ــا
وف ــق أه ــواء دوائ ــر األم ــن ف ــي س ــورية أو
إيران ،ف ي الفصل األخيرُ ،ت ّ
عرج الكاتبة
عل ــى ُم فاوض ــات اوس ــلو وتس ــتعرض
موق ــف ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة
ُ
امل تمث ــل بأردوغ ــان ،حينه ــا كان موقف ــه
” س ــوف يت ــم التعام ــل م ــن جدي ــد
م ــع ه ــذه املجموع ــات بش ــدة وح ــزم”
ص ، 276بينم ــا تنق ــل موق ــف أوج ــان
ُ
ع ــن امل فاوض ــات ورؤيت ــه املس ــتقبلية

ُ
للعي ــش امل ش ــترك لش ــعوب األناض ــول
كم ــا يل ــي” :بمناس ــبة ن ــوروز أدع ــو كل
الن ــاس م ــن أص ــول أرمني ــة وتركي ــة
وآش ــورية وعربي ــة وباق ــي األص ــول أن
ُ
ي ــروا ش ــعاع الحري ــة واملس ــاواة بش ــكل
ُ
واض ــح كم ــا يفع ــل الك ــرد” .بالرغ ــم
م ــن انتقاده ــا لبع ــض مواق ــف القائ ــد
الك ــردي ،لكنه ــا وب ــروح إنس ــانية عالي ــة
تخت ــار طري ــق العدال ــة اإلنس ــانية
ُ
وت ناص ــر أصح ــاب الح ــق.
كت ــاب غ ي ــر قاب ــل للنس ــيان
واإلهم ــال ،صرخ ــة ض ــد العن ــف ودع ــوة
حقيقي ــة للس ــام .الكت ــاب ترجم ــة
الصدي ــق كيف ــورك خات ــون واني ــس.
إصدار دار الفارابي :أيلول  2018اختيار
موف ــق إلغن ــاء املكتب ــة العربي ــة ،وحاج ــة
ُم لح ــة ُ
للم ثقفي ــن الناطقي ــن بالعربي ــة.
* موقعwww.yekiti.org :

الديمقراطي ــة املش ــروعة».
ورف ــض تميل ــي وص ــف ح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي ال ــذي يق ــوده
ُ
بأن ــه ح ــزب «ك ــردي» فق ــط ،وكش ــف
ف ــي ه ــذا الص ــدد ،أن «اله ــدف م ــن
اس ــتخدام ه ــذا التعب ي ــر ه ــو التغا�ض ــي
ع ــن حقيق ــة تجاه ــل البع ــض للش ــعب
الك ــردي كأح ــد أق ــدم الش ــعوب ف ــي
منطق ــة الش ــرق األوس ــط».

ً
واس ــتمر قائ ــا« :نع ــم ح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي ه ــو ح ــزب
ك ــردي .لكن ــه كذل ــك ح ــزب ترك ــي ،ح ــزب
نس ــائي وح ــزب عمال ــي .والح ــزب يؤي ــد
مش ــاكل العلويي ــن والس ــنة ويط ــرح
ً
حل ــوال ديمقراطي ــة م ــن أج ــل ذل ــك.
ف ــي ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي،
يمك ــن لألت ــراك واألك ــراد واألرم ــن
والن ــاس م ــن جمي ــع الجنس ــيات أن

ً
يمارس ــوا حقه ــم ف ــي السياس ــة وفق ــا
النتماءاته ــم الخاص ــة ،وه ــذا لي ــس ه ــو
الح ــال ف ــي األح ــزاب األخ ــرى ،خاص ــة ف ــي
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة .نح ــن نري ــد
م ــن الجمي ــع أن يمارس ــوا حقه ــم ف ــي
ً
السياس ــة وفق ــا لهوياته ــم وانتماءاته ــم
الخاص ــة ،ويناض ــل حزبن ــا م ــن أج ــل
الديمقراطي ــة والحري ــة واملس ــاواة ف ــي
الحق ــوق للجمي ــع».
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س�اي ت
ة
يز
مشلك� كردية
بشلك مستمر أنه ال توجد
ويكرر
الواحد...
الرجل
سلطة
أسس
أردوغان
:
يل
�
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بع ــد أن ش ــهدت عالق ــات معظ ــم
ً
ال ــدول الخليجي ــة م ــع تركي ــا تده ــورا
ً
ملحوظ ــا ،ب ــدأ إعالمه ــا توج ــه كاميراته ــا
ورصده ــا نح ــو سياس ــات وممارس ــات
تركي ــا الداخلي ــة والخارجي ــة ،لتبح ــث
ع ــن م ــا يفض ــح تل ــك الت ــي ينتهجه ــا
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة ورئيس ــها
رج ــب طي ــب أردوغ ــان ض ــد خصومه ــا
السياس ــيين ف ــي الداخ ــل والخ ــارج ،
ويع ــري أحالمه ــا العثماني ــة التوس ــعية
الجدي ــدة وفكره ــا القوم ــي املتعص ــب.
فق ــد أج ــرت العربي ــة .ن ــت -ج ــوان
ً
س ــوز لق ـ ًـاء مط ــوال م ــع س ــيزاي تميل ــي
الرئي ــس املش ــترك لح ــزب الش ــعوب
الديمقراط ــي  ،HDPأش ـ ّـد املعارضي ــن
لحكوم ــة أنق ــرة الحالي ــة ،ونش ــرته
بتاري ــخ .2019/2/27
بخص ــوص القض ــاء واملحاكم ــات
ق ــال تميل ــي« :الس ــلطة القضائي ــة ف ــي
تركي ــا فق ــدت اس ــتقالليتها ونزاهته ــا
ومصداقيته ــا ،وله ــذه الس ــلطة دور ه ــام
ف ــي الهج ــوم املتواص ــل ض ــد حزبن ــا ،وه ــي
تعم ــل تح ــت إم ــرة الس ــلطة العلي ــا أو م ــا
ً
ُ
ت ع ــرف بالس ــراي» ،مضيف ــا أن «حكوم ــة
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة تق ــوم بش ـ ّـت ى
أن ــواع الظل ــم والقه ــر لكس ــر إرادة
وق ــوة حزبن ــا» .وأض ــاف« :ف ــي الوق ــت
الراه ــن ،يت ــم محاكم ــة كل م ــن يع ــارض
حكوم ــة ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة،
وق ــد ت ــم تس ــريح آالف األش ــخاص م ــن
وظائفه ــم م ــن الذي ــن ل ــم تك ــن له ــم أي
عالق ــة بمحاول ــة االنق ــاب ،كل ذل ــك
ف ــي ظ ــل حال ــة الط ــوارئ الت ــي أعلنه ــا
أردوغ ــان ،كذل ــك ت ــم حظ ــر النقاب ــات
العمالي ــة م ــن حقه ــا ف ــي اإلض ــراب ،وت ــم
إص ــدار التش ــريعات واملراس ــيم خ ــارج
إط ــار القان ــون بم ــا يت ــاءم م ــع مصال ــح
العدال ــة والتنمي ــة ،وه ــذا م ــا يحص ــل ف ــي
مؤسس ــات الدول ــة ،حي ــث أصب ــح اب ت ــزاز
ً
ً
الحق ــوق والقواني ــن أم ــرا ش ــائعا».
وكش ــف تميل ــي أن «م ــن يقبع ــون ف ــي
ً
الس ــجون التركي ــة حالي ــا م ــن حزبن ــا ه ــم
 46م ــن رؤس ــاء البلدي ــات ،و 10ن ــواب م ــن
الب رمل ــان ،بم ــن فيه ــم فيغ ــان يوكس ــيك
داغ وص ــاح الدي ــن دميرت ــاش ،الرئيس ــان
املش ــتركان الس ــابقان لح ــزب الش ــعوب

الديمقراط ــي ،إل ــى جان ــب احتج ــاز نح ــو
 10آالف موظف من حزبنا ف ي السنوات
األرب ــع املاضي ــة بع ــد اعتقال معظمهم».
كم ــا أك ــد أن «ف ــي ش ــهر ش ــباط/فبراير
الج ــاري ،تع ـ ّـرض م ــا يق ــارب أل ــف
ش ــخص لالعتق ــال خ ــال أس ــبوع واح ـ ٍـد
ً
فق ــط» ،موضح ــا أن «جمي ــع القضاي ــا
الت ــي ُي ته ــم فيه ــا ممثلون ــا املنتخب ــون
تتعل ــق باملظاه ــرات الس ــلمية الت ــي
قام ــوا به ــا ،وكذل ــك بالتصريح ــات الت ــي
أدل ــوا به ــا بخص ــوص عملي ــة الس ــام،
وبغ ــض النظ ــر ع ــن التصريح ــات الت ــي
أدل ــى به ــا املعتقل ــون ،فق ــد دحض ــت
ورفض ــت جمي ــع الش ــواهد واألدل ــة ف ــي
جلس ــات املحكم ــة».
وح ــول طبيع ــة نظ ــام الحك ــم ف ــي
تركي ــا ق ــال تميل ــي« :س ــلطة الرج ــل
الواح ــد الت ــي أسس ــها وس ــار به ــا الرئي ــس
أردوغ ــان ،وصل ــت لدرج ــة جعل ــت كل
كلم ــة يلقيه ــا بمثاب ــة قان ــون بح ــد ذات ــه،
وأدت إل ــى تأس ــيس نظ ــام اس ــتبدادي
ـف أردوغ ــان به ــذا،
س ــلطوي .ول ــم يكت ـ ِ
ب ــل فت ــح بطموح ــه للس ــلطة والع ــداء
لألك ــراد الب ــاب لتوت ــرات جدي ــدة ف ــي
الش ــرق األوس ــط» .وأوض ــح أن ــه «عندم ــا
تفق ــد الحكوم ــة ش ــرعيتها تج ــاه
الش ــعب فه ــي تلج ــأ لتطبي ــق سياس ــات
تعس ــفية وقمعي ــة .وألن حري ــة الفك ــر
والتعب ي ــر مس ــألة مش ــروعة ،ف ــإن
أردوغ ــان يزي ــد م ــن هجمات ــه عل ــى ه ــذه
القي ــم ،وحي ــن اس ــتلم زم ــام األم ــور ف ــي

الب ــاد ق ــام بتعلي ــق جمي ــع الحق ــوق
الديمقراطي ــة ،ل ــذا ال يس ــتطيع الن ــاس
اإلدالء ببي ــان صحاف ــي ،وال يس ــتطيع
العم ــال اس ــتخدام حقه ــم ف ــي اإلض ــراب.
ه ــذه الف ت ــرة م ــن أك ث ــر الف ت ــرات الت ــي
تتع ــرض فيه ــا وس ــائل التواص ــل
االجتماع ــي للرقاب ــة املش ــددة».
وع ــن الوض ــع اإلعالم ــي ف ــي تركي ــا،
أف ــاد تميل ــيُ « :ي ــزج كل ي ــوم مئ ــات
الصحافيي ــن وآالف السياس ــيين
واألكاديميي ــن الباحثي ــن ع ــن الس ــام
ً
ف ــي الس ــجون» ،الفت ــا إل ــى أن «أردوغ ــان
ً
اس ــتول ى أيض ــا عل ــى وس ــائل اإلع ــام
وعش ــرات الصح ــف والقن ــوات
التلفزيوني ــة الت ــي تب ــث األخب ــار نفس ــها
كل ي ــوم .نح ــن ف ــي ح ــزب الش ــعوب
الديمقراط ــي الوحي ــدون ف ــي تركي ــا
نداف ــع بش ــكل واض ــح ع ــن حري ــة الفك ــر
والتعب ي ــر لجمي ــع الن ــاس ،لي ــس ف ــي
تركي ــا فحس ــب ب ــل ف ــي الش ــرق األوس ــط
كل ــه».
وع ــن القضي ــة الكردي ــة ق ــال
تميل ــي« :إل ــى جان ــب ه ــذه األم ــور،
يس ــتمر العن ــف العرق ــي والطائف ــي ف ــي
تركي ــا والش ــرق األوس ــط من ــذ عش ــرات
الس ــنين ،واألك ــراد ه ــم واح ــد م ــن أك ث ــر
ً
ش ــعوب املنطق ــة ضعف ــا وخس ــارة
ف ــي ه ــذه الح ــروب .وم ــع ذل ــك فه ــم ل ــم
يتخل ــوا ع ــن حقوقه ــم وحرياته ــم
األساس ــية .إن إن ــكار وج ــود األك ــراد ف ــي
تركي ــا من ــذ تأس ــيس الدول ــة ،باإلضاف ــة

إل ــى إن ــكار لغته ــم وثقافته ــم وحقه ــم ف ــي
التمثي ــل الحقيق ــي ،ليس ــت مش ــكلة
كردي ــة فق ــط ،ب ــل مش ــكلة كل م ــن
يحل ــم ببل ــد ديمقراط ــي وح ـر .إن إن ــكار
حق ــوق األك ــراد وحت ــى وجوده ــم يمك ــن
أن يمن ــع املواط ــن العرب ــي م ــن الدف ــاع
ع ــن حقوق ــه .وق ــد أصب ــح نش ــر الخ ــوف
واإلقص ــاء والتهمي ــش والتجاه ــل م ــن
االس ــتراتيجيات األساس ــية املدروس ــة
ف ــي السياس ــة الحكومي ــة من ــذ تأس ــيس
تركي ــا إل ــى يومن ــا ه ــذا .لك ــن عل ــى الرغ ــم
م ــن ازدي ــاد املخ ــاوف واالضطه ــاد فق ــد
تعمق ــت املش ــاكل الديني ــة والعرقي ــة ف ــي
تركي ــا .ل ــم يك ــن ضغ ــط الدول ــة املس ــتمر
ً
كافي ــا ل ــوأد ه ــذه املش ــاكل ودفنه ــا ف ــي
األرض .عل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ،فق ــد
ارتفع ــت املش ــاكل بش ــكل ملح ــوظ
وق ــوي ،وأصبح ــت االنتم ــاءات العرقي ــة
ً
والديني ــة املختلف ــة س ــببا ملطالب ــة
الن ــاس بحقوقه ــم».
وتاب ــع «ف ــي مواجه ــة ه ــذه املش ــاكل،
تح ــول أردوغ ــان إل ــى ش ــخصية تمث ــل
مفه ــوم الدول ــة الكالس ــيكية القائم ــة
بش ــكل مباش ــر عل ــى الس ــلطة القمعي ــة
ـكل مس ــتمر أن ــه ال
للدول ــة .ويك ــرر بش ـ ٍ
توج ــد مش ــكلة كردي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى
أن ــه يق ــول إن حال ــة الط ــوارئ يج ــب أن
تس ــتمر ،وذل ــك ف ــي خط ــوة من ــه ملن ــع أي
تح ــرك أو نض ــال عمال ــي .لق ــد أصب ــح
ً
الفق ــراء أك ث ــر فق ــرا أثن ــاء حك ــم أردوغ ــان
كم ــا ل ــم يح ــدث ذل ــك م ــن قب ــل ف ــي تركي ــا.
كذل ــك أصب ــح األغني ــاء أك ث ــر ث ـ ً
ـراء بش ــرط
الخض ــوع ألوام ــر أردوغ ــان .وأصبح ــت
الس ــيطرة عل ــى س ــد ه ــذه اله ــوة والف ــراغ
صعب ــة للغاي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى أن
سياس ــات قم ــع املطال ــب املش ــروعة
بالحق ــوق العرقي ــة والديني ــة ال يمك ــن
التحك ــم فيه ــا ،له ــذا الس ــبب إذا اس ــتمر
أردوغ ــان ف ــي ممارس ــة سياس ــة القم ــع
س ــيجلب لتركي ــا ولش ــعوب الش ــرق
األوس ــط امل ــوت والفق ــر ،وبالتال ــي
س ــيواجهه الش ــعب للح ــد م ــن ه ــذا
الوض ــع».
وكح ـ ٍـل للقضي ــة الكردي ــة ف ــي تركي ــا،
يعتق ــد تميل ــي أن» املس ــألة الكردي ــة
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رحيل أميراإليزديين ...تتمة
وجــرى لــه تشــييع مهيــب ،بحضــور ممثــل
رئيــس الجمهوريــة العراقيــة وممثــل رئيــس
الحكومــة العراقيــة و نجيرفــان بارزانــي
رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان الع ـراق،
وشــخصيات سياســية ودبلوماســية،
ونجــل الفقيــد حــازم تحســين ســعيد
وســماحة البابــا الشــيخ وأعضــاء
املجلــس الروحانــي اإليزيــدي والعديــد
مــن الشــخصيات الدينيــة واالجتماعيــة
ُ
والسياســية اإليزيديــة .وألقيــت فــي وداعــه
العديــد مــن الكلمــات ،أشــادت بــدور
ومكانــة الفقيــد.
بمراســم دينيــة خاصــة الئقــة وصــل
ـور
الجثمــان إلــى قصــر اإلمــارة ،وبحضـ ٍ
جماهيــري غفيــر مــن إيزيدييــن ومســلمين
ومســيحيين وزردشــتين وكاكائيــن ،وري
الثــرى ،يــوم الثالثــاء  ،2019/2/5وســط
ُ
مشــاعر الحــزن واأل�ســى ،وألقيــت عــدة
كلمــات فــي وداعــه ،وتــم وضــع أكاليــل مــن
الزهــور علــى قبــره.
ذكــر إعــام املجلــس أن مراســم
ً
الع ـزاء دامــت اســبوعا ،لغايــة يــوم
األثنيــن  ،2019/2/11بحضــور ســماحة
البابــا شــيخ وأعضــاء املجلــس الروحانــي
اإليزيــدي األعلــى ،حيــث اســتقبل فيهــا
الســيد حــازم تحســين ســعيد (وكيــل
املغفــور لــه املرحــوم ســمو األميــر) ،العديــد

مــن الشــخصيات السياســية والعســكرية
والدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألدبيــة
ُ
والوفــود األجنبيــة ،مــن الك ــرد والعــرب
واملســلمين واملســيحيين والزردشــتين
ُ
والكاكائيــن؛ وختمــت بــأداء مراســم دينيــة
خاصــة فــي اليــوم األخيــر وإلقــاء كلمــة مــن
الســيد شــمدين خــدر بارانــي (عضــو الهيئــة
االستشــارية) ،الــذي أكــد علــى امل�ضــي فــي
ً
خطــى الراحــل خدمــة لإليزدييــن .كمــا عقــد
ً
ً
الســيد حــازم مؤتم ـرا صحفيــا فــي حديقــة
القصــر ،وتحــدث الســيد كريــم ســليمان
ً
ً
نيابــة عنــه ،مقدمــا الشــكر لحكومــة
إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة،
واملؤسســات الحكومية واملدنية في العراق
واقليــم كوردســتان والســفراء والقناصــل
والبعثــات الدبلوماســية ،واملؤسســات
العســكرية والبيشــمركة واألمــن واألســايش
والشــرطة ،وللمؤسســات اإلعالميــة؛

للمســلمين واملســيحيين والكاكائيــن
والزردشــتين واليارســان واإليزيدييــن،
ُ
للعــرب والك ــرد والتركمــان والكلــدان
الســريان اآلشــورين والشــبك ،ولــكل مــن
شــارك فــي وداع وع ـزاء الراحــل؛ كمــا وجــه
ندائــه إلــى اإلخــوة اإليزيدييــن فــي الداخــل
والخــارج إلــى ممارســة أعمالهــم وإقامــة
مناســباتهم وأفراحهــم بعــد انتهــاء الع ـزاء.
هــذا وأرســل محــي الديــن شــيخ آلــي-
ســكرتير حــزب الوح ــدة الديمقراطــي
الكــردي فــي ســوريا برقيــة تعزيــة ،فيمــا يلــي
نصهــا :
السادة األفاضل...
أعضــاء املجلــس الروحانــي اإليــزدي
األعلــى...
نشــارككم الحــزن واأل�ســى برحيــل
ســمو األميــر تحســين بــك أميــر اإليزيديــة
فــي املنطقــة والعالــم ،الــذي جســد علــى مـ ّـر

 /50/امرأة إيزيدية ...تتمة
الحكوم ــة ،فه ــي حت ــى ل ــم تص ــدر بي ــان
ش ــجب أو تضامن ــا م ــع اإليزيديي ــن ،ب ــل
إنه ــا حت ــى ل ــم تس ــتنكر الجريم ــة ،وكأن
اإليزيديي ــن ليس ــوا مواطني ــن ،ب ــل إنه ــا
(الحكوم ــة) حت ــى ل ــم تنس ــق م ــع الجان ــب
الس ــوري به ــذا الخص ــوص» .ودع ــا
خض ــر إل ــى «تش ــكيل لج ــان مش ــتركة م ــع
الجان ــب الس ــوري ومطالبت ــه بالحف ــاظ
عل ــى الجث ــث الخمس ــين لإليزيدي ــات
الالت ــي ع ث ــر عليه ــن ،باإلضاف ــة إل ــى
مواصل ــة البح ــث ع ــن املختطف ــات
واملختطفي ــن واألطف ــال اإليزيديي ــن
الذي ــن م ــا زال ــوا عل ــى قي ــد الحي ــاة،
وكذل ــك عم ــن قتل ــوا ودفن ــوا ف ــي مقاب ــر
جماعي ــة الس ــتعادة رفاته ــم».
ه ــذا وق ــد تح ــرر أطف ــال ونس ــاء م ــن
داع ــش عل ــى ي ــد ق ــوات «قس ــد» ،م ــن
ُ
بينه ــم قاص ــرات أج ب ــرن عل ــى ال ــزواج،

وق ــال الطف ــل م ــازن س ــليم ف ــي مقط ــع
فيدي ــو مؤث ـر« :ه ــل أص ــاب ش ــنكال �ش ــيء
م ــا؟ ش ــنكال أغل ــى م ــن أب ــي وأم ــي!» دون
أن يعل ــم أنه ــا تعرض ــت إلب ــادة جماعي ــة.
وق ــال املجل ــس االستش ــاري
اإليزي ــدي ف ــي أملاني ــا ع ب ــر بي ــان ل ــه:
«رغ ــم وحش ــية ه ــذا العم ــل لك ــن
هن ــاك م ــا يدع ــو لألم ــل والتف ــاؤل،
حي ــث اس ــتطاعت ق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة وحلفائه ــا م ــن تحري ــر
العدي ــد م ــن األطف ــال اإليزيديي ــن الذي ــن
وقع ــوا ف ــي قبض ــة التنظي ــم اإلرهاب ــي
قب ــل اك ث ــر م ــن  4س ــنوات مض ــت.
ه ــؤالء األطف ــال م ــروا بظ ــروف نفس ــية
وجس ــدية قاس ــية ويحتاج ــون رعاي ــة
صحي ــة عاجل ــة.».
وف ــي تصري ــح صحف ــي ،ي ــوم
الخمي ــس  28ش ــباط  ،2019قال ــت نادي ــا
م ــراد (س ــفيرة النواي ــا الحس ــنة ل ــدى

االم ــم املتح ــدة ،حامل ــة جائ ــزة نوب ــل
للس ــام)« :كتب ــت مذك ــرة وأرس ــلتها ال ــى
األمي ــن الع ــام لألم ــم املتح ــدة الس ــيد
انطوني ــو غوتيري ــس ،وكتب ــت مذك ــرة
أخ ــرى وأرس ــلتها لرئي ــس ال ــوزراء
العراق ــي الدكت ــور ع ــادل عب ــد امله ــدي،
وطلب ــت منهم ــا العم ــل عل ــى إج ــراء
تحقي ــق ف ــوري بنح ــر  /50/مختطف ــة
إيزيدي ــة ف ــي س ــورية ،وتش ــكيل لجن ــة
محلي ــة ودولي ــة عل ــى أعل ــى املس ــتويات
للمباش ــرة بالبح ــث ع ــن مص ي ــر أك ث ــر
م ــن  /3000/م ــن النس ــاء واألطف ــال
اإليزديي ــن الذي ــن الي ــزال مصيره ــم
ً
مجه ــوال ،كذل ــك بع ــد زيارت ــي للع ــراق
طالب ــت الحكوم ــة العراقي ــة وبكت ــاب
رس ــم ي من ــح املوافق ــة عل ــى تش ــكيل
فري ــق املتطوعي ــن للبح ــث ع ــن
املختطف ــات ،لكنن ــي ل ــم أتلق ــى الج ــواب
لح ــد اآلن .ناقش ــت ه ــذا املوض ــوع م ــع
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عقــود مــن الزمــن قيــم الســلم والتســامح،
ً
متفانيــا فــي حــب اإلنســان ودفــع املظالــم،
ً
نابــذا اإلرهــاب والتمييــز.
باســم أعضــاء وأصدقــاء حزبنــا نتقــدم
منكــم ومــن جميــع األخــوات واإلخــوة
أبنــاء وبنــات الديانــة اإليزديــة فــي ســوريا
والخــارج بأخلــص التعــازي ،متمنيــن لكــم
دوام العمــل واملوفقيــة علــى خطــى الراحــل
الكبيــر ســمو األميــر تحســين بــك ،راجيــن
مــن العلــي القديــر أن يســكنه فســيح
جنا نــه.
2019/1/29
لكم فائق االحترام
ُيذكــر أن الفقيــد تحســين بــك مــن
مواليــد قضــاء شــيخان  ،1933تولــى
اإلمــارة عــام  ،1944وتــم تنصيبــه أمي ـرا
ً
لإليزيدييــن بعــد مــرور  /15/يومــا علــى
وفــاة والــده بترشــيح مــن جدتــه األميــرة
ميــان خاتــون التــي أصبحــت وصيــة عليــه
لحيــن بلوغــه ســن الرشــد؛ عــاش أكثــر
ً
ســنواته متنقــا بســبب األوضــاع الغيــر
ً
املســتقرة فــي الع ـراق ،وكان مناص ـرا
ً
للحركــة التحرريــة الكردســتانية ومدافعــا
ً
عــن قضايــا اإليزدييــن وراعيــا لهــم ،إذ
تعــرض للمضايقــات ومحــاوالت اغتيــال
وأحــكام جائــرة ،وعمــل بجــد ونشــاط ألجــل
اإليزدييــن بعــد الكارثــة التــي تعرضــوا لهــا
علــى يــد تنظيــم داعــش عــام .2014
رئي ــس الجمهوري ــة الدكت ــور بره ــم
صال ــح وبحض ــور الرئي ــس الفرن�س ــي
ماك ــرون ،وطلب ــت من ــه ض ــرورة تش ــكيل
فري ــق للبح ــث ع ــن املختطفي ــن.».
كم ــا ك ــررت م ــراد مناش ــدتها إل ــى
«الحكوم ــة العراقي ــة ،األم ــم املتح ــدة
ومجل ــس األم ــن الدول ــي ،قي ــادة ق ــوات
التحال ــف الدول ــي ،االتح ــاد األورب ــي
والعال ــم الح ـ ّـر بأس ــره ،إل ــى الوق ــوف
معن ــا ف ــي محنتن ــا ،إل ــى العم ــل معن ــا
إلرج ــاع أطفالن ــا ونس ــاءنا وفتياتن ــا.
ً
وأك ــرر مناش ــدتي أيض ــا للحكوم ــة
العراقي ــة بالعم ــل الف ــوري عل ــى ايج ــاد
آلي ــة مناس ــبة إلنق ــاذ الباقي ــن وتس ــهيل
عبوره ــم إل ــى الع ــراق ،ألن ــه يت ــم عرقل ــة
وصولوه ــم عل ــى الح ــدود العراقي ــة
الس ــورية حس ــب م ــا ت ــم اخب ــاري م ــن
قب ــل ذويه ــم.».
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

ٌ

آالم وآمـال
فــي غرفـ ٍـة طينيـ ٍـة يجلــس بالقــرب مــن مدفــأة املــازوت

ُ
املســتخرج مــن النفــط بطــر ٍق بدائيـ ٍـة التــي تبعــث الــدفء فــي
ّ
ّ
املجعــدة التــي تلــوح
أرجائهــا املليئــة بالحنــان ،يقلــب فــي يــده
مــن خــال جلدهــا األوردة الزرقــاء والتــي اصفـ ّـر ســبابته
مــن التدخيــن روزنامــة العــام الجديــد ،حيــث يهـ ّـم بالقيــام
بتعليقهــا مــكان القديمــة ،تخاطبــه زوجتــه والحــزن يعتصــر
قلبهــا :مــاذا ينتظرنــا فــي هــذه الســنة ،ســوى املزيــد مــن
التشـ ّـرد والدمــار والــدم ,ألــم يهاجــر أبنــاؤك ،وابنــك الوحيــد
ُ
ـيارة مفخخــة ؟ أخــذ
الــذي بقــي إلــى جانبــك استشــهد بسـ ٍ
ّ
ينظــر إلــى زوجتــه ورمــق الروزنامــة ثانيــة ،فخلفــت دموعــه
ً
ً
غمامــة منعتــه مــن رؤيــة أوراقهــا ،احتضنتــه زوجتــه مبتســمة
ّ
ـرةَ ،أو تبكــي يــا حبيبــي ،وهــل ُرق قلبــك؟ لقــد
ـوع منهمـ ٍ
وبدمـ ٍ
َ ًّ
هرمــت حقــا ونالــت منــك الســنون؛ أجــل أبكــي علــى وطـ ٍـن
ً
نالــه اإلنهــاك ومـ ّـرت عليــه ثمــان عجــاف ،كانــت كابوســا أشـ ّـد
ً
وطــأة مــن الحلــم الــذي أجــزع فرعــون وأجمــع أحبــار األمــة
ّ
لتفســيره وحله فأســعف مصر يوســفها ,نحن الذين يعيش
بيــن ظهرانينــا ألــف يوســفّ ،
وكل يبكــي مصلحتــه ال مصلحــة
وطنــي ,ودخــل ث ـراه جميــع أنــواع البـ ّـزات العسـ ّ
ـكرية ورفرفــت

رحيل أمري اإليزديني حتسني سعيد علي بك
نعــى املجلــس الروحانــي اإليزيــدي األعلــى ســمو األميــر
تحســين ســعيد علــي بــك ،الــذي توفــي فــي مشــفى بمدينــة
هانوفــر األملانيــة ،بتاريــخ  ،2019/1/28اثــر مــرض
عضــال ألــم بــه ،وقـ ّـدم املجلــس تعازيــه إلــى عائلــة الفقيــد
وعمــوم اإليزدييــن ،علــى وجــه الخصــوص فــي الع ـراق
وســوريا وتركيــا وروســيا وجورجيــا وأرمينيــا وأوروبــا
ُ
وأمريــكا واســتراليا .وقــد أقيــم لــه مجلــس ع ـزاء مــن قبــل
العائلــة فــي هانوفــر مــدة ثالثــة أيــام.
لــدى إعــان النبــأ ،توافــد جمــوع املعزيــن إلــى قصــر
اإلمــارة فــي شــيخان ،حيــث وصــل جثمــان الراحــل إلــى
مطــار أربيــل يــوم األثنيــن ،2019/2/4
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ٌ
وكل ّيدعــي شـ ّ
فــي ســمائه أعـ ٌ
ـدةٌّ ،
ـرعية علمــه دون
ـام عديـ
اآلخــر ,لكـ ّـن وطنــي مــا عجــز عــن إنجــاب ألــف حكيــم مثــل
«بيدبــا» ،الذيــن رفضــوا أن يهجــر الشــعب وطنهــم لتبقــى
َ
ّ
أجنبيـ ٍـة تجتــاح
ـوة
الســلطة وحدهــا ،وأبــوا االســتعانة بقـ ٍ
ّ
الوطــن ،فيحــو ُل أعـ ّـزه أذلــه ,بــل اختــاروا طريــق مو�ســى،
حيــث نــاداه الـ ّ
ـرب ليواجــه أعتــى الطغــاة بالكلمــة الطيبــة
ً
واملوعظــة الحســنة ،فمــا كانــت الســلطة بأكثــر طغيانــا
ّ
مــن فرعــون ,ال بــل اختــاروا مــن املداخــل أضيقهــا وتنكــروا
ألنفســهم وحملــوا صلبانــه ســائرين خلــف املســيح ,فمــا راق

ذلــك للســلطة مــن جهــة وال لتجــار الحــروب مــن جهـ ٍـة أخــرى،
ُ
ً
َّ
ُ
فــكان املوفــق بينهــم قــد أهمــل وتــرك وحيــدا ،هــذا إن لــم
ً
ُيعــدم أو ُيقتــل أو ُي ّ
غيــب فــي الزنازيــن ,يرفــع رأســه مبتســما
ً
ً
ماســحا دموعــه قائــا :ســننفض عنــك يــا وطنــي غبــار التعــب
ّ
ً
وســتنهض ســليما معافـ ًـى فــي أبهــى حلتــك ،وســيضفي نصــوع
الثلــج بياضـ ًـا إلــى قلوبنــا ،وسـ ّ
ـيمد أبنــاؤك أياديهــم إلــى بعضهــم
وســتبقى لوحتــك أنقــى وأجمــل.
ّ
ّ
املسرة.
بخيريا وطني ،وبنا نحن أبناؤك
كل ٍ
عام و أنت ٍ

«نساء إيزيديات محررات من داعش يف منطقة الباغوز -رشق سوريا ،من قبل قوات قسد»
ً
تناقل ــت وس ــائل إع ــام عدي ــدة خ ب ــرا ع ــن صحيف ــة
«ديل ــي مي ــل» البريطاني ــة ،مف ــاده أن داع ــش ارتكب ــت
مج ــزرة جدي ــدة بح ــق  /50/ام ــرأة إيزيدي ــة مختطف ــة،
إذ قالت الصحيفة ،يوم األحد  24ش ــباط « :2019إن
وح ــدة الق ــوات الجوي ــة البريطاني ــة الخاص ــة ع ث ــرت
أثن ــاء هجومه ــا عل ــى آخ ــر معق ــل لتنظي ــم داع ــش
اإلرهاب ــي ش ــرق ي س ــوريا ،عل ــى  /50/رأس ــا لفتي ــات
إيزيدي ــات ك ـ َّـن «عب ــدات للجن ــس» ل ــدى التنظي ــم
االرهاب ــي ،ملق ــاة ف ــي صنادي ــق قمام ــة.».
وذك ــرت :أن ــه «ت ــم رص ــد ه ــذا االكتش ــاف امل ــروع
عندم ــا دخل ــت الق ــوات البريطاني ــة مدين ــة باغ ــوز
املحاصرة عل ى ضفاف نهر الفرات ف ي ش ــرق س ــوريا،
آخ ــر معق ــل لداع ــش» .وأش ــارت إل ــى أن تل ــك الجريم ــة
ق ــد اقترف ــت أعق ــاب معرك ــة شرس ــة خاضته ــا الق ــوات
البريطاني ــة ض ــد داع ــش ف ــي ش ــهر ش ــباط الج ــاري

وقت ــل فيه ــا نح ــو  /100/م ــن اإلرهابيي ــن.
ي ــوم الثالث ــاء  ،2019/2/26أع ــرب نائ ــب الب رمل ــان
العراق ي اإليزدي صائب خضر عن اس ــتيائه الش ــديد
م ــن إهم ــال وتجاه ــل الحكوم ــة العراقي ــة لتل ــك
ً
املج ــزرة ،إذ ص ـ ّـرح لش ــبك  NRTقائ ــا« :الضحاي ــا
ً
الالت ــي ع ث ــر عل ــى جثثه ــن ك ـ ّـن مس ــتعبدات جنس ــيا
م ــن قب ــل عناص ــر داع ــش ،قب ــل أن يت ــم نحره ــن به ــذه
الطريق ــة البش ــعة ،وعل ــى الرغ ــم م ــن جس ــامة ه ــذه
الجريم ــة واهتم ــام ال ــرأي العالم ــي به ــا وتداوله ــا ف ــي
وس ــائل اإلع ــام العربي ــة واألجنبي ــة من ــذ يومي ــن ،إال
أن الحكوم ــة العراقي ــة ووزارة الخارجي ــة ل ــم يص ــدر
عنهم ــا أي رد فع ــل».
َّ
وأض ــاف خض ـر« :ه ــذا الخ ب ــر ه ــز اإليزيديي ــن
بش ــكل كب ي ــر ومؤل ــم ،ورغ ــم فداح ــة الجريم ــة ،لك ــن
ً
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