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مواجهة االحتالل الرتكي واإلرهاب يف سوريا واجب وطني واستحقاقٌ سيادي

ً
تزامن ــا م ــع منغص ــات انتق ــال
الس ــلطة ف ــي اإلدارة األمريكي ــة ،حم ــي
وطي ــس األح ــداث ف ــي الداخ ــل الس ــوري
إل ــى ح ـ ٍـد م ــا ألج ــل اس ــتغالل الوق ــت
ً
الضائ ــع إن ص ــح التعب ي ــر ،خاص ــة ف ــي
التصع ي ــد العس ــكري ض ــد ق ــوات

س ــوريا الديمقراطي ــة «قس ــد» م ــن قب ــل
ق ــوات الجي ــش الترك ــي ومرتزقت ــه م ــن
امليليشيات السورية اإلرهابية التابعة
لإلئت ــاف الس ــوري -اإلخوان ــي ،بهجمات
متالحق ــة عل ــى بل ــدة عي ــن عي�س ــى -مق ـ ّـر
اإلدارة الذاتي ــة الديمقراطي ــة لش ــمال

وش ــرق ي س ــوريا وعل ــى ق ــرى وبل ــدات
الش ــهباء وجب ــل ليل ــون ف ــي ري ــف حل ــب
محاوالت للس ــيطرة
الش ــمال ي ،وذلك ف ي
ٍ
عل ــى بل ــدة عي ــن عي�س ــى وطري ــق M4
االس ــتراتيج ي ،ألج ــل إضع ــاف اإلدارة
وتقطي ــع أوص ــال مناط ــق حكمه ــا ،وج ـ ّـر

مكون ــات تل ــك املناط ــق إل ــى التناح ــر
واالقتت ــال وبالتال ــي إش ــاعة الفو�ض ــى
وتقوي ــض هيكلي ــة وق ــدرات ق ــوات
ً
«قس ــد» ،تزامنا مع اس ــتمرار االنتهاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ف ــي املناط ــق الكردي ــة
املحتل ــة ،وم ــن حي ــث
2

عفرين حتت االحتالل :جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،سرقة زيت الزيتون وبيعه يف أوروبا وأمريكا
«الكردي إرهابي» حسب أردوغان-
باهتجل ــي ،وبه ــذا املنط ــق تتعام ــل
ُ
س ــلطات االحت ــال الترك ــي م ــع الك ـ ــرد-
الس ــكان األصليي ــن ف ــي منطق ــة عفري ــن،
ُ
ترع ــى وت ش ــجع وتدف ــع ميليش ــيات
االئت ــاف الس ــوري املع ــارض واإلخ ــوان

املس ــلمين ملمارس ــة االنته ــاكات وارت ــكاب
ً
ً
الجرائ ــم بح ــق املنطق ــة ،بش ــرا وش ــجرا
ً
وحج ــرا؛ وف ــق ه ــذا التوضي ــح يتاب ــع
املكت ــب اإلعالم ــي -عفري ــن لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) عمل ــه ف ــي فض ــح تل ــك
املوبق ــات ،وم ــن بي ــن م ــا ذك ــره ف ــي تقاري ــره

«عني عيسى» يف مرمى هجمات قوات االحتالل التركي ومرتزقته
من ــذ احت ــال منطقت ــي س ــري كاني ــه/
رأس العي ــن و ك ــري س ــب ي/تل أبي ــض ف ــي
تش ــرين األول 2019م ،وإب ــرام كل م ــن
ً
أمري ــكا وروس ــيا عل ــى ح ــدى اتفاقي ــة م ــع
تركي ــا ح ــول وق ــف إط ــاق الن ــار ،ورس ــم
ح ــدود التم ــاس ،بي ــن ق ــوات االحت ــال
الترك ــي ومرتزقت ــه م ــن جه ــة وق ــوات

س ــوريا الديمقراطي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى،
لم تهدأ التهديدات واالعتداءات التركية
عل ى باق ي مناطق اإلدارة الذاتية -شمال
ً
وش ــرق ي س ــوريا ،الكردي ــة منه ــا خاص ــة،
إذ وقع ــت هجم ــات متك ــررة ،باألخ ــص
عل ــى بل ــدة عي ــن عي�س ــى وريفه ــا ،الت ــي
9
تعت ب ــر بمثاب ــة العاصم ــة

األربع ــة الص ــادرة خ ــال ش ــهر كان ــون
األول 2020م:
«فيل ــق الش ــام» أح ــد ميليش ــيات
«الجي ــش الوطن ــي الس ــوري» التاب ــع
لالئت ــاف الس ــوري – اإلخوان ــي واملوال ــي
لتركي ــا ،يحظ ــى بدع ــم
5

نساء تُعرى يف سجون تركيا ويف معتقالت ميليشياهتا السورية
ٌ
خ ــال النص ــف الثان ــي م ــن ش ــهر
ُ
كان ــون األول 2020م ،أث ي ــر ج ــدل
وانتق ــادات واس ــعة ح ــول التفتي ــش
الع ــاري للمعتق ــات وزائ ــرات الس ــجون
التركي ــة ،وذل ــك بع ــد أن ط ــرح النائ ــب
عم ــر جيرجي رل ــي أوغل ــو ع ــن ح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي القضي ــة ف ــي

الب رمل ــان الترك ــي وق ــال إن  /30/ام ــرأة ت ــم
احتجازه ــن ل ــدى الس ــلطات تعرض ــن
للتفتي ــش الع ــاري واإلذالل ف ــي آب/
أغس ــطس املا�ض ــي ،وردت علي ــه النائب ــة
أوزالم زنجي ــن -رئي ــس الكتل ــة الب رملاني ــة
لح ــزب العدال ــة والتنمي ــة بالنف ــي،
4
ولك ــن املديري ــة العام ــة
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بلدة مابتا/معبطلي وبعض قراها حتت ضغط إجرام «اجلبهة الشامية»

تعرض ــت بل ــدة مابتا/معبطل ــي-
عفري ــن ،يوم ــي الس ــبت واألح ــد -19
ـوال
2020/12/20م ،إل ــى حظ ــر تج ـ ٍ
ش ــامل ،فرضت ــه ميليش ــيات «الجبه ــة
الش ــامية» ،الت ــي قام ــت بتطوي ــق البل ــدة
وإغ ــاق منافذه ــا وبحمل ــة اعتق ــاالت
عش ــوائية تعس ــفية ش ــملت العش ــرات
م ــن س ــكانها األصليي ــن وآخري ــن م ــن
ً
الذي ــن ت ــم توطينه ــم فيه ــا ،ترافق ــا
بتوجي ــه االهان ــات واملعامل ــة القاس ــية
املهين ــة والتعذي ــب ،وذل ــك عل ــى خلفي ــة
تع ــرض س ــيارة أح ــد متزعميه ــا املدع ــو
«أب ــو محم ــد الحزوان ــي» ومرافقي ــه
ـوة ناس ــفة ي ــوم الجمع ــة
لتفج ي ــر بعب ـ ٍ
2020/12/18م ،وس ــط البل ــدة ،وال ــذي
أدى إل ى إصابتهم بجروح بليغة .وقامت

مواجهة االحتالل الرتيك  ...تتمة

النتيج ــة الس ــع ي إللغ ــاء دور ووج ــود
ُ
الك ـ ــرد ف ــي س ــوريا.
كم ــا تنش ــطت خالي ــا «داع ــش»
اإلرهابي ــة النائم ــة ،إذ نف ــذت هجم ــات
مباغت ــة عل ــى ق ــوات الجي ــش الس ــوري
ف ــي البادي ــة الس ــورية ،وحاول ــت أن
تق ــوم بأعم ــال ض ــد «قس ــد» ،إل ــى جان ــب
ظه ــور خالي ــا مش ــبوهة مرتبط ــة
باالس ــتخبارات التركي ــة.
ومن جهتها حاولت روسيا والنظام
الس ــوري اس ــتغالل الوض ــع وممارس ــة
ضغوطات عل ى اإلدارة الذاتية لتسليم
بلدة عين عي�س ى وخروج «قسد» منها،
حي ــث ع ــززت الق ــوات الروس ــية م ــن
تواجدها بوحدات جديدة من الشرطة
العسكرية ،األمر الذي ي�ش ي باحتمال
ً
وج ــود صفق ــة م ــا بي ــن موس ــكو وأنق ــرة
ح ــول ترتيب ــات جدي ــدة ف ــي الداخ ــل
الس ــوري ،تح ــاوالن تنفيذه ــا ف ــي ه ــذه
ُ
املرحل ــة ،ولت س ــجال نق ــاط جدي ــدة

قضايا وطنية

ً
أيض ــا بتطوي ــق ومداهم ــة ق ــرى «حس ــيه
و شيتكا ،مستكا و أرنديه» ،واقتحمتها
بالعرب ــات وعناص ــر ملثم ــة واعتقل ــت
العش ــرات م ــن أبنائه ــا ،بينه ــم نس ــاء؛
لتف ــرض أج ــواء م ــن الرع ــب عل ــى البل ــدة
ُ
وتل ــك الق ــرى وت ــروع األهال ــي وت جبره ــم
عل ــى املك ــوث ف ــي املن ــازل وتجن ــب
التواص ــل م ــع أحبائه ــم ف ــي الخ ــارج،
حيث لم يحرك الجيش واالس ــتخبارات
ً
التركي ــة والش ــرطة املدني ــة س ــاكنا ف ــي
من ــع ميليش ــيات الش ــامية م ــن ممارس ــة
االنته ــاكات.
ُي ذك ــر أن بل ــدة مابت ــا مؤلف ــة م ــن
حوال ــي  /1200/م ن ــزل ،ع ــاد إليه ــا حوال ــي
 /600/عائل ــة مم ــن نزح ــوا بس ــبب
الحرب ،وتم توطين حوال ي  /600/عائلة

م ــن مس ــتقدمي الغوط ــة وحم ــص فيه ــا،
وال ت ــزال  /20/عائل ــة منه ــم تمتن ــع ع ــن
تس ــليم املن ــازل ألصحابه ــا العائدي ــن،
وكذل ــك ت ــم االس ــتيالء عل ــى أم ــاك
ً
املهجري ــن قس ــرا وف ــرض األت ــاوى عل ــى
ً
املتبقي ــن وس ــرقة ممتلكاته ــم؛ ع ــاوة
عل ــى ح ــاالت القت ــل العم ــد واملضايق ــات
واعتق ــال حوال ــي  /100/ش ــخص م ــن
أهال ــي البل ــدة ف ــي مس ــاء 2018/6/10م،
وحوال ي  /110/شخص ف ي 2020/6/29م،
بينه ــم نس ــاء ومس ــنون ،وكذل ــك م ــا
ً
يق ــارب  /40/ش ــخصا خ ــال ثالث ــة
أش ــهر ماضي ــة ،ع ــدا ح ــاالت االعتق ــال
اإلفرادي ــة املس ــتمرة ،بته ــم العالق ــة م ــع
اإلدارة الذاتي ــة الس ــابقة .وق ــد تع ــرض
معظ ــم املعتقلي ــن للمعامل ــة القاس ــية
والتعذي ــب والغرام ــات املالي ــة لحي ــن
اإلف ــراج عنه ــم ،بإش ــراف االس ــتخبارات
التركي ــة.
رغ ــم وج ــود مركزي ــن للجي ــش التركي
(مبن ــى املخف ــر القدي ــم ومبن ــى املدرس ــة
الثانوي ــة الس ــابقة) بجان ــب مبن ــى
طابق ــي س ــكن ي لعناص ــره ،ومرك ــز آخ ــر
للشرطة املدنية ف ي بلدة معبطل ي ،عدا
مق ــرات «الجبه ــة الش ــامية» ودوري ــات
عس ــكرية وأمني ــة متنقل ــة ،هنال ــك
حال ــة م ــن الفو�ض ــى والفلت ــان الت ــي وق ــع

ف ــي ظله ــا ذاك التفج ي ــر ،بم ــا يش ــبه تل ــك
التفج ي ــرات املتالحق ــة الت ــي تح ــدث
ف ــي عم ــوم مناط ــق النف ــوذ واالحت ــال
الترك ــي داخ ــل س ــوريا ،والت ــي تك ث ــر فيه ــا
االش ــتباكات واالقتت ــال بي ــن مختل ــف
امليليش ــيات.
إن األعم ــال الش ــنيعة الت ــي ارتكب ــت
ف ــي مابتا/معبطل ــي وق ــرى تابع ــة له ــا
ُ
وال ت ــزال ،ت ع ـ ّـد جرائ ــم ح ــرب وجرائ ــم
ض ــد اإلنس ــانية ،وه ــي موض ــع إدان ــة
واس ــتنكار ،ته ــدف إل ــى توس ــيع وترس ــيخ
التغي ي ــر الديمغراف ــي فيه ــا؛ ل ــذا تس ــتلزم
التحقي ــق واملس ــاءلة ،وتحمي ــل
حكوم ــة تركي ــا املس ــؤولية ع ــن األوض ــاع
الس ــائدة ،باعتباره ــا صاحب ــة الس ــيطرة
الفعلي ــة ودول ــة احت ــال للمنطق ــة،
وكذل ــك التح ــرك العاج ــل م ــن قب ــل
الهيئ ــات واملنظم ــات الحقوقي ــة والدول
الفاعل ــة ف ــي الش ــأن الس ــوري للعم ــل
عل ــى ك ــف ي ــد امليليش ــيات ووض ــع ح ـ ٍـد
ً
لالنته ــاكات والجرائ ــم ،خاص ــة وأن مابت ــا
ه ي الوحيدة ف ي منطقة عفرين أهاليها
أقلي ــة كردي ــة علوي ــة ،وهن ــاك قل ــق كب ي ــر
م ــن تعرضه ــم لالنتق ــام وحق ـ ٍـد طائف ــي
عل ــى ي ــد تل ــك امليليش ــيات اإلس ــامية
اإلرهابي ــة املتطرف ــة.

لصالحهم ــا عل ــى صفح ــة الص ــراع م ــع
واش ــنطن.
أم ــا أمري ــكا فكان ــت الغائ ــب األك ب ــر
ً
سياس ــيا عل ــى الس ــاحة الس ــورية
ف ــي اآلون ــة األخ ي ــرة ،إال أن زي ــارة قائ ــد
الق ــوات األمريكي ــة ف ــي الش ــرق األوس ــط
الج ن ــرال كيني ــث ماك ن ــزي املفاجئ ــة
للج ن ــرال مظل ــوم عب ــدي القائ ــد الع ــام
ل ـ «قس ــد» ف ــي الحس ــكة وتواص ــل الدع ــم
اللوجس ــت ي م ــن التحال ــف الدول ــي
املناه ــض لإلره ــاب وزي ــارات العدي ــد
م ــن الوف ــود السياس ــية والب رملاني ــة
ل ــإدارة الذاتي ــة ومؤسس ــاتها ،ش ــكلت
ً
ً
دعم ــا قوي ــا ف ــي صم ــود «قس ــد» أم ــام
هجم ــات الجي ــش الترك ــي ومرتزقت ــه،
وإصراره ــا عل ــى االحتف ــاظ بمناطقه ــا
وتذلي ــل كاف ــة العقب ــات ف ــي مواجه ــة
خالي ــا «داع ــش» وأح ــداث الفتن ــة بي ــن
مكون ــات املنطق ــة ،وف ــي االس ــتمرار
بف ــرض النظ ــام والس ــامة العام ــة
وتأمي ــن االس ــتقرار بالتع ــاون م ــع ق ــوات

األم ــن الداخل ــي؛ عل ــى س ــبيل الذك ــر ال
الحص ــر ،ضم ــان س ــامة أعي ــاد املي ــاد
وتنفي ــذ إج ــراءات مكافح ــة وب ــاء كورون ــا.
وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،هن ــاك مح ــاوالت
لخل ــق توت ــرات ف ــي الوس ــط الك ــردي،
ونسف جهود الجنرال عبدي ف ي إنجاح
ـوارات كردي ــة -كردي ــة ،كمح ــاوالت
حـ ٍ
ح ــرق مكات ــب حزبي ــة ،وم ــا رافق ــه م ــن
تس ــعير إعالم ــي وإط ــاق اتهام ــات ج ــزاف
متبادل ــة.
إن مواجه ــة املخاط ــر املحدق ــة
ً
ُ
ب ــاإلدارة الذاتي ــة ،والك ـ ــرد خصوص ــا،
ً
يب ــدأ أوال بتحصي ــن الوض ــع الداخل ــي،
م ــن خ ــال مكافح ــة الفس ــاد وحماي ــة
ـراف كردي ــة
حق ــوق اإلنس ــان ،وتح ــرر أط ـ ٍ
م ــن دائ ــرة وهيمن ــة االئت ــاف الس ــوري-
اإلخواني املفلس وراعيه حكومة أنقرة
برئاس ــة أردوغ ــان ،والعم ــل عل ــى تطوي ــر
وتوس ــيع الح ــوارات الكردي ــة -الكردي ــة
عل ــى أس ــاس مناهض ــة االس ــتبداد
واإلره ــاب واالحت ــال الترك ــي ،والس ــع ي

لتطوي ــر وحماي ــة اإلدارة الذاتي ــة
القائم ــة كض ــرورة موضوعي ــة وحاج ــة
مجتمعي ــة .
كم ــا يف ت ــرض بالحكوم ــة الس ــورية-
كواج ــب س ــيادي وطن ــي -الوق ــوف إل ــى
جان ــب «قس ــد» واإلدارة الذاتي ــة ف ــي
مواجه ــة أطم ــاع تركي ــا وعدوانه ــا عل ــى
بلدن ــا ،وف ــي دح ـ ّـر امليليش ــيات اإلرهابي ــة
املوالي ــة ألنق ــرة وبقاي ــا فل ــول وخالي ــا
ً
تنظي ــم «داع ــش» ،ب ــدال م ــن اقتن ــاص
بتغطية روسية ف ي تقويضها،
الفرص
ٍ
ب ــل يتطل ــب الوض ــع ب ــدء الحكوم ــة
بح ــوارات ج ــادة م ــع مجل ــس س ــوريا
الديمقراطي ــة وق ــوى سياس ــية أخ ــرى
عل ــى أس ــاس االع ت ــراف ب ــاإلدارة الذاتي ــة
ُ
وبالك ـ ــرد كمك ــون رئي�س ــي م ــن الش ــعب
الس ــوري ل ــه حق ـ ٌ
ـوق قومي ــة مش ــروعة
إل ــى جان ــب ح ــل قضاي ــا سياس ــية
ودس ــتورية جوهري ــة أخ ــرى ،وذل ــك
ُ
خدم ــة لجه ــود إيج ــاد ح ـ ٍـل سيا�س ــي
ً
لألزم ــة الس ــورية عموم ــا.

قضايا وطنية
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حزب الوحـدة (يكييت) :ترتيب البيت الكردي وتشكيل مرجعية فوق حزبية إحدى أهم األولويات
تقـريـر سـياسي

بع ــد أي ــام ت ــودع البش ــرية ع ــام
ً
ً
 /2020/لتس ــتقبل عام ــا جدي ــدا ،ف ــي
محط ــة دوري ــةّ ،
تتج ــدد فيه ــا اآلم ــال،
ّ
تتوض ــع فيه ــا برام ــج عم ــل وترتس ــم فيه ــا
سياس ــات ،س ــيما وأن ه ــذه املحط ــة
تص ــادف كل أرب ــع س ــنوات – كم ــا ه ــو
الح ــال ه ــذا الع ــام – م ــع فري ــق جدي ــد
يش ــغل البي ــت األمريك ــي األبي ــض ،حي ــث
الزال ــت أمري ــكا ه ــي الدول ــة األق ــوى
ً
واألك ث ــر تأث ي ــرا عل ــى مجم ــل السياس ــات
العاملية ،الكثير من الدول ،الحكومات
وحت ــى املنظم ــات غ ي ــر الرس ــمية تنتظ ــر
انط ــاق ع ه ــد ج ــو باي ــدن ب ع ــد ف ــوزه
ف ــي االنتخاب ــات الت ــي ج ــرت ف ــي تش ــرين
الثان ــي املنص ــرم ،متطلع ــة نح ــو ف ت ــرة
أفض ــل م ــن ف ت ــرة دونال ــد ترام ــب ،ال
م ــكان في ــه – عل ــى األق ــل -لدبلوماس ــية
التغري ــدات واالتص ــاالت الهاتفي ــة
والق ــرارات الفردي ــة ،تس ــتعيد في ــه
املؤسس ــة األمريكي ــة دوره ــا وهيبته ــا.
الوضع السوري:
ً
أيض ــا م ــع بداي ــة الع ــام الجدي ــد
يق ت ــرب الس ــوريون م ــن الذك ــرى
العاش ــرة لحراكه ــم ال ــذي تح ــول فيم ــا
بعد إل ى عنف ،عس ــكرة وإرهاب بس ــبب
التعام ــل األمن ــي القمع ــي للنظ ــام م ــن
جه ــة وتعط ــش اإلخ ــوان املس ــلمين
للس ــلطة ول ــو عل ــى أنه ــار م ــن الدم ــاء م ــن
جه ــة ثاني ــة .الطرف ــان ح ــوال الح ــراك
الس ــلم ي إل ــى مقتل ــة م ــا زال ــت مس ــتمرة
ف ــي ط ــول الب ــاد وعرضه ــا ،حول ــت
ً
عماره ــا إل ــى أنق ــاض وش ــعبا بالكام ــل إل ــى
مفج ــوع ...ماليي ــن األطف ــال ل ــم يدخل ــوا
م ــدارس وعش ــرات آالف اليافعي ــن
ً
أصبح ــوا وق ــودا لصراع ــات أم ــراء
الح ــرب والنزاع ــات البيني ــة ومافي ــات
األزم ــة ومرتزق ــة يعتاش ــون م ــن فوه ــات
بنادقه ــم ال يهمه ــم أي ــن ومل ــاذا وض ــد م ــن؟
يس ــتمر واق ــع وج ــود ث ــاث مناط ــق
وث ــاث س ــلطات مختلف ــة عل ــى األرض
الس ــورية (النظ ــام ،اإلحت ــال الترك ــي،
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)...
ً
بينم ــا النظ ــام ال زال حامل ــا بالع ــودة إل ــى
ما قبل  2011والس ــتمرار ف ي الحكم وفق

عقليته األمنية ،يس ــع ى مجلس س ــوريا
الديمقراطية إل ى تقديم نموذج جديد،
متق ــدم ،للتعاي ــش بي ــن املكون ــات ضم ــن
مناطقه ــا ،أم ــا س ــلطات االحت ــال الترك ــي
فتعم ــل عل ــى مس ــح الهوي ــة الس ــورية
وتفري ــغ ذاك ــرة الن ــاس م ــن مخ ــزون
ق ــرن كام ــل م ــن التعاي ــش ،تنته ــج ف ــي
املناط ــق الخاضع ــة لنفوذه ــا سياس ــة
تحري ــض املكون ــات ض ــد بعضه ــا ،وتق ــوم
– ف ــي خ ــرق للقواني ــن -بعملي ــات تتري ــك
وتغي ي ــر س ــكاني فيه ــا م ــع تخصي ــص
ً
املناطق الكردية تحديدا بحزمة تدابير
وإج ــراءات أك ث ــر عنصري ــة.
ك ــره س ــب ي و س ــره كاني ــة تكم ــان
ً
عام ــا ويزي ــد و عفري ــن تق ت ــرب من عامها
الثال ــث تح ــت االحت ــال الترك ــي ،يس ــتمر
واق ــع ال ن ــزوح واملخيم ــات لعش ــرات
اآلالف الذي ــن ت ــم تهجيره ــم م ــن س ــكان
ه ــذه املناط ــق املدنيي ــن ويس ــتمر القه ــر
والترهي ــب مل ــن بق ــي عل ــى األرض ،حي ــث
حول ــت تركي ــا ه ــذه املناط ــق إل ــى س ــجن
كب ي ــر ،مغل ــق أم ــام اإلع ــام العالم ــي،
املنظم ــات ،ال ــوكاالت والوف ــود ،وتدف ــع
إل ــى الواجه ــة مجموع ــات مس ــلحة
سورية حاقدة عل ى التحرر والتعددية
واالنفت ــاح للعب ــث بحي ــاة الن ــاس
وكراماته ــم ومقدراته ــم وترتك ــب بحقه ــم
جرائ ــم يومي ــة ترتق ــي بعضه ــا إل ــى
مص ــاف جرائ ــم ح ــرب وأخ ــرى إل ــى جرائ ــم
ض ــد اإلنس ــانية.
جدي ــر باإلش ــارة إل ــى أن كل ه ــذا
الحي ــف الواق ــع عل ــى الس ــوريين ق ــد
تضاع ــف خ ــال الع ــام األخ ي ــر م ــن
عقده ــم الدام ــي بس ــبب وب ــاء كورون ــا
ً
ً
وعقوب ــات قيص ــر ،ليصب ــح قه ــرا مركب ــا
وتتق ــدم قضي ــة البق ــاء عل ــى قي ــد الحياة
عل ــى غيره ــا م ــن القضاي ــا.
ال ــدور الرو�س ــي وم ــآل مس ــار
أ س ــتا نا :
يس ــتمر ثالث ــي «أس ــتانا» ف ــي وض ــع
العراقي ــل أم ــام الق ــرارات األممي ــة ذات
الصل ــة بالش ــأن الس ــوري ،والتش ــويش
عل ــى أي ــة مب ــادرة للح ــل السيا�س ــي،
يس ــابق كل ط ــرف م ــن جانب ــه الزم ــن
بوس ــائله الخاص ــة لتعزي ــز وج ــوده
عل ــى األرض الس ــورية وقض ــم مناط ــق

حيوي ــة ملش ــروعه ،كم ــا لتقزي ــم اإلرادة
الس ــورية ،بحي ــث يمك ــن الق ــول أن
أط ــراف أس ــتانا وتح ــت مس ــم ى (ال ــدول
الضامن ــة) تعامل ــت م ــع س ــوريا كش ــركة
تجاري ــة ،و ف ــي تنافس ــها عل ــى األس ــهم
توصل ــت فيم ــا بينه ــا إل ــى عق ــد صفق ــات،
مقايض ــة مناط ــق نف ــوذ بأخ ــرى ،بي ــع
وش ــراء م ــدن ،مجموع ــات مس ــلحة،
أط ــر سياس ــية ،ذم ــم  ...حت ــى أصب ــح كل
ط ــرف يتح ــدث عل ــى املناب ــر وف ــي املحاف ــل
باس ــم الس ــوريين ،حي ــث أم�س ــى – ب ــكل
أس ــف -بع ــض الس ــوريين محس ــوبين
عل ــى إي ــران وبع ــض آخ ــر عل ــى تركي ــا
وقس ــم ثال ــث عل ــى روس ــيا ،ف ــي حي ــن
تقل ــص ع ــدد املوالي ــن لس ــوريا الوط ــن،
ً
اتض ــح ذل ــك جلي ــا ف ــي تش ــكيل اللجن ــة
الدس ــتورية ويت ــم التأك ي ــد علي ــه ف ــي
الف ت ــرة األخ ي ــرة م ــن خ ــال التس ــريبات
الت ــي تترش ــح ع ــن ت ــداول ثالث ــي أس ــتانا
لفك ــرة حكوم ــة تش ــاركية بي ــن املوالي ــن
ل ــكل ط ــرف وليس ــت حكوم ــة انتقالي ــة
تض ــم ممثل ــي جمي ــع املكون ــات الس ــورية
لحي ــن إج ــراء انتخاب ــات نزيه ــة كم ــا ج ــاء
ف ــي مت ــن الق ــرار ....2254
ّ
صفق ــات أس ــتانا و سوت�ش ــي عق ــدت
املش ــهد الس ــوري أك ث ــر ،تركي ــا كش ــفت
عن أطماعها وتحولت إل ى دولة احتالل
تحت ــل مناط ــق ف ــي الش ــمال الس ــوري
وتصف ــي حس ــاباتها العنصري ــة م ــع
ً
السكان الكرد تحديدا ،ترتكب بحقهم
أفظ ــع الجرائ ــم ف ــي مس ــع ى إنهائه ــم
(عفري ــن ،س ــري كاني ــة و ك ــره س ــب ي)،
إي ــران تس ــتميت عل ــى مناط ــق حيوي ــة
ملش ــروعها م ــن أج ــل تثبي ــت مواق ــع له ــا،
روس ــيا تس ــتول ي عل ــى مس ــاحات ومواق ــع
ً
ومرافق مهمة بدال من ديونها املتراكمة

عل ــى النظ ــام م ــع مفارق ــة جدي ــرة بالذكر
ه ي أن الدول الثالث مشمولة -كل عل ى
ح ــدا -بعقوب ــات أمريكي ــة و أوربي ــة بع ــد
إع ــان األخيرتي ــن قب ــل أي ــام وبالتزام ــن
عقوب ــات عل ــى تركي ــا.
الدور األمريكي والرئيس ترامب:
الوالي ــات املتح ــدة ف ــي ع ه ــد الرئي ــس
ً
«ترام ــب» وف ــي املل ــف الس ــوري تحدي ــدا
كان مج ــرد الع ــب إل ــى جان ــب العبي ــن
آخري ــن (تركي ــا ،إي ــران وروس ــيا) وليس ــت
ق ــوة عظم ــى تضب ــط إيق ــاع األح ــداث
كم ــا عهده ــا العال ــم عل ــى م ــدار ق ــرن
م�ض ــى ،ل ــوال تدخ ــل املؤسس ــات كاد
ق ــرار مرتج ــل م ــن الرئي ــس ترام ــب ينه ــي
التواجد العسكري األمريكي ف ي سوريا
وتركه ــا لثالث ــي «أس ــتانا» بع ي ــد س ــقوط
ً
«الباغ ــوز» وانته ــاء «داع ــش» جغرافي ــا
دون أي اعتب ــار ألح ــد عش ــر أل ــف ش ــهيد
وضعفه ــم مصابي ــن مقعدي ــن لق ــوات
«س ــوريا الديمقراطي ــة» ف ــي الح ــرب
الدولي ــة عل ــى اإلره ــاب ،واألنك ــى أن ق ــرار
االنس ــحاب ج ــاء ف ــي نف ــس التوقي ــت
ال ــذي كان ــت تح ش ــد في ــه تركي ــا قواته ــا
الحت ــال ك ــره س ــب ي و س ــره كاني ــه.
يتاب ــع الس ــوريون باهتم ــام خطابات
الرئي ــس األمريك ــي الجدي ــد وتش ــكيلة
فريق ــه ،ف ــي انتظ ــار دور أمريك ــي ضاغ ــط
عل ــى األط ــراف الدولي ــة واإلقليمي ــة
املتورط ــة ف ــي املقتل ــة الس ــورية والت ــي
تعي ــق م ن ــذ خم ــس س ــنوات تطبي ــق
ق ــرار مجل ــس األم ــن  2254ال ــذي ه ــو –
ف ــي األس ــاس -مش ــروع أمريك ــي للح ــل ف ــي
س ــوريا.
ما يجري ف ي إقليم كردستان:
يس ــتمر التنس ــيق بي ــن أنق ــرة و
4
طه ــران لض ــرب أي منج ــز
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نسا ٌء تٌعرى  ...تتمة

للس ــجون اعترف ــت بوج ــود التفتي ــش
الع ــاري ف ــي بي ــان رس ــم ي وعل ــى أنه ــا
«ممارسة استثنائية وإجراء احترازي».
كم ــا طال ــب رئي ــس ح ــزب «املس ــتقبل»
الترك ــي أح م ــد داوود أوغل ــو بمحاس ــبة
املس ــؤولين ع ــن التفتي ــش الع ــاري
ً
للنس ــاء ف ــي الس ــجون ،مش ــيرا إل ــى
إمكاني ــة إثب ــات ذل ــك م ــن خ ــال فح ــص
ُ
كام ي ــرات املراقب ــة .ون ش ــرت فيديوه ــات
عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي
املختلف ــة تحدث ــن فيه ــا الضحاي ــا عم ــا
تعرضن له من إهانات عل ى يد عناصر
األم ــن.
ه ــذا م ــا يح ــدث ف ــي دول ـ ٍـة تحكمه ــا
مؤسس ــات يتحك ــم به ــا ح ــزب العدال ــة

تقرير سيايس  ...تتمة

ك ــردي وف ــي أي ج ــزء م ــن كردس ــتان،
فف ــي عي ــن الوق ــت ال ــذي تس ــتمر في ــه
الق ــوات التركي ــة ف ــي خ ــوض ح ــرب
ض ــروس عل ــى ق ــرى وبل ــدات الش ــريط
الح ــدودي م ــع الع ــراق ،ب ــل وتتوغ ــل
ف ــي بع ــض املناط ــق إل ــى عم ــق اإلقلي ــم
وتقي ــم فيه ــا قواع ــد عس ــكرية بحج ــة
الح ــرب عل ــى العم ــال الكردس ــتاني،
تح ــرك إي ــران ف ــي عي ــن الوق ــت عمالءه ــا
املحليين وبعض أذرع الحشد الشعب ي
عل ــى األرض للتح ــرش باإلقلي ــم ،كم ــا
تكل ــف بع ــض مجموعاته ــا السياس ــية
ف ــي الب رمل ــان والحكوم ــة بالعم ــل عل ــى
تأخير مستحقات اإلقليم املالية ومن
ث ــم التدخ ــل ف ــي الحرك ــة االحتجاجي ــة
األخ ي ــرة ودف ــع األم ــور باتج ــاه الش ــغب
والتخري ــب ف ــي مس ــاع ي حثيث ــة م ــن
ً
الطرفي ــن الترك ــي واإليران ــي مع ــا لتأجي ــج
ال ن ــزاع القائ ــم بي ــن العم ــال الكردس ــتاني
و الديمقراط ــي الكردس ــتاني وض ــرب
الك ــرد بالك ــرد ،وه ــذا م ــا نح ــذر من ــه
ً
ونعت ب ــره انتح ــارا للك ــرد وقضيته ــم
ً
وخدم ــة مجاني ــة لألع ــداء وتحدي ــدا
تركيا (أردوغان – بهجل ي) الت ي لم يهدا
له ــا ب ــال م ن ــذ إع ــان اإلقلي ــم الفيدرال ــي
ف ــي الع ــراق ول ــم ين ــم مس ــؤولوها اللي ــل
بع ــد إع ــان اإلدارة الذاتي ــة ف ــي ش ــمال
س ــوريا؛ ندع ــو الطرفي ــن الش ــقيقين
للتحاور مهما كان حجم الخالف ،كما
نعت ب ــر أن االصطف ــاف م ــع ط ــرف ض ــد
اآلخ ــر يأت ــي – بش ــكل أو بآخ ــر  -ف ــي إط ــار
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تقارير وأخبار

والتنمي ــة برئاس ــة رج ــب طي ــب أردوغ ــان
وال ــذي يتباه ــا بالدي ــن اإلس ــامي ويتخ ــذ
ً
م ــن موض ــوع غط ــاء ال ــرأس مس ــألة
سياس ــية ف ــي الص ــراع م ــع خصوم ــه،
بينم ــا ي ب ــرر التفتي ــش الع ــاري للنس ــاء
املعتق ــات وزائ ــرات الس ــجون تح ــت
أعي ــن عناص ــر الش ــرطة وكام ي ــرات
املراقب ــة؛ فم ــا بال ــك م ــن ميليش ــيات
ً
ً
إرهابي ــة ت عي ــث ف ــي األرض فس ــادا
ُ
وت ش ــجعها اس ــتخبارات تركي ــا املعادي ــة
لش ــعبها .
عل ــى م ــدار أك ث ــر م ــن عامي ــن ونص ــف
م ــن عم ــر االحت ــال ،اآلالف م ــن النس ــاء
والقاص ــرات ف ــي منطق ــة عفري ــن
ً
اختطف ــن أو اعتقل ــن تعس ــفيا أو
ً
أخفي ــن قس ــرا ،وق ــد تعرض ــن ملختل ــف

ض ــروب املعامل ــة القاس ــية والتعذي ــب؛
ـهادة عل ــى ذل ــك ،كان ل ــدى
أم ــا أفض ــح ش ـ ٍ
ظه ــور  /11/منه ــن م ــع طف ـ ٍـل رضي ــع
أثن ــاء إخراجه ــن م ــن س ــجن س ــري
ّ
بمقره ــا
مليليش ــيا «فرق ــة الحم ــزات»
ف ــي ح ــرش املحمودي ــة -عفري ــن بتاري ــخ
2020/5/28م ،بع ــد س ــيطرة «جي ــش
اإلس ــام» علي ــه إث ــر اش ــتباكات نش ــبت
بينهما ،حيث تواردت أنباء مختلفة ف ي

حين ــه ،أنه ـ َّـن َّ
كن ــا عاري ــات ف ــي الس ــجن.
املرتزق ــة م ــن الس ــوريين املنضوي ــن
ف ــي ميليش ــيات اإلس ــام السيا�س ــي،
وأس ــيادهم متزعم ــي العدال ــة والتنمي ــة
ف ــي تركي ــا ،يتش ــاركون ف ــي اإلره ــاب
ومع ــاداة القي ــم اإلنس ــانية ،وال يتوان ــون
ع ــن ارت ــكاب مختل ــف املوبق ــات ف ــي
س ــبيل تحقي ــق عقائده ــم املقيت ــة
ومصالحه ــم الخاص ــة.

التخندق والتحشيد الذي سينعكس
ً
س ــلبا عل ــى كام ــل الوض ــع الك ــردي ف ــي
األجزاء األربعة .وال س ــيما عل ى مش ــروع
توحي ــد الص ــف الك ــردي والح ــوارات
الجاري ــة ف ــي روز -آف ــا برعاي ــة أمريكي ــة،
لع ــل ح ــوادث ح ــرق املكات ــب الحزبي ــة ف ي
ً
اآلون ــة األخ ي ــرة تأت ــي أيض ــا ف ــي إط ــار ه ــذا
ً
التحش ــيد كائنا من يكون الفاعل وه ي
مدانة ،بدورها نحمل اإلدارة مسؤولية
كش ــف الجن ــاة ومحاس ــبتهم.
ح ــول موقفن ــا م ــن وح ــدة الص ــف
الك ــردي:
ترتي ــب البي ــت الك ــردي وتش ــكيل
مرجعية فوق حزبية كان وال زال إحدى
أه ــم أولوياتن ــا للمرحل ــة الحالي ــة،
لقناعتن ــا التام ــة ب ــأن املرحل ــة الت ــي تم ـ ُّـر
ً
به ــا س ــوريا عموم ــا والقضي ــة الكردي ــة
ً
فيه ــا دقيق ــة ج ــدا ،حبل ــى بمخاط ــر
ته ــدد املناط ــق الكردي ــة عل ــى وج ــه
الخص ــوص وتاريخه ــم وحت ــى وجوده ــم
وأن الك ــرد الس ــوريين بحاج ــة إل ــى إط ــار
تمثيل ي أشمل وأقوى ملخاطبة الداخل
ً
الوطن ــي نظام ــا ومعارض ــة ،وكذلك دول
العالم ومنظماته ،وقد قمنا ف ي أوقات
س ــابقة وأك ث ــر م ــن م ــرة بتوجي ــه دع ــوات
لألح ــزاب واألط ــر الكردي ــة الس ــورية
به ــذا الخص ــوص ،لكنه ــا ل ــم تل ــق آذان ــا
صاغي ــة ألس ــباب يعرفه ــا كث ي ــرون،
وعندم ــا أطل ــق الج ن ــرال مظل ــوم عب ــدي
مبادرت ــهَّ ،
كن ــا م ــن أوائ ــل م ــن التق ــى ب ــه،
معربي ــن ع ــن تأييدن ــا الكام ــل ملبادرت ــه
ً
ول ــه ش ــخصيا ف ــي مس ــعاه الحمي ــد ه ــذا،

إال أن الطرف األمريكي وبالتنسيق مع
أطراف إقليمية حولوا مبادرة الجنرال
إل ــى مصالح ــة واتف ــاق بي ــن توجهي ــن
ً
كرديي ــن مختلفي ــن تمام ــا (ال ـ ب ي د و
األنكس ــة) ،تس ــببا – كل م ــن جهت ــه –
بش ــرخ بي ــن الك ــرد الس ــوريين وح ــوال
ُ
األنظ ــار واالهتم ــام م ــن املحل ــي امل ِل ــح إل ــى
م ــا وراء ح ــدود س ــورية ،وله ــم مع ــا أك ث ــر
م ــن تجرب ــة فاش ــلة ف ــي العق ــل الجمع ــي
والعم ــل الك ــردي املش ــترك.
لكونن ــا عل ــى قناع ــة ب ــأن أي اتف ــاق
بي ــن أي طرفي ــن كرديي ــن ب ــل بي ــن أي
كرديين أينما كانوا هو س ــير ف ي االتجاه
الصحي ــح ويخ ــدم القضي ــة ،فق ــد َّ
أعلن ــا
عن موقفنا الداعم للقاءات الطرفين،
رغ ــم اس ــتبعادنا م ــع أح ــزاب أخ ــرى وأط ــر
وش ــخصيات له ــا وزنه ــا م ــن الح ــوار،
وحرص ـ ًـا َّ
من ــا عل ــى ص ي ــرورة لغ ــة الح ــوار،
امتنعن ــا ع ــن أي رد أو تعلي ــق – حت ــى -
عل ــى الفيت ــو املجح ــف املتخ ــذ بحقن ــا
كح ــزب ل ــه تاري ــخ مش ــهود.
م ــن خ ــال متابع ــة بس ــيطة
لتصريح ــات وخط ــاب طرف ــي املعادل ــة
الس ــورية واملتصدرين للمش ــهد يتضح
أن العقلي ــة العنصري ــة والفوقي ــة الت ــي
س ــادت قب ــل  2011تج ــاه الك ــرد وبقي ــة
املكون ــات غ ي ــر العربي ــة ل ــم تتغ ي ــر ب ــل
زادت ح ــدة وس ــوء بفع ــل التحري ــض
الق ــوي م ــن مراك ــز إقليمي ــة ،حت ــى ب ــات
لسان حال غالبية السوريين يقول :لو
أن ائت ــاف اس ــطنبول اس ــتلم الس ــلطة
مل ــارس م ــا ه ــو أس ــوأ وفع ــل بالس ــوريين

ً
وبالك ــرد تحدي ــدا م ــا ه ــو أقب ــح.
رغ ــم كل م ــا تراك ــم خ ــال العق ــد
املنص ــرم م ــن أس ــباب الفرق ــة والخ ــاف
ورغم تعقيدات املش ــهد الس ــوري يبقى
الح ــوار ه ــو الطري ــق األمث ــل لصناع ــة
الحل ــول ،س ــواء عل ــى الصع ي ــد الك ــردي
– الك ــردي أو عل ــى الصع ي ــد الس ــوري
الع ــام ،وهن ــا تج ــدر اإلش ــادة بجه ــود
مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة ف ــي إقام ــة
ورشات حوارية ف ي أوربا كما ف ي الداخل
بي ــن تي ــارات وش ــخصيات ديمقراطي ــة،
لع ــل مؤتم ــر أبن ــاء الجزي ــرة والف ــرات
ال ــذي انع ق ــد ف ــي نهاي ــة تش ــرين الثان ــي
ً
املنص ــرم يأت ــي – أيض ــا – ف ــي ه ــذا اإلط ــار
كنم ــوذج لح ــوار املكون ــات املتعايش ــة.
م ــن جهتن ــا كح ــزب الوح ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا،
سنس ــتمر ف ــي الدع ــوة إل ــى اللق ــاء
والح ــوار ،سنس ــتثمر جهودن ــا م ــن أج ــل
قضي ــة الك ــرد الس ــوريين ونتخ ــذ م ــن
تحري ــر مناطقن ــا املحتل ــة (عفري ــن،
س ــره كاني ــة و ك ــره س ــب ي) بمثاب ــة أول ــى
أولوياتن ــا ،سنس ــتمر ف ــي مس ــاعينا
لبل ــورة ش ــخصية كردي ــة س ــورية
تتخ ــذ قراره ــا املس ــتقل ف ــي القامش ــل ي،
تتشاور مع األشقاء ف ي األجزاء األخرى،
تبادله ــم االح ت ــرام ،دون أن تك ــون ج ـ ً
ـزء
م ــن منظوم ــات خ ــارج امل ــكان.
أواخر كانون األول 2020
اللجنة السياسية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي ف ي سوريا
(يكيت ي)

تقارير وأخبار
عفرين تحت االحتالل  ...تتمة

أسا�س ــي م ــن أوس ــاط تنظي ــم اإلخ ــوان
املس ــلمين ف ــي س ــوريا ،وم ن ــذ من ــذ
س ــيطرته عل ــى بل ــدات وق ــرى عدي ــدة ف ــي
عفري ــن إب ــان احتالله ــا ف ــي آذار2018م،
يرتك ــب انته ــاكات وجرائ ــم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية ،إذ تحدثت أنباء عديدة
ع ــن وج ــود س ــجن س ــري ل ــه بإش ــراف
االس ــتخبارات التركي ــة ف ــي بل ــدة مي ــدان
أكب ــس الحدودي ــة -ناحي ــة راج ــو ،تلق ــى
ُ
في ــه املختطف ــون واملعتقل ــون الك ـ ــرد
التعذي ــب وغ ي ــره م ــن ض ــروب املعامل ــة
القاس ــية إل ــى جان ــب إخف ــاء العش ــرات
ً
قس ــرا .
وق ــد ش ــارك الفيل ــق م ــع الجي ــش
الترك ــي ف ــي تهج ي ــر أهال ــي مي ــدان أكب ــس
ً
والقرى املحيطة بها قسرا ،وفق برنامج
تغيير ديمغراف ي ممنهج ،فلم يبقى من
أص ــل  /500/عائل ــة س ــوى  /120/عائل ــة
م ــن س ــكان البل ــدة األصليي ــن ،وق ــد ت ــم
ً
توطي ــن املس ــتقدمين ب ــدال عنه ــم ،وال
ي ــزال بع ــض العوائ ــل الكردي ــة ف ــي البلدة
خ ــارج منازله ــا املس ــتول ى عليه ــا ،مث ــل
عائلت ــي «إس ــماعيل س ــينو و أحم ــد
ً
جومي إسماعيل زادة» .إضافة إل ى طرد
إم ــام وخطي ــب جام ــع البل ــدة الس ــابق
ومعاوني ــه املس ــنين «مح م ــد ش ــيخو
بل ــو ،أح م ــد مو�س ــى بك ــر» م ــن أهال ــي
البل ــدة.

ه ــذا ويس ــتول ي متزعم ــو وعناص ــر
الفيل ــق عل ــى آالف أش ــجار الزيت ــون
وعش ــرات هكت ــارات األرا�ض ــي الزراعي ــة
ف ــي س ــهول البل ــدة وف ــي ق ــرى ميدان ــا
املج ــاورة وتل ــك املحاذي ــة للنه ــر األس ــود،
ع ــدا الس ــرقات واألت ــاوى والف ــدى
ُ
املالي ــة الت ــي ت ف ــرض عل ــى األهال ــي وقط ــع
الغاب ــات وأش ــجار الزيت ــون بغاي ــة
التحطي ــب؛ ُوي ذك ــر أن متزعم ــا الفيل ــق
ف ــي البل ــدة املدع ــوان «صلي ــل الخال ــدي
و الرائ ــد هش ــام الحم�ص ــي» املتحدري ــن
م ــن محافظ ــة حم ــص ُي رعب ــان األهال ــي،
وق ــد اس ــتوليا عل ــى ف ــرن الخ ب ــز اآلل ــي
العائ ــد للمواط ــن «فائ ــق خات ــون» وعل ــى

الوحـــــدة Yekîtî

معصرت ــي الزيت ــون ل ـ «مس ــلم ش ــيخو
(مرجانة) و يحي ى دندش (أبو هشام)»،
وقام ــا بتأجيرهم ــا ه ــذا املوس ــم فق ــط ب ـ
 /40/أل ــف دوالر.
اختطاف واعتقاالت عشوائية
تس ــتمر عملي ــات االختط ــاف
واالعتق ــاالت العش ــوائية التعس ــفية
بوت ي ــرة ممنهج ــة بح ــق املدنيي ــن
املتبقي ــن م ــن أهال ــي عفري ــن ،بينه ــم
ُ
نساء وق صر ومسنون ،منها عل ى شكل
حم ــات مداهم ــة وتروي ــع للس ــكان ،ف ــي
مدين ــة عفري ــن وبل ــدات وق ــرى «ق ــده،
جق ــا ،ميدانك ــي ،بعدين ــا ،باصوف ــان
وبعي ــه وكبيش ــين -جب ــل ليل ــون ،مابت ــا/
معبطل ــي ،قنتري ــه ،حس ــيه ،ش ــيتكا،
مس ــتكا ،أرندي ــه ،ماراتي ــه ،كيم ــار،
جندي ــرس ،جلم ــة» ،بته ــم وأح ــكام
جائ ــرة ،إذ تتراف ــق باإلهان ــات ومختل ــف
ض ــروب املعامل ــة القاس ــية والتعذي ــب
وس ــرقة املقتني ــات واألم ــوال وف ــرض
ً
الف ــدى واإلت ــاوات والغرام ــات ،وأحيان ــا
حص ــار بع ــض الق ــرى ،وكذل ــك إك ــراه
بع ــض املعتقلي ــن عل ــى العمال ــة لصال ــح
امليليش ــيات واالحت ــال الترك ــي .وال ي ــزال
مص ي ــر بع ــض املختطفي ــن واملعتقلي ــن
ً
الج ــدد مجه ــوال.
وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى أفرج ــت س ــلطات
االحت ــال الترك ــي ع ــن أربع ــة نس ــاء
(لونجي ــن محم ــد عب ــدو وش ــقيقتها
روجي ــن ،هيف ــاء الجاس ــم ،روكان من ــا
محم ــد) م ــن س ــجن ماراتي ــه -عفري ــن،
اللوات ــي ك ـ َّـن مختطف ــات ومخفي ــات
ً
قس ــرا من ــذ م ــا يق ــارب عامي ــن ونص ــف،
ف ــي تأكي ـ ٍـد عل ــى اإلخف ــاء الس ــري
للمئ ــات م ــن أبن ــاء عفري ــن املختطفي ــن
وا ملعتقلي ــن .
فو�ض ى وفلتان
وف ــي ه ــذا الس ــياق وقع ــت تفج ي ــرات
بعب ــوات ناس ــفة (ف ــي 2020/12/4م
بس ــيارة جي ــب س ــانتافيه وس ــط مدين ــة
جنديرس ،مساء 2020/12/18م بسيارة
أح ــد متزعم ــي ميليش ــيات «الجبه ــة
الش ــامية» وس ــط س ــوق بل ــدة مابت ــا/
معبطل ــي) و (بتاري ــخ 2020/12/18م
وق ــع تفج ي ــر وحرائ ــق بمس ــتودع أس ــلحة
وذخ ي ــرة مليليش ــيات «حرك ــة أح ــرار
الش ــام» ف ــي قري ــة جوالق ــا -جندي ــرس)
و (بتاري ــخ 2020/12/24م انفج ــرت
عب ــوة ناس ــفة ق ــرب مدرس ــة ميس ــلون
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بح ــي األش ــرفية ف ــي عفري ــن) و (بتاري ــخ
2020/12/25م انفج ــرت قنبل ــة ف ــي
مدين ــة جندي ــرس ب ي ــد مس ــلح).
ووقع ــت اش ــتباكات بي ــن مخت ل ــف
امليليش ــيات( :ف ــي  2020/12/4ق ــرب
دوار كاوا بعفري ــن) و (بتاري ــخ
2020/12/9م ،تن ــازع بي ــن ميليش ــيات
«فرق ــة الس ــلطان م ــراد» و»فرق ــة
ملكش ــاه» ف ــي مدين ــة عفري ــن) و (لي ــل
ونه ــار األح ــد 2020/12/13م ،باألس ــلحة
الخفيف ــة واملتوس ــطة داخ ــل مدين ــة
جنديرس ،بين ميليش ــيات «نور الدين
زنك ــي» و «جي ــش تحري ــر الش ــام») و (ف ــي
2020/12/14م بي ــن مجموعتي ــن م ــن
امليليش ــيات داخ ــل بل ــدة ميدانك ــي) و
(ليل ــة 2020/12/18م ،إط ــاق ن ــار كثي ــف
ـكل عش ــوائي ف ــي بل ــدة جلم ــة) و (ف ــي
وبش ـ ٍ
2020/12/22م ،أقدم مسلح من عناصر
«فرق ــة الس ــلطان م ــراد» عل ــى قت ــل قائ ــد
كتيبت ــه املدع ــو «جاس ــم العوي ــد» ،ف ــي
الح ــي القدي ــم بمدين ــة عفري ــن) ،بس ــبب
االخت ــاف عل ــى الس ــرقات ونط ــاق
النف ــوذ ونزع ــات عدي ــدة.
أدت تل ــك الوقائ ــع إل ــى وق ــوع قتل ــى
وجرح ــى وأض ــرار مادي ــة باملمتل ــكات.

وكذل ــك كان هن ــاك ح ــاالت وف ــاة
ـروف غامض ــة( :ف ــي ،2020/12/11
ف ــي ظ ـ ٍ
ُع ث ــر عل ــى املواط ــن ع ــادل حن ــان نج ــار ف ــي
العق ــد الثال ــث م ــن عم ــره -وه ــو باألص ــل
م ــن قري ــة قيب ــار ،ف ــي به ــو منزل ــه بح ــي
ً
ً
األش ــرفية -عفري ــن ،متوفي ــا ومعلق ــا
م ــن رقبت ــه بكب ــل كهربائ ــي) و (بتاري ــخ
2020/12/8مُ ،ع ث ــر عل ــى جث ــة طف ــل ف ــي
ً
ً
العق ــد األول م ــن عم ــره ،مقت ــوال ومرمي ــا
بي ــن حق ــول الزيت ــون ف ــي قري ــة حم ــام-
جندي ــرس) و (بتاري ــخ 2020/12/10م،
ُع ث ــر عل ــى جث ــة ش ــخص م ــن مس ــتقدمي
دمش ــق برفق ــة آخ ــر ح ــي عل ــى ق ي ــد
الحي ــاة ،بالق ــرب م ــن مف ــرق بل ــدة ش ـ ّـرا،
حي ــث كان ــا مختطفي ــن).
موسم الزيتون
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 ميليش ــيات «فرق ــة الس ــلطانس ــليمان ش ــاه -العمش ــات» املس ــيطرة
عل ــى مرك ــز ناحي ــة شيه/ش ــيخ الحدي ــد
وبع ــض الق ــرى التابع ــة له ــا ،بع ــد أن
حصل ــت عل ــى نس ــبة  %15م ــن انت ــاج
الزي ــت ،ع ــدا محص ــول حق ــول الزيت ــون
املس ــتول ى عليه ــا بالكام ــل ،تف ــرض
إت ــاوة  /8/دوالر عل ــى كل ش ــجرة زيت ــون
مالكه ــا غ ي ــر موج ــود.
 ميليش ــيات «فرق ــة الحم ــزات»من ــذ س ــيطرتها عل ــى قري ــة ق ــده – راج ــو،
اس ــتولت عل ــى من ــازل وأم ــاك حوال ــي
ً
 /170/عائل ــة مهج ــرة قس ــرا م ــن أص ــل
 /250/عائل ــة إجمال ــي س ــكان القري ــة،
منه ــا حوال ــي  /25/أل ــف ش ــجرة زيت ــون،
ع ــدا الس ــرقات واألت ــاوى الت ــي فرضته ــا
عل ــى أم ــاك املتواجدي ــن ،إذ اغتنم ــت
نس ــبة  %10م ــن انت ــاج الزي ــت ه ــذا
املوس ــم.
 ميليش ــيات «فرق ــة الس ــلطانم ــراد» الت ــي تس ــتول ي لوحده ــا عل ــى
حوال ــي  /45/أل ــف ش ــجرة زيت ــون ف ــي
ناحيت ــي بلب ــل وش ـ ّـرا ،قام ــت بعص ــر
منت ــوج تل ــك األش ــجار وم ــا نهبت ــه م ــن
ً
املواطني ــن ف ــي املعاص ــر عن ــوة دون
ً
انتظ ــار ال ــدور ودفع ــت نس ــبة أق ــل م ــن
 %7املتع ــارف عليه ــا م ــن الزي ــت كأج ــور،
كم ــا فرض ــت عل ــى املعاص ــر أت ــاوى
مختلف ــة .
 أك ــدت صحيف ــة «ديل ــي بيس ــتاألمريكي ــة» ف ــي تقري ـ ٍـر له ــا بتاري ــخ
 ،2020/11/24عل ــى أن ش ــركة «توركان ــا
ف ــود» ،وه ــي ش ــركة تركي ــة مس ــتوردة
ّ
مقره ــا ف ــي نيوجير�س ــي
لألغذي ــة
بالوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،أعلن ــت
عن «زيت زيتون عفرين» ف ي الكتالوج
الخ ــاص بمنتجاته ــا عل ــى اإلنترن ــت ،وأن
ه ــذا الزي ــت يب ــاع ف ــي الكث ي ــر م ــن املتاج ــر
بأمري ــكا؛ وأف ــادت الصحيف ــة أنها أجرت
َ
ً
َ
تحقيق ــا كش ــف س ــرقة أم ــراء الح ــرب
الس ــوريين للزيت ــون واس ــتخدامه
إلنت ــاج زي ــت عال ــي الج ــودة وتهريب ــه إل ــى
أوروب ــا ،واس ــتغالل عائدات ــه ف ــي تموي ــل
وحداته ــم القتالي ــة الت ــي تش ــارك ف ــي
الح ــرب.
املرك ــز التج ــاري الترك ــي (مق ــره
معص ــرة «رفعتي ــة» – جندي ــرس)
اس ــتول ى عل ــى ش ــراء كمي ــة حوال ــي (%80
= 25600ط ــن زي ــت) م ــن
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عفرين تحت االحتالل  ...تتمة

ُ
إجمال ــي اإلنت ــاج ون ش ــر عن ــه مقط ــع
فيدي ــو ،وت ــم نقله ــا بالش ــاحنات ع ب ــر
مع ب ــر حم ــام الجدي ــد ،حي ــث أك ــدت
صحيف ــة دوف ــار  Duvarالتركي ــة ف ــي
تقري ــر له ــا بتاري ــخ  ،2020/11/26أن
ش ــاحنات زي ــت الزيت ــون تدخ ــل إل ــى
هات ــاي -تركي ــا دون امل ــرور باملنطق ــة
الح ـ ّـرة ف ــي مدين ــة «ق ــره خ ــان» ،وال يت ــم
تس ــجيلها بش ــكل نظام ــي ،كم ــا نوه ــت
إل ــى أن ممثل ــي تعاوني ــات االئتم ــان
الزراع ــي ذهب ــوا إل ــى نيوي ــورك لتس ــويق
زي ــت الزيت ــون ،وأن زي ــت عفري ــن ال ــذي
ال يدخ ــل ف ــي عملي ــة «االس ــتيراد» رغ ــم
أنه يأتي من دولة أخرى ،تتم معالجته
وبيع ــه للعال ــم تح ــت عن ــوان «صن ــع ف ــي
تركي ــا».
قطع أشجار:
 أح ــد متزعم ــي ميليش ــيات «ل ــواء »112املدع ــو «أح م ــد رح ــال – أب ــو
حس ــن» ق ــام بقط ــع ش ــجرة صفص ــاف
كب ي ــرة أم ــام معص ــرة ش ــعبان وس ــط
بل ــدة بعدين ــا ،وكذل ــك ش ــجرة صنوب ــر
معمرة  /150/س ــنة  -ش ــمال غرب قرية
ً
ُدملي ــا ،إضاف ــة إل ــى قط ــع أش ــجار زيت ــون
ف ي حقول قرية خازيانيه الت ي يسيطر
ً
ً
عليه ــا ،حي ــث فت ــح مس ــتودعا ومرك ــزا
ً
تجاري ــا للحط ــب بس ــاحة كازي ــة رش ــيد
ده ــدو ف ــي بعدين ــا.
 ت ــم قط ــع معظ ــم أش ــجار غاب ــةالصنوب ــر ف ــي جب ــل ح ــج محم ــد – غ ــرب
جبال قازقل ي وشمال بلدة كفرصفرة،
وأصب ــح املوق ــع إل ــى جان ــب حق ــول
الزيت ــون املج ــاورة ل ــه مرع ــى لقطع ــان
األغن ــام العائ ــدة ملتزع ــم ميليش ــيات
«ل ــواء س ــمرقند» املس ــيطرة عل ــى
البل ــدة.
 تق ــوم ميليش ــيات «فيل ــق املج ــد»املس ــيطرة عل ــى ق ــرى «زركا ،جوبان ــا،
قاسم ،ديكيه ،عشونه ،كيال» بالقطع
الجائ ــر لحوال ــي  /8/آالف ش ــجرة زيت ــون
مس ــتول ى عليه ــا ،بغاي ــة التحطي ــب،
وذل ــك بتش ــغيل رج ــال وش ــباب تل ــك
الق ــرى م ــع أدواته ــم وآلياته ــم دون
مقاب ــل ،بم ــا يش ــبه اس ــتخدام العبي ــد.
 فيدي ــو منش ــور بتاري ــخ2020/12/24م ف ــي صفح ــة إعالمي ــة
محلي ــة ،يؤك ــد عل ــى أن ميليش ــيات
«فرق ــة الحم ــزات» قام ــت بقط ــع آالف

أش ــجار الزيت ــون بجانب ــي طري ــق راج ــو
بط ــول /1/ك ــم ،بالق ــرب م ــن معام ــل
البيري ــن -ش ــمال مدين ــة عفري ــن ،بغاي ــة
ً
ً
التحطي ــب ،بعضه ــا قطع ــا كام ــا،
الس ــيما وأن أعم ــار بعضه ــا تص ــل ل ـ
 /100/ع ــام.
آثار
= تع ــرض ت ــل «دودي ــرا »Dudira
الواق ــع غ ــرب بل ــدة ميدانك ــي ب ـ  /2/ك ــم
وبالق ــرب م ــن الطري ــق الع ــام ،من ــذ
حزي ــران 2019م ،للتجري ــف والحف ــر
باآللي ــات الثقيل ــة م ــن قب ــل امليليش ــيات
وبإش ــراف االس ــتخبارات التركي ــة،
وال ت ــزال عملي ــات البح ــث ع ــن اآلث ــار
والكنوز وسرقتها مستمرة ،إذ ُي شاهد-
حس ــب مص ــدر محل ــي -حف ــر محي ــط
الت ــل بعم ــق  /5-3/م وبداخل ــه ج ــدار
أث ــري ،وكان هن ــاك ش ــجرة س ــنديان
ً
معم ــرة بالق ــرب من ــه جنوب ــا ق ــد
ً
تعرض ــت للقط ــع الجائ ــر أيض ــا.

ً
ُ
ن ش ــرت مؤخ ــرا ص ــور جدي ــدة مل ــزار
ُ
«النب ــي ه ــوري -س ــيروس» ،ت وض ــح
تش ــييد بن ــاء اس ــمنت ي جدي ــد بجانب ــه
ومح ــاط بمظ ــات م ــن القرمي ــد األحم ــر،
بينم ــا العل ــم الترك ــي ُم عل ــق ف ــي أح ــد
نواف ــذ املدف ــن الهرم ــي الرومان ــي ،م ــع
إع ــادة تجه ي ــز مس ــجده وتس ــقيف
مقدمت ــه بالقرمي ــد األحم ــر وترمي ــم
البي ــت الرومان ــي؛ بع ــد (العب ــث بامل ــزار

وتخري ــب ضريح ــه وحف ــر أرضيت ــه
واس ــتبدالها بب ــاط حدي ــث وكذل ــك
اس ــتبدال الضري ــح القدي ــم بضري ــح
حدي ــث ،وكذل ــك التخري ــب ف ــي البي ــت
الرومان ــي ال ــذي كش ــفته ورممت ــه
وأع ــادت بنائ ــه البعث ــة الس ــورية
اللبناني ــة بي ــن أع ــوام ،2011-2006
حس ــب تقري ــر مرك ــز آث ــار إدل ــب/
املعارضة املنشور ف ي  13تموز 2018م)،
وس ــرقة محتوياته وحفر س ــاحته وقلع
أش ــجاره م ــن قب ــل امليليش ــيات إب ــان
غ ــزو املنطق ــة ف ــي آذار 2018م؛ وذل ــك
ف ــي محاول ـ ٍـة م ــن تركي ــا لتغي ي ــر معال ــم
ه ــذا املوق ــع التاريخ ــي وال ــذي ُي ع ــد م ــن
ال ت ــراث اإلنس ــاني العالم ــي امل ــدرج عل ــى
ً
ً
لوائ ــح اليونيس ــكو ،إلب ــرازه أث ــرا ومج ــدا
ً
عثماني ــا ،ف ــي الوق ــت ال ــذي أفلت ــت في ــه
أي ــادي امليليش ــيات واللص ــوص لتعت ــدي
عل ــى آث ــار النب ــي ه ــوري -س ــيروس
وتس ــرقها بالحف ــر والتجري ــف ،ف ــي
ـاك جس ــيم وجرائ ــم ح ــرب بموج ــب
انته ـ ٍ
اتفاقيت ــي اله ــاي  /1907/و ،/1954/
والبروتوكولي ــن  -األول والثان ــي
1977/م /اإلضافيي ــن إل ــى اتفاقي ــات
جني ــف األربع ــة.
انتهاكات أخرى
 قرية فقيرا -جنديرس ،مؤلفة منحوال ــي  /110/من ــازل ،بق ــي م ــن س ــكانها
األصليي ــن اإليزديي ــن  /46/عائل ــة وت ــم
توطي ــن  /64/عائل ــة فيه ــا ،مس ــتقدمة
من الغوطة وريف حمص وريف حلب
ودرع ــا؛ وتس ــيطر عليه ــا ميليش ــيات
«فرق ــة الحم ــزات» ،وق ــد تعرض ــت
للعدي ــد م ــن االنته ــاكات والجرائ ــم ،منه ــا
سرقة كامل شبكة الكهرباء ،واعتقال
بع ــض مواطنيه ــا ،وحف ــر م ــزار ش ــيخ

تقارير وأخبار
ً
جني ــد اإليزي ــدي ف ــي القري ــة بحث ــا ع ــن
اآلث ــار وتخري ــب ش ــواهد بع ــض قب ــور
املوت ــى ،وال يتمك ــن األهال ــي م ــن ممارس ــة
معتقداته ــم بحري ــة ،وت ــم ف ــرض أت ــاوى
عل ــى محصوله ــم م ــن الزيت ــون .كم ــا
ً
أبلغ ــت الحم ــزات مؤخ ــرا مخت ــار القرية
بنيته ــا لالس ــتيالء عل ــى كام ــل أم ــاك
ً
الغائبي ــن املهجري ــن قس ــرا م ــن أهال ــي
القري ــة ،منه ــا حوال ــي  /6/آالف ش ــجرة
زيت ــون ،ف ــا يج ــرأ أح ـ ٌـد م ــن املتبقي ــن
عل ــى إدارة تل ــك األم ــاك بالنياب ــة عنه ــم
حت ــى وإن كان ــت صل ــة القراب ــة م ــن
الدرج ــة األول ــى ،إذ تعرض ــت املئ ــات منه ــا
للقط ــع الجائ ــر بغاي ــة التحطي ــب.
 من ــذ أواس ــط كان ــون األول 2020م،ب ــدأ «وق ــف الديان ــت» الترك ــي بمش ــروع
بن ــاء مس ــجدين ف ــي قريت ــي «عب ــودان و
ش ــرقيا» الصغيرتي ــن ف ــي ناحي ــة بلب ــل،
وه ــو ال ــذي يش ــرف عل ــى أك ث ــر م ــن /18/
مع ه ــد تحفي ــظ الق ــرآن ف ــي الناحي ــة،
وعل ــى أنش ــطة ديني ــة عدي ــدة ،حس ــب
أخب ــار «املجل ــس املحل ــي ف ــي بلب ــل»،
وذلك ف ي إطار تنشيط الحركة الدينية
منهج إخواني – عثماني.
املذهبية وفق ٍ
ُ
الس ــيما وأن مس ــجد «عب ــودان» ي ش ــيد
وس ــط القري ــة ف ــي عق ــار عائ ــد لعائل ــة
ُ
«ع ـ َـرش (س ــيدو)» دون دف ــع تعويض ــات
له ــا أو تج ــرأ العائل ــة عل ــى االع ت ــراض.
وي ــوم الجمع ــة 2020/12/25م بإش ــراف
ً
الوق ــف أيض ــا ت ــم افتت ــاح جام ــع ف ــي قرية
«عرب ويران» -ناحية ش ـ َّـرا تحت العلم
الترك ــي.
ه ــذا وأ ك ــد املكت ــب اإلعالم ــي عل ــى
(أن تل ــك املوبق ــات املوصوف ــة ب ـ «جرائ ــم
الح ــرب وجرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية»
تس ــتلزم متابعته ــا والتحقي ــق فيه ــا
م ــن قب ــل «لجن ــة التحقي ــق الدولي ــة
املس ــتقلة املعني ــة بس ــوريا»ُ ،لت ق ــدم
توصياته ــا باملس ــاءلة والعق ــاب ،وتح ــث
تركي ــا عل ــى وض ــع ح ـ ٍـد له ــا باعتباره ــا
ـزء م ــن أرا�ض ــي س ــوريا
دول ــة احت ــال لج ـ ٍ
دول ــة عض ــو ف ــي األم ــم املتح ــدة) .ون ــوه إل ى
أن (الصم ــت الدول ــي ،خاص ــة لحكومت ــي
روس ــيا وأمري ــكا ،وغي ــاب ص ــوت غ ي ــر
بيدرس ــون املبع ــوث الخ ــاص بس ــوريا،
حي ــال االنته ــاكات وجرائ ــم ح ــرب وأخرى
ُ
ض ــد اإلنس ــانية ت ق ت ــرف بح ــق منطق ــة
عفري ــن وأهاليه ــا ،أم ـ ٌـر مري ــب وموض ــع
ازدراء).

تقارير وأخبار

الوحـــــدة Yekîtî
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جمعي ــة الدف ــاع ع ــن الش ــعوب
امله ــددة «Gesellschaft für bedrohte
 – »)Völker (GfbVأملاني ــا كان ــت
الحاض ــرة ف ــي الش ــأن الس ــوري ومتابع ــة
ً
ل ــه ،خاص ــة من ــذ ان ــدالع االنتفاض ــة ف ــي
آذار 2011م ،وذل ــك لجه ــة الدف ــاع ع ــن
األقلي ــات العرقي ــة والديني ــة ومحارب ــة
اإلرهاب والتطرف والعنصرية ،وقامت
بالكث ي ــر م ــن األنش ــطة االحتجاجي ــة
وف ــي التواص ــل م ــع األوس ــاط الب رملاني ــة
والحكوم ــة األملاني ــة ،ألج ــل تس ــليط
األض ــواء عل ــى األوض ــاع املأس ــاوية الت ــي
م ـ ّـرت ب ــه س ــوريا ومكوناته ــا ،وكذل ــك
عل ــى االنته ــاكات والجرائ ــم الت ــي ترتكبه ــا
تركي ــا ومرتزقت ــه ف ــي املناط ــق الس ــورية
املحتل ــة م ــن قبله ــا.
فيم ــا يل ــي ترجم ــة الن ــص األملان ــي
للتقري ــر ال ــذي أعدت ــه الجمعي ــة،
ونش ــرته بتاري ــخ  3كان ــون األول 2020م،
بخصوص االستيالء عل ى زيت الزيتون
م ــن محاصي ــل منطق ــة عفري ــن ونقل ــه
إل ــى تركي ــا ،ث ــم بيع ــه ف ــي أوروب ــا:
 -الجي ــش الترك ــي ومرتزقت ــه

اإلس ــاميين ينهب ــون محاصي ــل الزيت ــون أميرك ــي ل ــكل ك.غ .أم ــا ه ــذا الع ــام
وبموج ــب ع ــرض أس ــعار رخيص ــة
ف ــي منطق ــة عفري ــن.
 زي ــت الزيت ــون ف ــي املناط ــق أج ب ــر الفالح ــون ببي ــع زيته ــم بأق ــل م ــناملتحارب ــة يرس ــل إل ــى تركي ــا ومنه ــا إل ــى
أ ملا ني ــا .
 زي ــت عفري ــن املغتص ــب يم ــولالعناص ــر اإلس ــامية املتش ــددة.
صرح ــت مص ــادر م ــن جمعي ــة
الدف ــاع ع ــن الش ــعوب امله ــددة ب ــأن
الحكوم ــة التركي ــة من ــذ احتالله ــا
ملنطق ــة عفري ــن ف ــي ش ــهر آذار 2018م
واصلت سلب موسم الزيتون ،وف ي هذا
الع ــام وبإس ــلوب دن ــيء قام ــت بف ــرض النص ــف أو الثل ــث ،م ــا ع ــدا الس ــلب
أس ــعار رخيص ــة ل ـ ك.غ م ــن الزي ــت عل ــى وا لنه ــب .
وص ــرح الس ــيد د .كم ــال س ــيدو م ــن
الفالحي ــن وت ــم تصدي ــره إل ــى أملاني ــا ودول
جمعي ــة الدف ــاع ع ــن الش ــعوب امله ــددة:
أوروبي ــة أخ ــرى.
وحس ــب تقاري ــر متطابق ــة ،م ــن إن مهم ــة تس ــويق الزي ــت العفرين ــي
صفح ــة عفري ــن بوس ــت عل ــى صفح ــات موكل ــة ملؤسس ــة تركي ــة وحي ــدة تدع ــى
الفيس ــبوك تؤك ــد ب ــأن الجي ــش الترك ــي «الجمعي ــة الزراعي ــة للق ــروض،
ومرتزقته املسلحين ،منذ بداية موسم ،»Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
الزيت ــون له ــذا الع ــام ينهب ــون املحاصي ــل حي ــث أن ه ــذه الش ــركة تق ــوم ع ب ــر
ويفرض ــون اإلت ــاوات ف ــي مناطق الش ــمال وس ــطاء م ــن املرتزق ــة املدعومي ــن م ــن
الغرب ــي لس ــوريا ،ويت ــم إرس ــال الزي ــت تركي ــا باس ــتالم محص ــول الزي ــت.
وف ــي أغل ــب األحي ــان تق ــوم ه ــذه
ع ب ــر املع ب ــر الح ــدودي (حم ــام) بواس ــطة
ش ــركة تركي ــة إل ــى تركي ــا ،ليت ــم تجه ي ــزه العناصر باالستالء عل ى زيت الفالحين
ب ــدون مقاب ــل أو ف ــرض إت ــاوات عليه ــم،
للتصدي ــر.
ً
قب ــل بداي ــة االنتفاض ــة ف ــي س ــوريا وأحيان ــا يقوم ــون بجن ــي محاصي ــل
ع ــام 2011م كان س ــعر الزي ــت العفرين ــي الزي ــت ع ــن طري ــق الق ــوة ،م ــا يع ــادل 20
املع ــروف بجودت ــه يب ــاع ب ـ  /4/دوالر ط ــن ف ــي الي ــوم.

ُ
ت ق ــدر خس ــائر الفالحي ــن إزاء ه ــذا
الس ــلوك واالنته ــاكات ه ــذا الع ــام بي ــن
 /85-65/ملي ــون دوالر أميرك ــي.
ً
ه ــذه األم ــوال ال تذه ــب هب ــاءا ،ب ــل
تصرف قسم منه ف ي تمويل املرتزقة ف ي
ُ
منطق ــة عفري ــن والبقي ــة ت ص ــرف عل ــى
املرتزق ــة ف ــي املناط ــق األخ ــرى الخاضع ــة
لالحت ــال الترك ــي.
إن سياس ــة الس ــلب والنه ــب
والس ــرقة ف ــي منطق ــة عفري ــن أدت إل ــى
الدم ــار االقتص ــادي والفق ــر للفالحي ــن،
ً
والت ــي كان ــت س ــابقا م ــن أغن ــى املناط ــق
ً
الزراعي ــة عل ــى مس ــتوى س ــوريا ،وحالي ــا
بدون مس ــاعدة أهل املنطقة من ذويهم
ً
املقيمي ــن ف ــي ال ــدول األوروبي ــة وخاص ــة
أملاني ــا لكان ــت حياته ــم مس ــتحيلة.
وحس ــب التقدي ــرات األخ ي ــرة تق ــدر
ع ــدد أش ــجار الزيت ــون ب ـ  /18/ملي ــون
ش ــجرة ومش ــهورة بج ــودة الزي ــت
ُ
والزيت ــون .وت ع ــد م ــن أه ــم م ــوارد امل ــال
ملنطق ــة عفري ــن ،حي ــث يب ــدأ موس ــم
الجن ــي للمحص ــول ف ــي ش ــهر أيل ــول حت ــى
ش ــهر ش ــباط.
جمعي ــة الدف ــاع ع ــن الش ــعوب
امله ــددةwww.gfbv.de :
منظم ــة لحق ــوق اإلنس ــان ،ذات
مرك ــز استش ــاري ل ــدى األم ــم املتح ــدة،
وتس ــاهم ف ي مجلس الش ــورى األوروبي
لحق ــوق اإلنس ــان.

أخبار األمم املتحدة
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دع ــت خب ي ــرة* أممي ــة ف ــي مج ــال
حق ــوق اإلنس ــان الوالي ــات املتح ــدة
األميركي ــة إل ــى رف ــع العقوب ــات األحادي ــة
املفروض ــة عل ــى س ــوريا والت ــي ق ــد تعي ــق
إع ــادة بن ــاء البني ــة األساس ــية املدني ــة
الت ــي ُدم ــرت بس ــبب الص ــراع.
وف ــي بي ــان صحف ــي قال ــت ألين ــا
دوه ــان املق ــررة الخاص ــة لألم ــم املتح ــدة
املعني ــة باألث ــر الس ــلب ي لإلج ــراءات
القسرية األحادية عل ى التمتع بحقوق
اإلنس ــان ،إن ه ــذه العقوب ــات تنته ــك
حق ــوق اإلنس ــان للش ــعب الس ــوري
ال ــذي ُدم ــرت ب ــاده نتيج ــة ص ــراع امتد ملا
يق ــرب م ــن  10س ــنوات.
وذك ــرت أن الع ن ــف والص ــراع خلف ــا
أث ــرا رهيب ــا عل ــى ق ــدرة الش ــعب الس ــوري

وتعريض الشعب السوري إل ى مخاطر
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
واس ــتدركت الخب ي ــرة األممي ــة
بالق ــول إن الوالي ــات املتح ــدة ،عندم ــا
أعلن ــت أول ــى العقوب ــات بموج ــب
القان ــون ،ل ــم تك ــن تقص ــد أن تلح ــق هذه
العقوب ــات الض ــرر بالش ــعب الس ــوري،
ولك ــن تطبي ــق القان ــون ق ــد يزي ــد األزم ــة
اإلنس ــانية القائم ــة س ــوءا ويح ــرم
السوريين من فرصة إعادة بناء بنيتهم
األساس ــية املهم ــة.
وأش ــار البي ــان الصحف ــي إل ــى تدم ي ــر
االقتص ــاد الس ــوري بش ــكل كب ي ــر ،وذك ــر
أن س ــوريا بحاج ــة إل ــى الحص ــول عل ــى
املس ــاعدة اإلنس ــانية الضرورية وإعادة
بن ــاء بنيته ــا األساس ــية باالعتم ــاد عل ــى
املس ــاعدة األجنبي ــة.
وأض ــاف أن قي ــام وزارة الخزان ــة

األميركي ــة بتصني ــف البن ــك املرك ــزي
الس ــوري باالش ــتباه ف ــي غس ــل األم ــوال
يخل ــق بش ــكل واض ــح عقب ــات غ ي ــر
ضروري ــة أم ــام تعام ــات املس ــاعدات
األجنبية لس ــوريا والواردات اإلنس ــانية.
وش ــددت الخب ي ــرة األممي ــة عل ــى
ض ــرورة اح ت ــرام ح ــق الش ــعب الس ــوري
ف ــي الس ــكن الالئ ــق وضم ــان حصوله ــم
عل ــى الخدم ــات األساس ــية.
وذك ــر البي ــان أن إجب ــار الن ــاس عل ــى
الحي ــاة ف ــي ظ ــل ظ ــروف مهين ــة وغ ي ــر
إنس ــانية بس ــبب من ــع إع ــادة البن ــاء،
ق ــد يؤث ــر عل ــى س ــامتهم النفس ــية
والجس ــدية وق ــد يص ــل ف ــي بع ــض
الظ ــروف إل ــى درج ــة املعامل ــة القاس ــية
وغ ي ــر اإلنس ــانية أو املهين ــة.

خبرية أممية تدعو واشنطن إىل رفع عقوباتها األحادية املفروضة على سوريا
عل ــى التمت ــع بحقوق ــه األساس ــية،
ودم ــرا بش ــكل هائ ــل البي ــوت والوح ــدات
الطبي ــة وغ ي ــر ذل ــك م ــن منش ــآت.
وق ــال البي ــان الصحف ــي إن النط ــاق
الواس ــع لقان ــون العقوب ــات األميرك ــي،
ال ــذي دخ ــل ح ي ــز التنفي ــذ ف ــي حزي ــران/
يوني ــه ،ق ــد يس ــتهدف أي أجنب ــي يس ــاعد
ف ــي عملي ــة إع ــادة البن ــاء أو حت ــى موظف ــي
الشركات والجهات اإلنسانية األجنبية
الت ــي تس ــاعد ف ــي إع ــادة بن ــاء س ــوريا.
وأض ــاف البي ــان أن القان ــون يحت ــوي
عل ــى أك ب ــر نط ــاق عل ــى اإلط ــاق م ــن
العقوب ــات األميركي ــة ض ــد س ــوريا.
وأعربت املقررة الخاصة عن القلق
م ــن أن ت ــؤدي العقوب ــات املفروض ــة
بموجب هذا القانون إل ى تفاقم الوضع
اإلنس ــاني الصع ــب بالفع ــل ف ــي س ــوريا،
وخاص ــة ف ــي س ــياق جائح ــة كوفي ــد،19-
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يؤك ــد الص ــراع التفاو�ض ــي
والعس ــكري الج ــاري ح ــول «عي ــن
عي�س ــى» ،أهمي ــة منطق ــة ش ــرق س ــوريا
بالنس ــبة لجمي ــع الالعبي ــن املنخرطي ــن
ف ــي األزم ــة الس ــورية؛ فالنف ــوذ ف ــي ه ــذه
املنطق ــة ب ــات ُي َ
حس ــب باألمت ــار .وبي ــن
روس ــيا الت ــي تطم ــح لتحقي ــق اخ ت ــراق
ف ــي منطق ــة ذات مكان ــة اقتصادي ــة
وإس ــتراتيجية مهم ــة ،وتركي ــا الت ــي
تطم ــع ف ــي تعزي ــز نفوذه ــا ف ــي الخريط ــة
السورية ،والواليات املتحدة األمريكية
الت ــي تعت ب ــر مناط ــق ش ــرق س ــوريا ذات
طبيع ــة حاكم ــة ومفصلي ــة ف ــي إدارة
ّ
سياساتها تجاه امللف السوري؛ تشك ل
عي ــن عي�س ــى ،الواقع ــة خ ــارج م ــا ُي ع ــرف
ً
ً
بـ»س ــوريا املفي ــدة» ،موقع ــا مهم ــا ف ــي
اس ــتراتيجيات الالعبي ــن املحليي ــن ،مل ــا
للس ــيطرة عليه ــا م ــن عوائ ــد اقتصادي ــة
وسياس ــية.
ملاذا عين عي�س ى؟
تتمت ــع عي ــن عي�س ــى بأهمي ــة
إس ــتراتيجية بس ــبب قربه ــا م ــن الطري ــق
الدول ــي  ،M4وترب ــط محافظ ــات
ً
الحس ــكة والرق ــة ودي ــر ال ــزور ش ــرقا
ً
بمدين ــة حل ــب ش ــماال ،كم ــا تص ــل ع ب ــر
ش ــبكة ط ــرق رئيس ــة ش ــرق الف ــرات
بغرب ــه ،وتمن ــح الط ــرف ال ــذي يس ــيطر
ً
عليه ــا عس ــكريا ق ــدرة عل ــى التحك ــم
بط ــرق املواص ــات واإلم ــداد اللوجس ــت ي
بي ــن مناط ــق عي ــن الع ــرب «كوبان ــي»
ومنب ــج بري ــف حل ــب الش ــرق ي؛ وبمناط ــق
الجزي ــرة الس ــورية وم ــدن الرق ــة ودي ــر
ال ــزور.
تته ــم تركي ــا ق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة (قس ــد) باالنط ــاق م ــن
عي ــن عي�س ــى لتنفي ــذ عملي ــات به ــدف
زعزع ــة االس ــتقرار ف ــي مناط ــق «نب ــع
الس ــام» ،والس ــماح لق ــوات ح ــزب
العم ــال الكردس ــتاني ،باس ــتخدام عي ــن
عي�س ــى لتهدي ــد األم ــن القوم ــي الترك ــي،
وتطال ــب بانس ــحاب ق ــوات «قس ــد» م ــن
املد ين ــة.
وترف ــض «قس ــد» االنس ــحاب عل ــى
اعتب ــار أن املنطق ــة تق ــع خ ــارج نط ــاق
املناط ــق الت ــي ت ــم التفاه ــم عليه ــا بي ــن

تركي ــا وروس ــيا ف ــي االتف ــاق املوق ــع بينهما
ف ــي سوت�ش ــي ،ف ــي  22أكتوب ــر ،2019
وتطال ــب روس ــيا بالوف ــاء بالتزاماته ــا
ومن ــع األت ــراك م ــن اجتي ــاح املنطق ــة،
ف ــي حي ــن ترف ــض روس ــيا ه ــذا االل ت ــزام
وتش ــترط تس ــليم عي ــن عي�س ــى لق ــوات
النظ ــام الس ــوري ،وه ــو م ــا ترفض ــه
«قس ــد» حت ــى اللحظ ــة .وتط ــرح «قس ــد»
نم ــوذج اتفاقي ــات «منب ــج» و»ت ــل
رفع ــت» ،حي ــث توج ــد نق ــاط ق ــوات
النظ ــام والق ــوات الروس ــية عل ــى مداخل
املدينتي ــن ،غ ي ــر أن روس ــيا ترف ــض ه ــذا
الط ــرح وتطال ــب «قس ــد» بتس ــليم
املصال ــح اإلداري ــة داخ ــل عي ــن عي�س ــى
للنظ ــام الس ــوري.
وأعلن ــت وزارة الدف ــاع الروس ــية ع ــن
التوص ــل التف ــاق م ــع «قس ــد» يق�ض ــي
بانس ــحابها م ــن عي ــن عي�س ــى وتس ــليمها
لق ــوات النظ ــام والق ــوات الروس ــية،
باالتف ــاق م ــع الجان ــب الترك ــي ،وذل ــك م ــن
أج ــل الحف ــاظ عل ــى اس ــتقرار املنطق ــة،
إال أن «قس ــد» نف ــت التوص ــل ملث ــل ه ــذا
االتف ــاق ،مؤك ــدة اس ــتمرار خريط ــة
الس ــيطرة ف ــي عي ــن عي�س ــى وم ــا حوله ــا
عل ــى م ــا ه ــي علي ــه.
مواقف الالعبين واستراتيجياتهم
 .1ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
« قس ــد »
ً
تواج ــه «قس ــد» أوضاع ــا مربك ــة،
نتيج ــة إدراكه ــا خط ــورة املرحل ــة ،إذ إن
حليفه ــا األسا�س ــي ،الوالي ــات املتح ــدة،
منش ــغل ف ــي ه ــذه اللحظ ــة بعملي ــة
انتقال الس ــلطة من إدارة ألخرى ،األمر
ّ
ال ــذي وضعه ــا بي ــن فك ــي كماش ــة تركي ــا
وروس ــيا الس ــاعيتين إل ى تغيير األوضاع
ف ــي مناط ــق ش ــرق الف ــرات لتعزي ــز
ً
مواقعهم ــا ف ــي س ــورية اس ــتباقا لوص ــول
إدارة ج ــو باي ــدن ،حي ــث تستش ــعران

احتمالي ــة تش ـ ُّـدد مواقفه ــا تجاههم ــا ف ــي
املل ــف الس ــوري.
وإذ تواج ــه «قس ــد» خي ــارات صعب ــة،
تنحص ــر بي ــن خ ــوض مواجه ــة غ ي ــر
مضمون ــة النتائ ــج م ــع تركي ــا والفصائ ــل
الس ــورية الت ــي تدعمه ــا ،وتس ــليم عي ــن
عي�س ــى لروس ــيا والنظ ــام ،وتأث ي ــر ذل ــك،
ف ــي كلت ــا الحالتي ــن ،عل ــى مواق ــع نفوذه ــا
ف ــي عي ــن الع ــرب «كوبان ــي» ومنب ــج،
فإنه ــا تح ــاول إطال ــة أم ــد املفاوض ــات
م ــع الجان ــب الرو�س ــي إل ــى أب ع ــد م ــدى
ممك ــن ،واإلبق ــاء عل ــى خط ــوط الن ــار
خ ــارج املدين ــة إل ــى حي ــن توصله ــا إل ــى
صفقة تمنع هجوم الفصائل والجيش
الترك ــي ،وق ــد تج ـ ّـددت آم ــال «قس ــد»
ب ــدور أمريك ــي فاع ــل ف ــي عي ــن عي�س ــى،
وذل ــك بع ــد الزي ــارة الت ــي ق ــام به ــا قائ ــد
القوات األمريكية ف ي الش ــرق األوس ــط،
الج ن ــرال فران ــك ماك ن ــزي ،إل ــى محافظ ــة
الحس ــكة ،ش ــمال ش ــرق س ــوريا ،ولقائ ــه
بقائ ــد «قس ــد» ،مظل ــوم عب ــدي.
 .2تركيا
تعتق ــد تركي ــا أن الظ ــرف مناس ــب
لتوس ــيع املنطق ــة العازل ــة ف ــي ش ــرق
س ــوريا ،وتفكي ــك الكي ــان الك ــردي عل ــى
حدوده ــا ،وإجه ــاض مش ــروع اإلدارة
الذاتي ــة الكردي ــة .وباإلضاف ــة النش ــغال
الوالي ــات املتح ــدة بتفاصي ــل نق ــل
الس ــلطة ،تح ــاول تركي ــا االس ــتفادة
م ــن تقاربه ــا م ــع روس ــيا ،ال ــذي عززت ــه
العقوب ــات األوروبي ــة واألمريكي ــة عل ــى
كليهم ــا .
وتح ــاول تركي ــا إظه ــار موقفه ــا عل ــى
أن ــه ن ــوع م ــن الدف ــاع ع ــن النف ــس ض ــد
«اإلره ــاب» ال ــذي تتع ــرض ل ــه م ــن ح ــزب
العم ــال الكردس ــتاني ،كم ــا أن ــه مطل ــب
ش ــعب ي م ــن قب ــل العش ــائر العربي ــة
ً
ف ــي املنطق ــة الت ــي عق ــدت مؤتم ــرا له ــا
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ف ــي أع ــزاز ،وطالب ــت بط ــرد «قس ــد» م ــن
املناط ــق ذات األغلبي ــة العربي ــة.
غ ي ــر أن تركي ــا تج ــد نفس ــها مضط ــرة
ملراع ــاة التوازن ــات ف ــي ش ــرق الف ــرات ،ف ــي
منطق ــة تتج ــاور س ــيطرتها م ــع الق ــوات
ُ
الروس ــية واألمريكي ــة ،كم ــا ت ح ـ ِـاذر م ــن
اس ــتقبال إدارة باي ــدن بمل ــف خالف ــي
خطير ،لذا ،ورغم التحشيدات الكبيرة
عل ى أبواب عين عي�س ى ،إال أنها ما تزال
تبح ــث ع ــن أج ــواء ومعطي ــات سياس ــية
وميداني ــة تفت ــح الطري ــق أمامه ــا ف ــي
ش ــرق س ــوريا كم ــا ح ــدث عش ــية عملي ــة
«نب ــع الس ــام».
 .3روسيا
ً
تط ــرح روس ــيا نفس ــها وس ــيطا ف ــي
الص ــراع بي ــن «قس ــد» وتركي ــا ،وأن ــه ال
عالق ــة له ــا به ــذا الص ــراع ،وتط ــرح عل ــى
«قس ــد» تس ــليم مدين ــة عي ــن عي�س ــى إل ــى
ق ــوات النظ ــام الس ــوري ،ألن م ــن ش ــأن
ذل ــك ردع تركي ــا وتفن ي ــد ذرائعه ــا .وال
ً
يب ــدو خافي ــا اله ــدف األسا�س ــي لروس ــيا،
واملتمث ــل ف ــي تعزي ــز وجوده ــا ف ــي قل ــب
منطق ــة ش ــرق الف ــرات ،ف ــي ظ ــل ص ــراع
محم ــوم م ــع الوالي ــات املتح ــدة عل ــى
مناط ــق النف ــوذ ف ــي تل ــك املنطق ــة ،وت ــرى
روسيا ف ي التهديد التركي فرصة النتزاع
عين عي�س ى بذريعة حماية سكانها من
التهج ي ــر وحماي ــة «قس ــد» م ــن تركي ــا.
ُ
وت م ــارس روس ــيا سياس ــة اب ت ــزاز
معلن ــة تج ــاه» قس ــد» وذل ــك م ــن خ ــال
إصراره ــا عل ــى اس ــتالم املدين ــة أو تركه ــا
تواج ــه خي ــار عفري ــن ،بمعن ــى ع ــدم
التدخ ــل ف ــي مواجه ــة الق ــوات التركي ــة
وتركه ــا ف ــي ح ــال ع ــدم رض ــوخ «قس ــد»
ملطا لبه ــا .
والواض ــح أن روس ــيا ال تس ــتطيع
اإلق ــدام عل ــى عم ــل عس ــكري ض ــد»
قس ــد» ،ألن ذل ــك ق ــد يدخله ــا ف ــي ص ــراع
م ــع الق ــوات األمريكي ــة ف ــي مناط ــق ش ــرق
الف ــرات ،مم ــا ّ
يعق ــد عالقاته ــا م ــع إدارة
باي ــدن ف ــي املرحل ــة املقبل ــة.
الدخ ــول األمريك ــي عل ــى خ ــط
ا لتف ــا و ض
انطل ــق املوق ــف األميرك ــي م ــن
رؤيت ــه للتوت ــرات الحاصل ــة ح ــول عي ــن
عي�س ــى باعتباره ــا مرحلي ــة وليس ــت
اس ــتراتيجية ،ول ــن ّ
9
تغي ــر
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عني عيىس يف مرمى  ...تتمة

ل ــإدارة الذاتي ــة ،وتش ــكل مف ت ــرق ط ــرق
اس ــتراتيج ي بي ــن الداخ ــل الس ــوري
ومنطق ــة منب ــج وش ــرق الف ــرات ،وتعت ب ــر
صل ــة الوص ــل بي ــن املناط ــق الكردي ــة
«كوبان ــي ،قامش ــل ي» وغيرهم ــا.
َّ
وخ ــال الش ــهر األخ ي ــر كث ف ــت
ق ــوات االحت ــال الترك ــي ومرتزقت ــه م ــن
هجماته ــا عل ــى عي ــن عي�س ــى وباألس ــلحة
املتوس ــطة والثقيل ــة ،وأوقع ــت أض ــرار
مادية وضحايا شهداء وجرح ى مدنيين،
وأدت إل ــى تهج ي ــر قس ـ ٍـم م ــن األهال ــي،
وكان ــت روس ــيا ف ــي خ ــط املفاوض ــات م ــع
ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة ،ع�س ــى
أن تس ــتغل تل ــك الضغوط ــات وتحق ــق
مبتغاه ــا ف ــي تس ــليم البل ــدة إل ــى النظ ــام
الس ــوري ،وبالفع ــل نش ــرت وزارة
الدف ــاع الروس ــية وح ــدات إضافي ــة م ــن
الش ــرطة العس ــكرية ف ــي عي ــن عي�س ــى؛
ه ــذا وكان ــت تل ــك األعم ــال العدائي ــة
موض ــع رف ــض واس ــتنكار األهال ــي وق ــوى
سياس ــية وطني ــة.
حس ــب وكال ــة ه ــاوار لألنب ــاء ،ف ــي
 26كان ــون األول 2020م ،أنه ــى أهال ــي
ناحي ــة عي ــن عي�س ــى فعالي ــات خيم ــة
اعتصامه ــم ال ــذي ب ــدأ ف ــي  18كان ــون
األول ،بالتأك ي ــد عل ــى الصم ــود
واملقاوم ــة ،والتندي ــد بالهجم ــات
التركي ــة ،حي ــث أمط ـ َـر املتظاه ــرون
الغاضب ــون القاع ــدة الروس ــية
ً
بالحج ــارة تعب ي ــرا ع ــن س ــخطهم م ــن
تواط ــؤا روس ــيا م ــع املحت ــل الترك ــي.
واختت ــم االعتص ــام ببي ــان لل ــرأي الع ــام،
ن ــدد صم ــت املجتم ــع الدول ــي عل ــى م ــا
تتع ـ ّـرض ل ــه ناحي ــة عي ــن عي�س ــى م ــن
هجم ــات تركي ــة.
وف ــي  29كان ــون األول ،خرج ــت

ُعقدة عني عيىس  ...تتمة

من خطوط التماس الت ي استقرت بعد
عملي ــة «نب ــع الس ــام» التركي ــة ،وع ـ ّـزز
ه ــذا املوق ــف حقيق ــة ع ــدم وج ــود ق ــوات
أمريكي ــة ف ــي عي ــن عي�س ــى ومحيطه ــا.
إال أن االهتم ــام الرو�س ــي املبال ــغ
ب ــه ف ــي املنطق ــة ،والخ ــوف م ــن أن تك ــون
عي ــن عي�س ــى بداي ــة لس ــقوط مناط ــق
عدي ــدة ب ي ــد ال ــروس بالتواط ــؤ م ــع
تركي ــا ،دف ــع الوالي ــات املتح ــدة إل ــى تغيير

تظاه ــرة ب ــاآلالف أم ــام القاع ــدة
الروس ــية ف ــي عي ــن عي�س ــى ،م ــن نس ــاء
كوبان ــي ومنب ــج والطبق ــة والرق ــة،
ً
ً
تندي ــدا بالهجم ــات التركي ــة ،وتأكي ــدا
عل ــى التضام ــن م ــع أهال ــي عي ــن عي�س ــى.
وف ي  30كانون األول ،خرج آالف من
أهال ــي بل ــدة الهيش ــة وريفه ــا الش ــرق ي-
مقاطعة كري سب ي ،ف ي تظاهرة منددة
بالهجم ــات التركي ــة عل ــى عي ــن عي�س ــى.
وف ــي  31كان ــون األول زار وف ـ ٌـد
م ــن ش ــيوخ ووجه ــاء عش ــائر الطبق ــة
وش ــخصيات م ــن اإلدارة الذاتي ــة بل ــدة
عي ــن عي�س ــى ومجل ــس ت ــل أبي ــض
العس ــكري ،حي ــث ألق ــى الش ــيخ عاي ــد
ً
اله ــادي بيان ــا ،ن ــدد في ــه الهجم ــات
التركي ــة وطال ــب املجتم ــع الدول ــي
ُّ
ّ
بالتدخ ــل لوق ــف
والض ام ــن الرو�س ــي
الهجم ــات الت ــي تط ــال األبري ــاء اآلمني ــن
ّ
ف ي مدنهم وقراهم .وسل م الوفد مذكرة
احتج ــاج عل ــى ع ــدم ال ت ــزام روس ــيا
بتعهداتها للجنة العالقات العسكرية
بقوات سوريا الديمقراطية لتسليمها
ّ
للض ام ــن الرو�س ــي.
كم ــا أن حزب ــا «الوح ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا
(يكيت ــي) ،الديمقراط ــي التقدم ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا» ،ف ــي تصري ـ ٍـح خ ــاص

بتاري ــخ 2020/12/21م ،ن ــددا واس ــتنكرا
األعم ــال العدواني ــة التوس ــعية ض ــد
أبناء الش ــعب الس ــوري ف ي منطقة عين
عي�س ــى ،ودع ــا كل م ــن أمري ــكا وروس ــيا
– طرف ــي االتف ــاق م ــع الدول ــة التركي ــة إل ى
«ممارس ــة الضغ ــط عل ــى تركي ــا لوق ــف
ه ــذه األعم ــال العس ــكرية العدواني ــة
الت ــي تتس ــبب ف ــي خل ــق أوض ــاع مأس ــاوية
للس ــكان للمدنيي ــن وأخطره ــا موج ــة
ن ــزوح جدي ــدة».
وأش ــار التصري ــح إل ــى أن «الجان ــب
الترك ــي الداع ــم األسا�س ــي للفصائ ــل
العسكرية ال يحترم اتفاقاته الثنائية
مع كال الطرفين  -الرو�س ي واألمريكي -
ال ــذي بموجبهم ــا م ــن املف ت ــرض أن يل ت ــزم
الجان ــب الترك ــي بوق ــف كل أش ــكال
التصعي ــد ض ــد ه ــذه املناط ــق اآلمن ــة».
أم ــا مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة،
فق ــد أوض ــح ف ــي بي ــان إل ــى ال ــرأي الع ــام،

موقفه ــا ،ال ــذي َّ
عب ــر عن ــه قائ ــد الق ــوات
األمريكي ــة ف ــي الش ــرق األوس ــط فران ــك
ماك ن ــزي بزيارت ــه للحس ــكة ،ولقائ ــه
قائ ــد ق ــوات «قس ــد» مظل ــوم عب ــدي»،
وه ــو تح ـ ُّـر ٌك حم ــل رس ــالة م ــن واش ــنطن
مفاده ــا إيق ــاف املحادث ــات م ــع روس ــيا
ألنه ــا تتع ــارض م ــع سياس ــة واش ــنطن
وطريق ــة تحركه ــا ف ــي املل ــف الس ــوري.
خالصة
تعك ــس التعقي ــدات الحاصل ــة

ح ــول عي ــن عي�س ــى ،وك ث ــرة الالعبي ــن
املنخرطي ــن ف ــي األزم ــة ،صعوب ــة املوق ــف
ال ــذي تواجه ــه ه ــذه األط ــراف ف ــي تقري ــر
مس ــتقبل مناط ــق ش ــرق الف ــرات ،وحت ــى
اآلن ل ــم يتمك ــن ٌّ
أي م ــن ه ــذه األط ــراف
املنخرطة ف ي الصراع من تغيير الوضع
الراه ــن ف ــي تل ــك املنطق ــة لصال ــح أي
منه ــا ،وه ــذا م ــا يجع ــل فك ــرة القي ــام ب ــأي
ً
عم ــل عس ــكري ضم ــن ه ــذه البيئ ــة أم ــرا
غاي ــة ف ــي الصعوب ــة أم ــام الجمي ــع.
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بتاري ــخ 2020/12/22م ،أن «الدول ــة
التركية ومرتزقتها كثفت من هجماتها
عل ــى املناط ــق اآلمن ــة ف ــي ناحي ــة عي ــن
عي�س ــى وت ــل تم ــر وزركان ،م ــا يث ي ــر
املخ ــاوف م ــن ع ــدوان عس ــكري ترك ــي
جدي ــد عل ــى املنطق ــة» .وأدان املجل ــس
ّ
الهج ــوم العدوان ــي ،وح ــذر «جمي ــع
الق ــوى العاملي ــة بم ــا فيه ــا روس ــيا
والوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة» م ــن
مغب ــة ه ــذا الع ــدوان ال ــذي «يب ــدد ِ-إ ْن
ُ
ت ـ ِـرك -جمي ــع اآلم ــال واملس ــاع ي الدولي ــة
الهادف ــة إلنه ــاء الح ــرب الس ــورية
ّ
والت وص ــل إل ــى ح ــل سيا�س ــي ف ــي الب ــاد
وف ــق ق ــرارات الش ــرعية الدولي ــة ف ــي
مقدمته ــا الق ــرار -»٢٢٥٤حس ــب البي ــان.
وأض ــاف البي ــان «إن الدول ــة التركي ــة
تثب ــت م ــرة أخ ــرى بأنه ــا دول ــة مارق ــة
ال تح ت ــرم املواثي ــق واملعاه ــدات الت ــي
تقطعه ــا عل ــى نفس ــها ،وتؤك ــد مج ـ ً
ـددا
بأنه ــا مس ــتمرة بتحقي ــق أحالمه ــا ف ــي
إع ــادة اإلمبراطوري ــة العثماني ــة م ــن
خ ــال احت ــال املناط ــق الس ــورية».
وال ت ــزال التهدي ــدات التركي ــة
مستمرة ،وتقع هجمات متقطعة عل ى
عي ــن عي�س ــى ،وتب ــذل روس ــيا قص ــارى
جهوده ــا لتس ــليم البل ــدة إل ــى النظ ــام
الس ــوري ،ف ــي وق ـ ٍـت البي ــت األبي ــض
مش ــغول فيه بنقل الس ــلطة إل ى اإلدارة
األمريكي ــة الجدي ــدة.

ولع ــل ه ــذا م ــا يرج ــح احتمالي ــة
بق ــاء األوض ــاع عل ــى م ــا ه ــي علي ــه إل ــى
حي ــن اتض ــاح ص ــورة سياس ــة اإلدارة
األمريكي ــة الجدي ــدة تج ــاه املنطق ــة،
دون إلغ ــاء إمكاني ــة القي ــام بمغام ــرة
م ــن قب ــل تركي ــا أو النظ ــام الس ــوري،
وخاص ــة ف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود سياس ــة
أمريكي ــة معلن ــة وصريح ــة بخص ــوص
عي ــن عي�س ــى.
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بجامعة آلبورغ الدانماركية ،أطروحة دكتوراه حول مبدأ حق تقرير المصير للشعوب للباحث محمد ضاهر
أنه ــى الباح ــث الك ــردي محم ــد
مصطف ــى ضاه ــر مناقش ــة أطروحت ــه
للدكت ــوراه ف ــي القان ــون الع ــام ،والت ــي
نال ــت درج ــة االمتي ــاز ،وذل ــك ب ـ أكاديمي ــة
آلب ــورغ للعل ــوم (Aalborg Academy
 )of Scienceالكائن ــة ف ــي اململك ــة
الدانماركي ــة ،بتاري ــخ  2020 /12 /22م،
املوس ــومة ب ـ «مب ــدأ ح ــق تقري ــر املص ي ــر
للش ــعوب ف ــي ظ ــل القان ــون الدول ــي
املعاص ــر ،دراس ــة مقارن ــة م ــع الش ــريعة
اإلس ــامية» ،وتكون ــت لجن ــة املناقش ــة
م ــن األس ــاتذة:
 -1الدكت ــور الس ــفير ع ب ــد هللا
ً
ً
األش ــعل رئيس ــا وعض ــوا
 -2الدكت ــور ط ــال الن ــداوي
ً
عض ــو ا
 -3الدكت ــور ف ــاح الفضل ــي
ً
عض ــو ا
 -4الدكت ــور عبدالحمي ــد محم ــد
ً
ع ب ــد الحمي ــد مش ــرفا
واس ــتهل الباح ــث  -ب ع ــد التحي ــة
والتقدي ــر للجن ــة املناقش ــة – حديث ــه
ً
ع ــن س ــبب اختي ــاره له ــذا املوض ــوع قائ ــا:
«ألن البح ــث عـ ــن ضـروريـ ــات الحي ــاة
ً
فضـ ــا عـ ــن حاجياته ــا ث ــم تحس ــيناتها،
فطرة رافقت وجود اإلنسان ،فالوجود
وحي ــازة م ــا ذكرن ــا ،ال يفترق ــان م ــا دام ــت
الحي ــاة مس ــتمرة» .وأض ــاف «ألنن ــي اب ــن
ً
شعب يزيد تعداده عن األربعين مليونا
ً
 كرديا  -قد كتب عليهم أن يحيوا عل ىأرضه ــم حي ــاة م ــن عاش ــوا كاألغ ــراب عل ى
أرض غيره ــم ،ف ــا س ــيادة عل ــى أرض وال
اس ــتقالل بق ــرار وهوي ــة وع ــادات ،ب ــل وال
حت ــى بلغته ــم ،ش ــأن م ــن ت ــراه عيونن ــا م ــن
ش ــعوب قريب ــة من ــا أو بعي ــدة عن ــا .كل
ذلك والدنيا تضج بتشريعات إقليمية

ودولي ــة ،كله ــا تن ــص عل ــى حق ــوق
اإلنسان وحفظ وصون كرامته وحفظ
حيات ــه ،وم ــن ه ــذه الحق ــوق ه ــو (ح ــق
الش ــعوب ف ــي تقري ــر مصيره ــا) ،ه ــذا ه ــو
الباع ــث الحثي ــث عل ــى التنقي ــب».
وأك ــد الباح ــث عل ــى أهمي ــة أه ــداف
أطروحت ــه الت ــي ذكره ــا ،منه ــا:
 دراس ــة مراح ــل تط ــور ح ــقً
تقري ــر املص ي ــر ،بداي ــة بالنظري ــات
ً
الديمقراطي ــة ،م ــرورا بالث ــورات الك ب ــرى
الت ي غيرت األنظمة السائدة حينذاك،
وانته ـ ًـاء بترس ــيخ ه ــذا الح ــق ف ــي املواثي ــق
الدولي ــة واإلقليمي ــة.
 التأكي ــد عل ــى ح ــق الش ــعوب ف ــيتقري ــر املص ي ــر بأش ــكاله املختلف ــة،
وإبع ــاد الش ــعوب الت ــي تناض ــل م ــن أج ــل
تقرير مصيرها من دائرة تهمة اإلرهاب.
أم ــا تقس ــيم ه ــذه األطروح ــة فق ــد
ح ــاول الباح ــث ع ــرض األف ــكار املتعلق ــة
بموض ــوع الرس ــالة بطريق ــة متناس ــقة
ومتوازن ــة ق ــدر اإلم ــكان ،تكف ــل تغطي ــة
جمي ــع جوانبه ــا ،وق ــد اقتض ــت طبيع ــة
الدراس ــة إل ــى س ــتة فص ــول يس ــبقها
فص ــل تمهي ــدي ،والت ــي تبل ــغ ف ــي مجمله ــا
 /570/صفح ــة؛ فف ــي الفص ــل الراب ــع
املعن ــون بـ»الش ــعوب الت ــي تكاف ــح ألج ــل

تقرير مصيرها ،دراسة لثالث حاالت»،
الش ــعب الفلس ــطين ي ف ي املبحث األول،
الش ــعب الك ــردي ف ــي املبح ــث الثان ــي،
الش ــعب الكتالون ــي ف ــي املبح ــث الثال ــث.
أما ما يتعلق بالشعب الكردي فقد
بل ــغ س ــعة ه ــذا املبح ــث  /43/صفح ــة،
يب ــدأ الباح ــث في ــه باالتفاقي ــات الت ــي
غ ي ــرت مج ــرى تاري ــخ الش ــعب الك ــردي،
بـ ً
ـدءا باتفاقي ــة «قص ــر ش ــيرين» الت ــي
تس ــم ى بالتركي ــة «زه ــاب» بتاري ــخ / 17
 1636 /5م ،والت ــي بموجبه ــا ت ــم تقس ــيم
كردس ــتان ألول م ــرة بي ــن العثمانيي ــن
ً
والصفويي ــن ،م ــرورا باتفاقي ــة س ــيفر
بتاري ــخ  1920 / 8 / 10م ،الت ــي منح ــت
الك ــرد ف ــي مادته ــا ال ــ /62/ح ــق إقام ــة
دولته ــم ،ولألس ــف ل ــم ت ـ َـر ه ــذه االتفاقي ــة
الن ــور إال وت ــم القض ــاء عل ــى الحل ــم
الك ــردي وذل ــك بموج ــب اتفاقي ــة ل ــوزان
الت ي اس ــتطاع األتراك انتزاعها وإبرامها
ف ــي  24تم ــوز 1923م برعاي ــة أوروبي ــة.
وكذل ــك يتح ــدث الباح ــث ع ــن
موط ــن الك ــرد «كردس ــتان» ولغته ــم ،ث ــم
ع ــن إم ــارات ودوي ــات كردي ــة ،كالت ــي ف ــي
عه ــد الدول ــة العباس ــية ،مث ــل اإلم ــارة
الراودي ــة ،واإلم ــارة الش ــدادية ،واإلم ــارة
املرواني ــة واإلم ــارة األيوبي ــة .وف ــي الع ه ــد
العثمان ــي والصف ــوي كإم ــارة بهدين ــان
وإم ــارة س ــوران وإم ــارة أردالن ،وب ع ــد
انهي ــار الدول ــة العثماني ــة كمملك ــة
كردس ــتان بقي ــادة محم ــود حفي ــد،
وجمهوري ــة مهاب ــاد ،وإقلي ــم كردس ــتان
ً
م ــرورا ب ــاإلدارة الذاتي ــة ع ن ــد الحدي ــث
ع ــن املش ــكلة الكردي ــة ف ــي أجزائه ــا
األربع ــة ،ويخت ــم الباح ــث ه ــذا املبح ــث
باملطل ــب الراب ــع بعن ــوان «الك ــرد وحل ــم
الدول ــة» ويتح ــدث في ــه ع ــن معوق ــات

تهنئة «زحمتكيشاني كردستان» في ذكرى تأسيسيه

زار وف ـ ٌـد م ــن ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
ض ــم «وي ــس مصطف ــى مس ــؤول منظم ــة
إقلي ــم كردس ــتان ،صال ــح ب ــوزان و
فره ــاد وي ــس عض ــوي قي ــادة املنظم ــة»،
ي ــوم األربع ــاء  16كان ــون األول 2020م،
مق ـ ّـر املكت ــب السيا�س ــي لح ــزب كادح ــي
كردس ــتان (زحمتكيش ــاني كردس ــتان)
ف ــي مدين ــة هول ي ــر ،بمناس ــبة الذك ــرى
الخامس ــة والثالثي ــن لتأسيس ــه .حي ــث

كان ف ــي اس ــتقبال الوف ــد بيك ــس ق ــادر املكتس ــبات
عض ــو املكت ــب السيا�س ــي ومس ــؤول
العالق ــات ف ــي الح ــزب الكردس ــتاني
وأعض ـ ٌـاء ف ــي املكت ــب السيا�س ــي.
ب ــارك الوف ــد زحمتكيش ــاني
كردس ــتان وهن ــأه ف ــي ذك ــرى تأسيس ــه،
ً
متمني ــا ل ــه االس ــتمرار ف ــي النض ــال
والعم ــل ،كم ــا ت ــداول الحدي ــث بي ــن
الجانبي ــن التهدي ــدات الفعلي ــة

الكردس ــتانية.

ح ــق تقري ــر املص ي ــر للك ــرد ،منه ــا العائ ــق
الدول ي كمبدأ قدسية الحدود املوروثة
أو الحالي ــة ،وكذل ــك العائ ــق اإلقليم ــي،
ً
وأخ ي ــرا العائ ــق الداخل ــي أي املحل ــي.
والجدي ــر بالذك ــر أه ــدى الباح ــث
أطروحت ــه إل ــى القافل ــة الطاه ــرة الت ــي
ضم ــت أرواح أك ث ــر م ــن  /300/ش ــهيد م ــن
الذي ــن انتقل ــوا إل ــى بارئه ــم ف ــي كوبان ــي
صبيح ــة  2015/6/25م« ،ش ــهداء
مج ــزرة ليل ــة الغ ــدر» ،إذ كان بصحب ــة
ً
ه ــذه القافل ــة وال ــدة الباح ــث وكال م ــن
ش ــقيقيه مصطف ــى ومحم ــود ،وتمن ــى
أن يك ـ ّ ِـرم هللا ه ــذه القافل ــة الطاه ــرة
بالش ــهادة والجن ــان ،الس ــيما أنه ــم
الج ــرح ال ــذي ال يندم ــل .وكذل ــك أه ــدى
أطروحت ــه إل ــى املدافعي ــن ع ــن كرام ــة
اإلنس ــان وحقوق ــه ف ــي مش ــارق األرض
ومغاربه ــا ،ألن اإلنس ــان ه ــو غاي ــة هللا ف ــي
األرض.
الدكت ــور محم ــد ضاه ــر م ــن موالي ــد
قري ــة تلصوف ــي -كوبان ــي ع ــام 1978م،
التح ــق بكلي ــة الش ــريعة والقان ــون ف ــي
جامع ــة األزه ــر الش ــريف بالقاه ــرة،
وذل ــك بع ــد أن انه ــى دراس ــته ف ــي الثانوي ــة
الش ــريعة بمدينت ــه كوبان ــي ،وحص ــل
عل ــى درج ــة الليس ــانس ف ــي الش ــريعة
والقان ــون ع ــام 2002م ،وف ــي ع ــام 2004م
التح ــق بمع ه ــد البح ــوث والدراس ــات
العربية التابع لجامعة الدول العربية
بالقاه ــرة -قس ــم الدراس ــات العلي ــا
ً
ونج ــح في ــه بتقدي ــر ج ي ــد ج ــدا ،بع ــد
ً
ذل ــك ع ــاد إل ــى كوبان ــي وعم ــل موجه ــا ف ــي
ً
الثانوية الش ــرعية بكوباني ومدرس ــا ف ي
مدارس ــها ،م ت ــزوج ول ــه ثالث ــة م ــن األبن ــاء.
/ت ــم النش ــر بعل ــم الباح ــث واس ــتقاء
املعلوم ــات من ــه.

فكر ورأي
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جذور التحالفات والعالقات الكوردية العربية
د .آزاد أحمد علي*

لي ــس م ــن ب ــاب املجامل ــة ،إن ت ــم
التأك ي ــد عل ــى أن العالق ــات العربي ــة
 الكوردي ــة قديم ــة ومم ي ــزة ،وأن ه ــذهالعالق ــات امللتبس ــة ذات الطاب ــع
ً
التناف�س ــي حين ــا ،والتضامن ــي اإليجاب ــي
ف ــي أغل ــب الح ــاالت ،س ـ ً
ـواء م ــن ناحي ــة
العالق ــات االجتماعي ــة والتع ــاون
االقتص ــادي ،أو عل ــى مس ــتوى
التحالف ــات التاريخي ــة.
ال ش ــك أن املجتمع ــات العربي ــة
والكوردي ــة ق ــد م ـ ّـرت ف ــي املنطق ــة
بمنعطف ــات سياس ــية ح ــادة ،كان ــت م ــن
أه ــم ه ــذه املنعطف ــات خ ــروج الس ــلطة
م ــن ي ـ ّـد الع ــرب املس ــلمين الفاتحي ــن،
ً
ب ــدءا بمط ل ــع األلفي ــة الثاني ــة للمي ــاد،
حي ــث طوي ــت صفح ــة مرحل ــة االزده ــار
والحك ــم العرب ــي ف ــي الق ــرون الهجري ــة
األربع ــة األول ــى ،بع ــد س ــيطرة العناص ــر
اآلس ــيوية التركي ــة وكذل ــك الفارس ــية
عل ــى مقالي ــد الس ــلطة ف ــي بغ ــداد .وه ــذا
ّ
ً
الح ــدث التاريخ ــي ش ــك ل بداي ــة ملرحل ـ ٍـة
جدي ــدة وعصيب ــة م ــن تاري ــخ املش ــرق
والعاملي ــن اإلس ــامي والعرب ــي ،لدرج ــة
أن امل ــؤرخ العرب ــي حس ــين مؤن ــس
ً
جعله ــا مفتاح ــا عل ــى تفس ــير تاري ــخ
املنطق ــة ،ف ق ــد أ ك ــد عل ــى أن ع ــدد كب ي ــر
م ــن القبائ ــل العربي ــة تعرض ــوا إل ــى األذى
عل ــى ي ـ ّـد الح ــكام ال ت ــرك ،لدرج ــة أنه ــم
انس ــحبوا إل ــى البادي ــة وع ــادت بع ــض
القبائ ــل العربي ــة إل ــى موطنه ــا األصل ــي
ف ــي ش ــبه الجزي ــرة العربي ــة.
لي ــس هنال ــك م ــن ش ــك أن العنص ــر
ّ
ُ
العربي استبعد من الحكم بعد تسل ط
العناص ــر اآلس ــيوية التركي ــة واملغولي ــة
والفارس ــية ،وم ــا حك ــم األيوبيي ــن ملعظ ــم
ّ
البالد العربية إال أحد أوجه ونتائج هذا
الضعف ،كما أن حكم املماليك ملعظم
البالد العربية ،عل ى الرغم من غربتهم
ومحدودية عددهم ،كان أحد نتائج هذا

االس ــتبعاد ،وبالتال ي الضعف ف ي البناء
السيا�س ــي واملجتمع ــي العرب ــي .حت ــى
ج ــاء الح ــكام العثماني ــون ،فاس ــتكملت
دورة اس ــتبعاد الع ــرب ع ــن الحك ــم ف ــي
بغداد ودمشق ،ولم َي ُع د هنالك أي دور
سيا�س ــي للمجتمع ــات العربي ــة ،س ـ ً
ـواء
ف ــي قي ــادة العال ــم اإلس ــامي أو حت ــى إدارة

مجتمعاته ــا املحلي ــة.
وانتظ ــرت الطالئ ــع العربي ــة
الفرص ــة ف ــي الع ــودة للحك ــم والنهض ــة
م ــن جدي ــد ،لذل ــك انتظ ــرت والدة ق ــوة
سياس ــية ملؤازرته ــا ومواجه ــة الظل ــم
الترك ــي – العثمان ــي ،حت ــى ب ــرزت ق ــوة
الك ــورد الديمغرافي ــة والسياس ــية ف ــي
ً
وج ــه العثمانيي ــن ،ب ــدءا بمطل ــع الق ــرن
التاس ــع عش ـر .وف ــي ه ــذا املس ــار يمك ــن
رص ــد بداي ــات التحال ــف والتنس ــيق
السيا�س ي املعاصر بين العرب والكورد
من ــذ االنتفاض ــات الكوردي ــة األول ــى ف ــي
وج ــه الس ــلطة العثماني ــة .فق ــد ّبي ن ــت
الدراس ــات املتع ــددة أن قبيل ــة ط ــي
العربي ــة ق ــد ش ــاركت بفرس ــان ضم ــن

جي ــش األم ي ــر محم ــد الروان ــدوزي
حوال ــي ع ــام 1830م ،وكان ــت ثم ــة خيم ــة
خاص ــة به ــؤالء الفرس ــان يزوره ــا األم ي ــر
محم ــد لالطمئن ــان عليه ــم (بحس ــب
البروفيس ــور جم ــال ن ــه ب ــه ز) .وعل ــى
الرغ ــم م ــن أن مرك ــز ه ــذه االنتفاض ــة
وبالتال ــي اإلم ــارة كان ــت تق ــع ف ــي منطق ــة

جبلي ــة بعي ــدة ع ــن املناط ــق العربي ــة،
أي ف ــي مدين ــة روان ــدز ضم ــن منطق ــة
س ــوران ف ــي املثل ــث الح ــدودي االيران ــي
ً
الترك ــي ،والواقع ــة حالي ــا داخ ــل إدارة
إقلي ــم كوردس ــتان الع ــراق ،وم ــع ذل ــك
فق ــد ش ــاركت مجموع ــات م ــن الفرس ــان
الع ــرب ف ــي ه ــذه االنتفاض ــة ض ــد
الس ــلطة العثماني ــة وأقام ــوا لف ت ــرة
طويل ــة ف ــي خيامه ــم إل ــى ج ــوار الفرس ــان
الك ــورد.
كم ــا أن االنتفاض ــات الكوردي ــة
الت ــي تصاع ــدت ض ــد الحك ــم العثمان ــي
منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر بقي ــادة
ً
بدرخ ــان ب ــك البوتان ــي نال ــت دعم ــا
ً
م ــن القبائ ــل العربي ــة ،خاص ــة ش ــمر

والعبي ــد .حت ــى أن بع ــض الوثائ ــق
ُ
العثماني ــة ت ذك ــر ب ــأن حاك ــم بوت ــان
األمير بدرخان هو الذي طلب من شمر
ً
ال ن ــزوح ش ــماال والتمرك ــز عل ــى مس ــافة
مس ــير ي ــوم واح ــد م ــن مدين ــة جزي ــرة اب ــن
عم ــر مرك ــز اإلم ــارة ،للقي ــام بالتنس ــيق
العس ــكري م ــع قوات ــه وتقدي ــم اإلس ــناد
له ــم حي ــن الل ــزوم .لذل ــك اس ــتقرت
أقس ــام وبط ــون م ــن ش ــمر ف ــي ش ــمال
غ ــرب س ــنجار جن ــوب منطق ــة رمي ــان،
وتع ه ــد الش ــيخ ف ــارس الجرب ــا لبدرخ ــان
بتقدي ــم أل ــف مقات ــل كمش ــاركة عربي ــة
ف ــي دع ــم انتفاضت ــه الكوردي ــة الك ب ــرى
ض ــد الحك ــم العثمانيي ــن ،واس ــتمر ه ــذا
التع ــاون والعالق ــات التحالفي ــة حت ــى
أواخ ــر الق ــرن التاس ــع عش ــر ،وترجم ــت
م ــن جدي ــد م ــع انتفاض ــة الش ــيخ عبي ــد
هللا النه ــري ف ــي ش ــمذينان ،وأح ــد نتائ ــج
ُ
ه ــذا التع ــاون ت رج ــم ف ــي أن عبي ــد هللا
عندم ــا ُه ــزم أم ــام العثمانيي ــن لج ــأ إل ــى
الجزي ــرة العربي ــة ،وعل ــى األرج ــح إل ــى
مدين ــة مك ــة املكرم ــة ،حي ــث توف ــي ودف ــن
فيه ــا.
ً
م ــرورا بالتع ــاون السيا�س ــي
والعس ــكري الواس ــع مط ل ــع الق ــرن
العش ــرين ،وأثن ــاء الح ــرب العاملي ــة
ً
األول ــى ،وص ــوال إل ــى مرحل ــة جم ــال
عب ــد الناص ــر ال ــذي وق ــف بق ــوة إل ــى
جان ــب الحق ــوق الكوردي ــة السياس ــية
املش ــروعة ،وبه ــذا املوق ــف أس ــس
لتحال ــف عرب ــي  -ك ــوردي متي ــن ّ
وفع ــال
ف ــي وج ــه تركي ــا وإي ــران ،ول ــو ل ــم ي ــدم
ً
طو ي ــا .
يمك ــن االس ــتمرار ف ــي س ــرد ه ــذه
األح ــداث والتوق ــف ع ن ــد العدي ــد م ــن
املحط ــات ،لك ــن م ــا ه ــو مؤك ــد أن ه ــذه
العالق ــات التحالفي ــة كان ــت نتيج ــة
لحس ــن العالق ــة التاريخي ــة وفق ــه
الج ــوار اإليجاب ــي الراس ــخ بي ــن الش ــعبين
م ــن جه ــة ،وكمطل ــب عمل ــي للتحال ــف
ً
ف ي وجه األخطار املش ــتركة ،وس ــعيا وراء
مطل ــب اس ــتعادة الس ــيادة والس ــلطة
املس ــلوبة م ــن الع ــرب والك ــورد م ــن جه ـ ٍـة
أخ ــرى.
ف ــي ه ــذه األي ــام وب ع ــد م ــرور حوال ــي
12
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ُ
اعت قل ــت -مطل ــع األس ــبوع الج ــاري-
ليل ــى غوفي ــن النائب ــة الس ــابقة
ع ــن ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي
الك ــردي ورئيس ــة «مؤتم ــر املجتم ــع
الديمقراط ــي» الك ــردي ف ــي تركي ــا.
وق ــد حكم ــت املحكم ــة عليه ــا
ً
بالس ــجن  22عام ــا و  3أش ــهر بموج ــب
 19تهم ــة .وم ــع منت ص ــف اللي ــل كان ــت
الش ــرطة تقتاده ــا م ــن م ن ــزل زميلته ــا
س ــمرا غوزي ــل النائب ــة الكردي ــة ع ــن
ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي ف ــي دي ــار
بكر وتقتادها إل ى املستش ــفى للمعاينة
الطبي ــة قب ــل أن ترم ــي به ــا ف ــي س ــجن ديار
بك ــر.
وق ــد تحدث ــت غوفي ــن أثناء اعتقالها
قائل ــة« :لس ــت هارب ــة ول ــن أذه ــب إل ــى أي
م ــكان ،وس ــأواصل العم ــل ف ــي السياس ــة
ف ــي ه ــذا البل ــد س ــواء م ــن داخ ــل الس ــجن
أو م ــن خارج ــه» مؤك ــدة عل ــى موقفه ــا
الثاب ــت ف ــي مع ــاداة الفاش ــية.
التهامه ــا
غوفي ــن
اعتقل ــت
بالعضوية ف ي تنظيم إرهابي مسلح (أي
ح ــزب العم ــال الكردس ــتاني) والدعاي ــة
ل ــه وملعارضته ــا عملي ــة الجي ــش الترك ــي

جذور التحالفات  ...تتمة

العالق ــات التحالفي ــة العربي ــة
الكوردية املعاصرة ،تعود أجواء القرن
الح ــادي عش ــر املي ــادي م ــن جدي ــد ،وإن
بصيغ ــة أخ ــرى .فف ــي ه ــذه األوق ــات
العصيب ــة ،تتفاق ــم مس ــاع ي التس ــلط
والتمدد التركي واإليراني ،ويتم السع ي
لتثبي ــت الهيمن ــة التركي ــة والفارس ــية
م ــن جدي ــد عل ــى العاملي ــن العرب ــي
واإلس ــامي ،لذل ــك يب ــدو اس ــتعادة
ً
التحال ــف العرب ــي ـ الك ــوردي مطلب ــا
ً
ً
ً
سياس ــيا واس ــتراتيجيا ملح ــا ،فتجدي ــد
ه ــذا التع ــاون والتحال ــف ل ــم يع ــد قيم ــة
تضامني ــة أخالقي ــة فحس ــب ،وإنم ــا

فكر ورأي

ف ــي عفري ــن قب ــل س ــنتين .وف ــي الراب ــع م ــن
يونيو(حزيران) املا�ض ي أسقط الب رملان
الترك ــي عضوي ــة غوفي ــن في ــه.
ال يب ــدو أن الحمل ــة عل ــى الوج ــود
الك ــردي ف ــي تركي ــا س ــتتوقف ف ــي
املس ــتقبل املنظ ــور .فه ــذه الحمل ــة
ب ــدأت بع ــد ظه ــور نتائ ــج انتخاب ــات
الس ــابع م ــن يونيو(حزي ــران) 2015
والت ــي أدخل ــت إل ــى الب رمل ــان للم ــرة األول ــى
األك ــراد املنتمي ــن لخ ــط عب ــد هللا أوج ــان
كح ــزب مس ــتقل تح ــت اس ــم «ح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي» ون ــال  13.2ف ــي
ً
ً
املئ ــة وثماني ــن نائب ــا .وكان ذل ــك س ــببا
ف ــي أن يخس ــر ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة
االنتخاب ــات ويفق ــد للم ــرة األول ــى من ــذ
الع ــام  2002الغالبي ــة املطلق ــة.
ومن ــذ ذل ــك التاري ــخ انفتح ــت أب ــواب
جهن ــم أم ــام الح ــزب الك ــردي وتع ــرض
ملضايق ــات كث ي ــرة .وكان أن أع ــاد الرئي ــس
التركي رجب طيب أردوغان االنتخابات
بع ــد خمس ــة أش ــهر ليربحه ــا ،لكن ــه
ل ــم ينج ــح ف ــي من ــع ح ــزب الش ــعوب
الديمقراط ــي الك ــردي م ــن تخط ــي عتب ــة
العش ــرة ف ــي املئ ــة الضروري ــة حينه ــا
لدخ ــول الب رمل ــان؛ إذ ن ــال الح ــزب  10.8ف ــي
املئ ــة و 59نائب ــا .وك ــرر الح ــزب نجاح ــه
ف ــي االنتخاب ــات املبك ــرة ع ــام  2018حي ــث
ً
ن ــال  11.7و 67نائب ــا .كذل ــك اس ــتطاع
الح ــزب أن يس ــيطر عل ــى معظ ــم
البلدي ــات الك ب ــرى ف ــي املناط ــق الكردي ــة
ف ــي االنتخاب ــات البلدي ــة ع ــام .2019

لك ــن الخط ــر الك ــردي الداه ــم عل ــى
موق ــع ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة دف ــع
ً
األخ ي ــر لينس ــج تحالف ــا باس ــم «تحال ــف
الجمه ــور» م ــع الح ــزب األك ث ــر عنصري ــة
وش ــوفينية ف ــي التاري ــخ الترك ــي الحدي ــث
وه ــو ح ــزب الحرك ــة القومي ــة بزعام ــة
دولت باهتشل ي .وبفضل هذا التحالف
تمك ــن الحزب ــان م ــن ضم ــان الغالبي ــة
املطلقة ف ي الب رملان ومن إنجاح أردوغان
ف ــي االنتخاب ــات الرئاس ــية املهم ــة ع ــام
 2018بنس ــبة  52ف ــي املئ ــة.
ويمك ــن الق ــول إن الع ــداء لألك ــراد
كان الداف ــع األول لك ــي ي م ــد ح ــزب
العدال ــة والتنمي ــة ي ــده إل ــى باهتش ــل ي
بعد العام  2015عندما أفشل باهتشل ي
جهود املعارضة لإلطاحة بسلطة رجب
طي ــب إردوغ ــان ،وكان باس ــتطاعتها ذل ــك
ل ــو ل ــم يرف ــض باهتش ــل ي أي ــة صيغ ــة م ــن
صي ــغ الحكوم ــات الت ــي تحظ ــى بدع ــم
ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي الك ــردي
س ــواء م ــن داخ ــل الحكوم ــة أو م ــن
خارجه ــا.
وق ــد اتخ ــذ أردوغ ــان محاول ــة
االنق ــاب العس ــكرية ع ــام  2016ذريع ــة
لتصفي ــة خصم ــه فت ــح هللا غولي ــن.
ورغ ــم أن الح ــزب الك ــردي ل ــم يش ــارك
ف ــي االنق ــاب ول ــم يدعم ــه ،ب ــل كان م ــن
أش ــد منتقدي ــه ،ف ــإن أردوغ ــان وجده ــا
فرص ــة ذهبي ــة إلع ــان م ــا يش ــبه األح ــكام
العرفي ــة وإص ــدار املراس ــيم ذات ق ــوة
القان ــون ( )KHKوالت ــي طال ــت األك ــراد

أك ث ــر مم ــا طال ــت جماع ــة غولي ــن.
ومنذ ذلك الوقت لم يعد من معن ى
النتخابات نيابية أو بلدية .فمن فاز من
األكراد من حزب الشعوب الديمقراطي
ف ي انتخابات نيابية توجه له تهمة دعم
تنظي ــم «إرهاب ــي» والدعاي ــة ل ــه .ف ـ ُـزج
بالعش ــرات م ــن الن ــواب ف ــي الس ــجن بع ــد
إس ــقاط العضوي ــة النيابي ــة عنه ــم وم ــن
ً
بينهم رئيسه السابق القابع حاليا منذ
أرب ــع س ــنوات ف ــي الس ــجن ص ــاح الدي ــن
ديميرط ــاش.
ّ
ُ
أم ــا ف ــي البلدي ــات فق ــد ع دل القانون
م ــن أج ــل ج ــواز إقال ــة رئي ــس البلدي ــة
املنتخ ــب وتعيي ــن آخ ــر مكان ــه م ــن قب ــل
وزير الداخلية يكون عادة إما املحافظ
أو القائمق ــام بحس ــب ك ب ــر البلدي ــة.
ُ
وبه ــذا القان ــون االحتيال ــي أقي ــل معظ ــم
رؤس ــاء البلدي ــات الكردي ــة املهم ــة
بته ــم دع ــم اإلره ــاب ليتول ــى املناص ــب
ً
ب ــدال منه ــم موظف ــون تابع ــون لح ــزب
العدال ــة والتنمي ــة .فم ــن ل ــم يس ــقط ف ــي
االنتخابات تسقطه يد الحكومة ،وكأن
ال انتخاب ــات نيابي ــة ج ــرت وال انتخاب ــات
بلدي ــة حصل ــت .وب ع ــد ذل ــك يتحدث ــون
عن الديمقراطية ف ي تركيا .وهذا مجرد
غي ــض م ــن في ــض املمارس ــات القمعي ــة
للس ــلطة الحاكم ــة ض ــد املعارض ــة وف ــي
رأس ــها املعارض ــة الكردي ــة منه ــا ،وليل ــى
غوفي ــن ل ــن تك ــون األخ ي ــرة.
* صحيف ــة الخلي ــج 26 -ديس ــمبر
2020م.

حاج ــة ومصلح ــة سياس ــية مش ــتركة.
ه ــذه املقدم ــة لي ــس للتذك ي ــر فحس ــب،
ً
ً
ً
وإنم ــا يظ ــل جه ــدا مس ــتداما ومتواضع ــا
ّ
من ــا ف ــي دع ــم وتنش ــيط الح ــوار الك ــوردي
– العربي .فما سنقوم به من نشر آراء
ُ
ودراس ــات ت س ــاهم ف ــي تس ــليط الض ــوء
عل ــى ه ــذا الحق ــل املعرف ــي والسيا�س ــي
العمل ــي ،ه ــذا الحق ــل املن�س ــي ب ــل
ً
ُ
امل غي ــب قس ــرا ،ألن ه ــذا الحق ــل مه ــم
ّ
ملس ــتقبل الش ــعبين ولي ــس للح ــك ام
واملس ـ ّ
ـتبد ين.
لق ــد ش ــارك العدي ــد م ــن املثقفي ــن
الع ــرب والك ــورد ف ــي إنع ــاش ه ــذا املس ــار
ف ــي مراح ــل متعاقب ــة ،وتنبه ــوا ألهميت ــه؛

أملن ــا يتج ــدد بأن ــه سيش ــارك ف ــي حق ــل
ً
الح ــوار العرب ــي الك ــوردي الحق ــا نخب ــة
م ــن املفكري ــن والباحثي ــن الع ــرب
والك ــورد.
مهم ــا كان ــت اإلش ــكاالت فه ــذه
الجه ــود القديم ــة -الجدي ــدة تن ــدرج
ضم ــن عملي ــة إحي ــاء التضام ــن العرب ــي
الك ــوردي ،وه ــي دع ــوة مس ــتمرة،
ّ
ّ
ً
آملي ــن أن نتعل ــم ونتس ــل ح جميع ــا
قب ــل أي خط ــوة الحق ــة ،بأخالقي ــات
الح ــوار ونتش ــبع بثقاف ــة االخت ــاف
وقب ــول ال ــرأي اآلخ ــر ،ناش ــرين املعرف ــة
ّ
الحق ــة والحقائ ــق العلمي ــة ،وبالتال ــي
مس ــاهمين ف ــي مس ــار التنوي ـر.

ً
ف ــي ه ــذا الس ــياق وتكريم ــا
للمعرف ــة العلمي ــة ،نحتف ــي ف ــي فاتح ــة
مل ــف ه ــذا الع ــدد م ــن مجل ــة الح ــوار
بالسوس ــيولوج ي العرب ــي اللبنان ــي
القدي ــر الدكت ــور أدي ــب مع ـ ّـوض ،ال ــذي
ُي ع ــد بح ــق أول م ــن دف ــع بمس ــيرة الح ــوار
العربي – الكوردي نحو التحرك ،ودعا
ً
إليه ــا بوض ــوح ،فض ــا ع ــن أن ــه تط ـ َّـوع
لنش ــر دراس ــات وكت ــب علمي ــة رصين ــة
أسس ــت ملعرف ــة دقيق ــة بحقيق ــة وج ــود
ش ــعب عري ــق وقدي ــم ف ــي الج ــوار العرب ــي
القري ــب.
* رئي ــس التحري ــر -افتتاحي ــة
الع ــدد  -76مجل ــة الح ــوار -ع ــام 2020م
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إبادة األقليات الدينية يف عفرين ...وقبح التربير باسم احلل
أحمد قطمة

ص ــادف خ ــال األي ــام القليل ــة
املنصرم ــة حادث ــة اختط ــاف مجموع ــة
ُ
م ــن الش ــبان الك ــرد األيزيديي ــن ف ــي قري ــة
باصوف ــان ،الت ــي تعتب ــر واح ــدة م ــن قراب ــة
 22قري ــة ف ــي عفري ــن (م ــن مجم ــوع 360
قري ــة) ،تحت ــوي عل ــى أتب ــاع تل ــك الديان ــة
ُ
الك ردي ــة القديم ــة إن بش ــكل كام ــل أو
ُم ناصف ــة م ــع أقرانه ــم م ــن باق ــي الديان ــات،
وه ــي حادث ــة ال تب ــدو غريب ــة وال جدي ــدة،
ب ــل أن توق ــف مث ــل تل ــك العملي ــات
س ــيكون مبع ــث تس ــاؤل ،لك ــون االحت ــال
ال يحم ــل ف ــي أجندات ــه إال تهجي ــر س ــكان
ً
ُ
عفري ــن األصليي ــن الك ــرد قس ــرا وإبادته ــم،
ً
أي ــا كان ــت انتماءاته ــم الديني ــة ،رغ ــم أن
األيزيديي ــن والعلويي ــن ف ــي عفرين ،عليهم
ً
غض ــب مضاع ــف ،فه ــم ك ــرد أوال ،وكف ــار
ً
ثاني ــا ،ف ــي تص ــور املليش ــيات اإلخواني ــة
الس ــورية الت ــي تس ــمي نفس ــها بـ»الجي ــش
ً
الوطن ــي الس ــوري» ،علم ــا أن التس ــمية
ً
ُم عاكس ــة تمام ــا لواق ــع تل ــك املليش ــيات،
الت ــي أضح ــت املعلوم ــة ع ــن كونه ــا ثل ــة م ــن
املرتزق ــة والعم ــاء املس ــتأجرين للقت ــل،
إن ف ــي س ــوريا أو ف ــي ليبي ــا وأرميني ــا،
ً
وربم ــا غ ــدا ف ــي كش ــمير واليون ــان وقب ــرص
ً
وغيرها ،ليس ــت إال حقيقة جلية راس ــخة
وال تحت ــاج النق ــاش فيه ــا ،يدركه ــا حت ــى
ً
أش ــد املتش ــدقين بالتنظي ــر مل ــا س ــمي يوم ــا

اضطهاد اإليزديني

عفرين تحت االحتالل ()56

تع ــرض اإليزدي ــون ف ــي منطقة عفرين
ملظال ــم تاريخي ــة ،فتقلص ــت أعداده ــم
بدخ ــول الكثيري ــن منه ــم إل ــى الدي ــن
ً
اإلس ــامي وبس ــبب الهج ــرة أيض ــا ،حي ــث
ُ
ق ــدر عدده ــم بداي ــة العق ــد الحال ــي م ــا
ُي ق ــارب  /25/أل ــف نس ــمة ،وه ــم يقطن ــون
ف ي أكثر من  /20/قرية وف ي مدينة عفرين
ً
أيضا؛ وقد مارسوا طقوسهم وشعائرهم
الديني ــة بحري ــة وكان له ــم مؤسس ــات
َم دني ــة خ ــال س ــبع س ــنوات خل ــت ف ــي ظ ــل
«اإلدارة الذاتي ــة»؛ إل ــى أن ت ــم احت ــال

بـ»ث ــورة»( ،إال م ــا أعم ــى الحق ــد والنف ــاق
عل ــى بصيرته ــم ،وه ــم ك ث ــر ف ــي صف ــوف
املعارض ــة الس ــورية) ،فمتزعم ــو تل ــك
املليش ــيات ال يخجل ــون م ــن عمالته ــم
ألنق ــرة ،ويصرح ــون عالني ــة أنه ــم مرتزق ــة
وجاه ــزون للقت ــال حي ــث أم ــر س ــلطانهم
العثمان ــي ،أينم ــا أراد.
وبالع ــودة إل ــى عفري ــن ،وف ــي زخ ــم
املح ــاوالت البائس ــة الت ــي يبديه ــا أهال ــي
عفري ــن ،ومثقفوه ــا ونخبه ــا ،ف ــي محاول ــة
تعري ــة االحت ــال ،وتبي ــان حقيقت ــه
للعال ــم أجم ــعُ ،س ــمعت أص ــوات تتح ــدث
بلغ ــة تب ــدو منطقي ــة ف ــي ظهره ــا ،لك ــن
خبيث ــة ف ــي مضمونه ــا ،م ــن حي ــث تالعبه ــا
باملف ــردات ،وجهده ــا املس ــتتر باس ــم
الدف ــاع ع ــن أبن ــاء الديان ــة األيزيدي ــة
لتبيي ــض ص ــورة املحت ــل الترك ــي ،وإظه ــاره
وكأن ــه يس ــع ى جه ــده إلص ــاح األوض ــاع
ُ
ف ــي عفري ــن ،بجان ــب اإلحي ــاء امل بط ــن ب ــإن
املليش ــيات اإلخواني ــة يمك ــن التعاط ــي
معه ــا ،وأن ــه باملق ــدور التوص ــل إل ــى حل ــول
معه ــا ،إلبق ــاء م ــن بق ــي ف ــي عفري ــن عل ــى
أرض ــه ،م ــن خ ــال العالق ــات الت ــي تجم ــع
ُ
بع ــض األط ــراف الك ردي ــة ومنه ــا أيزيدي ــة
م ــع االئت ــاف اإلخوان ــي.
ً
تل ــك املح ــاوالت ه ــي حكم ــا ال تخ ــدم
ُ
الك ــرد ف ــي عفري ــن ،وضمنه ــم األيزيدي ــون
والعلوي ــون وغيره ــم ،ول ــن تجل ــب ألي
عفرين ــي أي خي ــر ،ب ــل أن ج ـ ّـل م ــا ق ــد
تحقق ــه ،ه ــو رف ــع املظلم ــة ع ــن أش ــخاص
بعينه ــم ،م ــن خ ــال التواص ــل م ــع األط ــراف
املنضوي ــة ضم ــن االئت ــاف اإلخوان ــي،
وبالتال ــي ه ــي ش ــرعنة لالئت ــاف ووج ــوده
ف ــي عفري ــن ،ومحاول ــة لتبيي ــض صورت ــه

القاتم ــة الس ــوداء ،الت ــي ل ــن يغس ــل
عاره ــا إال حرقه ــا م ــن أساس ــها ،فبع ــض
األوس ــاخ اآلس ــنة ال تتطه ــر بامل ــاء ،ب ــل
ال تنف ــع إال الن ــار ّ
لكي ه ــا ،بجان ــب من ــح
األش ــخاص املتبوأي ــن لدف ــة القي ــادة
ف ــي تل ــك التنظيم ــات بع ــض «الس ــطوة
املؤقت ــة» م ــن قب ــل أنق ــرة ،والتباه ــي به ــا
أم ــام أهال ــي عفري ــن املس ــتعطفين تح ــت
ني ــر االحت ــال ،رغ ــم أن ــه لي ــس بمقدوره ــم
أن يقولوا «ال» ،ال لالئتالف اإلخواني ،وال
ألنق ــرة ،فالطرف ــان ل ــن ينف ــع معهم ــا إال
التزل ــف ،لالس ــتحواذ عل ــى ر�ض ــى «نص ــر
الحري ــري»ُ ،دمي ــة اإلخ ــوان الت ــي تحركه ــا
أنق ــرة كيفم ــا تش ــاء.
ّ
رد ه ــؤالء املنضوي ــن ضم ــن االئت ــاف،
يك ــون ع ــادة م ــن خ ــال االدع ــاء بأنه ــم
يفعل ــون م ــا يس ــتطيعون بغي ــة مس ــاعدة
ُ
األهال ــي الك ــرد ف ــي عفري ــن ،وه ــي ذريع ــة
رغ ــم أنه ــا ق ــد تب ــدو منطقي ــة ،لكنه ــا ف ــي
ً
ً
حقيق ــة األم ــر ،لي ــس إال س ــعيا حمي ــدا
تش ــكرهم علي ــه أنق ــرة ،وق ــول ح ــق ُي ــراد ب ــه
باط ــل ،وضح ــك عل ــى عق ــول البس ــطاء،
ً
مم ــن ال ينتبه ــون جي ــدا مل ــا يج ــري تمري ــره
م ــن بي ــن الس ــطور ،م ــن خ ــال وص ــف
االحت ــال بأن ــه «اجتي ــاح» ،أو ع ب ــر إقح ــام
النظ ــام الس ــوري ف ــي معت ــرك كل بي ــان
تص ــدره تل ــك الجه ــات ،ف ــي إط ــار مس ــاعيها
للحص ــول عل ــى ش ــهادة «الثوري ــة» م ــن
االئت ــاف اإلخوان ــي ،ال ــذي ال يش ــرف أي
عاق ــل أو ذي كرام ــة أن يس ــتحصل أي
شهادة منه ،حت ى ولو كانت شهادة قيادة
س ــيارة.
س ــيكون بمق ــدور األط ــراف املوالي ــة
لالئتالف اإلخواني وربيبتهم أنقرة ،إيجاد

املنطق ــة فتعرض ــت مزاراته ــم (بارس ــه
خاتون و شيخ حميد بجوار قرية قسطل
جن ــدو ،ش ــيخ ش ــرف الدي ــن ف ــي قري ــة
بافل ــون ،ح ــه ج ــه رك ــي و مل ــك آدي و جي ــل
خان ــه بجان ــب قري ــة قيب ــار ،ش ــيخ ركاب
ف ــي قري ــة ش ــادير ،ش ــيخ س ــيدي ف ــي قري ــة
فقي ــرا ،ش ــيخ عل ــي ف ــي قري ــة باصوف ــان،
ش ــيخ ب ــركات ف ــوق قم ــة جب ــل ب ــركات ،ب ي ــر
جعف ــر بجان ــب زي ــارة عب ــد الحن ــان ،أب ــو
كعب ــة بجان ــب قري ــة أب ــو كعب ــة ،من ــان ف ــي
املرتف ــع املش ــرف عل ــى قري ــة كفرجن ــة)،
إل ــى العب ــث والنب ــش والتخري ــب ،وحت ــى
ً
تخري ــب ش ــواهد قب ــور املتوفي ــن أيض ــا.
وبس ــبب الح ــرب ن ــزح أكث ــر م ــن  %70م ــن

اإليزديي ــن ،حي ــث يت ــم اضطه ــاد املتبقي ــن
ُ ً
ً
ً
ديني ــا إضاف ــة إل ــى كونه ــم ك ــردا ،وال يس ــمح
له ــم بممارس ــة معتقداته ــم واإلحتف ــاء
بأعياده ــم الخاص ــة.
ف ــي  ،2019/10/3نش ــرت صفح ــة
«باصوف ــان رنكي ــن» عل ــى الفي ــس ب ــوك
مقط ــع فيدي ــو ُي ظه ــر حج ــم الدم ــار
والتخري ــب ال ــذي لح ــق بم ــزار الش ــيخ
ركاب وس ــط املقب ــرة الواقع ــة ف ــي الجه ــة
الجنوبي ــة لقري ــة «ش ــاه دي ــر» -جن ــوب
َ
عفري ــن ،والت ــي تض ــم رف ــات وف َي ــات
مس ــلمين وإيزديي ــن م ــن ق ــرى مج ــاورة،
وقال ــت الصفح ــة إن مس ــلحين م ــن
امليليش ــا املس ــيطرة عل ــى القري ــة ب ــذات

ُ
مس ــوغات ومب ــررات ألفعاله ــم امل ش ــرعنة
لالحت ــال ،والدف ــاع ع ــن بياناته ــم
ً
الجوف ــاء ،لكنه ــم حكم ــا ل ــن يتمتع ــوا
ً
ب ــأي قيم ــة إال مرحلي ــا ،وق ــد س ــبقهم ف ــي
مس ــاعهم تل ــك لني ــل ر�ض ــى الس ــلطان
العثمان ــي آخ ــرون ،انته ــت به ــم الح ــال ف ــي
غياه ــب الس ــجون عق ــب احت ــال عفري ــن
وأدائه ــم مهامه ــم ف ــي التبري ــر للغ ــزو ،أو
الف ــرار إل ــى إح ــدى ال ــدول األوروبي ــة،
ليخس ــروا بذل ــك ر�ض ــى س ــلطانهم ال ــذي
لن ير�ض ى عنهم إال بتجردهم الكامل من
ُ
ك رديته ــم وانتمائه ــم الدين ــي ،م ــع تقم ــص
دور املداف ــع ع ــن تل ــك القيمتي ــن بطبيع ــة
الح ــال ...كم ــا سيخس ــرون ب ــكل تأكي ــد أي
قيمة كانوا يحظون بها لدى أبناء ملتهم،
حت ى لو قال لهم العفرينيون ف ي الداخل
ً
ً
«طيب ــا لك ــم عملك ــم» ،لكنه ــم حكم ــا
يلعن ــون االحت ــال وأذناب ــه ف ــي قلوبه ــم
ُ
املحترق ــة ،عل ــى أبن ــاء قراه ــم امل هجري ــن ف ــي
أصقاع املعمورة ،أو عل ى مرمى حجر من
أش ــجار زيتونه ــم ،ف ــي ش ــيراوا والش ــهباء.
كم ــا س ــيبقون ُم تش ــدقين ب ــأن
ُ
ُ
الط ــرف اآلخ ــر امل تمث ــل بالك ــرد ف ــي مجل ــس
س ــوريا الديمقراطي ــة وقس ــد واألح ــزاب
الكردية والسورية الت ي ترفض االحتالل
واالئت ــاف اإلخوان ــي ،ال يمتلك ــون الح ــل،
رغ ــم أن األخي ــر بس ــيط للغاي ــة ،وه ــو اثن ــان
ال ثال ــث لهم ــا ،فإم ــا مواجه ــة االحت ــال
ً
ً
ً
بتعريت ــه سياس ــيا وإعالمي ــا وأخالقي ــا
وعل ــى كل مس ــتوى ،أو الصم ــت كأضع ــف
اإليم ــان ،فالصم ــت حت ــى أنف ــع م ــن
تبيي ــض ص ــورة االحت ــال ،ومنح ــه ص ــك
حس ــن الس ــلوك!

التاري ــخ ق ــد منع ــوا األهال ــي م ــن الدخ ــول
إل ــى املقب ــرة ،حي ــث كان بع ــض عناصره ــا
يحف ــرون داخ ــل امل ــزار بال ـ «كمبريس ــات»
ً
بحث ــا ع ــن الكن ــوز؛ وأك ــدت لن ــا مص ــادر
خاص ــة ،أن امل ــزار تع ــرض للتدمي ــر ّ
مرتي ــن،
ف ــي األول ــى قب ــل حوال ــي أربع ــة أش ــهر ت ــم
تخري ــب قس ــم م ــن الج ــدار الجنوب ــي
للم ــزار والحف ــر بالق ــرب م ــن الضري ــح،
وف ــي امل ــرة الثاني ــة ،بتاري ــخ ،2019/10/3-2
ُ
ُدم ــر بش ــكل أوس ــع ،حي ــث خ ـ ِّـرب تاب ــوت
الضري ــح ُ
وح ف ــر تحت ــه م ــن قب ــل عناص ــر
َّ
ـكان
امليليش ــا ،الذي ــن حول ــوا امل ــزار إل ــى م ـ ٍ
للتب ــول2019/10/12 .
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تز
املر�قة – Mercenaries

املوسوعة السياسية*
 ٢كانون الثاني ٢٠٢١
أصبح ــت الش ــركات األمني ــة الخاص ــة
ظاه ــرة متنامي ــة عل ــى الس ــاحة الدولي ــة،
من ــذ عق ــد التس ــعينات إث ــر النزاع ــات
املس ــلحة الت ــي اندلع ــت ف ــي الكث ي ــر م ــن بق ــاع
العال ــم ،حي ــث تق ــوم ال ــدول بتبن ــي سياس ــة
توكي ــل ش ــركات تق ــوم بأعم ــال متع ــددة
ً
ب ــدال م ــن تكلي ــف الجي ــش به ــا ،حي ــث أن
ه ــذه الش ــركات تق ــوم بتوظي ــف م ــا يس ــم ى
باملرتزق ــة ،وال ــذي أصب ــح ظاه ــرة خط ي ــرة
ته ــدد أم ــن بع ــض ال ــدول ،وه ــذه م ــا س ــيتم
تناول ــه ف ــي ه ــذ املق ــال...
ً
أوال -تعريف املرتزق:
يح ــدث أن يش ــارك بع ــض األش ــخاص
ف ــي الدف ــاع ع ــن دول ــة أخ ــرى باالش ــتراك م ــع
قواته ــا املس ــلحة وق ــد يك ــون ذل ــك بن ـ ًـاءا عل ــى
ً
رغب ــة دولته ــم ،س ـ ً
ـواء كان ذل ــك تكليف ــا له ــم
ً
أو حث ــا له ــم عل ــى التط ــوع ف ــي صف ــوف جيش
الدول ــة األخ ــرى ،وق ــد اختل ــف املفك ــرون
كم ــا اختلف ــت االتفاقي ــات ف ــي تحدي ــد
تعري ــف واح ــد وش ــروط مح ــددة له ــذا
املصطل ــح «املرتزق ــة» ال ــذي أصب ــح ظاه ــرة
ته ــدد أم ــن بع ــض ال ــدول ،وه ــذا م ــا س ــيتم
توضيح ــه ف ــي التعاري ــف التالي ــة:
ً
لغ ــة :املرتزق ــة ف ــي اللغ ــة ه ــم م ــن
ً
يحارب ــون ف ــي الجي ــش طمع ــا ف ــي املكاف ــأة
ً
املادي ــة ،وغالب ــا م ــا يكون ــون م ــن الغرب ــاء.
ً
اصطالح ــا :وردت العدي ــد م ــن
التعاري ــف االصطالحي ــة بش ــأن مصطل ــح
«املرتزق ــة» نذك ــر باألخ ــص:
تعري ــف محكم ــة لون ــدا :تضم ــن
الحكم الصادر ف ي  1976/06/28بخصوص
ً
ً
محاكم ــة  13مرتزق ــا ف ــي أنغ ــوال تعريف ــا
للمرتزقة جاء كما يل ي « :املرتزق هو الفرد
األجنب ــي ال ــذي يس ــتهدف النف ــع الش ــخ�ص ي
ف ــي س ــعيه الس ــتخدام الق ــوة لعرقل ــة حرك ــة
الش ــعب الهادف ــة إل ــى تقري ــر مص ي ــره وال ــذي
يعمل بذلك لفرض مخططات االستعمار
الجدي ــد».
تعري ــف لجن ــة التحقي ــق الدولي ــة:
تع ــرف لجن ــة التحقي ــق الدولي ــة االرت ــزاق
عل ــى أن ــه جريم ــة ترتك ــب م ــن قب ــل الف ــرد
والجماع ــة والهيئ ــات ومندوب ــي ال ــدول وم ــن
ال ــدول نفس ــها الت ــي ته ــدف إل ــى املعارض ــة
بالعن ــف املس ــلح لح ــق تقري ــر املص ي ــر وذل ــك

بممارس ــة األعم ــال التالي ــة:
 -1التنظي ــم والتموي ــل وامل ــداد
والتس ــليح والتدري ــب والتش ــجيع والدع ــم
والتوظي ــف ب ــأي ش ــكل لق ــوات عس ــكرية
تتأل ــف أو تش ــمل عل ــى أف ــراد م ــن غ ي ــر
جنس ــية البل ــد ال ــذي يعمل ــون في ــه م ــن أج ــل
الرب ــح الش ــخ�ص ي للحص ــول عل ــى مرت ــب أو
أي ن ــوع م ــن التعوي ــض امل ــادي.
 -2التجني ــد والتس ــجيل أو محاول ــة
التس ــجيل ف ــي الق ــوات املذك ــورة أع ــاه.
وع ــرف الدكت ــور عم ــر س ــعد هللا
املرت ــزق بأن ــه« :يطل ــق عل ــى أي ش ــخص
ً
ً
يج ــري تجني ــده خصيص ــا محلي ــا أو ف ــي
الخ ــارج ليقات ــل ف ــي ن ــزاع مس ــلح ،يش ــارك
ً
فع ــا ومباش ــرة ف ــي األعم ــال العدائي ــة،
ً
يحف ــزه أساس ــا إل ــى االش ــتراك ف ــي األعم ــال
العدائي ــة الرغب ــة ف ــي تحقي ــق مغن ــم
ً
ش ــخ�ص ي ،ويب ــذل ل ــه فع ــا م ــن قب ــل ط ــرف
ف ي النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي
يتج ــاوز م ــا يوع ــد ب ــه املقاتل ــون ذوي الرت ــب
والوظائ ــف املماثل ــة ف ــي الق ــوات املس ــلحة
لذل ــك الط ــرف أو م ــا يدف ــع له ــم ،ولي ــس
ً
م ــن رعاي ــا ط ــرف ف ــي ال ن ــزاع ،وال مس ــتوطنا
بإقلي ــم يس ــيطر علي ــه أح ــد أط ــراف ال ن ــزاع،
ولي ــس بالعض ــو ف ــي الق ــوات املس ــلحة ألح ــد
ً
أط ــراف ال ن ــزاع ولي ــس موف ــدا ف ــي مهم ــة
ً
رس ــمية م ــن قب ــل دول ــة ليس ــت طرف ــا ف ــي
ً
ال ن ــزاع بوصف ــه عض ــوا ف ــي قواتها املس ــلحة».
وعرف ــت اتفاقي ــة منظم ــة الوح ــدة
االفريقي ــة لحظ ــر املرتزق ــة ع ــام 1977
ف ــي امل ــادة األول ــى املرت ــزق بأن ــه الش ــخص:
ً
ً
«الذي يتم اختياره محليا أو دوليا للقتال
ف ــي ص ــراع مس ــلح ،ويش ــارك بص ــورة مباش ــرة
ف ــي األعم ــال القتالي ــة ،وتش ــكل رغبت ــه ف ــي
الحص ــول عل ــى كس ــب ش ــخ�ص ي ،الداف ــع
ً
من وراء مشاركته ف ي القتال ،وغالبا ما قد
يك ــون ق ــد وع ــد بالحص ــول عل ــى تعويض ــات
مادي ــة لق ــاء مش ــاركته ف ــي القت ــال إم ــا م ــن
قب ــل أح ــد طرف ــي ال ن ــزاع أو م ــن ين ــوب ع ــن أي
منهم ــا».
وق ــد ورد ذك ــر املرتزقـ ــة ف ــي
البروتوكـ ــول األول للعـ ــام 1977م،
وامللحق باتفاقية «جنيف» لعام 1949م،
ويعت ب ــر ه ــذا امللح ــق أول وثيقـ ــة دولي ــة م ــن
وثائ ــق القان ــون الدول ــي اإلنس ــاني ،ناقش ــت
وض ــع املرتزق ــة ،وقـ ــد ع ــرف البروتوك ــول ف ــي

امل ــادة ( )2_47املرت ــزق بأن ــه أي ش ــخص:
ً
 يج ــري تجني ــده خصيص ــا محلي ــا أوف ــي الخ ــارج ليقات ــل ف ــي ن ــزاع مس ــلح.
ً
ً
 يش ــارك فع ــا ومباش ــرة ف ــي األعم ــالالعدائي ــة.
ً
 يحف ــزه أساس ــا إل ــى االش ــتراك ف ــيالعمليـ ــات العدائيـ ــة الرغبـ ــة ف ــي تحقي ــق
مغن ــم ش ــخ�ص ي.
 لي ــس م ــن رعاي ــا ط ــرف ال ن ــزاع والً
متوطنا بإقليم يسيطر عليـه أحد أطراف
ال ن ــزاع.
ً
 لي ــس عض ــوا ف ــي الق ــوات املس ــلحةألح ــد أط ــراف ال ن ــزاع.
ً
 لي ــس موف ــدا ف ــي مهم ــة رس ــمية م ــنً
قبـ ــل دولـ ــة ليـ ــست طرفـ ــا ف ي النزاع بوصفه
ً
عض ــوا ف ــي قواته ــا املس ــلحة.
وعلي ــه ينبغ ــي التمي ي ــز بي ــن املرت ــزق
واملتطـ ــوع ،فـ ــاملرتزق يش ــترك ف ــي األعم ــال
العدائي ــة إل ــى جان ــب أح ــد أط ــراف ال ن ــزاع
رغب ــة ف ــي الحص ــول عل ــى امل ــال ،فه ــو يتخ ــذ
م ــن ه ــذا العم ــل القتال ــي إل ــى جان ــب أح ــد
ً
أط ــراف ال ن ــزاع مهن ــة تعـ ــود علي ــه بالكس ــب
والنف ــع ،أم ــا املتط ــوع فه ــو يقات ــل إل ــى جان ــب
ً
ً
أح ــد أط ــراف ال ن ــزاع دفاعـ ــا أو انطالق ــا
م ــن مب ــدأ يداف ــع عن ــه ،فلي ــس ف ــي القان ــون
الدول ــي م ــا يمن ــع أح ــد أط ــراف ال ن ــزاع املس ــلح
مـ ــن قبـ ــول بع ــض املتطوعي ــن للقت ــال إل ــى
جنب ــه ض ــد ع ــدوه رغب ــة من ــه ف ــي تحقي ــق
النـ ــصر عليـ ــه.
أم ــا امل ــادة ( )2_43م ــن البروتوك ــول
ً
اإلضاف ــي األول فق ــد قدم ــت تعريف ــا
ً
للمقاتل بوصفه فردا ف ي القوات املسلحة
لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية
والوع ــاظ) ،ولك ــن اش ــترطت امل ــادة  47أن
ً
املرت ــزق« :لي ــس عض ــوا ف ــي الق ــوات املس ــلحة
ألح ــد أط ــراف ال ن ــزاع» ،ه ــذا يعن ــي أن أي ف ــرد
يس ــتوف ي ش ــروط تعري ــف املرت ــزق ال يح ــق
ً
ل ــه أساس ــا أن يتمت ــع بالوض ــع القانون ــي
للمقات ــل ،وبن ـ ًـاءا علي ــه ال يمك ــن اعتب ــار
ً
استثناءا من القواعد املتعلقة
املادة «»47
بوض ــع املقات ــل وأس ــير الح ــرب ،ألنه ــا تصب ــح
من غير قيمة حينما تقرأ مع املادة (.)2_43
ً
ثانيا -ملحة تاريخية عن املرتزقة:
ذك ــرت كت ــب التاري ــخ العديـ ــد م ــن
الصراع ــات والح ــروب الت ــي ش ــارك فيه ــا
املرتزق ــة مقاب ــل أجـ ــر مـ ــادي ،حي ــث
اس ــتخدمت العدي ــد م ــن االمبراطوري ــات
والحكوم ــات القديم ــة فكـ ــرة املقاتلي ــن
األجان ــب ف ــي حروبه ــا ض ــد الط ــرف اآلخ ــر،

ثقافة وفن
وذل ــك للقي ــام بعمليـ ــات الغ ــزو واالحت ــال،
ومنهـ ــا االمبراطوريـ ــة الرومانيـ ــة التـ ــي
اسـ ــتخدمت الجرم ــان ف ــي غزواتهـ ــا
االسـ ــتعمارية ،كـ ــذلك االمبراطوريـ ــة
اليوناني ــة الت ــي تعت ب ــر أول م ــن اس ــتخدم
الجن ــود املرتزق ــة ف ــي حروبه ــا ،وأخ ــذت
ه ــذه الظاه ــرة ف ــي االنتش ــار حتـ ــى القـ ــرون
الوسـ ــطى بـ ــرغم تش ــكيل الجي ــوش
النظامي ــة ،وقي ــام الدولـ ــة بمفهومهـ ــا
الحـ ــديث ،ففـ ــي الق ــرن الراب ــع عشـ ــر
اس ــتأجرت االمبراطوري ــة البيزنطي ــة
ً
أفـ ــرادا م ــن املرتزق ــة أطل ــق عليه ــم تس ــمية
«املوكاف ــار» وه ــم م ــن منطق ــة تق ــع عل ــى
الح ــدود الش ــمالية إلس ــبانيا س ــاعدتها
عل ــى القت ــال ض ــد األت ــراك ،وف ــي الق ــرن
ً
الثـامن عـشـر لقـي سـوق املرتزقة كـسادا،
ً
وأصبح ــت ظاه ــرة املرتزق ــة تتقل ــص ش ــيئا
ً
فش ــيئا ،خاص ــة عقـ ــب ظهـ ــور النزع ــة
الوطني ــة ،ومب ــدأ ح ــق املواطن ــة وخل ــق
الجنـ ــدي النظـ ــامي ،حيـ ــث أصب ــح التجني ــد
ً
قاص ــرا عل ــى مواطن ــي الدول ــة فق ــط ،فهـ ــم
الـذين يتولـون واجب الدفاع عن أوطانهم،
أم ــا ف ــي الثل ــث األخ ي ــر م ــن الق ــرن العش ــرين
فق ــد تفش ــت ظاه ــرة املرتزق ــة بش ــكل كب ي ــر
ً
ج ــدا ،حي ــث ب ــرزت ه ــذه الظاه ــرة كظاه ــرة
فرض ــت نفـ ــسها عل ــى واق ــع الكث ي ــر م ــن
ال ــدول ،وكمهن ــة احترافي ــة اجتذب ــت مئ ــات
اآلالف ،وف ــي نهاي ــات الق ــرن العش ــرين
وبداي ــة الق ــرن الواح ــد والعش ــرين أخـ ــذت
ً
ه ــذه الظاه ــرة باالنتش ــار بش ــكل كب ي ــر ج ــدا،
ً
خصوصا بعد ما تـم إنـشاء شركات عاملية
للمرتزق ــة تح ــت مس ــم ى ش ــركات أمنيـ ــة
وعـ ــسكرية تـ ــضم اآلالف م ــن املرتزق ــة م ــن
مختل ــف أنح ــاء العال ــم.
ً
ثالث ــا -وض ــع املرتزق ــة ف ــي القان ــون
الدول ــي اإلنس ــاني:
ح ــددت امل ــادة الرابع ــة م ــن اتفاقي ــة
جني ــف الثالث ــة ف ــي س ــنة  1949فئ ــات م ــن
األش ــخاص الذي ــن يج ــب معاملته ــم معامل ــة
أس ــرى الح ــرب وه ــم :
 -1أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف
النزاع وامليليشيات.
 -2الوح ــدات املتطوع ــة الت ــي تش ــكل
ج ــزء م ــن ه ــذه الق ــوات.
 -3أف ــراد امليليش ــيات األخ ــرى
والوح ــدات املتطوع ــة األخ ــرى.
 -4أف ــراد الق ــوات املس ــلحة النظامي ــة
الذي ــن يعلن ــون والءه ــم لحكوم ــة أو س ــلطة
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ا لحاج ــزة .
 -5األش ــخاص الذين يرافقون القوات
املس ــلحة دون أن يكون ــوا ف ــي الواق ــع ج ـ ً
ـزءا
منه ــا.
 -6أف ــراد األطق ــم املالحي ــة التابع ــة
ألط ــراف ال ن ــزاع.
 -7س ــكان األرا�ض ــي غ ي ــر املحتل ــة الذي ــن
يحمل ــون الس ــاح م ــن تلق ــاء أنفس ــهم عن ــد
اق ت ــراب الع ــدو ملقاوم ــة الق ــوات الغازي ــة،
ً
ش ــريطة أن يحمل ــوا الس ــاح جه ــرا وأن
يراع ــوا قواني ــن الح ــرب وعاداته ــا.
وبه ــذا يتض ــح أن اتفاقي ــة جني ــف
الثالث ــة ل ــم تش ــر صراح ــة إل ــى املرتزق ــة فل ــم
تعت ب ــره م ــن أس ــرى الح ــرب وم ــن ث ــم فإن ــه
ال يتمت ــع ب ــأي حماي ــة قانوني ــة يقرره ــا
القان ــون الدول ــي ألس ــرى الح ــرب.
وبالرج ــوع إل ــى ن ــص امل ــادة  02م ــن نف ــس
البروتوكول نجد أن كل فرد يقع ف ي األس ــر
يف ت ــرض أن ــه أس ــير ح ــرب ،وإذا حدث ــت
ش ــكوك ح ــول أحقيت ــه ف ــي تمتع ــه بالوض ــع

تركيا تحكم  ...تتمة

إس ــتنبول ،لك ــن الش ــرطة التركي ــة
هاجم ــت عليه ــم ومنعته ــم م ــن ق ــراءة
ً
بي ــان صحاف ــي ،واعتقل ــت ع ــددا م ــن
املش ــاركين ،بم ــن فيه ــم «إلي ــف بول ــوت،
إردال أفج ــي» الرئيس ــان املش ــتركان
لف ــرع إس ــتنبول لح ــزب الش ــعوب
الديمقراطي .ونتيجة االعتداء ،س ــقط
النائ ــب مو�س ــى ب ي ــر أوغل ــو املش ــارك
ف ــي املظاه ــرة ،م ــن كرس ــيه املتح ــرك،
حس ــب فيدي ــو منش ــور ف ــي صفح ــات
التواص ــل االجتماع ــي.
ُوي ش ــار إل ــى أن الس ــلطات التركي ــة
عزل ــت العدي ــد م ــن رؤس ــاء البلدي ــات
املنتخبي ــن ف ــي املناط ــق الكردي ــة
واس ــتبدلوهم بأمن ــاء معيني ــن م ــن
الح ــزب الحاك ــم؛ وبمزاع ــم االرتب ــاط
بح ــزب العم ــال الكردس ــتاني ،ت ــم
اعتق ــال العش ــرات م ــن ن ــواب وأعض ــاء
ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي ،م ــن
بينه ــم رئيس ــيه املش ــتركين الس ــابقين
«ص ــاح الدي ــن دميرت ــاش ،فيغ ــان
يوكس ــيكداغ» ف ــي تش ــرين الثان ــي ع ــام
2016م.
كم ــا قض ــت محكم ــة تركي ــة ف ــي
اس ــتنبول ،ي ــوم األربع ــاء  23كان ــون
األول 2020م ،بالس ــجن  /27/س ــنة
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القانون ــي لألس ــير الح ــرب فإن ــه يج ــب أن
تنظ ــر محكم ــة مختص ــة ف ــي وضع ــه ،كم ــا
أن املرتزق ــة ف ــي ه ــذه الحال ــة يتمت ــع ب ــكل
الضمان ــات األساس ــية املنص ــوص عليه ــا
ف ــي امل ــادة  01م ــن البروتوك ــول اإلضاف ــي
األول لع ــام  1977واملتمثل ــة ف ــي املعامل ــة
اإلنس ــانية ،والحماي ــة وغيره ــا.
ً
رابع ــا -موق ــف القان ــون الدول ــي
اإلنس ــاني م ــن املرتزق ــة:
ً
يع ــد اللج ــوء إل ــى املرتزق ــة عم ــا
ً
ممقوت ــا م ــن الناحيتي ــن القانوني ــة
واألخالقي ــة ،وه ــذا م ــا أدى بأعض ــاء منظم ــة
الوح ــدة اإلفريقي ــة إل ــى إب ــرام اتفاقي ــة
«ليفربي ــل» بتاري ــخ  1977-7-3به ــدف
القض ــاء عل ــى االرت ــزاق ف ــي إفريقي ــا ودخل ــت
ً
ح ي ــز النف ــاذ ع ــام 1985نظ ــرا لألض ــرار
الت ــي لحق ــت ال ــدول اإلفريقي ــة املس ــتقلة
ً
حديث ــا م ــن توظي ــف املرتزق ــة كأدوات
ح ــرب أثن ــاء ف ت ــرة تفكي ــك االس ــتعمار ف ــي
إفريقي ــا ،أم ــا ف ــي نط ــاق األم ــم املتح ــدة،
فق ــد كل ــف الس ــيناتور «بلس ــتيروس» م ــن

دول ــة الب ي ــرو بمتابع ــة موض ــوع املرتزق ــة
باعتب ــار أن اس ــتخدامهم يمث ــل وس ــيلة م ــن
وس ــائل خرق حقوق اإلنس ــان وتحول دون
ممارسة حق الشعوب ف ي تقرير مصيرها،
ولق ــد قدم ــت منظم ــة األم ــم املتح ــدة ع ــدة
تقاري ــر ف ــي ه ــذا الش ــأن وأفض ــت التوصيات
والق ــرارات الص ــادرة ع ــن الجمعي ــة العام ــة
إل ــى صيان ــة االتفاقي ــة الدولي ــة ض ــد انتداب
وتموي ــل وتدري ــب املرتزق ــة بتاري ــخ -12-14
 1989ف ــي قراره ــا رق ــم  ،34-44وم ــن جهت ــه
ف ــإن مجل ــس األم ــن أص ــدر ع ــدة ق ــرارات
أدان فيه ــا باس ــتخدام املرتزق ــة ،منه ــا
الق ــرار ال ــذي اتخذت ــه ع ــام  1966وال ــذي
يدي ــن في ــه تجني ــد املرتزق ــة إلس ــقاط
حكوم ــات ال ــدول األعض ــاء ،والق ــرار ر ق ــم
 1467لع ــام  2003ال ــذي اتخ ــذه مجل ــس
األم ــن ف ــي جلس ــته  4720الت ــي انعق ــدت ف ــي
 2003-03-18وال ــذي يع ــرب ع ــن بال ــغ قلق ــه
إزاء انتش ــار أنش ــطة املرتزق ــة ويدي ــن ه ــذه
املمارس ــات ،وبالنس ــبة لل ــرأي الس ــائد
ف ــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ف ــإن

ً
غيابيا عل ى الكاتب الصحاف ي املعارض
ج ــان دون ــدار رئي ــس التحري ــر الس ــابق
لصحيف ــة «جمهوري ــت» وال ــذي يقي ــم
ف ــي منف ــاه اإلختي ــاري أملاني ــا من ــذ ع ــام
2016م ،بتهمة «إفش ــاء معلومات س ــرية
وتجس ــس ،مس ــاعدة منظم ــة إرهابي ــة»،
ً
عل ــى خلفي ــة نش ــره تحقيق ــا ع ــن دع ــم
االس ــتخبارات التركي ــة لجماع ــات
إس ــامية ف ــي س ــوريا باألس ــلحة .كم ــا
ق ــررت املحكم ــة مص ــادرة أصول دوندار
وزوجت ــه.
وم ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى رفض ــت املحكم ــة
األوروبي ــة لحق ــوق اإلنس ــان بمدين ــة
ستراس ــبورغ الفرنس ــية ،ي ــوم الثالث ــاء
 22كان ــون األول 2020م ،طع ــن تركي ــا
عل ــى قراره ــا الس ــابق الص ــادر قب ــل
عامي ــن ،وطالبته ــا باإلف ــراج الف ــوري
عن املحامي والسيا�س ــي الكردي صالح
الدي ــن دميرت ــاش الرئي ــس املش ــترك
الس ــابق لح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي
 HDPاملعتق ــل من ــذ تش ــرين الثان ــي
ً
2016م وتعويض ــه مالي ــا ،وقال ــت إن
ً
ستارا ّ
للحد
تبرير سنوات اعتقاله كان
م ــن التعددي ــة والنق ــاش الديمقراط ــي،
ً
مؤك ــدة عل ــى أن اعتقال ــه ُي ع ــد انته ــاكا
لخم ــس بن ــود م ــن االتفاقي ــة األوروبي ــة
لحق ــوق اإلنس ــان ...الس ــيما وأن النياب ــة

ُ
التركي ــة ت طال ــب بإدانت ــه بتزع ــم منظم ــة
إرهابي ــة والحك ــم علي ــه بالس ــجن /142/
ً
س ــنة .وكان ــت املحكم ــة الدس ــتورية
ف ــي تركي ــا ق ــد ق ــررت ،ي ــوم الجمع ــة 19
حزي ــران 2020م ،أن احتج ــاز دميرت ــاش
تج ــاوز الف ت ــرة املعقول ــة وأن حق ــه ف ــي
الحري ــة ُ
انت ه ــك وأم ــرت بتعويض ــه
ً
مادي ــا ،ولك ــن الحك ــم ل ــم ي ــؤدي لإلف ــراج
عن ــه بس ــبب تحقي ــق منفص ــل ومذك ــرة
اعتق ــال أخ ــرى ص ــادرة ض ــده.
وف ــي ٍرد عل ــى ق ــرار املحكم ــة
األوروبي ــة لحق ــوق اإلنس ــان ،رف ــض
الرئي ــس الترك ــي رج ــب طي ــب أردوغ ــان
اإلف ــراج ع ــن دميرت ــاش ،وق ــال إن دع ــوة
املحكم ــة لإلف ــراج ع ــن دميرط ــاش كان ــت
ً
«نفاق ــا» وأن ــه إرهاب ــي وأن املحاك ــم
التركي ــة فق ــط ه ــي الت ــي يمكنه ــا الفصل
ف ــي قضيت ــه.
ونقل ــت صحيف ــة زم ــان التركي ــة ،ف ــي
2020/12/29م ،أن وال ــدة ص ــاح الدي ــن
الس ــيدة س ــعدية دميرط ــاش اس ــتنكرت
تصريح ــات الرئي ــس الترك ــي ،وقال ــت إن
ً
ابنه ــا لي ــس إرهابي ــا وت ــم زج ــه ف ــي الس ــجن
كرهين ــة .وتس ــاءلت :ه ــل يمك ــن أن
ً
ً
يك ــون إرهابي ــا ويك ــون مرش ــحا لرئاس ــة
ً
تركي ــا؟ ه ــل يمك ــن أن يك ــون إرهابي ــا
ً
ونائب ــا ف ــي الب رمل ــان؟
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املرتزق ــة يتحمل ــون مس ــؤولية أعماله ــم
ف ــي القضاي ــا الت ــي ق ــد تع ــرض للقض ــاء
ف ــي بالده ــم ،وه ــذا م ــا نس ــتخلص من ــه أن
الجه ــات الت ــي تس ــتخدم املرتزق ــة تته ــرب
م ــن املس ــؤولية ويس ــاندها ف ــي ذل ــك ع ــدم
وج ــود نص ــوص قانوني ــة دولي ــة تحم ــل ه ــذ
الجه ــات املس ــؤولية الدولي ــة ،ألن املواثي ــق
واالتفاقيات الدولية سواء ف ي نطاق األمم
املتح ــدة وباق ــي املنظم ــات الدولي ــة ال تحمل
ال ــدول الت ــي تجن ــد املرتزق ــة املس ــؤولية.
وبذل ــك يخض ــع املرتزق ــة الثني ــن م ــن
التداب ي ــر القانوني ــة الدولي ــة عل ــى وج ــه
التحدي ــد ،فامل ــادة  47م ــن البروتوك ــول
اإلضاف ــي األول التفاقي ــات جني ــف تنف ــي
ع ــن املرت ــزق صف ــة املقات ــل وأس ــير الح ــرب،
ولكنه ــا ال تج ــرم االرت ــزاق ،وأم ــا االتفاقي ــة
الدولي ــة ملناهض ــة تجني ــد املرتزق ــة
واس ــتخدامهم وتمويله ــم وتدريبه ــم فه ــي
تج ــرم تجني ــد املرتزق ــة أو اس ــتخدامهم أو
تدريبه ــم أو تمويله ــم حي ــث ص ــادق عل ــى
ه ــذه االتفاقي ــة  43دول ــة.
اإلعداد العلمي :فارس قره -
Fares Guerra
تصميم الصورة :سارة الترتوري -
Sara Altarturi

عوايني باب الحارة  ...تتمة
إن ممارس ــة السياس ــة وف ــق م ــا
ـروف ذاتي ــة
ه ــو ممك ــن ،تح ــت ظ ـ ٍ
وموضوعي ــة اس ــتثنائية وضاغط ــة،
ال يعن ــي التخل ــي ع ــن الجان ــب القيم ــي
وعم ــا يطم ــح إلي ــه ش ــعبنا الس ــوري
ب ــكل مكونات ــه ،وال يعن ــي الوق ــوف ض ــد
أحده ــا ف ــي س ــبيل إرض ــاء جه ـ ٍـة م ــا ،ب ــل
يس ــتلزم األم ــر تقدي ــم التضحي ــات
والتن ــازل ع ــن املناف ــع الش ــخصية
والحزبوي ــة والفئوي ــة وتل ــك الت ــي
تخ ــدم أجن ــدات ضيق ــة ،والعم ــل عل ــى
ـادرات س ــورية تلتق ــي عل ــى
تفعي ــل مب ـ ٍ
أس ــس وطني ــة وإنس ــانية حقيقي ــة.
«عوايني ــة» العص ــر وصل ــوا إل ــى
ال ــدرك األس ــفل ،وه ــم مكش ــوفون
ومفضوح ــون ،ال مس ــتقبل له ــم ،ب ــل
س ــتلفظهم حرك ــة الش ــعب وص ي ــرورة
التاري ــخ ،ف ــا ب ــد للي ــل أن ينجل ــي،
ونك ــون عل ــى موع ـ ٍـد م ــع طل ــوع الفج ــر،
ً
نرف ــع في ــه مع ــا راي ــات الس ــلم والحري ــة
واملس ــاواة ،ونبن ــي س ــورية م ــن جدي ــد
ً
وطن ــا لجمي ــع أبنائ ــه.
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عوايني «باب احلـارة»...
أم عوايني العصر !
درام ــا «ب ــاب الح ــارة» الش ــامي ،تع ــددت أج ــزاؤه
ٌ
جانب قيم ي مجتمع ي ظاهر فيه وبارز بين
وحلقاتها،
ً
ٌ
أبن ــاء الش ــام ،كنم ــوذج ع ــن س ــوريا عموم ــا ،روح وطني ــة
ٌ
رفض لالس ــتعمار ومظامله ولإلذالل أمام أبواب
عارمة،
س ــلطاته.
كان القلي ــل القلي ــل م ــن الن ــاس ير�ض ــى عل ــى نفس ــه
ً
ً
أن يك ــون «عوايني ــا» ل ــدى املحت ــل ومتملق ــا ل ــه ،فل ــم
ً
ً
يك ــن يجاه ــر بأفعال ــه الدنيئ ــة ،يبق ــى متخفي ــا ،ذلي ــا
ً
مطأط ـ َـئ ال ــرأس بي ــن أهال ــي
ومضطرب ــا بين ــه وبي ــن ذات ــه،
ِ
بل ــده ،موض ــع ازدراء ،ال يج ــد م ــن يق ــف مع ــه أو يس ــانده؛
ٌ َّ
ـخص ُم عت ــر ،كان يس ــرق أو يك ــذب ،ولك ــن ال
ربم ــا ش ـ
ً
ير�ض ــى أن يك ــون عوايني ــا ض ــد ش ــعبه ،ل ــم له ــذا العم ــل
م ــن قبائ ــح.
ل ق ــد كان الوق ــوف م ــع املحت ــل وتبري ــر أفعال ــه
وسياس ــاته العدائي ــة ض ــد الب ل ــد وأبنائ ــه م ــن أش ــنع
ـارة أو
األفع ــال وأرذله ــا ،حت ــى وإن كان عل ــى مس ــتوى ح ـ ٍ
قري ـ ٍـة صغ ي ــرة ،رغ ــم ض ع ــف املجتمع ــات املحلي ــة ف ــي
بداي ــات تأس ــيس الدول ــة الس ــورية ،وتف�ش ــي الفق ــر
والجهال ــة.
ولكنن ــا ف ــي العق ــد الثان ــي م ــن الق ــرن العش ــرين،
ش ــاهدنا العجائ ــب والغرائ ــب م ــن أش ــكال وأحج ــام
ف ــروض الطاع ــة وال ــوالء ملحتل ــي ومخرب ــي بلدن ــا ال ــذي
وق ــع تح ــت س ــكين املس ــتبدين وأم ــراء الح ــروب وإرهابي ــي
العص ــر إث ــر انفج ــار أزمت ــه من ــذ أواس ــط 2011م.
فـ»عواين ــي» العص ــر أضح ــى عل ــى درج ـ ٍـة أعل ــى م ــن
االنتهازي ــة والقب ــح ،ف ــي خط ــى مصال ــح ش ــخصية مقيت ــة
أو ملعتق ــدات بغيض ــة ،وال يخج ــل م ــن إش ــهار أفعال ــه،
ب ــل ويتكاب ــر وال ينف ــك ع ــن التأن ــق والتغن ــي بالش ــعارات
َّ
البراق ــة ،والتق ــاط ص ــور تذكاري ــة م ــع أس ــياده؛ ب ــل
وتج ــاوز األم ــر إل ــى التذك ي ــر بأمج ــاد مش ــغليه وبأفض ــال
سياس ــاتهم ،وإن كان عل ــى حس ــاب مصال ــح وكرام ــة
الب ل ــد وأبنائ ــه.
مش ــاريع «العوايني ــة» متع ــددة األش ــكال
واالرتباط ــات ،إم ــا باس ــم ش ــرعية الحك ــم والوطني ــة أو
الث ــورة أو الدي ــن أو القومي ــة أو الدبلوماس ــية وغيره ــا،
ً
تخ ــدم أجن ــدات األس ــياد ،دوال كان ــت أم تنظيم ــات
ً
وش ــخصيات ،خاص ــة أن التدخ ــل الخارج ــي ف ــي الش ــأن
الس ــوري بل ــغ ذروت ــه وعل ــى أك ث ــر م ــن مح ــور ،وتأت ــي تل ــك
املش ــاريع واألجن ــدات بالض ــد م ــن مصال ــح الش ــعب
حل ألزمتنا
والوطن ،وف ي
تعاكس مع جهود البحث عن ٍ
ٍ
15
ا ملس ــتفحلة .
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

الفنان حممد علي شاكر يف ذمة اخللود
رح ــل وعيون ــه مازال ــت ترن ــو إل ــى مه ــد ذكريات ــه
الش ــبابية ف ــي س ــري كاني ــه ،رح ــل وه ــو يحل ــم بالع ــودة
إل ــى مدينت ــه الت ــي اغتصبته ــا الطغ ــاة ،وغ ــدت محتل ــة
م ــن قب ــل تركي ــا وامليليش ــيات املرتزق ــة التابع ــة له ــا.
الفن ــان الراح ــل ،الش ــاعر وامللح ــن واملوس ــيقار،
م ــن موالي ــد الدرباس ــية ١٩٤٦م ،وتوف ــي ف ــي  ٢٤كان ــون
األول 2020م ،ووري ال ث ــرى ف ــي مق ب ــرة ش ــرموال بمدين ــة
عام ــودا ،بحض ــور جم ـ ٍـع غف ي ــر م ــن أصدقائ ــه وذوي ــه
ومحبي ــه.
درس حت ــى الثانوي ــة ف ــي م ــدارس الدرباس ــية ،ث ــم
حص ــل عل ــى ش ــهادة أهلي ــة التعلي ــم (ص ــف خ ــاص) م ــن
جامع ــة حل ــب ،وأكم ــل دراس ــته الجامعي ــة ف ــي األدب
اإلنكل ي ــزي.
ً
كان مولع ــا باملوس ــيقا من ــذ صب ــاه ،حي ــث كان
وال ــده يع ــزف عل ــى الطمب ــور وذا ص ــوت جمي ــل.
ب ــدأ بكتاب ــة الش ــعر والتلحي ــن ع ــام ١٩٦٩مَّ ،
فلح ــن
الكث ي ــر م ــن األغان ــي لش ــقيقه الفن ــان محم ــود عزي ــز
ً
ـون خ ــاص ف ــي الغن ــاء ،بادئ ــا بأغني ــة
ال ــذي تم ي ــز بل ـ ٍ
(زينب ــي  )zeynebêث ــم ( )Gewrêو (Ez keçim keça

ً
ً
 )kurdameوغيره ــا .وش ــكل الش ــقيقان ثنائي ــا رائع ــا
عل ــى غ ــرار الرحابن ــة ف ــي لبن ــان.
ً
م ــارس الراح ــل مهن ــة التدري ــس  /١٢/عام ــا،
وت ــزوج م ــن ابن ــة الش ــخصية الوطني ــة والسياس ــية
يوسف حاج حرسان ،واستقر مع شقيقه ووالديه
ف ــي مدين ــة س ــري كاني ــه؛ ل ــه ثالث ــة أبن ــاء ه ــم ش ــيركو و
ش ــيار و ش ــيروان وابن ــة واح ــدة ش ــيرين.
َّ
ً
شك ل رحيل الفنان املبدع شاكر خسارة كبيرة
ً
ُ
للفن واملوسيقا الكردية ،وألهله وللك ـرد عموما.
لروح ــه الرحم ــة والس ــام ...ولعائلت ــه ومحبيه
الصبر والس ــلوان

تركيا حتكم على «غوفن» و «دوندار» بالسجن ،وترفض اإلفراج عن «دمريتاش»

تح ــت أعي ــن املراقبي ــن الدوليي ــن ومنظم ــات
حق ــوق اإلنس ــان واملجتم ــع الدول ــي ،قض ــت محكم ــة
تركي ــة ف ــي مدين ــة آم ــد (دي ــار بك ــر) ،ي ــوم اإلثني ــن 21
كان ــون األول 2020م ،عل ــى النائب ــة الكردي ــة الس ــابقة
ع ــن ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي والرئيس ــة
املش ــتركة ل ـ «مؤتم ــر املجتم ــع الديمقراط ــي» ليل ــى
ً
ً
غوفن  /56/عاما  ،بالسجن  /22/عاما وثالثة أشهر
بتهم تتعلق بـ «اإلرهاب»؛ والت ي ُج ردت من حصانتها
الب رملاني ــة ف ــي حزي ــران 2020م.
ُوي ذك ــر أن غوف ــن الت ــي اعتقل ــت ف ــي كان ــون
الثان ــي 2018م ،إث ــر انتقاده ــا لح ــرب تركي ــا عل ــى
ً
عفري ــن ووصفه ــا له ــا ب ـ «الغ ــزو» ،ق ــد نال ــت اهتمام ــا

ً
ً
دولي ــا ،خاص ــة بع ــد إضرابه ــا ع ــن الطع ــام ف ــي الس ــجن
للمطالب ــة بف ــك العزل ــة ع ــن الزعي ــم الك ــردي عب ــد
ُ
هللا أوج ــان املعتق ــل ف ــي جزي ــرة إيمرال ــي ،حي ــث أخل ــي
س ــبيلها ف ــي كان ــون الثان ــي 2019م بس ــبب تده ــور
وضعه ــا الصح ــي ،واس ــتمرت ف ــي إضرابه ــا بمنزله ــا
ً
لتكم ــل  /200/يوم ــا خ ــال ع ــام 2018م ،وق ــد تواصل ــت
محاكمته ــا وه ــي طليق ــة ،إل ــى أن ص ــدر الحك ــم عليه ــا،
ً
ً
وأم ــرت املحكم ــة بتوقيفه ــا ف ــورا ،وه ــو م ــا ج ــرى فع ــا
ف ــي مس ــاء ذات الي ــوم.
ً
واحتجاج ــا عل ــى اعتق ــال غوف ــن ،تجم ــع
سياسيون وناشطون أكراد ،يوم الثالثاء  22كانون
15
األول 2020م ،ف ــي منطق ــة الفات ــح وس ــط
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