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أضحى صراع القوى العاملية على الشرق األوسط على أشّده، ففي بداية هذا القرن احلادي 
والعشرين مع انهيار برَجي التجارة العامليتني في نيويورك، توّجه الغرب إلى الشرق األوسط، 
عبر  نفسها  لتغّير  أو  الشرق  هذا  لتغّير  األميركّية،  املّتحدة  الواليات  اخلصوص  وجه  وعلى 
املرّة بوحشية فظيعة، وبدمار هائل ودماء كثيرة،  أطروحة الشرق األوسط اجلديد، لكن هذه 
أي  دون  بها،  تنادي  القومية  الدول  التي كانت  الشكلية  القيم  وتدمير شرَسني لكّل  وسحق 

مراعاة للقوانني الشكلّية التي تنادي بها هذه الدول عبر املنابر.
إّن املتتبع لتاريخ احلروب ميكنه أن يستنبط مدى شراسة هذه احلرب، وباملقابل مدى التناقض 
أن يستنبطوا  أّن أعظم احملّللني االستراتيجيني ال يستطيعون  الدول املتصارعة، حّتى  ما بني 
ويستقرؤوا ما سيحصل بعد يوم، أو يكتشفوا ما الذي تريده أمريكا أو روسيا أو إيران أو سوريا 

أو إسرائيل أو اخلليج العربّي أو السعودية...
ومن بني كل هذه الدول أضحت الدولة التركّية عبر قيادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه 
رجب طّيب أردوغان تقود هذه الفوضى، عبر تغذية الفصائل املسّلحة اجلهاديّة التكفيريّة، من 
ينّفذ  باملقابل  والدميقراطّية،  واحلرّية  السالم  ميثّل  أردوغان  فبات  والوعظ،  الرشد  لبوس  خالل 
مخّططه السلجوقّي العثمانّي الهيمنّي في إعادة العثمانّية بحّلة جديدة، عبر دماء جديدة 

ووحشّية متجّددة.
إّن املترقّبني حلالة احلداثة التي باتت سمة القرنني السابقني، تأملوا خيراً فيها عبر حتديث 
ورقي الشكل الذي من املفترض أن يؤثّر على املضمون، لكّن هذه احلرب قد شّوهت كل شيء 

جميل.
لقد كانت األتاتوركّية مفتاحاً لتغيير خارطة الشرق األوسط على أساس الدولة القومّية، 
إلى أن بات احلل التدميري لهذه اخلارطة بيد األردوغانّية، وقد كان كالهما وسيلة بيد الغرب 
في سبيل متريق مشاريعهم العاملّية، وهذا دليل على أن األردوغانّية واألتاتوركّية بيد إسرائيل 
لتغيير طريق احلضارة العاملي، وهذا ما سيوّضحه مقال املفكّر الثورّي عبد اهلل أوجالن  عبر 
مقاله؛ »دور حزب العدالة والتنمية في الشرق األوسط« وحوار بعنوان: في مقاومة عفرين يتّم 
التأسيُس للحّل الدميقراطي لألزمة السورية، وسنعرض أيضاً في هذا امللف التخّبط العاملي 
كردستان،  عروسة  وعفرين  عفرين،  في  التركية  احلرب  وجرائم  عفرين  على  احلرب  خالل  من 
وعفرين في سطور، وعفرين تاريخّياً واجتماعّياً، وعفرين والثورات السورية، وكيف أنّها تدفع 
ثمن االتفاقيات الدولية، وحكاية أرض وشعب عفرين، ولعنة الزيتون على عفرين، وتقرير شامل 
داعش  تركيا على خطا  أّن  وروجآفا، وكيف  السوري  الشمال  التركية على  االعتداءات  لتاريخ 

في استهداف التراث.
العثمانية..  أّن  وكيف  الكردية،  القوة  استنزاف  مؤامرة  العدد  هذا  في  وسنستعرض 
إمبراطورية شيدت على جماجم الشعوب، ورحلة املوت التي بدأتها تركيا، ومصر والعالقات 
أيضاً  أخرى  وملفات  الكردية،  العربية  والعالقات  وإيران،  أردوغان  أطماع  بني  العربية  الكردية 
السوداء  والعلبة  موضوعية،  نظرة  وآثاره..  اإلرهاب  مثل؛  امللف  هذا  عن  كثيراً  بعيدة  ليست 
تاريخ يروي وحاضر يشهد، وأخيراً سنختتم هذا العدد مبدينة  لتنظيم البغدادي، وآثار منبج 

سنجار عبر العصور.

هيئة تحرير المجلة

ة العدد اح�ي �ت �ت ا�ف
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)حزب  AKP؛  إلى  النظرُ  األهميِة  عظيِم  من 
العدالة والتنمية( على أنه فرزٌ وتصنيٌف متخَضت 
لهكذا  واخلارجيِة  الداخليِة  العوامِل  جميُع  عنه 
حملَة  وزنِها  في  تُعادُِل  مهمٌة  حملٌة  أحداث. وهو 
لتحوٍُّل  واسٌم  املعاصر،  تركيا  تاريِخ  في  اجلمهوريِة 
الدولِة  CHP هو حزُب  أّن  املستوى. فمثلما  بهذا 
التنظيماِت  فترِة  سياِق  في  املتكونِة  املركزيِة 
التحريِر  وحرِب  والثانيِة  األولى  واملشروطيَتني 
الوطنية؛ فإّن AKP أيضاً هو حزُب الدولِة القوميِة 
ما  غالباً  إذ  طويل،  سياٍق  خالل  املتكونِة  املركزيِة 
الذكر،  اآلنفِة  املراحِل  في  معارِضًة  قوةً  بقَيت 
أساساً  وَعِمَلت  احلميد،  عبد  نظاِم  مع  وتساوََمت 
وَطوَّرَت  األملانية،  الهيمنِة  مقابل  إنكلترا  بهيمنِة 
القومويَة اإلسالميَة مقابَل الوطنياتيِة العلمانية، 
مقابَل  العامليِّ  الكرمشاكي  التيارِ  مع  وحتالَفت 
أيديولوجيِة  من  وَجَعَلت  الصهيونية،  القومويِة 
في  اجليِش  ِقَبِل  من  املدعومِة  التركيِّ  اإلسالِم 
انقالِب 12 أيلول ركيزةً لنفِسها، ورأَت النورَ حصيلَة 
حزِب  وتشتيِت  بشرذمِة  نفِسه  بذاِت  اجليِش  قياِم 

دور حزب العدالة والتنمية في الشرق 
األوسط

عبد هللا اوجالن

الثمانية  السنواِت  إّن 
 AKP سلطِة  من  األولى 
بالسنواِت  للغاية  شبيهٌة 
الثمانيِة األولى من سلطِة 
CHP  )1923 – 1931(. فنظاُم 
في  طاٍغ  الواحِد  الحزِب 
ِكَليهما. هذا وترجُح كفُة 
احتماِل تكثيِف AKP أيضًا 
الديكتاتوريِّ  طابِعه  من 
اعتبارًا  بدستورِه  وتعزيزِه 
)وهو   2011 انتخاباِت  من 
بوضِع  الشبِه  شديُد  أمٌر 
هتلر بعد انتخاباِت 1933(؛ 
تمامًا مثلما تثاَقَلت وطأُة 
على   1931 بعد  الفاشيِة 
ورجب  إينونو  عصمت  يِد 

بكر
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مرحلِة  مع  الراديكاليِّ  القوميِّ  أربكان  الدين  جنم 
املعارَضِة  حزَب   CHP كوِن  ومقابَل  شباط.   28
بات   APK فإّن  بايقال،  دنيز  بزعامِة  األساسيَّ 
بذلك  صائراً  السلطة،  كرسيِّ  على  متربعاً  حزباً 
القوةَ املُنِشئَة واملَُسيِّرةَ للفاشيِة التركيِة اخلضراء 
خالل السياِق اجلديد، ومتحلياً بهويِة حزٍب مهيمٍن 
أردوغان،  بزعامِة رجب طيب  واستراتيجيٍّ متأسِس 
قوى  مبؤازرِة  ومتحصناً  مديد،  تاريٍخ  إلى  ومرتكزاً 

الهيمنِة الداخليِة واخلارجيِة له.
وَْسُم النظاِم الذي يُعَمُل على جتسيِده بزعامِة 
»اجلمهوريِة  أو  الثانيِة«  بـ«اجلمهوريِة   AKP
مبكراً.  تفسيراً  سَيكُوُن  املعتدلة«،  اإلسالميِة 
)فكرٍة  غايٍة  إلى  األساسيِّ  طابِعه  حتويِل  ورغَم 

النظاَم  إّن  إال  الدستور،  في  نٍة  ُمَضمَّ منوذجيٍة( 
قانوٍن  دولِة  حالَة  األوقاِت  من  وقٍت  أيِّ  في  يبلْغ  َلم 
انفكَّ  ما  بل  واجتماعية،  وعلمانيٍة  دميقراطيٍة 
األوليغارشيِّ  الفاشيِّ  طابِعه  على  دوماً  محافظاً 
اجلمهوريُّ  النظاُم  وظلَّ  تأسيِسه.  أياِم  منذ 
وعجزَ  غير.  ال  اسٍم،  مجردَ  الكالسيكيِّ  مبعناه 
الدميقراطيِة  اجلمهوريِة  حالِة  إلى  الوصوِل  عن 
نفوذِ  إزاَء  احلاُل  ومثلما  التخصيص.  وجهِ  على 
اجلمهوريِة  سبيِل  في  الكفاُح  فسيبقى   ،CHP
الساعِة  حديَث  املأموِل  ودستورِها  الدميقراطيِة 
السياِق  AKP أيضاً. بناًء عليه، فوصُف  نفوذِ  إزاَء 
وبنضاِل  األوليغارشيِة  بالديكتاتوريِة  املُعاِش 

اجلمهوريِة الدميقراطيِة املُاِض ضده، سَيكُوُن أكثر 
بهذا  االستمرارِ  على  مضموناً  ُمِصرٌّ  فهو  صواباً. 
اللوِن  في  فارٍق  وجودِ  مع  فيه،  اندمَج  الذي  النظاِم 
فقط؛ مهما ُعِرَض على أنه بديُل الفاشيِة التركيِة 
ُحرَِّفت  ومهما  سنة،  ثمانني  داَمت  التي  البيضاء 
ومقصودٍ  مدروٍس  إعالميٍّ  وبدعٍم  بعنادٍ  احلقيقُة 
بدقٍة بالغة. هكذا، فقد أُفِسَح اجملاُل وُفتَِح الطريقُ 
أمام نظاِم AKP الفاشيِّ األخضر، كثمرٍة طبيعيٍة 
للدعِم اخلفيِّ الذي تلّقه تلقاه من النظاِم الفاشيِّ 
فقَد  بعَدما  واملُنَهِك  املُرَهِق  األبيض  التركياتيِّ 
نسبًة ال يُسَتهاُن بها من املساندِة والدعم، داخلياً 

وخارجياً على حدٍّ سواء.

 AKP إّن السنواِت الثمانية األولى من سلطِة
من  األولى  الثمانيِة  بالسنواِت  للغاية  شبيهٌة 
احلزِب  فنظاُم   .)1931  –  1923(   CHP سلطِة 
الواحِد طاٍغ في ِكَليهما. هذا وترجُح كفُة احتماِل 
تكثيِف AKP أيضاً من طابِعه الديكتاتوريِّ وتعزيِزه 
بدستورِه اعتباراً من انتخاباِت 2011 )وهو أمرٌ شديُد 
الشبهِ بوضِع هتلر بعد انتخاباِت 1933(؛ متاماً مثلما 
تثاقََلت وطأةُ الفاشيِة بعد 1931 على يِد عصمت 
)رغَم جتربِة مصطفى كمال في  إينونو ورجب بكر 
الليبرالّي(. ومثلما كانت  تأسيِس احلزِب اجلمهوريِّ 
احلاُل في عهِد CHP أيضاً، فمرورُ املرحلِة مبخاضاٍت 
الداخلية  والنزاعاِت  التناقضاِت  وتصاُعُد  أليمة، 
وعصمت  كمال  مصطفى  بني  الوضُع  كان  )كما 
إينونو(؛ قد جَترُف AKP إلى مساراٍت مغايرة. ورمبا 
اهلل  وعبد  أردوغان  رجب طيب  بني  املشاداُت  تتبدى 
إلى  املنحازين  من  فريقٌ  عنه  ينفصُل  ورمبا  غول. 
الوفاِق الدميقراطّي. كما وقد يَفرُض احتماُل »تركيا 
دميقراطية ودستور دميقراطي« حضورَه ويُبدي وزنَه 
بَعُد  يُجزَْم  َلم  ومثلما  جاد.  كخيارٍ  األجندِة  في 
بسلطِة AKP املهيمنة، فمصيرُ النظاِم الدستوريِّ 
الدميقراطيِّ أيضاً غيرُ مجزوٍم به بعد. أما َمن الذي 
سَيجزُم األمرَ لصاحِله من بني ِكال االحتماَلني، فهذا 
املهيمنِة من  القوى  الصراِع بني  ما سُيَحدِّدُه وضُع 
في  واالشتراكيِّ  الدميقراطيِّ  النضاِل  وقوى  جهة، 
في  املستقلِّ  شبهِ  الدميقراطيِّ  والنضاِل  تركيا، 

كردستان من اجلهِة الثانية.

AKP هو حزُب الدولِة القوميِة 
سياٍق  خالل  المتكونِة  المركزيِة 
قوًة  بقَيت  ما  غالبًا  إذ  طويل، 
اآلنفِة  المراحِل  في  معاِرضًة 
عبد  نظاِم  مع  وتساَوَمت  الذكر، 
بهيمنِة  أساسًا  وَعِمَلت  الحميد، 
األلمانية،  الهيمنِة  مقابل  إنكلترا 
َرت القومويَة اإلسالميَة مقابَل  وَطوَّ

الوطنياتيِة العلمانية



الشرق األوسط الديمقراطي

6العدد 40 - ربيع 2018

تصفيِة  إلى  الهادِف  اخلاصِة  احلرِب  نظاَم  إّن 
السلطِة  عهِد  في  حريتِه  وسلبِ  الكرديِّ  الوجودِ 
فأكثر.  أكثر  ويَُطبَّقُ  َّزُ  سُيَعز اجلديدة  املهيمنِة 
)الواقع  الكردّي  الوجودِ  على  فالقضاُء  وباألصل، 
الوجودّي األنطولوجّي(، والنيُل من حريتِه )التنظيم 
يكمُن  إمنا  ثقافياً؛  إبادتِه  في  واالستمرارُ  والوعي(، 
اجليِش  مع   AKP أَبرَمه  الذي  الوفاِق  خلفيِة  في 
كممثٍل ألصحاِب السلطِة القدميِة في النظام. إذ 
 AKP إلى  السلطِة  زماِم  تسليُم  باملقدورِ  ما كان 
الكرديِّ  الوجودِ  إنكارَ  أّن  كما  آخر،  شكٍل  بأيِّ 
يتسترُ  كان  املتمردِة  القوى  على  العنيَف  والقضاَء 
القومويِة  بني   1925 في  السائِد  الوفاِق  وراَء  أيضاً 
عهِد  في  أما  التركية.  والوطنياتيِة  الصهيونيِة 
كما  الوفاِق  هذا  قبوِل  على  يَقتصرْ  فَلم   ،AKP
واملَُقوِّماِت  باحلجِج  توطيِده  بعَد  عليه  وثابرَ  بل  هو، 
تَُشكُِّل  ثقافياً  الكردِ  اإلسالمية. وباقتضاب، فإبادةُ 
نقطَة التقاطِع واملَقاَم املشترَك للتياراِت القومويِة 
الصهيونية،  التركيُة  )القومويُة  الرئيسية  الثالثِة 
القومويُة التركيُة العنصرية، والقومويُة اإلسالميُة 
على  الثالِث  القوموياِت  انقالِب  فرغَم  التركية(. 
بعِضها  بني  الدمويِّ  وتصادُِمها  البعِض  بعِضها 
البعِض فيما يتعلقُ بجميِع املواضيِع األخرى؛ إال أنها 
الكردّي.  الواقِع  إزاء  املشتركَة  املواقَف  دوماً  تتَّخذُ 
الفوالذيَّ«  بـ«القانوِن  املسماةُ  الظاهرةُ  هي  وهذه 
في النظاِم الفاشّي، وال يُعَترَُف بحقِّ احلياِة ومزاولِة 
السياسِة في كنِف النظاِم أليِة قوة، ما َلم تعترْف 

بهذا القانون.

ومثلما ال تتنافرُ املمارساُت التكتيكيُة املتلفُة 
املشتركة  االستراتيجيِة  مع   AKP لهيمنِة 
احلرية(،  وحركِة  الكرديِّ  الوجودِ  على  )القضاء 
بغيَة  إليها  يبادرُ  تكتيكيًة  مناوراٍت  تَُشكُِّل  فإنّها 
وبنجاٍح  أفضل  بإبداٍع  االستراتيجيِة  هذه  تطبيِق 
رجب  به  أدلى  الذي  التصريِح  وبعَد  فمثالً؛  موفق. 
حينما   2005 عاَم  أوالً  بكر  ديار  في  أردوغان  طيب 
أيضاً«  نحن  قضيُتنا  الكرديُة  »القضيُة  قال: 
الشعبِ  دعِم  من  مهمٍة  درجٍة  على  بذلك  حائزاً 
إبداِء  في   2006 عاَم  بتاتاً  يترددْ  َلم  له؛  الكرديِّ 
طاَلت  التي  القواننِي  الستصدارِ  واالحتياِل  املكِر 

»قانوِن  نطاِق  توسيِع  خالِل  من  والنساَء  األطفاَل 
مكافحِة اإلرهاب« )أقسى القوانني املضادِة للكردِ 
طيلَة عهِد اجلمهورية(. وما االعتقاالُت التي طالت 
ألوِل مرة، ومتشيطاُت  النطاِق  واسِع  بنحٍو  األطفاَل 
من  ضرورةٌ  سوى  اجلويِّ  القصِف  وعملياُت   ،KCK
أنواِع  شتى  أّن  كما  االستراتيجية.  تلك  ضروراِت 
مجموعِة  تشكيِل  في  والشروَع  النفسية،  احلرِب 
املتواطئة، وتصييرَها مركزَ جذٍب  الكرديِّ  املاِل  رأِس 
كردستان  وشماِل  جنوِب  من  املهمِة  املدِن  في 
املدنيِّ  اجملتمِع  منظماِت  وتأسيَس  سواء،  حدٍّ  على 
أيضاً  ذلك  كلُّ  بالكردايتية؛  وبهتاناً  زيفاً  املتظاهِر 
اجلديدة.  االستراتيجيِة  تلك  مع  قريبٍة  عالقٍة  على 
هذا ويجُب إضافُة وسائِل اإلعالِم الكرديِّ املتواطئِة 

عالوةً  أيضاً.  ذلك  إلى  النفسية(  احلرب  )وسائل 
أيضاً  الرياضيِة والفنيِة  الفروِع  العديَد من  أّن  على 
استراتيجيٍة  مآرب  لتسخيِرها في خدمِة  افُتتَِحت 
ذلك،  بنِي كلِّ  األنكى من  املمارسَة  أّن  مماثلة. وَلرمبا 
الكردّي  »حماس«  تنظيم  تشكيِل  جتارُب  هي 
األساَس  الهدَف  أّن  ذلك  الكونترا.  حزب  من  بدالً 
في  السَلفيِة  الدينيِة  اإلعالِم  ووسائِل  للتنظيماِت 
املتظاهِر  »حماِس«ـها  تأسيُس  هو  املطاف،  آخِر 
وترقيُته  وتفعيُله،   ،KCK وجهِ  في  بالكردايتيِة 
فتنظيُم  املثال،  سبيِل  وعلى  الصدارة.  مرتبِة  إلى 
تأسيِسه  وراَء  املوسادُ   كان  )الذي  »حماس«  
الفلسطينية«  التحريِر  »منظمِة  إضعاِف  بغيَة 
في  الدائِر  بالنضاِل  قطعياً  له  عالقَة  ال  أنه  رغم   ،
»منظمِة  إيصاِل  في  اليوَم  تسبََّب  قد  فلسطني( 

ُل  ُتَشكِّ ثقافيًا  الكرِد  فإبادُة 
نقطَة التقاطِع والَمقاَم المشترَك 
الثالثِة  القومويِة  للتياراِت 
التركيُة  )القومويُة  الرئيسية 
التركيُة  القومويُة  الصهيونية، 
اإلسالميُة  والقومويُة  العنصرية، 

التركية(
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»فتح«،  حركِة  وباألخصِّ  الفلسطينية،  التحريِر 
املنظمة،  فصائِل  من  أساسياً  فصيالً  تَُعدُّ  التي 
املساعي  وتدورُ  هذا  والزوال.  التصفيِة  حافِة  إلى 
ضد  أيضاً  كردستان  في  نفِسه  النموذِج  لتطويِر 
ودوراُت  حديثاً،  املُشادةُ  الدينيُة  KCK. فالثانوياُت 
لنفِس  عجٍل  على  ُشيَِّدت  قد  أيضاً  القرآِن  تعليِم 
ََّح بذلك املعنيون بذاِت أنفِسهم.  الغرِض مثلما صر
رَت اجلوامَع بأكمِلها  ووزارةُ الشؤوِن الدينيِة قد َسخَّ
خلدمِة التصفيِة الثقافية. أي إّن الديَن ُسيَِّس كلياً، 
الوجودِ  إنكارِ  في  تُسَتخَدُم  أداٍة  حالِة  إلى  واخُتِزَل 
الكرديِّ والتعتيِم على نضاِل الكردِ من أجِل احلرية.

للعياِن  تبسُط  ال  املشابهِة  املمارساِت  ومئاُت 
اجلديدِة  املهيمنِة  القوِة  وسياساِت  نوايا 

جلياً  للَمأِل  وتَعرُض  بل  وحسب، 
بالغَة  التصفويَة  مخططاتِها 

أّن  ومثلما  أيضاً.  اخلطورِة 
الدولِة  حزُب  هو   CHP

في  الطامعِة  القوميِة 
دمويٍّ  بنحٍو  القضاِء 
الكرديِة  املقاومِة  على 
فيما  الكرديِّ  والوجودِ 
 ،1940  –  1925 بني 

هو  أيضاً   AKPفـ
القوميِة  الدولِة  حزُب 

 2000 أعواِم  منذ  الهادفِة 
الكرديِّ  الواقِع  على  القضاِء  إلى 

املنوال،  بنفِس  الكرديِة  احلريِة  وحركِة 
من  وما  ِحّدة. هذا  أشدَّ  ظروٍف  على  وتأسيساً  بل 
في  العامِّ  عن  الشاذِة  األصواِت  بعَض  أّن  في  شكٍّ 
تَُغيِّرُ  املتلفِة ال  املرحليِة  املمارساِت  داخِله، وبعَض 
شيئاً من أهدافِه االستراتيجية، بل على النقيض، 
ذَها  فهي تؤيُد صحَتها. فحركُة التصفيِة التي نفَّ
سنِة  أواخِر  من  بدءاً   PKK داخل  ِخفيًة   AKP
ذةُ مع كلٍّ من أمريكا  2002 )مبادرةُ التصفيِة املَُنفَّ
التصفويِة  والعناصِر  كردستان  جنوِب  وسلطِة 
واللقاءاُت   ،)PKK صفوِف  ضمن  املتواطئِة 
املتواصلُة باسِم احلوارِ اعتباراً من 2006 مع كلٍّ من 
DTP وممثلي KCK في أوروبا، والتي القَت صداها 
محتواه  من  أُفِرَغ  ذلك  كلُّ  أوجالن؛  اهلل  عبد  عند 

النوايا  رغم  ذاتِها،  االستراتيجيِة  بجدراِن  واصَطَدَم 
وضوَح  واضٌح  الدولة.  مسؤولي  لبعِض  احلسنِة 
متكاثفًة  ستتواصُل  اخلاصَة  احلرَب  أّن  الشمِس 
تُترَْك هذه  AKP اجلديدة، ما َلم  في كنِف هيمنِة 
أنَّ  املعاديُة للسالم. كما  التصفويُة  االستراتيجيُة 
إزاَء الوجودِ  ويُبدى  كلَّ موقٍف وقوٍل وفعٍل سُيتََّخذُ 
الكرديِّ وحركِة احلريِة الكردية، لن يذهَب في معناه 
والقوى   AKP يَُصرِّْح  َلم  ما  التصفوية؛  من  أبعَد 
العامِّ  إليها للرأِي  التي يستنُد  الداخليُة واخلارجيُة 
وما  السالم،  بشأِن  استراتيجيٍّ  موقٍف  عن  عالنيًة 
َلم يَتَِّخذْ قراراٍت ُملِزمًة للجميِع بصددِ سنِّ دستورٍ 

دميقراطّي.
وفي النتيجة، فاحلرُب املُاضُة ضد الواقِع 
الكرديِة  احلريِة  وحركِة  الكرديِّ 
القرننَي  غضوِن  في  املعاصرَين 
إلى  حتوََّلت  قد  األخيرَين، 
متثاقلِة  ثقافيٍة  إبادٍة 
وَجِهَد  تدريجياً.  الوطأِة 
املثابرِة  على  الكردُ 
وجودِهم  صوِن  على 
واحلفاِظ على شغِفهم 
نيِر  حتت  احلرِة  باحلياِة 
اجملحفة.  اإلبادِة  حمالِت 
فحركاُت تصفيِة اإلماراِت 
وقياداِت  الَقَبِلّيِة  والزعاماِت 
كردستان،  في  املَشَيخِة 
اإلمبراطوريِة  عهِد  في  ابتدأَت  والتي 
عصرية(،  إلى  )املتحولة  املستحدثة  العثمانيِة 
الواقِع  تصفيِة  على  الوقِت  مرورِ  مع  انعكََفت  قد 
التركيُة  الفاشيُة  عمَلت  وقد  الثقافّي.  الكرديِّ 
البيضاء على زيادِة تعميِق هذه السياسِة بنشِرها 
إلى  بالكردِ  ووصَلت  برمتِه،  اجملتمِع  صفوِف  بني 
مشارِف الزواِل بصهِرهم في بوتقِة الدولِة القومية. 
أّما املقاوماُت املتصاعدةُ ضد ذلك، فلم تسفرْ عن 
أيِة نتيجٍة سوى جتذيِر التصفيِة والزواِل أكثر فأكثر، 
التي  االجتماعيِة  وللبنيِة  زعاماتِها  لطابِع  نظراً 
وازدهارِ  نضوِج  عهِد  في  وزادَ  عليها. كما  اعتمَدت 
اجلمهوريِة تطويرُ املستِويّاِت العميلِة التي حظَيت 
الكردية،  احلقيقِة  إنكارِ  على  بناًء  لوجودِها  باإلذِن 
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الثقافية.  اإلبادِة  تعميِق  مساعي  إطارِ  في  وذلك 
اعتباراً  املبتدِئ  والتضعضِع  االنهيارِ  عهِد  في  أما 
أساليبِ  إلى  اللجوُء  فسادَ  الثمانينات،  أعواِم  من 
ومؤازرٍة  بدعٍم  لها  نظيرَ  ال  التي  اخلاصِة  احلرِب 
بغرِض  وذلك  هي،  مصاحِلها  على  بناًء  أمريكا  من 
احلريِة  حركِة  صعيِد  على  ليس  الكردايتية،  إنهاِء 
فحسب، بل وبوصِفها وجوداً قائماً بذاتِه )وكوجودٍ 
اللغة(.  حظِر  في  لوِحَظ  مثلما  أيضاً،  أنطولوجيٍّ 
ومقابل حركاِت اإلبادِة التي ال مثيَل لها، فإّن حركَة 
العديِد  ورغَم   ،PKK بطليعِة  املتصاعدةَ  احلريِة 
بفرض  فقط  تَكَتِف  َلم  وأخطائِها،  نواقِصها  من 
إلى  أيضاً  به  وارتََقت  بل  الثقافّي،  الكرديِّ  الوجودِ 

كما  متحرراً.  وجوداً  باعتبارِه  مهم  مستوى 
البارزِة  املستجداِت  تداعياُت  وطاَلت 

األخرى  األجزاَء  املنحى  هذا  في 
حيث  أيضاً؛  كردستان  من 

كردستان  في  أفَضت 
ظهورِ  إلى  العراِق 
يطغى  سياسيٍّ  كياٍن 
الدولتيُّ  اجلانُب  عليه 
الذي  احلني  في  القومّي، 
صحوِة  إلى  فيه  انَتَهت 

ضمن  الكبرى  الشعبِ 
وكردستان  إيران  كردستان 

في  انخراطِه  وإلى  سوريا، 
وتطويِره  احلرية،  حركِة  صفوِف 

الدميقراطية.من  استقالليتِه  شبَه 
شنَّتها  التي  التصفويَة  اخلاصَة  احلرَب  أّن  املؤكِد 
في  ستؤوُل   KCK ضد  املهيمنُة  التركيُة  القوى 
املستقبِل القريبِ إلى مستجداٍت عظيمِة األهميِة 
عدِم  حاِل  ففي  واجتماعياً.  وسياسياً  استراتيجياً 
السالِم االستراتيجّي، فإّن أهمَّ احتماٍل  قرارِ  إصدارِ 
سيتطورُ ميدانياً في كردستان، وسيتنامى تدريجياً 
الثوريِة  الشعبيِة  احلرِب  ارتقاُء  اجلوار، هو  بلداِن  في 
ااحلداثِة  توجيهاِت  هدى  على  املستوياِت  أرفِع  إلى 
شبهِ  الدميقراطيِة  اإلداراِت  وتطويرُ  الدميقراطية، 
املستقلِة بالتداخِل مع خوِض حروِب الدفاِع الذاتّي، 
وذلك في اجملاالِت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، 

القانونية، والدبلوماسية.

إّن البورجوازيَة البيروقراطيَة التركيَة املتسمنَة 
عهِد  منذ  األقلياِت  تصفيِة  مع  طردياً  واملتورمَة 
َّخذَت من الكادرِ  سلطِة »جمعية االحتاد والترقي«، ات
اليهوديِّ واحتكاراِت رأِس املاِل اليهوديَّ أساساً لها 
َهت في اخلارِج نحو سياسٍة  في الداخل، في حني اجتَّ
بصورٍة  اإلنكليزيِة  الهيمنِة  مبوجبِ  تدريجياً  تعَمُل 
إلى الوسط، هو  رئيسية. وبذلك، فالتحالُف البارزُ 
البيضاء  التركيُة  الِبدئيُة  الفاشيُة  أو  الفاشيُة 
من  وكركوك  املوصل  اقتطاِع  الشريكنَي. ومع  ذات 
امليثاِق املللّي، يتمُّ الشروُع بتطبيِق مشروِع إسرائيل 
التركية،  فاجلمهوريُة  اجتاهات.  ثالثِة  من  البدئيِة 
ونظاُم االنتداِب اإلنكليزيِّ في فلسطني، والقومويُة 
دورُه  منهم  لكلٍّ  العراق؛  شماِل  في  الكرديُة 
خصوصياتِه.  حسَب  املشابُه 
وجميُعهم مجردُ خطواٍت على 
إسرائيل.  إلى  املؤديِة  الدرِب 
واملشروُع املُعَترَُف به على 
قُُدماً  والسائرُ  األرجح، 
إلى  املؤديِة  الدرِب  على 
كان  إسرائيل،  تشييِد 
فالغيوُم  املنوال.  بهذا 
حتيُط  التي  الضبابّيُة 
التركية،  باجلمهوريِة 
على  الشديُد  وتَقوقُعها 
املمائُل  والوضُع  نفِسها، 
الكرديِّ  الكياِن  في  املاُلَحُظ 
عالقٍة  على  ذلك  كلُّ  العراق؛  شمالي 
الشريحُة  الوسط. أّما  إلى  إسرائيل  بقصِة ظهورِ 
االجتماعيُة املُكَوَّنُة حتت اسِم البورجوازيِة التركية، 
فال عالقة لها البتة بالتركياتيِة احلقيقية. بل هي 
كياٌن أسطوريٌّ بحت. واألمرُ عيُنه يَسري على الكياِن 
إنه  حيث  أيضاً.  العراِق  شماِل  في  الذي  الكرديِّ 
ترجمٌة من املرتبِة الرابعِة للبورجوازيِة التركية. وهو 
وبالفعل،  سوسيولوجّي.  ال  أسطورّي،  كياٌن  أيضاً 
فقد نُِسَجت امليثولوجيا حول ِكال الكياننَي، اللذَين 
باحلقائِق  لهما  ِصلَة  ال  اصطناعيان  كيانان  هما 
دورِهما  إدراُك  مُيكُننا  – االجتماعية. وال  التاريخيِة 
إذ  إسرائيل.  بتكويِن  ارتباطاً  إال  كامل،  بشكٍل 
على  ميثولوجيٍّ  طابٍع  إضفاِء  حول  املساعي  دارت 
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مصطفى البارزاني الكردّي، مقابل مصطفى كمال 
أَُشدِّدُ على ذلك بإصرار، ليس بهدِف  التركّي. إنني 
استصغارِ ِكلتا الهويَتني أو املبالغِة فيهما، بل بغيَة 
تسليِط الضوِء على كيفيِة طمِس حقائِق اجملتمَعني 
بحيث  الضباب،  من  هاالٍت  ضمن  والكرديِّ  التركيِّ 
السوسيولوجية.  الناحيِة  من  حتليُلها  يستعصي 
سياَق  والكرديُّ  التركيُّ  الشعبان  يَِلُج  فعندما 
فاشيٌّ  غطاٌء  ثانيًة  عليهما  يُسَحُب  الدمقرطة، 
الفريدِة  واالنقالباِت  واملكائِد  باملؤامراِت  مشحوٌن 
من نوِعها. وجُتَعُل اإلعداماُت واالغتياالُت والنزاعاُت 
األخويُة واحلروُب الداخليُة ال تعرُف هداوةً وال نضوباً. 
اليمينية،   – اليساريُة  الصراعاُت  وتُفَتَعُل  هذا 
احلديِث  موضوُع  واألثنية.  املذهبيُة  واالشتباكاُت 
الشعبيُة  واحلركاُت  االجتماعيُة  النضاالُت  هو  هنا 
وفحواها،  أصِلها  من  واجملَُتثُة  مجراها،  عن  َّفُة  املَُر
متخُض  يُسَتَشفُّ  ولكن،  مسراها.  عن  واملَُيَّدةُ 
جميِعها عن قضايا اجتماعيٍة وشعبويٍة متفاقمٍة 
ومزدادٍة وطأةً. ووقائُع هذه النتيجة، هي أفضُل َمن 

يشرُح لنا منطقَ التآمِر واالنقالِب واالستفزاز.
بعيِنه  الثالثيِّ  املشروِع  تطبيِق  على  يُثابَرُ 
أوسع  بآفاٍق  ولكنْ   ،1948 في  إسرائيل  إعالِن  مع 
إلى  يتطلُع  أو  ذلك،  يعارُِض  وَمن  أرقى.  ومبستوى 
بأشدِّ  عليه  يُحكَُم  وأهدافِه؛  بهويتِه  التمسِك 
العقوبات، ومُيسُح من على وجهِ البسيطِة دون متييٍز 
أو رجعّي، تركيٍّ أو كردّي.  بني مينٍي أو يسار، تقدميٍّ 
أعواِم  انقالباِت  وراء  اجملحفُة  الوقائُع  هذه  وتتسترُ 
1960، 1971، 1980، 1993، 1997، وكذلك وراء عددٍ 

كبيٍر من االنقالباِت املَُطبَّقِة على أرِض الواقِع منذ 
أيضاً  دورَها  العقليُة  هذه  لعَبت  ما  وغالباً   .2002
والتعذيبِ  والتهجيِر واالعتقاِل  اإلفناِء  في ممارساِت 
والصهِر القائمِة منذ سنِة 1925، والتي استهدَفت 
الكردَ واليساريني واإلسالميني، بل وحتى القومويني 
تنظيماِت  إرساِء  فمع  لألملان.  املُناصرين  األتراك 
كاجلَرّافِة  العقليُة  هذه  مترُّ  للناتو،  التابعِة  الغالديو 
والدميقراطيني  الكادحِة  اجملتمِع  شرائِح  كافِة  فوق 
سواء،  حدٍّ  على  والكردِ  األتراك  واالشتراكيني 
مستوى. ال  أرفع  بشكٍل  وطأتِها  حتت  وتسحُقهم 
ريب أننا بسردِ هذا التحليِل تأسيساً على مواكَبِة 
العليا  الكرديِة   - التركيِة   – اليهوديِة  الشرائِح 
ركَب العصر، ال نرمي إلى النزعِة املناوئِة للسامّيِة 
أو التركياتيِة أو الكردايتية. بل على العكس، فقد 
أبدى الدميقراطيون واالشتراكيون اليهودُ – األتراُك – 
الكردُ على مستوى الشرائِح التحتيِة آياٍت عظيمًة 
وجهِ  في  متنٍي  بتعاضٍد  والصمودِ  املقاومِة  من 
النضاالُت  انفكّت  وما  العليا.  شرائِحهم  حتالفاِت 
املشتركُة قائمًة في األجندِة على صعيِد الكادحني 
والشعوِب املسحوقة، مبا في ذلك الشعُب اليهوديُّ 
احلالّي.  يوِمنا  وحتى  الثانيِة  املشروطيِة  منذ  أيضاً، 
باالشتراكيِة  التفكيِر  إمكانيُة  وارداً  ليس  وعليه، 
والدميقراطيِة من دوِن اليهود، متاماً مثلما األمرُ عليه 

في عموِم أرجاِء أوروبا وروسيا.

دفِع  على  يَشهُد  راهَننا  أّن  غريٌب  هو  كَم 
في  وإقحاِمها  الكرديِة   – اإلسرائيليِة  العالقاِت 
اإلسرائيليَّ  التحالَف  أّن  تاريخّي. أي  حتالٍف  َمَصبِّ 
التحالِف  من  بدالً  التاريِخ  أجندةَ  يدخُل  – الكرديَّ 
أو مبنواٍل شبيٍه به. وللَحيِد  – التركّي،  اإلسرائيليِّ 
اجلمهوريِة  داخل  الهيمنِة  في  املُعاِش  واالنزياِح 
 2000 عاِم  بعَد  وباألخصِّ   ،1980 منذ  التركيِة 
التي   AKP فحكوماُت  ذلك.  في  الوافرُ  نصيُبه 
إسرائيليٍّ  بدعٍم  ها  مهامِّ رأِس  على  أُجِلَست 
وأمريكيٍّ وأوروبيٍّ بدايَة األمر، وحتالَفت مع الدولَتني 
وتصفيتِه؛   PKK عزِل  بهدِف  والسوريِة  اإليرانيِة 
وحتوََّل  معكوسة،  نتائج  عن  يُنمُّ  ذاك  حتالُفها  بدأَ 
بالتالي إلى ردودِ فعٍل واستياٍء عند إسرائيل وأمريكا 
على  االتهاماِت  كَيِل  وإلى  األوروبّي،  االحتاد  وبلدان 

التركيُّ  الشعبان  َيِلُج  عندما 
والكرديُّ سياَق الدمقرطة، ُيسَحُب 
عليهما ثانيًة غطاٌء فاشيٌّ مشحوٌن 
بالمؤامراِت والمكائِد واالنقالباِت 
وُتجَعُل  نوِعها.  من  الفريدِة 
اإلعداماُت واالغتياالُت والنزاعاُت 
ال  الداخليُة  والحروُب  األخويُة 

تعرُف هداوًة وال نضوبًا
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األساسّي.  محورِها  عن  باحلَيِد  التركيِة  اجلمهوريِة 
احلكوماِت  بني  للكردِ  املعادي  التحالِف  ومقابَل 
التركيِة واإليرانيِة والسورية، بدأَ يتكوُن في املرحلِة 
احلاليِة ِحلٌف معنيٌّ بالقضيِة الكرديِة يضمُّ أمريكا 
وأوروبا وإسرائيل والكرد. ويكمُن PKK – KCK في 
اللذَين هما على وشِك تغييِر  مرمى ِكال القطَبني، 
امليداِن  إلى  يبرزُ  وهنا  اجلذور.  من  األوسِط  الشرِق 
ومنهُج  والسياسّي،  األيديولوجيُّ   PKK منهُج 
درِب  على  عينيًة  واألكثر  امللموُس  العمليُّ   KCK
باحلقيقة.  عالقتِهما  ومدى  الدميقراطية،  احلداثِة 
واجملرياِت  األحداِث  النتيجَة في خضمِّ  وما سُيَحدِّدُ 
بعيِنها،  احلقيقُة  هو  االجتماعية،   – التاريخيِة 
للعياِن  يتبدى  وما  الشنيع.  الدمياغوجيُّ  الرياُء  ال 
للحقيقة.  واملؤلُم  العادُل  الوجُه  هو  أخرى،  مرةً 
واألساطيِر  الدمياغوجياِت  من  ينتقُم  التاريَخ  وكأّن 
الواقُع  يتجلى  بينما  باسِمه.  املُدوّنِة  امليثولوجيِة 
كحقيقٍة  أي  وشفافية،  وضوحاً  أكثر  بنحٍو 
ساطعة. هكذا، وبينما يتركزُ التاريُخ في »احلاضر«، 
فإّن »احلاضرَ« أيضاً يتأرُخ أكثر من أيِّ وقٍت مضى. 
خطِّ  على  وراهناً  مرحلياً  الصراُع  يغدو  ما  وبقدرِ 
أربيل – ديار بكر، فهو ُمحاٌط بهالٍة من التاريخانيِة 
أيضاً. وقلُب املنطقة، بل وقلُب العاَلِم أجمع ينبُض 
بدقاٍت متسارعٍة على هذا اخلطِّ مبا يدلُّ في معناه 
على »احلرِب العامليِة الثالثة«. مبعنى آخر، إّن قلَب 
ما  يوماً  ينبُض  كان  الذي  املضادِة  والثورِة  الثورِة 
وعلى خطِّ  – باريس،  – لندن  أمستردام  على خطِّ 
بطرسبرغ  – موسكو؛ بات ينبُض اليوم على خطِّ 

ديار بكر – أربيل – بغداد.

الفلسطينيِة   – اإلسرائيليِة  العقدِة  وبقدرِ 
وبالتالي عموم  الكأداء، فإّن أفغانستان وباكستان، 
طوِل  على  وكذلك  اإلسالمية،  األفريقيِة  األراضي 
الصني  إلى  روسيا  من  املمتدِة  اإلسالميِة  الثقافِة 
عن  تبحُث  جميُعها  اآلسيوية؛  القارِة  في  والهنِد 
وفي  الُعضال.  لُعَقِدها  الدميقراطيِة  احللوِل  مركِز 
َّ بلوغُها حالياً، فإّن اخلطَّ املوريَّ العاِمرَ  املطِة التي مت
الدميقراطيِّ  الثوريِّ  احللِّ  خطُّ  هو  احللول،  بأوفِر 
– السوريِة  – اإليرانيِة  العراقيِة  احللقِة  في  الدائِر 
الشرِق  عموِم  في  يَسري  الذي  وبالتالي  والتركية، 

أربيل،   – بكر  ديار  خطُّ  هو  آخر،  ومبعنى  األوسط. 
الشمالية  ميزوبوتاميا  قلُب  فيه  ينبُض  الذي 
واجلنوبية، التي يَُعودُ إليها الفضُل الكثيرُ في تاريِخ 
البشرية. فقد عاَشت القبيلُة العبرانيُة على هذا 
فتَئت  ما  التي  املستعصيِة  إشكالياتِها  أوَل  اخلطِّ 
في  ثانيًة  لها  حلٍّ  عن  تبحُث  وراَحت  منها،  تعاني 
وخمسمائة  آالف  ثالِث  مرورِ  بعَد  ظهورِها  مكاِن 
سنة مليئة باملغامراِت املذهلة؛ متاماً على ِغرارِ املَثَِل 
جذرِه«.  على  ينمو  نَباٍت  »كلُّ  القائل:  الشعبيِّ 
ويَلوُح فيما يَلوُح أّن القضيَة اليهوديَة أيضاً سوف 
وُلَِدت فيها.  التي  بناًء على جذورِها  احللِّ  إلى  تؤوُل 
النَُّخُب  تَعمُل  والتي  للثورة،  املضادةُ  الشبكُة  أما 
احِللَفني  بني  هائٍج  بارتباٍك  نسِجها  على  التركيُة 
اإلسرائيليِّ   – األوروبيِّ   – األمريكيِّ  املتضادَّين 
تسعى  )الذي  العراقّي   – السوريِّ   – واإليرانيِّ 
أماَمها  مجال  فال  حياكتِه(؛  إلى  نفِسها  بذاِت 
التي  االجتماعيُة  فالقضايا  والنجاح.  ِق  للتحقُّ
املنطقِة  في  الرأسماليُة  احلداثُة  وتؤجُجها  تثيرُها 
حلِّها،  عن  عوضاً  الزمن  من  القرننَي  يناهزُ  ما  منذ 
طريِق  عن  إال  فيه  حلُّها  مُيكُن  ال  َطوراً  دخَلت  قد 
األمِة  بإنشاِء   KCK وقياُم  الدميقراطية.  احلداثِة 
الدميقراطية، يُعَتَبرُ ُشعلًة منيرةً على هذه الدرب، 

وصوتاً مناشداً للسيِر عليه.

في خضمِّ  النتيجَة  ُد  سُيَحدِّ وما 
التاريخيِة  والمجرياِت  األحداِث 
الحقيقُة  هو  االجتماعية،   –
الديماغوجيُّ  الرياُء  ال  بعيِنها، 
مرًة  للعياِن  يتبدى  وما  الشنيع. 
أخرى، هو الوجُه العادُل والمؤلُم 
ينتقُم  التاريَخ  وكأّن  للحقيقة. 
واألساطيِر  الديماغوجياِت  من 

الميثولوجيِة الُمدّونِة باسِمه
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للحّل   
ُ

التأسيس  
ّ

يتم عفرين  مقاومة  في 

الديمقراطي لألزمة السورية

سيهانوك ديبو

عفرين أكثُر 
المناطق في 

سوريا كلها أمنًا 
واستقرارًا، وتدار 

من قبل تكويناتها 
المجتمعية منذ 

أربع سنوات بشكل 
م في  رسمي وتقدِّ

نموذجها اإلداري 
الشكل األمثل 
للحل السوري 
الديمقراطي

لكل  عفرين  إلى  السوري  اجليش  دخول  يحتاُج  هل 
هذا  من  املقصودَ  أن  أْم  اإلعالمي؟  التهويل  هذا 
التركي  العدوان  يحتاجها  أخرى  مسائُل  التهويل 

نفسه؟
ال يحتاج دخوُل جيش السلطة السورية في دمشق 
إلى كل هذا العجن والتهويل اإلعالمي، بخاصة أن 
في  باتت  الشيء  لهذا  املرافقة  اإلعالمية  النواقَل 
نفسها  األساسية  املسألة  موضوع  يفوق  معرض 
املتعلقة بقضية العدوان التركي على عفرين الذي 

يدخل شهره الثاني. 
وعفرين أكثرُ املناطق في سوريا كلها أمناً واستقراراً، 
وتدار من قبل تكويناتها اجملتمعية منذ أربع سنوات 
الشكل  اإلداري  منوذجها  في  وتقدِّم  بشكل رسمي 
وذلك من خالل  الدميقراطي،  السوري  للحل  األمثل 
فإن  ذلك  خالف  مكوناتها.  قبل  من  سوريا  إدارة 
اللحظة التي مت فيها إثارة احتمالّية مرجحة في أن 
ملسؤولياتها  وطنية-  –كمؤسسة  اجليش  يتحّمل 
في عفرين والذود عن حدود اجلغرافية السورية من 
احتالل وعدوان دولة مارقة مثل تركيا؛ تختزل فيها 
جميع صفات الدولة املارقة: راعية ومغذيّة لإلرهاب 
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اإلعالم األصفر
ُ ينتجه عقٌل وتفكير 

أصفران، وحدود 
ارتفاعه لمالمسة 
القيمة األخالقية 
وقيمة الحقيقة 

مجتمعة ال تحظى حتى 
على قيمة الصفر. 
وإالاّ ماذا يعني 

إبعاد الضوء عن أعظم 
مقاومة تاريخية تدخل 

اليوم
شهرها الثاني

تكاد  والعاملي،  اإلقليمي  واالستقرار  لألمن  ومهددة 
تكون ضجيج اآللة اإلعالمية في اللحظة نفسها 
أهالي  ضد  الكلورين  غاز  تركيا  استخدمت  التي 

عفرين لقرية أندرا من ناحية الشيخ حديد. 
إنه إعالٌم أصفرُ ينتجه عقٌل وتفكير أصفران، وحدود 
ارتفاعه ملالمسة القيمة األخالقية وقيمة احلقيقة 
الصفر.  قيمة  على  حتى  حتظى  ال  مجتمعة 
مقاومة  أعظم  عن  الضوء  إبعاد  يعني  ماذا  وإاّل 
تاريخية تدخل اليوم؛ يومها الواحد والثالثني وحيدة 
وشامخة ضد دولتية فاشّية ونظام هرطوق سحب 
السيف إلى أعناق املدنيني واألطفال والنازحني بعد 
وقٍت  اإلرهابي في  داعش  إلى عنق  أن كان مسلطاً 

داعش؟  بعد  ما  ملرحلة  يستعد  برمته  العالم  كان 
كم مرة على العالم بأسره أن يعلم بأن تركيا اليوم 
للنظام  تتبع  مؤسسة  هي  وداعش  داعش،  هي 

التركي؟ لكنهم يعلمون ويصمتون. 
دخوُل بعض من الوحدات العسكرية التابعة اجليش 
متعلق  أساسي  مبدأ  بهدف  عفرين  إلى  النظامي 
بحماية احلدود وقضية السيادة الوطنية. دون أدنى 
شك فهو مبثابة صفعة وطنية بوجه احملتل التركي. 
ولن ينفعه أي انحناء آخر؛ تسميها تركيا باالستدارة. 
فقد انحنى النظام التركي طيلة السنوات األربعة 
يستقيم  أن  االستحالة  من  عليه  بات  حتى 
وتستقيم معه أحواله الداخلية واخلارجية. وفاقت 
مع  عفرين،  مقاومة  في  توقع  كل  الداخلية  أزمته 
على  التركي  العدوان  أهداف  أهم  أحد  بأن  العلم 
عفرين تصدير األزمة الداخلية. وأما مقاومة عفرين 
فإنها املوضوع األساسي املُراد تغييبه. لكّن سوريا 
في أزمة وتتعقد بشكل يومي؛ بسبب ربط األزمة 
ما  والعالم، بصراع معلن  اإلقليم  بأزمات  السورية 
خسر  يبدو  الذي  األخير  وموسكو.  واشنطن  بني 
بوتني  فيها  أعلن  التي  اللحظة  بعد  من  كثيراً 

االنتصار من حميميم.  
لْم  عثمانية؛  والية  هي  وكأن سوريا  تتصرف  تركيا 
يبرحها هذا الكابوس. وُتلي جهاراً على ما يناسبها 
وقتل  العداء  إظهار  مبطلب  دمشق  تفعله  أن 
أساسية  فكرة  تُطرح  ذلك  سوريا. أمام  في  الكرد 
أن ال  الفكرة األساسية فهي  وحلظة حاسمة. أما 
التي  األساسية  اللحظة  وأما  عفرين.  تركيا  حتتل 
إلقليم  التنفيذي  اجمللس  بأن  فتتعلق  نعيشها 
عفرين يرحب بخطوة دخول اجليش النظامي للقيام 
احلدود.  حماية  في  أخرى  سورية  قوة  وأية  بواجبه 
باملواالة،  أو  باملعارضة  تتعلق  ال  املسألة  فإن  وهنا 
املسألة متعلقة أساساً وهنا بشكل أكبر مبن هو 
الوطني ومن هو غير الوطني. لكنه الكردي وفي أّي 
وطني  همٌّ  متالزمني؛  هّمني  له  فإن   موجود  مكان 
اللحظة  اللحظة نفسها قومي. وحتى هذه  وفي 
فإن مقاومة عفرين وطنية وقومية في الوقت ذاته. 
في  عفرين  فإن  الداعشية؛  الفاشّية  تركيا  وألنها 

همٍّ إنساني أيضاً. فكيف ال تنتصر عفرين؟
إقليم  األمس.  كما  اليوم  عفرين  للخربطة:  منعاً 



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 40 - ربيع 2018 13

 تركيا تتصرف وكأن سوريا 
هي والية عثمانية؛ لْم يبرحها 
هذا الكابوس. وُتملي جهارًا 

على ما يناسبها أن تفعله دمشق 
بمطلب إظهار العداء وقتل 

الكرد في سوريا

من أقاليم الفيدرالية الدميقراطية لشمال سوريا
نظريته:  في  مصيب  أرخميدس  فإن  شك  دون  من 
أعطوني نقطة ارتكاز؛ وأنا بَِعتَْلٍة؛ أرفع لكم العالم 
األرقام  وعلماء  فيثاغورس  كذلك  ومصيب  كله. 
ارجتاجية  صلة  هناك  بأن  نظريته  إلى  املستندين 
بني اإلنسان واألرقام التي حتيط به. كما أن أوجالن 
طاقة  على  وتعويله  تركيزه  في  أيضاً  مصيب 
باإلضافة  النوعي  وبُعدها  اجملتمعية  الكوانتوم 
بني  ما  بالتكامل  حُتِْدثها  التي  الكمّية  القيمة  إلى 
الذات واملوضوع. وهذا ما يؤكد بدوره بقدر معرفتنا 
لطاقة الكوانتوم فبإمكاننا ادراك املستقبل وأن أّي 
مستقبل ال ميكن أن يكون ثمرة من ثمار الصدفة. 

في ذلك؛ كما احلال في قضية مقاومة عفرين التي 
املقاومة  كوانتوم  أحدثتها  إمنا  صدفة؛  تكن  لم 
اجملتمع  تأسيس  مشروع  عن  بدوره  الناجت  اجملتمعية 
األمة  نحو  جنسوياً  املتحرر  السياسي  األخالقي 
الدميقراطية. وأن الدخول الفعلي لوحدات عسكرية 
عن  حالها  لسان  –يتحدث  السوري  للجيش  تتبع 
الزور من غرب الفرات ضد  دور محوري لهم في دير 
إدلب  في  الضهور  أبي  مطار  إلى   وصوالً  داعش 
وفصائل  النصرة  جبهة  سيطرة  حتت  كان  الذي 
بإمرتها؛ وكليهما متحركنيِّ وفق  مسلحة تتحرك 
رة. هذا الدخول  األوامر التركية؛ وفقاً ألجندتها املدمِّ
املقاومة  يوم  اليوم؛  فعلي  بشكل  حصل  الذي 
مقاومة  أن  شيء  كل  قبل  يعني  والثالثني؛  الرابع 
عفرين  قضية  وأن  الوطني  بعدها  حققت  عفرين 
في  الكرد  قضية  تكون  أن  قبل  سوريا  قضية  هي 
قبل  من  معلنة  أهدافاً  باتوا  الذين  الكرد  سوريا؛ 
احملسوبة  من  ومرتزقته  أردوغان  الفاشّي  السلطان 
باتوا  نفسه  الوقت  وفي  السورية،  املعارضة  على 
محل بازار من قبل بعض العواصم وفي مقدمتهم 
اللحظة  التي تقف حتى  اليوم موسكو. موسكو 
اخلاطئة  اجلهة  في  فإنها  التركي  اجلانب  إلى 
في  وأن  السوري.  احلل  بوصلة  من  املعاكسة 
اخملفّية   عليها/  املتفق  النقاط  جميع  باتت  عفرين 
مقدمتها  وفي  معلنة  وأنقرة  موسكو  بني  ما 
واعزاز  جرابلس  على  عالوة  تركيا؛  إلى  عفرين  ضم 
الكعكة  حصة  تبدو  حتى  وإدلب؛  والباب  والراعي 
أي5000  لبنان  بنصف مساحة  التركية من سوريا 

عفرين؛  إلقليم  التنفيذي  اجمللس  نداء  وأن  كم2. 
عنه  جنم  قد  أيضاً،  دمشق  وإلى  اجلهات؛  املتعدد 
احلدود  عن  الدفاع  بهدف  سوريّة  عسكرية  وفود 
مرّت  الوفود  هذه  العفريني.  جزئها  في  السورية 
بعد أن حدث تفاهم ما بني وحدات حماية الشعب 
دمشق.  في  العسكرية  والقيادة  عفرين  في  واملرأة 
راية  حتت  عفرين. مرّت  في  الزيارة  معبر  من  فمرّت 
عفرين. مرّت  في  الداخلي  اآلساييش- األمن  قوات 
سوريا  وقوات  الشعب  حماية  وحدات  راية  حتت 
التنفيذي  اجمللس  يافطة  حتت  مرّت  الدميقراطية. 
في عفرين يرحب بكم. ويعني ما يعنيه هذا املرور 
لثالث  امتدت  التي  عفرين  في  العصر  مقاومة  بأن 
وثالثني يوماً كانت إحدى نتائجه في ذلك خلق حلظة 
التركي  العدوان  ردع  في  باألساس  متعلقة  وطنية 
تكّن  لو  فيما  كلها  من حلب  بأقل  يقبل  لن  الذي 
من عفرين. ولكن مقاومة عفرين أفشلت اخملطط 
العثمانية  بوابة  بأن  رأى  الذي  الكبير  العثماني 
اجلديدة تبدأ بغزوِّ عفرين وال تنتهي في الرياض وفي 

القاهرة وفي دبي. 
ما بني اخلط  بل على أشده  يزال موجوداً  ال  التمايز 
الثالث:  واخلط  دمشق  في  السلطة  خط  األول: 
الذي  سوريا.  شمال  فيدرالية  في  السلطة  خط 
الثاني: نقاط مبعثرة من جماعات  بأن اخلط  حدث 
مرتبطة  املعارضة  على  محسوبة  وشخصيات 
باإلخوان املسلمني؛ هذا اخلط بل هذه النقاط املبعثرة 
إلى  زالت  وبفخر  وبشرف  الزوال.  معرض  في  باتت 
أنفاس  َلَقَطْت  التي  الصورة  تلك  التبخر في  درجة 
االئتالف األخيرة والتقاطها عند شجرة الزيتون في 
قسطل جندو. إنها مقاومة عفرين. إنها مقاومة 
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تركيزه  ف��ي  مصيب  أوج���ان 
الكوانتوم  طاقة  على  وتعويله 
المجتمعية وُبعدها النوعي باإلضافة 
ُتْحِدثها  التي  الكمّية  القيمة  إلى 
بالتكامل ما بين الذات والموضوع. 
وهذا ما يؤكد بدوره بقدر معرفتنا 
ادراك  فبإمكاننا  الكوانتوم  لطاقة 
المستقبل وأن أّي مستقبل ال يمكن أن 

يكون ثمرة من ثمار الصدفة
العيش املشترك.  الدميقراطية. إنها حقيقة  األمة 
تبدو  سوريا  أن  في  الدميقراطي  احلل  مشروع  إنه 
إدارتها متحقق من  كبيرة جداً فقط عندما تكون 
قبل الشعوب في سوريا: وهذا فقط يعتبر ترجمة 
حرفية لكل من يقتنع بأن شعب سوريا واحدٌ واحدْ. 
وبالعودة إلى لغة األرقام وطاقة الكوانتوم فإن اخلط 
الثالث أعلى بدرجتني من اخلط األول، ومبئة درجة من 
األول  اخلطني  التقاء  أّما  املضمحل.  الثاني  اخلط 
والثالث في الدفاع املشترك عن حدود سوريا والذود 
روج  في  كبير  بشكل  منها  املتبقي  سيادتها؛  عن 
متعلقة  وطنية  مسألة  فإنها  سوريا؛  وشمال  آفا 
باملهمة الوطنية، أما االتفاق بينهما أو إجنازه يعود 
لو  حال  في  عفرين؛  صلح  إلى  معقولة  ما  بدرجة 
يحدث  لو  ولكنه  يحدث.  لم  اآلن  وحتى  حدث، 
األزمة  في  مخترقة  مهمة  خطوة  سيكون  فإنه 
السورية؛ أي؛ فيما لو حدث صلح عفرين/ اتفاقه. 

كلٍّ  بأن  ندرك  كي  العناء  من  املزيد  إلى  يُحتاج  ال 
الفيدرالية  في  والسلطة  دمشق  في  النظام  من 
أنقرة.  الدميقراطية لشمال سوريا؛ شرّين في نظر 
لكنها  لها؛  عدوة  دمشق  بأن  تُْظِهر  التي  وأنقرة 
تظهر وتعلن بأن كل كردي متحرك حّي هدف لتركيا؛ 
حتى إجناز مهمة العثمانيتني القدمية واحلديثة بأن 
كل كردي جيد هو املّيت. كما أن تركيا اليوم حرقت 
معظم أوراقها ومستعدة أن حترق يدها أيضاً كي ال 
يكون للكردي احلّي أي دور. وكي يتم إفشال املشروع 
الدميقراطي الذي يكون فيه للكردي في سوريا الدور 

الريادي فإن أنقرة مستعدة في كل حلظة أن تختار 
ذلك  حدث  شك  أدنى  بدون  معه.  وتتحاور  النظام 
على  املرات؛  من  عدد  مباشر  وغير  مباشر  بشكل 

اعتباره أهون الشرّين. 
في 26 سبتمبر أيلول العام املاضي- عشية انعقاد 
خارجية  وزير  االعتيادي- صرّح  السابع  حزبنا  مؤتر 
السلطة السورية السيد وليد املعلم على استعداد 
احلكم  منحهم  في  الكرد  مع  بالتحاور  حكومته 
الذاتي. اعتقَد الكثير بأنها رسالة تهنئة حلزب االحتاد 
الدميقراطي PYD؛ على مبدأ التوقيت هو األهم وال 
صدفة حتدث؛ علماً بأن مشروع حزبنا أكثر توسعة 
القضية  حل  برامجه  في  وليس  الذاتي  احلكم  من 
حل  إمنا  فقط؛  دميقراطياً  حاّل  سوريا  في  الكردية 
األزمة السورية ورؤية متكاملة نحو حتقيق الشرق 
األوسط الدميقراطي، ويبدو أحد أهم مهمات حزبنا 
من  في سوريا  الدميقراطي  التغيير  قضايا  في حل 
حوران إلى قامشلو. لكن تبّينت بأن الرسالة كانت 
إلى أنقرة أكثر من أن تكون إلى قامشلو. بخاصة إذا 
ما أدركنا بأن اجلميع دون استثناء بات مدركاً خلاصرة 
تركيا  االنحناء.  بهدف  وابتزازها  الضعيفة  تركيا 
املريضة مبرض ال وجود له إاّل في مخيلة العثمانية 

ومن يشبهها في ذلك: الكرد فوبيا. 
التابعة  العسكرية  الوحدات  دخول  بأن  يفكّر  من 
استعادة  في  بوابة  عفرين  إلى  السوري  للجيش 
في  يحرث  كمن  واهم  فهو   2011 سوريا  مشهد 
الغيوم، ومن يرى بأن في صلح عفرين تكون دمشق 
جغرافيتها  وفي  تاريخها  في  مرة  وألول  األقوى 
وثمانني  واحد  سوى  عليها  تض  لم  التي  احلديثة 
منعاً  حق.  على  وهو  صواب  على  فهو  سنة 
التأتأة:  طريق  في  وقطعاً  للتردد،  منعاً  للخربطة، 
أقاليم  من  إقليم  أمسها:  مثل  اليوم  عفرين  فإن 
هذه  سوريا.  لشمال  الدميقراطية  الفيدرالية 
الفيدرالية التي شهدت مرحلتني من االنتخابات، أما 
املرحلة الثالثة: مرحلة انتخابات مجالس األقاليم 
أنها ستقام بعقد  العام فيبدو  الشعوب  ومجلس 
)مزحات(  دون  أيضاً؛  دمشق  وبتفهم  جديد  سوري 
)حبات بنادول(. غير ذلك؛ ال محل لها إاّل في  ودون 

الصدفة.
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ة على شمال 
ّ

تقرير عن انتهاكات الدولة التركي

ى 2016-7-31
ّ

سوريا ما بين 1-10-2014 حت

إعداد نازدار عبدي

نبين  التالي  التقرير  في 
بالصور والتواريخ ما جمع 
تؤكد  التي  الوثائق  من 
واعتداء  واغتصاب  قتل 
على  والتعذيب  بالضرب 
كافة  من  المواطنين 
شمال  في  المكونات 
الجيش  يد  على  سوريا 
ما  الفترة  خالل  التركي 
عام  األول  تشرين   1 بين 
2014 إلى 31 تموز 2016.

قتل، اغتصاب، تعذيب، قصف وانتهاكات
لقد فقد أكثر من 52 مدني حياته، معظمهم من 
شمال  بني  الفاصلة  احلدود  على  والنساء  األطفال 
سوريا وتركيا بيد اجليش التركي، وإثر قصف اجليش 
التركي لبلدات وقرى مقاطعة عفرين، باإلضافة إلى 
إصابة 81 آخرين برصاص اجليش التركي املرابط على 
47 مواطناً  قرابة  التركي  اجليش  عذّب  وقد  احلدود، 
بني  الفاصلة  احلدود  على  سوريا  شمال  أبناء  من 
شمال سوريا وتركيا، باإلضافة الغتصاب العشرات 

من النساء مت توثيق حالتني منهم فقط.
شمال  أراضي  حرمات  التركية  الدولة  وانتهكت 
ديرك  مدينة  في  ديوار  عني  قرية  من  بدًءا  سوريا 
مبقاطعة اجلزيرة وانتهاًء مبقاطعة عفرين، وقصفت 
التركية معظم نقاط متركز وحدات حماية  الدولة 
كما  احلدودي،  الشريط  طول  على  واملرأة  الشعب 
زيتون  شجرة  ألف  بقطع  التركية  الدولة  قامت 
شمال  أراضي  بعض  وضمت  عفرين،  مقاطعة  في 
على  املزارعني  منعت  كما  أراضيها،  إلى  سوريا 
وتركيا من حرث  الفاصلة بني شمال سوريا  احلدود 

أراضيهم الزراعية.
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مدينة  التركي  اجليش  احتل   2016 أب   24 وفي 
جرابلس التابعة ملناطق الشهباء.

الفرات  وبركان  الشعب  حماية  وحدات  حترير  ومع 
داعش  مقاتلي  من  أبيض”  سبي”تل  كري  مدينة 
في 15 حزيران 2015، باشرت حكومة حزب العدالة 
كري  مدينة  واستهداف  بقصف  التركي  والتنمية 
باشرت  وبعدها  باألسلحة،  املرات  عشرات  سبي 
حزب  حكومة  تزال  وما  عفرين  مقاطعة  بقصف 
سوريا  شمال  مناطق  تقصف  والتنمية  العدالة 

حتى اآلن.
اجملازر اليت ارتكبتها وشاركت فيها حكومة 
حزب العدالة والتنمية حبق أبناء مشال سوريا

العدالة  حزب  حكومة  انتهاك  وجتاوز  قتل  عن  عدا 
مع  شارك  فقد  سوريا،  شمال  أبناء  بحق  والتنمية 
ضحيتها  راح  مجزرتني  ارتكاب  في  داعش  مقاتلي 
الكردي معظمهم من  أبناء الشعب  العشرات من 

النساء واألطفال.
كوباني  مقاطعة  في  مدني   231 قرابة  فقد  حيث 
الدولة  إدخال  أثناء   ،2015 حزيران   25 في  حياتهم 
عبر  كوباني  مقاطعة  إلى  داعش  مقاتلي  التركية 
معبر مرشد بنار. وفقد قرابة 36 مدني معظمهم 
من األطفال والنساء في منطقة كري سبي بتاريخ 
27 شباط 2016 أثناء إدخال الدولة التركية عناصر 
)تل  سبي  كري  منطقة  إلى  داعش  مقاتلي  من 
ومقاتلة  مقاتل   43 فقدان  إلى  باإلضافة  أبيض(، 
األسايش  وقوات  واملرأة  الشعب  حماية  وحدات  من 
التصدي  أثناء  حلياتهم  الذاتي  الدفاع  وواجب 
التركية  التي دخلت من األرضي  لهجمات املقاتلني 
بحسب بيان وحدات احلماية، من بينهم مقاتل في 
اجليش  برصاص  حياته  فقد  الذاتي  الدفاع  واجب 
قوات  أعضاء  من   3 جرح  إلى  باإلضافة  التركي 
األسايش برصاص اجليش التركي. باإلضافة لفقدان 
وحدات  في  ومقاتلني  الذاتي،  الدفاع  لواجب  مقاتل 
قصف  جرّاء  عفرين  مقاطعة  في  الشعب  حماية 

اجليش التركي على مقاطعة عفرين.
كما ارتكب اجليش التركي 3 مجازر في ريف مدينة 
جرابلس بعد استالم اجليش التركي للمدينة في 24 
أب، األولى كانت في قرية الدندنية الواقعة جنوبي 
مدينة جرابلس، وارح ضحيتها العشرات من أهالي 
القرية، كما أّن اجليش التركي قصف القرية بغازات 
يشتبه بأنها كيماوية في 29 أب، الثانية كانت 28 

جرابلس  جنوبي  الواقعة  الكوسا  بئر  قرية  في  آب 
13 كم، وشمال نهر الساجور بـ 6 كم، وفقد كامل 
على  التركي  القصف  جراء  حياتهم  القرية  أبناء 
قرية  في  آب   28 في  أيضاً  كانت  والثالثة  القرية. 
احللوانية الواقعة 8 كم غرب مدينة جرابلس على 
مدني   20 وفقد  وتركيا،  سوريا  شمال  بني  احلدود 

حياتهم معظمهم من األطفال والنساء.
التوثيق  للحوادث مع  التقرير يتضمن سرداً قصيراً 

بالصور وتاريخ ومكان حدوثه.
1  تشرين األول 2014

عسكرية  تعزيزات  التركي  اجليش  قوات  أرسلت 
بوكوملاز  مخفر  إلى  جندي  مئة  من  أكثر  مكونة 
وحفر  جلندريسه،  التابعة  بلوط  دير  لقرية  احملاذية 
خنادق على طول 11كم من األراضي املتاخمة لقرية 

حمام حتى قرية دير بلوط.
4  تشرين الثاني 2014

قامت الدولة التركية بحفر اخلنادق على احلدود بني 
التابعة  خليل  مال  قرية  عند  وتركيا  سوريا  شمال 
حرس  استقدام  مع  بالتزامن  جنديرس  لناحية 
احلدود التركي لقوات إضافية، وإطالقه النار بشكل 

عشوائي على املدنيني.
1 كانون األول 2014

حشدت قوات اجليش التركي عددًا من الدبابات على 
اجليش  قوات  وجلبت  عفرين،  مقاطعة  مع  احلدود 
التركي قبلها بثالثة أيام عددًا من الدبابات ونشرتها 

على احلدود الفاصلة بني شمال سوريا وتركيا.

12 كانون الثاني 2015
املواطن أكرم معو من قرية العالية التابعة لسرية 
كانية في مقاطعة اجلزيرة تعرض للتعذيب على يد 

اجليش التركي بتاريخ 2015-1-12 .
15 كانون الثاني 2015

قام اجليش التركي بصب أساسات جدار عازل على 
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قرية  من  بالقرب  وتركيا  سوريا  شمال  بني  احلدود 
ميدان اكبس التابعة لناحية راجو مبقاطعة عفرين.

3 أذار 2015
على  احلي  الرصاص  التركي  احلدود  حرس  أطلق 
املواطن محمد اسماعيل من قرية سعرية التابعة 
لتأمني  لتركيا  العبور  محاولته  أثناء  بلبله  لناحية 
تعيشه  ما  ظل  في  املنزلية  االحتياجات  بعض 
قدمه  في  وأصابته  اقتصادي،  حصار  من  املنطقة 

وتُرك ألكثر من ساعة ينزف على احلدود.      

24 نيسان 2015
يد  على  حياته  برازي  حنيف  محمد  املواطن  فقد 
التابعة  شنكيلى  قرية  في  التركي  احلدود  حرس 
أثناء  التركية  للحدود  واملتاخمة  راجو  لناحية 
محاولته العبور إلى تركيا بقصد العمل. واملواطن 
مواليد  جارخيتو  قرية  من  برازي  حنيف  محمد 
يبلغ  فيهم  الكبير  أوالد،  سبعة  وله  1973متزوج 

احلادية عشرة سنة.
26 نيسان 2015

أهالي  من  العمر  مهدي  محمد  املواطن  وتعرض 
على  للتعذيب  اجلزيرة  مقاطعة  في  عامودا  مدينة 
أثناء محاولته العبور إلى جنوب  التركي  يد اجليش 
غربي تركيا في 26 نيسان 2015. ومتّ تعذيب محمد 
بشكل وحشي وإبقائه ساعات على األرض دون أن 

يسمح ألحد من االقتراب منه.              
22 أيار 2015

انفجر لغم أرضي زرعه اجليش التركي على احلدود 
بني شمال سوريا وتركيا “جنوب غربي تركيا” عند 
قرية زعرة بناحية بلبلة بالشاب شيروان حيدر من 
قرية جلمة في ناحية جنديرس أثناء محاولته قطع 

احلدود. وتسبب في بتر قدمه من الرسغ.
24 أيار 2015

دارا أحمد محمود من أهالي مدينة  تعرّض الشاب 
درباسية لطلق ناري من قبل اجليش التركي األتراك 

بالقرب من قرية قرمانة التابعة ملدنية درباسية في 
مقاطعة اجلزيرة في 2015/5/24.

13 حزيران 2015
الوند  الشاب  على  القبض  التركي  اجليش  وألقى 
بلبلة  ناحية  قرية علي كارو في  من  بالل 27 عاماً 
مبقاطعة عفرين أثناء محاولة العبور إلى تركيا من 
بلبله، وأكد الوند بالل أن  إلى  بالناحية  قرية بيكه 
ملدة  كول  قره  مخفر  في  احتجزوه  التركي  اجليش 
يوم كامل وعذبوه وأهانوه، حيث كانت آثار الضرب 

واضحة على وجهه وجسده.
14 حزيران 2015

وقتل اجليش التركي املواطن خليل عبد العزيز من 
قرية دير صوان التابعة لناحية شرا مبقاطعة عفرين، 
أثناء محاولته العبور إلى الطرف اآلخر للحدود من 
لكن  لعائلته،  االحتياجات  بعض  إلحضار  قريته 
الرصاص  بإطالق  استهدفوه  التركي  احلدود  حرس 
احلي عليه، واملواطن خليل عبد العزيز 37 عاماً من 
عفرين  مقاطعة  في  شرا  بناحية  صوان  دير  قرية 

متزوج ولديه 5 أطفال.
22 حزيران 2015

أصيب الشاب العربي محمد خلوف البالغ من العمر 
19 عاًما بجروح بليغة في يده اليسرى وقدمه أثناء 
محاولته دخول مقاطعة عفرين عند ناحية بلبله 
قادماً من تركيا برفقة أخيه ووالده، بعد مطاردتهم 
التركي، حيث كانوا يعملون  من قبل حرس احلدود 
إلى  العودة  وينوون  التركية،  اسطنبول  مدينة  في 

مدينة حلب. 
25 حزيران 2015

إلى  داعش  مقاتلي  بإدخال  التركية  الدولة  قامت 
مقاطعة كوباني بالزي العسكري التركي، من معبر 
مجزرة  القوات  تلك  وارتكبت  احلدودي،  بنار  مرشد 
شخصاً   256 قرابة  وفقد  املدنيني،  بحق  مروعة 

حياتهم معظمهم من األطفال والنساء.
14 متوز 2015

أثناء  مبرحاً  وضرباً  تعذيباً  تلقى  محيميد  هاني 
من  محيميد  هاني  تركيا،  غربي  جنوب  الى  عبوره 
قرية عرادة التابعة لبلدة أبو راسني، بتاريخ 14 متوز 

.2015
8 متوز 2015

العمر  من  البالغة  اخلضر,  هالل  عائشة  املواطنة 
كانيه  لسريه  التابعة  دردارة  قرية  من  عاًما   )30(
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في مقاطعة اجلزيرة، تعرضت إلى إطالق نار من قبل 
اجلندرمة التركية، أثناء محاولتها العبور عبر احلدود 
من تركيا إلى شمال سوريا، بالقرب من قرية علوك.

9 متوز 2015
واستهدف اجليش 

التركي الشاب متني 
سليمان محمود من 

أبناء حي قدوربك 
في مدينة قامشلو، 
بالرصاص احلي وذلك 
أثناء محاولته عبور 

احلدود إلى جنوب 
غربي تركيا للعمل 

هناك كونه االبن 
األكبر في العائلة 

واملعيل لها، ما أدى 
إلى إصابته وقتله.

24 متوز2015
استهدف حرس احلدود التركي مواطنة من مدينة 
بيكه  قرية  عند  تركيا  إلى  العبور  تودّ  كانت  حلب 
إلى  أدى  مما  بلبله مبقاطعة عفرين  لناحية  التابعة 
من  مواطن  أصيب  كما  اليمنى،  اليد  في  أصابتها 
ونقال  أيضا  اليمنى  اليد  في  الشمالي  حلب  ريف 
لتلقى  عفرين  مقاطعة  مشافي  إلى  أثرها  على 
مدينة  من  أخرى  مواطنة  وأصيبت  كما  العالج. 
احلدود  على  حياتها  وفقدت  قلبية  بسكتة  حلب 
حرس  إطالق  جراء  شديد  خلوف  تعرضها  نتيجة 

احلدود النار عليها.
30 متوز 2015

ثالثة منهن من  التركي 6 مواطنني  اجليش  اعتقل 
مدينة حلب،  واآلخرون من  أهالي مقاطعة عفرين 
شمال  بني  الفاصلة  احلدود  عبور  محاولتهم  أثناء 
وحشي  بشكل  بتعذيبهم  وقامت  وتركيا.  سوريا 
بني  احلدود  قطع  محاولتهم  أثناء  اعتقالهم  بعد 

شمال سوريا وتركيا.
10 أب 2015

اعتقل اجليش التركي املواطن حيدر جمو 30 عاماً 
قرية  جهة  من  احلدود  بقطع  يرغب  كان  عندما 
من  أصالح  ملدينة  واملقابلة  راجو  بناحية  شنكلة 
الطرف التركي، وبدأ العناصر بضربه بشكل مبرح.

التركي  اجليش  عناصر  ألقى  املبرح  الضرب  وبعد 

لينقله  للحدود،  اآلخر  الطرف  في  جمو  املواطن 
مبركز  آفرين  مشفى  إلى  شنكلة  قرية  أهالي 

مقاطعة عفرين.
11 أب 2015

الذين  الشمالي  حلب  ريف  من  مواطنني   3 حاول 
هربوا من االشتباكات الدائرة في املنطقة بني قوات 
النظام البعثي ومقاتلي داعش من جهة ومن قبل 
مقاتلي النصرة وداعش من طرف آخر، عبور احلدود 
إلى تركيا وذلك من ناحية راجو في مقاطعة عفرين 
الطرف  في  يقابلها  والتي  اكبس  ميدان  قرية  في 

التركي مدينة إصالح.
التركي  اجليش  أوقفهم  العبور  محاولتهم  وأثناء 
السالح،  بأخمص  ضربهم  عبر  بتعذيبهم  وبدؤوا 
الشاب  أكده  ما  بحسب  احلجارة  وكذلك  العصي 

محمد حسني محي الدين من مواليد نبل 1995.
13 أب 2015

أصاب اجليش التركي املواطنة قدرية كعكة البالغة 
من العمر 58 برأسها، بعد أن أطلق الرصاص عليها 
عفرين.  مقاطعة  من  احلدود  عبور  محاولتها  أثناء 
العمر  من  البالغة  قدرية كعكة  املواطنة  وحاولت 
58 سنة من بلدة حريتان في ريف حلب الشمالي 
من  احلدود  من  تركيا  غربي  جنوب  إلى  العبور 

مقاطعة عفرين في ناحية راجو.
18 أب 2015

مقاطعة  من  شاب  قتل  على  التركي  اجليش  أقدم 
تواجدهم  أثناء  آخرين   3 وأصابت  عمداً،  عفرين 
بالقرب من احلدود بني شمال سوريا وتركيا. واعتقال 
التركي الشاب شيهان قره حسن 21 عاماً  اجليش 
من أهالي قرية مامال التابعة لناحية راجو مبقاطعة 
للحدود  عبوره  أثناء  آخرين  مواطنني  و3  عفرين 
أكبس  ميدان  قرية  عند  وتركيا،  سوريا  شمال  بني 

التابعة لناحية راجو.
الكرد  املواطنني  بتعذيب  التركي  اجليش  وقام 
إلى  ليعودوا  سراحهم  أطلقت  ثّم  وإهانتهم، 
أراضي  دخولهم  وبعد  عودتهم  وأثناء  املقاطعة، 
على  النار  التركي  اجليش  قوات  أطلقت  املقاطعة 
املواطنني الـ 4 فأصابت الشاب؛ شيهان قره حسن 
أصيب  كما  حياته،  وفقد  رأسه،  في  برصاصة 
إلى  إثرها  على  ونقلوا  اآلخرين،  الثالثة  املواطنون 

مشفى آفرين في مدينة عفرين .
21 أب 2015
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السالم  محمد  املواطن  التركي  اجليش  واستهدف 
70 سنة أثناء محاولته العبور الى تركيا عبر احلدود 
الفاصلة بني شمال سوريا وتركيا بالقرب من قرية 
عفرين  مبقاطعة  شرا  لناحية  التابعة  صوان  دير 

وقتله على أثره.
املواطن  التركي  اجليش  استهدف  اليوم  نفس  وفي 
محمد خالد بالل 32 سنة وأطلق عليه الرصاصة، 
بني  الفاصلة  احلدود  على  األمين،  في فخذه  وأصيب 

تركيا وشمال سوريا في مقاطعة عفرين.

28 اب 2015
املواطن أحمد عبيد 
قرية  من  احلسن 
التابعة  العرداة 
لسريه كانية )رأس 
تعرّض  العني( 
يد  على  للتعذيب 
التركية  الدولة 
بتاريخ 2015-8-28

3 أيلول 2015
ضرب اجليش التركي املواطَنني فرهاد مصطفى 32 
عاماً ومصطفى محمد 27 عاماً من قرية عقيبة، 
قرية  عند  وتركيا  سوريا  شمال  بني  احلدود  على 
شنكيلة التابعة لناحية بلبلة، وذلك أثناء عودتهم 

إلى مقاطعة عفرين.
8 أيلول 2015

النار  التركي  اجليش   2015/9/8 يوم  صباح  واطلق 
على املواطن حسان نوري سليمان من مواليد سري 
كانيه 1975، بالقرب من منطقة تل حلف التابعة 
ملدينة سري كانيه في مقاطعة اجلزيرة وفقد على 
واملرفق  التحقيق  مكتب  تقرير  وأفاد  حياته،  إثره 
على  ناري  إطالق  بوجود  الشرعي  الطبيب  بتقرير 
وازرقاق في  الركبة مع وجود كدمات  الساقني حتت 

كامل أطرافه السفلية.
والصدر  البطن  على  شديدة  كدمات  ووجود 
كدمات  وجود  مع  صلبة،  أداة  عن  ناجتة  والكدمات 
الى  باإلضافة  الظهر  منطقة  كامل  في  وازرقاق 

األطراف العلوية.
13 أيلول 2015

أطلق اجليش التركي بتاريخ 13 أيلول2015 النار على 
املواطن صالح الشيخ علي شيخ وأصيب بطلق نار 

بالقرب من قرية الكسرة.
19 أيلول 2015

محمد  الطفل  على  النار  التركي  اجليش  وأطلق 
أهالي  زنباق 1996 من  مواليد  الهنداوي من  احمد 
إلى  ونقل  الرأس  في  وأصيب  أبيض،  تل  مدينة 

مشفى قامشلو، وفقد حياته على إثرها.
21 أيلول 2015

التركي  اجليش  وأطلق  اعتدى   2015/9/21 وبتاريخ 
النار على املواطن عبد اهلل سيد قريش تولد 1974 
تل  من  بالقرب  احلدودية  املنطقة  في  جرابلس، 
اجلزيرة،  مقاطعة  في  كانية  لسريه  التابعة  حلف 
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي تبني وجود فوهات 
دخول املقاذيف النارية في الطرفني السفليني، وعدة 
االصطدام  عن  ناجمة  والوجه  الرأس  على  كدمات 
بأداة صلبة، وكذلك كدمات على الصدر، وبأن سبب 

الوفاة يعود إلى النزيف الداخلي .
22 ايلول 2015

إلى  الوافدين  عفرين  مقاطعة  أهالي  تعرض 
قبل  من  املبرح  والضرب  التعذيب  إلى  املقاطعة 
من  التركي  اجليش  طالب  كما  التركي،  اجليش 
إلى شمال  بالدخول  املواطنني رشو للسماح لهم 

سوريا.
في  احلدود  على  متواجداً  كان  –خ(  )م  املواطن 
احلدودية  )بانيراك(  قرية  عند  دارا(  )قولو  منطقة 
من  الكثير  “هناك  قال:  راجو  لناحية  التابعة 
من  تركيا  من  القادمون  لها  يتعرض  االنتهاكات 
إهانة الكرامة أمام أعني أهاليهم إضافة إلى طلب 
إيصال رسمي”. وتتراوح  أي  دون  لعبورهم  الرشوة 
على  تركية  ليرة   150 إلى   100 من  الرشوة  قيمة 
دفع  أحدهم  رفض  حال  وفي  الواحد،  الشخص 
إلى  وإعادته  واإلهانة  الضرب  إلى  يتعرض  املبلغ 

األراضي التركية مجدداً.
23 أيلول 2015

املواطن  على  النار  التركي  اجليش  قوات  أطلقت 
مقاطعة  إلى  الدخول  محاولته  أثناء  احلمو  كامل 
ميدان  قرية  من  بالقرب  تركيا  من  قادماً  عفرين 

أكبس التابعة لناحية راجو.
26 أيلول 2015

اطلق اجليش التركي النار على املواطن سامي حمد 
العكلة من أهالي قرية املستريحة التابعة لناحية 
سلوك أثناء محاولته العبور إلى تركيا بتاريخ 26-
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2015-9
27 أيلول 2015

الواقعة  األراضي  في  النيران  التركي  اجليش  أضرم 
ماتسبب  عفرين  مقاطعة  في  احلدود  من  بالقرب 
التي  املنطقة  بحرق حوالي 80 هكتاراً. وتقع هذه 
لقرية  الشمالية  اجلهة  من  النيران  فيها  اندلعت 
الشرقية  اجلهة  ومن  شرا  لناحية  التابعة  مرساوا 
ألهالي  األراضي  هذه  ملكية  وتعود  بلبله،  لناحية 

الناحيتني والتي قدرت بـ 80 هكتار.
30 أيلول 2015

عذب اجليش التركي 4 مواطنني من مقاطعة عفرين 
أثناء عودتهم من جنوب غربي تركيا إلى املقاطعة. 
محمد  عاماً،   20 حسكو  “أمني  من  كل  وهم 
حسكو 17 عاماً، قهرمان حسكو 21 عاماً ومحمد 
بلبله  بناحية  قرية خليلوكو  من  حسكو 28 عاماً 
إلى  العبور  محاولتهم  أثناء  عفرين،  مقاطعة  في 
مقاطعة عفرين من طرف قرية علي كارا بالناحية 
واملقابلة ملدينة إصالح من طرف تركيا، ولكن اجليش 

التركي اعتقلهم في الطريق.
8 تشرين األول 2015

املعتج  محمد  حميد  املواطن  التركي  اجليش  قتل 
الصهاريج  أم  قرية  من   1989 تولد  صبحه  والدته 
في  اجلزيرة  مقاطعة  في  كانيه  لسريه  التابعة 
تركيا  إلى  العبور  محاولته  أثناء   ،2015  /10/8

بالقرب من قريه أم الصهاريج .

10تشرين األول 2015
التابعة  الدباسية  قرية  من  جكرو  محمد  املواطن 
درباسية في مقاطعة اجلزيرة تعرض إلى ضرب من 
قبل اجليش التركي على احلدود بني روج بني شمال 

سوريا وتركيا بتاريخ10-9-2015 قرية تل أيلول
18 تشرين األول 2015

النقاط  بعض  إلى  خاصة  قوات  التركي  استقدم 
احلدودية مع مقاطعة عفرين بالتزامن مع استهداف 

املدنيني وبناء اجلدار العازل.
22 تشرين األول 2015

قتل اجليش التركي صباح يوم 2015/10/22 الطفل 
أرمني جيهاير زمو وهو من مواليد 2001، من مدينة 
علماً  تركيا  إلى  العبور  محاولته  اثناء  قامشلو، 
بالقرب  وشقيقته  ووالدته  والده  برفقة  كان  بأنه 
من قرية األسدية ما بني سري كانية ودرباسية في 

مقاطعة اجلزيرة.
31 تشرين األول 2015

قتل اجليش التركي الشابة؛ صاحلة حمدي العجرم 
أثناء   1986 األول  تشرين   15 اللويبده  مواليد  من 
الشريط  تركيا على  إلى شمال سوريا من  عبورها 
في  وتركيا  سوريا  شمال  بني  الفاصلة  احلدود 

منطقة اخلزيل التابعة لسري كانيه.
10 تشرين الثاني 2015

رحمانية  قرية  أهالي  أحمد عبدو من  املواطن  فقد 
حياته  عفرين  مبقاطعة  موباَتا  لناحية  التابعة 
على  تركيا  جهة  من  أرضي  لغم  انفجار  نتيجة 
احلدود بني مقاطعة عفرين وتركيا، أثناء عودته من 

تركيا.
10 تشرين الثاني 2015

منطقة  أهالي  من  عبداخلالق  محمد  الشاب 
للضرب  تعرض  اجلزيرة  مقاطعة  في  درباسية 
احلدود  على  التركي  اجليش  قبل  من  والتعذيب 
وتركيا في منطقة  السوري  الشمال  بني  الفاصلة 

درباسية بتاريخ 2015-8-10.
10 تشرين الثاني 2015

الشاب هوكر حسني من أهالي قرية جطل التابعة 
ملدينة درباسية في مقاطعة اجلزيرة تعرض للتعذيب 

على يد اجليش التركي بتاريخ 2015-11-10.
13 تشرين الثاني 2015

حماية  وحدات  مواقع  التركية  الدولة  قصفت 
ملقاطعة  احلدودي  اخلط  طول  على  واملرأة  الشعب 

كوباني.
14 تشرين الثاني 2015

املواطن  وحشي  وبشكل  التركي  اجليش  عذب 
دلشور محمد 28 عاماً من قرية جالو بناحية راجو 
احلدود  على  اعتقله  أن  بعد  عفرين،  مقاطعة  في 

أثناء محاولته عبور احلدود إلى تركيا.
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محيط  من  تركيا  غربي  جنوب  إلى  العبور  وحاول 
التركي  بلبله، ولكن اجليش  بيباكا في ناحية  قرية 
الشاب  على  التركي  اجليش  عناصر  انهال  اعتقله، 
رموه في  ثم  البندقية،  احلديدية وأخمص  بالعصي 
اجلهة املقابلة من احلدود، لينقله أهالي قرية بيباكا 

إلى مشفى افرين.
19 تشرين الثاني 2015

املواطن  على  النار  التركي  احلدود  حرس  وأطلق 
ملقاطعة  التابعة  راجو  ناحية  من  شيخو  محمد 
عفرين، أثناء جمعه احلطب بجانب الطريق الرئيسي 
على بعد 500 متر من احلدود، ما أدّى إلى إصابتهم 
بعيداً  كان  أنه  إلى  شيخو  محمد  وأشار  بجروح. 
عن احلدود مسافة 500 متر، وكان يجمع مع أوالده 
احلطب بجانب الطريق ومت استهدافه ببندقية صيد 

من قبل حرس احلدود التركي.
21 تشرين الثاني 2015

املواطنة فريال عبد الرزاق الدربو من أهالي منطقة 
عبد  الرزاق  عبد  زوجها  مع  حاولت  كانيه  سريه 
الرحمن كنير وزوجة اخيها العبور الى جنوب غربي 
لسري  الغربي  الريف  في  تل  نص  بلدة  من  تركيا 
التركية  اجلندرمة  قبل  من  استهدافهم  كانيه, مت 
بطلقة  الرزاق  عبد  أصيب  حيث  احلي،  بالرصاص 
نارية في يده اليسرى وأصيبت زوجة أخيه بطلقة 

في خاصرتها اليسرى.
22 تشرين الثاني 2015

مواطنني  على  احلي  الرصاص  التركي  اجليش  أطلق 
أثناء  صوان  دير  قرية  عند  عفرين  مقاطعة  من 

تواجدهما على احلدود.
أهالي  من  عاماً   19 ناصرو  حنان  من  كل  وأصيب 
وأحمد  األيسر  ساقه  في  وأصيب  عفرين،  مدينة 
خليل من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا 
والبالغ من العمر 36عاماً متزوج وله 5 أوالد أصيب 

في فخده األمين.
12 كانون األول 2015

تعرض املواطن عبداهلل معو من أهالي قرية العالية 
التابعة لسرية كانيه في مقاطعة اجلزيرة للضرب 
أثناء  بتاريخ2015-1-12.  التركي  اجليش  يد  على 

تواجده على احلدود بني شمال سوريا وتركيا.
16 كانون األول 2015

في  احلدود  على  األلغام  بزرع  التركي  اجليش  قام 
لناحية  التابعة  حمام  لقرية  املقابلة  املنطقة 

مع  بالتزامن  عفرين  مقاطعة  في  جندريسه 

استقدام اجليش التركي تعزيزات عسكرية وحشد 
قواته في تلك املنطقة.

ومن جهة أخرى بدأت احلكومة التركية ببناء جدار 
بني عفرين وتركيا في املنطقة املقابلة لناحية شيه 
اجلدار على طول مقاطعة عفرين،  لبناء  استكماال 
حيث تتواصل عمليات البناء في كل من قرية ميدان 
اكبس التابعة لناحية راجو وقرية مال خليال التابعة 

لناحية جندريسه.
19كانون األول 2015

اجلندرمة  اقدم  األول  كانون   19 اليوم  صباح  وفي 
شبان   3 على  بالضرب  االعتداء  على  التركية 
فلسطينيني كانوا يحاولون العبور إلى جنوب غربي 
اجلانب  الى  رميهم  مت  عليهم  االعتداء  تركياوبعد 
روج  الى مشفى  أسعافهم  ومت  احلدود  من  السوري 

في سريه كانية.
21 كانون األول 2015

أن  بكر محمد 36 بعد  الشاب  التركي  اجليش  قتل 
جتاوز اجليش التركي احلدود بني شمال سوريا وجنوب 
ملقاطعة  التابعة  القرية  من  بالقرب  تركيا  غربي 
عفرين، واملواطن الذي فقد حياته هو بكر محمد 36 

عاماً من قرية باليا في ناحية بلبلة.
12 كانون الثاني 2016

صباحاً،  العاشرة  الساعة  بتمام   2016/1/12 وفي 
أطلق اجليش التركي النار على الطفل عمار محمد 
وعدنان  أثرها,  حياته  فقد  والذي   2000 تولد  باقر 
أهالي قرية رجعان  تولد 1999, من  الزهيدان  خلف 

التابعة لسريه كانيه في مقاطعة اجلزيرة.
24 كانون األول 2015

أراضي شمال  التركي حرمة  اجليش  قوات  انتهكت 
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سوريا من جانب قريتي بانوكية وسرمساخ شمال 
مدينة كركي لكي في مقاطعة اجلزيرة وحتاول ضم 

مناطق حدودية إلى أراضيها.
واستقدم اجليش التركي عدد من اآلليات واجلرافات 
متراً   150 مسافة  سوريا  شمال  أراضي  ودخلت 
رمبا  متهيداً  املنطقة  أراضي  تسوية  إلى  وعمدت 

الجتياحها وضمها إلى حدودها.
6 كانون الثاني 2016

الشاب الكردي باسل محمد خير شيخ موسى من 
مواليد مدينة حسكة في شمال سوريا عام 1997 
أيلول  في  وشارك  العمل  بقصد  تركيا  إلى  هاجر 
2015 في تظاهرة منددة بالهجمات التركية على 
أضنة،  مدينة  في  وذلك  تركيا،  غربي  جنوب  أبناء 
نقلته للسجن وظل في  التركية  السلطات  لكّن 
سجن أضنة مدة شهر كامل. وفي الـ 4 من كانون 
الثاني اجلاري أبلغت السلطات التركية ذوي الشاب 

باسل بأنه فقد حياته في السجن.
عندما كشفت على جثة ولدها ووجدت بأن جميع 
آثار  وتظهر  قد سرقت،  البنهم  الداخلية  األعضاء 
اخلياطة على جسد باسل، حيث مت خياطة صدره 
من الرقبة وصوالً ألسفل البطن، ومن رقبته وصوالً 
ألسفل الظهر باإلضافة إلى وجود خياطة في رأس 

الفقيد.
وبعدها نقل إلى سجن مدينة أزمير التركية وهناك 
السلطات  أن  إاّل  رؤيته  الطرق  بشتى  ذووه  حاول 

التركية لم تسمح لهم بذلك.
 21 كانون الثاني 2016

أقدم اجليش التركي على ضرب الطفل دالر ابراهيم 
شيخي من مواطنني مندينة حسكة مواليد 2001 
. على احلدود بني جنوب غربي تركيا وشمال سوريا 
في منطقة عامودا مبقاطعة اجلزيرة أثناء محاولته 

العبور إلى تركيا.
22 كانون الثاني 2016

حليوة  قرية  أهالي  من  ابراهيم  سلمى  املواطنة 
التابعة ملدينة درباسية في مقاطعة اجلزيرة قتلت 

بيد اجليش التركي بتاريخ 2016-1-22.
10 كانون الثاني 2016

أطلق اجليش التركي في الساعة الـ 20.00 من ليلة 
9 كانون الثاني 2016 الرصاص احلي على مواطنني 
الذين  ببلدة عني عيسى  احمليطة  القرى  أهالي  من 
أم  قرية  من  بالقرب  ونساء  أطفال  بينهم  كان 

مدينة  غرب  70 كم  بعد  على  الواقعة  الصهاريج 
سريه كانيه في مقاطعة اجلزيرة، عند محاولتهم 
عبور احلدود بني شمال سوريا وتركيا “جنوب غربي 

تركيا”.
البالغة  عيسى  بدور  الطفلة  إثرها  على  وفقدت 
العلوان  مرمي  من  كل  وإصابة  عاماً،   16 العمر  من 

وعيسى محمد بجروح.
23 كانون الثاني 2016

خلشيكو  علي  الشاب  التركي  اجليش  جنود  قتل 
لناحية  التابعة  سوركه  قرية  أبناء  من  )20( عاماً 
راجو حياته أثناء عبوره احلدود بني جنوب غربي تركيا 

وشمال سوريا.
27 كانون الثاني 2016

سارة  املواطنة  على  النار  التركي  اجليش  أطلق 
خميس البالغة من العمر 30 عاماً وهي من املكون 
تركيا  من  العودة  طفلتها  وبرفقة  حاولت  العربي 
إلى شمال سوريا بالقرب من قرية العرادة الواقعة 
على بعد 20 كم غرب مدينة درباسية في مقاطعة 

وفقد حياتها على أثرها.
30 كانون الثاني 2016

الغريب  مهيا  املواطنة  التركي  اجليش  واغتصب 
ملنطقة  التابعة  حميس  تل  أهالي  من  الكيكي 
مع  العبور  أثناء محاوالتها   ،1985 مواليد  قامشلو 

طفلتها التي تبلغ عاميني إلى تركيا.
1 شباط 2016

ثماني  العمر  من  يبلغ  التي  وابنها  امرأة  تعرضت 
سنه  عشر  سبعه  عمرها  التي  واختها  سنوات، 
جنوب  احلدود  على  األتراك  اجلنود  قبل  من  للضرب 
املواطنة  أّن  كما   .2016 شباط   1 في  تركيا  غربي 
مدينة  مواليد  من  وهي  احلميد  احلسني  أماني 
قبل  من  لالغتصاب  تعرضت   ،1984 احلسكة 
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اجلندرمه.
5 شباط 2016

في  هويتها  يعرف  لم  طفلة  التركي  اجليش  قتل 
سوريا  شمال  حدود  على  عمرها  من  التاسعة 
في  بلبلة  لناحية  التابعة  بيكه  قرية  في  وتركيا، 

مقاطعة عفرين.

11 شباط 2016
أصيب الشاب رشيد عثمان برصاص اجليش التركي 
أثناء عبوره احلدود الفاصلة بني شمال سوريا وتركيا، 

في ناحية بلبله مبقاطعة عفرين.
14 شباط 2016

قرب  التركي  اجليش  ملدفعية  قذيفتني  سقطت 
إحدى منازل أحد النازحني قرب قرية قطمه التابعة 

لناحية شرا مبقاطعة عفرين.
نازح  وبحسب إفادة املواطن هاني احلسني 53 عاماً 
من حي احليدرية مبدينة حلب إلى مقاطعة عفرين، 
أن القذيفتني سقطتا قرب منزله مبسافة مئة متر، 

وتسّببت بإحلاق أضرار مادية باألراضي الزراعية.
15 شباط 2016

بجروح  وأصيب 7 آخرون  سقط عدد من 3 القتلى 
إثر  إعزاز  ملنطقة  التابعة  جمال  دير  بلدة  في 
استهداف اجليش التركي للبلدة باملدفعية الثقيلة 
القصف  يستمر  فيما  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
عام  بشكل  الشمالي  الريف  وبلدات  قرى  على 
باستخدام القذائف املدفعية والقنابل العنقودية.

15 شباط 2016
في  املدنيني  من  العشرات  وجرح  فقد طفل حياته 
بلدة دير جمال التابعة ملنطقة أعزاز في حلب جراء 
إعزاز.  قرى  على  التركي  للجيش  املدفعي  القصف 
كري  مدينة  التركي صوامع  اجليش  استهدف  كما 

سبي برشاشات الدوشكا.
14 شباط 2016

قرية  أهالي  من  قاسم  فاطمة  املواطنة  فقدت 
باإلضافة  حياتها،  عفرين  مقاطعة  التابعة  مرميني 
ألحد النازحني الوافدين إليها لم يتم التعرف على 
القرية من  أهالي  العشرات من  فيما جرح  هويته، 
مادية  أضرارًا  وحلقت  ونساء،  أطفال  بينهم  بني 
مبنازل املواطنني جراء القصف التركي على القرية.

16 شباط 2016
على   2016 شباط   16 في  التركي  اجليش  وأقدم 
ضرب املواطن عكيد محمود دالل. البالغ من العمر 
قرية  بالقرب من  احلدودي  الشريط  34 سنة. على 
مت  إثره  وعلى  اجلزيرة،  مبقاطعة  عامودا  في  تروازي 
لتأزم وضعه  نتيجة  املدينة  في  املشفى  إلى  نقله 

الصحي.
16 شباط 2016

الدميقراطية  سوريا  قوات  من  مقاتلون  وفقد 
على  التركي  اجليش  قوات  قصف  جرّاء  حياتهم 

مناطق عفرين وشمال حلب.
واملقاتلون هم كل من مظلوم حنان االسم احلركي: 

معصوم قورقماز.
شيالن  احلركي:  االسم  حسكو  أمينة  واملقاتلة 

كوباني
16 شباط 2016

سبي  كري  مدينة  استهداف  التركي  اجليش  عاود 
املدينة  صوامع  واستهدفت  الدوشكا،  برشاشات 

واملنطقة احلدودية مساء 16 شباط 2016.
18 شباط 2016

قرية  في  زيتون  شجرة  ألف  التركي  اجليش  قطع 
قرمتلق التابعة لناحية شيه في مقاطعة عفرين، 
جتاوز  بعد  تركيا،  جهة  من  حلبلي  خملفر  واملقابلة 
سوريا  وشمال  تركيا  بني  احلدود  التركي  اجليش 

ومسافة 300 م.
18 شباط 2016

أطلقت قوات اجليش التركي النار على أهالي قرية 
وأصابت  الزراعية،  أراضيهم  توجهوا  الذين  باترزان 
في  نارية  بطلقة  رسول  عبداهلل  إبراهيم  املواطن 

خاصرته نقل على إثرها إلى املشفى.
18 شباط 2016

فقد مدنيون حياتهم، وجرح طفلني، إصابة أحدهم 
مركز  على  التركية  الدولة  قصف  نتيجة  خطيرة 
مقاطعة عفرين ونواحيها. وقصف اجليش التركي 
مركز مقاطعة عفرين وقرى هكجه، سنر، رمضانا، 
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وأنقال التابعة لناحية شيه، وقرية دير بلوط، حمام 
وفريرة وحج حسنة التابعة لناحية جندريسه في 
باملدافع، من مخفر قرية سيجه  مقاطعة عفرين 

التابعة ملدينة هطاي.
علي  عمر  إبراهيم  املواطن  التركي  اجليش  قتل 
تركيا  بني  الفاصلة  احلدود  على   ،1993 مواليد 
مبقاطعة  قامشلو  منطقة  في  سوريا  وشمال 

اجلزيرة في 2016-2-19 .
وانشق  السوري،  النظام  جيش  في  مجنداً  وكان 
حاول  اجلزيرة.  مقاطعة  إلى  ووصل  النظام  عن 
إبراهيم عمر السفر إلى موطنه مقاطعة عفرين 
ومقاطعة  اجلزيرة  مقاطعة  بني  الطريق  ولكن 
عفرين مغلقة بسبب سيطرة داعش على الطريق 
عفرين.  ومقاطعة  كوباني  مقاطعة  بني  الواصل 

لذا قرر الذهاب إلى عفرين عبر األراضي التركية.
19 شباط 2016

وأطلق اجليش التركي بتاريخ 19 شباط 2016 النار 
 1995 مواليد  اهلل  خير  عبيد  خالد  املواطن  على 
الفاصلة  احلدود  من  بالقرب  وتعذيبه  طربه  بعد 
قامشلو  منطقة  في  سوريا  وشمال  تركيا  بني 

مبقاطعة اجلزيرة.

20 شباط 2016
ناحية  في  حمام  قرية  التركي  اجليش  قصف 
جندريسه مبقاطعة عفرين وأدى إلى إحلاق خسائر 

مادية مبنازل املدنيني وممتلكاتهم.
21 شباط 2016

التركي في متام الساعة 17.00  واستهدف اجليش 
عالوي  شمسة  املواطنة   2016 شباط   21 في 
رصاص  بطلقة  طفالن  ولديها  متزوجة  25عاماً 
احلدود  عبورها  أثناء  اليمنى  قدمها  في  أصيبت 
بني مقاطعة عفرين وجنوب غربي تركيا عند قرية 

بيكه التابعة لناحية بلبله.

22 شباط 2016
قام اجليش التركي بخطف املواطن بهاء جميل من 
احلدود  آخرين على  سكان قامشلو مع 7 اشخاص 
شمال  إلى  الدخول  يحاولون  كانوا  بينما  التركية 
سوريا، ومت إبالغ ذويه من قبل إدارة مشفى سلوبي 
أقرباء  ..قام أحد  نارية  بوفاتهم بطلقات  تركيا  في 
ما  التي  قريبة  جثة  على  بالكشف  بهاء  الشاب 
زالت في تركيا، وأكد أّن الطلقة في الكتف اليمنى، 
وليس من املنطقي أن تؤدي إلى وفاته، ثم اكتشف 
آثار  وتوجد  للتعذيب،  آثار  مع  ملعوبة  جسده  أن 

سرقة أعضاء من قلب وكبد وأمور أخرى .
22 شباط 2016

وكشفت هيئة الدفاع واحلماية الذاتية في مقاطعة 
عفرين، سجل أحد املقاتل في واجب الدفاع الذاتي 
قصف  في  حياته  فقد  عام،   1991 محمد  رشيد 
املدفعية جليش التركية على بلدة آرفاد ‘‘تل رفعت‘‘ 

التابعة ملقاطعة عفرين في 22 شباط2016 .
23 شباط 2016

والدبابات  املدافع  أطلقته  قذيفة   15 سقطت 
جقال  وقرية  قرمتلق  قريتي  من  كل  على  التركية 
وأسفرت  عفرين،  مبقاطعة  شيه  لناحية  التابعَتني 

عن أضرار مادية مبمتلكات املواطنني.
25 شباط 2016

على  املباشر  الرصاص  بإطالق  التركي  اجليش  قام 
لكري  الغربية  للجهة  املالصقة  املنبطح  قرية 
أسباب  أية  دون  املدنيني  منازل  واستهدفت  سبي، 
تذكر، كما تزامن ذلك مع اطالق الرصاص من سالح 
األساييش  قوات  متركز  نقاط  على  الدوشكا”   ”

عند البوابة احلدودية.
27 شباط 2016

على   2016 شباط   27 في  داعش  مقاتلو  هاجم 
مدينة كري سبي من الطرف التركي، ومدينة الرقة 
قرابة الساعة 01.00 ليالً وتصّدت لها وحدات حماية 
واندلعت  املدينة.  في  األسايش  وقوات  الشعب، 
اشتباكات قوية بني وحدات حماية الشعب وقوات 
األسايش من جهة، ومقاتلي داعش من جهة أخرى 
املقاتلون  إليها  التي تسلل  النقاط  العديد من  في 

عبر احلدود التركية.
من  كل  في  مروعة  مجازر  داعش  مقاتلو  وارتكب 
قرابة  وفقد  سبي،  كري  ومحيط  عروس،  عني  بلدة 
36 مدني حلياتهم معظمهم من األطفال والنساء.
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فإّن  واملرأة،  الشعب  حماية  لوحدات  بيان  وبحسب 
احلماية،  وحدات  صفوف  بني  ومقاتلة  مقاتاًل   89
فقدوا حياتهم أثناء التصدي لتلك الهجمات. من 
الذاتي فقد حياته  الدفاع  بينهم مقاتل في واجب 
برصاص اجليش التركي، باإلضافة إلصابة 3 مقاتلني 

آخرين بطلقات اجليش التركي في نفس اليوم؟ 
28  آذار 2016

سقوط قذيفة تركّية على حي الزيتونية في مدينة 
مادية  أضرار  خلفت  اجلزيرة،  مبقاطعة  قامشلو 

مبمتلكات املدنيني.
28 أذار 2016

أهالي  من  خمسيني  رجل  العلي  أحمد  محمد 
اجلزيرة أصيب بطلق  قامشلو في مقاطعة  مدينة 

ناري حي الغربي مصدره اجليش التركي
1 نيسان 2016

سقوط قذيفتني مصدرها اجليش التركي على احلي 
اجليش  هجمات  أثناء  قامشلو  مدينة  في  الغربي 
القذيفة  تركيا،  في  نصيبني  مدينة  على  التركي 
في  صالح  النبي  جامع  على  سقطت  األولى 
منطقة احلزام قرب حي الهاللية وتوزعت شظاياها 
على املنازل اجملاورة ما خلف أضراراً مادية في اجلامع 
حني  في  إصابات.  تسجيل  دون  املدنيني،  ومنازل 
احلي  في  املنازل  أحد  سطح  على  الثانية  سقطت 
مادية  أضراراً  مخلفة  املذكور  اجلامع  قرب  الغربي 

فقط.
2 نيسان 2016

الطفل علي العلي من أبناء احلي الغربي في مدينة 
دوشكا  بطلقات  إصابة  اجلزيرة  مبقاطعة  قامشلو 
مدينة  على  التركي  اجليش  اثناء هجمات  متفجرة 
ملدينة  املتاخمة  تركيا  غربي  جنوب  في  نصيبني 

قامشلو.

2 نيسان 2016
حي  من  َّني  شاب على  النار  التركي  اجليش  اُطلق 
اجلزيرة،  مبقاطعة  قامشلو  مدينة  في  الزيتونية 
لنا معرفة  وتوفي أحدهم وجرح اآلخر، ولم يتسنَّ 

أسماء الشابَّني.
3 نيسان 2016

عاما”   16“ جبارة  عبدالستار  الطفل  مقتل 
في  تواجده  أثناء  التركي  اجليش  مصدرها  بطلقة 
بعد  اجلزيرة،  قامشلو مبقاطعة  مبدينة  الغربي  حي 
بقامشلو  الوطني  املشفى  في  أيام  أربعة  قضائه 

وهو نازح من حلب.
7 نيسان 2016

مبدينة  املركزي  السوق  وسط  قذيفة  سقطت 
قامشلو في مقاطعة اجلزيرة مصدرها اجليش، وأدت 
الى إصابة “فاطمة جمعة” بجروح، وعلى إثرها مت 

نقلها الى مشفى “الكلمة”.
7 نيسان 2016

بطلقة  فتوش  جمعة  فاطمة  املواطنة  أصيبت 
مصدرها اجلانب التركي، وذلك أثناء تواجدها وسط 

السوق املركزي مبدينة قامشلو.
13 نيسان 2016

) 26 عاما(  السهيان  الشاب محمد حمد  أصيب 
بطلق ناري مصدره اجلانب التركي أمام منزله الكائن 
في احلي الغربي مبدينة قامشلو، )خلف بنك عودة(، 
وتبني لدى إسعاف السهيان إلى مشفى فرمان أّن 
الطلق الناري كان من نوع ) دوشكا(، حيث تركزت 
على  األطباء  أجبر  ما  البطن  منطقة  في  اإلصابة 
الكلية  استئصال  فيه  مت  جراحي  بعمل  التدخل 

اليسرى وجزًءا من املعدة .
5 نيسان 2016

حاول الشاب وسام محمد احلمد البالغ من العمر 
29 عاماً من املكون العربي هو من أهالي قرية عراد 
الواقعة على بعد 40 كم شرق مدينة سريه كانيه 
غربي  وجنوب  سوريا  شمال  بني  احلدود  عبور  حاول 
تركيا في الساعة الـ 23.00 بتاريخ الـ5 من شهر 
نيسان 2016، ولكن قبل وصوله إلى احلدود بـ 100 
متر أطلقت القوات التركية النار عليه ممّا أدّى إلى 

فقدانه حياته.
16  نيسان 2016

مبدينة  الهاللية  حي  في  ابتدائية  مدرسة  إغالق 
قامشلو والتي تقع بالقربة من احلدود الفاصلة بني 
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هجمات  أثناء  تركيا  غربي  وجنوب  سوريا،  شمال 
سقوط  خشية  املدينة،  على  التركي  اجليش 

القذائف على املدرسة نتيجة القصف املستمر.
18  نيسان 2016

البالغ  حسني  سراج  محمد  علي  الطفل  أصيب 
من العمر )7( أعوام أثناء عودته من مدرسته في 
الغربي مبدينة قامشلو في مقاطعة اجلزيرة،  احلي 

برصاص اجليش التركي.
20  نيسان 2016

أطلق اجليش التركي الرصاص بشكل مباشر على 
الهاللية  حي  أهالي  من  أحمد(  )سعيد  املواطن 
في مقاطعة اجلزيرة أثناء رعيه األغنام بالقرب من 
غربي  وجنوب  سوريا  شمال  بني  الفاصلة  احلدود 
األغنام  من  عدد  ونفق  قامشلو،  مدينة  في  تركيا 

على إثرها.

28  نيسان 2016
أصيب طفالن، الطفلة روز رياض حسني 5 أشهر، 
أبناء  (من  والطفل عالء مصطفى خلو) 14 عاماً 

مدينة قامشلو برصاص اجليش التركي.
في  أصيبت  أشهر(   5( حسني  رياض  روز  الطفلة 
 14 والطفل عالء مصطفى خلو  اليسرى،  قدمها 
عاًما أصيب في رأسه. ونقل على إثرها إلى املشفى 

لتلقي العالج.
1 أيار 2016

برصاص  ساقها  في  بجروح  سعيد  مرمي  أصيبت 
الزراعية  األراضي  في  عملها  أثناء  التركي  اجليش 
قامشلو  مدينة  بني  الفاصلة  احلدود  من  القريبة 

ومدينة نصيبني في تركيا.
10 أيار 2016

اعتدى اجليش التركي بالضرب املبرح على املواطن 

إدريس شيخ علي من أهالي قرية ميدانكه التابعة 
وحشي  بشكل  عفرين  مقاطعة  في  شرا  لناحية 
املنطقة  في  املقاطعة  الى  العودة  محاولته  أثناء 

القريبة من قرية شنكيله التابعة لناحية راجوا.
17 أيار 2016

أضرم اجليش التركي النار بوادي بالل واجلبل الغربي 
مقاطعة  في  راجو  لناحية  التابعة  بابا  قره  لقرية 
عفرين، كما أطلق الرصاص احلي على األهالي الذين 

حالوا إخماد احلريق.
4 حزيران 2016

البالغ  قهرمان،  جميل  الطفل  التركي  اجليش  قتل 
عفرين  مقاطعة  أراضي  داخل  عاماً   16 العمر  من 
في منطقة “قول دار” بالقرب من قرية بانيراكا في 

ناحية راجو.
5  حزيران 2016

بالضرب  والتنمية  العدالة  حكومة  قوات  اعتدت 
اجلاسم  حسن  عاماً،   13 اخلميس  ”صطوف  على 
بن خلف 40 عاماً، أحمد محمد احلامد محمد 38 
29 عاماً” أثناء  اجلاسم  الهادي حسن  وعبد  عاماً، 
قرب  تركيا  غربي  جنوب  إلى  العبور  محاولتهم 

قرية بيكه التابعة ملقاطعة عفرين.
15 حزيران 2016

وأطلقت قوات اجليش التركي الرصاص على الشاب 
حيدر عبداهلل عبد العزيز 33 عاماً راجو أثناء عمله 
وجنوب  سوريا  شمال  بني  احلدود  قرب  حقله  في 
راجو  لناحية  التابعة  شاديا  قرية  في  تركيا  غربي 

مبقاطعة عفرين.
16 حزيران 2016

العزيز  عبد  الشاب حيدر  التركي  اجليش  استهدف 
أثناء علمه في حقله في قرية شاديا في  33 عاماً 
احلي،  الرصاص  باستخدام  وذلك  عفرين  مقاطعة 
حيث أصيب بطلقتني ناريتني، ومتّ نقله إلى مشفى 

آفرين مبركز مقاطعة عفرين.
17 حزيران

في  عاماً   33 بكر  أصالن  محمد  املواطن  أصيب 
برصاص احلي للجيش التركي أثناء محاوالته إخماد 
احلريق الذي افتعلته قوات اجليش التركي باألراضي 

التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين.
18 حزيران 2016

أقدمت قوات اجليش التركي على ضرب أربعة شبان، 
حاولوا العبور من شمال سوريا إلى تركيا. وهم كل 
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محمد  عاماً،  علي16  بن  احلمد  الرحمن  عبد  من” 
أمني بن عبد الكرمي 16عاماً، جنم إسماعيل ديبو 23 

عاماً وموسى فؤاد األحمد 22 عاماً.

19 حزيران 2016
ارتكبت قوات اجليش التركي مجزرة بحق عائلة من 
األراضي  إلى  العبور  حاولوا  جرابلس  مدينة  أهالي 
إدلب. وبحسب  في  اجلوز  خربة  قرية  قرب  التركية 
”عبيد العلوة  مصادر محلية أنه من بني الضحايا 
العلوش،  علي  ابن  خليل  زوجة  الثالثة،  وأطفاله 
آخر  عدد  إلى  يوسف”. باإلضافة  وطفلتها،  أماني 

لم يتسنَّ معرفة أسمائهم.
22 حزيران 2016

املكون  من  عيسى  محمد  أحمد  الشابان  أصيب 
اسمه  ذكر  عدم  فضل  الذي  ج. أ  والشاب  العربي 
لهم  العائدة  الزراعية  األراضي  في  عملها  أثناء 
مقاطعة  في  كانيه  سري  مدينة  غربي  والواقعة 
تركيا  غربي  جنوب  مع  احلدود  من  بالقرب  اجلزيرة 

بطلق ناري من قبل اجليش التركي.
28  حزيران 2016

أطلق اجليش التركي الرصاص احلي على مجموعة 
من املدنيني في منطقة حشيشة الواقعة 35 كم 
كوباني،  ملقاطعة  التابعة  سبي  كري  مدينة  شرق 
وتركيا، حوالي  احلدود بني شمال سوريا  وذلك على 
الساعة الـ 17.00، ما أدى إلى إصابة العشرات من 

املدنيني بينهم أطفال ونساء.
11  متوز 2016

توفي الشاب علي احلسني محمد 25 عاماً من مدينة 
كوباني متأثراً باجلراح التي أصيت بها جراء تعرضه 
أثناء  التركي  للضرب املبرح من قبل عناصر اجليش 
محاولته العبور إلى جنوب غربي تركيا بالقرب من 

مدينة سريه كانيه.
احلدود  حرس  عناصر  إن  أكدت  محمد  عائلة  أفادت 
شمال  حدود  داخل  علي  الشاب  رمي  على  أقدمت 

سوريا بعد أن اعتقدت أنه فارق احلياة، حيث نقل إلى 
مشفى مدينة كوباني لتلقي العالج، ونظراً لسوء 
حالته نقل إلى مشفى مدينة قامشلو، ومن هناك 
أنه  إال  نقل إلى مشفى ديرك إلجراء غسيل كلية، 
فارق احلياة ليلة أمس االثنني في مشفى ديرك متأثراً 

بإصابته.
19- متوز 2016

العمر 17  البالغ من  إبراهيم احلسن  أحمد  الشاب 
الرقة  مدينة  في  داعش  مقاتلي  من  هرب  عاماً، 
غربي  وجنوب  سوريا  شمال  بني  احلدود  إلى  وتوجه 
تركيا، وذلك في اجلهة الغربية من مدينة كري سبي 

“تل أبيض”، وحاول عبور احلدود.
احلدود  على  الشاب  استهدف  التركي  اجليش  لكن 
بعدة  أصيب  أن  بعد  قتيالً  وأردته  احلي  بالرصاص 

طلقات في بطنه.
1 أب 2016

احتل اجليش التركي مساحات من األراضي التابعة 
ملقاطعة  التابعة  بلبلة  ناحية  في  بيكه  لقرية 
عفرين وذلك بعد اقتالع أكثر من 80 شجرة، ودخلت 

مسافة 300م إلى داخل أراضي املقاطعة.
4 آب 2016

في متام الساعة 01.20 من بعد منتصف ليلة 4 آب 
2016 أطلقت قوات اجليش التركي النار من أسلحة 
الشعب  حماية  وحدات  متركز  نقاط  على  ثقيلة 
بالقرب من قرية عني ديوار التابعة ملدينة ديرك في 

مقاطعة اجلزيرة.
 6 آب 2016

قتل اجليش التركي مواطنًا يدعى أحمد العبيد 40 
عاماً، وهو أب لـ7 أوالد من أهالي بلدة تل عران، وأثناء 
قرية  من  السورية  األراضي  إلى  العودة  محاولته 
مقاطعة  في  جندريسه  لناحية  التابعة  نسرية 
بعد  جثته  على  األسايش  قوات  وعثرت  عفرين، 

يومني من البحث.
20 آب 2016

التركي  اجليش  قوات  اعتدت   2016 آب   20 بتاريخ 
بالقرب  الشعب  حماية  لوحدات  مواقع  على 
في  لكي  كركي  ملنطقة  التابعة  باترزان  قرة  من 
مقاطعة اجلزيرة، وأسفر االعتداء عن فقدان املقاتل 
االسم  ديرك  قهرمان  الشعب  حماية  وحدات  في 

احلقيقي قهرمان إسماعيل.
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20 أب 2016
أصيب 4 سوريني برصاص قوات اجليش التركي أثناء 
بالقرب  تركيا  غربي  جنوب  إلى  العبور  محاولتهم 
من مدينة سريه كانيه في مقاطعة اجلزيرة. وهم 
عاماً،   24 أحمو  حمزة  إلياس  املواطنون  من  كل 
واحداً  عاماً  صالح  ناديا  عاماً،   21 األحمد  حورية 
ومحمد حسن درويش 24 عاماً، نقلوا إلى مشفى 

روج في مدينة سريه كنيه لتلقي العالج.

24 أب 2016
ارتكب اجليش التركي مجزرة في منطقة جرابلس 
إضافة  احللوانية،  قرية  في  مدنياً   20 بحياة  أودت 
جرابلس  جنوبي  في  حلياتهم  آخرين   24 لفقدان 

جراء قصف طائرات اجليش التركي للمنطقة.
25 آب 2016

التركي  اجليش  قوات  2016 أطلقت  25 آب  بتاريخ 
النار على مركز لوحدات حماية الشعب في قرية 
عني ديوار التابعة ملدينة ديرك في مقاطعة اجلزيرة. 
تعمل  التي  اآلليات  التركي  اجليش  استهدف  كما 
من  الـ24  في  دجلة  نهر  على  للرمل  مقلع  في 

الشهر الثامن.
26آب 2016

هاجمت الدولة التركية نقاط متركز مقاتلي وحدات 
الذاتي  الدفاع  واجب  ومقاتلي  الشعب  حماية 
بأسلحة  راجو  لناحية  التابعة  ميساكا  قرية  في 
التركية  للقوات  املستمر  الهجوم  وخلف  دوشكا، 

أضرارًا مادية باملباني املتواجدة في املنطقة.
27 أب 2016

نقاط  باجتاه  النار  التركي  اجليش  قوات  أطلقت 
قرية  من  بالقرب  واملرأة  الشعب  حماية  وحدات 
وتركيا،  سوريا  شمال  بني  احلدود  على  ديوار  عني 

االعتداءات أسفرت عن أضرار مادية.
27 أب 2016

قصف اجليش التركي املتمركز في مدينة جرابلس 
بأسلحة غير تقليدية قرى في شمال مدينة منبج 
بأنها  ويشك  الدنينية  وقرية  العرب  بير  قرية  منها 
أسلحة كيماوية. وعلى إثرها أصيب العشرات من 

أهالي القرية
28 أب 2016

قصف اجليش التركية بالطائرات احلربية والدبابات 
الواقعة جنوبي جرابلس 13 كم  الكوسا  بئر  قرية 
بحياة  القصف  وأودى   ، 6 بـ  الساجور  نهر  وشمال 
في  مجزرة  عن  أسفر  القرية  أبناء  من  العشرات 
القرية، وفي نفس اليوم عاود اجليش التركي قصف 
قرية الصريصات جنوب مدينة جرابلس وفقد قرابة 

11 مدني حلياتهم جراء القصف.
29 أب 2016

استهدف اجليش التركي نقاط متركز وحدات حماية 
الشعب بالقرب من قرية حتلكي الواقعة بني مدنية 
قامشلو ومدينة عامودا في مقاطعة اجلزيرة، أصيب 

على إثرها مقاتل في وحدات حماية الشعب.
31 أب 2016

قتل اجليش التركي مواطنني في املنطقة احلدودية 
التابعة  سبي  أبيض/كري  تل  ومدينة  تركيا  بني 
ملقاطعة كوباني أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا، 
فأطلق  اجلثث  انتشال  األسايش  قوات  وحاولت 

اجليش النار صوبهم.
 07.09.2016

والهاون  الرشاشة  باألسلحة  التركي  الهجوم  بدأ 
والدبابات، إضافة لتحليق مستمر لطائرة استطالع 
مبقاطعة  راجو  ناحية  سماء  فوق  تركية  سماء 
وتسبب   .18:00 الساعة  حوالي  في   ، عفرين 
لفقدان  اآلن  بعنف حتى  املستمر  التركي  الهجوم 
الذاتي وعضو في قوات  الدفاع  5 أعضاء من قوات 
من   6 عن  يقل  ال  ما  وإصابة  حلياتهم،  األسايش 
أعضاء قوات الدفاع الذاتي واألسايش بجروح، كما 
أثناء  اثنني  التركي بجرح مواطَنني  الهجوم  تسبب 
محاولة إنقاذ اجلرحى، وانتشال جثمان عضو قوات 
إصابة  جانب  إلى  حياته،  فقد  الذي  الذاتي  الدفاع 
عدد آخر من املدنيني املتوجيهن إلى احلدود إلسعاف 
اجلرحى والذين مت استهدافهم أيضاً من قبل اجليش 
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التركي، ووصل ثمانية جرحى إلى مشفى آفرين في 
)غياث قاسم  مركز مقاطعة عفرين وهم كل من 
36 عاما و محمد جمعة 27 عاما و حسني ابراهيم 
22 عاما و عماد عارف وقاس 20 عاما و اسامة حبيب 
20 عاما و احمد علي 18 عاما و عمر حسني 20 عاما 

و احمد قاسم(.
املرحلة الثانية

التدخل الرتكي املباشر يف مشال سوريا
بعد حترير منبج من قبل قوات سوريا الدميقراطية، 
تدخلت الدولة التركية  بشكل مباشر في الشمال 
عبر  جرابلس  مدينة  باحتالل  وقامت  السوري، 

مسرحية هزلية بينها وبني مقاتلي داعش.
حيث دخل اجليش التركي في 24 آب مع مجموعة 
ممّا يسّمون باجليش احلر إلى مدينة جرابلس بذريعة 
التركي  اجليش  وأعلن  داعش،  مقاتلي  من  حتريرها 
 3 غضون  في  املدينة  على  سيطرتهم  وأعوانه 
أن مدينة جرابلس كانت تعتبر ثاني  ساعات، علماً 
مدينة  حترير  بعد  سوريا  في  داعش  معاقل  أكبر 
العسكري  التي حررت من قبل قوات اجمللس  منبج 

ملنبج وريفها في 73 يوماً في 12 آب.
قامت  جرابلس،  ملناطق  التركي  اجليش  دخول  وبعد 
ملنبج  الغربية  القرى  بقصف  التركية  الدولة 
وارتكبت عّدة مجازر بحق املدنيني، وكانت أوّلها فجر 
التركي مدينة  اجليش  24  آب حيث قصف مدافع 
 25 بحياة  التركي  القصف  وأودى  وقراها،  جرابلس 
اليوم  نفس  وفي  حتتاني،  جرابلس  حي  في  مدنياً 
احللوانية  قرية  التركي  اجليش  طائرات  قصفت 
في  20 مدنياً  بحياة  وأودت  جرابلس  مدينة  جنوبي 
ذاك  ونساء. بعد  أطفال  احللوانية معظمهم  قرية 
التابعة  والقرى  جرابلس  مدينة  شهدت  القصف 

لها حركة نزوح كبيرة.
بالطائرات  التركية  اجليش  قصف  أب   28 وفي 
احلربية والدبابات قرية بئر الكوسا الواقعة جنوبي 
بـ 6 كلم،  الساجور  نهر  جرابلس 13 كم، وشمال 
القرية،  أبناء  من  العشرات  بحياة  القصف  وأودى 
قرية  قصف  التركي  اجليش  عاود  اليوم  نفس  وفي 
 11 قرابة  وفقد  جرابلس  مدينة  الصريصات جنوب 

مدني آخر حلياتهم جراء القصف.
مناطق  أبناء  بحق  التركية  الدول  مجازر  وتتالت 
الشمال السوري، وفي 29 آب ارتكب اجليش التركي 
مجزرة جديدة بحق أهالي قرى ريف منبج، وقتل أكثر 

من 5 مدنيني معظمهم أطفال، جراء قصف املدافع 
التركية لقرية الدندنية جنوب نهر الساجور.

وفي 2 تشرين األولى ارتكب اجليش التركي مجزرة 
اللتني  العاصي  وجب  ثلثانة  قريتي  أهالي  بحق 
الباب  ريف  الكردي في  املكون  أغلبية سكانها من 
الغربي بعدة غارات، أودت بحياة 18 مدنياً إلى جانب 

إصابة العشرات بجروح مختلفة.
وفي 9 تشرين الثاني شنت طائرات اجليش التركي 
على  مدفعي  بقصف  مترافقاً  متتالية  غارة   25
مدينة الباب أدت إلى سقوط 12 ضحية معظمهم 

من األطفال والنساء.
التركي  اجليش  طائرات  األول شنت  12 كانون  وفي 
مدنياً   12 وفقد  الباب،  مدينة  على  غارات  عّدة 
كل  وهم  منهم،  البعض  أسماء  عرفت  حياتهم 
النومة  عائلة  من  طفلتني  مع  النومة  ممدوح  من” 
املدينة،  داخل  بيتهم  استهدف  الذي  القصف  في 
الذي  بالقصف  العلبي 15 سنة  أحمد ذكور  طارق 
استهدف دوار 18 آذار، 5 أشخاص من عائلة البوشي 
 16 العيدو  محمد  عمر  مزرعتهم،  على  بقصف 
مصطفى  زمزم،  شارع  على  القصف  في  سنة 
نقشبندي في القصف على شارع زمزم، عالء حجار 

في القصف على شارع”.
كما شهدت مناطق الشهباء بدءاً من جرابلس إلى 
مدافع  قبل  من  عنيفاً  قصفاً  يوم  وبشكل  الباب 
وطائرات اجليش التركي وما يزال مستمراً حتى اآلن.
مناطق  دخوله  بعد  التركي  اجليش  حاول  كما 
جرابلس التوجه صوب مناطق الباب، واحتلت عّدة 
قرى هناك وشهدت تلك املناطق معارك كر وفر بني 
وظهر  داعش،  ومقاتلي  ومرتزقته  التركي  اجليش 
مسرحيات  عبارة  كانت  املعارك  تلك  أن  بعد  فيما 
تزويدهم  بهدف  وداعش  التركي  اجليش  بني  تدار 
باألسلحة والذخائر بعد قطع معظم طرق االمداد 

من تركيا إلى املقاتلني.
مباشر  بشكل  التركي  التدخل  من  الرغم  على 
العسكرية  ترسانته  عبر  السوري  الشمال  في 
ومرتزقته، واصل اجليش قصف مناطق ومدن شمال 
مدينة  من  بدءاً  سوريا  شمال  حلدود  احملاذية  سوريا 
مبقاطعة  وانتهاًء  اجلزيرة  مقاطعة  في  ديوار  عني 

عفرين.
النار على  التركي  اجليش  2016 أطلق  25 آب  ففي 
ديوار  عني  قرية  في  الشعب  حماية  لوحدات  مركز 
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كما  اجلزيرة.  مقاطعة  في  ديرك  ملدينة  التابعة 
متركز  نقاط   26 في   التركي  جيش  قوات  هاجم 
واجب  ومقاتلي  الشعب  حماية  وحدات  مقاتلي 
لناحية  التابعة  ميساكا  قرية  في  الذاتي  الدفاع 
راجو بأسلحة دوشكا، وخلف الهجوم أضرارًا مادية 

باملباني املتواجدة في املنطقة.
وفي الـ27من آب أطلقت قوات اجليش التركي النار 
بالقرب  واملرأة  الشعب  وحدات حماية  نقاط  باجتاه 
سوريا  شمال  بني  احلدود  على  ديوار  عني  قرية  من 
وفي  مادية،  أضرار  عن  االعتداءات  أسفرت  وتركيا، 
نفس اليوم أطلقت قوات اجليش التركي النار باجتاه 
من  بالقرب  واملرأة  الشعب  حماية  وحدات  نقاط 
سوريا  شمال  بني  ما  احلدود  على  ديوار  عني  قرية 
املتمركز  التركي  اجليش  لقصف  إضافًة  وتركيا، 
في مدينة جرابلس بأسلحة غير تقليدية قرى في 
وقرية  العرب  بير  قرية  منها  منبج  مدينة  شمال 
وعلى  كيماوية.  أسلحة  بأنها  وٌشكك  الدنينية، 
بحاالت  القرية  أهالي  من  العشرات  أصيب  إثرها 

االختناق.
نقاط  التركي  اجليش  2016 استهدف  29 أب  وفي 
قرية  من  بالقرب  الشعب  حماية  وحدات  متركز 
حتلكي الواقعة بني مدنية قامشلو ومدينة عامودا 
إثرها مقاتل في  اجلزيرة، أصيب على  في مقاطعة 

وحدات حماية الشعب.
في  مواطنني  التركي  اجليش  قتل  آب   31 وفي 
املنطقة احلدودية بني تركيا ومدينة تل أبيض/كري 
محاولتهم  أثناء  كوباني  ملقاطعة  التابعة  سبي 
انتشال  األسايش  قوات  وحاولت  تركيا،  إلى  العبور 

اجلثث فأطلق اجليش النار صوبهم.
وفي 5 كانون األول وأثناء محاولة مجموعة مؤلفة 
من 17 شخص العبور عبر احلدود بني شمال سوريا 
ملدينة  التابعة  جردى  أبو  قرية  من  بالقرب  وتركيا، 
درباسية إلى تركيا بغرض العمل، قام احلرس احلدود 
وقتل  عليهم  النار  بإطالق  التركي  للجيش  التابع 
الـ 14  يعرف مصير  ال  فيما  3 ثالثة شباب منهم 

املتبقني من اجملموعة.

األحداث اليت وقعت ووثقت يف 2015 ولكن دون 
حتديد اليوم والشهر

حمود  سليمان  متني  املواطن  التركي  اجليش  قتل 
البالغ من العمر 21 عاماً بالقرب من احلدود الفاصلة 

ما بني تركيا وشمال سوريا في حي الهليلية مبدينة 
قامشلو مبقاطعة اجلزيرة املتاخمة للحدود الفاصلة 

بني تركيا وشمال سوريا.
الكرمي  الشاب عبد  النار على  التركي  اجليش  أطلق 
ديبي  قصر  قرية  أهالي  من  الرحمن  عبد  إبراهيم 
التابعة ملدينة ديرك في مقاطعة اجلزيرة, أثناء ذهابه 
املتاخمة  القرية  في  الفئران  حجر  لردم  أرضه  إلى 
للحدود بني تركيا وشمال سوريا وأصيب في الفخذ 

األمين من رجله من اخللف.
وأطلق اجلندرمة التركية النار على الشاب إبراهيم 
عبد اهلل سيد رسول البالغ من العمر 20عاماً، في 
قرية باب سلمى احلدودية التابعة ملنطقة جل آغا، 
املتاخمة  الزراعية  أرضه  في  السماد  رشه  أثناء 

للحدود ما بني تركيا وشمال سوريا.
املواطن عبد الكرمي إبراهيم عبد الرحمن من أهالي 
منطقة ديرك في مقاطعة اجلزيرة تعرض إلى إطالق 
تركيا  احلدود بني  التركي على  النار من قبل اجليش 

وشمال سوريا في منطقة ديرك.
درباسية  منطقة  أهالي  من  دحام  دلكش  الشاب 
أثناء  التركي  اجليش  بيد  قتل  اجلزيرة  مقاطعة  في 

محاولته العبور إلى جنوب غربي تركيا.
بإطالق  اثنان  وجرح  حياتها  كردية  شابة  وفقدت 
مجموعة  عبور  لدى  عليهم  النار  األتراك  اجلنود 
النفير  من الشبيبة الكرد إلى كوباني تلبية لنداء 
قدرية  والشابة  كوباني.  مقاومة  إلى  واالنضمام 
من  األتراك  اجلنود  أيدي  على  حياتها  فقدت  التي 
“جنوب  تركيا  في  سويراك  1986مدينة  مواليد 

غربي تركيا”، اسم األب بكر واسم األم ألتون.
مبواطني  التركية  الدولة  زرعته  أرضي  لغم  انفجر 
كوباني النازحني واملقيمني على احلدود قرب قرية تل 
شعير غربي كوباني، وذلك أثناء إيقاد النار للتدفئة، 
ما أدى إلى إصابة مواطنني بجروح بليغة نقال إلى 

مدينة كوباني لتلقي العالج.
واملواطنني اللذَين أصيبا هما كل من خليل شيخي 
قرية  من  وهما  عاماً،   35 أوسو  وفاضل  عاماً،   26
كيرك الواقعة جنوب كوباني ونزحا من قريتهما إثر 

هجمات مقاتلي داعش على كوباني منذ 82 يوماً.
األحداث اليت متكّنا من توثيقها خالل  2017

عام  بدأ  منذ  ومرتزقته  التركي  اجليش  شن  حيث 
مبختلف  املقاطعة  على  هجوماً   576  ،  2017
مثل  والثقيلة  واملتوسطة  اخلفيفة  األسلحة 
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الهاون، والدوشكا.
طفل  بينهم  مدني   12 لفقدان  الهجمات  وأدت 
مواطن،   21 وإصابة  حامل،  وامرأة  عاماً   14 عمره 
كما جتاوزوا نطاق أراضي مقاطعة عفرين بطائرات 

الكشف لـ 66 مرة.
 6 لـ  الهيلوكوبتر  بطائرات  هجمات  شنوا  فيما 

مرات.
 16.07.2017

حياته  عاماً،   30 الـ  ذو  حنان  دوغان  املواطن  فقد 
جراء أصابته بالقصف التركي على مركز مقاطعة 

عفرين.
6 أيلول 2017

أقدم اجليش التركي على قتل الشاب يوسف حمد 
حمادة البالغ 19 عاماً وهو من أهالي قرية األسدية 
خزيل  قرية  بني  احلدود  على  الرقة،  ملدينة  التابعة 
جثته  وألقى  وتركيا،  ملقاطعة كري سبي  التابعة  

عند احلدود عليها ذووه اليوم.
6-أيلول-2017

أطلق اجليش التركي النار على عربة تابعة لوحدات 
حماية الشعب في الـ 6 من شهر أيلول/سمبتمبر 
اجلاري أصيب على إثرها مقاتالن من وحدات حماية 
الشعب، ورغم محاوالت العالج  إاّل أن املقاتل فقد 

باهوز تل متر حياته.
21.أيلول.2017 

في  يعملن  كن  عامالت  التركي،  اجليش  استهدف 
احلقول الزراعية  في قرية قره حسن الواقعة شرق 
بني  احلدود  عن  كم   2 بعد  على  قامشلو،  مدينة 
شمال سوريا وجنوب غربي تركيا ما أدّى إلى إصابة 
برصاصة في خاصرتها  اجلندو  نالني خلف  العاملة 

وفقدت حياتها على بعد دقائق من إصابتها..
24.تشرين األول.2017 

والدخول  الفاصلة   احلدود  عبور  أردوا  مواطنني    4
اخمللوف  حيدر  وهم  تركيا؛  غربي  جنوب  أراضي  إلى 
السورية  العاصمة  من  القادمني  عواد  يوسف   ،
الزور  دير  من  قادو  سهيل  أحمد،  وحميد  دمشق 
سري  ملدينة  احملاذية  احلدود  عبور  محاولتهم  وأثناء 
كانيه في مقاطعة احلسكة التابعة إلقليم اجلزيرة، 
أخذوا  الذين  التركي  اجليش  عناصر  يد  في  وقعوا 
بعدها  بحوزتهم  كانت  التي  واألموال  هوياتهم 
الشاب  أثرها  بتعذيبهم وضربهم فقد على  قاموا 

حيدر اخمللوف حياته.  

24.كانون األول.2017
نقاطه  في  املتمركز  التركي  احلدود  حرس  قتل 
العسكرية بالقرب من قرية سوسك غربي مدينة 
كري سبي مزارعاً كان يعمل في أرضه. وقبل حلظات 
فقد املزارع عز الدين عثمان حياته إثر إقدام اجليش 
عمداً،  عليه  احلي  الرصاص  إطالق  على  التركي 
عندما كان ذاهباً لتشغيل مضخة املياه التي تبعد 
اجلدار  عن  تبعد  أنها  في حني  100 متر،  منزله  عن 
العازل 300 متر، حيث أصيب عثمان في خاصرته، 
مدينة  في  الوطني  املشفى  إلى  إثرها  على  نقل 

كري سبي.

عفرين... إبادات ممنهجة وحماولة إجراء 
تغيري دميوغرايف وإزالة معامل التاريخ

لعدوان  يوماً   47 منذ  عفرين  مقاطعة  تتعرض 
همجي من قبل جيش االحتالل التركي، مستخدماً 
أنواع األسلحة املتطورة،   مما يعرض األهالي  كافة 
االحتالل  بدء  فمنذ  املمنهجة.  لإلبادة  عفرين  في 
التركي والفصائل املرتزقة )جبهة النصرة/ داعش( 
ضد مقاطعة عفرين في الساعة /5/ من مساء يوم 
زال مستمراً  الثاني 2018 والذي ما  عشرين كانون 
الطائرات  هجمات  ونتيجة  آذار2018،   7 اآلن  حتى 
بالسالح  العشوائي  والقصف  التركية  احلربية 
الثقيل للقرى واألحياء اآلهلة باملدنيني أصيب 651 
و93 إمرأة،  بجراح مختلفة بينهم 87 طفالً  مدنياً 
كما سقط بنتيجتها 227 شهيداً مدنياً بينهم 32 
طفل و28 امرأة، وارتقى 283 مقاتالً من قوات سورية 

الدميقراطية ملرتبة الشهادة.

سلبت من األطفال أرواحهم، أعضاء جسدهم 
أو أحد أفراد أسرهم

هناك في عفرين حيث سلبت من األطفال براءتهم، 
بسبب  والضحك  واللعب  والتعلم،  حقهم 
الهجمات التركية على منازلهم واملدارس واحلدائق 
التفاصيل  أحد  روحه  فقد من  العامة. كل منهم 
ومنهم من فقد يده، وآخر قدمه ومعظم األطفال 
فقدوا أفراد أسرهم دون مغادرة أحد. تدعي احلكومة 
التركية أنها حتارب اإلرهاب ولكن األطفال هم أكثر 

الناس استهدافا



الشرق األوسط الديمقراطي

32العدد 40 - ربيع 2018

مدينة عفرين:
التركية في قلب  اجلوية  الغارات  أول ضحايا  كانت 
 20 الهجمات  من  األول  اليوم  في  عفرين  مدينة 
من  طفالن  ضحيتها  راح  حيث  الثاني\يناير  كانون 
أحدهم  عفرين،  إلى  إدلب  من  وافدة  نازحة  عائلة 
9سنوات( واآلخر  حميده  أحمد  )يحيى  استشهد 
أحمد  )خالد  جسده  في  خطيرة  بجروح  أصيب 
حميده 11(. وجرح أيضاً )عبد موسى )11( إصابة 
في الفخذ، رها أحمد محمد )10( كسر في األنف(

العشرات  استشهد  األخرى  النواحي  في  أما   
من األطفال نتيجة قصف الطيران ومدفعية آلة 

القتل التركية.

ناحية جندريس
كانت املنطقة األكثر تعرضاً للهجمات والقصف، 
حيث  هناك  ضحايا،  وقوع  دون  يوماً  ميِض  فلم 
السفلى  الطوابق  في  يعيشون  واألطفال  املدنيون 
واألقبية ويشهدون املوت كل يوم. َفَقدْ فقَد حياته 

نتيجة للغارات اجلوية ما يقارب 17 طفالً.
الشهداء )جيكرخون أمني حيدر )15(، نازي يوسف 

يوسف )16سنة(
أمني  بطنها،  في  إصابة   )7( نبو  )آية  هم  اجلرحى 
ريزان )10( إصابة في رأسه، سوزان صبحي سليمان 
 )11( )11( إصابة في الرأس والساعد، جوني ريزان 
 )12( خلوف  محمد  مصطفى  رأسه،  في  إصابة 
 )15( كدرو  آية  السفلية،  أطرافه  في  إصابة  عاما 
شظايا في ركبتها اليمنى، مصطفى خلوف )14( 
إصابة في كل من ساقه اليسرى واليمنى، يوسف 
عبد الرحمن )15( أصيب في رأسه، محمد جميل 
محمد  أسيا  ساقه،  من  جزء  قطع   )4( سليمان 
السفلى، حميد  خلوف 15 قطع جزء من أطرافها 
حسني  علي  اجلبهة،  في  حرق   )4( محمود  راشد 
 ، جسده  في  الشظايا  من  العديد   )13( املصري 

التوائمان  الشرايني،  )17( نزف  أكرم عثمان شيخو 
الرأس  في  شظايا   )10( ديرموش  بدر  محمود 
)10( سنة إصابة  والبطن ومصطفى بدر ديرموش 
في احلالب. كما وتوفيت أم التوأم ديبه أحمد البالغة 
من العمر )35( عاما نتيجة لرصاصة استقرت  في 

فخذها(.
ناحية موباتا:

الناحية  هذه  في  الضحايا  األطفال  معظم  كان 
 26 يوم  في  فظيعة حدثت  جملزرة  نتيجة  وقعوا  قد 
كانون الثاني\ يناير 2018 من عائلة اخلاطر النازحة 
الناجية  الوحيدة  االبنة  الناحية،  إلى  قراح  تل  من 
نائمني  كانوا  أنهم  قالت  اخلاطر  العائلة صفاء  من 
عندما استهدفهتم الطائرات التركية في الصباح 

الباكر.
األطفال الضحايا )يسرى طه اخلاطر )9(، سليمان 
طه اخلاطر )14( ، زكي طه اخلاطر )15( ، مصطفى 
األطفال  الضحايا  من  )17( ( وغيرهم  اخلاطر  طه 
)لوند مصطفى عدنان  أخرى  أيام  وقعوا في  الذين 

))2(
ناحية بلبلة:

اليوم  منذ  شديدة  هجمات  بلبلة  ناحية  شهدت 
حياتهم  إلنقاذ  منازلهم  القرويون  غادر  حيث  األول 
العدوان  وحشية  من  نصيبهم  نالوا  ولكنهم 
شيكو  )عبدو  الطفل  هناك  جرح  حيث  التركي. 
نوري  محمد  جبينه،  في  أصيب  سنتني(  عمره 
إبراهيم )10( كدمات في رأسه، كاوا أحمد حبيب 

)17( شظايا وكسر في فخذه(.
ناحية راجو:

ناحية راجو وبسبب قربها من احلدود التركية كانت 
التركية  الدولة  للهجمات  املباشرة  األهداف  من 
واجلماعات اجلهادية، ما أدى نزوح األهالي من القرى 
أيضاً  الناحية  هذه  نعت  راجو.  الناحية  مركز  إلى 
الطفل  استشهد  حيث  األطفال  من  ضحاياها 
أكرم  )هبة  )10(، وجرح كل من  محمد خليل بكر 
أبو  مصطفى  ساعدها،  في  إصابة   )13( عثمان 
محمد  السفلية  أطرافه  في  جروح   )12( حيمو 
سيدو )5( قطع جزء في قدمه، روجني خارامان )16( 

إصابة في وجهها.
ناحية شيه:

امتلئت الكهوف واملالجئ في هذه الناحية باملدنيني 
التركي  االحتالل  هجمات  من  وحتميهم  لتأويهم 
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التركية أصرت على حصد  احلرب  آلة  أن  يبدو  لكن 
محمد  الطفل  هناك  استشهد  حيث  أرواحهم، 
سنوات،   3 أحمد  روجهات  وجرح   ،)10( بكر  خليل 
 ،)7( )16( أحمد محمد خيلجيكو  حسني حسني 

هيفا محمد أحمد )16( 
جمازر وضحايا من املدنيني

ال ميِض يوم إال وتشهد املدينة مشاهد قتل وتنكيل 
بأبنائها وبناتها املدنيني. فدون األطفال فقد املئات 
عفرين  أهالي  من  والرجال  والعجائز  النساء  من 
حلياتهم جراء القصف التركي ضد املناطق املأهولة 
بالسكان. حيث تشير اإلحصائيات الرسمية لهيئة 
 47 خالل  أصيب  أنه  عفرين  مقاطعة  في  الصحة 
بينهم  مختلفة  بجراح  651 مدنياً  املاضيني  اليوم 
شهيداً   227 سقط  كما  امرأة،  و93  طفالً   87
مدنياً بينهم 32 طفل و28 امرأة. أبرز ما متكنّا من 

توثيقه كان كالتالي:

21 كانون الثاني 2018
وقعت أولى اجملازر التي حصدت أرواح املدنيني وكان 
أغلب ضحاياها من األطفال في اليوم الثاني من بدء 
الهجمات، حيث قصفت الطائرات التركية منطقة 
شيروا بكثافة، مما أدى إلى وقوع ثالثة مذابح رهيبة 

في ثالث عائالت.
عائلة احلسني: التي تتألف من ثالث عائالت هي من 
النازحني من بلدة إدلب - معرة النعمان، جاءوا إلى 
أمناً.  وأكثر  أفضل  حياة  عن  للبحث  جلبرة  قرية 
كانت العائلة تعمل في مزرعة للدجاج بالقرب من 
)24( من  القصف واستشهد  بدء  منزلهم عندما 
أفراد األسرة من بينهم 11 أطفال وثق منهم: )وائل 
)6سنوات(،  )عمره سنة(، سلمى احلسني  احلسني 
احلسني  غالية  )6سنوات(،  احلسني  مصعب 

احلسني  أحمد   ،)10( احلسني  هيديل  )8سنوات(. 
.)17(

 )14( حسني  محمد  محمد  )جمعة  منهم  وجرح 
أصيب في قدمه،. حسن ابراهيم احلسني )2( اصيب 
)3( أصيبت في  إبراهيم احلسني  رأسه، حمدة  في 
)12( أصيب في  إبراهيم  رأسها، اسماعيل محمد 
بجراح  )10( أصيب  احلسني  فادي  السفلى،  أجزاءه 

في فخذه ورأسه.
26 كانون الثاني 2018

 03:30 الساعة  قرابة  احلربية  الطائرات  استهدفت 
من فجر 26 كانون الثاني\ يناير مركز ناحية موباتا، 
تال القصف اجلوي استهداف مركز الناحية بقذائف 
عائلة  استشهاد  عن  القصف  وأسفر  الهاون، 
مكونة من  7 أشخاص وهم نازحون من إدلب، فروا 

من وحشية مرتزقة االحتالل التركي إلى عفرين.
28 كانون الثاني 2018

ثاني أكبر اجملازر التي وقعت كانت بحق عائلة كنو 
التي نزحت من دير جمال لقرية كوبلة في منطقة 
تتألف من 3 عوائل و25 فرداً. حيث  شيروا، وكانت 
لقمة  لتأمني  القطعان  رعي  في  يعملون  كانوا 
استهدفتهم  التركية  القذائف  ولكن  عيشهم، 
وقلبت  منهم  أحد  يسلم  لم  حتى  وتكراراً  مراراً 
مييز  أن  البحث  فريق  يستطع  لم  ركاماً.  منازلهم 
جثث الضحايا من وجوههم،  ولكن رأوا في الساحة 
جثث لـ 8 شهداء بينهم 5 أطفال ووجدوا 7 جرحى 

بينهم 4 أطفال وفقد 10 آخرين حتت األنقاض.
الشهداء هم )كمال كنو سبعة أشهر، صفاء كنو 
)7(، حسن كنو )13(، هنادي كنو )15(، أحمد كنو 

10 سنوات(
)2( تلقت العديد  )حسنى عبد اهلل كنو  واجلرحى 
من شظايا في جسدها، محمود عبد اهلل كنو )6( 
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تلقى شظايا في جانبيه، رهف عبد اهلل كنو تلقت 
كنو  محمد  اهلل  عبد  األمين،  الساعد  في  شظايا 

تلقى شظايا في ساقه األمين(
عشوائي  لقصف  جنديرس  ناحية  تعرضت  كما 
مسجدها  القصف  وطال   2018 شباط   1 بتاريخ 

أيضاً. 
17- شباط 2018

الغزو  جيش  لوحشية  هدفا  أرندة  قرية  كانت 
الثقيل  بالسالح  القرية  استهدف  الذي  التركي 
أو مواد   أنه يحتوي على غازات سامة  الذي  يرجح 
من  العديد  وصلت  حيث  دوليا،  محرمة  كيمياوية 

احلاالت إلى مشفى آفرين لتلقي العالج. 
وفي ناحية شرا تعرضت قريتا سارينجك وكوبلكا 
امرأة  سقطت  حيث  الثقيل،  بالسالح  للقصف 

ورجل شهيدين و أصيب آخرين.
بها  احمليطة  والقرى  باسوطة  قرية  وتعرضت  كما 
التركي  الغزو  جيش  قبل  من  الهمجي  للقصف 
والفصائل اإلرهابية حيث استهدف القصف القرى 

جراء  سقط  و  مباسرة  بالسكان  اآلهلة  واألحياء 
مدنيون  وجرحى  شهداء  الوحشي  القصف  هذا 

بينهم أطفال و نساء.
 19 شباط 2018

في  باسوطه  قرية  في  تعيش  التي  كيلو  عائلة 
التركي  االحتالل  لقذائف  تعرضت  شيروا  منطقة 
في 19 شباط. وأفاد أحد أقرباء كيالهو أن األطفال 
وبدأ  القصف  بدأ  حني  اخلارج  في  يلعبون  كانوا 
أجسادهم  على  الدماء  وانتشرت  حينها  الصراخ 

الصغيرة. 
كيلو  أحمد  هيفا  الطفلة  منهم  استشهد 
 )8( كيلو  نظمي  دجوار  من  كل  وجرح  )13سنة(، 
 )11( كيلو  زياد  جيناف  اليمنى،  ركبته  في  أصيب 
)6( تلقى  ركبتها، شفان خليل كيلو  أصيبت في 

شظايا في جسده، حنان محمد كيلو )11( أصيب 
في ظهره وقدمه، آفا خليل كيلو )11( أصيبت في 
في ساعدها،  ديلبر كيلو )14( حصلت على كدمات 
في جسدها، محمد زياد نبيه )9( تلقى شظايا في 

اليد والفخذ.
23-شباط 2018

في هذا اليوم نشر مقطع فيديو مصور جملموعة من 
وهي  اإلرهابية   والفصائل  التركي  اجليش  إرهابيي 
كانوا  الذي  بجراره  اإلرهابيني  يطالب  مدنيا  تقتل 
يسرقونه ، فما كان منهم إال أن أطلقوا عليه وابال 

من رصاص ليردوه قتيال
26-شباط 2018

في ناحية جندريس استهدف طيران جيش االحتالل 
وبجانبه   األلبسة  خلياط  محالً  ومرتزقته  التركي 
محل لبيع ألبسة بالة “املستعملة” ومحال لبيع 
قرية  في  احملروقات  بيع  ومحال  احلديدية  األبواب 
يالنقوز التابعة للناحية، ونتيجة القصف الشديد 
بالغارات اجلوية، استشهد 5 مدنيني وأصيب مدني 

بجروح خطيرة.
27-شباط 2018

 جنديرس: جيش الغزو التركي والفصائل اإلرهابية 
يالنقوز  وقرية  جنديرس  بلدة  مركز  يستهدفون 
عن  تتحدث  األولية  احلصيلة  الثقيل،  بالسالح 

سقوط شهيدين مدنيني و إصابة 3 جرحى، 
29-شباط 2018

هذا  معبطلي  قرى  التركي  الغزو  جيش  استهدف 
بشكل عشوائي و تركز القصف على قرية ميركان، 
وسقط جراء هذا القصف 3 جرحى و شهيد واحد 
كلهم مدنيون. وفي قرية حاج خليل سقط العديد 
نتيجة  وشهداء  جرحى  بني  مباشرة  املدنيني  من 

للقصف.
3-آذار 2018

استهدفت  اجلماعية،  اإلبادة  ملنهجية  واستمراراً 
الدبابات التركية سيارة مدنية كانت جتلي املدنيني 
وقامت  حجيلر  قرية  في  االشتباك  مناطق  من 
بقصفها مباشرة ، مما أدى لفقدان 8 مدنيني حلياتهم 
و إصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، و لتخفي الدولة 
واجلرحى   اجلثث  خطفت  هذه  جرميتها  التركية 

ونقلتهم إلى مدينة الريحانية داخل تركيا.
عيسى،  علي  أدهم  اجملزرة”  ضحايا  بني  من  وعرف 
مع  استشهد  الذي  عيسى  وعيسى  عيسى،  تيفا 
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وبحسب  وأطفال”.  نساء  من  عائلته  أفراد  كامل 
التابعة  العائلة من قرية فريرية  أن هذه  املعلومات 

لناحية جنديرس.
وشن طيران الغزو التركي غارات على قرية مشعلة 
التابعة لناحية شران حيث سقط بنتيجتها في 5 

مدنيني شهداء و عدد آخر من اجلرحى.
5- آذار 2018

ناحية  على  التركي  االحتالل  جيش  قصف  اسفر 
بيهم  املدنيني  من  وقوع 13 شهيداً  جندريسه عن 

3 أطفال.
من  ومتكننا  حياتهن  فقدن  اللواتي  النساء  أسماء 
علي،  امارا  احلسني،  )رهف  وثائقهن  على  احلصول 
أفني آذاد، سوسن جميل، املازة شيخو هورو، فاطمة 
مصطفى  امينة  روبجي،  محمد  هيفني  محمد، 
اميرة  االسود،  روان  عبدربو،  احمد  فاطمة  اخلاطر، 

كنو، أمينة شاهني(
يحيى  جوان  كنجو،  الرجال: )كنجو  من  الشهداء 
رشيد، اصالن فهيم مسلم، عمر محمد رشيد، ايبو 
خليل ايبش ، صبري علي صبري ، كانيوار ، عزالدين 
 ، عابد  ماجد   ، النعسان  رشيد   ، ازاد   ، العامرازاد 
باسل حسن ، محمود ، غيفارا ، بكر عدنان ، محمد 
 ، احلسني  بدر   ، جكدار   ، والت  دلشير  بشار   ، حنان 
 ، كلسيلي  مصطفى  وليد   ، كنجو  عبدو  محمد 
رضوان  باسل  قدو،  محمود  محمد  رحمانو،  احمد 
علي   ، بيرم محمد  ، محمد  عمر مستو   ، ابراهيم 

شيخو ، احمد احلسني ، عبدالقادر شيخو ، رستم 
نوري حفطارو ، محمد فوزي بكر ، محمد مصطفى 
 ، شمو  عماد   ، شيخو  عبدالرحمن  علي   ، مستو 
، احمد محمد  نضال خليل ، خليل محمد محمد 
رشيد ، خليل هوريك ويس ، حسني محمد ، محمد 
رشيد حسن ، عبدالقادر منان حمو ، شيخو حيدر 
 ، احمدبالل  محمد   ، هادي  هادي  محمد   ، شاليك 
مصطفى  وليد  جوان   ، سعيدخليل  محمد  عبدو 
انور كونس  ، شيرو  داوود  ، شيخموس عبدالرحمن 
محمدامني  نيجرفان   ، مصطفى  محمد  محمود   ،
عبدو ، رضوان رفعت حسن ،  محمد اخلاطر ، محمد 
صالح محمد ،  طه مصطفى اخلاطر ، عمر حكمت 
 ، مستو  علي  ناصر   ، حسني  جمعة  عبدو   ، بكر 
خالد  حسن،  امير   ، احمد  محمد   ، احمد  نضال 
، بهجت  الرحمن  محمد ، سعيد احملمد، علي عبد 
نيازي سيدو ، ابراهيم حسني علي ، فرهاد سليمان 
، محمود مصطفى مستورلي ، محمد احمدبكر ، 
احمد عدنان منان ، ، زكريا اسماعيل قهوة ، محمد 
مقداد  عبداهلل   ، رشو  ابراهيم  عمر   ، علي  عدنان 
، اوجالن عارف بكر ، محمود رشيد سوكو ،  هابيل 
 ، عمر  محمد   ، حمو  علي  محمد   ، اجلاسم  احمد 

، شيروان  ، بكر خلو  ، احمد حمود  عارف علو عزيز 
، شيار حبش  روني عبدو   ، الزور  ابو  ، حسن  حسن 
حمو  احمد   ، مصطفى  منذر   ، قدرو  مصطفى   ،
عيد   ، إيبش  ابراهيم  شيرفان   ، حمباشو  علي   ،
 ، ، مصطفى مصطفى  قره حسن  باسل   ، الدنف 
علي احمد بكر ، روجهات موسى ، محمد محمد ، 
جمال كمال مستو ، احمد حمو سليمان، كاوا عزيز 
 ، ايبش  ، فرهاد محمد  ، احمد محمد هورو  علوش 

نصرت عثمان حسني ، عدنان محمد ابراهيم.( 
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إحصائيات هيئة الزراعة، ظلت  دون اعتناء.
ارتكب اجليش التركي مجزرة  آذار  من  الثامن  وفي   
ملدينة  بقصفها  آذار  من  الثامن  يوم  صباح  أخرى 
وراجمات  املدفعية  بالقذائف  ومحيطها  عفرين 
الصواريخ، وسقطت إحدى القذائف على منزل أحد 
مما  ملدينة عفرين،  املالصقة  ترندة  قرية  املدنيني في 
واحدة  عائلة  من  أطفال  ثالثة  استشهاد  إلى  أدى 
:  حسني 15 عاماً ورفعت 10سنوات وهالة  أسمائهم
14 سنة كما اصيبت والدتهم بنفش عبدالرحمن 

جمو وأبنها رشيد بجروح متفاوتة.
ممارسة  مدى  العرض  هذا  خالل  من  يتبني  حيث   
والقانون  املدنيني  التركية جلرائم حرب بحق  الدولة 
على  والتعدي  اجملاورة،  الدول  حدود  وجتاوز  الدولي 
حقوق مواطنيها. والصورة التالية تثبت بشكل ال 
لبس فيه بارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية، والصورة 
بحق  إنسانية  جلرائم  تركيا  ممارسة  تؤكد  التالية 
الشعب الكردي في عفرين ومحاولتها التي تؤكدها 
للمنطقة  دميوغرافي  تغيير  عملية  إجراء  في  علنا 
وإسكان النازحني من مختلف االراضي السورية في 

عفرين.
الكتابة على الصورة تقول: »ال أعرف من حرق روما، 

ولكن راجو نحن من أحرقناها«

استهداف معامل وحضارة تعود آلالف السنني
والعامة  املدنية  واملنشآت  املدارس  تسلم حتى  لم 
من  األثرية  واألماكن  واخلدمية  احليوية  واألماكن 
همجية العدوان التركي. حيث دمر االحتالل منذ بدء 
العدوان على عفرين 5 أماكن أثرية تعبر عن تاريخ 
املنطقة )تل عني دارا الذي كان قد مت تصنيفه كأحد 
منظمة  قبل  من  سوريا  في  األثرية  األماكن  أهم 
احلقبة  إلى  املعبد  بناء  تاريخ  ويعود  اليونسكو 
  ) )سيروس هوري  نبي  ق.م،   1200 عام  أي  احلثية، 
الذي يعود تاريخ تشييد أقدم نقطة أثرية في املوقع 
الهورية 3500 ق. م. وصنفته منظمة  إلى احلقبة 
سوريا  في  األثرية  املعالم  أهم  كأحد  اليونسكو 
كالوتا  قرية  في  الروماني  املعبد  األوسط،  والشرق 
من  امليالدي  الثاني  القرن  في  تأسس  قد  كان  الذي 
قبل الروم، قرية علبيسكة التي حتتوي ضمنها على 
تاريخها  يعود  واملعابد،  كالقالع  أثرية،  أماكن  عّدة 
التي حتتوي  األثرية  كوبلة  قرية  الرومانية،  للحقبة 
وتعود  األثرية  واملعابد  الكنائس  من  عدداً  ضمنها 

للفترة الرومانية(
27مرفقاً  التركي  االحتالل  جيش  واستهدف  كما 
عاماً )سد ميدانكه، محطتني لضخ املياه، ومحطة 
القطار، مسلخني األول مسلخ لذبح اخلراف والثاني  
وثالثة  جندريسه،  في  الزيتون  ومعصرة  للدجاج، 
أفران في ناحية راجو. ومركز الهالل األحمر الكردي، 
مدرسة،   11 اآلن  إلى  التركي  االحتالل  دمر  كما 
وأغلقت أبواب 318 مدرسة، ودمر 3 جوامع، وروضة 
مادية  أضرار  إلحلاق  باإلضافة  ومخرطة.  أطفال، 

كبيرة مبمتلكات املدنيني(
قال  الزراعي،  بالقطاع  حلقت  التي  األضرار  عن  أما 
اقتلعت  1000 شجرة  إن  الزراعة  هيئة  من  إداريون 
وتضررت نتيجة القصف التركي و 40% من أشجار 
بحسب  شجرة،  مليون   13 عددها  البالغ  الزيتون 
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اللذَين  اإلعالمي  والضّخ  البربوغندا  أّن  يبدو 
كي  املهيمن  العاملّي  النظام  منظومة  لهما  تروّج 
الصراع  وهذا  كثيرًا،  تنفع  تعد  لم  الشعوب  تركع 
الذي اختلقته الدول إلركاع قدرات اجملتمعات تُصاب 
باخليبات، ففي بقعة صغيرة في العالم تشبه رأس 
الرابعة  الدولة  تواجه  )عفرين(  تسّمى  الدبّوس 
والقّوة،  العسكرية  الترسانة  العالم من حيث  في 

املاكينة اإلعالمّية(. )حسب زعم تلك 
هو  بل  فحسب،  الدولة  هذه  تواجه  ال  لكنّها 
صراع ما بني الدولة القومية الكالسيكية وما بني 
اجملتمع  ذهنية  بني  ما  احلديث،  الدميقراطّي  اجملتمع 
وبني هذه  الديكتاتوريات،  تتقّبل هذه  تعد  لم  التي 
والشعب  الواحدة  الدولة  في  الفّجة  الصرامة 
ال  التي  األحادية  والذهنية  الواحدة  واللغة  الواحد 

تقبل التنّوع، واأللوان.
الدميقراطّي  اجملتمع  في  عظيم  تسارع  هناك 
في الشمال السورّي، وهو ما أدركته ذهنية أردوغان 
وأتباعه التي رأت فناءها في استمرارية هذا املشروع 
اجلنوبية  حدودها  على  أي  السورّي  الشمال  في 
احلرّية  نسمات  تركيا  على  تهّب  حيث  الشرقّية، 

والدميقراطّية من موطن احلضارات.

ط العالمي من خالل الحرب على عفرين
ّ

التخب

صالح الدين مسلم

دخ��ل��ت روس��ي��ا في 
م��ع��م��ع��ة ال��ت��ن��اق��ض 
ال����ع����ال����م����ي ال�����ذي 
معظم  ف��ي��ه  وق��ع��ت 
ال�����دول ال��م��ت��ص��ارع��ة، 
أولئك  تحارب  فروسيا 
ال���ت���ك���ف���ي���ري���ن ف��ي 
وتساندهم  الغوطة 
ف���ي ع���ف���ري���ن، إّن��ه��ا 
سمة  التناقض؛  مهزلة 
في  الحديثة  ال��ح��رب 
القرن الواحد والعشرين
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الفصائل  هذه  وشّوهت  النصرة  فدعمت 
املسّلحة وقتلت من لم يرضخ لها، وأتت باألصيل 
العربي لتجعله هجينًا متسواًل يراقب زخات املطر 
التي حصر غيمها في حقده على كل شيء أخضر 
فشلت،  لكنها  جميل،  كّل  وشّوهت  وجميل، 
لتقّلص من نهر  املقيتة اجلسورَ  الدولة  وبنت هذه 
قامت  يوم  وكل  واألشجار  املزارع  وسلبت  الفرات، 
داعش  هزم  وعندما  داعش،  ودعمت  دنيء،  بعمل 
بكّل  عفرين  هاجم  الفناء مصيره،  وبات  الرقة  في 
قواه ليظّن أنّه سينتصر في أيام معدودات وها هي 
أن  يريد  كثيرًا،  يكّلفه  بهدوء  يتقّدم  وهو  األسابيع 
بعد  فخاخها،  في  وقع  التي  احلرب  هذه  من  يهرب 
أن سحبت تركيا كّل املقاتلني األجانب من تركمان 
التركية متهيداً  احلدود  إلى  إدلب  وأوزبك من  وأيغور 
إعالمييها  كل  وسحبت  بلدانهم،  إلى  إلعادتهم 
من   TRT قناة  إعالميي  اخلصوص؛  وجه  وعلى 
وإغالق  وسحبها،  البث  مقرات  كّل  وإخالء  إدلب، 
ورغبتهما  املفاجئة،  احمليسني  واستقالة  إذاعاته، 
اخلروج من إدلب، وكّل املعارضة والفصائل املسّلحة 
إدلب،  في  متجّمعني  النهج  هذا  اتّباع  وضحايا 
الروسي  االتفاق  خالل  من  فيها  صقفة  وهناك 
التركّي، فتركيا تختلق اقتتااًل ما بني تلك الفصائل، 
وأتباع جبهة النصرة ينشقون حتت مسّمى جديد، 
لتركيا،  السالح  تعطي  سوف  وروسيا  وحتاربها، 
وهي سابقة خطيرة لدولة في الناتو تريد أن تشري 
أسلحة من احللف املضاد حللف الناتو، وأميركا تريد 
أن تروّض الوحش التركّي عبر صمتها على عفرين. 
ساحة  لتصبح  وحتتلها،  عفرين  لتدخل  هذا  كّل 
الدولتية،  واملزايدة  املناقصة  ساحات  من  أخرى 

وتوزيع األدوار مبا فيها إيران وأميركا وروسيا.
إّن ما يشّد األنباه هو هذا التخّلي الروسي عن 
بقعة من سوريا لصالح تركيا، والتي قالت روسيا 
أنّها  رأت  روسيا  أّن  أي  اإلرهاب،  ترعى  إنّها  عنها 
لصنّاع  تتنازل  حّتى  سوريا  في  املعركة  خسرت 
تركيا،  في  املتمثّل  اجلهادّي  التكفيري  اإلرهاب 
وبالتالي دخلت روسيا في معمعة التناقض العاملي 
الذي وقعت فيه معظم الدول املتصارعة، فروسيا 
وتساندهم  الغوطة  في  التكفيرين  أولئك  حتارب 
احلرب  سمة  التناقض؛  مهزلة  إنّها  عفرين،  في 

احلديثة في القرن الواحد والعشرين.

وبعد  سوريا،  في  العربّي  املشروع  غياب  في 
إلى  الليبرالّية  تسريب  في  الغربّي  املشروع  فشل 
الشرق األوسط عبر البوابة السورية عبر الوسيط 
البريطانّي  احلّل  إلى  واضًحا  اللجوء  بات  الفرنسّي، 
األخوان  منظومة  عبر  ويغذّيه  اإلرهاب  يدعم  الذي 
املسلمني، وبات اللجوء إلى هذا احلّل كمثل اللجوء 
إلى كلب احلراسة في حال فقدان أيّة حلول أخرى، 
وقد  اجلديدة،  العثمانية  دعم  في  إال  حّل  من  وما 
املشروع  وكذلك  املأل،  إلى  اإليراني  املشروع  ظهر 
ضّد  احلرب  على  مّتفقان  وهما  اإلسالمّي،  التركّي 
بخجل  احلرب  هذه  تساند  إيران  كانت  وإن  الكرد، 

شديد.
إّن الذين ال يستوعبون مرونة األّمة لدميقراطية 
الرأسمالية سيظّل  احلداثة  تفاديها من غيالن  في 
قابًعا في قفص الراديكالّية لصلبة، والنظر مبنظار 
لها،  وسط  حّل  ال  احلياة  وأّن  واألسود،  األبيض 
مع  تتناسب  ال  التي  الكالسيكّية  تظهر  وبالتالي 
مع  التأقلم  على  تعتمد  التي  الدميقراطّية  احلداثة 
العاملي اجلديد،  النظام  تغّول  الظروف في مواجهة 
املأل،  إلى  الراديكالّية  الكالسيكّية  تخرج  وبالتالي 
واجليد،  السيء  مبيزان  كلها  املثاقيل  تكيل  والتي 
تريده  ما  وهذا  واألسود،  األبيض  والقبيح،  اجلميل 
احلداثة الرأسمالّية في أن تكون عبًدا آللة التصّلب، 
كما  الرأسمالية  احلداثة  مع  التصادم  وبالتالي 
يحصل في عفرين، وكذلك الليبرالية الكرديّة التي 
وإنشاء مزيج  الغربية  الليبرالية  لم تستطع فهم 
الغبّية،  النفحات  وبني  الشرقّية  الثقافة  بني  ما 
النظام  يرِض  لم  الذي  الهجني  ظهر  وبالتالي 
العاملّي أيًضا والذي لم يواكب احلداثة ولم يستطع 
إقناع اجلمهور، وبالتالي خرجت ردّات الفعل القويّة 
عّمن  تتخّلى  أن  فاستطاعت  العاملّي  النظام  من 
وفرنسا  أميركا  تخّلي  في  حصل  كما  صنعتهم 
وبريطانيا عن اجليش احلرّ، وتخّلي أميركا عن إقليم 
كردستان، فالليبرالية الكرديّة والعربية  هي مزيج 
غريب من الليبرالية الثورية الهجينية والراديكالّية 

اإلسالمّية.
كأّن هناك مواجهة ما بني صنّاع النظام العاملي 
أنفسهم، وهو اختبار رأسمالّي صرف للتيار القومّي 
الفصائل  وبني  تركيا  في  اإلسالمّي  الراديكالّي 
الذين  املرتزقة  إلى جيش من  التي حتّولت  املسّلحة 
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إلى  أنفسهم  سّلموا  أن  بعد  مشروع  أي  ميتلكون 
العثمانّية اجلديدة، إذْ يبدو أّن ذهنية نظام الهيمنة 
وكأنّهم  فظيع،  تخّبط  في  يعيش  اجلديد  العاملّي 
التخّبط،  هذا  من  ينتشلهم  منقذ  إلى  بحاجة 
سوريا  في  - خاّصة  العاملّية  الصراعات  تصل  فلم 
العقم  وهذا  التخّبط  هذا  إلى   - واليمن  والعراق 
وسوريا  وإيران  وتركيا  فروسيا  أبًدا،  املسدود  واألفق 
وروسيا،  أميركا  األمر  ومتصارعة، كذلك  متحالفة 
السعودية  وتركيا،  قطر  ضد  وأميركا  السعودية 
ومع  تركيا  ضد  مصر  السورّي،  النظام  ضد  وتركيا 
الدميقراطّية  سوريا  قّوات  مع  أميركا  السعودية 
شرق الفرات وال عالقة لها بها ال من قريب وال من 
بعيد في عفرين... وقائمة التناقضات تطول، وهذا 

يعني تدهور النظام العاملي اجلديد.
احلّل  إلى  بدأت تصل  كّلما  احلرب في سوريا  إّن 
هناك من يذكّي نيرانها ويشعلها من جديد، ومازلوا 
داعش  فدولة  مرتقبة،  أهلّية  حرب  عن  يتحّدثون 
شارفت  إن  وما  مجدها،  لتعيد  احلرب  هذه  تنتظر 
من  املنطقة  اشتعلت  حّتى  االنتهاء  على  داعش 
باجتاه  لم تطلق طلقة  التي  تركيا  جديد من خالل 
داعش، طوال هذه املّدة التي كانت داعش على احلدود 
التركّية السوريّة، فإن كانت  مسألة األمن القومّي 
في خطر فلماذا لم ينشط هذا الشيء عندما كانت 
داعش متاخمة للحدود التركّية طيلة وجود داعش 
الكرد  يعّد  وملاذا  املثال،  سبيل  على  أبيض  تل  في 
خطرًا على أردوغان وال يعّد داعش خطرًا؟ وملاذا هذه 
املطالبة بتل أبيض بعد أن حترّرت من داعش؟ فعلى 
اجملتمع الدولّي أن يتحّمل مسؤوليته التاريخّية جتاه 
الكرد وجتاه السوريني، فهناك العديد من الشهداء 
من عفرين ضّد احلرب على داعش، وال ميكن أن يحمل 
استمرار  اإلرهاب من خالل  العالم شعار مكافحة 
وجود  بات  لذلك  اإلرهاب،  هذا  تولّد  فاحلرب  احلرب، 
ا مع هذه املعادالت  الواليات املّتحدة األميركّية مهمًّ
العقيمة ومستحيلة احلّل، وكّلما قويت العالقة ما 
بني الكرد وأميركا اشتّد سعير تركيا، وما هذه احلرب 
مساعدتها  على  ألميركا  عقاٌب  إاّل  عفرين  على 
ما  أميركا  خّيرت  مرّة  من  وكم  للكرد،  ومساندتها 
بني تركيا وبني الكرد، لذلك تتخّلى عن حلب وإدلب 
ومعاقبة  العالقة  هذه  إفساد  سبيل  في  لروسيا 
الطرف حالًيا  التي تغّض  أميركا  كّل كردّي، وحتذير 

عن عفرين.
بدعم  والتنمية  العدالة  حزب  ظهر  لقد 
إسرائيلّي وأمريكّي وأوروبّي بداية األمر، وهي العادة 
مساندة  منذ  دائًما  األطراف  هذه  فيها  تقع  التي 
الذين  أولئك  على  أردوغان  انقلب  فقد  أفغانستان، 
إيران وسوريا  تعاقد مع  أن  بعد  إلى احلكم  أوصلوه 
متهيًدا  هذا  وكان  الكرد،  على  القضاء  سبيل  في 
للوصول إلى االتفاق التركّي الروسي،  وبذلك بدأت 
تركيا حتيد عن محورها الرئيسّي وكّل هذه احملاوالت 
جادّة  إلى  تركيا  إلعادة  هي  الترويضّية  األميركّية 
الصواب، لكن على الطريقة األميركّية التي يخسر 
ويدفع  املثال  الشعب في عفرين على سبيل  فيها 
الثمن، يقول املفكّر الفيلسوف عبد اهلل أوجالن في 
هذا السياق: »ومقابَل التحالِف املعادي للكردِ بني 
يتكوُن  بدأَ  والسورية،  واإليرانيِة  التركيِة  احلكوماِت 
الكرديِة  بالقضيِة  ِحلٌف معنيٌّ  احلاليِة  املرحلِة  في 
 PKK يضمُّ أمريكا وأوروبا وإسرائيل والكرد. ويكمُن
KCK – في مرمى ِكال القطَبني، اللذَين هما على 
يبرزُ  وهنا  اجلذور،  من  األوسِط  الشرِق  تغييِر  وشِك 
PKK األيديولوجيُّ والسياسّي،  امليداِن منهُج  إلى 
عينيًة  واألكثر  امللموُس  العمليُّ   KCK ومنهُج 
عالقتِهما  ومدى  الدميقراطية،  احلداثة  درِب  على 
خضمِّ  في  النتيجَة  سُيَحدِّدُ  وما  باحلقيقة. 
هو  االجتماعية،   – التاريخيِة  واجملرياِت  األحداِث 
احلقيقُة بعيِنها، ال الرياُء الدمياغوجيُّ الشنيع. وما 
واملؤلُم  العادُل  الوجُه  هو  أخرى،  مرةً  للعياِن  يتبدى 
الدمياغوجياِت  من  ينتقُم  التاريَخ  وكأّن  للحقيقة. 
بينما  باسِمه.  املُدوّنِة  امليثولوجيِة  واألساطيِر 
أي  وشفافية،  وضوحاً  أكثر  بنحٍو  الواقُع  يتجلى 
كحقيقٍة ساطعة. هكذا، وبينما يتركزُ التاريُخ في 
أيِّ  من  أكثر  يتأرُخ  »احلاضرَ« أيضاً  فإّن  »احلاضر«، 
وراهناً  ما يغدو الصراُع مرحلياً  وقٍت مضى. وبقدرِ 
– ديار بكر، فهو ُمحاٌط بهالٍة من  أربيل  على خطِّ 
التاريخانيِة أيضاً. وقلُب املنطقة، بل وقلُب العاَلِم 
مبا  اخلطِّ  هذا  على  متسارعٍة  بدقاٍت  ينبُض  أجمع 
الثالثة«.  العامليِة  »احلرِب  على  معناه  في  يدلُّ 
مبعنى آخر، فإّن قلَب الثورِة والثورِة املضادِة الذي كان 
ينبُض يوماً ما على خطِّ أمستردام – لندن – باريس، 
وعلى خطِّ بطرسبرغ – موسكو؛ بات ينبُض اليوم 

على خطِّ ديار بكر – أربيل – بغداد.«



الشرق األوسط الديمقراطي

40العدد 40 - ربيع 2018

جرائم الحرب التركية في عفرين

مصطفى عبدي

يبرر القادة األتراك أن 
عفرين  على  حربهم 
هي "دفاع عن النفس" 
ت��ج��ري وف���ق م��ب��ادئ 
المتحدة.  األمم  ميثاق 
وقد قبلت دول كثيرة، 
روسيا  ذل��ك  ف��ي  بما 
المتحدة،  وال���والي���ات 
وأش��ارت  التبرير،  ه��ذا 
األمنية  المخاوف  إلى 
ال��م��ش��روع��ة ل��ت��رك��ي��ا، 
بمطالبتها  واك��ت��ف��ت 

بوقف التصعيد

تواصل الدولة التركية حربها على مدينة عفرين 
واملدفعية  اجلو  سالح  ذلك  في  مستخدمة 
وفرق  جنودها  من  آالف  ثالثة  وقرابة  والدبابات 
املشاة، باإلضافة إلى عشر فصائل من ميليشيات 
تعدادهم  مجموع  ويبلغ  السورية،  املعارضة 

بحسب تصريحات من قادتهم 25 ألفا. 
أقل  ال  عشر  السادس  يومها  حتى  خلفت  احلرب 
من 155 قتيالً من املدنيني وأكثر من 320 مصاب 
نتيجة عمليات القصف العشوائي املستمر على 

قرى املدنيني.

هي  عفرين  على  حربهم  أن  األتراك  القادة  يبرر 
األمم  ميثاق  مبادئ  وفق  النفس« جتري  عن  »دفاع 
املتحدة. وقد قبلت دول كثيرة، مبا في ذلك روسيا 
والواليات املتحدة، هذا التبرير، وأشارت إلى اخملاوف 
بوقف  طالبتها  ولكن  لتركيا،  املشروعة  األمنية 
التصعيد. موقفهم الضعيف واملتردد دفع تركية 
إلى زيادة العنف واستخدام سالح اجلو واملدفعية 
حلربها  دعم  بأنه  املوقف  ذلك  فسرت  حيث 

املفتوحة ضد الكرد.
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تقم  لم  الشعب  حماية  وحدات 
بشن أي هجمات ضد تركيا، ال 
من عفرين، وال من أي مدينة 
الحدود  طول  على  حدودية 
والتزمت  التركية،  السورية 

دائما حماية المدن الكردية

هل جتري احلرب الرتكية وفق مواثيق األمم املتحدة؟
نص املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة:

»ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص من 
  - املتحدة »األمم  -أعضاء  للدول  الطبيعي  احلق 
إذا  نفسها  عن  الدفاع  في  جماعات،  أو  فرادى 
اعتدت قوة مسلحة عليها,  وذلك إلى أن يتخذ 
السلم  حلفظ  الالزمة  التدابير  األمن  مجلس 
يتخذها  التي  التدابير  ومن  الدوليني،  واألمن 
األعضاء استعماالً حلق الدفاع عن النفس أن تبلغ 
على  بأي حال  التدابير  تؤثر هذه  وأال  فورا،  اجمللس 
ومسؤولياته  سلطته  مبقتضى   - للمجلس  ما 
املستمرة - من أحكام هذا امليثاق ومن احلق في أن 
يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من األعمال حلفظ 

السلم واألمن الدوليني أو إعادته إلى نصابه.« 

العسكرية ضد  أن حملتهم  األتراك  القادة  يكرر 
وحدات حماية الشعب في عفرين شمالي سوريا، 
تبلغ  لم  تركيا  لكن  املادة.  هذه  وفق  مشروعة 
خارج  عسكري  عمل  ألي  بشنها  األمن  مجلس 
شريكة  عسكرية  قوات  ويستهدف  حدودها، 
داعش.  تنظيم  محاربة  في  الدولي  للتحالف 
العسكري.  العمل  أثناء  وال  قبل  ال  تبلغها  لم 
بشن  تقم  لم  الشعب  حماية  وحدات  وإن  كما 
من  وال  عفرين،  من  ال  تركيا،  ضد  هجمات  أي 
السورية  احلدود  طول  على  حدودية  مدينة  أي 
التركية، كما وأنها التزمت دائما ومنذ تأسيسها 
في العام 2012 حماية املدن الكردية، ونشرت عدة 
بيانات تدعو فيه تركية إلى احلوار، وأنها ملتزمة 

تتجاوز  التي  املشتركة  احلدود  أمن  على  باحلفاظ 
املادة  نفس  وبحسب  تركيا  وأن  350  كم.  كما 
51 ، كان عليها أن تبلغ مجلس األمن باخلروقات 
طيلة  يتحقق  لم  ما  وهو  املزعومة،  والتهديدات 
السنوات اخلمس أو الست السابقة كون ال توجد 

أي خروقات.

باملقابل فإن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
مع  األمريكي  التعاون  بداية  منذ  أوحت  أردوغان 
وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الدميقراطية 
بشن  مراراً  وهددت  التحالف،  هذا  ضد  أنها 
وكوباني  ومنبج  أبيض،  تل  مدينة  على  هجمات 
واحلسكة، كما وأنها قصف عدة أهداف حدودية 

باألسلحة الثقيلة. 
على  حملته  من  أسبوع  من  أقل  قبل  أردوغان 
عفرين هدد في إحدى مؤمتراته احلزبية بـ »سحق 
عفرين«.  تسلم  لم  إن  الشعب  حماية  وحدات 
عن  أمريكية  تصريحات  على  تعليقاً  أيضا  وقال 
احملررة  املناطق  أمن  حلماية  حدودية  »قوة  إنشاء 
في شمال سوريا«: »سندمر هذا اجليش اإلرهابي 
في مهده«. كما وأنه اتهم الواليات املتحدة بأنها 
بالبحر  الكردية  املناطق  حتاول فتح ممر يتيح ربط 
خطة  لديهم  األمريكان  وإن  املتوسط،  األبيض 
لتقسيم سوريا وإقامة دولة كردية شمال سوريا. 
احلرب  أن  مراراً  أشار  الرسمي  التركي  اإلعالم 
هي  باملقدسة-  وصفوها   - عفرين  في  التركية 
ضد   1920 العام  في  جرت  ملعركة  استمرار 
هذه  الستعادة  وهي  والبريطانيني،  الفرنسيني 
تركية  تركيا كونها جزء من  إلى  املدينة وضمها 
العثمانية  )بالتركية  الوطني«  »امليثاق  حسب 
العثمانية  الفرق  وأن  سيما  وال  مّلي«(،  »ميثاق 
ترافق اجليش التركي رافعني أعالمهم وشعاراتهم 

القومية.

كل تلك التصريحات وغيرها، تؤكد أن العمليات 
وعدوان  مسلح  هجوم  هي  التركية  العسكرية 
طيلة  ظلت  آمنة،  مدينة  الحتالل  ومحاولة 
من  اآلالف  ملئات  مالذا  السورية  احلرب  سنوات 
هو  العدوان  بأن  التذرع  وأن  السوريني.  الالجئني 
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وغيرها،  التصريحات  تلك  كل 
العسكرية  العمليات  أن  تؤكد 
مسلح  هجوم  هي  التركية 
الحتالل  ومحاولة  وعدوان 
مدينة آمنة، ظلت طيلة سنوات 
لمئات  مالذا  السورية  الحرب 
اآلالف من الالجئين السوريين

حلماية األمن القومي، أو دفاع عن النفس هو غير 
صحيح باملطلق، على العكس متاما فتركيا اليوم 
وتدمر  األطفال  وتقتل  وتقصف  بل  ال  تهدد  من 

القرى وتستخدم آالف اجلهاديني لغزو عفرين.

استهداف املدنيني، التغيري الدميغرايف:

نتيجة  ارتفاع  في  املدنيني  من  الضحايا  أعداد 
القصف العشوائي للمدينة والقرى، وهو القصف 
نحو  السكان  إزاحة  منه  تركية  تستهدف  الذي 
ممرات  فتح  حتى  أو  حلب  في  الداخلية  املناطق 
ظلت  سياسة  وهي  تركيا.  إلى  للتوجه  لهم 
داخل  في  الكردية  املناطق  ضد  تتبعها  تركية 
آالف  بتدمير  قامت  35 عاما، حيث  منذ  أراضيها 
الكرد،  سكانها  من  اآلالف  مئات  وتهجير  القرى 

من املناطق احلدود باجتاه املدن الكبيرة. 
القادة األتراك أعلنوا أن هدفهم الثاني من احلرب 
على عفرين هو إعادة 3.5 مليون الجئ سوري من 
تركيا وإسكانهم في تلك املنطقة التي وصفوها 
بأنها ستكون »آمنة« باملقابل احلكومة السورية 
املؤقتة التابعة إلى املعارضة السورية في عنتاب 
قالت إنهم قاموا بتجهيز آالف اخمليمات الستقبال 
األمر  قرابة نصف مليون من سكان عفرين، هذا 
إلحداث  بالفعل  تسعى  تركيا  أن  متاما  يوضح 
بالطبع  تغيير دميغرافي شمال سوريا لن يتوقف 
عند عفرين وإمنا سيمتد إلى طول حدودها حتى 
حتى  العني  ورأس  أبيض  وتل  وكوباني  منبج 
احلدود العراقية، في محاولة إلعادة إحياء مشروع 
هذه  تركية  بنكهة  لكن  املشؤوم  العربي  احلزام 
في  السياسية  ذات  طبقت  وإنها  خاصة  املرة، 
تهجير  مت  حيث  الفرات،  درع  مبناطق  يسمى  ما 
آالف الكرد من جرابلس والباب واعزاز حتت تهديد 

االعتقال ومصادرة املمتلكات.

العسكرية  العملية  سير  فإن  احلال  بطبيعة 
التركية ال يفي بأي من املعايير الدولية املتعلقة 
العسكرية  عملياتها  اعتبار  وميكن  باحلرب، 
روما  »نظام  ولعل  اإلنسانية،  ضد  حرب  جرمية 

التوصيف  هذا  في  هنا  واضحا  كان  األساسي 
السكان  ضد  عمداً  الهجمات  وّجه  أن  حيث  من 
األعمال  في  مباشرة  يشاركون  ال  الذين  املدنيني 
احلربية، يعتبر جرمية حرب. وهو ما ثبت من خالل 
مواصلة الطائرات التركية قصف املناطق املدنية 
حتى  أنه  الكردي  األحمر  الهالل  أفاد  عفرين،  في 
آخرون   300 وأصيب  155مدنيا  قتل  شباط،   4
بجروح متفاوتة غالبها بتر في األطراف. كما وأن 
توغبا  الرسمية  TRT التركية  قناة  في  املذيعة 
فقرة  ضمن  مرة  من  أكثر  اعترفت  دالكيليتش 
هجمات  تشن  التركية  القوات  أن  عن  إخبارية 
على املدنيني من خالل القصف الذي يتسبب في 
قتل املدنيني في عفرين. وذلك نقال عن مراسلهم 
بولندت جوجلو أوغلوا.  ولعل قيام تركية بتجربة 
طائراتها من دون طيار في االستخدام احلربي في 
االستهتار  مدى  على  كافياً  دليالً  يعطي  عفرين 
الواضح  احلقد  عن  عدا  كله  هذا  املدنيني،  بحياة 
من خالل جلوء كبار قادة اجليش واحلكومة وبينهم 
رسائل  أو  أسمائهم  بكتابة  أردوغان  الرئيس 
التشفي على الصواريخ التي تقتل أطفال ونساء 
التي  الفيديوهات  عشرات  عن  عدا  هذا  عفرين. 
يتم نشرها من قبل امليليشيات املرافقة للجيش 
تعذيب  تظهر  والتي  اجليش  وعناصر  التركي 
وتصوير  وتقطيعهم  باجلثث  والتمثيل  املدنيني، 
عن  احملليون  السكان  ينشرها  ومشاهد  ذلك. 
والعشوائي  املستمر  والقصف  منازلهم  تدمير 
روما  نظام  مبوجب  حرب  جرمية  يعتبر  ذلك  وكل 
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القادة األتراك أعلنوا أن هدفهم 
عفرين  على  الحرب  من  الثاني 
الجئ  مليون   3.5 إعادة  هو 
سوري من تركيا وإسكانهم في 
وصفوها  التي  المنطقة  تلك 

بأنها ستكون »آمنة«
األساسي.

امللكية الثقافية:

أهمية  املدن  وتدمير  املدنيني  موت  يشكل  ال  قد 
في  حدث  ما  لكن  الدولي،  للمجتمع  بالنسبة 
املواقع  استهداف  يتم  حيث  ذلك،  جتاوز  عفرين 
التاريخية بشكل متعمد. حيث توجد أربع مواقع 
اجلوي  التركي  القصف  من  نصيبها  القت  أثرية 
على عفرين وهي »تلة عندارا واملواقع األثرية في 
“اليونسكو”،  قائمة  على  املصنفني  هوري  نبي 
فيهما  يتواجد  التي  وعلبيسكة  كوبلة  وقريتي 
مبادئ  تنص  حيث  األثرية.  الكنائس  من  العديد 
إيالء  “يجب  أنه  على  العرفي  الدولي  القانون 
لتجنب  العسكرية  العمليات  في  خاصة  عناية 
األضرار التي حلقت باملعالم التاريخية ما لم تكن 
كبيرة  أهمية  ذات  ]و[ ممتلكات  أهدافا عسكرية 
للتراث الثقافي لكل يجب أال يكون الناس هدفا 
للهجوم إال إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك 
 65 بنحو  يقدر  ما  التركي  القصف  دمر  “. وقد 
وهو  دارة،  عني  في  احلثي  املعبد  من  املائة  في 
موقع ثقافي عمره 3500 سنة، والعديد من اآلثار 
املواقع  على  الهجوم  وهذا  األخرى.  التاريخية 
األثرية وتدميرها ال يختلف بأي حال عن ما كانت 

تقوم به داعش من تدمير لآلثار واملعابد الدينية.

استخدام األسلحة احملظورة:
تستخدم  تركيا  أن  إلى  عديدة  تقارير  تشير 

أسلحة محظورة دولياً في قصف مدينة عفرين. 
وأكدت قيادات قوات سوريا الدميقراطية ومصادر 
املدنيني،  النابالم ضد  أن تركيا تستخدم  محلية 
عفرين  في  أرفني  مستشفى  في  األطباء  ويقول 
“حروقا غير طبيعية” على جثث  أنهم شاهدوا 

املدنيني الذين قتلوا في راجو. 
وجود  إلى  أشارت  أخرى  محلية  مصادر  وإن  كما 
العنقودية.  والذخائر  الغاز  الستخدام  أعراض 
ملتابعة  دولية  جلنة  تشكيل  يتطلب  ما  وهو 
التي  وامليليشات  تركيا  وأن  خاصة  املزاعم  هذه 
استهداف  في  استخدمتها  وأن  سبق  تدعمها 
واعترفت  حلب  في  الكردي  مقصود  الشيخ  حي 
قيام  خلفية  على  اإلعالم  وسائل  أمام  بذلك 
توثق  فيديو  بنشر  باخلطأ  مجموعاتهم  إحدى 

االستهداف.

نفوق الثروة احليوانية:

بلغ عدد رؤوس املاشية التي نُفقت جراء الهجمات 
التركية على مقاطعة عفرين  أكثر من 30 ألف، 
كما إنه ما يقارب ثمانية آالف هكتار من مساحة 
أثر  وزراعة،  اعتناء  دون  باقية  الزراعية  األراضي 
استهداف طائرات جيش االحتالل التركي وإرهابّيه 

املدنيني وممتلكاتهم.

لم يسلم من قصف االحتالل التركي على إقليم 
للثروة  وكانت  وال حجر،  وال شجر  بشر  ال  عفرين 
احليوانية والزراعية نصيب من الضرر أيضا. كما 
أراضيهم  إلى  الوصول  إن األهالي ال يستطيعون 
يشهد  التي  احلدود  من  لقربها  نظراً  الزراعية 
اشتباكات حادة، ما يؤدي إلى عدم االعتناء بالزرع.

الثروة احليوانية، والزراعية:

على  فقط  يقتصر  لم  اجلوي  التركي  القصف 
والتعليمية  الصحية  واملراكز  املدنيني  منازل 
واخلدمية في عفرين، فقد تسبب في إحلاق أضرار 
نسبة  تضررت  حيث  الداجنة  باحليوانات  كبيرة 
تلك  ألهالي  العائدة  واملاعز  األغنام  من  كبيرة 
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بطبيعة الحال فإن سير العملية 
العسكرية التركية ال يفي بأي 
المتعلقة  الدولية  المعايير  من 
اعتبار  ويمكن  بالحرب، 
جريمة  العسكرية  عملياتها 

حرب ضد اإلنسانية

القرى. 
إلى  أشارت  الزراعية  مديرية  من  أولية  إحصائية 
نفوق ما يزيد عن 200 بقرة، وحوالي 35 ألف رأس 
من الغنم واملاعز في كل من منطقة راجو، شيه، 
ونفوق  مداجن   5 وتدمير  وشيراوا،  شرا  بلبلة، 

كامل الدواجن نتيجة القصف اجلوي. 
من  هائلة  نسبة  تضررت  للزراعة  بالنسبة 
اخلضروات والنباتات، حيث تضرر ما يقارب ثمانية 
آالف هكتار من املساحات الزراعية احلدودية وحتى 
عمق 5 كم وخاصة في منطقة جندريسه، حيث 
املبكرة بشكٍل كثيف، كم  اخلضروات  فيها  تزرع 
حيث  البالستيكية  البيوت  في  الزراعة  وتوقفت 
حلب  في  احملاصرة  املناطق  سلة  عفرين  كانت 
األربع  السنوات  طيلة  وحماة  وحمص  وإدلب 
الزراعي  االكتفاء  من  نوعاً  حتقق  وكانت  االخيرة، 

خاللها.

يجب على اجملتمع الدولي التحرك:
جميع الدول الفاعلة في الشأن السوري السيما 
تتخذ خطوات  أن  يجب  وروسيا  املتحدة  الواليات 
فورية لوقف احلرب التركية، ووقف تواطئهم في 
املدنيني  ضد  تركيا  ترتكبها  التي  احلرب  جرائم 
بجثة  التمثيل  جرمية  كانت  وآخرها  عفرين،  في 
اجلرائم  وغيرها من  آرين كوباني  الكردية  املقاتلة 

الكثيرة. 
مؤكد أنه لم يكن لتركيا أن تنفذ هجماتها لوال 
الضوء األخضر الروسي وفتح اجملال اجلوي السوري 
تشتريها  الطائرات  التركية. هذه  الطائرات  أمام 
تركيا من الواليات املتحدة وهي الشريك املفترض 
لوحدات حماية الشعب في احلملة الدولية على 
الواليات  في  السياسة  على صناع  داعش. يجب 
تركيا  إلى  السالح  توريد  يوقفوا  أن  املتحدة 
 – املستقبل  في  األسلحة  مبيعات  في  ويدققوا 
تستخدم  التي  األخرى  احلكومات  جميع  وعلى 
أن  التركية  العمليات  في  العسكرية  معداتها 
يتعني  أملانيا.  سيما  وال  نفسه  الشيء  تفعل 
لقوات  كشركاء  بالفعل  تعمل  التي  الدول  على 
 – سوريا  في  األرض  على  الدميقراطية  سوريا 
وخاصة الواليات املتحدة وروسيا – أن تقدم على 

مساعدتهم في عفرين بدالً من محاولة عكس 
مسارها والتعاون مع أردوغان. ال أقل من 15 % من 
الدميقراطية هم من  قوات سوريا  ومقاتلي  قادة 
عفرين، وشاركوا بفعالية في حملة حترير الرقة 
محوريا في سير  دوراً  ولعبوا  داعش،  تنظيم  من 
املعارك وال زالوا مشاركني في احلملة في ريف دير 

الزور.
على املدى الطويل، يجب على الدول واملنظمات 
القانونية  املساءلة  عملية  تبدأ  أن  الدولية 
ملفات  وإحالة  عفرين.  في  تركيا  جرائم  عن 
ليس  الدولية.  اجلنائية  احملكمة  إلى  انتهاكاتها 
من شك أن تركيا ارتكبت جرائم ضمن اختصاص 
الصور  عفرين.  في  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
ومقاطع الفيديو والشهادات من سكان املنطقة 
خالل  من  يوميا  اجلرائم  على  يشهدون  الذين 
البدء  وميكن  بحرية  متاحة  العشوائي  القصف 
الدولية.  بجمع األدلة إلحالة تركيا إلى اجلنايات 
الدول بالضغط على  وهنا يأتي دور شعوب تلك 

حكوماتها للقيام بذلك.
واضح  مثال  هي  عفرين  على  التركية  احلرب 
القانون  على جرائم ضد اإلنسانية، وفق منظور 
وإذا  الدولية.  واملنظمات  اإلنسان  حلقوق  الدولي 
كان العالم يؤمن بالفعل بقيم مؤسساته، فإنه 
سيسمي هذه اجلرائم على ما هي عليه، ويعمل 

على وقفها، ويضمن املساءلة.
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وتراث  تاريخ  كردستان..  عروسة  عفرين 

عريق وأصالة شعب صامد حتى اآلن

لزكني إبراهيم

يتالزم مع اسم عفرين 
والزيتون  زيتونه  اس��م 
وبالفعل  ال��س��الم،  رم��ز 
كانت عفرين بلد السالم 
لكافة الشعب السوري، 
عفرين  اعتبرت  ولطالما 
م��وزاي��ي��ك��ًا ن��م��وذج��ي��ًا 
م���ن ن��اح��ي��ة اإلث��ن��ي��ات 
تعيش  التي  والطوائف 
جنب،  إل��ى  جنبًا  فيها 
ون������أت ب��ن��ف��س��ه��ا ع��ن 
الدائرة  الحرب  طاحونة 
ولتصبح  س���وري���ا  ف���ي 
قلعة الخالص لكل طالب 

للسالم

وجغرافية  خالبة  بطبيعة  عفرين  مقاطعة  تتميز 
الكردستانية  املدن  عرش  على  تتوجها  مميزة 
والسورية األجمل واألكثر تنوعاً، فالتضاريس فيها 
تندرج بني الطبيعة اجلبلية والسهلية، ما أكسبها 
غنى بالثروات الباطنية والسطحية وتعتبر منطقة 
زراعية بامتياز، إلى جانب ما لها من مكانة تاريخية 
املتالحقة  احلضارات  تعاقب عدد من  حيث شهدت 
تعتبر  أصالتها، كما  آثاراً شاهدة على  تركت  التي 
ما  مختلفة،  ومذاهب  ومعتقدات  إلثنيات  حاضنة 
وزرادشتية، سنة  وإيزديني  وكرد، مسلمني  بني عرب 
وعلويني ما جعلها موزاييكاً منوعاً ومنوذجاً مصغراً 

للتعايش املشترك بني الشعوب.
رمز  والزيتون  زيتونه  اسم  عفرين  اسم  مع  يتالزم 
لكافة  السالم  بلد  عفرين  كانت  وبالفعل  السالم، 
موزاييكاً  عفرين  اعتبرت  ولطاملا  السوري،  الشعب 
تعيش  التي  والطوائف  اإلثنيات  ناحية  من  منوذجياً 
طاحونة  عن  بنفسها  ونأت  جنب،  إلى  جنباً  فيها 
احلرب الدائرة في سوريا ولتصبح قلعة اخلالص لكل 
طالب للسالم، ورغم ذلك لم تسلم من محاوالت 
رفضت  وألنها  سالمها،  وتهديد  زيتونها  اقتالع 
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معظم الصناعات الموجودة في 
عفرين هي صناعات زراعية أو 
الزراعة،  على  قائمة  صناعات 
تأتي في مقدمتها صناعة زيت 
الصناعات  من  وعدد  الزيتون 
وصناعة  كالصابون  المشتقة 
البيرين ومربى العنب والرمان

للهجمات  وعرضة  محاصرة  ضلت  االستسالم 
األرض  على  تقاتل  التي  اجملموعات  كافة  قبل  من 
 7 طيلة  التركية  الدولة  إلى  باإلضافة  السورية 
سنوات من عمر األزمة السورية، ولكن تركيا التي 
بشن  فبدأت  املدنية  هذه  صمود  حتتمل  تعد  لم 
والشجر  البشر  وتقتل  عليها  وحشية  هجمات 

واحلجر فيها.
عفرين .. األصل والتسمية

عفرين )كرداغ – جبل الكرد( هو اسم نهر عفرين، 
القرن  مطلع  تأسيسها  بعد  املدينة  على  وأطلق 
 – الكرد  )جبل  كتاب  في  ورد  ملا  وفقاً  العشرين 
محمد  للدكتور  شاملة(  جغرافية  دراسة  عفرين 

عبدو علي.
حتديد  حول  واللغوية  التاريخية  املصادر  وتختلف 
معظم  لكن  عفرين،  لكلمة  احلقيقي  األصل 
ترجح  اخلصوص  هذا  في  القائمة  التفسيرات 
فرضية اجلذر اللغوي الهندو – أوربي )اآلري( املركب 
من كلمتي “Ap/Av” والتي تعني باللغة الكردية 
)املاء( و”riwîn” والتي تعني اللون األحمر الترابي 
 Apa“ أو   ”Apriwîn“ كلمة  تصبح  وبذلك 

الترابي. املاء األحمر  riwîn” تعني 
وهناك فرضية أخرى ترجع أصل التسمية إلى كلمة  
“Aprê/Avrê” والتي تعني مجرى املاء في إشارة 

إلى املسار الذي يسلكه نهر عفرين.

عفرين عرب التاريخ
املنطقة،  في  بارزة  تاريخية  مكانة  عفرين  حتتل 
كالهورية  احلضارات  من  عدد  عليها  وتعاقبت 
والتي  والبيزنطية  واليونانية  والرومانية  وامليتانية 
ماتزال آثارها شاهدة عليها حتى اآلن، ففي عفرين 

عشرات املواقع األثرية التي تعود إلى عصور تاريخية 
 )Şikefta Duderiyê( مختلفة كمغارة دوداريه
والتي اكتشفت فيها بقايا اإلنسان )النياندرتالي( 
 Kela( وقلعة النبي هوري وعني داره وقلعة سوره 
Sûrê( ومدينة سمعان األثرية والتي تعتبر قلعة 
الدينية  األثرية  املواقع  وبعض  مركزها،  سمعان 
شيراوا  بناحية  براد  قرية  في  مارون(  )مار  كموقع 
والينابيع  شرا  ناحية  في  الرومانيني  واجلسرين 

الرومانية في شيه.
ورغم غناها األثري والتاريخي إال أن النظام السوري 
تعمد إهمالها ولم يولها األهمية التي تستحقها 
األثرية  مواقعها  من  العديد  فبقيت  لكرديتها، 
مكتشفة  غير  أو  منسية  التاريخية  ومراكزها 
آفا وشمال سوريا  روج  ثورة  أعوام  اآلن. خالل  حتى 
حماية  في  اآلمنة  للمنطقة  منوذجاً  عفرين  كانت 
مؤسسات  وإدراة  واملرأة  الشعب  حماية  وحدات 
املشددة  احلصار  ورغم  الدميقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
املرتزقة من جهة والدولة  الذي تفرضه مجموعات 
آثار  من  تبعها  وما  أخرى،  جهة  من  التركية 
الدوام  على  كانت  عفرين  منطقة  فإن  اقتصادية، 
من  النازحني  من  اآلالف  لعشرات  اآلمن  املالذ 
مناطق  من  الفارين  السورية،  احملافظات  مختلف 
في  السلطة  على  املصارعة  اجلهات  بني  االشتباك 

سوريا.
موقعها .. التضاريس واملناخ

تقع مدينة عفرين في الزاوية الشمالية الغربية من 
سوريا في النقطة  )36°30′36″(على خط العرض 
)″04′52°36( النقطة   و  االستواء  شمالي خط 

حوالي  غرينيتش،  خط  شرقي  الطول  خط  على 
على  السورية  حلب  مدينة  غرب  شمال  )60( كم 
اجتاهي  من  حتدها  والتي  التركية،  السورية  احلدود 
هاتاي/ )إقليم  )محافظة كلس( والغرب  الشمال 
إسكندرون(، في حني يحدها من اجلنوب محافظة 
إدلب السورية بلدة دارة عزة ومن الشرق مدينة إعزاز 

في ريف حلب الشمالي.
اجلبلية  الطبيعة  بني  ما  عفرين  تضاريس  وتتنوع 
والتي تعتبر في معظمها سالسل جبلية ممتدة من 
 )çiyayê Hawar( جبال طوروس ، كجبل هاوار 
أعلى  يعتبر  الذي   )çiyayê gir( الكبير  واجلبل 
)بالل  وقمتي  م   /1000/ عن  يزيد  بارتفاع  جبالها 
)Qere Bêlê( والسهلية  بيلي  قره  احلبشي( و 
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عفرين  مقاطعة  في  يعيش 
غالبية كردية مع وجوٍد ألقلية 
وجودها  تاريخ  يعود  عربية 
إلى مشروع الحزام العربي في 
مطلع ستينيات القرن الماضي، 
وهم متعايشون اآلن مع أهالي 
أخوة  مبدأ  على  المقاطعة 

الشعوب

لسهل  امتداداً  يعتبر  الذي  شاديا  )سهل  املنوعة 
العمق وسهول شيه وجندريسه( إلى جانب العديد 
من الوديان كوادي النشاب )geliyê Tîran( ووادي 
)Sari Sînê( ووادي شيه )geliyê Şiyê(، وعدد 
مصدر  أهم  يعتبر  الذي  عفرين  كنهر  األنهار  من 
مائي لها إلى جانب النهر األسود الذي يفصل بينها 

وإقليم )هاتاي/إسكندرون( .
الطبيعية مساحات  الغابات احلراجية  كما تغطي 
الصنوبر  أشجار  تشكل  والتي  عفرين  من  واسعة 

جزءاً كبيراً منها إلى جانب السرو والبلوط.
البحر  من  لقربها  املعتدل  مبناخها  عفرين  وتتميز 
معتدالً  مناخاً  يكسبها  والذي  املتوسط،  األبيض 
وطبيعة زراعية مميزة تناسب مختلف أنواع الزراعات 

املتوسطية.
املساحة والدميغرافيا

تبلغ مساحة عفرين أكثر من )202000( هكتاراً أو 
)2020( كم² وفقاً إلحصاء قامت بها مديرية زراعة 

املنطقة سابقاً التابعة للدولة السورية.
إلى  السورية  األزمة  بعيد  إدارياً  تقسيمها  وجرى 
سبع نواحي هي )شيراوا، جندريسه، شيه، موباتا، 
راجو، بلبله، شرا( إضافة إلى مركز املقاطعة و/366/ 
قرية. ووفقاً لسجالت األحوال املدنية السورية نهاية 
 )450000( /2000/ م بلغ عدد سكان عفرين  العام 
العام  نهاية  بلدية عفرين  لتقديرات  ووفقاً  نسمة، 
/2010/ م فقد جتاوز عدد سكان عفرين نصف مليون 
نسمة، ومع بداية الثورة السورية في آذار من العام 
مدينة  شهدتها  التي  العنف  وأعمال  م   /2011/
سكان  معها  اضطرت  والتي  تباعاً  السورية  حلب 
حيي األشرفية والشيخ مقصود والتي شكّل الكرد 
ومدينتهم  قراهم  إلى  والعودة  النزوح  غالبيتهم 
الذي تسبب  األمر   ، /2013/ م  العام  عفرين مطلع 
عفرين  سكان  عدد  وجتاوز  كبير  سكاني  بتضخم 

حينها املليون نسمة وفقاً لتقديرات محلية.
اقتصاد عفرين .. الزراعة والصناعة

عفرين منطقة زراعية بامتياز ذات مناخ متوسطي 
تتمتع بغزارة مطرية، وتربة خصبة تناسب معظم 
على  الزيتون  ويأتي  املتوسطية،  الزراعات  أنواع 
امتداد  على  الرئيسية  الزراعة  يعتبر  والذي  رأسها 
عدد  ويبلغ  القتصادها  األساسي  واملورد  املقاطعة 
الزيتون   )مشتقات  مليوناً   )15( حوالي  أشجارها 
– االستفادة من أغصانها  الغار  – صابون  كالزيت 

بعد التقليم واالستفادة من أوراق االغصان كغذاء 
للحيوانات- البيرين – الخ( ، وزراعة احلبوب كالقمح 
الذي يعتبر هو اآلخر صمام أمنها الغذائي والعدس 
املوسمية  الزراعات  من  عدد  جانب  إلى  والشعير، 
العنب  يأتي  التي  والفاكهة  بأنواعها  كاخلضار 
والرمان على رأسها ما يجعلها منوذجاً مميزاً لالكتفاء 

الذاتي زراعياً.
الصناعات  فمعظم  الزراعية  طبيعتها  وبسبب 
املوجودة في عفرين هي صناعات زراعية أو صناعات 
قائمة على الزراعة، تأتي في مقدمتها صناعة زيت 
املشتقة  الصناعات  من  عدد  جانب  إلى  الزيتون 
والرمان،  العنب  ومربى  البيرين  وصناعة  كالصابون 
كاخلياطة  املهن  وهي  الصناعات  من  عدد  عن  عدا 

واحلرف اليدوية األخرى.
وفي عفرين، سوٌق شعبي، يُعرف محلياً بالبازار، وهو 
ملتقى جتاري يقام في مركز املقاطعة ويتوافد اليه 
أهالي النواحي والقرى لتأمني كافة مستلزماتهم، 
ويعتبر مصدر دخل ملئات العائالت العفرينّية. كما 
أن هناك بازارات أسبوعّية تقام أيضاً في كل نواحي 

املقاطعة.
السورية  احلرب  نتيجة  مؤخراً،  عفرين  شهدت  و 
الدائرة منذ حوالي سبع سنوات، ونزوح العديد من 
النسبي  األمن  لتوافر  إليها  والصناعيني  املنتجني 
وتطوراً  منواً  األخرى،  السورية  باملناطق  مقارنة 
الصناعية  املنشآت  عدد  في  وزيادة  كبيراً  صناعياً 
واملكاحت  اخلياطة  ورش  من  والصغيرة،  املتوسطة 
البالستيكية  والصناعات  األلبسة،  ومعامل 
ومعامل البطاريات وتعبئة مياه الشرب، إلى جانب 
صناعة الكونسروة وغيرها من الصناعات الغذائية، 
إلى  إضافة  واملسامك  املداجن،  أعداد  تزايدت  كما 
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افتتاح مبقرة ومعامل لصناعة األلبان ومشتقاتها.
وبعيد األزمة السورية دخلتها عديد من الصناعات 
احلديثة نسبياً كصناعة األغذية املعلبة، والنسيج 
إلى جانب عدد كبير من ورشات اخلياطة واملكاحت 

ومعامل صناعة البطاريات.
تعتبر  والذي  لعفرين  السطحي  الغنى  جانب  إلى 
الباطنية  الثروات  هنالك  عماده،  الزراعية  الثروة 
ولكن  أخرى  معادن  إلى  إضافة  والرخام،  كاحلديد 
اإلهمال املتعمد من قبل نظام البعث وعدم رغبته 
في تنشيط عفرين اقتصادياً تركتها غير مستثمرة 

إلى اآلن.

إىل  املدخل  من  عفرين  يف  مساره  بغداد..  قطار  خط 
املخرج

حوالي  عفرين  مقاطعة  من  املار  اخلط  طول  يبلغ 
مدخلها  أكبس،  ميدان  قرية  من  ابتداًء  كم   /61/
بقرية  وانتهاًء  راجو  ملنطقة  التابعة  السوري، 
محطات   )4( عليه  وتوجد  لشرا,  التابعة  قاطمة 
وهي  آنذاك  األملان  بناها  والنقل  للحمل  توقيفية 
محطة  راجو,  محطة  أكبس,  ميدان  “محطة   :
 ,“ قاطمة  محطة  قالق,  قرت  قرية  قرب  عفرين 
 ” أنفاق محفورة في املرتفعات اجلبلية  بأربعة  ومير 
قرب  األول  “النفق  اجلنوب  باجتاه  أكبس  ميدان  من 
قره بابا بطول 130م, والنفق الثاني قرب جسر هره 
دَره طوله 165م, النفق الثالث قرب قرية موساكو 
في  مشعلة  قرية  حتت  الرابع  النفق  540م,  طوله 

ناحية شرا طوله 235م”.
“هره  جسر  هي:  حديدية  جسور  خمسة  ويجتاز 
دَره” والتي تعني باللغة الكردية )كل مكان( والذي 
املقاطعة،  في  التاريخية  املعالم  أهم  أحد  يُعتبر 
ارتفاعاً  و97م  450م،  بطول  اجلسور  أكبر  من  وهي 
من أسفل وادي حاشوركه ، وجسري كتخ و زرافكه 
على نهر كتخ, وجسر آستار, وجسر جومكه على 

نهر عفرين.
لهذا  احلديدية  العوارض  على  املدون  التاريخ  يشير 
 Çiyayê( الكرد  عفرين/جبل  من  املار  اخلط 
ومنه   .1912 و   1911 عامي  إلى   )Kurmênc
يُستنتج أن االنتهاء من أعمال متديده في اجلبل كان 

بني عامّي 1911 و 1912.
ميدان  قرية  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  الصدد،  هذا  وفي 
نشأت  التركية  السورية  للحدود  املتاخمة  اكبس 

بخط  عرف  والذي  السريع  القطار  خط  متديد  إبان 
فمعظم   ، العشرين  القرن  بدايات  بغداد  قطار 
األصل من  احلاليني هم في  القرية  وقاطني  سكان 
قرى ميدونو بناحية راجو ، الذين توافدوا إلى مبنى 
محطة القطار احلالية والتي تعتبر املركز احلقيقي 
اجملاورة  والقرى  القرية  يزال سكان  ما  والتي  للقرية 
 )Stasyon/ستاسيون( اسم  عليها  يطلقون 
والتي تعني احملطة أو املوقف باللغة الفرنسية. كما 
مبنى  األرمينية ضمن  العائالت  من  العديد  عملت 
من  عدد  إلى  باإلضافة  وفني  إداري  ككادرٍ  احملطة 
سكان ميدان اكبس األصليني في مرحلة إنشاءها.

وقد عمل في بناء هذا اخلط املئات من أبناء املنطقة 
وساهم بخلق فرص عمل ملئات العائالت العفرينية 
وكان  حينذاك،  ككل  عفرين  اقتصاد  وتنشيط 
يدخل عبر محطة ميدان اكبس يومياً ما يتراوح بني 
150 – 200 مقطورة محملة مبختلف صنوف املواد 
والبضائع واملواشي متجهة إلى مدينة حلب مروراً 
مبختلف مناطق الشمال السوري دخوالً إلى األراضي 

العراقية ومنها إلى وجهتها النهائية بغداد.

معتقدات  وتنّوع  املقاطعة  ألهالي  اجملتمعية  الطبيعة 
قاطنيها

ولطاملا اعتبرت عفرين موزاييكاً منوذجياً من ناحية 
اإلثنيات والطوائف التي تعيش فيها جنباً إلى جنب، 
الغالبية  الذين يشكلون  والكرد  العرب  فاحتضنت 
التركمان،  من  وبعضاً  سكانها  من  الساحقة 
يشكل  حيث  املعتقد،  في  تنوع  وجود  جانب  إلى 
املسلمون أغلب سكانها معظمهم من السنة مع 
أقلية علوية تتمركز في مركز ناحية موباتا بشكل 
جانب  إلى  والزرادشتية  اإليزيديون  يليهم  خاص، 
قلة قليلة اعتنقت الديانة املسيحية مؤخراً بعيد 

األزمة.
املركزية  السلطة  التاسع عشر توطدت  القرن  في 
على  وترسخت  سوريا  في  العثمانية  الدولة  في 
حساب احلكم الذاتي احمللي، مما أدى إلى زوال الزعامات 
التقليدية احمللية وظهور طبقة جديدة تشكلت من 
مالّكي األرض الكبار )االقطاعيني(، وهكذا اختفت 
البنية  وحتولت  العشائرية  والعالقات  العشائر 
املناطق،  باقي  في  إقطاعية كما  لبنيٍة  العشائرية 
واستمر  االجتماعية.  والبنية  العالقة  وتطّورت 
القرن  بداية ستينات  النحو حتى  الوضع على هذا 
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اإلقطاعيون  الزعماء  بعدها  بدأ  حيث  العشرين، 
تفكك  بعد  تدريجياً  ونفوذهم  سلطتهم  يفقدون 
وتفتت اإلقطاعات وانتهى عصر اإلقطاع في عفرين 

وكافة مناطق سوريا.
وحالياً يعيش في مقاطعة عفرين غالبية كردية مع 
وجودٍ ألقلية عربية يعود تاريخ وجودها إلى مشروع 
املاضي،  القرن  ستينيات  مطلع  في  العربي  احلزام 
وهم متعايشون اآلن مع أهالي املقاطعة على مبدأ 

أخوة الشعوب.
كما عاش األرمن في عفرين، وهم من األرمن الذين 
هربوا من اجملازر العثمانية أوائل القرن املاضي، وكانت 
وتعيش  املقاطعة،  في  التاريخية  بصمتهم  لهم 

اآلن أسرة أرمنية وحيدة في مركز املقاطعة.
ويختلف سكان املقاطعة في اعتقاداتهم الدينية، 
سكان  غالبية  فإن  التاريخية  املراجع  وبحسب 
ومع  اإليزيدية،  بالديانة  يؤمنون  كانوا  املقاطعة 
انتشار اإلسالم حتّول قسٌم كبيرٌ منهم إلى الديانة 
الرموز  قدسّية  على  حافظوا  أنّهم  إال  اإلسالمية، 
الدينية اإليزيدية، ويتجلى ذلك في زيارة قسم كبير 
من مسلمي عفرين للمزارات اإليزيدية املنتشرة في 
املقاطعة. ويحتفل أهالي عفرين باألعياد واملناسبات 
الدينية كلٌّ بحسب معتقده. إضافة إلى ما سبق، 
ال   )Çiyayê Kurmênc( داغ  كرد  أكراد  فإن 
والنار  كاملاء  الطبيعة،  مبكونات  يُقِسمون  يزالون 
النار  والشمس والقمر، ويكوون أطفالهم بجمرات 
حلمايتهم من األمراض، ويضيئون األماكن املقّدسة 
باملصابيح والشموع )النار( كطقٍس أساسي يومي 

أو أسبوعي.
القروية  احلياة  شكل  عفرين  مقاطعة  في  ويسود 
بشكل كبير، وذلك كون املنطقة برمتها تقوم على 
366 قرية، وتتنّوع مصادرها الطبيعية، لذلك اعتاد 
لتدبير  الذات  على  باالعتماد  عفرين  في  األهالي 

مستلزماتهم اليومية.

اللباس والرتاثي العفريين
ألبسة املرأة تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى، 
اجليد  القماش  تلبس  الغنية  األسرة  في  فاملرأة 
الفقيرة،  املرأة  أما  واحلرير.  كاخململ  الثمن،  الغالي 
والصفة  اخلام.  من  الرخيصة  األقمشة  فتقتني 
املشتركة بني لباس الفئتني، كانت األلوان الزاهية. 

أّما أسماء وأنواع اللباس فهي واحدة تقريباً.

فلباس الرأس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
املسنّة  املرأة  بني  يختلف  كان  العشرين،  القرن 
كانت  السن  فكبيرة  والفتاة.  الشابة  والزوجة 
في  الطربوش  تضع  سناً  واألصغر  الكوفية،  تضع 
املناسبات، أو منديالً خاصاً يسمى جيور أو شاش، 
ذي  )شال(  خاص  مبنديل  الكوفية  استبدلت  ثم 
يكلل  أصغر  منديل  حتته  ويوضع  مختلفة،  ألوان 
اجلبهة مع الرأس، يعرف بـ بارني، وهذا الزي اليزال 

موجوداً لدى بعض النساء املسنّات.
داخلي  إزارٍ  فوق  تلبس  ملونة  فهي  الفساتني  أما 
كراس/ )هفال  داخلي  وسروال   ،)Kiras/كراس(
مصنوع  الرجل،  سروال  يشبه   )Heval Kiras
من القماش اخلام امللّون، وهاتان القطعتان هما من 
الِقدم،  لباس  اإليزدية. أما  املرأة  لدى  األبيض  اخلام 
فاملرأة كانت تنتعل )توسم و قب قاب(، وهي أحذية 

مشتركة بني الرجال والنساء.
  . االنتشار واسع  تقليدياً  لباساً  العباءة  وكانت 
جلبوا  البالد،  هذه  في  الفرنسيون  حل  وحينما 
اجلبلية  العباءة  محل  حل  الذي  اجلاكيت،  معهم 

التقليدية.
العفريني  السروال  فيلبس  األسفل  من  أما 
أبيض  سروال  فوق   )Şelwer/شلوار( التقليدي 
)دربى سبي/Derpiyê Sipî(. وكانت  فضفاض 
وسميك  طويل  بخيط  اخلصر  إلى  تشّده  املرأة 
مصنوع من الصوف والوبر املشغول يدوياً، يسمى 
بلفافة  خصره  فيشد  الرجل  أّما   .)Pizî/بزي(
اخلنجر  حتتها  يوضع  احلرير،  من  مصنوعة  عريضة 
إضافة   ، )Şiv( الطويلة  التدخني  وأداة  واملسدس 
إلى حزام جلدي يسمى بيلسى له جيوب ومخابئ 
توضع فيها األدوات الشخصية الصغيرة. وينتعل 
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النظام  إخراج  بعد  عفرين  شهدت   
األصعدة  كافة  على  تطّورات  منها، 
وخصوصًا اقتصادّيًا، وأصبحت مركزًا 
ومقصدًا  المنطقة  في  مهمًا  تجاريًا 
والمنتجين  الصناعيين  لعشرات 
الذين وفدوا إليها من مختلف المدن 

السورية
الرجل حذاء توسم األحمر املصنوع من اجللد كحذاٍء 

تقليدي دارج.
سبي/  )داربى  يلبسون  فكانوا  الناس  سواد  بينما 
اخلام  من  وهما قطعتان  األبيض،  اخلام  كروس( من 
شعوب  لباس  كبير  حدٍّ  إلى  تشبه  وهي  األبيض، 
اللباس  النوع من  الهندية. والزال هذا  القارة  شبه 
موجوداً لدى كبار السن، ولكنه يلبس حتت الشروال.

فهي    )Kurtikê Şivan/شفان )كورتكي  وأّما 
لباس خاص بالرعاة له قبعة، بال أكمام، يصنع من 
املاعز،  وشعر  الصوف  من  املؤلف  السميك  اللباد 

يلقى على األكتاف ويغطي كامل اجلسم.

عفرين خالل ثورة روج آفا 
 ،2012 العام  من  متوز  في  آفا  روج  ثورة  انطالق  ومع 
وحترير املناطق الكردية من النظام السوري، شهدت 
وخصوصاً  األصعدة  كافة  على  تطّورات  عفرين 
اقتصاديّاً، وأصبحت مركزاً جتارياً مهماً في املنطقة 
ومقصداً لعشرات الصناعيني واملنتجني الذين وفدوا 
وفر  الذي  األمر  السورية،  املدن  مختلف  من  إليها 
فيها املئات من فرص العمل والكثير من اإلمكانيات 
يغلب  صغيرة  منطقة  كانت  بعدما  االستثمارية، 
عليها الطابع القروي ردحاً من الزمن. كما وشهدت 
وخصوصاً  األخيرة  األربع  السنوات  خالل  عفرين 
بتاريخ  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  إعالن  مع 
إضافة  العمران،  حركة  في  كبيراً  منّواً   2014/1/29
العلمي والتقني،  التقّدم امللحوظ في اجلانبني  إلى 
باسم  الكردي  واألدب  للغة  معهدٌ  افتتح  حيث 
)معهد الشهيدة فيان أمارا( األول في روج آفا، إلى 
والتقنية وجامعٍة  العلمية  املعاهد  جانب عدد من 
 Zanîngeha/عفرين )جامعة  باسمها  سّميت 
آفا،  روج  مستوى  على  نوعها  من  Efrînê( األولى 

والتي تدرّس فيها عّدة فروٍع علمية وأدبية وكذلك 
في  كبيراً  دوراً  لعبت  وقد  موسيقّية،  معاهد  عّدة 
ضمن  والتربوي  التعليمي  بالواقعني  النهوض 
و  آفرين  )مشفى  كبيرين  ومستشفيني  املقاطعة، 
مؤخرّاً مشفى الشهيد فرزندة( وعّدة مخابر طبية 
والتي كان لها بالغ األثر في تطوير الواقع الصحي 
في املقاطعة وكانت مقصداً ألهالي املناطق اجملاورة، 
)آرين و روكسان( إلى  إضافة إلى افتتاح مطبعتي 
شهدت  كما  اخلاصة،  املطابع  من  العديد  جانب 
اإلمكانيات  ضمن  سياحياً  انفتاحاً  املقاطعة 
على  مطاعم  عدة  افتتحت  حيث  املتوافرة، 
حتت  فندق  مؤخراً  افتتح  كما  املقاطعة،  امتداد 
املقاطعة(،  إلدارة  )التابعة  السياحة  هيئة  إشراف 
الستقبال النزالء والوفود الديبلوماسية واإلعالمية 

القادمة إلى املقاطعة.

عفرين مقصد األمان آلالف النازحني
في ظل احلرب الراهنة وفي ظل ما يشهده العالم 
عفرين  مقاطعة  فتحت  النازحني  بحياة  جتارة  من 
أبوابها آلالف النازحني من مختلف املناطق السورية، 
علماً  اإلمكانيات  من  متلكه  ما  معهم  وتقاسمت 

بانها تعاني من حصار خانق منذ 6 أعوام.
وهربا من أتون احلرب الدائرة في سوريا والتي دمرت 
قبل  من  املمارسة  واالنتهاكات  واحلجر  البشر 
اجملموعات اإلرهابية والتابعة لتركيا والنظام البعثي 
خلفهم  تاركني  النزوح  إلى  اضطروا  األهالي  بحق 
أطفال  من  النازحني  آالف  فقصد  ممتلكاتهم،  كل 
وشيوخ ونساء مقاطعة عفرين منذ عام 2014بعد 
الى  إضافة  فيها  واألمان  األمن  توفر  الحظوا  أن 
ضمن  لهم  خدمات  من  الذاتية  اإلدارة  تقدمه  ما 
مجتمع يسوده أخوة الشعوب بعكس باقي مناطق 
بؤر حلروب طائفية، وبدورها  إلى  التي حتولت  سوريا 
حملت اإلدارة الذاتية على عاتقها املسؤولية لتلبية 
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وعلى  البشر  جتار  ميارسه  ما  بعكس  احتياجاتهم 
رأسها تركيا بالتجارة بحياة النازحني واستخدامهم 

في مراهناتها السياسية مع أوربا.
مقاطعة  الى  النازحني  تدفق  وتيرة  ازدياد  وبعد 
استمرار  وإثر  السورية  االزمة  بداية  منذ  عفرين 
السوري اضطرت  الشمال  االعتداءات على مناطق 
من   27 بتاريخ  مخيم،  انشاء  الى  الذاتية  اإلدارة 

التابعة  باصلة  قرية  في  الواقع   2014 عام  أيلول 
وعدد   ،553 فيها  العوائل  وعدد  شيراوا  لناحية 
لعدم  ونتيجة   ،  600 خيمها  وعدد   2430 األفراد 
إلى  احلاجة  دفعت  الهائل  للعدد  اخمليم  استيعاب 
إنشاء مخيم أخر في قرية دير جمال بناحية شيراوا 
وهو مخيم الشهباء الذي يقطنه 275 عائلة نازحة 
أفرادها 1560 وعدد خيمها 300. وذلك خللق  وعدد 
وتخفيف  اخمليمني  قاطني  عدد  بني  التوازن  من  نوع 
من معظم  اخمليمني  في  والنازحون  عليهم،  األعباء 
املدن السورية وخارجها ومنها من مناطق الشهباء 
ام  بابيص،  عيسى،  شيخ  مارع،  رفعت،  )تل  مثل 
احلوش، الباب، اعزاز، كفر ناصح( وريف حلب الغربي، 
حماة،  )القنيطرة،  األخرى  السورية  املناطق  ومن 
البالد  خارج  ومن  دمشق(  ادلب،  الطبقة،  حمص، 

من مدينة األنبار العراقية.

املقاومة التارخيية يف قسطل جندو
شرا  لناحية  التابعة  جندو  قسطل  قرية  تقاوم 
مبقاطعة عفرين اجملموعات التابعة لالحتالل التركي 
منذ 7 سنوات، فأبت أن تقع بيدهم، األهالي والقوات 
بإمكانيات  الهجمات  ألعتى  تصدوا  العسكرية 
ضعيفة، حتى أصبحت القرية مثاالً يحتذى به في 

املقاومة.

عفرين  مدينة  شرقي  جندو  قسطل  قرية  تقع 
بحوالي 30 كم، وغربي مدينة إعزاز بحوالي 5 كم، 
اآلالف  يقطنها  منزل  مائتي  من  أكثر  فيها  ويوجد 

من السكان.
على  تقع  حيث  استراتيجي،  مبوقع  القرية  تتميز 
“جبل  وفيها  التركية،  السورية  احلدود  من  مقربة 
برصايا” أو جبل “قسطل محلياً” الذي يبلغ ارتفاعه 

حوالي 600 متر، وهذا ما جعلها تكون محط أطماع 
عليها  الهجمات  تتوقف  فلم  املسلحة،  اجملموعات 

منذ انطالقة ثورة روج آفا وحتى اآلن.
أراضي  الثوري في  احلراك  نهاية عام 2012 بدأ  وفي 
عفرين، وحينها شبان وشابات عفرين تطوعوا حلمل 
مقاطعة  أراضي  حماية  مهمة  وحملوا  السالح 
اجلماعات  أنظار  فتوجهت  كاهلهم،  على  عفرين 
السوري  االئتالف  من  واملدعومة  واإلرهابية  املرتزقة 

وتركيا صوبها.
عاصفة  تسمى  ما  مرتزقة  بدأت  العام  هذا  وفي 
حوالي  حينها  مرتزقته  عدد  البالغ  الشمال 
القرية،  على  واسع  هجوم  بشن  مرتزق  6000 آالف 
استخدموا فيه أثقل األسلحة املقدمة إليهم من 

جيش االحتالل التركي.
أسلحة  سوى  ميتلكوا  لم  القرية  أهالي  أما 
املعروفة  الصيد  بنادق  من  آخر  وعدد  كالشنكوف 
عاصفة  مرتزقة  حينها  “مببكشن”،  بـ  محلياً 
الشمال قالوا بأنهم سيكونون في منتصف مدينة 
عفرين خالل نصف ساعة، لكن في الطلقة األولى 

قتل قائدهم املدعو عمار الداديخي.
قاوموا  املقاتلني  من  لعدد  باإلضافة  القرية  أهالي 
اللذين  للمرتزقة  يسمحوا  ولم  النهاية  حتى 
القرية، لم  دون توقف دخول  هاجموا لعدة أسابيع 
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يخرج أحد من القرية وقاوموا حتى انتصروا.
في منتصف عام 2013 سيطر تنظيم داعش مع عدد 
من اجملموعات احملسوبة على ما تيسمى بـ”االئتالف 
معركة  بعد  العسكري  منغ  مطار  على  السوري” 
مع النظام السوري، وعليها توجهت أنظارهم صوب 
قرية قسطل جندو وجبلها االستراتيجي، فهاجموا 

القرية أيضاً.
في  كانت  حينها  واملرأة  الشعب  حماية  وحدات 
للوحدات  كتائب  عدة  هناك  وكان  التشكيل،  طور 
وروكسان.  جيندا  الشهيدينت  قياداتها  ضمن  ومن 
قسطلة  جبل  قمة  على  املتمركزة  الوحدات 
قسطل  قرى  من  كل  أهالي  من  كبيرة  مبساعدة 
قوة.  بكل  للهجمات  بافلون وقطمة تصدوا  جندو، 
يتمكن  ولم  شهر،  حوالي  استمرت  الهجمات 

داعش التقدم خطوة واحدة إلى األمام.
واإلرهابية  املرتزقة  اجملموعات  كافة  فشل  بعد 
قبل  من  سري  وبعضها  علني  بشكل  املدعومة 
عاصفة  “لواء  “داعش” ومرتزقة  ب  املتمثلة  تركيا 
الشمال” في احتالل القرية، لم تتحمل تركيا ذلك 
الصمود وتدخلت مباشرة في محاولة احتالل القرية 

مع جبلها االستراتيجي.
ومن حينها تتعرض القرية لقصف جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته املتمركزين في مدينة اعزاز وريفها 
القرية  أهالي  لكن  بالقذائف،  يومي  شبه  بشكل 
يواصلون  يزالون  وما  منها  اخلروج  سابقاً  رفضوا 
حتى  املقاومة  ذاته…نهج  النهج  على  السير 

االنتصار.
مقاومة عفرين بدأت من قرية قسطل جندو، وحتى 
بروح  والطامعني  احملتلني  وجه  في  مستمرة  اآلن 

شهداء عام 2013 وال تزال عصية على املعتدين.
واستمرار  عفرين  على  األخير  التركي  العدوان 

املقاومة والصمود
مقاطعة  في  الشعوب  وصمود  مقاومة  أفشلت 
احتالل  في  التركية  الدولة  مخططات  عفرين 
مقاطعة عفرين منذ بدء األزمة السورية، فإن صمود 
تركيا  جنون  أثارت  املقاطعة  في  الشعوب  ووحدة 
حتى باتت تشن هجمات عشوائية وتخطط ملشروع 
الشعوب وجّهتها  أن  إال  املنطقة،  آخر في  احتاللي 

بتكاتفها وأكدت على مواصلة النضال والصمود.
حتركاته  التركي  االحتالل  جيش  كثف  أن  ومنذ 
تتعرض  عفرين،  مقاطعة  أراضي  مبحاذاة  وتعزيزاته 

من  عنيف  لقصف  املقاطعة  في  احلدودية  القرى 
بنسائها  األهالي  خرج  وعليه  التركي،  اجليش  قبل 
املرات  من  الكثير  في  احلدودية  القرى  في  ورجالها 
السالح  وحملوا  وبلبلة  راجو  ناحيتي  وخاصًة 
عن  والدفاع  للحماية  احلدود  بتخوم  وانتشروا 

املنطقة.
فيما نظم أهالي مقاطعة عفرين ونواحيها والقرى 
التي قصفها جيش االحتالل التركي خالل السنوات 
التي  والنشاطات  الفعاليات  من  العديد  املاضية 
لعبت دوراً هاماً في املقاومة أجبرت اجليش التركي 

االنسحاب من أراضيهم.
بالتدخل  تركيا  بدأت  احملاوالت  تلك  وبعد فشل كل 
املباشر في معركة أطلقت عليه ماتسمى »غصن 
الزيتون« في محاولة جديدة الحتالل عفرين بالقوة، 
الثاني  كانون   20 منذ  عفرين  منطقة  وتتعرض 
2018 لهجوم واعتداء سافر من قبل جيش االحتالل 
بهدف  لها  التابعة  املرتزقة  واجملموعات  التركي 
للمخططات  تنفيذاً  واهية،  احتالل عفرين بحجج 
آفا  روج  التي حققتها شعوب  للمكاسب  التركية 
اجليش  هجمات  خاص.  بشكل  عفرين  وشعوب 
تضمنت  اآلن  حتى  املتواصلة  ومرتزقته  التركي 
غارات جوية استهدفت العديد من املناطق اآلهلة 
املدنيني  من  املئات  فقدان  عن  أسفر  ما  بالسكان 

حلياتهم وإصابة املئات بجروح.
االحتالل  ممارسات  من  تسلم  لم  أيضاً  اخمليمات 
التركي  االحتالل  جيش  لقصف  وتعرضت  التركي، 
في  وآخرها  مرات  عدة  لها  التابعة  واجملموعات 
فباتوا  املقاطعة،  التي تشهدها  األخيرة  الهجمات 
أجواء  الى  العودة  من  خائفني  العراء  في  ينامون 

احلرب التي لطاملا عانوا وهربوا منها.
واملرأة  الشعب  املقابل تتصدى وحدات حماية  وفي 
التركي  اجليش  حملاالت  الدميقراطية  سوريا  وقوات 
للتوغل داخل اراضي والتزال هذه الهجمات مستمرة 
على عفرين ومقاومة قواتها العسكرية ومبساندة 

أهلها التزال مستمرة وعصية على احملتلني.
التي  السياسية  واالتفاقيات  املوازين  كافة  ورغم 
التركية  الدولة  قبل  من  عفرين  مقاطعة  تطال 
الدفاع  خط  في  يزالون  ال  األهالي  أن  إال  وحلفائها، 
األول حلماية أرضهم وشعبهم، والزالت عفرين بلد 
الزيتون والسالم والصمود عصية في وجده احملتلني.
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عفرين في سطور

غيدان النقيب العاني

نهاية  في  الحثيون  استوطن 
األلف الثالثة قبل الميالد جبل 
 – هند  قبائل  وهم  األكراد، 
اوروبية – آرية،  وأنشؤوا في 
األناضول مدنًا ودويالت منها؛ 
وبيشا-  زالبا   - -تيشا  )كوشار 
خاتوشا- بور شخاندا( وكانت 
أول  وكان  خاتوشا،  العاصمة 
الحثية؛  للمملكة  مؤسس 
طوروس  جبال  واجتاز  البارنا 
األكراد،  جبل  ضمنها  ومن 
وقضى على الوجود البابلي 
واّتجه  1570ق.م،  عام  في 
عسكرية  بقوة  الحثيون 
الحورية  المملكة  إلى  كبيرة 
عليها،  للقضاء  الميتانية 
لكنهم اصطدموا باآلشوريين؛ 
العين،  رأس   - كاني  واشو 
سلطة  وأنهوا  ودمروها 

توشرانا فيها،

)جبل  وتدعى  آسيا،  إقليم غرب  تقع عفرين ضمن 
الغرب  من  عفرين  ويحّد  حلب،  تتبع  وهي  األكراد( 
جبل كرداغ الذي يفصل نهر عفرين عن حوض نهر 
الزاوية  األسود، ومن الشرق جبل سمعان وهي في 
احلدود  من  بالقرب  سورية  من  الغربية  الشمالية 
من  و25  الشمال  من  كم   30 تبعد  التي  التركية 
الغرب، ويحّدها من الشمال والشمال الغربي جبل 

األكراد وتقع في نهاية سفحه اجلنوبي الشرقي. 
عرضها  وكذلك  تقريًبا،  1كم  البلدة  طول  يبلغ 
ومساحتها واحد كيلو متر ونصف، وتبعد عن حلب 
بلبل  نواحي  بها  وتلحق  مواصالت،  وعقدة  60كم، 

وراجو جنديرس.
وإذا توجهت إلى أنطاكية فمن ضمنها جبل األكراد 
وكانت تسمى قدميا منطقة الدروب، وعند التجوال 
في منطقة جبل األكراد )عفرين( يشاهد من التالل 
التي حتتضن املدن واملعابد والقصور والقالع واألبراج 

التي تعود إلى آالف السنني قبل امليالد.
طريق  على  ما  مرحلة  في  كانت  عفرين  وبلدة 
بيالن،  ممر  عبر  بأنطاكية  حلب  تربط  التي  القوافل 
الضفة  على  يقوم  كان  قدمي  خان  البلدة  وأصل 
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الميديون :هم أجداد 
األكراد، وقد تمكن 

الملك الميدي كي أخسارا 
من إسقاط عاصمة 

اآلشوريين. ثم فتحها 
اإلسالميون، واستولى 

عليها األمويون، وتبعت 
الدولة العباسية فيما بعد

القدمية  عفرين  قرية  وكانت  عفرين،  لنهر  اليمنى 
على  جسر  موقع  ثم  أواًل،  مخاضة  موقع  تستغّل 
النهر ابتداًء من عام 1926 م، قبل أن تصبح مدينة 

عفرين مركز قضاء جبل األكراد.
من  املؤلفة  القوافل  لركاب  محطة  اخلان  وكان 
على  آنذاك  اخليول  جترّها  التي  اخلشبية  العربات 
الطريق بني حلب وأنطاكية، واحململة باملؤن والبضائع 
التجارية اخملتلفة، وكانت مجبرة على املرور من هذه 
النقطة بسبب السيول، لكن سرعان ما يتم بناؤه.

دار احلكومة عام 1927م،  وفي مكان اخلان أسست 
ثم بنيت ابتدائية للتعليم، مما أوجد فرصة سانحة 
لكثير من األشخاص والعائالت باالنتقال إلى البلدة 

من القرى اجملاورة واملدن اخملتلفة والسيما حلب. 
وهاجر قسم من سكان لواء إسكندرون عام 1939م 

إليها وبعض البدو عام 1945م.
أّما األرمن القادمون من كلس فقد هاجروا إلى حلب 
واالحتاد السوفييتي وأرمينية، وبقي قّلة في عفرين، 

وأصبح السكان معظمهم من األكراد.
إّن تضاريس البلدة عبارة عن هضاب ارتفاعها 600م، 
األرض  من  منخفض  في  تقع  التي  بالبلدة  حتيط 
الهضاب  وهذه  البحر،  سطح  عن  250م  ارتفاعه 
إليها  للناضر  اجلبال  مظهر  تأخذ  االرتفاع  قليلة 
البلدة  من  قريب  ارتفاع  وأقصى  عفرين،  بلدة  من 
هو جبل بلبل املرتفع إلى 1200م، والذي يبعد عنها 

30كم نحو الشمال والواقع على احلدود التركية.

يحميها  األرض  من  منخفض  في  عفرين  وتقع 
اجلهات،  هذه  من  عليها  تهب  التي  الرياح  تأثير 
سهل  على  مفتوحة  فهي  اجلنوب  جهة  من  أّما 
من  غير محمية  فإنها  ولذا  العمق،  وبحيرة  جومة 
الرياح اجلنوبية واجلنوبية الغربية التي غالًبا ما  أثر 
تّتصف بالقوة عندما تهب عليها من هذه الناحية، 
في  باردة  ليست  لكنها  الصيف  فترة  في  والبلدة 
فترة الشتاء، لعدم تأثير الرياح الشمالية الشرقية 
القارسة، ومعدل أمطارها 500 مم سنويًّا، أّما الرياح 
مرتفعة  والرطوبة  الشمالية،  الرياح  فهي  املاطرة 
عفرين  وتتميز  الصيف،  فترة  حتى  الشتاء  طوال 
البرودة  ومتوسطة  صيًفا  حارة  فهي  خاص  مبناخ 

شتاًء، أّما الثلوج فال تهطل عليها غالًبا.
كبريتية  عميقة  مياه  ينابيع  البلدة  في  يوجد 
حمام  أغزرها  حمام  اسم  عليها  وأطلق  بركانية، 
اجلومة الذي يبعد 25 كم غرب عفرين، والواقع على 
ويبلغ صبيبها  إسكندرون،  لواء  مع  املنطقة  حدود 
11ليتر في الثانية وذات حرارة قدرها 42درجة، ويليها 
حمام فول بابير على بعد 20 كم جنوب غرب عفرين 
بجانب قرية تل سللور على الضفة الشرقية لنهر 

عفرين.
الينابيع الفوارة

اللو على  الفوارة فهي 1- عني برج عبد   الينابيع 
بعد 10كم جنوب عفرين، 2- عني الباسوطة على 
بعد 6كم من عفرين. 3- عني دارة على بعد 5كم 

جنوب عفرين 4- عني فطمة التي تقع عليها 
منتزه كفرجنة على بعد15كم شمال شرق 
عفرين. وجميع هذه الينابيع ترفد نهر عفرين.

جلبال  اجلنوبية  السفوح  من  ينبع  عفرين  ونهر 
البحر من  ارتفاع 1250 م عن سطح  طوروس على 
في  رافدين  التقاء  من  ويتكون  التركية  األراضي 
سورية هما – علي دين –وصابون سي – ويجري نهر 
عفرين ليعود إلى لواء إسكندرون ليصب في بحيرة 
العمق الواقعة على ارتفاع 100م فوق سطح البحر، 
ويرفد العاصي وطول النهر 150كم، ويتصف واديه 

بشدة االنحدار فهو نهر جبلي.
ويسكن عفرين بعض العرب الرحل الذين جاؤوا من 
واستقروا  مواشيهم،  ليرعوا  الداخلية  السهول 
ويسكن  قلة،  وهم  عفرين  في  أمالك  لهم  وأصبح 
األرمن أيًضا في عفرين، ولم يبق منهم سوى خمس 
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الفترة الحورية هي من القبائل 
الهندوآرية الكبرى ظهروا في 
قبل  الثالث  األلف  منتصف 
الميالد، وكان ملكهم إثل شين 
أو آري شين ومدينتهم أوركيش

عوائل فقط.
أحمد صادق في  دولت  الدكتورة  األكراد فتقول  أّما 
ساللة  األكراد  إّن  السياسية(  )اجلغرافية  كتابها 
يتحدثوا  وكانوا  قدمي،  شمالي  أصل  من  منحدرة 
والكاسيون،  امليديون  وهم  أوروبية   - الهند  اللغة 
شمال  ممرّات  طريق  عن  آسيا  أواسط  من  وانحدروا 
إيران منذ منتصف األلف الثاني قبل امليالد، وكانت 
كركوك  هي  انابكا  عاصمتها؛  قدمية  دولة  لهم 
احلالية، ثّم تعرضوا مرات عديدة إلى االضطهاد من 

جانب األتراك واإليرانيني.
 

وتقسم العشائر الكردية يف عفرين إىل : 
1-الشيخي

2-الببان
3-عميكي

 
متكاملة  وحدة  مجتمعة  العشائر  هذه  وتشكل 
والبوبنا  العميرات  من  فهم  العرب  أما  ومتالحمة، 

وهم من زبيد.
وكانت احلياة اإلجتماعية مختلفة عن ذي قبل.

الثالثة  وتاريخيًّا استوطن احلثيون في نهاية األلف 
– اوروبية  قبل امليالد جبل األكراد، وهم قبائل هند 
ودويالت منها؛  األناضول مدناً  وأنشؤوا في  – آرية،  
بور  خاتوشا-  وبيشا-  زالبا   - -تيشا  )كوشار 
أول  وكان  خاتوشا،  العاصمة  وكانت  شخاندا( 
جبال  واجتاز  البارنا  احلثية؛  للمملكة  مؤسس 
على  وقضى  األكراد،  جبل  ضمنها  ومن  طوروس 
احلثيون  واجّته  1570ق.م،  عام  في  البابلي  الوجود 
بقوة عسكرية كبيرة إلى اململكة احلورية امليتانية 
باآلشوريني؛  اصطدموا  لكنهم  عليها،  للقضاء 
سلطة  وأنهوا  ودمروها  العني،  رأس   - كاني  واشو 
قرية  توجد  عفرين  منطقة  وفي  فيها،  توشرانا 
آثار  فيها  قدمية،  أثرية  قرية  أنقاض  على  مقامة 

األبنية واملدافن احلثية هي سانيا.
الكبرى  الهندوآرية  القبائل  من  هي  احلورية  الفترة 
ظهروا في منتصف األلف الثالث قبل امليالد، وكان 

ملكهم إثل شني أو آري شني ومدينتهم أوركيش.
في  آثار  ولهم  وحلب  دارا  استوطنوا   -املتانيني: 

قطنة. 
-امليديون :هم أجداد األكراد، وقد متكن امللك امليدي 

كي أخسارا من إسقاط عاصمة اآلشوريني.

األمويون،  عليها  واستولى  اإلسالميون،  فتحها  ثم 
وحكمها  بعد،  فيما  العباسية  الدولة  وتبعت 
السالجقة، وجرت حولها معركة قرزاحل )كورزله( 
السالجقة  تعاني من ظلم  . حينما كانت  1085م 
مسلم  األحداث  مسرح  على  ظهر  حينما  األتراك 
وتخليص  إمارة،  تأسيس  حاول  الذي  قريش  بن 
حلب وجندها من السالجقة في عهد سليمان بن 
موقع  في  1085م  عام  اجليشان  واشتبك  قتلمش، 
قرزاحل في السفح الغربي جلبل ليلون الى الشرق 
من معبد تل عني دارة، وكان النصر حليف سليمان 
حتى  معه  يصمد  ولم  قراته،  مع  مسلم  وانهزم 
وكانوا  األكراد  وبعض  حلب  سكان  سوى  النهاية 
وهو  نهر عفرين  قريش على  بن  وقتل مسلم   ،600
شيخ كبير، ومن املعارك األخرى عام 1119م معركة 
الصليبيني،  قائد  وروجر  إيلغازي  بني  عفرين  تل 
حيث قتل على إثرها روجر وانتصر إيليغازي وحكم 
العصر  وفي  االكراد،  جبل  الزنكييون  األيوبيون 
االكراد  جبل  من  األولى  الرصاصة  أطلقت  احلديث 
)عفرين( في وجه الفرنسيني، ومن أعالم الثوار في 
شاشو  إيبو  محو  الكردي؛  اجملاهد  وجيرانها  عفرين 

وكانوا مع إبراهيم هنانو.
وفي 1920 قامت معركة قرية حمام غرب جنديرس، 
عام  وفي  1921م  عام  آشلة  وادي  معركة  وجرت 
من  مجيد  وعكاش  ديكو  آغا  لسيدو  كان  1922م 
إبراهيم  بلدة راجو دور في دحر الفرنسيني، والتقى 

هنانو في عفرين مع اجملاهدين األكراد عدة مرات.
وهكذا جند عفرين تتوسط اجلنان واخلضرة والغابات 
وربيعها مختلف عن باقي املدن، تفوح منها جميع 

أنواع العطورات لكثرة الزهور والورود فيها:
ساكنها  ينال  فغدا  بها  فيها  من  خص  -ياجنة 

فيها روًحا وريحانا
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ً
 وتاريخيا

ً
منطقة عفرين: اجتماعيا

كاوا رشيد

كانتون )عفرين(هو رابع كانتون 
في فدرالية شمال سوريا  )روج 
الزاوية  أقصى  في  تقع  افا(، 
الحدود  من  الغربية  الشمالية 
من  يحدها  التركية.  السورية 
النهر  و  العمق   سهل  الغرب 
تلك  في  يرسم  الذي  األسود 
المنطقة خط الحدود بين سوريا 
سكة  خط  الشمال  من  تركيا،  و 
أكبس  ميدان  من  المار  القطار 
سهل  الشرق  من  كلس،  حتى 
أعزاز و من الجنوب منطقة جبل 

سمعان. 
جبلية  منطقة  عفرين  منطقة 
م،   1269  -  700 االرتفاع  معدل 
الكبير  الجبل  فيها  قمة  أعلى 
جزءًا  يعد  الذي   )Girê Mazin(
من سلسة جبال طوروس،  يبلغ 
الغرب  إلى  الشرق  من  عرضها 
الشمال  من  طولها  و  كم   55
إلى الجنوب 75 كم، و تساوي 

مساحتها حوالي 3850 كم2

التسمية اجلغرافية والسكان

بني  جغرافيتها  في  متنوعة  عفرين  منطقة  إن 
السهول واجلبال، ومير بها نهر عفرين الذي ميتد في 
وروافده  النهر  ويعتبر هذا  يقارب 85 كم  مما  سوريا 

من أهم املصادر املائية لهذه املنطقة الزراعية.

إداريا تتبع منطقة عفرين محافظة حلب, ومركزها 
مدينة عفــرين التي تبعد عن حلب 63 كم، تتألف 
 : هي   نواح  من سبع  عفرين  مدينة  إلى  باإلضافة 
املركز  )شران, شيخ احلديد, جنديرس, راجو, بلبل، 
مدينة  سكان  عدد  ويبلغ  قرية   360 و  ومعبطلي( 
حسب   ، نسمة   /  80000  / حوالي  حالياً  عفرين 
تقديرات بلدية املدينة ،  ويبلغ عدد سكان منطقة 
نهاية  في  املدنية  األحوال  سجالت  حسب  عفرين 
أما  نسمة،   /  450000  / يقارب  ما   /  2000  / عام 
عدد  إحصاء  حسب  املنطقة  في  فعلياً  املقيمون 
السنوية  الزيادة  ونسب   /  1994  / لعام  السكان 
للسكان في سوريا فقد بلغ في نهاية عام / 2000 
غالبيتهم  تقريباً..  نسمة   /  200000  / حوالي   /
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. ويبلغ إجمالي مساحة منطقة عفرين  من الكرد 
مديرية  إحصاء  في  جاء  كما  هكتار   )  202775  (

الزراعة في املنطقة.

اجلغرافيا

ارتفاعهـا  یتـراوح  جبلیـة   سالسـل  عفـرین  في 
بـین )1269 – 70 م(، وأعلـى قمة  فیهـا هو )اجلبل 
إنها   ،)Giré Mezin( بالكردیة  یسمى  الكبیر(، 
الودیـان،  تخترقها  األفق،  فتمأل   ، متتـد  سالسـل 
الزیتـون،  بأشـجار  وتـزدان  السـهول،  وتوّسـطها 
وهنـاك  وغیرها  والرمان  التفاح  وبساتین  والعنب، 
ـندیان، وكـروم  وز  والسِّ ـرْ و واجلَـوز واللّـَ أشـجار السَّ
العنب ومـن الصـعب مقاربـة جمالیـات الطبیعـة 
شـجرة  جمالیـات  تأمـل  لـم  مـا  عفـرین  فـي 

الزیتـون.

املنطقة  على  یُطَلق  مانع،  جامع  اسم  و)ِعْفرین( 
جـذور  عفـرین  والسـم  املركز،  ومدینة  والنهر 
قدیمـة، مت تعريبها من كلمـة Av rén )آڤ ریـن(، 
وتُنطـق )آْب رَین( Ab rén أیضاً، ومختصرها )آڤرَ 
هـذین  من  وكلٌّ   ،Ab ré )ى رَ  و)آْب   Av ré )ى

االسمین یعني بالكردیة )املاء اجلاري(.

التاريخ القديم ملنطقة جبل األكراد
حوض  في  استمرت  احلياة  أن  الباحثون  يؤكد    
السنني،  من  اآلالف  عشرات  مدى  على  عفرين  نهر 
اإلنسان  الستقرار  األولى  البدايات  شهدت  كما 
دارا  عني  تل  بجانب  توجد  حيث  ثابتة.  أكواخ  في 
أي  احلديث،  احلجري  العصر  إلى  تعود  زراعية  قرية 
واملواقع  التالل  عشرات  هناك  أن  كما  10000 ق.م، 
من  بعيدة  أو  قريبة  فترات  إلى  تعود  األخرى  األثرية 
ذلك التاريخ،  وهي الشك، في حال القيام بالبحوث 
تاريخ  من  الكثير  عن  اللطام  ستزيل  فيها  األثرية 

عفرين
        إن الهيكل العظمي للطفل الذي أكتشف  
)منطقة  ليلون  جبل  Duderiyê في  كهف  في 
يقوم  كان  نياندرتال  إنسان  أن  على  يدل  عفرين(، 
وأفكار  معتقدات  صاحب  كان  أنه  أي  موتاه،  بدفن 
عقائد  عليها  تنسج  أن  تصلح  بدائية،  وطقوس 
الصوان  من  رمح  رأس  وجد  فقد  متفرعة،  دينية 
أحد  ذلك  يكون  وقد  الطفل،  ذلك  صدر  على 

الطقوس الدينية البدائية في ذلك العصر.
املعابد  أقدم  أحد  دارا  عني  معبد  يعتبر  كما    
األكراد،  جبل  في  امليالد  قبل  ما  لفترة  املكتشفة 
وال  كبير،  حد  إلى  سليماً  بنائه  على  حافظ  وقد 
إال  ألجله،  املعبد  شيد  الذي  اإلله  بالضبط  يعرف 
الفترة  من  هو  املعبد  هذا  بأن  يفيدون  اآلثاريني  أن 
احلثية احلديثة، واأللف األول قبل امليالد ، وفي املعبد 
مبقاييس  بشرية  أقدام  آثار  بابه  وعلى  مصلى، 
معني  طقس  على  توزعها  ترتيب  يدل  بشرية،  غير 
ويحرس  املعبد.  إلى  الدخول  عند  العبادة  في 
أشكال  مع  ضخمة  بازلتية  أسود  وأروقته  املعبد 
يعتقد  كما  تشير،  أخرى،  ومتاثيل  الثور  لإلنسان 
)كوماربي(،  اجلبال  أنه كان إللهة   ، الباحثني  بعض 
مكانة  الثور،  ميثله  الذي  )تيشوب(  الطقس  وإله 
عالية لدى املتعبدين في هذا املعبد. كما عثر في 
إلى  تعود  التي  املذكور،  التل  من  اخلامسة  السوية 
العهد األخميني )الفارسي(، على متيمة من احلجر 
البلوري، مثل عليها إله اخلير الزردشتي )أهورامزدا ( 

املمتد مع قرص الشمس اجملنح.
    وفي قرية خراب شمس على جبل ليلون ، يوجد 
ثور وقرص للشمس على جنفات بعض  نحت لرأس 
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)لم  معبد  واجهة  وعلى  القدمية،  األثرية  الدور 
لقرص  نافر  رسم  ضخمة(  جنفة  سوى  منه  يبق 
الشمس والقمر، أحاط بهما من كل جانب رأس ثور 
بأنه  ذلك،  عن  الباحثون  ويقول  الزهر.  من  وإكليل 
الثالث  القرن  وثني من  ملعبد  تابعاً  رمبا كان مدخال 
للميالد. وعبادة مظاهر الطبيعة كالقمر والشمس 
هي من العبادات اآلرية القدمية في كردستان، حيث 
كان الزردشتيون يقدسون الشمس والقمر  . وكما 
في  املرموقة  مكانتها  للشمس  فإن  معروف  هو 
الزردشتية قدميا، والشمس هي عيون اإلله  الديانة 
إلهاً،  قبلهم  الهوريون  اعتبرها  مزدا(. كما  ) آهورا 
وإله  النور  )الشمس( منبع  امليثروية   الديانة  وفي 

احلقيقة.

)نابو( الرافدي  اإلله  إن  التاريخية     وتقول املصادر 
السابقة  القرون  في  ليلون،  جبل  في  يعبد  كان 
للميالد وما بعدها، وكان له هياكل منتشرة عليه، 
وأضخمه في موقع قرية )كفر نبو( احلالية، وال يزال 
اسم العلم )نبو( دارجاً بني األكراد في جبل ليلون. 
و)نابو( من اآللهة القدمية لدى شعوب الرافدين، ثم 
وأنيطت  اآلشوريني،  لدى  ووظائفه  هيئته  اكتملت 
به احلكمة، وأصبح ينادى )ينبوع احلكمة( واستمرت 
عبادته في مناطق ليلون من كرداغ إلى نهاية القرن 

الرابع امليالدي.
العشرة  ]رحلة  كتابه  في  فيذكر  كزينفون  أما    
كالوس  نهر  ضفاف  على  القاطنني  أن  آالف[، 

النهر. )عفرين( كانوا يقدسون أسماك 
عثروا  أنهم  اآلثار،  عن  النباشني  بعض  أفاد  وقد    
ضم  قدمي  أثري  مدفن  على  )ساتيان(  قرية  بجوار 
أجوف  ديك  متثال  املدفن  وسط  وفي  موتى،  رفاة 

بحجم أكبر من الطبيعي أحمر اللون، وهذا والريب 
من طقوس العبادات الوثنية لفترة ما قبل انتشار 

املسيحية في املنطقة.
رسمان  هناك  أن  أيضا،  هنا  ذكره  اجلدير  ومن   
مذبح  على  موجودان  الطاووس  لطائر  متقابالن 
إلى  بنائها  تاريخ  يعود  كيمار  قرية  في  كنيسة 
دائرة.  بدائرة حتتوي على  عام 537م، وهما يحيطان 
إلى  اإليزدية، يرمز  إن طائر الطاووس في املعتقدات 
التي  الدائرة  أما  ملك(،.  )طاووس  املالئكة  رئيس 
حتيط بصليب متساوي األضالع، وهي شكل موجود 
املسيحية،  الفترة  إلى  تعود  التي  اآلثار  بكثرة على 
فيقول عنها اإليزدييون: أنها ترمز في ديانتهم إلى 
هو  فكما  آري،  صليب  وهو  األربع،  وجهاتها  األرض 
معروف إن الصليب امليتاني- الهوري متساوي األذرع، 
على خالف الصليب املسيحي الذي يستطيل ذراعه 
)ميثرا(  اإلله  عبادة  أن  يعتقد  حيث   . السفلي 
األدنى  الشرق  في  قائمة  ظلت  الهوري،   - امليتاني 
انتقلت  وقد  للميالد،  الثاني  القرن  حتى  أوربا  وفي 
عبادة ميثرا من الشرق إلى الغرب على يد الرومان. 

وكان يرمز إليه بطائر الطاووس.
شيخ  جبل  قمة  في  بركات  شيخ  مزار  أما     
ألحد  مقاماً  والدروز  اإليزديون  يعتبره  الذي  بركات، 
حتى  امليالد  قبل  ما  فترة  في  كان  فقد  شيوخهم، 
القرن األول للميالد، معبداً لإلله اإلغريقي )زيوس( 
)نبي  سيروس  مدينة  كانت  مثلما  الصاعقة،  إله 
)أثينا(  اإللهني  لعبادة  هاماً  مركزاً  احلالية(  هوري 

و)زيوس(.
في  قدمية  مزارات  هناك  ذلك،  كل  إلى  إضافة     
التاريخية، وهي ذات دالالت  كردداغ، ذكرتها املصادر 
) Parse Xatûn (اإليزدي  قبل مسيحية، فمزار 
أعزاز  على  جبل) Parsê (املطل  قمة  فوق  حاليا 
إنه  املصادر  عنه  تقول  الغربي،  الشمال  جهة  من 

كان موضع مقام النبي داود ومعبده.
املؤرخ  عنها  فيقول  املعروفة  حنان  زيارة  عن     أما 
أما  داود.  النبي  أخي  قبر  فيها  إن  الشحنة:  ابن 
املدينة  بجوار  هوري(  )نبي  حاليا  املسمى  املزار 
األثرية القدمية )سيروس(، فيقال أن فيه قبر )أوريا 
بن حنان( أحد قادة النبي داود، حيث دفن هناك بعد 
السداسية  النجمة  أن  االنتباه  يلفت  ومما  مقتله. 
توجد  داود،  والنبي  اليهودية  الديانة  إلى  ترمز  التي 
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إلى  بناؤها  يعود  التي  القدمية  الدور  بعض  على 
التاسع عشر للميالد، وقد وجدت ذلك  القرن  أوائل 
 Çobana Maratê و  الدور في قرى  على بعض 
و Gazê، و Turind.. وهناك قبر في مقبرة زيارة 
) Qere curn(. منقوش على واجهاتها األربعة 

جنوم سداسية. 
يُقِسمون مبكونات  يزالون  ال  أكراد كردداغ         إن 
ويكوون  والقمر،  والشمس  والنار  كاملاء  الطبيعة، 
األمراض،  من  حلمايتهم  النار  بجمرات  أطفالهم 
والشموع  باملصابيح  املقدسة  األماكن  ويضيئون 

. أو أسبوعي  )النار( كطقس أساسي يومي 

دالالت  طياته  في  يحمل  ذكرناه،  ما  مجمل  إن   
دينية لعهدين:

تقديس  كان  حيث  الزردشتية:  قبل  ما          
الصليب  بينها  ومن  قواها،  وعبادة  الطبيعة 
املتساوي األذرع امليتاني – الهوري رمز اإلله )ميثرا(، 
املرضى،  األطفال  أجساد  على  يرسم  اليزال  وهو 
كما  األليفة،  واحليوانات  األطفال  رقاب  في  وتوضع 
يرسم على األدوات املنزلية. وهناك اعتقاد سائد بأن 
للخرزة الزرقاء التي تستعمل في الوقاية من العني 
رجال  يرتديه  كان  الذي  األزرق  باللباس  صلة  واألذى 
الدين اجملوس اآلريني قبل ظهور الديانة الزردشتية. 
امليديني  آلهة  أحد  اسم  أن  أيضا،  بالذكر  وجدير 
 ،Nazê )نازي(  و  )نازاتيا(  كان  األكراد(  )أسالف 
نازو، نازليه، ناز، هو اسم علم مؤنث ال يتداوله غير 

األكراد، ولهذا له داللة ما قبل زردشتية أيضا.
  ثم عهد الزردشتية: حيث كانت للنار وللشمس 

مكانة مرموقة في معتقداتها كما ذكرنا سابقا.

أن  نقول  أن  نستطيع  سلف  ما  على  ضوء    على 
إلى  طريقها  وجدت  الرافدين  بالد  ديانات  معظم 
عن  إما  والرومان،  اإلغريق  لعقائد  إضافة  عفرين 
طريق االستيطان كحالة الهوريني  واحلثيني أو عن 

طريق االحتالل كحال اإلغريق والرومان. 

قلعة باسوطا
  تقع قرية باسوطه إلى اجلنوب على بعد /9 /كم 
تلة  على  باسوطه  قلعة  عفرين. بنيت  مدينة  من 
ارتفاعها  يتراوح  القرية،  وسط  في  كبيرة  صخرية 

ليأخذ  الغرب،  من  50م  إلى  الشرق،  من  40م  بني 
القلعة،  آثار  زوال  ورغم  حاد.  صخري  جرف  شكل 
إال أن الناس ال يزالون يسمونها بـ«القلعة«. تبلغ 
يوحي  دومنات،  سبعة  نحو  التلة  سطح  مساحة 
في  ليلون  جبل  من  انفصلت  قد  بأنها  شكلها 

األحقاب اجليولوجية القدمية.

  بناء القلعة وتارخيها
باسوطه،  قلعة  لبناء  معروف  تاريخ  هناك  ليس 
بن  /تاريخ حلب حملمد  كتاب  في  لها  ذكر  أول  وجاء 
جرت  أحداث  عن  1090 - 1161م/،  العظيمي  علي 
عام 1145م، وواقعة حربية جرت لصاحب باسوطه. 
القوم  وال عن  يذكر شيئا عن صاحبها،  لم  ولكنه 
كانت  التي  والدولة  فيها  يعيشون  كانوا  الذين 
خاص  كيان  وجود  كالمه  من  ويالحظ  تتبعها. 
في  الزنكية  السلطة  عن  مستقل  لباسوطه 

حلب. 
 12 القرن  خالل  -أي  األيوبية  الدولة  عهد  وفي    
وبداية 13- سلم األيوبيون ناحية القصير ومنطقة 
جومه شماال إلى األسرة املندية، واستمر األمر في 
هذه املنطقة بيدها حتى بداية القرن السابع عشر, 
عشر،  السادس  القرن  منذ  القلعة  ترميم  أعيد 
وحكمت قلعة باسوطه في القرون الثالثة الالحقة، 
عائالت معروفة، وهم آل روباري في النصف األول من 
القرن الثامن عشر، ثم آل كنج-أومر آغا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر والربع األول من القرن 
أهميتها  القالع  فقدت  أن  بعد  عشر.  التاسع 
جزء  فتهدم   وغادرها سكانها  أُهملت  العسكرية 
أهالي  أكمل  و  اجلوية   العوامل  بفعل  منها  كبير 
املنطقة األميون  هدم البقية الباقية منها ليبنوا 
بحجارتها دوراً للسكن. فقد استخدم مالكوا قرية 
عني دارة »من عائلة سفر في حلب« حجارتها في 
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معبد عين دارا أحد أقدم المعابد 
المكتشفة لفترة ما قبل الميالد 

في جبل األكراد، وقد حافظ على 
بنائه سليمًا إلى حد كبير، وال 
يعرف بالضبط اإلله الذي شيد 
المعبد ألجله، إال أن اآلثاريين 
يفيدون بأن هذا المعبد هو من 

الفترة الحثية الحديثة

آل كنج، بحكم  أن  دارة. كما  بناء قصر لهم بعني 
من  قسماً  نقلوا  للقلعة،  السابق  امتالكهم 
البناء.  إلى قرية جلمه الستخدامها في  حجارتها 
من  أمتار  بضعة  سوى  حاليا  القلعة  من  يبق  ولم 
أساسات سورها الشرقي. ومت مبنى بلدية باسوطه 

في مكان القلعة حاليا.
واسع  وخندق  ردمت،  ماء،  بئر  القلعة  في  وكان 
كخط  واحلروب  الغزوات  أثناء  باملاء  ميأل  بها،  يحيط 
دفاع عنها. كما كان فيها طاحونة مائية في اجلهة 
أن  إلى  التقديرات  وتشير  القلعة.  من  الشمالية 
عشر  والثامن  السابع  القرن  في  باسوطه  سكان 
كان يتراوح بني 2000 – 3000 نسمة، أن موقع قرية 
باسوطه ومحيطها كانا عامرين منذ أقدم العصور. 
فهناك موقعان أثريان في الشمال الغربي منها قرب 
نهر عفرين، األول، تل باسوطه، تتناثر عليه الكثير 
إلى  تاريخه  ويعود  الصوانية،  احلجرية  األدوات  من 
يعود  جومتك،  املسمى  والثاني،  احلجرية.  العصور 
األبنية  بنائه، طراز  تالية، تشبه حجارة  إلى عصور 
باسوطه  كانت  حينما  البيزنطية،   – الرومانية 
إداريا هاما في تلك الفترة. وتظهر بني احلني  مركزاً 
واآلخر أحجار مقابر مندثرة في تلك األنحاء، يشابه 
نوع اخلط واملسميات املدونة عليها، ما كان موجوداً 
في نهاية العصر العباسي وما بعده، وأغلب الظن 

أنها تعود إلى الفترتني الزنكية واأليوبية.
العام  الطريق  على  الوادي  هذا  يقع  تيرو(  )كالي 
الواقعة  راجو  بناحية  عفرين  مدينة  يربط  الذي 
وذلك  كم،   25 بنحو  منها  الغربي  الشمال  إلى 
السنديان  أشجار  تكسوهما  شاهقني  جبلني  بني 
والزعرور والبلوط والزيتون البري ومتر به سكة قطار 
الشرق السريع الذي يصل سوريا بتركيا منذ العام 
واحلديدي  البري  للنقل  إجبارياً  ممراً  1912. وباعتباره 
عشرات  أطرافه  على  كمنوا  والثوار  اجملاهدين  فإّن 
الكمائن خالل ثورتهم على املستعمرين الفرنسيني 

في البالد
امليتانيني    يُرجع البعض تسمية عفرين إلى عهد 
السم  ذكر  أول  أما  )3500-1300ق.م(.  الهوريني  و 
واملعنى،  اللفظ  حيث  من  احلالي  بشكله  عفرين 
القرن  إلى  تعود  آشورية  نصوص  في  جاء  فقد 
التاسع قبل امليالد على شكل.apri وبلفظ قريب 
ورد في نصوص تاريخية للمؤرخ سترابون منذ القرن 

اخلامس قبل امليالد ، ويجمع املؤرخون أن)ap(,تعني 
املاء في اللغات اآلرية القدمية ، وهي الكردية احلالية 

رمبا تعني مجرى أو مسيل ماء
وسمى اجلبل بجبل األكراد أو كرد داغ بسبب الكثافة 
السكانية العالية من الكرد حيث يشكلون 99% من 
ليسـكو( في مقدمة  ) روجيه  قال  كما  السكان 

بحثه: كرداغ و احلركة املريدية .
ذلك  مع  و  اجلبل،  إلى  األكراد  وصول  حتديد  يصعب 
ميكن إرجاعه إلى عهد تاريخي قدمي, فشرف نامة , 
يذكر شخصاً اسمه مانـد Mand الذي حصل في 
بداية القرن السادس عشر على كوصيرة أنطاكية 
كلس  يحكم  كان  مانـد  األمير  و  كإقطاعية...« 
كانت  عفرين  منطقة  ألن  عفرين  منطقة  منها  و 
تتبع إداريا والية كلس حتى عشرينات القرن املاضي, 
انفصلت عن كلس و أصبحت منطقة بحد  حيث 
ذاتها تتبع محافظة حلب بعد أن مت رسم و تثبيت 
احلدود بني سوريا و تركيا مبوجب اتفاقية احلدود بني 

تركيا و فرنسا . 
إذا توغلنا في التاريخ إلى العصر النحاسي والبرونزي 
الهورية  القبائل  والسهول  اجلبل  فقد كان يسكن 
. وكانت  احلديث  الكردي  الشعب  أّس  التي تشكل 
)ادرميي(  يعتبر  الذي  )االالخ(  مملكة  تتبع  عفرين 
عطشانة(  )تل  هي  اآلن  واالالخ  ملوكها  أشهر 
 ) )شوبليما  غزو  وبعد  )هاتاي(  والية  في  الواقع 
حتولت السيطرة إلى احلثيني في القرن الثالث عشر 

ق.م بعد هزميته للميتانيني.
مدینة  موقع  من  یمر  كان  الروماني،  العهد  في 
د، وذلك كان من  عفرین احلالیة، طریق روماني معبّـَ
كشـفت  قـد  و  جسـر،  هنـاك  یكون  أن  الضروري 
والطريق  اجلسر  قاعدة  ،هي  حجارة  عن  احلفریـات 
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إن أكراد كردداغ ال يزالون 
ُيقِسمون بمكونات الطبيعة، كالماء 
والنار والشمس والقمر، ويكوون 
أطفالهم بجمرات النار لحمايتهم 
من األمراض، ويضيئون األماكن 
المقدسة بالمصابيح والشموع 

)النار( كطقس أساسي يومي أو 
أسبوعي

الى القاعدة  الرومانية.
اكتشف في احلي اجلنوبي من املدینة القدیمة عن 
ألبنیـة  أساسـات  كانـت  رمبا  ضخمة،  بناء  أحجار 
وتذكر كتب التاریخ أنه في القرون الوسطى- حوالي 
القرن الرابع عشر للمیالد- كـان فـي موقـع املدینـة 
باسـم   ،Qîbar یبـار(  )جسـرِق  یسـّمى  جسـر 
ال  قيبـار(،و  )ِحصن  صـاحب  یبـار  علـيِق  املـدعو 
تـزال آثـار ذلـك احلصـن قائمـة فـي شـمال غربـي 

قریـة )عـرش قیبـار( احلالیة.
فـي  كـان  العثمـاني  العهـد  أواخـر  وفي    
املسـافرین  إلیـواء   خـاٌن  عفـرین  مدینـة  موقـع 
اجلسـر  بجانـب  موقعـه  وكـان  وحیوانـاتهم، 
أمـا   ، تقریبـاً  احلـالي  البلدیـة  مبنـى  مكـان  فـي 
بعدئـذ(  عفـرین  )منطقـة  داغ  كُـرْد  منطقـة 
س( إداریـاً،  فكانـت تابعـة بأجمعهـا لقضـاء )ِكلّـِ
التركـي  اجلانـب  علـى  تقـع  مدینـة  اآلن  س  وِكلّـِ
كثیـر  زال  ومـا  السـوریة،  َعزاز  مدینـة  شـمالي 
مـن الوثـائق أرشیفات )ِكلِّس(. اإلداریـة والعقاریـة 
املتعلقـة  القدیمـة  النفـوس  قیـد  وسـجالت 

بسـكان كـرد داغ.
تـّم  سوریا  على  الفرنسي  االنتداب  عهـد  وفـي 
 ،)1922( عـام  التركیة  السوریة  احلدود  ترسـیم 
قسـمین:  إلـى  داغ(  )كـرد  منطقـة  ـمت  ـُسِّ وق
القسـم  وبقي  سـوري.  وقسـم  تركـي،  قسـم 
مدینـة  محـّل  یحـّل  إداري  مركـز  دون  السـوري 
مركـز  إلـى  ماّسـة  احلاجـة  وصـارت  س(،  )ِكلّـِ
إداري للقضاء، فوقع االختیـار علـى موقـع مدینـة 
عفـرین احلالیـة، بجانـب اجلسـر الـذي كـان األملان 
عشـر،  التاسـع  القـرن  أواخـر  فـي  أقاموه  قد 
یسـمون  قریـب  أمـد  إلـى  النـاس  كـان  ولـذلك 

املدینة بـ )كُوپِْري( Kopri أي )اجلسر(.
ابتداء  احلكومیة  الدوائر  بناء  الفرنسیون     وباشر 
مدینـة  سـكان  أوائـل  وكـان   ،)1923( عـام  مـن 
املنطقـة،  آغـاوات  بعـض  مـن  یتـألفون  عفـرین 
آغا  دَوْرَیش  األیزدیني  وزعیم    ، َسـْیُد  آل  مـنهم 
أُوشاغي(  )َمْعِمل  قریة  من  خلیل  أحمد  َشّمو،و 
وغیـرهم، وسـكنها أیضاً بعض األرمن الذین هربوا 
فـي  متخصصـین  كـانوا  و  األتـراك،  بطـش  من 
التـي كانـت  املهـن  مـن  وغیرهـا  احلـدادة،  مهنـة 
إلیهـا،  بحاجـة  الفرنسـیة  القـوات  و  املنطقـة 

وخاصـة فـي مجـال اخلیـول واحلراثـة.
برلني-بغداد  قطار  سكة  بناء  أملانيا  قررت  عندما 
مرت السكة في منطقة عفرين ومت االنتهاء منها 
وصول  عدم  باحلسبان  األخذ  مع  1913 طبعا  عام  
األولى.  العاملية  احلرب  الندالع  بغداد  إلى  السكة 
» بني  عفرين  منطقة  من  املار  القسم  طول  يبلغ 
عليه  اكبس« 61.5 كم،  وميدان  قطمه  محطتي 
قالق،  وقرط  قطمه،  هي:  رئيسية  محطات  أربع 
إضافة  التركية،  احلدود  على  اكبس  وميدان  وراجو، 
إلى نقطة كتخ. ومير اخلط في أربعة أنفاق محفورة 
بطول  مشعلة  نفق  وهي:  اجلبلية،  املرتفعات  في 
165م،  الثاني  راجو  540م،  األول  راجو  نفق  235م، 
نفق راجو الثالث 130م. ويسير اخلط على خمسة 
نهر  على  جومكه  جسور:  هي  حديدية،  جسور 
عفرين، وآستارو، وزراڤكي على ماء زراڤكي، وكتخ، 
 ، العميق،  حشارگه  وادي  على  املشهور  وجسر 
ويسمى أحيانا جسر هره دره، يصل هذا اجلسر بني 
نفقي راجو الثاني والثالث، وأبعاده هي: 450م طوال، 

و 95م ارتفاعا من أسفل . 
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أن معظم ديانات بالد الرافدين 
وجدت طريقها إلى عفرين إضافة 
لعقائد اإلغريق والرومان، إما 
عن طريق االستيطان كحالة 
الهوريين  والحثيين أو عن 

طريق االحتالل كحال اإلغريق 
والرومان

املناخ
يعتبر  البحر  من  األكراد  جبل  منطقة  لقرب    
بارد  و  أنه معتدل صيفا  مناخها متوسطيا, حيث 
؛  الثلوج  تهطل  و  نسبيا  غزيرة  األمطار  و  شتاء 
للزراعات  منوذجية  و  خصبة  منطقة  تعتبر  لهذا 
الوديان  وجود  و  املتوسطي،  فاملناخ  املتوسطية. 
املياه  وفرة  و  التربة  خصوبة  و  اجلبال  و  السهول  و 
في منطقة عفرين جعلها مناسبة لكل الزراعات 
عدس,  قمح,  احلبوب:  تزرع  حيث  املتوسطية. 
الشوندر  و  القطن  و  بأنواعها  اخلضار  و  شعير... 
و  العنب  و  التفاحيات  و  احلمضيات  و  السكري 
الفواكه األخرى. أما الزراعة الرئيسية التي تشتهر 
بها منطقة عفرين و تعتبر رمزا لها فهي الزيتــون 
الذي يزرع في كل أنحاء و قرى املنطقة دون استثناء, 

و يفوق عدد أشجارها الثالثة عشر مليون شجرة.
حراجي  غطاء  بوجود  املنطقة  تتميز  كما       
طبيعي وصناعي . واألشجار احلراجية في معظمها 
صنوبرية إلى جانب السرو. و هذا الغطاء احلراجي 
يستفاد منه في استخراج األخشاب وانتاج البذور 
احليوان  تربية  أما  املثمرة.  الصنوبر  أشجار  من 
تلعب  وال  كثيرا  تراجعت  فإنها  املاشية:  والسيما 
وذلك  االقتصادية,  املنطقة  حياة  في  يذكر  درواً 
قراهم منذ  السكان في  واستقرار  املراعي  لفقدان 

زمن طويل, فال وجود لقطعان املاشي
الصناعات  بعض  عفرين  في  جند  الصنـاعة  أما   .
التقليدية,  اليدوي  السجاد  صناعة  أهمها 
والصناعات املرتبطة بالزيتون التي تعد عفرين من 
املناطق املشهورة في سوريا بالزيتون وتقوم صناعة 
و  التي تشتهر فيها عفرين  الزيتون  زيت  استخراج 
صناعة الصابون  و هذه تعتمد على زراعة الزيتون 
واملصالح  واملعامل  املنشآت  وتنتشر  به.  تتأثر  و 
وبعد  وحديثاً  املدينة،  في  الهامة  التجارية  واحملالت 
الثورة بدأت معامل األلبسة تنتشر في عفرين وهي 
واخلليج رغم  العراق  ذات جودة عالية وغزت أسواق 

الصعوبات .
احلياة االجتماعية

)كلس(  تدار من قبل حكام  كانت منطقة عفرين 
احلكم  فترات  معظم  وخلفائهم  جنبالط  آل  من 
العثماني، إلى أن بدأت عصر اإلصالحات التي دشنها 
)مرسوم  الثاني ونشر ما سمى  السلطان محمود 

إياالت عصرية حتكم  إقامة  كلخانة( والغرض منه 
من قبل والة يعينهم الباب العالي، وكان من جملة 
ساعد  الذي  الطابو  قانون  املتتابعة  االصالحات 
األسر القوية على االستحواذ على معظم األراضي 
الزراعية مستغلني جهل أبناء عشائرهم ومبساعدة 
الزعامات  زوال  إلى  أدى  مما  املرتشني،   املوظفني  من 
التقليدية احمللية و ظهور طبقة ارستقراطية جديدة 
االقطاعيني.   - الكبار  األرض  مالّكي  من  تشكلت 
و  سلطتها  القدمية  الزعامات  فقدت  بالتالي  و 
اجلديدة. و هكذا  للزعامات  اجملال  نفوذها مفسحة 
حتولت  و  العشائرية  العالقات  و  العشائر  اختفت 
كان  أن  فبعد  اقطاعية.  لبنية  العشائرية  البنية 
الزعيم يستمد سلطته و نفوذه سابقا من عالقات 
و  االقتصادية,  قوته  من  يستمدها  أصبح  الدم 
كان  أن  ميلكها. وبعد  التي  األرض  رقعة  اتساع  من 
الوالء للعشيرة و شيخها, أصبح لألرض و مالكها 
بعشيرة  مرتبطا  الفالح  يعد  فلم  االقطاعي, 
و  فيها  يعمل  التي  باألرض  إمنا  و  معني,  زعيم  أو 
باألقطاعي - اآلغـا املالك. و هكذا تطورت العالقة 
البنية االجتماعية في جبل األكراد, و حتولت من  و 
على  الوضع  استمر  و  االقطاعية.  إلى  العشائرية 
العشرين,  القرن  ستينات  بداية  حتى  النحو  هذا 
يفقدون  االقطاعيون  الزعماء  بعدها  بدأ  حيث 
تفتت  و  بعد تفكك  تدريجيا  نفوذهم  و  سلطتهم 

االقطاعات .
اللباس والزينة

اجتماعية  فئة  من  تختلف  املرأة  ألبسة          
إلى أخرى، فاملرأة في األسرة الغنية تلبس القماش 
املرأة  أما  واحلرير.  كاخململ  الثمن،  الغالي  اجليد 
والصفة   . الرخيصة  األقمشة  فتقتني  الفقيرة، 
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في العهد الروماني، كان يمر 
من موقع مدينة عفرين الحالية، 
طريق روماني معبَّـد، وذلك كان 
من الضروري أن يكون هنـاك 

جسـر، و قـد كشـفت الحفريـات 
عن حجارة ،هي قاعدة الجسر 
والطريق الى القاعدة  الرومانية

املشتركة بني لباس الفئتني، كانت األلوان الزاهية. 
أما أسماء وأنواع اللباس فهي واحدة تقريبا.

التاسع  القرن  أواخر  في  الرأس  فلباس          
عشر وأوائل القرن العشرين، كان يختلف بني املرأة 
السن  فكبيرة  والفتاة.  الشابة  والزوجة  املسنة 
كانت تضع الكوفية، واألصغر سنا تضع الطربوش 
ثم  جيور،  يسمى  خاصا  منديالً  أو  املناسبات،  في 
ألوان  ذي  شال  خاص  مبنديل  الكوفية  استبدلت 
اجلبهة  يكلل  أصغر  منديل  حتته  ويوضع  مختلفة، 
مع الرأس، يعرف بـ بارني، وهذا الزي اليزال موجودا 

لدى بعض النساء املسنات.
فوق  تلبس  ملونة  فهي  الفساتني  أما          
)هفال كراس(  داخلي  )كراس(، وسروال  داخلي  إزار 
اخلام  القماش  من  مصنوع  الرجل،  سروال  يشبه 
امللون، وهاتان القطعتان هما من اخلام األبيض لدى 

املرأة اإليزدية.
أسرة  من  لرجل  التقليدي  اللباس  أما         
النصف  وحتى  عشر  التاسع  القرن  في  ميسورة 
لباس  من   يتألف  كان  العشرين،  القرن  من  األول 
اجلسد و بديل عن اللباس الداخلي، يغطي اجلسم 
يسمى  طويل  قميص  فوقه  ويلبس  الركبة،  إلى 
أكمام  ذو  معاصر  جاكيت  بطول  )ميلتان(وهو 
ملونة  بخيوط  ويزين  األمام،  من  مفتوح  قصيرة، 
صفراء عادة، ويلبس فوق االثنني عباءة)ايبى كزيني( 
املاعز  وبر  ناعمة من  يدويا من خيوط  ، وهي تصنع 
لباسا  العباءة  وكانت  واملطر،  البرد  من  الواقي 
تقليديا واسع االنتشار. وحينما حل الفرنسيون في 
هذه البالد، جلبوا معهم اجلاكيت، الذي حل محل 

العباءة اجلبلية التقليدية.
العفريني  السروال          أما من األسفل فيلبس 

فضفاض)  أبيض  سروال  فوق  شلوار(  التقليدي) 
طويل  منطقة  في  والسروال  سبي(.  دربى 
ويشد  الساقني،  عند  ضيق  اخللف،  من  وفضفاض 
من  مصنوع  وسميك  طويل  بخيط  اخلصر  إلى 
بيزى(.  يسمى)  يدويا،  املشغول  والوبر  الصوف 
والرجل يشد خصره بلفافة عريضة مصنوعة من 
)  بيشتيسورمى(، يوضع حتتها اخلنجر  احلرير تسمى
إلى  Şiv، إضافة  الطويلة  التدخني  وأداة  واملسدس 
ومخابئ  جيوب  له  بيلسى(  يسمى)  جلدي  حزام 

توضع فيها األدوات الشخصية الصغيرة.
)داربى  يلبسون  فكانوا  الناس  سواد  أما      

سبيكروس (من اخلام األبيض.

العائالت والعشائر الكردية يف منطقة عفرين 

   عائلة آل عميكو)عميكي كالي(

األكراد,  جبل  منطقة  عائلة سكنت          أقدم 
أحفاد) تيمور  ( وهم  ) عشيرة مللي  إلى  يرجعون 
األكراد  جبل  منهم  العديد  هاجر   .) مللي  باشا 
معهم  وبقائهم  للعشائر  حكمهم  نتيجة  قدميا 
و لكن ما زالوا موجودين في جبل األكراد في قرية) 

سيويان ( 
عشيرة شيخان

وتعتبر  املنطقة،  في  الكردية  العشائر  أكبر     من 
 )8( ولهم  بحتة،  شيخانية  منطقة  راجو  ناحية 
من  بدءاً   ، شرقاً  )آمكا(  لعشيرة  متاخمة  قرى 
 )8( ، مع  )شيخ بال( جنوباً  إلى  )جال( شماالً  قرية 
)بربند  من  بدءاً  )خاستيان(  لعشيرة  مجاورة  قرى 
الغرب،  في  )آلكانا(  إلى  الشرق،  في  وبعدنلي( 
)75( قرية على اخلط  ومجموع قرى هذه العشيرة 
داخل  قراهم  من  أربع  مازالت  تركيا  مع  احلدودي 
خراب   – تلبير   – كوميته   – )عنجارا  هي  تركيا 

جاموس( .

        عشيرة رشوان
وقونية  )كلس  بني  الرّحل،  األكراد  من  أصلها   
 : قرى  بني  موزعني  ومازالوا   ،  ) حلب  ومحافظة 
 ( عائالتها  أبرز  ومن   ، ليلون  وجبل   ، جومه  سهل 
آل هنانو ( عائلة الزعيم الوطني املعروف ) إبراهيم 

هنانو ( .
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تحولت العالقة والبنية 
االجتماعية في جبل األكراد من 
العشائرية إلى االقطاعية. حتى 
بداية ستينات القرن العشرين, 
حيث بدأ الزعماء االقطاعيون 
يفقدون سلطتهم و نفوذهم 
تدريجيا بعد تفكك و تفتت 

االقطاعات

عشيرة آْمكا

        من أقدم العشائر الكبيرة املوجودة في جبل 
خصائصها  على  حفاظاً  وأكثرهم   ،  )Hawar(
وكان   ، ورجولتهم  بكرمهم  ومعروفون   ، الذاتية 
استقرارهم في نحو ) 26 (قرية موزعة في أطراف 
في  كبيرة  بنسبة  يقطنون  وآخرون   ، هاوار  جبل 
) 10 ( قرى خارج جبل هاوار .   ورجالها من  نحو 
أوائل الذين شكلوا فرقاً مسلحة ضد الفرنسيني ، 
ومن أبرز عائالت هذه العشيرة ) ايحوكا – ديكو  – 

آل إمير ، آل روطو ، آل إيبو  ( .

عشيرة شكاك

سو(  )قره  نهر  مجرى  القدمي:  أصلها          
إيران والعراق  أحد روافد نهر الفرات، ولها فروع في 
وتركيا وسورية ، تزدهر مناطقهم باألشجار املثمرة 
وآل  )رشوان،  عشيرة  وجتاورهم   ، والكروم  والزيتون 

حج أومر (.
  ويستقر أفراد هذه العشيرة في )37( قرية عامرة 
شران  ناحية  من  املمتدة  أراضيها  خصوبة  بسبب 
جيدة  عالقتها  تكن  بعيدة  ملسافات  حولها  وما 
)رشوان(  أما عالقتهم مع عشيرة  العثمانيني،  مع 
هذه  زعامة  أما  املصاهرة  لصالت  جيدة،  فكانت 
التاسع  القرن  بداية  منذ  فاستمرت  العشيرة، 

عشر، وما تزال محصورة لعائلة )جلوسي( .

عشيرة روباري

شاه  )محمد  العثمانية  السلطة          عينت 
)علي بك  ، بعد مقتل  روباري( حاكماً إلمارة كلس 
الكردية  املندية  األسرة  أمراء  أحد  جانبوالت(  بن 
العهد  منذ  كلس  إمارة  على  حكمهم  دام  الذين 

األيوبي .
)محمد شاه( من حاكمية  الرغم من عزل    على 
سهل  في  استمر  وأتباعه  أوالده  نفوذ  فإن   ، كلس 
جومه ، وفي منطقة الروباريني احلالية وحتى كلس 
إلى  لهم.  مركزاً  باسوطة(  )قلعة  من  متخذين   ،
أن استقروا في مكان إقامتهم احلالية ) جبل ليلون 
زريقات   - ابني   – باصلحايا   – جلبل   ( قرى  في   )
 ) مشمش  – دير  – أُقيبه  – كشتعار  – خريبكه 
على اجلبل ، إضافة إلى قرى ) كفر بطرة وجومكه 

وكرسانة ( في سهل جومه .

عشيرة كوجر

ل ، وأصحاب اخليام السود من شعر          هم أكراد رُحَّ
العثمانية  األقاليم  يتنقلون مبواشيهم في   ، املاعز 
إلى  أصلهم  ويعود   ، العشرين  القرن  أربعينات  إلى 
القوس  امتداد  على  وينتشرون  ميرَشم(  )كوجرى 
وصوالً  وقرقخان(  واصالحية   )كلس  بني  املنحني 
إلى جبال أومانوس. وتقوم حياتهم على البساطة 
ومذهبهم األساسي )علوي( إلى أنهم أصبحوا من 

أهل السنة مع مرور الزمن .
   ظهر منهم رجال ذوو نفوذ في املنطقة، شكلوا 
نتيجة  أعدائهم،  ضد  قوية  عصابات  )جته( 
حياتهم البدوية إلى أن أقرتهم الظروف الستيطان 
قرى مأهولة، خاصة بعد تقسيم احلدود بني سورية 
بني  داخل سورية  )23( قرية  لهم  . وصارت  وتركيا 

ديرصوان إلى شيخ احلديد واحلمام وقرزيحل .

المراجع
ويكبيديا

موسوعة المعرفة

تاريخ كرد وكردستان الجزء االول

موقع وزارة الزراعة السورية

وثائق من االرشيف الفرنسي ترجمة الدكتور خالد عيسى

-موقع كردستانا بنختي
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عفرين والثورات السورية، مآثر من الحرية 

والنضال

خالص مسّور

واليوم نرى نفس 
المشاهد تتكر في 

منطقة عفرين 
الصمود تحديدًا، 

حيث هجوم المحتل 
التركي على عفرين 
اآلن هي أشد وطأة 

وظلما وعدوانية، لكن 
هيهات

حملة جغرافية

من  الغربية  الشمالية  الزاوية  في  عفرين  تقُع 
سوريا، واسمها؛ )Aferîn ( بالكردية تعني اخللق 
سفوح  في  تقع  وهي  اخلصبة،  األرض  وبالسريانية 
جبل  أي  كرداغ  كرمينج( وبالتركية  )جيايى  جبل  
الكرد، طول اجلبال 100كم وعرضها من 25 – 45كم 
ومتوسط ارتفاعها من 700 – 1269م وأعالها )كريه 
مزن(. ومتر في أراضيها أنهار عفرين،  واألسود، وتتبع 
محافظة حلب، وتبعد عنها باجتاه الشمال الغربي 
مبسافة 63كم، مساحتها )2050( كم2وهي مركز 
املركز  هي  و)7( نواحي  366 قرية  تتبعها  منطقة 
 – راجو   – بلبل   – جنديرس   – شيران   – عفرين 

معبطلي – شيخ احلديد.
نسمة،   )490000( يبلغ  املدينة  سكان  عدد  كان 
 )1( السورية  الثورة  بعد  سكانها  عدد  بلغ  ولكن 
املناطق  من  إليها  الهجرة  بسبب  نسمة  مليون 
وهم  )241(ن/كم2  العامة  والكثافة  اجملاورة، 
عفرين  وتعتبر  الشمالية.  الكرماجنية  يتكلمون 
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منطقة  في  المقاومة  حركة  وبصدد 
تكن  لم  انها  القول،  من  بد  ال  الجبل 
حركة منعزلة عن نضال الشعب السوري 
ضد المستعمرين، بل كانت رافدا كبيرا 
للحركة  الوطنية العامة في البالد ضد 

المستعمرين

إلى  والعراق  بني سوريا  الهامة  املرور  مناطق  إحدى 
أرض  أنها  إلى  باإلضافة  وأوربا،  املتوسط  ساحل 
خصبة غنية باملياه، وفيها ما يقارب من)14( مليون 
شجرة زيتون، كما وتستخرج معاصرها أفخر أنواع 

الزيوت املسمى بالزيت الكردي. 
ومعظم سكان عفرين أي )97% ( من الكرد والباقي 
وشركس،  وأرمن،  عرب،  من  األخرى  املكونات  من 
واإليزيدية،  اإلسالمية،  والديانات  وسريان،  وتركمان، 

واملسيحية. 
لم ينعم جيُش االحتالل الفرنسي بالهدوء منذ أن 
الرصاصة  فكانت  سوريا،  أرض  جنوده  أقدام  وطأت 
األولى ضد املستعمر تطلق من عفرين، التي تصدى 
سوريون  أنهم  وأثبتوا  لالحتالل  الصناديد  رجالها 
بجدارة واستحقاق، تاركني بصماتهم على ساحات 
النضال ضد االستعمار الفرنسي، فكانت املقاومات 
البطولية على أشدها بني عامي 1918 – 1919م، 
حيث بدأت ثورة جبل كرمينج حينما اجتمع وجهاء 
محو  منهم  باملقاومة،  البدء  حول  للتدارس  اجلبل 
إيبو شاشو، أحمد روطو، سيدو آغا آلديكو، حسني 
آغا  ابراهيم  زادة،  اسماعيل  شيخ  حنان  كوتو،  آغا 

سفونة، عبدي خوجة...الخ.
الشعب،  وتنظيم  بتحريض  قاموا  الثوار  هؤالء 
الفرنسي  اجليش  ضد  متتابعة  هجمات  شنوا  ثم 
)Gelyê tîran(  وادي  احملتل ومتكنوا في معركة 
النشاب، من قتل جنديني فرنسيني بينما لم يقتل 

أحد من الثوار.

ثورة حمو إيبو شاشو 1920م 
إيبو  )محو  الكردي  الثائر  تصدى  العام  هذا  في 

انطلق  الذي  الفرنسي  الدرك  من  لقوة  شاشو( 
من بلدة حارم، ومتكن من قتل عدد منهم بينما الذ 
فرنسا  أرسلت  وحينما  حارم،  إلى  بالفرار  الباقون 
ورفاقه  شاشو  بهم  أوقع  دركياً  قوامها)40(  قوة 
وفرّ  القتلى  من  عدداً  الفرنسيني  وكبدوا  األربعني 
لكن  قتالهم،  جثث  وراءهم  تركوا  أن  بعد  الباقون 
قرية  قرب  مغارة  باب  في  شاشو  قتل  أن  لبث  ما 
)تتران( بتواطؤ من شقيق زوجته مع بعض آغوات 
منطقة العمق في لواء اإلسكندرون، وسلموا جثته 

للفرنسيني.
الذي  حاجي(  بيق  )تك  الكردي  الثائر  ظهر  بعده 
الذين استطاعوا  الكرد  الثوار  التف حوله عدد من 

إثارة الكثير من القالقل ضد الفرنسيني.

ثورة قرية محام 22 كانون الثاني 1920م

مجموعة  هاجمت   1920 عام  من  اليوم  هذا  في 
فرنسياً،  مخفراً  الكرد  الثوار  من)300( من  مؤلفة 
ومتكنوا بعد 36 ساعة من معركة حامية الوطيس 
ومقاومة شديدة من اجليش الفرنسي االستالء على 
)دولونالي(، وحني وصلت  املالزم  اخملفر ومقتل قائده 
أخبار اخملفر إلى احلامية الفرنسية املتمركزة في لواء 
كتيبة  قوامها  قوة  الفرنسيون  أرسل  اسكندرون، 
فيلق  من  وكتيبة  عشر  السابع  الرماة  فيلق  من 
الرشاشة  املدافع  من  وسريتني  والعشرين،  السابع 
بقيادة الضابط )دورهيل(، ولكن وقبل وصول القوة 
احلصينة  مواقعهم  إلى  انسحبوا  قد  الثوار  كان 
في شمال شرق قرية احلمام. وفي كانون األول عام 
1920 قام )600(  ثائر بينهم مقاتلي )محو شاشو( 
بالهجوم على القوة الفرنسية املتمركزة في قرية 
في  الكرد  الثوار  خسر  لكن  بالرشاشات،  احلمام 

هذه املعركة )50( شهيدا و)17( أسيراً.
وفي هذه األثناء كان هناك تنسيق بني ثوار عفرين 
طريق  عن  الزاوية،  جبل  في  هنانو  إبراهيم  والثائر 
داره  الفرنسيون  أحرق  الذي  سفونة  إبراهيم  الثائر 
الكائنة في قرية)Dargirê(، وحينما عقد إبراهيم 
 )Maratê( هنانو اجتماعا للثوار في قرية معراتة

عام 1920 حضره عدد من قادة ثوار جبل الكرد. 
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معركة وادي آشلى )Gelyê Aşlê( 1921م 

اجلسر  بتعطيل  1921م  عام  الكرد  جبل  ثوار  قام 
ميدان  شمال  القطار  فوقه  مير  كان  الذي  اخلشبي 
وحني  عتونو،  محمد  اجملموعة  قائد  وكان  اكبس، 
الفرنسية  القوات  مع  اشتبكوا  القطار  وصول 
كلي  وادي  وعند  جنديا،  عشرين  منهم  وقتلوا 
وصل  حينما  أيضاً    )Gelyê Aşlê(آشلى
فيه.  الفرنسيني  من  عدد  قتل  من  متكنوا  القطار 
الثائر  اشتبك    1922 عام  من  االول  تشرين  وفي 
الفرنسية  القوات  مع  ديكو(  آغا  )سيدو  الكردي 
وادي  من  الشمالي  اجلانب  في  )قاسم(  قريته  في 
النشاب)Gelyê Tîran( حيث استشهد هناك 

نعمان مجيد من بلدة راجو.
مما أدى إلى قصف الطائرات لقرية قاسم، وطالبت 
القوات الفرنسية بتسليم سيدو آغا ديكو، وأحمد 
الوجيه  من  بتدخل  املشكلة  حلت  ولكن  روطو، 

الكردي كور رشيد. 

معركة جبل )بارسا خاتون( 1939م

حتّصن أنصار )محو ايبو شاشو( في قلعة جان بوالت 
 Ciyayê Parsexatûnê( في جبل بارسا خاتون
عام 1939م، في القسم الشرقي من جبل األكراد، 
وفي منتصف ليلة 23 من  كانون الثاني عام 1939م 
داهم شاشو ورجاله منزل املستشار الفرنسي في 
ونظراً  الفجر،  حتى  املعركة  واستمرت  اعزاز  بلدة 
إلصرار رجال شاشو فقد اضطرت القوات الفرنسية 
لالستنجاد باحلامية الفرنسية في حلب التي كانت 
في  شاركت  كما  ليون(،  الكولونيل)دوشي  بقيادة 
قطمة،  محطة  في  املتمركزة  القوات  الهجوم 
باإلضافة الى الطائرات الفرنسية حيث متكن الثوار 
احملطة،  قرب  فرنسية  طائرة  إسقاط  من  حينها 
لكن أفلحت القوات الفرنسية في اعتقال عدد من 
الثوار وجرح آخرين، كما قصفت الطائرات وبشكل 
تدمير  ومت  وراجو،  بلبل،  ناحيتي   قرى  عشوائي 
 ،)Şingilê(الكثير من القرى االخرى مثل، شنكل
حيث   ،)Naza(ونازا  ،)Şêxorzê( وشيخورزى 

استشهدت امرأة جراء القصف الشديد، كما هي 
اآلن مع احملتل التركي متاماً، وكأن التاريخ هنا يعيد 
 1938 املريدن  حركة  ظهرت  قد  وكانت  نفسه. 
الفرنسي  االستعمار  ضد  ناضلت  التي  – 1939م، 

وأحلقت بها خسائر فادحة.
من  الكثير  هناك  كان  السياسية  الناحية  ومن 
األكراد ممن شاركوا في احلياة السياسية في سوريا، 
ومنهم من أصبحوا ممثلني عن الشعب في البرملان 
قضاء  عن  نائباً  عوني  حسني  أمثال  من  السوري، 
قضاء  عن  زادة  جلوسي  يازي  ومنان  األكراد،  جبل 
أعزاز، وآخرين من أمثال محمد احلاج محمد الشيخ 

إسماعيل، و فائق منان آغا وغيرهم. 
هذا جزء من نضاالت رجاالت عفرين األشاوس كانت 
أجل  من  وليس  كله،  السوري  الشعب  أجل  من 
عفرين فقط. يقول السياسي رشيد حمو وهو من 

عفرين في كتابه )املسألة الكردية( – ص- 15:
بد  ال  اجلبل  منطقة  في  املقاومة  حركة  وبصدد 
نضال  منعزلة عن  تكن حركة  لم  إنها  القول،  من 
رافداً  بل كانت  املستعمرين،  السوري ضد  الشعب 
ضد  البالد  في  العامة  الوطنية  للحركة   كبيرا 

املستعمرين.

واليوم نرى نفس املشاهد تتكر في منطقة عفرين 
على  التركي  احملتل  هجوم  حيث  حتديداً،  الصمود 
لكن  وعدوانية،  وظلماً  وطأة  أشد  هي  اآلن  عفرين 
هيهات، فأحفاد أولئك األبطال الكرد امليامني الذين 
قاوموا االحتالل الفرنسي في السابق، يقاومون اآلن 
االحتالل األردوغاني الغاشم املتستر بلبوس اإلسالم 
والتي تدل خطاباته وتصريحاته العدوانية على أنه 
مكان  كل  في  الكردي  الشعب  إبادة  على  عازم 
لكن  كردستان،  في  جندرمته  إليه  تصل  أن  ميكن 
والبد أّن هذا العدوان األردوغاني اآلثم لن يحقق ما 
يصبو إليه بفضل مقاومة العصر، مقاومة عفرين 

البطولة والفداء.
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 االتفاقات الدولية
َ

 ثمن
ُ

عفرين تدفع

     فادي عاكوم 

في  مراقبون  ويؤكد 
التحرك  أن  المنطقة 
ال��ع��س��ك��ري ال��ت��رك��ي 
التحركات  مع  يتالقى 
من  المدعومة  السورية 
روسيا وإيران، حيث دخلت 
الفرق العسكرية التركية 
من  ع��دي��دة  نقاط  إل��ى 
إدلب  محافظتي  ريفي 

وحلب

السوري  الشمال  منطقَة  أّن  الواضح  من  بات 
املراحل  وضع  على  مقبلة  عام  بشكل  سوريا  بل 
النهائية لسيناريو بدء إنهاء امللف من خالل اقتسام 
وضعتها  أسس  على  بناًء  األمور  وتهدئة  الكعكة 
اتفاقات علنية وأخرى سرية، وبات أيًضا من الواضح 
اجلانب  مع  عالقاته  يقطع  لم  التركي  النظام  أن 
خالل  من  أو  مباشر  بشكل  ذلك  كان  إن  السوري، 
وساطة كل من روسيا وإيران، ويبدو واضًحا أيًضا أن 
تركيا القلقة دائًما من القوى الكردية في الشمال 
في  ودورها  قوتها  تعاظم  بعد  خصوًصا  السوري 
به  رأس حربة معترف  إلى  اإلرهاب وحتولها  محاربة 
دولًيا، التقت مع التوجهات السورية احلكومية في 
الزيتون  غصن  عملية  إطالق  فتم  اخلصوص،  هذا 
ادعاءات  حسب  »اإلرهابيني«  مواجهة  حجة  حتت 
اخلطة  وانكشفت  تركيا،  حدود  وتأمني  أردوغان 
اجلانب  ورغبة  قبول  تسريب  مع  والكمال  بالتمام 
وإرسال  الكردية  املناطق  بدعم  احلكومي  السوري 
عفرين،  في  األهالي  صمود  شعبية« لدعم  »قوى 
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ينبع االصرار التركي 
بالتدخل في سوريا

 من اصرار تركيا على قطع 
الطريق أمام الدول العربية 
خصوًصا مصر والمملكة 

العربية السعودية
 وإمكانية وجود أي دور 

لهما في
 المستقبل السياسي

دخول  مقولة  لتخفيف حدة  عبارة سياسية  وهي 
من  حدودها  تركيا  أمنت  وبالتالي  السوري،  اجليش 
دمشق  وأعادت  دمشق،  مع  جارية  اتفاقات  خالل 

تواجدها وهيبتها على احلدود الدولية.
حتريض  حملة  األردوغانية  العملية  سبق  وقد 
اشتركت  احلملة  وهذه  بغيضة،  وقومية  طائفية 
ومعها  والقطرية  التركية  اإلعالمية  اآللة  فيها 
السوريني  النشطاء  من  كبيرة  مجموعة  لألسف 
العرب  بني  شًقا  فأفرزت  وقطر،  لتركيا  التابعني 
الذين  الكفار  من  بأنهم  الكرد  وصورت  والكورد، 
شمال  في  العربي  الوجود  من  التخلص  يريدون 
سوريا والتخلص من املسلمني حتديًدا، وذلك ضمن 
خطة ممنهجة يتبعها أردوغان لتصوير نفسه حامي 
في  وقع  وقد  والعالم،  وسوريا  تركيا  في  املسلمني 
الفخ السوريون قبل األتراك وظهرت النتيجة على 
األرض بتجاوزات ما يسمى باجليش احلر ضد املدنيني 
أدنى  دون  مقبل  فهو  التركي  الداخل  أما  والعزل، 
االنتخابات  موعد  اقتراب  مع  كبير  توتر  على  شك 
أردوغان  يلجأ  أن  الطبيعي  املقبل، ومن  العام  خالل 
العزلة  األنظار عن  لتحويل  املتاحة  لكل األساليب 
الظاهرية  التحالفات  رغم  تركيا  تطوق  باتت  التي 
مع بعض الدول، مع اإلشارة إلى أن النفوذ اإليراني 

بدأ يظهر في السياسة التركية وهو أمر سيكون 
السيف املسلط على أردوغان خالل الفترة املقبلة، 
ولن يكون ملغامرته في سوريا أي تأثير عندها بسبب 

فقدانه جلميع أوراقه السياسية والتحريضية . 
ويؤكد مراقبون في املنطقة أن التحرك العسكري 
املدعومة  السورية  التحركات  مع  يتالقى  التركي 
العسكرية  الفرق  دخلت  حيث  وإيران،  روسيا  من 
التركية إلى نقاط عديدة من ريفي محافظتي إدلب 
مناطق  حلماية  مراقبة  نقاط  ستارة  حتت  وحلب، 
مريب  بهدوء  الدخول  هذا  وجرى  التصعيد،  خفض 
بعيًدا عن البروباغندا اإلعالمية وفي مناطق كانت 
في السابق عصية على األتراك، وبات واضًحا أيًضا 
أن هيئة حترير الشام )جبهة النصرة سابًقا( طرف 
قامت  حيث  اجلديدة،  املعادلة  هذه  في  أساسي 
الهيئة بتنظيف ريفي إدلب وحماة من التنظيمات 
املسلحة اخلارجة عن االتفاقات اجلديدة، وانسحبت 
السوري  اجليش  ليدخلها  املناطق  من  الكثير  من 
واألتراك، فأمنت لنفسها وجودًا مرحلًيا قد يستمر 
خالل املرحلة املقبلة إذا لم تظهر مفاجآت جديدة 
املرحلة  خالل  بالبقاء  اإلرهابيني  بأحالم  تطيح 
وأن بعض  السياسية في سوريا، خصوًصا  املقبلة 
التنظيمات ال تزال متواجدة في إدلب وحلب كحركة 

نور الدين الزنكي وحركة أحرار الشام.
وينبع اإلصرار التركي بالتدخل في سوريا من إصرار 
تركيا على قطع الطريق أمام الدول العربية خصوًصا 
وجود  وإمكانية  السعودية  العربية  واململكة  مصر 
خصوًصا  السياسي،  املستقبل  في  لهما  دور  أي 
النار  وقف  بإرساء  املصرية  الدبلوماسية  جناح  بعد 
والبلدات  القرى  من  العديد  وضم  دمشق  بريف 
تركيا  أدخلت  وهنا  التصعيد،  خفض  مناطق  إلى 
مصر  مع  باملواجهة  جديدة  مغامرة  في  نفسها 
باعتراضها سفن لشركات دولية كانت تبحث عن 
واحتمال  اخلطوة  هذه  رغم مخاطر  املياه  في  الغاز 
فاألسباب  جًدا،  قاسي  مصري  فعل  رد  صدور 
للسفن  التركية  البحرية  اعتراض  وراء  الكامنة 
كثيرة،  املصري  الغاز  عن  للتنقيب  املتوجهة 
سياسي  ملف  من  بأكثر  ومرتبطة  ومتشعبة 
وعسكري واقتصادي، رغم كون اتساع رقعة التوتر 
ضعيفة جًدا، فهذا التحرك يأتي لصرف النظر عن 
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من أسباب الجنون 
البحري التركي محاولة 
تشتيت جهود الجيش 
المصري عن المعركة 

األساسية التي يخوضها 
في سيناء،

 فالجميع يعلم أن 
المجموعات اإلرهابية في 
هذه المنطقة تتلقى الدعم 

المالي واللوجستي 
من قطر وتركيا

في  التركية  العسكرية  اآللة  بها  تقوم  التي  اجملازر 
سوريا وحتديًدا في منطقة عفرين، بعد ثبوت توجيه 
الصواريخ والغارات باجتاه املدنيني العزل في املنطقة 
مع  وذلك  املسلحني،  غير  املزارعني  من  وغالبيتهم 
استمرار احلملة التركية التي بدأت منذ شهور، كما 
إلى  األتراك  أنظار  تبعد  أن  العملية  هذه  شأن  من 
في  التركي  اجليش  يتكبدها  التي  الكبيرة  اخلسائر 
الضربات  بسبب  والضباط  واجلنود  والعتاد  السالح 
املتتالية التي يتعرض لها، بعد أن وقع في مصيدة 
األمور  وصلت  حتى  عفرين،  منطقة  عن  املدافعني 
إلى اسقاط طائرتني مروحتني وطائرة مسلحة دون 
وهذه  اجلند،  وناقالت  الدبابات  من  والعديد  طيار، 
اخلسائر من شأنها أن تثير الشارع التركي إلى درجة 
األراضي  خارج  وحتصل  كبيرة  اخلسائر  كون  كبيرة 
أردوغان  أطلقها  التي  احلجج  وضعف  التركية، 

بابعاد اإلرهابيني وما شابه من حجج واهية.
كما أن التحرك البحري التركي له أبعاد اقتصادية 
إلى  التدريجي  بالتحول  بدأت  فمصر  استراتيجية، 
نادي  في  يدخلها  ما  وهذا  الغاز،  ملادة  دولة مصدرة 
االقتصادية  القرارات  على  واملؤثرة  الكبيرة  الدول 
كون  تركيا،  تريده  ال  ما  وهو  عاملًيا،  والسياسية 
خروج املارد املصري من القمقم من شأنه أن يعزل 
حتاول  عديدة  ملفات  منه  ويسحب  التركي  القزم 
قرار  ومنها  عليها،  احلفاظ  الوسائل  بشتى  تركيا 
واالنتشار  والتوسع  املنطقة  في  والسلم  احلرب 
وليبيا،  والسودان  سوريا  في  الثغرات  بعض  في 
األخرى،  واألفريقية  أوسطية  الشرق  الدول  وبعض 
وبالتالي فإن أي مشاكل حتدث للسفن التي تتولى 
لها  التابعة  الشركات  يدفع  قد  والبحث  التنقيب 
باالنسحاب من العملية مما يفقد مصر هذه امليزة، 
البترولية  للشركات  صريح  تهديد  هو  األمر  أن  أي 
أن  إذ  أردوغان،  قبل  من  خاطئ  رهان  وهذا  العاملية، 
الربح واخلسارة، وكثيرة هي  األمر يخضع حلسابات 
أيًضا  هي  ستجني  والتي  امللف  في  املعنية  الدول 
وتقدمي  والتنقيب  البحث  مقابل  األرباح  من  الكثير 
وبالنتيجة  املصري،  للجانب  اللوجستية  املساعدة 
ستأتي  التركي  السافر  التدخل  هذا  مقاومة  فإن 
التي  الدول  قبل  من  بل  مصر  قبل  من  فقط  ليس 

تتبع لها الشركات النفطية العاملية.

التركي محاولة  البحري  أن من أسباب اجلنون  كما 
املعركة  عن  املصري  اجليش  جهود  تشتيت 
األساسية التي يخوضها في سيناء، فاجلميع يعلم 
تتلقى  املنطقة  هذه  في  اإلرهابية  اجملموعات  أن 
وأطراف  وتركيا  واللوجستي من قطر  املالي  الدعم 
أخرى، واإلجهاز عليها يفقد تركيا ورقة تتالعب بها 
بل في سوريا  من وقت آلخر، ليس فقط في مصر 
وبشكل أساسي بعد ثبوت حركة تنقل اإلرهابيني 
بني سيناء وسوريا، وبالتالي فإن محاولة التشتيت 
هذه هي محاولة تركية للحفاظ على الورقة التي 
اجليش  جهوزية  وأن  خصوًصا  خاسرة،  أصبحت 
)البرية والبحرية واجلوية(  املصري بكامل أسلحته 
ما  وهذا  جبهة  من  أكثر  خوض  له  وتتيح  تسمح 

يحصل فعلًيا على األرض.
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عفرين ....حكاية أرض وشعب

عبد الباري أحمه

أول  قدم  وطئ  أن  منذ 
جندي فرنسي عفرين، كان 
الثورة  في  هام  دور  للكرد 
والثورة  الكبرى  العربية 
السورية، وقد ارتبطت هذه 
إبراهيم  بثورة  المقاومة 
عام  نهاية  ففي  هنانو. 
من  فرنسا  تسلمت   1919
ومنها  حلب،  والية  اإلنكليز 
األكراد  جبل  مناطق  دخلوا 
أعلنوا  وكلس،,والكرد 
حين  والمقاومة،  الرفض 
ايبو  )محو  حول  اجتمعوا 
أول  أطلق  الذي  شاشو( 
االحتالل،  وجه  في  رصاصة 
الثوار  صفوف  إلى  وانضم 
من  معروفة  وجوه  مع 

المنطقة.

مثل  مثلها  التاريخ،  عمق  من  تبدأ  عفرين  حكاية 
أما  تركيا،  وجنوب  سوريا  شمال  مناطق  باقي 
منها،  احتماالت  عدة  إلى  فتعود  التسمية  سبب 
والكلمة  باألكراد،  كلياً  مأهولة  كراداغ  منطقة  أن 
القومية  وتعني  كرد  هي  مقطعني  من  مؤلفة 
ونسبة  األكراد،  جبل  أي  جبل  وتعني  وداغ  الكردية 
 Av الكرد فيها تتجاوز 99%، واسم عفرين باألصل
ren )آف رين( وتلفظ بـ )آّب رين(  Ab ren وميكن 

اختصارها بـ )آفرى( Av re وكال االسمني تعني 
)املاء اجلاري( 

احلوري  العهد  إلى  تاريخها  يردون  املؤرخني  بعض 
وامليتاني 3000 قبل امليالد، لكن بشكل أدق يصعب 
تاريخ  حتديد  واملؤرخني  الباحثني  من  الكثير  على 
فيه،  اخلاص  رأيه  ومؤرخ  باحث  ولكل  فيها،  الكرد 
وبكل األحوال تؤكد الدراسات بأن الكرد هم أول من 
التنقيبات أكدت بأن في األلف  سكنوا فيها، لكن 
ممالك  مجموعة  املنطقة  باتت  امليالد  قبل  الثالث 
العمق  في سهل  وآالالخ  وكركميش  أوغاريت  مثل 

وسميت بـ )آموروـ الغرب(
آالالخ  في  البناء  أن شكل  االكتشافات  في  مييز  ما 
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النهرين،  بني  ما  بالد  في  البناء  شكل  متاماً  يشبه 
وكذلك شكل ونوعية الفخار، بخالف البناء والفخار 
املنطقة  سكان  بأن  يؤكد  وهذا  سوريا،  ممالك  في 
جهة  ومن  النهرين،  بني  ما  بالد  منطقة  جذور  من 
وصلت  امليالد  قبل  الثاني  األلف  نهاية  وقبل  أخرى 
وانتشروا  اخلوريني(  ـ  )الهوريني  احلوريني  للمنطقة 
حتى  وغرباً  واجلزيرة  اخلابور  وادي  ملنطقة  هناك  من 
باسم  املنطقة  وعرفت  املتوسط،  األبيض  البحر 

)خورو(.
قبل   600 حتى  اورارتو  ملوك  بعد  فيما  وتبعهم   
امليالد حني قصدتها شعوب ميديا، ثم األخمينيني 
الرومان  وتبعهم  واليونانيني)االسكندر( 
والكرد  املسلمني في 635 ميالدي،  ثم  والبيزنطيني 

هم من سالالت احلوريني وامليديني.
كانت  أنها  فيها  يقول  للبدليسي  رواية  ففي 
عشر  السادس  القرن  في  لكلس  تابعة  إقطاعية 
 )Mand  ميالدي، وكان يحكمها أمير اسمه )ماندـ
حني  العشرين،  القرن  بدايات  حتى  هكذا  وبقيت 
االنتداب  أثناء  وسوريا  تركيا  بني  احلدود  رسمت 

الفرنسي.
إلى جانب هذا التاريخ املتجذر تتمتع عفرين بأرض 
تصل  جبلية  وسلسلة  ووديان  وسهول  خصبة، 
ارتفاعها إلى 1270مترفي قمة جبل )اجلبل الكبيرـ 
Gire Mez in ( ومير فيها نهر عفرين وروافده، هذا 
عفرين  وتشتهر  للزراعة،  مهم  مائي  مصدر  النهر 
والرمان  التفاح  أشجار  جانب  إلى  الزيتون  بأشجار 
حلب  محافظة  تتبع  إدارياً  اآلن  عفرين  والعنب، 
السورية، تبعد عنها 63 كم ويبلغ عدد سكانها 50 
ألف نسمة، وتتبع عفرين 7 نواح هي| شران ـ شيخ 

احلديد ـ جنديرس ـ راجوـ بلبله ـ معبطلي. 

دور الكرد يف مقاومة الفرنسيني
   منذ أن وطئ قدم أول جندي فرنسي عفرين، كان 
والثورة  الكبرى  العربية  الثورة  في  هام  دور  للكرد 
إبراهيم  ارتبطت هذه املقاومة بثورة  السورية، وقد 

هنانو.
ففي نهاية عام 1919 تسلمت فرنسا من اإلنكليز 
األكراد  جبل  مناطق  دخلوا  ومنها  حلب،  والية 
تهنئ  ولم  تستكني  لم  القوات  هذه  لكن  وكلس، 
حني  واملقاومة،  الرفض  أعلنوا  الكرد  ألن  بدخولها 
أول  أطلق  ايبو شاشو( الذي  )محو  اجتمعوا حول 

رصاصة في وجه االحتالل، وانضم إلى صفوف الثوار 
ـ  )عبدو خوجه  املنطقة منهم  وجوه معروفة من 
أحمد  ديكوـ  سيدو  ـ  إسماعيل  شيخ  حنان  حج 

روتو( وغيرهم. 
أغلب هؤالء الثوار من الكرد، الذين أعلنوا املقاومة 
بكل بطولة، وفيما بعد مت تعيني عبد الرحمن جان 
بوالت رئيساً لكلس، وعبد الرحمن هذا من الثائرين 
حكام  وهم  الكردية  املندية  العائلة  من  وهو  أيضاً 

كلس القدماء. 
وعلى  الطرفني،  بني  معارك  جرت  كثيرة  مواقع  في 
املقدمات  هذه  شاشو،  ايبو  محو  استشهد  أثرها 
البطولية ألبناء عفرين أدت إلى ظهور إبراهيم هنانو 
وتسلمه القيادة، هنانو من قبيلة رشوان الذي أعلن 
وتأسيس  وطنية  تشكيل حكومة  عن  البداية  في 
نقطة  أريحا  من  وجعل  سوريا،  شمال  في  جيش 
وحارب  قاتل  والعسكري،  السياسي  لعمله  ارتكاز 
االحتالل في أكثر من 25 معركة، لكن مجيء امللك 
فيصل أنهى مشواره، بعد أن حل جيش هنانو بأمر 
من امللك فيصل غادر هنانو املنطقة إلى فلسطني 
لكن اإلنكليز اعتقلوه وسلموه إلى قوات االنتداب.

وجه  في  املقاومة  عمليات  تتوقف  لم  هذا  رغم 
العشائر  ووجهاء  زعماء  اجتمع  حيث  الفرنسيني، 
الكردية وغيرهم لكل املناطق منها)بيان ـ شيخان 
من  قاموا  كبيرة،  عسكرية  قوة  وشكلوا  أمكا(  ـ 
 ( أهمها  عدة  مواقع  في  االنتداب  مبحاربة  خاللها 
 Hesare Geli Tina( و)حساري  وادي النشاب  
بعض  إقناع  إلى   الفرنسيني  جلأ  الوقت  هذا  ( في 
تابعوا  اآلخرون  بينما  واأللقاب   باملال  املقاومة  قادة 
املدفعية  استخدام  إلى  فرنسا  جلأت  حتى  القتال 
مقاومة  وبعد  عفرين،  في  القرى  بدك  والطيران 
دخل   1923 عام  حتى  أي  سنني   3 من  أكثر  دامت 
الطرفني،  بني  شروط  وفق  عفرين  االحتالل  قوات 
وتشكيل  واجملاهدين  الثوار  كل  عن  العفو  منها 

قضاء باسم جبل األكراد.
بعد أكثر من 15 عام جتددت املقاومة مرة أخرى من 
الشيخ  بقيادة  املسلحة  املريدين(  )حركة  خالل 
إبراهيم خليل سووق أوغلوا التي استمرت حتى عام 
املدفعية  االحتالل  قوات  استخدمت  أن  1939 بعد 
األحداث  هذه  خالل  ومن  األولى  للوهلة  والطيران، 
وقاوم  السالح  حملوا  من  أول  هم  الكرد  بأن  جند 
االحتالل، لكن ال يدرك البعض بأن الكرد في عفرين 
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حملوا  من  أول  هم  الكرد 
االحتالل،  وقاوموا  السالح 
وبيوتهم  قراهم  وتعرضت 
للدمار والخراب وكذلك أرزاقهم 
للحرق  وبساتينهم  وحقولهم 
والدمار كما يفعله اآلن الجيش 

التركي المحتل ومرتزقته

مالحقة  جراء  والهجرة  للقتل  تعرضوا  حولها  وما 
تعرضت  السياق  ذات  في  للكرد،  الفرنسي  اجليش 
أرزاقهم  وكذلك  واخلراب  للدمار  وبيوتهم  قراهم 

وحقولهم وبساتينهم للحرق والدمار.
بوطنية  يشكك  من  أن  وذاك  هذا  كل  من  األهم 
وانتماء الكرد لسوريا، فليقرأ ويتابع ما عملت عليه 
تركيا وقت ذاك من استخدام القوة واملكر واخلديعة 
ومن خالل الدين أن يقنعوا الكرد باالنضمام لتركيا، 
اال أنهم رفضوا كل االمتيازات وأعلنوا عن انتمائهم 

لسوريا.
ولغوي  تاريخي  بُعد  هناك  بأن  يعني  ال  هذا  كل   
من  املنطقتني  فكال  آفا  وروج  عفرين  بني  وثقافي 
وإلى  الكوتيني  وحتى  واحلوريني  امليديني  ساللة 
ما  بكثير  أكثر  يجمعهما  وما  النيوليتي،  العصر 
واحدة  لغة  هي  جتمعهما  التي  فاللغة  يفرقهما، 
اللهجات  من  واحدة  وهي  الكرماجنية(  )اللهجة 
ما  أما  الكرد،  أغلب  بها  يتكلم  التي  الرئيسية 
فيه،  نقاش  فال  للكرد  انتماء  من  به  يشتركان 
ثقافة  هي  الواحد  باملصير  املشترك  واإلحساس 
على  تأكيد  خير  عفرين  في  اآلن  نراه  وما  تتجزأ،  ال 

املصير املشترك.
منطقة  في  الكردية  القرى  جند  الوقت  وبنفس 
واملصير، واملشهد اجملتمعي  الهم  ذات  شهبا حتمل 
التاريخي والثقافي منبعه واحد، وهذا ما يدفع أبناء 
الكرد باملشاركة معاً في حالة السلم واحلرب، وهذا 
بقية  مع  والعيش  للكرد،  املصير  وحدة  على  يؤكد 
الشعوب واملكونات السورية بسوية اجتماعية في 

ظل فيدرالية دميقراطية تشمل كل السوريني. 
هذه اللحمة الوطنية السورية بني كافة املكونات، 
فيه  يعيش  الذي  السوري،  الشمال  في  وخاصة 
املؤسسات  خالل  من  الذاتية  اإلدارة  ظل  في  الكل 
وبكل  ومرتزقتها  بقواتها  تركيا  دفعت  اجملتمعية، 
هذا  تنهي  كي  عفرين  منطقة  باجتياح  وحشية 
اآلمنة  والنواحي  القرى  ودكت  اجملتمعي،  املشهد 
األطفال  أرواح  وحتصد  تقتل  وطيرانها،  مبدفعيتها 
واملؤسسات اخلدمية، حتت  البيوت  وتهدم  والنساء، 
الروسي واالمريكي،  الدولي والصمت  انظار اجملتمع 

وكأنهما يشتركان مع تركيا في جمع الغنائم.
تركيا  تضمرها  التي  الغايات  أحد  على  يخفى  ال   
شمال  في  الدميقراطي  ومشرعهم  الكرد  جتاه 
بشكل  للكرد  التاريخي  العداء  عن  ناهيك  سوريا، 

والويالت  املآسي  ذاكرته  في  يحمل  والتاريخ  عام، 
التركية  واحلكومات  السالطني  سببتها  التي 
دائماً  فهم  اآلن،  وحتى  سنة  ألف  منذ  املتعاقبة 
وفي كل  الكردية  الثورات  إلنهاء كل  سبب مباشر 
وقتلهم وبكل  واعتقالهم  الكرد  األجزاء، ومالحقة 
سياسات  من  جزء  عفرين  في  نراه  وما  وحشية. 
وغايات تركيا التي تعمل وبكل الوسائل الالأخالقية 
)الفيدرالية  الوطني  الكرد  مشروع  إلجهاض 

الدميقراطية(.
الروسي واألمريكي فلم يأت من فراغ،  أما الصمت 
هذه  أولى  ومن  وأجنداته،  مصاحله  منهما  فلكل 
فشرق  بينهما،  النفوذ  مناطق  تقاسم  األجندات 
الفرات هي منطقة نفوذ واشنطن وغربها منطقة 
نفوذ موسكو، وحتى تغرق أنقرة في أوحال عفرين 
تفعيل  على  تعمالن  وقد  الجتياحها،  دفعتاها 
منطقة حظر جوي أوقد يسمحان لتركيا بنفوذ في 
اللعبة  أوراق  في  خلط  هناك  األشكال  بكل  إدلب، 
جهتها  من  موسكو  سوريا،  ملستقبل  السياسية 
تعلم جيداً أن  واشنطن تعمل على إخضاع روسيا 
الروس  املسؤولني  لكن  لها،  تابعة  دولة  وجتعلها 
يؤكدون بأنهم العب أساسي في األجندة الدولية، 
تخدم  سوريا  في  حققتها  التي  واالنتصارات 
كانت  وقد  السوري،  للشعب  السياسية  التسوية 
اتصاالت بوتني وأردوغان الدائمة حول تثبيت مواقع 
خفض  منطقة  إطار  في  إدلب  في  جديدة  مراقبة 

التوتر.
مهما تالعب اجملتمع الدولي باألوراق السياسية في 
سوريا، ومهما أطالوا من عمر هذه األزمة ال بد أن 
يكون الكرد جزء من املشهد السياسي في سوريا، 
ألن العالقات اجملتمعية ووحدة املصير بني الكرد من 
حتطم  سوف  حمكو(  )ديركا  املالكية  إلى  عفرين 
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التي  الغايات  أحد  على  يخفى  ال 
تضمرها تركيا تجاه الكرد ومشروعهم 
العداء  عن  ناهيك  الديمقراطي 
يحمل  والتاريخ  للكرد،  التاريخي 
التي  والويالت  المآسي  ذاكرته  في 
التركية  السالطين والحكومات  سببتها 

المتعاقبة منذ ألف سنة وحتى اآلن
وشاهده  عاشه  ما  الكرد،  من  النيل  تريد  قوة  كل 
العالم في كوباني من مالحم بطولية انتهت إلى 
دهر وهزمية داعش، فها هي عفرين كأختها تسطر 
ولن  ولم  أردوغان،  الغازي  وجه  في  البطوالت  تلك 
تكون عفرين ككوباني إذ لم متتزج دماء الشهداء، 
قريبتان  كونهما  تاريخية  املدينتني  بني  والعالقات 
ما  وهذا  واحدة،  ولغة  بثقافة  وتتميزان  جغرافياً 

يجعلهما يعيشان مصيراً مشتركاً واحداً.
على  الوحشية  هجمتها  في  تركيا  أطماع  من 
لواء  وضم  سلخ  عن  وحشية  تقل  ال  عفرين، 
فرنسي  حاكم  تعيني  مت  أن  فبعد  اسكندرون،  
على   1937 عام  احلاكم  هذا  عمل  اللواء،  على 
وفي عام 1938  لتنفيذ هذا اخملطط  الوضع  تهيئة 
احتاللها  ومت  اللواء  تركية  عسكرية  قوة  اقتحمت 
انطاكية  إلى  فرنسا  انسحبت  ثم  ومن  رسمياً، 
مقابل ضمان وقوف تركيا بجانب احللفاء في احلرب 
العاملية الثانية، وبعد سنتني ضمت تركيا هذا اجلزء 
من سوريا خلارطتها السياسية بشكل رسمي من 
إلى  جلأوا  حني  الطرفي  بني  سياسية  لعبة  خالل 
استفتاء كاذب،و موجبها بات اللواء جزء من تركيا.

على  تعمل  دائماً  العثمانية  الطورانية  السياسة 
تأجيج الصراعات القومية والطائفية كي تستفرد 
بتطبيق أجنداتها، وما نراه اليوم من خالل زرع اخلالف 
بني الكرد والعرب جزء من هذا التأجيج، وهذا النوع 
مئات  منذ  تركيا  عليها  تعمل  كانت  اخلالفات  من 
السنني، لكن وعي اإلنسان السوري وثقافته ومتازج 
الثقافات لدى كل املكونات أخفقت هذه السياسة 
التركية، ألن اللحمة الوطنية كفيلة بفشل هكذا 
وكل  تسد،  فرق  مبدأ  على  تعمل  التي  مخططات 
املكونات باتت مقتنعة بأن العيش املشترك وأخوة 

الشعوب ضمانة لوحدة األرض واملصير.

العاشر  )القرن  املنطقة  في  األتراك  تواجد  منذ 
امليالدي( وهم يعملون على طمس املعالم احلضارية 
لكافة الشعوب، كونها ال متت بصلة ألي حضارة أو 
ثقافة، بل كانوا غزاة يعيشون على السلب والنهب، 
وبعد استقراهم في املنطقة وحتى اآلن دمار اآلثار 
في  عملوه  ما  حصر  ميكن  وال  للشعوب،  احلضارية 
مجلدات، فلو عددنا اآلثار التي غمرتها بحيرة سد 
اتاتورك في مقاطعة شانلي في أورفا 1990 التضح 
جوفها  في  ابتلعت  البحيرة  بأن  والداني  للقاصي 
كل الدالئل واآلثار التي تتعلق بحضارات الكرد وغير 
الكرد في املنطقة، كون هذه املنطقة كانت النواة 
امليالد،  قبل  عام  ألف   12 التومتية  للديانة  األولى 
إبراهيم عام 1800   آثار حقبة سيدنا  إلى  باإلضافة 

قبل امليالد.
عندما  التركية،  كالدولة  سيئ  رسول  داعش  كان 
وحشية،  وبكل  وهدمها  اآلثار  سرقة  على  عمل 
كونهم برابرة في ثقافتهم وسلوكهم مع اإلنسان 
التركي يعمل على طمس  واآلن اجليش  والطبيعة، 
وقد  األثرية،  األماكن  ضرب  خالل  من  اآلثار  هذه 
لناحية)شيراوا(  التابعة  دارا(  )عني  تلة  قصفت 
تشتهر  األثرية  التلة  هذه   ، كم   5 عفرين  جنوب 
الكبيرة(  االقدام  أثار  ـ  منها)األسد  آثار  مبجموعة 
منط  احليتي،  ـ  احلوري  العصر  إلى  وتعود  وغيرهما 
احلوري  العصر  إلى  يعود  التلة  هذه  في  البناء 

وامليتاني.
باتت  التي  والوحشية  البربرية  األعمال  هذه  كل 
شعوب  جتاه  األتراك  سياسات  في  متجذرة  ثقافة 
املنطقة بشكل عام والكرد بشكل خاص، وحربها 
املشوه،  تاريخها  في  عار  وصمة  عفرين  على  اآلن 
قتل  في  متطورة  أسلحة  يستخدمون  ألنهم 

اإلنسان واحليوان والنبات.
ال ميكن جتاهل منطقة الشرق األوسط بأنها منطقة 
احلكومات  لكن  السنني،  آالف  من  ونزاعات  حروب 
التركية املتعاقبة دائما تتميز عن غيرها باستخدام 
أبشع أنواع األسلحة ضد الكرد، فها هم وبدون أي 
رادع يقتلون األطفال والنساء واملسنني مبدفعيتهم 
وطيرانهم احلربي يرمون كل يستطيعون حملة من 
من  أحد  على  يخفى  وال  عفرين،  ألطفال  صواريخ 
املراقبني بأنهم يستخدمون األسلحة احملرمة دولياً، 
البريطانية  اكسبريس  الصنداي  أكدت جريدة  وقد 
النابالم  استخدم  التركي  اجليش  بأن  أيام  قبل 
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واألسلحة احملرمة دولياً ضد املدنيني، ويعد هذا خرقاً 
االندبندنت  جريدة  وصفت  بينما  الدولي،  للقانون 
األتراك باجملرمني وهم يقومون بالتطهير العرقي في 

عفرين. 
تبقى  عفرين،  في  التركية  الوحشية  هذه  أمام 
للمقاومة البطولية ألبنائها منطق آخر في التحدي 
وردع العدوان، وميكن أن يرى العالم كله ما تسطره 
التاريخ  لها  يشهد  لم  بطولية  مالحم  من  املرأة 
فعلت  فكما  آفا،  روج  وباقي  عفرين  في  إال  مثيالً 
داعش،  وهزمية  بسحق  كوباني  في  ورفيقاتها  آرين 
نذكر كل  أن  وال ميكن  اآلن مقاتالت عفرين،  تفعله 
اللواتي حاربن الترك، بل ميكن أن نستذكر )افستا( 
الشهيدة التي أعلنت التحدي لكل اجليش التركي 
مبقاومتها وبطولتها، وتبعتها أيقونة عفرين)بارين( 
أن  قررت  حني  التركي  الرجس  ميسها  أن  أبت  التي 
درساً  ورائها  خلفت  وقد  طاهرة،  للسماء  ترتقي 
فتيات  بأن  للترك  ودرساً  قريب،  النصر  بأن  للكرد 
األرض  يطهرن  قديسات  بل  سبايا،  لسن  الكرد 

بدمائهن. 
التي  الكردية،  املرأة  لدى  النبيلة  القيم  هذه  كل 
خدمة  في  جسدتها  اآللهة  األم  ثقافة  من  ورثتها 
ومنذ سنوات  داعش  لهذا عملت  أرضها وشعبها، 
أبشع  ممارسة  خالل  من  الثقافة  هذه  كسر  على 
الثقافات ضد املرأة الكردية وخاصة أثناء اجتياحهم 
لشنكال، وها هو اجليش التركي ومرتزقته ميارسون 
طمس  والغاية  عفرين،  بحق  القذرة  الثقافة  تلك 

ووأد هذه الثورة،
وكل  وبارين  أفستا  دماء  تذهب  أن  هيهات  لكن 
وبنات  أبناء  ألن  قيمة،  دون  واملقاتلني  الشهداء 
الكرد حملوا بندقية تلك الشهيدة يقاتلون اجليش 
لعفرين  ويرسمون  بطولة  بكل  ومرتزقته  التركي 

أكاليل النصر.
رقماً  الكرد  األزمة في سوريا 2011 بات  بداية  منذ 
أعلن  أن  بعد  وحتديداً  واضحاً،  وعسكرياً  سياسياً 
بإعالن  وتبعها  الذاتية في شمال سوريا،  عن إلدارة 
مؤسسات  وبناء  الدميقراطية،  الفيدرالية  مشروع 
كله  لها  املكونات،  كل  تخص  خدمية  مجتمعية 
املشروع،  لهذا  بالعداء  اإلقليمية  الدول  تتوقف  لم 
ودائماً تسبق تركيا الكل مبحاربة وفشل أي مشرع 
العدة،  لهم  وأعدت  لها  مرتزقة  فصنعت  للكرد، 
في  عاثت  حني  لها،  األولى  الربيبة  داعش  فكان 

وقتالً، إال أنها هزمت بفعل املقاومة  األرض فساداً 
البطولية للكرد، وألن مشرع داعش ال ميت لإلنسانية 
بصلة فقد أنهار، لكن الطورانية الفاشية التركية 
وكل  عفرين،  على  حربها  عن  أعلنت  بل  تهدأ،  لم 
الدميقراطية في شمال  الفيدرالية  غايتها إفشال 
بني  يخسر  أن  ميكن  ال  املشروع  هذا  لكن  سوريا، 
تقهر،  ال  التي  الشعوب  إرادة  ألنها  وضحاها،  ليلة 
فهمها حاولت تركيا أن تأتي بحلول ومشاريع من 
خالل مرتزقتها، ال ميكن أن متثل إرادة الشعوب، فهي 
تريد  ال  العنصرية  الفكرية  وبنيويتها  وبتركيبتها 

االستقرار واحلرية للشعوب.
طموحات  كل  تلبي  التي  الفيدرالية  بعكس 
السوريني باحلفاظ على وحدة األرض والشعوب، هذا 
من جهة، وحتافظ على الهوية التاريخية والثقافية 
لكل مكون ضمن وحدة املصير املشترك، والعيش 
أمامه،  واحدة  بسوية  الكل  يكون  دستور  في ظل 
أخالقية  أسس  على  ايكولوجي  مجتمعاً  وتهيأ 
والوطني  الدميقراطي  املشرع  هذا  وسياسية، 
يشمل كل شمال سوريا من عفرين وحتى )ديركا 

حمكو( املالكية.
ومصالح  وأجندات  قوانني  السياسة  للغة  وتبقى 
لدى الدول العظمى، وخاصة أمريكا، التي مازالت 
تكيل ساستها لدى الكرد مبكيالني، وتتبع أساليب 
غير واضحة املعالم واألهداف ملستقبل الكرد. فهي 
بازدواجية واضحة،  أي أمريكا وكإستراتيجيا دائماً 
لكن الكرد ومن خالل تنظيمهم اجملتمعي وإدارتهم 
الذاتية ومشروعهم الفيدرالي الدميقراطي، تعمل 
املكونات  كل  تنظيم  خالل  من  مجتمعية  برؤية 
أخوة  ظل  في  والعيش  دميقراطية،  مؤسسات  في 
الشعوب ال بد أن تنال من أمريكا اعترافا مبستقبل 
بقية  مع  وتعيش  والدستوري،  السياسي  الكرد 

املكونات في ظل سوريا واحدة أرضاً وشعباً.
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تركيا....لعنة الزيتون 

عبدالرحمن محمد

كانت بدايات نشأة 
السلطنة العثمانية 
وتوسعها قائمة 

على الدم والغزوات 
والحروب، مع كل من 
جاورها والحكم بالنار 

والدم، وتوسعها 
منذ الربع األول من 

القرن الرابع عشر حتى 
استولت على تلك 

المساحات الشاسعة من 
البلقان وآسيا الصغرى 

والبالد العربية

العثمانية  الدولة  حدود  توسيع  بدايات  كانت 
وتسلم   عام1326م.  األول  عثمان  وفاة  بعد 
ومعاركه  احلكم  أورخان  السلطان   ابنه 
على  هجومه  ضمنها  ومن  البيزنطيني  مع 
القسطنطينية واخفاقه في االستيالء عليها، 
النسبي،  االستقرار  من  فترة  سادت  ثم  ومن 
وامتدت سلطنته من مدينة أنقرة إلى البلقان، 
اإلسالمي  الدين  وحماية  نشر  شعار  واتخذ 

متستراً خلف هذا القناع.
أما احملطة التالية فكانت في عهد بايزيد األول 
آسيا«  في  الروم  مدن  آخر  على  سيطر  الذي 
آالشهر«، واخضاعه لبلغاريا عام1393م, مما أدى 
في  واخفاقها  أوروبا  دول  من  العديد  الستنفار 
املغول،  بيد  السلطنة  سقوط  ثم  ومن  ردعه، 
ومن ثم وصول محمد الثاني »الفاحت« للحكم 
القسطنطينية  على  السيطرة  واستعادة 
عاصمة،  واتخاذها  بول«  »إسالم  وتسميتها 
والهرسك  والبوسنة  ألبانيا  من  أجزاء  واحتالل 
بعد  للحكم  الثاني  بايزيد  ووصول  واليونان. 

قضائه على شقيقه املنافس له على احلكم.
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أنكر اتاتورك كل ما 
جاء في اتفاقية سيفر 
ولوزان، فيما يخص 

األقليات كالعرب والكرد 
واألرمن واآلشوريين، 
وحصل على دعم الغرب 
له، لقاء إلغاء صيغة 
الدولة اإلسالمية للحكم

عام  احلكم  سدة  األول  سليم  السلطان  وصل 
1512م. وسيطر على رقعة واسعة من الشرق 
عام  دابق  مرج  معركة  بعد  وبخاصة  األوسط 
1516م. ثم كان سليمان القانوني عام 1520م. 
وازدهرت  السلطنة  عهده  في  توسعت  الذي 
بعده  ومن  وسياسياً،  وعسكرياً  اقتصادياً 
السلطة،  على  والتناحر  التناقضات  استمرت 
وبعد فترة جمود للتوسع بدأت بعض األقاليم 
وكانت  العثمانية  القبضة  من  باالنفالت 
قبل  من  اجلزائر  باحتالل  1830مز  عام  بداياتها 
فرنسا، وأصبح االحتاديون حكام البالد الفعليني، 
في  التركّية  القومية  تكريس  على  فعمدوا 
في  التركّية  الهويّة  تعميم  إلى  وعمدوا  البالد 
البالد اجملاورة. خالل احلرب العاملية األولى، كانت 
الدولة التركية جزًءا من دول احملور التي أصيبت 
بالهزمية واضطرت إلى إخالء جميع أراضيها غير 

التركّية مع »هدنة مودروس« عام 1918م.

سلطنة اجلماجم ومجهورية الدماء:

العثمانية  السلطنة  نشأة  بدايات  كانت 
واحلروب،  والغزوات  الدم  على  قائمة  وتوسعها 
والدم،  بالنار  واحلكم  جاورها  من  كل  مع 
وتوسعها منذ الربع األول من القرن الرابع عشر 

الشاسعة  املساحات  تلك  على  استولت  حتى 
العربية،  والبالد  الصغرى  وآسيا  البلقان  من 
التي  املذابح  و  اجملازر  من  العشرات  وارتكبت 
أن تخفيها، لكنها  التاريخ واستطاعت  غيبها 
من جانب آخر لم تستطع إخفاء حقائق صارخة 
أخرى مع بداية انهيارها، فبنهاية القرن التاسع 
الفترة  وفي  العشرين  القرن  بدايات  و  عشر 
بكر  ديار  مجازر  كانت   1896-1894 عامي  بني 
ضمن  بكر  ديار  »آمد«  والية  في  حدثت  التي 
التي  احلميدية  اجملازر  ضمن  العثمانية  الدولة 
املسيحيني،  من  املنطقة  سكان  استهدفت 
من  بتحريض  بداية  األرمن  استهدفت  التي 
العثمانيني  والدين  الدولة  رجاالت  بعض 
شملت  ثم  الدولة،  بتفكيك  رغبتهم  بحجة 
األولى  العاملية  احلرب  بدء  ومع  املسيحيني،  كل 
وظهور التحالفات الدولية، كانت اجملازر الكبرى 
“مذابح سيفو”،  املنظمة املنضوية حتت اسم 
التي  املناطق  كل  في  و1923،   1914 عامي  بني 
إلى  عابدين  طور  من  املسيحيني  تضم  كانت 
إليها من فروا  التي جلأ  الزور  نصيبني وحتى دير 
ال  ما  وقتل  وطغيانها،  تركيا  ومذابح  ظلم  من 
يقل عن مليون ونصف من املسيحيني من األرمن 
الفرق احلميدية املسيحيني  والسريان، والحقت 
اجلرائم  أبشع  فيها  ارتكبت  التي  الزور  دير  إلى 
من قتل واغتصاب وحرق لألحياء وبقر للبطون، 
وكانت احلرب التركية اليونانية التي لم يسلم 
األسود  البحر  مناطق  في  اليونانيون  فيها 
فقتلت وهجرت وأحرقت مئات اآلالف، وبخاصة 
معاناة  زالت  وما  وكانت  البنط«،  »اليونان  من 
اليونانيني الذين هجروا قسراً من مناطق البنط 

وأيونيا وتراقيا بني عامي 1914 و1923م. 
املسيحيون  اليونانيون  يستطع  ولم 
»األرثوذكس« العودة إلى مناطقهم مع العلم 
حسب  تركيا  إلى  عادوا  األتراك  املسلمني  إن 
بتبادل املكونات.  »معاهدة لوزان« التي قضت 
وفي مقال للكاتب خورشيد دلي يقول: »حيث 
تركيا  في  اليونانيني  من  1.5 مليون  نحو  اقتلع 
من  مسلم  مليون  نصف  من  أقل  مقابل  في 
للمؤرخة  ووفقا  ديارهم«،  من  اقتلعوا  اليونان 
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النقل  لوزان  معاهدة  »أنهت  شيلتون:  دينا 
ذلك  وكان  البالد«.   من  لليونانيني  القسري 
سعت  التي  الكمالية  الشوفينية  فصول  من 
تطلعاته،  حد  على  نقي،  عرقي  وطن  إلقامة 
وكانت اجلمهورية التي أعلنها مصطفى كمال 
أتاتورك نسخة محدثة من السلطنة الدموية، 
على  القضاء  في  ودمويتها  وحشيتها  وجتلت 
بوحشية  الكردية  واالنتفاضات  الثورات  جميع 
بني  مشاورات  من  حدث  مبا  وبداية  متناهية،  
الوزارية  والهيئة  أتاتورك  كمال  مصطفى 
العاملية  احلرب  عقب  تشكلت  التي  الكردية 
منها  كان  مقترحات  من  قدمته  وما  األولى، 
كحل  لكردستان   الذاتي  باالستقالل  مقترح 
دلي  خورشيد  الكاتب  ويورد  الكردية،  للقضية 
وجدت  املقترحات  هذه  أن  يلي: »ومع  ما  أيضاً 
احلكومة  بني  املفاوضات  طاولة  إلى  طريقها 
مت  حيث  احلرب  في  املنتصرة  والدول  التركية 
التي   1920 عام  سيفر  اتفاقية  على  التوقيع 
كيان  بإقامة  أقرت  دولية  اتفاقية  أول  كانت 
62- 63- 64 على  بنودها   في  نصت  إذ  كردي، 
فان  هذا  من  الرغم  على  كردية،  دولة  إقامة 
جنح  أتاتورك  كمال  مصطفى  التركي  الزعيم 
واستطاعت  احلقوق«،  هذه  على  االلتفاف  في 
تركيا التنصل وااللتفاف على االتفاقية وعمدت 
واألخوة  الدين  باسم  الداخل  في  الترويج  إلى 
بصرف  األوربيني  أقنعت  اخلارج  وفي  االسالمية 

النظر عما جاء في االتفاقية.
أنكر اتاتورك كل ما جاء في اتفاقية لوزان، ليس 
يخص  وفيما  بل  وحدهم  الكرد  يخص  فيما 
وحصل  واآلشوريني،  واألرمن  كالعرب  األقليات 
أتاتورك على دعم الغرب له، وكان إلغاء صيغة 
ردّات  أولى  وظهرت  للحكم،  اإلسالمية  الدولة 
بادر  بأن  لالتفاقية  لتنكره  الرافضة  الفعل 
ضد  الثورة  إعالن  إلى  بيران«  سعيد  »الشيخ 
ما  األخير سرعان  عام 1925 ولكن  في  أتاتورك 
فيهم  مبن  قادتها  كبار  وأعدم  بشدة  قمعها 
الكردية  الثورات  وتالحقت  سعيد.  الشيخ 
الشيخ  ثورة  فبعد  تتوقف،  ولم  أتاتورك  ضد 
اجلنرال  بقيادة  آكري«  »ثورة  اندلعت  سعيد 

إحسان نوري باشا الذي كان ضابطاً في اجليش 
العثماني ودامت ثورته من عام 1926 إلى غاية 

عام 1930 م. 
أن  بعد  نصيبها،  من  والتنكيل  القمع  وكان 
اجلبلية  املناطق  في  أتاتورك  جيش  حاصرها 
ثورة  اندلعت  ذلك  بعد  اإلمدادات،  عنها  وقطع 
رضا«  »سيد  وقادها  »ديرسيم«   وانتفاضة  
واستمرت حتى عام 1938 م. لتتجلى وحشية 
الثورة  قمعت  فقد  أخرى  مرة  تركيا  ودموية 
بالتبني  أتاتورك  ابنة  كانت  التي  بالطائرات 
قامت  من  أول  هي  كوكتشني«   »صبيحة 
بقصف ديرسم بالطائرات،  وقصفت بالدبابات 
»70 ألف« شخص من  أدى ملقتل أكثر من  مما 
التاريخ  هذا  بعد  العلويني«  من  جلهم  الكرد 
توقفت الثورات الكردية في تركيا، وأخمدت كل 
الثورات وأصبح كل من في تركيا تركياً حسب 
قبيل  من  الشعارات  وباتت  التركي،  الدستور 
)أنا سعيد ألني تركي(، تعلق على مداخل املدن 
األكراد  على  يطلق  وأصبح  وساحاتها  التركية 
صفة أتراك اجلبال، وبات  القتل واالعتقال والنفي 
أو  الكردية  الهوية  عن  يتحدث  من  كل  مصير 
حلكم  الكردية  املناطق  وخضعت  بها،  يطالب 

الطوارئ. 
ثورة  انطالقة  كانت  حتى  احلال  واستمرت 
املسلحة  وانطالقتها  الكردستانية،  التحرر 
التركية  احلرب  آلة  عملت  أن  1984م. بعد  عام 
مرة أخرى على إحراق اآلالف من القرى الكردية 
وتهجير سكانها وتصفية أبنائها وبثت الفرقة 
والضغينة بني مكونات شعوبها، باإلضافة إلى 
كانت  التي  العسكرية  االنقالبات  من  العديد 
تعود بالعسكر الى سدة احلكم وتطلق يدهم 

في القتل وسفك الدم.

الثورة  عسكرة  من  األول  تركيا....املستفيد 
السورية وتأجيج الصراع الداخلي:

منذ انطالقة حركة التحرر الكردستانية وتركيا 
تناصب كل دولة أو حزب أو جماعة تنظر بعني 
الرضا إلى احلركة؛ الضغينة والعداء، وكانت دوماً 
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مع تعارض المصالح 
الروسية التركية 

على األرض السورية 
لجأ القيصر الروسي 

الجديد إلى المساومات، 
والتنازل لمن يدفع أكثر 

لخزينته الجائعة دومُا

للتدخل  مسوغات  إيجاد  سبيل  في  تستميت 
أراضيها  في  والتدخل  بل  اجلوار  دول  في شؤون 
التحرير  حركة  على  املضايقة  سبيل  في 
الكردستانية والقيام حتى بعمليات عسكرية 
قامت  التي  العديدة  الدنيئة  العمليات  وكانت 
وارتكبت عن طريقها مجازر عدة كما في  بها 
» مجزرة روبوسكي ومجزرة آل كابرش ومجزرة 
باريس« وغيرها. من العمليات التي استهدفت 
الكرد بكل انتماءاتهم ووظائفهم ومناصبهم، 
الكردي  الكردي  االقتتال  في  السبب  وكانت 
ولو  مير  عام 1996م.  ولم  إقليم كردستان  في 
وتهجير  جماعي  قتل  من  خالياً  واحد  شهر 
وصهر، وتوَّجت استهدافها للكرد عام 1999 م. 
أوجالن  عبداهلل  الكردي  والرمز  القائد  باعتقال 
دارت  أخرى  مرة  لكن  دولية،  اعتقال  مؤامرة  إثر 
وباتت  أممياً  قائداً  أوجالن  وبات  الدوائر  عليها 

حركة التحرر الكردستانية حركة حترر عاملية.
األولى  الشرارة  انطالقة  ومنذ  سوريا  في  أما   
للثورة السورية عام 2011م. كانت التصريحات 
التركية،  الشوفينية  أطلقتها  التي  النارية 
لتذكي نار الفتنة بني مكونات سوريا وسرعان 
ثورة  إلى  وحتويلها  عسكرتها  إلى  دعت  ما 
لسياستها  وعادت  داخلي  اقتتال  مسلحة 
أذكت  الذي  الوقت  وفي  تسد«،  »فرق  املتوارثة 
الالجئني  أمام  حدودها  فتحت  االقتتال  فيها 

حتت ذرائع انسانية، ولكنها كشرت عن أنيابها 
ما  إليها  الهجرة  أبواب  بفتح  أوروبا  هددت  بأن 
النازحني  بتطويق  وبدأت  مالياً،   تدعمها  لم 
و  وأدجلتهم  وجتنيدهم  وابتزازهم   وتدريبهم  
ومؤسسات  وحركات  جماعات  إلى  تنسيبهم 
من  املنشقني  وحرضت  بسلطتها،  مرتبطة 
بدأت  ثم  ومن  إليها  ليفروا  النظام  جيش 
بترويضهم وإغرائهم وتدريبهم ليكونوا باالسم 
فقط »اجليش السوري احلر« بينما أصبحوا في 
إلى  وعمدت  الرديف،  التركي  اجليش  احلقيقة 
والثوريني  اخمللصني  واألفراد  الضباط  تصفية 
وتساهم  منهم  تبقى  من  لتجند  احلقيقيني، 
بهم في حتالفها مع داعش أو في ضمهم حتت 
اشارتها،  رهن  تكون  مرتزقة  وجماعات  فصائل 
الثورة  عمر  من  األخيرة  السنة  في  وظهر 
السورية حقيقة ذلك اجليش املوالي لتركيا و أن 
مقولة »اجليش السوري احلر« لم تكن إال اسماً 
فارغا من كل معنى، بل بات رأس احلربة التركية 
املوجهة إلى صدر الكرد السوريني وكل سوريا.

األوراق الرتكية والدولية  وورقة التوت العفرينية

لم تكتف تركيا مبجرد توسيع البون بني املعارضة 
حتاول  أخرى  بيد  كانت  بل  فحسب،  والنظام 
ضرب سوريا ككل حتت ذريعة اخلوف من النفوذ 
الكردي، وحماية حدودها اجلنوبية، وعمدت إلى 
وفي  داخل سوريا  املتطرفة  اجلماعات  دعم كل 
أراضيها وكانت فرصتها السانحة بالتدخل عبر 
عبر  البداية  في  والسراق  املرتزقة  من  جماعات 
أحداث سري كانية ، ومن ثم في دخول مرتزقة 
داعش إلى كوباني والسيطرة على املوصل، وبدا 
واللوجستي  االقتصادي  التركي  الدعم  للعيان 
الذين  واملقاتلني  العتاد  وبصنوف  بل  لداعش 
كانت تركيا صلة الوصل لهم، وكانت تستفيد 
وبيعها،  اآلثار  سرقة  ومن  املسلوب  النفط  من 
بل ووصلت بها األمر إلى شراء املعامل ومعدات 
املشافي وكل ما يخطر على بال من مرتزقتها، 
وكانت تبث سمومها بني شعوب املنطقة في 
محاوالت يائسة لبث الفنت والنعرات الطائفية 
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ضربت تركيا بجميع 
القيم اإلنسانية عرض 
الحائط، وتحت حجج 
واهية حشدت جيوشًا 

جرارة على حدود عفرين 
المدينة الصغيرة، ونفذت 
تهديدها وتحركت لتقوم 

بخطوتها األولى

والقومية.
لتكون  املنطقة  في  ثقلها  كل  تركيا  وضعت 
لها حصة األسد من الكعكة السورية لكنها 
عديدة؛  فرص  من  وأفلست  الكثير  خسرت 
منها إفالسها في توسيع قواعدها العسكرية 
املشاركة  من  بحرمانها  كردستان  إقليم  في 
العراق  في  واملوصل  نينوى  حترير  في  املباشرة 
الوثيقة  عالقاتها  فضح  أيضا  داعش،  من 
إلى  باالنضمام  أملها  ونهاية  لداعش  بدعمها 
روسيا  واستحواذ  املشتركة،  األوربية  السوق 
التي  املناطق  في  النظام  أمور  إدارة  على  وإيران 
يسيطر عليها، وانزعاجها من منو الدور الروسي 
وبخاصة  حسابها،  على  واإليراني  واألمريكي 
الرقة  حترير  في  املشاركة  من  إفالسها  بعد 
التي كانت ستكون نقطة ثقل لها، وألشد ما 
هم  االنتصارات  تلك  بكل  قام  من   أن  أقلقها 
على  وحصولهم  األزليني،  خصومها  الكرد 
التحالف  من  واللوجستي  املعنوي  الدعم 
جهة  من  الناتو  في  حليفها  أمريكا  وبخاصة 
الفيدرالي  النظام  إعالن  مع  وبالتزامن  أخرى، 
شمال  مناطق  الذاتية  اإلدارة  جتربة  جناح  بعد 
السوريني  الالجئني  بأن  وإحساسها  سوريا، 
أن  يجب  املرتزقة  اجملموعات  و  عليها  وباالً  باتوا 
من  البد  فكان  ورعايتها،  إقامتها  فواتير  تسدد 
لعب الورقة األخيرة بالزج بهم في عفرين لكن 
عفرين ال شك ستكون من تسقط ورقة التوت 

التركية.

املغلقة  واخليارات  واألمريكية  الروسية  الورقة 
أمام تركيا

كثير  في  والروسية  التركية  العالقات  تتصادم 
من اجتاه وتتالقى كما مصالح الكثيرين عندما 
الوقت  ذات  في  ولكنها  الكرد،  املسألة  تخص 
في  واألطماع  املصالح  ناحية  في  تتعارض 
الروسية  السورية  فالعالقات  السورية،  املأدبة 
ليست وليدة الساعة فمنذ عام 1925م.  كانت 
العالقات  جمعية  عبر  ثقافية  عالقات  هناك 
الصداقة  وجمعية  السوفييتية،  الثقافية 

1944م.  عام  من  واعتباراً  الروسية،  السورية 
توطدت العالقات أكثر وكانت سوريا كتعويض 
عام  وفي  مصر،  من  السوفييتي  لالنسحاب 
والتقني  املادي  الدعم  مركز  إنشاء  مت  1963م. 
لألسطول الروسي في طرطوس على الساحل 
لإلمداد  قاعدة  إلى  حتولت  ثم  السوري، 
والصيانة عام 1971م. ومنها إلى قاعدة ثابتة 
األوسط  الشرق  في  الروسية  النووية  للسفن 
املشاريع  منذ عام 2008م.، وكانت من أضخم 
ومبيزانية  1966م.  عام  الفرات  سد  مشروع 
وأعقبها  روبل،  120 مليون  إلى  حينئذ  وصلت 
أحجام  وصلت  التي  االتفاقيات  من  العشرات 
الدوالرات،  مليارات  الى  فيها  التجاري  التبادل 
حميميم«  »قاعدة  أنشأت  2015م.  عام  وفي 
من  وحتولت  الالذقية  شرق  جنوب  العسكرية 
قاعدة صغيرة للمروحيات إلى قاعدة عسكرية 

رئيسية.
لسوريا  الرئيسي  املزود  روسيا  تعتبر  أيضا 
بالسالح، وقد بلغت حجم مديونية روسيا على 
سوريا 13.4« مليار دوالر« عام 1992م. وشطبت 
ومتد  لتعود  م.   2005 عام   %75 منها  روسيا 
الصاروخية  والنظم  الطائرات  مبختلف  سوريا 
حتتل  كانت  سوريا  أن  كما  اجلوية،  والدفاعات 
من  األسلحة  استيراد  في  السابعة  املرتبة 
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حجم  بلغ  فقد  وكذلك  الثورة،  قبل  روسيا 
مليون  سوريا«20  في  الروسية  االستثمارات 

دوالر« عام 2009م.
واالتفاقيات  االقتصادية  املبادالت  حجم  من 
العسكرية وسوق السالح وعشرات االتفاقيات 
ووجود  والثقافية،  واالقتصادية  العسكرية 
سوريا  في  الروسي  البحري  لألسطول  قاعدة 
والعديد من القواعد شبه الثابتة في العشرات 
للنفوذ  حد  ولوضع  العسكرية،  املراكز  من 
االيراني والتركي فإن روسيا تستميت في سبيل 
احلفاظ على عالقات ووجود دائم في سوريا، بل 
إن النظام السوري جعل منها املمثل والناطق 
والالعب الرئيسي في القضية السورية، وكانت 
الفيتو  حق  استخدمت  دولة  وأكثر  أول  روسيا 
السورية،  القضية  بخصوص  أممية  قرارات  ضد 
وال شك إن متسك روسيا و رغبتها باإلبقاء على 
»سوريا موحدة« إمنا لرغبتها بوضع يدها على 
ومقدراتها،  خيراتها  بكامل  سوريا  مقدرات 
ولذلك فهي غير مرتاحة من مشروع فيدرالية 
شمال سوريا الذي قد يخرج مناطق الفيدرالية 
يوصل  وقد  وامتيازاتها،  نفوذها  نطاق  من 
عالقاتها  عبر  املتوسط  شواطئ  إلى  بأمريكا 
ميكن  ال  ما  وهذا  اجلديد  الفيدرالي  النظام  مع 
في  أحد  يشاركها  ال  حتى  روسيا  تقبله  أن 

سواحل املتوسط السورية.
على  التركية  الروسية  املصالح  تعارض  ومع 
املصالح  تضارب  مناطق  وألن  السورية،  األرض 
في  الكردية  املناطق  هي  الغالب  في  بينهما 
القيصر  يلجأ  أن  عجب  فال  سوريا،  شمال 
ملن  يتنازل  وأن  املساومات،  إلى  اجلديد  الروسي 
دوماُ، وكما في كل  اجلائعة  أكثر خلزينته  يدفع 
الروسي مع تركيا في بداية  التواطؤ  مره ظهر 

محاولة احتالل األخيرة لعفرين.
بينما املوقف األمريكي املتباين والذي يحوي على 
الكثير من التناقضات، فإن املسألة األساسية 
فيه أن أمريكا لم ولن جتد أصدق وأنسب وأكفأ 
تشكل  التي  قسد  وقوات  الكردية  القوات  من 
إليها  ماسة  بحاجة  وهي  الفقري،  عمودها 
املسلحة  اجلماعات  مكافحة  في  سعيها  في 

باتت تعج بها سوريا  التي  املتطرفة  والفصائل 
عليها  تسيطر  التي  السوري  الشمال  ومناطق 
إن القضاء على داعش لم يتم  تركيا، وبخاصة 
قوات  دعم  على  تصر  وبينما  نهائي،  بشكل 
سوريا الدميقراطية شرق الفرات فإنها لم تقف 
ضد رغبة تركيا امللحة في عدوانها على عفرين؛ 
خلف  جتري  كثيرة  تسوية  صفقات  إن  شك  وال 
الكواليس، ألن الكرد وقوات سوريا الدميقراطية 
من  الكثير  يحمل  املطروح  الفدرالية  ومشروع 
وحتقيق  متينة  عالقات  بإيجاد  ألمريكا  األمل 
في  للكرد  مصالح  حتقيق  قبل  لها؛  مصالح 

املنطقة.
عرض  اإلنسانية  القيم  بجميع  تركيا  ضربت 
جيوشاً  حشدت  واهية  حجج  وحتت  احلائط، 
جرارة على حدود عفرين املدينة الصغيرة، ونفذت 
األولى،  بخطوتها  لتقوم  وحتركت  تهديدها 
لكنها ورغم مرور شهر على عدوانها لم تتقدم 
إال أمتاراً في أراضي عفرين، وما زالت تهديداتها 
أن حتمي حدودها  لم تستطع  لكنها  مستمرة 
كما ادعت؛ ألنها هي التي كانت وما زالت تنتهك 
احلدود بنقل املرتزقة بني مناطق سيطرتها، ولم 
حماية  وحدات  صوت  وال  عفرين  صوت  تُسكْت 
الشعب وال صوت قوات سوريا الدميقراطية، بل 
أبناء  معنويات  من  ورفع  املقاومة  روح  من  زادت 
شعوب  جميع  استهجان  ونالت  سوريا  شمال 
سوريا والعديد من شعوب العالم احملبة للسالم، 
سياسياً  واملنحرفني  فقط  الضالني  بعض  رمبا 
وأخالقيا أيدوا أردوغان وجيشه في احتالل مدينة 
آمنة وشعب مسالم، وما تزال املقاومة تتصاعد 
فإرادة  جبان  هارب  إلى  الغازي  تقلب  ولعلها 

الشعوب تصنع أكثر من املستحيل.

المراجع:
1ـ موسوعة اإلبادة الجماعية والجرائم 

املرتكبة ضد اإلنسانية.
2ـ ويكيبيديا املوسوعة الحرة.

3ـ ـمقالة للكاتب خورشيد دلي 
»القضية الكردية يف تركيا من أتاتورك 

إلى أردوغان«
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»الفوبيا«  تقود  عندما   .. سوريا  وأكراد  تركيا 

السياسة

محسن عوض هللا

تعاني تركيا مما 
يمكن تسميته 
فوبيا األكراد 

خاصة فى ظل 
انتماء قرابة 15 
مليون نسمة 

يمثلون 20 % من 
سكانها للقومية 

الكردية بنسبة 
49% من أكراد 

العالم.

كل  في  تركية  ليرة  حتى  أو  دوالراً  أجني  كنت  "لو 
بطرد  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  فيها  تعهد  مرة 
املسلحني األكراد من عفرين في شمال غرب سوريا، 

ألصبحت اآلن رجالً ثرياً" .
عبارة أطلقها الباحث الروسي املتخصص بالشأن 
بوضوح  بيشيف" جتسد  "دمييتار  والتركي  الروسي 
الكردية بشمال  القوي  التركي من  املوقف  طبيعة 

سوريا .
العام  منذ  سوريا  في  األكراد  نفوذ  تصاعد  فمع 
2012، بعد انسحاب قوات النظام السوري تدريجياً 
شمال  في  الكردية  الغالبية  ذات  املناطق  من 
وشمال شرق سوريا لم تتوقف التهديدات التركية، 
سوريا  قوات  ضد  العثماني  التحريض  ينته  ولم 
الدميقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية التي 
القوة  أنها  رغم  إرهابية  كمنظمة  أنقرة  تصنفها 
االسالمية  الدولة  تنظيم  قتال  في  فعالية  األكثر 

"داعش" .
أحد  أردوغان  نفذ  اجلاري  يناير  من  العشرين  فى 
مبساعدة  التركي  اجليش  وشن  الكثيرة  تعهداته 
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األكراد  من  التركية  الفوبيا 
التركية  الدولة  حدود  تتعدى 
يحظى  أن  أنقرة  ترفض  حيث 
األكراد بأي حقوق أو امتيازات 
وخاصة  المجاورة  بالدول 
حزب  يسيطر  حيث  سوريا  فى 

اإلتحاد الديمقراطي الكردي
فصائل سورية حملة عسكرية على مدينة عفرين 

الكردية شمال سوريا.
وتعاني تركيا مما ميكن تسميته فوبيا األكراد خاصة 
 20 ميثلون  نسمة  مليون   15 قرابة  انتماء  ظل  فى 
49% من  بنسبة  الكردية  للقومية  % من سكانها 

أكراد العالم.

الفوبيا الرتكية من االكراد
الدولة  حدود  تتعدى  األكراد  من  التركية  الفوبيا 
بأي  األكراد  يحظى  أن  أنقرة  ترفض  حيث  التركية 
حقوق أو امتيازات بالدول اجملاورة وخاصة فى سوريا 
حيث يسيطر حزب اإلحتاد الدميقراطي الكردي الذي 
الكردستاني على  العمال  حلزب  فرعاً  تركيا  تعتبره 
من  أنقرة  وتخشى  سوريا  بشمال  واسعة  مناطق 
حدودها  على  ذاتياً  حكماً  السوريني  األكراد  إقامة 
النظام   ،2016 مارس  في  أعلنوا  أن  بعد  خاصة 

الفيدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا.
السورية  الثورة  الكبير فى  التركي  التدخل  وارتبط 
شعارات  أي  عن  فبعيداً  لألكراد،  دوماً  معاد  مبوقف 
السورية  باألزمة  تدخلها  لتبرير  أنقرة  ترفعها 
احملرك  هم  الكرد  أن  إلى  بوضوح  يشير  فالواقع 

الرئيسي للسياسة اخلارجية التركية جتاه سوريا.
عنه  عبر  كردي  وجود  ألي  الرافض  التركي  املوقف 
الزعيم الكردي عبد اهلل أوجالن فى كتابه "القضية 

الكردية وحل األمة الدميقراطية" 
تعتمد  الكردية  التركية  العالقات  أن  أوجالن  ويرى 
مبجرد  وجيزة  فترة  في  الكرد  بفناء  اإلعتقاد  على 
أن  إلى  مشيراً  بشأنهم،  واإلبادة  اإلنكار  أمر  إصدار 
جمعية  أساليب  بأن  تعتقد  تركيا  فى  السلطة 

التي جنحت في تصفية  والترقي ومقارباتها  اإلحتاد 
الكرد،  على  تطبيقها  لدى  تثمر  سوف  األرمن 
وأمتهم  شعبهم  هؤالء  أقنع  بعدما  أنه  إلى  الفتاً 
بسياسة الرياء واإلنكار هذه فإنهم لم يتوانوا أمام 
مرأى العالم أيضاً عن اعتماد الفكر الذي مفاده أنه 

ما من ظاهرة اسمها الكرد!
سياسة "اإلنكار واإلبادة" التي تعتمدها تركيا فى 
أردوغان  مقارباتها لألزمة السورية هي التي دفعت 
وعدم  سوريا  كرد  ملواجهة  السبل  كافة  التخاذ 
رغم  السورية  األزمة  فى  لهم  بأي حقوق  اإلعتراف 
فقد  اإلرهاب،  مواجهة  فى  جناحات  من  قدموه  ما 
وقف أردوغان سداً منيعاً ضد أي مشاركة لهم فى 
السورية سواء فى مباحثات  األزمة  مفاوضات حل 
جنيف واألستانة ومازال متعنتاً ضد حضورهم فى 

مفاوضات سوتشي املزمع عقدها األيام القادمة.
الثورة  سنوات  خالل  الكرد  جتاه  أردوغان  تعنت 
التهديد  مرحلة  من  عدة  مرات  انتقل  السورية 
العسكري  التدخل  ملرحلة  والتحريض  والوعيد 

املباشر وإعالن احلرب.
فى 24 أغسطس 2016 بعد شهر واحد فقط من 
أنقرة   أعلنت  تركيا  فى  الفاشل  اإلنقالب  محاولة 
إطالق عملية عسكرية جديدة في سوريا تعرف بـ 
"درع الفرات"، نفذتها بالتعاون مع مسلحي "اجليش 
السوري احلر" وفصائل متحالفة معه من املعارضة 
السورية، من أجل تطهير كامل املنطقة السورية 
احلدودية مع تركيا من "جميع اإلرهابيني" وطردهم 

نحو عمق سوريا، حسب ما تقوله أنقرة.
تباينت األهداف املعلنة من جانب تركيا حول الهدف 
التركية  التصريحات  وتناقضت  الفرات  درع  من 
2016 أعلن  نوفمبر  ففي  العملية،  حول  الرسمية 
أنقرة  أطلقتها  التي  العملية  أن  التركي  الرئيس 
نظام  من  التخلص  إلى  ترمي  سوريا  بشمال 
"الطاغية األسد" بحسب وصفه ، وهو األمر الذي 
حول  إيضاحات  طلبت  التي  موسكو  استياء  أثار 
إال  التركي  الرئيس  أردوغان فما كان من  تصريحات 
التركي  التدخل  أن  مؤكداً  تصريحاته  عن  التراجع 

يستهدف املنظمات اإلرهابية ! . 
كما أعلن رئيس الوزراء التركي علي يلدرمي األربعاء 7 
ديسمبر 2016 أن التدخل فى شمال سوريا املتمثل 
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لو كنت أجني دوالرًا أو حتى 
ليرة تركية في كل مرة تعهد 
فيها الرئيس رجب طيب أردوغان 
من  األكراد  المسلحين  بطرد 
عفرين في شمال غرب سوريا، 

ألصبحت اآلن رجاًل ثريًا

فى عملية درع الفرات ال يهدف لتغيير النظام فى 
دمشق وغير مرتبط بالوضع فى حلب.

ثبت  فقد  يلدرمي  وصراحة  أردوغان  تلون  عن  بعيداً 
هدفها  ليس  التركية  الفرات«  »درع  أن  للجميع 
وال  بشار  شخص  إسقاط  وال  النظام  »إسقاط 
هي  السورية« إمنا  والثورة  السوري  الشعب  نصرة 
فقط من أجل »منع قيام الدولة الكردية والوقوف 
أكده  ما  -وهو  سوريا«  أكراد  طموحات  وجه  فى 
تركيا..  “انقالب  دراسته  فى  طه  أحمد  الباحث 

حتليل ونظرة مستقبلية”.

صفقة حلب 
وقائع   2016 عام  نهاية  حلب  مدينة  شهدت 
مأساوية ومحزنة، جراء استهدافها من قبل نظام 
أبناء  من  العشرات  مقتل  عن  أسفر  مما  األسد، 

الشعب السورى األبرياء.
وسقطت حلب بشكل مفاجىء بيد قوات النظام 
بعد أكثر من 4 سنوات من سيطرة املعارضة على 
ملا  نظراً  عاملياً  تعاطفاً  أثار  الذي  األمر  وهو  املدينة، 
أرتكبته القوات احلكومية من مجازر بحق املدنيني.

»جبهة  من  املقرب  إبراهيم  أبو  امللقب  املهندس 
فتح الشام« كشف جلريدة  »القدس العربي« في 
بتاريخ 7 ديسمبر 2016 حقيقة ما  الصادر  عددها 
يحتاج  ال  بديهي  أمر  قائالً: "ما حدث  بحلب  حدث 
إلى شرح، هو اتفاق بني الروس واألتراك على أن درع 

الفرات مقابل حلب املدينة«. 

عملية إدلب
كانت عملية دخول تركيا ملدينة إدلب شمال سوريا 
درع  قوات  أنفسهم  يسمون  ملن  بالنسبة  فاضحة 
الفرات التي يتشكل معظم عناصرها من فصائل 
اجليش السوري احلر، فألول مرة تشارك قوات معارضة 
للنظام السوري فى عملية عسكرية يدعمها برياً 
القوات  جوياً  وتساندها  التركية  املسلحة  القوات 
ارتكبت  التي  للنظام  الرئيسي  احلليف  الروسية 

مئات اجملازر بحق الشعب السوري! 
عملية إدلب التي أعلن عنها فى التاسع من أكتوبر 
املاضي بعد أقل من أسبوع من قمة روسية تركية 
التركي  للرئيس  تاريخية  وزيارة  بأنقرة،  عقدت 

للعاصمة اإليرانية طهران، قبل أن يجتمع الزعماء 
الثالثة فى أستانة ليقرروا ضم إدلب ملناطق خفض 
باملدينة تنفذها  التوتر عن طريق عملية عسكرية 

فصائل درع الفرات بدعم تركي وروسي.
مباشرةً  مرتبط  التدّخل  هذا  بأّن  يشي  احلال  واقع 
من  واسعة  مناطق  على  وسيطرتهم  باألكراد 
الرئيس  إعالن  فى  ظهر  ما  وهو  سورية،  شمالي 
التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف من العملية 
التركية في إدلب عدم السماح بإقامة "ممر إرهابي 
في  املتوسط"،  البحر  إلى  وميتد  عفرين  من  يبدأ 
إشارة إلى منع إقامة كيان كردي على حدود تركيا 

اجلنوبية مع سوريا.

عفرين 
"كنا هنا من ألف عام "بهذه العبارة حتدث أردوغان 
العسكرية  العملية  بدء  إعالنه  خالل  عفرين  عن 
العثماني  لإلرث  اإلستدعاء  هذا  باملدينة،  التركية 
الذي  وهو  التركي"  امللي  "امليثاق  مع  يتوافق  رمبا 
حقاً  احلالية  التركية  احلدود  خارج  )مناطق  يعتبر 
وألنقرة  انتزاعاً  انتزع منها  التركية  للدولة  تاريخياً 

احلق في ضمها في أي وقت".
بالتركية العثمانية  أو كما يسمي  الوطني  امليثاق 
"ميثاق ملي" هو عبارة عن مجموعة قرارات اتخذها 
املبعوثان  مبجلس  يعرف  وكان  عثماني  برملان  آخر 

والذي انعقد فى 28 يناير 1928.
فيها  يتحدث  التي  األولى  املرة  ليست  هذه  ورمبا 
ألقاها  التي  كلمته  ففي  الصيغة  بهذه  أردوغان 
في أواخر أكتوبر 2017 خالل حفل افتتاح مشاريع 
اردوغان  قال  التركية،  "قونية"  والية  في  تنموية 
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الموقف التركي الرافض 
ألي وجود كردي عبر 

عنه الزعيم الكردي عبد 
اهلل أوجالن فى كتابه 
»القضية الكردية وحل 

األمة الديمقراطية«

املكانة  تبوء  على  مصمم  التركي  "الشعب  أن 
الصحيحة في العالم الذي يعاد بناؤه"، معتبراً أنه 
ال يحق لهم أن يسألوا تركيا ماذا تفعل في العراق 

وسوريا !
نظرية "ال يحق لهم أن يسألونا ماذا نفعل" طبقها 
عملية  شن  إعالنه  فى  واضح  بشكل  أردوغان 
التي  العملية  وهي  عفرين  مدينة  على  عسكرية 
األسبق  التركي  والسياحة  الثقافة  وزير  أعتبرها 
اجلمهورية  تاريخ  في  خطأ  أكبر  غيناي"  "أرطغرل 
يفتقد  عفرين  فى  التدخل  أن  معتبراً  التركية 
للخبرة وال ميت للسياسة بصلة، مضيفاً فى مقال 
فاتورة  تركيا  ستتحمل  كيف  جميعاً   "سنرى  له 
مادية، ومعنوية باهظة  بسبب حرب قذرة أصبحت 
طرفاً فيها من اخلارج، سنرى ما ستجنيه من حرب 

حقيقية نأمل أال تُخلِّف وراءها خسائر فادحة".

أهمية عفرين
تعتقد تركيا بأن عفرين هي خاصرة فيدرالية شمال 
سوريا الرخوة، فهي غير متصلة مبناطق الفيدرالية 
وحتاصرها  الغربية،  الزاوية  في  ومعزولة  األخرى، 

الكتائب املسلحة املوالية ألنقرة.
 135 من  يقارب  تركيا  مع  عفرين  حدود  طول   
اجلانب  على  يحتشد  التركي  واجليش  كيلومتراً، 
التركي من احلدود، ويفرض حصاراً خانقاً على مدينة 
عازالً إلحكام هذا  ومنطقة عفرين، وقد بنى جداراً 

احلصار. 
بني  تفصل  أنها  في  أهمية منطقة عفرين  تتمثل 
مناطق سيطرة ميليشات "درع الفرات" في جرابلس، 
الباب، وإعزاز إلى الشرق من عفرين ومحافظة إدلب 
وبالتالي فإن السيطرة على عفرين قد  الغرب،  في 
املناطق  جميع  على  جغرافياً  تواصالً  لتركيا  حتقق 
الفرات  غرب  جرابلس  مدينة  بني  الواقعة  احلدودية 
أي  على  القضاء  يعني  وبالتالي  املتوسط،  والبحر 
املناطق  بني  اجلغرافي  التواصل  لتحقيق  إمكانية 
فيدرالية  ملناطق  ضمنها  دون  واحليلولة  الكردية 
بني  اجلغرافي  التواصل  وحتقيق  سوريا،  شمال 

مقاطعات الفيدرالية السورية الشمالية. 

دوافع اهلجوم
العمليات  وراء  الدوافع  وتتداخل  األسباب  تتعدد 
آراء  عفرين.  في  تركيا  تشنها  التي  العسكرية 
متعددة ترى التدخل التركي بعيون مختلفة فبعيداً 
عن الهدف املعلن من العملية وهو منع األكراد من 
وحماية  التركية  احلدود  إرهابي على  تشكيل حزام 

األمن القومي التركي وو...
البعض يري أن سياق العملية قد يكون له أهداف 
من  محاولة  تكون  وقد  التركي  بالداخل  خاصة 
األزمة  من  والهروب  األمام  إلى  للقفز  أردوغان 
وارتفاع  الدميقراطية  مستوى  وتراجع  اإلقتصادية 
نبرة اإلنتقادات الدولية لسياسة الفصل واإلقصاء 

بحق املعارضني.
الكاتب  شبه  تركية"  "أحوال  مبوقع  له  مقال  فى 
التركي  اجليش  تدخل  اوزقرملي"  "أوموط  التركي 
نفذتها  التي  العسكرية  بالعملية  عفرين  في 
القوات أرجنتينية عام 1982 فى جزر فوكالند والس 
مالفيناس التي كانت خاضعة لإلحتالل البريطاني.
العسكري  النظام  أن  مقاله  فى  الكاتب  ويذكر 
كان  الوقت  ذلك  فى  األرجنتني  يحكم  كان  الذي 
يواجه صعوبات جمة فى إدارة البالد بسبب األزمة 
احتجاجات  حدوث  فى  تسببت  التي  اإلقتصادية 
أن  لدرجة  عنف  بكل  السلطة  واجهتها  شعبية 

اإلضطرابات بالبالد أدت ملقتل 15 األف شخص.
فى  ضالته  وجد  النظام  أن  إلى  أوزقرملي  ويشير 
وبالفعل  خارجية  عسكرية  مغامرة  عن  البحث 
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سياسة »اإلنكار 
واإلبادة« التي تعتمدها 
تركيا فى مقارباتها 

لألزمة السورية هي التي 
دفعت أردوغان التخاذ 

كافة السبل لمواجهة كرد 
سوريا وعدم اإلعتراف 

بأي حقوق لهم فى األزمة 
السورية

أطلق  عسكرية  عملية   1982 أبريل   4 فى  أطلق 
جزر  احتالل  فى  جنحت  الزرقاء"  "العملية  عليها 
فوكالند والس مالفيناس، وقابل الشعب األرجنتيني 
العملية مبظاهرات تأييد ودعم أمام القصر الرئاسي.

ويرى الباحث أن أوجه التشابه بني األرجنتني وتركيا 
كبيرة فى ظل حزب واحد يحكم منذ 16 عاماً ورئيس 
مطلق الصالحيات وأزمة إقتصادية رمبا أقل حدة من 
الدميقراطية  مستوي  تراجع  عن  فضالً  األرجنتني 
ونسبة اعتقاالت غير مسبوقة للمعارضني وارتفاع 
حدة اإلنتقادات الدولية، ويشير الكاتب إلى أن حرب 
النظام  لتجربة  تركي  استنساخ  تعتبر  عفرين 

األرجنتينى. 
الرئاسية  االنتخابات  أن  املراقبون  بعض  يري  كما 
املفترض إجراؤها 2019 رمبا تكون أحد أسباب إنطالق 
عملية عفرين خاصة أن استراتيجية أردوغان تعتمد 
بشكل كبير على خلق تهديد خارجي ملواجهة حتدي 
مع  اإلستفتاء  قبيل  فاعليته  ثبت  أمر  وهو  داخلي 
أوروبية  ودول  وأملانيا  تركيا  بني  اإلعالمي  التصعيد 
أخري باإلضافة لعملية درع الفرات أيضا التي انتهت 

قبيل أيام من التصويت باإلستفتاء .

ورطة تركية 
تضعها  عفرين  على  التركية  للعملية  أخرى  قراءة 
الداخل  محدودية  عن  مختلف  إقليمي  سياق  فى 
أردوغان  أن  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  ويشير  التركي، 
قد ورط تركيا فى وحل عفرين وأن مواقف موسكو 
وواشنطن الباهتة إلى حد كبير قد تكون متعمدة 
اخلروج  تستطيع  لن  مستنقع  فى  بتركيا  لإليقاع 

منه منتصرة.
قوات  صمود  على   الرأي  هذا  أصحاب  ويستدل 
أنقرة  وفشل  التركي  القصف  مواجهة  فى  األكراد 
البري بعد أكثر من أسبوع بحسب ما  التدخل  فى 
التركية  القوات  أن  أكد  الذي  السوري  املرصد  ذكر 
املدعومة من الفصائل السورية لم حترز سوى تقّدم 

محدود في منطقة عفرين منذ بدء الهجوم.
وبحسب خبراء عسكريون فإن طول معركة عفرين 
في  نفسها  جتد  قد  فهي  تركيا  صالح  في  ليس 
يسنزف  قد  منه  اخلالص  عليها  يصعب  مستنقع 

قواتها واقتصادها املتهاوي.

الدور الروسي 
الصمت الروسي والسماح للقوات التركية بتنفيذ 
تتوقف  صفقة  ضمن  يأتي  عفرين  فى  عملياتها 
حال  ففي  عفرين،  معارك  نتيجة  على  تفاصيلها 
جنحت تركيا فى فرض سيطرتها فقد يتم مبادلة 
إدلب بعفرين بحيث تسمح أنقرة للنظام السوري 
بالسيطرة على إدلب مقابل سيطرتها على عفرين 
ويعتبر البعض إن سيطرة قوات النظام على مطار 
أبو الضهور العسكري بإدلب مع بدء معركة عفرين 

مؤشر قوي على تلك الصفقة.
أما في حال جنحت القوات الكردية في وقف العملية 
للتخلي عن  التركية فقد تضغط موسكو عليها 
دير الزور للنظام مقابل تعهد روسي بعدم السماح 

لتركيا مبهاجمة عفرين مرة أخرى..
.. أياً كانت نتيجة معركة عفرين فسيكون  ختاماً 
وقد  بسوريا  األمور  مجريات  على  كبير  تأثير  لها 
تتغير خرائط املنطقة وحتالفاتها، وفي كل األحوال 

فاملنطقة بعد حرب عفرين تختلف عما قبلها..
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تركيا على خطا داعش في استهداف التراث 

اإلنساني والثقافي

رستم عبدو

التي  الجرائم  كل 
التراث  بحق  ارتكبت 
اإلن����س����ان����ي خ���ال 
ال���ق���رون ال��م��اض��ي��ة 
حروب  من  فيها  بما 
وصراعات دموية  كل 
ذلك لم يرتِق إلى ما 
وصل إليه  العالم اآلن 
خال العقود األخيرة 
من البشاعة والدناءة 
ع���ن س���اب���ق إص����رار 
وبشكٍل ممنهج بحق  

الميراث اإلنساني

على  بظاللها    - التاريخ  مرِّ  على   - احلروب  تلقي 
التي  البلدان  في  الثقافية  املمتلكات  من  الكثير 
املاليني من  أرواح  إزهاق  إلى جانب  تذهب ضحيتها، 
شرعت  عندما  الفايكينغ  قبائل  من  ابتداًء  الناس، 
امليالدي  الثامن  القرن  أواخر  الشمالية  أوربا  بغزو 
الدينية  األماكن  ودمروا  البشر  من  اآلالف  وقتلوا 
بالهجمات  مروراً  واملعابد,  كالكنائس  والتراثية 
في  األدنى  الشرق  مناطق  على  املغولية  البربرية 
من  الكثير  دمروا  امليالدي حيث  الثالث عشر  القرن 
تلك  سيما  ال   ، التاريخية  واألسوار  والقصور  املدن 
وكذلك  بغداد،  في  العباسية  للخالفة  العائدة 
تدميرهم ملكتبة بغداد التي كانت تعّد األعظم في 

التاريخ آنذاك. 
كل اجلرائم التي ارتكبت بحق التراث اإلنساني خالل 
القرون املاضية مبا فيها من حروب وصراعات دموية 
الرومانية  واحلروب  واليونانية  الفارسية  - كاحلروب 
والبيزنطية والغزوات اإلسالمية واحلروب الصليبية 
وحتى احلرب العاملية األولى والثانية – كل ذلك لم 
يرتِق إلى ما وصل إليه  العالم اآلن - خالل العقود 
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إصرار  سابق  عن  والدناءة  البشاعة  من   - األخيرة 
وبشكٍل ممنهج- بحق  امليراث اإلنساني . 

خالل احلرب األهلية في لبنان وكذلك خالل معارك 
بينها وبني إسرائيل من عام 1975 حتى  متقطعة 
الوطني تعرض ألضرار  أن متحفها  عام 2006, جند 
أي ما  أثري  دُمر 200 موقع  أنه  إلى  باإلضافة  بالغة 
هناك,  املسجلة  التراثية  املواقع  25%من  يعادل 
لبعض  فيها  مهمة  مواقع  تعرض  عن  ناهيك 

األضرار كقلعة بعلبك وموقع جبيل.
في عام 2001 قامت حركة طالبان اجلهادية األفغانية 
متثال  تدمير  وكذلك  البوذية  املعابد  بعض  بتدمير 
وذلك  الديناميت  مادة  باستخدام  باميان  في  بوذا 

بحجة مخالفته للتعاليم اإلسالمية وشريعتها.
أما العراق الذي يعتبر مبثابة ذاكرة العالم ملا يحويه 
من كم هائل من املمتلكات الثقافية كان هو اآلخر 
  2003 عام  منذ  الدائرة  والصراعات  احلروب  ضحية 
تعرضت  حيث  األمريكية,   - العراقية  احلرب  خالل 

 القبائل التركية 
الذين قِدموا إلى منطقة 

األناضول, العريقة 
بأصالتها التاريخية  
في القرن الثالث عشر 

الميالدي أّسسوا دولة لهم 
هناك, هي األخرى  كانت 

وال تزال تحذو حذو 
تلك التنظيمات المتطرفة  

واألقوام البربرية في 
الَنيل من تراٍث لم يكن في 

يوم من األيام ملكًا لهم

للتجاوزات  األثرية  العراقية  املواقع  من  الكثير 
 12000 عن  يزيد  ما  نهب  إلى  إضافة  واالعتداءات، 

ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وغيرها .. 
العراقي كان مع بدء  للتراث  الكبرى  أن اخلسارة  إال 
وعلى  املتشددة  التنظيمات  وظهور  العربي  الربيع 
عمد  الذي  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  األخّص 
املوصل  متحف  وتدمير  نهب  إلى  ممنهج  وبشكل 
استخدام  عبر   ، التاريخية  منرود  مدينة  وتخريب 
اخملطوطات  وإحراق  وآليات هندسية كبيرة  جرافات 
وتفجيرهم  املوصل،  مكتبة  في  التاريخية 
الكنائس  أقدم  من  تعّد  التي  اخلضراء  للكنيسة 
املسيحية في الشرق ومسجد النبي يونس وجامع 
العشرات  نهب  إلى  إضافة  احلدباء,  واملنارة  النوري 

من مواقعها األثرية عبر عمليات التنقيب.
كذلك عمد التنظيم في سوريا إلى نهب املتاحف، 
يقارب  ما  تدمير  إلى جانب  وتدمر  الرقة  كالتي في 
ومعبد  بيل  القدمية كمعبد  تدمر  معالم  15% من 
بعل شمني وواجهة املسرح الروماني وبعض املدافن 
البرجية باإلضافة إلى تخريب وسرقة العشرات من 
الزور  الرقة واحلسكة وحلب ودير  املواقع األثرية في 

وحمص واملتاجرة مبقتنياتها من اللقى األثرية.
السلفيني  أصوات  بعض  دعت  فقد  مصرَ  في  أما 
في  سالم  مصطفى  ومرجان  كاجلوهري  واإلخوان 
عام 2012 عبر شاشات التلفزة إلى حتطيم متثال أبو 
مصر  في  األخرى  التماثيل  وكل  واألهرامات  الهول 

بزعم أنها أصنام وأوثان.
الطاحنة هناك  أدت احلرُب األهلية  اليمن  في  أيضاً 
بأخرى  األذى  األثرية وإحلاق  املعالم  إلى تدمير بعض 
نتيجة  بالغة  الذي طاله أضرار  كما في سد مأرب 

القصف املتبادل بني القوى املتصارعة.
إلى  قِدموا  الذين  التركية  القبائل  أن  جند  ومؤخراً 
  , التاريخية بأصالتها  العريقة  األناضول,   منطقة 
في القرن الثالث عشر امليالدي وأّسسوا دولة لهم 
تلك  حذو  حتذو  تزال  وال  كانت  األخرى   هي  هناك, 
الَنيل  في  البربرية  واألقوام  املتطرفة   التنظيمات 
لهم.  ملكاً  األيام  من  يوم  في  يكن  لم  تراٍث  من 
إهمال  على  تواجدها  مدار  على  عملت  حيث 
للحضارات  العائدة  الثقافية  املمتلكات  معظم 
والرومانية  واإلغريقية  واألوراتية  والهورية  احلثية 
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وحتريف  وتغييب  طمس  إلى  سعت  و  والبيزنطية، 
تدمير  و  تخريب  جانب  إلى  املمتلكات  تلك  تاريخ 
األناضول  املوجودة في جنوب شرق  بعضها، كتلك 
مبا يتناسب مع سياستها ومصاحلها االستعمارية.

الدولة  جانب  من  سداً   22 بناء  مبشاريع  البدء  إن 
التركية على كل من نهري دجلة والفرات في جنوب 
املنصرم  القرن  من  الثمانينات  منذ  األناضول  شرق 
- حيث املناطق واملدن التي تقطنها غالبية كردية 
وماردين  وسيرت  وأورفا  ودياربكر  وباطمان  آدميان  كـ 
عشرات  منهم  مدينة  كل  تضم  والتي  وشرناخ 
املواقع التراثية التي يعود تاريخ معظمها إلى آالف 
و 1800  السنيني والتي يقدر عددها بـ 780 موقعاً 
تغمر  أن  السدود  هذه  شأن  من   - تاريخي  مبنى 
العشرات من هذه املواقع والتي بدت نتائجها تظهر 
إلى العلن كما حدث في موقع هاالن جمي الواقع 
ساسون  نهر  من  بالقرب  باطمان  مدينة  شمالي 
موقع  في  وأيضا   , ق.م  العاشر  لأللف  والعائد 
امليالد  قبل  التاسع  األلف  إلى  العائد  كيف  حسن 
للفترات  تعود  بارزة  أثرية  معالم  كذلك  ويضم 

الرومانية والبيزنطية واإلسالمية. 
آنذاك صرح  إركان أيبوغا مديرة مبادرة )إبقاء حسن 
أي  يكون هناك  لن  ( » بأنه  احلياة  قيد  كيف على 
بل  الدولة,  تدعي  كما  املنطقة  لشعب  فائدة 
من  اآلالف  عشرات  تهجير  إلى  املشروع  سيؤدي 
احليوانات, ناهيك  أنواع  املئات من  وتهديد  السكان 
مستوى« ,  أعلى  على  الثقافي  التراث  فقدان  عن 
كذلك قالت ماغي روناين التي تقوم بعملية مسح 
للمنطقة منذ عام 1999« إن السد هو سالح دمار 
شامل للثقافة, وأنه سيهدد تراث الشعب الكردي 

وكذلك اآلثار اإلسالمية واملسيحية«.
-  بعض  – بعد إنشائه  بيره جيك  أيضاً غمر سد 
املواقع األثرية  بني قرية كوموش كايا التابعة ملدينة 
آدميان و قرية هالفتي التابعة ملدينة أورفا التي كانت 
والقالع  الصخرية  املستوطنات  من  العديد  تضم 

واملدافن والكهوف.
سياسة بناء السدود التي تتبعها تركيا لها أسباب 
و دوافع سياسية واضحة أكثر منها اقتصادية كما 
التحكم  هي  منها  والغاية  التركية،  الدولة  تدعي 
تدمير  وكذلك  والعراق  سوريا  إلى  الذاهبة  باملياه 

األصيلة  ميزوبوتاميا  لشعوب  الثقافي  التراث 
ريان  د.  يقول  كما  والدليل  سكانها,  وتهجير 
بتحصني  التركية  الدولة  قيام  عدم  هو  العباسي 
وحماية املواقع األثرية التي ستتعرض للغرق, وعدم 
إلى  اآلثار  تلك  نقل  محاولتهم  حتى  أو  نقلهم 
تركيا  قيام  إلى عدم  آمنة, باإلضافة  أخرى  مناطق 
بأية مسوحات أثرية جدية في تلك املناطق املهددة 

بالغمر.
إلى  آخر  جانب  من  التركية  الدولة  وتسعى  هذا 
داخل مدينة  األثرية كما حدث  املعالم  بعض  إزالة 
آمد القدمية املدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث 

العاملي وتهجير سكانها في العام الفائت.
في  األمريكية  تاميز  نيويورك  صحيفة  أن  يذكر 
إحدى املقاالت املنشورة كانت قد دعت تركيا- بعد 
تركيا  داخل  من  املعنيني  أصوات  بعض  تعالت  أن 
وطالبوا تدّخل اليونسكو لوقف املشاريع املتعلقة 
ببناء السدود ومناجم الفحم التي تهدد بزوال تراث 
إنساني كامل- بالكف أو تأجيل إزالة املواقع األثرية 
التي ال تقدر بثمن، ودعت لعدم االستخفاف بتراثها 
الثقافي التي متثل مخزوناً ضخما والتي تعتبر من 

أرقى وأندر النفائس في العالم.
كما أن أفعال الدولة التركية وعقدتها بحق التراث 
أراضيها  خارج  أخرى  أثرية   مواقع  لتشمل  امتدت 
عام  أواخر  في  عمدت  فقد  سوريا,  وصلت  حتى 
2016 إلى تغيير مجرى نهر دجلة بغية غمر جسر 
أنها  األثري في شمال شرق سوريا, كما  ديوار  عني 
منطقة  في  الثقافية  املمتلكات  مؤخراً  تستهدف 
والتي  سوريا  غرب  شمال  أقصى  الواقعة  عفرين 
املناطق  إحدى  »بأنها  ميالرت:  قبل  من  وصفت 
الثالث املوجودة في الشرق القدمي التي عرفت ميالد 
احلضارة البشرية.«  حيث تتوزع في عفرين عشرات 
التالل واملواقع األثرية التي حتوي بني طياتها العديد 
آلالف  العائدة  التاريخية  واحلكايات  القصص  من 
السنني, ناهيك عن عشرات املعالم األثرية الظاهرة 
واجلسور  واملعاصر  واملدافن  والصومعات  كاملعابد 
التي تشهد على عراقتها خالل الفترات السلوقية 
بعض  أن  حيث  واإلسالمية  والبيزنطية  والرومانية 
للتراث  اليونسكو  لوائح  أدرج على  قد  املواقع  هذه 

العاملي منذ عام 2011.
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قصف  مت   2018/1/26-20 بني  الواقعة  الفترة  في 
موقع عني دارا األثري الذي يعتبر أكبر املواقع العائدة 
لفترة ما قبل العصور الكالسيكية بحسب ميركو 
املعبد  التركي  القصف  استهدف  حيث  نوفاك, 
دون  مباشرة  ق.م  الثاني  األلف  أواخر  لفترة  العائد 
املوقع  أن  علماً  بالغة,  أضراراً  بها  ملحقاً  التلة 
1كم  حوالي  بالسكان  املأهولة  املناطق  عن  يبعد 

ولم يكن فيها أية نقاط عسكرية.
ومن نافلة القول أن هذه األعمال تتعارض وتتنافى 
ولعل  الدولية،  واالتفاقيات  واملواثيق  القوانني  مع 
عام   وكذلك   1927 لعام  الهاي  اتفاقيات  أهمها 
1954 وبرتوكولها الثاني لعام 1999 املتعلق بحماية 
التي  و  املسلحة  النزاعات  أثناء  الثقافي  التراث 
: »احترام  األطراف على  الدول  بنودها  حتض بعض 
بل  املسلح  النزاع  حالة  في  الثقافية  املمتلكات 
وحمايتها وكذلك عدم القيام بأي عمل عدائي جتاه 
تلك املمتلكات«.  لكن ما أقدمت عليه تركيا من 
جرائم  إطار  ضمن  يندرج  املمنهج  قصفها  خالل 
احلرب بحسب القانون الدولي وبحسب القرار رقم 
2347 الصادر عن مجلس األمن والذي ينص على أن 
أي اعتداء متعمد على املواقع التراثية يعتبر جرائم 
حرب تتحمل الدولة املرتكبة مسؤوليتها  أو أفراداً 
احملكمة  كانت  األساس  هذا  على  معها.  يعملون 
اجلنائية قد اتهمت بعض األشخاص في يوغسالفيا 
السابقة خالل فترة التسعينات بارتكابهم جرائم 

حرب بحق املمتلكات الثقافية.
الباطلة  التركية  الدولة  مساعي  خالل  ومن  هذا 
بالسيطرة على عفرين واحتالل أراضيها تظهر على 
السطح مخاوف جمة قد تهدد شعباً بأكمله فيما 

إذا ربطنا بني وجوده البيولوجي والثقافي.
النتائج اخلطيرة التي تنتج عن هذا العدوان الغاشم 
الذي ما زال مستمراً – حتى تاريخ كتابة هذا البحث 
-  ضد شعب عفرين وممتلكاته الثقافية جتعل من 
النبي  أثرية أخرى في غاية األهمية كموقع  مواقع 
هوري/ قورش-سيروس/ في دائرة اخلطر- هذا إذا لم 
التركية  الدولة  يكن قد اسُتهدف أيضاً من جانب 

كما تقول بعض األخبار الواردة من هناك. 
املعنية  واملؤسسات  اجلهات  على  ينبغي  وعليه 
العائدة للمجتمع الدولي وعلى رأسها اليونسكو, 

والتشريعات  القوانني  لهذه  الناظمة  باعتبارها 
و  التركية  الدولة  جماح  لكبح  مباشرة  ,التدخل 
القرار   وفق  حرب  بجرائم  متورطة  كجهة  إدانتها 
2347 وإال فهي األخرى تتحمل مسؤولية ما يجري 
تعتبر  التي  التراثية  مواقعها  بحق  عفرين  في 
ملكاً لإلنسانية جمعاء, حيث أن صمتها جراء ما 
يحدث يعتبر مبثابة ضوء أخضر للدولة التركية مما 
بحق  اجلرائم  من  املزيد  ارتكاب  على  عها  يشجِّ قد 
أو غيرها من  الثقافية سواء في عفرين  املمتلكات 

املناطق الواقعة في شمال وشمال شرق سوريا. 

املراجع 

ضمن  دارا  عين  معبد  نوفاك:  ميركو   -
سياق عمارة وفن األمبراطورية الحثية, ترجمة, 
علوم  معهد  منشورات  عثمان,  الدين  محي 

اآلثار/ سويسرا, 2016/17/3.
إنشاء  مخاطر  العباسي:  ذنون  ريان   -
اآلثار  على  األناضول  شرقي  جنوب  مشروع 
التاريخية في تركيا, منشورات جامعة الموصل, 

.2011/10/24
محمد هاني عطوي: الفايكينغ شعب   -
همجي أرعب العالم, جريدة الخليج االلكترونية, 

.2009/8/3
بغداد  دمروا  المغول  محمد:  أحمد   -
تحت  الخليفة  وقتلوا  مسلم  مليون  وذبحوا 

القدام, جريدة االتحاد االلكترونية, 2015/9/4.
الثقافية  األعيان  تدمير  جوني:  حسن   -
اإلنسان- قاهرة, 2009- التاريخ, مجلة  أو احتالل 

.2010
بلهول نسيم: التراث الثقافي اإلنساني   -
في المنطقة العربية والخطاب الجهادي, مجلة 

ذوات- رياض, 2016.
الكورد-  جبل  علي:  عبدو  محمد   -

دراسة تاريخية اجتماعية توثيقية.
عن  نقال  االلكترونية,  الكويتية  الجريدة   -

وكالة األنباء الكويتية, 2000/5/9.
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مؤامرة استنزاف القوة الكردية الصاعدة

السيد عبد الفتاح

تنظيم  أط��ّل  أن  منذ 
القبيح  بوجهه  داعش 
ال����ا إن���س���ان���ي، دف��ع 
أغلى  الكردي  الشعُب 
بأعظم  وض��ح��ى  ثمن 
دماء  سالت  يملك،  ما 
شهدائه وأبطاله دفاًعا 
عن  ودفاًعا  األرض،  عن 
ال��ت��ي كان  اإلن��س��ان��ي��ة 
سيقضي  داع��ش  خطر 

عليها دون رحمة.

أن هذه  يبدو  اجلبل«،  للكردي سوى  »ال صديقَ 
اجلملة راسخة وثابتة على طول تاريخ الشعب 
الكردي، تعّبر بدقة عن حاله الذي بات مستقراً 
تغّيرت  مهما  منه  فكاَك  ال  الذي  مصيره  أنه 

األزماُن والظروف. 
تاريخه الذي كُتب باملعاناة والدماء  فعلى مدار 
ويناضل  يكافح  الكردي  اإلنساُن  ظّل  والظلم، 
لنيل حقوقه ـ ال بل أبسط حقوقه اإلنسانية 
سلمياً  كان  هذا  نضاله  أن  من  الرغم  وعلى  ـ 
في جانب كبير منه، سواء بالكلمة أو باألغنية 
أو اللحن أو حتى بالصمت، إال أن احلال لم يتغير 
فوجد  احلقوق،  تلك  على  الكردي  يحصل  ولم 
نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه في كثير من 

األحوال، وللنضال بالسالح في مرات أخرى.
وكانِت اجلملة »ال صديق للكردي سوى اجلبل« 
الكردي في كافة مراحل  راسخًة ومتالزمة مع 
مرة  من  فكم  والطبيعية،  النضالية  حياته 
خدعه احلكّام والقوى الكبرى بإميانهم بحقوقه 
جهداً  وال  وسعاً  يدخروا  لن  وأنهم  املشروعة، 

رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية
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والثابت أن هذه القوة الكردية 
كبيًرا  هاجًسا  تشكل  المتصاعدة 
ويتقاطع  الكبرى،  القوى  يقلق 
الخاصة  مخططاتها  ويعرقل 
الكل اليريد للكردي  بالمنطقة. 
تجربته  ويبني  رأسه  يرفع  أن 

ويتمتع بحقوقه المشروعة
لينال تلك احلقوق، وكم من مرة مّدوا له بالفعل 
يَد املساعدة وأبرموا معه حتالفات؛ وجد الكردي 
رفاهية  لديه  يكن  فلم  إليها،  مضطرًا  نفسه 
يتعرض  كان  القبول، حيث  أو  بالرفض  االختيار 

حلرب إبادة شرسة وضخمة. 
وكم من مرة سارعت قوى كبرى إلى مساعدة 
بصور  املسلح،  خاصة  نضاله  في  الكردي 
وجد  وكلما  الكردي،  لكّن  اخملتلفة،  املساعدة 
أمام  والحت  االنتصار  من  اقترب  قد  نفسه 
يقطفها،  أن  فقط  وعليه  النصر  ثمار  عينيه 
في  »وحده  نفسه  يجد  بأن  املفاجأة  تصدمه 
أنهم  أوهموه  امليدان« وقد تخلى عنه كل من 
أصدقاء وحلفاء، وتركوه ليواجه مصيره األسود 
املؤلم، ليتعرّض جلولة جديدة من اإلبادة واملذابح 

والتدمير والتخريب والطرد واملطاردة وغيرها. 
حدث هذا كثيراً في تاريخ الشعب الكردي وفي 
الدول التي مت »تقطيع كردستان عليها« سواء 
تعرضت  سوريا،  أو  إيران  أو  العراق  أو  تركيا  في 
وذاقت  النضالية في كل مراحلها،  احلركات  له 
في  الكردُ  به  وانخدع  مرارته جمهورية مهاباد، 
»أبو  أتاتورك  كمال  مصطفى  يد  على  تركيا 
مبنحهم  الكردي  الشعَب  أوهم  الذي  األتراك« 
حقوقهم فسارعوا إلى االنخراط في حروبه التي 
ويحتويهم،  يحترمهم  وطٍن  إلقامة  أنها  ظنوا 
دولته  لتثبيت  معارك  احلقيقة  في  هي  بينما 
للشعب  فيها  مكاَن  ال  والتي  يريدها  التي 
الكردي بأي صورة من الصور، وال اعتراف له بأي 

خصوصية أو نيٍل ألبسط احلقوق. 
ومرت بها احلركة النضالية الكردية في العراق 
أكثر من مرة، كما مرت بها مؤخرًا عندما مارس 
العراق أبسَط حقوقه في  الكردي في  الشعُب 
تنظيم استفتاء يقرر فيه مصيره، فقط مجرد 
استفتاء سلمي لم يرفع فيه بندقية أو يطلق 

خالله رصاصة ضد غيره.
بأجلى  لتتضح  املؤامرة   / املأساة  وتتواصل 
السوري،  الشمال  أو  »روجافا«  في  صورها 
فواقُع احلال يؤكد أن هناَك جتربة دميقراطية جنح 
الكردُ في إقامتها بدمائهم وأفكارهم وعرقهم 
وجهودهم، جتربة تُعلي من قيمة اإلنسان، تؤمن 
عربي  بني  فرق  ال  البشر،  جميع  بني  باملساواة 
وغيرهم،  وشيشاني  وكلداني  وأشوري  وكردي 
فقير،  وال  غني  وال  ومرأة،  رجل  بني  فرق  وال 

اجلميع سواء. 
جتربة تشاركت فيها جميُع القوميات والطوائف 
اجلميع،  يسع  مجتمع  لبناء  واألفكار  واملذاهب 
في  اجلميع  ويشارك  اجلميع،  يحترم  مجتمع 
بنائه والدفاع عنه، ويتحمل فيه اجلميع ويتمتع 

فيه اجلميع.
داعش  تنظيم  أطّل  أن  ومنذ  سنوات،  طواَل 
الشعُب  دفع  إنساني،  الال  القبيح  بوجهه 
ميلك،  ما  بأعظم  وضحى  ثمن  أغلى  الكردي 
دفاًعا  وأبطاله  ومصابيه  شهدائه  دماء  سالت 
عن األرض، ودفاًعا عن اإلنسانية كلها التي كان 

خطر داعش سيقضي عليها دون رحمة.
متكن الشعُب الكردي- ومعه شعوب املنطقة- 
اإلرهابي  التنظيم  جلحافل  التصدي  من 
والدعم  املليارية  وأمواله  املسلحة  بترسانته 
تتقدمها  وإقليمية  دولية  قوى  من  الضخم 
ورغم  أردوغان،  تركيا في ظل نظام رجب طيب 
ذلك كله انتصرَ احلقّ والعقيدة واإلميان الراسخ، 
ومت دحر الدواعش، ثم بدأت املرحلة الثانية بعد 
دنس  من  األرض  حترير  التحرير،  وهي  الدفاع 
الشعوب  وتخليص  داعش،  خلف  ومن  داعش 

من عبودية التنظيم اإلرهابي. 
في  والتي  ـ  الثالثة  املرحلة  جاءت  بعدها 
احلقيقة كانت مستمرة منذ اللحظات األولى ـ 
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الحرَب  أن  يعتقد  من  ويخطئ 
تركية  حرٌب  هي  عفرين  على 
حرٌب  أنها  فالحقيقة  باألساس، 
من القوى االستعمارية واإلقليمية 
التي تختلف في كثير من الملفات 

والمصالح والميادين،

وهي مرحلة البناء والتشييد والعمران- ومثلما 
حتقق النجاح في احلرب حصد الناس ثمار البناء 

والتعمير واالستقرار واألمن واألمان.
ترتاَح  أال  الطبيعي  من  كان  سبق  ما  كل  أمام 
القوى الكبرى ملثل هذه املكاسب، وال تقبل بأن 
يكون هناك أرٌض تنعم باالستقرار ويعيش أهلها 
في أمن وأمان، لهذا حتركت هذه القوى السيما 
بعد اندحار »صبيانها« وأدواتها من التنظيمات 
واجلماعات املرتزقة، وقررت تلك القوى أن تتدخل 
كانت  بعدما  املعركة  في  مباشرة  بشكل 

تفضل التحرك بشكل غير مباشر.
لتأتي  أردوغان،  تركيا  صنعته  ما  بالضبط  هذا 
الصراع  حلقات  من  حلقة  عفرين  على  احلرُب 
وأشعلته  شنته  صراع  وهو  الكردي،  التركي 
ووجده  تركيا،  في  املتعاقبة  احلاكمة  األنظمة 
اختيار،  دون  عليه  مفروًضا  الكردي  الشعب 
وجوده  عن  والدفاع  النضال  إال  أمامه  وليس 

وبقائه.
هي  عفرين  على  احلرَب  أن  يعتقد  من  ويخطئ 
حرٌب تركية باألساس، فاحلقيقة أنها حرٌب من 
تختلف  التي  واإلقليمية  االستعمارية  القوى 
في كثير من امللفات واملصالح وامليادين، إال أنها 
تتفق في موقفها من الشعب الكردي، حتى وإن 
اختلفت حدة هذه املواقف، من عدو إلى متواطئ 
إلى صامت، فاجلميع في النهاية سواء، يستوي 
من رفع السالح في وجه الكردي وأطلق رصاصه 
كانت  أيًا  املعتدي  هذا  ساعد  ومن  صدره،  إلى 
املساعدة، ومن صمت وتعامى عن هذا العدوان. 

اجلميع مجرمون في حق الشعب الكردي.
أردوغان  فيها  أبدى  التي  األولى  اللحظة  ومنذ 
قبلها  وما  عفرين،  على  احلرب  شّن  في  رغبته 
العدوان،  لهذا  متهيدية  وخطوات  مراحل  من 
سوى  صديق  من  للكردي  »ليس  جملة  عادت 
اجلبل« لتطل علينا من جديد وتفرض نفسها، 
ليتّم  يكن  لم  األردوغاني  التركي  فالعدوان 
أخضر«  »ضوء  دون  رصاصاته  أولى  وتنطلق 
من القوى الكبرى الدولية واإلقليمية، الواليات 
ولم  السوري،  والنظام  وإيران  وروسيا  املتحدة 
يكن يجرؤ أردوغان على التفّوه بحرف واحد من 

عفرين  صوَب  بالتحرك  التركي  للجيش  أوامره 
هذه  مع  »اتفق«  أنه  لوال  عليها،  احلرب  وشن 
الكردية  التجربة  على  القضاء  على  القوى 
الدميقراطية الناجحة، وعلى وأد القوة الكردية 

املتصاعدة.
والثابت أن هذه القوة الكردية املتصاعدة تشكل 
ويتقاطع  الكبرى،  القوى  يقلق  كبيرًا  هاجًسا 

ويعرقل مخططاتها اخلاصة باملنطقة. 
التركية  الطائرات  أن جند  غريًبا  يكن  لم  ولهذا 
السوري  اجلوي  اجملال  في  »تتهادى«  أو  تخترق 
السوري  النظام  حماية  في  أنه  يفترض  الذي 
وروسيا والتحالف الدولي، ولم يكن غريًبا كذلك 
قبل شن  عفرين  من  قواتها  روسيا  تسحَب  أن 
الغزو، وعلى نفس املنوال لم يكن غريًبا أن تعلَن 
أن منطقَة عملياتها ال تضم  املتحدة  الواليات 

عفرين. هنا اجلميع قدم الكرد على املذبح. 
عفرين،  على  التركية  احلرب  أيام  توالي  ومع 
وتزايد القصف وتساقط الشهداء من املدنيني 
مازال  الدولي  الصمت  أن  إال  واألطفال،  العزل 
»مطبًقا« والعيون مغمضة عن عمد حتى ال 

ترى بشاعة املشهد في عفرين.
احلرب  من  مصلحة  لديها  القوى  هذه  كل 
التركية على عفرين وعلى الكرد، فليس أردوغان 
مجرد  إال  وليس  احلرب،  تلك  في  احلربة  رأس  إال 
»منفذ« بينما هناك أبطال حقيقيني متورطون 

في هذه احلرب واملؤامرة على الشعب الكردي.
ويبني  رأسه  يرفَع  أن  للكردي  يريد  ال  الكل 
يريد  الكل  املشروعة،  بحقوقه  ويتمتع  جتربته 
في أحسن احلاالت للشعب الكردي أن يدور في 
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فلكه ويأمتر بأوامره، بينما هذا الشعب العريق 
األبي ال يقبل بذلك، ولن يحني رأسه، وبالتالي 

كان القرار، قطع هذه الرأس !
يقودون  الذين  والرفاق  الكردي  الشعب  على 
النضال املسلح والسياسي أن يدركوا جيًدا أنه 
القوى  تلك  بني  من  الكردي  للشعب  صديق  ال 
الكبرى، ألن هذه األخيرة لديها مصالح تتعارض 
أو  حتالفها  وما  الكردي،  الشعب  مصلحة  مع 
تعاونها مع الكرد إال »مرحلة« سرعان ما تعود 
بعدها إلى سيرتها األولى مع الشعب الكردي.

إال  ليس  وغيرها  عفرين  في  يجري  ما  إن 
وفي  املتنامية،  الكردية  للقوة  »استنزاف« 
نفس الوقت استنزاف للطرف التركي. فالقوى 
الصراع  ومتابعة  مبشاهدة  »تتمتع«  الكبرى 
هذه  وستعمل  عظيم.  بتلذذ  الكردي  التركي 
لتحقيق  الصراع  هذا  أمد  إطالة  على  القوى 

أقصى مكاسب تريدها. 
لذا أتوقع أن تستمر احلرب التركية على عفرين 
والكرد، وأن تتبارى القوى الكبرى في صّب الزيت 
في نيران هذه احلرب، هي ال تريد في هذه احلرب 
احلرب  تستنزف  أن  تريد  مهزوما،  أو  منتصراً 
»عاجز«  وهو  منها كل طرف  فيخرج  طرفيها 
ومرونة« . كل  »مطاوعة  أكثر  يكون  وبالتالي 

األطراف مستفيدة من احلرب على عفرين. 
عن  يدافعون  احلرب  بهذه  أنهم  األتراك  يتصور 
أمنهم القومي ـ ومن قال أن األكراد خطرٌ على 
األمن القومي التركي ـ ويتصورون كذلك أنهم 
تطلعات  على  القضاء  يستطيعون  باحلرب 
الشعب الكردي، الشك أنهم مخطئون فليس 
هناك شعب يتخلى عن حقوقه ونضاله طوال 

حياته.
األتراك  بني  احلرَب  أن  السوري  النظام  ويتصور 
تعطل  وبالتالي  قدرتهما  من  تضعف  واألكراد 
حتقيق خططهم اخلاصة بسوريا، يتصور نظام 
األسد أن احلرب تشغل الطرفني عنه ما يعطيه 
صفوفه  وتنظيم  شتاته  لتجميع  الفرصة 
فيه  يستطيع  يوم  في  طمًعا  قوته  واستعادة 
أن يعوض ما خسره منذ قامت الثورة السورية. 

هو واهم ال محالة.

واألكراد  األتراك  بني  حربًا  أن  الروس  ويعتقد 
الذي  السوري  النظام  عمر  بإطالة  كفيلة 
التركية  املطامع  وعرقلة  موسكو،  تدعمه 
الطروحات  على  والقضاء  السورية،  األرض  في 
سوريا  اجلديدة،  بسوريا  اخلاصة  الكردية 
الشعوب.  كل  فيها  يتساوى  التي  الفيدرالية 
كما يظن الروس أن مثل هذه احلرب تؤثر كثيرًا 
املتحدة  الواليات  األكبر  عدوهم  أجندة  على 
أنه  يعتقدون  من  ويتضعف  بسوريا،  اخلاصية 
احلليف األمريكي الكبير في سوريا وهو الكرد. 

وطبًعا هذه التصورات الروسية مخطئة.
الصراع  بأن  يحلمون  عندما  اإليرانيون  ويخطئ 
النظام  مصلحة  في  يصب  الكردي  التركي 
لسوريا  تصوراته  إيجابًيا  ويدعم  اإليراني، 
القوة  ويشغل  السوري،  النظام  مع  وحتالفها 
قوي،  إقليمي  منافس  من  متثله  وما  التركية 
وإضافة ملا سبق فإن ذلك الصراع سوف ينعكس 
إيران، ونضال  الكردية في  سلبًيا على القضية 
الشعب الكردي في جمهورية املاللي للمطالبة 

بحقوقه.
وأخيرًا يتصور األمريكيون أن صراًعا كهذا كفيل 
»يقلم« أظافر الشريك واحلليف، الشريك  بأن 
األمريكي  السرب  خارج  يغرد  بات  الذي  التركي 
ويالعبها  واشنطن  فلك  عن  بعيًدا  ويحلق 
احلليف  روسيا. وكذلك  وبالتقارب من  بالتقرب 
خطر  من  التخلص  في  ساعدها  الذي  الكردي 
الصراع  هذا  استمرار  فإن  وبالتالي  داعش. 
سيسرع من عودة »ذليلة« من األتراك واألكراد 
إلى احلضن األمريكي. هي مخطئة دون شك في 

تصوراتها.
يبقى أن نؤكد على ثقتنا في النصر الكردي في 
من  هناك  ليس  وأنه  الصراع،  وذلك  احلرب  تلك 
يكتب النهاية لكل هذه التصورات اخملطئة إلى 
كما  منفردًا  املصيري  بنضاله  الكردي  الشعب 

كان وكما سيكون .
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كيف نشأت اإلمرباطورية العثمانية؟
هي  الُعثَمانِيَّة،  اخِلَلَفُة  أو  الُعثَمانِيَّة،  الدَّوَْلُة 
اإلسلمي،  الدين  أساس  على  قامت  إمبراطورية 
أسسها عثمان األول بن أرطغرل، واستمرت قائمة ملا 
يقرب من 600 سنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299م 
العثمانية  الدولة  1923م.بلغت  أكتوبر   29 حتى 
عشر  السادس  القرنني  خلل  وقوتها  مجدها  ذروة 
أنحاء  لتشمل  أراضيها  فامتّدت  عشر،  والسابع 
واسعة من قارات العالم القدمي الثلثة: أوروبا وآسيا 
الصغرى  آسيا  كامل  لها  خضعت  حيث  وأفريقيا، 
آسيا،  وغربي  أوروبا،  شرق  جنوب  من  كبيرة  وأجزاء 
العثمانية  الواليات  عدد  وصل  أفريقيا.  وشمالي 
إلى 29 والية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد 
أضحى  التي  أوروبا،  في  اجملاورة  واإلمارات  الدول  من 
مرور  مع  الدولة  من  فعلًيا  جزًءا  يُشكل  بعضها 
من  نوع  على  اآلخر  بعضها  حصل  بينما  الزمن، 
في  العثمانية  الدولة  الذاتي.أضحت  االستقلل 
»القانوني« )حكم  األول  السلطان سليمان  عهد 
عظمى  قّوة  1566م(،  عام  حتى  1520م  عام  منذ 
وأصبحت  والعسكرية،  السياسية  الناحيتني  من 
الوصل  دور صلة  تلعب  القسطنطينية  عاصمتها 
بني العاملني األوروبي املسيحي والشرقي اإلسلمي، 
الذي  الذكر،  سالف  السلطان  عهد  انتهاء  وبعد 
أصيبت  الذهبي،  العثمانية  الدولة  عصر  يُعتبر 
الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها 
بصفتها  العثمانية  الدولة  فشيئاً.انتهت  شيئاً 

العثمانية.. امبراطورية شيدت على جماجم 

الشعوب وعثمانيون جدد ينفخون في رمادها

ألند أحمد

اإلمبراطورية العثمانية 
التي صعدت وتوسعت 
وجماجم  دماء  على 
واتخذت  الشعوب، 
والخيانة  المجازر  من 
لتنصيب  دعائم 
على  حاكمة  نفسها 
شعوب الشرق األوسط 
من  وأجزاء  وإفريقيا 
أرواح  لعنة  لكّن  أوربا، 
بقيت  الشعوب  هذه 
ومثلما  تالحقهم، 
على  سقطوا  صعدوا 

الجماجم أيضًا.
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وأزيلت  1922م،  سنة  1 نوفمبر  بتاريخ  السياسية 
القانون في 24 يوليو  قائمة بحكم  دولة  بوصفها 
لوزان،  معاهدة  على  توقيعها  بعد  1923م،  سنة 
السنة عند  نفس  نهائًيا في 29 أكتوبر من  وزالت 
الوريث  حالًيا  تعتبر  التي  التركية،  اجلمهورية  قيام 

الشرعي للدولة العثمانية.
أردنا في هذا امللف أن نسلط الضوء على هجرة 
وكيف  منها،  وهدفهم  املنطقة،  إلى  العثمانيني 
أنشأوا إمبراطورتيهم هذه؟! وماذا حدث للشعوب 
وكيف  احلقبة،  تلك  في  حكمهم  حتت  الواقعة 
انهارت وأسبابها، ومن وراءها هدف الدولة التركية 
السورية  األراضي  واحتلل  التدخل  من  احلالية 
هم  احلديث.من  العصر  في  وأهدافها  والعراقية 
أوروبا، آسيا وأفريقيا  العثمانيون، وكيف جاءوا إلى 
؟العثمانيون في أصلهم هم أتراك، وبحسب الكثير 
أنفسهم  العثمانيون  يعتبر  السيناريوهات،  من 
عام  ظهروا  والسلجوقيون  السلجوقيني،  أحفاد 
1071 في آسيا الوسطى وتوجهوا صوب األناضول. 
كان  الذي  آرسلن  آلب  العثماني  السلطان  وواجه 
جيش   ،1071 آب   26 في  اجلنود  من  ألف   50 يقود 
كرد”،  “ملذ  منطقة  في  البيزنطية  االمبراطورية 
وانتصر اجليش العثماني في هذه املعركة. انتصار 
أبواب  لهم  فتح  املعركة  هذه  في  السلجوقيني 
على  سيطروا  قصيرة  فترة  وخلل  األناضول، 
مساحات شاسعة في األناضول، وبعدها استقدم 
الوسطى  آسيا  من  التركمان  آالف  السلجوقيون 
فيها. ووطنوهم  الصغرى(  )آسيا  األناضول  إلى 

إلى األناضول، آرطغرل بك  وكان من بني املتوجهني 
املغول،  هجمات  من  هرب  الذي  عثمان،  شاه  والد 
وجاء في عشرينيات القرن الـ 13 )1220 – 1229( 
واالنتصارات  االشتباكات  وبعد  املنطقة،  هذه  إلى 
البيزنطية  اإلمبراطورية  على  حققوها  التي 
شرق  األراضي  بعض  على  السيطرة  استطاع 
من  بفرمان  واستوطن  البيزنطية،  اإلمبراطورية 
غرب   – شمال  أراضي  في  السلجوقي  اإلمبراطور 
بدأ  البيزنطيني، ومن هنا  احلدود مع  األناضول على 
ابنه عثمان بوضع احلجر األساس  ثم  أرطغرل ومن 
لإلمبراطورية العثمانية.الكاتب يلماز أوستونا في 
كتابه الذي يحمل عنوان »تاريخ الدولة العثمانية«، 
يقول: “عثمان كان استراتيجياً في فتوحاته، فهو 

كان يسعى من اجلهة الشمالية للوصول إلى نهر 
اجلهة  ومن  األسود  البحر  إلى  يصل  الذي  سكاريا 
الغربية كان يسعى الوصول إلى بحر مرمرة”.وفي 
أطراف  إلى  وصولوا  العثمانيون  كان   15 الـ  القرن 
استطاعوا  الفترات  تلك  وخلل  وأفريقيا.  آسيا 
على  والسيطرة  البيزنطية  اإلمبراطورية  هزمية 
حالياً(  )اسطنبول  القسطنطينية  مدينة 
أوروبا. وشرق  القرم  البلقان،  بلد  في  وتوّسعوا 

فإن  كتابه  في  أوستونا  الكاتب  ذكره  ما  وبحسب 
فقط،  احلد  هذا  عند  يتوقف  لم  سليم  السلطان 
بني  التجارة  طريق  على  للسيطرة  يسعى  كان  بل 
الشرق والغرب وهزمية اخلط الشيعي، أي السيطرة 
الحتلل  العثمانيون  انطلق  هنا  العالم.ومن  على 
آسيا وشمال أفريقيا، ولكنهم وجدوا امبراطوريتني 
وهما  األوسط  الشرق  في  بوجههم  كبيرتني 
رفعوا  أنهم  من  الرغم  والصفويني.وعلى  املماليك 
شعار “إعادة الدولة اإلسلمية”، إال أن العثمانيني 
هاجموا في البداية االمبراطوريتني االسلميتني في 
هذه املنطقة )املماليك والصفويني(، أي كان هدفهم 
الصفويني  هزمية  اإلسلمية  الدولة  إعادة  من  أبعد 
مبشاركة الكردوعلى الرغم من أن الصفويني كانوا 
أمام  عائقاً  أصبحت  أنها  إال  إسلمية،  امبراطورية 
اخملطط العثماني الحتلل العالم، لذلك استعملت 
 – الشيعية  اخللفات  العثمانية  االمبراطورية 
للهجوم  كذريعة  االمبراطوريتني  بني  السنية 
توجه  احلجة  الصفوية.وبهذه  االمبراطورية  على 
عام  واندلعت  الصفويني  صوب  سليم  السلطان 
1514 معركة جالديران. الكرد الذين كان غالبيتهم 
جانب  إلى  املعركة  هذه  في  شاركوا  السنة  من 
الكردي.  بامليراث  االعتراف  شريطة  العثمانيني 
وخلل املعركة تعرض الصفويون للهزمية واستولى 
الشرق  باجتاه  عاصمتهم.الطريق  على  العثمانيون 
الصفويني،  هزمية  بعد  أفريقيا  وشمال  األوسط 
تقف  التي  الثانية  االمبراطورية  هم  املماليك  كان 
عائقاً أمام حتقيق حلم العثمانيني بالسيطرة على 
وهؤالء  أيوبيني،  مسلمني  كانوا  واملماليك  العالم، 
خاضوا معارك طاحنة بوجه الصليبيني.وفي 24 آب 
1516، دخل العثمانيون بقيادة ياووز سلطان سليم 
في حرب ضد املماليك في معركة مرج دابق، وخلل 
دابق  على  وسيطروا  العثمانيون  انتصر  املعركة 
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اسطنبول  احتلل  أصبح  حالياً(.وكما  )الشهباء 
أصبحت  وآسيا،  أوروبا  نحو  العثمانيني  مفتاح 
األوسط  الشرق  نحو  مفتاحهم  أيضاً  الشهباء 
أّن الشهباء كانت طريق  وشمال أفريقيا، خصوصاً 
العثمانيني للسيطرة على حلب، الشام، فلسطني، 
املغرب.الشهباء  باستثناء  العربي  واملغرب  مصر 
واالقتصاد  السياسة  مركز  إلى  العثمانيني  حولت 
األوسط  الشرق  أبواب  فتحت  أن  وبعد  العالم  في 
البحر  أصبح  العثمانيني،  أمام  أفريقيا  وشمال 
خاضعاً  ليبيا  وحتى  بلغاريا  حدود  من  املتوسط 
نفس  وفي  بحيرة،  وكأنه  العثمانية  للسيطرة 
الوقت أصبحت الطرق الرئيسية بني آسيا الوسطى 
وأوروبا خاضعة للسيطرة العثمانية بشكل كامل. 
وبذلك أصبح طريق احلرير التجاري من آسيا وحتى 
أفريقيا وأوروبا خاضعاً للسيطرة العثمانية. وبهذه 
السياسة  مركز  العثمانيون  أصبح  السيطرة 
واالقتصاد في العالم، أي أن الشهباء كانت مفتاح 

العثمانيني الحتلل العالم والسيطرة عليه
 اخليانة العثمانية للشعوب.وسلسلة اجملازر 

حبقهم
العثمانيني  علقات  أغوار  في  نبحث  عندما   
مع الشعوب اجملاورة لهم، يظهر بأنهم تعاونوا مع 
هذه الشعوب لتحقيق مخططاتهم في االحتلل، 
الشعوب  خانوا  ألهدافهم،  حتقيقهم  بعد  ولكن 
إمبراطورتيهم  دعائم  ارساء  في  ساعدتهم  التي 
يتوقف  ولم  الشعوب.  تلك  بحق  اجملازر  وارتكبوا 
العثمانيون عند هذا احلد أيضاً بل كانوا دائماً يبثون 
اخللفات الدينية، العرقية واإلقليمية بني الشعوب 
مع  االحتلل.العلقات  في  مخططاتهم  لتطبيق 
القرن  شيرين«في  »قصر  األولى  واخليانة  الكرد 
تتمّتع  كوردستان  في  اإلمارة  كانت  عشر  اخلامس 
في  إمارة  كل  كانت  املعالم،  واضح  شعبي  بنظام 
منطقتها شبه مستقلة، وكانت لها علقات بإيران 
وبيزنطة، وفي أدوار كثيرة باإلمبراطورية اإلسلمية، 
وفي القرن اخلامس عشر وقعت ــ في فترة وجيزة  
من الزمن ــ حتت نير الدولَتني التركمانيَتني “الشاه 
اإلمارات  لكنَّ  البيضاء”  “الشاه  و  السوداء” 
إدارة شؤونها  احلرية في  الكوردية كانت لها كامل 
عشر  السادس  القرن  االحتلل.في  رغم  الداخلية 
نظام  من  يستفيدوا  أن  العثمانيون  السلطني  أراد 

إيران،  على  احلرب  في  ويقحموه  الكوردية،  اإلمارات 
األول”  ”سليم  العثماني  السلطان  أبرم  لذلك 
معاهدة مع الشيخ ”إدريس البدليسي”  وفي هذه 
ميثل  البدليسي”  ”إدريس  الشيخ  كان  املعاهدة 
بعض األمراء الكورد، وكانت املعاهدة تؤكّد في أحد 
بنودها على أّن احلكم الذاتي في اإلمارات الكوردية 
سيظّل قائماً، وستنال اإلمارات مزيداً من االستقلل 
إذا انتصر العثمانيون في احلرب.في 23 الثالث عشر 
شنّت  ”جالديران”  في  م   1514 عام  آب  شهر  من 
إيران  شاه  قوات  على  غارة  وكردية  عثمانية  قوات 
”إسماعيل“ وانتهت احلرب بهزمية القوات اإليرانية، 
األرض  األول  سليم  العثماني؛  السلطان  واحتل 
اإليرانية حتى مدينة ”تبريز“، وقبل ذلك كان الكورد 
ــ دائماً ــ يقفون إلى جانب ” الفرس ” ألن آدابهم 
ولغتهم وثقافتهم متقاربة ومتشابهة جداً، إاّل أّن 
االختلف في ”املذهب” أدّى دوراً بالغ األهمية ــ بعد 
ـ  فقد كان الفرس يعتنقون املذهب” الشيعي  ذلكـ 
”السني”  املذهب  يعتنقون  العثمانيون  وكان   ”
ولذلك حتّول الكورد إلى اجلانب العثماني، ألّن املذهب 
األيام  تلك  ومنذ  بينهما،  املشترك  القاسم  كان 
بدأت “كردستان” يوماً بعد يوم تدخل في االحتلل 
العثماني. لكّن اإلمارات الكوردية ظلت كما كانت 
ولم  الهزمية،  بهذه  إيران  ترَض  مستقلة.لم  شبه 
تيأس، فاستمرّت احلرب بينهما ودامت املعارك دائرة 
 / بني الطرفني على أرض كوردستان مدة تقرب من 
120 / مئة وعشرين عاماً، وفي عهد السلطان مراد 
الرابع استولى العثمانيون على مدينة ”بغداد” عام 
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1638 م، وانتزعوها من يد الفرس، واستمرّت احلرب 
حتى عام 1639 م وبسبب هذه احلروب الطويلة دّب 
الوهن والضعف في كيان هاتني الدولتني من حيث 
أحوالهما. وساءت  العسكرية  والقوات  االقتصاد 

العثمانية  الدولتان؛  أبرمت  م   1639 عام  وفي 
شيرين”  ”قصر  في  وُقّعت  معاهدةً  والفارسية 
كوردستان  أرض  جتزأت  املعاهدة  بنود  أحد  ومبوجب 
والفرس،  العثمانيني  بني  وقسمت  مرة  أوّل 
إلى  وأذربيجان  أرمينيا  من  جزءاً  اإليرانيون  وسّلَم 
”احلالية”  إيران  كوردستان  وسلمت  العثمانيني، 
 ” جبل  يكون  أن  على  الدولتان  واتفقت  إيران،  إلى 
آكري ” و “زاغروس ” حدوداً فاصلة بينهما، وهذه 
اليوم  هذا  الدولتني حتى  بني  قائمة  مازالت  احلدود 

املعارك  بعض  حدوث  من  الرغم  وعلى 
معاهدة  بعد  بينهما  واملناوشات 

.“ ” قصر شيرين 
بهذه  العثمانيون  خان 

الذين  الكردَ  االتفاقية 
القتال  في  شاركوهم 
خيانة  الصفويني،  ضد 
هذه  للكرد  العثمانيني 
ووضعت  األولى  كانت 
لتقسيم  األساس 

زال  ما  والذي  كردستان 
مستمراً حتى يومنا هذا.

جمزرة اجلامع الكبري يف 
حلب ضد العلويني

بعد معركة مرج دابق واحتلل حلب، 
وللنتقام من العلويني، استهدف السلطان سليم 
حلب،  مدينة  في  العلويني   1516 عام  متوز   26 في 
وبعد أداء صلة في اجلامع الكبير، جمع العثمانيون 
40 ألف علوي حمداني في إحدى الساحات الكبرى 
وقتلوهم، وسميت هذه اجملزرة باسم مجزرة اجلامع 

الكبير.
يعرف  شارع  حلب،  مدينة  في  يتواجد  واآلن 
بشارع التلل وهو من األسواق املعروفة في املدينة، 
اجملزرة  تلك  إلى  الشارع  هذا  تسمية  تعود  حيث 
في  جمعت  قتلهم  مت  الذين  رؤوس  بأن  يقال  حيث 

هذا الشارع على شكل تلل.
في  مخبأة  وثيقة  وبحسب  اجملزرة  هذه  وبعد 

احلملة  قيادة  فإن  الفرنسية،  ستراسبورغ  مكتبة 
سليم  السلطان  إلى  رسالة  أرسلت  العثمانية 
نصيري  كل  وقتلنا  فرمانكم،  “طبقنا  فيها  تقول 
وقع في أيدينا، ولم يعد لهم وجود في التاريخ، ولن 
تقوم لهم قائمة بعد اآلن. وحوش اجلبال ومتاسيح 
الغابات أكلوا بقاياهم. لم يعد هناك وطن نصيري 

ولن يعيشوا أبداً على أرض السلطان سليم”.
جمزرة الشيعة يف العراق

أصدر  العراق،  إلى  السلطان سليم  دخول  بعد 
فتوى بأن كافة الشيعة في العراق هم كفار، وأخرج 
وبحسب  الفرمان  هذا  على  وبناء  بقتلهم.  فرماناً 
علماء التاريخ العلويني فإنه مت قتل 40 ألف شيعي 

عراقي.
عبد  الكردي  الشعب  قائد  ويلفت 
“الدفاع  كتابه  في  أوجلن  اهلل 
إلى  االنتباه  الشعب”،  عن 
“إرهاب” الدولة العثمانية 
األخرى  الشعوب  ضد 
“احلضارة  قائلً: 
العثمانية  اإلسلمية 
بالسنية.  تقدمت 
العلويون  الكرد 
املناضلون  واإليزيديون 
أجبروا على صعود اجلبال 
أن  بعد  العالية  واملناطق 
قاموا بنصف ثورات. في وقت 
رمي  مت  باشا،  مراد  األكبر  الوزير 
أحياء  وهم  اآلبار  في  علوي  ألف   40
وهذه  عفدال،  سلطان  بير  إعدام  إلى  باإلضافة 
ترك  والذي  اإلرهاب  األكثر رحمة لهذا  أمثلة تعتبر 

أثراً”.
جمزرة كربالء

الشيعة في كربلء عام 1842 االنتفاض  حاول 
جنيب  العثماني  الوالي  لكّن  العثمانيني،  وجه  في 
باشا، حاصر املدينة في ذلك الوقت وبدأ بقصفها، 
املدينة.  إلى  بجيشه  ودخل  أشجارها،  وقطع 
العثمانيون  وارتكب  الدمار،  إلى  املدينة  وتعرّضت 
البراقي:  حسني  املؤرخ  شعبها. يقول  بحق  مجازر 
»إّن عدد الذين قتلوا في هذه األحداث هو 24 ألف 

مدني من رجال، نساء وأطفال.«

عندما 
نبحث في أغوار 

عالقات العثمانيي�ن 
مع الشعوب المجاورة 

لهم، يظهر بأنهم 
تعاونوا مع هذه 

الشعوب لتحقيق 
مخططاتهم 
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واقعتني  عند  العثمانيني  مجازر  تتوقف  ال 
في  يتحّدث  احلسني  الرزاق  عبد  فاملؤرخ  فحسب، 
بحثه الذي يحمل اسم “نزهة اإلخوان في وقعة بلد 
القتيل العطشان”، عن أكثر من 7 مجازر ارتكبها 
العثمانيون بحق الشيعة في العراق بشكل خاص.

ومن جانبه يقول بروفيسور جامعة مصر حسني 
فوزي في أحد أبحاثه عن تاريخ العثمانيني في مصر 
عام  مصر  إلى  العثماني  السلطان   دخول  “بعد 
1517، نقص عدد املصريني الذي كان يبلغ 8 مليون 
الـ 18،  القرن  إلى 2.5 مليون في  الـ 14،  القرن  في 
ونهبوا  املدنيني  قتلوا  شيء،  كل  دمروا  العثمانيون 
العثمانيني  دخول  اسبوع  فوزي  ويصف  املنطقة”، 

إلى مصر بـ “األسبوع األسود”.
جمازر األرمن 

في فترة احلرب العاملية األولى، 
التعصب  مستوى  وصل 

العثمانيني  بني  القومي 
العثمانيون  ذروته.  إلى 
تطالب   أن  من  وخلوفهم 
اخلاضعة  الشعوب 
لهم باالستقلل الذاتي 
بإدارة  تطالب  أن  أو 
تلك  بقتل  بدؤوا  ذاتها، 

صهرهم  أو  الشعوب، 
مجازر  وارتكبوا  وتتريكهم، 

جماعية بحقهم.
لصهر  العثمانيون  وسعى 

في  القاطنة  األخرى  الشعوب 
االمبراطورية العثمانية في بوتقتهم، وذلك لقطع 
الطريق أمام موجات األمة – الدولة التي ظهرت في 
بدايات القرن الـ 20. حيث بدأت أولى عمليات اإلبادة 
قتل  لتركيا  اجلنوبية  املدن  ففي  احلميديني،  مبجازر 
السلطان العثماني عبد احلميد الثاني مئات اآلالف 

من األرمن واآلشوريني.
وفي هذه الفترة، ارتكب العثمانيون اجملازر بحق 
جهة  ومن  وآالشكرت،  بيازيد  في  الكردي  الشعب 
الطائفية بني  احلرَب  الفتاة  تركيا  أزكى حزب  أخرى 
الكرد والسريانيني بحجة أّن املسيحيني في اجلنوب 

خطر على الوجود.
اآلالف  مئات  فيها  قتل  التي  األولى  اجملزرة  لكّن 

العاملية  احلرب  فترة  ففي  األرمن.  مجزرة  كانت 
األولى، خاف األتراك من أن يتم تقدمي الدعم لروسيا 
وأرمينيا، وبدؤوا بتغيير دميوغرافية املنطقة الواقعة 
املنطقة،  هذه  وفي  العثمانية.  االمبراطورية  شرق 
أفنى العثمانيون أهالي مئات القرى األرمنية شرق 
االمبراطورية، حتى أنه في الـ 24 من نيسان 1915 
الشخصيات  أشهر  من  املئات   العثمانيون  جمع 
ساحات  في  وأعدموهم  إسطنبول  في  األرمنية 
املدينة، ثم مت أمر كافة األرمن في منطقة األناضول 
قتل  األرمن  هجرة  وخلل  واخلروج،  أملكهم  بترك 

مئات اآلالف منهم.
األشخاص  عدد  أّن  إلى  األرمن  املؤرخون  يشير 
مليونًا  يبلغ  اجملازر  هذه  في  حياتهم  فقدوا  الذين 

ونصف مليون أرمني.
جمازر السيفو حبق السريانيني

اإلبادة اجلماعية األشورية، 
مذابح  باسم  أيضا  تعرف 
بها  يقصد  السيفو، 
األعمال  سلسلة 
والقتل  الوحشية 
التي  واملتعمد  املنظم 
نظامية  قوات  شنتها 
تابعة للدولة العثمانية 
مجموعات  مبساعدة 
نظامية  شبه  مسلحة 
آشوريني/ استهدفت مدنيني 
احلرب  وبعد  أثناء  سريان/كلدان 
العاملية األولى. وقد أدّت هذه العمليات 
من  آخرون  نزح  اآلالف منهم كما  مئات  إلى مقتل 
تركيا  شرق  بجنوب  األصلية  إقامتهم  مناطق 
اخلصوص  وجه  على  إيران،  غرب  وشمال  احلالية 
لتواجدهم  باإلضافة  وهكاري  عابدين  طور  مناطق 
فان  مثل  مناطق  في  أقّل  بأعداد  كانت  وإن  بأعداد 

وسيرت وأورميا.
األرمن  غير  من  املسيحيني  إبادة  عمليات  بدأت 
1915 وبالتزامن  – سنة  الباحثني  بعض  – حسب 
إال  األرمن  بحق  اجلماعية  اإلبادة  عمليات  بداية  مع 
أنها استمرت إلى العام 1920 في وقت كانت فيه 
األرمن  أخوتهم  بحق  ترتكب  تزال  ما  الفظاعات 

وصوال للعام 1923.

في 
االحتالل، 

ولكن بعد تحقيقهم 
ألهدافهم، خانوا 

الشعوب اليت ساعدتهم 
في ارساء دعائم 

إمبراطورتيهم وارتك 
المجازر بحق تلك 

الشعوب
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اإلبادة  الباحثون في تقدير عدد ضحايا  اختلف 
يبقى  لكن  السيفو(،  )مذابح  األشورية  اجلماعية 
هذه  في  املهتمني  أغلب  بني  عليه  املتفق  الرقم 
حيث   275.000 هو  عليها  واملطلعني  القضية 
يستندون في إحصائهم هذا إلى معاهدة لوزان، وإن 
كان البعض يرفع الرقم إلى 300.000 شهيد باألخذ 
بعني االعتبار عددًا من املناطق العثمانية التي لم 
تشملها عمليات إحصاء أبناء الشعب األشوري من 

قبل.
اجملازر اليونانية

تعرض  فقد  السريان  األشوريني  إلى  باإلضافة 
آراضي  في  اليونانية  الطائفة  أتباع  من  عدد  أيًضا 
اإلمبراطورية العثمانية في احلقبة التاريخية ذاتها 
ضحايا  مجموع  عدد  ويقّدر  اجلماعية،  اإلبادة  إلى 
قرابة  الفتاة  تركيا  حكومة  أيدي  على  املسيحيني 
 1.500.000 األقل  على  بينهم  قتيل   2.500.000
فيه  ينصب  وقت  وفي  يوناني.  و500.000  أرمني 
اهتمام الباحثني الدوليني باإلبادة اجلماعية األرمنية 

العدد  أّن  ليعلنوا  اإلبادات  خبراء  من  عدد  يظهر 
األرمني  الشعب  قدمها  التي  الضحايا  من  األكبر 
تعرّضوا  قد  أيًضا  األشوريني  كون  حقيقة  يلغي  ال 

إلبادة مماثلة، ممنهجة ومتعمدة.
إمبراطورتيهم  أنشأوا  الشعوب  جماجم  على 

وعليها سقطوا
ونظراً ملا سلف يظهر بوضوح مدى دموية هذه 
دماء  على  وتوسعت  صعدت  التي  اإلمبراطورية 
واخليانة  اجملازر  من  واتخذت  الشعوب،  وجماجم 
شعوب  على  حاكمة  نفسها  لتنصيب  دعائم 
لكّن  أوربا،  من  وأجزاء  وإفريقيا  األوسط  الشرق 

لعنة أرواح هذه الشعوب بقيت تلحقهم، ومثلما 
صعدوا سقطوا على اجلماجم أيضاً.

أسباب  وما  اإلمرباطورية  هذه  سقطت  كيف 
وماهي  أحفادهم،  ومن  وريثتها،  هي  ومن  سقوطها، 

سياساتهم وطموحاتهم يف العصر احلديث؟
سلسلة جمازر أّدت إىل انهيار االمرباطورية

العثمانيون الذين اعتلوا منصة التاريخ لسبعة 
قرون متتالية، تضمنها 400 عام قضوها في الشرق 
العثمانية  السلطنة  إّن  مؤرّخون  ويقول  األوسط. 
املكونات  سحق  الفترة  هذه  خلل  استطاعت 
العثمانية.  البوتقة  في  احتللها  حتت  الرازحة 
االحتلل  أمد  طول  املؤرخني  من  الكثير  ويرجع 
وقوتها  العسكرية  حتركاتها  إلى  العثماني 
اللمركزي.  حكمها  منط  إلى  إضافة  االقتصادية، 
تلك  سقوط  على  شاهًدا  كان   18 الـ  القرن  لكن 

السلطنة مترامية األطراف، وذلك لعدة أسباب.
إلغاء  إحدى عوامل سقوط تلك السلطنة هو 
في  املركزي  النمط  تقدم  حلساب  الذاتية،  اإلدارة 

احلكم وغلبة الطابع القوموي.
وحتى القرن الـ 19 كانت السلطنة العثمانية 
مناطقية،  إدارات  عبر  لها،  اخلاضعة  املناطق  تدير 
لكّن الفترة التي تبعت القرن الـ 19 شهدت توجهاً 
وأصبح طابع احلكم مركزيًّا،  نحو املركزية تدريجياً 
فكان السلطني العثمانيون يقومون بتعيني األمراء 
واملسؤولون  اجليش  قادة  وكان  املناطق.  في  كوالة 

أتراكاً جميعاً.
اجملتمعات،  احتلل  وبغية  احلقبة،  هذه  وخلل 
التركمانية  اجملموعات  العثمانية  السلطنة  نشرت 
التي  املناطق  وفي  لها  اخلاضعة  املناطق  كل  في 
في  ينتشرون  الذين  التركمان  وأغلب  احتلتها، 
الشرق األوسط هم نتاج تلك السياسة العثمانية.
وفيما يتعلق باللغات، فالتاريخ العثماني مليء 
بالتناقضات، ففي القرن الـ 16 ومع إعلن السلطنة 
هذا  زاد  رسمية،  لغة  التركية  اللغة  العثمانية 
التتريك ضد  التوجه. واتّبعت السلطنة سياسات 
شعوب املنطقة، إذ كانوا يسيرون بخطوات ممنهجة 
ليصل  املنطقة،  شعوب  أثار  وهذا  املركزية،  نحو 
االستياء واالحتقان ضد هذه السياسات إلى ذروتها، 
السلطني  بني  الداخلية  الصراعات  تفاقمت  كما 
العثمانيني أنفسهم، في وقت تزايدت فيه هجمات 
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شؤون  في  اخلارجية  والتدخلت  وكذلك  اجلوار  قوى 
اإلمبراطورية العثمانية.

كما شهدت اإلمبراطورية أزمات اقتصادية بعد 
اكتشاف الطريق البحري للتجارة بني الهند وأوروبا 
الصناعي  والتطور   ،1492 عام  أمريكا  واكتشاف 
تراجع  إلى  أدّى  ممّا  التجارة  في  البواخر  واستخدام 
طريق احلرير. وجلأ التجار األوروبيون إلى سلوك طريق 
البحر لتجنّب ضرائب الدولة العثمانية، مما أدى إلى 
هذه  ولتعويض  العثمانية.  الدولة  اقتصاد  انهيار 
اخلسارة جلأ العثمانيون إلى مضاعفة الضراب على 
مسلمي املنطقة، حيث أجبرت هذه الضرائب التي 
األهالي  من  1856 العديَد  عام  العثمانيون  فرضها 
وأشجارهم  وأراضيهم  أملكهم  تسجيل  على 
دفع  من  للتهرب  واالقطاعيني  البرجوازيني  باسم 
من  العديد  اضطر   1869 عام  ففي  الضريبة. 
للدولة  أراضيهم  بيع  إلى  الفلسطينيني  املزارعني 
العثمانية خلل مزاد كبير، فزيادة الضرائب أدى إلى 

انتشار الفقر بني شعوب اإلمبراطورية.
الشمالية  احلدود  ذلك شهدت  إلى كل  إضافة 
للمبراطورية تنامي قوة روسيا ونشبت بينها وبني 
الدولة العثمانية حرب ضروس امتدت من عام 1768 
هذه  في  منتصرة  خرجت  روسيا   ،1774 عام  إلى 
اإلمبراطورية  من  أجزاء  ضم  من  ومتكنت  احلروب 
العثمانية إلى أراضيها مثل جزيرة القرم، مولدوفا، 

أفلق )رومانيا(.
النهضة  عصر  أفكار  تنامت  األثناء  تلك  في 
الدول  شعوب  بني  القومية  والدولة  الفرنسية 
مما  العثمانية،  لإلمبراطورية  اخلاضعة  األوروبية 

دفعها إلى االنتفاضة والتحرر من نير العثمانيني.
النحو حتى احلرب  واستمرت األوضاع على هذا 
إلى جانب  احلرب  العثمانيون  ودخل  األولى،  العاملية 
وبريطانيا  ففرنسا  خاسرين.  منها  وخرجوا  أملانيا 
نحو  توجهتا  احلرب  في  منتصرتني  خرجتا  اللتان 
والبدء  العثمانيني  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق 
مبشروع بناء الدول القومية، وبدؤوا من مصر حيث 
أقنعوا أمير مكة الشريف حسني بإعلن االنتفاضة. 
حيث بدأ الشريف حسني ثورته من مصر ومتكن في 
العاشر من حزيران عام 1916 من طرد العثمانيني من 
اتفاقية  توقيع  على  العثمانيني  أجبر  الشهباء. مما 
مت  مبوجبها  والتي   ،1918 أكتوبر   30 في  مودروس 

إيقاف العمليات القتالية في الشرق األوسط  بني 
العاملية  احلرب  خلل  واحللفاء  العثمانية  الدولة 
األولى.  وعلى إثر ذلك عمدت بريطانيا إلى اقتطاع 

املوصل العراقية من اإلمبراطورية العثمانية.
املعاهدات واملواثيق اليت دقت االسفني يف نعش 

الدولة العثمانية
العثمانية  اإلمبراطورية  ضعف  مع  بالتزامن 
األوروبية  الدول  ممثلو  أقدم  الهدنة،  اتفاق  وتوقيع 
خرجت  التي  وبريطانيا  فرنسا  من  كل  بقيادة 
من  العاشر  بتاريخ  العاملية،  احلرب  من  منتصرة 
سيفر  معاهدة  توقيع  على   1920 عام  آب  شهر 
تنظيم  إعادة  بهدف  الفرنسية  سيفر  مدينة  في 
وتشكيل بقايا اإلمبراطورية العثمانية في الشرق 
يتم  أن  يجب  كان  املعاهدة  وبحسب  األوسط. 
تقسيم مناطق األناضول بني اليونان، الكرد، األرمن 
مناطق  تبقى  فيما  وأيطاليا.  وبريطانيا  وفرنسا 
استنبول ومضيف البوسفور حتت االنتداب الدولي.

امليثاق املللي

جلأ  العثمانيون  لها  تعرض  التي  الهزائم  بعد 
ما  وقتها  وظهر  الكرد  إلى  أخرى  مرة  العثمانيون 

يسمى بامليثاق املللي.
البرملان  اجتمع   1920 عام  شباط   12 بتاريخ 
“مجلس  بـ  وقتها  يسمى  كان  الذي  العثماني 
بامليثاق  خارطة سمت  أو  وثيقة  املبعوثنَي” وأصدر 
املللي. وتضمنت اخلارطة أسماء البلدان التي يجب 
استرجاعها. اخلارطة تضمنت مناطق تركيا احلالية 
التركية  األراضي  الواقعة غرب  املناطق  إلى  إضافة 
جنوب  مناطق  وكذلك  واليونان،  بلغاريا  وتشمل 

كردستان، املوصل، ومناطق شمال سوريا.
لوزان واحلدود احلالية للدولة التركية
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بفضل حتالفه مع الكرد متكن مصطفى كمال 
وبدأ  العثماني  اجليش  بقايا  شمل  لّم  من  أتاتورك 
حروبه مبساندة الكرد بهدف تطبيق امليثاق املللي. 
علقاتها  وحسن  اليونان  مع  احلرب  في  انتصر 
الدبلوماسية مع االحتاد السوفيتي وألغى اتفافية 
طعنوا  العثمانيون  انتصر  أن  وبعد  ولكن  سيفر. 
توقيع  مع  خاصة  أخرى  مرة  الظهر  في  الكرد 

اتفاقية لوزان.
احلدود احلالية للدولة الرتكية

عام  متوز   24 بتاريخ  لوزان  معاهدة  في  أقرت   
1923 املوقعة بني تركيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

مت تقسيم كردستان بني  املعاهدة  مبوجب هذه 
املوصل مبهماً. حيث  فيما ظل مصير  دول،  أربعة 
ترسيم  موضوع  إبقاء  وقتها  األمم  عصبة  قررت 
بني  ثنائية  مباحثات  إلى  وتركيا  العراق  بني  احلدود 
إلى  يتوصل  لم  الطرَفني  أن  إاّل  وبريطانيا.  تركيا 
تفاهم حول ذلك، وبعد عام أعادت بريطانيا موضوع 
املوصل مرة أخرى إلى عصبة األمم التي شكلت على 
إثرها جلنة دولية ذهبت إلى املوصل وأجرت استفتاًء 
شعوب  رفضت  االستفتاء  نتيجة  وفي  هناك، 
املوصل من الكرد والتركمان والعرب االنضمام إلى 
تركيا وفضلت البقاء ضمن حدود العراق. وفي عام 
منطقة  املوصل  تبقى  أن  األمم  عصبة  قررت   1925

عراقية.
اتفاقية أنقرة

وجرت  أخرى.  مرة  القرار  رفضت  تركيا  أن  إال 
أسفرت  والعراق  وبريطانيا  تركيا  بني  مباحثات 
بتاريخ اخلامس من شهر حزيران عام 1926 عن توقيع 
اتفاقية أنقرة، ومبوجب االتفاقية تتنازلت تركيا عن 
املوصل مقابل احلصول على 10% من عائدات بترول 
املوصل ملدة 25 عاماً، كما يحق لتركيا التدخل في 
املوصل وكركوك في حال حصلت أية تغييرات في 

حدود العراق احلالية.
عن  كردستان  وفصل  اسكندرون  لواء  تسلم 

البحر املتوسط
احتلل  مخططات  كانت  الفترة  هذه  وخلل 
كردستان واضطهاد شعبها قيد التنفيذ من قبل 
الدولة التركية. وكان تسليم لواء إسكندرون إلى 
ضد  التركية  اخملططات  سلسلة  من  حلقة  تركيا 
لواء  يتضمن  لم  املللي  امليثاق  أن  ومع  كردستان، 

فرنسا  من  بدعم  سعت  تركيا  أن  إاّل  إسكندرون 
إلى عزل كردستان بشكل كامل عن البحر، حيث مت 
إجلء جميع الكرد من هذه املناطق وترحليهم إلى 

مناطق أضنة. كما مت توطني التركمان من مناطق 
التغييرات  هذه  إجراء  وبعد  الكرد،  مكان  زاغروس 
السكانية أجري في عام 1939 استفتاء شعبي في 
إسكندرون  لواء  اقتطاع  مبوجبه  مت  إسكندرون  لواء 

من سوريا وضّمه إلى تركيا.
االحتالل الرتكي احلديث

الشرق  الدبلوماسية في  الساحة  ظهرت على 
البيانات  من  الكثير  األخيرة،  الفترة  خلل  األوسط 
الذين  األتراك  والقيادات  املسؤولني  عن  الصادرة 
االمبراطورية  وأمجاد  عصر  الستعادة  يسعون 
اتفاقية  تكن  لم  ‘لوزان  قولهم  مثل  العثمانية، 
ننتظر  ‘لن  لنا’،  هي  تاريخياً  ‘املوصل  لنا’،  ناجحة 
الطريق  سنقطع  حدودنا،  إلى  اخلطر  يصل  حتى 
ستعود  ‘حلب  مصادرها’،  ونضرب  اخملاوف  أمام 

ملكوناتها األصلية’ وغيرها الكثير.

ويتبادر إلى ذهن القارئ سؤال “إلى ماذا تسعى 
العثمانيني  ماضي  إلى  العودة  عند  لكن  تركيا؟”، 
إلى احملاوالت  والنظر  العثماني،  التاريخ  اجلدد ونبش 
األخير  التركي  التدخل  أن  نرى  السابقة،  التركية 
في سوريا والعراق واالحتلل العسكري ألراضيهما، 
يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل ووحدة هذين 
اجلديد  العثماني  السلطان  وأن  خصوصاً  البلدين، 
امليثاق  العثمانيني وتطبيق  إعادة عصر  إلى  يسعى 

املّلي.
العثمانيون اجلدد

اإلمبراطورية  انهيار  على  عام  مئة  نحو  بعد 
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الواحد  القرن  في  أردوغان  يحاول  العثمانية، 
والعشرين أن يكرّر دور السلطان سليم يافوز، وإعادة 

املنطقة إلى تاريخ الصراعات الدموية.
انهارت اإلمبراطورية العثمانية والتي استمرت 
سيفر  اتفاقيات  توقيع  بعد  بالكامل،  عام،   700
ولوزان وأنقرة، وظهرت تركيا بحدودها احلالية )عدا 
لكّن  عنها،  بدالً   1923 سنة  اإلسكندرون(  لواء 
مستمرةً  بقيت  االحتللية  العثمانية  العقلية 

ضمن احلدود اجلديدة.
ورجله  التركي  والتنمية  العدالة  حزب  يسعى 
أمجاد  استعادة  إلى  إردوغان  طيب  رجب  األول 
 100 مرور  من  الرغم  على  العثمانية  االمبراطورية 

عام على انهيار هذه االمبراطورية.
في  والتنمية  العدالة  حزب  مسؤولو  يشيد 
العثمانية  اإلمبراطوريتني  بأمجاد  كل خطاب لهم 

والسلجوقية، ويرون فيها  خسارة كبيرة لهم.

استعادة امليثاق املّلي
)شمال  كردستان  وباشور  املوصل  مناطق 
باكورة  في  هي  سوريا،  شمال  أو  آفا  وروج  العراق( 
أهداف حزب العدالة والتنمية نحو استعادة امليراث 
التي  احلدود  نفسها  هي  املناطق  وهذه  العثماني. 

رسمتها الدولة التركية في “امليثاق املّلي”.
التي  األماكن  استعادة  تركيا  تستطع  لم 
لذلك  مباشر،  بشكل  املّلي”  “امليثاق  في  حددتها 
بعض  وعبر  السرية  والطرق  األساليب  إلى  عمدت 
من  جزء  إلى  وصلت  أنها  القول  ميكننا  حلفائه. 
على  تسيطر  أن  استطاعت  فهي  هذه.  أهدافها 
الدميقراطي  احلزب  حليفه  عبر  كردستان  باشور 

الكردستاني، والذي يترأسه مسعود البرزاني.
عبر  أهدافها  كامل  حتقق  أن  حتاول  اآلن،  وهي 
في  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  أفراد  دعمها 
سوريا، واجملموعات املرتزقة التي من ضمنها داعش.

حماوالت احتالل املوصل
كردستان/ باشور  احتلل  مراراً  تركيا  حاولت 

قائمة  محاوالتها  تزال  وال  واملوصل  العراق  شمال 
إلى اآلن. خلل حرب اخلليج الثانية )1991( وعندما 
وضع  الكويت،  الجتياح  يحضر  حسني  صدام  كان 
أوزال نصب عينيه  توركوت  الراحل  التركي  الرئيس 
على مناطق باشور كردستان ومن ضمنها املوصل 

هذا،  الطلب  نفس  هناك.  تركية  فدرالية  وإنشاء 
تكرر في أعوام 1994 و 2004 و 2008.

ولعّل تصريح رئيس الوزراء التركي األسبق؛ داوود 
قال فيها حينها  والتي  للموصل  زيارته  أثناء  أوغلو 
أحصنتهم  فرساننا  امتطى  األيام  إحدى  “في 
سنستعيدها  ونحن  املنطقة،  هذه  إلى  ووصلوا 

يوماً ما ولكن بآالت حديثه” عالقة في األذهان.
استخدام تركيا تنظيم داعش لتنفيذ خمططها

داعش  مرتزقة  تركيا  حركت   2014 عام  خلل 
ودعمتها للسيطرة على املوصل في يوم 9 حزيران، 
ومن بعدها شنكال. ثم ما لبث املرتزقة وأن احتلوا 
مدينة تلعفر والتي أغلبها من التركمان الشيعة، 

وارتكبوا فيها اجملازر دون أن حترك تركيا ساكناً.
التركي  بعد هذا االحتلل حرك جيش االحتلل 
قطعات كبيرة من قواته ووجهه إلى داخل العراق، 
وحتديداً إلى منطقة بعشيقة القريبة من املوصل. 
العثمانية في السيطرة على  حينها بدأت األحلم 

كركوك واملوصل بقرب التحقق.
اإلرهاب  حملاربة  الدولي  التحالف  انشاء  وبعد 
وبدء حملة حترير املوصل من داعش، استنفرت تركيا 
حملة  إلى  باالنضمام  مطالبة  حناجرها  وشقت 
املنطقة  هذه  إدارة  في  طالبت  كما  املوصل.  حترير 
إلى  واضح  بشكل  يدّل  كان  ما  وهذا  مستقبلً، 
املوصل،  في  داعش  انهيار  من  وخوفها  تركيا  هدف 
امليثاق  بنود  حتقيق  في  حلمها  انهيار  وبالتالي 
امللي، وبعد رفض مشاركتها وحترير املوصل وإقصاء 
الدور التركي في العراق، عادت تركيا لتضع روج آفا 
وشمال سوريا نصب عينها وتسعى حتى اآلن إلى 

دخولها واحتللها.
احتالل مشال سوريا

ثورات  انطلق  مع  التركية  اخملططات  جتّددت 
أهدافها  حتقيق  تركيا  حاولت  فقد  العربي،  الربيع 
دعم  عبر  وتونس  وسوريا  على مصر  السيطرة  في 

جماعة األخوان املسلمني، لكنها فشلت.
شمال  مناطق  على  للسيطرة  تركيا  خّططت 
وتوّضحت  سوريا،  في  األزمة  اشتداد  مع  سوريا 
رحاها  دارت  التي  املعركة  مع  اخملطط  هذا  معالم 
في كوباني. فقد صرّح أحمد دواوود أغلو في إحدى 
مصير  عن  ببعيد  ليس  حلب  “مصير  خطاباته 

ماراش”.
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تستخدم  أن  تركيا  حاولت  أيضاً،  سوريا  في 
عليه،  وبناء  مصاحلها،  خلدمة  أتباعها  من  بعًضا 
الكردستاني  الدميقراطي  حزب  أفراد  حرّك 
لكّن مخططها هذا فشل  املتواجدين في سوريا، 

أمام إرادة شعوب املنطقة.
منطقة  لكّل  الدميقراطية  سوريا  قوات  حترير 
أحلمها  دفن  لتركيا  يعني  في شمال سوريا، كان 
العثمانية، ومع حترير منبج وفتح الطريق أمام حترير 
الباب، وإيصال مقاطعات روج آفا معاً الذي يسهم 
رأت  الدميقراطية،  الفدرالية  مشروع  حتقيق  في 
بالكامل، وعلى  العثمانية تدفن  أن أحلمها  تركيا 
بشكل  املنطقة  في  بنفسها  هي  تدخل  ذلك،  إثر 

مباشر.
العدالة  حزب  أردوغان/  بقيادة  تركيا  احتلت 
أطلقت  عملية  في  جرابلس  مدينة  والتنمية، 
أو باألحرى  الـ 24 من آب  الفرات” في  “درع  عليها 
التاريخية  دابق  مرج  ملعركة   500 الـ  الذكرى  في 

بالضبط.
أراد أروغان أن يلعب دور السلطان سليم يافوز 
مرة  األوسط  الشرق  أبواب  يفتح  وأن  أخرى،  مرة 
نحو  قواته  أرتال  وّجه  لذلك  نفسه،  على  أخرى 
دابق واحتلها في الـ 16 من تشرين األول من العام 
أردوغان  إمرة  حتت  تتحرك  التي  اجملموعات  احلالي، 
أعلنت أن أهداف اخلطوة الثالثة من عمليتهم هي 
أعلن  بنفسه  أردوغان  أن  كما  حلب،  إلى  التوجه 
عن هذا األمرة مرات عّدة، ناهيك عن احتلل الباب 

ومناطق الشهباء.
وهجومه  التركي  العدوان  يعتبر  واليوم 
الهمجي على منطقة عفرين وارتكاب اجملازر بحق 
بحق سكانها  عرقي  تطهير  إلى  تهدف  شعوبها، 
بتوطني  دميغرافيتها  وتغيير  الكردية،  الغالبية  ذات 
املرتزقة  مجموعاته  عوائل  من  السوريني  اللجئني 
ثابتة  قاعدة  منها  ليتخذ  التركمان  إلى  باإلضافة 
خارج حدوها احلالية للنطلق مرة أخرى نحو حتقيق 
أهدافه في إعادة احللم العثماني، ونفخ في رمادها 
منها  واالنطلق  ومجازرها  جرائمها  إشعال  إلعادة 

الحتلل سوريا والشرق األوسط.
خطر تواجد الذهنية العثمانية يف املنطقة

بحجة   1974 سنة  قبرص  إلى  تركيا  دخلت 
تركيا  وأرسلت  منها،  تخرج  ولم  األتراك  حماية 

2014 ولم  سنة  بعشيقة  إلى  العسكرية  أرتالها 
وهي  بخروجها،  املطالبات  كل  رغم  منها  تخرج 

تضع املوصل نصب أعينها.
سيكون  السوري  الشمال  إلى  تركيا  دخول 
للعودة  حساباً  حتسب  ال  فهي  سبق،  مبا  شبيهاً 
إبراز  إلى  الطريقة  بهذه  تسعى  وهي  واخلروج. 

نفسها على أنها قوة صعبة املراس.
األثنية  الصراعات  نيران  في  إردوغان  ينفخ 
مكملً  األوسط،  الشرق  منطقة  في  والطائفية 
من  يسعى  القدمية،  العثمانية  السياسة  بذلك 
دفع  عبر  املنطقة  دميغرافية  تغيير  إلى  ذلك  خلل 
سياسات  طريق  عن  للهجرة  األصليني  السكان 
الترغيب والترهيب، وتستوطن بدالً عنهم التركمان 

واألتراك.
بحسب  املنطقة  شعوب  يستخدم  كما 
اخللفة  عودة  مسألة  ويحفز  اخلاصة،  مصاحله 
اإلسلمية في عقول املسلمني السنّة، ويدعي أنه 
احلجج  وبهذه  اخللفة،  هذه  ستعيد  التي  الشرارة 
يتدخل في الدول اجملاورة له، وفي نفس الوقت يكرر 
التاريخ الدموي العثماني في شمال كردستان وروج 

آفا )شمال سوريا(.
وقد صرح أردوغان في أكثر من مناسب األقوال 
احلالية.  احلدود  قبول  على  أجبرونا  “لقد  التالية 
تصبح  أن  إّما  لنا،  بالنسبة  نصراً  تكن  لم  لوزان 
تركيا أكبر وإما أن تصبح أصغر”. ويتحدث أردوغان 
مرة أخرى عن احلدود من حلب إلى املوصل. فحسب 
أردوغان كان من املفروض أن تكون مناطق روج آفا/ 
اخلريطة  على  العراق  وباشور/شمال  سوريا  شمال 
العشرات  املناطق  ارتكبوا في هذه  التركية. حيث 

من اجملازر وقتلوا اآلالف.
والتنمية  العدالة  حزب  تواجد  فإن  لذلك، 
وأردوغان في املنطقة هو مبثابة خطر كبير ودائمي 
يخلق  األوسط عامًة،  والشرق  العراق وسوريا  على 
مكونات  بني  مستمر  بشكل  والتناقضات  األزمات 

املنطقة.
له  ستكون  العثمانية  التجربة  تكرار  أن  كما 
تكرار  سنشهد  فإننا  أخرى  بكلمة  خطيرة.  آثارٌ 
التاريخ الدموي العثماني في الشرق األوسط الذي 
أعاد املنطقة قروناً إلى الوراء وقضى على احلضارات 

ونهب خيرات البلدان، مرة أخرى.
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»لطاملا حذرنا  تركيا من اللعب بالنار..«

إرادة  ميلك  من  هناك  أن  متاماً  تدرك   , تركيا 
التي تسعى الجتياحها  املناطق  تلك  صلبة  في 
والظروف  الضغوطات  كل  من  بالرغم  وأنه   ,
العسكرية  قدراته  يعظم  أن  في  جنح  الصعبة 
التركي  القلق  زيادة  أوجب  الذي  األمر  والفكرية 

وزاد من تعزيز منعة الشعوب أمام تهديداتهم.
قمع  إلى  األتراك   يهدف  هذه  بشوفينيتهم 
السوري  الشمال  في  املتعايشة  الشعوب  إرادة 
وردعه عن خياراته في احلياة احلرة. وبات مسعاهم 
القلق  َّزت  عز مؤشرات  ظهور  بعد  إحلاحاً  أكثر 
لديهم من إمكانية إقامة نظام فيدرالي، في ضوء 
املتعايشة  والشعوب  الكردي  الشعب  مواصلة 
معه حتدي ومقاومة اإلرهاب والسياسات التركية 
وغيرها من السياسات التي لم تعد جتدي نفعاً. 

في غضون ذلك، على الدولة التركية أن تدرك 
حجم التصميم الذي يتحلى به مكونات الشعب 

رحلة الموت التي بدأتها تركيا

مصطفى عبدو

 يهدف األتراك 
بشوفينيتهم إلى 

قمع إرادة الشعوب 
المتعايشة في 
الشمال السوري 

وردعه عن خياراته 
في الحياة الحرة. 

وبات مسعاهم أكثر 
إلحاحًا بعد ظهور 

زت القلق  مؤشرات عزَّ
لديهم من إمكانية 
إقامة نظام فيدرالي
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في  منه  الشمال  جغرافية  في  وخاصة  السوري 
وأهدافه.  بثوابته  والتمسك  واملقاومة  الصمود 
األتراك  املسؤولني  رسائل  فإن  ذلك  على  وتأكيداً 
حقيقة  تعكس  املتعددة،  وإجراءاتهم  املتنوعة، 
الشعوب  مما تختزنه  التركية  اخملاوف  أن منسوب 
املقاومة  على  وتصميم  إرادة  من  املتعايشة 
وسائل  في  به  اإليحاء  يحاولون  مما  بكثير  أكبر 
إعالمهم وتقديراتهم إزاء إنهاء وجود قوات سوريا 

الدميقراطية في الشمال السوري.
أن  التجارب  من  عدد  أثبت  األحوال،  كل  في 
كانت  التركية  والرهانات  اخملططات  من  الكثير 
في  أهدافها  حلقيقة  معاكسة  نتائج  تعطي 
اختبار الواقع، عندما كانت تصطدم بإرادة صمود 
وهو  الطريق.  مواصلة  على  راسخ  وعزم  صلبة 
ما يدفع إلى التساؤل عّما سيكون عليه موقف 
األتراك عندما يتحول كل عمل عدائي إلى عامل 
استنهاض ملكونات الشعب السوري، وإلى شعلة 
تنقلب  أن  يُتوقع  احلالة،  هذه  وفي  إرادته.  م  تُزخِّ
كانت  ما  عكس  على  واملردوع  الرادع  معادلة 

تخطط له الدولة التركية.

سياساتها  في  تركيا  استمرت  حال  وفي 
االستعداد  أهبة  على  دوماً  سنبقى  التصعيدية 
حماية  في  بواجبنا  للقيام  التامة  واجلهوزية 
العثمانيني  هيبة  وكسر  عنه  والدفاع  شعبنا 

ومعادالتهم. 
تغيرت،  الظروف  أن  وغيرهم  األتراك  وليعلم 
وموازين القوى تبدلت، وشعوب شمال سوريا  لم 
فإن  تضاعفت.  فاإلمكانيات  كانوا،  كما  يعودوا  
تركيا اليوم كمن يلعب بالنار، ألنه ليس مبقدورها 
مواجهة مثل هذه احلرب، وال نريد التذكير مبا جرى 
والسياسي  العسكري  املستوى  على  انهيار  من 
املقاومة  جلم  محاولتها  خالل  واالقتصادي 
صعباً  كان  جرى  ما   ، داخلها  في  الشعبية 
بكثير.  أصعب  سيكون  سيجري  وما  عليها، 
أبطالنا،  بقدرات  يستخفون  تركيا  قادة  كان  وإذا 
ويستخفون بالرأي العام الدولي، فإن هذا العمل 
يقرون  سيجعلهم   ، األتراك  جانب  من  العدائي 
ويعترفون بأخطاء قادتهم، و بأن أردوغان جر اجليش 

التركي إلى الهاوية.
وليتذكر األتراك أن إعالنهم احلرب  وممارساتهم 
واجلاهزة  املتهيأة  قواتنا  تخيف  ال  الالإنسانية  
نوعاً  بدأنا  وأننا  املنطقة. خاصة  شعوب  حلماية 
جديداً من املقاومة ، والذي ميكنه أن يفتك باألحالم 
التركية، ويفقد اجليش التركي شعبيته وجبروته.

الشعب  »معادلة  أن  األذهان  إلى  نعيد 
مبتغيرات  تهتز  أن  من  وأصلب  أقوى  واملقاومة 
ألنها  دولية  حتى  أو  تركية  ضغوط   أو  إقليمية 

معادلة كتبناها وثبتناها بالدم«.

التي  الصورة  األيام عن  وقد كشفت  اآلن  أما 
أصبحت واضحة املعالم للعيان وانقلبت مفاهيم 
األعداء  محراب  في  التعبد  إلى  والنهج  املقاومة 
هذه  مضمونها  من  تفريغها  يتم  الشعارات  وأن 
املصالح  مع  تناقضت  التي  البراقة  الشعارات 
وفقاً  األعداء  حافلة  في  بالسير  بدؤوا  الوطنية 
املشبوهة  ارتباطاتهم  أن  واتضح   خملططاتهم  
ادعاءاتهم  من  نوع  أي  بكثير  تفوق  األعداء  مع 
بوطنيتهم فهم ال ميتون بالوطن إال باالسم, وقد 
مشاريعهم  تنفيذ  في  ما   حد  إلى  هؤالء  جنح 

ما يدفع إلى التساؤل 
عّما سيكون عليه موقف 
األتراك عندما يتحول 
كل عمل عدائي إلى 

عامل استنهاض لمكونات 
الشعب السوري، وإلى 

م إرادته شعلة ُتزخِّ
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ولكن هيهات. 
إلى  جديد  من  بالتوجه  األنظار  عادت  اليوم 
مشروع األمة الدميقراطية بل وإعادة النظر فيها 
بشكل  بها  العناية  وبدأت  جديد  من  ودراستها 
نفسه  يطرح  الذي  بأثر طيب, والسؤال  و  واضح 
بالوقوف  نستمر  فهل  ويجري  جرى  ما  كل  بعد 

جامدين ؟؟؟
التكاسل  وأن  املسؤولية  من  تخلينا  ال  اليوم 
سياسة  ,و  املتشابهات  عن  والوقوف  والتباطؤ 
مواقف  لهي  البعض,  قبل  من  بالنفس  النأي 
الواجب  لهذا  جميعاً  فلنستيقظ   , متخاذلة 
من  جانباً  ولنفرض  اآلخر  بيد  منا  كل  وليأخذ 
اجلميع  تأكد  أن  بعد  خاصة  االيجابي   التنافس 
أن مشروع األمة الدميقراطية قد بسط صوابيته 
قوته  على  وبرهن  اجملتمع  من  كبير  جزء  على 
أن  من  واثقون  بدورنا  ونحن  وإخالصه  وعدالته 

وإذا كان قادة تركيا 
يستخفون بقدرات 

أبطالنا، ويستخفون 
بالرأي العام الدولي، 

فإن هذا العمل العدائي من 
جانب األتراك، سيجعلهم 

يقرون ويعترفون بأخطاء 
قادتهم، و بأن أردوغان 

جر الجيش التركي 
وتركيا إلى الهاوية.

خير  وينظمه  اجملتمع  حاجة  يسد  املشروع  هذا 
وحقيقة  ومكان  زمان  لكل  يصلح  وأنه  تنظيم 
أنه فكر ونهج واقعي يعالج كل شيء في احلياة 
مبا يساير مصالح اجملتمع بكليته ويستطيع دفع 
قابل  غير  ونظري  مثالي  فكر  بأنه  عنه  الدعاوى  
واقعي وصالح  أنه فكر  للكافة  ويثبت  للتطبيق 
وأنه  آخر  حديث  نظام  أي  يفوق  وأنه  به  للعمل 
يعلو على كل فكر أو مشروع آخر أياً كان مصدره 
جتدها  للمجتمع  النافعة  املشاريع  جميع  ألن 
بصورة  الدميقراطية  األمة  مشروع  في  مضمونة 
للقبول  أدعى  وجتعلها  ودقيقة  جلية  واضحة 
ما  لكل  يتسع  املشروع  وهذا  القلوب  الى  وأقرب 
واإلنسانية  للمجتمع  ويحقق  ونافع  مفيد  هو 

السعادة والسالم .

الناس  يخاطب  الدميقراطية  األمة  مشروع 
جميعاً  وتتحرك عواطفهم في ظله وهو القانون 
الذي يجب أن تكون تصرفاتهم والتزاماتهم على 
اجلوانب  كل  في  مرجعهم  يكون  وأن  أساسه 
للعالم  جاءت  أحكامه  وأن  خاصة   , احلياتية 
عامة وتتوقف كثيراً عند وضع األسس والقواعد 
وتتفق  الناس  مصالح  تساير  مرنة  ,أنها  الكلية 

مع األعراف والتقاليد اجملتمعية .
ولهذا العموم جاء مشروع األمة الدميقراطية 
سهالً  عادالً  وجماعات  أفراداً  الناس  حلاجة  وافياً 
من غير إفراط وال تفريط ومن ميزاته أنه يخاطب 
احلياة  في  العمل  الى  ويدفع  البشري  العقل 
ويهدف  واجلماعات  األفراد  بني  والتعاون  واجملتمع 
إلى التسامح واحلرية .وجاء الى الفطرة التي فطر 
متينة  وأسس  قوية  دعائم  ويبني  عليها  الناس 
الناس  على  التيسير  ويراعي  اجملتمع   أفراد  بني 
حدود  »في  أوضح  بعبارة  أي  عنهم  احلرج  ويرفع 

االستطاعة والقدرة البشرية ». 
في  النصر  أن  احلياة  علمتنا  :لقد  باحملصلة 
أيدي الرجال الذين يقفون مع شعبهم ووطنهم 

ال مع املنصب والسلطة .
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مصر والعالقات العربية الكردية 

بين أطماع أردوغان وإيران

د. جالل زناتى

المطلوب هو  والحوار 
والقائم  األخ���وة  ح���وار 
ألن  النوايا،  حسن  على 
شعب  وبخاصة  الجميع، 
كوردستان، تعرضوا إلى 

أبشع صور االضطهاد
إلى  الوقت  حان  وقد 
قيام مصر لتوطيد أواصر 
الشعبين  بين  العالقات 
ال��ع��رب��ي وال���ك���وردي 
لما  سوريا  فى  وخاصة 
ارتباط بين تاريخنا العربى 
شك  وال  مًعا.  والكردى 
تعد  ال��خ��ط��وة  ه��ذه  أن 
المهمة  الخطوات  من 

األساسية لفهم اآلخر

الشك أنه منذ أحداث ثورات الربيع العربى التى 
واملشهد   ، األوسط  الشرق  مبنطقة  عصفت 
مساراً  يأخذ  العربية  املنطقة  فى  السياسى 
أخرى،  تارة  وبالضوضاء  بالهدوء  تارة  يتسم 
لنيل  سعت  وأقليات  لقوميات  مطالب  بني  ما 
على  حتصل  أن  آثرت  طاملا  لشعوب  أو  حريتها 
أنظمة  ظل  فى  منها  سلبت  ما  كثيرًا  حريات 
أو  بقت  تتغير  أن  لها  قدر  التى  تلك  أو  سادت 
العربية  املنطقة  فى  والسيما  محدود  بقدر 
والتى تزخر بأطماع استعمارية لكل من تركيا 

وإيران.
أنها  يالحظ  املنطقة  فى  لألحداث  واملتتبع 
مشروعات  ثالثة  بني  الصراع  من  بنوع  تزخر 
يرتدى  رجعى  مشروع  بني  بينها،  فيما  تتناحر 
على  مصر  فى  يفشل  أن  له  قدر  دينية  عباءة 
اآلن  له  وليس  املسلمني،  اإلخوان  جماعة  أيدى 
وماللى  أردوغان  تركيا  بني  فكرى  امتداد  سوى 
فى  أتباعه  اتسم  قومى  مشروع  وبني  إيران، 
التى  الفكرة  دون  الرنانة  باخلطابات  هذا  يومنا 
هذا  فى  إليه  املنتمني  جل  منها  يتكسب  رمبا 

أستاذ التاريخ والفكر السياسى
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يهتم  ثالث  مشروع  وبني  القومى،  املشروع 
بني  املشتركة  واملصلحة  باحلقوق  بالضرورة 
دولة  بناء  أجل  من  العنف  ونبذ  املنطقة  دول 
جميع  بني  والتوافق  باملشاركة  تؤمن  وطنية 
أركان املنطقة ، والتى مثلت مصر منوذًجا رائًدا 
فى ذلك فى ظل قيادتها احلكيمة ومؤسساتها 
 ،2013 يونيه   30 ثورة  منذ  سيما  وال  الوطنية 
والسيما دار صراع خسرته تركيا ونظام أردوغان 
القمعي فى كل مرة وجنح الرئيس عبد الفتاح 
على  باحلصول  البداية  فى  ذلك  فى  السيسى 
جلنة  ترؤس  ثم  األمن،  مجلس  فى  ملصر  مقعد 
اإلرهاب، ثم التصدى لقرار ترامب بشأن القدس 
السياسية  القوى  بني  توافق  وإحداث  العربية 
التوافق  بأهمية  ذلك  وانتهى  فلسطني،  فى 
على املسألة السورية فى ضوء القوى الوطنية 
التصدى  فى  جنحت  والتى  الكردية  السورية 
وغيرها  عفرين  فى  التركية  القوات  لعمليات 
وداعش وحتقيق انتصارات على مشروع أردوغان 
الدولة  املنطقة فى ظل جناحات  التوسعي فى 
اإلرهابية،  البؤر  على  القضاء  في  املصرية 
البحر  شرقى  على  املصرى  النفوذ  بسط  وفى 

املتوسط. 
تكون  أن  ينبغى  التى  القوميات  تلك  بني  ومن 
الوطنية  القوى  العربية  للمنطقة  داعمة  قوى 
الكردية، فالشعب الكردي في املنطقة العربية 
هي  عظيمة  أمة  من  جزء  األوسط  والشرق 
تاريخًيا  واملغبونة  اجملزأة  الكوردية(،  )األمة 
وسياسًيا، حيث يبلغ عدد نفوس هذه األمة ما 
يقارب 40 مليون نسمة، موزعة بني خمس دول. 
القائمة  احلرة  واحلياة  للحرية  تواق  شعب  وهو 
الديانات  في  الثابتة  حقوقه  أساس  على 
والتطلع  املواطنة،  وحقوق  الدولية،  واملواثيق 
أمانيه  حتقيق  في  املشرق  املستقبل  نحو 
القومية الثابتة واملشروعة، وهو شعب عاشق 
للجبال ألنها مالذه اآلمن من سالح العنصرية، 
ومن  الضيق،  الشوفيني  الفكر  اضطهاد  ومن 
على  تعاقبت  التي  األنظمة  مختلف  ممارسات 
أرض الشرائع في املناطق التى ينتشر بها أبناء 

تلك األمة .

اجلبال  واجلبلية  الوعرة  للطبيعة  كان  وقد   
الشدائد،  وعند  احملن  في  دائًما  الكورد  أصدقاء 
الكثيرين  قلوب  في  وحدها  تكن  لم  أنها  إال 
لقضاياه  واملدركني  الشعب،  هذا  محبي  من 
حان  وقد  تاريخًيا.  الثابتة  وحقوقه  املصيرية، 
العالقات  أواصر  لتوطيد  إلى قيام مصر  الوقت 
في  وخاصة  والكردي  العربي  الشعبني  بني 
سوريا، ملا من ارتباط بني تاريخنا العربى والكردى 
مًعا. وال شك أن هذه اخلطوة تعد من اخلطوات 
السالم  وبناء  اآلخر،  لفهم  األساسية  املهمة 
ومكونات  القوميات  كل  بني  األخوي  والتعايش 
وفكريًا،  ودينًيا  قومًيا  الكردى  العربى  الطيف 
وبصورة  اآلخر،  واحترام  التسامح  أسس  وفق 
متساوية ومتكافئة . واحلوار املطلوب هو حوار 
اجلميع،  ألن  النوايا،  على حسن  والقائم  األخوة 
أبشع  إلى  تعرضوا  كردستان،  شعب  وبخاصة 

صور االضطهاد.
ومما يذكر فى هذا الشأن محاولة قوى إعالمية 
الستغالل  القطرية  اجلزيرة  إعالم  من  موجهة 
هذا اخلالف والترويج لزيارات عدة قام بها نشطاء 
ميثلون أطياف من األكراد نذكر منها تلك الزيارة 
تفصيالت  العبرية  الصحافة  لها  أفردت  التى 
سروان  السورى  الكردى  الصحفى  زيارة  من 
كاجو ودعوته النشاء منطقة عازلة بعيًدا عن 
بني  العالقات  وتوسيع  سوريا،  فى  األسد  نظام 
انطلقت  وقد  سوريا،  وكردستان  الكيان  دولة 
العديد من األقالم والتي تتخوف من التحوالت 
بعد  حلقوقهم  الكورد  نيل  ومن  الدميقراطية، 
العديد  بنشر  وذلك  طويلة،  وتضحيات  نضال 
الوجود  بإيواء  الكورد  باتهام  األخبار  تلك  من 
اإلسرائيلي في كردستان، من خالل استثمارات 
بتوطني  االدعاء  خالل  من  أو  األراضي،  شراء  أو 
كوردي،  أصل  من  هم  الذين  العراقيني،  اليهود 
في كوردستان، أو الزعم بوجود عمالء للموساد 
بتدريب مليشيات كوردية،  اإلسرائيلي يقومون 
للقيام بعمليات تخريبية، أو اغتيال شخصيات 
دول  بعض  على  التجسس  بحجة  أو  علمية، 
اجلوار، وغيرها من التهم التي ال صحة لها وال 

دليل عليها .
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معروفه  االتهامات  هذه  مصادر  أن  والشك 
األخبار  هذه  تتلقف  التي   ، للجميع  دوافعها 
إجراء  يحاولون  فرادى  األطراف  بعض  كان  )وإن 
الكرد  اإلخوة  ضد  وتوظفها   ،) االتصاالت  تلك 
فى سوريا ، في محاولة منها لتشويه صورتهم 
إقليمًيا ودولًيا، وبالتالي فإن مثل هذه التصرفات 
 – العربية  األخوة  إلى  تسيء  املسؤولة،  غير 

الكردية، مما يوجب التصدي لها. 
أخالقية  مسؤولية  العرب  املثقفني  وعلى 
الزائفة،  االدعاءات  هذه  فضح  في  وإنسانية 
إلى  يسيء  ما  لكل  مطلًقا  السماح  وعدم 
األخوة العربية – الكوردية. ألن الوحدة الوطنية 
ال  التي  احلمراء  اخلطوط  من  هي  األخوة  وهذه 

يجوز بتاتًا املساس بها .
كما أنني بكل حياد أرى الهدف من وراء احلملة 
بني  التوتر  حالة  خلق  هو  الكرد،  ضد  الظاملة 
الشعب  وكذلك  والعربي،  الكردي  الشعبني 
الكردي، ال ميكن أن يضحي بالعالقات والروابط 
وال  العربي،  الشعب  مع  واملصيرية  التاريخية 
العربية.  املشاعر  يجرحوا  أو  يحرجوا،  أن  ميكن 
الروابط  بهذه  التضحية  احلكمة  من  ليس  إذ 
أن اجلميع يعلم بوجود  التاريخية رغم  األخوية 
العديد  بني  الرسمية،  وغير  الرسمية  العالقات 
من الدول العربية ودولة إسرائيل. وأملي الكبير 
هذه  مثل  إلى  االنتباه  في  العرب  املثقفني  من 
العربية  لألخوة  اإلساءة   إلى  الهادفة  احملاوالت 
مستوى  إلى  االرتفاع  وضرورة  الكردية،   –
األمة  الوطنية، فالكرد هم جزء من  املسؤولية 

الكوردية اجملزأة، واملغبونة تاريخًيا. 
من  تناضل  الكوردية  التحررية  احلركة  وكانت 
والدفاع  الكردي،  للشعب  الهوية  إثبات  أجل 
نحن  ولذلك  اإلبادة.  حمالت  ضد  الوجود،  عن 
مع الكورد في خياراتهم، ومعهم في تقرير نوع 
في  حقهم  جانب  وإلى  الوطن،  في  الشراكة 
كضمان  للحكم  الفيدرالية  الصيغة  تأسيس 

لوحدة الدولة السورية. 
نسيان  ميكن  ال  أنه  إلى  اإلشارة  تنبغى  كما 
الدماء التي سالت من العرب والكرد في حروب 
الذين  النضال  أبطال  ومن  فلسطني،  ومعارك 

نعتز بهم كانوا من الكرد  صالح الدين األيوبي 
من القادة الكرد الذين دخلت أسماؤهم التاريخ 
إبان  القدس  فاحتا  والكورد  العرب  يقود  ،وهو 
احلروب الصليبية. وال ميكن نسيان دور العلماء 
الكورد، في مختلف العلوم، وبخاصة في علم 
والثقافات  الشرعية،  والعلوم  العربية،  اللغة 

والعلوم األخرى.
في  شريكني  أكبر  بني  العالقات  مستقبل   إن 
وطن واحد، وهما: )الكرد و العرب(، يوجب على 
اجلهود  توحيد  عربية  ريادة  من  لها  ملا  مصر 
واحترام  الدستورية،  املؤسسات  دولة  لبناء 
االعتراف  وكذلك   للكرد،  املشروعة  احلقوق 
بحقوق جميع األقليات األخرى، وتطبيق القانون 
احترام  وفي  املساواة   يحقق  مبا  عادلة  بصورة 
وفي  احلقوقي،  وضعها  ،وتعديل  املرأة  حقوق 
إطالق احلريات العامة، ومعاقبة كل من ارتكب 
األخرى،  والقوميات  الكرد  ضد  جرائم  ويرتكب 
وفًقا للقانون، وبضرورة تعويض كل األشخاص 
ارتكبت  التي  الدولية  الذين تضرروا من اجلرائم 
األمالك،  ومصادرة  وتهجير،  طرد  من  ضدهم 
واملهاجرين  املهجرين  وإعادة  وغيرها،  وقتل 
تعليمية  سياسة  وضع  ضرورة  وفي  للعراق، 
تشيع  األولى،  الدراسية  املراحل  من  جديدة 
وترسيخ  العنف،  ونبذ  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
اللغة  تعليم  وفي  الفضيلة،  وقيم  التسامح 
اللغة  وتدريس  العربية،  املناطق  في  الكردية 
العربية في املناطق الكوردية، وفي فتح قنوات 
ناطقة  األخرى،  اإلعالم  ووسائل  تلفزيونية 

باللغة الكردية في املناطق العربية.
فى نفس الوقت فإن القوى االستعمارية ومنها 
األوضاع  تلك  تستغل  أن  حتاول  وإيران  تركيا 
العرب  حساب  على  النفوذ  من  نوع  لتحقيق 
اإلدارة  ظل  فى  والسيما  املنطقة،  فى  واألكراد 
األمريكية اجلديدة للرئيس األمريكى ترامب التى 
تبشر بنتائج وخيمة على اخلريطة السياسية 

فى الشرق األوسط على وجه التحديد.
املقترحات  من  عدد  لدينا  سبق  ما  على  وبناًء 
لبناء أسس احلوار الناجح في ظل احتاد اختياري 

وشراكة عادلة جنملها فى النقاط التالية : 
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يتعني على الشعب العربي أن يحترم   .1
وأن  املصير،  تقرير  في  الكردي  الشعب  حق 
األمة  من  جزء  هو  الكردي  الشعب  بأن  يؤمن 
الكرد يعيشون على أرضهم منذ  الكردية، وأن 
تاريخية،  خصوصية،  للكرد  وأن  السنني،  آالف 

وقومية، واجتماعية، ولغوية، يجب احترامها.
األمة  الكردى هو جزء من  الشعب  إن   .2
العربية لسانًا، وإن هناك روابط تاريخية ولغوية 
وبني  الشعبني  بني  وجغرافية مشتركة  ودينية 
فى  القوى  تلك  مواجهة  عليهم  حتتم  األمتني 
املنطقة مثل داعش التى جتاوز تعداد مقاتليها 
جوية  طلعة  ألف   135 رغم  فرداً  ألف   31 إلى 
لم يتم القضاء عليها نظرًا ملوءامات املصلحة 
املنطقة  فى  واألمريكى  الروسى  القطبني  بني 
تهدد  التى  االرهابية  التنظيمات  من  وغيرها 

بقاء دول بأكملها.
العنصري  الفكر  التخلص من  ضرورة   .3
الضيق، الذي جلب الكوارث على البالد والعباد، 
وصهره،  اآلخر  إلغاء  سياسة  عن  والتخلي 
والسيما  التسامح،  بقيم  اإلميان  من  بد  وال 
وبناء  اإلنسان  حقوق  واحترام  العوملة  ظل  في 

الدميقراطية واجملتمع املدني .
مسؤولية  والكرد  العرب  على  تقع   .4
باآلخر،  واالعتراف  وتنميتها  العالقات  تطوير 
وأن من حق الكورد االستقالل إذا رغبوا في فك 
مشروع  حق  ألنه  االختياري،  واالحتاد  الشراكة 
املشترك.  العيش  استحال  إذا  لهم  قانونًا 
التعايش،  لفرض  القوة  إلى  اللجوء  ميكن  وال 
فالشراكة ال تقوم إال بالتراضي والفهم املتبادل، 
في  الكردي  الشعب  خيار  هو  ذلك  من  واألهم 
حتديد منط العالقة داخل الوطن الواحد بالرجوع 
إليه، ألنه هو املرجعية في هذا امليدان.والبد من 
العيش  منط  على  يستفتى  الذي  أن  االعتراف 

والشراكة هم الكرد .
عن  متواصلة  توعية  ندوات  إقامة   .5
مفاهيم الفيدرالية، والعيش املشترك، وحقوق 

اإلنسان والثقافة اجلديدة غير العنصرية .
باألخوة  تضر  مصطلحات  تداول  منع   .6
البشمركة  وصف  مثل  الكردية   – العربية 

 ، باجلماعات  الكوردية  األحزاب  ووصف  باملليشيات، 
من  اآلالف  قدمت  حتررية  من حركة  جزء  بينما هي 

الضحايا من اجل قضية الكورد.
في  واحملاصصة  النسب  عن  االبتعاد   .7
الوظائف واملناصب، والتركيز على األكفاء ألن الكرد 

شركاء في وطن وتاريخ شراكة عادلة ومنصفة .
تقع على املثقفني العرب، ووسائل اإلعالم   .8
تطوير  في  وإنسانية  أخالقية  واجبات  العربية، 
العراق  والكردي في  العربي  الشعبني  بني  العالقات 
لقواعد  وفًقا  هي  كما  احلقيقة  نقل  وفي  وسوريا، 
لدور  ووفًقا  الصحفي،  العمل  في  املهنة  أخالقيات 
التسامح  قيم  ترسيخ  ضرورة  في  العرب  املثقفني 
لكل شعب. فقد  اخلصوصيات  واحترام  والتفاهم، 
عانى الكرد من التعتيم اإلعالمي، والغنب الكبير من 
- وهو  اإلسالمية  – وحتى  العربية  اإلعالم  وسائل 

تقصير واضح ميس شرف املهنة .
العادلة،  للشراكة  ميثاق شرف  بإعداد  نقترح  كما 
الدول  جامعة  تتبناه  الكوردي   / العربي  وللحوار 
العربية، من أجل توثيق العالقات العربية / الكوردية، 
وبناء السالم والدميقراطية واجملتمع املدني، في ضوء 

قواعد االحتاد االختياري في العراق اجلديد.
مًعا  العيش  والكرد  العرب  أراد  لو  االقتراحات  هذه 
بتحكيم العقل وإال لن يتبقى لكال الطرفني أوطان 
ولن  بها  حلموا  أوطان  أو  وتفتت  بها  عاشوا  قد 

تتحقق تلك األحالم.
ومن املمكن بعد هذا الطرح الذى يبتعد عن اخلطب 
وفًقا  متاح  هو  وما  العقل  على  ويعتمد  اجلوفاء 
للمشهد احلالى أن يكون للدولة املصرية دور فى رأب 
الصدع فى املنطقة باالعتماد على تقريب وجهات 
النظر بني دول اجلوار شركاء املنطقة مما يبعد شبح 
على  اذكائها  األطراف  بعض  حاولت  التى  احلرب 
أساس حتررى تارة وطائفى تارة أخرى، مما يجعلنا أمام 
القادمة لإلعمار وليس  تاريخية لألجيال  مسؤولية 
التركية  لألطماع  الوقت  نفس  فى  وابعادًا  الفنت 
قدرة  فى  بحق  نثق  والتى  املنطقة،  فى  واإليرانية 
سوريا  في  األكراد  حق  تبنى  على  املصرية  الدولة 
فى دعم الدولة السورية والسيما أن الهدف واحد 

والعدو مشترك.
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تضرب  الكردية  العربية  العالقات  أن  رغم 
)ومصر  العرب  أن  إلاّ  التاريخ،  أعماق  في  بجذورها 
تلك  إلي  التطرق  أهمية  إلى  ينتبهوا  لم  بالذات( 
مجرد  حتى  ول  بل  دعمها،  على  والعمل  العالقات 
كل  ليفهم  الطرفني،  بني  مباشرة  حوارات  إجراء 
بعض  جرت  نعم  صحيحااّ،  فهًما  اآلخر  منهما 
اللقاءات العابرة والتي شابها الفتور أحيانااّ، ومنها 
البارزاني  مصطفي  للمال  الناصر  عبد  استقبال 
وبعض رفاقه، عند عودة األخير من منفاه في الحتاد 
السريع بني  املنفرد  احلوار  أيًضا  ومنها  السوفييتي، 
هامش  على  الطالباني،  وجالل  أيضاً  الناصر  عبد 
وسوريا(  والعراق  )مصر  الثالثي  الحتاد  مفاوضات 
اجلادة احلقيقية كانت عام  احملاولة  عام 1963، لكن 
للتضامن  املصرية  اللجنة  نظمت  عندما   1998
مؤمتر احلوار العربي الكردي، والذي اقتصر على كرد 
العراق فقط، دون باقي األطراف الكردية األخرى، على 
التي  هي  العراق،  في  الكردية  املسألة  أن  أساس 
تهم مصر بالدرجة األولي، لتأثيرها في دولة عربية 
الكردية  املسألة  أن  حني  في  )العراق(،  محورية 
في سوريا لم يكن لها نفس األلق الذي كان  لكرد 
العراق حينئذ، وقد أحيط هذا املؤمتر بتعتيم إعالمي، 

 العالقات العربية الكردية ..التاريخ ..والواقع.. 

واآلفاق المستقبلية

رجائي فايد

ال��ع��رب  ق��ل��وب  ف��ي  إن 
ل��ح��س��رة ع��ل��ى واق��ع��ه��م 
يماثل  من  فيه  غاب  ال��ذي 
ص����اح ال���دي���ن، وال��ت��اري��خ 
ال���دور  ع��ل��ى  أي��ض��ًا  يشهد 
الكرد  لعبه  ال��ذي  المهم 
ف���ي ح���ض���ارة ال��م��ن��ط��ق��ة، 
التي  رم��وزه��م  أك��ث��ر  فما 
ذلك،  في  بقوة  أسهمت 
مؤسس  سيبويه  منهم 
ع��ل��م ال��ن��ح��و، وم��ؤس��س 
الدولة العباسية أبو مسلم 
السيف  ورب  الخراساني، 
سامي  م��ح��م��ود  وال��ق��ل��م 
البارودي،  وال يّتسع المجال 
لذكر كافة تلك الرموز، وما 

أكثرها

رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية
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اّ للتدخالت اإلقليمية، وبالذات من احلكومتني  امتثال
املؤمتر  هذا  على  لوحظ  كما  والتركية،  العراقية 
تباين نوعية املشاركة بني الطرفني، فاجلانب العربي 
)وأغلبه مصري( خال متاماً من أياّ مسؤول سياسي، 
خشية  يعكس  اّا  مم وإعالميني،  كتاب  على  واقتصر 
ل  املسألة، حتى  القتراب من هذه  من  أي مسؤول 
يحسب على اجلانب الرسمي العربي واملصري )على 
تداعياته  له  تكون  قد  موقف  أي  اخلصوص(  وجه 
اقتصر  حني  في  واإلقليمية،  الدولية  العالقات  في 
مناصب  يتقلدون  سياسيني  على  الكردي  اجلانب 
رسمية وحزبية في اإلقليم الكردي العراقي، لذلك 
لم يكن احلوار بني ندين متماثلني، وعلى الرغم من 
ذلك فإناّ هذا املؤمتر يعتبر عالمة مهمة على طريق 
دعم العالقات العربية الكردية، ومن األمور اجلديرة 
بالذكر أناّ الكرد هم األكثر حرصااّ على إثبات اجلذور 
أنفسهم  يجهدون  فهم  العالقة،  لتلك  التاريخية 
واحلديث  واملتوسط  القدمي  التاريخ  نبش  في  اّ  كثيرا
، للبحث عن رموز لتلك العالقة، ولهذا األمر دللة 
للتقارب  لديهم  دفينة  رغبة  يعكس  فهو  هامة 
الواجب  ومن  بالذات(،  )واملصري  العربي  املكون  مع 
يجب  بل  ومصريااّ،  عربيااّ  الرغبة  هذه  تهمل  أل 
التالقي  نواحي  فإبراز  واإلسناد،  بالدعم  تقابل  أن 
يعودون  الصدد  هذا  في  والكرد  ولشك،  مفيد 
مصر  ملكة  أن  ليكتشفوا  الفرعوني  العصر  إلى 
ومن  كردية  هي  اجلميالت(  )جميلة  نفرتيتي؛ 
ثم  برلني(،  متحف  درة  هو  اآلن  )متثالها  امليتانيني 
يقفون كثيراً عند محراّر القدس وقاهر الصليبيني؛ 
صالح  إلي  اآلن  أحوجنا  )وما  األيوبي،  الدين  صالح 
املدائن  ولزهرة  الدين،  صالح  تاريخ  ولعبق  الدين(، 
محتدمااّ  السياسي  املناخ  نرى  نحن  فها  محررة، 
حالياً وبشدة حول تلك املدينة املقدسة والتشبث 
العربي واإلسالمي الواهن )في غياب صالح الدين( 

بأن تبقي عاصمة لفلسطني ل إلسرائيل.
الذي  العرب حلسرة على واقعهم  إن في قلوب 
يشهد  والتاريخ  الدين،  صالح  مياثل  من  فيه  غاب 
أيضاً على الدور املهم الذي لعبه الكرد في حضارة 
بقوة  أسهمت  التي  رموزهم  أكثر  فما  املنطقة، 
النحو،  علم  مؤسس  سيبويه  منهم  ذلك،  في 
اخلراساني،  مسلم  أبو  العباسية  الدولة  ومؤسس 
ورب السيف والقلم محمود سامي البارودي، ومحرر 

العائلة  تلك  التيمورية  والعائلة  أمني،  قاسم  املرأة 
األدبية الشهيرة، وعائلَتي بدرخان ووانلي، ول يتاّسع 

اجملال لذكر كافة تلك الرموز، وما أكثرها.
يجدا  لم  بدرخان  األخوين  أن  التاريخ  يذكره  اّا  مم
سوى القاهرة ليصدرا منها أواّل صحيفة كردية في 
التاريخ عام 1889، والصفحة األولى لتلك الصحيفة 
بكردستان  الصحفيني  نقابة  درع  تزين  التي  هي 
العراق حالياً، كما يذكر أيضاً أناّ أول إذاعة كردية في 
عام 1957 وبأمر من عبد  القاهرة  بثت من  التاريخ 
الناصر، ومن األمور الطريفة أناّ تركيا احتجت على 
الناصر السفير  فتح تلك اإلذاعة،  فاستدعى عبد 
التركي في القاهرة، وسأله )هل في تركيا أكراد؟(، 
الناصر:  عبد  قال  هنا  بالنفي،  السفير  فأجاب 
فلماذا الحتجاج؟، ولنا هنا مالحظة، فعبد الناصر 
السياسي  إطار صراعه  في  اإلذاعة  تلك  بفتح  أمر 
مع حلف بغداد )نوري السعيد ـ عدنان مندريس(، 
وليس حبااّ  بالكرد، وتلك حالة كانت مالزمة للحركة 
الكردية طوال تاريخها، )اجنلترا وموقفها املتغير من 
وقاضي محمد  السوفييتي  الحتاد  احلفيد،  محمود 
الوليات  البارزاني،  مصطفى  واملال  إيران  ومهاباد، 
الكردية.... احلركة  من  املتباينة  ومواقفها  املتحدة 
الخ(، وفي مصر توجد عائالت عديدة تعود أصولها 
من  ذكرناه  ما  إلى  فإضافة  الكردية،  القومية  إلى 
العوائل  بعض  حتمله  الكردي  لقب  أن  جند  أسماء 
كما  والكرداني،  الكرداوي  ألقاب  وكذلك  املصرية، 
أحياء  به حي من  والذي يسمى  الدمرداش  أن لقب 
القاهرة، وكذلك املستشفى اجلامعي جلامعة عني 
الدميرطاش،  األصل  في  كان  السم  هذا  شمس، 
وكما هو مكتوب على ضريح من أطلق اسم احلي 
عليه وهو كردي األصل، كما أناّ عائلة محيي الدين 
1952 )خالد  ثورة  رجال  أهم  من  اثنان  منها  والتي 
اإلمام  إلى  إضافة  كردية،  أصول  من  هي  وزكريا( 
كردي  العقاد  عباس محمود  أناّ  كما  عبده،  محمد 
عندما  الشريف،  باألزهر  رواق  لألكراد  وكان   األم، 
كان نظام األروقة هو النظام التعليمي املتبع فيه، 
رموزًا كردية  لوجدنا  العربي  احمليط  إلى  انتقلنا  ولو 
عديدة تؤكد على عمق العالقات التاريخية العربية 
حاليااّ  عليها  نبني  أن  يجب  التي  وهي  الكردية، 
حتقيق  أجل  من  توطيدها،  بأهمية  التامة  قناعتنا 
فإنه  ذلك  ولتوضيح  املنطقة،  في  والسالم  األمن 
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منطقتنا  له  تعراّضت  ما  إلى  اإلشارة  الواجب  من 
من كوارث، كان لتجاهل املسألة الكردية والتعامل 
الكوارث،  تلك  أسباب  أحد  معها  الفج  اخلشن 
احلدود  مسألة  الصدد  هذا  في  ويذكر  أهمها،  ورمبا 
العراقية اإليرانية، تلك احلدود التي مت رسمها مبوجب 
ميثاق سعد أباد عام 1937، ومبوجب هذا امليثاق وقع 
اخلط احلدودي بني الدولتني شرق شط العرب، وحاول 
شاه إيران تعديل اخلط احلدودي، ليمر في منتصف 
العراقية كانت  العرب، لكناّ كافة احلكومات  شط 
الشاه  ساعد  العراقي  الرفض  وإزاء  ذلك،  ترفض 
العراقية  احلكومات  ضد  ثورتهم  في  العراق  كرد 
كرد  إيران  في  فلديه  بالكرد  حبااّ  )ليس  املتعاقبة 
مضطهدون(، إلى أن انتهى األمر برضوخ احلكومة 

اخلط  وانتقل  الشاه،  ملطالب  العراقية 
شط  منتصف  إلى  احلدودي 

بني  َتيه  ضفاّ ليقسم  العرب، 
العراق وإيران، وذلك  مبوجب 

اتفاقية اجلزائر عام 1975، 
ثورة  وبعد  بعد  فيما 
في  إيران  ودخول  إيران، 
الثورة،  بعد  ما  صراعات 
أناّه  تصور صدام حسني 
الوقت لسترداد  قد حان 

اتفاقية  مبوجب  فقده  ما 
قوته،  أوج  في  فهو  اجلزائر، 

الصراعات،  مزقتها  وإيران 
أخذته  ما  ليسترد  فحراّك جيشه 

إيران، وكانت احلرب املدمرة التي استمرت 
اّ وخرابااّ فضاًل عن  ثماني سنوات، والتي خلاّفت دمارا
ضحاياها، بل ترتب على تلك احلرب وجودٌ أجنبيٌّ في 
ينسجم  ومبا  مقدراتها،  في  يؤثر  فأصبح  املنطقة، 
مع مصاحله، لذلك فلو كانت هناك عالقات عربية 
كردية جيدة، أدت إلى فهم متبادل بني الطرفني، ملا 
تداعياته  مازالت  والذي  الهائل،  احلريق  هذا  نشب 
تتوالى حتى اآلن، من نواكب عديدة ومدمرة نعيش 

فيها.
إناّ التعتيم والتجهيل الذي خيم على طبيعة 
الطرفني  من  كل  جعل  الكردية،  العربية  العالقات 
احلاج  فعزيز  الشك،  ملؤها  نظرة  اآلخر  إلى  ينظر 
العراقي  الشيوعي  للحزب  األسبق  العام  األمني 

يقول في مقدمة كتابه عن الكرد: »إن سبب بقاء 
بني  املتبادل  الشك  هو  حل  بال  الكردية  املشكلة 
املتعاقبة«،  العراقية  واحلكومات  الكردية  احلركة 
ففي ظل غياب احلوار واملكاشفة وفقدان الشفافية، 
عن  كل  الطرفني  بني  املشوِّهة  األساطير  راجت 
مصالح  وأناّ  معاديني،  طرَفني  جعلهما  اّا  مم اآلخر، 
الطرف  مصالح  حساب  على  إلاّ  تتماّ  ل  طرف  كل 
اّ نسيان التاريخ املشترك العظيم الذي كان  اآلخر، ومت
كل طرف فيه سند للطرف اآلخر، وعلى الرغم من 
في  التاريخية  مناطقهم  تتواجد  الذين  الكرد  أناّ 
أحضان العرب )العراق وسوريا(، هم حاليًّا األسعد 
اّ باملقارنة بأقرانهم املتواجدين في تركيا وإيران،  حال
بني  عالقات  ذلك  على  يترتب  أن  يجب  كان  وما 
اّا  مم أفضل  والكردي(  )العربي  الطرفني؛ 
تشرنق  أناّ  إلاّ  ا،  حاليًّ عليه  هي 
وندرة  ذاته  داخل  طرف  كل 
خلق  اآلخر  مع  التواصل 
راجت  مالئًما  مناًخا 
خاطئة  نظرات  فيه 
أكثر  وما  الطرفني،  بني 
ذلك،  على  األمثلة 
مثاًل  سنأخذ  لكناّنا 
طرف  كل  من  واحًدا 
فالنظرة  اآلخر،  عن 
العربية للمسألة الكردية 
دولة  أن  هي  وطموحاتها؛ 
كردية لو نشأت، فإنها ستصبح 
ويغذي  املنطقة،  في  جديدة  إسرائيل 
هذه الفكرة بعض التصرفات الكردية الفردية وغير 
املسؤولة، والتي تتحداّث عن إسرائيل بحب بل وقد 
تتغناّى بها، وبأناّها السند اإلقليمي لتحقيق األماني 
أو  تظاهرة،  في  إسرائيليًّا  علماً  فترفع  الكردية، 
دون  العلم اإلسرائيلي،  أمام  الكردية  الدبكة  تدبك 
فكرة  تسود  لكن  الدبكة،  تلك  يعلن عن مكان  أن 
عاً  جتماّ املتابع  يجد  أو  الكردية،  املدن  أحد  في  بأنه 
أنه  على  نفسه  يقدم  شخص  فيه  يخطب  كردياّاً 
اإلسرائيلية  األخوة  )تعيش  ويهتف  إسرائيلي، 
اّ  الكردية(، ولشك في أن تلك املشاهد تعتبر صيدا
ثمينا للشوفونيني العرب، لينطلقوا مؤكدين على 
وتروج  جديدة،  إسرائيل  بالفعل  هي  كردستان  أن 

إن 
الكرد هم األكثر 

حرصّا على إثبات اجلذور 
التارخيية للعالقة الكردية 

العربية، وهلذا األمر داللة هامة فهو 
يعكس رغبة دفينة لدى الكرد 
للتقارب مع املكون العربي 

)واملصري بالذات(
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لهذه النظرة، بل ورمبا تصبح يقيناً، لتصبح النظرة 
العربية للكرد، نظرة معادية )نتحدث عن الشعوب 
أناّ  رغم  سائدة،  الفكرة  هذه  احلكومات(،  وليس 
التاريخ يؤكد على أناّ العالقات الكردية اإلسرائيلية 
أوقات قامت عالقات  باملطلق، ففي  لم تكن جيدة 
كردية إسرائيلية بسبب شعور الكرد بأنهم وحدهم 
هي  اإلسرائيلية  اليد  سوى  يجدوا  ولم  الدنيا،  في 
اليد الوحيدة املمدودة إليهم، وألناّ إسرائيل ما مدت 
انتهاء تلك  يدها إل من أجل مصاحلها، فإناّها بعد 
وظهر  الفور،  على  املمدودة  يدها  تسحب  املصالح 
ذلك بوضوح مبجرد عقد اتفاقية اجلزائر عام 1975، 
الكردي،  امللف  إذ قررت احلكومة اإلسرائيلية إغالق 
وقالت في بيان واضح: »لم يعد لنا حاجة بالكرد«، 

املسألة  إلى  العربية  النظرة  رواج  ومع 
اجلديدة،  إسرائيل  وأناّها  الكردية، 

في  كرديااّ  صوتااّ  جند  لم 
األوساط العربية يفند تلك 

ذلك  وأسانيد  النظرة، 
عديدة وميكن بالسهولة 
التطرق إليها، ومنها أن 
من أهم أسباب اعتقال 
الزعيم عبد اهلل أوجالن 
هو موقفه  من إسرائيل 

وكان  املتحدة،  والوليات 
هذا  يؤكد   أن  الواجب  من 

الصوت الكردي على معلومة 
مشاركة  وهي  موثقة،  تاريخية 

الكرد للثورة الفلسطينية في كفاحها 
اّ في معركة  ضد إسرائيل، وأنها قدمت 12 شهيدا
هي  العراق  كردستان  وألن  بلبنان،  شقيف  قلعة 
التي كانت حاضرة في الذهن العربي، فإن املسألة 
الكردية حتى وقت قريب كانت تنحصر في الذهن 
وفي  العراق،  كردستان  في  عام  بشكل  العربي 
حلظات نادرة كانت املسألة الكردية في تركيا تقفز 
مطاردة  مالبسات  عند  جليًّا  ذلك  وظهر  للصدارة، 
لكن  بكينيا،  نيروبي  في  اعتقاله  ثم  ومن  أوجالن 
العراق هي  في  الكردية  املسألة  كانت  ذلك  ماعدا 
املهيمنة عربياّاً، وألن النظام العراقي كان يستخدم 
ذمم  خصوصااّ  الذمم  شراء  أسلوب  واسع  نطاق  على 
)لنتذكر  العام  الرأي  في  يؤثرون  الذين  اإلعالميني 

كوبونات النفط وسيارات املرسيدس(.
أخرى،  عوامل  جانب  إلى  ذلك  نتيجة  كان  لقد 
الكرد،  عن  واملشوهة  املغلوطة  الصورة  تلك  هي 
واملصرية  العربية  األوساط  في  انتشرت  والتي 
بالذات لسنوات، وعلى اجلانب اآلخر فإنه تنتشر في 
األوساط الكردية صورٌ مغلوطة ومشوهة أيًضا عن 
الصورة  أن هذه  اّا يدعو لألسف  ومم العربي،  اإلنسان 
السوشيال  وصفحات  الكرد،  شباب  بني  منتشرة 
املتخلف  هو)اجلاهل  فالعربي  بها،  احلافلة  ميديا 
بول  وشارب  اإلرهابي  الدماء  مصاص  الهمجي 
املتابع  إلى  األلفاظ تصل  وألن هذه  ...الخ(،  البعير 
العداء بني  العربي فإنها تسهم في توسيع جفوة 
الطرفني، ومنذ سنوات سادت في األوساط الكردية 
في العراق حكاية ل ميكن أن يصدقها 
احلكاية  تلك  تتحدث  عاقل، 
الستخبارات  قيام  عن 
حملة  إباّان  العراقية 
صدام  عهد  في  األنفال 
عشرات  ببيع  حسني، 
إلى  الكرديات  الفتيات 
املصرية،  السلطات 
في  كراقصات  للعمل 
املالهي الليلية املصرية، 
بأحد  احلال  ووصل 
بالداّعاء  الكرد،  الصحفيني 
التقى بإحداهن في أحد  بأناّه 
شرم  منتجع  في  الليلية  املالهي 
تلك  وأصبحت  السياحي،  الشيخ 
احلكاية حقيقة ثابتة في الذهن الكردي أواجه بها 
كلاّما شاركت في لقاء في كردستان العراق، وألنها 
الضغط  فكان  قداسته،  له  الذي  بالشرف  تتعلق 
اّا جعل تلك  الشعبي على حكومة اإلقليم هائاًل، مم
)كان  املسألة  هذه  لبحث  جلنة  تشكاّل  احلكومة 
احلكومة  أرسلت  بل  فيها(،  السطور عضًوا  كاتب 
للقاهرة وفداً من أهالي تلك الفتيات لبحث األمر، 
وفناّد  معه،  وحتاور  بالوفد  السطور  كاتب  والتقى 
كانت  املسألة  لكناّ  تلك،  الداّعاءات  كافة  لهم 
أناّني  فرغم  الشخصي،  املستوي  على  كثيراً  مؤملة 
أن  أتصواّر  ل  أنني  إلاّ  مبارك  لنظام  معارضاً  كنت 
املستوي  إلى هذا  بأحد أجهزة نظامه  األمور  تصل 

على  
مصر حكومًة 

وشعبًا إدراك أن األكراد 
ا ليس يف  صاروا رقًما مهمًّ

الدولتني العراقية والسورية 
فقط، بل على املستوى 
اإلقليمي ورمبا الدولي 

أيضًا
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ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  )القوادة(،  الوضيع 
كاتب  عرضت  الالمنطقية  احلكاية  هذه  فإناّ  أخرى 
الدفاع  مجال  في  املشكالت  من  للعديد  السطور 
الكردية، فاحلكمة تقول: )من يكذبك  عن املسألة 
هنا  من  تعرفه(،  ل  فيما  تصداّقه  ل  تعرفه  فيما 
تعرض  التي  الويالت  عن  حديث  ألي  التكذيب  كان 
حداّ  في  القضية  صورة  أناّ  كما  العراق،  كرد  لها 
ذاتها تأثرت بتلك احلكاية، وأصبحت صفة املبالغة 
)على األقل( هي صفة الكرد السائدة في األوساط 

املصرية.
من كل ذلك نخلص إلى أهمية تنقية نظرة كل 
الطرفني  بني  فما  شوائب،  من  بها  مما  لآلخر  طرف 
من إيجابيات أكثر بكثير مما بينهما من سلبيات ل 
دخل للشعوب بها، فالعامل اجلغرافي يحتم ضرورة 
من  إذ  بينهما،  متبادل  ود  بل  جوار  حسن  عالقة 
املستحيل أن يعطي طرف منهما ظهره لآلخر، بل 
على العكس لبد أن يكون كل منهما سند لآلخر، 
يدرك  أن  عليه  يجب  الكردي  للطرف  فبالنسبة 
أن  والضروري  الواجب  من  مصر،  وبالذات  العرب  أن 
تكون عامل إضافة له وليست خصمااّ من قدراته، 
العربي واملصري  ونفس الشيء مطلوب من اجلانب 
التي  هي  السياسية  الفوضى  كانت  وإذا  خاصة، 
املهم  فمن  الطرفني،  في  حاليااّ  بأطنابها  تضرب 
وعندها  السياسي،  استقرارها  للمنطقة  يعود  أن 
ميكن السير بقوة على طريق دعم العالقات العربية 
الكردية، لكن إلى أن يحني أوان ذلك، لبد من القيام 
على  العمل  ومنها  وضرورية،  مطلوبة  بخطوات 
توحيد وترتيب البيت الكردي من الداخل، والتقليل 
الفصائل  بني  القائمة  التباينات  من  اإلمكان  قدر 
والتنظيمات والتيارات الكردية، فليس من املعقول 
بينها  فيما  األطراف  تلك  تتراشق  أن  املقبول  ول 
الكرد  ل على خصوم  باتهامات وتخوينات، مما يسهاّ
منهم  للنيل  املتبادلة  التهامات  تلك  استخدام 
وتشويه صورتهم، من هنا بات من الضروري العمل 
والتوافق بني كل تلك  التالقي  بكل جدية من أجل 
أو  اتصالت  خالل  من  ذلك  كان  سواء  األطراف، 
اجتماعات أو وسطاء نبالء مخلصني، وكبداية نأمل 
أن يتم التفاق  بني اجلميع على سقف للخالفات ل 
يجوز جتاوزه، كما يتماّ التوافق على الطرف الكردي 
ا  أماّ العربي،  الطرف  مع  حوارات  في  سيدخل  الذي 

ا يفوق  على اجلانب العربي الذي يشهد اضطراباً رمباّ
يكون  أن  املفيد  من  فإناّه  الكردي،  اجلانب  في  ما 
اضطراباً  األقل  الوحيدة  الدولة  ألناّها  مبصر،  البدء 
واألكثر استقراراً من باقي الدول العربية، فضالً عن 
مصر  فستظل  الظروف،  بها  اّت  أمل مهما  مصر  أناّ 
بكل  العرب  بوابة  وهي  وإقليميًّا،  عربيااّ  مبكانتها 
تأكيد، وعلى مصر حكومًة وشعباً إدراك أن األكراد 
العراقية  الدولتني  في  ليس  ا  مهمًّ رقًما  صاروا 
ورمبا  اإلقليمي  املستوى  على  بل  فقط،  والسورية 
تركيا  أكراد  إليهما  إذا أضفنا  أيضاً، خاصًة  الدولي 
اهلل  )عبد  الكردستاني؛  العمال  حزب  وبالذات 
في  معه  املتحالفة  الكردية  والفصائل  أوجالن(، 
سوريا وإيران، لذلك أصبح من املهم مصريااّ تدعيم 
إضافة  عامل  جعلهم  في  أمالً  معهم،  العالقة 
بيننا وبينهم  أن يكونوا عامل خصم، وما  بدلً من 
أي  من  بكثير  أكثر  إيجابيات  من  التاريخ  مراّ  على 
الوصول  بقيت، وهذا يسهل في  أو  سلبيات كانت 
على  التوقف  عدم  ويجب   ، املهماّ الهدف  هذا  إلى 
على  هؤلء  بقي  سواًء  الهدف،  هذا  حتقيق  طريق 
حلمهم  وفق  دولتهم  أقاموا  أو  احلالي  وضعهم 
حاليًّا  مستبعدة  صارت  مسألة  )وهي  التاريخي 
كردستان  في  أجري  الذي  الستفتاء  فشل  بعد 
أولية  ،وكخطوات  نتائجه(  حتقيق  في  العراق 
لذلك فإننا نقترح أن تقوم منظمات اجملتمع املدني 
)العربية والكردية( باخلطوات األولية، والتي تشمل 
)املصري  الطرفني؛  بني  واجتماعية  ثقافية  حوارات 
ثم  العقدية،  القضايا  في  عمل  وورش  والكردي(، 
من  املتخصصون  فيها  يشارك  موسعة  مؤمترات 
البحثية  املراكز  بني  العالقات  تدعيم  مع  الطرفني، 
العمل  وتبادل املطبوعات فيما بينهما، وخالل هذا 
املشترك ستبرز آفاق جديدة  للعمل املشترك، فإناّ 
اخلطوات،  هذه  على  اإلقدام  نتائج  في  كبير  األمل 
الكردية سيثمر خيراً  العربية  العالقات  ألناّ تدعيم 
على الطرفني، وسيسهم بال شك في حتقيق األمن 

والستقرار في املنطقة.
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وكل  القدم،  منذ  يوميًّا  تراق  التي  الدماء  كل  مع 
البلدان التي تدمر، وكل املقدرات التي تُنهب وتُخرَّب 
وضغائن  أحقاد  من  يتبعه  وما  اإلرهاب،  بفعل 
العنف  تكفي الستمرارية  وكامنة  نفسية ظاهرة 
هذا،  كل  مع  قادم..  قرن  ملدة  العالم  شعوب  بني 
)مختصون وغيرهم( مختلفني حول  اليزال اجلميع 
جميًعا  عندهم  نتيجته  أن  »اإلرهاب« مع  تعريف 
واحدة مهما اختلفت جغرافيته أو عناصره وأسبابه 

ومراميه!
التقصير  أو  التعمد  أو  العجز  هذا  أن  ظني  في 
بيئته  له  لإلرهاب  موحد  تعريف  إلى  الوصول  في 
حكومات  وجماعات،  أفرادًا  البعض،  عند  اخلصبة 
ومنظمات؛ الختالف املصالح األيدولوجية، ولدميومة 
حتقيق املآرب باألساليب العنفوية، مع إيجاد مخرج 
تنظيري أو قانوني يُرتكن إليه في احملافل النقاشية 
واملؤسساتية، إذا ما ُطرح احلدث أمام العموم أو في 
مبعنى  املصالح،  انتهازّي  بني  املغلقة  شبه  األروقة 
القائمني  جتاه  السياسي  باملوقف  يرتبط  األمر  أن 
املصالح  نحو  العمل  هذا  إليه  يرمي  وما  بالعنف 

العليا لهذا أو ذاك.

 اإلرهاب وآثاره.. نظرة موضوعية.

د.محمود زايد

م���ع ك���ل ال���دم���اء 
��ا  ال��ت��ي ت���راق ي��وم��ّيً
م��ن��ذ ال���ق���دم، وك��ل 
تدمر،  التي  البلدان 
وكل المقدرات التي 
بفعل  وُتخرَّب  ُتنهب 
يتبعه  وما  اإلره��اب، 
وضغائن  أحقاد  من 
ن��ف��س��ي��ة ظ���اه���رة 
وك���ام���ن���ة ت��ك��ف��ي 
العنف  الستمرارية 
العالم  شعوب  بين 

لمدة قرن قادم
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دولية  أو  ُعليا  مباركة  هناك  كانت  إذا  فمثالً، 
املؤثر  اإلعالمي  اخلطاب  يُوّجه  ما،  إرهابّي  لعمل 
به  تقوم  ثوريًا حترريًا مشروًعا  نضاالً  لوصفه  عامليًّا 
وشعوبهم.  بالدهم  صالح  على  حريصة  جماعة 
والعكس أيًضا: إذا كان املوقف مختلفاً جتاه نفس 
أنهم  إلى  يُوّجه  اإلعالم  فإن  به،  والقائمني  العمل 
متطرفون،  منشقون،  عصاة،  مخربون،  إرهابيون، 
وتوصف عملياتهم بأنها إرهابية أو أفعال إجرامية 
تعامل  في  بوضوح  ذلك  ويتجلى  وغادرة.  دنيئة 
واجليش  داعش،  مع  وإعالمهم  احلكومات  بعض 
والكُرد...  والبولوساريو،  والتامييل،  وإسرائيل،  احلر، 
بني  اخللط  يحاول  البعض  أن  يالحظ  حيث  إلخ. 
وبني  التحرر  أجل  من  املشروع  الكفاح  حركات 
اإلرهاب بأنواعه؛ من هنا تستمر حلقات الصراع في 

املنطقة.
ألجل  تناضل  التي  والوطنية  اإلصالحية  احلركات 
مع  احلال  مثلما  متقدمة،  ودميوقراطية  حرة  حياة 
نفسه  من  يرى  الذي  الكردستاني،  العمال  حزب 
لتركيا  ليس  شامالً  دميقراطًيا  مشروًعا  يطرح  أنه 
فقط، وإمنا ملنطقة الشرق األوسط كلها، في حني 
تصمه احلكومة إن العالم عموما ومنطقة الشرق 
األوسط أمام أزمة في فهم حقيقة اإلرهاب؛ فلدى 
األنظمة  تطلقه  ما  على  اإلرهاب  يُقتصر  البعض 
التركية  على  األوسط  الشرق  في  االستبدادية 

وبعض نظائرها الدولية بأنه كياٌن إرهابّي. 
في الوقت نفسه، تدعم بعض األنظمة االستبداية 
بنت  متشددة  جماعات  من  احلقيقيني  اإلرهابيني 
أفكارها على معلومات حادت عن مقاصد النصوص، 
في حتقيق  وتستخدُم  ذاك،  وطغوتْت  هذا،  فكّفرْت 
بـ  تسميته  ميكن  مبا  والعنف،  السالح  أغراضها 
»اإلرهاب الديني« القائم على الدماء. بل األشد من 
ذلك، أن بعض هذه األنظمة تقوم باإلرهاب ذاته ضد 
شعبها احلر، من قتل ونفي واعتقال وتلفيق، وهذا 
ميكن تسميته بـ »اإلرهاب السياسي« القائم على 
الدماء. وكال اإلرهابني )الديني والسياسي( إجرام ال 
ميت إلى أيّة إنسانية أو دين بصلة. وجامع النوعني: 

االنتهازية واجلهل.
إن املتتبع حلالة اإلرهاب تاريخيًّا يلحظ عدة حقائق:

أوال- أن اإلرهاب ليس ظاهرة حديثة أو جديدة، وإمنا 

اخلليقة،  بدء  منذ  التاريخ  قدم  إلى  بجذوره  ضارب 
أرهب قابيل أخاه هابيل ثم قتله في نهاية  عندما 
وحتى  بعده  ومن  جشعة.  حيوانية  لُبغية  األمر 
أصحاب  عليها  يعيش  بدماء  األرض  تخّضبت  اآلن 
االنتهازية السلطوية، حتى أصبح  التحركات  هذه 
السياسي  االضطراب  مظاهر  من  ظاهرة  اإلرهاب 
القرون  في  والديني  واالقتصادي  واالجتماعي 

السابقة.
آخرين،  دون  دين  بأتباع  اإلرهاب  ارتباط  عدم  ثانيا- 
وضعية؛  أم  سماوية  ديانات  يعتنقون  أكانوا  سواء 
اإلرهابية ال فرق  العمليات  فمن بني اجلميع ظهرت 
ديانات  أتباع  بني  أو  واحدة  ديانة  أتباع  بني  كانت  إذا 
النتيجة  فكانت  توّفر؛  السبب  أن  مختلفة. املهم 
التسلط  حاالت  ومتكّن  اإلنسانية،  الروح  إزهاق 
به هؤالء.  يتستر  الذي  الغطاء  كان  أيًّا  البرجماتي، 
ويتضح ذلك فيما دار بني أحزاب الكهنة في مصر 
في  الوثنيني  والرومان  اليونانيني  وبني  الفرعونية، 
تاريخهم، وبني املسلمني منذ فتنة عثمان بن عفان، 
ومن بعده علي بن أبي طالب ومعاوية، مرورًا بالفرق 
والتي  والعرقية  املذهبية  والطوائف  واجلماعات 
اليزال بعضها قائًما حتى اليوم. ثم الصليبيون في 
العصور الوسطى جتاه بعضهم البعض فيما ُعرف 
بـ«الصراع الديني« الذي راح ضحيته ماليني الناس، 
السيما  األخرى،  الديانات  أتباع  من  غيرهم  وجتاه 
املسلمني في الشام واألندلس، ثم ما بدى متفشًيا 
في العالم كله في العصر احلديث بحكم التسلط 
االستبدادي واالحتاللي، والفوارق الطبقية والعرقية 

والعنصرية، والتطرف الديني.
تعبير  أن  يذكر  من  هناك  أن  ذلك:  مناذج  ومن 
لم  وأنه  الفرنسية،  الثورة  ابتداع  من  »اإلرهاب« 
أعلن  عندما  1793م،  عام  في  إال  واقعًيا  يتبلور 
اإلرهاب  عهد  بداية   )Robespierre( روبسبير 
فرنسا  في    »Reign of Terror« الرهبة  أو 
1794م(،  يوليو/متوز   27  - 1793م  مارس/آذار   10(
اإلجنليزية  اللغتان  اشتقت  العهد  هذا  اسم  ومن 
  ) Terrorisme(والفرنسية  )Terrorism(
مارس  الفرنسية  الثورة  فخالل  »اإلرهاب«.  مبعنى 
 St.( جيست  سان  أمثال  من  معه  ومن  روبسبير 
السياسي  Just( وكوثون)Couthon(  العنف 
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رهيبة  إعدام  حملة  قادوا  حيث  نطاق،  أوسع  على 
في فرنسا، حتى قُدِّر عدد من أُْعِدموا في األسابيع 
مواطنًا   1366 اإلرهاب  عهد  من  األخيرة  الستة 
القادة  باريس وحدها، كما متكن هؤالء  فرنسًيا في 
من قطع رأس 40 ألًفا بواسطة املقصلة، واعتقلوا 

وسجنوا 300 ألف آخرين.
السنني  آالف  عمره  جتاوز  اإلرهاب  أن  رغم  ثالثا- 
متفقة  تكون  تكاد  املدة  هذه  طيلة  أسبابه  فإن 
أحيانًا ومتشابهة أحيانًا آخرى، واملتغير هو اخلطط 
حٌل  يتوفر  ولم  الزمكان،  باختالف  وذلك  واألدوات، 
أكبر من  يتفاقم بصورة  إن بعضها  بل  لها،  جذريٌّ 
السابق، السيما العوامل االجتماعية واالقتصادية 

العدالة  كغياب  والدينية،  والسياسية 
تكوين  إلى  تؤدي  التي  االجتماعية 

واملقهورين  املغبونني  بعض 
جماعًة إرهابية أو التحاقهم 

أخرى  إرهابية  بجماعة 
تخريب  بأعمال  للقيام 

وتدمير.
اإلرهاب  أن  رابعا- 
التقدمي  والتمدين 
ومرتبطان!  متناقضان 

يتراجع  اإلرهاب  أن  مبعنى 
أحكم  كلما  وينحسر 

اجملتمع يده أكثر على أسباب 
والتحضر  العلمي،  التقدم 

املتنوع.  البشري  والتكامل  اإلنساني، 
اجملتمعات  في  خطورته  وتزداد  اإلرهاب  ويتفاقم 
املتخلفة فكريًا وإنسانًيا واملتملكة فيها آفة األناة. 
أمة  األبعاد احلضارية ألية  حتى ميكن قياس مؤشر 
من األمم مبدى انكماش األعمال اإلرهابية بينها أو في 
امتدادها. انظر مثال إلى اليابان من ناحية، وإلى دول 

الشرق األوسط من ناحية أخرى.

أكثر  واليزال-   – كان  الدين  قناع  أن  خامًسا- 
التاريخ،  عبر  اإلرهابيون  بها  تزّي  التي  األقنعة 
من  غيره  من  وأفظع  أكثر  الدموية  ثماره  وكانت 
بعضهم  لدى  يكن  فلم  املالحدة؛  حتى  األقنعة. 
يتم  مؤقته  ملدة  يخلقونه  بدين  يتستروا  أن  مانع 

ثم  اإلرهابي،  العمل  من  الهدف  حتقيق  خاللها 
في  ذلك  اتضح  وقد  األولى.  سيرتهم  إلى  يعودون 
السياسية  الزعامات  لبعض  اجلسدي  التقديس 
والتنظيرية. والنماذج عديدة في االحتاد السوفيتي 

وأوروبا الشرقية والصني وكوريا الشمالية.
في  الديني  التطرف  جراء  اإلرهاب  إن  الواقع،  في 
واألكثر  األقسى  يعّد  األوسط  الشرق  منطقة 
ساعده  قوي  بعدما  احلاضر،  الوقت  في  وحشية 
املاضية، وتوسعت  والعتاد في السنوات  العدة  في 
إقليمية  قوى  ذلك  في  تدعمه  وأهدافه،  خططه 
على  املنطقة  فيه  تقف  وقت  في  كبرى  ودولية 
في  أُعدت سلفاً  )أو هياكل( جديدة  أعتاب هيكل 
»الشرق  بـ  يعرف  مثلما  الغربية،  األروقة 
»الشرق  أو  اجلديد«،  األوسط 
إطاره  وفي  الكبير«،  األوسط 
الكبار  املتنافسون  يعمل 
قدر  أكبر  ضمان  على 
هذا  في  مصاحلهم  من 

الوضع اجلديد.
املقابل،  في  لكن 
لوحظ أن األمر لم يكن 
اإلرهابيني  على  سهال 
اإلقليميني  وداعميهم 
رُصد  ما  رغم  والدوليني 
ودعم  مساندة  من  لهم 
مشروع  بظهور  وذلك  كبير، 
في  تقريًبا  متوازٍ  للمنطقة  آخر 
التوقيت، وإن كان متغايرًا في املضمون، ومتناقًضا 
األوسط  »الشرق  يسمى  والذي  األهداف.  في 
»عبداهلل  الكُردي  الزعيم  ملُنّظره  الدميقراطي« 
منذ  التركية  السلطات  لدى  املعتقل  أوجاالن« 
أمة  بناء  إلى  املشروع  هذا  يدعو  حيث  1999م. 
الشرق  شعوب  مكونات  جميع  من  دميقراطية 
بصرف  واملساواة  العدالة  من  أسس  على  األوسط 
فيه  يتعايش  الدين،  أو  النوع  أو  اجلنس  عن  النظر 
اجلميع وفق نظام فيدرالي تعاوني تشاركي ال تكون 

السيادة فيه إال للقانون.
يقبل  ال  الدميقراطية  األمة  مشروع  أن  ومبا 
فإنه  اآلخرين  الدولة الستنزاف  أو  الفرد  بتسلطية 

اإلرهاب 
اليرتبط بدين 

دون آخرين، سواء أكانوا 
يعتنقون ديانات سماوية 

أم وضعية؛ فمن بين الجميع 
ظهرت العمليات اإلرهابية 
النتيجة إزهاق الروح 

اإلنسانية
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األخرى  هي  تقبل  ال  كبرى  دولية  قوى  مع  يتعارض 
لنفسها على مدى  يُسحب منها من أسسته  أن 
مع  أيًضا  يتعارض  املشروع  هذا  أن  ومبا  قرن مضى، 
إلى  يتوقون  الذين  اإلسالمويني  املتطرفني  أهداف 
املنطقة  على  واقتصادية  دينية وسياسية  هيمنة 
الستثمار  خصبة  بيئة  يجدون  فإنهم  وشعوبها 
الغايات احملرفة من نصوصهم؛ جلذب أكبر عدد من 
شباب املسلمني في العالم، ذوي العاطفة الدينية 
هنا  ومن  املعرفة،  وسطحي  واملنخدعني  اجلياشة، 

وُجدت »داعش«.
مصلحة  أضحت  االنتهازية  أن  ذلك،  ومعنى 
الرأسمالية  أصحاب  بني  جمعت  مشتركة 
والتطرفية اإلسالموية الدموية ضد مشروع األمة 
الشعبية  القوى  تباين  مع  لكن  الدميقراطية. 
تبدالت  هناك  أصبحت  التوازنات  وتغّير  وامليدانية، 
تتغير  مؤقت،  بشكل  كانت  وإن  املعادالت  في 
بالتطور املرحلي على أرض الواقع. فالنتيجة حاليا: 
حتالف دولي مع األمة الدميقراطية في شمال سوريا 
يحتل  كان  الذي  املتطرف  الداعشي  اإلرهاب  ضد 
قطعة واسعة من جغرافّية املشرق العربي، حيث 
منطقة  كل  في  تظهر  املشروع  هذا  مالمح  بدأت 

حترر من داعش في شمال سوريا. 
والدميقراطية  الوعي  غياب  أدى  لقد  كل،  على 
إلى  والظلم  واالستبداد  اجلهل  وتفّشي  والعدالة، 
ظاهرة  تطور  األوسط  الشرق  منطقة  تشهد  أن 
مخيف؛  مرعب  بشكل  الديني  السياسي  اإلرهاب 
النوعية  العمليات  حاجز  تخطيه  بعد  خاصة 
إلى  وانتقاله  واجلغرافيا،  التأقيت  في  املتفرقة 
القتل  وجغرافيا( في  )زمنيا  املتواصلة  الشمولية 
وامرأة وشيخ  دون متييز بني طفل  والتدمير لألبرياء 
وشاب، وتعدى ذلك إلى التمثيل بالقتلى دون سبب 
وطني  خداع  حتت  األحيان  من  كثير  وفي  مفهوم، 
وسط  يقتل  فالقاتل  ديني؛  شعار  وحتت  مزعوم، 
الشهادتني  ينطق  واملقتول  أكبر«،  »اهلل  صيحات 

قبيل إزهاق روحه!! 
اإلرهاب؟! لقد  إليها  التي وصل  الوحشية  ما هذه 
جتاوز احلد من القول إن اإلرهاب يسبب عواقب مدمرة 
واجتماعياً،  وسياسياً  اقتصادياً  الشعوب  لقدرات 
وأنه مُيثل عقبة كؤود أمام تنفيذ اخلطط التنموية. 

كما جتاوز أن فردًا أو مؤسسة هنا وهناك تدعم هذه 
األنظمة  بعض  أن  أصبح  لقد  اإلرهابية،  اجلماعة 
مرتبط  احلكم  في  واستمراريتها  دوامها  أن  تعتقد 
بقاءها  تبرر  حتى  بالدها،  في  اإلرهاب  ظاهرة  برواج 
بحجة  شعوبها  جتاه  االستبدادية  وسياساتها 
»القضاء على اإلرهاب«، وأنه »ال صوت يعلو على 
صوت مقاومة اإلرهاب«، وال يحق ملعارضة إصالحية 
)طويلة  االستثنائية  اإلجراءات  على  تعترض  أن 

األمد( والسياسات التي حُتكم بها البالد.
وقد جنحت هذه األنظمة في خلق ظاهرة توجيهية 
أذهان  في  تغرسها  حتى  احلالة  لهذه  تنّظر 
خالل  من  وذلك  ملّحة،  ضرورة  لتصبح  الشعوب 
وشبكة  والصحف  واإلذاعات  والفضائيات  الندوات 
مناهضة  حالة  فإن  ولذلك  والكتب.  املعلومات 
بأزمة؛ ففي أقصى اليسار  اإلرهاب فكريًا حاليا متر 
ما يصفق لسياسات املستبدين حيال اإلرهاب، وفي 
أفكارنا  نوّجه  كيف  يتسائلون:  من  اليمني  أقصى 
إصالحية  بإجراءات  ونطالب  املعتدلة،  الوسطية 
من حكوماتنا في حني أنها تتبنى موقًفا فعلًيا غير 
موقفهم، وتسير في طريق غير طريقهم، وما يثار 
عن  أنظار  ولفت  استهالك  إال  هو  ما  اإلعالم  في 

حقيقة ما يدور.
األوسط  الشرق  في  اإلرهاب  مواجهة  فإن  لذلك، 
تراجعت من مستوى القصور إلى مستوى التورط، 
في حني أن البعض ال يزال مغّيباً، وينظر إلى القضية 
وينتقد  واحلكومات؛  اإلرهابيني  بني  صراع  أنها  على 
تاركًا  الصورة،  في  يظهر  لم  الذي  الشعبي  الدور 
– للحكومات بأجهزتها  – في غالب األحيان  األمر 

األمنية.
وأخرًيا: لن يتم التغلب على اإلرهاب والقضاء عليه 
إال بإقرار الدميقراطية، واملساواة والعدالة اجملتمعية 
الشاملة. وقتها لن نكون في احتياج لوضع خطة 
سنكون  ألننا  اإلرهاب؛  ملواجهة  شاملة  عسكرية 
اإلرهابية:  التنظيمات  ثالوث  على  قضينا  قد 

التسليح، واملال، واالتصاالت.
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ّ
 السوداء لتنظيم البغدادي

ُ
العلبة

رائد عزالدين الوّراق

المهام  ّأه���م  م��ن 
ي��ق��وم��ون بها  ال��ت��ي 
التنظيم  نساء  بعض 
على  ال���ت���دّرب  ه��ي 
ال�����س�����اح ودخ������ول 
جبهات القتال, القيام 
ان��ت��ح��اري��ة  بعمليات 
ع�����ن ط����ري����ق ل��ب��س 
تولي  ناسفة,  أحزمة 
مناصب حساسة داخل 

التنظيم

تلَك  حتضرُ  داعش  حكم  حتَت  النساء  ذكِر  عند 
الصورة عن فتيات مسبيات ومعنَّفات ومغتصبات 
ومذبوحات, لكن في مدينة الرقة عندما كانت حتت 
حكم التنظيم اإلرهابي, ثمة امرأة أخرى هي تلك 

املعنِّفة القاهرة الذابحة.
داعش التنظيُم اإلرهابي الذي استقطَب أكبرَ عدد 
في  وجندهن  العالم  أنحاء  جميع  من  النساء  من 
من  بغيره  مقارنة  قوة  املرأة  وجود  ويعد  صفوفه، 

التنظيمات اإلرهابية.
السالَح،  متتشق  التام,  بالسواد  املرأة  هذه  تتدّجج 
متتطي مع زميالتها من »كتيبة اخلنساء« )الهيئة 
النسائية لضمان تطبيق الشريعة التي ينتهجها 
في  ويتجولن  السيارات,  أنواع  أحدَث  التنظيم( 
شوارع وأزقة مدينة الرقة بحثاً عن الفريسة والتي 
اجلاسوسة(  املرتدة  الكافرة  ب)العاهرة  يصفونها 
وتكون قد خالفت أصوَل اللباس الشرعي الذي قّيد 
التنظيُم النساَء به أو اخطأِت التصرّف مع الرجال 
»أسلوب  ب  بها  وينكلن  عليها  فينقضن  املارة 
واجللد حتى  العض  من  الكثير  نسائي خالق« فيه 

اقتالع اللحم.
ظهرت كتيبُة اخلنساء التابعة لتنظيم داعش إلى 
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شبكة تابعة لتنظيم داعش مهمتها 
في  الصغيرات  الفتيات  مع  التواصل 
مع  مشاكل  تواجه  التي  أو  العمر 
أسرتها، وكل حساب يشرف عليه من 
مع  فيه  يتكلمن  داعشيات   6 إلى   4
الضحية لكي يجندونها في صفوفهم

العلن عام 2014 بعد حدوث عملياٍت من االغتياالت 
التي  السورية  املعارضة  من  عناصر  إما  ينفذها 
بعض  من  أو  السورية  الرقة  على  تسيطر  كانت 
مدينة  أهالي  من  وهم  التنظيم  من  املنتقمني 

الرقة متنكرين بزي النساء.
من  بالكثير  النسائية«  »احلسبة  عناصرُ  وتتميزُ 
األمور احملظورة على غيرهن من فتيات الرقة، منها 
مع  والتكلم  محرم  دون  والتجول  السيارة  ركوب 
التي  املتاجر  غلى  والدخول  الشارع,  في  الرجال 
املنتسبة  راتب  ويصل  وحدهن,  الرجال  بها  يعمل 

للتنظيم من 1500 دوالر أمريكي إلى 3000 دوالر.
نساء  بعض  بها  يقومون  التي  املهام  أّهم  ومن 
ودخول جبهات  السالح  على  التدرّب  هي  التنظيم 
لبس  طريق  عن  انتحارية  بعمليات  القيام  القتال, 
داخل  حساسة  مناصب  تولي  ناسفة,  أحزمة 
ومضافات  النساء  سجون  غرار  على  التنظيم 
تعملن  اجملاورة,  الدول  في  واجلوسسة  السباية 
أيضاً على مراقبة سلوك النساء وتطبيق الشريعة 
  , اإلسالمية التي ينتهجها التنظيم على اخملالفات
من  يكونون  التنظيم  لعناصر  زوجات  تأمني 
التواصل  مواقع  عبر  الفتيات  وجتنيد  الرقة،  سكان 

االجتماعي.
داعش  تنظيُم  استقطَب  اإللكتروني  التجنيُد 
مواقع  طريق  عن  الشباب  وحتى  النساء  معظَم 
التي  احلسابات  مئاُت  االجتماعي, وهناك  التواصل 
مهمتها  داعش  لتنظيم  تابعة  شبكة  تديرها 
التواصل مع الفتيات الصغيرات في العمر أو التي 
يشرف  حساب  وكل  أسرتها،  مع  مشاكل  تواجه 
مع  فيه  يتكلمن  داعشيات   6 إلى   4 من  عليه 
ومهلة  صفوفهم،  في  يجندونها  لكي  الضحية 

أربعة  التجنيد وغسل الدماغ تتراوح من ثالثة إلى 
احلدود  وجتار  املهربني  من  أخرى  شبكة  وعبر  أشهر 
التركية,  احلدود  عبر  داخل سوريا  إلى  يتم جلبهم 
أجرتها  التي  والتقارير  التحقيقات  بعض  وبحسب 
للتنظيم من  املنتسبني  بأن  العراقية  األمن  أجهزة 
إلى  ثم  ومن  تركيا  إلى  يأتون  العالم  أنحاء  جميع 
إلى معاقل  ويتوجهون  احلدودية مع سوريا  املناطق 

التنظيم في كل من سوريا والعراق.
رجال  على  فقط  االنتحارية  العمليات  تقتصرُ  ال 
التنظيم، إمنا نساء داعش أيضاً يوجد بينهم قرعة 
الختيار الفتاة التي سوف تنفذ العملية للذهاب إلى 
اجلنة وأكل الغداء مع الرسول, وبعض الفيديوهات 
معركة  خالل  عراقية  إعالم  وسائل  نشرتها  التي 
وتباغت  ابنها  حتمل  داعشية  فيه  ظهرت  املوصل 

اجليش العراقي وتقوم بتفجير نفسها.
أربعون من احلور العني ينتظرون الشبان االنتحارين، 
يتمنوه  ما  كل  فيها  جنة  فتنتظرهن  الفتيات  أما 
به  التنظيم  يوعد  ما  هذا  األنبياء،  جميع  ورؤية 
النساء املنتسبات له, وتلقب تلك النساء املتزوجات 
الزوج  )يكون  ذلك  على  مثال  زوجها  لقب  بحسب 
أم محمد  الزوجة  وبهذا تصبح  األنباري  أبو محمد 
األنبارية( وغير املتزوجات جميعهم يلقبون بي »أم 
عائشة« والكنية تكون حسب الدولة التي قدمت 

منها »أم عائشة السنغالية«.
من خالل مراقبة عامل النساء في الرقة وغيرها من 
املناطق يوجد مهمة أخرى تسند لعناصر »احلسبة 
لعناصر  زوجات  عن  البحث  وهي  النسائية« 
من  للكثير  احلاج«  »أماني  تعرضت  التنظيم, 
من  عند خروجها  داعش  نساء  قبل  من  املضايقات 
مهاجر  »أخ  من  الزواج  عليها  عرض  وآخرها  املنزل 
في  اجلنة  وضمان  احلياة  في  السعادة  لها  يقدم 
العمر  تبلغ من  التي  الفتاة  اآلخرة« هذا ما أكدته 
18 عاماً، بعد هذه احلادثة منعها والداها من اخلروج 

من املنزل خشية من التنظيم عليها.
مضافات السبايا تشرف على تنظيمها أيضا نساٌء 
مدينة  قرى  من  اخملتطفات  تقسيم  عبر  داعش  من 
املوصل في العراق وسنجار أيضاً في العراق ونساء 
زوجات من يقاتل التنظيم في سوريا, وتبدأ عملية 
التقسيم بفرز الفتيات الصغار في العمر من سن 
16وصوالً إلى 24عاماً عن باقي النساء في مضافات 
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العين  الحور  من  أربعون 
االنتحارين،  الشبان  ينتظرون 
أما الفتيات فتنتظرهن جنة فيها 
جميع  ورؤية  يتمنونه  ما  كل 
األنبياء، هذا ما يوعد التنظيم 

به النساء المنتسبات له

خاصة وعزل املتزوجات عن الفتيات. وجميع األقسام 
تقسم إلى قسمني، جميالت وغير جميالت. بعض 
هذه الفتيات بقني في املوصل والبعض مت ترحيلهن 
التي  البحث  عملية  وخالل  السورية,  الرقة  إلى 
أسرار  بعض  لكشف  الصحفي  فريقنا  بها  يقوم 
التنظيم اخلاصة بالعمل النسائي تواصل مع إحدى 
إلى  التنظيم  اقتادها  وقد  العراق  من  اخملتطفات 

سوريا.
»مرفني« اسم حركي، فتاة تبلغ من العمر عشرين 
خشية  احلقيقي  اسمها  إظهار  رفضت  عاماً، 
ومن  منه  املر  جترعت  الذي  اإلرهابي  التنظيم  من 
عبر  السبايا  مضافات  عن  حديثها  بدأت  نسائه, 
التقسيمات التي حدثت معهم وقد رّحل التنظيم 
ودير  الرقة  إلى  جميالت  الغير  السوريات  الفتيات 
على  حرب  غنائم  بشكل  بتوزيعهن  ليقوم  الزور 

عناصره »املهاجرين«.
متواجدات  بالسن  تكبرها  التي  وأختها  هي  كانت 
عليه  تشرف  منزل  عن  عبارة  وهي  املضافة،  في 
اعتناق اإلسالم  سجانات متوحشات, أجبرونا على 
أمامهن,  التعري  على  أجبرونا  ينتهجونه,  الذي 
وقد مت ترحيل شقيقتها إلى سوريا بحيث يعتبرها 

التنظيم غير جميلة.
تضيف »مرفني« على كالمها: األمراء في التنظيم 
يدخلون علينا ويقومون باختيار الفتيات بأنفسهم، 
فتاة, كانت  من  أكثر  اختيار  التنظيم  ألمير  ويحق 
هي من بينهم، قادها إلى منزله بسيارة ذات اللون 
تعرفها,  ال  التي  املوصل  مدينة  بشوارع  الفضي 
بصفعها  زوجته  قامت  منزله  إلى  وصولهم  وعند 
سرقته  تستطيع  ال  بأنها  وإخبارها  وجهها  على 
خلطف  قادمة  لست  أنا  »مرفني«  أجابتها  منها, 
متنت  يوماً   35 باختطافنا,  قمتم  من  أنتم  زوجك، 
طريق  عن  اخلالص  موعد  حان  حتى  تلقاه  وال  املوت 
بعض األجهزة األمنية والتنسيق السري. أجبر »أبو 
مصعب العراقي« على بيعها لعنصر من التنظيم 
والذي بدوره قام بإخراجها خارج مناطق داعش في 
العراق, توجهنا بسؤال للفتاة: من هو املسؤول عن 
أنه  سوى  عنه  أعرف   ال  الفتيات؟  خطف  عملية 

يطلق عليه »أبو جعفر حربي عبد الكرمي«.
خطف  مسؤول  مقتل  العراقي  اجليش  أعلن  وقد 
في  وسنجار  املوصل  قرى  من  اإليزيديات  الفتيات 

العراق املدعو »حربي عبد الكرمي« وذالك عن طريق 
منطقة  قرب  سيارته  استهدف  حراري  صاروخ 

تلعفر.
وبعد كل صالة جمعة في مناطق سيطرة التنظيم 
املوصل  إلى  وصوالً  السورية  الرقة  من  املمتدة 
العراقية يفتتح التنظيم سوقاً خاصة للسبايا التي 
كانت لدى عناصر داعش ويضع قائمة من األسعار 
تبدأ ب 300 دوالر وصوال إلى 8000 دوالر، واستفادت 
بحيث  األسواق  هذه  من  األمنية  األجهزة  بعض 
من  لتخرجهم  مالية  مببالغ  الفتيات  بشراء  تقوم 
جحيم داعش, وقد أثبتت قوات سوريا الدميقراطية 
إحراز  سوريا  في  التنظيم  حتارب  التي  القوى  وهي 
العديد من التقدمات بهذا اجملال عبر شراء السبايا 
وبعدها  املناطق  من  وغيرها  الرقة  من  وإخراجهن 
دفع  مما  أوطانهن  أو  مناطقهن  إلى  ترحيلهن  يتم 
لغير عناصره لكي  السبايا  بيع  إلى منع  التنظيم 

ال يتم إخراجهن من هذا اجلحيم.
لدولته  عاصمة  الرقة  مدينة  التنظيم  يعتبر 
الوثائق  جميع  عن  نسخاً  فيها  ووجدنا  املزعومة، 
التي تصدر عن التنظيم في كل من العراق وسوريا 
عناصر  أن  فهمنا  الوثائق  خالل  ومن  ليبيا،  وحتى 
على  مصاريف  مالية  مبالغ  على  حتصل  التنظيم 

السبايا الذين ميتلكونها.
»أبو سعد السوداني« يستلم من بيت املال التابع 
قدره  مبلغ  الليبية  طرابلس  مدينة  في  للتنظيم 
واحدة  كل  أي  سبايا،  ثالث  ميتلك  ألنه  دينار   300
الوثائق  هذه  على  عثرنا  دينار.   100 عليها  يقبض 
الرقة  مدينة  في  الشخصية  األحوال  مبنى  في 

السورية.
وقد أصدروا العديد من القوانني على نساء مدينة 
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في  جمعة  صللاة  كل  وبعد 
الممتدة  التنظيم  سيطرة  مناطق 
إلى  وصواًل  السورية  الرقة  من 
التنظيم  العراقية يفتتح  الموصل 
كانت  التي  للسبايا  خاصة  سوقًا 
لدى عناصر داعش ويضع قائمة 

من األسعار
وهو  الشرعي،  اللباس  يسمونه  ما  أولها  الرقة، 
عبارة عن قطعة قماش سوداء فوق العباءة ونقاب 
يغطي كامل الوجه، وعدم التجول دون »محرم« أي 
الزوج أو االبن أو الشقيق أو األب فقط, مينع سواقة 
السيارات من قبل النساء العوام, ووصل احلال إلى 
تعمل  ال  أن  الفتاة  على  ويجب  بالعمل  التحكم 
التي  األعمال  أهم  ومن  »محرمه«  برفقة  سوى 
التي  اإلنترنت  صاالت  هي  بالنساء  تقييدها  يتم 
للنساء،  وآخر  للرجال  واحد  قسمني  إلى  تقسم 
أن  ويجب  باحملل،  للعمل  اثنني  أخوة  توفير  ويجب 
في  أما  مباش,  بشكل  التنظيم  مع  يتعاملوا 
اثنني  إلى  قسمها  مت  أيضا  الداخلي  النقل  باصات 
عن طريق وضع ستارة مبنتصف الباص، ويجب على 
السائق أن تعمل زوجته في قسم النساء, وأضافت 
علب  حتى  بأنه  العيسى«  »هند  الرقة  من  فتاة 
السبغة التي حتمل صورة فتاة يتم طالؤها باللون 
األسود كي ال يظهر وجهها، ومنع التنظيم مالكو 
نات عرض املالبس بحجة أنها أصنام, وحتى محال 
على  النسائية  املالبس  عرض  من  منعت  األلبسة 

واجهات احملال بحجة أنها إغراء.
أما عن العقوبات التي تصدر من قبل جهاز احلسبة 
)نور املصطفى( عن  الرقة  ابنة  لنا  روت  النسائية، 
فرض  الذي  الشرعي  للباس  اخملالفة  وهي  بعضها، 
من قبل التنظيم، تسجن ويتم استدعاء زوجها أو 
تتراوح من 8000  أحد من أهلها لكي يدفع غرامة 
زوجها  ويجلد  ليرة  الف   20000 إلى  سورية  ليرة 
سجون  داخل  جلدة   40 والدها  وحتى  شقيقه  أو 
يتم  يديها  أو  عينها  أظهرت  إذا  أما  »احلسبة« 
جلدها 15 جلدة داخل السجن ووضعها في قفص 
بشوارع املدينة جلعلها عبرة لغيرها وذلك على يد 

النسائية«. »احلسبة 
الرقة، وميلك محالً  أهالي مدينة  حسام اخللف من 
جلد  الرقة،  مدينة  وسط  األقمشة  لبيع  جتارية 
وشمع  50 جلدة  23 شباط  في شارع  أمام محله 
احملل وخضع لدورة شرعية لدى التنظيم مدتها 15 
األقمشة  لشراء  عليه  دخلت  فتاة  ألن  فقط  يوماً، 
على  التنظيم  وأجبره  لها محرم،  مرافق  يكن  ولم 

تسليم احملل لفتاة لكي تعمل به.
أو  األجرة  الركوب بسيارات  الرقاوية  للمرأة  ال ميكن 
املشي في شوارع مدينتهم وحتى الدخول إلى احملال 

بدون محرم ألنها سوف تسجن وجتلد. 
البغدادي،  بكر  أبي  تنظيم  عن  صادر  قانون  الرجم 
من  جمع  أمام  ويتم  والزاني,  الزانية  على  ويطبق 
»راعية أمير املؤمنني« بعد شهادة أربع من عناصر 
ويضعونها  تزني،  الفتاة  رؤوا  أنهم  على  التنظيم 
ميكن  ال  باحلجارة.  الرجم   عملية  وتبدأ  حفرة  في 
للفتاة أن تهرب ألن املكان محاط بعناصر التنظيم.
بل  البشر،  النساء من  األمر فقط على  يتوقف  لم 
وجميع  الشعر«  »صبغة  علب  صور  على  حتى 
صورة  وعليها  األسواق  في  توجد  التي  املنتجات 
مالك  قبل  من  األسود  باللون  طليها  يتم  لفتاة 
احملل، لكي يتجنب مصادرة البضائع وتشميع احملل 

والقيام بدورة شرعية.
»نكاح  بعقود  الزواج  عقودَ  التنظيُم  استبدل 
شرعية« تصدر عن محاكم التنظيم وموحدة في 
لعناصره  عليها  يسيطر  كان  التي  املناطق  جميع 
وسكان املناطق، ومن ال يتزوج عن طريق هذه العقود 
واألهل  األهالي  مرأى  أمام  كان  إذا  حتى  زاٍن  فهو 

فيعتبره التنظيم زانياً.
بني  التالي  الشكل  على  مت  »النكاح«  عقود  أحد 
واختارت  النيجيرية،  مرمي  و  التونسي  منصور  أبي 
الزواج،  مراسم  خالل  ألمرها  ولياً  ليكون  إسالم  أبا 
و«أبو  السوداني«  عبير  »أبو  هم  عليه  والشهود 
ناسف«  »حزام  قدره  مبهر  وذلك  املالي«  سعد 
لتصبح بذلك مشروع انتحارية, ويوجد في مخيم 
عني عيسى شمال مدينة الرقة قسماً خاصاً بنساء 

التنظيم من مختلف اجلنسيات .
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  المشهد اإلقليمي والدولي في سوريا

حسن ظاظا

تخلت روسيا عن خطط 
التنقيب عن النفط والغاز 
اإلقليمية  المياه  قبالة 
ل��ل��س��اح��ل ال����س����وري، 
مقابل  لتركيا  ومنحته 
ه��ج��وم��ه��ا واح��ت��ال��ه��ا 
ل��ع��ف��ري��ن وج���راب���ل���س 
المقايضة  هذه  وإدل��ب، 
ب��ي��ن ت��رك��ي��ا وروس���ي���ا. 
المقايضة  خلفية  ولكن 
ب��م��ك��ر ال����دب ال��روس��ي 
وم��ك��ر وع�����واء ال��ذئ��ب 
وأطماعهما  ال��ت��رك��ي 
االستعمارية في سوريا.  

 املشهد األول
من  كثير  إلى  يدفعنا  سوريا..  في  اليوم  يجري  ما 
ومآسي  السوري...  الوضع  من  واالستغراب  التساؤالت 
وتعذيب...  وقتل  مجازر  من  وهناك  هنا..  الدائرة  احلرب 
وقصف بري وجوي على املدن السورية.. وموت اإلنسان 
والتدخالت  السوري  الوضع  عن  احلديث  ويبقى  باجملان، 
حقل  في  كالسير  املتشابكة  والدولية  اإلقليمية 

األلغام. 
والدولية،  اإلقليمية  القوى  لكل  مباحة  اليوم  سوريا 
تسير  أين  وإلى  مكان..  كل  في  تطرح  كثيرة  وأسئلة 
املسرح  في  الدولي  املشهد  سيبقى  وهل  األمور؟!.. 
السوري؟!.. وإلى متى سيبقى املشهد اإلقليمي والدولي 

في صراع مرير ضحيته الشعب السوري.
   املشهد الثاني

يأكل  القوي  وفيه  مباح  شيء  كل  الغاب  شريعة  في 
إن  نبالغ  وال  القوي،  على  يحتال  والضعيف  الضعيف 
في  الصراع  وبات  سوريا  في  يجري  ما  هو  هذا  بأن  قلنا 
الباطنية  خاماتها  وعلى  عليها  دولياً  صراعاً  سوريا 
والطاقة  والغاز،  والنفط  واإلسمنت،  الفوسفات  من 

الكهربائية، وثرواتها اإلقتصادية.
واختلطت شريعة الغاب مع شرائع اإلسالم السياسي 
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والطوائف  الدين  ستار  حتت  الفضفاضة  وشعاراته 
حليفه  على  الروسي  احلليف  وانقض  اخملتلفة  املذهبية 

السوري وعلى ثرواته الباطنية.
استثمارية  فرصة   29 الروسي  احلليف  سوريا  منحت 
من  لعدد  الصناعة  قطاع  في  املباشر  للتنفيذ  جاهزة 
وصناعة  األسمنت،  صناعة  مجاالت  في  الصناعات 
الزجاج، والسماد والفوسفات ،وفي مجال إعادة اإلعمار 
والبناء واألشغال العامة، ومشروعان لوزارة الكهرباء في 
إلى الضواحي وإلى مطار دمشق  مجال الطاقة للنقل 

الدولي.
 املشهد الثالث 

االستثمارات  مجال  في  الروسي  الزحف  هذا  أمام 
املشهد  يبدو  السوري  اجلانب  مع  االقتصادي  والتعاون 
والنفط  الغاز  قطاع  عن  حتدثنا  لو  فيما  غموضاً  أكثر 
والذي يعتبر مسار جدل كبير وأحد أسباب الصراع في 
سوريا بني األطراف اإلقليمية والدولية، وقد أرى غموض 
الصراع  نتيجة  إليه  ستؤول  وما  السوري  املشهد  هذا 
النظر  وإعادة  موقفها  بتغيير  روسية  شركات  دفع  إلى 
االقتصادي في سوريا،  والتعاون  بخططها االستثمارية 
ولكن في ظل استمرار تدهور الوضع السوري، واشتداد 
العسكري  التدخل  فاقها  والتي  العسكرية،  األعمال 
الروسي األخير إذ تخلت روسيا عن خطط التنقيب عن 
السوري،  للساحل  اإلقليمية  املياه  قبالة  والغاز  النفط 
منطقة  على  بالهجوم  لها  وسمحت  لتركيا  ومنحته 
من  كٍل  على  وروسيا  النظام  هجوم  مقابل  عفرين 
الغوطة وإدلب، هذه املقايضة بني تركيا وروسيا. ولكن 
خلفية املقايضة مبكر الدب الروسي ومكر وعواء الذئب 

  . التركي وأطماعهما االستعمارية في سوريا
   املشهد الرابع

في هذا املشهد ما يتفق عليه احملللون اآلن، وفق اطالعهم 
على املشهد الدولي في سوريا والسباق العسكري على 
اطالعهم  وعلى  السورية..  املدن  داخل  النفوذ  مناطق 
والهجمات  التركية  واألحالم  الروسي  الطمع  على 
والهجمات  دمشق  غوطة  على  الروسية  العسكرية 
التركية براً وجواً على عفرين، وعالقة الطرفني عسكرياً 
واقتصادياً، أنهما يقضيان شهر عسل مجهول النتيجة 
فالروس ال يعرفون نتيجة قتالهم املباشر ضد الشعب 
السوري بكل مكوناته ضاربني عرض احلائط كل املفاهيم 
التي منحها  إليه استثماراتهم  اإلنسانية، وما ستؤول 
تغيرت  أو  النظام  االسد« في حال سقط  »بشار  لهم 

التوقعات بناء على املعطيات على االرض.

املشهد اخلامس
موسكو  في  الروسي  املنتدى  بعنوان  املشهد  هذا  جاء 
مبشاركة 281 رجل أعمال روسي مقابل 120 رجل أعمال 
الروسية. في وقت بدأت روسيا  برعاية احلكومة  سوري 
البحث عن ثمن تدخلها ودعمها لنظام األسد من خالل 
السيطرة على الثروات الباطنية، وفي هذا املنتدى األخير 
أعلن مسؤولو النظام أن سوريا مستعدة إلبرام اتفاقيات 
مع روسيا تتضمن : إعادة اإلعمار والبناء بتوجهات من 

الرئيس بشار األسد كثمن لتدخلهم في سوريا.
 املشهد السادس

في هذا املشهد تبادل الروس واألتراك املصالح املشتركة 
حساب  على  بينهما  والتجارية  االقتصادية  والعالقات 

الشعب السوري على النحو التالي:
إلى  تركيا  عبر  الروسي  الغاز  خط  مترير  على  1-االتفاق 

أوروبا.
الوطنية بني  املنتوجات  وإعفاء  البينية  التجارة  2-تبادل 

البلدين دون جمارك.
كل  في  للكرد  املعادية  السياسية  املواقف  3-توحيد 
من سوريا والعراق وتركيا وإلصاق التهم بحزب العمال 

الكردستاني واالحتاد الدميقراطي باإلرهاب.
4-السماح للجيش التركي محاصرة عفرين من مناطق 
روسية  مبوافقة  حلب  غرب  شمال  الروسي  النفوذ 

وتفاهمات بني البلدين .
التنقيب  منصات  وتدمير  بضرب  لتركيا  5-السماح 
واملياه  اليونانية  اإلقليمية  املياه  في  والنفط  الغاز  عن 
الهجوم  خالل  هذا  ومت  واملصرية،  القبرصية  اإلقليمية 
على عفرين في منتصف شهر شباط املاضي. وتعتيم 
وتسليط  عفرين  في  العصر  مقاومة  أمام  اعالمي 
املزيفة  االنتصارات  على  والعربي  التركي  االعالم 
وأطماع  أعمال  على  تغطية  وهي  التركي.  للجيش 
السلطان العثماني اجلديد املتغطرس في دول املنطقة 
ضارباً  املتوسط  االبيض  البحر  في  الباطنية  والثروات 
حرمة  احترام  املتضمنة  الدولية  القوانني  احلائط  عرض 

املياه اإلقليمية لدول البحر االبيض املتوسط.
  املشهد السابع

االنتخابية  الكثير في حملته  اآلن  بوتني حتى  يبذل  لم 
األخيرة، ألنه يعتبر تدخله في سوريا نصراً كبيراً مكلالً 
بالغار. وقد أشار في خطابه التلفزيوني األخير مفتخراً 
تدعم  والتي  سوريا  في  الروسية  احلربية  العمليات  أن 
الروسية  الدفاعية  القدرات  زيادة  األسد  بشار  حكومة 
األسلحة  من  مجموعة  عن  خطابه  في  بوتني  وكشف 
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اجلديدة من بينها صاروخ ميكنه أن يصل إلى أي مكان في 
العالم، وأشار بوتني إلى أن الدروع الصاروخية األمريكية 
في أوروبا وآسيا ال ميكنها إيقاف الصاروخ اجلديد. اعتبر 
يروج   بدأ  بوتني  أن  والعسكريون  السياسيون  احملللون 
السالح  لتسويق  جديدة  أسواق  لفتح  اجلديد  لسالحه 
الروسي بعد جتربته وحتقيق جناحه في سوريا وخصوصاً 
للسالح  جتارب  حلقل  حتولت  التي  دمشق  غوطة  في 
النظام  استخدمه  الذي  اإليراني  والسالح  الروسي، 
السوري في قتل املدنيني وتدمير البنية التحتية وجتريب 
أعلن  املاضي  األول  كانون  وفي شهر  الكيماوي  السالح 
صراحة نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين مؤكداً 
في  نفكر  ال  روسيا  في  نحن  قائالً:  صحفي  مؤمتر  في 
مصلحة البلدان األخرى حتى ولو كانوا أصدقاء ومقربني 
املوازنة  لزيادة  األموال  نكسب  كيف  نفكر  ولكننا  لنا 
الروسية ودخل املواطن الروسي، وتدخلنا العسكري له 

مكاسب كبيرة في سوريا .
املشهد الثامن

اإليرانية  الروسية  اخلالفات  نالحظ  املشهد  هذا  في 
اخلفية التي بدأت بوادرها تظهر على مسرح القتال بني 
احلوثيني وقوات احلكومة املركزية في اليمن ولكن هناك 
الدول  بني  معلنة  غير  وتفاهمات  إيراني  روسي  حتالف 
حساب  على  النازف  السوري  املسرح  على  املتصارعة 
الصعيد  على  سوريا.  في  والعربي  الكردي  الشعبني 
»كيان  بقيام  يرغبون  ال  وسوريا  وإيران  تركيا  الكردي 
ضمن  األكراد  مشاركة  حتى  وال  بلدانهم.  في  كردي« 
النظام  تطبيق  في  أيضاً  يرغبون  وال  الدميقراطي  اإلطار 
وإيران  سوريا  في  الثالثية  األنظمة  ألن  الدميقراطي، 

وتركيا، أنظمة أحادية استبدادية ملطخة بالدماء.
وأجندات  والطائفية  املذهبية  التناقضات  هذه  وسط 
اخلاصة  الروس ملصاحلهم  استغلها  سياسية مختلفة 
والعامة بعد سيطرتهم على القرار السوري، والتفاهم 
بغض  الروسي  اجلانب  من  التكتيكي  الروسي  اإليراني 
الشرقية  وغوطتها  دمشق  سكان  تهجير  عن  النظر 
إلى  تهدف  التي  اإليرانية  األجندة  لتمرير  والغربية 
الدمشقي  والريف  دمشق  ملدينة  الدميوغرافي  التغيير 

في الغوطة الشرقية والغربية.
 املشهد التاسع

الكواليس  خلف  محصوراً  املشهد  هذا  في  يجري  ما 
األصعدة  مختلف  على  والدولية،  اإلقليمية  الدول  بني 
احلراك  وأهمها  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
الفرنسي اإلقليمي والدولي من أجل حل لألزمة السورية. 

وإنقاذ الشعب السوري اجلريح، وأصبحت االزمة السورية 
وحلولها من أولويات اخلارجية الفرنسية، وذلك ألن سوريا 
وهي   ، الفرنكوفونية  الدول  مجموعة  ضمن  من  هي 
الدول التي كانت بعد احلرب العاملية األولى حتت االنتداب 
فرنسي  خالف  هناك  السوري  الوضع  وحول  الفرنسي 
روسي، وقد جاءت زيارة وزير اخلارجية الفرنسي خالل هذه 
وزير  سلمها  الفرنسية  املطالب  من  مجموعة  الزيارة 
الفروف  الروسي  نظيره  إلى  لودريان  الفرنسي  اخلارجية 
تتعلق بالوضع السوري ومن أبرز هذه املطالب: أن أي حل 
اقليمي أو دولي ال ميكن حتقيقه إال عبر البوابة الفرنسية 
على  والقصف  احلرب  توقف  على  الفرنسي  واالصرار   ،
خروج كافة  أيضاً  الفرنسية  املطالب  ومن  فوراً،  عفرين 
من  وإيران  تركيا  من  املدعومة  املسلحة  امليليشيات 
اهتمامها  كبير  تعطي  اليوم  وفرنسا  مباشرة  سوريا 
القوات  وانسحاب  القتال  ووقف  السورية  األزمة  حلل 

التركية احملتلة لألراضي السورية مباشرة.
املشهد األخري

الدعم  قدم  الذي  اإليراني  حليفه  األسد  بشار  خذل 
املعنوي والعسكري والسياسي واالقتصادي ملنح الروس 
واستبعد  سوريا  في  استثمارية  فرصة   29 من  أكثر 
الصحف  ووصفته  اجلميل  ناكراً  له  اإليراني  احلليف 
مطالبات  وهناك  األسد،  بشار  طهران  بخائن  اإليرانية 
إيرانية من داخل نظام املاللي من سوريا وباملقابل هناك 
ودعم  اليمني  الوضع  بشأن  روسية  إيرانية  خالفات 
املليشيات احلوثية، انعكست على التحالف التكتيكي 
األسد  منح  أن  بعد  السوري  املسرح  في  البلدين  بني 
وتأزم  السوري  الساحل  في  عسكرية  قواعد  الروس 
التحالف  بينما  االيرانيني  مع  واألسد  الروس  بني  اخلالف 
حساب  على  ولكن  تكتيكي  أيضاً  هو  التركي  الروسي 
اجلغرافية  حساب  وعلى  بينهما  املشتركة  املصالح 
الشعب  حساب  وعلى  الدميوغرافي  والتغيير  السورية 
التكتيكية  التحالفات  هذه  فكل  النازح  السوري 
على  وحتطمت  عنها  القناع  سقط  وتركيا  إيران  بني 
يعود  األمريكي  الصمت  إن  الشامخة,  عفرين  صخور 
لبنان  من  انسحابها  عند  املاضي  القرن  ثمانينات  إلى 
السوفييتي  االحتاد  مع  كانت  التي  الباردة  احلرب  بسبب 
وحماية مصاحلها االستراتيجية بدول أوروبا ودول عديدة 
أهم من لبنان بالنسبة إليها، وألن لبنان كانت فيها دول 
أمريكا هي  بقاء  ما يضمن  اليوم في سوريا  أما  عديدة 
مصالح استراتيجية عديدة هي: لن تنسحب من سوريا 
قبل قيام نظام جديد يكون لها فيه حصة كبيرة وهذا 

الشيء مرتبط بخارطة الشرق األوسط اجلديدة.
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 آثار منبج تاريخ يروي وحاضر يشهد

ُقصّي أحمد

م���دي���ن���ُة م��ن��ب��ج 
منذ  تمتاز  وريفها 
ال���ق���دم ب��ت��واج��د 
العديد من األماكن 
لعّل  فيها،  األثرية 
قلعة  هي  أبرزها 
تعتبر  ال��ت��ي  نجم 
م��ن أه���م ال��ق��اع 
األث��ري��ة وأك��ب��ره��ا 

في سوريا.

العراقُة تنبُع من تلك العصور األزلية, العصور التي 
تنحدرُ حلضاراٍت روت مبا تركته خلفها على بسيطة 
.. ولو سألنا أنفسنا كيف عرفنا تاريَخ  تلك احلياة 
دومنا  آثاره  بلسان  التاريُخ  ألجاب  ؟  احلضارات  تلك 
شيدت  وهناك  حضارة  مرّت  هنا  نعم   تلعثٍم 
قلعٌة الزالت تنظر إلى األفق لتروي لسحب احلاضر 
حكايَة كل قطعة من بلدنا, اآلثار في منبج شاهد 

يروي وحاضر يسمع.  
التي  اآلثار  من  كبير  عدد  على  منبج  مدينة  حتتوي 
هي إشارة إلى األشياء املتبقية من العصور القدمية، 
أثرية  مدينة  أنها  على  املدينة  تعرف  القدم  ومنذ 
مدينة  عديدة.  وحضارات  عدة  حقب  على  مرت 
القدمية،  العصور  في  كبيرة  أهمية  ذات  منبج 
يلي  وفيما  املقدسة,  املدينة  باسم  معروفة  وهي 
               : سنعرض أهم املواقع األثرية في مدينة منبج

قلعة جنم األثرية
قلعة جنم الواقعة في الريف الشرقي ملدينة منبج 
األثرية  القالع  أبرز  إحدى  تعّد  حلب،  شرق  شمال 
مئات  القلعة  تشييد  على  مرّ  في سوريا،  وأكبرها 
السنني شهدت مرور قوى البيزنطيني، الفاطميني، 
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ورغم  واأليوبيني،  الزنكنيني،  املماليك،  السالجقة، 
القدم  منذ  فيها  قوية  معارك  املمالك  تلك  خوض 
أن  إال  بعد  فيما  بأسوارها  داعش  مرتزقة  وعبث 

القلعة ما زالت شامخة إلى وقتنا هذا.
مدينُة منبج وريفها متتاز منذ القدم بتواجد العديد 
قلعة  هي  أبرزها  لعّل  فيها،  األثرية  األماكن  من 
جنم التي تعتبر من أهم القالع األثرية وأكبرها في 

سوريا.
أثرية  مدينة  بذاتها  األخرى  هي  تعتبر  والتي  منبج 
قدمية، اكتشف فيها مؤخراً علماُء اآلثار الكثيرَ من 
اآلثار التي تدل على عراقتها، لها عالقة وطيدة مع 
القلعة، فبحسب السكان احملليني فإنه وفي سابق 
يربط  جسرٌ  جنم  قلعة  بجوار  يتواجد  كان  عهد 
ويؤكد  بالغربية منه،  الفرات  الشرقية من  الضفة 
املمرّ  ذلك  حلماية  بنيت  ولرمبا  القلعة  بأن  احملليون 
تلك  في  منه  قّل  والذي  آنذاك  الهام  االستراتيجي 

األزمنة.
اململكة  أو  القوة  اآلن  حتى  العلماُء  يكتشف  لم 
بأن  تفيد  األقاويل  بعض  لكن  القلعة،  بنت  التي 
القلعة بُنيت لتأدية وظيفة دفاعية أمام “احلمالت 
تقول  األقاويل  أن  أي  املنطقة،  على  الصليبية” 
وتأتي  األيوبيني،  عهد  في  بنيت  قد  القلعة  بأن 
األيوبي  الدين  صالح  ابن  تسمية  على  تسميتها 

الدين األيوبي”. “جنم 
موقع قلعة نجم الشرق

تقع قلعة جنم إلى الشرق من مدينة منبج مبحافظة 
حلب على الضفاف الغربية لنهر الفرات قبالة بلدة 
محطة  كانت  القلعة  فإن  لألقاويل  ووفقاً  صرين، 

للعبور من الشرق نحو الغرب للعابرين الفرات.
وعن  118كم,  حلب  مدينة  عن  جنم  قلعة  تبعد 
فوق  القلعة  تقوم  كم،  ال30  قرابة  منبج  مدينة 
الفرات،  ضفاف  على  مطلة  حوارية  صخرية  كتلة 
يبلغ طول القلعة 95 متراً، أما عرضها فيبلغ قرابة 
60 متراً  بارتفاع 50 مترا عن األرض املبسطة، و82 

متراً عن مستوى سطح النهر.
ً

قلعة نجم معماريا

القلعة عبارة عن شكل مضلع غير منتظم، حتوي 
أبراج مربعة الشكل يصل بينها سورٌ ال يحتوي على 
منافذ نحو اخلارج، بينما حوِت األبراُج منافذَ ضيقة 

للقلعة  الرئيسي  املدخل  ويشكل  السهام،  لرمي 
الذي يقع في اجلانب الشرقي منها ومحصن ببرجني 
التي  البوابة  مع  الرئيسي  البناء  من  جزءاً  عاليني 

تؤدي مباشرة إلى القاعات الداخلية.
يقع  طابق  طوابق,  ثالثة  من  القلعة  أبنية  تتألف 
حتت األرض, أيضاً فيها مستودعات ومخازن سريّة 
مختلفة،  سريّة  وممرات  الدفاع  وأبراج  والصهاريج 
التي  للعوائل  جماعية  قبور  على  ويحتوي  كما 
األول  الطابق  أما  العهد،  ذلك  في  القلعة  سكنت 
والقاعات  واحلّمامات  اإلمارة،  قاعة  على  فيحتوي 
في  مياه  ونافورة  املتعددة,  والغرف  الواسعة 
األول  الطابق  ويتضمن  كما  مثمن،  نقش  وسطها 

السوق باإلضافة إلى إسطبالت األحصنة.
أّما الطابق الثاني فقسم الشرفة يطّل على اجلبال 
العالية التي حتيط بالقلعة ونهر الفرات الذي يلتف 
وسطه  في  نشاهد  فيما  جوانب،  ثالث  من  حولها 
باإلضافة  بالقرب منه  بناًء متميزاً، وجامعاً صغيراً 

إلى العديد من احملارس فوق القلعة.

قسم من سور القلعة مبني من اآلجر، أما القسم 
فوق  ويوجد  األسود،  احلجر  من  مبني  فهو  اآلخر 
مدخل القلعة مخطوطات باللغة العربية تتحدث 
عن القلعة تشوهت مع مرور الزمن، فيما يؤدي املمر 
الرئيسي املقنطر إلى غرف موجودة على كل جانب 
من املمر إلى األسفل، تقسم القلعة إلى قسمني.

وحتتوي القلعة على ممرات طويلة وعالية السقوف 
إلى  وتصعد  داخلها،  املتفرعة  األجنحة  بني  تصل 
وعثر  باجلدار،  معلق  أنيق  بدرج  العلوية  الطبقة 



الشرق األوسط الديمقراطي

130العدد 40 - ربيع 2018

في الطابق الثاني “أضخم كتابة موجودة في بناء 
إسالمي في العالم” حسب السكان احملليني الذين 
عرضها  يتجاوز  إذ  أجدادهم،  عن  املعلومة  نقلوا 
عشرة أمتار وتعود إلى العصر األيوبي, وهناك كتابات 
أخرى في مواقع مختلفة فوق الباب الرئيسي وفوق 

مدخل اجلامع وعلى جدار أحد املستودعات.
تاريخ قلعة النجم

ال ميلك أحد من العلماء معلومات دقيقة عن تاريخ 
نظراً  شيدتها،  التي  اجلهة  عن  وال  القدمي،  القلعة 
لكن  اآلن،  حتى  عنها  شيء  أي  اكتشافهم  لعدم 
أن  إال  األيوبيون،  بناها  القلعة  بأن  يقولون  البعض 
ما اكتشفه العلماء يبدأ من عهد اخلليفة املأمون 
الذي كثر تردده للقلعة ملمارسة هواية علم الفلك.

انتصار  إثرَ  هام  كحصن  بالغة  أهمية  واكتسبت 
جنودهم  بني  الفاصلة  املعركة  في  احلمدانيني 
وعسكر الوزير بن رائق عام 941 م وفرض سيطرتهم 
عليها, ثم حكمها الفاطميون عام 970 م وانتقلت 
بعدها إلى املرادسيني عام 1027 م ثم حكمها بنو 
منير في عصر السالجقة عام 1070 م وانتقلت إلى 

الزنكيني عام 1127 م .
وبني حلب  بينها  مرة  ألول  الزاجل  احلماُم  اُستخدم 
مهمة  كانت  حيث  الزنكي،  الدين  نور  عهد  في 
املنطقة  هذه  في  الروم  حتركات  مراقبة  حاميتها 
وإرسال املعلومات عنهم عن طريق احلمام الزاجل .

بعد ذلك آلت قلعة جنم إلى األيوبيني عام 1181 م  
وبعد موت صالح الدين األيوبي عام 1193 م انتقلت 
وامللك  الفاضل  امللك  وأحفاده  أوالده  إلى  القلعة 
امللك  أخيه  إلى  ثم  محمد  العزيز  وامللك  الظاهر 
سوريا  على  حملته  هوالكو  بدأ  وعندما  العادل, 
عام 1259 م استولى على ممرات الفرات وحصونها 

وجعل أركان حربه في قلعة جنم .
االتفاقية  إثر  املماليك  القلعة  األيوبيني حكم  بعد 
التي وُقَعت بينهم وبني الفرجنة في عكا عام 1283 

م .
وقد تعرضت القلعة في عام 1820 إلى تخريب أخير 
قذفها  جرى  حيث  العثمانية  السلطات  يد  على 
بالقنابل أثناء مطاردة إحدى العشائر التي احتمت 
واعتصمت بالقلعة رافضة دفع الضريبة للحكومة 

العثمانية.

جبير،  ابن  منهم  الرّحالة  من  عددٌ  القلعَة  زار 
ماوندرل، بوكوك،  دورموند، سخاو،  اوبنهامي و ملكة 

بريطانيا غير املتّوجة جرتروديل .
قلعة نجم خالل الـ3 األعوام األخيرة

كل  في  وانتشارها  السورية،  األزمة  نشوب  بعد 
بقعة من أراضيها املليئة باآلثار القيمة، كان هنالك 
تخوف كبير على األماكن األثرية في داخلها، حيث 
تعرضت الكثير منها للسرقة ومنها ما دّمر بشكل 
مناطق  على  سيطرت  فصائل  أيدي  على  بآخر  أو 
سوريا، ومن أبرزها الدمار الذي أحلقته مرتزقة داعش 

باآلثار في تدمر إبان السيطرة عليها.
” اجليش احلر”  في بداية عام 2013 سيطر مقاتلو 
لكن  القلعة،  فيها  مبا  وريفها  منبج  مدينة  على 
سيطرتهم لم تدم طويالً، ليسيطر بعدها مرتزقة 
حيث  جنم  قلعة  وعلى  منبج  منطقة  على  داعش 
مواقع  لقصف  موقعاً  القلعة  من  املرتزقة  اتخذ 
في  احلر  اجليش  وفصائل  الشعب  حماية  وحدات 

الضفة الشرقية للفرات.
في  كبيراً  خراباً  داعش  مرتزقة  أحلقت  وقد  كما 
فقد  القلعة،  معالم  بعض  القلعة، حيث شوهت 
ودمرت  القلعة،  بناء  داخل  بناء  عمليات  أجرت 
واحلمامات،  األسفل،  في  اإلسطبل  من  أقساماً 
إلى  باإلضافة  القلعة،  أسوار  من  األجزاء  وبعض 
القلعة  زيارة  من  احملليني  والسكان  السياح  منع 
احملليني  السياح  للعشرات من  التي كانت مقصداً 

والعامليني يومياً.
العسكري حلملة  قوات مجلس منبج  إطالق  وبعد 
سوريا  قوات  قبل  من  ليلى  أبو  فيصل  الشهيد 
 ،2016 عام  يونيو/حزيران  الـ1 من  في  الدميقراطية 
وحتريرها مدينة منبج والعشرات من قراها فيما بعد 
افتتحت قلعة جنم أبوابها مرة أخرى أمام السياح، 
من  األهالي  من  العشرات  أسبوعياً  يزورها  حيث 

مختلف مناطق الشمال السوري.
القلعة،  على  املار  والطويل  العريق  التاريخ  رغم 
ملعارك  وشهادتها  لها،  احلاكمة  اجلهات  وتعدد 
كثيرة وعبث كبير من جهات مختلفة، بقت قلعة 
تاريخ  عراقة  الشاهدة على  الرموز  أهم  إحدى  جنم 
الشمال السوري شامخة، تزين ضفاف نهر الفرات.

موقع جبل خالد األثري
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جبلية  قمة  على  يقع  هام  جغرافي  موقع  هو 
قلعة  إشادة  مت  حيث  غيرها  عن  ومرتفعة  عالية 
حصينة وخاصة في الفترة الهيلنستية وذلك أيام 

اإلسكندر املكدوني.
تثبت  دفاعية هامة جداً  على حتصينات  العثورُ  ومت 
السكنية  الكتل  الى  باإلضافة  عسكري،  بأنه 
املوقع  خلدمة  للعاملني  السكنية  والكتل  للجند 
التموين  مستودعات  إلى  باإلضافة  العسكري، 

ومرابط اخليول.
من  وامتداده  األهمية   حسب  يقّسم  املوقع  وهذا 
اجلهة  حيث  األهمية  حسب  الشمال  إلى  اجلنوب 
واحملصن  احلكومي  القصر  فيها  يوجد  اجلنوبية 

حتصني آخر و خاص به وهو واضح املعالم.
الطبخ  ومراكز  املستودعات  توجد  الوسط  وفي 
وهو  بجوارها  يقطن  والتي  اجملموعة  هذه  وسكن 
لصغار  سكن  والسيما  اإلداري  للقصر  األقرب 
اجلند ومعاونيهم والطرف الشمالي للموقع كتلة 

سكنية أخرى.
ومت العثور في هذا املوقع األثري على مدافن أسرية 
التحضير  وغرف  واملراقد  املعازب  حيث  نظامية 
عنها  الكشف  ينم  لم  منها  وقسم  اجلنائزية 
أنها تشكل فيما بينها موقع هام  حتى اآلًن علماً 
على  دل  إن  الروحي  األثري  الشكل  وهذا  متكامل، 
        . شيء فهو دليٌل على القوة واالستقرار والتوسع

موقع شاش حمدان األثري

يقع هذا املوقع األثري على ضفاف نهر الفرات على 
على  يطل  وهو  الفرات،  نهر  جملرى  اليمنى  الضفة 
بحيرة األسد ويتوسط مجموعة من املواقع األثرية 
الهامة منها على ضفاف النهر ومنها بجوار النهر 
من الطرف األمين حيث موقع جبل خالد يحده من 
اجلهة الشمالية وقلب رمانة وأم السرج من اجلهة 
اجلنوبية  اجلهة  من  وعارودة  احلديدي  وتل  الغربية 
على  العثور  ومت  الشرقية,  اجلهة  من  الفرات  ونهر 
حمدان،  شاش  مبعبد  تسميته  مت  الذي  املوقع  هذا 
الفترة  في  ملكي  مدفن  عليه  أطلق  من  ومنهم 

البيزنطية أي في عام 600 ميالدي.
وهذا املدفن يعتبر من أهم املدافن على نهر الفرات 
الفترة  في  تدمر  مدافن  مياثل  وهو  اإلطالق  على 

البيزنطية.

بينها  فيما  تشكل  والتي  اجلدارية  املنحوتاِت  وإن 
 72 اجلدارية  التماثيل  وعدد  ذاك،  آن  احلياة  بانوراما 
الكتل احلوارية األساسية  من  متثاالً حوارياً منحوتاً 
ومقسمة  منتظم  بشكل  وموزعة  املعبد  لبناء 

حسب املوضوع املراد احلديث عنه وعلى طابقني.
تسألها  أن  دون  نفسها  عن  تتكلم  التماثيل  هذه 
لقارعي  ومجلس  للحكماء  مجلس  فيها  ويوجد 
الدفوف والطقوس اجلنائزية في تلك الفترة, وعرض 
وعرض  واالنضباط   القوة  عن  كناية  للجند  خاص 
لبعض احليوانات الرمزية كجزء ألسد وجزء من ثور 

وجزء من حصان.
وغير هذا كله  ففي الواجهة كان يوجد متثاٌل المرأة 

عارية وتعتبر إاله اخلصوبة.
أما األرضية فكان لها شأن آخر في احلديث، ويوجد 
وهذه  القرابني,  لتقدمي  مكان  املدفن  هذا  داخل 
الطقوس كانت متارس أثناء فترة فيضان نهر الفرات 
باجتاه  بدرج  الدفوف  وقارعو  املواكب  هذه  فتنزل 
الشرق أي إلى النهر محفور ضمن الكتلة احلوارية 

وصوالً إلى النهر بشكل موكبي تعبيري.
موقع أم السرج األثري

تسمية أم السرج: جاءت تسمية أم السرج لكثرة 
كونها  املوقع،  هذا  في  عليها  عثر  التي  السرج 
والتشكيل,  محفورة داخل جبل حواري هش احلفر 

فكانت تستخدم لإلنارة كون داخلها ظالم شديد.
موقع أم السرج: تقع أم السرج في اجلهة اجلنوبية 
واجلبل  14كم  بحدود  اخلفسة  طريق  على  ملنبج 
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الذي تقع عليه هو بشكل مستطيل باجتاه الغرب 
شماالً  وعرضه  متر   600 بحدود  وطوله  والشرق 

وجنوباً بحدود 200 متر وهذا املقاس من األعلى.
موقعها  إلى  نسبة  أهمية  ذات  السرج  أم  وتعتبر 
دور  الشرقي  الشمال  من  بها  يحيط  أنه  بحيث 
آلهة  معابد  ألحد  التسمية  هذه  تكون  وقد  دادا، 
عنها  يبعد  وهو  هدد,  والهواء  والرعد  العواصف 
ارتفاع  يساوي  جبل  قمة  على  ويقع  3 كم  بحدود 

جبل أم السرج أو أكثر.
يتألف املوقع األثري من الدرج الرئيسي ملدخل املعبد 
احلجارة  اجلبل, ومازالت  بصخر  القصر ومحفوراً  أو 
تشكيل  لها  منها  وقسم  الكبيرة  القطع  ذات 

هندسي متراكم  ومازالت بعض اجلدران قائمة.
ويوجد في املوقع األثري صهاريج مياه لتخزين املياه 
حيث أنها تتألف من أربعة أسوار كبيرة يوضع فيها 

املاء.
ويقع بالقرب منها جبل الصيادة والذي يعتبر موقعاً 

أثرياً له أهمية وهو يبعد عن منبج 20 كم.
فتكون بذلك قد أخذت موقعاً هاماً جداً من الناحية 
اجلغرافية،  االستراتيجية  الناحية  ومن  األثرية 
وعلى  والشرق  اجلنوب  من  تطل على سهول  حيث 
سلسلة من اجلبال وقليل من السهول في الشمال 
والغرب ويحفها من الشمال وادي ينحدر من الغرب 
أخذت  تكون  واملتصلة  الواسعة  اإلطاللة  , وبهذه 
موقع جغرافي هام جداً للمنطقة وقد تكون صلة 

وصل بني كثير من املواقع التي ذكرناها.
وإذا  السرج  أم  جبل  أو  السرج:  أم  مغارة  وصف   
نقول عنها  أن  التسمية نستطيع   في  أنصفناها 
السرج، فلو كانت مغارة لكانت محدودة  أم  قلعة 
فقط  بأنها  للذهن  يتبادر  مبا   أو  ومخرج  مبدخل 
عوالم  من  حتتويه  مبا  ذلك  من  أكبر  لكنها  مغارة 

أثرية  تاريخية ومازالت قائمة حتى تاريخه.
وتكون  جهاتها  أهم  من  الشرقية  اجلهة  وتعتبرُ 
اجلهة الشرقية مقابل قرية حسن آغا, ويوجد قبل 
املدخل قناة ماء تنحدر من الغرب إلى الشرق حتى 
تصل إلى نهر أبو قلقل فما زالت فتحاتها موجودة.

وارتفاعه  متر   4 بحدود  عرضه  مدخل  لها  ويوجد 
له  6م  إلى  يصل  حتى  املدخل  مستوى  من  متدرج 

على اجلانبني غرف تفتيش وحراسة للزائرين .

تبلغ  والتي  الرئيسية  الساحة  توجد  املدخل  وبعد 
مساحتها 1,5 هكتار يعني طول باجتاه الغرب 150م 
100م  وعرض  للمغارة  الرئيسي  املدخل  إلى  وصوالً 
جنوب, وحتيط هذه الساحة جدران منحوتة كبيرة 
لألعمال  الساحة  هذه  تكون  قد  قائمة،  ومازالت 

التجارية والصناعية.
للحروب  نتيجة  املاضي  في  منها  اخلراب  نال  حيث 

والهزات األرضية والزالزل مثل زلزال عام 744 م.
من  أكثر  القريب  احلاضر  في  اخلراب  منها  ونال 
من  أمجادها  على  خاوية  يقال  كما  فهي  التصور، 
الشكل اخلارجي ومبانيها التي تطل على ساحتها 

من كل جهاتها.
وأما داخل املغارة الكبيرة فمازالت عروسها قائمة، 
الرئيسي  للمدخل  املقابل  الصدر  في  بابها  يأتي 
باجتاه الشرق, هذه املغارة حلقها العديد من األضرار، 
وإن املدخل الرئيسي للمغارة الرئيسية كله مدخل 
يليق شكله وتشكيله مبا يوافق عظمة احلفر الذي 
ومداخل  أبواب  أفضل  عن   شأناً  يقل  وال  خلفه, 
القالع الكبيرة ألنه كان واسعاً ومرتفعاً ذلك بداللة 

حجم الهبوط من األعلى.
الظلمة  فإن  املغارة  إلى  بالدخول  تعمقنا  وكلما 
تزداد ألن أشعة الشمس التصل إليها بشكل جيد 
وبعد  كهربائية،  مصابيح  استخدام  يتم  لذلك 
تشغيل املصباح ترى عظمة هذا املكان وتتوقع أنه 
خيال إال أنه حقيقة, ولهذه الساحة مجموعة من 
املداخل حتيط بها من كل جهاتها، وفي أول بهو لها 
هنالك مكان منحوت يطل عليها منحوتة مرتفعة 
قليالً يعني أنها مكان لرجل مهم ذو سلطة أو رجل 
عن  مميز  مكان  فهو  الكل  على  اخلطب  يلقي  دين 
متشابهة  املغارة  في  الشاهقة  اجلدران  وأن  غيره, 
في تصميمها الفني وعظمة الزخرفة والرسومات 

املوجودة فيها.
ومداخل  القاعات  من  العديد  املغارة  داخل  ويوجد 
توصلك إلى قاعات أخرى أكبر منها وأوسع وكلها 
األسقف  من  الكثير  وتهدم  منها  اخلراب  نال  قد 
داخلها  املسير  في  عائقاً  تشكل  التي  املرتفعة 

وتطمر كثير من معاملها.
للماء وغيرها مردوم  آبارٌ  القاعات  وتوجد في بعض 
وهي صاحلة للشرب. وهنالك أحواض مائية مثقوبة 
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للخيل  مرابط  بأنها  األهالي  يظن  كان  األعلى  من 
توجد  كانت  أنها  وحقيقتها  املعالف  تشبه  ألنها 
املائي  واملسيل  املتساقط  املاء  شقوق  من  بالقرب 
بأن  الكبير  احملتمل  ومن  احلوض،  هذا  يجمع  الذي 
يستخدمون  األهالي  وكان  الحقاً  جاء  الثقب  هذا 
املاء ولكثرتها مت نقلها إلى خارج املغارة كما سبق 
باجتاه  منها  تخرج  مائية  قناة  هناك  بأن  وذكرنا 

الشرق.
أما اجلهة الشمالية جلبل أم السرج فإن آثارَ البناء 
وال  اجلبل  من  الغرب  جلهة  العلوي  القسم  في 
كل  ونالحظ  تهدمها،  بعد  موجودة  اجلدران  تزال 
مجموعة بينها فاصل حتى تتشكل لدى املشاهد 
مناورُ  املنازل  ولهذه  أسري  بشكل  مقسمة  أنها 
وفتحات للتهوية، وأما اجلدران فإنها بشكل رباعي 
أو صندوق وسقفه على شكل قبة وكأن اجملموعة 

الشمالية من اجلبل تشكل حي متكامل.
قد  املردومة  واألرضيات  املداخل  من  كثير  ويوجد 
يكون لها اتصال مع غيرها كما أن اخلراب نال منها 

كما أصاب غيرها.
اجلهة حتتوي على كثير من  اجلنوبية: فهذه  اجلهة 
املدخل  يعني  الثالثي  الشكل  ذات  األثرية  املدافن 
باجتاه اجلنوب وبعده فسحة تتجه إليها ثالثة قناطر 
جنائزية صغيرة على شكل أقواس بداخل كل واحد 
منه ثالثة قبور، قبرين إحداهما على اليمني واآلخر 
الثالث  القبر  إلى  يوصل  ممر  بينهما  اليسار  على 
على  متوزعة  مواقع  وهنالك  عرضي  بشكل  وهو 
طول اجلبل قد تكون مداخل أخرى  ملدافن أثرية أو 
لغيرها  أو  الرئيسية  للمغارة  وإنارة  تهوية  فتحات 

من األعمال التي جنهلها.
اجلهة الغربية للجبل: لم يتم العثور على أي معلم 
أثري يستدل عليه به ملدخل مغارة أو مدفن أو حتى 

صهريج ماء .
المرحلة التاريخية:

يعتبر تاريخ جبل أم السرج من تاريخ مدينة منبج، 
تاريخه  أن  يعني  وهذا  دادة  دير  وله صلة مع معبد 
آرامي، وألهمية منبج األثرية جاءت أهمية املناطق 
اجملاورة، حيث كان رب العواصف والرعد واملطر هدد 
وكذلك ربة املياه التي كانت تعبد هي اتركاتس، فما 
زال كثير من رسم معبدها موجوداً حتى تاريخه في 

منبج.
بينها  املنطقة  تسود  التي  الدينية  احلالة  وإن 
تواصل مروراً بقليب رمانة كونه موقع ديني وأهمها 
وأكبرها شاش حمدان وهو من أهم املعابد في كل 
الذي  الفرات  نهر  من  قريب  كونه  املنطقة  أنحاء 
بأنه مت استخدام  القرابني. ويقال  إليه  كانت تقدم 
املنطقة واملوقع وحتسني شكله في العهد اليوناني 
وليست  يونانية  تسمية  هي  هيرا  تسمية  وإن 
رومانية, واستخدمها الرومان فغلب عليها الطابع 
الروماني باستخدامهم لها كمركز لتجميع اجليش 
والتمويل ثم توزيعهم إلى الثغور التي يرابط اجليش 
الروماني فيها مثل ثغور بالد ما بني النهرين وثغور 

فارس وثغور آشور.
أما الفتح اإلسالمي ملنبج وضواحيها على يد الفاحت 
أبي عبيدة ابن اجلراح فال يوجد لدينا معلومات عن 
هنالك  أن  غير  املسلمني,  قبل  من  استخدامها 
معلومات تقول إن الشيخ عقيل املنبجي وهو من 
أحفاد عمر بن اخلطاب اعتكَف فيها للعبادة فترة 

من الزمن.
من  للفارين  ملجأ  فكانت  العثماني  العهد  وفي 
اجلندية أو املطلوبني للعدالة, واستخدمها األهالي 
الشتاء حلماية قطعانهم  في فصلي  لها  اجملاورون 

ولدفئها وبرودتها في فصل الصيف.
فإنهم  املنطقة  أهل  رواية  وحسب  والفرنسيون 
تتجاوز  قد  ملدة  السرج  وأم  دادة  دير  في  عسكروا 
من  اجملاورة  واملناطق  املنطقة  إخالء  ومت  الشهر، 
مبناورة  سيقومون  أنهم  بادعائهم  سكانها 
عسكرية لكن احلقيقة أنهم كانوا يبحثون عن آثار 

أو عاديات حتمل معهم.
ومنهم  1860م  عام  املنطقة  زاروا  أثرين  ولهم 
كيليوم راي حيث عثر على متثال التركاتس بالقرب 
يعرف  ال  اآلن  وحتى  ملنبج  املقدسة  البحيرة  من 
احلجر  من  مصنوع  احلجم  صغير  وهو  مصيره 

البازلتي األسود.
املواقع  من  وقربها  السرج  أم  مغارة  مثل  فمغارة 
األثرية اجملاورة حتتاج إلى حماية ورعاية وربطها مع 
لتكاملها  عندها  الوقوف  لتستحق  األثرية  املواقع 

مع هذه املواقع األثرية الهامة في منطقة منبج.
القدمي للتراث  الكبير في منبج« منوذج  »احلمام 
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هو  منبج  مدينة  ح��م��ام 
المدينة  في  الكبير  الحمام 
المدينة  لرجال  مقصدًا  كان 
ونسائها لالستحمام في وقت لم 
الحمامات  تحوي  البيوت  تكن 
أوقات  تخصص  حيث  الخاصة, 

خاصة الستحمام النساء.

في  الكبير  »احلمام  هو  منبج  في  املدينة  حّمام 
املعهود  الطابع  عليه  يغلب  والذي  منبج«  مدينة 
حيث  من  األثرية  احلمامات  عليه  تواجدت  الذي 
في  عليها  املتعارف  واألقسام  العام,  التصميم 
احلمامات اجلماعية من )براني, وجواني....(, وأيضاً 
الذي  والهدف  الوظيفة  نفس  يحمل  أن  له  بد  ال 
أجنز له, إذ أنه كان مقصداً لرجال املدينة ونسائها 
لالستحمام في وقت لم تكن البيوت حتوي احلمامات 
الستحمام  خاصة  أوقات  تخصص  حيث  اخلاصة, 

النساء.
أنه  على  احلمام  باب  على  املوجودة  اللوحة  وتظهر 
مت اجنازه في عام 1904 , واحلمام مؤلف من عدد من 
احلمام  , وهذا  الزجاج  بواسطة  تضاء  التي  القبب 
يعتبر حديث بالنسبة لتاريخ مدينة منبج, ويعتمد 
أنه  بحيث  معني  برنامج  على  احلمام  عمل  نظام 
يعمل في الصباح للنساء ومساء للرجال, ويتألف 
احلمام أيضاً من )اجلواني، والبراني(, ومن الفتيل أو 
املوقد الذي تشعل فيه النار لتسخني املاء وهو ممدد 
بشكل علمي، فاملاء احلار والبارد يأتي من صنبورين 

اثنني, ويتم خلط املاء في جرن حجرية.
وعن الطقوس التي كانت ترافق االستحمام وأنه ال 
باقي  عن  منبج  حمام  في  مختلفة  طقوس  يوجد 
حيث  اخلاصة  األشياء  بعض  باستثناء  احلمامات, 
احلمام,  إلى  معهن  الطعام  يجلنب  النساء  كانت 
وأغلب ما يدخلنه معهن هو)الكبة النية, واجملدرة( 
إلى احلمام قبل حنة  بالبنات  تأتي  العائالت  وبعض 
بها,  ويحتفلن  بالعروس  يأتني  بيوم, حيث  العروس 

طبعاً هذا هو احلمام الكبير .
ومن خالل احلفريات التي كانت بجانب احلمام وعلى 
يقوم  قائمة  جدران  لدينا  ظهرت  أمتار   )6( عمق 
عليها بناء احلمام احلالي, وهذه اجلدران تعطي سبقاً 
تاريخياً للحمام, ولم يتم اكتشاف دليل قاطع يبني 
قدم احلمام, وهناك عالمات ترجح بعض هذه اآلثار 
إلى الفترة اململوكية،  وطبعاً هذا ال يعطينا دليالً أنه 
هل كانت هذه اآلثار حلمام سابق أم غير ذلك, ولكن 
على العموم هنالك معالم أثرية هامة جداً ظهرت 
البلدية,  لصالح  فندق  لبناء  أساسات  حفر  خالل 
وهذه املعالم تشير إلى أن هذا املكان مت استخدامه 
منذ فترات زمنية , تعطي للحمام وللمنطقة التي 

حتيط به أهميتها  التاريخية املرتبطة بقدم مدينة 
األثرية  ما يتم اكتشاف معاملها  دائماً  التي  منبج، 
يظهر  ما  خالل  ومن  تتم,  حفر  عملية  أي  خالل 

احلمام فقد مت بناؤه في عام 1904م.
أما عن الشكل اخلارجي للحمام فهو طراز مشابه 
بإنارة  مجهزة  أنها  حيث   , املوجودة  للحمامات 
خارجية ، ومداخن تهوية تتشابه جميعها من حيث 
الشكل, وطبعاً حمام منبج ليس باحلمام الضخم 
مقارنة باحلمامات األخرى ذات األهمية الكبيرة وإمنا 
هو حمام بني شكالً وحجماً مبا يتناسب مع املدينة 

والتعداد السكاني إبان تشييده.
هذا  حولت  املدينة  على  داعش  سيطرة  فترة  وفي 
املدينة  حترير  بعد  ولكن  سجن،  إلى  األثري  احلمام 
احلمام  هذا  البلدية على جتهيز  الظلم عمدت  من 

األثري. 
المدافن األثرية في منبج

يوجد موقع أثري يعد مدفن ألربعة  كهنة مسيحيني 
يقع  الذي  املسيحية،   السرية  الدعوة  مرحلة  في 

جنوب املدينة بالقرب من مدرسة العاديات .
تعد منبج رمز احلضارات وحاضنة األدباء والشعراء، 
أثر،  هناك  منبج  ملدينة  يقال حتت كل حجر  فكما 
من  تعد  التي  السريانية  الكنيسة  ترميم  فبعد 
جديد  موقع  إلى  االنتقال  مت  املدينة  في  اآلثار  أهم 
أال وهو املدافن املسيحية التي أفصحت عنها دائرة 
مستمراً  فيها  العمل  ومازال  الحق  وقت  في  اآلثار 
من أرشفة وتصوير آثارها وحماية معاملها لتجنب 

تعرضها للسرقة من قبل لصوص اآلثار.
في  أخيراً  اكتشفت  التي  البيزنطية  املدافن  عن 
مدينة منبج مبحافظة حلب قائالً »لقد اكتشفت 
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األساسية  البنية  تنفيذ  اثناء  أثرية  مدافن   10
الشرقي  احلي  في  30م  بعرض  طريق  شق  ملشروع 
شمال  80 كلم  بعد  على  تقع  التي  منبج،  ملدينة 
وبعد  املشروع،  أوقف  وقد  حلب.  مدينة  شرقي 
هذه  على  عثر  املكان  في  املوقع  على  الكشف 
وأماكن مشاهدة رسوم جدارية  البيزنطية  املدافن 
والدراسة  التوثيق  وبعد عمليات  البعض منها  في 
باالعتماد  وذلك  املدافن  من  مناذج  ثالثة  متييز  أمكن 

على الشكل والفريسك
المدافن األثرية في منبج

مدافن،  خمسة  وعددها  األول،  النموذج  مدافن  ـ 
أنها  اذ  العام،  والشكل  البناء  أسلوب  نفس  لها 
على  بدوره  يشتمل  تتألف من: 1 ـ مدخل: والذي 
املدافن  بداية  الذي يكون في  العلوي  أو  األول  الباب 
وعلى السطح اخلارجي عادة تكون مغطاة بقطعة 
ميكن  ال  جداً  ثقيلة  الشكل  مستطيلة  حجرية 
لعدة أشخاص حتريكها، يؤدي الباب العلوي إلى درج 
نهايته  في  درجة،  عشرة  إحدى  حوالي  من  مؤلف 
مقنطر  الباب  املدفن،  بهو  إلى  مفتوح  باب  يوجد 

الشكل ويتخلله ساكف.
2ـ بهو املدفن: يكون مستطيل الشكل في األرضية 
الفريسك  الشكل رسم عليه  األعلى قوسي  ومن 

بشكل كامل.
3ـ حجرات الدفن: في كل مدفن ثالث حجرات، كل 
أمامي( تكون  أيسر،  )أمين،  قبور  ثالثة  فيها  حجرة 
حجرات الدفن على اليمني واليسار واألمام بالنسبة 

لبهو املدفن.
4ـ يوجد على جانبي الباب ومن الداخل كوة قوسية 
يتحول  وأحياناً  الزينة  أو  األسرجة  لوضع  الشكل 

ذلك لكرسي للجلوس.
بالطبقة  محفور  الداخل  من  املدفن  أن  ولوحظ 
ليأخذ  الداخل  من  بناؤه  أعيد  ثم  ومن  الصخرية 
جصية،  مبادة  طلي  ثم  ومن  رائعاً،  هندسياً  شكالً 
متهيداً لرسم أشكال هندسية قد يكون استخدم 
بعضها  مع  تتقاطع  الدوائر  هذه  لرسم  الفرجار 
والدوائر  جميلة  وبنائية  هندسية  أشكاال  لتعطي 
التقاطع  نقاط  ملونة  وغير  كبيرة  نوعني  على 
ودوائر أصغر تلون أماكن التقاطع لتعطي الشكل 

املطلوب.

2 مربعة  عددها  والثالث  الثاني  النموذجني  مدافن 
الشكل تقريباً، تتألف من مدخل وبهو وعدة غرف 
دفن مستطيلة الشكل على اليمني واألمام واليسار 
لكل غرفة باب صغير مربع الشكل. وهي محفورة 
في الطبقة الصخرية، ولكن هذا النوع من املدافن 
ألكثر  ارتفاعه  من  الرغم  على  درج  على  يحتوي  ال 
 3 فعددها  الثالث  النموذج  مدافن  أما  متر.   2 من 
وهذه املدافن تأخذ شكل الصليب في ثالث حجرات 
لكن  أمامي(،  أيسر،  )أمين،  قبور  ثالثة  حجرة  وكل 
من دون أية زخارف أخرى. مدخل كل حجرة قوسي 
الشكل. كما ميكن اإلشارة الى أنه عثر على شكل 
صليب على باب املدفن رقم 2 ترافقه كتابة التينية 
أو العائلة املدفونة فيه،  قد تكون السم الشخص 
البيزنطية  الفترة  إلى  املدافن  هذه  تاريخ  ويعود 
وهي تعتبر األولى من نوعها في سوريا. فحتى هذا 
التاريخ لم يتيسر اكتشاف مدافن من هذا النوع مما 
وتاريخية  أثرية  ومعلومات  خاصة  أهمية  يعطي 
معرفتنا  زيادة  إلى  حتماً  سيؤدي  مما  املدافن،  لهذه 
احلضارات  وتأثيرات  وعادته  الدفن  بطقوس  أيضاً 

السابقة في احلضارة البيزنطية.
توجد  ال  احلاضر  الوقت  حتى  إنه  القول  ميكن 
وأن  سيما  ال  املدينة،  تاريخ  عن  كافية  معلومات 
املدينة لم تأخذ نصيباً كافياً من األعمال التنقيبية 
تتمتع  كانت  وأنها  خصوصاً  األثرية،  والدراسات 
خالل  كبيرة  وعسكرية  واقتصادية  دينية  بأهمية 
العصرين الهلنستي والروماني، فضالً عن األهمية 
النحتية  األعمال  تتجلى بوضوح في  والتي  الفنية 

املعروضة في احلديقة.
معبد منبج األثري

يحتل مكانه حالياً ملعُب منبج وقسم من احلديقة 
العامة, وحتى الوقت احلاضر ال منلك أية وثائق أثرية 
على  أتى  الذي  الوصف  باستثناء  املعبد  هذا  عن 
السورية، حيث  اآللهة  ذكره لوسيانوس في كتابه 
يذكر قصة بناء املعبد والطقوس التي كانت جتري 
ضمنه ومن املناسب هنا أن نأتي على موجز لوصف 

لوسيانوس لهذا املعبد.
أعظم  من  هيرابوليس  معبد  أن  لوسيانوس  يذكر 
التي  املعابد  أغنى  ومن  وإجالالً،  قداسًة  املعابد 
ومن  العربية  اجلزيرة  من  تأتيه  فالثروات  عرفها، 



الشرق األوسط الديمقراطي

136العدد 40 - ربيع 2018

يوجد موقع أثري في مدينة 
كهنة  ألربعة  مدفن  يعد  منبج 
الدعوة  مرحلة  في  مسيحيين 
يقع  الذي  المسيحية،  السرية 
من  بالقرب  المدينة  جنوب 

مدرسة العاديات 

عدد  أن  حتى  واآلشوريني،  والبابليني  الفينيقيني 
أي  عند  يبلغ  ال  احلجاج  وكثرة  الدينية  االحتفاالت 

شعب آخر ما يبلغه شعب هيرابوليس. 
ويتابع لوسيانوس قصة بناء املعبد ويروي أنه سمع 
ال  أنه  إال  املعبد،  بناء  حول  األساطير  من  العديد 
يأخذ بها، ويسرد قصة بنائه على أن الصرح القائم 
الثاني  القرن  لوسيانوس  أيام  بذلك  )يُقصد  اليوم 
امليالدي( ليس هو نفسه الذي بُني في األصل, وإن 
املعبد القائم اليوم هو من بناء ستراتونيس -زوجة 
عشقها  التي  املرأة  وهي  اآلشوريني-،  امللوك  أحد 
وأخذ  الفراش  وقع طريح  االبن  أن  زوجها، حيث  ابن 
جسمه يذبل يوماً بعد يوم، حتى كشف األمر أحد 
األطباء. ويروي لوسيانوس عن عبقرية الطبيب في 
علة،  أي  وجود  بعدم  علم  أن  بعد  للمرض  كشفه 
يستدعي جميع  أن  امللك  من  الطبيب  حيث طلب 
الذي  الشاب  قلب  على  يده  ووضع  القصر  في  من 
أخذ قلبه  أبيه حيث  زوجة  بدا ساكناً حتى وصول 
باخلفقان وتصبب عرقاً، وهنا كشف الطبيب للوالد 
له  نقل  أن  إال  امللك  من  كان  فما  ابنه  مرض  عن 

زوجته ومملكته.
ويذكر أن ستراتونيس رأت حلماً وقد أمرتها اآللهة 
هيرابوليس،  في  لها  تكرمياً  معبد  ببناء  هيرا 
إلى  ويرسلها  لزوجها  حلمها  ستراتونيس  فتروي 
هيرابوليس مع املال واجلند لبناء املعبد، ويستدعي 
وكان  زوجته،  ليرافق  اخمللصني  أصدقائه  أحد  امللك 
علم  أن  وما  كومبابوس.  يدعى  اجلمال  رائع  شاباً 
كومبابوس مبهمته حتى ألح على امللك إعفاءه من 
هذه املهمة، إال أن امللك أصر على رأيه وهنا ما كان 
وطلب  امللك  لرغبات  أذعن  أن  إال  كومبابوس  من 
منه مهلة ليستعد للسفر، حيث عاد كومبابوس 
ملنزله شاكياً بؤسه، وتوصل إلى قرار يبعد عنه أي 
عاجزاً،  يصبح  أن  وهو  امللك  لزوجة  مبرافقته  قلق 
إناء  في  ووضعه  التناسلي  عضوه  قطع  حيث 
للملك قائالً: »موالي لقد كان  اإلناء  وختمه وقدم 
هذا اإلناء أثمن ما أحتفظ به عندي، واليوم أعهد به 

إليك طاملا أني انطلق في رحلة طويلة«.
يخشاه  كان  ما  وقع  املعبد  بناء  مدة  وخالل 
كومبابوس، حيث أن ستراتونيس التي كانت تقضي 
معظم الوقت معه بدأت حتبه وبدأت تتحني الفرصة 

امللك  إلى  األخبار  له عن حبها، فوصلت  لتكشف 
وقد أصاب امللَك حزٌن عميقٌ، فاستدعى كومبابوس 
دون أن ينتظر انتهاء العمل، إال أن كومبابوس كان 
أنه ترك دليل براءته لدى امللك، وما  مطمئناً حيث 
أن وصل حتى أمر امللك بإيداعه بالسجن. وملا مثل 
وسلوكه  ائتمانه  وسوء  باخليانة  اُتهم  امللك  أمام 
أحس  وملا  املوت،  ذلك  وعقوبة  اآللهة  اجتاه  السيئ 
بالكالم  بدأ  للعقوبة،  سينقاد  بأنه  كومبابوس 
وطالب بإحضار وديعته، وعندما استلم كومبابوس 
هو  وكشف  اإلناء  في  ما  وأظهر  اخلتم  فض  اإلناء 
نفسه عن احلالة التي آل إليها، وخاطب امللك قائالً: 
»ملا أردتني في هذه الرحلة فإني وافقُت مرغماً، وملا 
تراه،  مبا  قمُت  قاسية  ضرورة  علي  أوامرك  جلبت 
قام  ما  امللك  مبوالي«. وملا شاهد  يليق  وهو صنيع 
باكياً  امللك  عانقه  كلماته،  وسمع  كومبابوس  به 
بالهبات  كومبابوس  وغمر  باملوت  الوشاة  وعاقب 

والعطايا.
بالعودة  وطلب كومبابوس من امللك أن يسمح له 
ما  فيه  وقضى  أكمله  حيث  املعبد،  بناء  إلكمال 
تكرمي  مت  أنه  لوسيانوس  ويروي  حياته.  من  بقي 
كومبابوس بأن نحت له متثال من البرونز ووضع في 
املعبد، وقد رآه بنفسه وهو على شكل امرأة إمنا في 
قد  كومبابوس  أصدقاء  من  الكثير  وأن  رجل،  ثياب 
خصوا أنفسهم وانتظموا في نوعية احلياة نفسها 
التي عاشها كومبابوس، وأصبحت عادة متبعة في 

املعبد.
أما عن موقع املعبد، فيحدثنا لوسيانوس أنه أقيم 
نحو  ويتجه  مزدوج،  بسور  محاط  وهو  تلة  على 
مصطبة  طريق  عن  إليه  الولوج  ويتم  الشمس، 
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معبد  أن  لوسيانوس  يذكر 
المعابد  أعظم  من  هيرابوليس 
قداسًة وإجالاًل، ومن أغنى المعابد 
التي عرفها، فالثروات تأتيه من 
الجزيرة العربية ومن الفينيقيين 

والبابليين واآلشوريين
حجرية، يليها مدخل الهيكل املزدان بأبواب ذهبية, 
يحتوي  الذي  املعبد،  لداخل  بالنسبة  األمر  كذلك 
على مصلى مخصص للكهنة فقط وقد وضع فيه 

متثال من الذهب لهيرا وآخر لزيوس.
توجد بحيرة كانت حتتوي على  املعبد  وبالقرب من 
يرتفع  وسطها  وفي  األسماك،  من  مختلفة  أنواع 
وكان  باستمرار,  العطور  فوقه  حُترق  حجري  مذبح 
ويحملون  سباحة  يومياً  يأتونه  الناس  من  الكثير 
هذه  شاطئ  ما, وعلى  لنذر  إيفاء  القرابني  معهم 
النزول  تدعى  كبرى  احتفاالت  تقام  كانت  البحيرة 
اآللهة  متاثيل  تنزل كافة  البحيرة، حيث كانت  إلى 
لوسيانوس  ويذكر  هيرا,  متثال  مقدمتها  وفي 
املعبد،  ضمن  جتري  كانت  التي  األعياد  من  العديد 

وأهمها عيد بداية الربيع.
به  وصف  ما  نظهر  أن  املوجز  خالل  من  حاولنا 
لوسيانوس معبد هيرابوليس، ولألسف ال توجد أية 
ما جتدر  أن  إال  ومنشآته،  املعبد  وثائق عن مخطط 
يُبنى  إليه أن سكان مدينة منبج وقبل أن  اإلشارة 
امللعب كانوا يستذكرون وجود بحرة كانت تتجمع 
كانت  وأنها  ضمنها  يسبحون  وكانوا  املياه  فيها 
حتتوي على سمك. وفي عام 2010، مت إجراء بعض 
على  العثور  بعد  امللعب  داخل  األثرية   األسبار 
البيزنطي,  العصر  على  مؤرخة  أثرية  جدران  بقايا 
كما مت الكشف عن حدود البحرة املقدسة, والتي 
ُعثر عليها بالصدفة أثناء أعمال البناء في املدينة. 
لقد كانت منبج مركزاً هاماً لفن النحت الذي متيز 
مبفهوم جمالي محلي تأثر بالفنون السورية خاصة 
الفن التدمري، حتى أن بعض الباحثني وصفوا هذا 
التدمرية.  الفنية  للمدرسة  امتداد  أنه  على  الفن 

وسواء أكانت امتداداً للفن التدمري أم كانت مدرسة 
ما  يندرجان ضمن  االثنني معاً  فإن  فنية مستقلة، 

ندعوه الفن السوري خالل العصر الكالسيكي.
البحث عن بقايا املعبد والبحرة املقدسة في منبج

)السورية  املشتركة  األثرية  البعثة  قامت  وقد 
الفرنسية( بأعمال التنقيب في مدينة منبج، وذلك 
في محيط امللعب البلدي في املكان الذي يوجد فيه 
املعبد، بهدف الكشف عن البقايا القدمية للمعبد 

والبحرة املقدسة.
بعض  وعن  املعبد  هذا  عن  معلومات  وردت  وقد 
الطقوس التي كانت جتري ضمنه من قبل لوسيان 
ذكر  والذي  الروماني،  العصر  خالل  السمسياطي 
إال  عمريت،  معبد  و  منبج  معبد  بني  الشبه  قرب 
املدينة  أثرية في  تنقيبات  توجد  الوقت ال  أنّه حّتى 
املدينة  أو منشآت  للمعبد  القدمية  البقايا  أظهرت 
األخرى، وذلك بسبب التوسع العمراني الكبير التي 
تشرين،  سد  إنشاء  بعد  سيما  ال  املدينة،  شهدته 
أدى  األمر  وهذا  منبج،  إلى  القرى  سكان  وقدوم 
بإجراء  التي تسمح  اخلالية  املساحات  تقليص  إلى 

أعمال تنقيب ضمن املدينة.
وتأتي أعمال التنقيب بعد أعمال املسح األثري التي 
قامت بها البعثة  في مدينة منبج بحثاً عن البقايا 
القدمية للمدينة، وقد مت إجراء بعض أعمال العمران 
في محيط امللعب والكشف عن جدار مبني بقطع 
أو  املعبد  من  جزءاً  أنّه يشكّل  نظن  كبيرة  حجرية 
بعثة للكشف  وبالتالي تشكلت  املقدسة،  بحرته 
عن هذا اجلدار وامتداده، حيث مت فتح ثالث قطاعات. 
التي  الكشف عن املنشآت  الوقت احلاضر متّ  وحّتى 

تعود للعصور املتأخرة البيزنطية واإلسالمية.
ومن جانبها قالت جوستني غابريوت -مديرية البعثة 
كبيرة  أهمية  ذات  منبج  »مدينة  الفرنسية-: 
املدينة  باسم  معروفة  وهي  القدمية،  العصور  في 
املهمة  املعابد  من  معبدها  كان  حيث  املقدسة، 
البحرة  وكانت  لهم،  محجاً  وشكل  الشرق،  في 
املعبد،  دخول  قبل  للتطهر  جداً  مهمة  املقدسة 
ونقوم  احلالي.  امللعب  وسط  مكانها  أن  ويعتقد 
حالياً بإجراء أعمال تنقيب بهدف الكشف عن بقايا 
املعبد أو بحرته، وحّتى الوقت احلاضر تظهر النتائج 
البيزنطي  العصر  في  للمكان  استيطان  وجود 
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أنه  منبج  مدينة  سوُر  يوصف 
للدوران  ساعتين  من  أكثر  يتطلب 
وأن  خندق,  بجانبه  ويقع  حوله 
تحتويه  ال��ذي  الخرائب  حجم 
وهو  بامتداده،  عظيم  المدينة 
السكان  يستغله  واسعًا  مقلعًا  يشكل 

لبناء منازلهم

والعصور اإلسالمية فيما بعد، حيث متّ الكشف عن 
الطبقات  في  فسيفساء  لوحة  من  وجزء  حجرات 
الكشف  متّ  كذلك  البيزنطي،  للعصر  تعود  العليا 
التي تعود للعصور اإلسالمية.  عن بعض املنشآت 
تاريخية  سويات  إلى  الوصل  حّتى  العمل  وسيتمر 
الوقت  حّتى  والنتائج  الروماني،  العصر  رمبا  أقدم، 
وإعادة  التخريب  أعمال  بسبب  كاملة  غير  احلاضر 

االستخدام التي تعرض لها املكان«.
سور منبج األثري

ويوصف سورُ املدينة أنه يتطلب أكثر من ساعتني 
للدوران حوله ويقع بجانبه خندق, وأن حجم اخلرائب 
يشكل  وهو  بامتداده،  عظيم  املدينة  حتتويه  الذي 

مقلعاً واسعاً يستغله السكان لبناء منازلهم.
وحالياً اندثرت أغلب أجزاء السور وحلت مكانه أبنية 
سكنية، إال أنه ميكننا أن نشاهد بعض األجزاء، حيث 
يتطلب هذا األمر مزيداً من البحث والدقة ال سيما 
األجزاء  وهذه  أسفلها،  أو  املنازل  داخل  تقع  وأنها 
أمر  التي  الترميم  وأعمال  جوستنيان  لعصر  تعود 
بها أثناء استقراره في املدينة، وتتوضع هذه األجزاء 
في اجلهة الشمالية والشرقية، أما أجزاء السور في 
اجلهة اجلنوبية والغربية فهي مخربة بالكامل ولم 

يتبقى منها ما هو ظاهر.
الكنيسة السريانية في منبج

مت اكتشاف لوحات فسيفسائية وكنيسة سريانية 
يقعان في حي الصناعة مبدينة منبج ولذلك قامت 
قام  الذي  األثري  املوقع  من  األتربة  بإزالة  اآلثار  جلنة 

تنظيم داعش بردمه.
كبير  عدد  على  منبج  مدينة  حتتوي  وبطبيعتها 
املتبقية من  األشياء  إلى  إشارة  التي هي  اآلثار  من 
العصور القدمية ومنذ القدم تعرف املدينة على أنها 
مدينة أثرية مرت على حقب عدة وحضارات عديدة.

في العصور القدمية كان ملدينة منبج وظيفة دينية، 
إذ أصبحت عاصمة اآلراميني الدينية، وأقاموا فيها 
أتاركاتيس،  املياه  وإلهة  حدد  العواصف  إله  هيكل 
وقد كان متثال أتاركاتيس ميثلها راكبة على مركبة 
وعلى  موسيقية  آلة  يدها  وفي  األسود،  جترها 
رأسها تاج، لكن وظيفتها األساسية على الغالب 
كانت وظيفة حربية، فكانت من أهم قواعد اجليش 
الروماني التي مير بها لإلغارة على بالد ما بني النهرين 

وفارس، وقد أشاد فيها يوستنيانوس أسواراً منيعة، 
كما تدل األسوار البيزنطية في املدينة على ماضي 
املدينة موقعاً محصناً من أيدي الفرس والبيزنطيني 
جلند  تابعة  كانت  األموي  العصر  وفي  والعرب، 
قنسرين وحلب، وتابعت وظيفتها احلربية ثغراً من 

ثغور اإلسالم ضد الروم.
إلى كل ما مت  التي تشير  اآلثار  التنقيب عن  أعمال 
ذكره لم تتوقف في منبج، ولطاملا مت فيها الكشف 
البعض  يزال  ما  األثرية  اجملسمات  من  الكثير  عن 

منها في منبج.
البعثة  قيام  عند  كانت  التنقيب  عمليات  آخر 
على  بالعمل   2010 عام  في  الفرنسية  السورية 
مشروع الكنيسة السريانية ومت الكشف عن سور 
الكنيسة الذي تعرض للتخريب فيما بعد على يد 

داعش.
عمليات  أية  األخيرة  اخلمس  السنوات  تشهد  ولم 
في  اآلثار  دائرة  بدأت  عندما  إال  رسمية،  تنقيب 
مدينة منبج  العمل في 26 آب 2016على التنقيب 
التابعة  اخلدمية  البنى  وعن  الفسيفساء  عن 
كانت  التي  الصهاريج  “اآلبار,  منها  للكنيسة 
الكنيسة  طرف  في  املدافن  وعن  للحبوب,  مخزناً 

من اجلنوب”.
الواقعة في حي الصناعة وسط مدينة  الكنيسة 
للعهد  مختصون،  قال  حسبما  تعود،  منبج 
حيث  للمسيح،  السرية  الدعوة  مرحلة  البيزنطي 
في  يتعبد  كوس  كريا  اسمه  دين  رجل  هناك  كان 
املسيحني  انتشار  وبعد  باخلفية,  الكنيسة  هذه 
جوانب  تنقيب  مت  حيث  الكنيسة,  هذه  أقاموا 

السور ولم يتم حتديد مكان الكنيسة بالدقة.
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تعرضت  الكنيسة،  بجوار  تقع  وهي  الفسيفساء، 
لتخريب  منبج   مدينة  على  داعش  سيطرة  أثناء 
التي  األولى  اللوحة  على  املتواجدة  الوجوه  رسم 

كانت تعبر عن ملحمة صيد وأسطورة,
ومن ثم قامت دائرة اآلثار في مدينة منبج باكتشاف 
للفترة  تعود  بجانبها  فسيفسائية  لوحات  عدة 

البيزنطية متأثرة بعدة حضارات سابقة.
الوهاب  عبد  اآلثار  دائرة  في  التنقيب  شعبة  رئيس 
تعمل  منبج  مدينة  في  اآلثار  دائرة  بأن  قال  شيخو 
على  إعادة هيكلية وترميم اللوحة الفسيفسائية, 
الفسيفسائية  اللوحات  تلك  حلماية  سور  وبناء 
العمل  بأن  شيخو  الوهاب  عبد  ونوه  وعرضها, 
هذه  إنقاذ  أجل  من  وساق  قدم  على  جار  يزال  ما 
علمية,  بطريقة  وترميمها  عليها  واحلفاظ  اآلثار 

واحملافظة عليها.
دائرة  في  التنقيب  رئيس شعبة  ذكره  ما  وبحسب 
اآلثار فإن الهدف من التنقيب هو استخراج اللوحات 
لعمليات  األصل  في  تعرضت  التي  الفسيفسائية 
وترميمها  منبج  على  داعش  سيطرة  إبان  تشويه 
يحتوي  الذي  األثري  املكان  حول  سور  لبناء  إضافة 

على الفسيفساء وكذلك الكنيسة.
وأكادميّي  علمّي،  بشكل  هذه  دراستنا  نتابع  وكي 
موثق وموثوق، كان البد لنا من إجراء مقابلة ونقاش 
مع رئيس دائرة اآلثار في منبج؛ األستاذ  فواز املرشد، 
عن  سألناه  عندما  الشرح،  في  استرسل  حيث 
وطرق  لها،  تعرّضت  التي  واملشاكل  اآلثار  طبيعة 
وغيرها  اآلثار،  دائرة  تواجها  التي  املشاكل  تلك  حّل 

من متعلقات آثار مدينة منبج، فأجاب:
تقريباً  األخيرة  السبع  السنوات  إن  احلقيقة،  في 
أثريّة جديدة في مدينة  مواقع  اكتشافات  يتم  لم 
منبج وما حولها، نتيجة انشغال الناس بهمومهم 
عام،  بشكل  سوريا  في  يجري  ما  بسبب  الكثيرة، 

لكنّي أستطيع القول: إّن جّل ما سأحتّدث عنه في
 هذا اجلانب يتلّخص فيما يلي:

اآلن  إلى  املكتشفة  السابقة  األثرية  املواقع   –
املدافن  بعض  باستثناء  بها،  بأس  ال  بحالة  هي 
الصناعة،  بجانب  الشرقّية  املنطقة  في  األثريّة، 
تعرضت  التي  األثرية  السريانية  الكنيسة  ومركز 
لبعض التخريب، وأيضاً هناك مواقع أثريّة تعرّضت 

الثقيلة،  داعش  آليات  قبل  من  الكامل  للتجريف 
فترة  في  أنّه  إلى  املرشد  وأشار  السرقة،  بهدف 
العلمّية،  غير  التنقيب  عمليات  كثرت  داعش، 
وغير املهنية؛ كون داعش شجعت بعض جتّار اآلثار 
املشبوهني، عبر تسهيالت قّدمت لهم على سبيل 
النسبة بينهم، مِمّا أدّى إلى هجوم – إن صح التعبير 
بطرق  والتنقيب  للحفر  املسبوق من هؤالء؛  – غير 
بدائية وتخريبية طالت مواقع عاّمة، ومهّمة، كما 
وفيما  آخر  جانب  ومن  حديثي،  بداية  في  أسلفُت 

يخّص عمل دائرة اآلثار.
األثريّة  األعمال  توثيق  متّ  قد  أنّه  إلى  املرشد  أشار 
فقد  جّداً،  متواضعة  وبإمكانيات  للمواقع،  احلديثة 
من  فيها  تبّقى  ما  وكشف  بالكنيسة،  العمل  مت 
مت  فسيفسائّية  حصيرة  وأهّمها  أثريّة،  معالم 
اكتشافها وتوثيقها ورسمها هندسّياً، وتغطيتها 
بتغطيتها  قمنا  املرشد:  ويقول  بسيط،  بشكل 
اجلويّة  الظروف  من  لتقيها  معدنّية؛  بشمسية 
بسبب  هّشة،  امليكانيكّية  بنيتها  كون  الصعبة 

تعرّضها للتخريب، ومحاولة السرقة الفاشلة.”
التعديات  وتيرة  ارتفاع  األخيرة  اآلونة  خالل  لوحظ 

على املواقع األثرية في مدينة منبج
ومحیطها، إذ تتعرض اآلثار في املنطقة إلى أعمال 
وجود مجموعات  املعلومات  وتبني  وتخريب،  تنقيب 

متفرغة ألعمال سرقة اآلثار،
تستخدم أجهزة كشف املعادن الستخراج ما ميكن 
من فخاريات أو زجاجيات وقطع نقدية وتعمل على 

بیعها.
في  عمرانية   مخالفات  تنتشر  أخرى،  جهة  من 
فیستغل  سكنية،  جتمعات  ضمن  الواقعة  التالل 
السكان الظروف الراهنة  لتشیید غرف أو جدران أو 
أبنیة على التل األثري أو ضمن حرمه، وبسبب غیاب 
أعمال  في  األثرية  احلجارة  آخرون  يستخدم  الوعي 
البناء، أو يزرعون التالل األثرية باملزروعات املوسمیة 
وهو  للدفن  التالل  أو يستخدمون بعض  واألشجار، 
ما يعتبر األقل ضرراً مقارنة مع غیره من التعديات 
لواقع  تسبب  الذي  الضرر  ونسبة  العدد  حیث  من 
املناطق واملواقع والتالل األثرية التي وثّقتها اللجنة 

في منطقة منبج و محیطها »منطقة الفرات«
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  إنسان عفرين ... مئة ألف عام من العزلة

اآلثاري / ياسر شوحان

إن أطلقنا 
على عفرين 
أنها المدينة 
الساحرة فال 

عجب، ففيها 
عبق التاريخ 

وسحر الطبيعة 
الذي استوطنها 

اإلنسان منذ 
عشرات آالف 

السنين، فمن أين 
بدأت حكايتها 

؟؟!!.

أصل القصة:
سلفه  بعد  جاء  والذي  البشرية  األجناس  أحد  هو  النياندرتال  إنسان 
وأوربا  آسيا  وغرب  وسط  من  كثيرة  مناطق  في  واستوطن  الهوموأركتوس، 
انقرض  ثم  ومن  عام  ألف  حوالي350  منذ  املناطق  هذه  في  انتشر  أيضاًَ،وقد 
منذ حوالي 24 ألف عام،وقد عاصر إنسان النياندرتال نوع آخر من البشر في 
بعض  احتمل  وقد  احلالي  اإلنسان  جد  يعد  الذي  العاقل(  )اإلنسان  إفريقية 
آخرين  علماء  ويشير  واحد،  أصل  من  ينحدران  قد  النوعني  هذين  أن  العلماء 
أن  إلى  مشيرين  النوعني  هذين  بني  مقطوعاً  اإلنسان  تطور  مسألة  أن  إلى 
العاقل  اإلنسان  البشري معتبرين  التطور  هناك حلقة مفقودة في سلسلة 

نوع منفصل عن سابقيه ؟!!.
نياندرتال عفرين واحللقة املفقودة:

في أحد الكهوف في وادي نهر عفرين والذي يطلق عليه كهف الديدرية)كهف 
ذو بابني( والذي يبعد جنوب عفرين بـ15كم، اكتشف البعثة األثرية السورية 
اليابانية املشتركة في بداية أعمال موسمها األثري عام 1989 قطع من أجزاء 
عظمية إلنسان النياندرتال لكن هذا لم يكن كافياً للتأكيد على اعتبار هذه 
أعمال  انتهت  إن  وما  اإلنساني،  التطور  تاريخ  في  بشرية  وصل  صلة  األجزاء 
عظمي  لهيكل  االكتشاف  مفاجأة  ظهرت  حتى   1993 عام  في  التنقيب 
لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ماتت وقد مت دفنها بشكل غير منسق، 
وبعد إجراء األبحاث والتحليل اخملبري بواسطة الكربون املشع C14 تبني أنها 
تعود إلى 100 ألف سنة، حيث مت إعادة تشكيل هذا الهيكل العظمي حاسوبياً 
ليعطي الشكل الدقيق لطفل عفرين، ومن ثم مت نقل الهيكل العظمي إلى 
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قاعة عصور ما قبل التاريخ في املتحف الوطني بدمشق.
النياندرتال  إلنسان  املذهل  االكتشاف  لهذا  ونظراً 
املشرقي عامة والعفريني خاصًة قامت البعثة اليابانية 
العاملة في املوقع باعتباره أحد أهم املواقع األثرية في 
العالم ويستوجب حمايته وتسجيله على الئحة التراث 

العاملي.
من هو إنسان نياندرتال العفريين:

الصوانية  األدوات  من  الكثير  سورية  في  اكتشف  لقد 
وقد  اإلنسان،  من  النوع  النطوفي( لهذا  العصر  )أدوات 
احلجرية  لألدوات  اختياره  طريقة  في  تطوراً  أكثر  كان 
وأسلوب تصنيعها وأهمها املقاحف واملكاشط ورؤوس 
السهام والتي استخدمت كثيراً في مواقع مختلفة من 
املشرق القدمي في سورية كيبرود والدوارة وعفرين وجرف 
املسلوخة  العراق كموقع شانيدار وموقع  وفي  العجلة 

في لبنان وجبل الكرمل في فلسطني.
النياندرتال  إنسان  أن  على  األثرية  املعطيات  دلت  وقد 
إنسانية  صفات  يحمل  كان  منوذجاً(  )عفرين  املشرقي 
وحجم  الطويلة  والقامة  البارزة  كالذقن  وفيزيولوجية 
الدماغ الكبير وهذا يدل على أنه قد تطور إلى اإلنسان 
أثبتت  كما  احلالي،  اإلنسان  جد  يعتبر  الذي  العاقل 
التحريات األثرية على أنه اعتمد على الصيد وااللتقاط 
كأسلوب معيشة واعتمد بصيده على األفخاخ واحلفر 
األرضية ورؤوس السهام باإلضافة إلى أنه كان متمسكاً 
مراكز  أقام  حيث  أسالفه  من  بها  ارتباطاً  وأكثر  بأرضه 
ومكسوة  والعظام  باحلجارة  مبنية  رئيسة  استيطان 
في  واستخدامها  النار  إيقاد  طريقة  عرف  كما  باجللود، 
حولها  السهرات  يقيم  كان  وإنه  سيما  ال  مناسباته 

كتجمعات له ولذويه وأبناء مستوطنته.
اإلنسان متمكناً  الفنية فقد كان هذا  الناحية  أما من 
من الناحية الفنية إذ عمد إلى فنونه عن طريقة حفر 
احلزوز على العظام التي تعطي ألدواته أشكاالً جميلة، 
واألحجار  والنهري  الصدف  بأطواق حتوي  رقبته  زيّن  وقد 
حليوانات  صوراً  الكهوف  جدران  على  والرسم  النادرة 

بيئته.
املشرقي  النياندرتال  إنسان  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
والعفريني بالذات هو اإلنسان األول الذي عرف دفن املوتى 
والدينية،  الروحية  معتقداته  مارس  قد  يكون  وبذلك 
وتُشير بعض األبحاث إلى أنه بعد دفن امليت كان يضع 
على قبره باقة من الزهور إكراماً له، وهذا يدل على أنه 
ملوتاه فلم  وتبجيالً  إنسان عميق املشاعر يضع احتراماً 
اعتمد  بل  الكواسر،  والطيور  للوحوش  يتركهم طعاماً 
الفردية  منها  القبور  من  نوعني  على  دفنه  في  أيضاً 

واألخرى جماعية حوت بعض األشخاص.
الديدرية في عفرين  االكتشاف في كهف  أثار هذا  وقد 
يرفضون  والذين  العالم  اآلثار في  حفيظة بعض علماء 

هذا االكتشاف مدفوعني باعتبارات عنصرية ال متت إلى 
البحث العلمي النزيه بصلة.

كهف الديدرية

كهف الديدرية املطل على وادي نهر عفرين

اهليكل العظمي
الهيكل العظمي للطفلة ذات اخلمس سنوات واحملفوظ 
املتحف  في  السورية  التاريخ  قبل  ما  عصور  قاعة  في 

الوطني بدمشق.

المراجع
مقرر  التاريخ   قبل  ما  عصور  سلطان:  د.   ، محيسن  1ـ 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اآلثار  قسم  لطالب  جامعي 

اإلنسانية ـ جامعة دمشق 1992.
2ـ القيّم، غسان: إنسان النياندرتال الجد المباشر لإلنسان 
ـ العدد / 6753 / ـ 6 /  العاقل ـ صجيفة الوحدة السورية 

آذار 2008 .
3-تقرير البعثة األثرية السورية اليابانية المشتركة العاملة 

في موقع كهف الديدرية -1993
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تقع مدينة سنجار في بالد ما بني النهرين في إقليم 
غرينيتش،  شرق  درجة   42 طول  خّط  على  اجلزيرة 
، وهي قريبة على املدن  وعلى خط عرض 26 شمالاً
- الرحبة(  – نصيبني  – قرقيسيا  )نينوى  القدمية 
الطرق  عبر  لمحالة  بها  مارة  والقوافل  جاراتها 

القدمية.
منذ  والقوافل  الطرق  مدينة  بكونها  واشتهرت 
العهود واألزمنة الغابرة ألنها سيطرت على الطريق 

بني العراق والشام.
وهي  القدمية،  احلروب  أخبار  في  ا  دائماً ذكرت  ولذلك 
وعلى  إليها،  نسب  جبل  وفي حلف  برية  في وسط 
من  واسع  بنطاق  ومحاطة  خصب،  واد  من  مقربة 

السهول اخلصبة واملزارع املنتجة.
املدينة  أكسبت  مستوية  صحراء  سنجار  وبرية 
ألنها  األرضية  الكرة  محيط  حتديد  في  شهرة 
األوقات مرصداًا فلكيًّا، فقد ذكر  اتخذت في بعض 
املسعودي أنه عندما أشكل على اخلليفة العباسي 
املأمون ما ذكره املتقدمون في مقدار محيط األرض 
إلى  النجوم  بحساب  اخلبرة  أهل  من  جماعة  بعث 

مدينة سنجار عبر العصور

جاسم العبيد

سنجار  مدينة  تعتبر 
نوعه،  من  فريًدا  حصًنا 
وذا أثر كبير من الوجهة 
حكومات  بين  الحربية 
وأصبحت  المنطقة، 
سنجار مسرًحا لمدنيات 
ومعتقدات ولغات ذات 
ويقول  كثيرة  أل���وان 
»إّن سنجار  الجوزي  ابن 
مدينة  تضاهي  ص��ارت 
مزاياها  ف��ي  دم��ش��ق 

الطبيعية
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برية سنجار إلجراء عملية مساحة حتققوا معها، 
الكرة  محيط  أن  من  األقدمون  ذكره  ما  وأثبتوا 

األرضية عشرون ألف ميل ومائة وستون.
في  فهو  إليها  نسب  الذي  سنجار  جبل  وأما 
وسط إقليم اجلزيرة، وهو عبارة عن سلسلة جبال 
ارتفاع  إلى  اجلبل  وينتصب  عديدة،  وهاد  تقطعها 
يناهز اخلمسني ميال.  ألَفي قدم، وبطول  يزيد على 
وأخصب  أغنى  تربته  وتعد  ماء  وينابيع  عيون  وفيه 
اجلبال  أعظم  من  اجلبل  هذا  ويعد  الرافدين،  بالد 

ويؤلف مظهراًا فريداًا في  اجلزيرة،  بالد  الشرقية في 
في  مكانة  له  كانت  لذا  اجلزيرة.  إقليم  جغرافية 
أخبار  عن  حتّدثت  التي  القدمية  اجلغرافية  املؤلفات 
بالد الرافدين وحوادثها، وامتاز بطيب هوائه وعذوبة 
مائه، وجمال محاسنه، وقد تغنّى الشعراء بكل ما 

يحيط به.
نطحت  عندما  باركه  نوح  اهلل  نبي  إّن  ويقال: 
كثير  مباركاًا  اجلبل  هذا  بقوله: ليكن  به  سفينته 
احليال؛  بوادي  عرف  الذي  الوادي  وأما  واملاء،  الشجر 
فائدة  وله  به،  ومتصل  سنجار  من  آت  واد  فهو 

من  اخلصبة  أراضيه  تنتجه  ملا  كبيرة،  اقتصادية 
غالل وملا تدره مواشيه من ثروة حيوانية كبيرة، كما 
حاجزاًا  يشكل  كان  دفاعية حيث  فائدة  ذا  كان  أنّه 

طبيعيًّا في وجه الغزاة املعتدين.
وفيه ضياع وقرى وكروم وخصب عظيم كما ذكر بن 
حوقل، وينتهي عند عربايا )تل عجاجة - الشدادى( 

على اخلابور.
دار  بنهر  أحدهما  يعرف  نهران  املدينة  وسط  وفي 
العني، واآلخر عني األصناف جتري في وسط املدينة/ 

ثم تخرج من حتت سور املدينة.
وتعتبر مدينة سنجار حصناًا فريداًا من نوعه، وذا أثر 
املنطقة،  حكومات  بني  احلربية  الوجهة  من  كبير 
ا ملدنيات ومعتقدات ولغات  وأصبحت سنجار مسرحاً
األهمية  فإّن  أخرى  ناحية  ومن  كثيرة،  ألوان  ذات 
اخلاصة ملوقع سنجار وغناه دفع ببعض ملوك إقليم 
اجلزيرة وأمرائها ممن أقاموا ممالك أو إمارات لهم في 
أقسام مختلفة منه إلى التطلع نحو امتالك هذا 
املوقع سواء أكان ذلك عن طريق املقايضة أم احلرب، 
ا كما كان في العهدين األتابكي واأليوبي، حيث  متاماً
الدين  ملكه صالح  ما  األثير: »إن جميع  ابن  يقول 
استقر مبلك سنجار« ألّن سنجار  اجلزيرة  أرض  في 
كانت على اجلميع كالسور، ويقول ابن خلدون: »ملا 
ملك صالح الدين سنجار سنة 578 هجري املوافق  
1182م صارت سياجا على جميع ما ملكه« ويقول 
مدينة  تضاهي  صارت  سنجار  »إّن  اجلوزي  ابن 

دمشق في مزاياها الطبيعية«
بن  البلندي  بنو  بانيها وهم  باسم  سميت سنجار 
مالك بن دعر بن بويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم 

عليه السالم ! وهذا رأي ياقوت احلموي. 
مالك  بن  سنجار  بانيها  باسم  سنجار  وسميت 
يقول  كما  آمد،  بنى  الذي  آمد  أخو  وهو  دعر،  بن 
جارية  إّن  بقوله:  القزويني  ويذكر  السمعاني، 
ضربها  قد  كان  ملكشاه  السلجوقي؛  للسلطان 
سنجر  السلطان  فولدت  سنجار  بأرض  الطلق 

فسموا املدينة باسمه. 
سنجاريف  هو  سنجار  باني  إّن  خلدون:  ابن  وروى 
املوصل بن  إلى  الذي يرجع نسبه  نينوى  آثور بن  بن 
جرموق بن أخت سوريان، وسنجاريف هذا هو الذي 

غزا بني إسرائيل فصلبوه على باب بيت املقدس.

جاء العهد األيوبي 
فسار نورالدين زنكي من 
الموصل قاصًدا الشام، 
فعرج على سنجار التي 

أصبحت لعماد الدين، فتفّقد 
أحوالها، وأرشد صاحبها، 
وأشرف بنفسه على إعادة 
تعميرها وترميمها، فذكر 
أّنه أمر بعمارة األسوار، 

وترميم البنيان
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بلفظ  واآلشوريني  البابليني  عند  عرفت  وسنجار 
سنكارا أو سنغارا، وعند اآلشوريني بلفظ شنخار، 
قد  كان  كتاب  في  هذه  شنخار  لفظة  وردت  وقد 
القرن  في  مصر  ملك  )إلى  اآلشية  ملك  أرسله 
خطاي  ملك  فيه  ذكر  امليالد  قبل  عشر  اخلامس 
 2 العراق  إلى  رحالت   – املصدر   ) شنخار  وملك 

-112 بدج.
شنعار  تكون  قد  سنجار  إّن  الرحالة  بعض  ويقول 
أّن  كما  القدمية،  األسفار  في  ذكرها  ورد  التي 
مواطنيها من األكراد مازالوا يردّدون اسمها بلفظة 
بلفظة  يذكرونها  والسريان  وشينكاري  شينكار 

شيغار.
وتطلعنا املصادر على أنها كانت قبل اإلسالم 

دولة  مركز  امليالدي  األول  القرن  وفي 
النقود  فيها  ضربت  مستقلة 

كانت  م   115 سنة  وقبل 
مستقلة،  آرامية  مملكة 

يدعى  ملكها  وكان 
وفي  معنو،  آنذاك 
أصبحت  115م  عام 
رومانية  مستعمرة 
التماثيل  فيها  كثرت 

الدينية واملدنية – املصدر 
)بكنهام في كتابه رحلتي 

إلى العراق (.
بني  احلاصل  الصراع  في  ودخلت 

الرومان والفرس.
البالذري  من  املؤرخني  جميع  عند  سنجار  وذكرت 
وابن  والفارقي  والسبط  والسمعاني  واليعقوبي 
الفرات والذهبي والزبيدي وبن العدمي وابن تغري بردي 

واملقدسي وابن بطوطة وكثيرين.
وظهرت بعض املسكوكات التي ضربت في املدينة 
مجلة  انظر  سنجارة،  باسم  األتابكي  العهد  في 
محمد  بقلم  ص192   1967 عام   23 مجلد  سومر 

باقر احلسيني. 
من  سالسل  شكل  على  مبنية  املدينة  وكانت 
وأربعة  سوران  ولها  بعض،  فوق  بعضها  املدرجات 
شمالها،  في  والرابع  املدينة،  قبلي  في  ثالثة  أبواب 
كبيرة  مساحة  تشغل  واإلمارة  السلطنة  ودور 

القبلة  جهة  في  الثالث  الباب  من  إليها  يدخل 
باب  يدعى  األول  والباب  اجلديد،  بالباب  واملسمى 
باب  يدعى  وشمالي  العتيق،  باب  والثاني  السماء 
اجلامع  املسجد  وفيها  اخلزانة،  برج  وفيها  اجلبل، 
اجلوفية  زواياه  إحدى  في  يسكن  الذي  الفضائل  ذو 
الشيخ أبو اليقظان األسود؛ اجلسد األبيض الكبد؛ 
وهذا  رحلته،  في  جبير  ابن  يقول  كما  األولياء  أحد 
اجلامع مبارك والدعاء فيه مستجاب، ولها قلعتان 
ببرج  يعرف  كبير؛  وبرج  تلني  على  تقعان  اثنتان 
اخلزانة، ولها ربضان اثنان، وأسواق واسعة ومساجد 
ومشاهد  وثالث خانقوات  مدارس  وفيه ست  آهلة، 

ومراقد لألولياء والصاحلني 
ويتبع مدينة سنجار نواحي وضيع كثيرة منها 
مركدة  وماكسني   – )النعمانية 

وتلعفر وحيال( 0
األثرية  اللقى  من  ويستدل 
في  عليها  عثر  التي 
املدن  من  أنها  سنجار 
القدم فقد  املوغلة في 
عثر على أدوات حجرية 
وحجرية  وصوانية 
تدل  بركانية  أوبسيدية 
على أن اإلنسان سكنها 
من عصور ما قبل التاريخ، 
والقرميدية  اخلزفية  واألدوات 
هي  التي  واحلديدية  والنحاسية 
عبارة عن حلي وزينة ونبال وأبنية عثر 
ترتقي  م،   1939 عام  لوئيد  سيتون  اآلثاري  عليها 

مبجملها إلى عصور قدمية كعصر أوروك.
واتّخذ اآلشوريون سنجار معقالاً لهم قبل عام 612 
ق0م، ثم ورثها الفرس الذين دمروها في عهد شابور 
األول سنة 260 م، وفي عهد هرمز الثاني 302 – 309 
املصادر  أكثر  تزال  ل  والذي  الكتاف،  ذي  عهد  وفي 
ممّن  األبرياء  بدماء  ا  ملّطخاً اسمه  تذكر  القدمية 
وراهبات  رهبان  من  وغيرها  سنجار،  في  قتلهم 

وكهنة وعامة.
بقيادة  الرومان  جيوش  أمام  معنو  ملكها  وانهزم 
تراجان سنة 115م، وسّميت اورليا وسبتميا حينما 

أصبحت مملكة رومانية وحصناًا لهم.

عرج 
ابن بطوطة 

إلى سنجار، ونعت 
األكراد بالشهامة 
والكرم والرجولة، 

فقال: »وأهل سنجار 
أكراد ولهم كرم 

وشجاعة
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تتأرجح  سنجار  كانت  امليالدي  الرابع  القرن  وخالل 
وقعت  وقد  والرومانية،  الفارسية  السيادتني  بني 
على أرض سنجار معركة تاريخية عام 348 م، حيث 
أهلها أسرى  ونقل  ودمرها،  الثاني،  حاصرها شابور 
قائد  وكان  أكثرهم،  وقتل  بهم،  فنكّل  فارس  إلى 
منهم  وأسر  الرومان،  فانهزم  قسطنطني،  الرومان 
الرومان  هزمية  سبب  جيبون  ويعزو  فيالق،  خمسة 
إلى طبيعة أرض سنجار، واألخطار التي جنمت عن 
الرومانية،  الفرق  أصابا  اللذَين  والعطش  احلر  شدة 
إليها، وأصبح اخلابور هو  املؤن  وإلى صعوبة وصول 

احلد الفاصل بني الرومان والفرس.
اجلزيرة كانت  أّن  اخلراج ألبي يوسف  جاء في كتاب 

للفرس،  وطائفة  للروم  طائفة  اإلسالم  قبل 
وعمال  جند  منها  يده  فيما  ولكل 

فكانت رأس العني فما دونها إلى 
وما  ونصيبني،  للروم  الفرات 

لفارس،  دجلة  إلى  وراءها 
ودارا  ماردين  سهل  وكان 
البرية  وإلى  وسنجار 
ماردين  وجبل  لفارس، 
عابدين  وطور  ودارا 
التّفاقية  وهذه  للروم، 

لقتسام  بينهما  موقعة 
أرض اجلزيرة.

فتحت  اإلسالم  جاء  وعندما 
بالد اجلزيرة على يد القائد عياض 

بن  عمر  عهد  في  األشعري  غنم  بن 
وقرقيسيا  والرقة  حرّان  فتحت  فقد  اخلطاب، 
وماردين  عابدين  وطور  وكفرتوثا  وسنجار  ونصيبني 
ودارا وقردي وبازبدي وارزن، ودخلت سنجار النصرانية 
نصرانيتهم،  على  أهلها  وبقي  اإلسالم،  حوزة  في 
من  بغيرهم  أسوة  اجلزية  عليهم  فرضت  أن  بعد 

سكان املدن األخرى.
غنم  بن  عياض  بعد  اجلزيرة  أمر  تولّى  من  وأوّل 
قيس  بن  الضحاك  ثم  حذمي  بن  عامر  بن  سعيد 
الفهري، وفي عهد اإلمام علي بن أبي طالب تولّى 
مع  وتقاتل  النخعي،  مالك  بن  األشتر  سنجار  أمر 
فتسّلم  سفيان  أبي  بن  معاوية  صاحب  الضحاك 

سنجار األشتر.

كانت منازل تغلب فيما بني اخلابور والفرات ودجلة 
وتكريت  وعانة  واملوصل شمالاً  وقرقيسيا وسنجار 
جنوباًا، ولهم شهرة كبيرة، وكانت النصرانية غالبة 
امللك  لعبد  موالني  وكانوا  للروم،  جملاورتهم  عليهم 
مما  وخصبة  وعظيمة  غنية  ومناطقهم  مروان،  بن 
أثار حفيظة جيرانهم قبيلة قيس، ممّا أدّى إلى صراع 

وقتال بينهما على أرض سنجار.
األول  الثرثار  ويوم  ماكسني  يوم  منها  أيام  ولهما 
كان  سنجار  ويوم  بلد  ويوم  الفدين  ويوم  والثاني 
وبقرت  اخلراب،  سنجار  وأصاب  قيس،  على  لتغلب 
سكان  من  سليم  قبيلة  من  امرأة  ثالثون  بطون 
وسنجار،  املوصل  بني  بلدة  وهي  واحمللبيات  سنجار 

وأشار الشاعر األخطل الذي هجا قيس:
منك  فراحــــــوا  القطني  -خف 
في  نوى  وأزعجتهم  بكروا  أو 

صرفها غير 
حتى  عيالن  -وقيس 
رقصـــا         أقبـــــــلوا 
جــهارا  فبايعوك 

بعدمـــــا كفروا 
هــدى  -فال 
من  قيســا  اهلل 
لتهم          ضـــــــال
ذكوان  لبنـــي  لــعا  ول 

إذ عثروا
عضت  إذ  احلرب  من  -ضجوا 
أخالقها  من  عيالن  وقيس  غواربهم 

الضجر
ســــنــــــجارخالية          منهم  -وأصبحـــــت 

فاحمللبيـــات فاخلـــابور فالسـرر 
وجاء العهد األيوبي فسار نورالدين زنكي من املوصل 
أصبحت  التي  سنجار  على  فعرج  الشام،  قاصداًا 
صاحبها،  وأرشد  أحوالها،  فتفّقد  الدين،  لعماد 
وترميمها،  تعميرها  إعادة  على  بنفسه  وأشرف 
فذكر أنّه أمر بعمارة األسوار، وترميم البنيان، وقام 
تثبيت  إلى  ترمي  التي  اإلجراءات  من  بسلسلة 
وولّى  فعزل  املدينة،  حكم  في  الدين  عماد  أقدام 
إسناد  كان  التدابير  هذه  ومن  والقضاء،  اإلدارة  في 
منصب القضاء في املدينة )باإلضافة إلى نصيبني 

هذه 
هي مدين�ة 

سنجار ذات المحاسن 
وطيب المناخ، وجمال 
الموقع وصفاء األديم 

ووفرة الين�ابيع، واألنهار 
ساع 

ّ
وعذوبة الماء،  وات

السهول وكثرة 
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عصرون،  أبي  بن  الدين  شرف  الشيخ  واخلابور( إلى 
قاصدا  سار  األوضاع  سالمة  إلى  اطمأّن  أن  وبعد 

الشام، وتعاقب على حكم سنجار كل من :
1-عماد الدين زنكي أبو الفتوح بن مودود 566هجري 

حتى 594 هجري 1197م 
 -594 زنكي  الدين  عماد  بن  محمد  الدين  2-قطب 

616هجري 1219م 
محمد  الدين  قطب  بن  شاهنشاه  الدين  3-عماد 

616هجري املوافق 1219م 
محمد  الدين  قطب  بن  محمود  الدين  4-جالل 

617هجري 0
لكن  سنجار،  في  مهامه  الدين  عماد  وتسلم 

 – واجهته هموم كثيرة في بالد سنجار منها 
صاحب  الثاني  غازي  الدين  سيف  أّن 

املوصل حاصر سنجار ثم تركها 
ألسباب عسكرية.

موسى  األشرف؛  تسّلم 
الزنكيني،  من  سنجار 
له  عاصمة  وصارت 
بني  كبير  شأن  ذات 
والشام،  اجلزيرة  دول 
في  بعيداًا  شأواًا  وبلغت 

مضمار التقدم والعمران 
والتّساع.

غارات  من  سنجار  تسلم  لم 
من  انطلقت  التي  اخلوارزمية 

إقليم  شملت  وقد  النهر،  وراء  ما  بالد 
األفغان وإيران وحلت محل الدولة السلجوقية.

ويحّدثنا ابن األثير قائال: »في سنة 658هجري تفرق 
عسكر جالل الدين بن خوارزم شاه، فقصدت طائفة 
من عسكره حران، وأخرى قصدت نصيبني واملوصل 
وسنجار وأربيل، وغير ذلك من البالد.« هذا ولم ينَس 
ابن واصل ما فعل هؤلء من فظائع وجرائم بقوله: 
بلد  الى  اخلوارزمية  وصل  هجري   628 سنة  »وفي 
في  واصل  اخلابور.« بن  دخلوا  ثم  ونهبوها  سنجار 

كتابه )مفرج الكروب(.

هجري:   633 سنة  حوادث  في  بردي  تغري  ابن  قال 
»وفيها قطع التتر دجلة في مائة طلب، وكل طلب 

معني  إليهم  فخرج  سنجار  ووصلوا  فارس،   500
كان  أنه  يظهر  مهاجر؛  بن  الدين  كمال  بن  الدين 
باب  على  فقتلوه  املدينة،  في  الدفاع  عن  مسؤولاً 

سنجار.
سنجار  أيوب  الدين  جنم  الصالح؛  امللك  تسّلم 
سنجار  إلى  املنصور  ابنه  وبعث  وبعلبك  ودمشق 
إّل  األشرف  نواب  من  ليتسلمها  واخلابور،  ونصيبني 
ملك  إلزالة  يسعى  كان  الدين  غياث  السلطان؛  أّن 

الصالح والتخلص منه.
ا بنفسه، وسار قاصداًا بالد  قاد لؤلؤ البشاري جيشاً
سنجار، فوصلها، وحاصر الصالح بها، تضايق أهل 
فقرر  الصالح،  وضع  وتأزّم  احلصار،  هذا  من  سنجار 
لؤلؤ  لكّن  معه،  الصلح  سائالاً  لؤلؤ  مراسلة 

رفض ذلك.
املغيث  ولده  الصالح  راسل 
أوعز  كما  عمر  الدين  فتح 
بدرالدين  املدعو  قبله  من 
احلسن  بن  يوسف 
السنجاري  الزرزاري 
ولده  مع  بالشتراك 
املفاوضات  إجراءات  في 
كان  ملا  اخلوارزمية،  مع 
مكانة  من  الخير  لهذا 
في  ومسموعة  مرموقة 

عصره.
من  بدرالدين  القاضي  خرج 
اخلوارزمية  إلى  ومضى  سرًّا،  سنجار 
املغيث،  امللك  الطريق  في  إليه  وانضّم  حران،  في 
واجتمع الثنان مع قادة اخلوارزمية، وأجريا املفاوضات 

التي انتهت إلى اتفاق.
يقول ابن العبري: »إّن املغول ألقوا القبض على عالء 
وأوثقوا  وأسكروه  اسماعيل،  الصالح  ابن  اللدين 
ا شديداًا حتى تفّجر بطنه،  فخذيه بوتر القوس وثقاً
عتبَتي  على  وعّلقوهما  قطعتني،  حقوبه  وقطعوا 
مدينة املوصل – من تاريخ الدول السرياني – مجلة 

الشرق عام 1956 عدد نيسان.
حكمت سنجار من قبل اإليلخانيون املغول ومنهم 
أرغون  – ثم  خان  بن جنكيز  تولوي  خان  – هولكو 
بن  – وغازان محمود  بن هولكو  إبغا  أباقا  بن  خان 

البساتي�ن، 
وتنوع الخيرات 

والحدائق الغناء وطيب 
الهواء والطبيعة الخالبة، 

خذها الملوك 
ّ
واليت ات

ا ومشىت فخلدوا 
ً

مصيف
فيها الى الراحة 

والسكين�ة
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محمود،  أخيه  من  سنجار  أوجلياتو  ومتلك  أرغون 
نفسه  وسّمى  اإلسالم  ودخل  فيها،  ا  مقيماً وكان 
بك  وصاتي   – الدين  غياث  ولّقب  خربنده،  محمد 
خاتون السلطان العادل – وسليمان خان بن محمد 
من  جماعة  أقدمت  م   1289 سنة  في   – سينكة 
السوريني على غزو سنجار، وهم حوالي 2000 رجالاً 

فعاثوا فيها فساداًا وقتالاً وتشريداًا ألهلها وهربت.
لكن صاحب املوصل أدركهم عند فيش خابور على 
املنهوبات،  بعض  منهم  واسترجع  ضيق،  جسر 

ونحو ثالثمئة من األسرى.

 
سكان مدينة سنجار 

سكنت سنجار :

1- العرب 
قبائل عربية، منها التغلبيني وقيس عيالن )سليم 
وزبيد  وطي  وعقيل  وكالب(  وكعب  ومنير  وقشير 
سنجار  مدينة  في  مدرسة  ولهم  يعقوب  وبنو 
من  سليم  من  بطن  وهي  القفطي،  باسم  تعرف 

العدنانية، والعبيد وشمر والضفير .

2- األكراد
وكانت  عشائرهم  بجميع  سنجار  األكراد  يقطن 
هذه املنطقة من مواطنهم األساسية وكان لهم 
دور سياسي كبير ترك أثره على مجرى األحداث في 
التي  والدلئل  املنصرمة  عهودها  خالل  الديار  تلك 

تشير إلى تواجدهم في سنجار كثيرة منها :
األكراد  وجود  إلى  العدمي  وابن  الثير  ابن  -أملح 
نفوذهم  أن  وذكر  سنجار،  قلب  في  الزرزاريني 

وسلطانهم شمل بعض نواحي املدينة.
-حتدث ابن جبير الذي زار سنجار في القرن السادس 
وتخوفه  حذره  فأبدى  سنجار  أكراد  عن  الهجري 
منهم، وأوضح عجز السالطني عن إسكاتهم، وردّ 

هجماتهم ضد الدولة والتجار واحلجاج.
األكراد  ونعت  سنجار،  إلى  بطوطة  ابن  -عرج 
بالشهامة والكرم والرجولة، فقال: »وأهل سنجار 

أكراد ولهم شجاعة وكرم »
-ولم تغفل املراجع احلديثة ذكر األكراد في سنجار، 

هم  واألكراد  وسلوكهم،  أعمالهم  عن  فتحّدثت 
والسامية  اآلرية  اآلري، وهم مزيج من  العنصر  من 
سكنوا في بالدهم احلالية، وكّونوا الشعب الكردي. 
وعاشوا  األخرى،  الشعوب  مع  واختلطوا  وامتزجوا 

في ألفة وأخوة الشعوب مع العرب والسريان.

3- اجلرامقة - السريان
سنجار،  إلى  بالسريان  املعروفون  اجلرامقة  رحل 
جاؤوا  املوصل  من  وهم  أسقفية،  فيها  وأنشؤوا 
اآلراميني،  من  إنّهم  ويقال  بفارس،   جرمق  من 
الصايغ في  يقول  الكلدانيني كما  إنّهم من  ويقال 
بطوائفهم  املسلمون  سنجار  وفي  املوصل،  تاريخ 
املتعددة من سنة وشيعة وعلويون، وفيها النصارى 
ودير  اجلديد  الدير  منها  أديرة  ولهم  املسيحيون 
برقيطي – ودير عاصي – ودير ووزنه – واسم أسقف 
سنجار جرجيس اشترك في مجمع نيقية.  وباباي- 
وشمعون – وماري عام 1257 م – وعبد يشوع 1290 
م ويوحنا – ماران 1616م ودخل املذهب املونوفيزيتي 
ذو الطبيعة الواحدة مدينة سنجار، ومن علمائهم 

جبرائيل السنجاري – والقديس مارشوحا- 

4- اإليزيديون
بن  يزيد  إلى  نسبة  اإليزيديني  تسمية  أّن  يشاع   
أصحابها  أن  حيث  أمية،  بني  خلفاء  ثاني  معاوية؛ 
اآلراء  بعض  وجود  رغم  نسله،  من  أنهم  يدعون 
الدملوجي  املؤرخ  لكّن  غيره،  إلى  تنسبهم  التي 
باليزيدية  التسمية  أّن  يفيد  اليزيدية  كتابه  في 
ا،  مطلقاً معاوية  بن  يزيد  إلى  النتماء  يستلزم  ل 
وأنه ظهر خالل العصر الثاني والثالث الهجري بيت 
عرف رجاله باليزيدين، ولم يكن له صلة ل بيزيد ول 

باألمويني قاطبة.  
سنجار  إلى  اإليزيديني  من  400 عائلة  حوالي  جلأت 
كثيرون  إيزيديون  بهم  وحلق  باملوصل،  شيخان  من 
اخرى  وأماكن  وبدليس  دجلة  وحوض  دياربكر  من 
وامتزجوا مع مجتمع سنجار، وهناك قبائل عربية 
اعتنقت املذهب اإليزيدي منها الشهوان من تغلب، 

والهبابات من طي وعمرا.
بل  سنجار،  سكان  جميع  على  اإليزيديون  ويغلب 
العشائر  ومن  املدينة ومحيطها،  الغالبية في  هم 
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الكردية في سنجار – عشيرة الباباوات – وعشيرة 
 – ناصو  – وبيت  علي  عبد  – وعشيرة  علي  كلب 
)التي  –وعشيرة اخلاتونية  – واملوسقورة  والهاللية 
أخت  خاتون  ربيعة  جدتهم  إلى  تسميتها  يعود 
من  تزوجت  والتي  األيوبي،  الدين  صالح  السلطان 
كثيرة  أراضي  وملكت  أنر  الدين  عز  أحدهما  اثنان 
حول بحيرة اخلاتونية، ولها أخت ثانية مدفونة في 
دمشق، ولها مدرسة ومارستان تدعى زمردة خاتون، 
وبَنْت مساجد عديدة منها في العفيف في دمشق 

وفي شارع الثورة في دمشق(.
الذي  مسافر  بن  عدي  الشيخ؛  مرقد  سنجار  وفي 
معتقدهم  ولإليزيدية  والورع،  بالزهد  اشتهر 
واخلس  القرع  يأكلون  ل   أنهم  منها  وعاداتهم 
العباءة  ويلبسون  والديكة،  الغزال  وحلم  والسمك 
ولهم كتاب مصحف  السوداء،  والطاقية  البيضاء 

رش )املصحف األسود(.
ولهم  واجلوانا،  اخلوركان  الى  اإليزيديون  وينقسم 
تقومي حلسابات الشهر والشمس والقمر واستخدام 
من  معني  يوم  في  القمر  عمر  ومعرفة  الظالل 
النجوم  ومعرفة  اليولياني،  الشرقي  التقومي 
ووحدات القياس – اليوم واألسبوع والشهر والسنة 

الشمسية والقمرية.
آثار منها راقم للمسافات، وهو  وتوجد في سنجار 
ناقص  مخروط  بشكل  سمراء  حجرة  عن  عبارة 
لكنه  48سم،  قاعدتها  وقطر  134سم،  ارتفاعها 
نقل إلى متحف املوصل وهذا الرقم مدون بالالتينية 
اإلمبراطور إسكندر سويروس عام 235م،  من عهد 
املؤدية  الروماني  الطريق  على  باملسافات  ثبت  فيه 
لصد  شهيرة  حربية  قلعة  سنجار  وفي  للمدينة، 

الهجمات.
– في عام  الهجري  الثاني عشر  القرن  وفي مطلع 
1708 م أعلن اإليزيديون في جبل سنجار العصيان 
بحمالت  فقوبلوا  العثمانية،  الدولة  على  والتمرد 
مجموعات  أهلكت  إنّها  قيل  وعنيفة  متواصلة 
معهم  صراعها  في  الدولة  وكانت  منهم،  كبيرة 
إرغامهم على ترك دينهم ومعتقداتهم  إلى  ترمي 

وإعادتهم إلى الدين اإلسالمي.
إيزيديي  من  غيرهم  عن  يختلفون  سنجار  وإيزيديو 
ومعتقداتهم،  عاداتهم  بعض  في  األخرى  املناطق 

ومنها اعتقادهم برجال اإلسالم، ول سيما بالسادة 
لهم  الحترام  يكنّون  فهم  وأئمتهم،  العلويني 
في  ا  وسعاً يّدخرون  ول  قرشيني،  أنهم  لصفتهم 

تقدمي املساعدة لهم والدفاع عنهم إذا لزم األمر.
تزار منها: مرقد الشيخ  وهناك في سنجار مراقد 
دقيق  والشيخ   – بركات  والشيخ   – الدين  شرف 
– والشيخ  السنجاري  –والرومي  رشان  – ومحمد 
أسود – ومرقد الست زينب بنت علي بن أبي طالب 

كرم اهلل وجهه – وبيرزكر. 

5- الشبك 
هم جماعة قليلة من األتراك تعرف باسم الشبك، 
والذين  الباجوان  عشائر  مع  مختلطون  وهم 
رضي  املرتضى  علي  لإلمام  الزائد  باحلب  يتظاهرون 
اهلل عنه، وللشبك صلة وثيقة بجيرانهم اإليزيدية 
مزاراتهم  ويزورون  اجتماعاتهم  يحضرون  فهم 
ول  طالب،  أبي  بن  علي  لإلمام  ولءهم  ويظهرون 

يزيد عددهم على عشرة آلف نسمة.
 – والعلماء  البحاثة  من  سنجار  زاروا  وممّن 
القلقشندي – وبكنغهام وجيمس وليستراجن كي، 

وزاره، وهرتسفيلد.
املناخ،  ذات احملاسن وطيب  هذه هي مدينة سنجار 
واألنهار  الينابيع،  ووفرة  األدمي  املوقع وصفاء  وجمال 
البساتني،  وكثرة  السهول  واتّساع  املاء،   وعذوبة 
الهواء  وطيب  الغناء  واحلدائق  اخليرات  وتنوع 
ا  مصيفاً امللوك  اتّخذها  والتي  اخلالبة،  والطبيعة 

ومشتى فخلدوا فيها الى الراحة والسكينة.

المصادر
1-تاريخ بالد الشام /الواقدي

2-مدينة سنجار /حسن شميساني
3-الكامل في التاريخ /ابن االثير

4-ابن واصل في كتابه /مفرج الكروب. 
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