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االرهابـية. واتُّهـمت اجملمـوعة بـالوقوف
وراء تـفـجـيـر شـاحـنـة مـفـخخـة أدى الى
سـقـوط 150 قـتــيال في قــلب كــابـول في
ايـار/مــايـو االخــيـر اال ان ســراج الـدين
حــقــاني نــفى ذلك فـي تـســجــيل صــوتي

نادر.
كمـا حتـمّل السـلطـات االفـغانـية الـشبـكة
مـسؤولـية اغـتـيال شـخـصيـات حـكومـية
افـغـانـيـة كــبـيـرة وخـطف اجـانب بـهـدف

احلصول على فديات مالية.
من ب هـؤالء الـرهائن الـكـندي جـوشوا
اضي بويل الـذي أفـرج عنه االسـبـوع ا
ـان مع زوجــته االمــيـركــيـة كــيـتــلـ كــو
وابــنــائـــهــمــا الــثالثــة الــذين ولــدوا في
االسر وايضـا العـسكري االمـيركي بوي
بيرغدال الذي اطلق سراحه في 2014.
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بـعــد الـغـزو االمــيـركي الفـغــانـسـتـان في
العام 2001 انتقل عدد كبـير من مقاتلي
طالـبان الى باكـستـان حيث اعادوا رص
صـفـوفــهم قـبل ان يـبـاشــروا هـجـمـاتـهم

. على االميركي
وكـانت شـبـكـة حـقـاني تـنـظم الـهـجـمـات
ضــد احلـلف االطــلـسي من مــعـقــلـهـا في
مـــيــرانــشــاه (كــبــرى مــدن وزيــرســتــان)

نطقة القبلية النائية في باكستان. ا
ــتــحــدة بــشن غــارات وردت الــواليــات ا
عــديــدة عـبــر طــائـرات بــدون طــيــارعـلى
عنـاصر شبـكة حـقاني كـما شن اجليش
الـبـاكـسـتــاني حـمالت عـدة عـلـيـهم لـكن
سؤول االفـغان كانوا دائمـا يشككون ا
فـي جــديــة الــضــربــات الــتي تــوجــهــهــا

باكستان الى عناصر هذه الشبكة.
لــكن بـاكـســتـان كــثـفت عـمــلـيـاتــهـا عـلى
مـنـطـقـة وزيـرسـتـان عـام  2014ما أرغم
ــقـاتـلـ عـلى االخـتـبـاء او الـعـديـد من ا
الـــفـــرار الـى افـــغـــانـــســـتــــان بـــحـــسب
مـعــلـومـات ادلى بـهـا مــتـمـردون لـوكـالـة
فرانس برس تعذّر التثبت من صحتها.
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تعـتبـر باكسـتان الـهنـد اجملاورة تـهديدا
وجوديا لها وتعتقد بأن طالبان وشبكة
حـقـانـي تـسـاعـدان في الــتـصـدي لـنـفـوذ

الهند في افغانستان.
وغـــالـــبـــا مـــا تُـــتّـــهـم شـــبـــكـــة حـــقـــاني
بـــاســــتــــهـــداف مــــصـــالـح هـــنــــديـــة في
افغانستان ما يعزز الشكوك بانها تعمل

لصالح االستخبارات الباكستانية.
ويشدد كـاغلـمان على ان "كل احلـسابات

في بــاكـســتـان تــتـمــحـور حــول الـهــنـد"
مضيـفا "يـرون في شبكـة حقـاني وحركة
طـالـبـان االفـغانـيـة وسـيـلـة تـسـاعـد على
الــــتــــصــــدي لــــلــــوجـــود الــــهــــنــــدي في

افغانستان".
ويـقـر سيـاسـيـون وعـسكـريـون سـابـقون
في اسالم اباد سـرا بان ابـقاء بـاكسـتان
قــنــوات االتـصــال مـفــتــوحـة مـع شـبــكـة
حقـاني يكتـسب اهمـية حـيوية بـالنـسبة

اليها.
ويشدد الـبعض على حتـديد طبـيعة هذه
الــعالقـة فــيـقــول مـحــمـود شــاه الـقــائـد
ناطق العسكري السابق الذي عمل في ا
الـقبـلـية لـفـرانس بـرس إن "هنـاك فـارقا
بـــ ابـــقـــاء اتـــصـــاالت وبــ الـــدعم او

االنتماء".
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تمارس واشنطن مـنذ زمن ضغوطا على
بــاكـســتـان حلـثــهـا عــلى قـمـع احلـركـات
ــتــمــردة وفــــــــــي مــقــدمــتــهــا شــبــكـة ا

حقاني.
وزاد الـرئــيس االمـيـركي دونــالـد تـرامب
ـاضي عــنـدمـا الــضـغـوط فـي الـصـيـف ا
اتـــهـم اسالم ابـــاد بـــانـــهــا تـــلـــعب دورا
مـزدوجا في افـغـانسـتـان وبانـهـا تؤوي

{ اسالم ابـــــــاد (أ ف ب) - حــــــــمّـــــــلت
افـغــانـسـتــان امس مـسـؤولــيـة االعـتـداء
االنــتــحـاري الــذي اوقع 95 قــتـيـال عـلى
االقل و 158جــريــحــا لـشــبــكــة حــقـاني
التـابعة لـطالـبان والتي تـعاونت سـابقا
ـــركـــزيــة مع وكـــالـــة االســتـــخـــبـــارات ا
االمـيـركـية وبـاتت تـعـتـبـر احـدى اخـطر
الفـصائل الـتي تقـاتل قوات حـلف شمال
ـتحـدة في االطـلـسي بـقـيـادة الـواليـات ا

افغانستان.
يقود شبكة حـقاني سراج الدين حقاني
وهـو ايضـا نـائب قـائـد طالـبـان. ونـفذت
شــبـكــته عــدة عـمــلـيــات في قـلب كــابـول
وتعتـبرهـا السلـطات االفغـانية مـسؤولة
عن العـديد من التـفجـيرات الدامـية التي
شهدتها البالد منذ االجتياح االميركي.
وكـــان قــائـــد اركــان اجلـــيش االمـــيــركي
االســـــبـق مـــــايـك مـــــولـن اعـــــتــــــبـــــر في
ايلول/سـبتـمبر 2011 ان شبكـة حقاني
هي "الــذراع الــعــســكـــريــة احلــقــيــقــيــة"
لــبــاكـســتـان فـي افـغــانـســتــان مـوجــهـا
اصابع االتهام الى اجهزة االستخبارات

الباكستانية التي تتمتع بنفوذ قوي.
ويــقــول احملـلل فـي مـركــز ويــلــسـون في
واشــنــطن مـــايــكل كـــاغــلــمـــان "عــنــدمــا
تسمعون مسؤول امـيركي يتحدثون
حتى بـعيـدا عن االعالم عن التـنظـيمات
االكثـر اثارة لـلـقلق فـهم يشـيرون دائـما

الى شبكة حقاني".
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تأسـست اجملـمـوعة عـلى يـد جالل الدين
حـقـاني الــقـيـادي االفـغـاني الـذي حـارب
الغزو السوفـياتي لبالده في ثمـانينيات
ـــســـاعـــدة الـــواليــات ـــاضي  الــقـــرن ا

تحدة وباكستان. ا
تــمـــيّـــز جالل الـــدين حـــقــانـي بــقـــدراته
الـتـنـظـيـمـيـة وشـجـاعـته مـا لـفت انـتـباه
ركـزية االمـيركـية وكالـة االستـخبـارات ا
"سـي آي ايه" وزاره آنــــــذاك تــــــشــــــارلي
ويــلــســـون أحــد أعـــضــاء الــكـــونــغــرس

االميركي.
وأقــام حــقــاني الــذي يــتــقـن الــعــربــيـة
عالقــات وثـيــقــة مع جـهــاديــ عـرب من
بـيـنـهم أســامـة بن الدن الـذي انـتـقل الى
افــغــانـســتــان خالل احلـرب. كــمــا شـغل

الحقا منصب وزير في نظام طالبان.
تـعـرف اجملمـوعـة بـانهـا غـالـبا مـا تـلـجأ
الى انـتـحـاري وقـد ادرجـتـهـا الـواليات
ــتـحـدة عــلى قـائــمـتـهــا لـلـمــجـمـوعـات ا
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"عــنـــاصـــر مـــثــيـــرين لـــلـــفــوضـى" عــلى
أراضــيـــهــا.  وتـــنــفـي بــاكـــســتـــان هــذه
االتـــهــامـــات بــشـــدة وتــتــهـم الــواليــات
ـقابل بـتجاهل ارواح آالف تـحدة في ا ا
الباكستـاني الذين قتـلوا خالل احلملة

من اجل القضاء على االرهاب.
وجـــاء تـــوقـــيت االفــراج عـن الــرهـــيـــنــة
الـــكـــنـــدي بـــويل مـع زوجـــته بـــعـــد ذلك
بـاسـابـيـع وقـد مـارست بـاكـسـتـان دورا
في اطالق سـراحـهم في مـحـاولـة القـناع
االمــيــركــيــ بــانـهــا تــقــوم بــافـضـل مـا

كنها.
ويـقـول احملـلل الـسـيـاسي الـبـاكـسـتـاني
امــتـيــاز غـول إنـه وبـصــرف الـنــظـر عن
ســـعـي بـــاكـــســــتـــان الـى تـــأمــــ عـــمق
اسـتـراتـيـجي لـهـا لن يـكـون من الـسـهل
عــلـى اسالم ابــاد ان تــشـن حــمــلــة ضــد
شـبـكـة حـقـاني في مـنـاطق قـبـلـيـة حـيث
تـكـتـسب الـعالقـات االجـتـمـاعـيـة اهـمـيـة

كبيرة.
ـتحدة "بشدة" الى ذلك  نددت الواليات ا
باالعتداء الـذي اسفر عن نحـو مئة قتيل
امس في كابول واسـتخدمت فـيه سيارة
اســعــاف مـــفــخــخـــة مــؤكـــدة انــهــا "لن
تـــــتــــســـــاهـل ابــــدا مـع من يـــــدعـــــمــــون
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 هل تـأجـيل االنـتـخـابـات يـصب في صـالح الـشـعب الـعـراقي? بـالـتـأكـيد
عملية التأجيل تصب في صالح القوى الـسياسية أو بعضها خاصة تلك
التي فقدت قواعدها اجلماهيرية لهذا مـطالبها بتأجيل االنتخابات كالذي
كـنـة يحـاول من خاللـها تـدوير يبـحث عن طـوق جناة يـبـقه أطول فـتـرة 

رحلة اجلديدة. نفسه ومحاولة طرحها بشكل آخر يتناسب وا
مـثلـة للـمكـون السـني التي  ابرز دعـاة التـأجيل هي الـقوى الـسيـاسيـة ا
وجـدت نــفــسـهــا في مـأزق االنــتــخـابــات بـعــد أن فـقــدت قــواعـدهــا الـتي
انتـخبـتهـا ألكـثر من دورة وبـالتـالي فإنـهـا لن جتد مـقعـدا لهـا في الدورة
الـقــادمـة وهــذا األمـر بــديـهي جــدا في ظل الــفـجــوة الـكــبـيــرة بـ هـؤالء
الـسـاسـة وجمـاهـيـرهم الـتي وجـدت نـفـسـهـا بـ لـيـلـة وضـحـاهـا مـا ب

مخيمات النازح تبحث عن مأوى لها وسط اخليام.
 وهـذا يـعـنـي إن الـقـوى الـسـيــاسـيـة احلـالــيـة تـدرك جـيـدا إنــهـا لم يـعـد
شهد مرغوبا بـها شعبـيا في ظل وجود شـخصيات طـرحت نفسهـا في ا
االنتخابي القادم وهي قادرة على أن تقدم لنـاخبيها ما فشلت فيه القوى

ا يعني إن مقومات التغيير متكاملة جدا. احلالية 
ـوصل وأألنـبـار ـا هـذا اجلـانـب هـو احلـاسم في خــيـارات نـاخـبـي ا  ر
وأجزاء من صالح ومنـاطق ديالى في توجـهاتهم في االنـتخابـات القادمة
قابلة للـتغيير بشـكل مهم  جدا وهو األمـر الذي يعني فيـما يعنيه إن هذه
ـمكن أن تـنتج وجـوها نـاطق وحتى مـنـاطق وسط وجنـوب العـراق من ا ا
سـيـاسـيـة جـديـدة تــضع فـيـهـا آمـالـهـا فـي حتـسـ أوضـاعـهـا اخلـدمـيـة

واألمنية .
 وإنــني كــمــتــابع كــنت أتــوقـع أن يــكــون طــلب الــتــأجــيل من الــتــحــالف
الكردستاني بحكم أألوضاع السائـدة هناك وبروز شعبية أحزاب جديدة
ـقـراطـيـة والـعـدالـة بـزعـامـة بـرهم صـالح الـذي دعـا أبـرزهـا حتـالف الـد
إلنهـاء احتـكار الـسلـطة وهي دعـوة وإن بدأت في شـمال الـعراق إال إنـها
قـابــلـة لــلـتــحـقــيق في كل الــعـراق خــاصـة وإن احــتـكـار
شـهد الـسياسي السلـطة سـمة بـاتت واضحـة في ا
العراقي .لهـذا نحن ننظـر لتأجيل االنـتخابات ليس
ـا مـحـاولـة لـلـبـقـاء أطول فـقط خـرقـا دسـتـوريـا وإ

كنة وعرقلة عملية اإلصالح في العراق. فترة 
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اجملمـوعـات االرهـابيـة او يـوفرون مالذا
لها".

وقـال وزيـر اخلـارجـيـة االمـيـركي ريـكس
تيلـرسون في بـيان "من واجب كل الدول
الــتي تـدعم الــسالم في افــغـانــسـتـان ان
تــتـــخــذ اجــراءات حــاســمــة لــوضع حــد
حلملة العنف التي تنفذها طالبان" التي

اعلنت مسؤوليتها عن االعتداء.
ولم يــسم تـيــلـرســون دوال مـحــددة لـكن
واشـــنـــطن ال تـــزال تـــتـــهم بـــاكـــســـتــان
تـمردين بالـتـساهل في شـكل كبـيـر مع ا
عـلى غرار طـالـبان االفـغـانيـة وحـلفـائـها

في شبكة حقاني.
ونـــدد الــرئــيـس دونــالــد تـــرامب بــدايــة
كـانـون الـثـاني/يـنايـر ب"اكـاذيب" اسالم
ابـــاد و"ازدواجــــيـــتــــهـــا" في مــــوضـــوع
مــكــافــحـة االرهــاب مــتــوعـدا بــتــعــلـيق
مسـاعدات لـهذا الـبلـد تصل الى مـلياري

دوالر.
واضاف تيلـرسون ان "استخـدام طالبان
دني هاجمة ا لسيارة اسعاف كسالح 
هـــو فـــعل ازدراء غـــيـــر انـــســـاني بـــحق
االفــغــان وجــمــيع مـن يــعــمــلــون العـادة
الـــسالم الى الـــبالد اضـــافــة الـى كــونه

انتهاكا للقواعد الدولية االساسية".

lOOAð∫  اكراد سوريون يشاركون بتشييع عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين

{ اعـــــــزاز (ســـــــوريــــــا) (أ ف ب) -
حضت انـقرة الـسـبت واشنـطن على
سـحب قـواتـهـا من مـديـنـة مـنـبج في
شـمـال سـوريـا اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة
قاتـل االكراد فـيما دخل الـهجوم ا
التـركي اسبـوعه الثانـي مع ضربات

جوية جديدة وقصف مدفعي.
وفي الـيـوم الثـامن لـلـهـجـوم الـتركي
فـي مـنــطــقــة عــفــرين بــشــمــال غـرب
سـوريا ضـد وحـدات حمـايـة الـشعب
الــكــرديـــة الــتي تـــعــتــبـــرهــا انــقــرة
"ارهابـية اعـلـنت تركـيا ان الـواليات
تحدة تعـهدت بعدم تسـليم اسلحة ا
لوحـدات حمـاية الـشعب الـكردية في

سوريا بعد اليوم.
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وفـــيـــمــا وجـــهت دول غـــربــيـــة عــدة
دعــــوات الـى ضــــبط الــــنــــفـس اكـــد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الـسـبـت ان حـكـومـته مــصـمـمـة عـلى
"سحق" كل ما يشكل تهديدا لتركيا.
ومع تـدهور الـعالقـات بـ واشـنطن
وانقـرة احلـليـفـتان في حـلف شـمال
االطــلــسي طــالب وزيــر اخلــارجــيـة
الـــتــركـي مــولـــود تــشـــاوش اوغــلــو
ـتـحــدة بـسـحـب قـواتـهـا الـواليــات ا

"فورا" من منبج.
وقال تشاوش أوغلو للصحافي في
أنـطـالـيا ان عـلى الـقـوات االمـيـركـية
"االنــســحــاب فـورا مـن مـنــبج" الــتي
تـبـعـد نـحـو 100 كـلم شـرق مـنـطـقـة

عفرين.
تحدة قطع واضاف "على الواليات ا

عالقـتـهـا تـمـامـا مع (وحـدات حـمـاية
الـشـعب) واســتـعـادة األسـلـحـة الـتي

منحتهم إياها".
وينتشر مئات من اجلنود األميركي
فـي مــنــبج الــتي تــســيــطــر عــلــيــهـا
وحدات حماية الشعب التي تعتبرها
انـــقــرة امـــتــدادا في ســـوريــا حلــزب
الـعـمـال الـكـردسـتـاني الـذي يـخوض
تمردا مسلحا في تركيا منذ 1984.
وزادت الـعـمـلـيـة الـتـركـيـة حتت اسم
"غصن الزيـتون" من حدة الـتوتر ب
ـتحـدة التي دعت تركـيـا والواليـات ا
الـقــادة األتـراك إلـى "ضـبط الــنـفس"
لــــيس فــــقط في حتــــركــــات اجلـــيش
الـــتـــركي عـــلى االرض بل كـــذلك في

خطابهم حيال واشنطن.
ــعــارك بــ والـــســبت اســتــؤنـــفت ا
الــقـوات الــتـركــيـة ووحــدات حـمــايـة
الـــشــعب في شـــمــال غــرب مـــنــطــقــة
ـــرصـــد الـــســـوري عــــفـــرين. وقـــال ا
حلـــقـــوق االنـــســـان ان "الـــضـــربـــات
اجلـويـة مــسـتـمـرة لــكن بـوتـيـرة اقل

كثافة بسبب رداءة الطقس".
ديـنة الـواقـعة عـلى بـعد في اعـزاز ا
 20كــلم شــرق عــفــريـن واخلــاضــعـة
عارضـة السورية لسيـطرة فصـائل ا
ـدعـومـة من انـقـرة افـادت مـراسـلة ا
فـرانس بـرس انه يـسمـع دوي قصف
كـان. كما مدفـعي تركي مـتقـطع في ا
شــوهـد عـنــاصـر مـن هـذه الـفــصـائل
وهم يقومـون باعـمال الدوريـة بكامل

سالحهم.
وبعـد اسـبوع عـلى انـطالق الهـجوم

تـــظـــاهـــر حـــوالى  15الف شـــخص
ـانـيـا الـسـبت في كــولـونـيـا بـغـرب ا
ضـد الـعـمـلـيـة الـعـسـكـريـة الـتـركـية.
تـظاهرين وقامت الـشرطة بـتفـريق ا
بـعـد رفع شـعـارات مـحـظـورة حلـزب

العمال الكردستاني.
واعلنت الـرئاسة الـتركيـة السبت ان
تحدة "اكـدت" لتركيا انها الواليات ا
لن تــســلم اســلــحـة بــعــد الــيـوم الى
وحدات حماية الـشعب الكردية التي
تـقــاتـلـهــا انـقـرة في شــمـال سـوريـا
وذلك في اتـصال هـاتـفي جـديـد على

مستوى عال.
وقـالت الرئـاسـة الـتركـيـة ان هـربرت
وند ماكماستـر مستشار الرئيس ر
االمـــيــركـي لــشـــؤون االمن الـــقــومي
وابـــراهــــيم كـــالـــ الـــنـــاطق بـــاسم
الـــرئـــيس الــتـــركي حتـــادثــا مـــســاء
اجلـمـعـة بـعـد يـومـ عـلى االتـصـال
الـــهــاتــفي بــ الــرئــيــســ دونــالــد

ترامب ورجب طيب اردوغان.
وخالل االتصال وحـسب تصـريحات
الرئـاسة الـتركـية  خالل االتـصال
الهاتـفي "التـأكيد بـانه لن تسـلم بعد
الـيـوم اسـلـحـة" الى وحـدات حـمـايـة
الـشـعـب الـكـرديـة الـتي يــسـتـهـدفـهـا
الــهــجــوم الــتــركي فـي شــمــال غـرب

سوريا.
مـن جـــهـــة اخـــرى قـــالت انـــقـــرة ان
ـسـؤول الـتـركي "أكـد ضـرورة أخـذ ا
ـشروعة في مخاوف تـركيا االمـنية ا

االعتبار".
ورغم الــدعــوات االمــيـركــيــة لــضـبط

الـــنـــفـس هـــدد اردوغـــان اجلـــمـــعــة
بــتـوسـيع الــعـمـلــيـة الـعـســكـريـة في
سوريا إلـى منبج وابـعد شـرقا حتى
احلدود مـع العـراق مـا يحـمل خـطر
اندالع مـواجهـة مبـاشرة مع الـقوات

األميركية.
وقـــال اردوغـــان فـي خـــطـــاب الـــقــاه
السـبت في اسـطـنبـول "أيـا كان اسم
الــتــنــظــيم اإلرهــابي الــذي تـواجــهه
تــركــيــا ســواء كـان داعـش او حـزب
الــعـــمــال الــكــردســتــاني او وحــدات
حمـاية الـشـعب الكـردية فـإن قواتـنا

ستسحقهم جميعا بإذن الله".
من جهته قال رئـيس الوزراء التركي
بن علي يلديـر "سنواصل عمـليتنا
هناك (في منطقة عفرين) الى ان يتم
القـضاء عـلى رأس االرهاب" مـضيـفا
"ال يـهم مــا سـيـقــوله هـذا الـطـرف او

ذاك".
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ـــرصـــد الــســـوري حلـــقــوق وافـــاد ا
ـواجـهـات اوقـعت مـنذ االنـسان ان ا
ــاضي اكـثـر من 110 الـســبت قـبل ا
قاتل السوري قتلى في صفوف ا
ـوالــ لـتــركـيـا وصــفـوف وحـدات ا
حمـاية الـشـعب الكـردية اضـافة الى
مقتل 38 مدنيـا غالبيـتهم في قصف
تركي. وقال اجليش التركي ان "ما ال
يقل عن 394 من عناصر التنظيمات
االرهابية  حتـييدهم" في العـملية
بينما قتل جنديان تركيان السبت ما
يـــرفع عــدد اجلـــنــود االتـــراك الــذين
قتـلـوا منـذ بـدء العـملـيـة الى خمـسة

اضـــافــــة الى اصـــابـــة 40 جـــنـــديـــا
بــجــروح. وعــلى االراضـي الــتــركــيـة
ســقــطت عـــدة صــواريخ اطــلــقت من
سوريا على مدن حدودية وخصوصا
كـيلـيس والـريـحـانيـة مـا اوقع اربـعة

قتلى منذ بدء الهجوم.
والـــذي ســـرع الــتـــدخل الـــتـــركي في
مـنـطقـة عـفـرين الـذي كـانت تـتـحدث
عــنه انــقـرة مــنـذ عــدة اشــهـر اعالن
كـافحة اجلـهادي التحـالف الدولي 
الذي تقوده واشنطن عن انشاء "قوة
حـدوديـة" تـضم في صـفـوفـهـا بـشـكل
خـاص عــنـاصــر من وحـدات حــمـايـة

الشعب.
ودعت احزاب كـردية عـدة في سوريا
مـن بـــــــيــــــنـــــــهـــــــا حـــــــزب االحتــــــاد
ـــوقــراطـي الــذي يـــعـــد الــذراع الـــد
الـسيـاسـية لـوحـدات حـمايـة الـشعب
الـكــرديـة اجملــتـمع الــدولي والـقـوات
ـارسة الـضـغط بكل السـوريـة الى "
ــتــاحـة" لــوقف الـهــجـوم الــوسـائل ا

التركي.
ــانــيــا وعـــبــرت عــدة دول بــيــنـــهــا ا
وفرنسا وكذلك االحتاد االوروبي عن
قلقها ازاء التدخل التركي الذي يزيد
الـوضع الـســوري تـعـقـيـدا. واوقـعت
احلرب فـي سوريـا مـنذ انـدالعـها في
2011 اكــــثـــــر من 340 الف قـــــتــــيل

. الي وتسببت بتشريد ا
ـانــيــة تــفـرق تــظــاهـرة الــشــرطــة اال
لالكـراد نـددت بـالـهـجـوم الـتـركي في

سوريا
ــانــيــة الى ذلـك  امــرت الــشــرطــة اال
السـبت بتـفريق تـظاهـرة شارك فـيها
نـحـو عـشــرين الف كـردي في مـديـنـة
كولونيا تـنديدا بالـهجوم التركي في
شـــمــال ســـوريـــا وذلك بــســـبب رفع
ــتــظــاهــرين شــعــارات عــدة حلـزب ا
الـعـمـال الــكـردسـتـاني مـحـظـورة في

انيا. ا
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وقال متـحدث باسم الـشرطة احملـلية
لــفــرانس بـرس ان "عــددا كــبــيـرا من
تـظـاهرين رفـعـوا اعالمـا محـظورة ا
ومجسمات لعبدالله اوجالن" الزعيم
الــــــتـــــاريــــــخي حلــــــزب الـــــعــــــمـــــال
الــكــردسـتــاني فــيــمــا رفض اخـرون
كـشف وجـوهـهم بـعـدمـا شـاركـوا في

. التظاهرة ملثم
تظاهرين وفرقت الشرطة عـددا من ا
الـذي اصــروا عـلى مـتـابــعـة سـيـرهم
. وقــدرت عـدد واعــتــقــلت شــخــصــ
ـــا بـــ  15الــــفـــا ـــتــــظـــاهـــرين  ا
وعشرين الفا ساروا على وقع هتاف

"اردوغان ديكتاتور".
وتصنف تـركيا وحلـفاؤها الـغربيون
حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني مـنـظـمة
ارهــابــيــة ويــحــظــر عــلى احلــزب ان

انيا. يظهر رموزه علنا في ا
وســـبق ان اتـــهـــمـت انـــقـــرة بـــرلـــ
بــالـتــســاهل الى حــد بـعــيــد مع هـذا
االمـــر خالل جتـــمـــعـــات لالكـــراد في

انيا. ا
ـاني وسـارع الـيـسـار الـراديكـالي اال
(دي لــيــنــكه) الى اتــهـام الــســلــطـات
بـانـهـا "ركـعت في شـكل غـيـر مـبـاشر
امام اردوغـان" عبـر اصدار تـعلـيمات

ـتحضرة االدالء بـرأيه حول تطورات من حق اي انسان في اجملتـمعات ا
سـتـقبـلـيـة نحـو الـفعـالـيات االحداث اخملـتـلـفة وبـيـان موقـفه وتـصـوراته ا

السياسية واالقتصادية واخلدمية التي سيتعايش مع مفرداتها يومياً .
وقـد كــفـلت الـشــرائع الـســمـاويــة والـقـوانــ الـوضــعـيـة ودســاتـيـر اال
والـشعـوب هـذا احلق لـلـمـواطن واعـطـته له وفق االطـر الـقـانـونـيـة التي ال
تتـقاطع مع الـتوجـيهـات العـامة الـتي تمس حـياة اجملـتمع بـأكمـله واخذت
اسـاليـب ابداء الـرأي والـتـعـبـيـر واالحـتـجاج صـيغ مـتـعـددة بـعـد الـتـطور
الهائل الذي شهدته اجهزة البث الـفضائي ووسائل االتصال االجتماعي
والقوانـ النافـذة التي تنـظم التـظاهرات بـالتأكـيد عدم اضـرارها ببـنيان
لـكـية الـعـامة والـفـردية وحـددت ان حـرية اجملتـمع ومـؤسسـات الـدولـة وا

الفرد الشخصية تنتهي عندما تبدأ حرية االفراد االخرين .
وشـهــدت اسـالــيب ابـداء الــرأي بـعــد قـيــام ثـورة 14 تـمــوز عـام 1958
ـقـراطـية وبـدايه الـعـهـد اجلـمهـوري انـتـعـاشـاً بـعـد تـوسـيع الـقـاعـدة الـد
واعـطـاء هــامش لـلـحــريـات الـصـحــفـيـة وتـشــكـيل االحتـادات والــنـقـابـات
ؤتمـر التأسيـسي االول لنقـابة الصـحفي الصحفـية التي تـوجت بعقـد ا
وتشكـيل اول هيئـة نقابـية عام 1959 التي تعـد مؤشـراً مهمـاً في ايجاد
متنفس للحريـات العامة بالرغم من الـهفوات الكبيـرة التي اعترت مسيرة
ـقـراطي والـتـصـارع الـذي شـهـدته الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة ب الـعـمل الـد

اركسي . احزاب التيارين القومي وا
وبعد عام  1968وسيطرة مفاهيم النـظام الشمولي اخذت اساليب ابداء
الرأي وحق التظاهر منـحاً اخر تمثل في سيـطرات افكار احلزب الواحد
عـلــيـهــا بـشــكل مـحــكم حــيث اضـحى الــفـرد مــنـقــاداً دون ان يـدري في
استـخدام حق الـتظـاهر الـذي يأتي تـنظـيمه بـايعـاز من االجهـزة احلزبـية
وفق ما يسمى في علم االجتماع " االنقيـاد اجلمعي " يتظاهر الفرد وهو
ال يعلم شـيئـاً عن ابعـاد مشـاركته ويدخـل البعض في الـتظـاهر وهـو غير
شاركته او انه جيء به مجبراً من مؤسسته التي يعمل بها وهي مقتنع 
بــأكـمــلــهـا لـم تـســتــطع االرتــقـاء بــحــريــة ابـداء الــرأي وفق مــفــاهـيــمــهـا

الصحيحة.
وتــطـــورت اســـالــيـب ابــداء الـــرأي وحق الـــتـــظــاهـــر الى  انـــفالت واسع
وكبـيـربعـد عام 2003 وسيـطـرة سيـاسـة االحتـالل على مـرافق اجملـتمع
والـسـمـاح بـتـشـكـيل االحـزاب الـسـيـاسـيـة اخملـتـلفـة وصـدور الـعـديـد من
ـوسـمـيــة وظـهـور عــدد كـبـيــر من الـقـنــوات الـفـضـائــيـة الـتي الـصـحـف ا
اصبـحت مـسرحـاً لـلمـهاتـرات وعـدم االنضـبـاط ومكـانـاُ للـتـشفي وتـبادل

االتهامات ب السياسي انفسهم ... 
كـمـا ان تـنـظـيم الـتـظـاهـرات االحــتـجـاجـيـة الـرافـضـة لـتـوجـيـهـات الـدولـة
واحلـكــومـة اصــبح مــشـاعــاً امـام اجلــمـيع ال تــقف امـامـه حـتى الــصـيغ

القانونية التي شرعت فيما بعد .
اال ان الـذي يـلـفت الـنـظـر هـو تـوجه الــكـثـيـر من الـتـظـاهـرات في سـابـقـة
ـنــشـأة الـعـامـة خـطـيـرة لم يــشـهـد لـهــا الـعـراق مـثـيالً نــحـو االضـرار بـا
كـأسـلوب لـلـتـعـبـيـر وابـداء الـرأي عن عـدم الـرضـا عن قـرارات احلـكـومة
ركزية واداء بـعض مؤسسات وزارات الـدولة وابتعدت كـثيراً عن صيغ ا
التـظـاهر الـسـلمي الـذي يـراد منه تـكـوين رأي عام ضـاغط نـحو مـطـاليب
حتـســ تـقــد اخلـدمـات او تــعـديل بــعض الــقـوانـ الــتي تـمـس حـيـاة

واطن اليومية . ا
واضحت الـتظـاهرات الـتي هي وجه من اوجه ابداء الـرأي مرتـعاً لـبعض
العـابـث بـالـنظـام الـذي اطلق لـهم الـعنـان لـقطـع الطـرق الـعامـة وتـكسـير
االجهـزة ومـعـدات الـسيـطـرة عـلى مـنـظومـة الـكـهـرباء بـأكـمـلـها او اطالق
الرصاص عـلى محوالت الطـاقة بغـرض تعطـيلهـا لقطع الـتيار الـكهربائي
نتفع واالقدام على اقتحام مباني مؤسسات ليستفيد من قطعه بعض ا
وزارة الـكــهـربـاء او الــوزارات االخـرى دون وزاع من ضــمـيــر او قـانـون
وظـف الذين يقدومـون خدمات عامة يردعهم وتعدى الى ايـقاع االذى با

للمجتمع بأكمله.
ـقــطع الــذي نـشــرته مـواقع الــتـواصل ـعــيب بل واخملــجل ا لـكن االمــر ا
االجتـماعي بـأن يعمـد بعض الـعابـث والـصبـيان اخلـارج عن الـقانون
الذين انقادوا دون ان يعوا الى طروحات الـسياسي في توظيف هفوات
مؤسسات الدولـة الغراضهم االنتخـابية لكسب الـشارع الى اسقاط احد
نـصوب في مركزصيانـة ناحية النشوة االبراج التابعة لـوزارة الكهرباء ا
نـظومـة االتصـاالت (السـكادا) ضمن شمالـي محافـظة الـبصـرة خاص 
ـركـزيـة عـلى احملـطـات في الـبـلـد الـذي لـيس له ايـة مـشـروع الـسـيـطـرة ا
عالقة بشراكـة الوزارة مع شركات الـقطاع اخلاص في مـشروع اخلدمة
واجلبـاية الـذي يـعتـرضون عـلـيه دون جتربـته واالستـفـادة من منـافعه ...
وهو الـذي يـسـتدعي مـن اجلهـات الـقـانونـيـة واالمـنيـة الى مالحـقـة هؤالء

هم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ... وتقد
ـواطن ابــداء رأيه بــالـطــرق الـســلــيـمــة الـتي تــراهـا نـعم ... ان مـن حق ا
ـنشـأت الدولـة التي هي القـوان مـناسـبـة لكن لـيس من حقه االضـرار 
ال الـعام وقـطع الطرق منـشأت وملك لـلشـعب وجزء من مـعدات وابـنيـة ا
ـوظــفـ من ـدن واحملــافـظــات ومــنع ا الـعــامـة بــ ا
مزاولـة عـمـلهم الـتي يـحـاسب عـليـهـا الـقانـون كـلـها
ـنـتـسبـ بـاثـار تلك ويوقع عـقـابـة على الـعـابـث وا
ش جزءا االضرار من اي طرف اصبح سـلوكه ا

من شخصيته الفردية.
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بــتــفـريق الــتــجـمـع في وقت تــسـعى
بـــرلــ الى حتـــســ عالقـــاتــهــا مع
انقرة بعـدما تدهورت في شـكل كبير
مـنــذ حـمـلـة الــتـطـهـيــر الـتي اعـقـبت
مـــحـــاولــة االنـــقالب في تـــركـــيــا في

تموز/يوليو 2016.
و تـفـريق الـتـظـاهـرة في كـولـونـيـا
الـــســبت في اجـــواء مــشـــحــونــة مع
انتشار نحو الفي شرطي لتفادي اي
حوادث محـتملـة. لكن متـحدثا باسم
الــشـــرطـــة صـــرح لــوكـــالـــة االنـــبــاء
ـــانــيـــة ان "صــدامـــات مــحــدودة" اال
جـــرت "بـــ اتــراك واكـــراد" من دون

تسجيل "اعمال عنف كبيرة".
كـــذلك شـــهـــدت فــــرنـــســـا الـــســـبت
تظـاهـرات مـؤيدة لالكـراد ولـكن على
نطاق مـحدود. وسار 2500 شخص
في وسط باريس خلف الفتة حملتها
ست نساء اكدت ان "فاشية اردوغان

التركية سيتم دفنها في عفرين".
.b  ¡UMO

وفي مــرسـيــلـيــا جتــمع نـحــو الـفي
شـــــخـص وفق الـــــشـــــرطـــــة من دون
. وقــال ــيــنـــاء الــقــد حـــوادث في ا
ــركـز ــتـحــدث بـاسم ا ســهـيل ازاد ا
ـديــنـة ـوقــراطي الــكـردي فـي ا الــد
"لقد تعرضنا لـلخيانة هزمنا داعش

وتركيا اليوم تذبح شعبنا".
ـشـاركـ في كـولـونـيـا رفع بـعض ا
في الـــتــــظـــاهـــرة الفـــتــــات طـــالـــبت
ب"احلرية لكـردستان" او كتب عـليها
"عـار عـلـيـك اوروبـا" بـحـسب مـراسل
لــفــرانـس بــرس. واســتــخــدم بــعض
تظاهرين الغاضب عصي االعالم ا
ـهــاجـمـة الــشـرطـة بــحـسب وسـائل
ـانيـة. لـكن هـذه احلوادث االعالم اال

انتهت بسرعة.
وتـــواصل تــركـــيــا هــجــومـــهــا عــلى
وحـدات حمـايـة الشـعب الـكـردية في
عـفـرين بـشـمـال غـرب سـوريـا والـتي
تــعـــتـــبــرهـــا "ارهـــابــيـــة" وامـــتــدادا

للمتمردين االكراد على اراضيها.
مـن جــهـــته كـــتب رئــيـس اجلــالـــيــة
ـانيا محمـد تانريفردي الكردية في ا
في صــحـيـفـة "هــيـلـبـرونــر شـتـيـمي"
االقــلــيـمــيــة ان "تـركــيــا بـدأت حــربـا

عدوانية تتنافى والقانون الدولي".
ــانــيــا من خــطـر ويــتــصــاعـد قــلق ا
انـتـقـال الـنـزاع بـ االتـراك واالكراد
الى اراضـيـهـا وخـصـوصـا ان نـحو
مـليـون كـردي وثالثـة ماليـ مواطن
تــركي او مـن اصل تــركي يــقــيــمــون

فيها.
ـــاني وحـض وزيـــر اخلـــارجــــيـــة اال
ســيـــغـــمــار غـــابـــريــيـل انــقـــرة هــذا
االســـبـــوع عــــلى وقف هــــجـــومـــهـــا
الــعـسـكـري مــعـلـنــا جتـمـيـد تــسـلـيم
اسـلـحـة لــتـركـيـا لـتـطـويـر دبـابـاتـهـا
انية الصنع من طراز "ليوبارد". اال
واســـتـــخـــدمت هـــذه الـــدبــابـــات في
الـهـجـوم الـتـركي في شـمـال سـوريا

. ما تسبب باحراج كبير لبرل
وقبل الـتظـاهرة في كـولونـيا وقعت
بــــعض الــــصــــدامـــات بــــ االتـــراك
واالكـراد وتـعـرضت مـسـاجـد تـركـيـة
ـانيـا العـمال تـخـريب في االيام في ا

االخيرة.


