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مشهد ميداني

ميائي

تقدم «داعش»...
«الوحدات» توقف ّ
يتوعد تركيا بانتفاضة
و«الكردستاني» ّ
حافظت «الوحدات»
الكردية على مواقعها
في عين العرب ،ما
تقدم جديد
منع أي ّ
لـ«داعش» ،في وقت
هدد فيه حزب العمال
ّ
الكردستاني تركيا
بـ«انتفاضة كردية
جديدة» في حال
إصرارها على سياستها إزاء
«كوباني»
أيهم مرعي

تهمنا.
معلوماتك ال ّ
ّبشار األسد يجب أن
يسقط وسيسقط

ب ـهــا جــوب ـيــه م ــع روس ـي ــا كــانــت غلطة
كبيرة .إذ لم يكن يجب تهميشها ،بل
االس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا» .وأض ـ ــاف إن ــه «لــو
وضـعـنــا األنــانـيــة والبريستيج وحـ ّـب
ال ـق ـي ــادة جــان ـبــا ،وق ـل ـنــا ل ـل ــروس إنـكــم
ّ
األكثر قدرة على املساهمة في حل في
ســوريــا لكانوا ّ
رحـبــوا بذلك وشــاركــوا
ب ـش ـكــل إيـ ـج ــاب ــي .ه ــم وح ــده ــم ك ــان ــوا
القادرين على فعل ذلك».

وكفر بطنا وداريــا ،ما أدى إلى تدمير
ث ــاث ــة م ـق ــار ت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـنـ ـص ــرة» فــي
ك ـف ــر ب ـط ـن ــا ،وس ـ ـقـ ــوط الـ ـعـ ـش ــرات مــن
املـسـلـحــن ب ــن قـتـلــى وج ــرح ــى ،فيما
أكدت مصادر محلية لـ«األخبار» قيام
عدد من مقاتلي «داعــش» باالنسحاب
ال ـتــدري ـجــي م ــن ب ـلــدة ال ـح ـجــر األس ــود
بــاتـجــاه حــدودهــا الجنوبية مــع بلدة
السبينة ،بما يشي بأن مقاتليه بصدد
فـ ـت ــح مـ ـع ــرك ــة مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
املــرابــط فــي الـبـلــدة ،بـهــدف فتح طريق

شهدت مدينة عــن الـعــرب هــدوءًا
حــذرًا وتــوازنــا ميدانيًا في بعض
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات .ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك مـ ــع ص ـ ّـد
«وحــدات حماية الشعب» الكردية
ث ـ ـ ــاث هـ ـجـ ـم ــات ع ـن ـي ـف ــة ن ـف ــذه ــا
م ـق ــات ـل ــو «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى امل ــدخ ــل
الغربي للمدينة بهدف اقتحامها،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ه ـج ـمــات وقـصــف
ع ـن ـيــف ع ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـج ـنــوب ـيــة،
فــي مـحــاولــة منهم لـلــوصــول إلــى
وس ـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة .رئ ـ ـيـ ــس «ه ـي ـئ ــة
الـ ــدفـ ــاع فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
مل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ك ـ ـ ــوب ـ ـ ــان ـ ـ ــي» ،ع ـص ـمــت
ّ
شـيــخ حـســن ،ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن
«الجهة الشرقية تشهد جمودًا من
الطرفني منذ يومني ،بالتزامن مع
اح ـت ــدام املــواج ـهــات مــن الجهتني
الجنوبية والغربية التي صددنا
أكـثــر مــن هجمة عـلـيـهــا» .وكشف
ّ
ش ـيــخ ح ـســن أن «تــرك ـيــا سمحت
ل ـب ـعــض ال ـج ــرح ــى م ــن ال ــوح ــدات
بالدخول إلى تركيا لتلقي العالج،
ل ـك ـن ـهــا م ـس ـت ـمــرة ب ــإغ ــاق املـعـبــر
ّ
ّ
ال ـ ـح ـ ــدودي» .وأك ـ ـ ــد أن «م ـقــات ـلــي
الوحدات مصرون على املقاومة»،
ّ
معتبرًا أن «كثافة الغارات الجوية
للتحالف حققت بـعــض النتائج
وساعدت في التخفيف من وطأة
هجمات داعش ،لكنها غير كافية
حتى اآلن».
ولفت إلــى استعداد املدافعني عن
املدينة «للتعاون العسكري على
األرض مع قوات التحالف».
وك ــان طـيــران «التحالف الــدولــي»
قد استهدف أمس بأكثر من عشر
غ ـ ــارات م ــواق ــع لـ ــ«داع ــش» داخ ــل
األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـش ــرق ـي ــة وبــال ـج ـه ـتــن
الجنوبية والغربية للمدينة.
م ـصــدر م ـيــدانــي أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
أن «داع ـ ــش قـصــف بـشـكــل عنيف
م ـع ـبــر ب ـي ـن ــار امل ـغ ـل ــق مـ ــع تــرك ـيــا
بهدف التمهيد الناري ،بالتزامن

ات ـص ــال مـبــاشــر م ــع ال ـح ــدود الـغــربـيــة
لبلدة داريا.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـمـ ـ ــاه ،ك ـ ـ ّـث ـ ــف س ـ ــاح ـ ــا الـ ـج ــو
وامل ــدف ـع ـي ــة ضــربــات ـه ـمــا ش ــرق ــي بـلــدة
مورك ،أقصى شمال املدينة ،حيث زاد
التمهيد ال ـنــاري لـبــدء وح ــدات املـشــاة
دخــول الـبـلــدة .املـحــور الشرقي للبلدة
اشـ ـتـ ـع ــل ،ف ـي ـم ــا ي ــوح ــي بـ ـب ــدء عـمـلـيــة
ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي تمتد
حـتــى شــرقــي ح ـم ــاه ،لـضـمــان خـطــوط
إمداد الجيش السوري إلى حلب ،ودفع

م ــع مـ ـح ــاوالت ت ـق ــدم ب ــري ــة نـحــوه
لـلـسـيـطــرة عـلـيــه وخ ـن ــق مـقــاتـلــي
ّ
ال ــوح ــدات» .وأض ــاف إن «مقاتلي
الـ ــوحـ ــدات وزع ـ ــوا ع ـلــى املــدن ـيــن
البالغ عــددهــم حــوالــى ألــف ضمن
املدينة ،وعشرة آالف على الحدود،
مساعدات غذائية وتموينية بما
يدعم صمودهم».
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــ«وحـ ـ ـ ــدات
ال ـح ـمــايــة» أصـ ــدر ب ـيــانــا أك ــد فيه
«أن داعـ ــش الـ ــذي تـلـقــى ضــربــات
مـ ــوج ـ ـعـ ــة ع ـ ـلـ ــى أي ـ ـ ـ ـ ــدي وح ـ ـ ـ ــدات
الحماية ،يحضر مرتزقته من تل
أبيض وجرابلس وبقية املناطق
وكذلك األسلحة الثقيلة والذخيرة
ويستمر بهجومه على كوباني».
وأضاف« :يتصدى مقاتلونا لهذه
الـهـجـمــات بـكــل إرادة ومعنويات
ع ــالـ ـي ــة وب ــإمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــم ال ـق ـل ـي ـلــة
امل ـتــوفــرة بــن أيــدي ـهــم» .إل ــى ذلــك،
نـقـلــت مــوا ّقــع إعــامـيــة مـقــربــة من
«داع ــش» أنــه «تــم دعــم جبهة عني
اإلســام بأكثر من ثالثمئة مقاتل
ش ـ ــدي ـ ــدي الـ ـ ـب ـ ــأس ب ـ ـهـ ــدف إنـ ـه ــاء
م ـعــركــة ف ـتــح امل ــدي ـن ــة وال ـس ـي ـطــرة
عليها».
من جهته ،أفــاد «املرصد السوري
ّ
لـحـقــوق اإلن ـس ــان» امل ـع ــارض بــأن
«الجبهة الشمالية الشرقية ملبنى
األس ــاي ــش ف ــي امل ــرب ــع الـحـكــومــي
األمـ ـ ـن ـ ــي ،ش ـه ــد ت ـق ــدم ــا ل ــوح ــدات
حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب» ،فـ ـ ـ ــي وق ـ ــت
تناقلت فـيــه صـفـحــات مـقــربــة من
«داع ــش» خبر مقتل «أب ــو محمد
األم ـي ــرك ــي» (أم ـي ــرك ــي الـجـنـسـيــة)
خالل االشتباكات الدائرة في عني
العرب.
في موازاة ذلك ،نقل مصدر إعالمي
في رئاسة إقليم كردستان العراق
«أن ال ــرئـ ـي ــس مـ ـسـ ـع ــود ب ــرزان ــي
اقترح على الواليات املتحدة إمداد
املـقــاتـلــن فــي كــوبــانــي باألسلحة
ج ـوًا» ،مضيفًا «إنــه تم فتح معبر
سـيـمــالـكــا الـ ـح ــدودي م ــع ســوريــا
أم ــام أهــالــي كــوبــانــي لـلـجــوء إلــى
اإلقـلـيــم وتـقــديــم كــل اشـكــال الدعم
لـهــم»ّ .
ورح ــب رئيس «هيئة دفــاع
كوباني» بهذه «الدعوة» ،معتبرًا
«أن ـه ــا ف ــي ح ــال طـبـقــت ستساعد
بــالـتـصــدي بشكل أكـبــر لهجمات
داعش على املدينة».
وعـلــى وقــع هــذه ال ـت ـطــورات ،هـ ّـدد
أحـ ـ ــد م ــؤسـ ـس ــي «حـ ـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني» ،جميل بيك ،تركيا
«ب ــان ـت ـف ــاض ــة ك ــردي ــة ج ــدي ــدة فــي
حـ ــال إصـ ــرارهـ ــا ع ـلــى سـيــاسـتـهــا
إزاء املعركة الدائرة في كوباني».
وأض ــاف« :أعــدنــا جميع مقاتلينا
ال ـ ــذي ـ ــن كـ ـن ــا ق ـ ــد س ـح ـب ـن ــاه ــم مــن
ّ
تــركـيــا إل ــى ه ـنــاك» .ورأى بـيــك أن
«الهدف من التفويض الذي منحه

امل ـس ـل ـحــن غ ــرب ــا ن ـحــو ج ـبــل ال ــزاوي ــة.
القوات السورية تواصل عمليتها في
الــريــف الـغــربــي ،بـهــدف السيطرة على
بلدة اللطامنة ،إذ يتقدم الجيش نحو
البلدة عبر املـحــور الجنوبي الشرقي
م ـن ـه ــا ،وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن مـ ــع ت ـعــرض
ق ــري ــة ق ـم ـحــانــة ال ــواق ـع ــة غ ــرب ــي حـمــاه
لقصف كثيف بالهاون من قرى تمركز
املسلحني ،ما أدى إلى سقوط ضحايا
وإص ـ ــاب ـ ــة آخ ـ ــري ـ ــن .ك ــذل ــك اس ـت ـهــدفــت
املدفعية السورية تجمعات للمسلحني

البرملان للجيش التركي ،للتدخل
العسكري في العراق وسوريا ،هو
قتال حزب العمال الكردستاني»،
م ـع ـت ـب ـرًا «ان ـ ـ ــه ي ــرق ــى إلـ ـ ــى ك ــون ــه
إعـ ــان ح ــرب ع ـلــى ال ـكــردس ـتــانــي،
وب ـم ــواف ـق ــة ال ـب ــرمل ــان ع ـل ـيــه تـكــون
تــركـيــا قــد أن ـهــت عملية ال ـســام».
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب أردوغـ ــان
َّ
رد على هــذه الـتـهــديــدات بالقول،
خ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـم ــة ل ـ ــه أث ـ ـن ـ ــاء افـ ـتـ ـت ــاح
م ـشــاريــع خــدمــاتـيــة ف ــي محافظة
ّ
ريــزة التركية« ،إن الدولة التركية
ال تـ ــرضـ ــخ ل ـل ـم ـخ ــرب ــن ول ـل ــذي ــن
يقومون بالنهب والسلب» ،متهمًا
حزب العمال «والحزب السياسي
ّ
الــذي يعمل فــي ظلها (فــي إشــارة
إلــى حــزب الشعب الديموقراطي)
ب ــال ــوق ــوف خ ـلــف أح ـ ــداث الـ ًشـغــب
األخـ ـي ــرة ف ــي تــرك ـيــا ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
خة يداه
نظام األســد الظالم
امللط ّ
ّ
بالدماء في سوريا» .وأكد أنه «لن
نسمح أبدًا بأي شيء غير قانوني
وغـيــر شــرعــي على هــذه األرض»،
مـتــوعـدًا «ال ــذي يـلـجــأون إلــى عدم
ً
الـشــرعـيــة بــدفــع الـثـمــن عــاجــا أو
ً
آجال» .وكانت وسائل إعالم كردية
ق ــد أك ـ ــدت «عـ ـ ــودة عـ ــدد ك ـب ـيــر من
املقاتلني األكراد إلى تركيا».
وفــي الحسكة ،نفذت «الــوحــدات»
هجومًا على مــواقــع «داع ــش» في
قريتي الدهماء والراوية في ريف
راس الـعــن ال ـغــربــي ،مــا أدى إلــى
مقتل وإصــابــة ع ــدد مــن مسلحي
«داع ــش» ،من بينهم القيادي أبو
ج ـمــال الـجـهـمــانــي .فـيـمــا أفــرجــت
«قـ ـ ــوات األسـ ــايـ ــش» ع ــن أك ـث ــر من
ألف شاب بعد اعتقالهم لساعات
ب ـ ـهـ ــدف س ــوقـ ـه ــم إل ـ ـ ــى ال ـت ـج ـن ـيــد
اإلج ـ ـبـ ــاري ب ـعــدمــا اخ ـ ــذت تـعـهـدًا
م ـن ـه ــم وم ـ ــن ذوي ـ ـهـ ــم ب ــاالل ـت ـح ــاق
بمعسكرات خاصة للتدريب على
حمل السالح ملدة ستة أشهر وقت
ال ـح ــاج ــة .وقـ ــال «رئ ـي ــس املـجـلــس
التنفيذي ملقاطعة الجزيرة» ،أكرم
ّ
حسو ،إن «مــا حصل هــو تطبيق
لقانون واج ــب الــدفــاع الــذاتــي من
أجـ ـ ــل ح ـم ــاي ــة أراضـ ـ ـ ــي امل ـقــاط ـعــة
ودع ــم وم ـســانــدة وحـ ــدات حماية
الشعب ،وهــو ليس ضــد أي جهة
س ـيــاس ـيــة أو م ـج ـت ـم ـع ـيــة» .ورأى
ح ـس ــو أن «الـ ـلـ ـغ ــط ال ـ ـ ــذي حـصــل
بــآل ـيــة الـتـطـبـيــق س ـب ـبــه الـضـعــف
اإلداري لــدى البعض من عناصر
األسـ ــايـ ــش» .ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال مـصــدر
ّ
ح ـ ـكـ ــومـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوري «إن ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـســوريــة م ــوج ــودة ف ــي الحسكة
وق ــوي ــة ولـ ــن ت ـس ـمــح ألحـ ــد بــأخــذ
دورهـ ـ ـ ــا ،وأن ال ـخ ــدم ــة اإلل ــزام ـي ــة
واجبة على أهالي الحسكة ضمن
صفوف الجيش السوري مثل كل
املواطنني السوريني».

ف ــي كـفــرزيـتــا والـلـطــامـنــة وت ــل الـفــاس
وسـكـيــك وق ـصــر اب ــن وردان فــي ريفي
حـمــاه الـشــرقــي وال ـغــربــي ،مــا أدى إلــى
سقوط ضحايا وإصابة آخرين.
وف ــي ح ـلــب ،سـيـطــر الـجـيــش ال ـســوري
عـلــى املــوقــف فــي ح ـ ّـي الــراشــديــن ،بعد
صده هجمات املسلحني التي بدأت أول
ّ
مــن أم ــس .أم ــا فــي حـمــص ،فـقــد أحبط
تسلل للمسلحني إلى
الجيش محاولة ّ
قرى املسعودية وجب الجراح في ريف
حمص الشرقي.

«نالين
عفرين»
إيلي حنا
ظهيرة  19نيسان  ،2008تجمهر
اآلالف ع ـل ــى م ــدخ ــل «ك ــوب ــان ــي»
الجنوبي ،بانتظار وصول جثمان
ش ـي ــري ــن ح ـس ــن الـ ـت ــي ق ـت ـلــت فــي
مــواجـهــات مــع الجيش التركي في
منطقة ديــرسـيــم (تــونـجـيـلــي بعد
ت ـتــريــك االس ـ ـ ــم) .ل ــم ي ـكــن املـشـهــد
غريبًا عــن املــدن الكردية السورية
الـتــي فـقــدت ،بالطريقة ذات ـهــا ،ابنة
م ــديـ ـن ــة عـ ـف ــري ــن ،خ ـ ــال ـ ــدة ح ـســن
(روكن) في معارك شرناخ التركية
عام .1989
م ــده ـش ــة ه ــي الـ ـي ــوم هـ ــذه ال ـف ــورة
االع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ـق ـ ــات ـ ــات
ال ـك ــردي ــات ف ــي ص ـفــوف «وحـ ــدات
حماية الشعب» .حامالت السالح
والـ ـج ــدائ ــل ع ــام ــل جـ ــذب لـلـمـيــديــا
واملـشــاهــديــن فــي عـصــر الظالمية
ّ
و«التفوق» الوهابي .لم يعتد
الدينية
ً
العرب ،مثال ،تماس املرأة مع فكرة
السالح واالختالط إلى هذا ّ
الحد.
لكن قد يكون من املهني للمقاتالت
ال ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــن كـ ــ«مـ ـنـ ـت ــج» جــديــد
وم ـث ـي ــر ،أو ف ــي أحـ ـس ــن األحـ ـ ــوال
كـفـعــل اض ـط ــراري ملـجـتـمــع خسر
معظم رجاله لتحمل املــرأة السالح
دفاعًا عن بلدتها.
ظ ـ ــاه ـ ــرة امل ـ ـقـ ــاتـ ــات ه ـ ــذه لـي ـســت
اسـتـثـنــائـيــة أو ول ـي ــدة الـلـحـظــة ،بل
تتعلق بثقافة ممتدة منذ عشرات
السنني.
ّ
ل ـ ـعـ ــل الـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ وامل ـ ـ ـ ــدرك
ّ
لقضيتهن يأخذنا إلى ما هو أبعد
ّ
م ــن ص ــورة امـ ــرأة بـلـبــاس مــرقــط.
ً
قد يجيد الغوص قليال في تاريخ
حــزب العمال الكردستاني لنفهم
ّ
خ ــط س ـيــر امل ـقــات ـلــة ال ـك ــردي ــة منذ
ثمانينيات القرن املاضي« .النصف
اآلخ ـ ـ ــر» م ــن امل ـج ـت ـمــع يـ ـع ـ ّـد رك ـنــا
أساسيًا في حزب عبدالله أوجالن،
وهو القائل عند ّ
توجهه إلى النساء
ف ــي امل ـع ـس ـك ــرات« :ح ــارب ــن ال ـعــدو
الـ ــذي ف ــي ذه ـن ـكــن وف ــي داخ ـل ـكــن،
ّ
حينها ستتمك ّن من محاربة العدو
الخارجيّ ...إن الذي يحارب يصبح
ً
ً
جميال ،ومــن يصبح جميال ُي َحب
ُوي ْح َترم».
ال ـي ــوم ف ــي «ك ــوب ــان ــي» ت ـقــود ام ــرأة
حملة الــدفــاع عــن املــديـنــة .لــم ّ
تعي
ف ــي مــركــزهــا كـسـبــا لـتـعــاطــف ما
أو ع ـل ــى ن ـح ــو ص ـ ــوري .مــوقـعـهــا
ه ــو بـبـســاطــة ت ــراك ــم تــاري ـخــي بــدأ
نظريًا وتنظيميًا في السبعينيات
ّ
ومر بتأسيس أكاديمية «معصوم
ق ــورق ـم ــاز» الـعـسـكــريــة ف ــي لـبـنــان
أوائـ ــل الـثـمــانـيـنـيــات .عـلــى جبهات
«كوباني» يحاول االعالم الوصول
إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا .امل ـ ـه ـ ـمـ ــة تـ ـ ـب ـ ــدو ص ـع ـب ــة.
امل ـح ـي ـطــون ب ـهــا يـحـيـلــون الـســائــل
ع ـلــى ال ـق ــائ ــدة ال ـفــان ـيــة أو ال ـقــائــد
الفالنيّ ،أما هي فتقوم بما أتقنته
رفيقاتها في أعالي جبال قنديل.
تـنـتـقــل م ــن غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات إلــى
الخطوط األمامية وت ـ ّ
ـوزع املهمات.
تعمل «لكي تصبح جميلة» بنظر
رفــاقـهــا وأهـلـهــا ،ولـكــي يصبح غد
هؤالء أجمل .اسمها نالني ِعفرين.

