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خلَّــف الزلــزال العنيــف الــذي رضب جنــوب تركيــا 

وشــال غــرب ســوريا دمــاراً هائــاً يف املنطقــة متركــزت 

أغلبهــا مــدن ومناطــق وقــرى يف شــال ســوريا وجنــوب 

تركيــا، ومــا تــزال نتائــج البحــث تؤكــد بــأن أغلــب 

ــريب  ــردي والع ــعب الك ــاء الش ــن أبن ــوا م ــا كان الضحاي

ــآيس  ــا يضاعــف مــن م ــرى؛ م ــات األخ ومــن املكون

واالســتقرار  الحريــة  إىل  التواقــة  الشــعوب  هــذه 

والســام. لقــد جــاءت كارثــة الزلــزال يف وقــت أصبحــت 

ــردي  ــعب الك ــا الش ــة ويف مقدمته ــه شــعوب املنطق في

ــا  ــرة يف مقدمته ــات املشــاريع املدم ــى رضب تحــت مرم

ــا  ــي إليه ــي تبغ ــدة والت ــة الجدي ــمى بالعثاني ــا تس م

تركيــا األردوغانيــة وتــرى اللحظــة كارثــة الزلــزال فرصــة 

ــة بتهجــر  ــدة املتمثل ــة الجدي ــاتها القدمي ــز سياس لتعزي

الدميغــرايف  التغيــر  مســعى  يف  واالســتمرار  الكــرد 

واحــداث هندســة جديــدة للمنطقــة وواقــع إداري 

جديــد متهيــداً لســلخها عــى شــاكلة مــا املناطــق التــي 

قامــت أنظمــة تركيــا املتعاقبــة بالقيــام بهــا مــراراً 

املتطرفــة  الفصائــل  بــأن  اللحظــة  ونجــد  وتكــراراً، 

واملرتزقــة املتبعــة للنظــام الــريك تنحــو السياســة نفســها 

املتمثلــة بسياســة القتــل واللصوصيــة والعبــث مبقــدرات 

املدنيــن، ومل يكتــِف هــؤالء مبنــع املســاعدات واإلغاثــة 

ــة  ــب والرسق ــى النه ــوا ع ــل عمل ــط؛ ب ــا فق إىل الضحاي

ــازل املدمــرة، وغابــت عنهــم كل وازع إنســاين  مــن املن

حينــا بــدأوا بتشــليح املــوىت واملصابــن مــن ممتلكاتهــم 

ــراء. ــث يف الع ــوا الجث ــي، وترك ــود وح ــن نق م

إن هــذه السياســة التــي تتبعهــا تركيــا باتــت ملحوظــة 

منــذ تأســيس الدولــة القوميــة يف ســوريا وتركيــا إْذ 

لجــأت األنظمــة املختلفــة إىل شــتى األســاليب واألالعيب 

بهــدف  موطنــه  مــن  الكــردي  الشــعب  إلجتثــاث 

ــى  ــراً أو حت ــراً أو صه ــا تهج ــك، إم ــب أو التري التعري

قتــاً أو مــن خــال تضييــق فــرص العيــش أمامــه، فنهبوا 

خراتــه وتركــوه جائعــاً عــى أرضــه واضطهــدوه إلرغامــه 

عــى الهجــرة بحثــاً عــن لقمــة العيــش خــارج مناطقــه. 

والحقــوا كل مــن طالــب بالحقــوق املرشوعــة وكان 

مصــره القتــل أو الســجن أو اإلغــراب، وهــي السياســة 

ــة. ــوى الدميقراطي ــد كل الق ــة ض املتبع

املركــزي يف كارثــة  أنظمــة االســتبداد  لقــد وجــدت 

مــن  الكــردي  الشــعب  الجتثــاث  الفرصــة  الزلــزال 

أبنائــه  بــن  والتضامــن  التعــاون  ومنعــوا  موطنــه، 

ــاذ  ــرق اإلنق ــم ف ــوا عنه ــل ومنع ــم، ب ــداووا جروحه لي

واإلغاثــة الدوليــة، وسياســاتهم بهــذا الصــدد تخلــو مــن 

ــكال  ــون كل أش ــون ميارس ــانية وال يزال ــم اإلنس كل القي

القمــع واالضطهــاد لتهجــره وبالتــايل محاولــة أال يكــون 

لــه أي دور يف كل منطقــة يعيشــها إْن يف تركيــا أو يف 

ــوريا. س

يف الوقــت الــذي نتقــدم بتعازينــا الصادقــة ألهلنــا 

الذيــن فقــدوا أعزاءهــم يف كارثــة الزلــزال، وســؤالنا 

الرحمــة واملغفــرة للضحايــا، والشــفاء العاجــل للجرحــى 

ــت  ــي كان ــعوبنا الت ــم ولش ــلوان ألهاليه ــر والس والص

ــا يف املجلــس العــام  ــزال؛ فإنن الضحيــة األكــر لهــذا الزل

هــذه  نرفــض   PYD الدميوقراطــي  االتحــاد  لحــزب 

املارســات الاأخاقيــة والاإنســانية مــن جانــب أعــداء 

الشــعوب، ونؤكــد بــأن عــى شــعبنا أخــذ الحيطــة مــن 

هــذه املارســات وأن يتخــذ تدابــره حيــال السياســات 

الخبيثــة التــي متــارس بحقــه. ونؤكــد بــأن الســبيل 

الوحيــد للتخلــص مــن الظلــم والتصــدي ألالعيــب 

أعــداء الشــعوب يكمــن مــن خــال الوعــي والتنظيــم 

والتمســك بــكل ذرة مــن تــراب الوطــن والدفــاع عــن 

مكتســبات شــعبنا وحقوقــه العادلــة وعــن منجــز 

الثــورة املتمثلــة مبــرشوع اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق 

ســوريا الســبيل والنمــوذج األكــر متاســكاً لحــل األزمــة 

ــة. ــا املنطق ــات وقضاي ــول أزم ــورية وحل الس
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 مخرجات امللتقى السوري حول املؤامرة الدولية عى 

القائد عبدالله أوجان

بتاريــخ 14 شــباط 2023 يف مدينــة الحســكة وإثــر 

 PYD الدعــوة التــي وجههــا حــزب االتحــاد الدميقراطــي

ــة عــى  لعقــد )امللتقــى الســوري حــول املؤامــرة الدولي

ــدي  ــبل التص ــع. س ــباب والدواف ــان(: األس ــد أوج القائ

اللقــاء  للقائــد. حــر  الجســدية  الحريــة  وتحقيــق 

أكــر مــن 150 مــن القــوى واألحــزاب والشــخصيات 

السياســية الوطنيــة والحــركات النســوية وأيضــاً مــن 

الفعاليــات املجتمعيــة مــن كافــة املناطــق الســورية 

ــة  ــات الصعب ــذه األوق ــور يف ه ــتطاعت الحض ــي اس الت

التــي متــر عــى ســوريا وعمــوم منطقــة الــرق األوســط.

افتتــح امللتقــى بدقيقــة صمــت عــى أرواح شــهداء 

الزلــزال  لضحايــا  الصادقــة  تعازيــه  وقــدم  الحريــة، 

الــذي رضب املنطقــة. ثــم تنــاول مــن خــال محوريــن: 

األســباب والدوافــع ملؤامــرة 15 شــباط، إضافــة إىل محــور 

ــاول ســبل التصــدي لهــذه املؤامــرة التــي اســتهدفت  تن

ــكل  ــر بش ــد األخ ــع العق ــا وقائ ــا بيّنته ــا ك يف حقيقته

خــاص يف أنهــا اســتهداف إلرادة شــعوب املنطقــة برمتهــا 

الجــذري  الدميقراطــي  والتحــول  التغيــر  يف  وحقهــا 

ــامل. الش

كــا بــن امللتقــى بــأن دخــول املؤامــرة عامهــا الخامــس 

والعريــن قــد تزامنــت مبــا تشــهده املنطقــة مــن 

هجــات اإلبــادة الجاعيــة الفاشــية املســتمرة منــذ 24 

عامــاً عــى مســتوى املؤامــرة ويف الوقــت نفســه املقاومة 

التــي ال مثيــل لهــا يف التاريــخ. وأن هــذه الهجــات تعــد 

باألكــر وحشــية، وبــأن املؤامــرة الدوليــة تــم التخطيــط 

ــالية؛  ــة الرأس ــوى الحداث ــل ق ــن قب ــا م ــا وتنفيذه له

مــن أجــل القضــاء عــى القائــد أوجــان وحركــة حريــة 

كردســتان وإبــادة الشــعب الكــردي، ولقــد ارتكبــت 

ــت  ــانية، وكان ــد اإلنس ــرى ض ــة ك ــوى جرمي ــذه الق ه

ــاح  ــي أرادت النج ــة الت ــة الثالث ــرب العاملي ــة الح نتيج

فيهــا مــن خــال تحويــل العــامل إىل بحــرة دمــاء وإبقائــه 

يف ميــزان الوحشــية النوويــة، كــا هــو الحــال يف كافــة 

ــال  ــن خ ــامل ، وم ــة والع ــراب يف املنطق ــق االضط مناط

ــوالً  ــة وص ــا املنطق ــر به ــي مت ــة الت ــات البنيوي كل األزم

ــا. إىل أوكراني

كــا أكــد املجتمعــون مــن خــال مداخاتهــم بــأن 

امللتقــى يهــدف كــا عــرات الفعاليــات واألنشــطة 

املــرأة  بقيــادة  وأصدقاؤنــا  شــعبنا  ينظمهــا  التــي 

والشــبيبة ضــد املؤامــرة الدوليــة إْن يف ســوريا أو أجــزاء 

ــر  ــامل إىل تدم ــاء الع ــع أنح ــة أو جمي ــتان األربع كردس

ــس  ــام الخام ــرايل يف الع ــة يف إم ــب والعزل ــام التعذي نظ

والعريــن وضــان الحريــة الجســدية للقائــد أوجــان. 

ألن هــذه الخطــوة وهــذا الحــدث مهــم مــن أجــل 

الــرق األوســط وجميــع اإلنســانية.

كــا أكــد امللتقــى عــى خصوصيــة املرحلــة وبيــان 

أزمتهــا البنيويــة ومــا أحدثتهــا حقيقــة الدولــة القوميــة 

البريــة وعــى  نتائــج كارثيــة عــى  املركزيــة مــن 

الطبيعــة والبيئــة يف مثــال االعتــال املناخــي وتداعياتــه 

ــة وحــزب  ــة والتنمي ــة، وأن فاشــية حــزب العدال الكارثي

ــام 25  ــة الع ــع بداي ــة )AKP-MHP( م ــة القومي الحرك

للمؤامــرة الدوليــة بــدأت تزيــد اعتدائهــا عــى شــعوب 
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    فكر وآراء

أوجالن. السجن. فكرة الحرية. مشروع الحل الديمقراطي

سيهانوك ديبو 

ــرة  ــة األركان. مؤام ــة متكامل ــة. جرمي ــرة كامل ــي مؤام ه

ــد. جرميــة اشــرك يف تنفيذهــا  ــة وقائ عــى شــعب وقضي

عديــد الــدول يف عــرات الجهــات حتــى أدت إىل اعتقــال 

أوجــان يف 15 شــباط 1999. وأنــت تقلّــب صفحــات 

ــا تجــد مؤامــرة تشــبه هــذه املؤامــرة يف أن  ــخ قلّ التاري

اتحــدت فيهــا القــوى املتناقضــة واتفقــت فيــا بينها أشــد 

ــن مــن الزمــن، وعــى ضــوء  املختلفــن. وكخاصــة عقدي

ــه  ــن غايت ــل كّل م ــامل؛ يص ــة والع ــدث يف املنطق ــا يح م

ــفته.  ــان وفلس ــو أوج ــاراً ه ــر انتص ــول إىل أن األك الوص

وأن أكــر الخارسيــن هــم الذيــن راهنــوا يف اعتقالــه بــأْن 

ــي كل يشء. ينته

ــاء  ــأن أبن ــرة- ب ــّن إىل درجــة كب ــول –محق ــس رساً الق لي

الــرق األوســط أصابهــم امللــل مــن األيديولوجيــات 

ــد؛ بخاصــة بعــد الســنوات الثــان األخــرة التــي  والعقائ

مــرت عــى املنطقــة والســنوات الثــان التــي تــأيت. 

وألن العقــل يــؤدي إىل الهــاك؛ والخــاص يتــم عــن 

طريــق اإلرادة وحدهــا وفــق غرامــي، ســجن آخــر 

مــن ســجناء الفاشــية واالســتبداد؛ فــإن متييــزاً فكريــاً 

وتنظيــاً مجتمعيــاً يبــدوان األكــر وضوحــاً وصيــغ الفكــر 

واألســلوب واالســراتيجية يف فلســفة أوجــان. أوجــان أول 

ماركــي مل ينقلــب عــى املاركســية؛ إمنــا طورّهــا، خــاف 

ــد  ــر املتحقــق عــى ي ــر الظاهــري والتناقــض الكب التطوي

وعقــل فادميــر لينــن. ذلــك ينطبــق أيضــاً عــى خصمــه 

مــاو تــي تونــغ. ذلــك ُماَحــظ بشــكل فاضــح عنــد غالب 

املاركســين يف ســوريا وأحــزاب يســار عمــوم املنطقــة يف 

زمــن ردة اليســار؛ املنقلبــن بلحظــة إىل الجانــب النقيــض. 

عــى ضــوء مئــة صفحــة مــن مجلــده الخامــس )القضيــة 

الكرديــة يف حــل األمــة الدميقراطيــة( ينتقــد أوجــان فكرة 

ــا  ــل قضاي ــا لح ــة  يف طرحه ــية اللينيني ــزام باملاركس االلت

ــح  ــوِّر. انفت ــا باملط ــب إمن ــن دون أن ينقل ــعوب؛ لك الش

ــاء/  ــق االنت ــرة تحقي ــدون يف فك ــن خل ــى اب ــان ع أوج

العصبيــة فرأهــا مطــوِّراً أيضــاً يف أن االنتــاء يتحقــق مــن 

ــر.  ــدة املص ــرك ووح ــش املش ــة العي ــق ذهني ــال خل خ

ــد هيغــل والحكمــة يف رســائل إخــوان  وعــى الوعــي عن

الصفــا، دارســاً ماهيــة املعتزلــة، وبعيــون نقديــة مشــكِّكة 

ورفضــه  املفرطــة  أفاطــون  وملثاليــة  أرســطو  ملنطــق 

لتومــاس هوبــز وانفتاحــه عــى روســو. رأى يف النبــي 

زرادشــت األيكولوجــي األول بالرغــم مــن اعجابــه بأفــكار 

مــوراي بوكجــن يف األيكولوجيــا الجذريــة أو املؤســس 

ــو يف مخاطــر املجتمــع الصناعــي عــى  ــق أدورن ــا. واف له

الثقافــة، رأى بعــن نقديــة لــر )االضطــراب الكبــر( 

ــتاين.  ــل والرش ــد عانوي ــة عن ــة العاملي ــل األنظم وتحلي

ــزه مــن اإلســام ودعــا بشــكل أوضــح أن  ــه موقــف مييّ ل

يكــون باإلســام الدميقراطــي؛ فيشــخص ذلــك مــن خــال: 

)إن إنتــاج األفــكار عــى منــوال مــواالة الديــن أو الخــروِج 

ــى.  ــاً ذا معن ــاً أو أيديولوجي ــر نشــاطاً اجتاعي ــه يعت علي

ــذا…(. ــف هك ــون التصني ــب أال يك يج

ــوم  ــر الي ــة تعت ــة الدميقراطي ــان يف األم ــفة أوج إن فلس

نفســه  الوقــت  ويف  األوســط  الــرق  ألزمــات  الحــل 

ــة- يف  ــه مــن الحــد/ الوقــوف -دون تبعي ــة كبــرة ل حاي

وجــه مخاطــر أنظمــة الهيمنــة العامليــة الرائيــة يف أن 

يكــون الــرق األوســط عــى طــول الطريــق وعرضــه 

مكبــاً لألزمــات واســتخراج الطاقــة الازمــة لهــا فقــط. يف 

األوجانيــزم الدعــوة بــأن ينهــض الــرق األوســط أخاقيــاً 

بــدوره  ليقــوم  جنســوياً  متحــرراً  أيكولوجيــاً  سياســياً 

ــة. مــا  ــم الحضــارة العاملي ــع قي ــل يف صن التاريخــي املُكاِم

ــط  ــرق األوس ــة ال ــتخراج حقيق ــان اس ــه أوج ــوم ب يق

الدميقراطــي.

مــا الــذي عنــد أوجــان وعنــد األوجانيــن حتــى تخافــه 

وتخافهــم األنظمــة االســتبدادية وقــوى الظــام؟

ملخص تنفيذي
إذا كان هنالــك مــن نتائــج تــويف التعريــف بحقيقــة 

الشــعوب الحيّــة؛ فإنهــا وباملقايســة التاريخيــة- املعــارصة- 

الحديثــة؛ لحركيــة الشــعوب نفســها؛ ســتكون: الشــعوب 

املنتظمــة. وأمــا بااللتــزام الــذي يخلــق عــن طريقــه 

الشــعب املنتظــم فإنــه ينقســم بــدوره إىل منحيــن؛ 

أوالهــا: الشــعوب املُملْزَمــة مبــا يوحــي لهــا خارجيــاً؛ يقــوم 

ــن  ــه متجــرداً م ــك وجعل ــد لذل الخارجــي نفســه بالتمهي

حريــة االختيــار أو يصــل إىل درجــة ال ميلــك فيهــا رفاهيــة 

ــة  ــا القصيّ ــة بحقائقه ــا: الشــعوب امللتزم ــرار، وثانيه الق

ــة تريدهــا  ــات خارجي ــة بفعــل تنمطي الظاهــرة أو املُغيّب

بحقهــا  التاريخيــة؛ وتحقــق  عــن جذورهــا  تَُضــلَّ  أن 

مســائل التبعيــة ومــن ثــم الهيمنــة املســتدامة عليهــا. يف 

ــتنبت  ــوة يك تس ــد بق ــا تجه ــعوب فإنه ــذه الش ــع ه وض

ــط؛  ــرق األوس ــش يف ال ــا نعي ــا. وألنن ــتنبط ماهيته وتس

فــإن نتيجــة النتائــج لشــعوب ومجتمــع الــرق األوســط 

تؤكــد بأنــه أكــر منطقــة يجــب أن ال تحيــا بــدون التــزام 

ــة الخــواء الفكــري هــي الفاشــية  مــع حقيقتهــا، وأن حال

املدمــرة لحقيقــة الــرق األوســط طيلــة القــرون الســوداء 

التــي مــرت بهــا هــذه الشــعوب عــى مختلــف ثقافاتهــم 

القوميــة الكرديــة والعربيــة والفارســية والركيــة والريــان 

جانــب  إىل  وغرهــا؛  واألرمنيــة  والركانيــة  اآلشــورية 

ثقافاتهــم ومعتقداتهــم الدينيــة: اليهوديــة واملســيحية 

ــاً. ــا؛ أيض ــة وغره ــة والدرزي ــامية واآليزيدي واإلس

 يقــول أوجــان: )فعــى كل نظــام تتــاح لــه فرصــة الحــل 

يف الــرق األوســط أن يقــوم قبــل كل يشء باملحاســبة 

األيديولوجيــة الناجحــة للقومويــة والجنســوية والدينويــة 

ــة؛  ــة العملي ــال السياس ــا يف مج ــة. أم ــة الوضعي والعلموي

فعليــه تخصيــص حيّــز لنشــاط املجتمــع الدميقراطــي غــر 

املتمحــور حــول الدولــة مبــا يتــاىش وغنــاه الوفــر(. وهنــا 

يجــب عــى الــدوام توخــي الدقــة مــا بــن النزعــة الجوفاء 

ــِرُغ املجتمعــات  للمجتمــع املــدين؛ أي الدعــوات التــي تُْف

مــن مدنيتهــا باِســم املجتمــع املــدين والدعــوة إليــه، فيــا 

يجــب عــى النظــام الــذي تُتــاح لــه فرصــة الحــل أن يكون 

ــة؛  ــة املحلي ــة الدميقراطي ــة الثقاف ــرورة حقيق ــدرِكاً ل ُم

بــل يجــب العمــل باضطــراد عــى تطويــر هــذه الثقافــة/ 

ات. أمــا أوىل الوظائــف النوعيــة التــي يجــب تأديتهــا 

غــر منقوصــة فتــكاد تكــون الخــاص مــن ذهنيــة الفــرد 

ــه  ــي تجذب ــة الت ــلطة والدول ــة الس ــول ثقاف ــور ح املتمح

إليهــا وكأنــه يف حــاٍل نــوٍم ُممغنــط. مثــل هــذه الذهنيــة 

هــي طارئــة مل تُخلــق مــن أرض الــرق بــل فرضــت عليــه 

وباتــت تقليــداً مســتمراً منــذ آالف الســنن، ويعتــر مثــل 

هــذا التقليــد؛ اليــوم؛ أكــر العوائــق املعرضــة/ املعيقــة/ 

ــة. ــة يف درب الثقافــة الدميقراطي املعرقل

ســندرك حجــم اإلهانــة الكبــرة التــي نتعــرض لهــا؛ بشــكل 

يومــي؛ حينــا نــدرك يف البــدء مــن أن النشــاط الــذي ينتج 

ــة  ــرد املتمحــور حــول الســلطة هــو مبثاب ــد الف مــن تقلي

ــري  ــل قي ــايل فص ــي وبالت ــه املجتمع ــن أصل ــر م التنك

النشــاطات  مجمــوع  وأن  األوســط،  الــرق  إلنســان 

التــي تصدرهــا عــوادم الذهنيــة الســلطوية تشــكل بحــد 

ذاتهــا؛ ثقافــة ثقافويــة؛ نصبــح مــن خالهــا فاقديــن لــكل 

حركــة، فنتحــول مبجملنــا إىل مجتمــع خــواء ال قيمــة لــه؛ 

والغــر يتعامــل معــه عــى أســاس أنــه كومــة مــن اللحــم 

والغــاز يســكنها أنــاس بــا أفئــدة وال عقــول؛ إمنــا فقــط 

أفــواه. رغــم هــذه الفظاعــة فإنــه مــن الشــجاعة معرفــة 

ــة  ــا التاريخي ــور إىل حقائقن ــة؛ رشط العب ــا الحالي حقيقتن

ــتقبلية. فاملس

األوجانيــة مــن ســوريا؛ واألزمــة الســورية مــن حــلِّ 

الفكــر األوجــاين

وإذا كان الســورين مدركــن مبجملهــم أن ســوريا يف هــذه 

اللحظــات تنعطــف بشــدة كبــرة يســاراً وميينــاً ال ميكــن 

ألحــد التكهــن مبصرهــا وأيــن ســينتهي بهــا هــذه األزمــة، 

ولكنهــم مــا زالــوا -مــن املفــرض- أنهم يســألون أنفســهم؛ 

أيــة أســباب حملتنــا إىل مثــل هــذه النتيجــة؟ ومــن 

املؤكــد أن األصــوات السياســية- مــن املفــرض أن تكــون 

ــأن يتــم وقــف هــذا التدمــر؛  سياســية- تعلــو وتــرخ ب

هــم؛ أنفســهم مــن األساســين الذيــن أدوا إىل هــذه 

ــل  ــتبدادي آي ــام االس ــأن النظ ــم ب ــد تأكيده ــة بع النتيج

ــذي وســم  ــام. والنظــام ال للســقوط، وســقوطه مجــرد أي

ــة  ــوع لثل ــه متب ــعب بأن ــب الش ــوري ومطال ــراك الث الح

إرهابيــن، قابلتــه مصفوفــات معارضــة وأغلبهــا أوجدتهــا 

الصدفــة؛ أي أنهــم معــاريض الصدفــة، وفعــل حركيّــة 

التاريــخ ال يحتمــل الصــدف. وبــات كا الطرفــن إىل حــد 

ــدول  ــدة ال ــاً ألجن ــاورايئ وممث ــاً لل ــول مرتهن ــر مقب غ

ــا  ــو قلن ــة ل ــدا، وال غراب ــى ح ــا ع ــم كاً منه ــي تدع الت

بــأن حجــم العاطفــة املارســة والرغبــة التــي ســادت؛ زاد 

مــن حجــم االرتهــان عــى الجهــات الخارجيــة؛ وباألخــص؛ 

منهــا صاحبــة الخطــوط الحمــراء، فمــن دولتــن وحيدتــن 

ــا  ــراء وصّدقه ــاً حم ــرة خطوط ــة م ــن مائ ــر م ــدر أك ص

البعــض آلالف املــرات، وال غرابــة لــو قلنــا أن حجــم هــذه 

ــاً  ــن( كان صانع ــن الطرف ــادات )م ــذه القي ــة وه العاطف

ــرة: موجــودة؛ مســتأجرة؛ مســتباحة،  ــاً لداعــش كزم مه

طيلــة  التحالفــات  ملشــهد  املســتمر  التغيــر  ظــّل  يف 

الســنن الســبعة املنرمــة، وكانــت األحــاف مبــا تحمــل 

مــن أكاف يف إعــادة انتــاج مســتمرة، فتبدلـّـت املســميات 

التحالــف  كثــرة مــن أصدقــاء الشــعب الســوري إىل 

العســكري اإلســامي إىل الضامنــن إىل الرعــاة وغرهــا. 

ــات؛ مل  ــن ويف النهاي ــدء ويف امل ــوريُّ يف الب وألن املشــهد ث

ــن  ــل هات ــط أو لنق ــن فق ــن القطب ــود هذي ــل وج يحتم

التكويرتــن فقــط؛ فــكان؛ ال بــد مــن نهــج وطريــق ثالــث: 

ــبه  ــي تش ــة الت ــع املعارض ــس م ــام ولي ــع النظ ــس م لي

النظــام يف كل يشء وتختلــف معــه مــن يكــون يف الســلطة 

فقــط، والطريــق الثالــث الــذي ظهــر يف روج آفــا/ شــال 

ورشق ســوريا؛ مكــروه؛ محقــود عليــه؛ تتجنبــه التكويرتن، 

ــخ وشــعوبها  ــى عكــس التاري ــه. ع وببســاطة تخــاف من

الظــآى فإنهــا تــدرك وحدهــا معنــى الحريــة، والُكــرد أكر 

الشــعوب يف العــامل عطشــت ملــذاق الحرية ألنهــا مل تعرف 

مذاقــه، ودأبــت يف كل مراحــل تاريخــه مــع الــركاء- مــن 

املفــرض أنهــم كانــوا رشكاء- لصناعــة حريــة املجتمــع 

املتعــدد. وبالرغــم مــن أكــر مــن مليــون كــردي قتلــوا يف 

القــرن العريــن وحــده؛ لكنهــم بقــوا خــارج الدوائــر، ويف 

الوقــت نفســه بقيــت الشــعوب األخــرى تعيش يف ســجون 

كبــرة مدراءهــا قيــادات ســلطوية ارتهنــت أيضــاً للخارجي 

املــاورايئ، وفعــل الحريــة مل يتعــرف عليهــا الســورين أيضاً، 

وقــد حــدث جنيــف واحــد وانعقــد جنيــف اثنــان وتعــّر 

جنيــف ثاثــة، ويف كل فشــل ارتفــع فيــه منســوب تبعــر 

ــرت ســوريا. الســورين يف كل حــدب وصــوب وتدم

مــن املفيــد أن نتنــاول قضيــة الفكــر األوجــاين يف الحــل 

ــع  ــح م ــرة ال تصل ــة؛ األخ ــن الواقعي ــر م ــوري بالكث الس

أصحــاب الرغبــات؛ مــع أصحــاب املواقــف املّســبقة؛ مــع 

الــرؤى االســتعائية القومويــة، مــع الكيديــن ومــع أحفــاد 

آنكيــدو. وحــن الخــاص مــن هــذه الُعَقــِد؛ باإلمــكان أن 

ــج  ــام نه ــا أم ــة –بشــكل مخصــوص- بأنن ــل اللحظ نتعام

األوجانيــة/ األوجانيــزم. ومــن الخطــأ االحاطــة بهــذا 

الفكــر عــى أنــه مقتــر عــى الكــرد وحدهــم. ألنــه أي 

ــة املســتعصية  ــاول الحال ــق يتن هــذا الفكــر أول مــا ينطل

عــى  االســتياء  نكوصــه؛  أزمتــه؛  األوســط؛  للــرق 

ــة/  ــل قضي ــاح ح ــرح مفت ــه. ويط ــه، ورسق حضارت ثقافت

مشــاكل الــرق األوســط ليــس يف الحالــة الجديــدة أي يف 

ــة إْن تكــن  ــد- هــذه الحال وضــع الــرق األوســط الجدي

فســتكون بعــد مــرور أقــل مــن خمــس عقــود مزدحمــة 

باملشــاكل واالســتعصاءات، وتكــرار املشــكلة مــرة أخــرى 

لكــن بأســلوب آخــر. ومــا يطرحــه أوجــان هــو الــرق 

ــة. ــة الكردي ــاح حــل القضي األوســط الدميقراطــي ومفت

أن نــرى اليــوم يســارياً أو شــيوعياً يف صفــوف جبهــة 

عــاً فيهــا ويدفعهــا يك تكــون هــي املعارضــة.  النــرة ُملَمِّ

أن نــرى انتقــاالت ملحوظــة ورسيعــة يك يقفــز )مدافعــاً( 

عــن القوميــة العربيــة إىل أمكنــة خلــف الجاعــات 

الجهاديــة االســاموية. أن نــرى قفــزات بالجملــة وباملفــرق 

تفــي بالعــودة املحمومــة إىل حضــن النظــام بعــد ســنوات 

مــن العــداوة أو إظهــار املعارضــة لــه. وغرهــا مــن األمثلة 

ــو  ــر ه ــأن الفك ــه ب ــا يعني ــي م ــات. يعن ــد باملئ ــي تع الت

ــن  ــئ ميك ــر الخاط ــد الفك ــن بع ــر م ــا يظه ــئ. وم الخاط

ــر  ــل يف الفك ــة والتوغ ــة الخاطئ ــة املارس ــه بخان تصنيف

واالرصار عــى جعلــه مبقــاس حــل املشــاكل التــي نعانيهــا.

ــرج  ــو خ ــور هوغ ــاء لفكت ــة البؤس ــان يف رواي ــان فالج ج

مــن الســجن بعــد بقائــه تســع عــر عامــاً. التهمــة 

ــح  ــه؛ يصب ــد اطــاق رساح ــز. بع ــف خب ــة رغي هــي رسق

شــخصية مؤثــرة يف املجتمــع إىل درجــة كان ينظــر لــه بأنه 

املخلـّـص. يف منتصــف شــباط املنــرم أمــى أوجان تســع 

ــه  ــوم ألن ــدو حقيقــة الي عــر عامــاً يف ســجنه بتهمــة تب

اســرجع الخبــز الــذي رسقــه الديكتاتوريــن والســلطوين 

باتــت تشــكل عبــأ عــى شــعوب  التــي  والفاشــيّات 

ــن  ــعوب وح ــذه الش ــة. وه ــعوب املنطق ــة إىل ش املنطق

ــقط  ــوة أن تس ــاً وق ــدي عزم ــبة تب ــة املناس ــرى اللحظ ت

عروشــهم. وقــد ســقط بعــض منهــا. لكــن؛ الكثــر منهــم 

ــوا. مــا زال

تعريــف جديــد للــرشق األوســط: بأنــه الدميقراطــي. 

ونهضــة املجتمــع فيــه تتحقــق عــن طريــق مقاربتــه 

لأليكولوجيــا القصــوى 

 املراقــب ملــرح الــرق األوســط الســيايس يجــده عــى 

يطيــق  متناقضــة وعدائيــة؛ مشــهد ال  كثــرة  فصــول 

اآلخــر؛ بــل يلغيــه مــن ِبكــرة أبيــه. والفصــول التــي 

ــدوام  ــى ال ــت ع ــرق األوســط؛ كان ــات ال ــا مجتمع رأته

منطيــة؛ وعــى الــدوام فــإن دوافــع الســلطة التــي تبديهــا 

ــأن تســلك  ــة ثقافيــة معينــة تظهــر مــع دميومتهــا ب منطي

ــن  ــع ب ــن وجــود تنوي ــم م مســلك الفاشــية. وعــى الرغ

هــذه الفصــول وتناقــض ظاهــر مــا بينهــا وأنهــا إذا 

مــا اجتمعــت ســوية فــإن الثالــث يكــون الحــرب؛ إاّل 

أنهــا ودون أن تنتبــه؛ تســتخدم املصطلحــات نفســها؛ 

املســميّات نفســها؛ األســاليب نفســها؛ ….؛ بغيــة الوصــول 

إىل النتائــج نفســها: أن تبقــى لوحدهــا؛ وغرهــا املختلــف: 

ــرق  ــأن ال ــا ب ــة هن ــة الناجح ــبة األيديولوجي ال. فاملحاس

ــي  ــة واحــدة والســلطة الت ــن قومي ــف م األوســط ال يتأل

تنشــأ يف حــال ارصار إحــدى القوميــات أن تظهــر كذلــك 

ــاء  ــة فاشــية عــى حســاب إفن ــا؛ فتكــون قوموي يف ثنيّاته

غرهــا؛ واألمثلــة كثــرة هنــا كــا حــال التقســيم املفــروض 

ــذ  ــرة من ــام ألول م ــة ع ــل مئ ــط قب ــرق األوس ــى ال ع

خمســة آالف عــام. وعــى يــدي حرّاســه حــرّاس الخرائــط 

ــة. ــة القومي ــوء بالدولتي ــور موب ــكار وجمه ــن أف م

ــد؛  كــا أن الــرق األوســط ليــس مؤلفــاً مــن ديــن وحي

ــة ســلطة  ــة؛ وأي ــان الســاوية واألرضي ــط األدي ــه مهب وأن

ــاب  ــى حس ــا ع ــدو بأنه ــك؛ لتب ــق ذل ــر وف ــة تظه ديني

ــان واملعتقــدات األخــرى. وبنــوع غــر معقــد  إنهــاء األدي

مــن التفكــر هنــا؛ نجــد بــأن مقــريف مثــل هــذا التنميــط 

فإنهــم يعــادون املصــدر األوحــد لألديــان قبــل معاداتهــم 

ــا؛  ــا؛ آخره ــرة هن ــا كث ــة نجده ــاً األمثل ــن. وأيض للمتدين

مــا اقرفتــه الجاعــات التكفريــة الدينويــة ضــد معتنقــي 

ــدي يف شــنكال/ ســنجار. ــد األيزي املعتق

واملحاســبة األيديولوجيــة الناجحــة هنــا بــأن الــرق 

األوســط ال يتألــف مــن ديــن وحيــد بــل مجموعــة 

ــت  ــل كان ــا الفاع ــان آخرهــا كان اإلســام وأوله ــن األدي م

الزرداشــتية. وأن الصيغــة األنســب يك تتعايــش هــذه 

األديــان ال بــد مــن البحــث عــن صيغــة مثــى للمجتمــع 

ــة  ــة متثيلي ــة بصف ــا الدول ــدو فيه ــي تب ــي والت الدميقراط

ــوري  ــام الس غــر متبوعــة لديــن معــن؛ يف مثــال النظ

والــذي يقــر بــأن ديــن رئيــس الجمهوريــة )العربيــة( هــو 

)اإلســام(؛ فــإن مثــل هــذا القانــون أصبــح مبثابــة ســكن 

قســم مجتمــع ســوريا إىل العديــد مــن األقســام املنحجــزة: 

ال للمــرأة يك تكــون رئيســاً؛ ال لغــر العــريب أن يكــون 

رئيســاً؛ وال لغــر املســلم أن يكــون رئيســاً؟؟؟. ومــرة أخرى 

بعيــداً عــن النزعــة الجوفــاء للمجتمــع املــدين التــي بــات 

يظهــر غالــب منارصيــه تحــت عبــاءة املواطنــة؛ واألخــرة 

دعــوة مبطنــة إىل الفاشــية؛ ولكنهــا تبــدو مهــزوزة مــع كل 

ــة ُمشــيّدة. مــا تظهــره مــن أبني
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 نظام  الدولة الركية  والزلزال  يف حديث لـ مصطفى قره سو
ــة ملنظومــة املجتمــع الكردســتاين،  ــة التنفيذي أكــد عضــو الهيئ

الفاشــية هزمــت يف  مصطفــى قــره ســو، الدولــة الركيــة 

التعاطــي مــع كارثــة الزلــزال، الفتــاً إىل حكومــة حــزب العدالــة 

إخفــاء  الخاصــة  الحــرب  أســاليب  عــر  تحــاول  والتنميــة 

الحقائــق املتعلقــة بالزلــزال.

وجــاء ذلــك، خــال حديــث عضــو الهيئــة التنفيذيــة ملنظومــة 

املجتمــع الكردســتاين )KCK(، مصطفــى قــره ســو لوكالــة 

الــذي رضب منطقــة  الزلــزال  فــرات لألنبــاء )ANF( عــن 

ــة  ــة املارس ــد أن السياس ــباط، وأك ــش، 6 ش ــق يف مرع بازارج

يف تركيــا هــي التــي أفــرزت كارثــة الزلــزال، مشــراً إىل أن 

ــاًء عــى معــاداة الشــعوب، وأنهــا  ــة تأسســت بن ــة الركي الدول

ال تســتطيع الوقــوف إىل جانــب الشــعب يف أوقــات الكــوارث، 

ــة مــن التفاقــم بدعــم  ــع الكارث ــه مــن املمكــن من وأضــاف إن

ــدين. ــع امل ــات املجتم ــود منظ ــي وجه اجتاع

ــد  ــة، ق ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــره ســو أن حكوم وكشــف ق

اســتولت عــى الرائــب التــي تــم تحصيلهــا بعــد زلــزال عــام 

1999، لذلــك، ال ينبغــي تقديــم مســاعدات الزلــزال إىل الدولــة 

وإدارة الكــوارث والطــوارئ، حيــث دعــا الجميــع ملســاعدة 

ــزال مــن خــال منظــات املجتمــع املــدين. ــا الزل ضحاي

ــت يف  ــي حدث ــزرة الت ــد املج ــه بع ــة أن ــت إىل حقيق ــا لف ك

مرعــش تــم إجــاء املنطقــة مــن الســكان واآلن يتــم فعــل نفس 

ــن  ــكان ميك ــة إىل م ــل املنطق ــع إىل تحوي ــا الجمي ــيء ودع ال

للنــاس العيــش فيــه مــرة أخــرى، وقــال: »رحــم اللــه كل الذيــن 

فقــدوا أرواحهــم يف الزلــزال وأمتنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى، 

ــا  ــعوب تركي ــكل ش ــم ول ــم وأقاربه ــارة لعوائله ــا الح وتعازين

ــة ضــد  ــرة الدولي ــن املؤام ــام 25 م وســوريا، نحــن ندخــل الع

ــن الذيــن حاكــوا  ــن بشــدة املتآمري ــد أوجــان، إننــي أدي القائ

املؤامــرة الدوليــة ضــد القائــد أوجــان أقــول إنــه ال ميكنكــم أن 

تحجبــوا شمســنا، لــذا نجــدد عهدنــا بأننــا ســنناضل عــى خــط 

املقاومــن ونحقــق الحريــة للقائــد أوجــان والشــعب الكــردي.

الحكومات السلطوية هي نتيجة املؤامرة

قمنــا بتقيياتنــا مــن أجــل املؤامــرة، كــا قامــت حركتنــا 

ورفاقنــا بتقييــات موســعة، ميكــن أن يتأثــر شــعب تركيــا 

ــوم ويف  ــة الي ــرة الدولي ــكل يسء باملؤام ــط بش ــرق األوس وال

املســتقبل، إذا كانــت الحكومــات الســلطوية مازالــت تســيطر 

عــى الشــعوب، فــإن أحــد األســباب هــي املؤامــرة ضــد القائــد 

ــان. أوج

ــزاالً  ــح كان زل ــادة، صحي ــل اإلب ــزال مث ــا زل ــة واجهن يف الحقيق

شــديداً لكنــه شــكل كارثــة كبــرة، وفتــح الطريــق أمــام اإلبــادة، 

وهــي سياســات الدولــة.

سبب الكارثة هي السياسات املستمرة حتى اليوم

أود أن أشــكر املتطوعــن، منظــات املجتمــع املــدين، البلديــات، 

ــعبنا  ــاعدت ش ــي س ــادة الت ــز العب ــية ومراك ــزاب السياس األح

خــال مرحلــة الزلــزال، وأخرجتهــم مــن تحــت األنقــاض، 

ــكل  ــوا ب ــام وحاول ــات والخي ــة والبطاني ــم األلبس ــوا له وقدم

الطــرق مــن أجــل أن تلبــي احتياجــات املترريــن، كــا أشــكر 

ــوا تخفيــف  ــن حاول ــع أنحــاء العــامل، الذي الداعمــن مــن جمي

ــا  معانــاة شــعبنا، لــوال هــذه املحــاوالت والجهــود لكنــا واجهن

ــادة واســعة. إب

دون شــك هــذا الزلــزال، هــو زلــزال كبــر، لكــن الزلــزال ليــس 

شــيئاً ال يعرفــه املــرء، حــدث الــزالزل بأوقــات مختلفــة يف تركيا، 

ــوع  ــبب وراء وق ــن الس ــزالزل، لك ــذا ال ــن ه ــراء م ــذر الخ ح

الزلــزال بهــذا الشــكل الــكاريث، هــو السياســات املســتمرة حتــى 

اليــوم.

مل تكــن الدولــة مســتعدة للزلــزال، كــا أنهــا نظــرت إىل الزلــزال 

بعــن صغــرة يف البدايــة، وكانــت تعتقــد بــأن الزلــزال صغــر، 

وقالــت:« نحــن يف كل مــكان« قــال مســؤول يف إدارة الكــوارث 

ــات  ــا ومجموع ــة: »عالن ــكل وقاح ــوارئ ) AFAD ( وب والط

ــه  ــا قال ــس م ــر عك ــن كل يشء ظه ــكان« لك ــاذ يف كل م اإلنق

للشــعب، ألنهــم اعتــروه شــيئاً صغــراً، مل تتصــل بأحــد ماعــدا 

إدارة الكــوارث والطــوارئ، ومل تعلــن عــن النفــر العــام، لذلــك 

حدثــت كارثــة كبــرة، ويف مثــل هــذه الــزالزل، فــإن أهــم يشء 

ــدأ  ــام األوىل، إذا مل يب ــعب يف 2-3 أي ــام الش ــدم استس ــو ع ه

ــام األوىل، لحدثــت مجــزرة وحــدث ذلــك،  الشــعب  يف 2-3 أي

ــدن  ــدة م ــوارئ )AFAD( إىل ع ــوارث والط ــت إدارة الك ذهب

وحاولــت إخــراج بعــض النــاس مــن تحــت األنقــاض، وكان هــذا 

يف اليــوم الثالــث مــن الزلــزال.

الدولة الركية تأسست بناًء عى معاداة الشعوب

إذاً مــا هــو الوضــع؟ هنــاك آالف األنقــاض يف املــدن، لقــد مــروا 

عــى بعــض مــن األنقــاض، لنفــرض أنهــم ذهبــوا إىل 10 إىل 15، 

ألنــه ال يوجــد لديــه مثــل هــذا التنظيــم، وليــس لديــه الكثــر 

ــا أي اســتثار، عــى هــذا النحــو،  ــوة وال يوجــد لديه ــن الق م

ظلــت اآلالف مــن املبــاين املنهــارة دون مالكــن، مل يندفــع أحــد 

ــن  ــتطع، لك ــاض، ومل يس ــت األنق ــوا تح ــن كان ــاعدة الذي ملس

بالطبــع وصــل املتطوعــون إىل املنطقــة بــروح النفــر العــام يف 

ــوا إخــراج األشــخاص مــن تحــت األنقــاض  ــوم األول، وحاول الي

ــوا  ــم، حاول ــد إخراجه ــدوه، بع ــا وج ــم وم ــم وأظافره بأيديه

تلبيــة احتياجاتهــم.

ــة، وإدارة  ــه أردوغــان، مســؤولو الدول يف هــذا الصــدد، مــا قال

الكــوارث والطــوارئ، »أنهــم ذهبــوا، أنقــذوا، ســاعدوا، والدولــة 

كانــت موجــودة ويف كل مــكان«، هــذه دمياغوجيــة، أكاذيــب، 

وال يوجــد يشء مــن هــذا القبيــل.

إن وجــود الدولــة ال تعتــر وال ترتبــط بــأن يكــون شــخص مــا 

عــى قمــة عــدد قليــل مــن األنقــاض يف مدينــة، مل تتــم زيــارة 

ــا أحــد، ويف هــذا الصــدد فقــد  ــت القــرى ب القــرى قــط، ظل

الكثــر مــن األشــخاص حياتهــم؛ بســبب عــدم اســتعداد الدولــة، 

نحــن نعــرف هــذه الدولــة والشــعب بــات يعرفهــا أيضــاً، 

إنــه يرســل اآلالف مــن رجــال الرطــة عــى عــدد قليــل مــن 

ــذي  ــور ال ــل الث ــن مث ــون املتظاهري ــا يهاجم ــن، ك املتظاهري

رأى وشــاحاً أحمــر، عندمــا يــرى مقاتــي الكريــا عــى الجبــال، 

املســلحة  املســّرة  الطائــرات  املروحيــات،  عــرات  يُرســل 

ومئــات املركبــات وآالف الجنــود عــى الفــور يف هــذه الحــاالت، 

إنهــم يترفــون عــى الفــور، ولكــن يف حالــة حــدوث زلــزال، ال 

يُتخــذ أي إجــراء إلنقــاذ النــاس وإبقائهــم عــى قيــد الحيــاة، ألن 

هــذه الدولــة تأسســت بنــاًء عــى معــاداة الشــعوب، وتأسســت 

بنــاًء عــى الظلــم، فقــد صممــت لهــذا الغــرض، لقــد أُسســت 

عــى أســاس اضطهــاد الشــعب الكــردي، وتشــكيلها عــى 

أســاس الحــرب، هنــاك حقيقــة مــن هــذا القبيــل للدولــة بأنهــا 

عســكرية متامــاً.

الدولة تعاين من حالة تخبط

ــة  ــة ملهاجم ــت مصمم ــي كان ــة الت ــإن الدول ــبب، ف ــذا الس له

ــر  ــت غ ــزال، ظل ــذا الزل ــل ه ــة مث ــد مواجه ــاس عن ــل الن وقت

نشــطة ومل تتــرف بــيء، وتعــاين مــن حالــة تخبــل مبــا يجــب 

ــد  ــذا، ويعتم ــة ه ــر يف مواجه ــذ أي تداب ــا مل تتخ ــا، ألنه فعله

الفشــل أو النجــاح عــى األداء يف 2-3 أيــام، وبحســب تقديــرات 

الخــراء، فقــد 200 ألــف شــخص حياتهــم ومــا زال مئــات 

اآلالف منهــم تحــت األنقــاض، حيــث مل يكــن هنــاك أي تدخــل 

ــي  ــت تخف ــا زال ــة م ــام، لكــن الدول ــة أي ــن أو ثاث يف أول يوم

هــذه األرقــام مــن الضحايــا، مل تســتطع التدخــل يف الزلــزال، ومل 

تســتطع إنقــاذ أرواح النــاس، ومل تــأت ملســاعدة أولئــك الذيــن 

مل ميوتــوا بســبب الزلــزال يف الوقــت املناســب، يف أول يومــن أو 

ثاثــة أيــام، كان النــاس يفقــدون حياتهــم ليــس فقــط؛ بســبب 

الجــوع والعطــش، ولكــن أيضــاً بســبب الــرد، حيــث ال توجــد 

بطانيــات وال خيــام يف ظــل ظــروف الشــتاء القــارس والحــرارة 

التــي تنخفــض إىل 20 درجــة تحــت الصفــر، عــاوة عــى ذلــك، 

يف ظــل هــذه الظــروف الشــتوية، ال تســتطيع البطانيــات 

والخيــام وحدهــا إنقــاذ النــاس مــن التجمــد واملــرض والرجــف، 

لكــن ميكــن أن تكــون حــاً يف فصــل الصيــف، يف فصــل الشــتاء، 

للنــاس، وميكنهــا  الحاويــات فقــط حــاً  تكــون  أن  ميكــن 

ــه  ــد في ــذي مل توج ــكان ال ــاً، يف امل ــرد، أيض ــن ال ــم م حايته

ــام  ــة، الخي ــدات التدفئ ــاك مع ــون هن ــب أن تك ــات، يج حاوي

والبطانيــات ليســت كافيــة، لكــن هــذه أيضــاً مل يتــم الحصــول 

ــزال. ــام األوىل مــن الزل عليهــا يف األي

يف كارثة الزلزال توضح بأن ال معنى للدولة

يف الحقيقــة، دعــم الشــعب الــريك بعضــه البعــض بشــكل 

جيــد، رؤيــة هــذا الدعــم مهــم جــداً عــى أرض الواقــع، هــذه 

حقيقــة مهمــة لركيــا، ويف مقابــل هــذه الحقيقــة ال يتحدثــون 

ــة، إذا كان هــذا الدعــم االجتاعــي وهــذا النضــال  عــن الدول

ــذا  ــح يف ه ــة؟ اتض ــى للدول ــا معن ــودة، ف ــاوالت موج واملح

الزلــزال جيــداً أن ليــس للدولــة معنــى، بــكل تأكيــد ستتشــكل 

نتائــج مهمــة لهــذا.

يحاولون إخفاء سوء تدابرهم مبقولة »إنها كارثة القرن«

ــوا  ــر، مل يعلن ــم صغ ــة بحج ــرون إىل الكارث ــوا ينظ ــن كان الذي

ــرن«  ــة الق ــا كارث ــون اآلن« أنه ــم، ويقول ــد تدابره ــن حش ع

ويقولــون ذلــك بســبب عــدم اســتعدادهم لذلــك، ويحاولــون 

اليابــان بشــدة 9 و8  تخفيــف جرامئهــم، تحصــل زالزل يف 

درجــات، وتحــدث الــزالزل دامئــاً يف املكســيك، وهــي أكــر 

ــل مــن األشــخاص  ــزال، لكــن يفقــد القلي شــدة مــن هــذا الزل

ــل بســبب  ــزال ب ــاس؛ بســبب الزل ــل الن حياتهــم، ولهــذا ال يقت

عــدم اتخاذهــم التدابــر لذلــك، ويفقــد النــاس حياتهم؛ بســبب 

عــدم اســتعدادهم، كــا يفقــدون حياتهــم؛ بســبب السياســات.

استغال املشاعر الدينية

ــاعر  ــتغال املش ــن اس ــة م ــة والتنمي ــزب العدال ــتحي ح ال يس

ــيئة  ــا مش ــون؟ بأنه ــاذا يقول ــاس، م ــة للن ــدات الديني واملعتق

ــن أجــل  ــك م ــون ذل ــل هــذه األشــياء، يفعل ــول مث ــدر، يق الق

التســر عــى جرامئهــم، يعنــي أنهــم يريــدون القــول بأنــه قــدر 

مــن اللــه، هــل ســنقول ذلــك؟ ميكــن أن يقــول بعــض النــاس 

ــا  ــون، كن ــاً، يقول ــن ديني ــض املتعصب ــاك بع ــا أن هن ــك، ك ذل

ظاملــن وخطائــن، لهــذا عاقبنــا اللــه، وهــذا هــو هدفهــم مــن 

ــدر«. ــة » الق مقول

ــة ســيئة، يخدعــون  ــرة أخــرى، وأن الطبيع ــة م ــم الطبيع وتته

املجتمــع، لكــن املجتمــع ال يريــد أن يســتمع لهــذا، ويغضــب 

مــن ذلــك، أوضحــت هــذه الحكومــة مــن خــال هــذه األقــوال 

ترئــة نفســها، يظهــر أردوغــان أمــام الكامــرات ودون أن 

ــره  ــة ق ــاول حاي ــة، ويح ــة مخجل يســتحي يتحــدث بطريق

ــزال. ــه رشخ؛ بســبب الزل ــذي حــدث في ــه ال ــكان إقامت وم

السلطة هي سلطة الحرب الخاصة

يســتنجد الشــعب، ويتحدثــون عــن معاناتهــم، ويقولــون بــأن 

ال مــأوى ومعيــل لهــم، يقولــون بوضــوح مــا يحــدث لهــم، مــاذا 

ــة  ــات كاذب ــاس معلوم ــوال الن ــول إن أق ــان؟ يق ــل أردوغ يفع

ــا  ــلطة، أنه ــذا س ــل هك ــه مث ــن نواج ــة، نح ــاءات كاذب وادع

ــلطة،  ــذه الس ــد له ــن واح ــاك ف ــة، هن ــرب الخاص ــلطة الح س

ــال  ــن خــال األفع ــة، خــداع الشــعب م وهــي عكــس الحقيق

واألالعيــب، ينظــر إىل عيــون النــاس ويكــذب، هــذه هــي 

ــان. ــا أردوغ ــي يفعله ــياء الت األش

أمــا الــيء اآلخــر الــذي يفعلــه، عندمــا يــرى شــيئاً مــن 

يقــول »ســأفعل هــذا، وســأفعل هــذا«، وبهــذه  جرامئــه، 

ــا نتيجــة عــدم  ــي ارتكبه الطريقــة يحــاول إخفــاء الجرميــة الت

ــع  ــك دف ــك، أوالً، علي ــتعداده لذل ــدم اس ــر وع ــاذه التداب اتخ

حســاب الجرميــة التــي ارتكبتهــا، وبعدهــا ســرى مــا ســيحدث 

ــك. ــد ذل بع

إنــه يخــدع هــذا الشــعب، يــرى أردوغــان ردة فعــل الشــعب، 

ــة،  ــد دول ــاس: »ال توج ــول الن ــعب، يق ــه الش ــا يقول ــرى م وي

ســاعدتنا منظــات املجتمــع املــدين واملتطوعــون«، ويقيّــم 

ــول  ــة، ويق ــاءات كاذب ــا ادع ــى أنه ــيء ع ــذا ال ــان ه أردوغ

بعدهــا بــأن هنــاك بعــض األخطــاء، ومحاولــة رشح مثــل هــذه 

اإلبــادة عــى أنهــا بعــض األخطــاء، إنــه أمــر معيــب، إذا كانــت 

ــوا ســيتقبلونها بقلــب رحــب. ــاس كان ــإن الن هــذه أخطــاء، ف

هناك انهيار وليس نواقص

ــص  ــض النواق ــاك بع ــون هن ــد يك ــاالت، ق ــذه الح ــل ه يف مث

ــة أو  ــدم الكفاي ــس ع ــا لي ــراه هن ــا ن ــن م ــة، لك ــدم الكفاي وع

نقصــاً، هنــاك انهيــار، هنــاك حقيقــة أن النــاس يتعرضــون 

للزلــزال ويواجهونــه؛ بســبب اإلهــال وعــدم االســتعداد، 

وهــذه هــي الحقيقــة، مــا النواقــص؟ هنــاك حديــث عــن مئات 

ــاوة  ــاض، ع ــت األنق ــوا تح ــون والزال ــاس ميوت ــن الن اآلالف م

ــزالزل  ــأن »ال ــبقاً؛ ب ــرات مس ــاك تحذي ــت هن ــك، كان ــى ذل ع

ــة«، هــذه ليســت نواقــص أو عــدم  ســتحدث يف هــذه املنطق

ــذه  ــا ه ــي تتبعه ــار الت ــات اإليج ــة لسياس ــه نتيج ــة، إن الكفاي

ــزال،  ــق بالزل ــا يتعل ــات في ــاذ االحتياط ــدم اتخ ــة وع الحكوم

الجميــع يســأل، لذلــك ســألنا، مــاذا حــدث ملليــارات، عــرات 

ــدوالرات؟ ــن ال ــارات م امللي

السلطة مسؤولة عن الكارثة

تســتخدم هــذه الســلطة، اآلن آالف الطــرق مــن اجــل إخفــاء 

ــاء،  ــن للبن ــا تشــن حــرب خاصــة، تتخــذ متعهدي ــا، إنه جرامئه

ميكــن أن يكــون هــؤالء املتعهديــن قــد رسقــوا مــن اإلســمنت 

والحديــد، ميكــن أن ال يكــون متعهــدو البنــاء خبريــن وأكفــاء، 

ــة قامئــة،  ــازل قوي ــون من ــم ال يبن ــزالزل، فه ــد ال ــا بل وألن تركي

ــيطرة  ــب الس ــن الصع ــل م ــا، ه ــؤولة هن ــة مس ــن السياس لك

عليهــا؟ يجــب أن يعملــوا عــى هــذا، بعــد زلــزال مرمــرة، كان 

ــب  ــع الرائ ــم جم ــزالزل، ت ــد ال ــازل ض ــوا من ــب أن يبن يج

لذلــك، وتــم اتخــاذ القــرارات، فلــاذا مل يتــم فعــل ذلــك؟ ملــاذا 

ــد  ــدع ض ــوط الص ــى خط ــودة ع ــاين املوج ــة املب ــم تقوي ال تت

ــزال؟ الزل

ــن فقــط،  ــق املتعهدي اآلن يضعــون هــذه املســؤولية عــى عات

ــا وهــي  ــاك مســؤول عنه ــن املســؤولية، هن ــون م ــم يتهرب أنه

األشــخاص  معاقبــة  يجــب  يســتقيلوا،  أن  يجــب  الســلطة، 

 )AFAD( املســؤولن، يجــب معاقبــة إدارة الكــوارث والطــوارئ

ــة  ــت مرتبط ــد، إذا كان ــاط بأح ــة االرتب ــا صل ــت له ــا كان مه

بســليان صويلــو يجــب عليهــا أن تســتقيل عــى الفــور 

ــم، صحيــح أن املتعهديــن رسقــوا، والبعــض فعــل ذلــك،  وتُحاكَ

ــك،  ــوا ذل ــم فعل ــع بأنه ــول للجمي ــدون شــك ال ميكــن أن نق ب

ــة  ــح اإليجــار والرق ــا أصب ــا، يف تركي ــة تركي لكــن هــذه حقيق

طبيعيــاً، يريــد الجميــع أن يغــش مــن أي مــكان ويــرق، 

يتعلمــون مــن، أنهــم ينظــرون إىل الســلطة، لقــد أصبــح جميــع 

ــط  حــزب  ــح محي ــارون، أصب ــل ق ــاء مث ــارب أردوغــان أغني أق

العدالــة والتنميــة ثريــاً، مهــا كانــوا أغنيــاء، فهــم ممــن كانــوا 

ــوا  ــاء ورأوا كل يشء، رسق ــيئاً وأصبحــوا أثري ــروا ش ــراء ومل ي فق

أمــام أنظــار الجميــع، اســتولوا عــى قيــم املجتمــع دون قلــق، 

إذا كان أقــارب أردوغــان هكــذا، فــإن محيطــه كذلــك، كــا أن 

ــة تشــكل  ــك، يف الحقيق ــن أيضــاً هــم كذل ــن واآلخري املتعهدي

هــذا الــيء يف فــرة ســلطة حــزب العدالــة والتنميــة، كــا أن 

قولهــم هــذا »دعهــم يفعلــون، دعهــم يذهبــون« مــن معايــر 

الرأســالية، كــا ظهــرت الليراليــة الجديــدة اآلن أيضــاً، وخاصة 

أصبــح اإليجــار والرقــة مــن الحيــاة الطبيعيــة يف واقــع تركيــا، 

كان أردوغــان يقــول« أوروبــا تحســدنا«، لكــن أوروبــا التــي ال 

ــوزراء فاســداً، أو أصبــح  ــر أو رئيــس ال ــه، إذا أصبــح وزي تعجب

غنيــاً بســبب ســلطته، أو أصبــح أقاربــه ومحيطــه مــن األغنيــاء، 

فســيتم محاكمــة رئيــس الــوزراء والوزيــر وهــؤالء املســؤولن، 

ــل...؟. ــا يشء مــن هــذا القبي هــل يوجــد يف تركي

لقــد خدعــوا أنفســهم بهــذه الطريقــة، إذا فّكــر املــرء يف 

ــؤولية  ــاد املس ــن إبع ــيتمكنون م ــل س ــن، ه ــال املتعهدي اعتق

عنهــم، ال ميكــن ألردوغــان وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة 

ــة. ــذه الطريق ــهم به ــاذ أنفس إنق

يف حالة الطوارئ يريدون إخفاء الحقائق

ــوارئ أن  ــة الط ــان حال ــال إع ــن خ ــان اآلن م ــاول أردوغ يح

ينقــذ نفســه، ويحــاول إخفــاء الحقائــق، يقــوم يف حالــة 

الطــوارئ بتشــديد الضغــط، والقمــع، وبــث الرعــب والصمــت 

واعتقــال االشــخاص الذيــن يفصحــون عــن الحقائــق والوقائــع، 

هــذا الــيء واضــح، ويظهــر النهــب عــى أنهــا حجــة، أليــس 

ــذه  ــة ه ــا عاق ــامل، م ــم الع ــر بحج ــه رأي كب ــه رأي؟ لدي لدي

بحالــة الطــوارئ؟ الحركــة الطارئــة هــي: إذا حــدث زلــزال؟ يف 

البدايــة يجــب البــدء بالعمــل خــال نهــج طــارئ أو محــاوالت 

الزلــزال  هــذا  مــن  املعانــاة  تخفيــف  أجــل  مــن  طارئــة 

ــذا  ــل ه ــد مث ــزال، ال يوج ــج الزل ــار ونتائ ــن آث ــف م والتخفي

ــج. النه

ستتغر الذهنية السياسية يف تركيا بعد الزلزال

أود أن أذكــر هــذا كاســتنتاج، كان لهــذا الزلــزال عواقــب 

حقيقــة  كشــف  أســايس،  بشــكل  لكــن  بالفعــل،  وخيمــة 

ــه، بعــد  ــكل حقيقت ــة ب ــع السياســة الركي ــة، واق ــة الركي الدول

ــا، ســتحدث  ــة السياســية يف تركي ــزال ســتتغر الذهني هــذا الزل

ثــورة يف الضمــر، ســوف تلعــب األخــاق دورهــا، هــذا الــيء 

ــر يف  ــاك تغي ــيُدان، ســيكون هن ــا ضمــري س ــي، وال الاأخاق

املجتمــع الــريك عــى الصعيديــن الســيايس واالجتاعــي، علينــا 

ــة هــذا. رؤي

الثوريــن  الدميقراطيــن،  عــى  يجــب  الســياق،  هــذا  يف 

واألشــخاص الذيــن يحبــون شــعبهم، النســاء والشــبيبة أن 

ــول يف  ــر والتح ــم يف التغي ــوا دوره ــع ويلعب ــذا الوض ــروا ه ي

ــذا  ــى ه ــاء ع ــا البق ــن لركي ــزال، ال ميك ــذا الزل ــد ه ــا، بع تركي

النحــو، بــل ســتتغر، ســوف تدخــل يف عمليــة التغيــر الجــذري، 

ــزال،  ــة، مــع هــذا الزل ــل هــذه العملي لقــد كان بالفعــل يف مث

ــة  ــر وإرســاء الدميقراطي ــا التغي ــم عــى تركي ــن املحت ــح م أصب

والسياســة الدميقراطيــة والحيــاة الدميقراطيــة.

ــة،  ــذه العملي ــع مســتعدين له ــك، يجــب أن يكــون الجمي لذل

يجــب أن يكــون يف خضــم النضــال مــن أجــل هــذا، حــان 

ــو  ــا، أدع ــر تركي ــة وتغي ــذه الحكوم ــة به ــت اآلن لإلطاح الوق

الجميــع إىل التحــي بالحساســية تجــاه هــذه القضيــة ورفــض 

ــدة. ــا جدي ــاء تركي ــزال وبن ــل الزل ــا قب تركي
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ثقافة وفن  4

  عيد "خدر لياس" مناسبة دينية ثقافية ذات جذور تاريخية 
نظــم اتحــاد املــرأة اإليزيديــة يف روج آفــا، محــارضة يف 

ــة  ــاس" بغي ــدر لي ــد "خ ــف بعي ــبيه للتعري ــه س ــة ترب ناحي

تبــادل الثقافــات بــن مكونــات ومعتقــدات الناحيــة.

ــي،  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــة ح ــارضة يف صال ــت املح ونظم

ــات. ــف املكون ــن مختل ــن األهــايل م حرهــا حشــد م

ــاالً ألرواح  ــت؛ إج ــة صم ــوف دقيق ــارضة بالوق ــدأت املح ب

ــقية  ــوة منس ــاع عض ــال االجت ــت خ ــم تحدث ــهداء ث الش

ــة  ــة شــمو، باللغ ــا، هدي ــة يف روج آف ــرأة اإليزيدي اتحــاد امل

ــة. العربي

وقالــت إن اإليزيديــون يحتفلــون يف الخميــس األول مــن 

شــهر شــباط )حســب التقويــم الرقــي، الكرمانجــي(، بعيــد 

خــدر اليــاس.

وعرّفــت هديــة العيــد عــى أنــه "مناســبة مرتبطــة بالعمليــة 

ــد  ــدوم موع ــي بق ــث تنته ــة، حي ــة الرب ــة وخصوب الزراعي

زراعــة البــذور وبــدء موســم اإلخصــاب، ومنوهــا".

ــة  ــزل إىل األرض يف قلع ــاك ين ــاس م ــدر الي ــة أن "خ مضيف

ــن  ــرة م ــذه الف ــنة يف ه ــتان كل س ــور كردس ــن بباك مردي

الســنة عــى هيئــة إنســان؛ لرعايــة املزروعــات. ولــه نياشــن 

ومــزارات يف معظــم أماكــن وجــود اإليزيديــن وأيضــاً يف 

ــش". ــد الل معب

وعــن الطقــوس قالــت هديــة: "يف ليلــة العيــد تحر النســاء 

كميــة مــن الحبــوب والبقوليــات مــن 7 أنــواع مختلفــة مثــل 

ــذرة وبــذور دوار  )القمــح والشــعر والعــدس والحمــص وال

الشــمس والسمســم(

وتقــى وتســمى )قانــدك( بعــد ذلــك يتــم طحنهــا بواســطة 

ــد  ــع مــن هــذا الطحــن يف صبيحــة العي ــم يصن )الرحــى( ث

يــوم الخميــس "البيخــون" وهــي حــاوة العيــد التــي يضــاف 

ــرات  ــوزع عــى الجــران بشــكل ك ــر" وت ــس التم ــا "دب إليه

ــوم بعــض  ــارب ويق ــراد األرسة واألق ــه أف ــأكل من ــدورة وي م

ــادة  ــة لزي ــه يف األرايض الزراعي ــض من ــر البع ــن بن اإليزيدي

الركــة.

ــات  ــر الحيوان ــد ونح ــع الصي ــد مُين ــال العي ــه "خ ــة أن مبين

ــفر". والس

مــن جانبــه تحــدث عضــو أكادمييــات املجتمــع الدميقراطــي، 

ــرق إىل  ــد، وتط ــن العي ــة ع ــة الكردي ــتي، باللغ والت زردش

أهــم ميــزات وعــادات عيــد "خــدر اليــاس" ومــدى ارتباطــه 

كســائر األعيــاد اإليزيديــة بالطبيعــة.

موضحــاً أن اإليزيديــون يعــرف عنهــم تعلقهــم الشــديد 

أعيادهــم  معظــم  مواعيــد  وتعتمــد  واألرض،  بالطبيعــة 

الفصــول  وتقلــب  الطبيعــة  عوامــل  عــى  ومناســباتهم 

والحصــاد. الزراعــة  ومواعيــد 

املحبــة  إىل  تدعــو  األديــان  جميــع  أن  إىل  لفــت  كــا 

والتســامح، وهــذا مــا ظهــر جليــاً خــال ثــورة شــال ورشق 

اإليزيديــة  الديانــة  وأن  املكونــات.  وحــدة  عــر  ســوريا 

بســبب  املاضيــة؛  القــرون  خــال  للتهميــش  تعرضــت 

الحاكمــة. األنظمــة  سياســات 

  نبذة عن عيد خدر الياس 

كتــب الباحــث يف التاريــخ  االيزيــدي  قاســم الجنــدي مقالــة 

مقتضبــة  بعنــوان "عيــد )خــدر اليــاس( يف اإليزيديــة ظهــر 

ــع الحــوار املتمــدن   ــر يف موق ــان الســاوية"  ن ــل األدي قب

يتخــدث فيهــا عــن تاريــخ العيــد وبعــض طقوســه الروحيــة 

 وجاء يف نص املقالة:

يقــع عيد)خــدرـ اليــاس( يف األول مــن شــهر شــباط )ســباط( 

مــن التقويــم الشــمي)الرقي(االيزيدي ويعــد الشــهر 

الحــادي عــر يف التقويــم االيزيــدي، ويجــب أن يكــون عــى 

ــباط يف  ــهر ش ــن ش ــد م ــوم العي ــع ي ــًدا م ــا واح ــل يوم األق

ــدي. ــمي االيزي ــم الش التقوي

نجــد يف بعــض الســنن يومــان أو اكــر بســبب االختــاف بــن 

التقوميــن امليــادي والشــمي االيزيــدي، وقــد نجــد يف ســنن 

أخــرى يــوم العيــد وحــده مــن شــهر شــباط الشــمي، يكــون 

تاريــخ صــوم )خــدر ـ اليــاس( يف شــهر شــباط امليــادي 

ويتنــاوب مــا بــن فــرة أســبوع أو أكــر وبالتحديــد مــا بــن 

تاريخــي)14ـ 22( مــن شــهر شــباط امليــادي.

ــا  ــدي لهــذا الصــوم اســتعدادا روحي يســتعد اإلنســان االيزي

ونفســيا قبــل اســتعداده لفعاليــات ومســتلزمات هــذه 

ــع  ــة واملجتم ــاد يف الديان ــن كل األعي ــف ع ــام، ويختل الصي

االيزيــدي وال يجــوز أكل اللحــم يف هــذا الصوم)خــدر ـ 

ــام  ــذه األي ــن يف ه ــم القراب ــح وتقدي ــرم الذب ــاس( ويح الي

ــن كان يف هــذا الصــوم،  ــل أي كائ ــد ويحــرم قت ــع الصي ومين

فيهــا  يقــدم  التــي  االيزيديــة  األعيــاد  عــى عكــس كل 

القرابــن.

ــام يف صــوم نبي)خــدرـ  ــة أي ــدي ثاث يصــوم اإلنســان االيزي

لياس(عليهــا الســام, دون أكل اللحــم وإال فلــن يقبــل ذلــك 

الصــوم حســب املعتقــد االيزيــدي، ولكــن نجــد القلــة مــن 

النــاس ممــن يصومــون هــذه الصيــام بــدون أكل اللحــم يف 

ــدم أكل  ــة يف ع ــرة االيزيدي ــاد والنظ ــام, واالعتق ــذه األي ه

ــر  ــعور وفك ــلوك وش ــح س ــوم، إن يصب ــذا الص ــم يف ه اللح

ونفــس االنســان أكــر حريــة وتحــررا مــن مغريــات الدنيــا، 

ــعورا  ــاعا وش ــر أتس ــا وأك ــو أفاقه ــا نح ــر تفتح ــه أك وروح

ومراعــاة لحقــوق االنســان والشــعور واإلحســاس نحــو األخــر 

ــاة. ــة يف الحي ــون مــن ظــروف صعب ومــا يعان

عكــس الذيــن ميلئــون بطونهــم وال يشــعرون مبعانــاة أخيــه 

االنســان وهــو يعــاين الجــوع كل يــوم، ولهــذا الســبب نجــد 

أغلــب األنبيــاء واألوليــاء وأصحــاب الكرامات)الكواجــك( قــد 

ــوا  ــم وامتنع ــن حياته ــة م ــة مختلف ــرات زمني ــوا يف ف امتنع

عــن أكل اللحــم يف فــرات معينــة او قســا منهــم امتنعــوا 

عنــه طــول حياتهــم.

كان صوم)خــدرـ ليــاس( فريضــة عــى كل شــخص أيزيــدي 

ــه  ــذي نعيش ــن ال ــن يف الزم ــدس, ولك ــي مق ــب دين و واج

اآلن، نجــد القلــة مــن النــاس يصومــون هــذا الصــوم، فــرى 

أن قســا مــن النــاس يصــوم يومــا واحــدا بــدال مــن ثاثــة 

أيــام، والقســم اآلخــر ال يصــوم هــذه الصيــام أطاقــا، ولكــن 

يف املــايض كان املجتمــع االيزيــدي يصــوم هــذه األيــام 

الثاثــة يف صــوم )خــدرـ اليــاس(وكان يــؤدي الواجــب الديني 

ــه. املقــدس علي

وهنــاك طريقــة خاصــة يف صــوم )خــدرـ لياس(وهــي طريقة 

ــذه  ــا ه ــوم به ــب أن يص ــب ويح ــن يرغ ــوم، مل ــوي الص ط

ــر,  ــل والص ــدرة والتحم ــك الق ــه تل ــرى يف نفس ــام وي الصي

ــوا  ــد صام ــاء ق ــال والنس ــن الرج ــاس م ــن الن ــر م وأن الكث

ــن دون  ــة )طــوي الصــوم( م ــة بطريق ــام متتالي ــة أي يف ثاث

ــام  ــة أي ــن ثاث ــة م ــوم املتكون ــرة الص ــال ف أكل ورشاب خ

ــحور  ــدأ يف س ــوم و يب ــن الص ــوم األول م ــن الي ــة، م متتالي

يــوم االثنــن وهــي بدايــة أول يــوم يف صوم)خدرــــ ليــاس( 

ــد )الخميس(ويســمون هــذه الطريقــة  ــوم العي واىل فجــر ي

بـــ )طــوي الصــوم(.

أي يــأكل الشــخص القائــم للصــوم بهــذه الطريقــة يف ســحور 

اليــوم األول مــن الصــوم وميتنــع عــن األكل والــراب يف 

ــاء(  ــاء ــــ األربع ــن ــــ الثاث ــة وهي)االثن ــام متتالي ــة أي ثاث

وال يــأكل وال يــرب خــال هــذه األيــام الثاثــة ليــا ونهــارا 

ومدتهــا )72( ســاعة، إىل أن يفطــر يف نهايــة الصــوم يف اليــوم 

األخــر )األربعــاء( وانقضــاء الليــل ويف فجــر يــوم الخميــس 

يــوم عيــد صــوم )خــدر واليــاس(.

ــط يف  ــام فق ــذه الصي ــط به ــوم يرتب ــوي الص ــة ط أن طريق

ــاء  ــن أبن ــن م ــدي، والكثري ــع االيزي ــدى املجتم ــة ول الديان

هــذه الديانــة صامــوا هــذه الصيــام بطريقــة طــوي الصــوم, 

ــيه  ــدي وتقدس ــان االيزي ــادة االنس ــت إرادة وعب ــذه كان ه

لــروح النبــي )خــدرـ ليــاس( نحــو الخالــق.

ــوم العائلــة االيزيديــة بقــي الحنطــة  ــوم تق يف هــذا الص

والشــعر والحمــص والباقــاء مــع بــذور أخــرى بنســب 

مختلفــة وال يدخــل فيهــا ارقامــا محــددة للبــذور كــا 

يذكرهــا البعــض, وإمنــا حســب حاجتهــا وتســمى هــذه 

الحبــوب بعــد قليهــا بـــ )قــه التــك( وهــي كلمــة ومصطلــح 

كُــردي تعنــي حــرق تلــك الحبــوب أو قليهــا اىل درجــة معينة 

ــق(  ــون الطحن)دقي ــا ليتك ــوب مع ــذه الحب ــن ه ــم يطح ث

يعــرف بـــ )بيخــون( ورمبــا تعنــي هنــا الكلمــة اعتــاد 

ــن  ــي م ــام، وتعن ــط يف هــذه األي ــات فق ــى النب االنســان ع

ــس أو العســل اىل  ــة الدب ــن، وبإضاف ــح القراب غــر دم او ذب

ذلــك املســحوق)الدقيق( ليصبــح حــاوة عيد)خــدرـ ليــاس( 

ويعمــل عــى شــكل كــرات صغــرة و حســب الطلــب 

ــزوار . ــة ولل ــدم للعائل ويق

وهنــاك أكلــة خاصــة يقــدم العائلــة االيزيديــة يف غــداء يــوم 

ــل  ــن برغ ــارة ع ــي عب ــوس( وه ــه رخ ــمى )ج ــد وتس العي

ــا يف  ــد طبخه ــام بع ــدم كطع ــة ويق ــة خفيف ــي اىل درج مق

يــوم العيــد.

والســؤال الــذي يفــرض نفســه أو يتبــادر اىل األذهــان ملــاذا 

تقــوم العائلــة االيزيديــة بقــي أو حــرق طعامهــا اىل درجــة 

معينــة يف يــوم عيــد )خــدرـ ليــاس(؟ أنــه تقليــد قديــم رمبــا 

تعــود اىل زمــن النبي)خــدرـ ليــاس( ورمبــا أبعــد مــن ذلــك 

ــاء  ــل النفــس يف روح االنســان وأحي ــة قت ــر وهــي مبثاب بكث

ــك يف  ــاء والكواج ــاة األنبي ــرة حي ــرى يف س ــا ج ــروح ك ال

ــة النفــس بطــرق شــتى. معاقب

أنــه التقليــد الــذي يؤكــد بقيمــة مــا خلقــه الخالــق لإلنســان 

ــاح  ــب األرض. ويف صب ــة يف كوك ــل متنوع ــم وفضائ ــن نع م

ــة  ــزارات يف القري ــات وامل ــاس املقام ــزور الن ــد ي ــوم العي ي

ويــزورن البيــوت ويتبادلــون التهــاين مبناســبة العيــد وعودتــه 

ــع  ــن وجمي ــع االيزيدي ــى جمي ــة ع ــر والرك ــام بالخ كل ع

الشــعوب يف األرض. والقســم األغلــب مــن الرجال)الفاحــن(

كانــوا يذهبــون اىل حقولهــم بــكل ثقــة وأميــان مبــا يقومــون 

بــه يف هــذا العيــد ويأخــذون معهــم )بيخــون وجــه رخــوس(

ــة  ــر والرك ــا يف الخ ــم طلب ــى مزروعاته ــوها ع ــد لرش العي

ــق. ــرزق والدعــاء اىل الخال وال

أصــدق الرؤيــا واألحــام لــدى املجتمــع االيزيــدي تكــون يف 

صــوم وعيد)خــدر ليــاس( والكثــر مــن النــاس قــد أصدمــوا 

ــرا ومل  ــوا كث ــد فرح ــم ق ــر منه ــم، والكث ــق رؤياه يف تحقي

يصدقــوا يف تحقيــق مــا رأوا مــن أحــام يف هــذه األيــام، 

وأصــدق الرؤيــا هــي رؤيــا األســحار وقــد تتغــر الرؤيــا 

عــن أصلهــا باختــاف هيئــات النــاس وصناعاتهــم وحرفهــم 

وأقدارهــم وأديانهــم فتكــون ألحدهــم رحمــة وعــى اآلخــر 

نقمــة .

إن تأويــل الرؤيــا تختلــف مــن ديــن اىل آخــر ومــن مجتمــع 

ــن  ــدي أن املــاء أو الل ــد املجتمــع االيزي اىل أخــر، ونجــد عن

يف الرؤيــا هــي الــزواج أو االســتقرار والتســر وكذلــك تعنــي 

أن ذلــك الشــخص ذو أميــان صــادق يف قولــه ويف عملــه وقــد 

ــم  ــاء يف الحل ــة واالســتقرار. وأيضــا إن رشب امل ــه الهداي تأتي

ــاة  ــة حي ــاة وبداي ــدي هــي رشب الحي ــد املجتمــع االيزي عن

ــك  ــتمر بذل ــي يس ــاط روح ــان وارتب ــك االنس ــدة لذل جدي

ــة. ــاة األبدي ــاط وينتــج منهــا الحي االرتب

يف  كثــرة  الحلــم  يف  األشــياء  تأويــل  يف  والتفســرات 

املجتمــع االيزيــدي ويف كل املجتمعــات وكل يفــر حســب 

معتقداتهــم ووفــق مــا يــرون لهــا مــن تفســرات يطابــق لهــا 

ــي. ــايت والطبيع ــع الحي ــا يف الواق ــون به ــا يؤمن وم

ــة يف  ــة متين ــط وعاق ــة وتراب ــه عاق ــس( ل ــدرـ لي عيد)خ

موســم الزراعــة واإلنبــات يف املجتمــع االيزيــدي حيــث 

بحلول)خــدرـ ليــاس( وأن موســم زراعــة الحبــوب قــد 

أوشــك عــى االنتهــاء وأن)خــدرـ ليــاس( يســتدل عــى نهايــة 

الســنة وبدايــة ســنة جديــدة ويف هــذا الصــدد هنــاك 

مقولة)حكمــة( ايزيديــة تقول))خــدر ليــاس وســال خــاس(( 

وتعنــي بقــدوم عيد)خــدرـ ليــاس( فــأن حســاب الســنة قــد 

أوشــك عــى االنتهــاء ومل تبقــى مــن حســاب هــذه الســنة إال 

شــيئا بســيطا، وتشــر أن االنســان تحمــل الكثــر مــن العنــاء 

ــه  ــا وأن ــه فيه ــاذ قوت ــارص ونف ــرد الق ــتاء وال ــرة الش يف ف

ينتظــر التغــر بقــدوم عيــد )خــدر ـ ليــاس( أنهــا داللــة اىل 

حيــاة جديــدة وعمــر جديــد ورزق وفــر يف فــرة االنقــاب 

ــدة. ــاة الجدي ــو الحي ــان نح ــس االنس ــاح نف ــي وانفت الربيع

أنهــا جوهــر الفلســفة الدينيــة االيزيديــة عــر عــرات 

القــرون يف حســاب الســنة ودوران الفلــك يف أفاكهــا يف 

الكــون العظيــم.

يتبــن هنــا أن أغلبيــة الكتــاب الذيــن كتبــوا عــن عيد)خــدرـ 

ــة  ــورة صحيح ــوا بص ــة مل يكتب ــة االيزيدي ــاس( يف الديان الي

وصادقــة عــن عيــد النبــي )خــدرـ اليــاس( ومل يكتبــوا كيــف 

ــي  ــة والت ــة االيزيدي ــد يف الديان ــذا العي ــد ه ــل أو وج دخ

تعــود إىل فــرة وعهــود مــا قبــل ظهــور األديــان الســاوية.

مــن  العيــد  هــذا  اقتبســوا  رمبــا  األيزيديــن  أن  وقيــل 

صحيحــا والعكــس  املســيحين؟ 

لقــد ظهــر النبــي مــوىس وعيــى)ع( بعــد ظهــور النبي)خدر 

ـ اليــاس( وأن ظهــور هــذا العيــد يف بدايتهــا كانــت يف 

الديانــة االيزيديــة وهــي الصــورة الصحيحــة والدقيقــة 

لإلحــداث التاريخيــة.

ــون  ــوا ميارس ــن كان ــعوب الذي ــم والش ــا أن االم ــدو هن ويب

هــذا العيــد كانــوا يف األصــل مــن الديانــة )االيزيديــة( 

ــي ظهــرت مــن بعدهــا  ــات االخــرى الت ــد أعتقــوا الديان وق

)اليهوديــة املســيحية واالســام …( وهكــذا بقــي هــذا العيــد 

لديهــم اىل يومنــا هــذا وهــم ميارســون طقوســها ومراســيمها 

مــع بعــض االختــاف عــن مارســة طقوســها لــدى الديانــة 

ــة. االيزيدي

تهنئكــم مبناســبة عيــد )خــدرـ اليــاس( وكل عــام وانتــم 

وجميــع الشــعوب املحبــة للســام بخــر
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 الناطقة باسم مبادرة نون تكشف نتائج زيارتهم ملجلس أوروبا
ــة  ــون لحري ــادرة ن ــم "مب ــة باس ــقة والناطق ــفت املنس كش

ــس  ــد ملجل ــي أجراهــا وف ــارة الت ــج الزي ــن نتائ اوجــان"، ع

أوروبــا، وأشــارت إىل أن لجنــة مناهضــة التعذيــب )CPT( مل 

ــرد عــى طلبهــم ومل تحــدد موعــداً للقــاء بهــم. ت

ــادرة  ــم "مب ــة باس ــقة والناطق ــن املنس ــف م ــد مؤل زار وف

يف  واألســتاذة  شــومان،  سوســن  أوجــان"  لحريــة  نــون 

ــوق اإلنســان للســجينات  ــون والناشــطة يف مجــال حق القان

يف كولومبيــا، وعضــوة التجمــع املناهــض للعقــاب يف مجــال 

العدالــة والتعليــم والعاقــات االجتاعيــة والشــخصية، ديانــا 

ريســريبو، ورئيســة الجمعيــة الفرنســية - الكردســتانية، 

ســيلفي جــان بتنظيــم مــن حركــة النســاء الكرديــات يف 

ــك مــن أجــل التباحــث حــول  ــا وذل ــس أوروب ــا، مجل أوروب

االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا القائــد عبــد اللــه أوجــان يف 

ــرايل. ســجن إم

وعقــد الوفــد سلســلة لقــاءات داخــل مجلــس أوروبــا 

ــن 23-  ــدة ب ــرة املمت ــية يف الف ــبورغ الفرنس ــة سراس مبدين

26 كانــون الثــاين الفائــت، كــا التقــى باألمينــة العامــة 

ــن  ــل اليم ــاين وتكت ــار الرمل ــل اليس ــن، وتكت ــة املراقب للجن

الرملــاين، ولجنــة املحامــن القرصيــن.

عــن أهــداف الزيــارة وفحــوى اللقــاءات التــي أجراهــا 

ــون"،  ــادرة "ن ــم مب ــة باس ــقة والناطق ــت املنس ــد، علق الوف

سوســن شــومان، عــى ذلــك بالقــول: "كنــا نهــدف لالتقــاء 

ــس األورويب،  ــة باملجل ــات املعني ــرارات، والجه بأصحــاب الق

وخاصــة بالرملانيــن واملعنيــن بحقــوق اإلنســان، مــن أجــل 

الضغــط عــى هــذه الجهــات لنيــل الحريــة الجســدية للقائد 

عبــد اللــه أوجــان، ونقــل االنتهــاكات التــي ترتكــب يف 

ــرايل". ســجن إم

الحريــة  نيــل  عــى  ركــزت  اللقــاءات  أن  إىل  وأشــارت 

الجســدية للقائــد أوجــان، ورفــع وإزالــة اســم حــزب العال 

ــة  ــر لجن ــول تقري ــاب"، وح ــة اإلره ــن "الئح ــتاين م الكردس

مناهضــة التعذيــب )CPT(، واألقــوال املتضاربــة بــن وزارة 

ــب". ــة التعذي ــة مناهض ــة ولجن ــدل الركي الع

ــد - وبحســب  ــا، أن الوف سوســن شــومان، أوضحــت لوكالتن

طبيعــة العمــل داخــل مجلــس أوروبــا- مل يكــن باســتطاعته 

ــاً  ــت: "أحيان ــاءات، وقال ــراء اللق ــبقة إلج ــد مس ــذ مواعي أخ

كانــت تحــدث لقــاءات تلقائيــة".

ــارين،  ــن اليس ــى بالرملاني ــد التق ــد ق ــت إىل أن الوف ونوه

ــد  ــا القائ ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــى االنته ــاء ع ــز اللق ورك

عبــد اللــه أوجــان يف ســجن إمــرايل، والعزلــة التامــة والحــق 

يف األمــل وخــروج تركيــا مــن اتفاقيــة إســطنبول؛ وهــي 

ــرأة. ــد امل ــف ض ــة العن ــة مبناهض ــة متعلق اتفاقي

ــن يف  ــض الرملاني ــد ببع ــاء الوف ــاه إىل لق ــت االنتب ــا لفت ك

ــة  ــي لجن ــة )وه ــة القرصي ــة العدال ــي ولجن ــل اليمن التكت

ــا،  ــس أوروب ــل مجل ــان( داخ ــوق اإلنس ــة حق ــة برع معني

ــذ القــرارات الصــادرة عــن املحاكــم  ــة املكلفــة بتنفي واللجن

األوربيــة واملجلــس األورويب، مبينــة أنــه تــم النقــاش حــول 

ــه يف  ــان وحق ــد أوج ــى القائ ــة ع ــة املفروض ــة التام العزل

ــي. ــامل الخارج ــال بالع االتص

سياسية بحتة!

وذكــرت سوســن شــومان أن هــذه الزيــارات القــت تجاوبــاً 

ــن  ــًة م ــا: "خاص ــورة، بقوله ــات املذك ــل الجه ــن قب ــراً م كب

قبــل اللجنــة القرصيــة، ولجنــة املحامــن القرصيــن )وهــي 

ــوق  ــة حق ــة رشع ــان(، ولجن ــوق اإلنس ــة بحق ــة معني لجن

اإلنســان )وهــي أيضــاً معنيــة بحقــوق املســجونن(، حيــث 

ــن  ــن، ونح ــق وقانوني ــاب ح ــا أصح ــة، بأنن ــا لخاص توصلن

منتــرون"، وأشــارت إىل أن الجهــات نفســها ذكــرت أن 

ــت". ــيايس بح ــوع س "املوض

وأضافــت: "بينــت الجهــات أنــه مــن الجهــة القانونيــة، فــإن 

الحكومــة الركيــة ترتكــب انتهــاكات وهــذا معــروف، ولكــن 

ــدول  ــل ال ــن أج ــيايس م ــط س ــة ضغ ــة قضي ــى القضي تبق

التــي ال تراقــب تنفيــذ القــرارات مــن قبــل الدولــة الركيــة، 

ــذه  ــى ه ــرد ع ــا ك ــات عليه ــرض عقوب ــى ف ــوت ع وال تص

ــب  ــل حس ــدول تعم ــأن ال ــت ب ــا أوضح ــاكات". ك االنته

مصالحهــا مــع الدولــة الركيــة، قائلــًة: "فيــا يتعلــق بالجــزء 

ــا منتلــك  ــاً كن الســيايس كانــت الكــرة مبعلبهــا، ولكــن قانوني

ــة". ــة القانوني الرعي

ولفتــت سوســن شــومان خــال حديثها إىل أن هنــاك تعاطف 

كبــر داخــل املجلــس، مــع القضيــة الكرديــة وقضيــة القائــد 

عبــد اللــه أوجــان، حيــث كانــت اآلراء تجــزم وتؤكــد بــأن 

هنــاك انتهــاكات بالغــة ومخالفــة لحقــوق اإلنســان وخاصــة 

تلــك الحقــوق املتعلقــة بقانــون الحــق يف األمــل واالتصــال 

بالعــامل الخارجــي، منوهــة إىل أن جميــع اآلراء كانــت تجمــع 

عــى هــذا املوضــوع، إال أن جميــع اآلراء كانــت تجمــع أيضــاً 

عــى أنهــم بحاجــة إىل قــرار ســيايس.

ــذه  ــم ه ــأن تض ــود ب ــى وع ــل ع ــد حص ــدت أن الوف وأك

الجهــات قضيــة القائــد عبــد اللــه أوجــان يف تقاريرهــا 

املقبلــة.

وأوضحــت سوســن شــومان أن "لجنــة املراقبــن يف املجلــس 

ــا  ــب عليه ــي أجي ــئلة الت ــض األس ــجلت بع ــد س األورويب، ق

الوفــد، وكان هنــاك تناقــض بــن أقــوال لجنــة مناهضــة 

التعذيــب وأقــوال وزارة العــدل الركيــة حــول لقائهــا بالقائــد 

ــب  ــد طال ــرة إىل أن الوف ــه"، مش ــا ب ــدم لقائه ــان، وع أوج

ــة مناهضــة التعذيــب مــن أجــل  بــدوره التواصــل مــع لجن

ــب  ــا طال ــة، ك ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــى التقري ــاع ع االط

لجنــة املراقبــن باالطــاع عــى تنفيــذ االتفاقيــات التــي 

ــة". ــة الركي ــا الدول ــت عليه صدق

لجنة مناهضة التعذيب مل تستجيب لطلب الوفد

وحــول اســتجابة لجنــة مناهضــة التعذيــب )CPT(، قالــت 

سوســن شــومان إن اللجنــة "مل تحــدد موعــداً لالتقــاء بهــا 

عــى الرغــم مــن إلحاحنــا، ولكنهــا مل تتجــاوب مــع طلبنــا"، 

مضيفــة أن الوفــد أكــد أنــه مــن املهــم جــداً أن يتــم تقديــم 

معلومــات عــن صحــة القائــد عبــد اللــه أوجــان، وأن 

يتمكــن محامــوه مــن التواصــل معــه، بوصفهــا "إنهــا تعــد 

ــة". ــة إنســانية طارئ حال

واختتمــت سوســن شــومان حديثهــا، قائلــًة: "هنــاك تعاطــف 

كبــر وتأييــد إقليمــي لهــذه القضيــة، باعتبارهــا قضيــة 

إنســانية، وقضيــة حجــز مفكــر أممــي وليــس قضيــة مفكــر 

لعــرق معــن، وهــذا مــا ألهمنــا القــوة بأننــا أصحــاب حــق 

ــة ملتابعــة هــذه  وأصحــاب قضي

اتحاد املرأة الشابة يختتم كونفرانسه حول املؤامرة الدولية بجملة توصيات
ــرة  ــول املؤام ــه ح ــم كونفرانس ــابة يختت ــرأة الش ــاد امل اتح

ــات ــة توصي ــة بجمل الدولي

ــم  ــنا" اختت ــب شمس ــتطيع حج ــد يس ــعار "ال أح ــت ش تح

ــه  ــوريا كونفرانس ــال ورشق س ــابة يف ش ــرأة الش ــاد امل اتح

ــان  ــه أوج ــد الل ــد عب ــى القائ ــة ع ــرة الدولي ــول املؤام ح

ــات. ــن التوصي ــة م بجمل

الكونفرانــس نظــم يف صالــة رسدم يف مدينــة الحســكة، 

بحضــور ممثلــن عــن كافــة املؤسســات املدنيــة.

وبــدأت أعــال الكونفرانــس  بالوقــوف دقيقــة صمــت 

تلتهــا كلمــة الرئيســة املشــركة لحركــة املجتمــع الدميقراطــي 

ضحــوا  "العــرات  مســتهلها:  يف  قالــت  أحمــد،  روكــن 

بأرواحهــم تنديــداً باملؤامــرة الدوليــة عــى القائــد عبــد اللــه 

ــادهم". ــران يف أجس ــعلوا الن ــان، وأش أوج

وأضافــت روكــن أحمــد: "ننحنــي إجــاالً وإكرامــاً أمــام 

تضحيــات هــؤالء الشــهداء، ونعاهــد عــى الســر عــى 

ــب  ــتطيع حج ــد يس ــعار "ال أح ــت ش ــك تح ــم، وذل خطاه

شمســنا".

وبينــت روكــن، أن أفــكار وفلســفة القائــد عبــد اللــه أوجــان 

ــا يف  ــم نره ــا، وت ــاء عليه ــتطيع القض ــد يس ــة وال أح قامئ

جميــع أجــزاء كردســتان، عــى الرغــم مــن العزلــة املفروضــة 

عليــه ".

وتابعــت قائلــة: "إن مل يتحــرر القائــد جســدياً سنســتمر يف 

املقاومــة والفــداء".

ــد  ــى القائ ــة املفروضــة ع ــد أن "العزل ــن أحم ــدت روك وأك

عبــد اللــه أوجــان مل تكــن عليــه فقــط، بــل عــى شــعوب 

املنطقــة كافــة، ولهــذا يتطلــب تحريــر القائــد مــن ســجون 

ــة". ــية الركي الفاش

ــه أوجــان  ــد الل ــد عب ــات القائ ــراءة توجيه ــم ق ــا ت وبعده

مــن قبــل عضــوة منســقية اتحــاد املــرأة الشــابة يف شــال 

ــي. ــم ع ورشق ســوريا ري

ــد  ــد عب ــاة القائ ــم عــرض ســنفزيون عــن حي ــا بعــد ت وفي

ــه أوجــان. الل

ثــم فتــح بــاب النقــاش أمــام الحضــور، واختتــم كونفرانــس 

ــد  ــة عــى القائ اتحــاد املــرأة الشــابة حــول املؤامــرة الدولي

ــد  ــا؛ عق ــات منه ــن التوصي ــة م ــان بجمل ــه أوج ــد الل عب

ــد  ــد عب ــى القائ ــة ع ــرة الدولي ــول املؤام ــات ح كونفرانس

اللــه أوجــان يف كافــة مناطــق شــال ورشق ســوريا، تكثيــف 

وتقويــة الــدورات الفكريــة، والطبيــة إضافــة إىل دورات 

ــة  ــح دورات فكري ــد. فت ــة عــى القائ ــرة الدولي حــول املؤام

ــابة  ــرأة الش ــاد امل ــل اتح ــم عم ــد، تنظي ــب القائ ــرح كت ل

عــى مســتوى الكومينــات واملــدارس والجامعــات، وإرســال 

رســائل مــن جميــع مناطــق تواجــد املــرأة الشــابة إىل القائد.

بعد أربع أعوام من السجن... إطاق رساح املعتقلة السياسية الكردية سكينة بروانة
السياســية  املعتقلــة  اإليرانيــة رساح  الســلطات  أطلقــت 

الكرديــة ســكينة بروانــة، مــن ســجن مشــهد املركــزي، بعــد 

ــال. ــن االعتق ــوام م ــع أع أرب

املعتقلــة  حرمــت  فقــد  املنشــورة  التقاريــر  بحســب 

السياســية الكرديــة ســكينة بروانــة بعــد اإلفــراج عنهــا مــن 

حــق املغــادرة البــاد بســبب معارضــة منظمــة اســتخبارات 

ــوري. ــرس الث الح

اعتقلــت ســكينة بروانــة مــن قبــل عنــارص األمــن يف مطلــع 

خريــف 2019 بحجــة لقــاء عائلتهــا مبدينــة الســليانية 

يف إقليــم كردســتان، وبعــد نقلهــا إىل الحــدود اإليرانيــة 

ــام يف مركــزي احتجــاز  ــم احتجازهــا ملــدة 10 أي ــة ت العراقي

مريــوان وســنه )ســنندج( ثــم نُِقلــت إىل ســجن إيفــن، وقــد 

تعرضــت ألقــى ظــروف االســتجواب إىل جانــب التعذيــب 

الجســدي والنفــي يف العنــر الثــاين أ، والعنــر 209 وعنــر 

النســاء يف ســجن إيفــن، وقــد ُحرِمــت مــن حقهــا يف اللقــاء 

بعائلتهــا طــوال تلــك الفــرة.

ويف أبريــل 2020 نُِقلــت ســكينة بروانــة إىل ســجن قرتشــك 

ملجــرد أنهــا كتبــت شــعارات عــى جــدران ســجن إيفــن، 

وتــم حجزهــا بالحبــس االنفــرادي مكبلــة باألصفــاد يف 

يديهــا وأرجلهــا ملــدة أربعــة أيــام، ثــم نُِقلت إىل مستشــفى 

ــدة 25  ــزت مل ــراض النفســية، وُحِج ــاد لعــاج األم ــن أب أم

يومــاً يف ظــل ظــروف صعبــة بهــذا املستشــفى ثــم أُعيــدت 

إىل عنــر الحجــر الصحــي بســجن قرتشــك.

عــن  بروانــة  ســكينة  أرضبــت   2022 أيار/مايــو   25 ويف 

ــم يف  ــى إصــدار حك ــاً ع ــام بســجن قرتشــك احتجاج الطع

حقهــا بالســجن التنفيــذي ملــدة 5 ســنوات وحرمانهــا ملــدة 

ســنتن مــن عضويــة الجاعــات السياســية، وكذلــك ُســِجنت 

ــم. ــن الجرائ ــدم الفصــل ب يف ظــروف ع

ــدو عــى جســدها  ــا كانــت تب ــو 2020 بين ويف 4 متوز/يولي

ــرة  ــت م ــتم نُِقل ــرب والش ــا لل ــر تعرضه ــات إث ــار كدم آث

أخــرى إىل ســجن إيفــن، ويف شــهر آب/أغســطس ُحِكــم 

عليهــا بالســجن ملــدة عامــن بتهمــة "إثــارة االحتجــاج 

بالســجن".

أرضبــت الســجينة السياســية الكرديــة ســكينة بروانــة عــن 

الطعــام عــدة مــرات يف ســجن إيفــن، ثــم نُقلــت بعدهــا يف 

ــاء  ــر النس ــن عن ــر 2020 م ــن األول/أكتوب ــخ 27 تري تاري

يف ســجن إيفــن إىل ســجن قوجــان، يف الشــهر املــايض بعــد 

اطاعهــا عــى احتاليــة نفيهــا إىل ســجن إصفهــان ملــدة 20 

يومــاً، لكــن عنــارص الســجن قامــوا بربهــا وشــتمها وهــي 

عــى تلــك الحالــة.

ونُقلــت مــن ســجن إيفــن بطهــران إىل ســجني مشــهد 

وتعرضــت   ،2020 الثاين/نوفمــر  تريــن  يف  وقوتشــان 

ــة  ــات قري ــإلدالء باعراف ــي ل ــدي والنف ــب الجس للتعذي

عــى شاشــات التلفزيــون.
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ــار  ــة دون انهي ــدة للحيلول ــال مناطــق جدي ــة احت محاول

حكومتهــا، وتشــدد الضغــط والظلــم عــى القائــد أوجــان 

ــة يف  ــاريعها الهّدام ــر مش ــة، ومتري ــعوب املنطق ــى ش وع

املنطقــة مــن خــال عثمنتهــا واعــادة ارجــاع مســارها إىل 

الــوراء.

واتفــق املشــاركون يف امللتقــى الســوري عــى البيــان 

الختامــي الــذي يشــمل املخرجــات التاليــة:

1- قضيــة الحريــة الجســدية للقائــد أوجــان مــن القضايــا 

املحوريــة للســورين أيضــاً كــا هــي قضيــة لألحــرار 

ــادل  ــة. وأن الســام الع ــة الكردي ــة القضي ــن بعدال املؤمن

والشــامل واألمــن واالســتقرار يف منطقــة الــرق األوســط 

ــرق  ــا ال ــوع قضاي ــل مجم ــد أن تح ــق إال بع ــن يتحق ل

األوســط يف مقدمتهــا القضيــة الكرديــة وتتحقــق الحريــة 

الجســدية للقائــد أوجــان وإنهــاء حيثيــات املؤامــرة 

ــكل كي. بش

ــة  ــدة والجمعي ــم املتح ــدويل واألم ــع ال ــوة املجتم 2- دع

العامــة التحــرك وفــق خطــوات ملموســة وعاجلــة للجــم 

ــعوب  ــى ش ــه ع ــف اعتداءات ــريك ووق ــال ال ــة االحت آل

ــون  ــاكاً للقان ــل انته ــي متث ــه والت ــاء تدخات ــة وانه املنطق

الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة واتفاقيــة جنيــف الرابعة 

ــاق رومــا األســايس. وميث

3- التأكيــد عــى أن مــروع عثمنــة املنطقــة ومــا يعــرف 

ــدف  ــوين؛ ويه ــر قان ــو غ ــي ه ــا امل ــاق تركي ــاء امليث بإحي

إلضفــاء الرعيــة عــى االحتــاالت التــي تقــوم بهــا تركيــا 

األردوغانيــة إْن يف العــراق ويف ســوريا ويف عمــوم مناطــق 

والتغيــر  الثقافيــة  اإلبــادة  سياســة  كردســتان ضمــن 

ــة تأسيســها  ــذ بداي ــا من ــا تركي ــي تقــوم به الدميغــرايف الت

ــة. ــى اللحظــة الراهن وحت

ــة  ــة املفروض ــك العزل ــة لف ــه الرع ــى وج ــل ع 4- العم

ــه  ــدية ل ــة الجس ــق الحري ــان، وتحقي ــد أوج ــى القائ ع

والتــي تؤكدهــا مبــادئ حقــوق اإلنســان العاملــي وعمــوم 

ــة. ــة ذات الصل ــق الدولي ــود واملواثي العه

5- اإلســتفادة مــن اإلمكانيــات املتوفــرة لطبــع ونــر 

ــه  ــاق، وترجمت ــع نط ــى أوس ــد ع ــري للقائ ــراث الفك ال

ــراث أوجــاالن”  إىل اللغــات األخــرى، وتأســيس “وقــف ت

ملتابعــة هــذه األنشــطة مــن طبــع وترجمــة ونــر 

ــن  ــا م ــادرة بحقه ــات الص ــات والتعليق ــة التحلي ومتابع

جانــب املفكريــن والفاســفة املعارصيــن، والقيــام برتيــب 

ــي  ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــات الفكري ــدوات واملنتدي الن

ــراث. ــذا ال ــاش ه لنق

6- تنظيــم آليــة تواصــل مــع القــوى الدميقراطيــة يف 

بأفــكار وفلســفة  التعريــف  املنطقــة والعــامل بهــدف 

ــذا  ــركة به ــدوات مش ــد ن ــام بعق ــان، والقي ــد أوج القائ

الخصــوص.

واللقــاءات  األفــام  وترجمــة  نــر  عــى  العمــل   -7

ــا. ــد بإلقائه ــام القائ ــي ق ــارضات الت ــات واملح والفيديوه

ــام  ــس أم ــه لي ــون بأن ــد املجتمع ــى أك ــة امللتق ويف نهاي

ــوى  ــوريّة س ــات الس ــص املكون ــة وباألخ ــعوب املنطق ش

التكاتــف والتعاضــد لحــل األزمــة الســورية وفــق القــرار 

الــدويل 2254، ويك يكــون العــام 25 للنضــال ضــد املؤامــرة 

ــزيب  ــية ح ــار فاش ــام انهي ــا، وع ــدة له ــة املؤك ــام الهزمي ع

تحــاول  التــي  القوميــة  والحركــة  والتنميــة  العدالــة 

مواصلــة املؤامــرة، وعــام كــر نظــام العزلــة والتعذيب يف 

إمــرايل وضــان حريــة القائــد أوجــان الجســدية. وجــدد 

امللتقــى الدعــوة لعمــوم مكونــات شــعبنا الســوري وكافــة 

قــواه الدميقراطيــة والوطنيــة إىل فهــم حقيقــة العــام 

ــى االنتصــار  ــة، وخــوض النضــال حت ــرة الدولي 25 للمؤام

ــه. ــوم مكونات ــعبنا بعم ــات ش ــق تطلع وتحقي

 مخرجات امللتقى السوري حول املؤامرة الدولية عى القائد عبدالله أوجان

ما الذي تخفيه سلطة حزيب العدالة والتنمية والحركة القومّية عقب الزلزال؟

ــع  ــل م ــتان بالتعام ــه كردس ــا في ــع مب ــامل أجم ــغل الع انش

ــلطة  ــّن س ــزال، لك ــة الزل ــا كارث ــبّبت به ــي تس ــاة الت املعان

حــزيب العدالــة والتنميــة والحركــة القوميّــة تثــر مبارســاتها 

العديــد مــن األســئلة مــن مثــل "مــا الــذي تخفيــه؟ 

ــة  ــّزز التفرق ــاذا تع ــاعدات؟ ومل ــول املس ــل وص ــاذا تعرق مل

ــر؟". ــة أك والعنريّ

ــة مرعــش يف باكــور  ــا مدين ــذان رضب ــزاالن الل ــزال الزل ال ي

كردســتان يف الـــ 6 مــن شــباط الجــاري وبشــّدة 7.7 و7.6 

تلتهــا موجــودًة عــى رأس  التــي  االرتداديّــة  والهــزّات 

ــه  ــال إنّ ــأرسه. ويُق ــامل ب ــا والع ــدة يف كردســتان وتركي األجن

ــوم  ــاض يف الي ــت األنق ــخاص تح ــاك آالف األش ــزال هن ال ي

الـــ 13 للكارثــة، فيــا هنــاك اآلالف غرهــم يواجهــون الــرد 

ــا مــأوى يف انتظــار املســاعدة. لكــّن مارســات  القــارس ب

ســلطة حــزيب العدالــة والتنميــة والحركــة القوميّــة يف تركيــا 

ــة  ــزال تقّدمــت عــى أعــال اإلنقــاذ واإلغاث ــة بالزل املتعلّق

ــب  ــد الغض ــا يزي ــذا م ــن، وه ــون للمنكوب ــد الع ــّد ي وم

الشــعبي حيــال هــذه الســلطة يومــاً بعــد يــوم، وقــد 

أثــارت هــذه املســألة الجــدل خــارج تركيــا أيضــاً. وســلّطت 

ــزال الضــوء  ــاب الزل ــي ظهــرت يف أعق بعــد املارســات الت

ــر. ــة بشــكٍل أك عــى هــذه الحقيق

ملاذا تُدفن الجثامن بشكٍل جاعي وفوري؟

تُدفــن جثامــن الضحايــا التــي تُنتشــل مــن تحــت األنقــاض 

ــوس  ــة أي طق ــدون إقام ــوري ب ــي وف بشــكٍل رّسي وجاع

أو واجبــاٍت دينيّــة، وقــد فقــد العديــد مــن ضحايــا الزلــزال 

الذيــن اُنتشــلوا مــن تحــت األنقــاض حياتهــم بســبب الــرد، 

فيــا ال يتلــقَّ مصابــو الزلــزال الرعايــة الطبيّــة الازمــة 

ــن  ــزال آالف املنكوب ــك ال ي ــة إىل ذل ــب، باإلضاف ــا يج ك

ــرد القــارس دون  مروكــن ملصرهــم يف الشــوارع تحــت ال

أن يتــّم منحهــم خيامــاً عــى األقــل، وقــد لجــأ العديــد مــن 

املنكوبــن إىل مــدن باكــور كردســتان حيــث يتــّم اســتقبالهم 

ومســاعدتهم قــدر اإلمــكان.

فقدان األطفال

إّن وضــع األطفــال الذيــن جــرى إنقاذهــم مــن تحــت 

الــركام غــر معــروف، فــا أحــد يكشــف مــا الــذي حصــل 

لهــؤالء األطفــال، وهنــاك شــائعات عديــدة تفيــد بــأّن 

ــاء  ــل أعض ــن قب ــاف م ــون لاختط ــال يتعرّض ــؤالء األطف ه

ــة، فيــا تســتخدم دولــة االحتــال الــريك  الطوائــف الدينيّ

ــم  ــاك مزاع ــا هن ــر ك ــات الصه ــال يف سياس ــؤالء األطف ه

ــا لاتجــار  ــال إىل املافي ــع هــؤالء األطف ــّم بي ــه يت ــد بأنّ تفي

بشــكاٍو  املؤسســات  بعــض  تقّدمــت  وقــد  بأعضائهــم، 

ــم. ــائعات واملزاع ــذه الش ــوص ه بخص

االستياء عى املساعدات

عــى  بالتحديــد  كردســتان  باكــور  يف  األهــايل  يتعــاون 

ويلعــب  الزلــزال،  منكــويب  إلغاثــة  املســاعدات  جمــع 

ــذه  ــع ه ــّاً يف جم ــي دوراً مه ــعوب الدميقراط ــزب الش ح

املســاعدات. لكــّن جنــود حــزيب العدالــة والتنميــة والحركــة 

القوميّــة يعرقلــون إيصــال هــذه املســاعدات التــي يجمعهــا 

ــا  ــذا م ــي وه ــعوب الدميقراط ــزب الش ــور وح ــايل باك أه

ــتان.   ــور كردس ــخ يف باك ــة رشنَ ــل يف مدين حص

كان حــزب الشــعوب الدميقراطــي يقــوم بجمع املســاعدات 

باســا يف رشنَــخ؛ يف  لناحيــة  التابعــة  "حتــا"  قريــة  يف 

ــود  ــّن الجن ــزال، لك ــويب الزل ــاعدة منك ــة مس ــياق حمل س

ــع  ــم "جم ــا بزع ــتولوا عليه ــاعدات واس ــذه املس ــوا ه منع

ــوين".  ــر قان ــكل غ ــاعدات بش املس

قــام القائــم مقــام يف بازارجــق ومديــر الناحيــة والعديد من 

الجنــود بتوكيــل املحافــظ لــإلرشاف عــى أعــال للمنســقيّة 

التــي أُنشــأها حــزب الشــعوب الدميقراطــي بالتعــاون مــع 

ــة  ــة، الجمعيــات القرويّ ــة، املؤسســات املدنيّ الغــرف املهنيّ

واألحيــاء واملناطــق يف مجلــس قريــة "حســن كوجــا" لجمــع 

املســاعدات؛ ملنــع التعــاون والتضامــن الشــعبي. ومل يــوزّع 

املحافــظ أي مســاعدات عــى األهــايل منــذ عــّدة أيــام.

ال يريدون أن تُكشف حقيقتهم

منعــت حكومــة حــزيب العدالــة والتنميــة والحركــة القوميّــة 

ــة مــن تغطيــة أحــداث الزلــزال وآخــر  وســائل إعــام أجنبيّ

تطــورات هــذه الكارثــة. إذ تعــرض املجموعــات املســلّحة 

ــدي عليهــم، فحكومــة  ــن وتعت التابعــة للحكومــة الصحفي

حــزيب العدالــة والتنميّــة والحركــة القوميّــة مل تســمح 

ــداث.  ــة األح ــا بتغطي ــة له ــام التابع ــزة اإلع ــوى ألجه س

وتواجــه وســائل اإلعــام هــذه ردود فعــل األهــايل ألنّهــا ال 

تنقــل الحقيقــة وبــل خافهــا. هــذا ويتعــرّض الصحفيــون 

ــل  ــال مــن قب ــة وكشــفها لاعتق ــل الحقيق الســاعن إىل نق

ــود والرطــة. الجن

رحيل فرق اإلنقاذ وترحيل املتطوعن

أرســلت العديــد مــن الــدول يف أعقــاب الزلــزال، فــرق إنقاٍذ 

ــا  ــادت إىل بلدانه ــرق ع ــّن معظــم هــذه الف ــا، لك إىل تركي

ــى اآلن عــادت فــرق اإلنقــاذ  بســبب عرقلــة أعالهــم. حتّ

التــي كانــت قــد أرســلتها كّل مــن أملانيــا، النمســا، إرسائيــل 

وإســبانيا إىل بلدانهــا. وكشــفت فــرق اإلنقــاذ اإلســبانيّة أّن 

ــي  ــذا يعن ــات وه ــاض باآللي ــع األنق ــة رف ــّررت الحكوم "ق

قتــل العديــد مــن األشــخاص، ونحــن لــن نصبــح جــزءاً مــن 

هــذا" لــذا غــادروا تركيــا.

هــذا وتقــوم الحكومــة الركيــة برحيــل العديــد مــن 

يف  املســاهمة  بغيــة  تركيــا  إىل  أتــوا  الــذي  املتطّوعــن 

عمليــات البحــث واإلنقــاذ، وقــد تــّم إلقــاء القبــض عــى 3 

ــاي وجــرى إحالتهــم إىل مؤسســة  ــان يف هات متطوعــن يون

ــم. ــة ترحيله ــة بغي ــرة يف أضن الهج

عائلة أردوغان مجّدداً

ــن تســبّبوا  ــاء الذي ــدي البن ــض عــى متعّه ــاء القب ــّم إلق يت

مبقتــل آالف األشــخاص، لكــن تقــّرر التعامــل مــع ملفــات 

املتعّهديــن الذيــن تربطهــم صلــة مبــارشة بعائلــة أردوغــان 

ــل  ــن قب ــرة م ــة املدّم ــم األبني ــت معظ ــد بُني ــة، وق بريّ

متعّهــدي البنــاء التابعــن لنجــل أردوغــان بــال أردوغــان.

قّمة انعدام الضمر

خــال اجتــاع غرفــة الصناعــة يف كوجــايل لشــهر شــباط؛ 

قــال رئيــس غرفــة الصناعــة، آيهــان زيتــن أوغلــو بخصــوص 

منكــويب الزلــزال: "ال متنحــوا عمــاً للقادمــن مــن مناطــق 

إىل  تــؤّدي  حالــة  أنفســنا يف  نضــع  ال  دعونــا  الزلــزال. 

إحــداث تغيــر دميغــرايف. ليــس لدينــا يشء لنقولــه ملنكــويب 

ــزال". الزل

ــاكايل،  ــة يف جان ــة والتنمي ــة عــن حــزب العدال  زارت النائب

ــن  ــخص م ــت لش ــة وقال ــو، ماطي ــكندر أوغل ــدة إس جولي

منكــويب الزلــزال كان يــرح لهــا وضعهــم: "إنــه عمــل اللــه، 

ال ميكننــا القيــام بــيء".

تريحات أردوغان املتناقضة

ألغــى زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة، رجــب طيــب 

ــة  ــرار "منطق ــام 2022 ق ــن شــباط ع ــان يف الـــ 4 م أردوغ

مهــّددة بالــزالزل" عــن 6 أحيــاء يف هاتــاي )اإلســكندرون(.

ــدر"  ــاء وق ــذا "قض ــأن ه ــزال ب ــد الزل ــان بع ورّصح أردوغ

لكــن يف عــام 1999 وعندمــا كان حزبــه يف املعارضــة، 

ــت  ــرة: "بقي ــة مرم ــذي رضب منطق ــزال ال ــن الزل ــال ع ق

الحكومــة تحــت الزلــزال، لقــد ســقطت ورســمت نهايتهــا".

 وكالة هاوار
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يف ذكرى استشهاده الـ15 أوصان دادايل حي يف قلوبنا
ــنوية  ــرى الس ــباط، الذك ــن ش ــر م ــن ع ــادف الثام يص

األليمــة الستشــهاد القيــادي يف حــزب االتحــاد الدميقراطي 

PYD وأحــد مؤسســيه الشــهيد أوصــان دادايل الــذي 

ارتقــى نتيجــة التعذيــب الــذي تعــرض لــه يف أقبيــة 

ســجون االســتبداد والشــوفينية. يف مثــل هــذا اليــوم مــن 

ــه الكــال  ــاق درب عــام 2008 أوىص األســتاذ أوصــان رف

الطريــق واالقتــداء بفكــر القائــد عبداللــه أوجــان وودعنــا 

ــن  ــروف م ــخ بح ــجله التاري ــا س ــاً نضالي ــاً واءه ارث مخلف

ــن طــوال عمــره النضــايل. ــة ال تل ذهــب، ومقاوم

دادايل  قريــة  يف  حجــي  بــن  ســليان  عثــان  ولــد 

التابعــة ملنطقــة كوبــاين ســنة 1945 وهــو االبــن الوحيــد 

واإلعداديــة  االبتدائيــة  درس  بوطنيتهــا،  متيــزت  الرسة 

يف القريــة وناحيــة الشــيوخ والثانويــة يف حلــب، ثــم 

ــل  ــن أوائ ــب. وكان م ــف حل ــم مدرســة يف ري عمــل معل

ــه  ــا أن ــي PYD، ك ــاد الدميقراط ــزب االتح ــين لح املؤس

ــه مل يفــرق بــن  أوىل جانــب املجتمعيــة أهميــة ومبــدأ ل

ــس  ــان ورشك ــرب وترك ــرد وع ــن ك ــة م ــعوب املنطق ش

فــكان يحظــى بعاقــات متأصلــة مــع الجميــع، ومل يفــرق 

ــن  ــم م ــم عليه ــع الظل ــن وق ــاً م ــم جميع ــم وعده بينه

قبــل منظومــة االســتبداد املركــزي. كــا يعــد االســتاذ 

ــوم  ــى ي ــداً حت ــه مناضــاً عني أوصــان يف نظــر مــن عرف

ــر  ــخ 27 نوفم ــيايس بتاري ــن الس ــد األم ــى ي ــه ع اعتقال

2007 إثــر مداهمــة منزلــه يف قريتــه دادايل وتعــرض 

ــة حتــى  ــه الصحي لتعذيــب وحــي تدهــورت معــه حالت

ــز “63”  ــر يناه ــن عم ــهيداً يف 18/ 2/ 2008 ع ــى ش ارتق

ــاق  ــاً لرف ســنة. كــا كان نضــال ماموســتا أوصــان مله

استشــهاده اىل جانــب شــهداء  حزبنــا كذلــك أصبــح 

ــت  ــى تكلل ــة اســتمرت حت ــاً ملقاوم ــا وشــعبنا منه حزبن

ــه  ــعبنا وتطلعات ــات ش ــق طموح ــا لتحقي ــورة روج آف بث

ــة عــى درب االمــة  ــاق والدميقراطي ــة واالنعت نحــو الحري

الدميقراطيــة وأخــوة الشــعوب، وال زالــت هــذه املقاومــة 

ــات  ــه للشــعب الكــردي وجميــع مكون مــراث يُبنــى علي

شــال ورشق ســوريا .

 PYD اننــا يف املجلــس العــام لحــزب االتحــاد الدميقراطــي

ويف الذكــرى الخامســة عــر الستشــهاد أوصــان دادايل اذ 

نجــدد العهــد لشــهداء حزبنــا وكل شــهداء شــعبنا باملســر 

عــى خطاهــم ورفــع رايتهــم عاليــاً حتــى تحقيــق النــر، 

نديــن ونســتنكر يف الوقــت ذاتــه كل مارســات األنظمــة 

ــة  ــة وديكتاتوري ــداء الدميقراطي ــتبداد أع ــوفينية واس الش

نظــام االســتبداد املركــزي الــذي أدوى بالبــاد اىل الدمــار 

ظلمــه  مــن  يســتثني  ومل  أقصاهــا  اىل  أقصاهــا  مــن 

ــات ســوريا وعــى  ــن شــعوب ومكون واســتبداده أحــد م

األمــم  ونطالــب  العادلــة.  وقضيتهــم  الكــرد  رأســهم 

املتحــدة العمــل الجــاد عــى حــل األزمــة الســورية وفــق 

القــرار األممــي 2254 وانهــاء املقتلــة الســورية والضغــط 

عــى دولــة االحتــال الــريك التــي تتاعب مبصر الســورين 

وانتهــاج مســاومات رخيصــة عــى حســاب الحيــاة الحــرة 

ــعب  ــوا ش ــا ندع ــورية، ك ــعوب الس ــة للش والدميقراطي

ــاً اىل  ــل جنب ــد والعم ــف والتعاض ــاً للتكات ــوريا عموم س

ــة. ــة دميقراطي ــب للوصــول إىل ســوريا المركزي جن

املجد والخلود ألرواح شهداء شعبنا.
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مكتب شؤون العدل واإلصاح يكذب ادعاءات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

كــّذب مكتــب شــؤون العــدل واإلصــاح يف اإلدارة الذاتيــة 

ادعــاءات مجلــس حقــوق اإلنســان األممــي حــول قيامهــم 

ــم إىل  ــش وخطفه ــة داع ــن أرس مرتزق ــال م ــز أطف بحج

أماكــن مجهولــة أو اســتغالهم.

مكتــب شــؤون العــدل واإلصــاح يف شــال ورشق ســوريا 

أكــد إّن هــذه اإلدعــاءات عاريــة عــن الصحة مشــراً إىل أّن 

جميــع مراكــز االحتجــاز ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل أبوابها 

مفتوحــة أمــام املنظــات وأّن املكتــب يعمــل وفــق 

آليــات شــفافة ومبــادئ قانونيــة تحمــي الكبــر والصغــر.

ودعــا املكتــب مجلــس حقــوق اإلنســان لزيــارة تلــك 

املراكــز. مشــدداً عــى عــدم وجــود أماكــن مجهولــة 

ــال  ــدل واإلصــاح لحجــز األطف ــب شــوؤن الع ــدى مكت ل

أو وضعهــم يف الســجون يف الوقــت الــذي يعمــل فيــه 

املكتــب عــى زيــادة عــدد مراكــز اإلصــاح والتأهيــل 

إلخــراج القارصيــن املتواجديــن يف مراكــز اإلحتجــاز.

ونفــت دائــرة العاقــات الخارجيــة يف اإلدارة الذاتيــة 

ــم ترويجــه حــول اســتغال  ــا يت لشــال ورشق ســوريا م

األطفــال يف مراكــز تأهيــل عوائــل مرتزقــة داعــش؛ مؤكــدًة 

أّن أبــواب املراكــز مفتوحــة أمــام املنظــات املعنيــة 

ــا . ــى واقعه ــاع ع ــا واالط لزيارته

أصــدرت دائــرة العاقــات الخارجيــة يف اإلدارة الذاتيــة 

ــتغال  ــم اس ــوص مزاع ــاً بخص ــوريا بيان ــال ورشق س لش

ــش. ــة داع ــل مرتزق ــل عوائ ــز تأهي ــال يف مراك األطف

وأوضحــت اإلدراة يف بيانهــا أّن ملــف مرتزقــة داعــش 

وعوائلــه ال يــزال عالقــا منــذ ســنوات رغــم نــداءات اإلدارة 

ــاه  ــؤولياته تج ــل مس ــدويل لتحم ــع ال ــررة للمجتم املتك

هــذا الوضــع ســواء يف محاســبة املرتزقــة ،يف إطــار إقامــة 

ــع  ــم وض ــة لتنظي ــم اإلدارة الذاتي ــة ،أو دع ــم دولي محاك

ــات بشــكل أفضــل. املخي

ــر  ــع الق ــوم بوض ــات تق ــان أّن إدارة املخي ــد البي وأك

البيئــة  التأهيــل واإلصــاح إلبعادهــم عــن  يف مراكــز 

املتطرفــة وأّن مــا يتــم الرويــج لــه حــول خطــف وســجن 

أو اســتغال األطفــال ال أســاس لــه مــن الصحــة، وخاصــة 

ــة  ــان األممي ــوق اإلنس ــس حق ــر مجل ــا ورد يف تقري يف م

البعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة وجــاء يف وقــت يتطلــب 

ــؤولياتهم تجــاه مــا  ــام مبس ــن الجهــات األمميــة القي م

تعانيــه املنطقــة مــن أزمــات ومــا تشــهده مــن عمليــات 

ــاً  ــع دولي ــدد الجمي ــذي يه ــاب ال ــة اإلره ــة ملكافح أمني

الظــروف  اســتغال  أكــر يف ظــل  وينشــط  وإقليميــاً 

ــة. ــة الراهن املحلي

 اسيا عبدالله : نحن جاهزون لتحقيق الوحدة الوطنية عى أن ال تكون عى أساسا مصالح حزبية  وتشجيع سياسات االحتال 

ــوم الســبت  ــوم حــزب االتحــاد الدميقراطــي  الي عقــد الي

18 شــباط يف ناحيــة كــريك لــي  جلســة حواريــة حرهــا 

العــرات  مــن وجهــاء العشــائر الكرديــة  يف ناحيــة كــريك 

لــي لبحــث آخــر املســتجدات يف املنطقــة وتأثرهــا  عــى 

ــق  ــة   لتحقي ــة، والخطــوات الازم ــة الكردي مســار القضي

الوحــدة الوطنيــة، وذلــك يف صالــة نقابــة العــال يف بلــدة 

رميــان .

ــة  ــا كلم ــت تلته ــة صم ــوف دقيق ــة بالوق ــدأت الجلس ب

الرئيســة املشــركة  لحــزب االتحــاد الدميقراطــي آســيا عبد 

اللــه  حــول مجمــل املســتجدات السياســية يف املنطقــة.

وأشــارت  آســيا عبــد اللــه إىل أن  الــدول الرأســالية 

ــة  ــل تجزئ ــن أج ــط م ــرق األوس ــؤون ال ــل يف ش تتدخ

الــدول وخلــق األزمــات واملشــاكل عــى جميــع األصعــدة  

لخلــق جــو مــن عــدم االســتقرار،  ألن أيديولوجيتهــا قامئــة 

ــزاق . ــى الحــرب وسياســة االرت ع

وأضافــت: "السياســة والدبلوماســية القامئــة يف جميــع 

أنحــاء العــامل قامئــة عــى القــوة ألن مــن ال ميلــك القــوة 

لــن يســتطيع تحقيــق أهدافــه، لــذا علينــا تعزيــز صفوفنــا 

ــا واألزمــات التــي تحــدث تجربــة  وأن نأخــذ مــن تاريخن

ــاً  ــاول حالي ــي تح ــوى الت ــذه الق ــال،  ه ــة ونض للمقاوم

عقــد اتفاقيــات جديــدة مثــل لــوزان عــى حســاب شــعبنا 

ــباتنا" ومكتس

واختتمــت آســيا حديثهــا بالقــول: "نحــن كحــزب االتحــاد 

ليــس  وهدفنــا  كاســيكياً،  حزبــاً  لســنا  الدميقراطــي 

الســلطة، بــل هدفنــا تحقيــق حقــوق دميقراطيــة للشــعب 

الكــردي، ونحــن جاهــزون لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 

عندمــا تكــون عــى أســاس تحقيــق مصالــح الشــعب 

الكــردي ال عــى أســاس املصالــح الحزبيــة وتشــجيع 

ــتان " ــرد وكردس ــى الك ــال ع ــة االحت سياس

فتــح بعدهــا بــاب النقــاش واالستفســارات أمــام الحضــور 

بصــدد الوضــع العــام يف املنطقــة  والقضيــة الكرديــة 

ــة  لتحقيــق الوحــدة  بشــكل خــاص والخطــوات الروري

ــة.    الوطني

وأجمــع املشــاركون عــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة يف 

هــذه املرحلــة  ملواجهــة التحديــات التــي تواجــه القضيــة 

ــة. ــات املعادي ــع الجه ــل جمي ــة مــن قب الكردي
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أبرز ما قيل عن القائد أوجان من قبل شخصيات عاملية
 شدد كتّاب وحقوقيون وعلاء يف مختلف أنحاء العامل، من 

أمركا إىل أوروبا، ومن آسيا إىل أفريقيا عى رضورة ضان 

الحريّة الجسديّة للقائد أوجان يف أقرب وقٍت ممكن، 

ووصفوه بـ "الفيلسوف والوجه الحقيقي لإلنسانيّة".

أشار مثقفون، كتّاب وحقوقيون وعلاء من مختلف أنحاء 

العامل عر تريحاٍت سابقة لوكالة هاوار ولوسائل إعام أخرى 

إىل العزلة املشّددة عى القائد عبد الله أوجان وطرق حل 

القضايا اإلنسانيّة، وشّددوا عى رضورة ضان حّريته الجسديّة 

يف أقرب وقٍت ممكن.

'أفكاره ألهمت مكتسبات روج آفا'

إذ شّدد عامل اللسانيات األمريك، نعوم تشومسي، يف حوار مع 

صحيفة أوغور بوليتيكا يف 30 ترين األول 2022، عى رضورة 

تحرير القائد أوجان من هذا األرس "الاإنساين" فوراً وقال: 

"رغم أّن أفكاره تلهم املكتسبات والتطورات يف روج آفا إاّل أنّها 

يف الوقت ذاته تشّكل تهديداً عى القوى غر الرعية لجميع 

األنظمة املهيمنة يف املنطقة".

وقالت املحامية جوك كاليوارت وهي واحدة من مئات 

املحامن الذين قّدموا طلباً للقاء القائد أوجان، يف 25 كانون 

الثاين 2023: "نريد أن يلتزم السياسيون بقرارات العدالة. قضت 

املحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان مرّتن بأّن املرحلة الجارية 

ضّد عبد الله أوجان غر قانونية. أي ال يجوز اعتقال أوجان 

يف ظّل ظروف عزلٍة مطلقة يف إمرايل".

'مل تنجح أوروبا يف قضية حقوق اإلنسان'

وقال الرملاين اإليرلندي يف مجلس أوروبا عن حزب سن 

فين، بول غافان: "ميثّل أوجان الوجه الحقيقي لإلنسانيّة 

والدميقراطية. وسنواصل يف الحركة اليساريّة املتّحدة دعوتنا 

إىل العدالة. وسنسعى إىل حشد إيرلندا أيضاً، مل تنجح أوروبا يف 

قضية حقوق اإلنسان، لذا سنواصل دعمنا يف حزب سن فين".

وأشارت سكرترة لجنة الطوارئ يف روج آفا التابعة للواليات 

املتّحدة األمريكية يف روج آفا وابنة الفيلسوف موراي بوكتشن، 

ديبي بوكتشن إىل أنّه ينبغي رفض هذا الوضع الذي تُنتزع 

فيه الحقوق األساسية للقائد أوجان ولفتت إىل أّن الحرية 

ة جداً ملستقبل الرق األوسط وقالت:  الجسدية للقائد مهمٌّ

"ميثّل أوجان صوت إميان الشعب الكردي وروحه. كا أنّه 

شخصيّة رئيسيّة يف إحال السام، فهو يناضل يف سبيل السام 

العاملي. فنموذج الكونفدرالية الدميقراطية للسيّد أوجان 

خارطة طريق جيّدة بالنسبة لنا لبناء حياٍة بيئية ونسويّة، 

تسودها املساواة، الدميقراطية، العدل والحريّة".

'عى الرأي العام العاملي التحرّك'

وأعرب محامي نيلسون مانديا، رساج ديساي عن استيائه من 

عدم ورود أي معلومات عن القائد أوجان وأشار إىل أنّهم رأوا 

مانديا أيضاً يعاين من أسوأ الظروف وقال: "القانون الدويل 

ال يقبل هذا، فهو مينحك الحّق يف التواصل أثناء املحاكات 

وخال إصدار األحكام أيضاً. ويجب أن يثر هذا الوضع قلق 

الرأي العام العاملّي أيضاً".

تريحات املثقفن واألكادميين لوكالة هاوار:

'قائد حقيقي'

رصّحت رئيسة لجنة الحقوق املدنيّة الركيّة يف االتحاد األورويب 

والروفيسورة يف جامعة برغن الرويجيّة كاريانا ويسرايم 

لوكالتنا: "ميثّل عبد الله أوجان أفضل الحل األفضل للرق 

األوسط. إنه يضمن السام والدميقراطية وميكن للسلم أن 

يسود تركيا عره. كا ميكن أن يسود السام يف املنطقة من 

خال الحوار وتوقيع اتفاقيّة معه".

"ميثّل أوجان صوت إميان الشعب الكردي وروحه"

لفت حفيد مهامتا غاندي، أيا غاندي، إىل أنّه يجب عى 

الحكومة الركيّة التفكر بحريّة القائد أوجان وأشار إىل أنّه 

تخطّى السبعن عاماً من العمر لكّنه ال يزال معتقاً لألسف.

'أفكار أوجان ستحّرر جميع الشعوب'

أشار النائب السابق لوزير خارجيّة جنوب أفريقيا، إبراهيم 

إساعيل إبراهيم الذي اُعتقل يف جزيرة روبن مع نيلسون 

مانديا ملّدة 15 عاماً إىل أّن نضال القائد أوجان يف سبيل 

الحريّة ليس من أجل الشعب الكردي فقط بل من أجل كافة 

الشعوب يف تركيا والرق األوسط وقال: "كمنديا الذي ناضل 

يف سبيل مجتمعٍ ال عنري يتمتّع فيه الجميع بحرياتهم، فإّن 

قيادة أوجان وأفكاره أيضاً ستحّرر جميع الشعوب".

منوذج القائد أوجان يف أفغانستان

ذكرت إحدى إداريّات منظمة RAWA األفغانيّة، أّن ال أحد 

يستطيع عزل منوذج القائد أوجان وقالت إنّهم يعتقدون أن 

بإمكانهم إسكات الحركة الثوريّة والكرد بالقضاء عى القائد 

أوجان لكّنهم مخطئون.

وتابعت اإلداريّة حديثها قائلًة: "إن السيّد أوجان ثورّي تفّرع 

بن الشعوب. ونحن ممتّنون له عى مقاومته للنظام الريك 

الفايش واألهميّة التي تويل أهميًّة لدور المرأة يف الثورة". 

'لن يتّمكن هذا االعتقال من قهر الشعوب'

ومن جانبها قال الباحث األرمني نوبار مالكونيان: "علينا إخراج 

قائد حزب العال الكردستاين من ظروف العزلة املشّددة 

تلك. ال أحد من قادة الكريا يستحّق السجن، إّن أعداء جهود 

الشعوب والحريّة هم الذي يستحّقون مثل هذه األماكن".

وأشار الروفيسور يف جامعة كامريدج، توماس جيفري ميي 

إىل أّن أفكار القائد أوجان تشّكل تهديداً عى النظام الفاسد 

الحايل وقال: "إرصار عبد الله أوجان عى املقاومة وروحه التي 

ال تُقهر مينحان الشجاعة للمقاتلن يف سبيل الحريّة يف جميع 

أنحاء العامل".

وقالت الصحفيّة من شعب املايا، أنستازيا ميجيا إنّهم لن 

يتمّكنوا من إيقاف النضال االجتاعي باعتقال القائد أوجان 

وتابعت قائلًة: "لن يتمّكن هذا االعتقال من قهر الشعوب 

وإيقافهم. فنضالنا يتقّدم يوماً بعد يوم".

"يجب دراسة نتاجات أوجان بدالً من األقوال املاركسيّة 

الكاسيكيّة"

ووصف الكاتب راؤول زيبيتي من األورغواي عملية اعتقال 

القائد أوجان رغم انتشار منوذجه ودراسة نتاجاته وأعاله يف 

العديد من الجامعات بأنها "حالة مؤملة جّداً".

وقال زيبيتي: "دراسة نتاجات أوجان بدالً من الكاسيكيات 

املاركسيّة، ميكن أن تساعدنا يف بناء مجتمعاٍت جديدة بدون 

أولئك املضطهدين من قبل املهيمنن. وميكن أن يساهم هذا 

بشكٍل كبر يف حريّة أوجان".

وأشارت الكاتبة، الفنانة واملرجمة جانيت بيل إىل أّن القائد 

أوجان هو الريك الحقيقي الوحيد ملحادثات السام مع تركيا 

وقالت: "يجب إطاق رساح أوجان الذي يُعتقل منذ سنوات 

فوراً، كا يجب بدء محادثات السام مع تركيا مجّدداً".

'يجب إطاق رساحه'

وذكر األستاذ الفخري يف جامعة هامبورغ والرملاين السابق 

والخبر يف القانون الدويل نورمان بايش، بأّن الهدف من اعتقال 

القائد أوجان يف كينيا واختطافه إىل تركيا هو إضعاف الكرد 

الذين يناضلون يف سبيل الحكم الذايت والحصول عى حّق 

تقرير املصر، االعراف بالهويّة الكرديّة والكرامة اإلنسانيّة 

والحياة التي تسودها املساواة وقال: "عى الرغم من أّن وجود 

أوجان بن شعبه من خال كتبه وكتاباته هو أبعد من حدود 

تركيا بكثر، فأّن املارسات الاإنسانيّة لفرض العزلة عليه ال 

يتطلّب تغير ظروف االعتقال فقط بل إطاق رساحه".

وكشف الرئيس املؤّسس لقسم األنروبولوجيا والتغير 

االجتاعي يف سان فرانسيسكو، الروفيسور آندريه غروبيتش 

أّن الحركة التي اُستلهمت بالقائد أوجان أظهرت يف كثرٍ من 

األحيان التزامها مببادئ حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز 

والتسامح وقال: "طبّق هذه املبادئ أينا وجد الفرصة لذا 

يجب دعم هذا وتطويره من قبل الجميع".

'يُعتر املشاركون يف املؤامرة والذين التزموا الصمت حيالها عاراً 

عى اإلنسانيّة'

وأكّد قائد الشعب البوربيي يف والية ميتشواكان دي أوكامبو 

الحرّة وذات السيادة يف املكسيك؛ بيدرو تشافيز أنّهم يدعمون 

القائد أوجان وقال: "إّن هذا ميثّل حّب القائد عبد الله أوجان 

للوطن وحّق شعبنا يف تقرير املصر وتبّني مجتمع الحوار. 

ويف نفس الوقت ويف هذا السياق ينبثق عنها نضال املرأة ضّد 

النظام األبوي يف سبيل الحريّة".

وأشار املفّكر والكاتب العريب إلهامي املليجي أّن املؤامرة التي 

طالت القائد أوجان سيبقى عاراً عى اإلنسانيّة سواء بسبب 

املشاركة فيه أو التزام الصمت حيالها وقال: "سيصبح أوجان 

رمزاً للمحبّة والكرامة يف وجه الكذب والخداع واألالعيب".

هل بّدد الزلزال مكاسب أردوغان يف العمران والبنية والتحتية؟

ــا  ــزاٍل رضب تركي ــر زل ــراء أك ــة ج ــة األولي ــت الصدم تحول

ــؤدي  ــد ت ــب ق ــن الغض ــٍة م ــرم إىل حال ــرن املن ــال الق خ

إىل إســقاط حكومــة الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، 

ــا. ــوب تركي ــاين الهشــة جن كــا ســقطت املب

ــٍة  ــع كارث ــار م ــو/ أي ــة يف ماي ــات الركي ــت االنتخاب تصادف

ــخص.  ــن 35000 ش ــل ع ــا ال يق ــل م ــة أدت إىل مقت طبيعي

ــا نقــاط  ــة كانت ــة والتنمي ــة التحتي عــى الرغــم مــن أن البني

ــذي  ــم ال ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــية لح ــوة الرئيس الق

ــة، إال  ــاً املاضي ــن عام يتزعمــه أردوغــان عــى مــدار العري

أن معايــر بنــاء هــذه البنــى التحتيــة قــد تــؤدي إىل ســقوطه 

اآلن.

أنقرة تاحق املسؤولن

أعلــن نائــب الرئيــس الــريك فــؤاد أكطــاي أنــه تــم تحديــد 

بهــم عــى صلــة بانهيــار مبــاٍن يف عــر  131 مشــتبهاً 

ــٍف  ــرة توقي ــدار 113 مذك ــم إص ــى اآلن، ت ــات. حت مقاطع

ــكني  ــع س ــور مجم ــك مط ــا يف ذل ــخصاً، مب ــاز 12 ش واحتج

ــار  ــازه يف مط ــم احتج ــا وت ــار يف أنطاكي ــاً انه ــن 12 طابق م

ــل األســود.  ــة إىل الجب ــرة متجه ــوب طائ ــل رك إســطنبول قب

ــن  ــن ب ــه م ــوروم، فإن ــراد ك ــريك م ــة ال ــر البيئ ــاً لوزي ووفق

170000 مبنــى تــم تقييمهــا يف جميــع أنحــاء املنطقــة 

ــدة. ــرر بش ــى أو ت ــار 24921 مبن ــررة، انه املت

قبــل الزلــزال الــذي بلغــت قوتــه 7.8 درجــة، والــذي أودى 

بحيــاة اآلالف أيضــاً يف شــال ســوريا، كان تركيــز االنتخابــات 

الركيــة عــى املهاجريــن الســورين وغرهــم الذيــن تســببوا 

تحــول  اليــوم،  املزاعــم.  بحســب  االقتصاديــة  باألزمــة 

ــرة. ــة املتأخ ــات اإلغاث ــام إىل عملي االهت

عندمــا تحــدث أردوغــان إىل املترريــن يف مرعــش، بالقــرب 

مــن مركــز الزلــزال يف جنــوب تركيــا، أملــح بــأن الدمــار 

والخســائر »قضــاء وقــدر«، رافضــاً أي انتقــاٍد لجهــود اإلغاثــة 

ــود  ــن جه ــون م ــن ينتقص ــك الذي ــا أدان أولئ ــة. ك البطيئ

الحكومــة، قائــاً: »ال ميكــن أن نكــون مســتعدين ملثــل 

هــذه الكارثــة«، يف وقــٍت يحــذر العلــاء منــذ فــرٍة طويلــة 

ــر  ــم متري ــا. ت ــرب تركي ــد ت ــرة ق ــة كب ــن أن هــزة أرضي م

مــروع قانــوٍن يف محاولــة لاســتعداد للدمــار الــذي حــدث 

جــرّاء زلــزال عــام 1999، وكان بنفــس القــوة تقريبــاً وأطــاح 

ــه أو اســتغاله. ــا تجاهل ــم إم ــا، ولكــن ت بالحكومــة حينه

أصــدرت حكومــة أردوغــان قانــون عفــٍو عــن تقســيم 

املناطــق عــام 2018 ســمح ألي عقــاٍر مبنــي مــن دون 

أو قوانــن تقســيم  البنــاء  ينتهــك تصاريــح  أو  ترخيــص 

املناطــق بالحصــول عــى شــهادة بنــاء وتجنــب الهــدم.

تقــول ليزيــل هينتــز مــن كليــة الدراســات الدوليــة املتقدمــة 

رأســالية  دخلــت  »لقــد  هوبكنــز:  جونــز  جامعــة  يف 

وبتكلفــٍة  الركيــة  الهيــاكل  مــن  العديــد  يف  املحاســيب 

ــع  ــن صن ــا م ــانية يف تركي ــة اإلنس ــة. األزم ــة هائل مجتمعي

اإلنســان«.

ــا  ــخص ب ــون ش ــن ملي ــل ع ــا اليق ــح م ــزال، أصب ــد الزل بع

ــازل  ــاذ يف املن ــرق اإلنق ــيء لف ــار البط ــار االنتش ــأوى. أث م

املدمــرة الغضــب يف جميــع أنحــاء املحافظــات، حيــث ينــام 

النــاس يف الشــوارع ويجمعــون الخشــب مــن املبــاين املنهــارة 

ــة.  ــدم وجــود ماجــئ مؤقت ــة، بســبب ع ــن أجــل التدفئ م

ــزال كان  ــق الزل ــة ملناط ــاعدات الدولي ــول املس ــا أن وص ك

بطيئــاً، إذ اســتغرق األمــر يومــن ملشــاهدة فــرق اإلنقــاذ يف 

الشــوارع.

ــوت  ــم امل ــم إن »حج ــف أري ــيايس يوس ــل الس ــول املحل يق

ــد  ــع أن كل بل ــا، والواق ــوارد تركي ــدرة م ــاوز ق ــار يتج والدم

ــوارد«. ــن امل ــدٌد محــدود م ــه ع لدي

ــل. وكان رد فعــل  ــة مــن قب ــذات الكارث ــا ب لقــد مــرت تركي

حكومــة رئيــس الــوزراء آنــذاك بولنــت أجاويــد ضعيفــاً بعــد 

ــام 1999،  ــة ع ــه 7.6 درج ــت قوت ــذي بلغ ــد ال ــزال إزمي زل

موديــاً بحيــاة أكــر مــن 17000 شــخص، ليتســلم عــى أثرهــا 

أردوغــان رئاســة الــوزراء. هــذا مــا يلــوح يف األفــق اآلن حيال 

زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يواجــه انتخابــاٍت بعــد 

بضعــة أشــهر.

أثــار الــرد البطــيء عــام 1999 الغضــب بــن الناجــن، 

ــدو  ــاكنهم. ويب ــليم يف مس ــر الس ــاء غ ــبب البن ــم بس وتفاق

أن التوســع الريــع عــى مــدى العقديــن املاضيــن، والــذي 

شــهد تشــييد جســوٍر ومراكــز تجاريــة ومســاجد وناطحــات 

ــة  ــر اإلســكان املدعوم ــور إدارة تطوي ــدة وظه ســحاب جدي

مــن الحكومــة )TOKI( يف كل مــكان، أصبــح لــه مثــن اآلن.

ــبة إىل  ــداً بالنس ــرة ج ــة ومتأخ ــال قليل ــر االعتق ــدو أوام تب

عــرات اآلالف مــن الضحايــا، خاصــًة عندمــا ال يتــم تنفيــذ 

قوانــن البنــاء التــي تقــول إنهــا تفــي مبعايــر الهندســة 

ــا. ــة يف تركي الزلزالي

هنــاك اســتقطاٌب ســيايس حــاد دامئــاً يف تركيــا، ال ســيا وقت 

ــة  ــة والتنمي ــدي حــزب العدال ــن مؤي ــاً ب ــات، وغالب االنتخاب

وحــزب املعارضــة الرئيــي، حــزب الشــعوب الجمهــوري .

ــرأي  ــع اســتطاعات ال ــزال جمي ــم، جعــل الزل وبحســب إري

ــكل  ــف: »ل ــع. ويضي ــا بالواق ــة له ــة وال صل ــابقة قدمي الس

ــال  ــه خ ــهر، وأدائ ــة أش ــه ثاث ــف مدت ــجٌل نظي ــزٍب س ح

ــات«. ــة االنتخاب ــيحدد نتيج ــرة س ــذه الف ه

ــزال  ــا الزل ــي رضبه ــر الت ــن الع ــن ب ــات م ــت مقاطع س

ــة. يف  ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح ــن معاق ــاً م ــر تقليدي تعت

ــررت  ــي ت ــدن الت ــان، إحــدى امل ــات 2018 يف أديام انتخاب

ــة بـــ70  ــة والتنمي ــزب العدال ــاز ح ــزال، ف ــن الزل ــدٍة م بش

يف املئــة مــن األصــوات. ظهــرت انتقــاداٌت بــأن مدينــة 

انطاكيــة، بالقــرب مــن الحــدود الركيــة مــع ســوريا، تلقــت 

مســاعداٍت أو دعــاً أقــل نظــراً ألن أصواتهــا تذهــب عــادًة 

إىل املعارضــة.

بالنظــر إىل الدمــار الــذي أحدثــه الزلــزال، هنــاك احتــاٌل أال 

تجــري االنتخابــات يف املوعــد املحــدد بســبب عــدم القــدرة 

عــى تنظيمهــا. ويقــول ســينم أدار مــن مركــز دراســات تركيــا 

التطبيقيــة يف برلــن: »مل تعــد هنــاك عناويــن ]ســكنية[ بعــد 

اآلن«.

مــن شــأن تأجيــل االنتخابــات أن يصــب يف مصلحــة الحكومة 

ومينحهــا مزيــداً مــن الوقــت لتعويــض املؤيديــن مــرًة أخرى. 

لكــن وفقــاً للدســتور، ال ميكــن تأجيــل التصويــت ألكــر مــن 

شــهر. فقــط يف حــال الحــرب ميكــن تأجيلهــا لفــرٍة أطــول. 

ــبب  ــا بس ــا تركي ــي أعلنته ــوارئ الت ــة الط ــإن حال ــك، ف لذل

الزلــزال ال تصــب يف هــذا االتجــاه. بحســب أدار،فإنــه مبجــرد 

ــتخدام  ــكان اس ــد بإم ــن يع ــات »ل ــاً يف االنتخاب ــي قدم امل

رسديــة مشــاريع البنــاء والبنــى التحتيــة كمصــدٍر مــن 

ــى  ــب ع ــن الصع ــيكون م ــا س ــة. ك ــوة الحكوم ــادر ق مص

أردوغــان أن يــروج لركيــا أنهــا قويــة ومســتقلة عــن الغــرب، 

بالنظــر إىل تدفــق املســاعدات الدوليــة التــي تحتاجهــا البــاد 

للتعامــل مــع تداعيــات الزلــزال«.

ويشــر أدار إىل أن »الزلــزال يف حــد ذاتــه، عــى غــرار األزمــة 

االقتصاديــة، لــن يكــون نهايــًة لنظــام أردوغــان، لكنــه 

ــايل«. ــم الح ــف الحاك ــة التحال ــيُضعف رشعي ــد س بالتأكي

املصدر: فورين بوليي- تيسا فوكس
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Çiya Kurd: Helwesta siyasî bandorê li ser alîkariyê dike

Jinan nêzî 11 hezar peyam ji Rêber Ocalan re nivîsandin

Jinên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 11 hezar pe-
yam ji Rêber Abdullah Ocalan re nivî�sî�. Jinan di 
peyamên xwe de asta girêdana xwe bi fikrên wî�, 
bi taybet ên rizgarkirina jinê nî�şan da û bal ki-
şand ser bilindkirina têkoşî�na ji bo azadiya fî�zî�kî� 
ya Rêber Ocalan.
Tevî� desthilatên Tirk ên faşî�st tu peyamekê ra-
destî� Rêber Ocalan nakin, lê jinên Bakur û Ro-
jhilatê Sûriyeyê hemleya nivî�sandina peyaman 

da destpêkirin û got ew ê metoda azad a Rêber 
Ocalan ku tê de banga azadiya jinê kiriye ku 
azadiya civakê bi azadiya jinê pêkan e, bişopî�-
nin.
′EM DEV JI BANGA AZADIYA TE YA FI�ZKI� BER-
NADIN′
Ehlam Silêman El Elî� di peyama xwe de ya ji bo 
Rêber Ocalan re wiha nivî�sî�bû: “Rêberê min û 
mamosteyê min ê fî�lozof ê ku di oxira azadi-
ya fikir, azadiya jinê û azadiya geflên Rojhilata 
Navî�n tevahî� û ne tenê ji bo gelê Kurd têkoşi-
ya, em li ser metod, felsefe û rêya ku te di oxira 
azadî�, aşî�tû jiyana hevbeş, pêkanî�na edalet û 
wekheviya gelan de xêz kiriye dimeşin. Rêberê 
min em dev ji banga xwe ya pêkanî�na azadiya 

te ya fî�zkî� bernadin, ey rêberê mezin.”
Emel El Ehmed jî� di peyama xwe de got: “Rêberê 
mezin, me bi saya te azadî� bi dest xist û em li 
ser şopa te ne. Me wekhevî� û edalet di navbera 
mêr û jinan de pêk anî�. Em bi hêvî� ne ku tu werî� 
azadkirin û bi hev re bin. Rêberê me yê bêhem-
pa bi saya te em bêhna azadiyê dikin û her tiştê 
te ji me re pêşkêş kiriye pir mezin, gewre ye û bi 
tiştekî� nayê pî�vankirin.”

Betûl Ridwan jî� got: “Ez di bin serweriya zihni-
yeta baviksalarî� ya nijadperestî� ya girêdayî� kev-
neşopiyan bûm û min nikarî� tiştek ji civakê re 
pêşkê bikra. Lê niha bi saya fikrê te ez bûm jine-
ke zana.”
Bêrî�van Hemê jî� di peyama xwe de hêvî� kir ku di 
demeke nêz de bi Rêber Ocalan re bicive û wiha 
got: “Dibe ku tu min nasnakî�, lê ez te nas dikim. 
Dibe ku bi rêya xebat û perwerdeyên min di aka-
demiyê de standine te zêdetir nas dikim. Ey Rê-
ber Ocalan dema tu derkevî� tu yê gava yekemî�n 
çi bikî�?Gelo tu yê qebûl bikî� ku bi vê civaka jev-
ketî� re bijî�? Em berxwedana te ya di wê girtî�gehê 
de azadiyê dibî�nin.”
Munî�fe El Betran jî� diyar kir ku gotinên wê yên 
hindik ji Rêber Ocalan re u parêzvanê azadiya 
jinê û gelên bindest e pir kêm in û destnî�şan kir 
ku ew ê heta pêkanî�na azadiya fî�zî�kî� ya Rêber 
Ocalan li ser şopa wî� be.
10 HEZAR Û�  987 PEYAM
Li gorî� bî�lançoya Kongra Star li ser hejmara pe-
yamên jinên ji tevahî� pêkhateyên Bakur û Rojhi-
latê Sûriyeyê bi zimanên Kurdî� û Erebî� nivî�san-
dine nêzî� 10 hez

kesekî azadîxwaz e. Kesê ku ji azadî û de-
mokrasiyê bi bawer in .”
   Di berdewamiya axaftina xwe de ev Hevse-
roka PYDê ev yek jî anî ziman: “ weke  PYD’ê  
naveroka  têkoşîna me  bi rêbazên demok-
ratîk ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Ocalan e.”
  Asya Ebdullah bang li hemû hêzên demok-

Hevserokê Daîreya Têkiliyên Der-
ve ya Rêveberiya Xweser a Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê Bedran Çiya 
Kurd bang li hikûmeta Şamê kir ku 
rewşa mirovî nexin mijara bazarên 
siyasî.
Piştî erdheja ku li Rojava, Bakûrê 
Kurdistan û Sûriyê pêk hat Rêve-
beriya Xwesr ji bo hawar mex-
dûrên erdhejê re biçe pêngava alî-
kariyê da destpêkirin.
Hevserokê Desteya Têkiliyên Der-
ve ya Rêveberiya Xweser a Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê Bedran Çiya 
Kurd têkildarê mijarê ji ji ajansa 

Firatê re axivî.
Bedran Çiya Kurd anî ziman ku fela-
keta erdhejê li heremê rewşeke giran 
a biêş derxist holê.
Çiya Kurd diyar kir ku ew bi alîka-
riyê mirovî dixwazin vê êşê sivik bi-
kin lê helwestên siyasî dibe asteng û 
ev nirxandin kir:
 “Nahêlin alîkarî derbasê herêmên 
erdhejê bibe.
Astengiyên mezin datînin pêşiya alî-
kariyên me.
Bi helwestên siyasî ve bandor li ser 
alîkariy mirovî kirin.
Ji ber vê nêzîkatiyê bi xwe re en-

camên nebaş anî..
Eger bi vî rengî nebûya, di dema 
xwe de dest li rewşê bê bihata 
werdan bi hezaran mirov dikarî-
bûn bihatina rizgarkirin.
Ji ber vê siyaseta hikûmeta şamê 
bi hezaran kes nekarîn bêne riz-
garkirin û di binê xirbeyan de ji-
yana xwe ji dest dan.”
Çiya Kurd: Rewşa mirovî kirina 
bazareke siyasî sûc e
Bedran Çiya Kurd ragihand ku 
helwesta Rêveberiya Xweser a 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji 
roja destpêkê ve şênber bû û got:
 “Rêveberiya Xweser amadeye 
alîkariyê bigîhîne mexdûrên erd-
hejê û di vê çarçovê de ket nav 
gavên pratîkî, alîkarî şand.
Ne Hikûmeta Şamê ne jî dewleta 
Tirk helwesteke welê nîşan ne-
dan
Ne jî destûrê didin ku alîkariya 
hatiye amadekirin bigihêje mex-
dûrên erdhejê. Rewşê mirovî ki-
rina bazarên siyasî sûceke mirovî 
ye”

 “Hikûmeta Şamê alîkariya ji bo 
taxên helebê dixe mijara bazarê”
Bedran Çiya Kurd balkişand li ser 
polîtîkayên ambargoyê yên li ser 
Şêxmeqsûd, Eşrefiyê û Şehba jî û ev 
nirxandin kir:
 “Rejîm alîkariya ji bo van herêman 
asteng dike, dike mijara bazariyê
Hikumeta Şamê, rejîma Tirkiyeyê 
û komên ser bi wê ve divê alîkariya 
mirovî nekin meseleyek siyasî.
Bila deriyên sînor vekin û rê bidin ku 
alîkarî bigihêje mirovên mexdûrên 
erdhejê.
Eger ev neyê kirin hingî metirsî li ser 
jiyana bi hezaran mirovî heye.
Lewma divê her kes bibe alîkar ji bo 
alîkarî bigihêje mexdûrên erdhejê.
Bedran Çiya Kurd dazanîn ku wan 
ji bo derbaskirina alîkariyên miro-
vî karê dîplomatîk, hemû aliyan re 
danîn ku alîkrî bigîhîje mexdûrên 
erdhejê re.

ratîk li Sûriyê û hemû pêkhateyên gelê Sû-
riyeyê kir ku ji bo parastina destkeftiyên de-
mokratîk û yekitiya gelan têkoşîna hevpar li 
hemberî hemû êrîşên hêzên komploger te-
koşîna xwe bikin yek.
    Asya Ebdullah bal kişand ser encamên 
karesata erdhejê û diyar kir ku di  erdhejê de 

bi bi hezaran  bûne qurban, di heman 
demê de rastiya rejîmên desthiladar û 
polîtîkayên wan eşkere bû “  di erdhejê 
de rastiya rejîmên ku li dijî Rêber Oca-
lan komplo pêk anîne derkete holê. ku 
mirov çiqas bê qîmet e.

Asiya Ebdullah: Hest û wijdanên bi milyonan gelên herêmê,  tekoşîna azadîxwazên li 
cîhanê  ji bo azadiya Rêber Ocalan hêzên komploger

 tevlihev kirin û polîtîkayên wan pûç kirin
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Asiya Ebdullah: Hest û wijdanên bi milyonan 
gelên herêmê,  tekoşîna azadîxwazên li cîhanê  ji 

bo azadiya Rêber Ocalan hêzên komploger
 tevlihev kirin û polîtîkayên wan pûç kirin

Hevseroka Partiya Yekîtiya Demokratîk 
(PYD) Asya Ebdullah got: “Çareseriya pirs-
girêka Kurd bi aştî û aramiya Rojhilata Navîn 
ve girêdayî ye û kilîta  aştiyê jî Imraliyê ye 
Rêberê APO ye.” 
 Her wiha diyar kir  ku “parêzvanên çare-
seriyê yên ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd 
têdikoşin, divê ji bo azadiya Rêber Ocalan jî 
têkoşîna xwe mezin bikin.”
  Hevseroka PYDê Asiya Ebdullah di xwepê-
şandana girseyî ya ku di 15ê Sibatê de li ba-
jarê Qamişlo  bi bumeya 24emîn salvegera 
komploya navdewletî ya li dijî Rêberê Abdul-
lah Ocalan de axvî.
Bi deh hezaran şêniyên herêma Cezîrê Li 
bajarê Qamişlo, Hesekê û navçeyên Girê 
Legê û Dêrikê, hemû pêkhateyên wê yên 
Kurd, Ereb, Suryanî û Ermenî, bi dirûşma 
“Em ê bi têkoşîna gel emê pergala Imralî 
hilweşînin.”
  Asya Abdullah di axaftina xwe de destnîşan 
kir ku, “Ev 24 sal in Rêber APO li Îmraliye, 
li hemberî komploya navneteweyî û rejîma 
faşîst a Tirk, ji bo parastina nirxên gelên Kur-
distanê, nirxên azadiya jin û ji bo parastina 
nirxên hebûnê yên gelan û ji bo çareseriya 
demokratîk a pirsgirêk û krîzên Rojhilata 
Navîn di nava berxwedaneke mezin de ye, 
bi fikir û felsefeya xwe û di çarçoveya proje-
ya çareseriya demokratîk, krîzên li Rojhilata 

Navîn de, Rêber Ocalan hemû hêza xwe ya 
zêhnî da meşandin û ji bo azadiya gelan te-
koşîn dike”.
  Ramanên Rêber Ocalan stûna şoreşa de-
mokratîk e
Di berdewamiya axaftina xwe de Asya Eb-
dullah wiha got: “Rêber Ocalan bûye stûna 
şoreşa azadiyê,  ji bo şoreşa  azadiya jin  bi 
pêşengiya jinên têkoşer ên Kurd berxwe-
danke mezin da meşandin, lewra dirûşma 
“Jin – Jiyan – Azadî” bûye duruşmeyeke 
cîhanî, jin li hemû cîhanê ji bo  azadiyê  û 
li dijî her cureyên tundî û mêtingeriyê serî 
hildidin.”
“ Hest û wijdanên bi milyonan gelên herêmê,  
tekoşîna azadîxwazên li cîhanê  ji bo aza-
diya Rêber Ocalan hêzên komploger tevli-
hev kirin û polîtîkayên wan pûç kirin,  tevî 
ku hêzên komploger hewl dan bi hemû der-
fetên xwe li dijî projeya demokratîk a ku Rê-
ber Ocalan pêşkêşî gelên herêmê kir ye têk 
bibin û rê li ber belavbûna fikir û felsefeya 
azadiyê bigirin, lê berxwedana ku heya roja 
me ya îro dewam kiriye û bi fedekariyên gi-
ran buha û bi xwîna  bi hezaran şehîdên ku 
soza dan  û gotin “ tu kes nikare roja me tarî 
bike “ û bang û qîrîna bi milyonan gelê Kur-
distanê û alîgirên gelê Kurd û azadîxwazên 
ku tekezî li ser neçarbûna têkçûna komployê 

kirin, li dijî hemû aliyên komployê  li berxwe 
didin. Qêrînên wan digihîje îmraliyê ku wê 
komplo têk biçe, tecrîd têk biçe û bi azadiya 
Rêber Ocalan jiyana azad pêk were.”
  Asya Ebdullah da xuyakirin, ku bi rê ya 
komployê xwestin bandor li fikir û felsefeya 
Rêber Ocalan bikin lê kombiloger , têk çûn.
 “Hêzên ku li dijî (gelên Kurdistanê, şoreşa 
azadiyê û Rêber Ocalan) komplo pêk anîn, 
wê têk biçin.”
 Em dibbêjin ku hêzên li hemberî polîtîkayên 
rejîma Tirk bêdeng in, hevkarên komploya li 
dijî Rêber Ocalan in.”
Hevserokatiya  Partiya Yekîtiya Demokratîk 
Asya Ebdullah bang li aliyên navnetwî kir ku 
di derbarê sistema imralî de bê deng nemîn 
in.
 “ em careke din bang li hêzên navneteweyî, 
CPT û hêzên ku li ser kaxetan yên mafên 
mirovan in divê bêdengiya xwe bişkînin, li 
hemberî polîtîkayên dewleta Tirk, tecrîd li 
ser rêber APO  bêdeng nemînin. Divê fişarê 
li rêjîma Tirk bikin, ku tecrîda li ser Rêber 
Ocalan rake û rê bide malbata û parêzerên 
wî ku pê re hevdîtinê pêk bînin.
 Her wiha em bang li kurdistaniyan dikin û li 
tavayî gelê xwe dikin  ku tekoşîna ji bo aza-
diya Rêber Ocalan erkek netewî û exlaqî ye 
û berpirsyariya her  miroveke kurde û her  


