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«تظاهرة مل ُهجري عفرين يف مناطق النزوح أمام مق ّر الجيش الرويس قرب قرية كشتعار شامل حلب -وكالة الف رات» «احتفاء اإليزديني بعيد رأس السنة -األربعاء األحمر»
ً
ُ
ً
ف ــي خض ــم املعم ــة وس ــيل اإلع ــام ،هن ــا وهن ــاك ،ب ــدءا بس ــاحتنا الوطني ــة وص ــوال إل ــى م ــا تش ــهده أوج ــه الص ــراع تصوي ــر ك ـ ــرد س ــوريا ونعته ــم بأوص ــاف
ً
بم ــا في ــه الخط ــاب الش ــعاراتي املتهاف ــت الس ــورية وخاص ــة من ــذ تفاق ــم وتفج ــر والح ــرب ف ــي ليبي ــا واليم ــن ...يتع ــرض تث ي ــر الريب ــة ل ــدى بع ــض النخ ــب
وراء اس ــتغالل الدي ــن ألغ ــراض أزمته ــا الداخلي ــة ف ــي آذار ع ــام 2011م ،الش ــعب الك ــردي بوج ــه ع ــام لحم ــات واألوس ــاط املجتمعي ــة ف ــي الداخ ــل
ً
ً
2
خصوص ــا
السياس ــة والص ــراع عل ــى الس ــلطة م ــرورا بأح ــوال تركي ــا والع ــراق وإي ــران ،إعالمي ــة ظامل ــة وممنهج ــة ،أقله ــا جه ــود الس ــوري،

عفرين حتت االحتالل :اختطاف واعتقاالت ،فدى وأتاوى وغرامات مالية ...أنشطة تركية سيادية
ل ــم تتراج ــع مس ــتوى االنته ــاكات
والجرائ ــم املرتكب ــة ف ــي عفري ــن تح ــت
االحت ــال الترك ــي ،ب ــل ه ــي متواصل ــة
بمختلف أش ــكالها ،وما برز خالل ش ــهر
نيس ــان الج ــاري ف ــي مختل ــف وس ــائل
اإلع ــام املحلي ــة والعربي ــة والعاملي ــة
ه ــو موض ــوع بن ــاء ج ــدار ع ــازل ف ــي الجه ــة
الجنوبي ــة الش ــرقية للمنطق ــة وال ــذي
بن ــي أج ــزاء من ــه ف ــي ق ــرى مريمي ــن وجل ب ــر
وكيم ــار ،وه ــو ال ــذي إن اس ــتكمل بنائ ــه

س ــيفصل املنطق ــة ع ــن ش ــمال حل ــب،
مم ــا أث ــار قل ــق ومخ ــاوف أهال ــي عفري ــن،
ُ
األم ــر ال ــذي دف ــع امل هجري ــن منه ــم
للخ ــروج ف ــي تظاه ــرات أم ــام املق ــرات
الروسية-ش ــمال حل ــب وإدان ــة االحت ــال
ُ
الترك ــي وسياس ــاته املعادي ــة للك ـ ــرد
وإدان ــة الصم ــت الرو�س ــي والدول ــي
حيال ــه.
ه ــذا ورص ــدت التقاري ــر األربع ــة
الص ــادرة ع ــن املكت ــب اإلعالم ــي -عفري ــن

 17نيسان عيد اجلالء ميضي وسط اآلالم األحزان
ّ
حل ــت الذك ــرى  /73/الس ــتقالل
س ــوريا وجالئه ــا م ــن االس ــتعمار ف ــي 17
نيس ــان 1946م ،وس ــط آالم وأح ــزان
ً
عميق ــة ف ــي نف ــوس الس ــوريين عموم ــا،
ف ــي الداخ ــل والخ ــارج ،وتع ث ــر أف ــق إن ل ــم
نق ــل انس ــداد س ــبل إيج ــاد ح ـ ٍـل سيا�س ــي
ألزم ــة بلده ــم املس ــتفحلة ،اس ــتبداد
وإره ــاب ون ــزف دم ــاء ودم ــار.

وف ــي خض ــم زرع األم ــل والتمس ــك
بالوط ــن والس ــع ي لضم ــاد جراح ــه،
أص ــدر مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة
ً
بيان ــا إل ــى ال ــرأي الع ــام به ــذه املناس ــبة ،ف ــي
 16نيس ــان ،ج ــاء في ــه:
((بع ــد من ــح س ــوريا االس ــتقالل
ف ــي الع ــام  1946كان ــت الجمهوري ــة
2
الس ــورية؛ م ــن دون

لح ــزب الوحـ ــدة الديمقراط ــي الك ــردي
ـاالت
ف ــي س ــوريا ،خ ــال ش ــهر نيس ــان ،ح ـ ٍ
م ــن االختط ــاف واالعتق ــاالت الت ــي
تجري عل ى نحو واسع ،وإن تكرر ألكثر
م ــرة بح ــق نف ــس الش ــخص ،بته ــم وحج ــج
ً
واهي ــة ،والت ــي طال ــت أيض ــا ش ــخصيات
ثقافية واجتماعية وسياس ــية معروفة
ً
ُ
وم درس ــين ومس ــنين ونس ــاء أيض ــا،
ألج ــل توثي ــق البيان ــات الش ــخصية
3
ضم ــن متابع ــات أمني ــة

رأس السنة اإليزيدية ،عيد األربعاء األمحر
ل ــم ول ــن تنته ــي مآ�س ــي اإلخ ــوة
ُ
ـهولة ،كارث ــة
اإليزديي ــن الك ـ ــرد بس ـ ٍ
بع ــد كارث ــة تق ــع عل ــى رؤوس ــهم ،بع ــد
ـرون م ــن اضطه ــاد اجتماع ــي ودين ــي
قـ ٍ
متواص ــل ،احت ــال داع ــش ملناط ــق
س ــنجار -كردس ــتان الع ــراق 2014
واحت ــال تركي ــا ملنطق ــة عفري ــن
الكردي ــة -الس ــورية 2018؛ كل أش ــكال

االنته ــاكات وجرائ ــم الح ــرب وجرائ ــم
ض ــد اإلنس ــانية ارتكب ــت بحقه ــم ،دم ــار
وإب ــادة جماعي ــة وقت ــل وتهج ي ــر قس ــري
وغ ي ــره م ــن ض ــروب املعامل ــة املهين ــة
وا لقاس ــية.
رغ ــم تدن ــي ف ــرص العث ــور عل ــى آالف
ً
م ــن اإليزديي ــن املختطفي ــن قس ــرا ل ــدى
6
داع ــش ،بع ــد س ــقوط آخ ــر

2

الوحـــــدة Yekîtî
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قضايا وطنية

مجلس سوريا الديمق راطية :عقد مؤتمر وطني سوري عام على الجغ رافية السورية سيكون أشجع الق رارات وأفضلها في هذه األوقات الحرجة االستثنائية
 17نيسان ...تتمة
الحق ــة أو تضمي ــن قوم ــي أودين ــي؛
العض ــو املؤس ــس لهيئ ــة األم ــم املتح ــدة
م ــا بع ــد الح ــرب العاملي ــة الثاني ــة
ً
ب ــدال م ــن عصب ــة األم ــم .وبذل ــك كان ــت
مرحل ــة الجمهوري ــة الس ــورية األول ــى
الت ــي وعل ــى الرغ ــم م ــن ظه ــور هام ــش
الديمقراطي ــة ف ــي ذاك الوق ــت س ــوى
أن االنقالب ــات العس ــكرية الت ــي مني ــت
ً
به ــا الجمهوري ــة الس ــورية وص ــوال إل ــى
م ــا س ــم ي بالحرك ــة التصحيحي ــة،
حاص ــرت قي ــم الجمهوري ــة وقس ـ ّـم ت
ّ
قومي ــة علي ــا وقومي ــات
س ــوريا إل ــى
مهمش ــة ،ون ــال التهمي ــش ال ث ــراء
الدين ــي ال ــذي يحظ ــى ب ــه ش ــعب س ــوريا
وعم ــوم ثقافات ــه الت ــي تف ــوق أك ث ــر م ــن
ثالثي ــن تكوي ــن مجتمع ــي اثن ــي وقوم ــي
ً
ودين ــي وطائف ــي ،علم ــا ب ــأن منظوم ــة
االس ــتبداد ف ــي س ــعيها للحف ــاظ عل ــى
س ــلطتها وقف ــت بالض ــد م ــن إرادة عم ــوم
ش ــعب س ــوريا والنس ــيج الس ــوري
بمختل ــف انتماءات ــه .تتحم ــل أنظم ــة
االس ــتبداد املتالحق ــة وبش ــكل خ ــاص
ً
نظ ــام البع ــث طبق ــا للسياس ــات الت ــي
مارس ــها بح ــق الس ــوريين ع ــدم تش ــكيل
الهوي ــة الس ــورية الجامع ــة ،وع ــدم
خل ــق االنتم ــاء الوطن ــي الس ــوري،
وبالتال ــي نس ــف مح ــددات دول ــة
املواطن ــة الت ــي تتحق ــق بدوره ــا م ــن

خ ــال مش ــروع وطن ــي ديمقراط ــي ي ــردم
اله ـ ّـوات املتش ــكلة والتش ــظي الحاص ــل
ف ــي املجتم ــع الس ــوري.
ف ــي الوق ــت ال ــذي ينه ــئ في ــه مجل ــس
س ــوريا الديمقراطي ــة عم ــوم ش ــعب
س ــوريا ومكونات ــه بي ــوم االس ــتقالل
الس ــوري؛ فإن ــه يؤك ــد ب ــأن س ــوريا ل ــم
تن ــل حريته ــا بم ــا يتواف ــق م ــع مكانته ــا
التاريخي ــة وبم ــا تحظ ــى علي ــه م ــن
موق ــع جيوسيا�س ــي ،وب ــأن األم ــر ال ــذي
ال يق ــل خط ــورة ع ــن االحت ــال ه ــو
النظ ــام االس ــتبدادي املرك ــزي وأي
صيغ ــة تجع ــل س ــوريا متقع ــرة ف ــي مرك ــز
وم ــن خالل ــه يت ــم االس ــتبداد والتس ــلط
بعم ــوم ش ــعب س ــوريا عل ــى الجغرافي ــة
الس ــورية كله ــا.
إنن ــا نؤك ــد ب ــأن الح ــراك الث ــوري
الس ــوري ف ــي منتص ــف آذار  2011إنم ــا
ً
ج ــاء إص ــرارا م ــن املجتم ــع الس ــوري
وس ــعيه عل ــى تحقي ــق الحري ــة الت ــي
يس ــتحقها م ــن خ ــال إح ــداث نقل ــة

نوعي ــة نح ــو العه ــد الديمقراط ــي
الجدي ــد ف ــي قي ــم الجمهوري ــة الثالث ــة،
وتحقي ــق االس ــتقالل الثان ــيّ .أم ــا ع ــدم
تحصي ــل النتيج ــة وتحوي ــر الح ــراك
الث ــوري واالنتف ــاض الش ــعب ي إل ــى
أزم ــة خانق ــة فإن ــه يتب ــع ب ــدوره إلص ــرار
النظ ــام املرك ــزي عل ــى إع ــادة إنت ــاج
نفس ــه ،والتدخ ــات الخارجي ــة،
وظه ــور ثقافوي ــة اإلره ــاب البعي ــدة ع ــن
الثقاف ــة الس ــورية ،وتح ـ ّـول غالبي ــة
املعارض ــة الس ــورية إل ــى أقني ــة لتنفي ــذ
ً
مخطط ــات الغ ي ــر ب ــدال م ــن أن تك ــون
الحام ــل للتغي ي ــر الديمقراط ــي الش ــامل
ال ــذي يحتاج ــه الس ــوريون واملنطق ــة
برمته ــا .وفاق ــم الوض ــع الس ــوري وزاده
ً
تعقي ــدا احت ــال تركي ــا لعفري ــن م ــن
بع ــد احتالالته ــا لجرابل ــس وأع ــزاز
والب ــاب.
إن مجل ــس س ــوريا الديمقراطي ــة
يغتن ــم ذك ــرى االس ــتقالل ه ــذه ،ويؤك ــد
م ــرة أخ ــرى ب ــأن ح ــل األزم ــة الس ــورية

ُ
سوريا ...كـرد وعرب ...تتمة
إث ــر ب ــروز الحض ــور امليدان ــي للمك ــون
الك ــردي وثب ــات دوره اإليجاب ــي ف ــي
ً
العم ــل ي ــدا بي ــد م ــع املكون ــات األخ ــرى
ف ــي تقوي ــض نف ــوذ ق ــوى اإلس ــام
السيا�س ــي املتاج ــر ،وض ــرب ذراع ــه
املتوح ــش املتمث ــل بتنظي ــم الدول ــة
(داع ــش) وأخوات ــه ،بإس ــناد م ــن ق ــوى
التحال ــف الدول ــي املناه ــض لإلره ــاب،
حي ــث َ
تح َّق ــق النج ــاح باألم ــس القري ــب
ف ــي إلح ــاق الهزيم ــة بداع ــش ودح ــره ف ــي
باغ ــوز ،ال ــذي كان ل ــه ص ــداه الواس ــع
ف ــي الداخ ــل والخ ــارج ،وح ــاز عل ــى
مبارك ــة جمي ــع ق ــوى الس ــلم والحري ــة
ف ــي املنطق ــة والعال ــم ،األم ــر ال ــذي أث ــار
ً
كث ي ــرا حفيظ ــة بع ــض الق ــوى ،أبرزه ــا

جماع ــات اإلس ــام السيا�س ــي وراعيته ــا
الرئيس ــية حكوم ــة تركي ــا والقي ــادة
القطري ــة ،فب ــدأ الش ــروع أك ث ــر م ــن
أي وق ــت م�ض ــى بتكثي ــف املس ــاع ي
ومواصل ــة ب ــذل الجه ــود ع ب ــر اجتماع ــات
وزي ــارات ماراتوني ــة لعق ــد صفق ــة م ــا،
ق ــد توف ــر فرص ــة لتركي ــا لالنقض ــاض
عل ــى ش ــمال وش ــرق الف ــرات ،للني ــل م ــن
ً
ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة ،انتقام ــا
م ــن املك ــون الك ــردي وم ــن وق ــف مع ــه
وح ــارب تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية
داع ــش.
ً
لق ــد ب ــدا جلي ــا ل ــكل ذي بص ي ــرة
أن حم ــات التجن ــي واإلس ــاءة ض ــد
ُ
الك ـ ــرد ،ومس ــاع ي عزله ــم َم َر ُّده ــا دوره ــم
الكفاح ــي الع ــادل ف ــي مقارع ــة اإلره ــاب،

وحرصه ــم الثاب ــت عل ــى حماي ــة أواص ــر
الصداق ــة والتآخ ــي بي ــن ش ــعوب
ً
املنطق ــة ،صون ــا للس ــلم األهل ــي ومن ــع
الفو�ض ــى والفلت ــان األمن ــي بفض ــل
وج ــود مجال ــس وإدارات ذاتي ــة محلي ــة،
إال َّأن التحام ــل واالس ــتعالء القوم ــي
ً
ممزوج ــا بالتخل ــف الدين ــي والذهني ــة
الش ــوفينية ،أفس ــح املج ــال – وال ي ــزال-
أم ــام أالعي ــب وطروح ــات ال مس ــؤولة،
تخ ــدم مه ــام التروي ــج لبروباغن ــدا
َ
رخيص ــة ،تتج ـ َّـدد وت نش ــط بي ــن حي ـ ٍـن
ُ
وآخ ــر ،مفاده ــا أن الك ـ ــرد (اليؤتمن ــون
الجان ــب ،ومش ــكوك ف ــي أم ــر دينه ــم،
وه ــم ق ــوم م ــن الج ــان كم ــا ورد ف ــي
أحادي ــث منس ــوبة للنب ــي محم ــد «ص»)
و (انفصالي ــون) يس ــعون لش ــق وح ــدة

ّ
ل ــن يك ــون إل ح ــا سياس ــيا .وأن
األس ــلم للجمي ــع جل ــوس جمي ــع الق ــوى
واألط ــراف الوطني ــة الديمقراطي ــة
عل ــى طاول ــة املفاوض ــات دون تغيي ــب
أح ــد وبإش ــراف م ــن األم ــم املتح ــدة
مسترش ــدين بالق ــرارات األممي ــة ذات
الصل ــة ف ــي مقدمته ــا الق ــرار  .2254وأن
عق ــد مؤتم ــر وطن ــي س ــوري ع ــام عل ــى
الجغرافي ــة الس ــورية س ــيكون أش ــجع
الق ــرارات وأفضله ــا ف ــي ه ــذه األوق ــات
الحرج ــة االس ــتثنائية الت ــي تم ــر
عل ــى املنطق ــة .فينج ــم عنه ــا تش ــكيل
لج ــان مختلف ــة تق ــرأ األزم ــة الس ــورية
ً
وتعم ــل س ــويا ف ــي انت ــاج وانض ــاج العق ــد
االجتماع ــي الس ــوري؛ وتأس ــيس س ــوريا
الالمركزي ــة الديمقراطي ــة الضامن ــة
بدوره ــا لبن ــاء مؤسس ــات الدول ــة
الوطني ــة وتحقي ــق املس ــاواة الكامل ــة
م ــا بي ــن مختل ــف عناص ــر النس ــيج
الس ــوري؛ يتحق ــق في ــه الحري ــة
الكامل ــة للم ــرأة وتمكي ــن مس ــاواتها م ــع
الرج ــل.
م ــرة أخ ــرى ننه ــئ ش ــعب س ــوريا ف ــي
ه ــذا الي ــوم ،وكلن ــا إيم ــان أن تجعلن ــا
ه ــذه األزم ــة ب ــإدراك ووع ــي نس ــير نح ــو
التأس ــيس الس ــوري الجدي ــد؛ متمثلي ــن
مش ــروع اإلدارة الذاتي ــة ال ــذي تتس ــع
في ــه س ــوريا عل ــى جمي ــع مكوناته ــا.)).

س ــوريا ...ال ــخ.
َّ
ف ــي حقيق ــة األم ــر أن واق ــع الح ــال
عل ــى م ــدى عه ــود التاري ــخ القدي ــم
لس ــوريا
واملعاص ــر
والحدي ــث
ُ
واملنطق ــة ،ي في ــد ب ــأن ال ع ــداوة وح ــروب
بي ــن الش ــعبين العرب ــي والك ــردي ،وأن
حماي ــة وتط ــور وجودهم ــا ومصالحهم ــا
الحياتي ــة الراهن ــة واملس ــتقبلية
ً
تبق ــى متداخل ــة ومترابط ــة جغرافي ــا
ً
ً
واقتصادي ــا واجتماعي ــا ،ش ــاء م ــن ش ــاء
وأب ــى م ــن أب ــى.
ُ
فالك ـ ــرد والع ــرب ف ــي س ــوريا صن ــوان
ال ينفصم ــان ،س ــواء تط ــورت وتغ ي ــرت
سياس ــات األنظم ــة والحكوم ــات أم
بقي ــت خش ــبية.

قضايا وطنية
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عفرين تحت االحتالل ...تتمة
واس ــتخباراتية حثيث ــة ،م ــع ف ــرض ف ــدى
وأت ــاوى أو غرام ــات مالي ــة؛ وأش ــارت
التقاري ــر إل ــى بع ــض مجهول ــي املص ي ــر،
إذ ال تعط ــي س ــلطات االحت ــال أي ــة
إيضاح ــات ألهاليه ــم.
وأك ــد املكت ــب اإلعالم ــي« :م ــا يقل ــق
األهال ــي ه ــو املص ي ــر املجه ــول ألك ث ــر م ــن
 /1100/معتق ــل أو مختط ــف ،حي ــث
هن ــاك س ــجن الراع ــي -ش ــمال منطق ــة
الب ــاب الس ــي ئ الصي ــت ،وس ــجون
س ــرية ،تع ــج بمئ ــات املحتجزي ــن ف ــي
ظ ــروف قاس ــية ودون محاكم ــات
عادل ــة.».
هذا وشملت تلك االعتقاالت كافة
الق ــرى ومرك ــز مدين ــة عفري ــن ومراك ــز
نواحيه ــا الواقع ــة تح ــت االحت ــال ،كم ــا
راف ــق حمالته ــا توجي ــه اإلهان ــات لعم ــوم
األهال ــي وترويعه ــم ،مث ــل م ــا ج ــرى ف ــي
ق ــرى ح ــج ب ــال و ديرص ــوان .
وأش ــار أح ــد التقاري ــر إل ــى اعتق ــال
مدي ــر معه ــد آري ــا للموس ــيقى ون ــوه إل ــى
أن معاه ــد املوس ــيقى والف ــن ف ــي مدينت ــي
عفري ــن وجندي ــرس (دار س ــاز ،آواز،
آدي ــك ،آري ــا ،أص ــان آرت )...والت ــي كان
يرتاده ــا مئ ــات الط ــاب واملوهوبي ــن ق ــد
أغلق ــت.
وذك ــر املكت ــب اإلعالم ــي أن بع ــض
ُ
امليليش ــيات املس ــلحة ت ج ب ــر األهال ــي
ُ
عل ــى إغ ــاق املح ــات وت رغمه ــم عل ــى
ارتي ــاد املس ــاجد والص ــاة فيه ــا ،مث ــل
م ــا حص ــل ف ــي ناحي ــة ش ــيخ الحدي ــد
وف ــي مرك ــز ناحي ــة راج ــو ،ويت ــم إجب ــار
األهال ــي ف ــي بع ــض الق ــرى عل ــى إرس ــال
أطفاله ــم إل ــى دورات التعلي ــم الدين ــي
والفك ــر الطوران ــي الترك ــي ،ويعاق ــب
ُوي ه ــان م ــن يع ت ــرض عل ــى ذل ــكُ ،وت َ
رس ــل
وف ـ ٌ
ـود ديني ــة للعم ــل الدع ــوي م ــع توزي ــع
هداي ــا عل ــى األطف ــال إلغرائه ــم؛ وكان قد
زار عفري ــن وف ـ ٌـد م ــن وق ــف «الديان ــت»
التركي ــة ملتابع ــة الش ــؤون الديني ــة
والعم ــل الدع ــوي.
وف ــي مج ــال مص ــادرة املمتل ــكات،
ت ــم ذك ــر ح ــاالت تهدي ــد مباش ــر بإخ ــاء
بع ــض املن ــازل ،بحج ــة ع ــدم توف ــر
وثائ ــق ل ــدى الس ــاكنين ،وكذل ــك من ــع
أصح ــاب بع ــض حق ــول الزيت ــون ف ــي

س ــهول زرافك ــة م ــن حراثته ــا وتقلي ــم
أش ــجارها بغي ــة تأج ي ــر أراضيه ــا ملرب ــي
األغن ــام ،وت ــم مص ــادرة كمي ــات م ــن
الحط ــب النات ــج ع ــن عملي ــات تقلي ــم
أش ــجار الزيت ــون ف ــي جندي ــرس وقري ــة
تلل ــف وغيره ــا ،وف ــرض ف ــدى مالي ــة:
  /3-1/أالف دوالر عل ــى حوال ــي /35/عائل ــة ف ــي قري ــة ح ــج ب ــال -ناحي ــة
ش ــيخ الحدي ــد ،بع ــد إهانته ــم واحتج ــاز
مجموع ــة م ــن الرج ــال وتعذيبه ــم،
وإجب ــار مخت ــار ح ــي هاج ــو ف ــي ش ــيخ
الحدي ــد عل ــى دف ــع فدي ــة أل ــف دوالر ،م ــن
قب ــل ميلش ــيا س ــليمان ش ــاه.
 االس ــتيالء عل ــى حوال ــي  /30/مح ــلوحوال ــي  /40/م ن ــزل ف ــي مدين ــة عفري ــن
– الح ــي القدي ــم م ــن قب ــل ميلش ــيا
الس ــلطان م ــراد.
  /400 -50/أل ــف ل ي ــرة س ــورية-حس ــب الن ــوع ،عل ــى م ــن يثب ــت علي ــه
امت ــاك س ــاح وإن كان للصي ــد ،أو
ورد اس ــمه ف ــي إح ــدى وثائ ــق ترخي ــص
األس ــلحة ل ــدى اإلدارة الس ــابقة.
 تص ــل إل ــى  /50/أل ــف ل ي ــرة س ــوريةً
ش ــهريا عل ــى أصح ــاب الصيدلي ــات أو
أخ ــذ أدوي ــة م ــن قب ــل املس ــلحين دون
تس ــديد قيمته ــا ،أو تش ــليح الغل ــة
ً
أحيان ــا .
  /100-60/ل ي ــرة س ــورية ع ــن كلش ــجرة زيت ــون ،ين ــوي مالكه ــا حراث ــة
حقوله ــا ،ف ــي العدي ــد م ــن ق ــرى ناحي ــة
راج ــو ،عطمان ــا وش ــديا وحس ــن وق ــده
وكولي ــا وبربن ــه وغيره ــا م ــن الق ــرى
الت ــي تس ــيطر عليه ــا ميلش ــيا الحم ــزات
املس ــلحة ،إضاف ــة إل ــى دف ــع مبل ــغ ألف ــي
ل ي ــرة س ــورية ل ــدى اس ــتصدار توكي ــل
لحراث ــة حق ــل عائ ــد ملواط ــن غائ ــب.
كم ــا ن ــوه املكت ــب اإلعالم ــي إل ــى
أن قط ــع أش ــجار الزيت ــون واألش ــجار
الحراجي ــة متواص ــل م ــن قب ــل
املس ــلحين ومم ــن ت ــم توطينه ــم ،وهن ــاك
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مراك ــز تجاري ــة عدي ــدة للحط ــب
والفح ــم ،حي ــث ج ــرى قط ــع أش ــجار
زيت ــون ف ــي ق ــرى جوي ــق ون ــازا وكوتان ــا
وخراب ــة ش ــران.
َّ
وبي ــن أن ق ــوات االحت ــال ومرتزقت ــه
تواص ــل قص ــف ق ــرى ش ــيروا -جب ــل
ليل ــون (س ــاغونك ،آقوبي ــه ،أبي ــن،
تن ــب )...الواقع ــة تح ــت س ــيطرة الجي ــش
الس ــوري ،بي ــن الف ت ـ ٍـرة واألخ ــرى؛ وق ــد
ً
ت ــم تهدي ــم حوال ــي  /15/م ن ــزال ومبني ــي
الوح ــدة اإلرش ــادية الزراعي ــة واملدرس ــة
وخ ــزان ش ــبكة مي ــاه الش ــرب ش ــمال ي
قري ــة جل ب ــر املحتل ــة باآللي ــات الثقيل ــة.
وف ــي إط ــار ت ــردي الوض ــع األمن ــي،
ق ــال املكت ــب اإلعالم ــي« :يؤك ــد أهال ــي
عفري ــن أن معظ ــم التفج ي ــرات الت ــي
تق ــع بي ــن املدنيي ــن أو عل ــى خلفي ــة
اقتت ــال امليلش ــيات ه ــي م ــن صنيع ــة
جي ــش االحت ــال ومرتزقت ــه ،به ــدف
نش ــر الرع ــب وتطفيش ــهم ،فف ــي ليل ــة
 8نيس ــان ،ح ــدث تفج ي ــر عل ــى طري ــق
ُ
ماراتي ــه -منطق ــة الفي ــات ،ل ــم ت ع ــرف
نتائج ــه ،وآخ ــر ف ــي دوار القب ــان -طري ــق
ترن ــدة ،أدى إل ــى مقت ــل م ــن كان ي ــود زرع
متفج ــرات ،حي ــث ذك ــرت صفح ــات
تواص ــل اجتماع ــي أن الفاع ــل ه ــو
املدع ــو عب ــد املنع ــم الزعب ــي -داع�ش ــي
س ــابق م ــن الرس ــتن .كم ــا انفج ــرت
عب ــوة ناس ــفة ق ــرب دوار نـ ــوروز
الخمي ــس  11نيس ــان ،وعص ــر الجمع ــة
 12نيس ــان ح ــدث انفج ــار بالق ــرب م ــن
الحاج ــز املس ــلح ف ــي مدخ ــل عفري ــن م ــن
جه ــة جندي ــرس ،ت ــاه إغ ــاق املناف ــذ
الرئيس ــية للمدين ــة ،م ــع تحلي ــق ط ي ــران
عل ــى ارتفاع ــات منخفض ــة.».
ً
وأض ــاف« :اس ــتمرارا ف ــي مح ــاوالت
تغي ي ــر بن ــى تحتي ــة وطم ــس هوي ــة
املنطق ــة الكردي ــة والس ــورية ،م ــن
تخري ــب أو اس ــتبدال ش ــبكات الكهرب ــاء
ومي ــاه الش ــرب وال ــري والبري ــد
واالتص ــاالت وتغي ي ــر أس ــماء املعال ــم
والق ــرى واس ــتهداف وس ــرقة املواق ــع
األثري ــة ...لج ــأت ق ــوات االحت ــال
الترك ــي والجماع ــات املس ــلحة املتطرف ــة
املوالي ــة له ــا إل ــى تدم ي ــر أب ــراج اتص ــاالت
الهات ــف النق ــال الس ــورية (س ــيريتل و
 )MTNف ــي ناحي ــة ش ـ َـران ،واس ــتبدالها
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ً
بأب ــراج تركي ــة ،مثلم ــا فعل ــت س ــابقا ف ــي
ناحية جنديرس ،وكانت قد استهدفت
أثن ــاء الع ــدوان عل ــى عفري ــن أب ــراج ق ــرى
(خلي ــل ،موس ــكه ،بيخج ــه ،قطم ــة)،
مم ــا جعل ــت وس ــائل االتص ــال الهاتف ــي
والن ــت محص ــورة بالش ــبكات التركي ــة،
ً
تعزي ــزا لالرتب ــاط بالدول ــة التركي ــة-
دون أن تعل ــن نفس ــها دول ــة احت ــال-
ومتابع ــة ومراقب ــة املس ــتخدمين
بش ــكل دقي ــق .وق ــد أك ــد (الرائ ــد يوس ــف
الحم ــود) املتح ــدث باس ــم (الجي ــش
الوطن ــي) عل ــى ق ــرار إزال ــة جمي ــع أب ــراج
الش ــبكات الس ــورية ف ــي ري ــف حل ــب
الخاض ــع لس ــيطرته.».
وأك ــد املكت ــب اإلعالم ــي أن أبن ــاء
الطائف ــة اإليزدي ــة ف ــي عفري ــن ل ــم
يحتف ــوا بعي ــد رأس الس ــنة (األربع ــاء
األحم ــر) ف ــي ظ ــل حظ ـ ٍـر مف ــروض عليه ــم
م ــن ممارس ــة معتقداته ــا وطقوس ــها
الديني ــة ،ويت ــم ف ــرض من ــح بطاق ــات
التعري ــف الش ــخصية عل ــى األهال ــي،
وكان وف ـ ٌـد م ــن وزارة الداخلي ــة ق ــد
زار عفري ــن ملتابع ــة تل ــك اإلج ــراءات
إل ــى جان ــب مواضي ــع أخ ــرى ،وأوض ــح:
«الحكوم ــة الترك ــي تواص ــل ممارس ــة
أنش ــطة س ــيادية ف ــي عفري ــن ،م ــن
إدارة وس ــيطرة عس ــكرية ورف ــع علمه ــا
وتتري ــك املج ــاالت التربوي ــة والثقافي ــة،
إل ــى جان ــب إح ــداث تغ ي ــرات بنيوي ــة،
إذ ت ــم االحتف ــال ب ـ (عي ــد الطفول ــة
والس ــيادة الوطني ــة الترك ــي املص ــادف
ف ــي  23نيس ــان ،ذك ــرى افتت ــاح ب رمل ــان
الجمهوري ــة ع ــام  )1920ف ــي م ــدارس
مدين ــة عفري ــن ،م ــع إرغ ــام الط ــاب عل ــى
رف ــع األع ــام التركي ــة بكثاف ــة.».
وذك ــر املكت ــب اإلعالم ــي «إن أهال ــي
عفري ــن املتبقي ــن واملهجري ــن منه ــم إل ــى
مناط ــق ال ن ــزوح ف ــي ش ــمال حل ــب أح ــوج
الن ــاس إل ــى اإلغاث ــة واملس ــاعدات ،مل ــا
يعان ــون م ــن ظ ــروف القه ــر والع ــوز
ونه ــب املمتل ــكات واألم ــوال وتدن ــي فرص
العم ــل واإلنت ــاج ».و « أن الح ــل ه ــو إنه ــاء
االحت ــال وع ــودة املنطق ــة إل ــى الس ــيادة
الس ــورية وألهاليه ــا».
مضايق ــات وانته ــاكات يومي ــة
ُ
متفرق ــة وعدي ــدة تق ــع وال ت ح�ص ــى.
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قضايا وطنية

منظمات حقوقية تطالب الخارجية األمريكية

بإدراج «الجيش الوطني السوري» التابع لالئتالف السوري المعارض على قائمة اإلرهاب الدولية
ضم ــن اهتمام ــات منظم ــات
حقوقي ــة بأوض ــاع منطق ــة عفري ــن
ف ــي ظ ــل االحت ــال الترك ــي ومرتزقت ــه،
ومتابعاته ــا ح ــول الجماع ــات املس ــلحة
املتطرف ــة العامل ــة عل ــى الس ــاحة
ً
الس ــورية ،تقدم ــت مؤخ ــرا بطل ــب إل ــى
بطلب إلدراج
وزارة الخارجية األمريكية
ٍ
م ــا يس ــم ى (الجي ــش الوطن ــي الس ــوري)
ضم ــن قائم ــة اإلره ــاب الدولي ــة ،ذاك
(الجي ــش) التاب ــع لإلئت ــاف الس ــوري
املع ــارض ال ــذي ُي هيم ــن علي ــه جماع ــة
اإلخ ــوان املس ــلمين ،وال ــذي يخض ــع
ً
لألوام ــر التركي ــة؛ تزامن ــا م ــع توجه ــات
البي ــت األبي ــض إلدراج جماع ــة اإلخ ــوان
ً
املس ــلمين أيض ــا ضم ــن تل ــك القائم ــة.
وبخص ــوص ه ــذا الطل ــب ص ـ ّـرح
املحام ــي عل ــي حب ــو عض ــو الهيئ ــة
اإلداري ــة للهيئ ــة القانوني ــة الكردي ــة إل ــى
ً
«الوحـدة» قائال« :بعد رصد االنتهاكات
والجرائ ــم ف ــي منطق ــة عفري ــن ومتابع ــة
الفاعلي ــن ،تبي ــن لن ــا أن جماع ــات
راديكالي ــة مس ــلحة منضوي ــة ف ــي م ــا
يس ــم ى بالجي ــش الوطن ــي الس ــوري ه ــي
الت ــي ترتكبه ــا» ،وأوض ــح «إن خلفي ــة
تل ــك الجماع ــات جهادي ــة متطرف ــة
وم ــن مخلف ــات تنظيم ــات القاع ــدة
(داع ــش والنص ــرة وغيره ــا) ،والجرائ ــم
الت ــي ترتكبه ــا ترتق ــي إل ــى س ــوية جرائ ــم
اإلره ــاب الدول ــي» ،وأض ــاف حب ــو
«وبنف ــس املعي ــار والقان ــون ال ــذي
أدرج ــت بموجي ــه أمري ــكا الح ــرس
الث ــوري اإليران ــي ضم ــن قائم ــة اإلره ــاب،
فم ــا يس ــم ى بالجي ــش الوطن ــي الس ــوري
يس ــتحق ذل ــك ألن ــه يرتك ــب جرائ ــم
أفظ ــع» .كم ــا ق ــال« :أرفقن ــا برس ــالتنا

وثائ ــق ع ــن االنته ــاكات والجرائ ــم وع ــن
طبيع ــة وخلفي ــات ذاك الجي ــش،
وهن ــاك لجن ــة مش ــتركة بي ــن منظماتن ــا
تتاب ــع الطل ــب وتعم ــل عل ــى تحقيق ــه».
النص الكامل للرسالة:
معال ــي وزي ــر خارجي ــة الوالي ــات
املتح ــدة األمريكي ــة...
السيد مايك بومبيو املحترم...
املوض ــوع  :طل ــب تصني ــف الجي ــش
الوطن ــي الس ــوري التاب ــع لالئت ــاف
الوطن ــي الس ــوري املع ــارض ضم ــن
ً
قوائ ــم اإلره ــاب الدولي ــة أس ــوة بالح ــرس
الث ــوري اإليران ــي وهيئ ــة تحري ــر الش ــام.
معال ي الوزير :
ف ــي اآلون ــة األخ ي ــرة ص ــدر عن وزارتكم
املوق ــرة بي ـ ٌ
ـان س ــم ي ببي ــان الحقائ ــق
بخص ــوص تصني ــف املنظم ــات
اإلرهابي ــة األجنبي ــة ،حي ــث صنف ــت
س ــلطات مكافح ــة اإلره ــاب بموج ــب
األم ــر التنفي ــذي رق ــم  /13224/الح ــرس
الث ــوري اإليران ــي كمنظم ــة إرهابي ــة.
وحي ــث أن املعاي ي ــر الت ــي ت ــم بموجبه ــا
تصني ــف الح ــرس الث ــوري اإليران ــي
كمنظم ــة إرهابي ــة تنطب ــق ذاته ــا عل ــى
املجامي ــع اإلرهابي ــة املس ــلحة الت ــي
تس ــم ى بالجي ــش الوطن ــي الس ــوري

والت ــي تس ــيطر عل ــى منطق ــة عفري ــن
الس ــورية ذات الهوي ــة والخصوصي ــة
الكردي ــة ،وذل ــك لك ــون ه ــذا الجي ــش ه ــو
عب ــارة ع ــن خلي ــط م ــن بقايا التنظيمات
الراديكالي ــة اإلرهابي ــة العاملي ــة
كتنظي ــم داع ــش والنص ــرة والقاع ــدة،
ً
وال ــذي يش ــكل خط ــرا عل ــى الس ــلم
ً
واألم ــن العامليي ــن ويش ــكل تهدي ــدا
ً
مباش ــرا ألنص ــار الحري ــة والس ــام ف ــي
العال ــم م ــن جه ــة ،ولك ــون الجرائ ــم الت ــي
يرتكبه ــا الجي ــش الوطن ــي الس ــوري بح ــق
الس ــكان الك ــرد املدنيي ــن ال تق ــل بش ــاعة
ع ــن الجرائ ــم الت ــي يرتكبه ــا الح ــرس
الث ــوري اإليران ــي م ــن جه ــة أخ ــرى ،ال ب ــل
ً
ً
ً
وربم ــا أك ث ــر بش ــاعة وإجرام ــا منه ــا ،نظ ــرا
الرتقائه ــا إل ــى مص ــاف جرائ ــم الح ــرب
والجرائ ــم ض ــد اإلنس ــانية ،وذل ــك بدالل ــة
وش ــهادة التقري ــر الص ــادر ع ــن لجن ــة
التحقي ــق الدولي ــة املعني ــة بس ــوريا
بتاري ــخ  2019/2/28واملق ـ ُـدم ملجل ــس
حق ــوق اإلنس ــان التاب ــع لألم ــم املتح ــدة
ف ــي دورت ــه األربعي ــن.
وكذل ــك التقري ــر الص ــادر ع ــن
منظم ــة العف ــو الدولي ــة بتاري ــخ
 2019/2/26وال ــذي ت ــم بموجب ــه اته ــام
م ــا يس ــم ى بالجي ــش الوطن ــي الس ــوري

تكريم الفرق الفولكلورية(برور ،يكيتي ،بهار) وفنانين في كوباني
قام ــت منظم ــة كوبان ــي لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،ي ــوم الس ــبت 13
نيس ــان ،ف ــي ّ
مقره ــا ،وضم ــن حف ــل بهي ــج،
بتكري ــم الف ــرق الفولكلوري ــة (ب ــرور،
يكيت ــي ،به ــار) ومنح ــت لعناصره ــا
ش ــهادات تقدي ــر عل ــى الجه ــود

والنجاح ــات الت ــي حققوه ــا ف ــي إحي ــاء
ً
أعي ــاد آذار ،إضاف ــة إل ــى تكري ــم الفناني ــن
(صبح ــي دادل ــى ،ع ــادل س ــلمو ،إدري ــس
خل ــو) وعريف ــي الحف ــل أم ــل عط ــي
ومصطف ــى عط ــي.
ً
وق ــد تح ــدث كل م ــن مس ــلم ش ــيخ

حس ــن عض ــو اللجن ــة السياس ــية
وع ــارف حس ــو عض ــو الدائ ــرة ع ــن أهمية
الف ــن والفناني ــن ،وأثني ــا عل ــى الجه ــود
الت ــي بذلته ــا الف ــرق الفني ــة والفنان ــون
املش ــاركون.

ً
صراح ــة بارت ــكاب جرائ ــم ح ــرب ف ــي
منطق ــة عفري ــن.
ً
لذل ــك وس ــندا ملجم ــل م ــا س ــبق بيان ــه
أع ــاه :
جئن ــا نح ــن املنظم ــات والهيئ ــات
الحقوقي ــة واملدني ــة أدن ــاه نلتم ــس
معا ليك ــم :
 وض ــع الجي ــش الوطن ــي الس ــوريعل ــى قوائ ــم اإلره ــاب الدولي ــة وذل ــك
ً
وفق ــا للفص ــل  /219/م ــن قان ــون
الجنس ــية والهج ــرة األمريك ــي.
 العم ــل عل ــى إخ ــراج وط ــرد الجي ــشالوطن ــي الس ــوري اإلرهاب ــي م ــن منطق ــة
عفري ــن وإنه ــاء االحت ــال الترك ــي له ــا.
 ف ــرض عقوب ــات دبلوماس ــيةواقتصادي ــة وعس ــكرية عل ــى ال ــدول
والجه ــات واملنظم ــات واألف ــراد الت ــي
تتعام ــل م ــع ه ــذا الجي ــش اإلرهاب ــي.
ً
ً
و دمت ــم س ــندا و نص ــرة للش ــعوب
املظلوم ــة ف ــي العال ــم
2019/4/29
املنظمات املوقعة :
 -1الهيئة القانونية الكردية.
 -2مرك ــز ليكولي ــن للدراس ــات
واألبح ــاث القانوني ــة – أملاني ــا.
 -3لجن ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي
س ــوريا (م ــاف).
 -4الجمعي ــة الكردي ــة للدف ــاع ع ــن
حق ــوق اإلنس ــان ف ــي النمس ــا.
 -5منظم ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي
س ــوريا (م ــاف).
 -6مركز عدل لحقوق اإلنسان.
 -7منظم ــة مهاب ــاد لحق ــوق
ا إل نس ــا ن .
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اآلالف يف وداع الراحل الشخصية الوطنية حممد حبش
ً
ع ــاش مناض ــا ف ــي الدف ــاع ع ــن
ً
قضاي ــا ش ــعبه ورح ــل عزي ــزا ف ــي عي ــون
أبنائ ــه ،إذ نع ــت منظم ــة كوبان ــي لح ــزب
الوحـ ــدة (يكيت ــي) الش ــخصية الوطني ــة
والقي ــادي ف ــي الح ــزب محم ــد حب ــش (أب ــو
ع ــادل) ،ال ــذي توف ــي عص ــر األربع ــاء 17
نيس ــان ،إث ــر نوب ــة قلبي ــة مفاجئ ــة ،وه ــو
م ــن موالي ــد قري ــة ت ــل غ ــزال 1944م.
وصب ــاح الخمي ــس  18نيس ــان،
انطل ــق موك ــب جثمان ــه م ــن املش ــفى
العس ــكري بمدين ــة كوبان ــي بقافل ــة
س ــيارات نح ــو ت ــل غ ــزال مس ــقط رأس ــه،
حي ــث وص ــل إل ــى منزل ــه ،وم ــن ث ــم إل ــى
مق ب ــرة القري ــة لي ــوري ال ث ــرى بمراس ــم
الئق ــة.
وذك ــرت اللجن ــة اإلعالمي ــة
للمنظم ــة ،أن ــه بحض ــور حش ـ ٍـد غف ي ــر
م ــن رف ــاق الفقي ــد وذوي ــه واألهال ــي
وممثل ــي أح ــزاب ومنظم ــات وفعالي ــات،
ألقي ــت ع ــدة كلم ــات ،الت ــي رك ــزت عل ــى
مناق ــب الفقي ــد وخصال ــه وتاريخ ــه
ا لنضا ل ــي :
 محم ــد مع ــروف ،باس ــم منظم ــةكوبان ــي.
 عابدي ــن بك ــر ،باس ــم أعض ــاءعفري ــن للح ــزب.
 حزب االتحاد الديمقراطي .PYD -الح ــزب الديمقراط ــي الك ــردي

الس ــوري .
 الح ــزب الديمقراط ــي التقدم ــيالك ــردي الس ــوري .
 الح ــزب الديمقراط ــي الك ــردي ف ــيس ــوريا (البارت ــي ).
 مح ــي الدي ــن ش ــيخ آل ــي ،س ــكرتيرح ــزب الوحـ ــدة.
وباس ــم أه ــل الفقي ــد ش ــكر أدي ــب
دال ــي الحض ــور وأعض ــاء الح ــزب عل ــى
مش ــاركتهم ف ــي تش ــييع جثم ــان الراح ــل
وتوديع ــه.
ً
وم ــا أض ــاف إل ــى املراس ــم جم ــاال تل ــك
الص ــور املعلق ــة عل ــى ص ــدور املعزي ــن،
وتل ــك الثل ــة م ــن عناص ــر الف ــرق الفني ــة
الذي ــن حمل ــوا الجثم ــان عل ــى أكتافه ــم،
وكذل ــك التقدي ــم املع ب ــر ال ــذي أداه
عري ــف الحف ــل ع ــارف حس ــو.
ه ــذا وتواف ــد إل ــى خيم ــة الع ــزاء عل ــى
م ــدار ثالث ــة أي ــام ف ــي قري ــة ت ــل غ ــزال،
م ــن األهال ــي ووف ــود أح ــزاب سياس ــية
ومنظم ــات مدني ــة وم ــن مؤسس ــات
اإلدارة الذاتي ــة وم ــن مجل ــس منب ــج
العس ــكري وش ــخصيات وطني ــة وم ــن
منظم ــات ح ــزب الوح ــدة ف ــي مناط ــق
كوبان ــي والجزي ــرة ،ووردت العش ــرات
م ــن برقي ــات الع ــزاء.
وافتت ــح ف ــي مكت ــب ح ــزب الوحـ ــدة
بمدين ــة هول ي ــر مجل ــس ع ــزاء للفقي ــد،

حض ــره عش ــرات املعزي ــن.
وتوجه ــت كل م ــن منظم ــة كوبان ــي
وعائل ــة الراح ــل بخال ــص الش ــكر إل ــى
جمي ــع املعزي ــن وم ــن ش ــاركهم الح ــزن.
ُي ذك ــر أن الراح ــل أب ــو ع ــادل أم�ض ــى
ً
م ــا يناه ــز خمس ــين عام ــا م ــن حيات ــه
ً
مناض ــا ف ــي صف ــوف حزب ــه ،وت ــدرج
ً
ف ــي هيئات ــه ،وكان عض ــوا ف ــي الهيئ ــة
القيادي ــة للح ــزب ألك ث ــر م ــن دورة،
ً
وظ ــل قيادي ــا ملنظم ــة كوبان ــي إل ــى آخ ــر
ً
ً
ـوم م ــن حيات ــه ،مخلص ــا ومتفاني ــا ف ــي
يـ ٍ
الدف ــاع ع ــن قضاي ــا الش ــعب الك ــردي
والديمقراطي ــة وحق ــوق اإلنس ــان.
درس االبتدائي ــة ف ــي قري ــة (مزرع ــة
بص ــراوي) ف ــي ري ــف كوبان ــي الجنوب ــي،
وتاب ــع دراس ــته االعدادي ــة ف ــي مدينت ــي
جرابل ــس ومنب ــج ،أم ــا الثانوي ــة فق ــد
أكمله ــا ف ــي املدرس ــة الداخلي ــة (الثانوي ــة
الزراعي ــة) ف ــي مدين ــة الس ــلمية
بمحافظ ــة حم ــاة ،وحص ــل عل ــى
ش ــهادتها ع ــام 1965م.
توظ ــف ف ــي مرك ــز تس ــويق األقط ــان
 محافظ ــة حل ــب ،وت ــدرج ف ــي الس ــلكً
الوظيف ــي حت ــى أصب ــح مدي ــرا ملرك ــز
جبري ــن بحل ــب ،وع ــام 2006م حص ــل
عل ــى جائ ــزة النزاه ــة م ــن رئاس ــة مجل ــس
ً
ال ــوزراء ،تقدي ــرا ل ــدوره الري ــادي ف ــي
العم ــل واالل ت ــزام بالنظ ــام الع ــام ،ليغدو

ً
رم ــزا للنزاه ــة والع ــدل.
ً
ً
كان ل ــه دورا مؤث ــرا ف ــي محيط ــه
االجتماع ــي ،م ــن تش ــجيع لني ــل العل ــم
واملعرف ــة ومحارب ــة التخل ــف ،ونب ــذ
الع ــادات والتقالي ــد البالي ــة ،وف ــي
تطوي ــق وح ــل املش ــكالت االجتماعي ــة،
إل ــى جان ــب دوره الوطن ــي والسيا�س ــي
وتوس ــيع نف ــوذ الحرك ــة الكردي ــة ف ــي
وج ــه سياس ــات البع ــث.
كم ــا عان ــي م ــن ضغوط ــات عدي ــدة،
م ــن املالحق ــات األمني ــة وم ــن تهدي ــدات
جماع ــات متطرف ــة ،حي ــث اعتق ــل لف ت ــرة
وج ي ــزة ع ــام 2004م.
نتق ــدم إل ــى عائل ــة الفقي ــد وملحبيه
ً
جميع ــا بأخل ــص التع ــازي ،متمني ــن
له ــم الصب ــر والس ــلوان.

وفا ًء ألبا عادل وغريه ،وللشهداء واخلالدين ،لنسلك طريق احلوار والتواصل ونحققه ،نتفاهم ونتفق
محي الدين شيخ آلي*
ترجمة عن الكردية
تحية وسالم...
للحض ــور وملمثل ــي األح ــزاب
السياس ــية والش ــخصيات الثقافية...
الشباب والفتيات...
الشعب الكردي وأهال ي كوباني...
إن ــه لش ــرف وع ــزة أن ُي ش ــيع جثم ــان
ش ــخصية مناضل ــة عل ــى أرض الوط ــن
وي ــوارى ال ث ــرى ف ــي مق ب ــرة قريت ــه ،وه ــو
ٌ
أملن ــا جميعن ــا ،فأب ــا ع ــادل محظ ــوظ وسياس ــيين.
ً
ً
ف ــي رحيل ــه ،وه ــو ُي ـ َّ
ل ــم يك ــن ش ــخصا عادي ــا؛ كان محم ــد
ـودع ف ــي قريت ــه
ً
وعل ــى أرض وطن ــه وبحض ــور جماه ي ــر حب ــش املع ــروف بأب ــا ع ــادل موظف ــا
غف ي ــرة وش ــخصيات وطني ــة ،مثقفي ــن ل ــدى الدول ــة الس ــورية بم ــا ال يق ــل ع ــن

ً
ً
أربعي ــن عام ــا ،ل ــم ُي ته ــم يوم ــا بالفس ــاد
أو ع ــدم اإلخ ــاص للدول ــة؛ وكذل ــك
أم�ض ــى س ــنين طويل ــة م ــع جيران ــه م ــن
ُ
ك ـ ــرد وع ــرب وتركم ــان ومس ــيحيين ،كأخ

وصدي ــق وبمحب ــة ف ــي أحي ــاء الصاخ ــور
واألش ــرفية والس ــريان الجديدة بمدينة
حل ــب.
ً
ل ــم يك ــن مهم ــا ف ــي أداء واجبات ــه
ً
الحزبي ــة ونضال ــه ،ب ــل نش ــطا ،ي ــزرع
األم ــل ف ــي نف ــوس األجي ــال الجدي ــدة؛
ً
كان مس ــؤوال ع ــن العالق ــات م ــع الق ــوى
ً
الفلس ــطينية ع ــدة أع ــوام ،ومتواص ــا
ف ــي عالقات ــه م ــع أهال ــي الق ــرى الكردي ــة
ف ــي مناط ــق الش ــهباء والب ــاب ومنب ــج
واع ــزاز -ش ــمال حل ــب ،وإن كان ُي ع ــرف
بأب ــو ع ــادل كوبان ــي ،إال أن ــه ل ــم ينقط ــع
ع ــن عفري ــن وس ــري كاني ــه والجزي ــرة،
ول ــه م ــن العالق ــات والصداق ــات
6
الحميمي ــة الواس ــعة.
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تقارير وأخبار

ً
وفاء ألبا عادل ...تتمة
ً
كان ف ــي قناعات ــه ش ــفافا ،يعم ــل
بموج ــب سياس ــات حزب ــه ،ول ــم يك ــن
ل ــه م ــن س ــبيل لح ـ ّـل جمي ــع املش ــكالت
واألزم ــات س ــوى الح ــوار والتواص ــل،
االنتق ــاد وج ـ ًـه لوج ــه ،وبلغ ــة أخوي ــة،
ً
فأصب ــح ش ــخصية معروف ــة ف ــي
ً
الحرك ــة الكردي ــة وحزب ــه ،وجه ــا
م ــن وجه ــاء حزبن ــا ،موض ــع اح ت ــرام
ّ َ
ً
خي ــرا لجيران ــه جميع ــا دون
وتقدي ــرِ ،
تمي ي ــز؛ وكان يق ــول دون ت ــردد :س ــنبقى
ً
دائم ــا مديني ــن لش ــعبنا؛ هن ــاك م ــن
يعم ــل باختصاص ــه وعلم ــه أو ُي ضح ــي
بممتلكات ــه وإمكانيات ــه املالي ــة ،وم ــن
يف ــدي بدم ــه وروح ــه ،م ــن أج ــل ص ــون
كرام ــة الش ــعب الك ــردي والس ــوري،
ليق ــف ف ــي وج ــه اإلره ــاب وق ــوى
االس ــام السيا�س ــي املتط ــرف ،داع ــش
والتش ــكيالت األخ ــرى املعروف ــة،
الس ــيما وأن أب ــو ع ــادل وغ ي ــره باملاليي ــن
كان ــوا فرحي ــن بانتص ــارات باغ ــوز،
وبدح ـ ّـر داع ــش ش ــعر أب ــو ع ــادل وعم ــوم
ُ
الك ـ ــرد والوطنيي ــن ومحب ــي اإلنس ــان
بالغبط ــة والس ــرور ،وكذل ــك أثن ــاء
ً
األح ــداث الت ــي م ـ ّـرت عل ــى كوبان ــي ،دائم ــا

وبموج ــب سياس ــات حزب ــه ومواقف ــه
وقناعات ــه ،وق ــف أب ــا ع ــادل بجدي ــة
ودون ت ــردد ض ــد الفو�ض ــى والفلت ــان.
تحي ــة اح ت ــرام وتقدي ــر لق ــوى
األس ــايش ،ولكف ــاح اإلدارة الذاتي ــة؛
إن الحلق ــة األس ــاس ،السياس ــات
الش ــوفينية والعنصري ــة والوحش ــية
وغ ي ــر املحس ــوبة الت ــي ينتهجه ــا جيرانن ــا
ف ــي الش ــمال ،ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة
 ،AKPض ــد ش ــمال س ــوريا ،وض ــد
ح ـ ٍـل س ــلم ي لألزم ــة الس ــورية ،كان ــت
واضح ــة ومعروف ــة بالنس ــبة ألب ــا ع ــادل،
ال ــذي كان يتح ــرك وف ــق سياس ــة حزب ــه،
ً
ويق ــول م ــرارا :بجمي ــع الس ــبل وعل ــى
ُ
ُ
ق ــدر ق ربن ــا م ــن مجتمعن ــا ،ق ربن ــا م ــن

ََ
الجي ــل الجدي ــد ،وعل ــى ق ــدر ت ق ُربن ــا
م ــن بع ــض واعتمادن ــا للغ ــة الح ــوار
والتواص ــل ،س ــنكون أوفي ــاء لش ــهدائنا،
أوفي ــاء لكبارن ــا.
لنك ــن أوفي ــاء ألب ــا ع ــادل وغ ي ــره،
وللش ــهداء والخالدي ــنُ ،ون َّ
قدره ــم،
فلنس ــلك طري ــق الح ــوار والتواص ــل
ونحقق ــه ،لك ــي نتفاه ــم ونتف ــق،
ونحم ــي اإلدارة القائم ــة ونطوره ــا؛ ألن
التهدي ــدات واملخاط ــر الزال ــت قائم ــة،
ُ
واألزم ــة الس ــورية ل ــم ت ح ـ ّـل بع ــد ،تل ــك
الت ــي تتطل ــب صفح ــة جدي ــدة م ــن
الح ــوار والتواص ــل والتفاه ــم ،ف ــا
ً
ن ــرى بدي ــا ع ــن مؤسس ــات الدول ــة،
م ــن أج ــل دس ــتور جدي ــد ،مس ــتقبل

جدي ــد ،وس ــوريا جدي ــدة ،تضم ــن
وتحم ــي حق ــوق ش ــعبنا الك ــردي كج ــزء
م ــن الش ــعب الس ــوري ،ف ــي إط ــار حماي ــة
وح ــدة س ــوريا؛ ألنن ــا ش ـ ٌ
ـعب ،وإن ــكار
وج ــوده ف ــي س ــوريا ،ش ــطب وإمح ــاء
اللغ ــة الكردي ــة ،يخل ــق الكراهي ــة
وألي كان،
والعنصري ــة والع ــداء؛ ل ــذاٍ ،
لرفيقن ــا محم ــد حب ــش أب ــو ع ــادل ف ــي
كوبان ــي وت ــل غ ــزال ،ولغ ي ــره ب ــاآلالف،
م ــن مناضل ــي األح ــزاب واملناضلي ــن
ُ
الك ـ ــرد الذي ــن رحل ــوا ،س ــنتقدم إليه ــم
بالتقدي ــر واالح ت ــرام.
وفاؤن ــا لرفاقن ــا وللحرك ــة الكردي ــة
ولدم ــاء الش ــهداء يتطل ــب االس ــتمرار
ف ــي النض ــال وف ــي إثب ــات وص ــون اآلم ــال
والطموح ــات ،فآم ــال وقناع ــات ش ــعبنا
قائم ــة ،والنص ــر لي ــس م ــن نصي ــب
العنصري ــة ،ولي ــس للش ـ ّـر والعدائي ــة،
النص ــر ف ــي األي ــام القادم ــة للش ــعب
الك ــردي وللس ــلم واملس ــاواة.
* س ــكرتير ح ــزب الوحـ ــدة
الديمقراط ــي الك ــردي ف ــي س ــوريا ،كلم ــة
ألقي ــت ف ــي مراس ــم تش ــييع جثم ــان
الفقي ــد محم ــد حب ــش ،ت ــل غ ــزال-
كوبان ــي 18 ،نيس ــان .2019

رأس السنة اإليزيدية ...تتمة
معاقل ــه ف ــي الباغ ــوز ،يبق ــى األم ــل قائم ــا
ف ــي نف ــوس ذويه ــم بانتظ ــار عودته ــم؛
ً
وتمس ــكا بديموم ــة الحي ــاة ورف ــض
االس ــتكانة إل ــى الب ــؤس والي ــأس احتش ــد
اآلالف م ــن اإليزديي ــن ف ــي م ــزار الل ــش
وغ ي ــره إلحي ــاء عيده ــم بطق ــوس مهيب ــة،
ع�س ــى أن ُي عي ــدوا البس ــمة إل ــى وج ــوه
األطف ــال واملعذبي ــن.
وكذل ــك احتف ــى اإليزديي ــن بعيده ــم
ف ــي مناط ــق ش ــمال ش ــرق س ــوريا،
بحف ــاوة ف ــي ظ ــل اإلدارة الذاتي ــة
القائم ــة ،وبحماي ــة ق ــوات س ــوريا
الديمقراطي ــة واألس ــايش ،الت ــي دح ــرت
داع ــش واإلره ــاب باقت ــدار.
ول ــم تك ــن ف ــي عفري ــن املحتل ــة م ــن
قب ــل تركي ــا ومرتزقته ــا أي مظاه ــر
للف ــرح واالبته ــاج أو زي ــارات للمقاب ــر
وأضرح ــة الش ــيوخ وامل ــزارات ،ف ــي ظ ــل
حظ ـ ٍـر مف ــروض عل ــى الطائف ــة اإليزدي ــة
م ــن ممارس ــة معتقداته ــا وطقوس ــها
الديني ــة ،بينم ــا كان ــت تنع ــم بالحري ــة
ف ــي س ــنوات اإلدارة الذاتي ــة الس ــابقة،

وق ــد طالته ــا انته ــاكات وجرائ ــم عل ــى
ي ــد جماع ــات جهادي ــة مس ــلحة ،كم ــا
ُه ج ــر قس ــم كب ي ــر منه ــا إث ــر الع ــدوان
عل ــى عفري ــن .ه ــذا وهن ــأ مجل ــس إي ــزدي
س ــوريا اإليزديي ــن بعيده ــم ع ب ــر بي ــان ف ــي
 17نيس ــان ،ج ــاء في ــه:
َ
((ت ط ـ ُّـل علين ــا ش ــمس عي ــد رأس
السنة اإليزيدية املصادف هذه السنة
ف ــي  ،17.04.2019وس ــط اآلالم والدم ــار
ف ي كل بقعة من أرض س ــورياُ ،لت بش ــرنا
بي ــوم أم ــل جدي ــد يواص ــل فيه ــا الش ــعب
الس ــوري ب ــكل مكونات ــه النض ــال م ــن
أج ــل تجس ــيد الحري ــة والديمقراطي ــة
والعدال ــة االجتماعي ــة و الذي ــن ش ــكلوا
القاع ــدة الت ــي تأسس ــت عليه ــا ث ــورة
الحري ــة والكرام ــة ف ــي أيامه ــا األول ــى قب ــل
تفخيخه ــا وأس ــلمة مس ــاراتها.
ل ــذا نتق ــدم ف ــي مجل ــس إيزيدي ــي
س ــوريا إل ــى كاف ــة اإليزيديي ــن ف ــي
س ــوريا والعال ــم وإل ــى كاف ــة مكون ــات
الش ــعب الس ــوري بأطي ــب التمني ــات
والتبري ــكات ،ونصل ــي هلل ألج ــل أن يع ــم
الس ــلم والس ــام رب ــوع وطنن ــا الحبي ــب

س ــوريا وأن يك ــون الع ــام الجدي ــد ع ــام
لس ــوريا ح ــرة ديموقراطي ــة تعددي ــة
ل ــكل الس ــوريين)) .
وناش ــد املجل ــس املجتم ــع الدول ــي
ولج ــان حق ــوق اإلنس ــان وأط ــراف
املعارض ــة الس ــورية ل ـ «تحم ــل
مس ــؤولياتهم التاريخي ــة واألخالقي ــة
للوق ــوف عل ــى معان ــاة عش ــرات اآلالف
املديني ــن العفرينيي ــن املش ــردين
ف ــي حل ــب ومناط ــق ش ــيروا والش ــهباء
والفيفي ــن» ،والعم ــل «عل ــى إيج ــاد
ضمان ــات أمني ــة إلعادته ــم إل ــى داره ــم و
دياره ــم ف ــي عفري ــن» ،وطال ــب «بك ــف
أي ــادي تل ــك الفصائ ــل اإلس ــامية الت ــي
قدم ــت م ــع جي ــش االحت ــال الترك ــي
الذي ــن زرع ــوا ومازال ــوا يزرع ــون الس ــطو
والفت ــك والفس ــاد أينم ــا حل ــوا ف ــي كل
ق ــرى ومناط ــق عفري ــن».
كم ــا هن ــأ مجل ــس س ــوريا
الديمقراطي ــة اإليزديي ــن بعيده ــم
ً
ع ب ــر بي ــان ف ــي  15نيس ــان ،قائ ــا« :يح ــل
ه ــذا العي ــد ف ــي وق ــت حقق ــت في ــه
ً
ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة انتص ــارا

ً
عظيم ــا ،أنه ــى م ــن خالل ــه الدول ــة
ً
الس ــوداء داع ــش اإلرهاب ــي جغرافي ــا
ً
وعس ــكريا ،ه ــذا التنظي ــم ال ــذي الق ــت
من ــه الش ــعوب الجرائ ــم والوي ــات
وبخاص ــة الك ــرد اإليزيديي ــن ،من ــذ
احت ــال داع ــش للموص ــل بدع ــم
وإس ــناد م ــن النظ ــام الترك ــي ومش ـ ّ
ـغلي ه
املحليي ــن؛ وص ــل األم ــر م ــن خالل ــه أن
تك ــون املج ــزرة ال ـ  74بح ــق ه ــذا املك ــون
العري ــق واألصي ــل ف ــي املنطق ــة»،
وأض ــاف «كم ــا أنن ــا نتمن ــى أن يحم ــل
بداي ــة الع ــام الجدي ــد نهاي ــة جمي ــع
أش ــكال االس ــتبداد والظل ــم واإلقص ــاء
والدكتاتوري ــة ،لتنع ــم في ــه الش ــعوب
واملجتمع ــات بالحري ــة واألم ــان وترس ــيخ
قي ــم الس ــام والتس ــامح ،وتحقي ــق
نهاي ــة كلي ــة لإلره ــاب وملنظوم ــة
االس ــتبداد املركزي ــة .كم ــا أنن ــا ندع ــو
األم ــم املتح ــدة وعم ــوم األس ــرة الدولي ــة
لتحم ــل مس ــؤولياتها تج ــاه املختطفي ــن
اإليزيديي ــن بم ــا يل ــزم لضم ــان ل ــم ش ــمل
العوائ ــل اإليزيدي ــة وتعوي ــض األض ــرار
الت ــي لحق ــت به ــم.».
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إحياء عيد الصحافة الكردية يف اجلزيرة
ف ــي احتف ــال مرك ــزي بأحض ــان
الطبيعة الخالبة ،قرب قرية دريجيك
التابع ــة لبل ــدة ترب ــه س ــب ي -الجزي ــرة،
أحي ــت منظم ــات ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) عي ــد الصحاف ــة الكردي ــة ،ي ــوم
الجمع ــة  26نيس ــان ،وذل ــك بحض ــور
جماه ي ــري ،ومش ــاركة ف ــرق فولكلوري ــة
(ميت ــان ،جارج ــرا ،به ــار ،حلبج ــة).
ً
إضاف ــة إل ــى الفق ــرات الفني ــة م ــن
دب ــكات وأغان ــي وأش ــعار ومس ــرحيات
مع ب ــرة ،ألقي ــت كلمتي ــن ،م ــن ن ــواف
عب ــد هللا باس ــم مجل ــة ب ــرس وجري ــدة
ن ــوروز وم ــن حس ــين ب ــدر باس ــم جري ــدة
الوحـ ــدة ،ج ــاء فيه ــا(« :جري ــدة الوحـ ــدة
الت ــي وصل ــت أعداده ــا إل ــى الـ ــعدد  ،306ال
زال ــت مس ــتمرة بطبعته ــا الورقي ــة وت ــوزع
ُ
بأع ــداد كب ي ــرة وت نش ــر عل ــى ش ــبكات
الن ــت ومواق ــع التواص ــل االجتماع ــي،
وله ــا آالف الق ــراء واملتابعي ــن ف ــي الداخ ــل
والخ ــارج ،تجه ــد العتم ــاد الواقعي ــة
ونب ــذ لغ ــة املهات ــرات والش ــعاراتية،
ونش ــر الخ ب ــر اليقي ــن واملوق ــف وال ــرأي
ـات حزبي ــة،
اآلخ ــر ،وال تنج ــر إل ــى مناكف ـ ٍ
ُ
ب ــل ت ش ــجع لغ ــة الح ــوار والتواص ــل،

مهتم ــة بقضاي ــا وطني ــة وقومي ــة كردي ــة
وإنس ــانية ،وبش ــؤون امل ــرأة والطفول ــة،
والبيئ ــة وغيره ــا ،وذل ــك باالرت ــكاز عل ــى
توجه ــات ح ــزب الوحـ ــدة الديمقراط ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا ف ــي الدف ــاع ع ــن
قضاي ــا الس ــلم والحري ــة واملس ــاواة؛
م ــن جه ــة أخ ــرى ومن ــذ انفج ــار األزم ــة
س ــورية ف ــي آذار  ،2011وم ــا ح ـ ّـل به ــا
م ــن فو�ض ــى وقت ــل وخ ــراب ،عل ــى وق ــع
تدخ ــات خارجي ــة ورهان ــات مقام ــرة
صف ــق وروج له ــا اإلس ــام السيا�س ــي،
كان أش ــهرها انتش ــار دع ــوى حم ــل
الس ــاح للجه ــاد به ــدف تغي ي ــر النظ ــام،
لق ــد حمل ــت جري ــدة الوح ــدة عل ــى

«مجلة الحوار» تعقد ندوة حوارية في آيسن
األح ــد  27نيس ــان ،بمناس ــبة ذك ــرى
تأس ــيس الصحاف ــة الكردي ــة ال ـ ،/121/
وبدع ــوة م ــن «مجل ــة الح ــوار»ُ ،ع ق ــدت
ن ــدوة حواري ــة ف ــي مدين ــة آيس ــن األملاني ــة
وحضره ــا لفي ــف م ــن املهتمي ــن ،ترك ــز

عاتقه ــا وعل ــى امت ــداد ثمان ــي س ــنوات
كواج ــب وطن ــي وإنس ــاني ين ــاط باإلع ــام
الح ــر ف ــي هك ــذا أج ــواء ،فضح االنتهاكات
والجرائ ــم الت ــي ترتكبه ــا االط ــراف
ً
املس ــلحة كائن ــا م ــن كان ــت ،وف ــي مقدمته ــا
فظائ ــع وممارس ــات تنظي ــم الدول ــة
(داع ــش) اإلرهاب ــي ف ــي عم ــوم املنطق ــة،
كم ــا خصص ــت مس ــاحة واس ــعة م ــن
صفحاته ــا مل ــا يج ــري ف ــي منطق ــة عفري ــن
الكردي ــة إب ــان الغ ــزو الترك ــي له ــا بدع ــم
وتواط ــؤ حلفائ ــه م ــن التنظيم ــات
املس ــلحة اإلرهابي ــة تح ــت مس ــم ى
«الجي ــش الوطن ــي» وق ــد ت ــم تخصي ــص
الع ــدد  /304/كع ــدد خ ــاص بغ ــرض

تس ــليط الض ــوء عل ــى واق ــع االنته ــاكات
وعملي ــات التهج ي ــر القس ــري املمنه ــج
به ــدف تغي ي ــر التركيب ــة الس ــكانية فيه ــا
لصال ــح املس ــتقدمين م ــن املناط ــق
الس ــورية األخ ــرى .
إنن ــا ف ــي جري ــدة الوح ــدة ف ــي الوق ــت
ال ــذي نس ــع ى في ــه إل ــى نش ــر ثقاف ــة
الس ــلم والحري ــة واملس ــاواة والتعاط ــي
املوضوع ــي م ــع األح ــداث والوقائ ــع،
نطم ــح ف ــي الوق ــت نفس ــه إل ــى تطوي ــر
جريدتن ــا ه ــذه ،وت ــدارك النواق ــص
لتوس ــيع دائ ــرة الق ــراء األكارم ونك ــون
عن ــد حس ــن ظنه ــم وتعزي ــز ثقته ــم
باإلع ــام الحزب ــي ).
وضم ــن برنام ــج الحف ــل منح ــت
لجن ــة (جائ ــزة الش ــهيد كم ــال حن ــان
لتش ــجيع الكتاب ــة باللغ ــة الكردي ــة)
النس ــخة الرابع ــة إل ــى األدي ــب الراح ــل
محم ــد زك ــي محم ــد (أب ــو أفي ــن -دل ــﮋار
ً
س ــيدا) ،تقدي ــرا إلس ــهاماته ف ــي مج ــال
اللغ ــة واألدب الك ــردي ،وتس ــلم الجائ ــزة
ٌ
نياب ــة ع ــن عائلت ــه س ــليمان محم ــد الذي
ش ــكر ب ــدوره القائمي ــن عل ــى الجائ ــزة
والحض ــور لوفائه ــم.

زيارة وفد التقدمي لمكتب الوحـدة في كوباني

الس ــبت  6نيس ــان ،زار مكت ــب ح ــزب
النق ــاش فيه ــا ح ــول جانبي ــن (وض ــع
ٌ
الصحاف ــة الكردي ــة بش ــكل ع ــام ف ــي ظ ــل الوحـ ــدة (يكيت ــي) ف ــي كوبان ــي وف ــد م ــن
الح ــرب الس ــورية ،رؤي ــة عام ــة ح ــول الح ــزب الديمقراط ــي التقدم ــي الك ــردي
ف ــي س ــورية برئاس ــة أحم ــد ب ــركات عض ــو
مس ــتقبل الصحاف ــة الكردي ــة).
اللجن ــة السياس ــية ،حي ــث اس ــتقبل

م ــن قب ــل مو�س ــى كن ــو عض ــو الهيئ ــة
القيادي ــة وآخري ــن ،ودار الحدي ــث
بي ــن الجانبي ــن ع ــن آخ ــر املس ــتجدات
السياس ــية وض ــرورات وح ــدة الص ــف
الك ــردي.

إحياء الذكرى السنوية األولى لرحيل الكاتب دلـﮋار سيدا
بدع ــوة م ــن دائ ــرة قامش ــلو وترب ــه
س ــب ي لح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ،ت ــم
إحي ــاء الذك ــرى الس ــنوية األول ــى لرحي ــل
املناض ــل والكات ــب محم ــد زك ــي محم ــد
(أب ــو أفي ــن -دل ــﮋار س ــيدا) ،ي ــوم الثالث ــاء
 16نيس ــان ،ف ــي قاع ــة الش ــهيد س ــليمان
آدي ،بحض ــور وف ــود م ــن منظم ــات
الح ــزب ف ــي ديري ــك ،كرك ــي لك ــي ،آلي ــان،
ترب ــه س ــب ي ،ورف ــاق وأصدق ــاء الراح ــل
(أب ــو أفي ــن) ف ــي قامش ــلو ،ووف ــود أح ــزاب
كردي ــة وش ــخصيات ثقافي ــة ووطني ــة

مس ــتقلة وم ــن عائل ــة الفقي ــد.
ب ــدأت مراس ــم الحف ــل بالوق ــوف
دقيق ــة صم ــت عل ــى أرواح الش ــهداء
ُ
وروح الفقي ــد ،وبع ــد الترحي ــب ألقي ــت
كلم ــات م ــن:
 نوش ــين بيجرمان ــي عض ــو دائ ــرةقامش ــلو ،ح ــزب الوحـ ــدة.
 أحم ــد عرف ــات ،مؤسس ــة تعلي ــموحماي ــة اللغ ــة الكردي ــة ف ــي س ــوريا.
 عدلة عمر ،أصدقاء الراحل. -سليمان محمد ،عائلة الفقيد.

والت ــي رك ــزت عل ــى مناق ــب الراح ــل مق ب ــرة املحط ــة القديم ــة ،ووضع ــوا
ً
وخصال ــه ،وتفاني ــه من ــذ س ــنوات إكلي ــا م ــن ال ــورود علي ــه ،وس ــط مش ــاعر
ش ــبابه األول ــى ف ــي خدم ــة قضي ــة ش ــعبه الح ــزن واأل�س ــى عل ــى رحيل ــه املبك ـر.
ونضال ــه ف ــي صف ــوف الح ــزب ،وخدمات ــه
ضم ــن مؤسس ــة تعلي ــم وحماي ــة اللغ ــة
الكردي ــة وتجم ــع الش ــباب الك ــرد،
ومس ــاهماته ف ــي رف ــد أدبي ــات الح ــزب
بكتابات ــه وأف ــكاره الن ي ــرة.
ووص ــل إل ــى برقي ــات ع ــزاء عدي ــدة،
وبع ــد االنته ــاء م ــن الحف ــل توج ــه
الحض ــور لزي ــارة ضري ــح الفقي ــد ف ــي
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في هولير ...تبادل زيارات وإحياء لعيد الصحافة الكردية
هتنئة حزب HDP

بع ــد ظه ــر األربع ــاء  3نيس ــان ،زار
وف ــد م ــن ح ــزب الوح ــدة (يكيت ــي) -
ض ــم مصطف ــى مش ــايخ نائ ــب س ــكرتير
الح ــزب ومحم ــود محم ــد ممث ــل الح ــزب
ف ــي اإلقلي ــم ووي ــس مصطف ــى مس ــؤول
املنظم ــة وصال ــح ب ــوزان عض ــو قي ــادة
املنظم ــة -مكت ــب ممثلي ــة ح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي  HDPف ــي هول ي ــر
 ،وذل ــك لتقدي ــم التهنئ ــة بالنج ــاح ال ــذي
حقق ــه ف ــي االنتخاب ــات البلدي ــة بتركي ــا،
حي ــث اس ــتقبل الوف ــد م ــن قب ــل عاب ــد
آك ــي املمث ــل املش ــترك لح ــزب  HDPف ــي
إقلي ــم كردس ــتان وع ــدد م ــن العاملي ــن
ف ــي مكت ــب املمثلي ــة.
زيارة ملكتب جملس كركوك
يف هولري

زار وفد من حزب الوحدة (يكيت ي)-
ض ــم محم ــود محم ــد و وي ــس مصطف ــى و
صال ــح ب ــوزان ،صب ــاح األح ــد  8نيس ــان،

مكت ــب رئي ــس مجل ــس محافظ ــة كرك ــوك
ف ــي هول ي ــر ،وكان ف ــي اس ــتقباله ريب ــوار
طالبان ــي رئي ــس املجل ــس وآخري ــن.
ناق ــش الجانب ــان األوض ــاع الراهن ــة
ف ــي املنطق ــة ،مؤكدي ــن عل ــى ض ــرورة
توحي ــد املوق ــف الك ــردي والكردس ــتاني
ُ
إزاء التحدي ــات الت ــي تواج ــه الك ـ ــرد
ً
عموم ــا .
هتنئة الوح ـ دة بذكرى
انعقاد مؤمتره األول
الثالث ــاء  16نيس ــان ،زارت وف ــود
أح ــزاب كردي ــة وكردس ــتانية ومنظم ــات
مجتم ــع مدن ــي وش ــخصيات ثقافي ــة
واجتماعي ــة ،وم ــن أصدق ــاء وأعض ــاء
ح ــزب الوح ــدة (يكيت ــي) مكت ــب الح ــزب
ف ــي هول ي ــر ،مهنئي ــن بمناس ــبة الذك ــرى
الس ــنوية السادس ــة والعش ــرين
إلنعق ــاد مؤتم ــره التوحي ــدي ،متمني ــن
ل ــه النج ــاح ف ــي مهام ــه النضالي ــة ألج ــل
غ ــد أفض ــل للش ــعب الك ــردي ف ــي س ــوريا
ُ
ولعم ــوم الك ـ ــرد.
كم ــا زار األح ــد  21نيس ــان ،وف ـ ٌـد
م ــن الحرك ــة الديمقراطي ــة لش ــعب
كردس ــتان مكت ــب الح ــزب ض ــم م ــام
خض ــر رو�س ــي األمي ــن الع ــام للحرك ــة
والس ــيد نه ــرو  ،لتقدي ــم التهان ــي.
وزار وف ـ ٌـد مش ــترك ض ــم تحس ــين
نانكل ــي رئي ــس الح ــزب الجمه ــوري
الكردس ــتاني وهج ــار زراري س ــكرتير
ح ــزب ري ــزكاري كوردس ــتان ،ولتقدي ــم

لقاء مشترك في تربه سبي  -الجزيرة
ف ــي لق ــاء مش ــترك ،التق ــى لجنت ــي
العالق ــات ملنظمت ــي ح ــزب الوحـ ــدة
(يكيت ــي) و الح ــزب الديمقراط ــي
الك ــردي ف ــي س ــوريا (البارت ــي) ،ف ــي مكت ــب
األخ ي ــر بمدين ــة ترب ــه س ــب ي -الجزي ــرة،
ي ــوم األربع ــاء  17نيس ــان ،وناقش ــتا

األح ــداث الجاري ــة ف ــي املنطق ــة ،وأكدت ــا
عل ــى أهمي ــة تفعي ــل دور التحال ــف
الدول ــي ودع ــم املب ــادرات القائم ــة
لتوحي ــد الص ــف الك ــردي ،باإلضاف ــة
إل ــى التأكي ــد عل ــى دع ــم وتطوي ــر اإلدارة
الذاتية ومس ــاندتها وتفادي الس ــلبيات.

نـدوة سياسية في قامشلو وأخرى في عامودا
الراب ــع م ــن نيس ــان ،ف ــي مق ــر مكت ــب
ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) بمدين ــة
قامش ــلو ،و 12نيس ــان ،ف ــي مكت ــب
الح ــزب بمدين ــة عام ــودا ،تح ــدث رش ــيد
ش ــعبان عض ــو اللجن ــة السياس ــية
إل ــى الحض ــور ف ــي ندوتي ــن سياس ــيتين

ع ــن أهمي ــة الح ــزب ومبادئ ــه ودوره،
وع ــن أوض ــاع منطق ــة عفري ــن،
ومجم ــل األوض ــاع السياس ــية ،وع ــن
إنج ــازات وأهمي ــة اإلدارة الذاتي ــة ،وع ــن
االنتص ــارات املنج ــزة ض ــد اإلره ــاب.

ً
التهان ــي أيض ــا.
وكان ف ــي اس ــتقبال الضي ــوف
محم ــود محم ــد ورش ــيد ش ــعبان ووي ــس
مصطف ــى وع ــدد م ــن أعض ــاء قي ــادة
ا ملنظم ــة .
زيارة ملكتب YNDK

صب ــاح األربع ــاء  ٢٤نيس ــان ،زار
وف ــد م ــن ح ــزب الوح ــدة (يكيت ــي)-
ض ــم محم ــود محم ــد ورش ــيد ش ــعبان
عض ــوي اللجن ــة السياس ــية ووي ــس
مصطف ــى -مق ـ ّـر املكت ــب السيا�س ــي
لإلتح ــاد الوطن ــي الديمقراط ــي
الكردس ــتاني  YNDKف ــي هول ي ــر ،حي ــث
كان ف ــي اس ــتقبال الوف ــد الس ــيد غف ــور
مخم ــوري الس ــكرتير الع ــام لالتح ــاد
وأعض ــاء ف ــي املكت ــب السيا�س ــي.
تب ــادل الجانب ــان النق ــاش ح ــول
األوض ــاع الراهن ــة ف ــي املنطق ــة بش ــكل
ع ــام والوض ــع الك ــردي والكردس ــتاني
بش ــكل خ ــاص ،مؤكدي ــن عل ــى ض ــرورة
وح ــدة الص ــف واملوق ــف الكرديي ــن ف ــي
ظ ــل املس ــتجدات والتحدي ــات الت ــي
تواج ــه الش ــعب الك ــردي ف ــي املنطق ــة .
إحياء عيد الصحافة الكردية
ف ــي قاع ــة الرفي ــق الش ــهيد أحم ــد

ب ــوزان بمكت ــب ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي)
ف ــي هول ي ــر ،أقام ــت منظم ــة الح ــزب
أمس ــية سياس ــية مس ــاء إحي ـ ًـاء لعي ــد
الصحاف ــة الكردي ــة ،بع ــد الوق ــوف
دقيق ــة صم ــت عل ــى أرواح الش ــهداء
والترحي ــب بالحض ــور م ــن قب ــل عب ــد
الباق ــي ،تح ــدث كل م ــن محم ــود محم ــد
و وي ــس مصطف ــى ع ــن املناس ــبة
ومدلوالته ــا ،تالهم ــا رش ــيد ش ــعبان
ف ــي كلم ـ ٍـة مس ــهبة ع ــن األوض ــاع ف ــي
ً
س ــوريا ،وع ــن منطق ــة عفري ــن ،مبين ــا
االنته ــاكات والجرائ ــم املرتكب ــة فيه ــا،
حي ــث أش ــاد ببط ــوالت وح ــدات حماي ــة
الش ــعب وامل ــرأة وتضحياته ــا وبتضام ــن
وتع ــاون س ــكان منطق ــة عفري ــن معه ــا
ف ــي مواجه ــة الع ــدوان الترك ــي.
كم ــا ق ــدم الصحف ــي محم ــود
ش ــيخ إبراهي ــم العام ــل م ــع الصحاف ــة
األجنبي ــة وخاص ــة  Nbcاألمريكي ــة
ً
كلم ــة ،تح ــدث فيه ــا ع ــن ش ــجاعة
مقاتل ــي قس ــد ف ــي معرك ــة تطه ي ــر باغ ــوز،
الت ــي عايش ــها إبراهي ــم ع ــن ق ــرب.
ث ــم أج ــاب ش ــعبان ع ــن أس ــئلة
الحض ــور وتفاع ــل م ــع مداخالته ــم
ا ّ
لقي م ــة .

وداع المناضل الراحل كمال محمد (أبو كانيوار)
تجمه ــر ُ
محب ــه وأصدقائ ــه ورفاق ــه
ف ــي داره بقري ــة ش ــيخوتكا – معبطل ــي،
عص ــر الخمي ــس  4نيس ــان ،ل ــوداع
املناض ــل الراح ــل كم ــال محم ــد (أب ــو
كاني ــوار) إل ــى مث ــواه األخ ي ــر ،ال ــذي توف ــي
صب ــاح ذاك الي ــوم ع ــن عم ـ ٍـر يناه ــز
ً
 /55/عام ــا ،ف ــي إح ــدى املش ــاف ي التركي ــة،
وذل ــك بع ــد أن عان ــى م ــن تبع ــات جلط ــات
دماغي ــة من ــذ أع ــوام.
ل ــم يهاج ــر الراح ــل قريت ــه ،إذ عم ــل
ً
مدرسا ف ي املنطقة ضمن مالك مديرية
ً
التربي ــة بحل ــب ،ول ــم ين�س ــى يوم ــا هم ــوم
ش ــعبه الك ــردي ،فاس ــتمر ف ــي صف ــوف
ً
حزب ــه أك ث ــر م ــن ثالثي ــن عام ــاُ ،لي نتخ ــب

أك ث ــر م ــن م ـ ّـرة
لعضو ي ــة
للجن ــة
ا
املنطق ــة ،إل ــى
أن توق ــف
قلب ــه ع ــن
ا لخفق ــا ن .
وم ــن دواع ــي األ�س ــى أن كريمت ــه
ً
فاطم ــة  /18/عام ــا ق ــد توفي ــت مس ــاء
ليل ــة ذات الي ــوم ف ــي أح ــد مش ــاف ي
ـرض عض ــال أل ــم به ــا
عفري ــن ،إث ــر م ـ ٍ
من ــذ صغره ــا ،ووري جثمانه ــا ال ث ــرى ف ــي
ً
مق ب ــرة قريته ــا صباح ــا.

فكر ورأي
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املدن الكربى وشبكات االقتصاد والنفوذ ...االنتخابات الرتكية األخرية
شناي أوزدن*
األولي ــة
النتائ ــج
أس ــفرت
لالنتخاب ــات املحلي ــة الت ــي ج ــرت ف ــي
تركي ــا األح ــد املا�ض ــي ،ع ــن خس ــارة
ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة وش ــريكه ف ــي
التحال ــف االنتخاب ــي ح ــزب الحرك ــة
القومي ــة الفا�ش ــي القوم ــي ،ملعظ ــم
امل ــدن الك ب ــرى ،بم ــا ف ــي ذل ــك اس ــطنبول
وأنق ــرة وإزم ي ــر وأضن ــة ومرس ــين ،وذل ــك
ّ
لصالح مرش ــح ي تحالف حزب الش ــعب
الجمه ــوري وش ــريكه الفا�ش ــي القوم ــي
اآلخ ــر ،الح ــزب الجي ــد .وباإلضاف ــة إل ــى
ذل ــك ،ع ــاد أعض ــاء ف ــي ح ــزب الش ــعوب
الديمقراط ــي ليترأس ــوا بلدي ــات امل ــدن
الكردي ــة الك ب ــرى ،بع ــد أن كان ــت الدول ــة
ق ــد أقال ــت رؤس ــاء البلدي ــات املنتخبي ــن
الس ــابقين واس ــتبدلتهم بآخري ــن
ُم ّ
عي ني ــن .
ً
ً
ش ــكلت ه ــذه النتائ ــج نجاح ــا مهم ــا
للمعارض ــة ،الت ــي أدارت حملته ــا
االنتخابي ــة بنج ــاح نس ــب ي ،عل ــى الرغ ــم
م ــن انحي ــاز التغطي ــة اإلعالمي ــة بش ــكل
علن ــي إل ــى تحال ــف العدال ــة والتنمي ــة/
الحرك ــة القومي ــة ،إذ كان ــت ش ــبكات
التلفزي ــون تقط ــع برامجه ــا لب ــث
الحش ــود الت ــي يخط ــب فيه ــا الرئي ــس
الترك ــي ف ــي مختل ــف أنح ــاء تركي ــا؛
وكذل ــك عل ــى الرغ ــم م ــن اس ــتخدام
أردوغ ــان وتحالف ــه لكاف ــة م ــوارد
الدول ــة املتاح ــة له ــم؛ وعل ــى الرغ ــم م ــن
ّ ً
التهدي ــدات الت ــي ّ
مت هم ــا
وج هه ــا أردوغ ــان،
ّ
مرش ــح ي املعارض ــة بأنه ــم إرهابي ــون
أو مدعوم ــون م ــن قب ــل إرهابيي ــن؛
وعل ــى الرغ ــم م ــن أن ش ــريحة واس ــعة
ٌ
م ــن ك ــوادر ح ــزب الش ــعوب قابع ــة ف ــي
الس ــجن بالفع ــل .لق ــد كان أردوغ ــان
ً
حاض ــرا ف ــي صمي ــم حمل ــة حزب ــه
االنتخابي ــة ،وكان ــت ثيم ــة «الح ــرب ض ــد
أع ــداء الدول ــة» ف ــي صمي ــم ه ــذه الحمل ــة،
إذ ص ـ ّـور الرج ــل نفس ــه وتحالف ــه
باعتبارهم ــا الط ــرف ال ــذي يحم ــي تركي ــا
مم ــن يري ــدون إضعافه ــا وتقس ــيمها
ً
وتدميره ــا .ويب ــدو أن ال ِن س ــويات أيض ــا
ً
م ــن بي ــن املتآمري ــن وفق ــا لتصريح ــات
الرئي ــس.
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،اخت ــار تحال ــف

«أحمد ترك مرشح حزب  HDPالفائز يستلم تكليفه برئاسة بلدية ماردين -تركيا»
ح ــزب الش ــعب /الح ــزب الجي ــد
مرش ــحيه للم ــدن الك ب ــرى بعناي ــة،
ّ ً
موج ه ــا رس ــالة مفاده ــا أن ل ــدى
مرش ــحيه خ ب ــرة ف ــي قطاع ــات البلدي ــات،
وأنه ــم س ــيخدمون جمي ــع الس ــكان دون
تمي ي ــز عل ــى أس ــاس االنتم ــاء الحزب ــي
أو اإليديولوج ــي أو اإلثن ــي أو الدين ــي.
وق ــد أت ــى مرش ــح ح ــزب الش ــعب لبلدي ــة
اس ــطنبول أك ــرم إماموغل ــو عل ــى
ذك ــر الالجئي ــن الس ــوريين املقيمي ــن
ف ــي املدين ــة ع ــدة م ــرات خ ــال حملت ــه
االنتخابي ــة ،وإضاف ــة المتناع ــه الت ــام
ع ــن اس ــتخدام كلم ــة «ضي ــوف» ،ص ـ ّـرح
إماموغل ــو بأن ــه أح ــد املقتنعي ــن ب ــأن
الس ــوريين باق ــون ف ــي تركي ــا ،وب ــأن
املش ــكالت االجتماعي ــة مث ــل زواج
األطف ــال بحاج ــة إل ــى م ــن يتص ــدى له ــا.
ّ
كم ــا ص ـ ّـرح بض ــرورة ات ب ــاع سياس ــات
طويل ــة األج ــل فيم ــا يتعل ــق بالالجئي ــن
الس ــوريين.
عل ــى الرغ ــم م ــن كالم مرش ــح ي
املعارض ــة ح ــول اس ــتيعاب الجمي ــع
وتخفي ــف ح ــدة االس ــتقطاب والتوت ــر،
إال أن العدي ــد م ــن الديمقراطيي ــن
األت ــراك كان ــوا ّ
مترددي ــن ف ــي التصوي ــت
ف ــي ه ــذه االنتخاب ــات ،وذل ــك لع ــدم
ثقته ــم أن بإم ــكان االنتخاب ــات إح ــداث
تغي ي ــر ف ــي الب ــاد م ــع كل أش ــكال الغب ــن
االنتخاب ــي املذك ــورة أع ــاه .ومم ــا زاد
ً
ّ
م ــن تش ــك كهم ه ــذا أيض ــا ،تحال ــف
ح ــزب الش ــعب الجمه ــوري م ــع الح ــزب
ّ
الجي ــد ،الفا�ش ــي القوم ــي بش ــكل
علن ــي ،كم ــا أن ملرش ــح ح ــزب الش ــعب
ع ــن بلدي ــة أنق ــرة ،عل ــى س ــبيل املث ــال،
ـاض ف ــي ح ــزب الحرك ــة القومي ــة .وم ــع
مـ ٍ
ّ
ذل ــك ،تمك ــن ه ــذا التحال ــف م ــن جم ــع

طي ــف واس ــع م ــن الناخبي ــن ،تراوح ــوا
بي ــن األك ــراد والقوميي ــن العلمانيي ــن
ً
ف ــي املناط ــق املديني ــة ،وص ــوال إل ــى
الناش ــطين البيئيي ــن وال ِن س ــويات
والديمقراطيي ــن االجتماعيي ــن ،واأله ــم
م ــن ذل ــك ارتف ــاع ع ــدد األص ــوات الت ــي
حصل ــت عليه ــا أح ــزاب املعارض ــة ف ــي
أوس ــاط الطبق ــة العامل ــة املديني ــة
باملقارن ــة م ــع االنتخاب ــات الس ــابقة .وم ــن
املؤك ــد أن الخي ــار االس ــتراتيج ي ال ــذي
اتخ ــذه ح ــزب الش ــعوب الديمقراط ــي،
بدع ــوة ناخبي ــه للتصوي ــت لصال ــح
تحال ــف ح ــزب الش ــعب الجمه ــوري
ف ــي األماك ــن الت ــي ال مرش ــحين ل ــه فيه ــا،
عل ــى الرغ ــم م ــن موق ــف األخ ي ــر الصري ــح
ً
املناه ــض لألك ــراد ،ق ــد أح ــدث فارق ــا
ً
كب ي ــرا وال س ــيما ف ــي اس ــطنبول ،املدين ــة
الت ــي تض ــم الع ــدد األك ب ــر م ــن األك ــراد ف ــي
تركي ــا .وكم ــا ه ــي الع ــادة ،ل ــم تق ـ ّـل نس ــبة
املش ــاركة ف ــي ه ــذه االنتخاب ــات ع ــن %84
ف ــي جمي ــع أنح ــاء الب ــاد.
ُ
لك ــن مل ــاذا ت ع ـ ّـد نتائ ــج ه ــذه
االنتخاب ــات املحلي ــة ش ــديدة األهمي ــة؟
لي ــس فق ــط ألن أردوغ ــان نفس ــه ح ـ ّـو َل
ه ــذه االنتخاب ــات إل ــى ش ــكل م ــن أش ــكال
ً
االس ــتفتاء عل ــى ش ــرعيته ،جاع ــا م ــن
ه ــذه االنتخاب ــات معرك ــة م ــن أج ــل «بق ــاء
الدول ــة» ،وه ــو البق ــاء املش ــروط ف ــي
خط ــاب أردوغ ــان ببق ــاء ح ــزب العدال ــة
ً
ً
ً
والتنمي ــة حزب ــا حاكم ــا؛ ب ــل أيض ــا ألن
اعتم ــاد االنتخاب ــات كمص ــدر للش ــرعية
ج ــزء أسا�س ــي م ــن خط ــاب أردوغ ــان
وحزب ــه ،وألن الس ــيطرة عل ــى بلديت ــي
ً
أنق ــرة وإس ــطنبول كان ــت تاريخي ــا
ً
من ــذ  25عام ــا م ــن أه ــم عناص ــر نج ــاح
أردوغ ــان وح ــزب العدال ــة والتنمي ــة.

وبينم ــا كان التحك ــم بالس ــلطة
القضائي ــة خ ــال الس ــنوات املاضي ــة
رك ي ــزة أساس ــية ل ــدوام الحك ــم الف ــردي
االس ــتبدادي املتزاي ــد ألردوغ ــان ،أصب ــح
ً
التحك ــم بالبلدي ــات تدريجي ــا مح ـ ّـر َك
الش ــعبوية السياس ــية لح ــزب العدال ــة
والتنمي ــة والرك ي ــزة الثاني ــة لحكم ــه.
لق ــد جم ــع حك ــم العدال ــة والتنمي ــة
بي ــن ض ــرب م ــن الش ــعبوية السياس ــية،
القائم ــة عل ــى دع ــوى تمثي ــل
املضطهدي ــن واملهمش ــين ف ــي املجتم ــع
الترك ــي ،وبي ــن عالق ــات زبائني ــة ُب ني ــت
م ــن خ ــال البلدي ــات ،وس ــمحت للح ــزب
ببن ــاء ش ــبكاته األهلي ــة والخدماتي ــة.
وق ــد ج ــرى ذل ــك ع ب ــر عالق ــات اقتصادية
ش ــخصية م ــع الطبق ــة العامل ــة ،م ــن
خ ــال توس ــيع مفه ــوم العم ــل الخ ي ــري
كوس ــيلة للح ــد م ــن الفق ــر ،بالت ــوازي
م ــع نظ ــام الرف ــاه ال ــذي تقدم ــه الدول ــة،
ً
ً
ال ــذي ل ــم يك ــن كافي ــا أص ــا ،وه ــو األم ــر
ً
ً
ال ــذي ازداد وضوح ــا وحض ــورا م ــع
ّ
تعم ــق األزم ــة االقتصادي ــة الحالي ــة ف ــي
الب ــادُ .وي حاب ــي نم ــوذج إع ــادة التوزي ــع
ّ
املقربي ــن والنش ــطين ف ــي ش ــبكات
ه ــذا
الح ــزب غ ي ــر النظامي ــة ،ويش ــكل
اآللي ــة الرئيس ــية لسياس ــة الح ــد
م ــن الفق ــر الت ــي يعتمده ــا العدال ــة
ّ
والتنمي ــة ،والت ــي مث ل ــت بدوره ــا رك ي ــزة
هام ــة لهيمنت ــه عل ــى أص ــوات الطبق ــة
العامل ــة.
ّأدت السياس ــات االقتصادي ــة
النيوليبرالي ــة ،ومعه ــا تصاع ــد األزم ــة
االقتصادي ــة ،إل ــى تراج ــع واض ــح ف ــي
أنظم ــة الرف ــاه الت ــي تقدمه ــا الدولة ،وف ي
ً
الوق ــت نفس ــه ب ــدا واضح ــا للمواطني ــن
أن ش ــبكات إع ــادة التوزي ــع القائم ــة عل ــى
مفه ــوم العم ــل الخ ي ــري ،واملرتبط ــة
بح ــزب العدال ــة والتنمي ــة ،ليس ــت
ق ــادرة عل ــى إغ ــاق ه ــذه الفج ــوة ،أو
ً
تلبي ــة احتياج ــات الس ــكان األك ث ــر فق ــرا.
وق ــد أظه ــرت لن ــا نتائ ــج ه ــذه االنتخاب ــات
أن ــه رغ ــم س ــيطرة أردوغ ــان عل ــى جه ــاز
الدول ــة ،إال أن عج ــزه ع ــن االس ــتمرار
ف ــي تحس ــين املس ــتويات املعيش ــية
لناخب ــي حزب ــه ،وتراج ــع س ــطوة
ماكينت ــه الحزبي ــة ّ
الجب ــارة ف ــي أوس ــاط
10
املوالي ــن واالنتهازيي ــن،
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فكر ورأي

ال يختل ــف التفك ي ــر األردوغان ـ ّـي
الحال ــي ،ع ــن تفك ي ــر أس ــافه الذي ــن
ّ
نص ب ــوا الخوازي ــق ورفع ــوا املش ــانق
ّ
لألم ــم الت ــي احتل ــوا أراضيه ــا باس ــم
ّ
قومي ــة فق ــدت
الخالف ــة ،فك ــم م ــن
ماليي ــن م ــن أبنائه ــا تح ــت س ــتارة
“الخالف ــة” املزعوم ــة ،وك ــم م ــن عائ ــات
تش ـ ّـردت ،وك ــم م ــن أطف ــال ّ
وأم ه ــات
مات ــوا جوع ـ ًـا ّ
ألن العثمان ـ ّـي س ــرق قوته ــم
و محا صيله ــم .
ّ
يفرق ــوا بي ــن ك ــرديّ
العثماني ــون ل ــم ّ
وأرمن ـ ّـي أو آش ـ ّ
ـوري ،وكلدان ـ ّـي أو عرب ـ ّـي،
مارس ــوا اإلج ــرام بأنواع ــه للوص ــول
ّ
التوس ـ ّ
ـعي ة والت ــي
إل ــى تنفي ــذ فكرته ــم
زال ــت واندث ــرت كم ــا ارتفع ــت ،وبقي ــت
الش ــعوب تس ــتذكر ش ــهداءها وتح ــاول
االنتق ــام م ــن الجان ــي ول ــو بع ــد م ــرور
عش ــرات الس ــنوات.
أردوغ ــان الحال ــم بإع ــادة تأس ــيس

الخالف ــة يق ــوم
بنف ــس األفع ــال
ق ــام
الت ــي
به ــا أس ــافه،
فجمي ــع
ّ
ا لقو مي ــا ت
والطوائ ــف ّ
تعرض ــت لإلج ــرام العثمان ـ ّـي
الجدي ــد ،م ــن ع ــرب وك ــرد ومس ـ ّ
ـيحي ين
وإيزيدي ي ــن وآش ـ ّ
ّ
ـوري ين
ومس ــلمين
وكل ــدان ،ويم ــارس القت ــل والتعذي ــب
باس ــم راي ــة اإلس ــام الت ــي يختب ــئ
وراءه ــا لتغطي ــة أفعال ــه ،ويرس ــل فرق ــه
ّ
الس ــوداء م ــن “داع ــش والنص ــرة” لتمع ــن
ف ــي القت ــل واإلذالل.
مناس ــبة ه ــذا ال ــكالم ه ــو نج ــاح
الش ــعب األرمن ـ ّـي بتوثي ــق جرائ ــم
الجي ــش العثمان ـ ّـي بح ـ ّـق أس ــافه،
ونجاح ــه بحش ــد العال ــم وراءه ملطالب ــة
ّ
تركي ــا باالعت ــذار ع ــن أفعاله ــا ،بينم ــا
وف ــي نف ــس ف ت ــرة ه ــذه املذاب ــح ذب ــح وقت ــل
ّ
قومي ــات وجنس ـ ّـي ات أخ ــرى،
اآلالف م ــن
إال ّأن أحفاده ــم ال يزال ــون يختلف ــون
ّ
ح ــول م ــن ال ــذي س ــيوث ق ه ــذه الجرائ ــم،

ّ
وم ــن س ــيكون رئي ــس ه ــذه الل جن ــة أو
تل ــك .ه ــذه مش ــكلة مش ــاكل الع ــرب
ّ
املكون ــات األخ ــرى،
واألك ــراد وبع ــض
فبينم ــا ال ي ــزال العثمان ـ ّـي يواص ــل
بطش ــه بش ــعوبنا؛ ال ن ــزال نختل ــف عل ــى
ّ
ثانوي ــة ،وش ــعوبنا ه ــي وحده ــا
أم ــور
ّ ّ
الت ــي تدف ــع الثم ــن ،مم ــا مك ــن أردوغ ــان
ً
م ــن نص ــب خوازيق ــه مج ـ ّـددا لترتف ــع
ونجل ــس عليه ــا صاغري ــن.
ّرب م ــا م ــا ج ــرى بش ــمال س ــوري اّ
وش ــرقها عل ــى ي ــد أبط ــال ق ـ ّـوات س ـ ّ
ـوري ا
ّ
ّ
يمقراطي ــة وق ـ ّـوات وح ــدات حماي ــة
الد
ّ ً
تقدم ــا
الش ــعب وحماي ــة امل ــرأة ُي ع ـ ُّـد
ً
كب ي ــرا ،وفاتح ــة ملرحل ــة جدي ــدة تقل ــب
املوازي ــن ،حي ــث انقل ــب ّ
الس ــحر عل ــى
ّ
الس ــاحر وجل ــس أتب ــاع أردوغ ــان عل ــى
الخ ــازوق ُ
ور ّح ل ــوا بش ــاحنات املوا�ش ــي
إل ى ّ
مخي مات بانتظار تقرير مصيرهم،
وبق ــي عل ــى األرض أصحابه ــا م ــن جمي ــع
ّ
القومي ــات والطوائ ــف ،رغ ــم اإلس ــاءات
ّ
اإلعالمي ــة الكث ي ــرة الت ــي ّ
يتعرض ــون له ــا
ورغ ــم مح ــاوالت البع ــض إث ــارة ّ
الن ع ــرات
لخ ــرق الصف ــوف.

بينم ــا ال ي ــزال الخانع ــون ف ــي عفري ــن
ّ
وبع ــض املناط ــق األخ ــرى يس ــتلذون
بالخ ــازوق ويرفع ــون العل ــم الترك ـ ّـي
كعل ــم قوم ـ ّـي خ ــاص به ــم ،وه ــم ال
ي ــدرون ّأن ه ــم به ــذه الفعل ــة يواصل ــون
نش ــر الخوازي ــق الت ــي س ــتطالهم وتط ــال
ـأي وق ــت ،رغ ــم ّ
أبناءه ــم ب ـ ّ
كل الوع ــود
ّ
البراق ــة الت ــي يطلقه ــا أردوغ ــان وأعوان ــه
والت ــي ال تختل ــف ع ــن وع ــود أس ــاف
ًّ
تاريخي ــا من ــذ مؤتم ــر ل ــوزان
أردوغ ــان
ّ
وحت ــى الي ــوم.
فاالح ت ــرام واج ـ ٌـب ألحف ــاد ضحاي ــا
ّ
العثماني ي ــن م ــن األرم ــن ،كم ــا ه ــو واج ــب
للش ــهداء أنفس ــهم ،فدم ــاء الضحاي ــا
ً
ـأت هداي ــا
ل ــم تذه ــب ه ــدرا ،ول ــم ت ـ ِ
العثماني ي ــن ُ
ّ
الج ـ ُـدد
وعطاي ــا وتهدي ــدات
بـ ّ
ّ
ـأي نتيج ــة معه ــم ،أص ــروا ونال ــوا م ــا
يريدون ــه.
ّ
فأل ــف تحي ــة ل ــروح م ــن م ــات عل ــى ي ــد
العثماني ي ــن القدامى ُ
ّ
والج ُدد...
للعثماني ين ُ
ّ
الج ُدد...
وألف خازوق
* موق ــع ص ــدى س ــيا اإللكترون ــي 28
نيس ــان .2019

املدن الكبرى ...تتمة
دف ــع املواطني ــن لتوجي ــه رس ــالة واضح ــة
بالتصوي ــت ض ــد أش ــكال الخن ــق
الحكوم ــي القائم ــة.
َ
دأب ح ــزب العدال ــة
كذل ــك،
والتنمي ــة عل ــى خل ــق طبق ــة وس ــطى
وبرجوازي ــة محافظ ــة جدي ــدة مقرب ــة
من ــه ،م ــن خ ــال توزي ــع عق ــود مربح ــة
ع ب ــر االقتص ــاد الريع ــي ،بم ــا ف ــي ذل ــك
إع ــادة توزي ــع األرا�ض ــي العام ــة مث ــل
األرا�ض ــي الزراعي ــة والغاب ــات بع ــد
خصخصته ــا ،ومن ــح حق ــوق التطوي ــر
العق ــاري لتش ــييد املبان ــي الش ــاهقة
ومراك ــز التس ــوق وإنش ــاء ط ــرق جدي ــدة
ً
ومط ــارات ،إل ــخ .ونظ ــرا ألن البلدي ــات ه ي
ّ
املخول ــة بمن ــح معظ ــم تصاري ــح البن ــاء،
ف ــإن خس ــارة االنتخاب ــات ف ــي البلدي ــات
الكبرى – وال سيما إسطنبول – تعن ي
خس ــارة اقتصادي ــة وسياس ــية كب ي ــرة
لخ ـ ّـزان مال ــي كب ي ـر .ويمك ــن النظ ــر إل ــى
ذل ــك كتتوي ــج ملس ــار ب ــدأ باحتجاج ــات
حديق ــة غ ي ــزي ،الت ــي أثاره ــا إع ــان
أردوغ ــان ع ــن مش ــروع تحوي ــل الحديق ــة
إل ــى موق ــع تج ــاري ،وق ــد ش ــهدت تركي ــا

ف ــي أعق ــاب تل ــك االحتجاج ــات ح ــاالت
قم ــع وانته ــاكات حقوقي ــة متزاي ــدة.
ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ف ــإن مش ــاريع
أردوغ ــان العمالق ــة مث ــل قن ــاة
اس ــطنبول وبن ــاء أضخ ــم مط ــار ف ــي
ّ
العال ــم وأط ــول جس ــر معل ــق ،ناهي ــك
ع ــن محط ــات الطاق ــة الحراري ــة
ومحط ــات الطاق ــة النووي ــة ومش ــاريع
التعدي ــن ،كله ــا تت ــم لي ــس فق ــط
دون نق ــاش ع ــام ،ب ــل وم ــع عواق ــب
بيئي ــة ّ
مدم ــرة .وق ــد تب ـ ّـدى خ ــال ه ــذه
االنتخاب ــات أن خط ــاب أردوغ ــان ع ــن
التحدي ــث والتطوي ــر وتوزي ــع الري ــع أدى
ه ــذه امل ــرة إل ــى نتائ ــج عكس ــية ،فق ــد ف ــاز
مرش ــحو املعارض ــة ف ــي معظ ــم املناط ــق
ً
ً
الت ــي تش ــهد صراع ــا بيئي ــا ض ــد مث ــل
ه ــذه املش ــاريع.
ورغ ــم أن املي ــدان السيا�س ــي غ ي ــر
ع ــادل وغ ي ــر ديمقراط ــي إل ــى أق�ص ــى
ح ــد ،لألس ــباب املن ـ ّـوه به ــا أع ــاه ،إال أن
ه ــذه االنتخاب ــات أثبت ــت أن ــه ال ت ــزال
هن ــاك منافس ــة حقيقي ــة ف ــي تركي ــا ،وأن
التجرب ــة الديمقراطي ــة واملؤسس ــات
والش ــرائح الداعم ــة للديمقراطي ــة ف ــي

املجتم ــع ال ت ــزال صام ــدة عل ــى الرغ ــم
ّ
م ــن س ــنوات التس ــل ط املاضي ــةُ .ي ض ــاف
إل ــى ذل ــك أن بع ــض ش ــرائح املجتم ــع
الت ــي عان ــت م ــن ج ــور سياس ــات العدال ــة
والتنمي ــةّ ،
عب ــرت ع ــن احتجاجه ــا م ــن
خ ــال ه ــذه االنتخاب ــات .عل ــى س ــبيل
املث ــال ،إح ــدى املوظف ــات العام ــات ف ــي
بلدي ــة يحكمه ــا العدال ــة والتنمي ــة ت ــم
نقله ــا إل ــى منص ــب آخ ــر لك ــي يتس ـ ّـن ى
البن ــة موظ ــف بلدي ــة تاب ــع للعدال ــة
ّ
والتنمي ــة أن تح ـ ّـل محل ه ــا ،وق ــد ق ــررت
ه ــذه املوظف ــة خ ــوض االنتخاب ــات
كمرش ــحة مس ــتقلة وف ــازت ض ــد
مرش ــح ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة ف ــي
بل ــدة بازاري ــري ف ــي محافظ ــة بيلجي ــك،
وج ــاءت معظ ــم األص ــوات الداعم ــة له ــا
ً
نس ــائية .وم ــن األمثل ــة األخ ــرى أيض ــا م ــا
ج ــرى ف ــي بل ــدة إينيس ــيل ف ــي محافظ ــة
غيرس ــون ،حي ــث ُع ث ــر عل ــى طفل ــة ميت ــة
عمره ــا  11س ــنة ،وق ــد أش ــار تقري ــر
الطبي ــب الش ــرع ي إل ــى انتحاره ــا ،فيم ــا
ذك ــر والده ــا أن س ــيارة صدمته ــا كان
يقوده ــا اب ــن ش ــقيق رئي ــس البلدي ــة
ً
التاب ــع للعدال ــة والتنمي ــة ،مؤك ــدا أن

ّ
الدول ــة تح ــاول التس ــت ر عل ــى جريم ــة
ارتكبه ــا أح ــد أعض ــاء الح ــزب الحاك ــم.
ونتيج ــة للتعبئ ــة الت ــي ج ــرت ف ــي البل ــدة
عل ــى أس ــاس ه ــذه املظلم ــة ،نج ــح مرش ــح
املعارض ــة ف ــي الف ــوز ف ــي االنتخاب ــات
املحلي ــة.
ً
أخ ي ــرا ،كان م ــن أه ــم نتائ ــج
ه ــذه االنتخاب ــات أن ــه ،م ــرة أخ ــرى،
اتض ــح حج ــم الق ــوة الت ــي يتمت ــع به ــا
الناخب ــون األك ــراد ف ــي تحدي ــد نتائ ــج
العملي ــة االنتخابي ــة ف ــي تركي ــا .فح ــزب
الش ــعوب الديمقراط ــي ل ــم يس ــترجع
فق ــط معظ ــم البلدي ــات الت ــي كان ق ــد
اس ــتول ى عليه ــا الح ــزب الحاك ــم بالق ــوة
بع ــد التعيين ــات الحكومي ــة لرؤس ــاء
ً
ً
ه ــذه البلدي ــات ،ب ــل وق ـ َّـد َم أيض ــا دعم ــا
ً
حاس ــما لتحالف املعارضة عل ى الرغم
م ــن ما�ض ــي ه ــذا التحال ــف القوم ــي
املناه ــض لألك ــراد ،وق ــد كان له ــذا
الدع ــم ٌ
دور أسا�س ـ ٌـي ف ــي تق ــدم مرش ــح ي
ح ــزب الش ــعب الجمه ــوري ،وخاص ــة ف ــي
انتخاب ــات بلدي ــة إس ــطنبول.
* الجمهوري ــة ،مجل ــة إلكتروني ــة ٣
نيس ــان ٢٠١٩

خوازيق أردوغان
فادي عاكوم*
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عفرين وإمكانية اللجوء للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان
سيفي إيزولي*

ـرار له ــا ص ــدر بتاري ــخ 20
ف ــي ق ـ ٍ
تش ــرين األول  ،2018رفض ــت املحكم ــة
األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان النظ ــر ف ــي
 /21/ش ــكوى تق ــدم به ــا ع ــدد م ــن أهال ــي
عفري ــن الذي ــن كان ــوا عرض ــة النته ــاكات
خط ي ــرة لحقوقه ــم األساس ــية املكرس ــة
ف ــي االتفاقي ــة األوربي ــة لحق ــوق
اإلنس ــان ،م ــن قب ــل الجي ــش الترك ــي
والجماع ــات املس ــلحة الت ــي تعم ــل
تح ــت أمرت ــه ف ــي نط ــاق عملي ــة «غص ــن
الزيت ــون».
ً
ً
أث ــار ق ــرار املحكم ــة اس ــتياء كب ي ــرا
ل ــدى الضحاي ــا وال ــرأي الع ــام وفس ــر
وكأن ــه يش ــكك ف ــي ش ــرعية ش ــكواهم
ومصداقي ــة مظلوميته ــم م ــع إن ــه ق ــرار
إجرائ ــي ش ــكل ي ال يب ــت بفح ــوى أو
بمضم ــون الدع ــوى ،ب ــل يقتص ــر عل ــى
رفضه ــا لع ــدم اس ــتيفائها للش ــروط
اإلجرائي ــة املنص ــوص عليه ــا ف ــي
االتفاقي ــة األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان
والبروتوك ــوالت امللحق ــة به ــا.
ف ــي الحقيق ــة تم ــارس املحكم ــة
األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان مراقب ــة
صارم ــة للتأك ــد م ــن اس ــتيفاء الش ــروط
اإلجرائي ــة ،باعتب ــار ه ــذا التدقي ــق
يش ــكل الوس ــيلة الوحي ــدة الت ــي
يحميه ــا م ــن تراك ــم عش ــرات اآلالف م ــن
الش ــكاوى الت ــي تنه ــال عليه ــا كل ع ــام.
فف ــي بداي ــة ع ــام  2017بل ــغ ع ــدد
الش ــكاوى الفردي ــة الت ــي س ــجلت ف ــي
دي ــوان املحكم ــة  79.700ش ــكوى ،ت ــم
رف ــض م ــا يق ــارب  %95منه ــا لع ــدم
اس ــتيفاء الش ــروط ،و ف ــي ع ــام  2016ت ــم
دراس ــة م ــا يق ــارب  38505ش ــكوى ،رف ــض
منه ــا .36579
فم ــا ه ــي ه ــذه اإلج ــراءات والش ــروط
الت ــي الب ــد م ــن الح ــرص عليه ــا لضم ــان
قب ــول أي دع ــوى؟
تن ــص امل ــادة  /34/م ــن االتفاقي ــة

األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان عل ــى أن ــه
«يمك ــن للمحكم ــة النظ ــر ف ــي أي مذك ــرة
تق ــدم له ــا م ــن قب ــل كل ش ــخص أو
مجموع ــة م ــن األش ــخاص أو منظم ــة
غ ي ــر حكومي ــة ،تدع ــي أنه ــا ضحي ــة
انته ــاك ح ــق منص ــوص علي ــه ف ــي
االتفاقي ــة أو البروتوك ــوالت امللحق ــة،
اق ت ــرف م ــن قب ــل أح ــد ال ــدول األط ــراف».
امل ــادة  /35/تن ــص عل ــى أن املحكم ــة
ال يمك ــن له ــا الب ــت ب ــأي دع ــوى إال بع ــد
اس ــتنفاذ ط ــرق التقا�ض ــي الداخلي ــة
وفق ــا مل ــا ين ــص علي ــه مب ــادئ القان ــون
الدول ــي املع ت ــرف به ــا .وخ ــال م ــدة ال
تتج ــاوز الس ــتة أش ــهر م ــن تاري ــخ الق ــرار
الداخل ــي امل ب ــرم أو الغ ي ــر قاب ــل للطع ــن.
م ــن هن ــا ف ــإذا تمعن ــا النظ ــر ف ــي
املادتي ــن املذكورتي ــن يمكنن ــا الق ــول ب ــأن
الش ــروط اإلجرائي ــة املطلوب ــة يمك ــن
تصنيفه ــا ف ــي ث ــاث فئ ــات:
• الش ــروط املتعلق ــة بمق ــدم
ا لش ــكو ى
املتعلق ــة
• الش ــروط
املحكم ــة
باختص ــاص
املتعلق ــة
• الش ــروط
الدع ــوى
بمضم ــون
 -1فيم ــا يخ ــص مق ــدم الش ــكوى:
اس ــتنادا إل ــى أح ــكام امل ــادة  /34/يمك ــن
تقدي ــم الش ــكوى م ــن قب ــل أي ش ــخص
طبيع ــي أو معن ــوي غ ي ــر حكوم ــي أو
م ــن قب ــل مجموع ــة م ــن األش ــخاص.
وال يش ــترط أن يك ــون الش ــخص م ــن
رعاي ــا أح ــد ال ــدول األوربي ــة وال أن
ً
يك ــون مقيم ــا فيه ــا ،فالش ــكوى يمك ــن
تقديمه ــا بغ ــض النظ ــر ع ــن جنس ــيه
الضحي ــة أو م ــكان إقامته ــا أو وضعه ــا
الش ــخ�ص ي والعائل ــي.
املعي ــار املعتم ــد ه ــو وج ــود انته ــاك
لح ــق أسا�س ــي تضمن ــه االتفاقي ــة
األوربي ــة مث ــل ح ــق الحي ــاة ،ح ــق األم ــان،
من ــع التعذي ــب واملعام ــات املهين ــة،
حظ ــر االعتق ــاالت التعس ــفية ،ح ــق
امللكي ــة وصيان ــة األم ــوال ،حري ــة
التعب ي ــر واالعتق ــاد ال ــخ…
بالنس ــبة لتحدي ــد الضحي ــة ،ف ــإن
املحكم ــة األوربي ــة ،بخ ــاف غالبي ــة
القواني ــن الوطني ــة أو الداخلي ــة
ً
ً
لل ــدول األعض ــاء تتبن ــى معي ــارا موس ــعا

لتعري ــف الضحي ــة .وه ــي تعت ب ــر أن ــه
يوج ــد نوع ــان م ــن الضحاي ــا يح ــق
لهم ــا مقاض ــاة الدول ــة املس ــؤولة ع ــن
االنته ــاكات :الضحي ــة املباش ــرة :وه ــي
الش ــخص ال ــذي أصاب ــه الض ــرر مباش ــرة
ف ــي نفس ــه أو ف ــي أموال ــه كاالعتق ــال
والتعذي ــب ومص ــادرة أو تدم ي ــر أو
الح ــاق األض ــرار باألم ــوال واملمتل ــكات.
والضحي ــة الغ ي ــر مباش ــرة :وه ــو
الش ــخص ال ــذي أصاب ــه ض ــرر غ ي ــر
مباش ــر نتيج ــة انته ــاك ح ــق أسا�س ــي
ألح ــد أف ــراد أس ــرته املقربي ــن .وهن ــا أيض ــا
تعتم ــد املحكم ــة معي ــار واس ــع لتحدي ــد
أعض ــاء األس ــرة املقربي ــن إذ تش ــمل اآلب ــاء
واألبن ــاء والزوجة/ال ــزوج واألش ــقاء
وحت ــى األعم ــام وأبنائه ــم .
فف ــي إح ــدى قراراته ــا :قضي ــة ياش ــار
ض ــد تركي ــا  1998/9/2قبل ــت املحكم ــة
الش ــكوى املقدم ــة م ــن أب ــن أخ الش ــخص
ال ــذي قت ــل ،معت ب ــرة إي ــاه ضحي ــة ملقت ــل
عم ــه .كم ــا أن امل ــادة  /36/م ــن االتفاقي ــة
األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان تس ــمح
للضحي ــة بتوكي ــل محام ــي للقي ــام ب ــكل
ً
اإلج ــراءات ب ــدال عنه ــا ،بموج ــب توكي ــل
خط ــي وف ــق امل ــادة ./45/
 -2بالنس ــبة للش ــروط املتعلق ــة
باختصاص املحكمة :البد من التنويه
إل ــى أن املحكم ــة األوربي ــة ال تنظ ــر إال ف ــي
الدع ــاوى املوجه ــة ض ــد ال ــدول األعض ــاء
ً
ف ــي املجل ــس األورب ــي وعدده ــم حالي ــا
 /47/دول ــة (املجل ــس األورب ــي يختل ــف
ع ــن االتح ــاد األورب ــي) وعل ــى أن تك ــون
الدول ــة املعني ــة ق ــد قبل ــت بتحكي ــم
املحكم ــة ،أي وقع ــت عل ــى البروتوك ــول
 9و 11الل ــذان ينص ــان عل ــى الس ــماح
ملواطنيهم ــا بمقاضاته ــا أم ــام املحكم ــة
األوربي ــة .بالنس ــبة لتركي ــا فق ــد وقع ــت
عل ــى اتفاقي ــة حق ــوق اإلنس ــان ف ــي 13
نيس ــان  1950وقبل ــت التقا�ض ــي أم ــام
املحكم ــة بتاري ــخ  22كان ــون األول .1990
وه ــي أفض ــل «زب ــون» ل ــدى املحكم ــة
األوربي ــة إذ أنه ــا تحت ــل من ــذ ع ــدة
س ــنوات املرتب ــة األول ــى ف ــي ع ــداد ال ــدول
الت ــي ت ــم إدانته ــا نتيج ــة انته ــاكات خط ي ــرة
لحق ــوق اإلنس ــان.
الج ــدول اآلت ــي 1املوض ــوع م ــن
قب ــل املحكم ــة يبي ــن ال ــدول املتص ــدرة

لالنته ــاكات بي ــن عام ــي 2011 – 2004
وع ــدد األح ــكام الت ــي ص ــدرت ض ــد كل
منه ــا وع ــدد الدع ــاوى الت ــي ت ــم حله ــا
بالترا�ض ــي .م ــع التنوي ــه إل ــى أن املحكم ــة
األوربي ــة غارق ــة تح ــت وط ــأة الدع ــاوى
ً
الت ــي تتهاف ــت إليه ــا ض ــد تركي ــا خاص ــة
من ــذ محاول ــة االنق ــاب ف ــي ،2016/7/15
إذ تج ــاوزت ف ــي ع ــام  2017ع ــدد الش ــكاوى
املس ــجلة  33000قضي ــة.
ً
ويش ــترط أيض ــا لتدخ ــل الدع ــوى
ف ــي اختص ــاص املحكم ــة ،أن يك ــون
االنته ــاك ق ــد وق ــع ضم ــن األرا�ض ــي الت ــي
تخض ــع لس ــيادة قض ــاء دول ــة موقع ــة
عل ــى االتفاقي ــة .وهن ــا تكم ــن الصعوب ــة
إذ أن االنته ــاكات وقع ــت ف ــي مدين ــة
أراض س ــورية
عفري ــن وضواحيه ــا وه ــي ٍ
تخض ــع لس ــيادة الدول ــة الس ــورية والت ــي
ليس ــت عض ــو ف ــي املجل ــس األورب ــي؟ ه ــذه
الصعوب ــة الب ــد م ــن طرحه ــا وتجاوزه ــا
وه ــو أم ــر ممك ــن م ــع أن الق ــرار النهائ ــي
يع ــود للمحكم ــة لتج ــاوز ه ــذه العقب ــة،
البد للمش ــتكي من أن يس ــاند بالبراهين
واألدل ــة (وف ــق القواع ــد املعم ــول به ــا،
تقدي ــم األدل ــة ف ــي ه ــذا املج ــال يق ــع عل ــى
عات ــق املش ــتكي) أن عفري ــن ف ــي التاري ــخ
ال ــذي حصل ــت في ــه االنته ــاكات كان ــت
تخض ــع لس ــيادة الدول ــة التركي ــة .وأن ــه
يمك ــن اعتباره ــا وف ــق قواع ــد القان ــون
الدول ــي «مس ــتعمرة تركي ــة» خاضع ــة
لس ــيطرتها الفعلي ــة .وه ــو أم ــر غ ي ــر
مس ــتع�ص ي إذ يوج ــد ع ــدة أدل ــة تبره ــن
عل ــى ف ــرض ه ــذه الس ــيادة وعل ــى أن
الجيش التركي منذ  18آذار  2018وحده
اآلم ــر الناه ــي ف ــي عفري ــن ( م ــع ع ــدم
نس ــيان الع ــدد الكب ي ــر م ــن االنته ــاكات
ت ــم اقترافه ــا من ــذ بداي ــة عملي ــة غص ــن
الزيت ــون ف ــي  20كان ــون الثان ــي ،)2018
نذك ــر م ــن األدل ــة املتوف ــرة ،عل ــى س ــبيل
املثال ال الحص ر :الصور والفيديوهات
الت ــي تبي ــن أن الجي ــش الترك ــي بمج ــرد
دخول ــه لعفري ــن ق ــام برف ــع العل ــم
الترك ــي عل ــى ع ــدة مبان ــي حكومي ــة،
اعتق ــال العدي ــد م ــن األش ــخاص
مباش ــرة م ــن قب ــل الجي ــش الترك ــي
وه ــو ف ــي زي ــه النظام ــي ،الص ــور الت ــي
تبي ــن انتش ــار جن ــود وآلي ــات عس ــكرية
12
كالدباب ــات واملدرع ــات
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عفرين وإمكانية ...تتمة
التركي ــة ف ــي أحي ــاء عفري ــن ،توزي ــع
هوي ــات وكت ــب مدرس ــية تحم ــل العل ــم
الترك ــي ،التعام ــل بالعمل ــة التركي ــة
ال ــخ… ويج ــدر اإلش ــارة هن ــا إل ــى أن ه ــذا
املوض ــوع لي ــس بغري ــب عل ــى املحكم ــة
األوربي ــة وال حت ــى عل ــى الدول ــة التركي ــة
نفس ــها .فقد قبلت ش ــكوى تقدمت بها
مواطن ــة قبرصي ــة ض ــد تركي ــا ملص ــادرة
عق ــارات له ــا تق ــع ف ــي ش ــمال جزي ــرة
ق ب ــرص ،ومعت ب ــرة إياه ــا س ــلطة احت ــال
تم ــارس س ــيادتها الفعلي ــة عل ــى ش ــمال
الجزي ــرة .يوج ــد ع ــدة اجته ــادات به ــذا
الص ــدد والب ــد م ــن اإلش ــارة إليه ــا ف ــي
املذك ــرة الت ــي يت ــم تقديمه ــا للمحكم ــة
ألن االس ــتناد عل ــى ه ــذه االجته ــادات
وتقدي ــم البره ــان عل ــى التش ــابه بي ــن
الوضعي ــن ،يضاع ــف ف ــرص النج ــاح.
 – 3بالنس ــبة للش ــروط املتعلق ــة
بمضم ــون الدع ــوى :كم ــا نوهن ــا ل ــه
ً
س ــابقا قب ــول أي دع ــوى ،يتطل ــب وج ــود
انته ــاك لح ــق أو حري ــة مكرس ــة ف ــي
االتفاقي ــة وأن يك ــون ه ــذا االنته ــاك م ــن
مس ــؤولية دول ــة عض ــو .ولك ــن رغ ــم ه ــذا
ف ــإن الف ــرد ال يمك ــن ل ــه ،حس ــب قواع ــد
القان ــون الدول ــي ،اللج ــوء مباش ــرة إل ــى
القض ــاء الدول ــي ،ب ــل يترت ــب علي ــه أن
ً
يقا�ض ــي دولت ــه أوال أم ــام محاكمه ــا
ووف ــق قوانينه ــا إل ــى أن يس ــتنفذ كل
ط ــرق التقا�ض ــي الداخلي ــة .وفق ــط
عندم ــا ل ــم يتمك ــن م ــن الحص ــول عل ــى
ً
حق ــه كام ــا أو ل ــم يص ــل إل ــى م ــا يصب ــو
إلي ــه ،يمكن ــه بعده ــا اللج ــوء إل ــى
القض ــاء الدول ــي .ه ــذه القاع ــدة معروفة
باس ــم مب ــدأ «التكام ــل» (.)subsidiarité
وق ــد أش ــارت محكم ــة الع ــدل
الدولي ــة ف ــي اله ــاي ف ــي ق ــرار له ــا بتاري ــخ
 12آذار  1959بش ــأن خ ــاف بي ــن
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الوالي ــات املتح ــدة وسويس ــرة أن ه ــذا
املب ــدأ املس ــتند إل ــى القان ــون الدول ــي
العرف ــي ،ينب ــع م ــن ال ت ــزام وواج ــب الدولة
باح ت ــرام حق ــوق اإلنس ــان وحماي ــة
حق ــوق مواطنيه ــا .له ــذا يق ــع عليه ــا
بالدرج ــة األول ــى مس ــؤولية إص ــاح
الوض ــع وواج ــب معاقب ــة االنته ــاكات ،ف ــي
ح ــال ل ــم ت ــؤدي الدول ــة واجبه ــا ول ــم ت ــف
بالتزاماته ــا ،يمك ــن ملواطنه ــا اللج ــوء إل ــى
القض ــاء الدول ــي املتم ــم لينصف ــه.
ً
إذا وفق القاعدة كان عل ى املدعون
م ــن أهال ــي عفري ــن تقدي ــم ش ــكاواهم
أوال إل ــى املحاك ــم التركي ــة ،مس ــتعينين
حس ــب الحاج ــة بمحاميي ــن أت ــراك
وأن يس ــتنقذوا كل ط ــرق الطع ــن
املنص ــوص عليه ــا ف ــي القواني ــن التركي ــة،
وف ــي ح ــال ع ــدم حصوله ــم عل ــى حقه ــم،
التوج ــه بعده ــا إل ــى املحكم ــة األوربي ــة
خ ــال م ــدة ال تتج ــاوز الس ــتة أش ــهر م ــن
ص ــدور الحك ــم امل ب ــرم أو النهائ ــي.
ولك ــن ل ــكل قاع ــدة اس ــتثناءاتها؛
وقاع ــدة اس ــتنقاذ ط ــرق التقا�ض ــي
ً
الداخلي ــة له ــا اس ــتثناءاتها نظ ــرا
لطبيع ــة النزاع ــات املتعلق ــة بحق ــوق
اإلنس ــان وخاصيته ــا .له ــذا ف ــإن
املحكم ــة األوربي ــة تطب ــق ه ــذا املب ــدأ
بمرون ــة .ويمك ــن له ــا إعف ــاء الضحي ــة
م ــن اللج ــوء إل ــى املحاك ــم الوطني ــة
عندم ــا ال تتوف ــر م ــن الناحي ــة النظري ــة
والعملي ــة وبدرج ــة عالي ــة م ــن اليقي ــن
ط ــرق مقايض ــة تكف ــل إنه ــاء االنته ــاك
وج ب ــر الض ــرر .أو عندم ــا يك ــون نج ــاح
ً
ً
ً
الدع ــوى أم ــرا ميؤوس ــا من ــه مس ــبقا (
ق ــرار س ــيدوجفيك  /إيطالي ــا و س ــاس
 /فرنس ــا) أو عندم ــا يك ــون الوص ــول
ً
ً
إل ــى ه ــذه املحاك ــم أم ــرا عس ــيرا أو غ ي ــر
ً
ممكن ــا للمدع ــي ألس ــباب مختلف ــة
تقدره ــا املحكم ــة األوربي ــة .م ــع العل ــم

إحياء سنوية الراحلة زينب حسن
األثني ــن  29نيس ــان ،أحي ــت منظم ــة
الدرباس ــية لح ــزب الوح ــدة (يكيت ــي)
الذك ــرى الس ــنوية األول ــى لرحي ــل
رفيقته ــا زين ــب حس ــن ،بزي ــارة ضريحه ــا
الكائ ــن ف ــي مق ب ــرة الدرباس ــية ،حي ــت
ُ
ق ــرأت س ــورة الفاتح ــة عل ــى روحه ــا،
وألق ــت خديج ــة عي�س ــى كلم ــة باس ــم
املنظم ــة ،تحدث ــت فيه ــا ع ــن مناق ــب

أن الح ــدود الدولي ــة الفاصل ــة ال
تش ــكل بح ــد ذاته ــا عقب ــة .تقيي ــم
الصعوب ــة وف ــرص النج ــاح ال تق ــاس
وف ــق معاي ي ــر ش ــخصية (س ــوبجكتيف)
ب ــل ال ب ــد م ــن معاي ي ــر موضوعي ــة
(اوبجكتي ــف) ترتك ــز عل ــى معطي ــات
واقعي ــة ومنطقي ــة يقدمه ــا املدع ــي
للمحكم ــة األوربي ــة لي ب ــرر س ــبب ع ــدم
اس ــتنفاذه لط ــرق املقايض ــة الداخلي ــة
قب ــل اللج ــوء إليه ــا .املحكم ــة ت ــدرس
وتق ــرر كل حال ــة عل ــى ح ــدة رغ ــم
وج ــود معاي ي ــر مش ــتركة .فف ــي إح ــدى
اجتهاداته ــا :دع ــوى أكديف ــار ض ــد تركي ــا
رق ــم  93/21893بتاري ــخ  16أيل ــول 1996
قبل ــت املحكم ــة النظ ــر ف ــي الدع ــوى
رغ ــم أن املدع ــي عب ــد الرحم ــن اكديف ــار
ل ــم يح ت ــرم ش ــرط اس ــتنفاذ ط ــرق
التقا�ض ــي الداخلي ــة .وب ــررت قراره ــا
بض ــرورة األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار الوض ــع
الش ــخ�ص ي للمدع ــي والوض ــع الس ــائد
ف ــي ذاك الوق ــت م ــن الناحي ــة الحقوقي ــة
والسياس ــية ف ــي مناط ــق جن ــوب ش ــرق
تركي ــا .ف ــي القضي ــة املذك ــورة عل ــل
اكدف ــار م ــع  7م ــن اف ــراد عائلت ــه ع ــدم
لجوئه ــم إل ــى القض ــاء الترك ــي بس ــرد
األس ــباب الت ــي ثنته ــم ع ــن ذل ــك وه ــي
أن منازله ــم ف ــي مقاطع ــة دياربك ــر ق ــد
ً
أحرق ــت عم ــدا م ــن قب ــل الجندرم ــة
ً
التركي ــة انتقام ــا لهج ــوم ش ــنه ال ـ ب
ك ك عل ــى مخف ــر للجندرم ــة ف ــي تل ــك
املنطق ــة .وأن القض ــاء الترك ــي ل ــم يس ــبق
ل ــه وأن اع ت ــرف بمس ــؤولية الجندرم ــة
ع ــن انته ــاكات مماثل ــة كث ي ــرة اقترف ــت
ف ــي جن ــوب ش ــرق تركي ــا وب ــأن الدول ــة
ل ــم تق ــم ب ــأي تحقي ــق مس ــتقل لجم ــع
األدل ــة به ــدف تقديمه ــا للمحاك ــم،
لتثب ــت بأنه ــا غ ي ــر راضي ــة ع ــن ممارس ــات
ً
موظفيه ــا ،طبع ــا إذا كان ــوا تصرف ــوا

فكر ورأي
خ ــارج أوام ــر الس ــلطات ،وبأن ــه يتع ث ــر
عليه ــم إيج ــاد ش ــهود عي ــان ك ــون
الش ــهود يخش ــون انتق ــام الجندرم ــة
إذا م ــا أدل ــوا بش ــهادتهم ضده ــا،
وأنه ــم نتيج ــة س ــلبهم أمواله ــم وح ــرق
منازله ــم ،لي ــس لديه ــم اإلمكاني ــات
املادي ــة الالزم ــة لدف ــع نفق ــات املحام ــي
واملحكم ــة ...له ــذه األس ــباب مجتمع ــة
فإنه ــم ل ــم يس ــتنقذوا ط ــرق املقاض ــاة
ً
الداخلي ــة الت ــي تب ــدو جلي ــا ف ــي ه ــذه
الحال ــة وبش ــكل ش ــبه أكي ــد أنه ــا غ ي ــر
مجدي ــة .املحكم ــة اعت ب ــرت الحج ــج
كافي ــة وقبل ــت النظ ــر ف ــي الدع ــوى رغ ــم
ع ــدم اس ــتيفاء الش ــروط ،ب ــل أنه ــا قلب ــت
عات ــق تقدي ــم الدلي ــل عل ــى الحكوم ــة
ً
التركي ــة ب ــدال م ــن املدع ــي لك ــي تبره ــن
عل ــى أنه ــا تمتل ــك س ــبل تقا�ض ــي فعال ــة
ونزيه ــة كان يمك ــن له ــا أن تنص ــف
أكديف ــار وتعاق ــب مرتكب ــي االنته ــاكات.
ً
طبع ــا الدول ــة التركي ــة ل ــم تتمك ــن م ــن
ذل ــك وتم ــت إدانته ــا ف ــي ه ــذه القصي ــة.
بالتأكي ــد النج ــاح بإقن ــاع املحكم ــة
األوربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان النظ ــر ف ــي
ش ــكاوى أه ــل عفري ــن دون إرغامه ــم
ً
اللج ــوء مس ــبقا إل ــى القض ــاء الترك ــي،
ً
أم ــرا لي ــس بالس ــهل .فرغ ــم وج ــود
اجته ــادات عدي ــدة إال أن املحكم ــة ترج ــح
دراس ــة كل مل ــف عل ــى ح ــدة واألخ ــذ
بعي ــن االعتب ــار خصوصي ــات كل حال ــة.
االنته ــاكات الفظيع ــة واملعان ــاة الرهيب ــة
الت ــي يعيش ــها أه ــل عفري ــن تتطل ــب
ب ــذل كل الجه ــود واملح ــاوالت .وكم ــا
يق ــول املث ــل الفرن�س ــي م ــن ال يح ــاول
�ش ــيء ،ال يحص ــل عل ــى �ش ــيء.
 -1ال ج ــدول م ــدرج ف ــي املوق ــع
ا إل لكتر و ن ــي .
* دكتورة ف ي القانون الدول ي.
موقعwww.yekiti.org :

لقاء سياسي في حي الشيخ مقصود بحلب

األربع ــاء  24نيس ــان ،ش ــارك وف ـ ٌـد
الفقي ــدة ونضاله ــا.
الراحل ــة زين ــب حس ــن كان ــت عض ــوة م ــن منظم ــة ح ــزب الوحـ ــدة (يكيت ــي) ف ــي
ف ــي لجن ــة دائ ــرة واش ــو كان ــي للح ــزب ،لقاء سيا�س ــي ُع قد ف ي ّ
مقر فرع مجلس
وم ــن مؤس�س ــي لجن ــة حماي ــة وتعلي ــم س ــوريا الديمقراطي ــة بحل ــب -ح ــي
الش ــيخ مقص ــود ،بمناس ــبة الذك ــرى
اللغ ــة الكردي ــة ف ــي الدرباس ــية.
الس ــنوية الثاني ــة عل ــى افتتاح ــه ،حي ــث
تن ــاول املش ــاركون م ــن ق ــوى وفعالي ــات
سياس ــية واجتماعي ــة األوض ــاع الراهن ــة

الت ــي تم ــر به ــا س ــوريا.
وق ــد رك ــز من ــدوب الوحـ ــدة ف ــي
مداخلت ــه عل ــى أهمي ــة الح ــوار الوطن ــي
والحل ــول السياس ــية املطلوب ــة.
وكذل ــك رك ــز عل ــى ض ــرورات التآل ــف
ٌ
والعم ــل املش ــترك بي ــن الك ـ ــرد ف ــي س ــوريا
ف ــي مواجه ــة التحدي ــات الت ــي تواجهه ــم.

فكر ورأي

ٌ
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منبج ،واقع طموح ...خماطر وتهديدات
خورشيد برافي

ُت ع ـ ّـد مدين ــة منب ــج م ــن امل ــدن ّ
املهم ــة
ف ــي الش ــمال الس ــوري ،وتع ــود أهميته ــا
ُ
موقع ه ــا
إل ــى عوام ــل ع ـ ّـدة منه ــا-1 :
ف ــي وس ــط الش ــمال الس ــوري ُي تي ــح
له ــا رب ــط الش ــمال الش ــرق ي بالش ــمال
الغرب ــي كونه ــا تق ــع ف ــي الجه ــة الغربي ــة
ـس
م ــن نه ــر الف ــرات وتبع ــد مس ــافة خم ـ ٍ
وعش ــرين كيل ــو م ت ـ ًـرا م ــن النه ـرُ –2 .ت ط ــلّ
عل ــى أه ـ ّـم الط ــرق ف ــي الش ــمال وه ــذا
ّ ً
ًّ
ً
مهم ــا
تجاري ــا
املوق ــع يجعله ــا مع ب ــرا
يس ـ ّـه ل النق ــل التج ــاري ع ــن طريقه ــا
إل ــى الجه ــة الجنوبي ــة م ــن املس ــاحة
الس ــورية بطرفيه ــا الجنوبي ــة الش ــرقية
والجنوبي ــة الغربي ــة -3 ،كذل ــك يمك ــن
أن يم ــر النق ــل التج ــاري ال ب ـ ّـري م ــن
ً
خالله ــا آتي ــا م ــن مختل ــف املناط ــة
الس ــورية إل ــى تركي ــا والع ــراق وبالعك ــس
ً
أيض ــا ،وذل ــك لقربه ــا م ــن مدين ــة حل ــب
م ــن جه ــة وم ــن الح ــدود الس ــورية
التركي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ،إذ بينه ــا وبي ــن
الح ــدود مس ــافة ال تزي ــد ع ــن ثالثي ــن
ً
كيل ــو م ت ــرا حي ــث يمك ــن نق ــل البضائ ــع
واملع ـ ّـدات الصناعي ــة بس ــهولة م ــن
املعابر الت ي تش ــرف عليها والطرق الت ي
تم ـ ّـر م ــن خالله ــا –4 .تموض ــع املدين ــة ف ــي
منطق ــة ذات من ــاخ معت ــدل وتضاري ــس
مس ــتوية ومفتوح ــة عل ــى كاف ــة
الجه ــات عام ــل مس ــاعد عل ــى التوس ــع
العمران ــي ب ـ ّ
ـكل االتجاه ــات وه ــذا األم ــر
يش ـ ّـج ع عل ــى اس ــتقطاب االس ــتثمارات
والش ــركات املختلف ــة وبن ــاء املخ ــازن
واملس ــتودعات الكب ي ــرة ويجع ــل املدين ــة
ً
مرك ــزا لالس ــتيراد والتصدي ـر.
له ــذه األهمي ــة االقتصادي ــة
التجاري ــة وألس ــباب أمني ــة سياس ــية
يح ــاول كل ط ــرف م ــن أط ــراف ال ن ــزاع
الدائ ــر ف ــي س ــوريا الس ــيطرة عل ــى
املدين ــة وجعله ــا ضم ــن مناط ــق نف ــوذه.
فه ــي اآلن م ــن الناحي ــة العس ــكرية
تح ــت س ــيطرة مجل ــس منب ــج العس ــكري
ال ــذي يق ــوم بحماي ــة املدين ــة وريفه ــا
م ــن الناحي ــة العس ــكرية ويحاف ــظ
عل ــى األم ــن واالس ــتقرار ،وه ــذا املجل ــس
ج ــزء م ــن ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
(قص ــد) ،كم ــا ّأن للمدين ــة إدارة مدني ــة

ديمقراطي ــة تش ــرف عل ــى املؤسس ــات
واألعم ــال وتق ــوم بتنظي ــم األم ــور
املتعلق ــة بمختل ــف القطاع ــات ف ــي
املدين ــة وريفه ــا م ــن خ ــال مجل ــس
تش ــريع ي ومجل ــس تنفي ــذي ،وق ــد
تشكلت هذه اإلدارة بعد تحرير املدينة
وريفه ــا م ــن تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية
(داع ــش) ف ــي صي ــف ع ــام 2016م ،فمن ــذ
ذل ــك الحي ــن وإل ــى اآلن واإلدارة أم ــام
امتح ــان صع ــب وتجرب ــة مصيري ــة،
فق ــد عمل ــت عل ــى تنظي ــم الخدم ــات
وتوزي ــع امله ــام وتش ــكيل املؤسس ــات
واإلدارات املختلف ــة وتأهي ــل الدوائ ــر
املتض ـ ّـررة وإع ــادة تفعيله ــا لتق ــوم
بعمله ــا ،كالتربي ــة والتعلي ــم والصح ــة
واملالي ــة واملواص ــات والتموي ــن
ومكات ــب املنظم ــات اإلنس ــانية العامل ــة
ف ــي املدين ــة ،وهك ــذا بفض ــل ه ــذه
املؤسس ــات وبجه ــود األبن ــاء م ــن أهال ــي
املنطق ــة ت ـ ّـم االهتم ــام باملراف ــق العام ــة
وتأمي ــن مس ــتلزمات الن ــاس الضروري ــة
مث ــل الخ ب ــز وامل ــاء والكهرب ــاء والوق ــود،
كذل ــك خدم ــات الصح ــة والتعلي ــم
وتوف ي ــر ف ــرص العم ــل للن ــاس ،م ــع العل ــم
ّ
أن ــه ال ينبغ ــي التغا�ض ــي ع ــن التقص ي ــر
ال ــذي يحص ــل ف ــي بع ــض األماك ــن ج ـ ّـراء
ّ
مواجه ــة التحدي ــات املوج ــودة املتمث ل ــة
ببع ــض املخاط ــر األمني ــة ،وس ــوء
االهتم ــام بش ــوارع املدين ــة وش ــبكة
الطرقات الواصلة إل ى األحياء والقرى،
والفو�ض ــى الناجم ــة ع ــن ازدياد الكثافة
الس ــكانية وزي ــادة ع ــدد املركب ــات وك ث ــرة
أماك ــن تصلي ــح الس ــيارات ضم ــن ش ــوارع
ّ
ّ
مخص ص ــة
التقي ــد بأماك ــن
املدين ــة دون
ً
لذل ــك ،كم ــا ال يت ــم أحيان ــا تش ــغيل
العاملي ــن بحس ــب الكف ــاءة والخ ب ــرة
واالختص ــاصّ ،
مم ــا يؤث ــر ف ــي آلي ــة العمل
ـكل س ــلب ّي ،ف ــإذا كان ــت الظ ــروف ف ــي
بش ـ ٍ
البداي ــة ق ــد فرض ــت نفس ــها ملس ــايرة
ه ــذا األم ــر بس ــبب ضي ــق الوق ــت وقل ــة
الخ ب ــرات والكف ــاءات ،فالب ـ ّـد م ــن إع ــادة
النظ ــر إل ــى ه ــذه الحال ــة املوج ــودة ف ــي
بع ــض الدوائ ــر ،لتالف ــي األخط ــاء وت ــدارك
ً
التقص ي ـر .عموم ــا ي ــرى املتاب ــع لوض ــع
ً
املدين ــة وريفه ــا نوع ــا م ــن االس ــتقرار
والراح ــة النفس ــية ل ــدى املجتم ــع ب ــكل
ّ
ومكونات ــه ،وق ــد ّأدى ذل ــك إل ــى
أطياف ــه

االنع ــكاس اإليجاب ــي عل ــى الواق ــع
امللم ــوس م ــن خ ــال مش ــاهدة االزدي ــاد
ّ
والتوس ــع ف ــي الحرك ــة
الس ــكاني
العمراني ــة وك ث ــرة الح ــرف والصناع ــات
الصغ ي ــرة وانتع ــاش حرك ــة الس ــوق
التجارية من خالل تواجد مستودعات
امل ــواد االس ــتهالكية واملخ ــازن الكب ي ــرة
ملختل ــف القط ــع والتجه ي ــزات املتنوع ــة
وب ــروز أس ــواق جدي ــدة تحت ــوي
عل ــى مجم ــل االحتياج ــات وأغل ــب
املس ــتلزمات الحياتي ــة ،أض ــف إل ــى ذل ــك
مالحظ ــة الع ــدد الكب ي ــر م ــن املوظفي ــن
واألي ــدي العامل ــة واإلقب ــال عل ــى العم ــل
م ــن قب ــل أبن ــاء املدين ــة وريفه ــا ،وتج ــدر
اإلش ــارة ف ــي ه ــذا الس ــياق إل ــى ّأن املدين ــة
ّ
غني ــة بامل ــوارد الغذائي ــة املحلي ــة الت ــي
تس ــاعد عل ــى تأمي ــن االس ــتهالك اليوم ــي
وتوف ي ــر االقتص ــاد املحل ــي ،كاملحاصي ــل
الزراعي ــة والخض ــروات واألش ــجار
املثم ــرة وال ث ــروة الحيواني ــة ،حي ــث
ّ
يغ ــذي الري ــف أس ــواق املدين ــة بالزي ــت
والزيت ــون والتي ــن والعن ــب والرم ــان
والل ــوز والج ــوز إل ــى جان ــب اللح ــم
والحلي ــب واللب ــن والجب ــن والبي ــض
والس ــمن والدب ــس والعس ــل وغ ي ــر ذل ــك
ّ
يدل عل ى ّ
املحل ي ،وهذا ّ
حب
من اإلنتاج
الس ــكان للعم ــل واإلنت ــاج واملش ــاركة ف ــي
النش ــاط التج ــاري واالقتص ــادي ال ــذي
ي ــؤدي إل ــى التط ـ ّـور والتنمي ــة ويعك ــس
ال ــروح اإليجابي ــة الناتج ــة ع ــن ح ــب
التع ــاون واالنس ــجام املتب ــادل ل ــدى
أبن ــاء املنطق ــة ،كذل ــك املس ــاعدة عل ــى
دوام األم ــن واالس ــتقرار م ــن خ ــال نب ــذ
العن ــف ورف ــض التط ـ ّـرف الدين ــي وإزال ــة
ّ
مخل ف ــات الح ــرب وآثاره ــا الس ــلبية
الت ــي عان ــى منه ــا املجتم ــع ف ت ــرة زمني ــة
ليس ــت قص ي ــرة وراح ضحيته ــا الكث ي ــر
م ــن األبري ــاء ،م ــن أطف ــال ونس ــاء وش ــباب
ّ
وضح ــى بس ــببها العش ــرات م ــن
وش ــيوخ،
الش ــهداء بأرواحه ــم ف ــي س ــبيل الحري ــة
والكرام ــة.
ً
إذا أم ــام ه ــذا الواق ــع الب ــد م ــن
التأكي ــد عل ــى ّأن املجتم ــع ال ــذي ّ
يتمت ــع
به ــذه ال ــروح اإليجابي ــة ال يري ــد تك ــرار

املأس ــاة م ـ ّـرة أخ ــرى وال يرغ ــب ف ــي ع ــودة
ً
الح ــرب أب ــدا ،كم ــا يأم ــل أن تنته ــي
الح ــرب ف ــي كل املناط ــق ف ــي س ــوريا
ويع ـ ّـم الس ــام عل ــى الش ــعب الس ــوري
م ــن خ ــال لغ ــة الح ــوار والجل ــوس
ح ــول طاول ــة املفاوض ــات .لك ــن يب ــدو ّأن
بع ــض الق ــوى اإلقليمي ــة والدولي ــة ال
ي ــروق ل ــه ه ــذا األم ــر وال يري ــد أن يع ــود
االس ــتقرار إل ــى أي منطق ـ ٍـة م ــن املناط ــق
الس ــوريةّ ،
وأن إحالل الس ــام ف ي س ــوريا
لي ــس م ــن مصلحت ــه ،ف ــا يتما�ش ــى ه ــذا
الوض ــع املس ــتقر ف ــي منب ــج م ــع أه ــواء
ه ــذا البع ــض ،ولي ــس م ــن مصلحت ــه
ُ
أن ت ح ـ َّـل املش ــكلة الس ــورية بالط ــرق
الس ــلمية ،فنج ــد ه ــذه الق ــوى تح ــاول
خل ــق املش ــاكل عل ــى ال ــدوام ف ــي مختل ــف
املناط ــق الس ــورية ،فف ــي منب ــج عل ــى
س ــبيل املث ــال نج ــد بي ــن الفين ــة واألخ ــرى
التفج ي ــرات اإلرهابي ــة الت ــي تق ــوم به ــا
خالي ــا تابع ــة للتنظيم ــات اإلرهابي ــة
ته ــدف م ــن ورائه ــا إح ــداث الفو�ض ــى
واالضط ــراب وزعزع ــة األم ــن واالس ــتقرار
وإرب ــاك الن ــاس وض ــرب مصالحه ــم ،ه ــذا
م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى التهدي ــدات
التركي ــة وتصريح ــات املس ــؤولين ف ــي
الحكومة التركية وعل ى رأسهم الرئيس
ّ
الترك ــي رج ــب طي ــب أردوغ ــان ،ف ــا تك ــف
ه ــذه التصريح ــات ع ــن املطالب ــة بمنب ــج
واالدع ــاء ب ـ ّ
ّ
ـأن األم ــن س ــيعود إل ــى املدين ــة
إذا م ــا س ــيطرت الق ــوات التركي ــة عليه ــا
ّ
وأن ه ــذه الق ــوات س ــوف تعي ــد املدين ــة
متحج ج ــة ف ــي ذل ــك ب ـ ّ
ّ
ـأن
إل ــى أبنائه ــا،
املدين ــة ليس ــت ف ــي ي ــد أصحابه ــا ب ــل ف ــي
أي ــدي (الجماع ــات اإلرهابي ــة) بحس ــب
تل ــك ّ
االدع ــاءات ،وذل ــك ف ــي محاول ــة م ــن
الحكوم ــة التركي ــة لخ ــداع ال ــرأي الع ــام
باس ــتخدام األوراق املختلف ــة لكس ــب
معرك ــة النف ــوذ لصالحه ــا بحج ـ ٍـج واهية
وذرائ ــع باطل ــة تخف ــي ورائه ــا أطم ــاع
احتاللي ــة ونواي ــا اس ــتعمارية وغاي ــات
ّ
أخ ــرى تتعل ــق باالنتخاب ــات الداخلي ــة
وتصدي ــر األزم ــات إل ــى خ ــارج ح ــدود
دولته ــا بإش ــغال الش ــعب والجي ــش ع ــن
املش ــاكل الداخلي ــة املحتمل ــة.
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قضايا كردستانية

 3آالف مضرب عن الطعام و  /50/شخصية عاملية حاصلة على جائزة نوبل
يطالبون برفع العزلة عن الزعيم عبد اهلل أوجالن
أعلن ــت جمعي ــة حق ــوق اإلنس ــان
– تركي ــا ف ــي بي ــان بتاري ــخ  30نيس ــان
ً
 ،2019أن  /2983/ش ــخصا ف ــي /90/
ً
س ــجنا بجمي ــع أنح ــاء تركي ــا يضرب ــون
ً
ع ــن الطع ــام احتجاج ــا عل ــى الظ ــروف
القاس ــية والعزل ــة املفروض ــة عل ــى
الزعي ــم الك ــردي عب ــد هللا أوج ــان ف ــي
س ــجن إمرال ــي -بح ي ــرة مرم ــرة ،ال ــذي أودع
في ــه من ــذ ع ــام 1999م.
وكان ــت النائب ــة ع ــن ح ــزب الش ــعوب
الديمقراط ــي  HDPليل ــى كوف ــن (leyla
ً
 )Güvenق ــد ب ــدأت إضراب ــا ع ــن الطع ــام
ف ــي الس ــجن ف ــي تش ــرين الثان ــي املا�ض ــي،
واس ــتمرت في ــه وإل ــى اآلن بمنزله ــا بع ــد
إط ــاق س ــراحها.
يرف ــض املضرب ــون تن ــاول الطع ــام
ال ــذى ُي ق ــدم له ــم ،ويكتف ــون بتن ــاول
الفيتامين ــات ومحالي ــل املل ــح والس ــكر
وش ــرب امل ــاء ،حي ــث حي ــاة العدي ــد منه ــم
تح ــت الخط ـر.
وذك ــرت الجمعي ــة أن أوج ــان ل ــم ي ــرَ
محاميه منذ عام  ،2011فيما زاره نواب
أك ــراد للم ــرة األخ ي ــرة ع ــام ُ ،2015
وس ــمح
لش ــقيقه بزيارت ــه لنص ــف س ــاعة ف ــي 12
كان ــون الثان ــي املا�ض ــي.
ه ــذا وانض ــم  /50/ش ــخصية
م ــن جنس ــيات مختلف ــة ف ــي العال ــم
والحاصلي ــن عل ــى جائ ــزة نوب ــل إل ــى
مطالب ــة ليل ــى كوف ــن ()leyla Güven
الحكوم ــة التركي ــة إلنه ــاء العزل ــة ع ــن
عب ــدهللا أوج ــان وجمي ــع املحتجزي ــن
السياس ــيين ف ــي الب ــاد .وذل ــك ع ب ــر
رس ــالة* فيمايل ــي نصه ــا:
نح ــن املوقع ــون أدن ــاه  ،الفائ ــزون
بجائ ــزة نوب ــل وم ــن مختل ــف الجنس ــيات
ف ــي العال ــم  ،ندع ــو الحكوم ــة التركي ــة
ً
واملجتم ــع الدول ــي عموم ــا ،للقي ــام
بخط ــوة عاجل ــة وعملي ــة لإلف ــراج
ع ــن الس ــيد عب ــد هللا أوج ــان وجمي ــع
معتقل ــي ال ــرأي ف ــي تركي ــا ف ــي ه ــذه
اللحظ ــة الحرج ــة.
وبه ــذا نع ب ــر ع ــن تضامنن ــا م ــع مئ ــات
املضربي ــن ع ــن الطع ــام ،املطالبي ــن
باإلف ــراج عنه ــم ،وم ــن بينه ــم الب رملاني ــة
الكردي ــة ليل ــى كوف ــن وب رملاني ــون أك ــراد

آخ ــرون ف ــي دي ــار بك ــر ،حي ــث حياته ــم ف ــي
خط ــر مح ــدق.
كم ــا نض ــم صوتن ــا أيض ــا ونق ــف
إل ــى جان ــب املطالب ــة الدولي ــة إلنه ــاء
العزل ــة ع ــن عب ــد هللا أوج ــان والس ــجناء
السياس ــيين ف ــي تركي ــا الص ــادرة ف ــي 18
نيس ــان .2019
 أدولغوبيري ــز ايس ــكويفل،األرجنتين ــي حائ ــز عل ــى جائ ــزة نوب ــل
للس ــام 1980
 بيت ــي وليام ــز ،ايرلن ــدا الش ــمالية،جائ ــزة نوب ــل للس ــام1976
 ديزمون ــد توت ــو ،جن ــوب أفريقي ــا،جائ ــزة نوب ــل للس ــام 1984
 ف .و .دي كالرك ،جن ــوب أفريقي ــا،جائ ــزة نوب ــل للس ــام 1993
 جودي ويليامز ،الواليات املتحدة،جائزة نوبل للسالم 1997
 ج ــوزي راموس-هورت ــا ،س ــيمورالش ــرقية ،جائ ــزة نوب ــل للس ــام1996
 ليم ــا روبرت ــا كب ــووي ،ليبيري ــا،جائ ــزة نوب ــل للس ــام 2011
 مايري ــد كوريك ــن ماكوي ــر ،ايرلن ــداالش ــمالية ،جائ ــزة نوب ــل للس ــام 1976
 اوس ــكار اري ــاس ،كوس ــتاريكا،جائ ــزة نوب ــل للس ــام 1987
 ش ــيرين ايب ــادي ،اي ــران ،جائ ــزةنوب ــل للس ــام 2003
 دودل ــي ر .هيرش ــباخ ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،جائ ــزة نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء
1986
 الي ــاس جيم ــس ك ــوري ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 1990
 جيره ــارد ارت ــل ،أملاني ــا ،نوب ــل ف ــيالكيمي ــاء 2007

 يوكي ــم فران ــك ،أملانيا/س.ي ــو نوب ــلف ــي الكيمي ــاء 2017
 ج ــون س .بوالن ــي ،كن ــدا ،نوب ــل ف ــيالكيمي ــاء 1986
 كاري ب .مولي ــس ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 1993
 ريش ــارد هاندرس ــون ،بريطاني ــاالعظم ــى ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 2017
 روب ــرت ه ــ .كروب ــس ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 2005
 روج ــر د .كورن ب ــرج ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 2006
 توم ــاس ر .س ــيش ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء 1989
 وال ت ــر كل ب ــرت ،الوالي ــات املتح ــدة،نوب ــل ف ــي الكيمي ــاء ١٩٨٠
 ي ــوان ت .ل ــي ،تاي ــوان ،نوب ــل ف ــيالكيمي ــاء ١٩٨٦
 ادوارد س .برس ــكوت ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي العل ــوم االقتصادي ــة
٢٠٠٧
 اري ــك س .ماس ــكين ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي العل ــوم االقتصادي ــة
٢٠٠٧
 في ــن إي .كيدالن ــد ،النروي ــج ،نوب ــلف ــي العل ــوم االقتصادي ــة ٢٠٠٤
 اليف ــر ه ــارت ،بريطاني ــا ،نوب ــل ف ــيالعل ــوم االقتصادي ــة ٢٠١٦
 الي ــس مون ــرو ،كن ــدا ،نوب ــل ف ــياآلداب ٢٠١٣
 الفري ــد جيلين ــك ،النمس ــا ،نوب ــلف ــي اآلداب .٢٠٠٤
 ژ .م .كوت�س ــي ،جن ــوب إفريقي ــا،نوب ــل ف ــي اآلداب ٢٠٠٣
 -ماري ــو فارغ ــاس لي ــوزا ،لب ي ــرو،

نوب ــل آداب ٢٠١٠
 وول س ــوينك ،نيجيري ــا ،نوب ــلآداب ١٩٨٦
 كارول و .كري ــدر ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الط ــب ٢٠٠٩
 ادمون ــد ه ــ .فيش ــر ،سويس ــرا،نوب ــل ف ــي الط ــب ١٩٩٢
 اري ــك كان ــدل ،النمس ــا ،نوب ــل ف ــيالط ــب ٢٠٠٠
 ارفي ــن نيه ــر ،أملاني ــا ،نوب ــل ف ــيالط ــب ١٩٩١
 ژ .روبن مارن  ،اس ــتراليا  ،نوبل ف يالطب ٢٠٠٥
 ج ــاك و .زوس ــتاك ،بريطاني ــا،نوب ــل ف ــي الط ــب ٢٠٠٩
 ليالن ــد ه ــ .حارتوب ــل ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الط ــب ٢٠٠١
 لوي ــس ژ .ايغن ــارو ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الط ــب ١٩٩٨
 ريش ــارد ژ .روب ــرت ،بريطاني ــا،نوب ــل ف ــي الط ــب ١٩٩٣
 س ــيدني بري ن ــر ،جن ــوب افريقي ــا،نوب ــل ف ــي الط ــب ٢٠٠٢
 توم ــاس س .زوده ــوف ،أملاني ــا،نوب ــل ف ــي الط ــب ٢٠١٣
 تي ــم هون ــت ،بريطاني ــا ،نوب ــل ف ــيالط ــب ٢٠٠١
 تورس ــتن ن .وي ــزل ،الس ــويد ،نوب ــلف ــي الط ــب ١٩٨١
 انتون ــي ژ .ليفي ــت ،بريطاني ــا ،نوب ــلف ــي الفيزياء ٢٠٠٣
 ج ي ــرارد م ــورو ،فرنس ــا ،نوب ــل ف ــيالفيزي ــاء ٢٠١٨
 كي ــب س ــيثفن ث ــورن ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الفيزي ــاء ٢٠١٧
 ش ــيلدون كالش ــو ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الفيزي ــاء١٩٧٩ ،
 س ــتيفن واين ب ــرغ ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الفيزي ــاء 1979
 ويلي ــام فيليب ــس ،الوالي ــاتاملتح ــدة ،نوب ــل ف ــي الفيزي ــاء ١٩٩٧
 ١٨نيسان ٢٠١٩
ً
* ن ق ــا ع ــن املوق ــع اإللكترون ــي:
 ،https://www.hdp.orgوترج م ــة ع ــن
اإلنكليز ي ــة :يون ــس آل ــي.
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تل ــك التفج ي ــرات ،بينم ــا تبناه ــا تنظي ــم

داع ــش بع ــد يومي ــن م ــن وقوعه ــا ،وف ــي مشاركة يف لقاء سياسي
كردستاني مبدينة
مقط ــع فيدي ــو منش ــور بتاري ــخ 29
زيوريخ السويسرية
نيس ــان يق ــول أب ــو بك ــر البغ ــدادي:

سريالنكا ...تتمة
 21نيس ــان ،أق ــدم  /9/انتحاريي ــن
انغماس ــيين عل ــى إح ــداث تفج ي ــرات
وس ــط جم ــوع املصلي ــن ف ــي /3/
كنائي ــس وبي ــن ن ــزالء  /3/فن ــادق
وف ــي مواق ــع للش ــرطة ،ف ــي العاصم ــة
كولومب ــو ومدين ــة نيغومب ــو ،أدت إل ــى
وق ــوع أك ث ــر م ــن  /350/ضحاي ــا قتل ــى
وأك ث ــر م ــن  /500/جري ــح ،بينه ــم م ــن
جنس ــيات أجنبي ــة ونس ــاء وأطف ــال،
ـاب
حي ــث وقع ــت الب ــاد تح ــت وط ــأة إره ـ ٍ
وح�ش ــي ،فاس ــتنفرت كاف ــة مؤسس ــات
وأجه ــزة الدول ــة ،وق ــد ألق ــي القب ــض
عل ــى عش ــرات األش ــخاص مش ــتبهين
بإرتباطه ــم بتل ــك الجرائ ــم ،وت ــم العث ــور
عل ــى مع ــدات وم ــواد يس ــتخدمها
اإلرهابي ــون.
اس ــتنكرت الحكوم ــة الس ــريالنكية
تل ــك الهجم ــات الجبان ــة الت ــي نال ــت
ُ
ً
ً
ً
اس ــتنكارا دولي ــا واس ــعا ،حي ــث أطلق ــت
دع ــوات التس ــامح والحري ــة الديني ــة
وتعزي ــز جه ــود مكافح ــة اإلره ــاب،
كم ــا ّ
عب ــر الباب ــا فرنس ــيس ع ــن حزن ــه

عل ــى ضحاي ــا ذاك العن ــف الوح�ش ــي
وتعاطف ــه م ــع املس ــيحيين الذي ــن
فوجع ــوا وه ــم يتأمل ــون ويصل ــون.
وأعلن ــت الحكوم ــة الثالث ــاء 23
نيس ــان ،ي ــوم ح ــداد وطن ــي ب ــدأ بث ــاث
دقائ ــق صم ـ ٍـت عل ــى أرواح الراحلي ــن
ً
ف ــي تم ــام الس ــاعة  8:30صباح ــا حس ــب
التوقي ــت املحل ــي ،اللحظ ــة الت ــي وق ــع
ُ
في ــه أول التفج ي ــرات ،كم ــا ن كس ــت
في ــه األع ــام ،وأغلق ــت مح ــات الخم ــور
أبوابه ــا ،وبث ــت محط ــات اإلذاعي ــة
وقن ــوات التلف ــزة املوس ــيقى الحزين ــة.
وت ــم دف ــن جثامي ــن بع ــض الضحاي ــا
بمراس ــم مهيب ــة.
اتهم ــت الحكوم ــة «جماع ــة
التوحي ــد الوطني ــة» بالوق ــوف وراء

فتح بابين ...تتمة
وقال ــت« :ق ــرر س ــردار أكص ــوي فت ــح
بابي ــن بي ــن حي ــي غ ــول ب ــارك وأس ــارلك
للوص ــل بينهم ــا ،حي ــث يوج ــد بي ــن
هذي ــن الحيي ــن ذو الغالبي ــة الكردي ــة
ج ــدار مماث ــل لج ــدار برلي ــن ،كم ــا
ُ
ش ــبهه رئي ــس البلدي ــة امل مث ــل ع ــن ح ــزب
الش ــعب الجمه ــوري.».
وأضاف ــت «افتت ــح الرئي ــس أكص ــوي
ُ
البابي ــن اللذي ــن أطل ــق عليهم ــا أس ــماء
مو�س ــى عن ت ــر ودن ــز غزمي ــش بالكلم ــات
التالي ــة :ل ــن يك ــون هن ــاك عنصري ــة
بع ــد الي ــوم ف ــي منم ــن ،ل ــن يك ــون هن ــاك
أنا-أن ــت ،كردي-ترك ــي ،س ــن ي-علوي،
الذ-ش ــركس ،س ــيكون هن ــاك أخ ـ ّـوة
مجتمعي ــة ف ــي منم ــن ،بع ــد الي ــوم
ل ــن يك ــون هن ــاك تفرق ــة عل ــى الهوي ــة
العرقي ــة).
وحس ــب صحيف ــة إي ــز  IZالناقل ــة
ً
ً
للخ ب ــر أيض ــا ،ق ــال أكص ــوي رافع ــا
ص ــورة مو�س ــى عن ت ــر أم ــام الب ــاب
َ
املكت ــوب علي ــه اس ــمه ،ت ش ــابك نض ــال
حي ــاة مو�س ــى عن ت ــر م ــع نض ــال حياتن ــا
ف ــي األش ــهر الث ــاث األخ ي ــرة ،حي ــث

ص ــرح( :أصدقائ ــي األع ــزاء تعلم ــون ب ــأن
لدين ــا مفك ــر ك ــردي اغتي ــل ع ــام 1992م،
مث ــل أوغ ــور مومج ــو وباق ــي املفكري ــن
ُ
الذي ــن ق تل ــوا ،إن ــه الكات ــب الصحف ــي
والش ــاعر مو�س ــى عن ت ــر).
كم ــا ذك ــرت صحيف ــة ،Artı Gerçek
أن أكص ــوي بع ــد انته ــاء كلمت ــه ،ق ــرأ
قصي ــدة «ل ــك الح ــب أيه ــا الطف ــل»
للش ــاعر جان يوفل الت ي كتبها للراحل
ً
دن ــز غزم ــش ،وق ــال رافع ــا صورت ــه أم ــام
الب ــاب املكت ــوب علي ــه اس ــمه (كم ــا
ت ــرون س ــيكون اس ــم بابن ــا الثان ــي ب ــاب
ً
دين ي ــز غيزمي ــش)؛ واختت ــم كلمت ــه قائ ــا
(أصدقائ ــي األع ــزاء ب ــدأ ف ــي منم ــن عص ــر
جدي ــد ،س ــنتنفس الديمقراطي ــة
واألخ ــوة املجتمعي ــة ،ليك ــن طريقن ــا
طريقك ــم وطريقك ــم طريقن ــا.)...
مو�س ــى عنت ــر (،)1992-1918
ً
ً
ً
ً
كان كاتب ــا صحفي ــا كردي ــا ش ــهيرا،
ونتيج ــة كفاح ــه السيا�س ــي والفك ــري
وتمس ــكه بقضي ــة ش ــعبه الك ــردي ف ــي
تركي ــا وكتابات ــه املعارض ــة للحكوم ــات
ً
التركي ــة املتعاقب ــة ،تع ــرض م ــرارا

«أم ــا إخوانك ــم ف ــي س ــريالنكا ،فق ــد
أثلج ــوا ص ــدور املوحدي ــن بعملياته ــم
اإلنغماس ــية الت ــي أقض ــت مضاج ــع
الصليبيي ــن ف ــي عي ــد فصحه ــم،
ً
ث ــأرا إلخوانه ــم ف ــي الباغ ــوز ...نب ــارك
للموحدي ــن بيعته ــم والتحاقه ــم برك ــب
الخالف ــة».
فه ــا ه ــي مخال ــب القاع ــدة م ــن
داع ــش وغيره ــا ق ــد طال ــت س ــريالنكا
ً
ً
أيض ــا ،ف ــي وق ـ ٍـت تش ــهد في ــه إندح ــارا
ال مثي ــل ل ــه عل ــى األرا�ض ــي الس ــورية
والعراقي ــة ،إث ــر س ــقوط آخ ــر معاق ــل
خالف ــة «داع ــش» املزعوم ــة ف ــي باغ ــوز
عل ــى ي ــد ق ــوات س ــوريا الديمقراطي ــة
«قس ــد» بدع ــم التحال ــف الدول ــي
املناه ــض لإلره ــاب.
وإذا كان ــت س ــريالنكا ق ــد ذاق ــت
ً
م ــرارة العن ــف س ــابقا ،فإنه ــا ته ــاب
ً
الوق ــوع ف ــي دوامت ــه م ــرة أخ ــرى.

لالعتق ــال واملضايق ــات ،إل ــى أن اغتي ــل
ف ــي ال ـ  20أيل ــول 1992م ،دون أن تعم ــل
املحكم ــة واألجه ــزة التركي ــة إل ــى كش ــف
الحقائ ــق ومعاقب ــة املجرمي ــن.
أم ــا دني ــز غزم ــش (،)1972-1947
ال ــذي ُع ــرف باس ــم غيف ــارا الترك ــي،
الث ــوري املارك�س ــي اللينين ــي ،الناش ــط
السيا�س ــي وزعي ــم الحرك ــة الطالبي ــة
ف ــي تركي ــا أواخ ــر س ــتينات الق ــرن
املا�ض ــي ،اعتق ــل م ــرات ع ــدة ،إل ــى أن
ب ــدأت محاكمت ــه ف ــي  16تم ــوز بع ــد
االنق ــاب العس ــكري ف ــي  12آذار ،1971
وحك ــم علي ــه باإلع ــدام ف ــي  9تش ــرين
ً
ُ
األول نف ــس الع ــام ،ون ف ــذ في ــه ش ــنقا
م ــع رفاق ــه (يوس ــف أص ــان ،حس ــين
إن ــان) ف ــي  6أي ــار 1972م بس ــجن أنق ــرة
املرك ــزي ،وكان ــت آخ ــر كلمات ــه« :عاش ــت
ً
تركي ــا مس ــتقلة تمام ــا ،عاش ــت
األيديولوجي ــة العظيم ــة للماركس ــية
اللينيني ــة ،ع ــاش الكف ــاح الترك ــي
والك ــردي م ــن أج ــل االس ــتقالل ،اللعن ــة
عل ــى اإلمبريالي ــة ،ع ــاش العم ــال
والقروي ــون».

بدع ــوة م ــن الح ــزب الديمقراط ــي
الكردس ــتاني -الع ــراق وح ــزب م ــاف و
آزادي ( )HAk -PARكردس ــتان تركي ــا،
ش ــارك وف ـ ٌـد م ــن منظم ــة ح ــزب الوح ــدة
(يكيت ــي) برئاس ــة ش ــيخموس ش ــيخ
محم ــد ف ــي لق ــاء سيا�س ــي م ــع الدكت ــور
س ــاالر عثم ــان نائ ــب وزي ــر الثقاف ــة
والش ــباب -حكوم ــة إقلي ــم كردس ــتان
الع ــراقُ ،ع ق ــد بمدين ــة زيوري ــخ
السويس ــرية ،بتاري ــخ  31آذار ،2019
حي ــث ق ـ ّـدم ش ــيخ محم ــد مداخل ــة
ُ
مطول ــة ،رك ــز فيه ــا عل ــى وح ــدة الك ـ ــرد
عل ــى الصعيدي ــن القوم ــي والوطن ــي،
ف ــي ض ــوء تغلي ــب املصلح ــة العام ــة عل ــى
املصال ــح الش ــخصية والحزبي ــة.
كم ــا أش ــار إل ــى ض ــرورة القي ــام
بأعم ــال وأنش ــطة مش ــتركة عل ــى
الس ــاحة األوروبي ــة.
ثورات ربيع ...تتمة
ّ
املصليــن فــي املســاجد ،وهــم يدعــون
قتــل
إلــى وحدانيــة الخالــق والتطهــر مــن
الضغائــن ،وعمليــات تفجيــر فــي كنائــس
تحــوي منشــدين لتراتيــل الســام والدعــوة
إلــى املحبــة والتســامح ,وبيــن جمــوع
الســواح فــي الفنــادق واملواقــع الســياحية؛
والطامــة الكبــرى هــي صياغــة مبــررات
ومســوغات ســفك الدمــاء القانئــة لهــذا
الطــرف أو ذاك.
بالرغــم مــن قتامــة املشــهد ال
بـ ّـد لعاصفــة خريــف وشــتاء العنــف
ّ
والتطــرف مــن أن تهــدأ ،ليحـ ّـل محلهــا
ً
نســيم ربيـ ٍـع حقيقــي ،يهـ ّـب عبقــا ونقــاء,
ً
ُ
والبـ ّـد للســماء أن تقلــع يومــا لينقشــع
الثقــال مــن الغيــوم ،لتســطع شـ ٌ
ـمس تشـ ّـع
ً
ً
ســلما وحريــة ومســاواة.

تنويه

ً
ورد خط ــأ العب ــارة ( /305/
ش ــباط  ) 2019ف ــي أعل ــى الصفح ــة
األخي ــرة م ــن الع ــدد الس ــابق لجري ــدة
الوحـ ــدة ،الصحي ــح ه ــو  /306/آذار
 ،2019اقت�ض ــى التنوي ــه.

؟

ثورات ّ ربيع...
أم تطرف خريف

رأى الشعوب وشبابها في النسائم التي ّ
هبت على شرقنا
ً
ً
فرجــا وخالصــا مــن األم ـراض ,مــن االســتبداد والقهــر؛ لكنهــا
ّ
ً
ً
مــا لبثــت أن تحولــت إلــى عواصــف حملــت غبــارا وتلوثــا نالــت
ً
ٌ
البشــر والشــجر والحجــر ,غمامــة ســوداء اكتنفــت دمــارا
ً
دم غزيــر ،تلــك العواصــف عـ ّـرت الكثيريــن،
وتشــريدا ونزيــف ٍ
مــن متملقيــن ومتســلقين ،ضعــاف النفــوس وانتهازييــن،
متطرفيــن وعنصرييــن( ،ساســة وشــيوخ ومثقفيــن ووو،)...
ً
ادعــوا زورا حــب الوطــن والدفــاع عــن الشــعب ،منهــم مــن
ً
كان فــي زمـ ٍـن مــا رم ـزا للشــباب.
رؤســاء وحكومــات ومؤسســات ادعــت صداقــة بلدنــا
ً
وشــعبنا ،ولكنهــم بحثــوا عــن مصالحهــم أوال ،وســعوا إلــى
ً
تصفيــة حســاباتهم علــى أرضنــا ثانيــا ،حتــى هيئــة األمــم
املتحــدة ومجلــس األمــن اللذيــن يبقيــان أمــل الشــعوب
واملقهوريــن فــي الظفــر بحريتهــم وكرامتهــم ،باتــا عاجزيــن عــن
إيجــاد مخــرج مــا لحالتنــا املســتعصية ،ليكتفــي أمينهــا العــام
بالتعبيــر عــن القلــق والحــزن؛ إذ ظهــرت دو ٌل كبــرى بأقبــح
مظاهرهــا ،وباتــت بــازارات االتفاقــات واضحــة كوضــوح
ً
ً
الشــمس وفــي وضــح النهــار ,ليبــق شــرقنا بقــرة حلوبــا أو ســوقا
لتصريــف أزمــات ومنتجــات تلــك الــدول.
ُ
حـ ٌ
ـروب مســتعرة اســتخدم فيهــا شــتى أنــواع األســلحة،
املحرمــة وغيــر املحرمــة ،مــع عجـ ٍـز فــي تحديــد هويــة الفاعــل
أحيانـ ًـا ،انفــات للعنــف والعنــف املضــاد ,مـ ٌ
ـدن ُدمــرت وال
ُ
َّ
ً
ً
تـزال ،وأخــرى أخليــت مــن أبنائهــا ليوطــن بــدال عنهــم أغرابــا.
أبســط حقــوق اإلنســان ُيضــرب بعــرض ألــف حائــط،
حقــه بالبقــاء فــي بيــت دخــل فــي بنيانــه دم وعــرق أجــداده؛
ـدن وحــارات مــن مدينــة بذاتهــا ـ وعلــى عينك
مقايضــات بيــن مـ ٍ
ٌ
يــا تاجــر ـ وفــي بعــض مناطــق البلــد أســوار وجــدران عازلــة
ً
ُ
تبنــى ،ليصبــح مقســما بيــن األقطــاب ،واحتــاالت دولـ ٍـة جــارة
ـيادة والهــم
لــه بزعــم حمايــة أمنهــا القومــي ،دون مراعــاة لسـ ٍ
يحزنــون ,واستســهال الهج ـرات واســترخاص البشــر وش ـراء
ُ
ّ
ليتحولــوا
الذمــم فــي صــورة بشــعة تذكرنــا بتجــارة الرقيــق،
إلــى خــدم أو آالت مطواعـ ٍـة بيــد مقدمــي املــال السيا�ســي،
الذيــن آثــروا إلــى اآلن اســتدامة أزمتنــا الســورية املســتفحلة،
دون إرادة واضحــة فــي تقصيــر أمدهــا أو فــي إيقــاف نزيــف
دمنــا القانــىء.
ّ
لقــد ولــدت حكومــات دول عظمــى الشــعور بالقهــر
والحقــد والخــذالن لــدى الشــعوب املغبونــة ،نتيجــة ســعيها
الدائــم لالســتغالل وبنــاء إمبراطوريــات املــال والرأســمال،
وبالتالــي فــي مجتمعــات الفقــر وانتشــار العقائــد املتطرفــة
والجهــل والتخلــف ،وص ـراع األضــداد مــن ديانــات وغيرهــا،
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ينتشــر اإلرهــاب بــكل أشــكاله ،فنــرى مشــاهد
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

فتح بابني بامسي دنز غزمش و موسى عنرت يف منمن  -أزمري

إعداد وترمجة عن التركية :آرا حجي
ف ــي ال ـ  14نيس ــان  ،2019تص ــدر صفح ــات وس ــائل
إع ــام وف ــي شاش ــات تلف ــزة تركي ــة خ ب ــر أول عم ــل ق ــام
ب ــه س ــردار أكص ــوي رئي ــس بلدي ــة منطق ــة منم ــن
( )Menemen›eالجدي ــد بوالي ــة أزم ي ــر ،الفائ ــز ف ــي
االنتخاب ــات األخ ي ــرة ع ــن ح ــزب الش ــعب الجمه ــوري،
بفت ــح بابي ــن س ــماهما باس ــم الخالدي ــن (مو�س ــى عن ت ــر

و دن ــز غزم ــش) ،ليفت ــح الطري ــق ُوي س ــهل التنق ــل
ع ب ــره للس ــكان األك ــراد القاطني ــن ف ــي منطق ــة «غ ــول
ب ــارك» إل ــى ح ــي «أس ــارلك» ،وس ــط حض ــور جماه ي ــري
حما�س ــي.
وذك ــرت صحيف ــة ( Artı Gerçekالحقيق ــة
ً
أيض ــا) أن ه ــذا العم ــل م ــع اس ــتالمه كرئي ــس بلدي ــة
15
ُي ع ــد أول ــى إجراءات ــه ض ــد العنصري ــة؛

سريالنكا ،تفجريات إرهابية متتالية ...إدانة عاملية

ٌ
دول ــة جزري ــة ف ــي ش ــمال املحي ــط الهن ــدي ،ف ــي
ً
جن ــوب آس ــيا ،وله ــا ح ــدود بحري ــة ش ــماال م ــع الهن ــد
وم ــع ج ــزر املالدي ــف ف ــي جنوبه ــا الغرب ــي ،ذات
موق ــع اس ــتراتيج ي ف ــي ملتق ــى الط ــرق البحري ــة،
ومم ي ــزة بطبيعته ــا الجميل ــة وغاباته ــا ،فكان ــت
ً
ً
ً
مقص ــدا س ــياحيا عاملي ــا ،تش ــتهر بإنت ــاج الش ــاي
والب ــن واملط ــاط وج ــوز الهن ــد؛ بل ــد ب ـ  /21/ملي ــون

نس ــمة ،متع ــدد األدي ــان واألع ــراق واللغ ــات ،بوذيي ــن
وهن ــدوس ومس ــحيين ومس ــلمين ،نال ــت اس ــتقاللها
ع ــن االس ــتعمار البريطان ــي ع ــام  ،1948وش ــهدت
ً
حرب ــا أهلي ــة قراب ــة رب ــع ق ــرن  /2009-1983/بي ــن
أغلبي ــة س ــكانها الس ــنهاليون واألقلي ــة التاميلي ــة،
راح ضحيته ــا حوال ــي  /100/أل ــف قتي ــل.
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