ّ
ّ
ّ
ّ
إى العاللت العزبُت – الىزدَت ،الخٍ حغطٍ
ّ
احلدود الشوالُت للبلد ،هٍ أوثز العاللاث
ّ
ّ
ّ
األهلُت الظىرَت حُىَت وخطىرة هي الٌاحُت
ّ
ّ
االطرتاحُجُت واجلُىبىلُخُىُت....حاسم صاغُت
النضال من أجل :
* رفع االضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا .
* الحرٌات الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان .
* الحقوق القومٌة المشروعة لشعبنا الكردي فً إطار وحدة البالد.
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الىحدة الىطٌُت احلمُمُت هٍ الضواًت لبٌاء طىرَا اجلدَدة
التزا ُل القضٌة السورٌة تراوح مكا َنها وال حلو َل فً
األفق المنظور  ،فالموقؾ الدولً حٌا َل أعمال القتل
الٌومٌة الجارٌة فً سورٌا وقصؾِ المدن باألسلحة الثقٌلة
وسالح الطٌران  ،الٌزال متسما ً بالتذبذب والؽموض ،
ولم تحقق األسرة الدولٌة التً تمتلك القدرة والقرار
وقؾ نزٌؾ الدم السوري بشكل جدي طوا َل فترة
مطلب
َ
األشهر العشرٌن المنصرمة  ،حٌث ٌستمر تدمٌر البنى
التحتٌة لسورٌا الدولة وإنهاكها على كافة الصعد  ،وٌبدو
المصالح والتجاذبات اإلقلٌمٌة والدولٌة التً
تشابك
أن
َ
ِ
ْ
تسببت فً تؤخٌر إٌجاد مخرج سٌاسً ٌحقن دماء
السورٌٌن أ ّدى وسوؾ ٌإدي إلى ظهور المزٌد من
العراقٌل فً طرٌق الحل المنشود ومن بٌنها ظهور
وانتعاش قوى واتجاهات تكفٌرٌة تفجٌرٌة ال تتقاطع
أجنداتها مع أهداؾ الثورة السورٌة الرامٌة إلى بناء دولة
دٌمقراطٌة عصرٌة تعددٌة ٌنع ُم فٌها السورٌون بمختلؾ
انتماءاتهم القومٌة والدٌنٌة والمذهبٌة بحرٌتهم وكرامتهم
َ
نفوذ هذه الجماعات التكفٌرٌة
اإلنسانٌة .وبات واضحا ً أن
بدأ ٌنمو وٌتسع فً ظل استمرار دوامة العنؾ وارتكاب
الجرابم من قبل قوات النظام  ،مما ٌهدد مستقبل الثورة
السورٌة واألمن واالستقرار فً المنطقة .هنا ٌظهر
بوضوح كم هو مل ّح وضروري تسرٌع عملٌة تفاهم
المجتمع الدولً على المرحلة المقبلة واالنتقال السٌاسً
للسلطة درءاً لحاالت االنتقام واالحتراب واحتمال تفشً
حر ٍ
وتترك
ب طابفٌة بؽٌضة قد تودي بسورٌا نحو الدمار
َ
َ
ظالال كبٌبة وخانقة على شعوب ودول الجوار .وعلى
الجمٌع أن ٌدرك وٌضع بالحسبان أنّ تعاظ َم دور ونفوذ
قوى التطرؾ الدٌنً المذهبً – على اختالؾ لونٌاته -
الٌوم والتً تقلل المعارضة السورٌة من شؤنها وٌبالػ
النظام فً وجودها وتؤثٌرها ،سوؾ ٌصب ُح فً قادم األٌام
سري كانٌٌه
مدٌنة منكوبة
3/...

شهر نوفمبر
األكثر دموٌة
بحق الصحفٌٌن

6/...

وباالً على الجمٌع وحجرة عثرة فً طرٌق التطور وبناء
سورٌا جدٌدة .
ومن األهمٌة بمكان اإلشارة إلى أن أجهزة النظام
األمنً ال تزال تعمل وتبذل كل الجهود لمواصلة تفتٌت
الصؾ السوري عبر إثارة الشكوك وزرع النعرات
المختلفة التً ترمً إلى إضعاؾ المعارضة الوطنٌة بشقٌها
السٌاسً والعسكري  ،وتسعى للَّعب على حبال التفرقة
القومٌة والطابفٌة وحتى بقاٌا االنتماءات العشابرٌة -
العابلٌة فً المجتمع  ،حٌث تجو ُد بؤموال طابلة على
القابمٌن بتنفٌذ برامجها ومخططاتها أفراداً كانت أم
جماعاتٍ.
ومن جانب آخر  ،لم ٌهدأ با ٌل للدولة التركٌة التً تتابع
مجرٌات الثورة السورٌة عن كثب وتراقب تفاصٌلَها
ومساراتها وعالقاتها ،وتسعى ومنذ الٌوم األول النطالقتها
ْ
ٌرق
إلى تمرٌر أجنداتها وخدمة مصالحها الضٌقة  ،ولم
لها أن ترى بعض المناطق الكردٌة تدارُ من قبل أهالٌها
فً هذه المرحلة االنتقالٌة الحرجة من عمر البالد ،
ْ
فؤقدمت على دفع البعض من المحسوبٌن على الثورة
السورٌة لتنفٌذ مخططٍ عدوانً على مدٌنة رأس العٌن
"سري كانًٌ" – محافظة الحسكة الحدودٌة وشعبها عبر
هجوم ؼٌر مبرر لمجامٌع مسلحة ( جبهة النصرة وؼرباء
الشام  )...تجاوز عدد مسلحٌها ٓٓ٘ٔ مقاتل  ،وبدعم
ومإازر ٍة من رإساء بعض العشابر وشخصٌا ٍ
ت حاقدة
على الوجود الكردي  ،منتحلة اسم الجٌش السوري الحرّ
الذي تبرّأ منها عبر تصرٌح رسمً للمتحدث باسمه  ،مما
و ّفر الذرٌعة ومهّد الطرٌق إلقدام السلطة  -التً بات
ً
سمة لها  -على قصؾ تلك المدٌنة
االنتقا ُم من الشعب
اآلهلة بالسكان ٌوم ٕٔ ٕٕٓٔ/ٔٔ/بالطٌران الحربً ،
والتسبب بتهجٌر أكثر من عشرة آالؾ مواطن وسقوط

افتتاح مركز
غزاوٌة لحزب
الوحـدة9/...

سورٌا المستقبل
والمسؤلة
الكردٌة23/...

تحوالت الشرق
األدنى25/...
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العشرات جرحى وضحاٌا شهداء من تلك المدٌنة ومن بٌنهم
الشهٌد عابد خلٌل ربٌس المجلس المحلً لمجلس الشعب لؽربً
كردستان ،وفتح الطرٌق أمام خلق فتنة قومٌة بٌن الكرد والعرب
ودق إسفٌن بٌن مكونات المدٌنة والمحافظة .
فً هذا السٌاق  ،أصدرت الهٌبة الكردٌة العلٌا بٌانا ً إلى
الرأي العام تدعو فٌه الجماعات المسلحة إلى االنسحاب الفوري
من المدٌنة إلعادة الحٌاة االعتٌادٌة إلٌها ،إال أن تلك الكتابب ال
تزال تتواجد فً المدٌنة وتلقى اإلمدادات من الجانب التركً،
ونإكد مجدداً ضرورة تضافر كل الجهود فً الداخل والخارج
للضؽط على هذه المجامٌع المسلحة لالنسحاب من المدٌنة
الواعدة سري كانٌٌه  ،ألن فً ذلك ٌكمن ألؾ باء الحرص على
السلم األهلً والتآخً العربً الكردي ووحدة الشعب السوري
وصفه الوطنً وسمعة ومستقبل ثورته الهادفة إلى تحقٌق الحرٌة
والكرامة وإنهاء االستبداد  ،وفٌه أٌضا ً خدمة للوحدة الوطنٌة
الحقٌقٌة التً ستكون ضمانة لبناء سورٌا الجدٌدة .

اإلبزاهُوٍ :الىضع يف طىرَا َشداد طىءا

فً جلسة عقدها مجلس األمن فً  ، ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٕ9قدم
الممثل الخاص المشترك األخضر اإلبراهٌمً إلى سورٌا إحاطة
حول جهوده وأحدث التطورات فً الملؾ السوري.
وحسب أنباء األمم المتحدة :
قال اإلبراهٌمً إنه قدم تقرٌرا إلى مجلس األمن ،أهم ما فٌه
أن الوضع سًء وٌزداد سوءا ،وأن األطراؾ السورٌة نفسها
ؼٌر قادرة فً الوقت الحاضر على التوجه نحو حل سلمً،إن
كل طرؾ ٌعمل من أجل تحقٌق نصر عسكري ،وأضاؾ أنه ال
ٌعتقد أن المنطقة المحٌطة بسورٌا أٌضا قادرة على تقدٌم الدعم
الكافً من أجل الوصول إلى حل سلمً.
ثم قال فً لقابه بالصحفٌٌن بعد الجلسة:
"المكان الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌبدأ فٌه عمل سٌاسً ناجح هو
مجلس األمن .فطلبت من أعضاء مجلس األمن أن ٌستؤنفوا
محادثاتهم وبحثهم عن اتفاق .وبٌان جنٌؾ ٌمكن أن ٌكون أساسا
صالحا لذلك ،من أجل أن ٌكون هناك قرار جدٌد من مجلس
األمن ٌإدي إلى الحل السلمً الذي نتمناه ،والذي سورٌا فً
أمس الحاجة إلٌه".
وأكد الممثل الخاص المشترك أن وثٌقة جنٌؾ ما تزال
صالحة.
وردا على سإال حول أي قرار جدٌد من مجلس األمن
الدولً بشؤن سورٌا ،أجاب اإلبراهٌمً أن األمر ٌتوقؾ على
أعضاء المجلس ،وما ٌقررونه بشؤن كٌفٌة صٌاؼة القرار.
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طزٌ واًُُه ( رأص العني )
هدٌَت هٌىىبت ...

حول األحداث الدامٌة التً شهدتها مدٌنة سري
كانٌٌه – محافظة الحسكة إثر دخول مجموعات
مسلحة إلٌها وقصفها من قبل قوات النظام ووقوع
ضحاٌا شهداء وجرحى وهجرة أهالٌها ودمار العدٌد
من مبانٌها  ،أصدرت الهٌبة الكردٌة العلٌا بٌانا ً إلى
الراي العام  ،جاء فٌه :
" منذ بداٌة الثورة السورٌة والمناطق الكردٌة
تشهد حراكا ً سلمٌا ً وتقدم دعما ً كامالً للثورة السورٌة
السلمٌة كونها جز ٌء منها ،وباتت تلك المناطق ملجبا ً
آمنا ً للنازحٌن من المناطق االخرى فً جمٌع أرجاء
البالد  ،ودعت الحركة الوطنٌة الكردٌة على الدوام
الى الحفاظ على سلمٌة هذه المناطق.
وفً صبٌحة الٌوم  ٕٕٓٔ-ٔٔ-8قامت وحدات
من الجٌش الحر بالدخول الى مدٌنة سرٌه كانٌه،
حٌث تحولت المدٌنة على إثرها إلى ساحة قتال أدت
إلى نزوح الكثٌر من اهالٌها نحو القرى المجاورة أو
خارج الحدود الى تركٌا.
ودرءاً ألي سبب ٌستؽله النظام لقصؾ المدٌنة
وتدمٌرها فؤننا ندعو إلى اخالء المدٌنة من تلك
القوى المسلحة ونحث ابناء المدٌنة من مختلؾ
مكوناتها إلى الحرص على العالقات االخوٌة
والتفاهم الموجود وضرورة التنسٌق بٌن قوى
المعارضة الوطنٌة ،كما نحث الجمٌع الى التنبه
والٌقظة تجاه اخطاء وممارسات تجر المدٌنة
والمنطقة إلى صراع بٌن مختلؾ مكونات المدٌنة
وتهدد السلم االهلً والعٌش المشترك فً المدٌنة.
وتقرر تشكٌل لجنة مشتركة من مجلسً " شعب
ؼرب كردستان والوطنً الكردي " وبعض
الفعالٌات االجتماعٌة إلدارة االزمة فً المدٌنة مع
بقٌة اطراؾ ومكونات المدٌنة ،كما تقرر تفعٌل كافة
اللجان الخدمٌة واألمنٌة فً المدٌنة-ٔٔ-8 ... .
ٕٕٔٓ "
وفً نفس السٌاق أصدر مكتب األمانة العامة
للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا بٌانا ً  ،جاء فٌه :
" ندٌن األعمال الوحشٌة التً ن ّفذها النظام
(سرى كانٌى /رأس
السوري االستبدادي فً مدٌنة َ
العٌن) ،ونعبِّر عن وقوفنا إلى جانب أهلنا هناك
وتضامننا معهم؛ حٌث اس ُتشهد ما ٌزٌد على
العشرٌن ،وجُرح العشرات ،و ُ
شرِّد اآلالؾ من أبناء
شعبنا فً هذه المدٌنة التً ُدم َِّرت بالقذابؾ
والصوارٌخ والقنابل والطابرات التً استخدمها
النظام الجابر دون رحمة ،تجسٌداً لضؽابنه ومعاداته
لإلنسانٌة والبٌبة بما فٌها من أحٌاء وجمادات.
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وفً هذا السٌاق ندعو أبناء شعبنا فً
مختلؾ بقاع العالم ،داخل سورٌا وخارجها،
إلى الوقوؾ بحزم وإخالص ووفاء إلى جانب
أهلهم وذوٌهم فً هذه المحنة التً حلَّت بهم
نتٌجة القصؾ اإلجرامً الذي ت َّم تنفٌذه
حولت هذه المدٌنة إلى مدٌنة منكوبة
بصورة َّ
ومدمَّرة تماماً ،وقد ح َّل بها الخراب الذي
ٌوجب على ك ِّل ذي ضمٌر وواجب أن ٌق ِّدم
ك َّل ما ٌستطٌع تقدٌمه من دعم خدمً أو طبًّّ
أو إؼاثً أو مالًٍّ لهم بمختلؾ انتماءاتهم
القومٌة والدٌنٌة والطابفٌة ،دون تفرقة بٌن
إنسان وآخر ،وبعٌداً عن أي نـزعة تمٌٌزٌة،
مهما كانت الذرابع ،من مبدأ وحدتنا جمٌعا ً
فً المعاناة والمصٌر والهدؾ.
ونناشد مختلؾ الجهات والدول
والمإسسات والتنظٌمات الحقوقٌة واإلنسانٌة
ومنظمات اإلؼاثة أن تعتبر (سرى كانٌى/
رأس العٌن) مدٌنة منكوبة ومدمَّرة ،والعمل
سرٌعا ً لتقدٌم الدعم الالزم ألبنابها الذٌن
َّ
وعزتهم
عُرفوا بطٌبتهم وسُــمُــوِّ أخالقهم
وإبابهم ،رؼم السٌاسات الجابرة التً ظ َّل
النظام السوري ٌطبقها بحقهم ،آملٌن اإلسراع
فً التواصل معهم فً أقرب وقت
ممكن" ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٔ٘.......
وفً بٌان آخر  ،جاء فٌه :
" إننا فً مكتب األمانة العامة للمجلس
الوطنً الكردي فً سورٌا نإكد على موقفنا
السابق بضرورة اإلبقاء على مناطق محافظة
الجزٌرة جزءاً من الثورة السورٌة السلمٌة،
ولم ٌكن مبرراً استمرار كتابب الجٌش الحر
فً المدٌنة ،حٌث تراكمت معاناة المواطنٌن
بالهجرة خارج مدٌنتهم ،وأمعن النظام فً
تدمٌر البٌوت ،والقصؾ فً كل االتجاهات
واستفحل الٌوم بهذا الصراع الدامً.
إننا ندعو كتابب الجٌش الحر لالنسحاب
من مدٌنة َسرى كانٌى (رأس العٌن) ،ونإكد
على الخٌار السلمً وإخفاء جمٌع المظاهر
المسلحة حفاظا ً على أرواح المواطنٌن
األبرٌاء وتجنبا ً ألي صراع أهلً ٌستفٌد منه
النظام وال ٌصب فً خدمة الثورة السورٌة،
كما نطالب قوى المعارضة الوطنٌة والحراك
الثوري بكافة فصابلها للتنسٌق والتعاون
والحوار فً هذه المرحلة الحاسمة والدقٌقة
لحل مختلؾ القضاٌا وعدم إقدام أي جهة
بمفردها على أي عمل من شؤنه إلحاق
الضرر بالسكان اآلمنٌن وثورتهم المباركة...
. " ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٔ9
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بُــــــــــــاى

عقدت الهٌبة الكردٌة العلٌا بتارٌخ ٗٔ ٕٕٓٔ/ٔٔ/اجتماعها
االعتٌادي وناقشت األوضاع السٌاسٌة والمٌدانٌة فً المناطق الكردٌة
وخاصة ما جرى فً رأس العٌن وكذلك سٌطرة األهالً على بعض
المدن ( عامودا – درباسٌة – دٌرٌك – تل تمر  ) ..والمناطق المحٌطة
بها .
كانت المناطق الكردٌة ومنذ األٌام األولى جزءا من الثورة السورٌة
المعبرة عن تطلعات الشعب السوري فً الحرٌة والدٌمقراطٌة وباتت
تلك المناطق من عفرٌن حتى دٌرٌك مالذا آمنا للكثٌر من أبناء المناطق
األخرى فً سورٌا والتً تعرضت للقصؾ والتدمٌر والقتل ،وبدال من
الحفاظ على سلمٌة تلك المناطق دخلت مجامٌع مسلحة إلى مدٌنة سري
كانٌٌه (رأس العٌن) والقرى المجاورة لها وتسببت فً إدخال هذه
المناطق فً أتون الحرب والدمار من قبل النظام الذي قصؾ بوحشٌة
المدنٌٌن وراح ضحٌتها العشرات من الشهداء والجرحى ونزح عن
المدٌنة أؼلب قاطنٌها وتعرضت المناطق بشكل عام لحالة من القلق
والرعب والنزوح نحو تركٌا والرٌؾ .
إننا وكما أكدنا فً المجلسٌن الكردٌٌن فً بٌاناتهما على ضرورة
انسحاب تلك القوى المسلحة والتً تدعً بانتمابها للجٌش الحر فإننا
نتوجه إلى قٌادة الجٌش الحر بالدعوة لسحب هذه القوى من مناطقنا
كوننا قادرون نحن أبناء المنطقة من الكرد والعرب واآلشورٌٌن
والسرٌان وؼٌرهم على إدارة هذه المناطق وهً بموقفها وموقعها قادرة
أن تكون مالذا آمنا لكل قاطنٌها واألخوة النازحٌن من المناطق األخرى
من سورٌا .
أكد االجتماع على إن وحدة الموقؾ الكردي من خالل تفعٌل الهٌبة
الكردٌة العلٌا على أرضٌة تنفٌذ اتفاقٌة هولٌر هو الضامن لحماٌة شعبنا
و إدارة مناطقه بشكل مشترك وفعال و إعادة أجواء الثقة والعالقات
االٌجابٌة بٌن المجلسٌن وتوفٌر حالة االطمبنان لدى أبناء شعبنا الكردي.
كما قٌم االجتماع اٌجابٌا تشكٌل االبتالؾ الوطنً لقوى الثورة
والمعارضة السورٌة مع التؤكٌد على الموقؾ الموحد لشعبنا الكردي
وكذلك على قرار الهٌبة الكردٌة العلٌا والمتمثل بضرورة التمثٌل فً
اطر المعارضة من خاللها .
وبعد المناقشة المستفٌضة حول جمٌع األمور والقضاٌا  ،توصل
االجتماع إلى اتخاذ اإلجراءات التالٌة :
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ٔ ـ توفٌر كل الدعم المادي والمعنوي
الالزم ألهالً مدٌنة (رأس العٌن) .
ٕ ـ الدعوة إلى تنفٌذ القرارات السابق
للهٌبة الكردٌة العلٌا وفً القرٌب العاجل
 ،وهً :
آ ـ تشكٌل اللجنة القٌادٌة العسكرٌة
المتخصصة .
ب ـ تشكٌل لجنة الصلح والعدالة .
ج ـ تشكٌل هٌبة المساعدات اإلنسانٌة
د – عقد اجتماع عاجل للهٌبة
التنفٌذٌة فً المجلس الوطنً الكردي
والمجلس الدابم فً مجلس الشعب لؽربً
كردستان .
ٖ -تفعٌل اللجان التابعة للهٌبة
الكردٌة العلٌا وفً مختلؾ المناطق (
الخدمٌة – واألمنٌة ).
ٗ – دعوة اللجنتٌن ( الخدمٌة–
األمنٌة )التابعة للهٌبة الكردٌة العلٌا وذلك
التخاذ التدابٌر األمنٌة والخدمٌة الالزمة.
٘ – الطلب من لجان هٌبة السلم
األهلً فً المناطق التخاذ التدابٌر
الالزمة لتشكٌل إدارة مشتركة لمختلؾ
المناطق
 – ٙالدعوة إلى تظاهرات عامة فً
ٌوم الجمعة والمصادؾ ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٔٙ
لمساندة أهلنا فً (رأس العٌن ) والطلب
من القوى العسكرٌة التابعة للجٌش الحر
وقوات النظام باالنسحاب من المدٌنة
لوقؾ القصؾ والتدمٌر الحاصلٌن .
 – 7اعتبار اجتماع الهٌبة الكردٌة
العلٌا مفتوحا لمتابعة تطورات األمور
وذلك فً مقر الهٌبة وكذلك األمر لجمٌع
اللجان الخدمٌة و األمنٌة .
وفً الختام فؤننا نهٌب بؤبناء شعبنا
الكردي واألخوة شركابنا فً الوطن من
العرب والسرٌان واألشورٌٌن إلى مد ٌد
التعاون والعمل المشترك والتفاهم
لتجاوز هذه الظروؾ الصعبة التً
ٌتعرض لها بلدنا عامة ومنطقتنا خاصة
وتحقٌق تطلعات الشعب السوري فً
إسقاط النظام وبناء سورٌا دٌمقراطٌة
برلمانٌة تعددٌة .
المجد والخلود لشهداء الحرٌة
والكرامة
عاشت سورٌا حرة دٌمقراطٌة
قامشلً ٕٕٗٔٓٔ/ٔٔ/
الهٌئة الكردٌة العلٌا
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األهني العام :احلىىهت الظىرَت ولىاث املعارضت

َىثفىى هجواحهن يف طىرَا واحلل العظىزٌ لي
ٌَهٍ الصزاع

موقع إذاعة األمم المتحدة – ٖٕٕٓٓٔ/ٔٔ/

أشار أمٌن عام األمم المتحدة بان كً مون إلى أن الصراع فً سورٌا
قد دخل شهره الحادي والعشرٌن ،وبلػ آفاقا جدٌدة ومروعة من القسوة
والعنؾ.
وأضاؾ السٌد بان ،فً كلمته أمام الجمعٌة العامة فً جلستها حول
الوضع فً سورٌا ،أن الحكومة قد كثفت من حمالتها للقضاء على معاقل
المعارضة ،وزادت القصؾ والؽارات الجوٌة .وأن عناصر المعارضة
أٌضا قد كثفوا هجماتهم .وأضاؾ:
"على الرؼم من أن األمم المتحدة ال ٌمكنها التحقق بشكل مستقل من
األرقام ،فقد قدر البعض أن نحو أربعٌن ألؾ شخص قد قتلوا .كما ٌتم
ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان على نطاق واسع من قبل جمٌع المقاتلٌن.
وتم احتجاز عشرات اآلالؾ من المواطنٌن بشكل تعسفً .وٌروعنً
وٌحزننً ،كما أدٌن المجازر الٌومٌة على ما ٌبدو للمدنٌٌن".
وأكد األمٌن العام على ضرورة توقؾ االعتداءات على الكرامة
اإلنسانٌة ومساءلة المسإولٌن.
كما ذكر أن موظفً األمم المتحدة ٌعملون فً ظل ظروؾ صعبة،
مشٌرا أن إلى قوة األمم المتحدة لمراقبة قوة فض االشتباك قد تعرضت
إلطالق النار فً دمشقٌ ،ومً الخمٌس والجمعة مما أدى إلى وقوع
إصابات بٌن أفرادها.
وقال إن األزمة اإلنسانٌة تزاد حدة ،ومن المتوقع أن ٌحتاج نحو أربعة
مالٌٌن رجل وامرأة وطفل داخل سورٌا إلى المساعدات قبل بدء العام
الجدٌد ،إضافة إلى زٌادة تدفق الالجبٌن السورٌٌن إلى دول الجوار ،مع
تؤثٌر ذلك الخطٌر على األمن اإلقلٌمً.
وأشار األمٌن العام إلى نقص التموٌل الذي تعانً منه خطة االستجابة
اإلقلٌمٌة لألزمة السورٌة ،وطالب المانحٌن بتوفٌر تموٌل إضافً ،وتحسٌن
فرص الوصول إلى كل من ٌحتاجون إلى المساعدة اإلنسانٌة.
قال أمٌن عام األمم المتحدة بان كً مون إنه ٌعتزم زٌارة مخٌمات
الالجبٌن السورٌٌن فً األردن وتركٌا لتقٌٌم األوضاع فٌها.
وأكد أن الحل العسكري لن ٌنهً الصراع فً سورٌا.
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شهز ًىفورب األوثز دهىَت حبك الصحفُني يف طىرَا

هائت صحفٍ وًاشط إعالهٍ لخلىا يف البالد هٌذ اًدالع الثىرة

هزوعت هي العٌف
والىحشُت

مركز أنباء األمم المتحدة -
ٕٕٕٔٓ7/ٔٔ/
قال روبرت سٌري منسق
األمم المتحدة لعملٌة السالم فً
الشرق األوسط إن الصراع فً
سورٌا ،الذي ٌدخل شهره
الحادي والعشرٌن ،وصل إلى
مستوٌات جدٌدة مروعة من
العنؾ والوحشٌة.
وأضاؾ ،فً جلسة مجلس
األمن الدولً حول الشرق
األوسط ،إن األزمة اإلنسانٌة
أصبحت أكثر حدة مع دخول
فصل الشتاء .وقال" :إن الدمار
والموت والمعاناة أصبحوا جزءا
من الحٌاة الٌومٌة فً أنحاء
سورٌا .إن األزمة اإلنسانٌة
تصبح أكثر حدة مع اقتراب
فصل الشتاء وزٌادة عدد
المحتاجٌن للمساعدة الذي قد
ٌصل إلى أربعة مالٌٌن داخل
سورٌا بنهاٌة العام الحالً .كما
أن تدفق الالجبٌن ٌستمر ،وقد
وصل العدد اإلجمالً لالجبٌن
السورٌٌن المسجلٌن أو الذٌن
ٌحصلون على المساعدة إلى
نحو أربعمابة وخمسٌن ألفا،
تستضٌؾ تركٌا ولبنان واألردن
أكثر من مابة ألؾ فً كل منها.
إننا نواصل دعوة مجتمع
المانحٌن إلى دعم برامج
مساعداتنا اإلنسانٌة".
وأضاؾ روبرت سٌري أن
األمٌن العام والممثل الخاص
المشترك األخضر اإلبراهٌمً
ٌواصالن جهودهما الهادفة إلى
التوصل إلى حل سٌاسً وإبعاد
األطراؾ عن المنطق العسكري
السابد فً الوقت الحالً.

فً بٌان لها قالت لجنة الحرٌات الصحفٌة فً رابطة الصحفٌٌن السورٌٌن أن
ً
دموٌة بحق االعالم فً سورٌا  ،حٌث وثقت اللجنة
شهر تشرٌن الثانً كان أكثر
مقتل  /ٖٔ/صحفٌا ً وناشطا ً إعالمٌا ً فً عموم البالد ،فً مإشر واضح وخطٌر ٌدل
على استهداؾ الصحفٌٌن والعاملٌن فً مجال اإلعالم ،من قبل قوات النظام
السوري ،إضافة إلى مقتل ثالثة منهم على أٌدي قوات من المعارضة المسلحة فً
دمشق والحسكة .حٌث قتل ٗ صحفٌٌن فً دمشق ورٌفها ،وٖ فً حلب ،واثنان فً
كل من دٌر الزور والحسكة وواحد فً إدلب.
وجاء فً البٌان:
تم اإلفراج عن مٌس ؼسان الشٌحاوي ،الطالبة فً السنة الثالثة فً كلٌة اإلعالم
بجامعة دمشق ،وكانت مٌس قد اعتقلت بتارٌخ ٕ.ٕٕٓٔ-ٔٓ-
واعُتقلت الصحفٌة شذا المداد بتارٌخ ٔ ،ٕٕٓٔ-ٔٔ-بعد استدعابها للتحقٌق من
قبل الفرع الداخلً فً جهاز أمن الدولة فً العاصمة دمشق .حٌث استدعٌت إلى
الفرع المذكور مرتٌن ،األول ى بعد عودتها من الوالٌات المتحدة بعد أن قضت فٌها
شهراَ ضمن برنامج الصحفً الزابر ،والثانٌة بعد أن استقالت من عملها فً موقع
داماس بوست بسبب طرٌقة تؽطٌته ألحداث الثورة السورٌة.
كما اعتقل الناشط اإلعالمً براء مٌس فً حلب ٌوم بتارٌخ ٗٔ،ٕٕٓٔ-ٔٔ-
حٌث اعتقل عند حاجز مشفى الحٌاة بحلب وال توجد أٌة معلومات عن ظروؾ
اعتقاله ومكان تواجد حتى اللحظةٌ .ذكر أن براء ٌعمل مع شبكة حلب نٌوز.
أصٌب مراسل قناة العربٌة محمد دؼمش بشظاٌا ،أثناء تؽطٌته لمظاهرة فً حً
بستان القصر فً مدٌنة حلب ،بتارٌخ  .ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٔٙحٌث أدى القصؾ
الصاروخً إلى مقتل وجرح العشرات من المدنٌٌن .منهم الناشط اإلعالمً مصطفى
كرمان ،الذي قتل أثناء القصؾ.
وتم اإلفراج عن الصحفً التركً جونٌت أونال بتارٌخ  ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٔ7الذي
اختطؾ من قبل المخابرات السورٌة فً شهر آب أؼسطس الماضً ،وذلك بحسب
تصرٌح النابب فً البرلمان التركً عن حزب الشعب الجمهوري"حسن أكجول" .فً
حٌن ما ٌزال مصٌر الصحفً بشار فهمً القدومً ،مراسل قناة الحرة مجهوالً .حٌث
اختفت آثاره قبل نحو ثالثة أشهر ،منذ ٕٓ  ٕٕٓٔ -ٓ8-ثالث أٌام عٌد الفطر ،خالل
تواجده ألداء عمله مراسالً لقناة "الحرة" عند مشارؾ مدٌنة حلب مع المصور
التركً جونٌت أونال .وما زال مصٌره ؼٌر واضح حتى اآلن والنظام السوري
أنكرت بشكل رسمً احتجازه لدٌها.
وأسماء شهداء الثورة من اإلعالمٌٌن فً شهر تشرٌن ثانً/نوفمبر ٕٕٔٓ:
ٔ .محمد خلٌل الوكاع ،ناشط إعالمً  :المٌادٌن  -دٌر الزور ،بتارٌخ ٔ-ٔٔ-
ٕٕٔٓ.
ٕ .حسان حٌدر الشٌخ حمود ،ناشط إعالمً :حً السعن وحوش حجو فً بلدة
تلبٌسة – حمص ،بتارٌخ ٕ.ٕٕٓٔ-ٔٔ-
ٖ .جمال عبد الناصر ملص ،مصور وناشط إعالمً :معرة النعمان  -إدلب ،
بتارٌخ ٖ. ٕٕٓٔ-ٔٔ-
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ٗ .سامر خرٌشً ،مصور وناشط إعالمً :بلدة عربٌن  -رٌؾ
دمشق ،بتارٌخ ٘.ٕٕٓٔ-ٔٔ-
٘ .مصطفى كرمان ،ناشط إعالمً :حً بستان القصر – حلب ،
بتارٌخ .ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٔٙ
 .ٙعبد هللا حسن كعكة ،ناشط إعالمً :حلب ،بتارٌخ -ٔٔ-ٔ7
ٕٕٔٓ .
 .7محمد الخالد ،ناشط إعالمً :حلب ،بتارٌخ ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٔ8
 .8محمد الظاهر ،ناشط إعالمً :بلدة البوٌضة  -رٌؾ دمشق،
بتارٌخ .ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٔ9
 .9عابد خلٌل ،صحفً :رأس العٌن  -الحسكة ،بتارٌخ -ٔٔ-ٔ9
ٕٕٔٓ.
ٓٔ .هوزان عبد الحلٌم محمود ،ناشط إعالمً ومصور :رأس
العٌن – الحسكة  ،بتارٌخ . ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٔ9
ٔٔ .باسل توفٌق :صحفً :حً التضامن  -دمشق .بتارٌخ ٕٕ-
ٔٔ. ٕٕٓٔ-
ٕٔ .محمد الخال ،مصور وناشط إعالمً :دٌر الزور ،بتارٌخ
ٕ٘.ٕٕٓٔ-ٔٔ-
ٖٔ .محمد قرٌطم ،صحفً :مدٌنة دارٌا  -رٌؾ دمشق  ،بتارٌخ
. ٕٕٓٔ-ٔٔ-ٕ9

حماضزة عي األجبدَت الىزدَت المدميت

أوابل شهر تشرٌن الثانً الجاري و برعاٌة مإسسة تعلٌم وحماٌة
اللؽة الكردٌة فً سورٌا وبالتعاون مع اتحاد الكتاب الكرد فً سورٌا -
فرع قامشلو  ،ألقى الكاتب برزو محمود محاضرة عن األبجدٌة
الكردٌة القدٌمة فً قاعة إسماعٌل عمر للثقافة والفن الكردي  ،حٌث
بعد الترحٌب بالحضور والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح الشهداء
وتقدٌم نبذة عن حٌاة الكاتب  ،تحدث عن بداٌات ظهور الكتابة
ومراحل تطورها من الرسم ورسم المقاطع إلى ظهور األحرؾ ،ثم
أجاب على تساإل كان ٌطرح دابما ً  ،هل كانت هناك أحرف كردٌة
ً
وخاصة قبل ظهور وانتشار اإلسالم ؟ ،بعدها
قدٌمة بشكل عام
أضاؾ أن اللؽة الكردٌة أخذت شكلها الحالً ولم تتؽٌر منذ ما ٌقارب
الخمسمابة سنة أو أكثر بكثٌر ،ثم تحدث عن األحرؾ الكردٌة بعد
اإلسالم وكٌؾ أن األكراد أٌضا ً استبدلوا أحرفهم باألحرؾ العربٌة،
ثم عن جمٌع المحاوالت واألشخاص الذٌن عملوا فً كتابة وتطوٌر
ً
وخاصة واضعً األحرؾ الالتٌنٌة عرب شمو
األحرؾ الكردٌة
وجالدت بدرخان الذي توقؾ عنده وأنهى محاضرته القٌمة والشٌقة
لٌفسح المجال أمام الحضور الذٌن طرحوا العدٌد من األسبلة
واالستفسارات والمداخالت التً أؼنت المحاضرة وأجاب علٌها
األستاذ برزو بوضوح .

شإون المناطق
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حماضزة عي

حضاراث بالد طىبارحى

فً قاعة إسماعٌل عمر للثقافة والفن
الكردي أقٌمت محاضرة للدكتور فاروق
عباس إسماعٌل ٌوم الخمٌس المصادؾ
لـٕٕٓٔ/ٔٔ/9م ،عن حضارات بالد سوبارتو
 ،فبعد الترحٌب بالضٌوؾ والوقوؾ دقٌقة
صمت على أرواح الشهداء  ،قدم نبذة عن
حٌاة المحاضر ونتاجاته من مإلفات عن
اللؽات والحضارات القدٌمة ،بعدها بدأ الدكتور
فاروق محاضرته باللؽة العربٌة وبإلقاء
ارتجالً ولكن بؤفكار مترابطة ومنسقة
ومرتبة ،مستعٌنا ً بشاشة عرض شرح خاللها
وبالمخططات والمصورات وبقاٌا اآلثار
والرقم المكتشفة محاضرته العلمٌة القٌمة... ،
كما أجاب على األسبلة واالستفسارات
المطروحة .
وفً الختام تم تكرٌم الدكتور فاروق
بشهادة تقدٌر من قبل قٌادة منظمة قامشلً
لحزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا
.
هذا وجدٌر بالذكر أن مراسل فضابٌة
أورٌنت أعد تقرٌراً عن المحاضرة وبثته القناة
فً الٌوم التالً.

أهايل علودارا َظاعدوى أحد أبٌائها
فً بادرة إنسانٌة طٌبة ومشكورة  ،قام
أهالً قرٌة علمدارا – منطقة عفرٌن بجمع
مساعدات مادٌة وعٌنٌة وقدمها إلى أسرة أحد
أبنابها وهو من أعضاء حزبنا  ،الذي تعرض
منزله فً حً بستان الباشا بمدٌنة حلب إلى
قذٌفة مدمرة من قوات النظام السوري فً
حربه الشعواء علٌها  ،مما أفقده مؤواه
وأؼراضه فؤضطر للنزوح إلى القرٌة  ،حٌث
وقفت إلى جانبه منظمته الحزبٌة أٌضا ً .
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ًـدوة طُاطُت يف درب حتج

أقامت منظمة كوبانً لحزب الوحـدة  ...ندوة سٌاسٌة ٌوم الخمٌس
ٕٕٔٓ ٔ/ٔٔ/فً قرٌة درب تحت  ،حٌث بدأت بكلمة ترحٌبٌة والوقوؾ
دقٌقة صمت على أرواح الشهداء  ،ثم تحدث األستاذ موسى كنو العضو
القٌادي فً كوبانً عن آخر المستجدات السٌاسٌة على الساحتٌن الكردٌة
والسورٌة  ،متوقفا حٌال المواقؾ الدولٌة.
وفً نهاٌة كلمته ركز على ضرورة وحدة الصؾ الكردي وحماٌة
وتنفٌذ بنود اتفاقٌة هولٌر ،وأن حزب الوحدة سٌعمل فً إطار المجلس
الوطنً الكردي من أجل ابعاد الشعب الكردي عن شبح االقتتال األخوي.
وقد أؼنى الحضور الندوة بمداخالتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم القٌمة.
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ههزجاى الشعز الىزدٌ يف
دَزَىا محىى

ظهٌرة ٌوم الجمعة ٕ ٕٕٓٔ/ٔٔ/فً
مدٌنة دٌرٌكا حمكو – الحسكة بدأت
فعالٌات مهرجان الشعر الكردي بحضور
جمع من المهتمٌن واألدباء  ،وفق البرنامج
التالً :
 الترحٌب بالحضور وإعالن بدءالمهرجان من قبل عضو لجنة إدارته السٌد
نافع بٌرو .
 كلمة لجنة إدارة المهرجان ألقاهاالسٌد محمود صبري .
ًـدوة طُاطُت يف
 ألقى  ٖٙشاعراً قصابد جمٌلةلزَت خاًُه خلُاى
ومعبرة  ،عن اإلنسان  ،الوطن  ،الحب ،
الحرٌة  ،الكرامة  ،الثورة ..... ،
ضمن سلسلة نشاطات وفعالٌات منظمة
 قراءة الرسابل والبرقٌات الواردةكوبانً لحزب الوحـدة  ،أقٌمت بتارٌخ -ٔ7
إلى المهرجان .
 ٕٕٓٔ -9فً قرٌة خانٌك خلٌان ندوة
 تكرٌم الشاعر فرهاد عجمو ،سٌاسٌة حول واقع الثورة السورٌة وتطوراتها
وتقدٌم عرض عن حٌاته وأعماله األدبٌة .
ودور الكرد فٌها  ،وذلك بحضور حشد من أبناء القرٌة والقرى المجاورة
 تشكٌل لجنة تحضٌرٌة لمهرجانبعد
لها  ،حاضر فٌها األستاذ مسلم شٌخ حسن عضو الهٌبة القٌادٌة ،
الشعر الكردي المقبل .
الترحٌب والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح الشهداء.
ٌذكر أنه أقٌم المهرجان وسط ظروؾ
تضمنت الندوة مجموعة من المداخالت واألسبلة وذلك وسط أجواء عصٌبة تعٌشها سورٌا وتناقضات تسود
التفاعل والود .
المناطق الكردٌة  ،فلم ٌكن شامالً لعموم
الوسط األدبً الكردي فً سورٌا .
ًـدوة طُاطُت يف لزَت َدَمىٌ
بدعوة من منظمة قرٌة ٌدٌقوي – منطقة كوبانً لحزب الوحـدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  ،حضر جمع ؼفٌر من أبنابها نـدوة سٌاسٌة
حاضر فٌها األستاذ مسلم شٌخ حسن عضو الهٌبة القٌادٌة للحزب وبعد
الترحٌب والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح الشهداء تحدث عن ثورة
الكرامة والحرٌة فً سورٌا وأسباب اندالعها  ،ودور الكرد فٌها  ،وعن
المؤساة والمجازر التً ٌرتكبها النظام بحق أبناء الوطن  ،وعن سٌاسات
النظام بعد استالم السلطة عام ٖ ٔ9ٙمن القمع والبطش والتمٌٌز
والمشارٌع االستثنابٌة حٌال الشعب الكردي ،وأثنى على دور المجلس
الوطنً الكردي  ،وأشاد باتفاقٌة هولٌر التً أبرمت بٌن المجلسٌن (المجلس
الوطنً الكردي فً سورٌا والمجلس الشعب لؽربً كردستان )  .وفً
الختام أؼنى الحضور الندوة بمداخالتهم وأسبلتهم .

ًدوة طُاطُت يف لزَت لجز

بحضور حشد من أبناء قرٌة قجر – منطقة كوبانً  ،وبعد الترحٌب
والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح الشهداء  ،تحدث األستاذ مسلم شٌخ
حسن عضو الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحدة فً ندوة سٌاسٌة عن الثورة
السورٌة وأسباب اندالعها وموقؾ الحزب والمجلس الوطنً الكردي منها
 ،ودور الشعب الكردي فٌها ،وعن واقع الحركة الكردٌة وضرورة تنفٌذ
اتفاقٌة هولٌر فً أقرب وقت ممكن .
وتضمنت الندوة مجموعة من المداخالت واألسبلة واالستفسارات .

ختزَج دورة لغت وزدَت

فً مركز إسماعٌل عمر للثقافة والتعلٌم
بمدٌنة عامودا ٌ ،وم ٖٕ ٕٕٓٔ/ٔٔ/تم
تخرٌج مجموعة من الطلبة الدارسٌن
لقواعد اللؽة الكردٌة لٌكونوا مإهلٌن للعمل
كمدرسٌن  ،حٌث تسلموا شهادات النجاح
من لجنة جالدت بدرخان لتعلٌم اللؽة
ال ُكردٌة  ،وق ّدم مندوبً اللجنة الشكر إلدارة
المركز فً جهودها لتنظٌم الدورة  ،والتً
أكدت بدورها على متابعة العمل فً مجال
اللؽة والثقافة .
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ههزجاى الشعز الىزدٌ يف عفزَي

فً هدوء وأمان مؤمولٌن أن ٌعم أرض الوطن  ،بٌن حقول
الزٌتون  ،الشجرة التً تنادي السلم  ،وسط علو أزٌز
الرصاص وهدٌر الطابرات وصخب األحداث  ،وأحاسٌس
الرعب والخوؾ والقلق  ،أبى الشعراء الرضوخ إلرادة الشر ،
فكانوا على موع ٍد مع إطالق أصوات حناجرهم  ،وهم ٌؽردون
للحب  ،للصداقة  ،لإلنسان  ،للحرٌة  ،للوطن  ...على أنؽام
مقطوعات موسٌقٌة عذبة من أنامل الفنانٌن أسامة دادا ونعٌم
شباب ٌ ،وم األحد ٗ ، ٕٕٓٔ/ٔٔ/فً مهرجان الشعر الكردي
بمنطقة عفرٌن – صالة نمر التً ازدانت بلوحات فنٌة تشكٌلٌة
وأدوات تراثٌة.
بدأ المهرجان بالترحٌب من مقدمه الشاعر حسٌن بوظو
(زانا عفرٌنً) الذي أحسن فً تقدٌم مقطوعات وفواصل
شعرٌة جمٌلة  ،وكلمة االفتتاح من الشاعر دٌرسم ممو باسم
لجنة اإلدارة  ،رحب فٌها بالحضور مذكراً بمهرجان الشعر
الكردي األول الذي أقٌم ٌوم ٕٕ ٔ99ٖ/ٔٓ/بساحة قلعة النبً
هوري  -عفرٌن فً ذكرى رحٌل الشاعر الكردي الكبٌر جكر
خوٌن  ،ثم قُرأت قصٌدة بعنوان " كردستان " لـ جكر خوٌن ،
بعدها :
ألقى الدكتور عبد المجٌد شٌخو قصابد من أشعاره الجمٌلة
 ،إحداها مهداة إلى الفنان شفان برور  ،وأخرى مهداة إلى
رفٌق دربه الراحل األستاذ أدٌب إبراهٌم .
وألقى الدكتور حسن ( آوازٌه كالو ) أشعاراً بؤدابه الممٌز ،
ومجموعة من القصابد القصٌرة  ،إحداها عن الشهٌد شٌرزاد
حج رشٌد .
وؼنت الطفلة ﮊٌندار داوود من قرٌة آفراز قصٌدة كٌنه أم
"  ، " Kîne Emألهبت مشاعر الحضور .
ثم ؼنى الفنان رمزي شٌخو قصٌدتٌن للشاعر مال جزٌري
 ،من ألحانه وبالعزؾ على آلة العود  ،كان له وقع خاص على
مسامع الحضور .
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وألقى الشاعر مروان بركات قصابد معبرة ،
إحداها بعنوان  :عفرٌنا من " . " Efrîna Min
وألقى الشاعر دٌرسم ممو قصابد تالمس مشاعر
اإلنسان وكٌنونته .
وألقى الشاعر عارؾ تسلوري قصابد تفوح منها
رابحة الثورة ومناداة الحرٌة .
وآخرهم الشاعر مصطفى مال  ،ألقى أٌضا ً قصابد
جمٌلة .
وخالل فترة المهرجان تمكن الفنان التشكٌلً
أصالن معمو من رسم لوحتٌن  ،إحداها للشاعر
جكرخوٌن  ،وأخرى تعبٌرٌة لحال الثورة بعنوان "
آزادي – الحرٌة "  ،وكذلك فاجا الحضور بفتح
الؽالؾ عن لوحة رابعة لشاب ثابر .
ختم المهرجان بلوحات رقص فلكلورٌة من تقدٌم
فرقة هاورا عفرٌن  ،وكلمة شكر للمساهمٌن فً
تنظٌمه وللحضور الكرٌم .
ً
وصرح األستاذ مروان بركات ،قابال :إن هذا
المهرجان هو جزء من المهرجان السنوي الذي لم
نستطع تنظٌمه بشكل موحد لجمٌع المناطق الكردٌة
بسبب األوضاع التً تعٌشها سورٌا  ،حٌث أردنا
إحٌاء هذه المناسبة فً عفرٌن بشكل البق ألجل
المساهمة فً إحٌاء وتطوٌر األدب الكردي ودوره فً
االرتقاء بحٌاة المجتمع .
كما قال دٌرسم ممو  :فً ظل هذا العنؾ والعسؾ
وأجواء القتل والدمار  ،أردنا فتح كو ٍة للنور والضٌاء
ونفلح األرض لنزرع ورد ًة ونبث األمل فً حٌاة
المجتمع  ،عسى أن نرى ٌوما ً أفضل لهذا الشعب ،
وفً الوقت المقتضب للمهرجان أن نطلق لحظة فرحة
ً
بسمة فً عمق
لشعبنا التواق للحرٌة لعلنا نصنع
األزمة.
---------------- لجنة إدارة المهرجان  :مروان بركات ،
دٌرسم ممو
 أجهزت الصوت  :حجً كٌماري
 إخراج  :محً الدٌن أرسالن
 فٌدٌو  :هاوار  ،قهرمان
 مهندس الصوت والموسٌقا  :أسامة دادا
 وآخرٌن فً التصوٌر واإلخراج
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افخخاح هزوش غشاوَت حلشب الىحـدة ...

فً جو خرٌفً هادئ وسط أشجار الرمان ظهر ٌوم الثالثاء
ٕٓ ، ٕٕٓٔ/ٔٔ/تم افتتاح مركز لحزب الوحـدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )  ،فً بلدة ؼزاوٌة التابعة لمنطقة
عفرٌن ( كرداغ )  ،بحفل رسمً حضره ممثلو ( المجلس
الوطنً الكردي فً سورٌا ومجلس الشعب لؽربً كردستان
وأحزاب كردٌة وجمعٌة روشن بدرخان للمرأة الكردٌة
ومإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا ) وأعضاء
وأصدقاء للحزب وشخصٌات ثقافٌة واجتماعٌة وحشد من
أهالً البلدة والقرى المجاورة .
بدأ الحفل بالترحٌب بالحضور من
قبل مقدمه السٌد قهرمان حسن
والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح
الشهداء وتردٌد النشٌد الكردي (أي
رقٌب)  ،وتتالى إلقاء الكلمات من
قبل:
 المحامً علً كمال شتٌه  ،باسم منظمة الحزب فًكرداغ  ،رحب فٌها بالحضور وشكرهم  ،وأعلن أن افتتاح هذا
المركز هو خطوة فً طرٌق النضال
والتواصل مع الجماهٌر وتعزٌز
العالقات بشكل عام وألجل القٌام
بنشاطات مختلفة  ،وركز على أن
عمل المجلسٌن الكردٌٌن مع بعضهما
وفق اتفاقٌة هولٌر هام وضروري فً
هذه الظروؾ الصعبة .
 المهندس شكري ده دو  ،باسم هٌئة تحرٌر جرٌدةالوحـدة  ،بعد الترحٌب  ،أكد على أن الكرد مجتمعا وفعالٌات
وحركة سٌاسٌة مشاركون فً الثورة السورٌة منذ األٌام األولى
بحراك سلمً  ،وأن االقتتال الكردي – الكردي أو العربً –
الكردي محرّ م وخط أحمر  ،وحٌا األخوة النازحٌن مرحبا ً
بعٌشهم بٌن إخوتهم فً الوطن .
 األستاذ محمد أنور ( ابن غزاوٌة ) – عضو الهٌئةالتنفٌذٌة ،باسم المجلس الوطنً الكردي  ،هنأ فٌها افتتاح
المركز متمنٌا ً لجمٌع األحزاب دوام التقدم والنجاح لتعمل على
تعزٌز أواصر األخوة وسبل الحوار والتواصل .

 األخ السٌد عطوف عبدو  ،باسم مجلسالشعب لغربً كردستان  ،مرحبا ً بالحضور ومهنأ ً
أبناء الشعب الكردي ورفاق حزب الوحـدة بافتتاح
المركز  ،وتحدث عن سٌاسات نظام البعث الشوفٌنٌة ،
وأن الكرد شاركوا فً الثورة بلونهم الخاص وأن
سٌاسة الحركة الكردٌة هً التً كانت صائبة  ،وأن
قوات  YPGهً لحماٌة الشعب الكردي  ،مبدٌا ً
االستعداد للعمل مع جمٌع األحزاب فً خدمة منطقة
عفرٌن .
 األستاذ مروان بركات  ،باسم مؤسسة تعلٌموحماٌة اللغة الكردٌة فً سورٌا  ،بعد الترحٌب
بالحضور وتهنئة افتتاح المركز  ،تحدث عن أهمٌة
اللغة فً حٌاة االنسان والشعوب  ،وأن اللغة الكردٌة
حمّت وجود الشعب الكردي وكانت لغة إمبراطورٌات
 ،وأن مؤسستهم منذ تأسٌسها عام  2005علّمت
اآلالف من الطلبة الكرد لغتهم األم  ،مذكراً بالجهود
الكبٌرة التً بذلها حزب الوحـدة قبل ذلك فً خدمة
اللغة الكردٌة .
 األخت السٌدة فٌدان عبدالو  ،باسم جمعٌةروشن بدرخان للمرأة الكردٌة  ،رحبت بالحضور
وهنأت افتتاح المركز الذي كان حلما ً أٌام نظام البعث
الذي استمر فً اضطهاد
الشعب الكردي لعقود ،
ودعت إلى االبتعاد عن
المصالح الحزبٌة الضٌقة
نحو وحدة الموقؾ
الكردي وتفعٌل دور
الهٌبة الكردٌة العلٌا
وتطبٌق اتفاقٌة هولٌر .
المحامً رشٌد شعبان  ،باسم الهٌئة القٌادٌة
لحزب الوحـدة  ،مرحبا ً بالحضور وممثلً المجالس
واألحزاب والمؤسسات واألهالً ومرسالً التحٌات إلى
أرواح الشهداء وآخرهم الشهٌد عابد خلٌل فً سري
كانٌٌه  ،مذكراً أن الثورة السورٌة بدأت منذ عشرٌن
شهراً وكانت سلمٌة وشارك فٌها الشعب الكردي وقد
أجبرها النظام بعنفه لإلنزٌاح نحو التسلّح والعسكرة ،
والذي ٌحاول مراراً إثارة الفتن بأشكال وأسماء عدٌدة
 ،وأن الثورة ستبقى سلمٌة فً المناطق الكردٌة التً
لها خصوصٌتها وستبقى مالذاً آمنا لألخوة النازحٌن ،
وأن ال خٌار أمام الشعب سوى التوحد والتكاتف ،
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ومن المأمول أن ٌمثل االئتالف المعارض الجدٌد الثورة

والشعب  ،وأن الثورة هً ثورة دستور جدٌد فٌه مكانة للشعب دعىة يف جملض األهي حلواَت الٌظاء
الكردي كقومٌة ثانٌة فً سورٌا لجمٌع أبنائها  ،وقضٌتنا الكردٌة
هً قضٌة وطنٌة دٌمقراطٌة البد من حلها فً إطار البالد  ،أثٌاء الصزاعاث وحعشَش دورهي يف
والثورة ثورة شعب البد أن تنتصر.
ثم قدمت فرقة زٌالن للفولكلور الشعبً لوحات رقص معبرة
وجمٌلة  ،وبادر األساتذة رشٌد شعبان وحسٌن طرموش عضوا
الهٌبة القٌادٌة للحزب إلى قطع شرٌط الحرٌر وافتتاح المركز .

بٌاء الظالم

حأطُض رابطت هريو للوزأة الىزدَت
يف وىباًٍ

أقامت رابطة هٌرو للمرأة الكردٌة فً كوبانً( Hevgirtina
 )Hêro ya Jina Kurd li Kobaneمساء ٌوم الثالثاء

ٕٕٓٔ\ٔٔ\ٙم حفالً بمناسبة تؤسٌسها ومٌالد جرٌدتها /هٌرو/
وذلك فً منتزه سٌران العابلً.
حٌث حضره أكثر منٓٓ٘ شخص من نساء ورجال
وشباب ،وبحضور ملفت للمثقفٌن و ممثلً األحزاب الكردٌة
والمجلس الوطنً الكردي والفعالٌات االجتماعٌة والثقافٌة فً
كوبانً ،وذلك وفق البرنامج التالً:
 -1الوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء الكرد
وكردستان وشهداء الثورة السورٌة ،وتردٌد النشٌد القومً
الكردي(اي رقٌب).
 -2كلمة ترحٌبٌة باسم رابطة هٌرو.
 -3كلمة رابطة هٌرو للمرأة الكردٌة ،ألقتها إحدى أعضاء
الرابطة ،حٌث تحدثت عن المرأة الكردٌة وضرورة تنظٌم عملها
ونشاطها ،حٌث قالت " :رابطة هٌرو جاءت تلبٌة لتلك
الضرورة ".كما تابعت حدٌثها عن الرابطة وأهدافها قابلة:
"هٌرو هً رابطة اجتماعٌة وثقافٌة و تربوٌة مستقلة تهتم
بشإون المرأة الكردٌة فً كوبانً".وفً نهاٌة كلمتها جاءت:
"هٌرو تصدر جرٌدة اجتماعٌة وثقافٌة وتربوٌة شهرٌة باسم
/هٌرو."/
 -4إقامة مسابقات ثقافٌة وتوزٌع الهداٌا على الفابزٌن.
 -5قراءة برقٌات التهنبة ،ومنها برقٌة األمانة العامة
للمجلس الوطنً الكردي وبرقٌات منظمات األحزاب الكردٌة فً
كوبانً والفعالٌات االجتماعٌة والثقافٌة وجالٌات كردٌة فً
الخارج .
 -6توزٌع جرٌدة هٌرو على الحضور .
وفً النهاٌة أطلقت الرابطة ندابها للمنظمات و الفعالٌات
والشخصٌات  ،بؤنها بحاجة الى مقر لها ،وعلى أثر ذلك النداء
تبرع حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ٌ/كٌتً /بمقر
لها.
كما تخلل البرنامج فقرات ؼنابٌة وشعرٌة ألهفت مشاعر
الجمهور.
وأختتم الحفل بكلمة الشكر واالمتنان للحضور ولكل من
ساهم فً تؤسٌس الرابطة وإصدار جرٌدتها "هٌرو" وخص فٌها
بعض الشخصٌات وحزب الوحدة ....

موقع إذاعة األمم المتحدة ٖٓ/ٔٔ/ٕٕٓٔ -
فً الذكرى الثانٌة عشرة لصدور قرار مجلس
األمن الدولً رقم ٕٖ٘ٔ عقد المجلس مداوالت
موسعة حول النساء والسلم واألمن تم خاللها التؤكٌد
على ضرورة بذل مزٌد من الجهود لتمكٌن النساء
من المشاركة فً إنهاء الصراعات وبناء السالم.
التفاصٌل فً التقرٌر التالً.
دعت مٌشٌل باشٌلٌت المدٌرة التنفٌذٌة لهٌبة
األمم المتحدة للمرأة قادة العالم إلى توفٌر الموارد
والفرص لتمكٌن النساء من المساهمة فً الحفاظ
على السلم واألمن.
جاء ذلك فً المداوالت التً عقدها مجلس
األمن الدولً فً الذكرى الثانٌة عشرة لصدور
قراره رقم ٕٖ٘ٔ فً عام ٕٓٓٓ الذي ربط للمرة
األولى بٌن تجارب المرأة فً الصراعات وبٌن
األجندة الدولٌة للسلم واألمن وركز على آثار
الصراع على النساء والفتٌات مطالبا بمشاركة
المرأة فً حل النزاعات وبناء السالم.
واستعرضت مٌشٌل باشٌلٌت ،أمام المجلس،
تقرٌر األمٌن العام الخاص بالنساء والسلم واألمن:
"فً مجال منع الصراع وجد التقرٌر أن مزٌدا
من األطراؾ ،بما فٌها مجلس األمنٌ ،شاركون فً
اإلنذار المبكر للتهدٌدات الموجهة للنساء والفتٌات،
ولكن المنع الفعال للعنؾ ضدهن ٌمثل تحدٌا .ال
نحتاج إلى النظر أبعد من سورٌا أو مالً لنجد
أوضاعا ٌإثر فٌها الصراع بشكل حاد على النساء
واألطفال .إن الجرابم الجنسٌة والقابمة على نوع
الجنس مستمرة مع االنتهاكات األخرى التً تإثر
على النساء بشكل مختلؾ عن الرجال مثل التشرٌد
القسري والخدمات المحدودة".
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وٌتناول تقرٌر األمٌن العام تطبٌق القرار الدولً رقم
ٕٖ٘ٔ فً مجاالت منها منع نشوب الصراعات ،وحماٌة
النساء.
وفً مجال المشاركة فً صنع السالم أشار التقرٌر إلى
بعض األمثلة الجٌدة ولكنه أكد ضرورة بذل جهود محددة
لزٌادة عدد النساء فً الوفود الرسمٌة المشاركة فً
محادثات السالم.
فمن بٌن أربعة عشر وفدا فً محادثات سالم ،شاركت
األمم المتحدة فً إدارتها فً عام ٕٔٔٓ ،لم تمثل النساء
سوى فً أربعة وفود فقط.
إرفٌه الدسوس وكٌل األمٌن العام لعملٌات حفظ السالم
قال إن الخبرة الواسعة إلدارته فً المٌدان تإكد أن النساء
قادرات على القٌام بدور قٌادي فً المشاركة السٌاسٌة
وإنهاء الصراعات واالنتقال من الصراع إلى السالم.
ولكنه تطرق إلى التحدٌات التً تمنع ذلك.
"مازالت النساء ؼاببات بشكل كبٌر من العملٌات
الرسمٌة للسالم أو ٌقمن بدور رمزي فٌها .قد تضع
األعراؾ االجتماعٌة والثقافٌة تحدٌات كبٌرة أمام المشاركة
المجدٌة والكاملة للمرأة فً عملٌة السالم ،كما أن النساء
ٌتعرضن بشكل متكرر لمخاطر العنؾ القابم على نوع
الجنس ولدٌهن قدرة محدودة على الوصول إلى مراكز
صنع القرارات".
وتحدث الدسوس عن عمل بعثات األمم المتحدة لحفظ
السالم مع منظمات المرأة لتمكٌن النساء من االنضمام إلى
المإسسات السٌاسٌة فً الدولة ،ولتعزٌز جهود التوعٌة،
وإنشاء شبكات قوٌة وفعالة لبناء السالم وإنهاء الصراعات
وتطوٌر المهارات القٌادٌة.
نوع من النقد الذاتً تطرقت إلٌه مٌشٌل باشٌلٌت المدٌرة
التنفٌذٌة لهٌبة األمم المتحدة للمرأة عندما رحبت بتولً عدد
من النساء مناصب رفٌعة فً منظمات دولٌة وإقلٌمٌة
مإخرا منها االتحاد األفرٌقً واألمم المتحدة والمحكمة
الجنابٌة الدولٌة ،وشددت فً الوقت ذاته على ضرورة أن
تفعل األمم المتحدة المزٌد فً هذا المجال:
"منذ ٌونٌو حزٌران عام ٕٔٔٓ تراجع نصٌب النساء
فً المناصب القٌادٌة فً البعثات السٌاسٌة من ثالثة
وعشرٌن فً المابة إلى ثمانٌة عشرة فً المابة ،وفً بعثات
حفظ السالم انخفضت النسبة من أربعة وعشرٌن فً المابة
إلى إحدى وعشرٌن .إن منظومة األمم المتحدة تراجع فً
الوقت الراهن هذا الوضع التخاذ إجراء مناسب".
ومع تحقٌق تقدم فً مجال تطبٌق القرار رقم ٕٖ٘ٔ
لضمان حماٌة النساء ومشاركتهن فً منع الصراعات
وإنهابها وبناء السالم ،إال أن التقدم لٌس بالسرعة المطلوبة
التً تستحقها النساء كما قال تقرٌر األمٌن العام.
ودعا التقرٌر إلى منح األولوٌة لمنع العنؾ القابم على
نوع الجنس أثناء الصراعات ،والتحقٌق فً انتهاكات حقوق
النساء ومقاضاة المسبولٌن عنها ،واإلصرار على مشاركة
النساء فً محادثات السالم.
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هزوش َاطا َشارن يف

املٌخدي الدويل لألللُاث يف جٌُف

انعقدت ٌومً  ٕ7و  ٕ8من شهر نوفمبر لعام ٕٕٔٓ
الدورة الخامسة للمنتدى الدولً المعنً بقضاٌا األقلٌات
والذي ٌنظمه مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
بمدٌنة جنٌؾ فً سوٌسرا وذلك احتفاال بالذكرى العشرٌن
إلعالن األمم المتحدة بشؤن حقوق األشخاص المنتمٌن
إلى أقلٌات قومٌة أو اثنٌة أو لؽوٌة أو دٌنٌة .وسلط
المنتدى خالل دورته الخامسة الضوء على المعوقات
والتحدٌات التً تواجهها األقلٌات فً العالم ،كما تمت
مناقشة االستخدام العملً لإلعالن وتحدٌد الممارسات
الجٌدة والتدابٌر اإلٌجابٌة مع النظر فً الفرص
والمبادرات المقبلة للتوعٌة بالعهد وضمان تنفٌذه العملً.
وشارك فً منتدى هذا العام كما فً األعوام السابقة،
وفد من المركز الكردي للدراسات واالستشارات
القانونٌةـ ٌاسا ،الذي قدم تقرٌرٌن فٌما ٌخص وضع الكرد
فً سورٌا .حٌث قدم الحقوقً جٌان بدرخان عضو إدارة
مركز ٌاسا مداخلة جاء فٌها ما ٌلً:
"وفق الفقرة الرابعة للمادة الثانٌة من إعالن حقوق
األشخاص المنتمٌن إلى أقلٌات قومٌة أو دٌنٌة أو لؽوٌة،
قام الكرد بتشكٌل المجلس الوطنً الكردي والذي ٌرى
بؤن الشعب الكردي فً سورٌا هو شعب أصٌلٌ ،عٌش
على أرضه التارٌخٌة وٌشكل جزءا أساسٌا من النسٌج
المجتمعً والوطنً والتارٌخً لسورٌا ،وهذا ٌتطلب
اإلقرار الدستوري بوجوده كمكون ربٌسً من مكونات
الشعب السوري وثانً أكبر قومٌة فٌه ،وإٌجاد حل
دٌمقراطً عادل لقضٌته القومٌة بما ٌضمن حقه فً
تقرٌر مصٌره بنفسه ضمن وحدة البالد ،كما رأى
المإتمر أن حل القضٌة الكردٌة ٌعتبر مدخال حقٌقٌا
للدٌمقراطٌة وامتحانا لقوى المعارضة السورٌة التً
تسعى لتحقٌق ؼد أفضل لسورٌا على قاعدة أن سورٌا
لكل السورٌٌن .وأكد المجلس الوطنً الكردي الحقوق
القومٌة للسرٌان والكلدو آشور واالقلٌات األخرى،
وتوفٌر ضمانات حرٌة المعتقدات وممارسة الشعابر
الدٌنٌة واحترامها وحماٌتها دستورٌا.
ولقد الحظ الكرد لدى اجتماعاتهم مع باقً أطراف
المعارضة مدى سوء فهم مفهوم األقلٌة لدٌها
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ومدى االستعداد لالعتراف بحقوق األقلٌات فً سورٌة وخاصة حُار هىاطٌت :طىرَا املظخمبل واملظألت الىزدَت

منها األقلٌات اإلثنٌة .فبٌنما نرى ان هناك إجماع كامل من جمٌع
أطراف المعارضة على اإلعتراف بالتنوع القومً والدٌنً فً
سورٌاٌ ،عانً الكرد من عدم اإلعتراف بهم كشعب وعدم
اإلعتراف بحقوقهم القومٌة فً سورٌة ومحاولة المعارضة تأجٌل
الحدٌث فً ماهٌة الحقوق إلى ما بعد اسقاط النظام الحالً
واإلعتماد فٌما بعد على حل مسائل حقوق المجموعات اإلثنٌة
والدٌنٌة بناء على مبادىء الدٌمقراطٌة على أساس حكم األكثرٌة.
وبعد الحوادث األخٌرة التً حدثت فً قرٌة قسطل جندو
الكردٌة والتً ٌعتنق سكانها الدٌانة الٌزٌدٌة ،حٌث تم مهاجمتها
من مجموعة إسالمٌة تدعً انتماءها الى الجٌش الحر .وقد قامت
هذه المجموعة بالهجوم المسلح على القرٌة لنشر الدٌانة
اإلسالمٌة فٌها .أما فً مدٌنة رأس العٌن الكردٌة فقد قامت
مجموعة مسلحة من الجهادٌٌن مدعٌٌن انتماءها الى الجٌش الحر
بالهجوم على البلدة ودخولها من الحدود التركٌة مدعومة
بالمدفعٌة التركٌة .ورغم تبرأ قٌادات الجٌش الحر من كال
المجموعتٌن اال انه الٌخفى على أحد الخطر المحٌط باألقلٌات
اإلثنٌة والدٌنٌة فً حال وصول اإلسالمٌٌن الى السلطة فً
سورٌا بدون اٌجاد حلول وضمانات مسبقة لإللتزام بحقوق
اإلنسان بشكل عام وضمان حقوق األقلٌات بشكل خاص".
كما قدم الحقوقً عارف جابو،عضو إدارة المركز الكردي
للدراسات واالستشارات القانونٌةـ ٌاسا،مداخلة تطرق فٌها إلى
آلٌات عمل المركز وأهدافه ،جاء فٌها ما ٌلً:
“نحاول نحن الكرد من خالل االحزاب السٌاسٌة والمنظمات
المدنٌة مثل منظمتنا ٌاسا ،المركز الكردي للدراسات
االستشارات القانونٌة ،نحاول ممارسة حقوقنا ،أوال من خالل
التوعٌة بتلك الحقوق وخاصة الواردة فً االعالن والقوانٌن
والمواثٌق الدولٌة االخرى ،عبر المحاضرات وورشات العمل
ووسائل االعالم .كما نقوم وبالتعاون مع المنظمات االخرى
داخل سورٌا وخارجها بتنظٌم دورات لتعلٌم اللغة الكردٌة
وحماٌة ونشر الثقافة الكردٌة .كذلك هناك إجراء مهم سواء على
مستوى االفراد او المنظمات المدنٌة والسٌاسٌة الكردٌة ،وهو
التواصل وإقامة العالقات مع المنظمات والمواطنٌن من القومٌة
العربٌة والقومٌات االخرى لتعرٌفهم بواقع الكرد وما ٌعانونه من
اضطهاد وحرمان من حقوقهم االنسانٌة االساسٌة ،وتعرٌف
هؤالء باالعالن والحقوق الواردة فٌه؛ وبالتالً كسب تأٌٌدهم
ومشاركتهم فً نشر تلك الحقوق وإدانة االضطهاد الذي ٌتعرض
له الكرد ،وٌقوموا هم اٌضا بدورهم فً الدفاع عن الكرد
وحقوقهم”.
الجدٌر بالذكر أن منتدى اإلقلٌات تم إنشاؤه عمال بقرار
مجلس حقوق اإلنسان ( )6/15بتارٌخ  20.0..2002و تم
تجدٌده بقرار ( )1./23بتارٌخ  23.03.2012وذلك لتوفٌر
منبر من أجل تعزٌز الحوار والتعاون بشأن القضاٌا المتعلقة
باألقلٌات الدٌنٌة أو العرقٌة أو اللغوٌة فضال عن المساهمات
الموضوعٌة والخبرة فً العمل المستقل المعنً بقضاٌا األقلٌات.
وٌقوم المنتدى بتحدٌد وتحلٌل أفضل للممارسات والتحدٌات
والفرص والمبادرات من أجل مواصلة تنفٌذ إعالن حقوق
األشخاص المنتمٌن إلى أقلٌات قومٌة أو إثنٌة أو دٌنٌة أو لغوٌة.
وٌعقد المنتدى بشكل دوري سنوٌا.
جنٌف 2012/11/20
المركز الكردي للدراسات واالستشارات القانونيةـ ياسا

الجمعة ٖٓ تشرٌن ثانً/نوفمبر ٕٕٔٓ
الثورة السورٌة “ثورة سٌاسٌة” وذات “طابع تارٌخً” ،إن
لم نقل “ثورة تارٌخٌة” مخافة المبالؽة فً التوقعات واإلؼراق
فً التفاإل .وهً تواجه تحدٌات كبٌرة بقدر ما تحمل من آمال
عرٌضة .فالمؤمول منها ال ٌقؾ عند حد تؽٌٌر “النظام
السٌاسً” ،وإنما إعادة بناء “دولة” سورٌة ووالدة “شعب”
سوري بـ”هوٌة وطنٌة” سورٌة.
فمشكلة سورٌة لم تكن تقتصر على بدء تآكل “عقدها
االجتماعً” منذ أواخر خمسٌنٌات القرن الماضً وصوالً إلى
تالشٌه خالل األربعٌن سنة الماضٌة وحسب ،وإنما فً عٌوب
وقصور اعترت “عقدها االجتماعً التؤسٌسً” األول .فعلى
الرؼم من أن الفصل األول من دستور ٓ٘ ٔ9جاء تحت
عنوان “فً الجمهورٌة السورٌة” نصت المادة األولى منه
على أن“ :سورٌة جمهورٌة عربٌة دٌمقراطٌة نٌابٌة ذات
سٌادة تامة .وهً وحدة سٌاسٌة ال تتجزأ وال ٌجوز التخلً عن
جزء من أراضٌها .والشعب السوري جزء من األمة العربٌة”.
وفً حٌن قضت المادة السابعة بؤن“ :المواطنون متساوون
أمام القانون فً الواجبات والحقوق وفً الكرامة والمنزلة
االجتماعٌة ”.لم تكمل لتقول“ :بؽض النظر عن الدٌن أو
العرق أو الجنس …” ،تماشٌاً مع المادة الثانٌة من إعالن
حقوق اإلنسان“ :لكل إنسان حق التمتع بجمٌع الحقوق
والحرٌات المذكورة فً هذا اإلعالن ،دونما تمٌٌز من أي
نوع ،وال سٌما التمٌٌز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس،
أو اللؽة ،أو الدٌن ،أو الرأي سٌاسٌا وؼٌر سٌاسً ،أو األصل
الوطنً أو االجتماعً ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع
آخر ”.وإذا كان هذا هو الحال على المستوى النظري،
دستورٌا ً وما ٌنتج عنه من تشرٌعات ومإسسات ،فإن حال
مستوى الواقع العملً الممارس للسورٌٌن هو األخطر .فلقد
عاشت الؽالبٌة الكاسحة من السورٌٌن ازدواجٌة عمٌقة
ومزمنة ،بٌن ما ٌحملونه وٌرفعونه من آٌدٌولوجٌا وشعارات
وأهداؾ “قومٌة عروبٌة” عابرة بترفع عن “الوطنٌة
السورٌة” ،وبٌن ما ٌعٌشونه حقٌقة فً حٌاتهم الٌومٌة من
انتماءات وعالقات ومإسسات طابفٌة ومذهبٌة “ما تحت
وطنٌة” دون أن ٌرتقوا إلى “هوٌة وطنٌة” سورٌة .وأدى هذا
التناقض ،فٌما أدى إلٌه ،إلى ضعؾ “بناء دولة وطنٌة سورٌة”
مقابل تورم “قطر سوري” ٌسعى إلى دولة عربٌة منشودة،
وهشاشة “وجود شعب سوري” مقابل “شعب عربً فً
سورٌة” ٌقصً وٌهمش السورٌون من ؼٌر العرب ،والكرد
منهم على وجه الخصوص.
مما تقدم تتضح إحدى أكبر التحدٌات أمام سورٌا
المستقبل ،أال وهً بناء “دولة وطنٌة” سورٌة قابمة على “عقد
اجتماعً” جدٌد ٌفتح صٌرورة الندماج اجتماعً ٌفتح
صٌرورة لخلق “شعب سوري” ٌحمل هوٌة “وطنٌة سورٌة”.
ٌبدأ هذا العقد االجتماعً بالحقوق المتساوٌة للمواطنٌن بؽض
النظر عن العرق والدٌن والجنس ،وال ٌنتهً عندها .فالحقوق
ٌجب أن تشمل الحقوق الثقافٌة واللؽوٌة لجمٌع السورٌٌن من
مختلؾ األعراق والقومٌات بال تردد أو استثناءٌ .ضاؾ إلى
ذلك الحقوق الخاصة بالكرد .وإذ نمٌز الكرد عن ؼٌرهم من
األصول القومٌة األخرى ،ؼٌر العربٌة ،فذلك بسبب
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الوضع الدٌموغرافً والتارٌخً الخاص بهم والمختلف
عن بقٌة األقوام األخرى .فلٌس لكل من السرٌان
واآلشورٌٌن واألرمن والشركس والتركمان مطالب
وطموحات تتعدى حقوق المواطنة المتساوٌة والحقوق
الثقافٌة واللغوٌة والسٌاسٌة المتناسبة مع وجودهم
التارٌخً والراهن على األرض السورٌة وطموحاتهم
الذاتٌة ،ألسباب تارٌخٌة وجغرافٌة وسكانٌة غنٌة عن
التعرٌف .من هنا تتوقف صحة “العقد االجتماعً”
السورٌة على معالجة “خصوصٌة” المسؤلة الكردٌة فً
سورٌة.
والمدخل الصحٌح لحل المسؤلة الكردٌة فً سورٌة
ٌنطلق من أمرٌن اثنٌنٌ ،تجلى أولهما بؤن ٌعٌد
السورٌون من أصل عربً النظر بالمسؤلة الكردٌة من
اعتبارها “مشكلة أكراد فً سورٌة” إلى اعتبارها مسؤلة
“وطنٌة سورٌة” بامتٌاز ،وٌتوقف على معالجتها بشكل
صحٌح رسم مستقبل سورٌة المؤمول .واألمر اآلخر
ٌتعلق بمدى إمكانٌة أن ٌنظر الكرد السورٌون بوصفهم
جزءاً من الشعب الكردي إلى قضٌتهم ،فً المدى
المنظور والمستقبل الراهن على األقل ،بؤنها “قضٌة
سورٌة” ٌحملها سورٌون من أصل كردي للوصول إلى
أفضل تصور لمستقبل سورٌة.
وألن معالجة “القضٌة الكردٌة” معالجة تارٌخٌة
تتعلق باألمة الكردٌة وثقلها الرئٌس خارج سورٌة من
جهة أولى ،ومعالجتها من منظور مبدأ “حق الشعوب فً
تقرٌر مصٌرها” من جهة أخرى ،تمت فً فقرات سابقة
فسنحصر نقاشنا فً هذه الفقرة على معالجتها من خالل
االحتماالت المتاحة والممكنة فً الواقع العٌانً الملموس
فً الظروف السورٌة الراهنة بمالبساتها وتعقٌداتها.
من الطبٌعً ،والمبرر ،والمفهوم أن تعلو األصوات
الكردٌة ،وتصبح واضحة وعلنٌة وجذرٌة بعد الثورة فً
سورٌة ،بعد أن كانت اآلراء والطروحات نفسها ُتقال فً
السابق بخفوت وفً الغرف المغلقة وعبر بعض األدبٌات
الحزبٌة الجذرٌة .ومن الطبٌعً أٌضا ً أن ٌتم الحدٌث عن
“ربٌع كردي بعد الربٌع العربً” ،وأن ٌتم التذكٌر بؤن
“ربٌعا ً كردٌا ً” سبق الربٌع العربً فً القامشلً عام
 .3115وكما ٌقال ،بحق ،بؤنه ال ٌمكن تجاوز “عطش
الكرد إلى حكم أنفسهم ذاتٌا ً” ،وبؤن “الحل الوحٌد ٌتمثل
بالفدرالٌة” .فهل الفٌدرالٌة ممكنة عملٌا ً فً الواقع
السوري المشخص عٌانٌاً؟
ٌنتشر الشعب الكردي فً سورٌة على مساحات
شاسعة من األرض ،وتتموضع التجمعات السكانٌة ذات
األغلبٌة الكردٌة بشكل متباعد جغرافٌاً ،وتتداخل هذه
التجمعات متشابكة مع تجمعات سكانٌة عربٌة وسرٌانٌة
وآشورٌة وأرمٌنٌة وتركمانٌة وشركسٌة .فكٌف ستقام
منطقة حكم ذاتً كردٌة ترتبط بسورٌة بنظام حكم
فٌدرالً ،فً ظل غٌاب استمرارٌة سكانٌة ،غٌر متقطعة
أراض غٌر متواصلة جغرافٌاً؟ فهل
وغٌر متداخلة ،على
ٍ
أراض ونقل سكان؟ أم أن
تبادل
طرٌق
ٌمكن ذلك عن
ٍ
هناك حالً ال ٌمكن وصفه بالفٌدرالً ولكنه ٌحقق معظم
أهداف وغاٌات الفٌدرالٌة؟ وما هو هذا الحل.
قبل الثورة ،وبعٌداً عن المسؤلة الكردٌة ،كانت ُتطرح
رإى” لسورٌة ما بعد النظام الشمولًٌ ،حملها
“ ً
سورٌون من منظور “تنموي” حقٌقً وفعال .فمن أجل
“تنمٌة حقٌقٌة شاملة ومستدامة” ،اقتصادٌا ً واجتماعٌا ً
وسٌاسٌا ً وثقافٌاً ،ال بد من نظام سٌاسً مختلف .
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فباإلضافة إلى ضرورة ربط التنمٌة بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والتوزٌع
العادل للثروةٌ ،جب إقامة “دولة” “مركزٌة سٌاسٌا ً” و”ال مركزٌة إدارٌا ً”.
وكً ال تبقى المسائل فً العمومٌات وبشكل ضبابً ،كان ٌُقال بوضوح أن
“الالمركزٌة اإلدارٌة” تتطلب نصوصا ً دستورٌة وتشرٌعات قانونٌة تقتضً،
فٌما تقتضٌه ،أن ٌتم انتخاب المحافظٌن ضمن محافظتهم من قبل أبناء
المحافظة .وكذلك مدراء المناطق والنواحً والمخاتٌر .وأن تتمتع السلطات
المحلٌة بصالحٌات حقٌقٌة وواسعة ،وأن تكون مسإولة أمام ناخبٌها عبر
صنادٌق االقتراع فً كل دورة انتخابٌة ،وحتى أمام القضاء عندما ٌتطلب األمر
ذلك .وأن تكون حصص المٌزانٌات المحلٌة من المٌزانٌة المركزٌة متناسبة مع
الحاجات واألعباء التنموٌة ،وذلك لصالح المناطق األقل نمواً .وٌمكن التفكٌر
بؤفكار أخرى ضمن نقاش وطنً عام فً المرحلة االنتقالٌة .ومن هذه األفكار
على سبٌل المثال ال الحصر إمكانٌة إعادة التقسٌمات اإلدارٌة فً سورٌة ،كؤن
تقسم سورٌة إلى أقالٌمٌ ،ضم كل إقلٌم مجموعة من المحافظات ،وتكون إدارة
اإلقلٌم منتخبة من قبل أبناء اإلقلٌم .كما ٌمكن التفكٌر بتعدٌالت على حدود
المحافظات إذا اقتضى ذلك ضرورات العملٌة التنموٌة ،اقتصادٌا ً وبشرٌا ً
وثقافٌاً .وٌجب أن ٌبقى النقاش حول هذه األفكار وغٌرها عاما ً ومفتوحاً.
وفً النهاٌة ،وألسباب كثٌرة ال مجال هنا لمناقشتها وتحلٌلهاٌ ،جب
التؤكٌد ،بوضوح وصدق وحزم ،على أن “المركزٌة السٌاسٌة” هً “ضرورة
وجودٌة” ألي “دولة” سورٌة ،والتفرٌط بها هو تفرٌط بوجود “دولة
سورٌة” أصالً .لكن المركزٌة اإلدارٌة لٌست كذلك.
دمشق3123/22/37 -

البعد الىطٌٍ و المىهٍ
للمضُت الىزدَت

 بقلم :دلدار قامشلوكً

تؤرجح تؤثر الكورد السورٌٌن على مر السنٌن بٌن انتمائهم الكوردستانً و
والئهم السوري فً حال ٍة فرٌدة تمٌز بها الواقع السٌاسً الكوردي فً سورٌا
و ذلك نتٌجة تقلبات األوضاع و برودة أو سخونة األحداث فً الساحات
المختلفة التً تهم الكورد من جهة ،و عالقة هذا الطرف الكوردستانً أو ذاك
بالسلطات السورٌة و األحزاب الكوردٌة فً سورٌا من جهة ثانٌة ،و قد طغى
غالبا ً اهتمام الكورد بما ٌجري فً الساحات الكوردستانٌة األخرى على همهم
الكوردي و الوطنً السوري ألسباب عدٌدة لعل أهمها الظروف التً أحاطت
بتؤسٌس أول حزب كوردي فً سورٌا و ارتباطه الحقا ً أو بعضا َ منه  -بعد
انقسامه  -بالجهات الكوردستانٌة الفاعلة حٌنها ثم بمحاور كوردستانٌة تالٌا ً
من جهة ،و سخونة األحداث فً الساحات الكوردستانٌة مقارنة مع برودة
األوضاع أو هدوئها نسبٌا ً فً الساحة الكوردٌة السورٌة نظراً الختالف طبٌعة
النضال المتبع (سٌاسً سلمً أو كفاح مسلح ) من قبل الحركات الكوردٌة فً
كل جزء من جهة ثانٌة ،و تدخل بعض الحركات الكوردستانٌة فً الوضع
ً
مستغلة بعض جوانب الخلل أو التقصٌر و االنقسام لدى
الداخلً الكوردي
األحزاب الكوردٌة لجذب االهتمام و األولوٌة نحو ساحاتها من جهة أخرى.
على الرغم من ذلك ظهر بٌن الكورد تٌار تمٌز بفكره المعتمد على واقعٌة
الطرح و الممارسة و المرتكز على الوطنٌة السورٌة دون تجاهل البعد القومً
التارٌخً المشترك لكل الكورد ،و عمل على خلق ثقاف ٍة تستند على رفض
سٌاسة المحاور و احترام خصوصٌة كل جزء و خٌاراته ،الندٌة و التوازن و
االحترام المتبادل فً العالقات بٌن األشقاء ،و رفض االعتماد على األنظمة
الغاصبة لكوردستان أو االرتهان للقوى الخارجٌة ،و قد ظهر هذا التٌار و
ً
خاصة منذ مطلع تسعٌنٌات القرن الماضً كقوة فاعلة ٌصعب تجاهلها فً
ً
الوسط السوري عامة و الكوردي على وجه الخصوص تمكن من اعادة
االهتمام و األولوٌة للبعد الوطنً للقضٌة الكورٌة ،فجذب العدٌد من المثقفٌن،
و غٌر الكثٌر من المعادالت و المفاهٌم السائدة حتى باتت سٌاساته تلقى التؤٌٌد
ً
خاصة المستقلٌن و
من لدن فئات واسعة من أبناء الشعب الكوردي و
المهتمٌن بالشؤن العام ،و تحظى بالقبول على المستوى السوري ككل ،و تمكن
لفترة من قٌادة النضال الكوردي و إن بشكل مستتر ،و قد أثبتت األٌام
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و الوقائع صحة هذا التوجه فقد وجد الكورد مإخراً بعضا ً من
المناصرٌن الذٌن ٌتفهمون قضٌتهم كقضٌة وطنٌة تستدعً حال ً
دٌمقراطٌا ً عادالً فً إطار وحدة البالد ،و هو ما سعى إلٌه الكورد
دوما ً و مبتغى نضالهم على مدى عقود.
إن حقٌقة البعد الوطنً للمسؤلة الكردٌة لم ٌكن ٌوما ً إدعاءاً أو
تجافٌاً ،فعلى الرغم من محاوالت النظام الحثٌثة لتوجٌه أنظار
الكورد نحو الساحات الكوردستانٌة الملتهبة ،و غض النظر بل
تشجٌعهم أحٌانا ً على المساهمة فً الحراك الكوردي الثوري هناك
ً
رغبة فً دعمهم أو المساهمة فً إٌجاد حل لقضٌتهم ،أو
– لٌس
لرضاه عن زعمائهم فً تلك األجزاء كذلك لم ٌكن دوما ً لتنفٌذ
أجندات أو تحقٌق مصالح مشتركة بل إللهاء الكورد السورٌٌن عن
قضٌتهم األساسٌة و تحرٌف بوصلتهم عن التناقض األساسً
باتجاهات أخرى ،و تشتٌت شملهم ،و دب الفرقة بٌنهم على وقع
الخالفات بٌن األطراف الكوردستانٌة من جهة ،و اإلٌحاء ثم
التروٌج لتبعٌة الكورد للجهات الكوردستانٌة تؤكٌداً لمزاعمه
بخطورة الحراك الكوردي على وحدة التراب و الكٌان السوري ،ثم
محاكمة نشطاء الكورد و تجرٌمهم على خلفٌة التبعٌة المزعومة
تلك من جهة ثانٌة  -لم ٌشهد الواقع الكوردي السوري حراكا ً
احتجاجٌا ً أو ثورٌا ً على وقع االحتجاجات أو الثورات الكوردستانٌة
تلك ،و لم تتجاوز ردات الفعل الكوردٌة مشاعر الحزن أو الفرح
لمآالت واقع أشقاءهم ،أو تضامنا ً أخالقٌا ً و وجدانٌا ً مع مطالٌبهم،
أو مساعدات إنسانٌة بعكس ما جرى عند انطالقة االحتجاجات و
المظاهرات فً درعا و ما ٌزال ،فقد كان الكورد سباقٌن فً
اللحاق بها ،و كانت صدى المظاهرات تتعالى فً كل المناطق
الكوردٌة ،و ٌتم فٌها تردٌد شعارات و أناشٌد الحرٌة و الكرامة
واع قل
كما كل األراضً السورٌة فً تالحم نضالً طوعً و
ٍ
نظٌره – على الرغم من محاوالت النظام الحثٌثة لفك عرى
االرتباط بٌنها  -لتإكد مرة أخرى وحدة المصٌر و المصالح و
بالتالً األهداف على الرغم من اختالف الثقافات و ما ٌالزمها من
اختالف الرإى و السٌاسات ،كذلك المرجعٌات و العواطف.
ت مشابهة منذ عهد ثورات
لم تشهد الساحة السورٌة حاال ٍ
األجداد ضد االحتالل الفرنسً التً شارك فٌها كل أطٌاف المجتمع
السوري حٌث انتعشت آمال الجمٌع حٌنها بقرب الخالص من
االستعمار ،وبناء الدولة المشتركة التً تحفظ حقوق الجمٌع،
وعلى الرغم من حدوث حاالت و أشكال عدٌدة من التمرد على
السلطات كما فً أحداث الستٌنات و الثمانٌنات من القرن الماضً
و االنتفاضة الكوردٌة عام 3115م فإنها جمٌعا ً تمٌزت بالتفرد و
االنعزالٌة نظراً لغٌاب البعد الوطنً عنها إضافة لعوامل أخرى إثر
هٌمنة نزعة التسلط و االستئثار ،و سٌطرة ثقافة العنصرٌة و
االستبداد.
إذاً فإن طغٌان البعد الوطنً للمسؤلة الكوردٌة مرتبط إلى حد
كبٌر بانتعاش اآلمال بإٌجاد حل عادل لها على المستوى الوطنً،
و تراجع أو اضمحالل الرإى و األطر ما دون الوطنٌة ،و ٌطغى
البعد القومً بتالشً تلك اآلمال أو ببروز عقبات فً طرٌق
تحقٌقها .من هنا فإن االهتمام بالبعد القومً لم ٌكن لٌظهر لوال
تنكر الحكومات و كذلك تجاهل المعارضات لحقوق الشعب
الكوردي المشروعة ،و تعالً الرغبات القومٌة ذات الطابع
الشمولً ،فإذا كانت السلطات قد تحملت سابقا ً مسإولٌة رجحان
الهم القومً الكوردي على حساب الوالء الوطنً ،فإن المعارضة
السورٌة فً ظل األوضاع الراهنة أصبحت هً من تتحمل
مسإولٌة ظهور مثل هذا الطغٌان مجدداً ،فلٌس باإلمكان محو
البعد القومً أو إلغاإه الرتباطه بالمشاعر و األحاسٌس و
العواطف و بالتالً بالكرامة القومٌة بل ٌمكن تقوٌمه أو تحجٌمه
بإنعاش البعد الوطنً الممكن تجسٌده عملٌا ً كونه مرتبط بالمصالح
المشتركة و المتبادلة القابلة للتحقٌق على أرض الواقع.
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حتىالث الشزق األدًً
هي روهاًظُت
الخحدَث إىل

حزوب الخجدَد

 بقلم:

د .آزاد احمد علً
بعد تراجع برٌق مصطلح الشرق األوسط الجدٌد ،الذي
واجه صعوبة فً تطبٌقه على األرضٌ ،ظهر فً األفق
السٌاسً بدٌل مصؽر ٌتمثل بالشرق األدنى الجدٌد ،وهذا األخٌر
مصطلح جٌوسٌاسً ٌضم كل من تركٌا وسورٌة الطبٌعٌة
واٌران والعراق إضافة إلى مصر والجزٌرة العربٌة .ولقد كان
من أوابل من اهتم بهذا الحقل الجٌوسٌاسً وفلسؾ له
البروفسور البرٌطانً مالكولم ٌاب ،الذي درس نشوء الشرق
األدنى اجتماعٌا وسٌاسٌا وحدد مرحلة تبلور مصطلح "حداثة"
الشرق األدنى ومطابقته البطٌبة للواقع االجتماعً والسٌاسً بٌن
أعوام (ٕ .)ٔ9ٕٖ -ٔ79فالتارٌخ األول تمثل بؤول الصدمات
الكولونٌالٌة مع بدء الحملة الفرنسٌة على مصر وكذلك بداٌة
تبلور النظم السٌاسٌة فً المشرق ،أما التارٌخ الثانً فهو نهاٌة
اإلمبراطورٌة العثمانٌة وتشكل الدول والجمهورٌات الراهنة
على انقضاضها ،ومن ضمنها الجمهورٌة التركٌة المعاصرة.
واعتبر ٌاب التارٌخ األخٌر والدة أولى لشرق أدنى "حدٌث"
بمفهومه النسبً.
فً سٌاق متابعة العوامل الداخلٌة لتبلور حداثة الشرق
األدنى وضمن دراساته المستفٌضة ،قدر ٌاب عدد سكان الشرق
األدنى حوالً عام(ٓٓ )ٔ8بثالثٌن ملٌون نسمة منهم ستة
مالٌٌن فً إٌران وملٌون واحد فقط لكل الجزٌرة العربٌة ،مإكدا
على التناقص الشدٌد فً عدد سكان البدو وعدم استقرارهم
وبالتالً تواضع دور الجزٌرة العربٌة السٌاسً طوال القرن
التاسع عشر .بالتوازي مع هذه اإلحصابٌات تطرق للنظام
الطابفً فً الدولة العثمانٌة ،مركزا على إشكالٌة العالقة بٌن
الجماعات المسٌحٌة فً الشرق األدنى ونظام الحكم العثمانً
المرشح للتؽٌٌر عصربذ ،وصوال للكشؾ عن المسؤلة الشرقٌة
المتمثل بالعالقة بٌن الحكم العثمانً ورعاٌاهم المسٌحٌٌن الذٌن
أخذوا ٌطالبون بالحكم الذاتً أو باالستقالل ،مثٌرا القضاٌا
المفتاحٌة المإثرة فً مسؤلة تؽٌٌر خارطة المنطقة السٌاسٌة
وتشكل مالمحها فً مطلع القرن العشرٌن وحتى ٌومنا هذا.
الفتا النظر إلى بقاء الكثٌر من المسابل القومٌة والدٌنٌة ـ
الطابفٌة كامنة وعالقة وخاصة المسؤلة القومٌة الكردٌة .إلى
جانب هذا الفاعل القومً ـ الطابفً المتخفً دابما فً تربة
الشرق األدنى السٌاسٌة ،دعم ٌاب خطابه العلمً التارٌخً
بإحصابٌات عن الزراعة والصناعة والتبادل التجاري والتطور
التكنولوجً وتؤثٌرها المباشر على التحوالت االجتماعٌة
والسٌاسٌة فً الشرق األدنى ،وخاصة دخول القطار المبكر إلى
مصر وكذلك التلؽراؾ والنقل البحري ،والتً رجحت مجتمعة
من دور مصر الرٌادي فً التؤسٌس لحداثة الشرق األدنى
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السٌاسٌة والحضرٌة .دون أن ٌهمل أي جانب آخر ساهم قلٌال فً
رسم مالمح الشرق األدنى بداٌات القرن العشرٌن ،لٌبنى وٌثبت
فرضٌته المتلخصة :بؤن الشرق األدنى تشكل وتحول تحوال بنٌوٌا
بمساعدة أوروبا الكولونٌالٌة ،وارتسمت مالمحه الحدٌثة وخارطته
السٌاسٌة عام ٖٕ ٔ9مع انهٌار وتفكك اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
فالشرق األدنى الحدٌث بخارطته الحالٌة كان نتاجا لتحوالت
داخلٌة أوال ولمهادنات وصفقات سٌاسٌة بٌن برٌطانٌا ودول
أوروبٌة أخرى ثانٌا .لقد ظهرت دول على الخارطة لم ٌكن
ظهورها متوقعا وال ضرورٌا ،كما لم تظهر دول أخرى كان من
المفترض لها بؤن تتشكل وتعلن استقاللها وبخاصة كردستان
بموجب معاهدة سٌفر ٕٓ.ٔ9
عملٌا تم رسم خارطة الشرق األدنى الحدٌث من قبل كل من
برٌطانٌا وفرنسا .وجاءت كمحصلة لجهود سٌاسٌة وعسكرٌة
واستشراقٌة وتبشٌرٌة طوٌلة األمد لٌس لها عالقة مباشرة مع
إرادة شعوب المنطقة التً كانت معنٌة موضوعٌا بتقرٌر مصٌرها
وتحدٌد شكل األنظمة السٌاسٌة وحدود الكٌانات التً ستعٌش فٌها.
هذا وقد تمت محاولة خجولة اثر الحرب العالمٌة الثانٌة
وكنتٌجة لها لزعزعة واقع الشرق األدنى السٌاسً ولإلخالل
بتوازن القوى فٌه ،إضافة إلى إعادة النظر فً الخارطة (التً
رسمت على أساس مهادنات الحرب العالمٌة األولى) فلم ٌتحقق
لها النجاح إال جزبٌا ،وكان التؽٌٌر الذي حصل أٌضا نتٌجة لرؼبة
وجهود القوى المنتصرة فً الحرب العالمٌة الثانٌة.إال أن قوى
الشرق األدنى الربٌسة حافظت على مواقعها.
لقد ظل الشرق األدنى جامدا وخامدا تحت تؤثٌر الحداثة األوربٌة
التقلٌدٌة طوال فترة ما بعد الحرب الثانٌة ،وكذلك كثمرة للتوازن
والمهادنة التارٌخٌة بٌن القطبٌن العالمٌٌن الؽربً بقٌادة أمرٌكا
والشرقً بقٌادة االتحاد السوفٌتً .واثر انتهاء الحرب الباردة ومن
بعده نظام التوازن الثنابً القطب ،وتؽٌٌر الخارطة االجتماعٌة
واالقتصادٌة فً الشرق األدنى ،إضافة إلى تؽلل مفاعٌل الثورة
التكنوالكترونٌة واإلعالمٌة عمٌقا فً مجتمعاتها ،بدأت تظهر فً
األفق بوادر إللؽاء نتابج المهادنة السٌاسٌة وتوازن القطبٌن ،مع
استجابة ضمنٌة لتؽٌٌر موازٌن القوى اإلقلٌمٌة المتشكلة مطلع
القرن الحادي والعشرٌن .كل ذلك ٌشجع على االعتقاد بؤن
السمات الجٌوسٌاسٌة للشرق األدنى السابق لم تعد متالبمة مع
تحوالت الواقع ومعطٌاته الجدٌدة ،وبخاصة مع بروز قوى محلٌة
مإثرة كإسرابٌل ،وحركات سٌاسٌة وشبابٌة قوٌة ،إضافة إلى
الطاقة االقتصادٌة العمالقة كالنفط ،وبالتالً أضحت عملٌة إعادة
النظر فً الخارطة السٌاسٌة للشرق األدنى ضرورة لتطابق
معطٌات الواقع الراهن وتعبر عنه ،إذ ٌنبؽً على الخارطة
الجدٌدة االستجابة لبروز شرابح سٌاسٌة واجتماعٌة محلٌة صاعدة
ترٌد كسر رتابة الشرق األدنى "الذي بات قدٌما".
وفً سٌاق البحث فً مراكز القوى الضابطة إلٌقاع الشرق
األدنى الحدٌث ،من المالحظ انه كانت دابما هنالك ثالث دول
تبدو حامٌة للمهادنة التارٌخٌة وساعٌة فً الوقت نفسه لضبط
إٌقاع التجدٌد السٌاسً فٌها ،وهً "تركٌا ،مصر ،إٌران ."،أما فً
المرحلة المقبلة فمن المتوقع لمجمل التحول والتراكم الحاصل فً
العالم والشرق األدنى واختالل التوازن الجٌوسٌاسً الحرج فً
المنطقة أن ٌإدي إلى إضافة معطٌٌن جدٌدٌن :هما اإلسالم
السٌاسً وجماهٌرها العرٌضة والنفط بمخزونه االستراتٌجً،
وبالتالً وبالضرورة ٌتزاٌد دور المملكة العربٌة السعودٌة كقطب
رابع .ولم ٌعد هنالك سالسة فً استمرار وتفاعل دور القـوى
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التقلٌدٌة الثالث األولى وان بصٌػ مختلفة .وقد تكون
الثورات واالنتفاضات العربٌة أحد عوامل اإلضافٌة
لكسر االحتكار السٌاسً للدول الثالث ،وهً بالتالً آخر
المداخل لهذا التجدٌد المتوقع فً السنوات وربما األشهر
القادمة .وفً هذا السٌاق لن ٌكون مفاجبا إن شكل انفجار
سورٌة أحد أبرز مفاتٌح التجدٌد المنتظر ،بصفتها ساحة
راهنة لترجٌح وحسم توزانات القوى المحلٌة والدولٌة
وفرض أجنداتها.
أن تحوال جٌوسٌاسٌا عمٌقا فً عموم الشرق األدنى
بات من الضرورات والممكنات السٌاسٌة ،وقد تتحقق فً
المرحلة القرٌبة القادمة ،ولكن بشرط ان تنتهً المهادنات
السٌاسٌة المحلٌة وان ٌرفع الؽطاء الدولً عن ترجمة
هذه المساومات على أرض الواقع ،فقد ٌنجز الفصل
األول من هذا "التحول الكبٌر" والذي ربما ٌنبثق هذه
المرة بشكل مباشر من تحوالت الواقع السٌاسً
واالجتماعً والقومً والدٌنً واالقتصادي والنفطً،
وٌعبر عنها وعن سمة التنوع بدرجة أكثر صدقا وعدال.
ما ٌمكن ختامه بان الشرق األدنى المعاصر كان
نتاجا لتفاعل مجموعة من العوامل الداخلٌة والخارجٌة
والتً ٌبدو أي رهان أو حنٌن إلى جذورها ومحرضاتها
األولى ،كدور مصر الرٌادي والفكري على سبٌل المثال
تنطوي على الكثٌر من الرومانسٌة ،فكل متطلبات التؽٌٌر
تشٌر باتجاه تؽٌرات قسرٌة ومخاض مإلم واضطرابات
كبرى ،قد ٌكون أبرزها حرب إقلٌمٌة محدودة تتطور إلى
حرب عالمٌة ثالثة .فضمن الثقافة السٌاسٌة
واإلٌدٌولوجٌات السابدة ٌصعب تصور والدة سلمٌة
للشرق األدنى الجدٌد ،خاصة إذا أخذنا بعٌن االعتبار
بقاء النظام السوري الذي ٌرسخ دور ونواٌا أكبر قوتٌن
إقلٌمٌتٌن على أرضها(إٌران ،تركٌا) وتإهلهما لقٌادة
محورٌن متخاصمٌن .فثمة تكهنات وتصورات
لسٌنارٌوهات متباٌنة ومتعددة :أولها ٌفترض بؤن الشرق
األدنى الحدٌث الذي نشؤ على خلفٌة تفكك اإلمبراطورٌة
العثمانٌة سٌتجدد وٌعاد تشكٌلة على أساس تفكك ما تبقى
من اإلمبراطورٌة اإلٌرانٌة .وآخرها هو احتمال انقسام
كل من سورٌة والعراق واستقطاب أجزاءها نحو القطبٌن
اإلقلٌمٌٌن اإلٌرانً والتركً .ومهما كانت احتمالٌة تحقق
هذه السٌنارٌوهات ودرجة تؽٌٌر وتجدٌد الشرق األدنى
وسرعتها ،فماض الشرق األدنى "الكولونٌالً الحدٌث"
بات من التارٌخ الذي فٌه الكثٌر من الرومانسٌة والظلم
السٌاسً واالجتماعً ،أما شرط التجدٌد والنجاح الربٌس
فهو تحقٌق قفزة حضارٌة نحو دمقرطة أنظمة الحكم
فٌها ،وتامٌن الوصول إلى عتبة الحرٌة التً تناشدها
شعوب المنطقة ،وإعادة توزٌع الثروة وبخاصة النفطٌة
منها .كما البد كمحصلة وتتوٌج لذلك إفساح المجال أمام
كل الشعوب فً المنطقة لتقرٌر مصٌرها السٌاسً،
وتحدٌد شكل الكٌان السٌاسً الذي ٌناسبه.
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إصدار جدَـد ...
ُ
الىزد الظىرَىى واحلزان الدميمزاطٍ

صدرت الطبعة األولى  ٕٕٓٔ -لكتاب " ال ُكرد
السورٌون والحراك الدٌمقراطً " عن الدار العربٌة
للعلوم ناشرون  ،لمإلفه الكاتب الصحفً فاروق
حجً مصطفى الذي ٌقول:
ُ
أتناول فً كتابً هذا " الكرد السورٌون
والحراك الدٌمقراطً" مسٌرة الحركة ال ُكردٌّة
وعالقتها مع القوى السورٌّة الدٌمقراطٌة منذ نشؤة
أول تنظٌم سٌاسً ُكردي(صٌؾ  )ٔ9٘7حتى
مإتمر القاهرة للمعارضة السورٌّة .هذا فضالً عن
أنّ الكتاب ٌحرص على إظهار شؽؾ الحركة
ال ُكردٌّة بانخراطها فً القضاٌا الوطنٌة السورٌة
إلى جانب القضٌّة ال ُكردٌة األساسٌّة ،متمثلة فً كٌفٌّة إعادة اعتبار لل ُكرد  ،وذلك عبر
تؤمٌن الحقوق المشروعة لهم.
ٌمكن القول إنّ الكتاب ٌتناول مرحلتٌن من تارٌخ ال ُكرد سٌاس ٌّا ً  .قبل الثورة،
وبعدها .قبل الثورة ٌسلط الضوء بداٌّة على الدور الذي لعبه ال ُكرد فً الحراك
الدٌمقراطً من خالل نشاطهم ،الذي ٌشبه إلى حد بعٌد نشاط فاعلً المجتمع المدنً،
كون الحركة ال ُكردٌة  ،باألصل  ،نتجت من لدن مرحلة برزت فٌها نواة المجتمع
المدنً السوري ونتاج لنشاط الجمعٌات ال ُكردٌة قبل أن تبلػ وتتطور لتصل إلى صٌؽة
التنظٌم السٌاسً.
ُ
وأتعرّج ألتحدث عن حالة الحركة (الكردٌّة) ،ومقاربتها للمشهد السٌاسً السوري
 ،ما بعد استالم البعث للسلطة ،وكٌؾ أنّ هذه السلطة جردت القوى ال ُكردي من البعد
السٌاسً السوري ،وذلك عبر دفعها نحو البوتقة ال ُكردٌّة  ،وقطع كل منافذ التواصل
مع شقٌقاتها من القوى السٌاسٌّة والدٌمقراطٌّة السورٌّة إلى ح ِّد لم ٌبقَ أمام ال ُكرد ،
ؼٌر الشٌوعٌٌن  ،والذٌن هم أٌضا ً أخفقوا فً تحقٌق انتقال القوى ال ُكردٌة من كونها
قوى تنشط وتتحرك ُكرد ٌّاً ،إلى قوى تسمح لها مجال الحركة والفاعلٌّة عبر طول
سورٌا وعرضها .وسرعان ما أنتقل للحدٌث عن " إعالن دمشق" ،ودور ال ُكرد فً
هذا اإلطار األول الناضج سورٌاً ،كونه من ثمار "ربٌع دمشق" وكٌؾ أنّ ال ُكرد حققوا
انجازاً مهما ً من خالل تواجدهم فً "إعالن دمشق" ،وذلك لعدد من األسباب :أولها :أنّ
وجود ال ُكرد فً هذا اإلطار منحهم صبؽة وطنٌّة .وثانٌاً :أثبت لمروجً انفصال ال ُكرد
وانعزالهم بؤنّ ال ُكرد جزء من الحركة الدٌمقراطٌّة السورٌّة .وثالثا ً إنّ هذا اإلطار،
ربما اإلطار األول سور ٌّاً ،طالب لل ُكرد بحقوقهم القومٌة ،من خالل بند خاص بالكرد

عن جرٌدة الحٌاة اللندنٌة
راسلونا على العنوان التالً:
Yekiti990@hotmail.com

األخــــــٌرة
أنس التطرّ ق إلى
فً بٌانه األول ،ولم َ
أنّ هناك قوى ُكردٌّة لم تنضج بعد
لتستوعب الحالة التً بلؽتها القوى
السٌاسٌّة ال ُكردٌّة والسورٌّة  ،األمر
الذي لم ٌدع  ،أمام بعض التٌارات
ال ُكردٌّة لمحاربة وجود ال ُكرد فً"
إعالن دمشق"  ،مبرراً بذلك بؤنّ هذا
اإلطار لم ٌحقق آمال ال ُكرد.
وفً الثورة السورٌّة أتحدث عن
دور ال ُكرد فً الثورة ،منذ ٌومها
األول ،ورإٌّة ال ُكرد للحل األزمة
السورٌّة من خالل طرح القوى
ال ُكردٌة لمبادرات ع ّدة ومحاولة ال ُكرد
الحثٌثة لتوحٌد المعارضة خطاب ٌّاً،
وكقٌادة الثورة على األرض .وكان
الب ّد من اإلشارة إلى أن هناك ذهنٌّة
فً الحٌّز العربً ال تقبل التكٌؾ مع
الوجود ال ُكردي  ،ولعل هذه الذهنٌّة،
إضافة إلى وجود ذهنٌّة التعصب
القومً فً الحٌّز ال ُكردي  ،خلقتا
مناخا ً سلب ٌّا ً ٌحول دون اتفاق القوى
المعارضة على عقد سٌاسًّ بٌن
مكونات الثورة ٌمهد لدستور ٌنقل
سورٌا من بلد مكبّل بروح االستبداد
إلى بلد ٌشعر فٌه كل مواطن بؤنه
وطن حرّ ٌصون كرامة الناس.
وبالرؼم من أنّ ال ُكرد تحسنوا فً
خطابهم السٌاسً  ،وذلك بعد أن تبن
المجلس الوطنً ال ُكردي برنامج
سٌاسً مرحلً فً اجتماعه الموسع
الثانً  ،إال أنّ األداء الخجول بقً سٌد
الموقؾ من قبل بعض الذٌن ٌمثلون
والندوات
لقاءات
فً
ال ُكرد
والمإتمرات للمعارضة السورٌّة فً
الخارج وال سٌّما فً مإتمر القاهرة
األخٌر ،ما أوحى للرأي العام بضٌق
األفق ال ُكردي ،فً الوقت الذي ٌملك
ال ُكرد خبرة حزبٌّة ونضالٌّة كبٌرة ،
على خالؾ بعض القوى السورٌّة
األمر الذي ٌإهلهم للعب دوراً أعمق
ُكرد ٌّا ً وسور ٌّاً.
بدورنا نتقدم إلى األخ فاروق
حجً مصطفى بالتهانً والتوفٌق
بمناسبة إصدار كتابه هذا .
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