ً
ً
" عليىا أن هتعلم كيف وعيش سوية كاألخوة أو نهلك معا كالحمقى "
مارتن لوثر كنغ

1947 - 2010
النضـال مـن أجــل :
* رفع االضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا.
* الحرٌات الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان.
* الحقوق القومٌة المشروعة لشعبنا الكردي فً إطاار وحاد
البالد.

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكجتي )

احلرة املطتؼرح يف ضٛر٠ب ....
ِأضبح شؼتٍ ثأوٍّٗ !

الحرب التً ٌشنها النظام منذ ما ٌزٌد عن السنتٌن وشهرٌن
إنّ
َ
ضد الشعب السوري المطالب بالحرٌة والكرامة ،والتً ٌستعم َل
فٌها الكثٌر من صنوؾ األسلحة البرٌة والجوٌة  ،التً تخلؾ
والدمار أٌنما حلّ ْ
َ
ت السورٌٌن
الموت
ت  ،والتً تحص ُد أروا َح مبا ِ
َ
ْ
أودت حتى اآلن وفق آخر
على مذبح الحرٌة ك َّل ٌوم  ...،قد
اإلحصابٌات بحٌاة ما ٌزٌد عن المابة ألؾ إنسان  ،وجرح
وتشوٌه مبات األلوؾ  ،واعتقال ما ٌربو عن المابتً ألؾ مواطن
 ،وتهجٌر وتشرٌد المبلٌٌن من بٌوتهم لٌعانوا حٌاة الفقر والتشرد
سوا ًء كانوا داخل الببلد أم خارجها ،ناهٌك عن الشلل التام الذي
أصاب االقتصاد الوطنً  ،والتدمٌر الذي طا َل البنى التحتٌة ،
َ
إضافة إلى حجم المؤساة اإلنسانٌة التً ٌعٌشها هذا الشعب
المنكوب  .إذ لم تكن حدة العنؾ وحجم الدمار لتصل إلى هذه
المستوٌات المرعبة لوال الدعم الذي تلقته أطراؾ الصراع بهدؾ
وتدمٌر بنٌانها ولٌس إلنهاء محنتها .
إنهاك سورٌا
َ
لقد ّ
كثفت السلطة فً اآلونة األخٌرة من محاوالتها فً اللعب
مجازر بشعة ٌندى لها
على وتر الطابفٌة  ،فؤقدم على ارتكاب
َ
الجبٌن فً كل من رٌؾ حمص وبانٌاس ودمشق  ،فً محاولة
ٌابسة منه إلشعال معارك طابفٌة فً المنطقة ودول الجوار ،حٌث
األراضً السورٌة
كان آخرها دخول مٌلٌشٌات حزب هللا اللبنانً
َ
والقتال إلى جانب قوات النظام فً القصٌر والؽوطة  ،فً سابقة
خطٌرة ،متجاوزاً بذلك الدولة اللبنانٌة وكل المواثٌق واألعراؾ
والقوانٌن  ،مما أثار حفٌظة وإدانة الكثٌر من الدول والجهات .
إن التصاع َد المضطرد لوتٌرة ودوامة العنؾ ومخاطر توسعه
ْ
ألقت بظبللها على الوضع
لتشمل دول الجوار السوري ،
السٌاسً العالمً برمته ،إضافة إلى المستجدات األمنٌة
والعسكرٌة والسٌاسٌة فً سورٌا وؼٌرها واحتماالت انتشار
رقعة الحرب وخروجها عن نطاق السٌطرة والتحكم  ،دفعت كبلً
من أمرٌكا وروسٌا إلى التفكٌر للبدء بعمل سٌاسً  -دبلوماسً
حلول لؤلزمة السورٌة المستعصٌة ،فكان التوافق على
بحثا ً عن
ٍ
عقد مإتمر دولً ( جنٌؾ ٕ ) حول سورٌا  ،حٌث أبدى النظام
موافقته المبدبٌة على الحضور ضمن سٌاسة المراوؼة وااللتفاؾ
وكسب الوقت التً عُرؾ بها  ،بٌنما االبتبلؾ الوطنً لقوى
ت سٌاسٌة
الثورة والمعارضة السورٌة – الذي ٌعانً معضبل ٍ
وبنٌوٌة  -وضع شروطا ً لحضور المإتمر  ،حٌث أن عقد هذا
المإتمر لٌس باألمر الٌسٌر .
ففً ظل موازٌن القوى المحلٌة والتوازنات الدولٌة واإلقلٌمٌة
ال ٌمكن لطرؾ بعٌنه حسم الصراع ضد الطرؾ اآلخر وستبقى
هذه الدوامة تنتج مبات القتلى والجرحى وتتسبب فً المزٌد من
الدمار والهبلك  ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن االنهٌار
التام لمإسسات الدولة سوؾ ٌإدي إلى كوارث ومآسً أعمق
وأشمل ٌدفع السورٌون ضرٌبتها ،وٌُخشى من انجرار الببلد نحو
المزٌد من الفوضى وحاالت الثؤر واالنتقام وأعمال اللصوصٌة
وؼٌرها ،وحروب أهلٌة طابفٌة بؽٌضة ال تحمد عقباها15.. .
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الثمن  82 :ل  .س

٘جّبد غبدرح ػٍ ٝلرِٕ ٜطمخ ػفر ٓ٠إِ٢خ

على ؼرار الهجمات المسلحة ومساعً الفتن التً أثٌرت فً قسطل جندو وسري كانٌه
وؼزاوٌة وجبل سمعان وؼٌرها من المناطق الكردٌة  ،من قبل مجموعات تعمل باسم الجٌش
السوري الحرّ وتلبس قناع الثورة  ،ضد أبناء الشعب الكردي وقوات حماٌة الشعب ، YPG
جرى تدخل عسكري سافر من قبل بعض الكتابب بتارٌخ ٖٕٔٓ ٕ٘/٘/فً قرى جبال
شٌراوا وروبارٌا ( زٌارة  ،عقٌبة  ،باصلحاٌا  ...الخ ) الواقع جنوب شرق منطقة عفرٌن
وتتبع إدارتها  ،والتً تشهد أمانا ً تعٌش فً ظله مبات آالؾ النازحٌن من العرب والكرد إلى
جانب سكانها  ،بروح إنسانٌة وأخوٌة 15 ... .

د١ِٚس املخ ، ُ١اضتغالي ٚفطبد ...

" صورة عن موقع روداوو "

ٌبقى النزوح من الموطن األصلً وهجرة البلد  ،بسبب ظروؾ أمنٌة أو حٌاتٌة صعبة
 ... ،بحد ذاته معاناة وجرح إنسانً  ،له آثار نفسٌة واجتماعٌة عدٌدة  ،وما بالك إذا كان
مكان اللجوء ٌفتقر إلى الكثٌر من المقومات والضرورات ؟!15 ... .

رسانت إنً بان كٍ مىن  ...وقائع وأرقاو 2  .....
وحى أفق جذَذة  ...وَالث انجهم وانتخهف8  .....
خالفاث انشعىب .....ووار انفته 9  ..................
سىرَا  ...انال خُار سىي انمىث 10  .................
انكرد قىة فاعهت ومسدوجت فٍ مىطقت مضطربت11
مؤتمر حسب انىحذة انكردٌ انسابع 12  ............

2

قضاٌا وطنٌة

الوحـــــد YEKÎTÎ

العـدد  - / 832 /أيـار 8103م 8282 -ك

رضبٌخ إىل ثبْ وٚ ... ِْٛ ٟلبئغ ٚأرلبَ

فً رسالة مفتوحة إلى األمٌن العام
لألمم المتحد السٌد بان كً مون ،
أبدت المنظمة السورٌة لحقوق اإلنسان
( سواسٌة ) امتعاضها من مواقف
وطرٌقة تعاطً منظمة األمم المتحد
مع األزمة السورٌة منذ بداٌات الثور
 ،ودعت إلى تغٌٌرها لردع النظام
السوري عن إرتكاب الجرائم والتوجه
نحو تغٌٌره  ،وقد جاء فً تلك
الرسالة:
" ثورة الكرامة فً سورٌا جاءت
رداً على ظلم طوٌل و قهر فاض به
الكٌل و عسكرة للدولة و المجتمع على
مدى نصؾ قرن من حكم القلة فً
سورٌا المدعوم إقلٌمٌا ً و دولٌا ً ...
بعد إندالع الثورة السلمٌة السورٌة
بعشرة أٌام أي بتارٌخ ٕٕٔٔٓ٘/ٖ/
قرر النظام القاتل فً دمشق إنزال
الجٌش للشوارع و كان القتل من جانب
واحد و بمعدل وسطً  / ٕ2 /ضحٌة
فً كل ٌوم خبلل العام األول من عمر

الثورة.
 ...المراحل التً مرت بها معالجة
األمم المتحد للنكبة السورٌة و
إنعكاس ذلك على التكلفة االنسانٌة
والبشرٌة و المادٌة للشعب السوري
الٌتٌم الذٌن تشرد منهم أكثر من ثمانٌة
مالٌٌن ما بٌن نازح داخلً و خارجً ،
فٌما عدا الدمار الشامل ألكثر من
 %06من البنٌة التحتٌة السورٌة :
 خبلل السنة األولى من عمرالثورة السورٌة و التً نؤت فٌها األمم
المتحدة بنفسها عن األزمة السورٌة و
كان من المفترض بها القٌام بواجبها فً
حفظ السلم و األمن الدولٌٌن و أحالت
القضٌة السورٌة لجامعة الدول العربٌة
المفتقرة ألي آلٌات تنفٌذٌة كان قد سقط
فً سورٌا  / ٔٓٗٙٓ /ضحٌة فً
الفترة الكابنة ما بٌن بداٌة الثورة
السورٌة فً ٕٔٔٓ ٔ٘/ٖ/و تارٌخ
ٕٕٔٓ ٔٓ/ٖ/و هو تارٌخ تقدٌم
المبعوث الدولً كوفً أنان لخطته.
بمعدل وسطً  / 92 /ضحٌة فً كل
ٌوم
 ما بٌن ٕٕٔٓ ٔٓ/ٖ/و تارٌخٕٕٔٓ ٕ/0/وهو تارٌخ تقدٌم المبعوث
الدولً " كوفً أنان " الستقالته نظراً

لفشل خطته المفتقرة كلٌا ً ألي عواقب
فً حال عدم التزام النظام السوري بها
جراء التواطا الدولً مع النظام
السوري و منحه الفرصة تلو الفرصة
لمزٌد من القتل و التدمٌر كان قد سقط
فً سورٌا  / ٕٕٔٗ٘ /ضحٌة خبلل /
ٖٗٔ ٌ /وم.
بمعدل وسطً  / 78 /ضحٌة فً كل
ٌوم  .....ضعفٌن
 ما بٌن ٕٕٔٓ ٕ/0/و هو تارٌخاستقالة كوفً أنان و تارٌخ
ٕٕٔٓ ٔٙ/0/و هو تارٌخ قبول
األخضر االبراهٌمً بمهمته كان قد
سقط فً سورٌا  / ٕ0ٖٔ /ضحٌة
خبلل مدة ٌ / ٔٗ /وم فقط .
 .بمعدل وسطً  / 969 /ضحٌة فً
كل ٌوم
 ما بٌن ٕٕٔٓ ٔٙ/0/و هو تارٌخقبول األخضر االبراهٌمً بمهمته و
حتى تارٌخ ٖٕٔٓ ٔ٘/ٖ/و هو ذكرى
مرور سنتٌن كاملتٌن على ثورة الكرامة
السورٌة و دخولها عامها الثالث كان قد
بلػ عدد الضحاٌا المسجلٌن فً المنظمة
السورٌة لحقوق اإلنسان / 2ٕ022 /
ضحٌة  .......بمعنى سبعة أشهر تماما ً
من عمر مهمة المبعوث الدولً

األخضر
االبراهٌمً
سقط
خبللها /
/ ٖ2ٖٔٙ
ضحٌة
بمعدل
وسطً
ٌزٌد عن  / 992 /ضحٌة فً كل ٌوم
و بحسب تقدٌرات أولٌة فإن عدد
الضحاٌا الٌوم تجاوزوا المئة ألف
ضحٌة ...
من تتبع مسارات التصعٌد فً وتٌرة
القتل الٌومً فً سورٌا فإن السبب
الربٌسً فً تصاعده هو طرٌقة
المعالجة الدولٌة لؤلزمة السورٌة جراء
تواطا األمم المتحدة مع النظام
السوري ....
مما فسح المجال للنظام السوري
للتفنن فً أسالٌب القتل الٌومٌة باستخدام
الطابرات الثابتة الجناح و الصوارٌخ
البالستٌة البعٌدة المدى و جمٌع أصناؾ
الذخابر المحرمة دولٌا ً إضافة
لئلعدامات المٌدانٌة و المجازر
الجماعٌة التً أصبحت أكثر من أن
تحصى".

أٌٛ١طىٚ ... ٛاِتحبٔبد اٌشٙبدتني اإلػذاد٠خ ٚاٌثبٔ٠ٛخ يف ٚالؼٙب اٌصؼت
الكردي فً سورٌا  ،مجلس الشعب
ؼرب كردستان  ،الكتلة الوطنٌة
السورٌة  ،المنظمة اآلثورٌة
الدٌمقراطٌة  ،حزب االتحاد السرٌانً ،
اتحاد معلمً قامشلو ) بٌانا ً إلى منظمة
الٌونسكو والرأي العام العالمً  ،جاء
نصه :

نظراً لتدهور واقع التربٌة والتعلٌم
فً المدارس والجامعات وتخلؾ أكثر
من ٘ %2من الطبلب عن متابعة
تحصٌلهم العلمً  ،فً ظل األوضاع
األمنٌة والحٌاتٌة الصعبة التً ٌمرّ بها
بلدنا سورٌا  ،وكذلك ضعؾ أو تخلً
مإسسات الدولة المعنٌة باألمر عن
القٌام بواجباتها ومهامها  ،دأبت وزارة
التربٌة هذا العام على تنظٌم امتحانات
الشهادتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة فقط فً
المناطق التً ٌسٌطر علٌها جٌش
وقوات النظام  ،وهً على األؼلب تقع
فً مراكز المحافظات  ،مما خلق
صعوبات جمة امام أبناء الرٌؾ فً
التقدم إلى تلك االمتحانات  ،وعن حال
محافظة الحسكة نموذجا ً  ،أرسلت
( االدارة العامة للعبلقات الدبلوماسٌة
لؽرب كردستان  ،المجلس الوطنً

( قامت وزارة التربٌة السورٌة
بإصدار قرار بمنع اجراء امتحانات
شهادتً التعلٌم االساسً والثانوي إال
فً المناطق الواقعة تحت سٌطرة
الجٌش واألمن السوري وبنا ًء على ذلك
تقرر اجراء االمتحانات فً مدٌنتً
قامشلو والحسكة فقط لكافة الطبلب
المتقدمٌن فً محافظة الحسكة والذٌن
ٌتجاوز عددهم ٓ 0ألؾ طالب وطالبة
متقدمٌن لشاهدتً التعلٌم األساسً
والثانوي من ضمنهم ٓ ٙألؾ طالب
وطالبة متقدمٌن لشهادة التعلٌم االساسً
فقط ،وهإالء اعمارهم بٌن ٗٔٔٙ -
سنة وٌوجد بٌنهم اآلالؾ من أبناء
المحافظات السورٌة الذٌن التجؤوا الى
هذه المحافظة ألنها أكثر المحافظات
السورٌة أماناً.
وٌترتب على هذا القرار النتائج
التالٌة:
ٔ)مخاطر أمنٌة للطبلب بسبب عدم
وجود األمان على الطرق الطوٌلة التً
تربط مدٌنتً قامشلو والحسكة بباقً

مدن وقرى المحافظة و وجود
عصابات مسلحة على الطرق ،وخاصة
بٌن مدٌنتً سرٌه كانٌه ( رأس العٌن)
 الحسكة  ،وتل تمر  -الحسكة،ومناطق تل حمٌس والشدادة وؼٌرها.
ٕ)خطر تعرض الطبلب الى حوادث
السٌر بسبب عدم صبلحٌة الطرق لسٌر
هذه األعداد الكبٌرة من وسابط النقل
فً الوقت نفسه وتوجهها الى المدن
نفسها.
ٖ)تعرض الطبلب للعنؾ النفسً
والجسدي من خبلل سفرهم الى
المراكز اإلمتحانٌة علما أن بعض
المناطق ضمن محافظة الحسكة تبعد
مسافة ٖ ساعات وأكثر عن مدٌنتً
الحسكة وقامشلو مثل منطقة دٌرٌك
وسرٌه كانٌه مما ٌإدي لئلرهاق
النفسً والجسدي والذهنً للطبلب
وبالتالً التؤثٌر السلبً على نتابج
تحصٌلهم العلمً.
ٗ)اعباء مادٌة ألولٌاء الطبلب بسبب
ؼبلء اجور النقل ضمن المحافظة لعدم
توفر مادتً البنزٌن والمازوت.
٘)مخاطر بٌبٌة ضمن مدٌنتً الحسكة
وقامشلً سٌنتج عن اكتظاظ هاتٌن
المدٌنتٌن بعشرات اآلالؾ من الطبلب
مع ذوٌهم باإلضافة الى مخاطر أمنٌة
فً المدٌنتٌن للسبب ذاته.

)ٙخطر تعرض الطبلب لبلعتقال ألن
أؼلبهم مطلوبٌن للجهات األمنٌة بسبب
خروجهم فً المظاهرات.
لذا نحن نحمل الحكومة السورٌة
ووزارة التربٌة بشكل خاص المسإولٌة
االخبلقٌة والقانونٌة تجاه هإالء
الطبلب وما سٌتعرضون له ونهٌب
بمنظمة الٌونسكو بتحمل مسإولٌاتها
تجاه الطبلب السورٌٌن والضؽط على
الحكومة السورٌة إللؽاء هذا القرار
الجابر وتعدٌله وتمكٌن الطبلب من
تقدٌم امتحاناتهم فً المراكز االمتحانٌة
القرٌبة من سكنهم ونحن كممثلٌن عن
كافة المكونات والطوابؾ الموجودة فً
محافظة الحسكة من كرد وعرب
وسرٌان كلدان اشورٌٌن وأرمن نتعهد
بتؤمٌن ما ٌلزم لسٌر االمتحانات
بطرٌقة سلٌمة. ).
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اٌ َٛ١اٌؼبمل 1 ٟأ٠بر يف ػفرٓ٠

فً وسط مدٌنة عفرٌن ّ
نظم مجلس الشعب لؽربً
كردستان مهرجانا ً خطابٌا ً احتفا ًء بعٌد العمال
العالمً فً األول من أٌار  ،بدأ بالوقوؾ دقٌقة
صمت على أرواح الشهداء مع النشٌد الكردي ( أي
رقٌب )  ،ثم قُربت مذكرة للسٌد عبد هللا أوجبلن
حول فحوى العٌد ومعانٌه ونضاالت العمال
والكادحٌن  ، ...وألقت السٌدة إلهام أحمد عضو
الهٌبة الكردٌة العلٌا كلمة هنؤت فٌها الشعب الكردي
والعمال بهذه المناسبة وأكدت على وحـدة ال ُكرد
ومواصلة كفاحهم من أجل الحرٌة ونٌل الحقوق ...
 ،وأُلقٌت كلمة باسم مإسسات المجتمع المدنً  ،كما
ألقى األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر حزب
الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )
ً
كلمة بالكردٌة جاء فٌها  :أكثر من مبة عام تحتفل
شعوب العالم بـ ٔ أٌار عٌداً للعمال  ،تحٌة احترام
لجمٌع شهداء ٔ أٌار وشهداء ساحة شٌكاؼو ومٌدان
تقسٌم فً استنبول وفً عموم مدن وبلدات
كردستان  ،...العمال ال ُكرد ٌكافحون إلى جانب
العمال اآلخرٌن فً سورٌا وكردستان  ،...بهذه
المناسبة لنضع وحدة شعبنا الكردي هدفا ً ربٌسٌا ً
أمامنا ألن ح ًل الكثٌر من األمور ٌمرّ عبرها ،...
االحترام والتقدٌر للسجناء السٌاسٌٌن ُكرداً وعربا ً
وؼٌرهم ٌجب اإلفراج عنهم ومن بٌنهم السٌد عبد
هللا أوجبلن  ، ...نجاح مشروع السبلم فً تركٌا
والشرق األوسط هو فً خدمة جمٌع الشعوب ، ....
المبلٌٌن من العمال والكادحٌن ال ُكرد ٌناضلون من
أجل انتصار شعبهم  ، ...تحٌة لعمال وكادحً
وطننا سورٌا عربا ً و ُكرداً وؼٌرهم ولعناصر
وحدات حماٌة الشعب  ، ...السلم والحرٌة والمساواة
لجمٌع الشعوب.
جبِؼخ دِشك تؼٍٓ ػٓ حبجتٙب
ملذرض ٟاٌٍغخ اٌىرد٠خ ٚغري٘ب

أعلنت جامعة دمشق فً اآلونة األخٌرة عن
حاجتها للتعاقد مع االختصاصات التالٌة:
ـ مدرس للؽة الكردٌة ٌحمل إجازة فً
اختصاص وٌمتلك خبرة بالتدرٌس ومإهل لتدرٌس
اللؽة الكردٌة ـ عدد (ٕ)
ـ مدرس اللؽة األرمنٌة ٌحمل إجازة فً أي
اختصاص وٌمتلك خبرة بالتدرٌس ومإهل لتدرٌس
اللؽة االرمنٌة ـ عدد (ٕ)
ـ مدرس للؽة األلمانٌة ٌحمل إجازة فً أي
اختصاص وٌمتلك خبرة بالتدرٌس ومإهل لتدرٌس
اللؽة األلمانٌة ـ عدد (ٕ)
ـ مدرس للؽة االٌطالٌة ٌحمل إجازة فً أي
اختصاص وٌمتلك خبرة بالتدرٌس ومإهل لتدرٌس
اللؽة االٌطالٌة ـ عدد (ٕ)
لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة مدٌرٌة
شإون العاملٌن بجامعة دمشق الكابنة فً منطقة
البرامكة.
مبلحظة :األوراق المطلوبة للتقدٌم:
ٔ.صورة عن الهوٌة الشخصٌة
ٕ.صورة عن اإلجازة الجامعٌة
ٖ.السٌرة الذاتٌة ( ) c.v
ٗ.مإهبلت أخرى عن اللؽة المعنٌة
٘.صورة شخصٌة
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تبر٠خ اٌىفبح اٌم ِٟٛاٌىرد.)1291 – 1881( ٞ
بهذا العنوان صدر كتاب جدٌد عن داريّ ( آراس
– أربٌل  ،الفارابً -بٌروت ) لعام ٖٕٔٓ من تؤلٌؾ
روبرت أولسون  Robert Olsonوترجمة أحمد
محمود خلٌل  ،وحول مضمونه كتب المترجم:
منذ سقوط مملكة مٌدٌا فً
ٌدي الملك الفارسً كورش
الثانً سنة (ٓ٘٘ ق.م) ،حُرم
الكرد من العٌش فً دولة كردٌة
تجمع شملهم جمٌعاً ،وأشعل
الكرد -أسبلفا ً وأحفاداً -ثور ًة تلو
ثورة ،لتؤسٌس دولتهم المستقلة
مثل جٌرانهم العرب والفرس
واألرمن والترك ،وما زال
كفاحهم فً هذا المجال مستمراً،
وقد تناول الباحث روبرت
أُ ْ
ولسون -واألرجح أنه أمرٌكً-
مرحلة مهمة من تارٌخ ذلك
الكفاح فً كتابه هذا ( The
Emergence
Kurdish
ٕ٘Nationalism (ٔ00ٓ – ٔ2؛

أي (نهضة القومٌة الكردٌة)،
ورأٌت من األنسب أن نسمٌّه
(تارٌخ الكفاح القومً الكردي)،
وترجع أهمٌة هذ الكتاب فً
اعتقادي إلى أربعة أسباب:
ٌ – 1تناول المإلؾ أحداث الفترة الواقعة بٌن (
ٓ )ٔ2ٕ٘ - ٔ00من تارٌخ كردستان ،بدءاً بثورة
الشٌخ ُع َبٌْد هللا َنهْري ،ومروراً بثورة الشٌخ محمود
َب َ
رز ْنجً وثورة ُكوچْ گِري ،وانتها ًء بثورة الشٌخ سعٌد
ِپٌران ،وصحٌح أن هذه الثورات أخفقت فً إقامة
دولة كردستان المستقلة ،لكنها ّ
تمثل تطوّ راً مه ّما ً فً
مسٌرة الحركة التحررٌة الكردٌة؛ سواء أكان على
الصعٌد السٌاسً أم على الصعٌد الثقافً ،وحسبُها أنها
أكدت تمسّك الشعب الكردي بهوٌته التارٌخٌة ،وأنّ ما
دفع لؤلجٌال
واكبها من نضاالت وتضحٌات ش ّكل قوّ ة ٍ
الكردٌة البلحقة فً طرٌق الكفاح.
 - 9اعتمد المإلؾ فً الدرجة األولى على الوثابق
الرسمٌة البرٌطانٌة ،وخاصة وثابق وزارة
المستعمرات ،ووثابق وزارة الخارجٌة ،ووثابق وزارة
الحرب ،وأجرى تقاطعات مفٌدة بٌن تلك الوثابق،
وخرج منها بنتابج وإضاءات تزٌل الؽموض عن كثٌر
من األحداث التً جرت بٌن سنة ٓ ٔ00وسنة ٕ٘ٔ2
على أقل تقدٌر ،وهً فً جملتها أحداث لها صلة
بكردستان.
 - 3كشؾ المإلؾ عن الصراع الذي دار داخل
الحكومة البرٌطانٌة بٌن فرٌقٌن:
 الفرٌق األول بقٌادة ونستونتشرشل ،Winston Churchill
وهو سٌاسً برٌطانً بارز،
تولّى مناصب مهمّة فً النصؾ
األول من القرن العشرٌن ،وكان
وزٌر الحرب والطٌران وسكرتٌر
وزارة المستعمرات فً الحكومة
البرٌطانٌة ،وأصبح ربٌسا ً
للوزراء سنة ٓٗ ٔ2م ،وكان
مإٌّداً لقٌام حكم ذاتً كردي
حقٌقً فً جنوبً كردستان
(شمالً العراق) ،وكان ٌؤخذ
رؼبات الكرد فً الحسبان،
وٌعترض على وضع الكرد تحت
قبضة حكومة عراقٌة عربٌة
بقٌادة الملك فٌصل بن الحسٌن.
 الفرٌق الثانً بقٌادةالمندوب السامً البرٌطانً

حٌنذاك فً العراق والخلٌج عامة ،وهو پٌرسً
كوكس  ،Percy Coxوكان ٌناصر الحكم العربً
الفٌصلً فً العراق ،وٌقؾ ضد قٌام حكم ذاتً كردي
حقٌقً فً جنوبً كردستان ،باعتبار أن فٌصل
ومستشارٌه كانوا ٌقفون ضد
ً
رؼبة منهم فً ض ّم الكرد
ذلك،
ال ُس ّنة إلى العراق العربً ،كً
تتعادل كفّة العرب ال ُس ّنة مع
العرب الشٌعة ،وال ٌصبح
الشٌعة أؼلبٌة.
 – 2ق ّدم المإلؾ معلومات
مهمة جداً بشؤن أسباب فشل
الثورات الكردٌة حٌنذاك،
وخاصة فشل ثورة الشٌخ سعٌد
فً شمالً كردستان ،واألسباب
هً التالٌة:
أ  -تقاطعات مصالح القوى
الكبرى فً ؼربً آسٌا،
وخاصة برٌطانٌا وفرنسا
وروسٌا ،ورؼبة كل دولة منها
فً استخدام المسؤلة الكردٌة بما
ٌخدم مصالحها ،وعدم التعامل
معها على أساس أن للكرد
َّ
الحق فً إقامة دولة كردستان
المستقلة.
ب  -نجاح القومٌٌن الترك فً تصوٌر ثورة الشٌخ
سعٌد بؤنها دٌنٌة األهداؾ ،رجعٌة المنطلَقات ،معادٌة
لمشروع التحدٌث والعلمانٌة فً تركٌا بقٌادة مصطفى
كمال أتاتورك ،وكان من الطبٌعً أن تقؾ روسٌا
الشٌوعٌة خاصة ضد هكذا ثورة ،وأال ّ تتحمّس القوى
األوربٌة الؽربٌة لنجاحها.
ج  -نشوب الخصومات الطابفٌة بٌن الكرد ال ُس ّنة
والكرد العلوٌٌن ،وتإكد األحداث أن هذه الخصومات
كانت العامل األكثر تدمٌراً لوحدة الصؾ الكردي،
واألكثر تؤثٌراً فً ضرب الثورة من الداخل ،تمهٌداً
إلجهاز الترك علٌها.
د – نشوب الصراعات بٌن الكرد المسلمٌن
وجٌرانهم المسٌحٌٌن ،وخاصة اآلشورٌٌن واألرمن،
وقد وقفت القوى األوربٌة ضد ثورة َب ْدرخان بگ
وثورة الشٌخ عُبٌد هللا ،ألنهما دخبل فً حرب ضد
اآلشورٌٌن الذٌن وقفوا ضد قٌام دولة كردستان.
وأعلن األرمن أن قسما ً كبٌراً من كردستان الشمالٌة
جز ٌء من أرمٌنٌا الكبرى التً ٌسعون إلى تؤسٌسها؛
األمر الذي أثار الكرد ،واستؽلّت روسٌا والدولة
العثمانٌة ذلك ،وزجّ وا باألرمن والكرد فً صراع
مرٌر ،ونشطت الدعاٌة األرمنٌة
حٌنذاك ضد الكرد فً أوربا،
وساهم ذلك إلى ح ّد كبٌر فً
وقوؾ القوى األوربٌة ضد قٌام
دولة كردستان.
وقد عاد الكاتبإلى ك ّم كبٌر من
المإلفات والمجبلت والصحؾ
والمراسبلت وبنود االتفاقٌات
والمعاهدات ،وحرص على ذكر
التوارٌخ بدقة ،وربط بٌن
األحداث التً تبدو فً الظاهر
متباعدة فً مسارات األحداث،
كما أنه سلّط الضوء على
ّ
المإثرة فً
الخلفٌات السٌاسٌة
صناعة المواقؾ والقرارات ذات
الصلة بالكرد ،وهذا فً ح ّد ذاته
أمر مفٌد جداً فً الدراسات
التارٌخٌة.
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شؤون المناطق

حمبضرح يف ِروس شٗ١١

حمبضراد ثمبف١خ يف ِ١ذأىٟ
ٌواظب مركز حزب الوحـدة فً
بلدة مٌدانكً – عفرٌن على تنظٌم
نـدوات ثقافٌة للشباب والمهتمٌن بها
 ،وٌتراوح عدد الحضور بٌن /
ٖٓ /2ٓ-شخصا ً فً كل مرّ ة ،
وكانت على الشكل التالً :
ٖٕٕٔٓٙ/ٗ/
بتارٌخ
=
محاضرة بعنوان " قلوبنا تتلظى
من أجل الحرٌة "  ،ألقتها اآلنسة
سوالؾ عبد الرحمن  ،تحدثت فٌها
عن الحرٌة وثمنها الؽالً ،
ومفهومها فً مجتمعاتنا .
= بتارٌخ ٖٕٔٓ ٕ/٘/محاضرة
بعنوان " الصحافة الكردٌة –
جرٌد نــوروز "  ،ألقاها األستاذ
قازقلً  ،تحدث فٌها عن جرٌدة
نـوروز وتؤسٌسها واللؽة الكردٌة
التً تصدر بها  ،ومدى أهمٌة اللؽة
 ،وعن السٌاسات التً اتبعتها
األنظمة البعثٌة فً منعها .
= بتارٌخ ٖٕٔٓ ٖ/٘/محاضرة

بعنوان " طرٌق
السعاد "  ،ألقتها
اآلنسة سارة داوود ،
تطرقت فٌها إلى الحالة
االجتماعٌة التً ٌعٌشها
المجتمع وسبل إٌجاد
للمشاكل
الحلول
وكٌفٌة
االجتماعٌة
الوصول إلى السعادة .
ٖٕٔٓٔٓ/٘/
بتارٌخ
=
محاضرة بعنوان " حقوق اإلنسان
" ألقاها األستاذ شٌرزاد  ،تحدث
فٌها عن ماهٌة حقوق اإلنسان
ومراحل تطورها والمنظمات التً
تعنً بها .
ٖٕٖٔٓٔ/٘/
بتارٌخ
=
محاضرة بعنوان " ذكرى إعدام
المناضلة لٌلى قاسم "  ،ألقٌت
باللؽتٌن العربٌة والكردٌة من قبل
اآلنستٌن ملك ونٌروز  ،تحدثتا عن
دور العلم والثقافة والنضال فً

( ش١خ احلذ٠ذ ) حلسة اٌٛحــذح

حٌاة المرأة الكردٌة .
= بتارٌخ ٖٕٔٓ، ٔ2/٘/
محاضرة بعنوان " حقوق المرأ "
 ،ألقتها اآلنسة روناهً  ،تحدثت
فٌها عن ( مفاهٌم المجتمع حول
المرأة  ،اضطهاد المرأة فً
المجتمع  ،دورها الهام فً بناء
المجتمع ) .
شروحات
كانت
حٌث
المحاضرٌن وأسبلة ومداخبلت
الحضور تؽنً المواضٌع وتساهم
فً رفع سوٌة الوعً والمعرفة .

ختر٠ج دٚرح ٌغخ ورد٠خ يف

ش ( ٗ١١ش١خ احلذ٠ذ ) – ػفرٓ٠

صٛرح مجبػ١خ ألرثؼخ ِٓ املٕبضٍني األٚائً

قامت منظمة آلٌا – دٌرٌك – الجزٌرة لحزب الوحـدة بتكبٌر
صورة جماعٌة ألربعة من رفاقها المسنٌن  ،وهم من الرعٌل
األول فً الحركة الكردٌة  ،ومنهم من ٌمارس عمله الحزبً حتى
تارٌخه  ،وهم السادة:
ٔ) الرفٌق الراحل حسن مبل عمر  /ٔ2ٓ٘/من قرٌة باباسٌة.
ٕ) الرفٌق احمد ٌاسٌن خلؾ  /ٔ2ٕ0/من قرٌة باباسٌة .
ٖ) الرفٌق محمد مراد مشكو  /ٔ2ٖٙ/من قرٌة باباسٌة.
ٗ) الرفٌق محمد امٌن سٌد حسن سلٌمانٔ2ٖ2من قرٌة توكل.
تقدٌراً لجهودهم ونضالهم ألكثر من خمسٌن عاماً ،فً ظروؾ
بالؽة الصعوبة تحت ظل نظام االستبداد وممارساته الشوفٌنٌة
والعنصرٌة ،وفً ٌوم الخمٌس ٖٕٔٓ ٕ/٘/وبحضور وفدٍمن
ؾ من رفاقه وأصدقابه وذوي الرفاق االربعة ،
قٌادة الحزب ولفٌ ٍ
تم تعلٌق صورتهم الجماعٌة فً منازلهم وفً مكتب الحزب فً
كركً لكً .

بتارٌخ ٗ\٘\ٖٕٔٓ نظم مركز شٌٌه (شٌخ
الحدٌد )  -عفرٌن لحزب الوحدة ندوة ثقافٌة
لمجموعة من الشباب والشابات  ،بعد الترحٌب
استهل فٌها أبو باران بنبذة عن الجسم من الذرة
إلى الجزيء إلى األنسجة واألعضاء وعملها وفق
أنظمة ووظابؾ مختلفة  ،ثم ألقى المهندس شكري
ده دو محاضرة بعنوان " أهمٌة التنظٌم فً حٌا
الشعوب  ...والنظام الداخلً لحزب سٌاسً " ،
وذلك فً شقٌن:
األول  :عن أهمٌة وضرورات التنظٌم فً حٌاة
الشعوب وتنوع أشكاله مع تطور البشرٌة  ،وكذلك
أهمٌة التنظٌم السٌاسً الذي من المفترض أن
ٌخدم مصالح أعضابها  ،وشروط ومحددات
نجاحه واستمراره.
فً الشق الثانً  :عن النظام الداخلً لحزب
سٌاسً  ،الذي ٌكون صارما ً ومركزٌا ً فً
األحزاب اإلٌدٌولوجٌة وأكثر مرونة وٌتٌح المجال
للتعبٌر عن الرأي فً األحزاب الدٌمقراطٌة ،
وكنموذج النظام الداخلً لحزب الوحدة ومزاٌاه.
وفً الختام ركز على ضرورات إدارة وتنظٌم
المجتمع فً المرحلة الراهنة لسورٌا  ،فً ظل
حالة الفراغ وؼٌاب مإسسات الدولة وذلك بتعاون
وتآلؾ القوى السٌاسٌة والفعالٌات المجتمعٌة
والشخصٌات المستقلة .ثم أجاب عن أسبلة
الحضور .

وفً حفل رسمً بمركز
ناحٌة شٌٌه – عفرٌن ٌوم
السبت ٖٕٔٓ ٗ/٘/عصراً
 ،تم تخرٌج دورة المرحلة
األولى فً تعلٌم اللؽة
الكردٌة لـ  / ٕ0 /شابة
وشاب من قبل مإسسة تعلٌم
وحماٌة اللؽة الكردٌة فً
سورٌا  .استهل بالوقوؾ
دقٌقة صمت على أرواح
الشهداء  ،بعد الترحٌب
بالحضور  ،ثم ألقى األستاذ
ً
كلمة باسم
محمد قره
المإسسة  ،أكد فٌها على
أهمٌة اللؽة ودورها فً الحٌاة  ،وأن متعلمً اللؽة جنود مدافعٌن عنها  ،وعرّ ؾ المإسسة
والمنهاج الذي تعتمده  ،والتً تسعى لجعل اللؽة الكردٌة ً
لؽة رسمٌة إلى جانب اللؽة العربٌة
لترصد لها الدولة موازنة مناسبة  ،وهنؤ المتخرجٌن وشكرهم .
وألقى األستاذ خلٌل سلٌمان كلمة باسم حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )
 ،هنؤ فٌها الطبلب الناجحٌن وشكرهم  ،وبٌن مدى تشجٌع ودعم الحزب لبلهتمام باللؽة الكردٌة
منذ عقود  ،وقال سنحقق آمال أوصمان صبري وجكرخوٌن ونورالدٌن ظاظا وؼٌرهم فً تعلّم
وتطور اللؽة الكردٌة وفً وحدة الشعب الكردي  ،وعبّر عن سعادته باهتمام الشباب بلؽتهم األم .
وفً الختام ق ّدم معلمو اللؽة شهادات التخرج إلى الطبلب وسط التصفٌق لهم .

حمبضراد ثمبف١خ يف ِروس ثؼذٕ٠ب  -ػفرٓ٠

ضمن سلسلة نشاطاته الثقافٌة  ،أقام مركزز بزعزدٌزنزا
لززلززثززقززافززة والشززبززاب فززً شززهززر أٌززار ٖٕٔٓ ثززبلث
محاضرات ثقافٌة تناولت مواضٌع مختلزفزة  ،فزفزً ٖ
أٌار أقٌمت مزحزاضزرة بزعزنزوان ( مساٌار الصاحاافاة
الكوردٌة فً سورٌا )  ،تحدث فٌها الكزاتزب الزدكزتزور
مزحزمززد عززبزدو عزلزً عزن نشزؤة الصزحزافززة الززكزوردٌززة
ومسٌرتها فً سورٌا والعقبات التً واجزهزتزهزا  ،كزمزا
ذكر أسماء الصحؾ والمجبلت الكوردٌة الصادرة فزً
سورٌا  ،وفً  2أٌار كانت المحاضرة الثانٌة بزعزنزوان
( شجر الازٌاتاون وخادماتاهاا )  ،ألزقزاهزا الزمزهزنزدس
الزراعً حنٌؾ رشٌد  ،تزنزاول فزٌزهزا أهزمزٌزة شزجزرة
الزٌتون وواقعها فً منطقة عفرٌزن واألمزراض الزتزً
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تصٌبها وكٌفٌة العمل على زٌادة إنتاجها ،
أمززا آخززر الززمززحززاضززرات فززكززانززت عززن
( البرمجة اللغوٌة العصبٌة ) بتارٌزخ ٖٕ
أٌار ألقتها اآلنستان روالؾ سلٌمان وفٌزان
دلً حسٌن  ،تزحزدثزتزا فزٌزهزا عزن تزعزرٌزؾ
البرمجة اللؽوٌة العصبٌة وتارٌخ اكتزشزاؾ
هذا العلم  ،كزمزا قزدمزتزا بزعزض الزتزقزنزٌزات
والتطبٌقات المستخدمة فً هذا العلم والتً
ٌمكن االستفادة منها فً الحٌاة العملٌة .
وكان للحضور الذي تراوح عدده بٌن /
ٓٗ – ٘ / 2شخصا ً من المهتمٌن  ،أسبلزة
ومداخبلت ؼنٌة مفٌدة .
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ختر٠ج دٚرح ٌغخ ورد٠خ يف اٌذرثبض١خ

بجهود من مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا ومإازرة منظمة
حزب الوحـدة تم تخرٌج دفعة طبلب ( عدد  ) ٖ2من تعلٌم اللؽة الكردٌة –
المستوى األول  ،وذلك ٌوم ٖٕٔٓ ٕٙ/ٗ/فً قرٌة جنجلٌا — راجو— عفرٌن،
بعد االنتهاء من دورة رسمٌة  ،حٌث تم توزٌع الشهادات وتبرٌك المتخرجٌن ،
وألقى األستاذ هٌفٌدار كلمة باسم المإسسة  ،أكد فٌها على أهمٌة اللؽة األم
وضرورة تعلّمها بشكل جٌد ومتقدم مقدما ً التهانً إلى الطبلب.

فً مركز إسماعٌل عمر بمدٌنة الدرباسٌة – الجزٌرة تم تخرٌج دفعة جدٌدة من
متعلمً اللؽة الكردٌة بإشراؾ المدرسٌن أكرم تعلو وزٌنب صوفً  ،حٌث حضر
الحفل األستاذ معصوم داود عضو الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحـدة وعدد من رفاقه
وحشد من الضٌوؾ  ،وتم توزٌع الشهادات على الطبلب وتهنبتهم  ،وٌذكر أن
هناك إقبال واسع على تعلّم اللؽة الكردٌة من قبل أبناء الدرباسٌة .

ٚيف لبِشٍٟ

 َٛ٠اٌصحبفخ اٌىرد٠خ يف اٌذرثبض١خ

ً
إحـ١بء ٌ١ـ َٛاٌٍغـخ اٌىـرد٠خ  ...ختر٠ج دفؼخ جذ٠ذح ِٓ ِتؼٍّٙ١ب

إحٌا ًء لٌوم اللؽة الكردٌة ،نظمّت مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً
سورٌا (لجنة نفل) ،حفل تخرّ ج لتسعٌن طالب وطالبة نجحوا فً سبع دورات
جدٌدة أنهتها المإسسة فً اآلونة األخٌر ،وذلك ٌوم األربعاء ٖٕٔٓٔ٘/٘/م فً
قاعة إسماعٌل عمر للثقافة والفن الكردي بمدٌنة قامشلً  ،بدأ الحفل بالترحٌب
بالحضور والطلبة الناجحٌن والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء الكرد
وكردستان وشهداء ثورة الحرٌة والكرامة فً سورٌا ،ثم ألقى األستاذ حكٌم كلمة
مإسسة اللؽة  ،أشار فٌها إلى أهمٌة تعلم اللؽة األم وما ٌعنٌه عٌدها وإلى دور
المإسسة فً هذا المجال ،حٌث صدرت مجلة هاوار بدمشق فً ٕٖ،ٔ٘/٘/ٔ2
وأكد فً نهاٌة كلمته على إصرار المإسسة على متابعة العمل فً تعلٌم اللؽة
الكردٌة رؼم كل الظروؾ والصعاب بهمة ونشاط .
بعدها ألقى األستاذ سردار كلمة أساتذة الدورات ،هنؤ فٌها الطلبة الناجحٌن
على تخرجهم .
وألقٌت كلمة باسم حزب الوحـدة  ،هنؤت الطلبة الناجحٌن على تعلمهم للؽتهم
األم  ،وأكدت على دور الحزب فً مجال اللؽة الكردٌة  ،حٌث اتخذ منذ مإتمره
الثالث قراراً بافتتاح مدارس ؼٌر رسمٌة  ،وحوّ ل بٌوت الكثٌر من الرفاق إلى
أماكن للدورات  ،كما تطرقت إلى جوانب سٌاسٌة  ،مطالبة العتبار اللؽة
الكردٌة لؽة رسمٌة فً الببلد .
بعدها ألقى بعض الحاضرٌن كلمات وقصابد بهذه المناسبة ،كما ألقت إحدى
الطالبات مجموعة من الحكم واألمثال الكردٌة جمعها طبلب إحدى الدورات،
لٌتم بعد ذلك توزٌع الشهادات على الطبلب التسعٌن وتكرٌم األوابل منهم بهداٌا
رمزٌة حٌث بلػ عددهم ( )ٔ2طالب وطالبة حصلوا على الدرجات التامة ،وفً
النهاٌة تم توزٌع الضٌافة ،والتقاط الصور التذكارٌة ،وقد حضر الحفل عدد من
مراسلً الفضابٌات ووسابل اإلعبلم الكردٌة وأعدوا تقارٌر خبرٌة .

فً مركز إسماعٌل عمر أحٌت منظمة درباسٌة – الجزٌرة لحزب الوحـدة
الذكرى ٘ٔٔ لعٌد الصحافة الكردٌة فً أمسٌة ألقٌت فٌها عدة كلمات :
ٔ -لجنة االعبلم فً المنظمة  -سعود كولو .
ٕ -باسم الهٌبة القٌادٌة للحزب  -االستاذ معصوم داوود .
ٖ -قصٌدة للشاعرة سٌماؾ .
ٗ -مقالة للكاتب جوان عفدال .
٘ -باسم مركز زالل للثقافة والفن الكردي  -جودي سعٌد .
 -ٙمقالة عن تارٌخ الصحافة  -االستاذ مسعود داوود .
 -2مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة  -الشاعر أكرم تعلو .
 -0مداخلة للصحفً األستاذ حسٌن سلٌمان .
 -2مداخلة لئلعبلمً لقمان .
ٓٔ -مداخلة للفنان التشكٌلً منٌر شٌخً .
ٔٔ -مداخلة للناشط االعبلمً سعدون سٌنو .
وقد تبادل الحضور التهانً والتبرٌكات بٌن بعضهم على أمل تقدم وتطور
الصحافة الكردٌة إلى مستوى أفضل .

ٔـذٚتبْ يف جٕذ٠رش
بتارٌخ ٖٕٔٓ ٕٗ/٘/عقدت قٌادة منظمة جندٌرس لحزب الوحـدة ندوة لكوادر
ورفاق أحد فروعها حول أهمٌة العمل التنظٌمً وسٌاسة وفكر الحزب وبعض
القضاٌا المحلٌة  ،حٌث أؼنٌت الندوة بؤسبلة ومداخبلت الحضور.
كما عقدت منظمة المرأة للحزب فً جندٌرس بذات التارٌخ باالشتراك مع
جمعٌة روشن بدرخان للمرأة الكردٌة ندوة حول أهمٌة انخراط المرأة فً العمل
السٌاسً الى جانب اهتمامها بالنشء الجدٌد التؤكٌد على ضرورة تبوبها لمكانتها
الطبٌعٌة فً المجتمع والحركة السٌاسٌة .
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اٌىٔٛفرأص األٚي حلمٛلِٕ ٟ١طمخ ػفرٓ٠

فً مدرج مركز الثقافة والفنون
بمدٌنة عفرٌن ٌوم األحد ٖٕٕٔٓ0/ٗ/
الساعة العاشرة صباحا ً  ،وبنا ًء على
دعو ٍة من اللجنة التحضٌرٌة المشتركة
بٌن ( المجلس الوطنً الكردي فً
سورٌا ومجلس الشعب لؽربً
كردستان ) /عفرٌن  ،وتحت شعار
الهٌئة الكردٌة العلٌا تمثلنا  ،عقد
الكونفرانس األول لحقوقًٌ منطقة
عفرٌن  ،حضره ما ٌقارب / ٕٔ٘ /
حقوقٌا ً ومحامٌا ً  ،وضٌوفا ً من
شخصٌات وطنٌة وممثلً أحزاب
ومجالس كردٌة .
فً جلسة االفتتاح ق ّدم المحامٌان
عزت داوود وأمٌنة آال الترحٌب
والشكر للحضور  ،ثم ألقٌت كلمات :
ٔ -المحامً رشٌد شعبان  -اللجنة
التحضٌرٌة .
ٕ -قرأت المحامٌة أفٌن حاج محو
مذكرة للربٌس عبد هللا أوجبلن .
ٖ -الدكتور راؼب حسن – عضو
األمانة العامة للمجلس الوطنً الكردي
فً سورٌا .
ٗ -السٌد فرهاد دٌرٌك – حركة
المجتمع الدٌمقراطً TEV – DEM
مجلس الشعب لؽربً كردستان .
٘ -األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً -
سكرتٌر حزب الوحـدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا .
 -ٙالسٌدة سٌنم محمد  -عضو
الهٌبة الكردٌة العلٌا .
 -2األستاذ منان جعفر  -إتحاد
معلمً ومإسسة تعلٌم اللؽة الكردٌة .
حٌث تطرقت إلى األوضاع
ً
عامة وضرورة إٌبلء مجال
السٌاسٌة

القانون والعدالة االهتمام الكافً وأكدت
على ضرورة تبوء الحقوقٌٌن لدورهم
المطلوب .
وبعد استراحة قصٌرة ومؽادرة
الضٌوؾ  ،تابع الحقوقٌون كونفرانسهم
بمناقشة مشروع مٌثاق رابطة
الحقوقٌٌن الكرد فً سورٌا وإقرار
اقتراحات بناءة ألجل تعدٌله  ،وتم
انتخاب مكتب لفرع الرابطة بعفرٌن
من سبعة أعضاء واحتٌاطٌٌن اثنٌن ،
وهم :
المحامٌة أمٌنة آال .

الحقوقٌة عابشة ؼزال .

المحامً عباس أحمد .

المحامً عزت داوود .

المحامً صبحً إسكندر .

المحامً شٌخو بلو .

المحامً محمد شٌخو .

االحتٌاط :
المحامً خالد مستانكً .

المحامً صبلح عبدو .

وفً الختام ألقت اآلنسة جٌهان
ً
كلمة
مسإول دٌوان العدالة فً عفرٌن
 ،ركزت فٌها على تفعٌل دور
الحقوقٌٌن واالهتمام بالجانب القانونً
والمساهمة فً ح ّل القضاٌا االجتماعٌة
 ،وق ّدمت التهانً للحقوقٌٌن بنجاح
كونفرانسهم .
وفٌما بعد عقد مكتب الفرع اجتماعا ً
استعرض فٌه أهم المهام والقرارات
الضرورٌة وانتخب المحامً صبحً
اسكندر ربٌسا ً له  ،كما دعا الحقوقٌٌن
للمبادرة إلى تقدٌم طلبات االنتساب إلى
الرابطة .
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نظراً للظروؾ االستثنابٌة التً تمرّ بها سورٌا بشكل عام والفراغ اإلداري
ّ
تعطلت المإسسات الخدمٌة وأصبحت القمامة تمؤل
الحاصل فً المناطق الكردٌة
الشوارع  ،فبادرت منظمة كوبانً لحزب الوحـدة بحمل ٍة للنظافة وسقً األشجار
فً بعض شوارع المدٌنة ٌوم األربعاء ٖٕٔٓ ، ٕ2/٘/بمشاركة أعضاء وأصدقاء
الحزب وبمساعدة مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا  ،وقد حظٌت هذه
المبادرة باستحسان وشكر األهالً  ،وتم تؽطٌتها من قبل مراسلً وكاالت أنباء
وقنوات فضابٌة ومواقع الكترونٌة.

ِٙرجبْ خطبث ٟيف لر٠خ وٛرته ش١خبْ
بتارٌخ ٖٕٔٓ ٕٕ/ٗ/أقامت منظمة تل أبٌض لحزب الوحـدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا مهرجانا ً خطابٌا ً وفنٌا ً فً قرٌة كورتك شٌخان بمناسبة مرور /
٘ٔٔ  /سنة على إصدار أول صحٌفة كردٌة باسم " كردستان " فً مدٌنة القاهرة
عاصمة مصر ،بحضور جمع ؼفٌر من المواطنٌن وممثلً الفعالٌات االجتماعٌة
والسٌاسٌة والثقافٌة .
بدأ المهرجان بالوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورٌة وشهداء
كرد وكردستان ،وبالنشٌد القومً الكردي أي رقٌب  ،و تحت علم الثورة السورٌة
والعلم الكردي وراٌات الهٌبة الكردٌة العلٌا والحزب  ،ألقٌت الكلمات التالٌة :
ٔ -كلمة منظمة تل أبٌض لحزب الوحــدة .
ٕ -كلمة مإسسة حماٌة و تعلٌم اللؽة الكردٌة ألقاها السٌد عارؾ حسو.
ٖ -كلمة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ألقاها السٌد زردشت
محمد.
و قد تخلل المهرجان العدٌد من الرقصات الفلكلورٌة و األؼانً الكردٌة من
قبل الفنانٌن ( آزاد و محمد رشٌد ) وعدة قصابد باللؽتٌن الكردٌة والعربٌة .
وفً الختام ألقى السٌد ابراهٌم حماته كلمة شكر للحضور ومن ساهم فً إنجاح
المهرجان .

أِط١خ فٕ١خ ِغ حطني تٛفٛ
فً قاعة إسماعٌل عمر للثقافة والفن الكردي بمدٌنة قامشلو ٌوم األحد
ٖٕٔٓ ، ٘/٘/كان اللقاء مع الفنان حسٌن توفو فً أمسٌة ق ّدم فٌها عرضا ً عن
ً
وخاصة المتعلقة بالفلكلور والتراث الشعبً
حٌاته وأهم األمور والقضاٌا الفنٌة
الكردي  ،حٌث أكد أنه كان منذ الصؽر ٌهوى الفن والؽناء وتؤثر بشكل خاص
بالفنانٌن الكبار أمثال محمد عارؾ جزراوي ،حسن جزراوي ،وحسن آؼا
وؼٌرهم ،وأشاد بدور التنظٌم السٌاسً الكردي األول فً توجٌه جٌله من الفنانٌن
نحو االهتمام بالفلكلور وجمعه وإحٌابه ،ووقوفه فً وجه بعض العادات والتقالٌد
البالٌة التً كانت تقؾ عابقا ً أمام عملهم ،بعدها انتقل للحدٌث عن تعرٌفه للفلكلور،
وذكر عدة أقسام من األؼانً الفلكلورٌة القدٌمة التً كانت تإدى أثناء العمل
كالحصاد والزراعة أو التً كانت ترددها النسوة فً أعمالهن الٌومٌة داخل البٌت
وخارجه  ،وأنشد مقاطع ؼنابٌة كؤمثلة عنها  ،وقال إنه أشتهر من خبلل ؼنابه
لقصٌدتً ( شفا هجرانى ) للشاعر جكرخوٌن و(ژٌانا من) للشاعر خلٌل ساسونً.
هذا وقد شاركت فً األمسٌة فرقة مٌدٌا للفلكلور الكردي بعدة أؼانً  ،كما ألقى
الشاعر خلٌل ساسونً عدة قصابد جمٌلة وتحدث عن عبلقاته الممٌزة مع الفنان
توفو  ،حٌث قال إن توفو ٌعتبر ثانً فنان كردي فً سورٌا ٌؽنً القصٌدة
السٌاسٌة فً عام ٔ2ٙ2م.
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ضىٛرد٠ب  ....أصذلبء ِبروٛش شريِبر ِٓ إٌّطب إىل وٛردضتبْ ٚأحلبْ اجلجبي ٚاٌؼبمل
جٛٙد رزوبر خٛشٕبٚ ...... ٚتجبدي ثمبيف  -فٕٟ
النمسا\غراتس
فً أمسٌة ربٌعٌة ،فً إحدى
شتاٌامارك
إقلٌم
منتجعات
(السنٌتسوهى) ــ حٌث كان هذا
المنتجع أولى محطات اؼترابً
وإقامتً فً النمسا ــ أقٌمت مساء ٌوم
 ٕٖٓٔ\ٗ\ٔ0احتفالٌة لعرض الفلم
الوثابقً الجدٌد للتلفزٌون النمساوي
ماركوس
(سكوردٌا...أصدقاء
شٌرمار) بحضور كبار الشخصٌات
السٌاسٌة والفنٌة ورعاة الفلم ،ومنهم
المستشار الثقافً فً إقلٌم شتاٌامارك
مدٌر
بوخمان)،
(د.كرٌستٌان
التلفزٌون فً اإلقلٌم (كٌرهارد
دراكسلر) مخرج الفلم (كونتر شٌلهان)
 ،مدٌر المشفى الخاص فً المنتجع
(د.كونتر نٌبل) وبحضور أبطال الفلم
الموسٌقٌٌن ومنهم(ماركوس شٌرمار،
رزكار خوشناو ،مارٌنا بكهٌان،
اسماعٌل بارٌوس).
ماركوس شٌرمار...الباحث عن
الموسٌقى الكوردٌة واالنسجام مع
طبٌعة وروح اللحن الكوردي والتمتع
بجمال وببلد الكورد ومقاهٌه ٌعد من
أشهر الفنانٌن الموسٌقٌٌن المعاصرٌن
حالٌا ً والذي تشهد له كبرٌات دور
األوبرا فً العالم له بمعزوفاته
الكبلسٌكٌة على البٌانو ،وهو
ٌعمل مع أشهر الملحنٌن وأهم
الفرق الموسٌقٌة فً العالم
ومنها  :فٌننا فٌلهارمونٌكا،
فرقة طوكٌو السمفونٌة،
مٌونٌخ ،الٌبزٌك ،التشٌك
فٌلهارمونٌكا.
قال ماركوس  :حٌن
تلقٌت الدعوة من الفنان
رزكار خوشناو وهو
صدٌق قدٌم لً عام ٘ ٔ22لنعزؾ
معا ً فً احتفال كوردي أجبته على
الفور بنعم ولم أكن أعلم ما الذي
ٌنتظرنً .اسم الفرقة (سكوردٌا) تعنً
(شٌرمار والكورد) حسب توضٌح
الفنان رزكار خوشناو ولكن اقترح
ماركوس شٌرمار على رزكار
خوشناو بان تكون لفرقة سكوردٌا
امتداداً عالمٌا ً إنسانٌا ً أما رزكار
خوشناو فقال:هذه الفرقة ألحانها مزٌج
بٌن الكبلسٌك واألؼانً الشعبٌة .
(إسماعٌل بارٌوس) أحد العازفٌن
والمولود فً فنزوٌبل تحدث فً الفلم
قاببل  :إن الموسٌقى لٌست لها حدود
وكل واحد منا ٌجلب من ببلده
موسٌقاها وحضارتها كً نقدم مزٌجا
فنٌا ً رابعاً.
الفلم ٌعرض مادة وثابقٌة وهو
والموسٌقى
(سكوردٌا)
عرض
الكوردٌة والعالمٌة فً دار أوبرا مدٌنة

ؼراتس برفقة أؼانً ومعزوفات
رزكار خوشناو الكوردٌة وهو بالزي
الكوردي التقلٌدي والفلم مزٌج إنسانً
جمٌل بٌن مدٌنتٌن (قصة مدٌنتٌن).
الفلم رحلة الى مدٌنة اربٌل وتقدٌم
كونسٌرت موسٌقً لسكوردٌا للشعب
الكوردي ومن خبلله تم تصوٌر
األماكن التراثٌة واألسواق الشعبٌة
واختبلط الموسٌقٌٌن بالشعب الكوردي
فً المقاهً واألسواق الذي قالوا عنه
أنه شعب لطٌؾ ومنفتح على العالم
والسواح ،وأنه ٌتقبل اآلخر بروح
كبٌرة كما انتابهم الفضول حول كٌفٌة
استقبال الكورد لموسٌقى سكوردٌا !!
بدورها
هً
والتً
عالمٌة
موسٌقى
انسانٌة.
كان

ماركوس شٌرمار مبهورا بالذي
ٌنتظره فً كوردستان كما كان جمٌبل
أن ٌبداً الفلم براٌة ترفرؾ عالٌا على
قلعة أربٌل ولكن المشكلة أن ماركوس
لم ٌعثر على بٌانو فً كوردستان
وخاصة فً الفنادق الكبٌرة إال أن وجد
ضالته فً معهد الفنون الجمٌلة بعد أن
أعدت ثانٌة .
من الجانب اآلخر ٌعرض الفلم حٌاة
فنان كوردي كبٌر قضى أكثر من ٖ
عقود فً النمسا ولكنه لم ٌنقطع عن
خدمة الفن الكوردي من دون مقابل
وخدمة شعبه وناسه ،وهو رزكار
خوشناو الذي ٌقود الفرٌق الفنً فً
رحلة بٌن جبال كوردستان وداره التً
عاش فٌها وكذلك ٌقوم بتصوٌر المدافع
على جوانب الطرق التً تركها النظام
السابق وٌتحدث خوشناو للفرٌق عن
الكورد وتارٌخه .
قدمت فرقة سكوردٌا عرضها

الموسٌقً فً اربٌل وظل ماركوس
ضحٌة فضوله لموسٌقاه المزٌجة
والقادمة من موسٌقى العالم! ولكن
الجمهور لم ٌخذله واستقبل هذه
الموسٌقى بحرارة كبٌرة ،فهذه كانت
المرة األولى التً تقدم فٌها فرقة
موسٌقٌة كبٌرة وموسٌقار له ثقله مثل
ماركوس شٌرمار عرضه فً
كوردستان ،هذا ما قاله رزكار
خوشناو.
الفلم ٌبٌن مدى التبلحم والتقارب
اإلنسانً والروحً بٌن الشعوب ودور
الموسٌقى تحدٌدا فً توطٌد هذا تقارب
فً حٌن تعجز السٌاسة على تحقٌق
ذلك.

لقد عرض الفلم كامبل لٌلة ٕٓ\ٗ
على قناة ٖ سات المشتركة بٌن ٖ
دول وهً النمسا وألمانٌا وسوٌسرا
واستؽرق عرضه مدة ٖ٘ دقٌقة.
ماركوس شٌرمار ...نجم المع
وموسٌقً عالمً تمكن مع الفنان
الكوردي العالمً الشهٌر رزكار
خوشناو ومنذ سنوات من تطوٌر هذا
المشروع الكبٌر ومن جمع كبار
الموسٌقٌٌن من شتى أنحاء العالم
ومزج الموسٌقى الكبلسٌكٌة العالمٌة
مع التقلٌدٌة وموسٌقى الشعوب
والفلكلورو ،ومن أعضاء الفرقة
(اسماعٌل بارٌوس من فنزوٌبل ،مارٌنا
بكهٌان من أرمٌنٌا ،صوفً ابراهام
من هولندا ،حسٌن زهاوي من اٌران،
رزكار خوشناو من كوردستان،
ماركوس شٌرمار من النمسا،
واخرون)

بذ

ل رفـى

قبل عرض الفلم فً إحدى قاعات
المشفى الخاص فً المنتجع السٌاحً
تحدث مدٌر المشفى الخاص (د.كونتر
نٌبل)عن سبب رعاٌته لهذا الفلم قاببل :
بانه سبق وأن زار كوردستان وتعرؾ
على شعبه وتفقد المستشفٌات فٌه
وتركت هذه الببلد محبة كبٌرة فً
قلبه ،وأما المستشار الثقافً فً إقلٌم
شتاٌامارك (د .كرٌستٌان بوخمان فقال
بؤنها خطوة رابعة بالتواصل مع
كوردستان عبر هذا الفلم ومن أجل
تبادل ثقافً فنً وللتعرؾ على هذه
الببلد ،أما المخرج كونتر شٌلهان
تحدث عن تجربته الجمٌلة فً
كوردستان وعن الظروؾ التً مر بها
وتجربته الجدٌدة هذه باالضافة إلى
أحادٌث أبطال الفلم من الموسٌقٌٌن،
واألجمل كان ظهور ماركوس شٌرمار
ورزكار خوشناو بمبلبس ملونة وكؤنه
مهرجان األلوان فً فلم هندي.
لقد كان العرض رابعا واستحق
الفنان الكبٌر رزكار خوشناو كل
التقدٌر على ترتٌب هذه الرحلة
والسفر بؤشهر موسٌقار نمساوي
وهو شٌرمار إلى كوردستان
وتعرٌفه علٌها ،ولكن السإال
األكثر أهمٌة الذي ٌطرح نفسه
هل استفادت كوردستان من
هذا الفرٌق الفنً الكبٌر ومن
هذه الفرقة الموسٌقٌة العالمٌة
التً احتضنتها بجهد فردي
من الفنان رزكار خوشناو؟
لكن الرد من رزكار
خوشناو نفسه (به داخه
وه)!!!
الموسٌقى الكوردٌة
هً محور الفلم ومركز
نقطة الثقل وهو حلم
رزكار خوشناو الذي صور كفلم
صٌؾ عام ٕٕٔٓ.
لقد تحدث ماركوس شٌرمار
مشكورا عن قناة اسمها زاكروس بؤنها
أخذت على عاتقها الجانب اإلعبلمً
وقد أبدى امتنانه لهذه القناة.
الفلم أبهر الحضور وأثار إعجابهم
بالحركة العمرانٌة والتراث وبساطة
اإلنسان الكوردي ولكن مع األسؾ فً
هذه األمسٌة التارٌخٌة لم ٌكن للكورد
حضور ؼٌر رزكار خوشناو
والبٌشمركة بشٌر خٌبلنً وعابلته
وأنا.
رحلة دكورديا...موديقى من عامل إىل
آخر ومزيج بني ثقافات وحضارات،
فاملوديقى وبكل بسارة دكورديا وأخريا
تعين رزكار خوذناو وماركوس ذريمار.
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٠فٛز ثبجلبئسح األٚىل
ملٙرجبْ ِ١ٔٛ١خ

مانو خلٌل مخرج كردي  ،ولد
فً سورٌا عام ٗ ،ٔ2ٙدرس
التارٌخ والحقوق فً جامعة
دمشق ّ
وتخرج عام  ،ٔ20ٙحٌث
أنتقل إلى تشٌكوسلوفاكٌا ودرس
السٌنما حتى تخرج عام ٗ، ٔ22
وكان تركٌز دراسته على األفبلم
الروابٌة.
ً
عمل مخرجا فً التلفزٌون
التشٌكوسلوفاكً قبل أن ٌنتقل الى
سوٌسرا فً  ٔ22ٙوٌبدأ عمله
كمخرج مستقل ألفبلم وثابقٌة
وروابٌة.أبرز أفبلمه:
ٖ -ٔ22هناك حٌث تنام اآللهة
 -ٔ220انتصار الحدٌد
ٖٕٓٓ  -أحبلم ملونة
ٕ٘ٓٓ -االنفال :باسم هللا،
البعث وصدام
 -ٕٓٓٙدافٌد تولهٌلدان
وله العدٌد من األفبلم القصٌرة
 ،وقد فاز فلمه " طعم العسل " -
مدته  ٔٓ2دقابق  -بالجابزة
مٌونٌخ
لمهرجان
األولى
السٌنمابً الذي أقٌم بٌن ( – 0
٘ٔ ) أٌار الجاري فً مدٌنة
مٌونٌخ األلمانٌة  ،حٌث اختٌر من
بٌن عشرة أفبلم  ،وكان مانو قد
انتهى من تصوٌره بداٌة هذا العام
ونال علٌه الجابزة االولى
الوطنٌة
السٌنما
لمهرجان
السوٌسرٌة.
" طعم العسل " تدور أحداثه
رجل كردي مربً للنحل
حول
ٍ
فقد كل أمبلكه وزوجته وأوالده
فً أتون الحرب الدابرة فً
كردستان تركٌا وأصبح مطارداً
فً جبالها  ،لٌصبح الجبا فً
سوٌسرا وٌعٌش فٌها وٌبدأ حٌاته
من جدٌد وٌربً النحل فً جبال
األلب  ،دون أن ٌفقد األمل
وإنسانٌته .
منع فٌلمه دافٌد تولهٌلدان من
العرض فً مدٌنة دبً
وسٌنؽافورة بسبب احتجاج تركً
رسمً  ،وقال مانو خلٌل فً
مقابل ٍة مع قناة الجزٌرة – توك :
" اخترت لغة السٌنما ألن لغة
البنادق هً لغة الموت "
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حن ٛأفك جذ٠ذح ٠ٚ ...الد اجلٚ ًٙاٌتخٍف ...
الوطن والمجتمع  ،هل هو الكادح
الذي ٌعمل وٌتعب من أجل تؤمٌن لقمة
العٌش ألسرته وضمان إكتفاء ذاتً تجنبا ً
لضٌاع أفرادها  ،أم األم التً تنظؾ وتعد
الطعام وتربً األبناء من أجل المستقبل
وتسهر على سبلمتهم دون االهتمام
بحقوقها فً سبٌل أسرتها  ،أم مجموعة
من الناس تخفؾ اآلالم عن بعضهم
البعض فً المحن وأمام صعوبات الحٌاة
قدر من أحبلم الفرد فً
وتقوم بتحقٌق ٍ
مسٌرته الحٌاتٌة  ،فالصمت ال ٌمكن أن
ٌإدي إلى مخاض ووالدة سلٌمة  ،وكذلك
العٌش بدون جانب روحً ثقافً ال ٌمكن
أن ٌكون جمٌبلً أو مؤموالً  ،فالمجانٌن
وحدهم معذورون وؼٌر مكلفٌن بإحداث
إبداع أو خلق إرتقاء فً الواقع  ،حٌث
الجمٌع مؤمورٌن بإنشاء موزاٌٌك معٌن
فً ذاتهم وأسرهم وبٌبتهم  ،حتى ٌنشا
من كل تلك المشاركات موسٌقا عذبة
ُترٌح نفوسهم  ،لٌتآلفوا مع بعضهم فً
وجه مشقات الحٌاة ومطبات العصر  ،ال
ٌنبؽً إهمال العقل والهروب من تحت
سقؾ األخبلق  ،فالمتواكلون والصامتون
والجبناء هم الفاشلون  ،سلحوا أنفسهم
بمفاهٌم هجومٌة وعدوانٌة  ،وٌعلقون
انحدارهم وانحطاطهم فً كل األصعدة
على الشٌطان واألعداء فقط  ،فهإالء ال
ٌمكنهم بناء أُسر أو مجتمع صحً ،
ألنهم ٌهربون من الحقٌقة  ،وهذا لن
ٌجدٌهم نفعا ً أو ٌنقذهم من وٌبلت الجهل
والتخلؾ ومن مطالٌب الجٌل الصاعد ،
فقط اللعنات ستكون أوسمة ٌكافبون بها
من قبل أبنابهم .
التقسٌمات الطبقٌة والسٌاسٌة والنفسٌة
أحدثت افتراقات بٌن األسر والمجتمع
والوطن  ،مع أن هناك من ٌتحمل
المسإولٌة أكثر من اآلخر  ،فهناك من
ٌضحً من أجل الحقٌقة  ،وهناك من
ٌدعً أن الحقٌقة قبٌحة ألنها بداٌة فتح
باب الفتن والتطرؾ والفوضى .
ال بد من نشر الحقٌقة أو كشفها فً
أنحاء المعمورة  ،عندها ستصبح أجمل
وتر للموسٌقا العذبة ٌتؽنى بها الجمٌع .
ٍ
ٌجب أن ٌحاول اإلنسان قدر المستطاع
التعرؾ إلى الحقٌقة  ،بوجود السبلم
ٌستحق أن نعٌشها  ،لو أن لدٌك قدراً من
الحقٌقة عندها ٌحق لك أن تقول أنك تحب
 ،فالموت أفضل من العٌش ضمن أسر ٍة
مجتمع أو دول ٍة ال ٌرى أفرادها أو
أو
ٍ
موظفوها أنفسهم تحت األخبلق أو تحت
قٌم الدٌن  ،ألنها تدرٌجٌا ً تتحول إلى ؼابة
 ،فإن كنا نود أن نملك كل شًء فٌجب
امتبلك الحقٌقة حتى لو كانت مرّ ة  ،فالكل
ٌملك فً قلبه وفكره رؼبات وطموحات
 ،ال ٌجوز التعامل معها على أساس
األنانٌة  ،حٌث اإلنكار والتهمٌش
واإللؽاء ، ....فالجمٌع ٌملك قدراً من
الحق لنشر بضابعه والناس أحرا ٌر فً
شرابها أو تركها ٌتعفن عند صاحبها ،
ومجتمعاتنا الشرقٌة ُتركز كثٌرا فً
مناهجها على مصطلح األصالة  ،أما

المجتمعات الؽربٌة ُتركز فً مسعاها
على مصطلح الدٌمقراطٌة  ،فكبلهما
ٌمثل قدراً من الحقٌقة الموجودة فً
واقعهما  ،إذاً من أٌن أتت هذه األزمات
والمآسً والمعاناة  ،هً لٌست نابعة أو
راعٌة من تلك المصطلحٌن بل نابعة من
ذهنٌات القابمٌن علٌها أو الباحثٌن
والمفكرٌن فٌها ( المشرعٌن )  ،فهم
ٌفسرونها كما ٌعلمون أو حسب مزاجهم
ومصالحهم  ،مما أبعدهم عن جوهر
األصالة والدٌمقراطٌة  ،وإن ادعوا بها أو
التزموا بجزٌبات منها  ،فهما طرٌقان
ٌإدٌان بالنهاٌة إلى كشؾ جمالٌات
الحقٌقة التً لو لمسناه فً سلوكٌاتنا
سٌكون الجمٌع فاعلٌن وناشطٌن ٌخدمون
وٌنتجون كما أنه سٌنعمون وٌترفهون
ألنفسهم  ،سٌنظر الجمٌع إلى بعضهم
بنظر األخ إلى أخٌه وٌصبحون وسٌمٌن
بدالً من القبح واالشمبزاز .
إذاً الواجب ٌُحتم علٌنا لم الشمل ولٌس
الفرقة  ،فهذه االصطناعٌة ( الذهنٌة أو
السٌاسٌة ) ما هً إال تجسٌد لذهنٌات
رسختها مجموعات فقدت نشوة الحٌاة
وحب اإلنسان  ،فكل التعالٌم السماوٌة
تدعو إلى وحدانٌة الخالق والتعاٌش
السلمً وؼرس أشجار األمل والحب فً
القلوب  ،وخاصة لدى المٌإوسٌن
( الفقراء – المساكٌن – الضعفاء ) ،
الكل مطالب قبل مؽادرة الحٌاة أن ٌسؤل
نفسه السإال التالً  :لماذا خلق ولماذا
ٌعٌش ؟! ،فمهما كانت اإلدعاءات فبل
ٌمكن أن تبرر إلؽاء اآلخر أو تهمٌشه أو
قتله  ،وال ٌفترض أن ٌكون المرء عنٌداً
 ،ألن مصٌر األبناء ٌحكم بإتباع السبل
مستقبل
التً تإدي إلى الحقٌقة  ،فإما
ٍ
مستقبل من المعرفة
مجهول وقاتم أو
ٍ
والعطاء والعٌش فً الجمالٌات  ،فلم
ٌخلق هللا أحداً لكً ٌصبح ناببا ً عنه ٌؤمر
وٌنهً وٌلؽً وٌقتل أو ٌُجوّ ع  ،فبالحقٌقة
وحدها نكون قادرٌن على تجاوز العقبات
ومطبات الحٌاة والحواجز الذهنٌة
والنفسٌة والجؽرافٌة  ،فالكل ٌرٌد أن
ٌربح  ،حسنا ً اربح  ،ولكن اعلم أن
ؼٌرك أٌضا ً ٌرٌد نفس ما ترٌد  ،ألنك فً
األصل مخلوق مثله ،فتركٌبتك مطابقة له
 ،فهذه الحقٌقة ال تستطٌع أن تنكرها تحت
أي إدعا ٍء كان ،ولكن تجرأ واكشؾ عن
الحقٌقة فً نفسك وذهنك حتى ٌدرك
الجمٌع أنها خاصة بك ،وعندها سٌرى
الجمٌع أنه لٌس من اإلنسانٌة إلؽاء اآلخر
أو استؽبلله أو االستعبلء علٌه  ،فاألدٌان
والقومٌات والثقافات واألفكار كلها حقابق
 ،ولكن هناك من سعى إلى التفضٌل فٌما
بٌنها وإعبلء شؤن بعضها على حساب
وزاو َد على الحقٌقة أو سعى
أخرى  ،بل
َ
إلى حذؾ قسم منها تحت حجج عامة
( هللا – الوطن – حقوق  ، )...وطبعا ً
الهدؾ هو تشكٌل ذهنٌة الوصاٌة
وترسٌخها فً عقول األفراد  ،حتى
ٌتمكن من السٌطرة على مقدرات
الشعوب وعلى رقاب الناس  ،فهإالء ال

ح
ج خهُ
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ٌجوز إال أن نشفق علٌهم ألنهم لم
ٌتعاملوا مع فطرٌاتهم اإلنسانٌة ولم
ٌختاروا سبل التعاٌش مع بنً جنسهم
بالمودة والرحمة ولم ٌستطٌعوا أن
ٌتكاتفوا معهم  ،وهم جابعون ال ٌشبعون
رؼم امتبلكهم لكثٌر من مقومات القوة
والسٌطرة على العروش والشعوب ،
فعلٌهم البحث عن البساطة والعدل
والتعاٌش مع اآلخرٌن حتى ٌمكنوا
أنفسهم للتخلص من هذه األمراض
الذهنٌة والنفسٌة  .أما الرهان على
أسلوب الحرب وأسالٌب اإلنكار تحت
سقؾ الدٌماؼوجٌة ( فن التضلٌل
بالكلمات أو االستبداد) لن ٌجلب سوى
العار ألصاحبه  ،وسٌخسر الجمٌع
اإلنجازات التً حققتها تضحٌات الشعوب
والعظماء والعلماء والشهداء والمإمنٌن
البسطاء منها حتى ٌومنا الراهن  ،فالكون
واسع واألمراض كثٌرة والمجتمعات
ملٌبة بالعقبات  ،جمٌع السواعد والعقول
 ،الشعوب والمجتمعات اإلنسانٌة ،
األدٌان والفلسفات  ،لها بصمات فً بناء
الحضارة ولها دور فً اإلنجازات التً
حققتها البشرٌة  ،ولو أنها ال تخلو من
سلبٌات  ،إذاً ٌنبؽً أال تعاد تلك السلبٌات
وأن ٌؤخذ القرن الحالً دورها فً وضع
حجر أساس لمشروع تسخٌر الكون
واألرض وما فٌها لخدمة اإلنسان.
أما الشق الثانً من المعادلة فهو
التعاٌش السلمً وحقوق اإلنسان وبنابه
على أساس علمً وأخبلقً  ،ألٌس
منطقٌا ً أن تكون وتصبح السواعد التً
ً
أبعدت عن البناء أكثر خٌراً
ومنفعة وأن
تكون العقول التً أنكرت أو استبعدت
تحت حجج واهٌة مفٌدة ٌمكن أن تعطً
الكثٌر من اإلبداعات  ،ألن الثابتة تقول
أن هللا لم ٌخلق شٌبا ً عبثا ً  ،حتى لو أننا
عجزنا عن فهم هذا الخلق  ،ال ٌحق لنا
إلؽابه أو إقصابه  ،وصدق من قال :
وضع سره فً أضعؾ خلقه  .قد تكون
ً
مجدٌة لحل وعبلج
تلك العقول والسواعد
األمراض الذهنٌة والنفسٌة والعضوٌة
المستعصٌة اآلن  ،لذلك ٌنبؽً التخلص
من الهواجس التً ٌبنى علٌها مواقؾ
إستباقٌة  ،ألنها ذهنٌة بعٌدة عن الحقٌقة ،
وخاصة لدى الذٌن ٌودون أن تسلط
األضواء علٌهم  ،وأكثرهم من الفبات
التً ال تإمن بالتعددٌة والمساواة والعدالة
وال ترى سوى لون أو بعضها ولذلك
ٌتحسسون من تعددٌتها  ،فعدم االهتمام
بحال هإالء ودون معالجة سٌفتح الطرٌق
أمام الشٌطان والنفس واألعداء
( المستؽلٌن – الوصولٌٌن ) ....للعب
بهم  .إذاً العبلقات لٌست بالدم فقط مع أن
لون الدم واحد  ،وهذا ٌوصلنا إلى حقٌق ٍة
بها نستطٌع أن نتعاٌش ونبنً معا ً
ونتكاتؾ لدرء المخاطر واآلالم عن
بعضنا  ،فالصواب ٌكمن فً مساعدتنا
لبعضنا البعض  ،مثبلً أي إنجاز علمً أو
اكتشاؾ تارٌخً لن ٌكون المستفٌد منه
القابم علٌه أو نطاقه الجؽرافً 9 ....

9

آراء ومواقف

حن ٛأفك جذ٠ذح  ....تتمة
والبشري فحسب  ،بزل اإلنسزانزٌزة
كلها ستكون مستفٌدة  ،ألنه حقٌقزة
 ،فزالزجزمزالزٌزة مزوجزودة فزً كزل
األفززراد والززثززقززافززات واإلثززنززٌززات
واألدٌان وفً جمٌع الجؽرافٌات ،
لذلك على المعنٌٌن التركٌزز عزلزى
الجمالٌات التً وضعها الخالق فً
الكون ومخلوقاته وخاصة الزبزشزر
منها  ،بدالً من اإلشهار والتفلسؾ
فً إبراز الزقزبزحزٌزات والسزلزبزٌزات
الززنززاتززجززة عززن حززركززة األفززراد أو
المجموعات أو المإسسات  ،فلكل
قاعد ٍة شواذ  ،فتسلٌط الضوء على
الشززواذ وإبززرازه لززٌززس بصززواب
وبعٌد عن الجمال  ،فالمجزتزمزعزات
التً فعلت ذلك أو الزدول تصزنزؾ
الٌوم بالنامٌة أو المتخلفة وتزحزول
واقعها إلى قنابل موقزوتزة مزخزٌزفزة
ت كزان ،
قابلة لئلنفجار فً أي وق ٍ
ومنها من انفجرت فعبلً وتزحزولزت
إلززى مسززتززهززلززكززة وسززادهززا الززفززرقززة
والظلم وأخذ االحتقان مجدهزا فزً
نفوس أبنابها وبات الجمزٌزع عزلزى
شف ٍة هاوٌة  ،فمواجهة هكزذا واقزع
معقد وصعب تتطلب الحكزمزة فزً
التعامل وإعادة الثقة بٌن الزجزمزٌزع
وترسٌخ العدالة  ،وهذا لزن ٌزكزون
إال بتجسٌد مفهوم الشزراكزة عزلزى
كافة األصعدة وبناء عقد اجتماعً
سٌاسً ( دسزتزور ) مزبزنزً عزلزى
االحترام ( االعتراؾ المتبادل ) ،
ولكن بزقزاء سزلزوك الزتزهزمزٌزش أو
اإلنكار واالستعبلء والتسلط عزلزى
فززبززة مززعززٌززنززة أو الززمزززاودة عززلززى
اآلخرٌن والركض وراء أجزنزدات
ؼٌر عصرٌة وؼٌر إنسانٌزة  ،لزم
ولن ٌكون مجدٌا ً  ،بل هو استعدا ٌد
لمرحلة جدٌدة من األنا المزقزٌزتزة ،
وهذا بعٌ ٌد عن الحق والزحزقزٌزقزة ،
فاألسر بحزاجزة إلزى كزل أفزرادهزا
لكً تقؾ عزلزى أرجزلزهزا وتزواجزه
متطلبات الحٌاة الٌومٌة وتداعٌزات
العصر ،وكذلك المجتزمزع بزحزاجزة
إلى كزل أبزنزابزهزا وطزوابزفزهزا كزً
ٌتماسك وٌحمً قٌمه وفسزٌزفزسزابزه
الزثززقزافززً مززن إلززؽزاء أو تشززوٌزه ،
والدول بحاجة إلزى كزل شزعزوبزهزا
ونخبها وثزقزافزاتزهزا وأفزرادهزا كزً
تززتززوحززد وتززقززوى فززً مززنززافسززة
الحضارات أو الزفزلزسزفزات الزقزوٌزة
ومنتوجاتزهزا عزلزى كزل األصزعزدة
حتى ال تتحول إلى تابع مستهلك ،
لززكززً ٌززكززون الززجززمززٌززع مسززتززعززدون
لتؤمٌن حاجٌات األبناء فً العزٌزش
الكرٌم .
إذاً ال بد لنا أن نؤكل مما نزرع
ونلبس مما نصنزع  ،هزكزذا تزفزتزح
أفق ونظم جزدٌزدة تزعزود بزالزفزابزدة
والمنزفزعزة عزلزى الزوطزن وأبزنزابزه
وتساهم فً وضع بصمتزهزم عزلزى
الحاضر وتصبح تارٌخا ً لزؤلجزٌزال
الصاعدة الزتزً سزتزعزتزز بزهزا فزً
عملٌة بناء الحضارة اإلنسزانزٌزة ،
وهذا بالتؤكٌد أفضل لزلزجزمزٌزع مزن
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أن ٌعٌشوا فً االحتقان والتطزرؾ
والمخاوؾ واالستهبلك  ،والزذٌزن
ٌراعون تلك األمراض ٌتزحزمزلزون
مسإولٌة الزوقزوؾ ضزد الزحزقزٌزقزة
وهم الذٌن ال ٌعمزلزون عزلزى مزبزدأ
الشززراكززة فززً الززحززٌززاة وٌشززوهززون
الوطن وحقوق األفراد وٌزعزمزمزون
المظالم  ،لقد أصزبزح الزوطزن فزً
نظر هإالء مزجزرد حزقزل لزتزنزفزٌزذ
طززمززوحززاتززهززم ومززآربززهززم الززجززشززعززة
وٌززتززطززلززب مززن اآلخززرٌززن تززقززدٌززم
القرابٌن له  ،بٌنزمزا عزلزى الزوطزن
واجبات بزؤن ٌزكزفزل بزؤبزنزابزه وأن
ٌعطٌهم  .السٌاسٌون المتزسزلزطزون
ٌسززتززؽززلززون الززوطززن الززذي ٌصززبززح
رهززٌززن بززٌززن أٌززدٌززهززم  ،وهززإالء
ٌعلمون الحقٌقة  ،ولكن ٌزبزتزعزدون
عنها فً سلوكٌاتهم وذهزنزٌزاتزهزم ،
ألنهم أسرى لرؼباتهم الزحزٌزوانزٌزة
فً التسلط والتملك و ، ......فزفزً
الحاضزر البزد مزن االبزتزعزاد عزن
ت تززحززت إدعززاءات
سززلززب إرادا ٍ
الوطن أو الزدٌزن أو الزقزومزٌزة أو
الطابفة أو الزعزابزلزة والزعزشزٌزرة ،
حٌث تكبزل الزعزقزول بزالزوصزاٌزات
والززنززظززم وهززذا مززا ٌززبززعززدنززا عززن
االرتقاء والعصرنزة والزحزقزٌزقزة ،
واستمرار الضؽوط على الضعفاء
وحززرمززانززهززم مززن حززقززوقززهززم وكززتززم
أفواههم وتلمٌحهم بزعزصزا الزجزبلد
لٌس من شٌم الشجعان الزمزإمزنزٌزن
وال تلٌق بالعصرٌة الزتزقزدمزٌزة بزل
هو سبلح المنهزمٌن ونزابزعزة مزن
حكومات فاشٌة قاهرة لمواطنٌها ،
فزحزرمزان األفزراد والشزعزوب مزن
الطموحات والزحزقزوق لزن ٌزجزلزب
الطمزؤنزٌزنزة واالسزتزقزرار والسزبلم
للطؽاة والمستبدٌن أو للمنهزمٌن .
إذاً ال ٌززنززفززعززنززا إال حززكززومززات
دٌمزقزراطزٌزة تزكزون مزتزجزذرة فزً
المجتمع ومنبثقة عنه  ،تؤخزذ آراء
ومواقؾ مواطنٌها بعٌن االعزتزبزار
وتستفتً شعبها فً أمور مصٌرٌة
 ،وتبتزعزد عزن احزتزكزار مزقزدرات
الشعب لصالح النخبة فزقزط  ،وال
تتعامل مع الشزعزب كزرهزٌزن بزٌزن
ٌدٌها  ،بل تكفل بؤبنابه وتزوعزٌزهزم
مفهوم الوطنٌة والشراكة والعبلقزة
بٌنهما والنتابج التً تتزرتزب عزلزى
نشززر هززكززذا ثززقززافززة  ،بززدالً مززن
االسززتززهززبلك الززدعززابززً وتززجززٌززٌززش
الشارع لصالح طزرؾ ضزد آخزر
أو التضحٌة بزالزنزاس عزلزى أسزس
ؼٌر خزاضزعزة لزمزعزاٌزٌزر الزجزمزال
والحقٌقة .
ولكً ٌصبح وطننا أرض األحبلم
والمحبة ٌفترض االبتعاد عن قهزر
اإلنسان بل العمل جاهداً لزٌزكزشزؾ
له أفق جدٌدة تبلبم العصر وحزٌزاة
كرٌمة  ،فالؽاٌات النبٌلزة تزتزطزلزب
التكابر على المصابب واألخزطزاء
والجراح بالحكمة والزدبزلزومزاسزٌزة
وإحقاق الحق وبناء اإلنسان عزلزى
أسس عزلزمزٌزة وأخزبلقزٌزة تزحزتزرم
كٌانه.
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خـالفـبد اٌشؼـٛة ٔٚ.....ـبر اٌفـنت
ونُذ
م
ص
طف
عامان ونٌؾ من الثورة السورٌة  ،عامان
ونٌؾ من القتل والتشرٌد ،ومازال النظام
ٌكرس الطائفٌة متعنتا ً فً انتهاج
الذي
ّ
أشرس وأبشـع أسـالٌب القهر لقمــع ثورة
الشعب السوري  ،بدأها بشكل خفٌؾ لجس
نبض المجتمع الدولً وردة فعله ،ومن ثم
انتهجها بشكل أكثر همجٌة وفتكا ً (متجاوزاً
كافة القٌم األخبلقٌة واإلنسانٌة ) ،بدأها
بتوصٌؾ الثورة السلمٌة بالسلفٌة ومن بعدها
استخدم الرصاص الحً وعمل على تحرٌك
وإخراج آلٌات القتل والفتك الثقٌلة من ثكناتها
إلى الشوارع واألحٌاء السورٌة  ،وتابع
بالقصؾ المدفعً والجوي واستخدام األسلحة
الؽٌر تقلٌدٌة (صوارٌخ السكود) وؼٌرها
دون اكتراث بحجم الدمار  ،ناهٌك عن دق
االسفٌن بٌن مكونات الشعب السوري
وتؤجٌج العنف الطائفً لٌحافظ على ذاته
وكٌانه  ،وهذا أخطر سبلح استخدمه النظام
االستبدادي األمنً فً سورٌا.
ً
حقٌقة كما أن الدٌكتاتورٌات تشبه بعضها
وبٌنها صفات مشتركة عدٌدة  ،على ما ٌبدو
أن الشعوب المقهورة تحت حكم هذه
الدٌكتاتورٌات أٌضا تشبه بعضها وال تتعلم
من تجارب الشعوب التً سبقتها فً التخلص
من حكم الطؽاة .
كل دٌكتاتور ٌإمن بؤنه لٌس كذاك
الدٌكتاتور الذي سبقه وحٌث رُمً فً مزبلة
التارٌخ ٌ ،إمن بؤنه األقوى بـ ( محبة
شعبه ) الذي قهره ٌ ،قوم بوضع الحلقة
األمنٌة األعلى حوله على الرؼم من تشكٌكه
فً أقرب الناس إلٌه (وهذا ما ذكره المفكر
العراقً والمستشار السٌاسً السابق لصدام
حسٌن األستاذ حسن العلوي عندما قال بؤن
تكون عدو صدام أأمن لك من أن تكون مقربا ً
منه أو حوله)ٌ ،عتقد جازما ً بؤنه سٌنتصر
على معارضٌه وإن كان بالحرب وسٌتخلص
منهمٌُ ،حاول أن ٌُقنع نفسه أن ما تنقله له
حاشٌته هو فعبلً ( محبة الشعب ) له ،
وٌترسخ فً ذهنه أ ّنه األقوى وأنه الوحٌد
المخلص لـ ( وطنه وشعبه ) ،لذلك تراه
ٌستشرس فً جبروته وطؽٌانه حتى النهاٌة.
كذلك أٌضا ً الشعوب المقهورة تشترك فً
الكثٌر من الصفات ،فتراها تقول نحن لسنا
كفبلن شعب حٌث اإلخبلص والتفانً
والوحدة....الخ هً قٌِمنا ومُثلنا ،لكن تراها
تنجرّ إلى نفس الهاوٌة والمطبات والفتن التً
ٌسوقها النظام الحاكم وهً ال تدري– طبعا ً
بدور أساسً من نخبها  ، -تتجه نحو هاوٌة
الخالفات والصراعات بٌن مكوناتها ولٌس
(االختالفات الطبٌعٌة)  ،التً تشكل الخطر
األكبر الذي ٌهدد حاضرها ومستقبلها
وتإججه الدٌكتاتورٌات إلضعافها .
ولو حاولنا أن نبحث فً أسباب هذا
الخطر الفتاك للشعوب  ،نجده نتٌجة طبٌعٌة
للتخلؾ ولحكم االستبداد الطوٌل األمد ،حٌث
تقوم الدكتاتورٌات خبلل فترة حكمها بتؽٌٌب
شعوب دولها عن الفكر والثقافة والسٌاسة
والحٌاة الطبٌعٌة الكرٌمة ،وعن المشاركة فً
صنع القرارات ورسم مصٌر ومستقبل
بلدانها ،مُسكتا ً إٌاها بجرعة ( األمن واألمان)

ً

وألكثر من جٌل على مبدأ (القاضً راضً)
 ،لذلك تظهر الخبلفات والنزاعات هنا
وهناك  ،تتحول إلى حاالت دموٌة أحٌانا ً بٌن
مكونات البلد ،وهذا ما فعله وٌفعله النظام
السوري.
لو أردنا أن نسؤل الجٌل الشاب فً سورٌا
 ،الذي ٌتراوح أعماره بٌن (ٕٓ ٗٓ-سنة )
وهو العمر الذي ٌتكون فٌه الفرد بشكل
أساسً من الناحٌة الفكرٌة والثقافٌة
والسٌاسٌة واالجتماعٌة  ،وفٌه ذروة عطابه ،
وهو الجٌل الذي ٌشكل صمام األمان
للمجتمعات والشعوب من االنزالق إلى نار
الفتنة واالقتتال الداخلً االنتحاري ،كم
محاضر ثقافٌة حضر  ،وما هً
نسبتهم.....؟! .أعتقد جازما ً أن النسبة
ستكون متدنٌة جداً  ،وهذا ٌعنً أنّ جٌبلً
كامبلً مؽٌب عن المشاركة فً تكوٌن الوعً
الفكري والثقافً المجتمعً وفً تحدٌد
مصٌر الشعب والوطن  ...الخ.
لذلك كان من الطبٌعً أن نرى هذه
الخبلفات والنزاعات بٌن مكونات المجتمع
السوري  ،وإلى حد ما التخلؾ والنزعات
المقٌتة  ،ونشهد الكثٌر من ظواهر النهب
والتخرٌب  ،ظواهر التصفٌة الجسدٌة على
الهوٌة  ،التً وسّعها النظام من خبلل تؤجٌج
نار الفتنة بٌن مكونات الشعب السوري (بٌن
العشٌرة واألخرى  ،بٌن السنة والشٌعة
والعلوٌٌن ،بٌن الكرد والعرب ،بٌن
المسٌحٌٌن والمسلمٌن ....الخ) ،لٌبدأ الفرد
عندها بالبحث عن جماعة ٌُؽرد ضمنهاٌ ،بدأ
بالبحث عن هوٌ ٍة النتمابه ظنا ً منه بؤنها
ستحمٌه ،هوٌ ٍة ما قبل وطنٌة ( عرقٌة أو
مذهبٌة أو طابفٌة أو عشابرٌة...الخ ) باتت
تهدد سورٌا أرضا ً وشعباً ،وتهدد السلم
األهلً والعٌش المشترك  ،بدالً من أن تكون
هوٌة االنتماء إلى سورٌا الوطن هً الملجؤ
لكافة األفراد والجماعات والمكونات .
أما السبٌل لمواجهة هذا الخطر وإلٌجاد
حل للخبلفات والنزاعات  ،هو العمل الدابم
ٍ
على تبٌان مخاطر وأضرار الذهنٌة الطائفٌة
فً سورٌا ونبذها  ،واإلٌمان بؤنّ مصالح
األفراد لٌست ضمن الجماعة الضٌقة  ،إنما
ً
مجتمعة،
هً ضمن مصلحة الشعب السوري
والعمل معا ً لزرع ثقافة االنتماء لسورٌا بكافة
مكوناتهاوأنّ سورٌا وطن لجمٌع أبنابها ، ،
ونشر ثقافة السلم األهلً والعٌش المشترك ،
لكً نحمً سورٌة الجمٌلة بتعدد مكوناتها
وثقافاتها  ،سورٌة المتؤللبة بفسٌفسابها
االجتماعً المتنوع  ،التً شارك الجمٌع فً
صنع وبناء تارٌخها وحضارتها عبر
العصور ،سورٌا كتلك الحدٌقة التً ٌُؽرّ د
فٌها أكثر من نوع من العصافٌر والطٌور
والببلبل  ،وهو سر جمالها .
بقدر ما أكون كردٌا ً فأنا سوري ،وبقدر
انتمائً إلى سورٌا أعتز بكردٌتً ....
Walidmostafa1973@gmail.com
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تصف١خ حطبثبد ٔ ...تبئج ِٛثمبد اٌؼٙر اٌط١بضٟ
مع أولى صرخات السورٌٌن
وطلقات الموت ،مروراً بالخراب
والدمار ،وما لحق باإلنسان قبل أي
شًء آخر ،وصوالً إلى كل هذا القتل
والتقتٌل ،والوطن الذي ٌنزؾ طوالً
وعرضاً ،ولم ٌزل ،فإن نؽمة
التصرٌحات والمواقؾ ،اإلقلٌمٌة منها
والدولٌة ،تزؾ بٌن الحٌن والحٌن ،نعوة
هبلك الوضع فً سورٌا ،معتمدة
وسابل وأسالٌب مختلفة ،من بٌنها ضخ
الدماء فً شراٌٌن آفة التشرذم واالنقسام
داخل الجسم المعارض والكٌانات
المسلحة ،والتً تفرز ما ٌمكن تسمٌتها
بمقصلة الرإوس ،وكؤن الحدث
السوري قد أماط اللثام عن نزعة
التسلط ،عبر األجندات وفوهات
البنادق ،لٌستحوذ كل وبحسب قوته،
وقوة المشارٌع التً تشد من أزره ،على
المتبقً من الركام السوري ،وٌجتهد
بهدؾ االنقضاض على برك الدماء،
وتفتٌت األرض واإلنسان بحسب
والءاته ومٌوله ،سواء بالترؼٌب أم
بجز الرقاب ،فً خطوة قد تشكل
بالنسبة له ،المدخل نحو التربع على
عرش االمتٌازات ،دون أن ٌنسى هذا
الكل ،الحدٌث عن الثورة ،وضرورة
سقوط النظام ،ومن ثم التؽنً بوطن
األمن والسلم واألمان ،وباإلنسان
المتحرر من قٌود القهر ،تحت سقؾ
والوحدة
االجتماعٌة
العدالة
الوطنٌة ..؟؟؟!!!! .
فما ٌجري فً واقع األمر ،لٌس

سوى اؼتصاب للوطن وتخرٌب فً
اإلنسان ،وإن كان البعض ٌحاول أن
ٌهذب من وقع األهوال ،وٌبررها عبر
مقوالت فضفاضة " ضرٌبة الثورة"
و"مٌراث منظومة االستبداد" ..وكؤن
فً ذلك صرؾ لؤلنظار عما ٌحدث فً
الكوالٌس ،ومن لدن مراكز القرار،
والمتحكمٌن بزمام ومصادر الكٌانات
الفاعلة على األرض ،من ضخ فاضح
وفاقع فً نافورة الدم السوري ،بهدؾ
كسب الوقت ،بؽٌة القضاء نهابٌا ً على
أي من مقومات العودة بالببلد إلى
رشدها ومكانتها .فالسوري الذي كان
ٌواجه نظاما مستبداً ،بات الٌوم فً
مواجهة أكثر من مظهر لبلستبداد،
والسوري الذي انتفض بحثا عن
كرامته ،بات ٌبحث الٌوم عن إنسانٌته،
ال بل أصبح ٌحتاج إلى أكثر من جواز
سفرـ سٌاسً ،طابفً ،مذهبً ،قومً،
مناطقً  ..إلخ ـ كً ٌتمكن من اجتٌاز
حقول ألؽام الوطن ..وٌبدو أن كل ذلك
هو من نتابج موبقات العهر السٌاسً،
ذاك العهر الذي ٌتجلى بؤبهى صوره
فً مماحكات ما تسمى بمإتمرات
أصدقاء سورٌا ،واجتماعات الجامعة
العربٌة ،وارتماء الؽالبٌة الؽالبة من
متسلقً "الثورة" فً أحضان مراكز
الضخ ،إلى جانب النٌران "الصدٌقة"
التً تحصد األرواح ،كنتٌجة طبٌعٌة
لكل ما ذكر .كل ذلك بموازاة تؽول
أجهزة االستبداد ـ المستفٌدة من حالة
التخبط المعارضوي ـ فً سفك الدماء،
ومحاوالتها إٌجاد نسخ بدٌلة عنها تحمً

رووٍ

وجودها ـ بالوكالة ـ فً العدٌد من
المناطق ،التً خلقت انطباعا ً وكؤنها
باتت خارجة عن قبضة النظام..
فؤصدقاء سورٌا الم ّدعون ،ومتسلقً
الثورة وتجار األزمات ،وانسجاما ً منهم
مع لعبة المصالح والمكتسبات ،ال
ٌتورعون عن القٌام بؤي فعل فً سبٌل
الحفاظ على توازناتهم ،ولعل نتابج كل
المإتمرات وكل التحركات الدولٌة،
تذهب باتجاه التؤكٌد على حقٌقة واحدة،
وهً أن ما ٌجري فً سورٌا هو حرب
بالوكالة ،وأن البلد قد تحول إلى مستنقع
لتصفٌة الحسابات بٌن الكبار ،وأن كل
الحروب الساخنة منها والباردة ،ستجد
ً
خاصة وأن
تجلٌاتها فً الدم السوري،
لوحة السٌاسة اإلقلٌمٌة تشٌر ،بؤنه ما
من مستفٌد من قٌام تجربة دٌمقراطٌة
فً البلد ،وأن دول الجوار وما بعد
الجوار ـ الخلٌج ـ ستكون المتضررة
األولى من مثل هكذا تجربة ،نظراً
لتعقٌدات أوضاعها الداخلٌة ،والتشابه
فً العدٌد من القضاٌا التً تإجج
الوضع السوري ،كقضٌة الدٌمقراطٌة
والتعددٌة وحرٌة الرأي والتعبٌر،
وأٌضا ً بنٌة األنظمة والقضاٌا المذهبٌة
والطابفٌة والقومٌة ،والتً من شؤنها ـ
فٌما إذا نجحت التجربة فً سورٌا ـ أن
تقلب العدٌد من الطاوالت رأسا ً على
عقب ،وأن تطٌح بالكثٌر من الرإوس،
ال بل ستعٌد النظر بالخارطة
الجٌوسٌاسٌة للمنطقة ،وتدك معاقل
البعض من االتفاقات الدولٌة ،وفً

عهٍ

مقدمتها ساٌكس بٌكو ،وهذا ما ال ٌسمح
بحدوثه ،سواء من قبل السٌاسة الدولٌة
أو اإلقلٌمٌة ،ولعل فً المحاوالت
الحثٌثة التً تبذلها مراكز القرار الدولً
بهدؾ لً عنق تجارب الربٌع العربً،
ومحاولة اإلبقاء علٌها ضمن الحدود
المسموحة لها ،ودعمها لبذور الردة فً
أحشابها ،وأٌضا ً تشجٌعها أو ؼض
النظر عن عملٌات النهب المنظمة،
بهدؾ سرقة سورٌا والسورٌٌن من قبل
الجوار ،خٌر دلٌل على ما نذهب إلٌه.
فواقع الحال ٌإكد بؤن السوري،
وبمختلؾ مشاربه وانتماءاته ،بات فً
خطر محدق ،ومهدد فً وجوده ،وقد
ٌعٌش أطول حرب داخلٌة ،هدفها إنهاك
الجمٌع وتمزقه وتشتته ،وتكون نتٌجتها
ـ بفعل األجندات ـ أن ال ؼالب وال
مؽلوب ،والجلوس ـ القسري ـ إلى
طاولة الحوار ،تحت ٌافطات مختلفة،
دون أن ٌتحمل أي من حواضن تلك
األجندات ،ورعاة مشارٌع الموت ،حتى
المسإولٌة األخبلقٌة عن شبلالت الدماء
التً سفكت .
من هنا نقول؛ إذا كان البد من عقد
مإتمرات حول سورٌا ،فنحن بحاجة
إلى مإتمر واحد ووحٌد ،ولٌكن عنوانه
" الكؾ عن النفخ فً الدماء السورٌة "
وإن كان ذلك صعب المنال ،بحكم أن
أطراؾ الصراع فً البلد تفتقد إلى أي
خٌار من شؤنه إخراج البلد من عنق
الموت ،وذلك الفتقاده إرادته وقراره
الوطنً المستقل ...

اٌمض١خ اٌىرد٠خ يف ضٛر٠ب ثني اٌٛالؼ١خ ٚاٌشؼبرات١خ

 -مقتطفات -

أصبح النظام السوري مؤزوما ً وهو
فً تخبط سٌاسً واضح بسبب سٌاساته
الخاطبة والمستوردة وممارساته القمعٌة
بحق الشعب السوري  ،حٌث أن
بوصلته أخطؤت كثٌراً وال تزال تخطؤ
فً قراءة الواقع السٌاسً الداخلً
والخارجً ،وإذا بقً النظام ٌعاند
وٌفرض أجنداته فإنه سٌجر سورٌا
أرضا ً وشعبا ً إلى الهبلك وهذا ما ال
ٌمكن تحمله وقبوله أصبلً  ،وباتت
حماٌة الوطن وإنقاذه واجب مقدس ،
وال ٌتم هذا إال بمشاركة جمٌع مكونات
الشعب السوري فً الثورة ألجل
الخبلص من هذا النظام الذي فقد
شرعٌته  ،ومن ثم الدخول فً حوار

دٌمقراطً لوضع دستور جدٌد ٌضمن
حقوق الشعب السوري السٌاسٌة
ً
وخاصة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة
الحقوق القومٌة للشعب الكردي الذي
ٌعتبر القومٌة الثانٌة فً الببلد ،
والرجوع إلى وثٌقة إعبلن دمشق
لتطوٌره وتطبٌقه على أرض الواقع
وبمشاركة الجمٌع لتحقٌق العدالة
والمساواة من خبلل اإلتٌان بنظام
دٌمقراطً دستوري برلمانً تعددي .
فرٌاح التؽٌٌر اجتاحت أؼلبٌة دول
المنطقة بما فٌها سورٌة  ،وستنهار
جمٌع العراقٌل والقوى المعرقلة
لتطلعات وطموحات الشعوب التواقة
للحرٌة والدٌمقراطٌة  ،وهنا لم ٌبق أمام
الحركة الكردٌة بكل فصابلها إال اللجوء
إلى االتفاق على مشروع سٌاسً موحد
لحل القضٌة الكردٌة فً سورٌا من
الناحٌتٌن الوطنٌة والقومٌة وفً إطار
وحدة الببلد وهذا ٌتطلب ما ٌلً :
اللقاءات والحوارات المتواصلة بٌن
ممثلً الفصابل الكردٌة التً تملك

برامج سٌاسٌة بخصوص وضع الشعب
الكردي فً سورٌا وذلك لتنسٌق
المواقؾ السٌاسٌة وتوحٌد الخطاب
السٌاسً.
االنتقال إلى التفكٌر السٌاسً  ،ومن
العقابد الثابتة إلى الواقع المتؽٌر ومن
الواجب إلى الممكن ،من العالم الوهمً
الشعاراتً إلى اإلنسان الواقعً وذلك
انسجاما ً مع التطور الجاري فً المنطقة
والتؽٌرات الجارفة  ،ألن بناء فكرة
الحق على االقتناع الذاتً الٌفٌد بل
ٌجعل كل شًء مباحا ً ومساوٌا ً لكل
شًء  ،وكل ما سبق سٌرسخ األخوة
العربٌة الكردٌة .
طرح مشروع سٌاسً متفق علٌه
لحل القضٌة الكردٌة فً سورٌا بما
ٌنسجم مع الواقع والتمسك به  ،حتى
نشعر بؤننا مواطنون متساوون فً
الحقوق والواجبات بل شركاء حقٌقٌون
فً الوطن الواحد  ،وهذا ال ٌتحقق إال
فً ظل الدولة الدٌمقراطٌة التً
تعترؾ بالتعددٌة السٌاسٌة والقومٌة ،

أب

ى
ج
ى
س
تا

كما هو
مطبق
ن
فً معظم دول
العالم المتطورة .
توحٌد المواقؾ السٌاسٌة لفصابل
الحركة الكردٌة سٌجعل محاوالت
النظام فاشلة عندما ٌعمل على إٌهام
الشارع العربً بؤن الحركة الكردٌة
حركة انعزالٌة تستقوي بالخارج وإن
سقؾ مطالبها وطموحاتها ٌتعدى حدود
سورٌا  ،كما سٌتم دحض جمٌع
محاوالته للنٌل من الحقوق القومٌة
المشروعة للشعب الكردي وكفه عن
إٌجاد بدابل للحركة السٌاسٌة حٌنا ً
وتوجٌه أنظار الجماهٌر الكردٌة إلى
الخارج حٌنا ً آخر جراء استمراره فً
الممارسات القمعٌة وتطبٌق القوانٌن
االستثنابٌة بحق هذا الشعب الذي ناضل
وال ٌزال ٌناضل بكل ما ٌملكه من أجل
سورٌا دولة دٌمقراطٌة تعددٌة
وبرلمانٌة ال مركزٌة تتحقق فً ظلها
الحرٌة والعدالة والمساواة للجمٌع.
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أبرزت واقعتان الفتتان مكانة المسؤلة الكردٌة
ودورها فً الشرق االوسط (أو األدنى) :األولى
انسحاب قوات بشار االسد من المناطق الكردٌة وترك
تسٌٌرها وإدارتها الى األحزاب الكردٌة ،وحزب
الوحدة الدٌموقراطٌة منها ،والثانٌة إجراء مفاوضات
بٌن تركٌا وحزب العمال الكردستانً ،المنظمة
الكردٌة االولى ،وذلك فً اعقاب مرحلة دموٌة من
القمع الشدٌد .والواقعتان قرٌنة مزدوجة على أن
المسؤلة الكردٌة قضٌة داخلٌة فً الدول المعنٌة ،أي
إٌران والعراق وسورٌة وتركٌا ،وقضٌة اقلٌمٌة.
وتفاعل المستوٌٌن حقٌقة ظاهرة ،ال مهرب من
اإلقرار بها.
الطبٌعة المزدوجة للمسؤلة الكردٌة ظهرت فً
صورة جلٌة ؼداة حرب الخلٌج فً ٖٕٓٓ ،ثم مع
حصول المحافظات الكردٌة العراقٌة الثبلث على
صفة اقلٌم كردستان االتحادي فً دستور العراق
ٕ٘ٓٓ الذي خص االقلٌم بعدد من المواد الموقتة،
منها مادة تتناول مدٌنة كركوك ،لم تسلك طرٌقها الى
التطبٌق بعد .ووضع االقلٌم االتحادي كردستان
العراق مثاالً وقدوة فً المناطق التً ٌسكنها الكرد.
وصاحبت بروز اإلقلٌم حركة احتجاج فً سورٌة (
ٕٗٓٓ) ،وتجدد العمل المسلح فً اٌران وتركٌا.
وال شك فً ان الحراك السٌاسً والعسكري داخل
المناطق الكردٌة المتفرقة كان ولٌد الدور الذي
اضطلع به اإلطار الجؽرافً المشترك ،من جهة،
والمواتاة الظرفٌة السٌاسٌة ،من جهة أخرى .وقد
ٌكون العامل االقوى فً التؽٌرات التً شهدها النصؾ
االول من العقد الماضً هو «تعاٌش »أجٌال من
الناشطٌن أو المناضلٌن واندماجهم فً اطار تعببة
متعاظمة منذ منعطؾ الثمانٌنات من القرن المنصرم.
وٌصح القول فً هذا المنعطؾ انه شهد والدة «كتلة
فرعٌة »وإقلٌمٌة كردٌة ،على رؼم الفروق والتباٌنات
الداخلٌة الكثٌرة ،اللؽوٌة والطابفٌة والمحلٌة والعمرٌة.
لكن الرابطة الكردٌة الجامعة تتخطى هذه الفروق
وتمتص بعض آثارها.
ولٌس «عبور »الحدود التً تفصل بٌن الكرد
المنتشرٌن فً الدول المتجاورة ظاهرة جدٌدة .فالجدٌد
هو الظرؾ الذي ٌمر به الشرق االوسط وٌذ ّكر
بمنعطؾ الثمانٌنات .وأحوال الكرد فً المنعطفٌن
لٌست واحدة وال متشابهة .فقبل ٖٓ سنة ،كانت
الحرب مستعرة بٌن عراق صدام حسٌن وإٌران آٌة
هللا الخمٌنً ،ثم لم تلبث أن انقلبت الى حرب دارت
رحاها على الكرد ،وقتلت منهم أعداداً كبٌرة بواسطة
السبلح الكٌماوي فً العراق .وشنّ الجنراالت حملة
إرهاب على كرد تركٌا ،وحرّ موا كل تعبٌر عن
الرابطة الكردٌة الجامعة .فاضطرت المنظمات
الكردٌة العسكرٌة الى عقد أحبلؾ مصلحٌة ،منافٌة
لمنطق السٌاسة ،مع الدولة العراقٌة والدولة السورٌة
والدولة االٌرانٌة ،لتتبلفى التدمٌر على ٌد القوة
العسكرٌة التركٌة .ونشؤ »شتات سٌاسً« فً أوروبا
جمع البلجبٌن الكرد والهاربٌن من القمع أٌا ً تكن
أوطانهم األولى.
وبعد ٖٓ سنة ،تضافرت ٗ عوامل إلخراج

حمُ

ذ بىز أرسالن*

المسؤلة الكردٌة من هامشٌتها .العامل األول والدة
اإلقلٌم االتحادي الكردي فً العراق ،وربما أضعفت
أثر هذا العامل النزاعات بٌن االقلٌم الولٌد والسلطة
المركزٌة فً بؽداد ،والمشكبلت الداخلٌة المتكررة
مثل الفساد المزمن وقلق الشباب الباحثٌن عن اندماج
سٌاسً واجتماعً مستجٌب حاجاتهم ورؼباتهم .لكن
النزاعات والمشكبلت الحقٌقٌة ال تحول دون تمتع
المنطقة االتحادٌة بدٌنامٌة مشهودة .وتتسابق شركات
النفط الدولٌة على خطب و ّدها ،ومعاملتها كؤنها شبه
دولة .وهً تشبه الدولة شبها ً قوٌاً ،بجٌشها الخاص
ومراقبتها حدودها الخارجٌة والداخلٌة (العربٌة)
وعبلقاتها «الدٌبلوماسٌة ».وتستقبل «منطقة
كردستان »فً العراق عشرات اآلالؾ من التجار
والطبلب والمقاتلٌن والمنفٌٌن الكرد ،من جهات
كردستان كلها .وكانت تركٌا ،الى عامً -ٕٓٓ2
 ،ٕٓٓ0خطراً ٌهدد هذا الكٌان ،قبل ان تنقلب حامٌة
له ،وشرٌكة فً استؽبلل نفطه وعوابده التجارٌة
والصناعٌة.
والعامل الثانً هو االستقبلل الذاتً الذي حازته
المنطقة الكردٌة فً سورٌة منذ صٌؾ ٕٕٔٓ،
وانتزعته من بشار األسد الذي أدرك ،بعد عقد من
القمع ،ان لٌس فً مستطاعه السٌطرة على اراضً
سورٌة كلها .وانسحاب األسد كان نوعا ً من رد على
سٌاسة تركٌا المإٌدة للمعارضة السورٌة .فالمنطقة
الكردٌة فً سورٌة وقعت تحت سٌطرة حزب االتحاد
الدٌموقراطً الكردي ،القرٌب من حزب العمال
الكردستانً .واضطلعت حكومة إقلٌم كردستان
العراق بوساطة فاعلة بٌن األطراؾ الكردٌة السورٌة،
ومهّدت الطرٌق الى تحالفها فً جبهة واحدة.
والعامل الثالث فً إخراج المسؤلة الكردٌة من
هامشٌتها االقلٌمٌة ،هو استبناؾ محمود أحمدي نجاد
قمع سكان كردستان اٌران ،والتضٌٌق علٌهم ،بعد
َ
تلوٌح محمد خاتمً لكرد إٌران بإصبلحات تزٌل
الؽبن البلحق بهم .فقاطع كرد إٌران االنتخابات
«الوطنٌة» ،وصرفوا جهدهم فً إحٌاء ثقافً
وتارٌخً داخلً ،بمعزل من االطار االٌرانً.
والعامل الرابع هو تآكل الكمالٌة ،وقصور العقٌدة
الرسمٌة التركٌة عن تعببة االتراك فً حركة مناهضة
لبلعتراؾ بحقوق الكرد الوطنٌة فً تركٌا .وبٌنما
ٌتردد حزب العمال الكردستانً بٌن الكفاح المسلح
والمقاومة المدنٌة السلمٌة ،تنهض كتلة كردٌة كبٌرة
تتؤلؾ من حزب السبلم والدٌموقراطٌة ،المعترؾ به،
ومن هٌبات محلٌة كثٌرة ،بدور قٌادي وؼٌر منازع
فً معظم أنحاء كردستان .وهناك واقعة كردٌة داخلٌة
 تضاؾ الى العوامل األربعة ولٌست أقل منها أثراً-هً قبول الجماعات الكردٌة ،فً أوطانها الشرق
األوسطٌة وفً المهاجر األوروبٌة ،بالتعدد السٌاسً
والفكري ،وانتدابها الى برلمانات الدول االوروبٌة
نوابا ً من اصول كردٌة ،وقٌامها بؤدوار ثقافٌة وفكرٌة
فاعلة فً الصحافة والسٌنما واالدب والموسٌقى
والبحث الجامعً ...وٌتخطى االنخراط «الكردي »
االلتزام الحزبً والسٌاسً .وهذا لم ٌسبق الكرد ،فً
تارٌخهم الطوٌل خصوصا ً فً القرن العشرٌن ،أن

” كاريكاتري عن جريدة احلياة ”

قاموا به .فقضٌتهم ،الٌوم ،تتوسل بقضاٌا أخرى ،مثل
النسوٌة وحماٌة البٌبة ،الى تؤٌٌد مشروعٌتها،
ومساندتها.
فهل ٌإدي الكرد اخٌراً دوراً محورٌا ً فً الشرق
االوسط ،بعد عقود من التهمٌش؟ ٌقتضً الجواب
النظر إلى تحوالت األعوام األخٌرة ،وتقوٌم حوادثها
واحتماالتها تقوٌما ً دقٌقا ً وحذراً .ولبعض هذه
االحتماالت ،مثل مستقبل اٌران ،أثر عمٌق .فالنظام
الحاكم فً اٌران ٌشكو العزلة ،لكن تؤثٌره فً مناطق
التوتر االقلٌمٌة ال ٌُن َكر ،وأدى نفوذه الى تطٌٌؾ
العبلقات بٌن الدول .ومن ؼٌر تؽٌٌر داخلً عمٌق،
ٌتوقع أن ٌستمر الضرر الذي ٌلحقه النظام باألحوال
اإلقلٌمٌة المضطربة ،وفً دابرتها الكردٌة الداخلٌة
كما فً دوابرها العراقٌة والتركٌة والسورٌة .وٌلمس
المراقب أن الحلؾ الذي جمع طهران ودمشق وأنقرة،
فً العقد األول من القرن الواحد والعشرٌن ،طوي
وح ّل محله وضع ٌترجح بٌن الحرب والسلم (فً
عبلقة تركٌا بالدولتٌن االخرٌٌن).
و «الوضع السوري »ٌلقً بثقله وبحرب خنادقه
على دول المنطقة وبعض الجماعات األهلٌة ،وٌمنعها
من توقع مستقبلها ،ومن العمل فً سبٌله على نحو ما
ترٌد وتشتهً .وٌصٌب االضطراب ،فً من ٌصٌب،
المنطقة الكردٌة إذ ٌبث الخبلفات فً صفوؾ الكرد،
وٌهدد بتفاقمها .وقد ٌقود التقارب بٌن كردستان
العراق وتركٌا ،حزب العمال وحزب االتحاد
الدٌموقراطً (السوري) الى «تحالؾ موضوعً »
مع النظام السوري .وكان الكرد ابتعدوا عن
المعارضة السورٌة المسلحة حٌن بدا ان االلتزام
القومً العربً واالسبلمً الجهادي ٌؽلب على بعض
فصابلها.
وٌلقً بظبلل شك على مستقبل تركٌا السٌاسً ،ان
القوتٌن البارزتٌن هما «حزب العدالة والتنمٌة »
والحركة الكردٌة اللتان تتقاسمان ،كل فً مناطقها،
السٌطرة ،ولٌس فً مقدور الواحدة تجاهل االخرى.
وسمة حزب العدالة والتنمٌة رسوخه وقوة جذوره،
ومصدر ضعفه هو َدٌْنه بهذه القوة الى ربٌسه
ومإسسه رجب طٌب أردوؼان .وشطر كبٌر من
النواب تؽلب علٌه مٌول وطنٌة ،وٌنظر برٌبة الى
المفاوضات بٌن الحزب الحاكم والحزب الكردي
المقاتل (حزب العمال) ،فٌما أردوؼان نفسه ال ٌرى
أن المسؤلة الكردٌة سٌاسٌة فً المرتبة األولى،
وٌختصرها فً مشكلة تحول دون استقرار تركٌا
وتبوّ بها مكانة أولى فً صدارة القوى العالمٌة الناشبة.
وهذا ٌحمل المجتمع الكردي على ضٌق األفق ،على
خبلؾ الدٌنامٌة التً ؼذت حركته فً السنوات
األخٌرة.
* مدٌر دراسات من اصل كردي تركً ،عن
»اسبري« الفرنسٌة ،٘/ٕٖٓٔ ،اعداد منال نحاس
جرٌدة الحٌاة -األربعاء  ٕ2ماٌو ٖٕٔٓ
http://alhayat.com/Details/518240
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بدأت مشواري السٌاسً أوابل السبعٌنات داخل
حلقة ماركسٌة فً البلذقٌة  ،كانت الحلقات آنذاك
تطرح على نفسها مسابل نظرٌة وثقافٌة  ،على سبٌل
المثال ال الحصر  -الكرد كشعب وكقضٌة فً سورٌا
 منذ ذلك التارٌخ شؽل األكراد حٌزاً هاما ً من عقلًووجدانً  ،كنت أتؤلم جداً لرواٌة الكثٌر من كوادرهم
حول منع أبناء جلدتهم من التكلم بلؽتهم الكردٌة أو
إشعال النٌران فً عٌد نـوروز كعادة ورثوها من
أجدادهم  .ربما َكمِن وراء حبً لؤلكراد  ،شعوري
أنهم مضطهدون اضطهاداً ٌشابه اضطهاد فبلحً
قرٌتً فً رٌؾ جبلة  ،والذي تحدثت أمً عنه أكثر
من مرة  ،وربما أٌضا بسبب تشابه كثٌر من العادات
والتقالٌد االٌجابٌة المشتركة بٌن أبناء الفبلحٌن فً
رٌؾ البلذقٌة وبٌن أبناء الفبلحٌن الكرد (،مثل
احترام الؽرباء الذٌن ٌعملون فً قراهم  ،ومثل
مشاركة أبناءهم من الجنسٌن فً األعراس والمآتم
شعور باإلحراج )  .لكن ذلك
جنبا الى جنب بدون أي
ٍ
التعاطؾ لم ٌمنعنً من أن أكون عقبلنٌا ً داخل الحلقة
ألختلؾ مع من ٌنادون من أفرادها بحق تقرٌر
المصٌر لؤلكراد بما فٌه االنفصال عن الدولة
السورٌة  ،كنت وما زلت أرى فً ذلك الطرح
ُ
ً
وباوٌة ٌصعب تحقٌقها بعد تشك ّل الدول وتراجع
ط
القومٌات لصالح قومٌة واحدة فً عصرنا هً
االنسانٌة .
ً
لم ٌختلؾ األمر كثٌرا بالنسبة لً فً فهمً للقضٌة
الكردٌة بعد أن تحوّ لت الحلقات الى رابطة العمل
الشٌوعً  ،وأذكر هنا أننً التقٌت بالكثٌر من الرفاق
األكراد داخل سجن صٌدناٌا كانوا ٌنتمون الى حزب
العمال الشٌوعً والى حزب العمل الشٌوعً ،
وعشت وإٌاهم سنوات وأنا أحاول إقناعهم أن العمل
من أجل خلق دولة كردٌة جدٌدة ٌنفصل فٌه األكراد
عن سورٌا والعراق وتركٌا وإٌران لٌشكلوا دولتهم
الخاصة ٌمضِّر بقضٌتهم وقضٌة شعوب المنطقة ،
وكان رد بعضهم علً على الشكل التالً  :إذا كان
الرفاق السورٌون العرب فً حزب العمل قد أقروا
بحق تقرٌر المصٌر للكرد  ،فهل نكون نحن كؤكراد
أقل تحٌزاً للقضٌة الكردٌة منهم ؟! .
بٌن ٌدي اآلن  :النظام الداخلً لحزب الوحدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً ) وبرنامجه
السٌاسً المصادق علٌه من المإتمر االعتٌادي السابع
الذي انعقد فً أوابل نٌسان عام ٖٕٔٓ.
لقد سرّ نً هذا البرنامج كثٌراً لدرجة أننً شعرت
بالتفاإل فً مستقبل ببلدي رؼم طبٌعتً التشاإمٌة
التً زادتها تشاإما ً األحداث المؤساوٌة التً نمرّ بها .
بدأ البرنامج بمقدمة عامة تدعو إلى تؽلٌب قو
المنطق على منطق القو وإلى التمسك بانتهاج ثقافة
الالعنف والدعوة الى اعتماد لؽة الحوار وأدب
اإلصؽاء وقبول اآلخر المختلؾ .
ومرّ بالمجال الوطنً السوري العام  ،حٌث طالب
بمإتمر وطنً سوري تشارك فٌه كل مكونات الشعب
السوري بهدؾ االتفاق على مبادئ أساسٌة من أجل
بناء سورٌا دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة ال مركزٌة .
وانتهً بالمجال الكردي  ،والذي ٌجد فٌه خاصا ً

من عام داخل سورٌا  ،كجزء ال ٌتجزأ من النسٌج
السوري .
إنه فهم عمٌق وواقعً لما تتطلبه اللحظة الحالٌة
من كل االثنٌات القومٌة والعرقٌة والدٌنٌة السورٌة ،
كً تخرج ببلدنا من المستنقع اآلسن الذي جرّ ها
االستبداد الٌه .
لكن بصراحة أقول  :لم أجد فً نظام الحزب
الداخلً نقلة نوعٌة مشابهة للنقلة الموجودة فً
البرنامج السٌاسً .
هنا أرٌد أن أوضح نقطة فً منتهى األهمٌة لها
عبلقة بتارٌخً السٌاسً والتً أتشارك فٌها مع
تارٌخ الحزب العام  ،إنه تارٌخ الفصابل الٌسارٌة
بشقٌها القومً والشٌوعً .
أنا شخصٌا ؼادرت خانة الماركسٌة ألصبح فً
خانة اللبرالٌة – إذا صح التعبٌر – ولكننً أُعرِّ ؾ
نفسً بؤننً ٌساري لبرالً  ،وأننً أحمل من ماضًٌ
تعاطفا ً مع كل فقٌر ومضطهد فً األرض ،ولكن
الرؼبة شًء والواقع شًء آخر  ،بعبارة أخرى ما
زلت مع أي عمل سٌاسً ٌخدم الطبقة العاملة
وحلفاإها من الطبقات الشعبٌة  ،ولكن طرٌقة عملً
تختلؾ عن عمل الماركسٌٌن فً السابق والبلحق ،
ال بل أن عمل كثٌر من الفصابل الماركسٌة مضرّ
بالطبقة العاملة رؼم ادعاءها العكس  ،وأعتقد جازما ً
أن ماركس كان الى جانب الطبقة العاملة وحلفاإها
من منطق العاطفة أكثر منه من منطق العقل  ،لقد
أعلى ماركس الطبقً على اإلنسانً  ،وأراد قلب
النظام الرأسمالً بالعنؾ  ،وهاجم اللبرالٌٌن فً
عصره ألنهم لم ٌساندوا الماركسٌٌن فً دعوتهم لقلب
النظام الرأسمالً  ،والحق ٌقال لو عمل ماركس
ورفاقه الى جانب اللبرالٌٌن من داخل النظام
الرأسمالً لتحسٌن واقع الطبقة العاملة وحلفاإها لكان
أجدى للطبقة العاملة وللنظام االشتراكً الذي ٌصبو
الٌه الرفاق .
على هذه القاعدة أحترم فصابل حركات التحرر
التً قرأت ماضٌها بعٌن نقدٌة وتوصلت الى فهم
جدٌد كالفهم الذي سّطره لنا رفاق حزب الوحـدة فً
مقدمة برنامجهم السٌاسً  .ولكننً أقول بالفم
العرٌض لتلك الفصابل  :علٌها أن تراجع فهمها لآللٌة
التنظٌمٌة التً تتبناها  ،كما راجعت فهمها آللٌة
فهمها السٌاسً القدٌمة  ،لتناضل بشكل دٌمقراطً
إلى جانب كل األحزاب أو الحركات أو القوى
االجتماعٌة المعنٌة باإلنسان وحقوقه السٌاسٌة
واالجتماعٌة ( حقه فً حرٌة رأٌه وحقه فً الحصول
على فرصة عمل شرٌفة . ) ....
هذا ٌتطلب منا أن ندخل مإتمراتنا على أرضٌة
الدٌمقراطٌة ولٌس على أرضٌة المركزٌة الدٌمقراطٌة
كما كان الحال فً السابق  ،أعتقد أن الرفاق دخلوا
مإتمرهم لٌناقشوا تقارٌر قُدمت من قٌادة الحزب ،
مع أن المفروض أن ٌتكلَؾ لجنة من المإتمر إلعداد
تلك التقارٌر التً رسم خطوطها المإتمرون .
لقد بحثت كثٌراً فً النظام الداخلً للحزب عل ّنً
أجد بنداً صرٌحا ً ٌحدد عدم التجدٌد لسكرتٌر الحزب
أو ألمٌنه العام ألكثر من مرتٌن  ،ولكننً لم أعثر
علٌها  ،هذا البند ٌحدد التخوم بٌن الماضً
والحاضر  ،وٌجعلنا ننتهً ببل رجعة من تنظٌر كامن
لبلستبداد ٌعوّ ل على الفرد أكثر مما ٌعوّ ل على
المإسسة  ،وٌبلقً هوى شدٌداً فً بنٌتنا الشرقٌة التً
تمجد الفرد األحد الواحد الصمد .
أتمنى من كل قلبً أن أكتب عن مإتمر جدٌد
للحزب ٌرتقً فٌه نظامه الداخلً الى مرتبة برنامجه
السٌاسً .
 /الالذقٌة .

العـدد  - / 832 /أيـار 8103م 8282 -ك

عبلقة روحٌة خاصة تكاد ال تنقطع بٌن ذاكرة كل
كوردي زار دمشق أو أقام فٌها أو حتى شرب ما ًء من
عٌن فٌجتها  ،وبٌن مبلمح هذه المدٌنة الودٌعة
بشوارعها وجنابنها وأزقتها القدٌمة وبٌوتها المتبلصقة
ولكل منها حكاٌات وقصص ممتعة
وجبالها الشامخة ،
ٍ
ترسخت فً ذاكرته  ،دمشق والتً ورد ذكرها فً
أمثالنا الكوردٌة الشهٌرة " شام شكره لً والت شٌرٌن
تره " ،تتؤكد أهمٌتها ومكانتها لدى الكورد من خبلل
هذه المقاربة اللطٌفة  ،و بعٌداً عن التؽزل والمدح
والبكاء على األطبلل  ،وإذا ما نظرنا إلى دمشق من
منظار سٌاسً  ،فإنها تبقى عاصمة ومركز القرار فً
حل القضٌة الكوردٌة فً سورٌا  ،والتً لؤلسؾ
بدأت تؽٌب عن أذهان ساسة ومثقفٌن كورد  ،رؼم أن
أبوابها بقٌت والتزال مفتوحة لجمٌع شرابح المجتمع
الكوردي  ،واحتضنت الكثٌر منهم أمثال  :المناضل
أوصمان صبري والشاعر الكبٌر جكرخوٌن والسٌاسً
والمناضل نورالدٌن ظاظا وؼٌرهم  ،والزالت تحتفظ
برفاة أبرز الشخصٌات الكوردٌة فً مقبرتها الشهٌرة
" مقام الشٌخ خالد النقشبندي " أمثال :األمٌر جبلدت
بدرخان مإسس األحرؾ الكردٌة واألمٌرة روشن
بدرخان والشاعر قدري جان والكاتب محمد برزنجً
صاحب كتاب تعلٌم اللؽة الكردٌة  ،والعدٌد من
الشخصٌات البارزة .
تضم دمشق أكبر تجمعٌن للكورد  ،إلى جانب
العدٌد من األحٌاء األخرى  ،وتعٌش فً أحٌاء من
رٌفها عاببلت كوردٌة كثٌرة :
ٔ -حً األكراد (ركن الدٌن) ٌ :سكنه الكورد منذ
حوالً عام  ٔٔ22مٌبلدي فً الفترة األٌوبٌة (أكراد
الشام األصلٌٌن)  ،أصحاب الحً و مإسسوه  ،ورؼم
كل أسالٌب التذوٌب واالقتبلع وطمس الهوٌة على مرّ
العصور  ،حافظوا على هوٌتهم القومٌة  ،بالرؼم من
تؤثرهم بالوسط والبٌبة العربٌة الشامٌة  ،وٌسكن هذا
الحً عاببلت انحدرت من مناطق مختلفة من
كوردستان  ،لقبوا بؤسماء مناطقهم أو عشابرهم ،
نذكر منها  :وانلً و دٌركً و مللً و دقوري وكٌكً
و عباسً وأومري و بارافً وظاظا و دٌار بكر لً و
أورفه لً و أٌوبً وآله رشً و مٌقري و شٌخانً
ومتٌنً و المبل ، ...وأعتذر لذكر جمٌع العاببلت
األخرى لكثرتها  ،وٌعٌش إلى جانب هإالء اآلالؾ
من أخوتهم من باقً المناطق الكردٌة  ،نتٌجة للهجرة
الداخلٌة .
ٕ -حً زور آفا (وادي المشارٌع)  :تسكنه ؼالبٌة
الكورد الذٌن هاجروا إلى دمشق منذ ما ٌقارب ثبلثة
عقود  ،نتٌجة للظروؾ االقتصادٌة الصعبة ،
والسٌاسة العنصرٌة واإلهمال والتهمٌش الذي مورس
بحق مناطقهم  ،وسٌاسة التجوٌع التً طبقت بحقهم ،
من قبل أنظمة البعث المتعاقبة  ،وهم الذٌن بنوا هذا
الحً بسواعد أبنابهم .
ال ٌخفى على أحد مكانة ودور الكورد فً دمشق ،
الكبٌر فً تارٌخ سورٌا القدٌم والحدٌث  ،نتذكر جمٌعا ً
وقوؾ أبنابهم إلى جانب أخوتهم من الشعب السوري
فً مقاومته لبلستعمار الفرنسً ،حٌث برز15 ...
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ترجمة عن الكردٌة – مقتطفات  :هٌئة التحرٌر
تمارس قبل ما ٌقارب ٓٓ٘
التً كانت
أثبتت
َ
عام قبل المٌبلد ،إذ ٌقوم هذا الحزب
التجربة
السٌاسٌة عبر الٌو َم بتشكٌل المجالس الشعبٌة فً المدن
التارٌخ فش َل والنواحً واألقضٌة ،وٌقول بؤن ما ٌقوم
السٌاسات التً بممارسته إنما هً دٌمقراطٌة مباشرة
تتفه ُم وحقٌقٌة ،إنها دٌمقراطٌة شعبٌة .إن
ال
ظروؾ الٌوم تختلؾ عن ظروؾ أثٌنا
الحقابق
وال تصلح مثل هذه الدٌمقراطٌات
األساسٌة
للمجتمعات المعاصرة التً تختلؾ
مىسً كفال للوضعٌن
اختبلفا ً كبٌراً عن مجتمع أثٌنا فً شتى
الداخلً
والخارجً لببلدها بدقة وال تقو َم مناحً الحٌاة.
وإننً آلم ُل أن ٌعٌ َد قادة حزب
باإلعداد والتحضٌر لمواجهة نتابجها.
النظر فً رإٌتهم
هذه الحقٌقة هً ضرورة حٌوٌة للكرد االتحاد الدٌمقراطً
َ
فً ؼرب كردستان على وجه للدٌمقراطٌة وفقا ً لحقٌقة العالم وٌعٌدوا
الخصوص ،ومن الضروري أن تتوقؾ بنا َءها من جدٌد بشكل ٌصلح للزمان
األحزاب السٌاسٌة فً ؼرب كردستان والمكان والمجتمع المعاصر فً القرن
ملٌا ً على هذه القضٌة لتدرسها بتمعن ،الحادي والعشرٌن.
كٌف كانت دٌمقراطٌة أثٌنا؟
وجدٌ ٌر باإلشارة إلى أنّ هذه المسإولٌة
بؽٌة تعرٌؾ أبناء شعبنا بهذه الحقٌقة،
تقع بصورة خاصة على عاتق السادة
فً قٌادة حزب االتحاد الدٌمقراطً PYDرأٌت من الضروري ولو باختصار
ألن حزبهم ٌعتبر حزبا ً ربٌسٌا ً فً هذا سر َد بعض المعلومات األساسٌة حول
دٌمقراطٌة أثٌنا ومإسساتها ،والتً
الجزء من كردستان.
إننً ال أقصد من خبلل مقالتً هذه كانت تدا ُر من قبل عد ٍد من المنظمات
أن أنتق َد أٌة أحزاب أو حزب  PYDعلى والمإسسات المنتخبة ،وكانت فً وقتها
وجه الخصوص ،لكننً أرؼبُ فً وحسب عدد سكانها خطوة ناجحة
توضٌح بعض مبلحظاتً ورإاي وتقدمٌة ،فٌما ٌلً ،سؤقوم بتوضٌح
الشخصٌة حٌال تؤسٌس نموذج صالح بعض جوانبها:
عدد السكان:
ونافع فً منطقة ؼرب كردستان .من
كان عدد السكان فً مدٌنة -دولة أثٌنا
وجهة نظري ،سٌكون من المفٌد لحزب
 ، PYDولخٌر جمٌع األكراد  ،أن ٌعٌ َد ٌقارب ٕٓ٘ ألؾ إنسان ،ولكن كان
النظر ثانٌة فً نموذجه المطروح وفً ٓٗألفا ً فقط منهم ٌعتبرون مواطنٌن من
َ
الحقابق السٌاسٌة الداخلٌة والدولٌة أصحاب الرأي ،وٌعتمد منهم  ٙآالؾ
واإلقلٌمٌة ،وٌرس َم سٌاساته على ضوبها فقط كصاحب قرار.
المواطن
من جدٌد ،ألننً ال أعتقد بؤن نموذجه
كان ٌجب توفر الشروط التالٌة فً
المعمو َل به حالٌا ً ٌنسجم مع حقٌقة
اإلٌدٌولوجً الناس الذٌن لهم حق حمل صفة
السٌاسً،
الوضع
واالقتصادي لعالم الٌوم  ،التً تحكم المواطنة:
 أن ٌكون الوالدان من أثٌنا ،فإذا ماالمنطقة .واض ٌح أنَّ حزب االتحاد
الدٌمقراطً وانطبلقا ً من إٌدٌولوجٌته كان أحد الوالدٌن لٌس من أثٌنا ،ال ٌحق
الخاصة به ٌسعى إلى أن ٌكون الحاك َم له أن ٌكون مواطناً.
 ٌجب أن ٌزٌد عمر المواطن عنوصاحب القرار الوحٌد .وللحقٌقة أقول
َ
ً
ب سٌاسً بمفرده ٕٓ عاما ،وال ٌحق لمن تق ّل أعمارهم
فٌما إذا حاو َل أيُّ حز ٍ
استحواذ القرار والتصرؾ بمستقبل عن ذلك المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة.
الرجال :ال ٌحق للنساء تبوأ
منطقة ؼرب كردستان ،فهذا ٌعنً أنه
فرض منظومة الحزب الواحد المناصب فً أعمال وإدارات الدولة وال
ٌبتؽً
َ
واإلٌدٌولوجٌة الواحدة ،ونرى بؤن ٌحق لهن التصوٌت.
الحرٌةٌ :جب أن ٌكون المواطن حراً
اإلٌدٌولوجٌات والمنظومات السٌاسٌة
ْ
وفشلت فً ولٌس عبداً ،حٌث كان العبٌد محرومٌن
من هذا القبٌل قد أفلست
منطقة الشرق األوسط والعالم أجمع من حقوق المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة.
وزالَ ْ
األجانب :األجانب محرومون من
ت معظمها من الوجود ،والمتبقً
منها سابرة فً طرٌقها إلى الزوال .لقد حق العمل السٌاسً فً دٌمقراطٌة أثٌنا.
ْ
مؤسسات دولة أثٌنا
الكثٌر من الوٌبلت
جلبت تلك األنظمة
َ
كانت دٌمقراطٌة أثٌنا تدا ُر من قبل
والمآسً الكبرى لشعوبها فً كل من
العراق ،سورٌا ،مصر ،لٌبٌا وبلدانٌ عد ٍد من المإسسات كما أسلفنا  ،والتً
أخرى ،ونرى الٌو َم ما ٌتسبب به نظام كانت فً ؼاٌة التقدم حسب وقتها
تدمٌر فً سورٌا قبل أن وعصرها ،ومع ذلك ،فإنها لم تكن
بشار األسد من
ٍ
تستطٌع ح ّل الكثٌر من القضاٌا بصورة
ٌزو َل من الوجود.
فٌما إذا َ
دقق المر ُء فً جوهر سٌاسة جٌدة ،لذلك ،كانت هناك على الدوام
وتفحص أس َسها ،لوج َد أنها عبارة قضاٌا عالقة تنتظر الحلول وكانت
PYD
َ
عن تقلٌد لدٌمقراطٌة دولة  -مدٌنة أثٌنا الحاجة إلى إعادة التشكٌل موجوداً
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باستمرار وتجري تلك التشكٌبلت بٌن
الفٌنة واألخرى.
المؤسسات الرئٌسٌة
) :(EKKlêziyaالمجلس الشعبً:
ٌتؤلؾ هذا المجلس من  ٙآالؾ مواطن،
وهذا المجلس مخوّ ٌل بإصدار القرارات
والقوانٌن باسم الشعب.
) :(Bûlêوهً مإسسة تتؤلؾ من
ٓٓ٘ عضو تتلخص مهمتها فً تحضٌر
مشارٌع القرارات والقوانٌن وتقدٌمها
للمجلس الشعبً.
( :(Hêliyêالمحكمة الشعبٌة :وهً
مإسسة قضابٌة ٌكمن مهمتها فً
إصدار أحكام قانونٌة صحٌحة بحق
األفراد أو األوضاع القابمة.
) :(Stratêjوهً مإسسة عسكرٌة
تتكون من ٓٔ أشخاص مهمتها ٌنحصر
فً العمل العسكري والحروب وحماٌة
األمن.
كانت المإسسات الثبلثة األخٌرة
مرتبطة مباشرة بالمجلس الشعبً وتؤخذ
شرعٌتها منه.
إن الدٌمقراطٌة التً ٌسعى  PYDإلى
تطبٌقها الٌو َم فً ؼرب كردستان هً
فً أسسها الفكرٌة والفلسفٌة قرٌبة من
دٌمقراطٌة النظام السٌاسً الذي كان
أسس
ٌحكم لٌبٌا ،ذاك الذي كان ٌستم ّد
َ
دٌمقراطٌته أٌضا ً من دٌمقراطٌة أثٌنا،
لكن هناك اختبلفات كبٌرة بٌنهما ،فكانت
دٌمقراطٌة أثٌنا ممكنة التطبٌق فً مدٌنة
دولة أثٌنا ولكنها ؼٌر صالحة لبلد ٌضمقوما ً ٌع ّد بالمبلٌٌن وعشرات المبلٌٌن
من البشر .كان عدد سكان أثٌنا فً ذلك
الوقت أق ّل من عدد سكان مدٌنة
القامشلً ،وكان تطبٌق الدٌمقراطٌة
الشعبٌة حتى فً مدٌنة صؽٌرة مثل أثٌنا
صعبة للؽاٌة.
الدٌمقراطٌة الناجحة
لقد عمت الٌوم الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة
الكثٌر من دول العالم وأثبتت نجاح
َ
تجربتها ،حٌث تضمن هذه الدٌمقراطٌة
التقدم فً المجاالت السٌاسٌة،
االقتصادٌة ،الحرٌات العامة وحقوق
اإلنسان للمواطنٌن .أكدت التجربة أن
الدول التً اعتمدت هذا النظام قد
نجحت فً ؼالبٌة مناحً حٌاتها ،ولكن
الدول التً جربت أو أنها تقوم بتجربة
أنظمة حكم أخرى فإنها تعانً الفش َل فً
مجمل أوضاعها السٌاسٌة والثقافٌة
واالقتصادٌة ،وفً هذا الشؤن ،فإن
أوضاع كل من لٌبٌا ،مصر ،تونس،
َ
العراق وتونس ال زالت ماثلة أمام
أعٌننا.
فرصة كبٌر لغربً كردستان
ّ
ٌحق ألي طرؾ كان أن ٌخطا
ال
وٌفوّ ت هذه الفرصة الثمٌنة على الشعب
الكردي وٌهدرها بسبب السٌر على
هدى إٌدٌولوجٌة أو نظام ال ٌنسجم مع
السٌاسة والنظم السٌاسٌة فً المنطقة
والعالم .هناك سبب أساسً لسٌادة
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة فً العدٌد من دول
العالم هو ٌقظة الشعور العالمً
المشترك بؤن هذا النظام ٌستطٌع إٌجاد
الحلول لحاجات اإلنسان السٌاسٌة،
االقتصادٌة والثقافٌة فً العالم.
ك بؤن هذه الدٌمقراطٌة بدورها
الش ّ
الكثٌر من العوابق والصعوبات
تصادؾ
َ

التً تجد طرٌقها إلى الحل والتصحٌح
ب
مع الزمن .فمن ؼٌر الجابز ألي حز ٍ
سٌاسً أو قابد أن ٌ ّدعً بؤن العال َم كله
مخطا وهو وحده المصٌب ،وإذا ما
صدر شًء من هذا القبٌل من أي طرؾ
الطرؾ ٌقوم
كان ،فهذا ٌعنً أن هذا
َ
بإبعاد نفسه عن العالم وٌسٌر فً طرٌق
المخاطر ،عندها ،سٌكون الخطر ماحقا ً
به وبمن ٌتبعونه.
العنوان األساسً للمقال :ما هو الحل
للقضٌة القومٌة فً غربً كردستان؟

اٌذٌٚخ احلذ٠ثخ ِٚؤضطبتٙب
االجتّبػ١خ ٚاٌط١بض١خ

انمحامٍ وضال سُذو
كانت مهمة الدولة فً الماضً بشكل
أساسً هً المحافظة على األمن الداخلً
والخارجً ( دولة األمن) ،أما فً عصرنا
الحدٌث فقد تطورت هذه المهمة لتشمل
الخدمات أٌضا ً ( دولة الخدمات ) ،وإذا
كان مبرر وجود الدولة فً الماضً هو
تؤمٌن الحماٌة لجمٌع المواطنٌن  ،فإن ما
ٌبرر وجودها الٌوم هو تؤمٌن األمن
والخدمات – بمفهومها العام والشامل -
معا ً لجمٌع المواطنٌن بشكل عادل  ،وبقدر
ما تإمن الدولة من خدمات وحماٌة تزداد
ثقة المواطنٌن بها وتكتسب شرعٌة
استمرارها  ،وٌُنزع عن الدولة الصفة
الشرعٌة فً حال عجزها عن القٌام
بمهامها األمنٌة والخدماتٌة  ،وحتى تتمكن
الدولة من تقدٌم الخدمات إلى المواطنٌن
اتجه التفكٌر إلى إنشاء المإسسات للقٌام
بذلك .فتشكلت المإسسات العامة  ،وكونها
عاجزة عن تقدٌم كل الخدمات دفعة واحدة
تداعى المواطنون إلى إنشاء بعض
المإسسات االجتماعٌة والسٌاسٌة لمعاونة
المإسسات العامة من جهة ولمراقبتها من
جهة ثانٌة  ،فتشكلت المإسسات الخاصة.
والمإسسات االجتماعٌة والسٌاسٌة
تقسم على نوعٌن :
أوالً  -مؤسسات اجتماعٌة  ،وهً:
مإسسات اجتماعٌة عامة :مدٌرٌة
اإلحصاء المركزي /مإسسة اإلسكان
والتعمٌر ...
مإسسات اجتماعٌة خاصة:
كالجمعٌات والنقابات ...
مإسسات اجتماعٌة مختلطة:
للضمان
الوطنً
كالصندوق
االجتماعً ...
ثانٌا ً  -مؤسسات سٌاسٌة  ،وهً:
المإسسات السٌاسٌة العامة:
كاإلذاعة والتلفزٌون الرسمً ...
المإسسات السٌاسٌة الخاصة:
كاألحزاب -المطبوعات السٌاسٌة ...
المإسسات السٌاسٌة المختلطة:
كالقنوات الفضابٌة الخاصة ...
موضوع الدولة ومإسساتها وأشكال
إدارتها شابك ومتشعب ،وهً تخضع إلى
ح ٍد بعٌد للمفاهٌم السٌاسٌة وطبٌعة النظام
الحاكم ،حٌث أن النظام الدٌمقراطً
ٌحمٌها وٌطورها وتخضع جمٌع
المإسسات إلى إرادة الشعب  ،أما النظام
االستبدادي فٌستحوذ على الدولة وٌُخضع
جمٌع مإسساتها إلى إرادته هو  ،وتتحول
مإسسات الدولة تدرٌجٌا ً إلى مإسسات
خادمة وحامٌة للنظام ولٌست للمواطنٌن ،
بالتالً ٌفقدون ثقتهم بتلك الدولة التً
تصل فً النهاٌة إلى دول ٍة فاشلة .
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ٔذاء ِشرتن ٌـ  ِٓ 88اٌشجىبد ٚاهل١ئبد ٚاملٕظّبد املؼٕ١خ ثبٌذفبع ػٓ حمٛق اإلٔطبْ
من أجل إٌقاف نزٌف الدم فً الشوارع السورٌة
ومن أجل إٌقاف كل أشكال ومصادر العنف المسلح
الدموي
ومن أجل إٌقاف كل عملٌات االغتٌال واالختطاف
واالختفاء القسري
إننا فً الشبكات والهٌبات والمنظمات المعنٌة بالدفاع
عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدنً ،ننظر ببالػ القلق
واإلدانة واالستنكار للتطورات الخطٌرة والمرعبة
الحاصلة فً سورٌة ،فً ظل تواصل نزٌؾ الدم،
وتصاعد حالة العنؾ التدمٌرٌة واالستنزاؾ الخطٌر لبنٌة
المجتمع السوري وتكوٌناته .ومع ؼٌاب الحلول السٌاسٌة
المتداولة ،وصعوبة الحسم العسكري لصالح أحد الطرفٌن
بفعل التوازنات العسكرٌة والسٌاسٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة
ودورها فً إدارة الصراع والتحكم فٌه ،بانت حالة من
القلق الجدي على مصٌر سورٌة الجؽرافٌا والمجتمع،
وبرز رعب حقٌقً من تدمٌرها وتمزٌق وحدة النسٌج
المجتمعً ،مع احتمال انتقال آثار هذه المؤساة باتجاه
حرب إقلٌمٌة مدمرة.
ً
ً
أدى النزاع الدامً فً سورٌة ،إلى دمارا هاببل فً
البنى والممتلكات العامة والخاصة ،وتفتٌت المجتمعات
السكانٌة وهدم المنازل والمحبلت والمدارس والمستشفٌات
واألبنٌة الحكومٌة وتدمٌر شبكات المٌاه والكهرباء
والصرؾ الصحً ،واسقط ألآلالؾ من القتلى والجرحى،
وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة مبلٌٌن
شخص تركوا منازلهم ،من بٌنهم أكثر من ملٌون الجا
فروا إلى بلدان مجاورة ،إضافة إلى اآلالؾ المعتقلٌن
والمختفٌن قسرٌا.
وعلى الرؼم من التشابكات والتعقٌدات المحلٌة
واإلقلٌمٌة والدولٌة التً تتحكم باألزمة السورٌة ،فما زلنا
نرى بؤن الحل السٌاسً هو المخرج الوحٌد من الطرٌق
العنفً المسدود .كما نعتبر إعبلن جنٌؾ قاعدة مقبولة
لهكذا حل ،عبر توافقات دولٌة تتٌح إصدار قرار دولً
ملزم وفق الفصل السادس لمٌثاق األمم األمم المتحدة.
ٌتضمن هذا القرار الوقؾ الفوري إلطبلق النار على
كامل الجؽرافٌا السورٌة ،ووضع آلٌات للمراقبة والتحقق
وحظر تورٌد السبلح ،مع مباشرة العملٌة السٌاسٌة عبر
الدعوة لمإتمر وطنً ٌشارك فٌه جمٌع ممثلً التٌارات
السٌاسٌة والشبابٌة والنسابٌة تحت رعاٌة إقلٌمٌة ودولٌة.
بما ٌإدي لوضع مٌثاق وطنً لسورٌة المستقبل وإعبلن
مبادئ دستورٌة ،والتوافق على ترتٌبات المرحلة
االنتقالٌة ،والسٌر نحو نظام دٌمقراطً ٌقوم على انتخابات
تجري وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة لبلنتخابات الحرة والنزٌهة.
إننا فً الهٌبات والمنظمات المعنٌة فً المنطقة العربٌة
بالدفاع عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدنً ،إذ نعلن عن
تضامننا الكامل مع أسر الضحاٌا ،نتوجه بالتعازي القلبٌة
والحارة لجمٌع من سقطوا من المواطنٌن السورٌٌن من
المدنٌٌن والشرطة والجٌش ،متمنٌن لجمٌع الجرحى
الشفاء العاجل ،ومسجلٌن إدانتنا واستنكارنا لجمٌع
ممارسات العنؾ والقتل واالؼتٌال واالختفاء القسري أٌا
كانت مصادرها ومبرراتها .كما نناشد جمٌع األطراؾ
المعنٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة بتحمل مسإولٌاتها تجاه شعب
سورٌا ومستقبل المنطقة ككل ،ونطالبها بالعمل الجدي
والسرٌع للتوصل لحل سٌاسً سلمً لبلزمة السورٌة
وإٌقاؾ نزٌؾ الدم والتدمٌر .إننا ندعو جمٌع األطراؾ
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة للعمل على:
ٔ.الوقؾ الفوري لدوامة العنؾ والقتل ونزٌؾ الدم فً
الشوارع السورٌة ،آٌا كانت مصادر هذا العنؾ وآٌا كانت
أشكاله دعمه ومبرراته.
ٕ.إطبلق سراح كافة المعتقلٌن السٌاسٌٌن ،وجمٌع من
تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمٌة التً
اجتاحت فً مختلؾ المدن السورٌة ،ما لم توجه إلٌهم
ً
السرعة
تهمة جنابٌة معترؾ بها وٌقدموا على وجه
لمحاكمة تتوفر فٌها معاٌٌر المحاكمة العادلة.
ٖ.العمل السرٌع من أجل إطبلق سراح كافة
المختطفٌن أٌا تكن الجهات الخاطفة .
ٗ.الكشؾ الفوري عن مصٌر المفقودٌن ،بعد اتساع
ظواهر االختفاء القسري  ،مما أدى لنشوء ملؾ واسع عن
المفقودٌن السورٌٌن.

٘.تشكٌل لجنة تحقٌق قضابٌة مستقلة ومحاٌدة ونزٌهة
وشفافة ،بمشاركة ممثلٌن عن المنظمات المدافعة عن
حقوق اإلنسان فً سورٌة ،للقٌام بالكشؾ عن المسببٌن
للعنؾ والممارسٌن له ،وعن المسبولٌن عن وقوع قتلى
وجرحى ،سواء أكانوا حكومٌٌن أو ؼٌر حكومٌٌن،
وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
.ٙالسعً لتحقٌق العدالة االنتقالٌة بضمان العدالة
واإلنصاؾ لكل ضحاٌا األحداث فً سورٌة وإعبلء مبدأ
المساءلة وعدم اإلفبلت من العقاب ،كسبل أساسٌة تفتح
الطرق السلٌمة لتحقٌق المصالحة الوطنٌة من أجل سورٌة
المستقبل الموحدة والتعددٌة والدٌمقراطٌة .األمر الذي
ٌتطلب متابعة ومبلحقة جمٌع مرتكبً االنتهاكات ،سواء
أكانوا حكومٌٌن أم ؼٌر حكومٌٌن ،كون بعض هذه
االنتهاكات لمستوى الجرابم ضد اإلنسانٌة وتستدعً إحالة
ملؾ المرتكبٌن للمحاكم الوطنٌة والدولٌة.
.2دعم الخطط والمشارٌع التً تهدؾ إلى إدارة
المرحلة االنتقالٌة فً سورٌا ،وتخصٌص موارد لدعم
مشارٌع إعادة األعمار والتنمٌة ،وتكثٌؾ مشارٌع ورشات
تدرٌب القادة السٌاسٌٌن السورٌن على بناء المإسسات
الدٌمقراطٌة والممارسة الٌومٌة للبناء المشترك .وكذلك
مساعدتهم على إدراج مفاهٌم ومبادئ العدالة االنتقالٌة
والمصالحة الوطنٌة فً الحٌاة السٌاسٌة فً سورٌا
المستقبل .وذلك على أساس الوحدة الوطنٌة وعدم التمٌٌز
بٌن السورٌٌن ألسباب دٌنٌة أو طابفٌة أو قومٌة أو على
أساس الجنس واللون أو ألي سبب آخر .بما ٌضمن حقوق
المكونات كافة وإلؽاء السٌاسات التمٌٌزٌة بحقها وإزالة
أثارها ونتابجها ،وضمان مشاركتها السٌاسٌة بشكل
متساو.
.0وكون القضٌة الكردٌة فً سورٌا هً قضٌة وطنٌة
ودٌمقراطٌة بامتٌازٌ ،نبؽً دعم الجهود الرامٌة من أجل
إٌجاد حل دٌمقراطً وعادل على أساس االعتراؾ
الدستوري بالحقوق القومٌة المشروعة للشعب الكردي،
ورفع الظلم عن كاهله ،وإلؽاء كافة السٌاسات التمٌٌزٌة
ونتابجها ،والتعوٌض على المتضررٌن ضمن إطار وحدة
سورٌا أرضا ً وشعباٍ ،بما ٌسري بالضرورة على جمٌع
المكونات السورٌة والتً ما عانت من سٌاسٌات تمٌٌزٌة
متفاوتة.
.2تلبٌة االحتٌاجات الحٌاتٌة واالقتصادٌة واإلنسانٌة
للمدن المنكوبة وللمهجرٌن داخل الببلد وخارجها،
وإؼاثتهم بكافة المستلزمات الضرورٌة.
ٓٔ.قٌام المنظمات والهٌبات المعنٌة بالدفاع عن قٌم
المواطنة وحقوق اإلنسان و النضال السلمً ،باجتراح
السبل اآلمنة وابتداع الطرق السلٌمة التً تساهم بنشر
وتثبٌت قٌم المواطنة والتسامح بٌن السورٌٌن على
اختبلؾ انتماءاتهم ومشاربهم ،على أن تكون ضمانات
حقٌقٌة لصٌانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل
دٌمقراطً آمن لجمٌع أبنابه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق ٕٖٓٔ\٘\0
المنظمات والهٌبات والمراكز الموقعة:
ٔ -لجان الدفاع عن الحرٌات الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فً
سورٌة ( ل.د.ح ).
ٕ -المنظمة الكردٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان والحرٌات العامة
فً سورٌة ( ) DAD
ٖ -المنظمة الوطنٌة لحقوق اإلنسان فً سورٌة
ٗ -اللجنة الكردٌة لحقوق اإلنسان فً سورٌا (الراصد ).
٘ -المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان فً سورٌة
 -ٙمنظمة حقوق اإلنسان فً سورٌة – ماؾ
 -2شبكة منظمات حقوق اإلنسان العراقٌة( وتضم ٖ٘ منظمة
حقوقٌة)
 -0شبكة المنظمات االهلٌة الفلسطٌنٌة (تضم اكثر من ٘2
منظمة مجتمع مدنً)
 -2المنتدى المدنً القومً (ٌضم أكثر من ٓ٘ منظمة مجتمع
مدنً)  /السودان
ٓٔ -الشبكة األردنٌة لمنظمات المجتمع المدنً (ٌضم ٔٙ
منظمة مجتمع مدنً)
ٔٔ -شبكة االنتحابات فً العالم العربً (ٌضم أكثر من ٕٓ
منظمة مجتمع مدنً)
ٕٔ -المركز الكردي السوري للتوثٌق
ٖٔ -المركز السوري للدٌمقراطٌة وحقوق التنمٌة
ٗٔ -المركز الوطنً لدراسات التسامح ومناهضة العنؾ فً
سورٌة

٘ٔ -المركز السوري لحقوق اإلنسان
 -ٔٙالمركز السوري لتؤهٌل ضحاٌا العنؾ والتعذٌب
 -ٔ2مركز اٌببل لدراسات العدالة االنتقالٌة والدٌمقراطٌة فً
سورٌة
 -ٔ0المركز السوري للمجتمع المدنً ودراسات حقوق اإلنسان
 -ٔ2التحالؾ السوري لمناهضة عقوبة اإلعدام()SCODP
ٕٓ -التجمع الوطنً لحقوق المرأة والطفل/سورٌا
ٕٔ -منظمة كسكابً للحماٌة البٌبٌة
ٕٕ -التنسٌقٌة الوطنٌة للدفاع عن المفقودٌن فً سورٌة
ٖٕ -رابطة الحقوقٌٌن السورٌٌن من اجل العدالة االنتقالٌة
وسٌادة القانون
ٕٗ -الرابطة السورٌة للحرٌة واإلنصاؾ
ٕ٘ -المركز السوري للتربٌة على حقوق اإلنسان
 -ٕٙالمنبر السوري للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ()SPNGO
 -ٕ2المركز السوري للعدالة االنتقالٌة وتمكٌن الدٌمقراطٌة
 -ٕ0منظمة الدفاع عن معتقلً الرأي فً سورٌة-روانكة
 -ٕ2مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان
ٖٓ -المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان فً األردن
ٖٔ -جمعٌة النساء العربٌات  /األردن
ٕٖ -الرابطة الجزابرٌة للدفاع عن حقوق االنسان  /الجزابر
ٖٖ -منظمة ٌمن للدفاع عن الحقوق والحرٌات الدٌمقراطٌة/
الٌمن
ٖٗ -مركز الخٌام لتاهٌل ضحاٌا التعذٌب /لبنان
ٖ٘ -شبكة امان للتاهٌل وادفاع عن حقوق االنسان  /لبنان
 -ٖٙجمعٌة المرأة البحرٌنٌة
 -ٖ2فٌدرالٌة الرابطة الدٌمقراطٌة لحقوق المرأة /المؽرب
 -ٖ0منظمة فٌنوس للمراة العراقٌة /العراق
 -ٖ2صناع التؽٌٌر العالمً – الٌمن
ٓٗ -مركز التنمٌة البٌبٌة واالجتماعٌة/سورٌة
ٔٗ -التحالؾ الٌمنً لمناهضة عقوبة اإلعدام  /الٌمن
ٕٗ -مإسسة الشرق األوسط للتنمٌة  /الٌمن
ٖٗ -منظمة عدالة للحرٌات وحقوق اإلنسان  /الٌمن
ٗٗ -مإسسة ٌمنً وافتخر للحقوق والحرٌات  /الٌمن
٘ٗ -المإسسة الوطنٌة لمكافحة االتجار بالبشر  /الٌمن
 -ٗٙمإسسة المسار  /الٌمن
 -ٗ2المنظمة المؽربٌة لحقوق اإلنسان
 -ٗ0منظمة الكرامة
 -ٗ2مركز إعبلم حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة ―شمس‖/فلسطٌن
ٓ٘ -جمعٌة منتدى عمان لحقوق االنسان/األردن
ٔ٘ -المركز المدنً للحقوق والدٌمقراطٌة /الٌمن
ٕ٘ -نداء للتنمٌة /السودان
ٖ٘ -منظمة حقوق اإلنسان فً العراق(لندن عام ٕ)ٔ20
ٗ٘ -مركز الكلمة لحقوق االنسان  /مصر
٘٘ -الجمعٌة البحرٌنٌة للشفافٌة  /البحرٌن
 -٘ٙمركز دمشق للدراسات النظرٌة والحقوق المدنٌة /السوٌد
 -٘2اللجنة العربٌة لحقوق اإلنسان /بارٌس
 -٘0ملتقى حوران للمواطنة /سورٌا
 -٘2المعهد االسكندٌنافً لحقوق اإلنسان
ٓ -ٙحماٌة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً العالم العربً
ٔ -ٙجمعٌّة تؤهٌل المساجٌن بتونس
ٕ -ٙنقابة الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن
ٖ -ٙمركز ماعت للسبلم والتنمٌة وحقوق اإلنسان  /مصر
ٗ -ٙالجمعٌة البحرٌنٌة لحقوق االنسان  /البحرٌن
٘ -ٙمركز اللإلإة لحقوق االنسان  /البحرٌن
 -ٙٙالمرصد الوطنً لحقوق الناخب  /المؽرب
 -ٙ2العصبة المؽربٌة للدفاع عن حقوق االنسان  /المؽرب
 -ٙ0منتدى البحرٌن لحقوق اإلنسان
 -ٙ2مركز القدس للمساعدة القانونٌة وحقوق اإلنسان/فلسطٌن
ٓ -2المركز الفلسطٌنً لقضاٌا السبلم والدٌمقراطٌة/فلسطٌن
ٔ -2التحالؾ العربً لمناهضة عقوبة اإلعدام
ٕ -2الشبكة العربٌة لمدربً حقوق اإلنسان
ٖ -2التحالؾ المصري لمناهضة عقوبة اإلعدام
ٗ -2منظمة حمورابً لمراقبة الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان/
العراق
٘ -2مركز الرافدٌن لضمان حقوق االنسان -العراق
 -2ٙالجمعٌة الفلسطٌنٌة لحقوق االنسان (راصد)  /لبنان
 -22التحالؾ العراقً لمناهضة عقوبة اإلعدام
 -20الشبكة األردنٌة لمدربً حقوق اإلنسان
 -22جمعٌة جذور لحقوق المواطن  /األردن
ٓ -0الجمعٌة المورٌتانٌة لترقٌة الحقوق.
ٔ -0المركز العربً االوروبً لحقوق االنسان والقانون الدولً/
النروج
ٕ -0اإلبتبلؾ السوري للمحكمة الجنابٌة الدولٌة  /النروج
ٖ -0مركز حماٌة لدعم المدافعٌن عن حقوق االنسان  /مصر
ٗ -0مركز نبض لدعم الدٌمقراطٌة ومكافحة الفساد  /مصر
٘ -0مركز البحرٌن لحقوق اإلنسان
 -0ٙمنظمة اوروك االعبلمٌة العراقٌة المستقلة
 -02مركز العدالة لحقوق االنسان بالسعودٌة
 -00المركز الدولً لدعم الحقوق والحرٌات /مصر
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احلرة املطتؼرح يف  ....تتمة

ك بؤن المجتمع الدولً ٌتحمل
ال ش ّ
مسإولٌة تارٌخٌة وأخبلقٌة حٌال القضٌة
السورٌة  ،حٌث ٌدفع شعبنا ضرٌبة
تشابك المصالح الدولٌة واإلقلٌمٌة
وتعقٌداتها  ،وبات واضحا ً أن الصراع
على المصالح ومناطق النفوذ فً العالم
بٌن القوى الكبرى مستم ٌر ومحموم  ،وال
ٌزال الدم السوري المرهون إلى ذاك
ك ك َّل ٌوم .مما ٌترتب على
الصراع ٌُس َف ُ
المعارضة السورٌة بكل مكوناتها
وأطرافها  ،القٌام بمراجعة نقدٌة
موضوعٌة شاملة وتقٌٌم لمسارها
وتوجهاتها ،حٌث أنها أي المعارضة
الكثٌر من ثقة الشعب بها  ،وأن
فقدت
َ
تتجاوز خبلفاتها  ،لتجتمع معا ً بما فٌها
الهٌبة الكردٌة العلٌا لوضع برنامج عمل
ورإٌة واضحة لسورٌا المستقبل  ،سورٌا
التً تضمن حقوق كافة المكونات
وتصون الحرٌات الفردٌة والعامة
وتضمن االعتراؾ الدستوري بوجود
الكرد فً سورٌا وحل قضٌتهم حبلً عادالً
 ،بعٌداً عن االستعبلء القومً  ،وعلى
أساس من الشراكة الوطنٌة الحقٌقٌة ،
ٍ
بذلك سوؾ ٌزدا ُد االلتفاؾ الجماهٌري
حول هذه المعارضة لتصب َح الممثل
الشرعً للشعب السوري ،وسٌت ُم
اختصار الكثٌر من المسافات التً تفصل
الٌوم بٌن الشعب وهدفه فً إسقاط النظام
االستبدادي وإقامة البدٌل الدٌمقراطً
اٌىٛرد يف دِشك  ....تتمة

الوحـــــد YEKÎTÎ

البرلمانً التعددي.
وٌجدر التؤكٌد بؤن هجمات واعتداءات
بعض المجموعات المسلحة التً تعمل
فً إطار الجٌش السوري الحرّ  ،على
المناطق الكردٌة  ،هً موضع إدانة
وشجب شعبنا  ،وتندرج فً إطار خلق
الفتن بٌن أبناء الوطن الواحد  ،ولٌست
فً صالح الشعب والثورة السورٌة ،
ثورة الحرٌة والكرامة  ،كما أن دفاع
قوات حماٌة الشعب  YPGومعها أبناء
وبنات ال ُكرد عن تلك المناطق وكرامة
وسبلمة سكانها ٌ
حق مشروع ٌحظى بتؤٌٌد
واسع من أهالٌها بمختلؾ انتماءاتهم.
إننا ،ومن خبلل قراءتنا ومعاٌشتنا
للوضع السوري المتؤزم ،نرى بؤن إنعقاد
مإتمر جنٌؾٕ المرتقب بحضور ممثلً
أطٌاؾ المعارضة من بٌنها ممثلً الهٌبة
الكردٌة العلٌا  ،ووصوله إلى قرار ٌلزم
الجمٌع وقؾ العنؾ كخطوة أولى ،سوؾ
ٌخدم السٌر باتجاه إٌجاد ح ٍّل سٌاسً
شامل ٌضمن انتقال السلطة إلى حكومة
وحدة وطنٌة مإقتة وصاحبة صبلحٌات
كاملة تضمن رحٌل النظام األمنً
اإلستبدادي  ،وذلك بتوافق وبإشراؾ
دولً مدعوم بقرار ملزم صادر عن
مجلس األمن الدولً  ،وتضافر كل
الجهود المخلصة على طرٌق إنعقاد
مإتمر وطنً سوري شامل ٌضع أسسا ً
ومبادئ لبناء دول ٍة دٌمقراطٌة تعددٌة
برلمانٌة المركزٌة .
المعالم إلى الرأي العام السوري  ،بمعنى
التضحٌة والوفاء لقضٌتهم العادلة
وحقوقهم القومٌة المشروعة  ،حٌث جرح
واعتقل على إثر ذلك اآلالؾ منهم ،
وفصل العدٌد من الطلبة من جامعاتهم .
فً خضم األزمة السورٌة التً بدأت
فً أواسط آذار من عام ٕٔٔٓ م والتً
طال أمدها  ،وأثقلت كاهل الشعب
السوري  ،ودمرت بنٌته التحتٌة  ،عاد
الكثٌر من كورد دمشق إلى مناطقهم
األصلٌة  ،ولجؤ البعض منهم إلى إقلٌم
كوردستان والدول المجاورة  ،نتٌجة
األوضاع األمنٌة واالقتصادٌة الصعبة ،
إال أن دمشق بقٌت تحتضن عدداً كبٌراً
منهم  ،نظراً الرتباطهم بموردهم المادي
الوحٌد فٌها  ،وقسم كبٌر منهم أبى الهجرة
وفضل البقاء  ،رؼم االعتقاالت
والمداهمات الشبه ٌومٌة لمنازلهم ،
وسقوط عشرات الشهداء وال زال .
حتى هذه اللحظة ٌتعرض كورد
دمشق إلى أقسى أنواع المعاناة  ،من
تهجٌر وهدم للبٌوت  ،وتعرض ممتلكات
العدٌد منهم إلى النهب والسرقة وخسارة
كل ما ٌمتلكونها فً لحظات ،بعد سنٌن
من العمل الشاق والطوٌل  ،فً ذات
الوقت ال تكترث الحركة السٌاسٌة
الكوردٌة فً سورٌا وال تهتم بؤوضاعهم
الصعبة .
أال ٌحق لنا أن نتساءل هنا  :إلى أٌن
ستنتهً رحلة عذاباتهم الطوٌلة ؟ وإلى
متى سٌصطحبون معهم أمتعتهم المثقلة
بالحزن وآالم الماضً ؟ .

العدٌد من قادة الثورة ورجاالتها الوطنٌٌن
الكورد  ،وفً مقدمتهم الثابر إبراهٌم
هنانو والمجاهد أحمد بارافً  ،وكذلك
الشهداء الذٌن سقطوا على أرض فلسطٌن
فً ثورة الشعب الفلسطٌنً عام ٔ2ٖٙم
أمثال  :أبو حسٌن كلعو و أبو محمد
البوطً .
ً
ولم ٌتوانى الكورد فً دمشق ٌوما عن
الكفاح والنضال إلى جانب أخوتهم فً
باقً المناطق الكوردٌة من أجل قضٌتهم
العادلة  ،فبل ننسى دورهم فً انتزاع
عطلة عٌد نــوروز " العٌد القومً
للشعب الكوردي " كعطلة رسمٌة فً
ٕٔ آذار من كل عام  ،من خبلل
تظاهرتهم العارمة عام ٔ20ٙم ،
ووصولهم إلى أبواب القصر الجمهوري،
عندما حاول بعض الشوفٌنٌٌن حرمانهم
االحتفال بهذه المناسبة العظٌمة ،
واستشهد على إثرها البطل سلٌمان آدي "
شهٌد نوروز " ،وألسباب عنصرٌة تم
إعبلنها كعطلة رسمٌة تحت مسمى ( عٌد
األم ).
وفً انتفاضة قامشلو المجٌدة عام
ٕٗٓٓ  ،خرج الكورد فً دمشق
وأبناإهم الطلبة فً المدٌنة الجامعٌة فً
وجه جبروت النظام وأجهزته األمنٌة ،
منددٌن بسٌاسة التنكٌل والقمع بحق أبناء
جلدتهم  ،ولٌحٌوا أرواح شهداءهم الذٌن
سقطوا فً سبٌل عزة وكرامة شعبهم ،
وبذلك سجلوا محطات مهمة جداً فً
تارٌخ نضال الشعب الكردي والسوري ،
* عضو األمانة العامة للمجلس
وأوصلوا من خبللها رسالة واضحة الوطنً الكردي  /دمشق .
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٘جّبد غبدرح  ....تتمة
وقد تصدت وحدات الحماٌة YPG
بدعم من أبناء تلك القرى لذاك التدخل
ً
صدمة وقلقا ً ألهالً المنطقة
الذي شكل
وجوارها  ،مما أثار بوادر فتنة بٌن
أبناء البلد الواحد  .وفً الٌوم التالً
خرجت عشرات اآلالؾ إلى شوارع
ً
تلبٌة لدعو ٍة من ( المجلس
مدٌنة عفرٌن
الوطنً الكردي فً سورٌا ومجلس
الشعب لؽربً كردستان )  ،عبّرت عن
سخطها وإدانتها لتلك الفتنة وذاك
التدخل  ،ووقوفها إلى جانب قوات
 YPGالتً تخوض نضاالً مشروعا ً
فً الدفاع عن الذات وسبلمة المنطقة .
هذا وكانت حصٌلة تلك اإلشتباكات
 ،وقوع عشرات القتلى والجرحى
وسقوط سبعة شهداء من مقاتلً YPG
 ،ونزوح اآلالؾ من السكان المدنٌٌن ،
وأقدمت فصابل من الجٌش الحرّ إلى
إؼبلق كافة الطرق المإدٌة إلى منطقة
عفرٌن من مناطق ( إعزاز  ،دٌرجمٌل
 ،دارة عزة  ،آطمة  ) ... ،وفرض
حصار علٌها واحتجاز عشرات
المدنٌٌن  ،مما أدى إلى فقدان مواد
تموٌنٌة وؼذابٌة وانقطاع التواصل
االجتماعً واالقتصادي وؼٌره بٌن
أبناء المنطقة وجٌرانها .
وقد أصدرت الهٌبة الكردٌة العلٌا/
عفرٌن بتارٌخ ٖٕٔٓ ٕٙ/٘/بٌانا ً ،
جاء فٌه :
" نحن فً ( الهٌبة الكردٌـّة العلـٌـا )
التً تضم كافة األحـزاب السٌاسٌة
الكردٌة نجـزم بؤننا ركـن أساسـًٌّ فً
الثورة السورٌة المباركة التً اندلعت
فً محافظة درعا فً ٖ، ٕٓٔٔ /ٔ٘/
ووصلت شرارتها إلى المناطق
الكـردٌـّة  ،مطالبة بالحـرٌـّة والكرامة
وإسـقاط هـذا النظام االستبدادي ،
وتحقٌق مبـدأ المساواة بٌن كل مكونات
الشعب السوري ( عــربا ً وكرداً وكافة
المكونات ) .
فً خضـ ّم هذه الحالـة السٌاسٌة
والثورٌة  ،أنجـز الشعب الكـردي

انتصارات على هذا النظام الشمولً
بإخـراجه من المناطق الكردٌـّة ،
وتحقٌق بعض مكاسبه القومٌـّة
والوطنٌـّة من خبلل إدارة مناطقه ،
والحفاظ على السلم األهـلً  ،وعلى
األخـوّ ة العربٌة الكردٌة .
وسط هذا االستقرار األمنً و
المنجزات الوطنٌة المح ّقــقـة تحاول
بعض المجـموعات العسكرٌـّة المسـلّحة
باسم ( جٌش الحرّ ) زعزعة اسـتقرار
ّ
وبث الـرّ عـب فً
و أمن المنطقة ،
نفوس األهالً المسالمٌن  ،والنٌل من
المكتسبات التً حققها الشعب الكـردي
فً مناطقه .
حٌث قامت مجموعات مسلحة
بهجـوم ؼـادر على القرى الكردٌة فً
( جـبل سـمعان ) بحـجـّـة نشـر اإلسبلم
 ،بٌن الذٌن حافـظوا على اإلسبلم
ورفعــوا راٌته وحـرّ روا القدس على
ٌـد البطل والقابد الكـردي ( صبلح
الدٌن األٌـّوبـً ).
وعلى إثر ذلك قامت ( وحدات
الحماٌة الشعبٌة ) بالرد على تلك
الجماعات المسلحة حفاظا ً على سبلمة
المنطقة  ،ودرء الفتنة بٌن األخوة .
إنــّنـا ( الهٌبة الكردٌة العلٌا ) فً
عفرٌن  ،نرى بؤن توقٌت الهجوم على
المناطق الكردٌة ( عفرٌن  ،كوبانً ،
تل تمر  ).....ما هً إالّ مـــإامرة
خسٌسة تدٌرها جـهات عـدابـٌـة هـدفها
النٌل من وحـدة الصؾ السـوري ،
ووضـع خــنجـر فً خـاصـرة الثورة
السـورٌة التً اقتربت من تحقٌق
أهدافها  ،لذا نطالب المعارضة السورٌة
وجمٌع األطر السٌاسٌة والعسكرٌة
المناوبة للنظام البعثً الشمولً بتحدٌد
موقفه وإدانة هذه األعمال التً ال تخدم
الثورة السورٌة وتعرقل مسٌرة الوحدة
الوطنٌة  ،كما نطالب األحزاب
والمنظمات المحلٌة والدولٌة بالوقوؾ
إلى جانب ثورتنا السورٌة العادلة ووأد
الفتنة التً تدٌرها بعض الجهات
المشبوهة ".

د١ِٚس املخ ... ُ١تتمة
َذ َكر موقع صوت كردستان  ،أنه
منذ فترة لٌست بقصٌرة بدأ الكورد من
سورٌا ٌهاجرون الى إقلٌم كوردستان
العراق  ،واستقر حوالً ٓٓٔ ألؾ
منهم فً مخٌم دومٌز قرب مدٌنة دهوك
،وعلى الرؼم من قدمه ٌفتقر إلى الكثٌر
من الخدمات  ،والمهاجرون فٌه ٌعانون
من البرد فً الشتاء ومن الحرّ فً
الصٌؾ  ،واستشرى فٌه الفساد ،
وهناك من ٌستؽل أوضاع البلجبٌن
وٌخدع فتٌاتهم بوعو ٍد كاذبة أو ٌتم
استخدامهن كبابعات الهوى  ،ووصلت
المخدرات إلى داخل المخٌم أو أصبح
معبراً لتجارتها  ،وٌتم فٌه بٌع اإلقامات
والخٌم بطرق ؼٌر شرعٌة .
ونشر الموقع هذه اإلحصابٌات عن
المخٌم :
 %2ٓمن أطفال هذا المخٌم
محرومون من الدراسة.
% ٖٓمن العوابل ال تملك الخٌم و
ٌعٌشون مع أقربابهم فً المخٌم.
حوالً ٕٓ ألؾ منهم ٌعملون فً
محافظة دهوك.

 ٔٔألؾ طفل سجلوا ألؼراض
الدراسة و لكن ٖ االؾ فقط منهم
حصلوا على مقاعد دراسٌة.
 %٘ٓمن أهالً المخٌم أمٌون ،و
الجمٌع بحاجة الى عناٌة نفسٌة.
حٌث تم نقل هذه المعلومات عن
تقرٌر مفصل لموقع روداوو
اإللكترونً نشر بتارٌخ  0أٌار ٖٕٔٓ
باللؽة الكردٌة – اللهجة السورانٌة على
الرابط http://rudaw.net/sorani/ :
ـ
kurdistan/0805201310
وأرسلت نسخة منه الى حكومة إقلٌم
كوردستان العراق  .وٌذكر أن هناك
أعداد متزاٌدة من المهاجرٌن ٌمارسون
التسول أو أعمال مهٌنة فً شوارع
مدن وبلدات اإلقلٌم  ،حٌث الضابقة
المادٌة أو التخلؾ والبطالة تدفعهم نحو
ذلك .
وكذلك تتوالى التقارٌر عن احوال
البلجبٌن السورٌٌن فً مخٌمات تركٌا
واألردن ولبنان  ،ومدى الخطورة التً
تشكلها استمرار دوامة العنؾ فً
سورٌا  ،وحجم المعاناة اإلنسانٌة التً
ٌتعرضون لها  ،ونتابجها المستقبلٌة
السٌبة .
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فً تمام الساعة الرابعة بعد ظهر ٌوم
الجمعة  ، ٕٖٓٔ\٘\ٔ2فً حدٌقة وساحة
الحارة التحتانٌة بمدٌنة جندٌرس ،احتشد ما
ٌفوق ألفً شخص من أهالٌها وأنصار حزب
الوحدة ومن فعالٌات عدٌدة  ،تلبٌة لدعوة من
منظمة جندٌرس للحزب  ،لٌتذكروا معا ً قٌم
الشهادة والوفاء بعد أربعٌن ٌوما ً الستشهاد
عزٌز ،طالب العلم والمعرفة  ،الرفٌق الفقٌد
ٍ
المهندس المدنً شمس الدٌن محو ( شمو ) ،
والذي اؼتالته ٌد الؽدر واإلجرام فً حرم
جامعة حلب بتارٌخ  ، ٕٖٓٔ\ٗ\2وشارك
األربعٌنٌة كل من:
 مجلس الشعب لؽربً كردستان ،حٌثألقى األستاذ أسعد مسكه كلمة باسم المجلس
 ،تمحورت حول أهمٌة الهٌبة الكردٌة العلٌا
وتفعٌلها واإلشادة بدور وحدات حماٌة
الشعب  ، YPGوختم بتقدٌم العزاء لحزب
الوحدة وأهل الشهٌد.
 المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ،حٌث ألقت السٌدة زلوخ جمو كلمة باسمه
حول الشهٌد وأهمٌة العمل المشترك بٌن
المجلسٌن ،وعرجت على األوضاع
المؤساوٌة التً ٌعٌشها بلدنا سورٌا  ،وق ّدمت
التعازي .
وعن منظمة جندٌرس لحزب الوحدة ألقى
ً
كلمة أثنى فٌها على دور
الرفٌق حجً جقبل
رفاق الحزب الراحلٌن من جندٌرس ( كمال
شتً ،أحمدي فٌلك ،أحمد حجً علً
وؼٌرهم ) فً مواصلة نضال وسٌاسة
الحزب  ،والتً تتمٌز باستقبللٌة القرار
وإعطاء الخصوصٌة للقضٌة الكردٌة فً
سورٌا  ،وتطرق إلى دور وأهمٌة الخٌار
السلمً رؼم خسارة الحزب لباقة من رفاقه
( شمو ،كمال حنان ،شٌرزاد ،مصطفى

عٌسو ،أحمد حبش  ،)...وأنهى كلمته
بإعبلن تسمٌة ساحة الحارة التحتانٌة باسم
الشهٌد.
وكلمة اللجنة الطبٌة لمنظمة جندٌرس
للحزب ألقاها الدكتور مصطفى بهجت  ،أما
كلمة منظمة المحامٌن ألقاها المحامً
صبحً اسكندر ،الذي ركز على دور العلم
والمعرفة وثقافة القانون وأهمٌة دستور مدنً
فً دولة المركزٌة.
وكلمة األٌادي البٌضاء ( شباب وشابات
منظمة جندٌرس لحزب الوحدة ) ألقتها الفتاة
دنٌا ، ،وكلمة أهل الفقٌد ألقاها شقٌق الشهٌد
األخ ٌاسٌن محو ،حٌث شكر حزب الوحدة
على اهتمامه  ،وعاهد الحضور على إبقاء
أبواب منازلهم وقلوبهم مفتوحة له.
كلمة منظمة المرأة فً جندٌرس  ،ألقتها
الرفٌقة حلبجة  ،ومن رجال الدٌن األفاضل
ً
كلمة معبرة.
ألقى الشٌخ عبد الؽفور
وتم تكرٌم الشهٌد بشهادة تقدٌر وتعلٌم من
قبل مإسسة حماٌة وتعلٌم اللؽة الكردٌة،
وسلّمها األستاذ قازقلً لوالدي الشهٌد بعد
كلمة مقتضبة  ،وذلك فً أجواء حزٌنة
أدمعت العٌون.
أما كلمة قٌادة الحزب  ،ألقاها عضو
اللجنة السٌاسٌة األستاذ مروان عٌسى ،حٌث
ركز على أهمٌة العمل المشترك ودور
حزب الوحدة الرٌادي فً تبلقً وتوحٌد
الصفوؾ مذكراً الحضور بشهداء الكرد
والحزب وأهمٌة الوفاء لهم.
وقد زار الحضور ضرٌح الشهٌد بمشاعر
الحزن واألسى على رحٌله المبكر  ،وإدانة
القتل والجرابم التً ترتكب فً سورٌا كل
ٌوم .
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أرثؼ١ٕ١خ اٌش١ٙذ أمحذ ػٍٟ

ظهٌرة ٌوم السبت ٖٕٔٓ ٔ0/٘/فً موقع درومٌة القرٌب من قرٌة
عربا – منطقة عفرٌن  ،وبجوار قبره  ،أقامت منظمة حزب الوحـدة
حفل أربعٌنٌة الفقٌد الشاب أحمد علً بن محمود ( أحمد حبش ) الذي
سقط شهٌداً فً السابع من شهر نٌسان الماضً أثناء إلقاء طابرات
النظام السوري للبرامٌل المتفجرة قرب السكن الشبابً بحً األشرفٌة
فً مدٌنة حلب  ،وهو من موالٌد  ، ٔ20ٙكان ٌعمل خٌاطا ً وعضواً
فً فرقة زوزان الفولكلورٌة  ،انتسب إلى صفوؾ الحزب منذ ثبلث
سنوات .
ب للحضور من األستاذ شكري ده دو باسم حزب
بدأ الحفل بترحٌ ٍ
ت على روح الشهٌد وأرواح شهداء
الوحـدة  ،والوقوؾ دقٌقة صم ٍ
ال ُكرد وكردستان وشهداء ثورة الحرٌة والكرامة  ،ثم تردٌد النشٌد
الكردي ( أي رقٌب )  .وألقٌت عدة كلمات باسم :
 المجلس المحلً للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا – األستاذالمهندس مبلذ محمد .
 حزب الوحـدة – عضو اللجنة السٌاسٌة األستاذ حسٌن طرموش . من قرٌة عربا – الشخصٌة الوطنٌة محمد ٌوسؾ . عابلة الشهٌد – شقٌقه صبلح علً .حٌث ركزت الكلمات على معانً الشهادة وقٌمها ومناقب الشهٌد
أحمد وعلى ضرورات وحـدة الشعب الكردي  ،كما ّ
لخص السٌد
طرموش مواقؾ حزب الوحـدة من الوضع السوري بشكل عام  ،وق ّدم
السٌد صبلح الشكر واالمتنان للحضور ولحزب الوحـدة الذي وقؾ
إلى جانب رفٌقه الشهٌد وعابلته .
فً الختام كرّ ر مقدم الحفل السٌد ده دو الترحٌب والشكر ألهالً
قرٌة عربا والقرى المجاورة وللسادة الحضور  ،كما ق ّدم التعازي إلى
ذوي الشهٌدٌن شمس الدٌن محمو وأحمد علً .
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