على المجتمع الدولي توجيه رسالة فحواها أن
جميع السوريين لهم الحق في العيش في بلدهم،
في أمان ودون خوف ،بغض النظر عن الدين أو
نافي بيالي
العرق أو االنتماء السياسي.
النضـال مـن أجــل :

1947 - 2010

* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.
* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
* الحقوق القومية المشروعة لشعبناا الاكاردي فاي طاار وحاد
البالد.
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الطفل السوري بـأي حال يعيش ...؟!

الثمن  92 :ل  .س

ً
ً
األزمة السورية تزداد تشابكا وتعقيدا
ووحدة الصف الوطني الكردي
يف دائرة االستهداف !

أوصت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 4591م بأن تقيم
جميع البلدان يوما ً عالميا ً للطفل يحتفل به  ،بوصفه يوماا ً لالاتا خاي
والتفاهم على النطاق العالمي بين األطفال.
ولكن في سوريا بدل االحتفال بهم  ،يُساتاهادفاون باالارصاا
والقذائف  ،ويتعرضون للتهجير والتشرد  ،يلفهم الاجاوو واأللام ،
يُبعدون عن المدارس  ،يعيشون تحت ضغوط نفسية جمة .
وقالت هيومن رايتس ووتش بصدد أوضاعهم أن سوريا " لـام
تـعـد آمـة "  ....أما في شيه – عافاريان فالالاعاياد ناكاهاة أخارى ،
ولمشاعر الطفولة نغم آخـر 8 « ...

مؤمتر دويل ...ضرورة و مسؤولية تارخيية

في عددها الصادر بتاريخ  1142-6-14نشرت جريدة البياان
اإلماراتية مقتطفات من أجوبة سكرتير حزب الوحدة الديماقاراطاي
الكردي في سوريا األستاذ محي الدين شيخ آلي على أسئلة كان قد
طرحها عليه مراسلها .فيما يلي كامل األجوباة تالاك الاتاي جااءت
بصيغة ن متكامل :
بمرور عامين ونيف على دوامة العناف وماا ناجام عاناهاا مان
ويالت يتحمل مسؤوليتها فاي األسااس ناظاام الاحاكام فاي ساورياا
،وحقيقة تحول الساحة السورية إلى مشهاد تاراجايادي لصاراعاات
إقليمية ودولية تنذر بإنتقال تداعياتها الخطرة إلى دول 15 « .....

عجز واضح لمنظمة األمم المتحدة عن اتخاذ قرار
في ظل
ٍ
ملزم بوقف آلة القتل في سوريا وعدم تمكنها اتخاذ إجراءات
فاعلة إزاء المجازر التي يرتكبها النظام بحق شعبه  ،ازدادت
التدخالت الدولية واإلقليمية السياسية منها والعسكرية ناهيك
عن الحرب اإلعالمية في الشأن السوري على مدى أكثر من
عامين  ،حتى بات قرا ُر كل من أوساط المعارضة والسلطة
رهينة الجهات التي ترعاها وتقدم لها المال والسالح والدعم
المعنوي  .ووفقا ً لمصالحها وحساباتها واستراتيجياتها ،فإن تلك
الجهات تراقبُ
الوضع الميداني عن كثب  ،وفي المحصلة ال
َ
تسم ُح بإخالل موازين القوى بين الطرفين ضمانا ً الستمرار
اشتعال الحريق وديمومة لغة العنف والدمار في بالدنا من
جهة ،ولتقوية مواقعها على طاولة الحوار في المستقبل للتمكن
من فرض شروطها من جه ٍة أخرى 2 « ....... .
انتشار ورم الصراع يف سورية 4 « ....
الصراع يف سوريا يصل إىل مستويات جديدة 5 « ....
جلنة العالقات الوطنية واخلارجية للمجلس الوطني الكردي « 6
قالوا عانس10 « !.......
متهيد لنقد القومية املطلقة 11 « ....
إشكالية التعطيل يف العمل الكردي املشرتك 11 « ....
الثالوث املتكامل حليوية احلزب 12 « ....
شاهدة أيوب الكردية 14 « ....
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قضايا وطنية

األزمة السورية  ....تتمة
فبع َد استعانة النظام بميالاياشاياات حازب
اللبناني لالاقاتاال إلاى جااناباه عالاى األرض
السورية سعيا ً منه إلضفاء الطابع الاطاائافاي
على القضياة الساورياة ،وناظاراً لاتاحاقاياقاه
ت ميدانية على جبهة الاقاصايار قارب
نجاحا ٍ
الحدود اللبنانية السورية وتقدم قاواتاه ناحاو
جبهة حم وحلب في الشمال ،هبَّ حلفااء
المعارضة السورية المسلحة بالتاناساياق ماع
بعض القوى الدولية الكبارى لالاعامال عالاى
إعادة التوازن على األرض  ،فكان القارار
األماريااكااي واألورباي باارفااع الاحااظاار عاان
تزويد المعارضاة باالساالح تاحات إشاراف
هيئة األركان التي ياتارأساهاا الالاواء سالايام
إدريس ضمانا ً لعدم وقوو هذه األسلحة باياد
الجهاديين والتكفيريين الذين ياحاارباون فاي
ف تخ ُّ الجهات التاي
ت وأهدا ٍ
سوريا لغايا ٍ
ولياس ألهادافا الاثاورة الساورياة،
أرسلتها
َ
ونظراً لقناع ٍة أن النظام السوري سوف لان
يحضر ماؤتامار جاناياف 1فاياماا إذا قاويات
َ
وحققَ
ت عساكارياة عالاى
اناتاصاارا ٍ
شوكته
جبهتي حم وحلب من جهة أخرى.
إنَّ الاامااتااتاابا َاع لاالااشااأن السااوري ياالااحااظ
بااوضااوح رجااحااان مااياازان الااقااوى راهاان اا ً
لصاالاح الاناظااام وحاالافاائااه بسااباب تاامااسااك
صفوفهم وثبات مواقفهم الداعمة له ،ويابادو
أنَّ آفاقَ إيجاد حالاول سايااساياة لالاماعاضالاة
السورية ال تزال بعيدة المنال ،وأن الاحاسا َم
الااعااسااكااري لااطاارف عاالااى آخاار فااي ظاال
موازين القوى الحالية غير وارد!!  ،ويمكن
الاحارب فاي
القول -بكل حزن وأسى  -أن
َ
سوريا تتجه نحو إطالة األمد!! ،مماا ياعازز
من احتماالت تجاوزها لالاحادود اإلقالاياماياة
وانتقال شرارتها لدول الجوار والتي ساوف
تتسببُ في سفك المزيد من الدمااء وتادمايار
ت  ،تاحات
البالد على يد نظام مستب ٍد منفالا ٍ
أنظار مجتمع دولي أثبتَ للقااصاي والاداناي
أنه متمسك بمصالحه قبل أي اعاتاباار آخار
تلك التي تتقدم على منظومة القايام ومابااد
حقوق اإلنسان التي كانت تتاغاناى باهاا لايا َل
نهار.
من ناحية أخرى ،ال تازال الاماعاارضاة
ت
السورية مشتتة وموزعة بين عادة تاياارا ٍ
رئاايااساايااة هااي ائااتااالف قااوى الاامااعااارضااة
والثورة ،وهيئة التنسيق الاوطاناياة والاهايائاة
الكردية العليا المكونة من المجلس الاوطاناي
الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان ،
وغيرها  ،ولم تتحرر معظام أطارافاهاا مان
ارتباطاتها مع القوى اإلقليمياة ماثال تاركاياا
وغيرها والتي تتدخل في تفاصايال ودقاائاق
شؤونها وصياغاة قاراراتاهاا ماناطالاقاة مان
مصالحها وأهدافها ومخططاتها في ساورياا
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والمنطقة  .ولم تتمكن المعارضاة باعا ُد مان
االعااتااراف بااأخااطااائااهااا بااغاايااة تصااحاايااحااهااا
وتجاوزهاا باروح الاماساؤولاياة  ،كاماساألاة
االعتراف الدستوري بالمكون الكردي الذي
يعيش على أرضه وضمان حقوقه الاقاوماياة
المشروعة وفقا ً للعهود والماواثاياق الادولاياة
في سوريا الغد ،سوريا الديمقاراطاياة ،كاماا
أنها لم ْ
تتفق على هوية ساورياا الاماساتاقابال
وبرنامج عملها وضاماان حاقاوق األقالاياات
القومية والدينية واإلثنية بعد إسقاط النظام ،
مما يشك ُل عقبة جدية أمام تبوئها لاماكااناتاهاا
الصحيحة وسعيها لبنااء ناظاام دياماقاراطاي
ت
برلماني تعددي المركزي يصونُ الحارياا ا
الفردي َة والعامة.
أما في الجااناب الاكاردي ،فاقاد شاهادت
العالقة بين الاماجالاسايان( الاوطاناي الاكاردي
وغرب كردستان) توتراً وصل َذروتاه فاي
 12من شهر حازياران الاجااري  ،حاياناماا
ْ
أقدمت وحدات من قوات الحماياة الشاعاباياة
YPGواألسايش فاي عااماودا عالاى إطاالق
الرصا الحي على متظاهريان سالامايايان
مطالبين بإطالق سراح اثنين من الاناشاطااء
الشباب الماعاتاقالايان لادياهاا ،ماماا أدى إلاى
استشهاد تسعة مواطنين ع ّزل وجرح أكاثار
من عشارة فاي سااباقاة خاطايارة لام تشاهاد
العالقات الكردية -الكردياة لاهاا ماثاياالً فاي
ساحتنا السورية من قبل .
وعلى الرغم من قدسياة دمااء الشاهاداء
وعمق الجراح ،فإننا نهايابُ باأبانااء شاعاباناا
وقاواه الساايااسااياة وفاعااالايااتااه االجااتاماااعايااة
والثقافية تف ّه َم أبعادَ القضية والعمل ياداً باياد
لوأد الفتنة في مهدها باغاياة قاطاع الاطارياق
أمام المتربصين بقضية شعبنا ،أولئك الذيان
ال يتوانون عن َح ْبكا الفتن والدسائس باحاقاه
ك
وحق حركته السياسية ،ونعتقد باأن تافاكايا َ
الهيئة الاكاردياة الاعالاياا ومان ثام الاماجالاس
الوطناي الاكاردي ياقاع فاي صالاب أهاداف
أولئك المخططين وذلك بغية تشتيت الصاف
الكردي وعدم مشاركاة الاكارد باوفا ٍد واحاد
وموقف موحد في الاماحاافال والاماؤتامارات
حال
اإلقليمية والدولية التي قد تنعقد إليجااد ٍ
للقضية السورية  .لذلك ،فإن الر َّد السياساي
الناجع والمطلوب هو المزيد مان الاتامااساك
َ
ووحدة الصافاوف ،والاعامال عالاى حامااياة
المجلسين والهيئة الكردياة الاعالاياا وتافاعايال
أساس من الشراكة والمصلاحاة
دورها على
ٍ
تاعالاو عالاى
أن
ياجاب
الاتاي
العليا
الوطنية
َ
المصالح األخرى ،مجددين التأكي َد على نباذ
لغة العنف في الاتاعاامال وتاجاريام االقاتاتاال
الداخلي واعتماد الحكمة والحوار ً
لغة لاحال
القضايا الخالفية بين األشقاء ،بل وبين كافة
القوى السياسية.

بيان صحفي

حول لقاء وفد الهيئة الكردية العليا مع
السيد نائب وزير الخارجية الروسي
والممثل الخاص للرئيس الروسي لى
الشرق األوسط
جاءت زياارتاناا هاذه بانااء عالاى دعاوة
رسااماايااة ماان وزارة الااخااارجاايااة الااروساايااة
وحصال الالااقااء باتااارياخ 1142 /6/ 1م ،
حيث استقبل الوفد من قبل السياد ماياخاائايال
بغدانوف المبعوث الخا للرئيس الروساي
إلى الشرق األوسط ونائب وزير الخاارجاياة
الروسي إضافة إلى عدد من مسؤولي دائرة
الشرق األدنى وشمال أفرياقاياا  .واساتاغارق
اللقاء ساعة ونصف تقريبا ً .
ً
ً
أبدى السيد بغدانوف ترحيبا حارا بالوفد
الكاردي  ،وأكاد عالاى احاتارام طاماوحاات
الشعب الكردي الاذي هاو صااحاب قضاياة
ووجوده تارياخاي فاي الاماناطاقاة  ،وياجاب
احااتاارام حااقااوق ومصااالااحااه فااي سااوريااا ،
ويااجااب أن يااتااضااماان الاادسااتااور الااجااديااد
الطموحات المشروعة للشعب الاكاردي فاي
سوريا  .كما أبدى الاوفاد ارتايااحاه وشاكاره
لحفاوة االستقبال  ،وعلى اهتمامهم بالشاعاب
الكردي السوري وقضيته  ،وأشاد بالموقاف
الروسي والداعي إلاى إياجااد حال سايااساي
لالزمة السورية .
وتااركاازت الاامااحااادثااات حااول الااوضااع
ً
عامة وضرورة إيجاد حل سيااساي
السوري
ينهي العنف والقتل والادماار الاحااصال فاي
الااباالااد  ،واالنااتااقااال بسااوريااا إلااى دولااة
ديمقراطية حديثة متطورة تضمن حقوق كل
مكونات الشعب السوري الدينية والماذهاباياة
والقومية  ،ووجدا أن مؤتمر جنيف  1يشكل
فرصة مهمة لارسام خاارطاة طارياق لاحال
األزمة الماتافااقاماة  ،والاماهاددة لاياس فاقاط
لسوريا بل للمنطقة برمتها  ،وطاالاب الاوفاد
الاكاردي ضاارورة تاماثاايال الاكاارد فاي هااذا
المؤتمر بوفد مستقل ياماثالاهام  ،وذلاك ألن
المعارضة الساورياة غايار ماوحادة وهانااك
اطر ماتاعاددة مان حاقاهاا جاماياعاا مشااركاة
المؤتمر  ،وأكد الوفد أن الكرد هم من أكاثار
القوى تماسكا ً وتنظيما ً للمساهمة فاي إناجااح
المؤتمر لما فيه خادماة ساورياا وشاعاباهاا .
وأبدى السيد بغدانوف رغبة بالده في تاأياياد
هذا التمثيل المستقل للكرد في مؤتمر جنياف
 . 1وفي ختام الالاقااء أكاد الاجااناباان عالاى
ضااارورة الاااتاااواصااال والاااتاااشااااور حاااول
المواضيع التي تهم سوريا ومستقبلها وكذلك
التأكيد على تطوير العالقة بين الجانبين فاي
كل القضايا المشتركة .
وفد الهيئة الكردية العليا لى روسيا
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انتشار ورم الصراع يف سورية ....

ً
لقد آن األوان لتنحية اآلمال الزائفة جانبا ومواجهة احلقيقة الفجة
مجموعة األزمات الدولية
12 -Middle East Report N°143
يونيو 1142
الملخص التنفيذي
عااامااان ماان الاازماان ،وعشاارات آالف
القتالاى ،وحارب إقالاياماياة تازداد اناتاشااراً،
وماليايان الاالجائايان والاماهاجاريان داخالايااً،
والاحاارب السااوريااة َتاالاافُّ حااول الاامااجااتاامااع
الدولي ُع َقداً من صنعه هو نافاساه .الاحالافااء
األجانب للمعارضة السورياة ،الاذيان كااناوا
واثقين ذات يوم من تاحاقاياق نصار سارياع،
تحولوا إلى نمط من السلوك منفصال بشاكال
خطير عن الواقع .ويتمثل هذا في االعاتاقااد
بأن الضغط العسكري سيجبر الاناظاام عالاى
تغيير حساباته بحيث إما يلجأ إلى الاتافااوض
على نهايته أو يتعرض النقاسااماات داخالاياة
تفضي إلى انهياره .تجاهلت هذه الافارضاياة
تصميم إيران ،وحزب وروسيا على فعل
كل ما هو ضروري للمحاافاظاة عالاى باقااء
الاانااظااام وإركاااو الاامااعااارضااة الاامااساالااحااة.
واعتمدت على معارضة متقلبة في الامانافاى
تتصارو على حصة من سلطة لام تاحاصال
عليها بعد .وافترضت أن نظام األسد يساتاناد
إلى "حسابات" قابلة لالاتاغايايار ،ولاياس إلاى
نزعة قاتاالاياة مصا َما َماة كاي تادوم .لاقاد آن
األوان لتنحية اآلمال الزائفة جانبا ً ومواجاهاة
الحقيقة الفجة .إن الخيارات التي تهيمن على
الاناقااش الادائار بشاأن السايااساات ساتاعامّاق
األزمااة ،باادالً ماان أن تاانااتااج مااخاارج اا ً ذا
مصداقية منها.
إذا كان الهدف هاو وقاف هاذه الاحارب
الامارعاباة ،فاإن الاخايااار هاو باياان الاتادخاال
العسكري الكاسح ـ مع ما يترتب عالاياه مان
مخاطر وانعدام يقين ـ لتغيير تاوازن الاقاوى
على األرض بشكل حاسم؛ والقبول بانتصار
النظام مع ما ينطاوي عالاياه ذلاك مان ثامان
أخالقي وسياسي؛ وحل دبالاومااساي تارعااه
بشكل مشترك الواليات الاماتاحادة وروساياا.
الخيار األخير هو الخيار األمثل ،لكاناه باات
اليوم خياراً مخادعاً ،باحاياث ياقابال الاناظاام
والمعارضة بالتوصال إلاى اتافااق أقال مان
مرض لتقاسم السلطة ،ويقبل فيه المعسكران
ٍ
اإلقليميان الرئاياساياان الاماتاناافساان ( الالاذان
تقودهما إيران والساعاودياة عالاى الاتاوالاي)
بسورية غير ماتاحاالافاة ماع أي مان هاذيان
المعسكرين .ثمة خيار رابع يتمثل فاي ماناح
الحلفاء كال الطرفين ما يكفيهما للاباقااء لاكان

ليس لتحقيق االنتصار ،وهو خيار من شاأناه
أن يديم حربا ً بالوكالة يكون فيها الساورياون
هم الضحايا الرئيسيين .هذا هاو الاحاال فاي
المرحلة الراهنة وهو الحال األكثر رجاحااناا ً
في المستقبل المنظور.
في الوقت الراهن ،ياناباغاي أن ياناصاب
التركيز على الخاطاوات الامابااشارة لاعاكاس
مسار التصعيد في الصاراو ووضاع خاطاة
أكثر تفصيالً لتسوية يمكن أن تشكال أسااساا ً
لحل دبلوماسي .وهذا يتطلب اإلجااباة عالاى
أسئلة محاورياة :ماا هاو شاكال الاحال الاذي
يمكن أن يحمي مصالح النظام والماعاارضاة
على حد سواء؟ ما هاو شاكال الادولاة الاتاي
يمكن أن تنشأ عن عملياة سايااساياة وتشاكال
أساااس اا ً لااحاال دائاام؟ كاايااف ياامااكاان تااغاايااياار
المؤسسات القائمة بشكل يكسب هذه الارؤياة
محتوىً حقيقياً؟ هل هناك طريقة لالستاجااباة
لمخاوف الالعبين اإلقليميايان الاماتاناافسايان؟
قادر مان االتافااق
وهنا يمكن أن يوجد أكبر
ٍ
بين السوريين وهنا يمكن معاالاجاة ماخااوف
حلفائهم .يقترح هذا التاقاريار أفاكااراً ياماكان
البناء عليها لمزيد من النقاش.
إن كون الخيارات غير مقبولة ،أو غايار
واقعية أو كال األمرين يعود في جزء كابايار
منه إلى ديناميكيات حرب لم تح َظ في كاثايار
من األحيان بالتشخي السليم .إناهاا لاياسات
صراعا ً تعني فياه ماكااساب أحاد الاطارفايان
بالضرورة خسارة لالاطارف اآلخار .ياماكان
للنظام والمعارضة أن ياكاوناا قاويايان عالاى
بعض الجبهات ،وضعايافايان عالاى جاباهاات
أخارى .لااقاد ماار كااالهاامااا بااعااماالاايااات ر
ف
صفوف وتعزيز قوى ويتمتعان باقادر كاا ٍ
ماان الاادعاام الاامااحاالااي واألجااناابااي بااحاايااث
يستطيعان االستمرار .النظام ،الذي اكاتاساب
مقاتلوه تجربة وخبارة فاي ماعاارك زادتاهام
فاعاال
صالبة ،والذي يشارك حلفاؤه بشاكال
ٍ
ومااباااشاار إلااى جاااناابااه ،حااقااق انااتااصااارات
عسكرية تكتيكية هامة .لدى الاناظاام قاواعاد
موالية له؛ والبعض الاذي كاان حاياادياا ً فاي
مرحلة ما نظراً لمعرفته باالافاظااعاات الاتاي
ارتكبها األسد لكان الاذيان أرعاباهام الساجال
البائس لحكم المعارضة وميولها اإلساالماياة
والطائفية الماتازايادة ،ياتاغااضاون عان هاذه
الفظاعات ويميلون ناحاو ناظاام يازعام باأناه
يقاتل نيابة عن شريحة واسعة من مواطنياه.
األهم مان ذلاك ،أن الاناظاام تاطاور بشاكال
يجعله إلى حد كبير منيعا ً وال ياتاأثار باناقااط

الكثيرة.

خلله
وهذا أحد األسباب الجيدة للتخلي بسرعة
عن نظرية الوصول إلاى ناقاطاة االناهاياار،
والفكرة الخيالية القاائالاة باأناه حاالاماا تصال
المعارضة إلى كتلة حرجة (االستيالء عالاى
حلب؛ أو االنتقال إلاى دمشاق؛ أو اساتاماالاة
طبقة األعمال إلى جانباهاا ،بايان فارضاياات
أخرى) فإنها ستكتسح الاناظاام .كاماا ياناباغاي
الااتااخاالااي عاان فااكاارة أنااه تااحاات الضااغااوط
المتنامية ،فإن هيكلية السلطة ستتاحاول ضاد
نفسها ،من خالل انقالب عسكري أو انشقاق
شااخااصاايااات هااامااة .الاانااظااام يااأتااي كاارزمااة
متكاملة ـ كل ال ياتاجازأ ،وال ياماكان فصال
األجزاء الماقاباولاة فاياه عان األجازاء الاتاي
يصعاب الاقاباول باهاا دون تاهاديام الصارح
بأكمله .أنصار األسد ،وهام فاي كاثايار مان
األحاايااان ماان أقسااى ماانااتااقااديااه ،ال ياازالااون
مقتنعين بأن ما تبقى من الدولة ساياناهاار إذا
تنحى.
للمعارضة شكلها وبنيتها المختلفة ،لاكان
هي أيضا ً من المستحيل القضاء عليهاا .ثاماة
اختالفات بالطبع؛ فاهاي تاعاددياة وماناقاساماة
بعمق ،وهاياكالايااتاهاا ارتاجاالاياة وماتاغايارة،
وداعموها األجانب أقل ثباتا ً وتاناساياقاا ً فاياماا
بينهام .رغام ذلاك ،وكاحاال الاناظاام ،فاإناهاا
ومثابرة من الادعام وبااتات
حققت كتلة هامة
ا
محصنة جزئيا ً على األقل ضاد آثاار أدائاهاا
المتفاوت .الطبقة المسحوقة والواسعاة الاتاي
تشكل العمود الفقري لجاماهاور الاماعاارضاة
عانت من العنف المفرط للنظام بحيث يُتوقع
أن تقاتل حتى النهاية.
لم يكن الدعم الدولي ثاباتاا ً وماتاساقاا ً فاي
فاعاال فاي
أفضل األحاوال ،بال كاان غايار
ٍ
العديد من الحاالت .إالّ أن حتى أكثر داعمي
الاماعااارضاة الااخاارجاياايان تااردداً مان غاياار
المحتمل أن يغيروا موقفهم ويتاخاذوا مسااراً
معاكساً؛ وتشايار الاقارارات األخايارة الاتاي
اتخذتها واشناطان باتاقاديام باعاض األسالاحاة
والتي اتخذتها دول أخرى بزيادة مساعداتهاا
بشكل كبير ،إلى أن من المرجح أن يافاعالاوا
العكس تماما ً .لقد تام اساتاثاماار الاكاثايار فاي
شيطنة النظام ،واس ُتثمر الكثايار فاي ركاوب
موجة الخالف مع إيران وحزب باحاياث
ال يمكن توقع غايار ذلاك .باالاناساباة ألولائاك
الذين ينظرون إلى الصراو باوصافاه حارباا ً
بالوكالة مع طهران ،فإن بقاء األسد سيشكال
ضربة استراتيجية قوية4 « ..... .
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انتشار ورم الصراع  ...تتمة
باختصار ،فإن تطور النظام والمعارضة
على حد ساواء جاعال الاحالاول الاعاساكارياة
والتفااوضاياة أكاثار ماخااتالاة ،فاي حايان أن
تحوالت السياق االستراتيجي األوسع جعلات
احتماالت التصعيد أكثر رجحااناا ً .عالاى حاد
تعبير مسؤول أمريكي سابق ،فما كاان عاناد
نقطة معاياناة صاراعاا ً ساورياا ً ذا تاداعاياات
إقليمية أصبح حربا ً إقليمية مركزها سورياة.
وهذا أمر ماخاياف.تاتاساع الاحارب باطارياقاة
تجتذب إليها العابايان إقالايامايايان ودولايايان،
وتمحي الحدود بين الدول وتشيد قوسا ً واحداً
عابراً للبلدان من األزمات .باتت المعارضاة
تشبه بشكل متزايد تحالفاا ً ساناياا ً يالاعاب فاياه
الشارو السني الذي أصبح أكثر رادياكاالاياة،
والشبكات اإلسالمية ،واإلخوان الاماسالامايان
السااوريااياان ،ودول الااخاالاايااج وتااركاايااا أدوراً
بارزة .معسكر الناظاام ،الاذي يضام إياران،
وحزب  ،والمجموعات العراقية الشاياعاياة
المتشددة ،باتوا أيضا ً يش ّكالاون تاحاالافاا ً شاباه
ضاالاع
طائفي .باعترافه هو ،فإن حازب
بشكل مباشر في معركة واسعة النطاق ضاد
أولئك الذين يشجبهم بوصفهم أصوليين ساناة
(تكفيريين) متحالفايان ماع إسارائايال ،وياجاد
بذلك مبرراً النخراط طويل األماد .وتاتازاياد
أعداد المقاتلين العراقيين الشاياعاة ،وتاتاوساع
مشاركة إيران .رجال الدين السنة في ساائار
أنحااء الاماناطاقاة يساتاعامالاون لاغاة طاائافاياة
صريحة لحث أتباعهم عالاى االنضاماام إلاى
المعركة .لقد أعاد الصراو إثاارة الاتاوتارات
عند أكثر جيران سورية هشااشاة ـا الاعاراق
ولبنان ـ اللذان عانيا في الماضي القريب من
حروب أهلية أيضا ً.
لقد ارتفعت الرهانات بالنساباة لالاوالياات
المتحدة وإسرائيل أيضا ً .بالنسبة لواشاناطان،
فإن القبول بنجاح النظام اكتسب أهمية مقلقاة
أكثر من العيش مع نظام ضعيف يحكم دولاة
مارقة ومجتمعا ً محطما ً .يشبّه بعاضاهام ذلاك
بتقوية محور مقاومة أصاباح أكاثار انادمااجاا ً
بقيادة إيران ،ومنح موسكو نصراً في إعاادة
لمجريات الحرب الباردة .إن اندماا الاقاوى
العسكرية إليران ،وحزب وسورية يمكن
أن يغيّر مان ماوقاف إسارائايال الاحاذر ،ماا
يجعل التحقق من أية أنظمة أسلحة يتم نقالاهاا
وإلى من أمراً غير مؤكاد وباالاتاالاي ياجاعال
القرار باستعمال القوة أكثر احتماالً.
ما العمل؟ األمر الذي كان ينبغاي الاقاياام
به ماناذ أماد باعاياد هاو زياادة الاماسااعادات
اإلنسانية داخل سورية ،سواء في األراضاي
التي يسيطر عليها النظاام أو الاتاي تساياطار
عالاايااهااا الاامااعااارضااة .كاامااا أنااه ثاامااة حاااجااة
الستراتيجية "ملحقة" لتجنب عدم االستاقارار
في البلدان المجاورة الهشة :منح المساعدات
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االقتصادية لألردن ولبنان ولالجائايان الاذيان
يستضيفهما البلدان؛ والضغط عالاى الابالادان
اإلقليمية وحثها علاى عادم إثاارة الاتاوتارات
الطائفية في لباناان ،والضاغاط عالاى رئاياس
الوزراء العراقي ،المالكاي ،لاتابا ّناي سايااساة
أكثر تشميالً حيال معارضته السنية.
األصعب من كل ذلك هو ما الذي ينبغاي
فعله حيال سورية .ينبغي أن تكون األولاوياة
لوقف الحرب؛ وليس هناك خيارات ساهالاة،
لكن هناك على األقل ضرورة لمواجهة هاذه
الخيارات بشكل مباشر:
• يتمثل أحاد الاخاياارات فاي أن ياقاوم
الغرب بترجيح كفة الميزان العسكري بشكل
حاسم .وهذا ما يستطيع فعله بالتأكيد ـا رغام
أن ذلك يمكن أن يتحقق فاقاط باتادخال أوساع
نطاقا ً مما يتم التفكير به حاليا ً أو مماا ياماكان
القبول به سياسيا ً .حتى في تلك الحاالاة ،مان
غير الواضح ما إذا كاان ذلاك ساياؤدي إلاى
"هزيمة" النظام ،أو أنه سيحوّ له إلى سلاسالاة
من الميليشيات ،واألقل وضوحاا ً هاو ماا إذا
كان سياتام إناهااء الاحارب أو ماجا ّرد إعاادة
تعريفها فقط .ستستمار إياران ،وحازب ،
وربما حتى روسيا باالحتفاظ بالانافاوذ ،وفاي
تغذية عدم االستقرار وضمان عملية انتقالاياة
فوضاوياة ( وقاد أثاباتات طاهاران والاحاركاة
الشيعية في أمكنة أخرى أنهماا تاتاقاناان هاذه
اللعبة)  ،وستستمر الحرب الباردة اإلقلياماياة/
الطائفية.
• يمكن المجاادلاة باأن أسارو الاطارق
لتخفيف حدة العنف هي بحرمان المتامارديان
من الموارد ،والقبول بانتصار للنظام باحاكام
األمر الواقع والسعي إلى تسوياة ماع بشاار.
ستكون الاتاكاالاياف األخاالقاياة ،والسايااساياة
واالستراتيجية هائلة ،وربما أكبر مما ياماكان
تااحا ّماالااه ،كاامااا أنااه قااد ال ياانااهااي الاامااأساااة؛
فااالسااوريااون الااثااائاارون الساااخااطااون لاان
يستسلموا على األرجح؛ وساياساعاى الاناظاام
الذي سيكاون قاد اكاتاساب جارأة أكابار إلاى
االنتقام؛ ومن شبه المؤكد أن دمشق ستماتاناع
عاان تااقاادياام الااتاانااازالت الضااروريااة فااي
السياستين الداخلية والخارجية بشكال يساماح
ألعدائها الخارجيين بحفظ ماء الوجه.
• الاحال األماثال ،والاماتاماثال باتاساوياة
دبلوماسية تفاوضية ،ينتاماي ،فاي الامارحالاة
الحالية ،إلى عالم الاخاياال .ساياتاوجاب عالاى
القوى الخارجية ـ بداية باروساياا والاوالياات
المتحدة ـ إجراء تغيير جوهري في مقاربتهاا
للحل .بالاناساباة لاماوساكاو ،فاإن هاذا ياعاناي
القبول ،ومن ثم الدفع نحو تاغايايار فاي باناياة
السلطة في سورية .وبالنسبة لواشنطن ،فاإن
ذلك ينطوي على التحوّ ل من السعي ضاماناا ً
لتغيير النظام إلى السعي علنا ً لتقاسم السلطة.
إن أي حصيلة تفاوضية سياسياة ياناباغاي أن

تقوّ ي وتطمئن مختلاف ماكاوناات الاماجاتاماع
السااوري .الااالعاابااون اإلقاالاايااماايااون ،الااذياان
سيدعمون الاتاساوياة فاقاط إذا اعاتاقادوا باأن
اإلطار السياسي الجديد يمنحهم نافاوذاً كاافاياا ً
للاماحاافاظاة عالاى مصاالاحاهام الاجاوهارياة،
سيكونون بحاجة إلى ضماناات .إن تصامايام
الغرب الظاهري عالاى إقصااء إياران (وقاد
يكون هذا األمر موضع مراجعة في أعاقااب
االنتخابات الرئاسية اإليرانية) قصير النظر؛
حيث أن إقصاء طهران عن جنيف لن ياقالال
من دورها في دمشق.
كما يش ّكل المسار الاحاالاي الاذي ياتاخاذه
الغرب ،والمتمثل في الحث عالاى الاتاوصال
إلى حل دبلوماسي والالاجاوء فاي اآلن ذاتاه
إلى إجراءات وسطية مثل تسليح المعارضاة
أو ،ربما في الاماساتاقابال ،تاوجاياه ضارباات
جوية ألهداف معينة وفرض حاظار طاياران
محدود ،خياراً أيضاً؛ وهاو خاياار قاد ياناتاج
الاقادرات
مزايا إضافية كبيرة ،مثل تقالايا
العسكرية للنظام ،وتعزيز نفوذ الغرب عالاى
المتمردين؛ وإعادة معايرة ميزان القوى بيان
مجموعات المتامارديان .لاكاناه لان يُاناتاج ماا
يزعم الداعون إلياه أناه ساياحاقاقاه ،كامابارر
لتب ّنيه ،وهو دفع النظام إلى التفاوض باجادياة
على مرحلة انتقالية حقيقية .ثم ،لاياس هانااك
ما يدعو لالعتقاد بأنه سياوقاف االساتاقاطااب
الطائفي ،ويحتوي الاعاناف ،وياحا ّد مان قاوة
المجموعات الجهادية أو يقنع حلفااء ساورياة
باالاتااراجاع .فاي الاماحااصالااة ،فاإنااه سايااعانااي
الضلوو على نحو خطير في صراو إقلياماي
بشااع ومااتااصاااعااد بااياان الساانااة والشاايااعااة،
وسيواجه الغرب مخاطر بانحياازه إلاى أحاد
الطرفين.
إذا رغبت روساياا والاوالياات الاماتاحادة
بإظهار الجدية ،فإن عليهما أن تطلقا جاهاوداً
لعكس المسيرة المتصاعادة لالاصاراو .عالاى
موسكو أن تضغط على النظام لوقف أشاكاال
الااعاانااف غااياار الاامااباارر الااتااي ياامااارسااهااا
(وخصوصا ً المجازر بحق المدنيين بحضور
أفراد الجيش واستعمال الصواريخ البالستاياة
ضااد الااماادناايااياان) ووضااع حااد السااتااعاامااال
المقاتلين األجانب ( خصوصا ً ذوي الصاباغاة
الطائفية) .كما أن عالاى واشاناطان أن تادفاع
المعارضة إلى اتاخااذ إجاراءات ضاد أكاثار
الجماعات المسلحة تطرفا ً فيها وتنفاياذ وقاف
إطالق نار على جبهات ماحاددة .إن أياا ً مان
هذا لن يغير بشكل جوهري مساار الصاراو
أو يدفع نحو تسويته .لكنه على األقل سيكون
بداية ،وهو أفضل بكثير مما يمكن أن يُاقاال
أنه تحقق في هذه المرحلة المؤسفة.
دمشق/القاهر /بروكسل 72 ،حزيران/يونيو 7102
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%
20Countries/Middle%20East%20-%20North%
20Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/143syrias-metastasising-conflicts.aspx
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بيان إىل الرأي العام الكردي

في تصعي ٍد خطير ضمن أجاواء الاتاوتار الاتاي عااشاتاهاا
مدينة عامودا منذ أيام على خلفياة اعاتاقاال قاوات األسااياش
التابعة لمجلس شعب غربي كردستان لثالثة نشطاء من أبناء
المدينة ،هاجمت قوات مان وحادات حامااياة الشاعاب YPG
ً
ً
ماطاالاباة
سلمياة
واألسايش التابعة للمجلس المذكور مظاهرة
بإطالق سراح المعتقلين لديهم ،وقد أدّى هذا الهجوم المسالاح
باألسلحة الرشاشة إلى استشهاد خمسة مواطنين كرد وجرح
ْ
قامت تلك القوات بتطاوياق الامادياناة وفارض
عدد كبير ،ثم
حظر التجوال ومداهاماة الاباياوت واعاتاقاال الاعاشارات مان
الشبان واالعتداء على ماكااتاب أحازاب الاماجالاس الاوطاناي
وكسر وحرق محتوياتها في عامودا ،وطالت بعاض
الكردي
ا
مكاتب األحزاب في قامشلو ،وكذلك جرى تفرياق ماظااهارة
يوم الجمعة السلمية في قامشلو بالقوة.
إننا في األمانة العامة للمجلاس الاوطاناي الاكاردي فاي
سوريا في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الجريمة الاناكاراء
التي تؤدي إلى إثاارة الافاتاناة واالقاتاتاال الاكاردي-الاكاردي،
والذي سعينا بكل ما نستطيع -وما نزال -تحاشيه وتجنبه لماا
يحمله من تداعيات ومخاطر عالاى قضاياة شاعاباناا الاكاردي
العادلة ومستقبله .كما ندعو جماهير شعبنا في عامودا وكافة
المناطق الكردية إلى المكابرة على الجراح وضاباط الانافاس
والتحلي باليقظة لوأد الفتنة في مهدها وتفويت الفرصة علاى
األعداء المتربصين بالكرد وقضيتهم ،كماا ناطاالاب ماجالاس
شعب غربي كردستان بإعاادة أجاواء األماان والاهادوء إلاى
المدينة ،وذلك بف ِّ
ب المسلحيان وإناهااء
ك الحصار عنها وسح ا
المظاهر المسلحة فيها ،وإطالق سراح المعتقلين والكفّ عن
االعتداء على مقرات األحزاب الكردية ،كما نطالب بتشكيال
لجنة محايدة من المختصين للتحقيق في أسباب ومساباباي ماا
حصل ،وتحديد المسؤولين عنها ومحاسباة الاجانااة .إن عادم
استجابة مجلس شعب غربي كردستان لهذه الماطاالاب ياهادد
مصير اتفاقية هولير ،ومن هاناا نادعاو راعاي االتافااق إلاى
تحمل مسؤولياته بجدية لصيانة وحماية هذا االتفاق.
يا جماهير شعبنا الكردي...
ً
إن واجبنا الوطني والقومي يستدعي منا جاماياعاا ضاباط
النفس والتصرف بروح المسؤولية والكرداياتاي ،وناقاول أن
الرصاصات التي توجه إلى صدور الكرد وخاصة من أبنااء
جلدتهم أيا ً كان مصدرها وجهتها ،هي رصاصات جبااناة ال
تستطيع أن تنا َل من وحدة الكارد ومان أهاداف وطاماوحاات
الشعب الكردي في ساورياا ولان تاناال مان إرادة وعازياماة
النضال بين ابنائه.
الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى!
ال للفتنة وال لالقتتال الكردي-الكردي!
نعم للغة الحوار من أجل حل كافة القضايا واإلشكاالت!
قامشلو في 11/16/1142
األمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
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الصراع يف سوريا

يصل إىل مستويات جديدة من الوحشية

بهذا الوصف قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا الاتااباعاة
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أحدث تقرير لها في جنيف بتارياخ 1
حازياران/ياوناياو  1142وقااالات  " :وجادت الالاجانااة أن جارائام الاحاارب
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ال تزال ُترتكب على نطاق أوسع مان
أي وقت مضى مع تصاعد وتيرة العنفُ .ترتكب جرائم ضد اإلنسانياة مان
قبل قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها ،من خالل تانافاياذهام لاهاجاماات
واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ولجوئهم إلى القصف العشوائي والقاتال
غير القانوناي والاتاعاذياب واالخاتافااء الاقاساري ،والاعاناف الاجاناساي .كاماا
بشكل مُمن َهج المدن التي يُنظر إليها على أنها معادية ،بينما ياتا ّم
يحاصرون
ٍ
تهجير السكان قسرا .وقد قامت أيضاا ً الاجامااعاات الاماسالاحاة الامانااهضاة
للحكومة بمحاصرة بلدات ،خاصة في محافظة حلب .إنهم بذلاك يارتاكاباون
جرائم حرب على نحو متزايد ،بما في ذلك عمليات اإلعادام خاار ناطااق
القضاء ،والتعذيب ،وأخذ الرهائن ،والنهب .إال أن االنتهاكات والتاجااوزات
التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لام تصال إلاى كاثاافاة
وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
كما وجدت اللجنة أسبابا ماعاقاولاة لاالعاتاقااد باأنّ ماوادا كاياماياائاياة قاد
استخدمت كأسلحة ،ولكن ال يمكن التعرف على ماهية هذه المواد أو هاوياة
الجناة .وال تزال اللجنة مقتنعة بأن التوصل إلى تسوية سياسية هو الوسايالاة
الوحيدة لوقف العنف.
ويغطي هذا التقرير الفترة من  49يناير  49 -مااياو  .1142وتساتاناد
النتائج على  121مقابلة وغيرها من األدلة ،الاتاي تام جاماعاهاا خاالل هاذه
األربعة أشهر ، ".حيث توقفت اللاجاناة حاياال كاافاة األوضااو وسايااقااتاهاا
ومجمل أشكال االنتهاكات وخلاصات إلاى اساتاناتااجاات وتاوصاياات هااماة
وموجهة لجهات عدة  .التقرير منشور باللغة العربية على الرابط :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
CoISyria/A-HRC-23-58_ar.pdf

تصريح .......

في طار الجهود والمساعي التي يبذلها حزب الوحد الديمقراطي الكردي فاي
سوريا ( يكيتي ) والحزب الديمقراطاي الاتاقادماي الاكاردي فاي ساورياا .لاتاهايائاة
وتحسين األجواء في الساحة الكردية في سوريا وباياياة تافاعايال الاعامال الاكاردي
المشترك توصل الطرفان لى رؤية مشتركة حول النقاط التالية:
 -0أكد الحزبان على أن الكارد جازء مان الاثاور الساورياة ،وأن الاماجالاس
الوطني الكردي في سوريا هو كيان ماعاارو وجازء ال ياتاجازأ مان الاماعاارضاة
الوطنية السورية.
 -7التأكيد على استقاللية القرار السياسي الكردي في سوريا ،واالباتاعااد عان
كل أشكال المحاور والتكتالت التي قد تلحق الضارر باالاعامال السايااساي الاكاردي
المشترك في سوريا.
 -2بذل الجهود المشتركة لتفعيل عمل المجلس الوطني الكاردي فاي ساورياا،
وكذلك الهيئة الكردية العليا ،وتنفيذ بنود اتفاقية هولير بما يخدم المصالح الاعالاياا
للشعب الكردي في سوريا.
 -4شدد الحزبان على الحل السياسي لألزمة السورية إلنهاء دواماة الاعانا
والتدمير التي تشهدها البالد ،باماا يالاباي ماطاالاب وطاماوحاات وحاقاوق الشاعاب
السوري ،وفي هذا اإلطار أكد الطرفان على ضرور المشاركة في مؤتمر جانايا
 7بوفد كردي مشترك ورؤية سياسية موحد .
 -5أبدى الحزبان رغبة مشتركة بالعمل مع شركائنا في الوطن من المكاوناات
األخرى لتنسيق المواق وحماية السلم األهلي بين المكونات كافة.
 -6أكد الطرفان على ضرور التواصل والتالقي مع كافة أطاياا الاماعاارضاة
الوطنية السورية لبلور رؤية سياسية مشتركاة حاول مساتاقابال الاباالد وحاقاوق
الشعب الكردي.
قامشلو 7102 /7/6م.
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حماضرات يف قاعة إمساعيل عمر

للثقافة والفن الكردي يف القامشلي

يوم الجمعة  41/6/1142ألقى األساتااذ ماحاماد
شيخو محاضرة بعناوان (أسام مضايء مان تاارياخ
األدب الكردي "علي الحريري") باللغة الكردية .
وفي جمعة  14/6/1142ألقى الاماحااماي عاباد
الباري محاضرة بعنوان " مقاربة بسياطاة لامافاهاوم
الفيدرالية " .حيث أسهب الماحااضاران فاي تاقاديام
وشرح موضوعهما  ،وكاانات لاماداخاالت وأسائالاة
الحضور المزيد من التوضيح والنقاش .

عقدت لجنة العالقات الوطنية والخارجية للمجلس الوطناي الاكاردي فاي
سوريا اجتماعه االول في مدينة اسطنبول منذ انتخاب اعضائهاا فاي جالاساة
االمانة العامة بتاريخ . 1142 / 9 / 42
حضر االجتماو جميع االعضاء باستثناء السيدين مصطفى ساياناو الاذي
اعتذر بسبب دخوله المشفى الجراء عمل جراحي عاجل وأرسل كتابا باذلاك
يبدي التزامه بما يصدر عن االجتماو من قرارات ،وعبد الحكيم بشار الاذي
تغيب دون بيان االسباب .
ناقشت اللجنة برنامج عملها ووزعت المهام بين أعضائها ،فاتام تشاكايال
ماكاتاب لالاعاالقاات االوربااياة واالمارياكاياة بارئااسااة الساياد كااماياران حااا
عبدو  ،واخر للعالقات االقليمية والوطنية برئاسة الساياد اباراهايام بارو وتام
انتخاب السيد عبد الحميد درويش رئيسا للجنة العالقات الوطنية والخارجاياة
والسيد صالح كدو ناطقا باسمها والسيد هوشنك درويش أمين سر لها.
وفي الختام أجمع االعضاء على اياالء االهاتاماام باالاعاالقاات ماع قاوى
الاامااعااارضااة الااوطااناايااة فااي الااداخاال والااخااار وفااي مااقاادمااتااهااا االئااتااالف
الوطني  ،وأكدوا على بناء العالقاات ماع كاافاة الاقاوى واالطاراف الادولاياة
واالقليمية المعنية باألزمة الساورياة باماا ياخادم مصاالاح الشاعاب الساوري
وتحقيق اهداف ثورته  ،والدفاو عن قضية الشعب الكردي وحقوقه الاقاوماياة
وفق رؤية المجلس الوطني الكردي وقرارات اجتماعاته ومؤتمره .
المجلس الوطني ال ُكردي في سوريا
لجنة العالقات الوطنية والخارجية
اسطنبول 1142 /1 6 / 19

نــدوة سياسية يف بوخارست
ّ
نظم فرو رومانيا لحزب الوحــدة نـدوة سياسية بعنوان " الكرد والثورة
السورية " بتاريخ  2/6/1142في فندق فينيسيا بمدينة بوخارست ،
بحضور أكثر من مئة شخ من الجالية الكردية  ،وحاضر فيها األستاذ
أحمد جتو عضو اللجنة السياسية للحزب  ،حيث بعد الوقوف دقيقة صمت
على أرواح الشهداء تحدث عن آخر المستجدات على الساحة السورية
والكردية والدولية وعن مشاركة الكرد في الثورة من اليوم األول  ،كما
تطرق الى القرارات المتخذة في المؤتمر السابع للحزب  ،وأجاب على
استفسارات وأسئلة الحضور .

حماضرات ثقافية ...

دأبت المجموعة الشبابية في مركز ميدانكاي –
عفرين لحزب الوحــدة علاى تاناظايام ماحااضارات
ثقافية حضرها شباب ومثقفين مهتمين :
األولى بعنوان " العوامل الماؤثارة فاي تاكاويان
الشخصية " ألقاتاهاا اآلنساة أفايان ياوساف باتاارياخ
 ، 11/9/1142تحدثت عن تلك العوامل كالوراثاة
والبيئة االجتماعية  ...وعان ماكاوناات الشاخاصاياة
وثباتها وتغيُّرها .
الثانية بعنوان " رسالة من القلب إلى الاقالاب "
ألقاتاهاا اآلنساة نايارفايان باتاارياخ ، 24/9/1142
تحدثت فيها عن التدخين وأضراره وأسباب وطرق
ترويجه وضرورات مكافحته .
الثالثة بعنوان " أطلس العالام " ألاقاتاهاا اآلنساة
هيفي بتاريخ  ، 41/6/1142تاطارقات فاياهاا إلاى
وصف القمر والكواكب  ،وتاحادثات عان األرض
وطبقاتها وخطوطها ومعايير قياسها .
وكان للحضور مداخالت وأسئلة مفيدة .

نـدوة سياسية يف زورآفـا  -دمشق
تفعيل دور الهيئة الكردية العليا  ...تحت هذا
العنوان وضمن فعاليات وأنشطة المجلس المحلي
للمجلس الوطني الكردي في زورآفا  ،أقيمت ندوة
سياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في
سوريا وذلك يوم الجمعة  1142\6\14وبحضور
كل من رئيس المجلس المحلي في دمشق وريفها
ورئيس المجلس المحلي في زورآفا السيد مصلح
أبو أديب الذي رحّب بالضيف والحضور  ،وبعد
الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد و
كوردستان وشهداء الثورة السورية ،بدأت الندوة ،
حيث ألقى خاللها األستاذ غاندي برزنجي الضوء
على مواقف الحزب ودوره في المجلس الوطني
الكردي ومهام المجلس في نشر الوعي بين الشعب
الكوردي في سوريا  ،والمعوقات التي تعترض
سبيل تفعيل الهيئة الكردية العليا  ،وبعد ذلك تم
فتح باب النقاش واألسئلة حيث أغنى المشاركون
الندوة بأسئلتهم القيمة .
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فـي القـامشـلي
أمســية شـــعرية
استضافت قاعة إسماعيل عمر للثقافة والفن الاكاردي
يوم الجمعة الموافق في 2/6/1142م ،كال مان الشااعار
عبد الصمد محمود (باافاي هالاباسات) ،والشااعارة لاوران
خطيب ،والفنان سعد فرسو  ،في أمساياة شاعارياة فاناياة،
بادأت باالااوقاوف دقااياقاة صامات عالاى أرواح الشاهااداء،
ورحبت مقدمة األمسية بالحضور وعرّفت بالضيوف .
أفتتح الفنان سعد فرسو األمساياة بصاوتاه الاجامايال ،
حيث غنى مجموعة أغاني من الفلكلور الكردي األصايال
ولفنانين راحلين كـ محمد شياخاو  ،...كاماا ناالات أغاناياة
حلبجة التي غناها باللغة العربية إعجاب الحضاور الاذيان
صفقوا طوياالً لاهاا  ،والاتاي أداهاا فارساو بشاكال رائاع
وجميل.
بعدها ألقت الشاعرة لاوران خاطاياب ماجاماوعاة مان
قصائدها الاجامايالاة باالالاغاة الاعارباياة  ،ماناهاا " أباجادياة
الصمت  ،تراتيل مان الاوجاع  ،هاي  "...وغايارهاا مان
ديوانها " أنثى الوجع ".
كما قدم الشاعر عبد الصمد محمود باقة مان أشاعااره
الجميلة التاي تانااولات الاعادياد مان الاجاواناب الاعااطافاياة
والقومية  ،....حيث أهدى إحدى قصائده للراحل األساتااذ
إسماعيل عمر.
هذا وقد كان الضيوف الاثاالثاة ياتانااوباون فاي إلاقااء
نتاجاتهم  ،عالاى أناغاام ماعازوفاات الافاناان ساعاد فارساو
الموسيقية الهادئة .
إحياء ذكر األمري جالدت بدرخان
وبمناسبة الذكرى الــ(  )411لمياالد الاعاالماة األمايار
جالدت عالي بدرخان ،أقامات ماناظاماة قاامشالاو لاحازب
الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) ،احتفالاياة
بهذه المناسبة يوم األربعاء الموافاق فاي 16/6/1142م،
الذي يصادف ميالد األمير جاالدت  ،فاي ماقا ّر ماكاتاباه،
حضرتها مجموعة من السياسيين وممثلي أحزاب كاردياة
ومثقفين وك ّتاب ُكرد.
بدأت االحتفالية بالوقوف دقيقاة صامات عالاى أرواح
شهداء شعبنا الكردي وشهداء ثورتنا المباركة ،بعدها قادم
الكاتب والشاعر دالور زناكاي ماحااضارة عان الاراحال
العالمة "مير جالدت" بعاناوان " مايار جاالدت بادرخاان
حياته وأعماله" ،تحدث فيها عن ماراحال حايااة الاعاالماة
والمعاناة التي تكبدها في حايااتاه ماناذ أياام طافاولاتاه إلاى
سنوات الشقاء والمعاناة األخيرة من حياته ،ثم تحدث عان
ً
خاصة أعماله الاقاياماة فاي ماجاال
أهم أعماله ونتاجاته ،
اللغة الكردية واالنتقال بها إلى مارحالاة أخارى باوضاعاه
لألحرف الالتينية واعتبارها أبجدية كردية انتاشارت ماناذ
ذلك اليوم بين شعبنا الكردي لتصبح األحرف التي ياكاتاب
بها غالبية أبنائه  ،باإلضافة إلى ثورته فاي ماجاال الالاغاة
الكردية أطلق مجلة هاوار ومن بعدها روناهي وماتااباعاة
إصدارها في ظروف باالاغاة الصاعاوباة  ،وغايارهاا مان
األعمال والوثائق التي أشار إلى بعضها فاي ماحااضارتاه
القيمة والتي أغناها الحضور بمداخالتهم وأسئلتهم.

سري كانيه تتضامن مع عفرين

أقامت منظمة حزب الوحـدة في مدينة سري كانيه – الجزيرة ،
تظاهرة تضامنية مع عفرين المحاصرة يوم األثنين 41/6/1142
ت وحدكا EFRÎN …TU NE BI -
تحت شعار ( عفرين  ...لس ا
 ، )TENÊ YÎحيث حمل الحضور من مختلف مكونات المدينة
االجتماعية والسياسية أغصان الزيتون وشعارات ثورية تضامنية ،
وقدّمت المنظمة بطاقة شكر لكافة التنظيمات والمؤسسات
والفعاليات وأبناء مدينة سري كانيه  ،على دورها في إنجاح تلك
التظاهرة .

اعتصام وحفل مجاهريي يف كوباني
في ذكرى تأسيس أول تنظيم سياسي كردي فاي ساورياا باتاارياخ
 ،4592-6-41دعا المجلس المحلي للمجلس الاوطاناي الاكاردي فاي
كوباني إلى اعتصام وحفل جماهيري في ساحة آشتي باالامادياناة ياوم
الجمعة  ، 1142-6-41حيث توافد إليها المئات حاملين أعالم كردية
إلى جانب راية الهيئة الكردية الاعالاياا  ،وقاد رحّ اب عارياف الاحافال
المحامي " فلمز" بالجمهور ودعاهم إلى الوقوف دقيقة صمت عالاى
أرواح شهداء الحركة الكردية والثورة السورية .
بعدها ألقى كلمة المجلس المحلي في كوباني السيد " كايالاو شاياخ
عيس"  ،أدان فيها الاحاصاار الاخااناق الاذي تافارضاه الاماجاماوعاات
المسلحة على منطقة عفرين ،ثم ألقى ممثل حزب االتحاد الديمقراطي
ً
كلمة نادّد فاياهاا بشادّة دور الاماجاماوعاات
 PYDالمحامي أنور مسلم
المسلحة في فرض حصار جاائار عالاى أبانااء الشاعاب الاكاردي فاي
عفرين وطالبها بالتوجه إلى مناطق تواجد النظام إذا كانوا مخلاصايان
لمبادئهم  ،ودعا االئتالف الوطني السوري إلى توضياح ماوقافاه ماماا
يجري في عفرين ،وأشار إلى أخذ الحيطة والحذر من الجهاات الاتاي
تزرو الفتنة بين أبناء الشعب السوري.
ً
وألقى عضو المجلس المحلي في كوباني مسلم محمد كلمة تحادّث
فيها عن دور الحركة الكردية في توعية الاجامااهايار و زرو الاروح
القومية في نفوسهم.
وفي النهاية ألقى الشاعر أبو آزاد " عزت حبش" بعض قصاائاده
حيث ألهب حماس الجماهير.
وختم المحامي " فلمز" الحفل بالشكر لكل من حضر.
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الشهيدات
الرا منان
وفـدوى حممد ...
من ضحايا دوامة العنف

ففي ساحة المدرسة اإلعدادية وسط بلدة شيه – عفرين  ،نظمات
إدارة جريدة كانيا شيه باسام ماناظاماة شابااب شاياه لاحازب الاوحادة
الديمقراطي الكردي في سوريا احتفاالً بمناسبة اليوم العالمي للاطافال
في األول من شهر حزيران  ،حضره أكثر من خاماساماائاة شاخا
أغلبهم من األطفال  ،وألقى فيه كلمة االفتتاح األستااذ بااهاوز داوود
باسم الجريدة  ،وتضمن العدياد مان األنشاطاة والاماسااباقاات الافاناياة
والرياضية واللغوية واألدبية  ،شارك فيها أكثر من مائة طفل وطفلة
 ،حيث تم توزيع الكثير من الجوائز و الهدايا  ،رسمت البسمة عالاى
وجوه االطفال.
و في الختاام أدى االطافاال باماخاتالاف أعاماارهام دباكاة كاردياة
فلكلورية راقصة ه ّزت المشاعر و رسمت االبتساماات عالاى وجاوه
الحاضرين.

اجتماع موسع للجنة الصحية
يف منظمة قامشلو

عقدت اللجنة الصحية لمنظمة قامشلو لحزب الوحدة  ،اجاتامااعاا ً
موسعا ً تحت شعار " العمل والوعي الصحي ضارورة إنسااناياة فاي
كل الظروف" .بدأ االجتماو بدقيقة صمت على أرواح شهداء الثاورة
السورية ،ثم تحدث أحد أعضاء المنظمة عن أهمية تفعايال وتاناشاياط
ً
وخااصاة
عمل اللجنة الصحية في الوقت الذي يمر فيه بلدنا ساورياة
مناطقنا الكردية بظرف استثنائي وما تعانيه بيئتنا من تراكم الاقامااماة
التي تساعد على توفير المناخ المناسب النتشار األمراض واألوبئة ،
وكذلك التأثير السلبي النقطاو الكهرباء ،حيث تزداد هجارة الاكاوادر
الصحية.
ثم ناقش الحضور كيفية تفعيل وتطوير اللجنة الصحية وذلك بعاد
االستماو لمقترحات األعضاء ،واتخذت الهيئاة اإلدارياة والاماشارفاة
للجنة جملة من القرارات والتوصيات منها:
 -4تسمية اللجنة باسم لجنة الشهيد الدكتور شيرزاد الصحية.
 -1عقد دورات تطبيقية عملية مكثفة ألعضااء الالاجاناة لاتاعازياز
قدرات العمل والوعي الصحي.
 -2عقد ندوات جماهيرية في مجال العمل والوعي الصحي.
 -1افتتاح دورات تمريض وإسعافات أولاياة لالاشابااب والشااباات
مجانا ً.
 -9نشر الوعي الصحي من خالل ملصقات وقصاصات ورقية .
هذا ولم تمض أيام على عقد االجتماو حتى نفذت الالاجاناة جازءاً
من مقرراتها ،كدورة مكثفة وعقد ندوات ألاقايات فاياهاا ماحااضارات
عديدة منها كيفية وقف النزيف للجروح البسيطة والمعقدة ..الخ .

الشهيدة الرا منان

ذهبت الطفلة الرا منان بنت محمد و مريم  ،تولد بلدة بعديناا –
عفرين  11/9/1112مع والدتها وأختها الكبيرة  ،لاياناضاماوا إلاى
األب الذي يعمل في لبنان  ،بعد أن نزحت العائلة من حي األشرفية
بحلب  ،وذلك في حافلة ركاب ميكروبا خط عفرين – لاباناان ،
التي أوصلت بهم إلى منطقة حرستا قارب دمشاق  ،فاكاانات عالاى
موع ٍد مع رصا قنا غدّار بحدود الساعة السابعاة مسااء ياوم
الخميس  ، 11/6/1142أدى إلى استشهادها على الفور .
وقد نقل جثمانها الطاهر من مشفى المواساة بدمشق إلى مساقاط
رأسها بالادة باعادياناا  ،ودفانات فاي ماقابارتاهاا مسااء ياوم السابات
 11/6/1142وسط مشاعار حازن األهاالاي وساخاطاهام وإداناتاهام
لجريم ٍة ترتكب بحق طفلة بريئة .
كما كانت السيدة فدوى محمد بنت مصطافاى مان بالادة باعادياناا
أيضا ً ذاهبة مع صغيرها المريض ألجل متابعة عالجه فاي مشافاى
البيروني بمنطقة حرستا  ،ظهيرة الثالثاء  19/6/1142تاعارضات
ً
قاتايالاة عالاى
لرصا قنا وهي داخل حافلة ركاب  ،فاأرداهاا
الفور  .وفد شيع جثاماان الشاهايادة فاي ماقابارة باعادياناا مسااء ياوم
األربعاء  16/6/1142بحضور جماهيري واسع.

الرفيق الشاب فتحي كور
يرحل عنا

في إحدى مشافي مدينة غازي عنتااب
التاركاياة  ،باتاارياخ ، 1142 /9 / 44
غمض الرفيق فتحي كور بن مسلم عايانااه
إلى األبد متأثراً بالجراح التي تعرض لهاا
من حادث سير  ،وهو من قرية ناورعالاي
التابعة لمنطقة كوبااناي  ،اناتاساب الامارحاوم إلاى صافاوف حازب
الوحـــدة الديمقراطي الكردي في سوريا قبل خمس سنوات .
ووري جثمانه الطاهر بحضور حش ٍد من أبنااء قارياتاه ورفااقاه
وذويه في مقبرة القرية  ،وألقى كلمة حزب الوحـــدة األستاذ مسلم
شيخ حسن  ،متحدثا عن مناقب الفقيد ودوره في الدفاو عن قضاياة
شعبه الكردي في سوريا  ،وقدّم الترحيب والشكر للحضور وتماناى
ألهل الفقيد وذويه ورفاقه الصبر والسلوان .

نـدوة سياسية ملنظمة الطلبة يف كوباني

حاضر الرفيق رزكار حسو من منظمة الطلبة لحازب الاوحـادة
بمنطقة كوباني في نـدوة سياسية نظمتهاا باتاارياخ ، 12/6/1142
بعرض موجز لتاريخ كردستان عماوماا ً والاتاوقاف حاياال الاوضاع
السياسي الراهن واألوضاو في المناطاق الاكار دياة وعان الاهايائاة
الكردية العليا وضرورة تفعيال لاجااناهاا  ،وتسالاياط الضاوء عالاى
جوانب أخرى  ،حيث أغنيت الندوة بمداخالت وأسئلة الحضور .
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حضور أبو جـومـرد

يف ثالث أمسيات بعد وفاته

بشعور من األسى والحزن ،قامت لجنة إدارة األمسيات الكردياة فاي
دمشق ،بعقد ثالث أمسيات ماتاتاالاياة بامانااساباة وفااة الامانااضال عابااس
أوصمان (أبو جومرد) الذي كان أحد أعضاء هذه اللجنة.
أقيمت هذه األمسيات الثالث على سطح بيات أباو جاومارد فاي حاي
األكراد  -الركن الدين  ،و كانت بمثابة الاتاعازياة لاه ،لاكان روحاه كاان
حاضراً ،ألن المشاركين في األمسيات  ،الذين كااناوا ياحاضارون عالاى
مدى  5سنوات ،أتوا لوداعه األخير واألخاذ باخااطار ذوياه وماحاباياه ،
وحينما كنت تسأل أي واحد منهم عن أبو جومرد ،كان ياقاول ماثال هاذا
الرجل ال ينسى  ،بسبب نضاله الدؤوب من أجل قضية وثاقاافاة الشاعاب
الكردي ولغته األم.
لذلك ،األمسيات الثالث التي أقيمت فاي  41 – 44 – 41حازياران
 ، 1142كانت بمثابة الوفاء للصديق واألخ أبو جومرد  ،وكذلك مناسباة
لكل األخوة مشاركي األمسيات الكردية لتقديم التعازي واستذكار الفقيد.
أكراد دمشق ،وخاصة القاطنين في حي األكراد ،ال ينسون هكذا فقيد
غالي .

رحل عنا دزكفان

ودعت مئات في قرية تل غزال التابعة لمنطقة كوباني بتاريخ / 11
 1142 / 6الشاب البار دزكڤان حا مراد بن إسماعيل – موالاياد قارياة
تل غزال  – 4552عضو في فرقة بهار كوباناي الافاولاكالاورياة  -إلاى
مثواه األخير  ،وسط مشااعار الاحازن واألساى عالاى رحايالاه الاماباكار،
بحضور كثيف من رفاق حزب الوحدة وممثلي أحازاب كاردياة  ،حاياث
ألقى كلمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي فاي ساورياا األساتااذ مسالام
شيخ حسن عضو اللجنة السياسية  ،رحاب باالاحاضاور ثام تاحادث عان
مناقب الفقيد واخالصة لقضية شعبه الكردي في سوريا وأكاد أن الافاقاياد
دزكڤان كان محبوبا ً بين أصدقائه  ،وفي نهاياة كالاماتاه شاكار الاحاضاور
وتمنى ألهل الفقيد وذويه الصبر والسلوان .
توفي دزكڤان في أحد مشافي مدينة غازي عنتاب التركية إثر مارض
عضال ألم به في اآلونة األخيرة .

زيارة لضريح الفنان آديك

بتاريخ  1/6/1142قامت منظمة المرأة لحزب الوحـدة في جناديارس
بزيارة ضريح الفنان الراحل ( آديك ) تكريسا ً لرؤية دعم وتشجاياع الافان
واالبداو  ،حيث تم وضع أكاليل الورود على الضريح من قبل مجاماوعاة
من األطفال وفا ًء لدور الفنان الراحل في حماية وتطويار الافان الاكاردي.
وأُلقيت كلمة باسم المنظمة  ،وألقى الشاعر علي حمو والشااعار دوساتاه
جومه قصيدتين بهذه المناسبة  ،كما ألقى أبو كاميران نجل الفنان الراحال
كلمة  ،شكر فيها رفاق حزب الوحدة على وفائهم هذا .

” عباس أوصمان و محمد قاسم في إحدى األمسيات الكردية ”

رحيل املناضل الوطني
عباس اوصمان

باعاد ماعاانااة قااساياة مااع
المرض وفي مشفى المجتهاد
باادمشااق رحاال الاامااناااضاال
الااوطاانااي عااباااس اوصاامااان
( ابو جاومارد ) إلاى جاوار
ربه عن عمر قارب الساتايان
عااام اا ً  ،وفااي ظااهااياارة يااوم
 5/6/1142وبحضور حشا ٍد
من محبيه تم نقل جثمانه إلى
حااي زورآفااا حاايااث صاالااي
عليه  ،ومن ثم إلى القامشلاي
 ،ودفن في اليوم التالي بمقبرة قرية حلوة الشاياخ مساقاط
رأسه .
يذكر أن الراحل أبو جاومارد اناتاساب إلاى الاحازب
الديمقراطي الكردي السوري أواسط عام  ،4521وظال
يناضل من أجل قضية شعباه الاكاردي فاي ساورياا إلاى
آخر يوم في حيااتاه  ،حاياث عُارف فاي أوسااط الاحاي
الكردي بدمشق بنضاله الطويل ودماثة أخالقياته  ،ومان
خالل إقامة األمسيات الكردية بالتاعااون ماع غاياره مان
أحزاب أخرى  ،وأصبح منزله ملتقى للكتاب والمثاقافايان
والمهتمين بالشأن العام .
أحـر التعازي لرفاقه وأصدقائه ومحبيه .
ّ

أعــداد جـديـدة مـن

َبرجا  ... Berçav -كانيا شيه – Kaniya
 ... Şiyêفدنك – Vedeng
تواظب الجرائد المحلية على الصدور  ،فكان العدد /
 /41ماان باارجاااف –  – Berçavجاارياادة الااناااس فااي
كوباني  ،وهو يتضمن مواضيع سياسية وأدبية مامايازة .
والعدد  /2/من فدنك –  Vedengفي عفريان باالاكاردياة
والعربية وهو مميز باختياراته  ،والاعادد  /1 /مان كااناياا
شيه –  Kaniya Şiyêفي شيه – عفرين  ،وهو يناباض
بكتابات شبابية مفعمة باإلحساس .
نتمنى لتلك الجرائد دوام التقدم واالستمرار .
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حــــــــــداد

لقــاء بيــــن
منظمة املرأة حلزب الوحـدة
ووفد من مبادرة املرأة السورية
عقد في مقر حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي فاي ساورياا
(يكيتي) ،بمدينة قامشلو لقاء بين وفد من مناظاماة الامارأة لاحازب
الوحدة ضم كالً من الارفاياقاات ( ناياروز  ،روشان  ،كالاباهاار ،
شاخ  ،نركز ) ،ووفد من مبادرة المرأة السورية ضمت كاالً مان
الرفيقات ( نسرين كدو "يسار"  ،نظيرة كاورياة "حازب اإلتاحااد
السرياني"  ،نوجين يوسف "لجنة العالقات الدبلوماسية في اتاحااد
ستار"  ،زينة أحمد "اإلتحاد الديمقراطي"  ،وندة شيخو "يسار")،
وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ً يوم 49/6/1142م.
ً
عااماة والاكاردياة
دار الحديث حول وضاع الامارأة الساورياة
ً
خاصة ،وكيفية إقرار حقوق المرأة في دستور البالد الجديد " أي
الدستور الذي سيصوغه كل السوريين بعد نجاح ثورتهم وإساقااط
هذا النظام الدكتاتوري االستبدادي الوحشي" ،تحادثات الارفاياقاات
في وفد حزبنا عن منظمة الامارأة ودورهاا الافاعاال فاي الاحازب
إضافة إلى دورهاا فاي نشار الاوعاي بايان الاماجاتاماع .وتاحادثات
الرفيقات في مبادرة المرأة السورياة عان الاماباادرة ومشاروعاهاا
وإمكانية تعديلها وعن أحوال المرأة وحقوقها بشكل عام.
وفي نهاية اللقاء دعت المنظمتان إلى لقاءات مكثفة مان أجال
العمل على تطوير دور المرأة الكردية والسورية ،وطرح وثاائاق
مبادرة المرأة السورية على الرفيقات في منظمة المرأة لحزبنا .

قالوا عانس!.......
جي

هان مصطفى

أعوام من تراكم أحالمنا  ،مان صاعاوباة
تحمل واقعنا  ،مان الاياأس الاماتاأرجاح بايان
أرجلنا  ،من الدماار الاماعالاق عالاى حاافاات
منازلناا  ،ومان الاغارباة الاقااتالاة حاتاى فاي
أوكارنا .
أعوام من العنوسة كتهمة ملتصقاة عالاى
أبواب أجسادنا  ،ومن تجاعيد ارتسمت علاى
جباهنا  ،ومن تعب االنتظار المرساوم عالاى
عيوننا  ،ومن شوق لقاء نصفنا اآلخر ،ذلاك
النصف الذي طال انتظارنا له .
إنه جواز سفرنا إلى سماو أصواتنا التاي
تااعاالااماات الااخاارس وإلااى كاالاامااات فااي ظاال
الكتمان .
إنه نصف انتظار  ،نصف انتحار .
مضت مباكاراً تاحاارب خصاالت شاعار
أعلنت استسالمها  ،فرفعت الراية البيضاء ،
وما أجمل البياض الذي ياتانااثار فاي الساواد

نسري
ن سيد خليل
حداد  ...قريتي  ...طفولتي  ...حباياباتاي  ...صادياقاتاي  ...بال
صديقاتي "ناريمان ..سعده ..شاديا ..ديلبر ..نهلة" ،مهداة إلاى كال
أم فقدت طفلها  .إلى كل طفل فقد أمه .
حداد قريتي التي تنام على جثث العاشااق الاماناساياة " ساـاـاـاعاد
وناريمان"
تحولت من راعية األغنام إلى راعية للعشااق الاماتاباقاياة "رائاد
وشاديا"
قرية تفوح منها رائحة الدم والحب والحنين
ال رصيف وال دروب قادمة من الحقول البربرية
عفواً أيتها القرية المليئة باألوجاو
أعرف أن في بيوتك تقدم دماء الشهداء
وفي المساء دموو أطفال ينتظرون أمهاتهم "شيالن وجاياالن"،
صدقوني ليس هناك طريق أجمل في العالم من طريقي إلى قارياتاي
حداد ،الطريق الذي يقف بكبرياء سيأتيك نيسان وسيمتد النهار إلاى
أقصاه وستشرق الشمس أبكر وأدفأ وستزهر حداد من جديد.
قريتي سأهتف باسمك مع كل إشراقة شاماس وكال ناجاماة فاي
الليل سأكتب بدم "سعده وديلبر" على أرض حداد قصة  41نياساان
وقصة الضيفة هيام وأبنها الوحيد "أحمد".
آه يا حداد وألف آه زرعت في قلبي عشق الحياة وروح االنتقام
من أعداء األطفال ،حداد كنت وستكون شعلة منيرة لعقول الشباب
وناراً على رؤوس الحساد  ،وهاهي تل حداد تنحني لكم فلم يبقى
أمامي سوى صحراء حداد ....

يخترقه  ،ينتصر عليه.
أعوام من تمرد األقدار علياناا  ،اجاتاماع
البشر مع الاقادر  ،فاقارروا لاناا جازءاً مان
اليأس  ،بل هو الجزء األكبر ماناه  ،الاجازء
األكثر صرامة  .تعلمت من قدري الاعازياماة
 ،ولكن حتى الجبال تعبت من الصماود أماام
رياحك أيها القدر األسود.
مقعدي فاردي  ،سارياري فاردي ،آكال
لوحدي  ،اتنفس لوحدي  ،اباكاي لاوحادي ،
ارق لوحدي ،اشرب القهوة لوحدي  ،وماا
أصعب الوحدة أمام فاناجاان الاقاهاوة  ،إناهاا
األكثر قسوة .
عانس في نظرات الجاماياع  ،فاي زواياا
فراغنا العاطفي  ،في فردة حذائنا  ،في حبار
أقالمنا التي أوشكت عن اإلقالو عن عاداتها
اليومية ،في صدمات ابتساماتناا الامارساوماة
على نهاية ليلنا الطويل .
عانس في صدى جدرانناا  ،فاي ساراب
أحالمنا  ،فاي تاالقاي أيادياناا  ،فاي حضان
أوهامنا  ،في خداو ذكرياتنا .
عانس في العمق ،في الخاليا الجذعياة ،
في البصلة السيسائية  ،عانس فاي ناباضاات
القلب  ،عانس في اغانينا الرومناساياة  ،فاال

رومانسية بعد اآلن ،إنه احاتاكاار لالاعاانساات
فقط  ....القدر يلوح لنا بيده ويتوعاد باعاذاب
الوحدة ،عذاب دهر  ،عذاب عمر يأتي بإباء
 ،يأتي بسخااء  ،باأنااقاة رجال االرباعايان ،
بخطوات عاشق مسكين لاكاناه ماكاتاوب وال
يوجد منه مهرب....
خذلتنا صمت ذاكارتاناا ،خاذلاتاناا كابااقاي
أعضائنا الجسادياة الاتاي فضالات أن تاكاون
شيطانا ً أخرسا ً  ،على أن تنال عقوبة اإلعدام
لقول الحقيقة .
صدمات متتالية من غادر أنافاساناا لاناا ،
لناكاران ذاتاناا لاناا ،صادماات مان الصامايام
اإلنساني.
حاولنا التخبط بجدران ذاكرتناا ماراراً ،
باءت محاوالتنا بالفشل  .إنها خيانة ال نالاوم
إال أنفسنا عليها  ،خيانة ال مسامحة بعدها.
في كل مرة أتذكر إنني عاناس  .....فاي
كل مرة تدور كفكرة جنونية ال أكاد أصدقهاا
 ،تتراق مخيلتي وتنكر الحقيقة  .فاي كال
مرة أعود وأنكر ذاتي أعود طفلة العشرين ،
أعود وبيدي العصا السحرية.
كل شيء في العشرين جميل  ،ناعام فالام
تتغير فينا األماني بعد  ،فمازالت 15 « ....

11

آراء ومواقف

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد  - / 932 /حزيران 9103م 9292 -ك

متهيد لنقد القومية املطلقة
من الصحافة

دارا عبدهللا *

ليس ظاهر ًة عابر ًة اإلنكا ُر الواثق لبعضُ
َ
ُ
ت إساالمايَّاة
اناتاشاار تايَّاارا ٍ
المث َّقفايان الاكارد
َ
متطرّ ف ٍة أو جاهااديّاة عادمايَّاة فاي الاماجاتاماع
هو في العُاماق
الكردي السوري مستقبالً ،ب ْل َ
أصبحات راساخاةً
تكريس لتلك البديهيَّة التي
َ
في الوعي الكردي الراهن ،التي فحواهاا أنَّ
أساس
هنالك شيئا ً جوهر ّيا ً وأصيالً كامن في
َ
ا
القوميَّة الكرديَّة ،يعاكسُ تامااماا ً « الاتاطارُّ ف
الااجااهااادي» الااذي هااو خااا ر باااآلخاارياان
الظالميين وحدهم.
األزل وإلى
فنحنُ ال ُكرد «حداثيّون» من
ا
ِّ
اس مااتااع الااق اا ً أبااداً
األزل ،والاامااوضااو ُو لاايا َ
ت تاااريااخ ا َّيااة مااتاادرِّ جااة وعااواماال
بااتااراكاامااا ٍ
موضوعيَّة وواقعيَّة وذاتيَّة ،بال هاو اماتايااز
ثقافي وسحر جيني وحقيقاة فاوق تاارياخايَّاة.
هذه الاناظاريَّاة ال تاقا ُّل عُاناصاري ًَّاة وتصالُّاباا ً
وتباساياطاا ً عان أغالاب السارديَّاات الاقاومايَّاة
المُتعالية على التاريخ ،كاالاتاغا ِّناي بسارماديَّاة
العروبة في نصو ا ميشيل عفلق اإلنشائايَّاة
أو الحماسة الباالغايَّاة فاي خاطااباات جاماال
عبدالناصر.
تكريس نظر اة الاتافاوُّ ق الاذاتايَّاة
ساه َم في
ا
هذه عااماالن أسااسايَّاان ،األوَّ ل هاو الاظالام
ض له ال ُكرد منذ
التاريخي الخا الذي تعرَّ َ
تسلّم حازب الاباعاث السالاطاة ،وحاتاى قابال
البعث ،مما ماناع تاطاوُّ راً تاارياخايَّاا ً صاحايَّاا ً

ِّ
فاالضطهاد
ومُسيَّسا ً للوعي القومي الكردي.
الم َّ
ُكثف لجماع ٍة أهالايَّاة عالاى أسااس صافا ٍة
ِّ
مُحدَّدة سيولد شعوراً عاطف َّيا ً إطاالقايَّاا ً ياؤ َّكاد
َفراد اة تلك الصفة واستثنائيَّاتاهاا .أمَّاا الاعاامال
الثاني فخطاب عربير تبجيلي وبطولي مااداح
للمكوِّ ن الكردي ( هو مكافئ تماما ً لالاخاطااب
الااعاانااصااري الااذي ياانا اكا ُر الااوجااود الااقااومااي
الكردي) ،يؤ ِّكد أن تحرُّ ك الكرد في ساورياة
ساايااكااون فاايااص االً حاااساام ااً ،وساايااغ ا ِّياار ك ا َّل
الموازين اإلقليميَّة والادولايَّاة وساياعاجِّ ال فاي
سااقااوط الاانااظااام وهااروب بشااار األسااد ماان
الااقااصاار الااجاامااهااوري!  ،ماان دون األخااذ
بالعوامل الموضوعيَّة والواقعيَّة الاماوجاودة،
كتف ُّتت المجتمع الكردي سيااسايَّااً ،وهاامشايَّاة
المناطق ذات الغالبيَّة الكرديَّاة فاي ساورياة،
ا
وبعدها عن مراكاز السالاطاة األسااسايَّاة فاي
دمشق ،وعدم تسلّام الاكارد إدارات حااساماة
ومفصالاياة فاي الاجاياش ووزارات الادولاة،
وضعف اندما المكون الكردي في الاماتاحاد
األهلي السوري العام بسبب الشعور بالخياباة
والخذالن بعد انتفاضة  ،1111وعدم وجاود
رأس مال كردي مستقل مُاكاتاماال الاماالماح،
ب كرديَّة سوريَّة هاي
إضافة إلى وجود أحزا ٍ
رديفة سياسيا ً ألحزاب كرديَّة غيار ساورياة،
مما يُخضع القرار السياسي لاتالاك األحازاب
إلى أجندات فوق وطنيَّة وتشابكات إقالاياماياة

دقيقة جداً.
هذه النرجسية القوميَّة الكرديَّة التي بدأت
بالتبلور ،يجبُ أن تتعرَّ ض لتفكيكٍ حاد وناقا ٍد
منهجي من اإلنتليجنسياا الاكاردياة الاحاالايَّاة،
لخطورتها على المجتماع الاكاردي الاداخالاي
َّأوالً ،فهي مُر َّشحة ألن تكون السند الناظاري
أليَّة فاشيَّة قوميَّة مُحتملة ،وهذا النقد لاياسات
له عالقة بالنضال الوطني الاكاردي الاماحاق
إلزالة كل المظالم عن الشعب الاكاردي ،بال
هو يصب في خدمة النضال الكردي الماحاق
لنيل الحقوق المشروعة.
خطأ معرفي وتاريخاي وواقاعاي الاناظار
ِّ
المكون الكردي كاكاتالا ٍة أهالايَّا ٍة
والتعامل مع
ت
مُتجانسة وصلبة ال تاعااناي مان صاراعاا ٍ
طبقيَّة (غنى – فقار) أو ثاقاافايَّاة أو جاهاويَّاة
(ريف  -مدينة) أو حاتاى عشاائارياة قابالايَّاة،
بمعنى أنَّ التحسُّاس الاقاوماي لاجاماالاياة هاذا
العرق االستثنائي والخا كافٍ لتحطيم كل
مناهج السوسيولوجيا ومباد علم االجاتامااو
ونظريَّات السياسة .الشعور القومي الاباساياط
ليس كافيا ً أبداً لتفسير كل ظواهر الاماجاتاماع
الاكاردي الساوري ،والااكارديُّ لاياس إنسااناا ً
مطلقا ً ومنجازاً فاوق حاركاة الاتاارياخ غايار
خاضع لقوانين التحليل المر ّكب.
* كاتب كردي سوري
جريدة الحياة  -اإلثنين  11يونيو 1142

إشكالية التعطيل يف

اسااتااناااداً إلااى ذلااك قاارر االنضاامااام إلااى "
التحالف الديمقراطي الكردي فاي ساورياا "
بدون قيد أو شرط و الذي كان قد تأسس عام
4551م بعد مشاورات و لقاءات شارك فيها
الحزب بفعالية  ،لاكان االساتاقاطااباات الاتاي
نشأت حينها حالت دول أن يكون عضواً فيه
عند تأسيسه  ،و جعل الحزب تطاويار عامال
التحالف من أهم أولوياته بعد انضماماه إلاياه
 ،فعمل جاهداً على توسيعه لياشامال غاالاباياة
التنظيمات واألحزاب الكردية  ،لاكان تازاياد
وتيرة االنشقاقات وما رافقتها من حساساياات
حزبية حالت دون تحقيق ذلك بل قالالات مان
عدد األحزاب المؤتلفة فيه ناتاياجاة انساحااب
البعض منه ،و لالاتاعاوياض عان ذلاك عامال
الحزب على توسيع المشاركة الشاعاباياة فاي
صياغة القرار السياسي فساهم بافاعاالاياة فاي
تأسيس المجلس العام لالاتاحاالاف الاذي ضام
عدداً من المستقليان الاذيان ياتاماتاعاون بادور

فاعل و رأي
ماااؤثااار إلاااى
جانب ممثلاي
األحاازاب ،و
أصاااااااااباااااااااح
ناااااماااااوذجاااااا ً
لاالااماارجااعاايااة
الكردية التاي
سعى الحزب
إلقامتها عبار
مؤتامار كاردي ياحاضاره جاماياع األطاراف
ً
نساباة ال
بالتساوي  ،و يشكل المستقلين فاياه
تقل عن نصفه  ،ذلك ما عارضه الكثير مان
األحزاب و لام تاتاقابال فاكارة الاماسااواة ماع
المستقالايان فاي صايااغاة الاقارار السايااساي
ماناه
الكردي حتى بات أمراً واقعا ً ال منا
بعد شد وجذب و محاوالت حثيثة بال كلل أو
ملل من قبل الحزب للم الشمل12 « .... .

العمل الكردي املشرتك
دلدا

ر قامشلوكي

أدرك حاازب الااوحـاادة الاادياامااقااراطااي
الكردي في سوريا ( يكيتي ) في وقت مبكار
ضرورات و أهمية وحدة الحركاة الاوطاناياة
الكردية  ،لذا و فضالً عن كونه في األسااس
نااتااا عااماالاايااات تااوحاايااديااة كااان أحااد أهاام
القرارات الاتاي اتاخاذهاا الاماؤتامار الاثاالاث
للحزب الذي انعقد عام 4551م هو " العمال
من أجل تأطير نضال الحركة الكردية "  ،و
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إشكالية التعطيل  ...تتمة
أصاابااحاات الااماارجااعاايااة الااكاارديااة مااطاالااب اا ً
جماهيريا ً و ثقافة مجتمعية ال يمكن تاجااوزهاا
 ،فتقبلهاا الاباعاض عالاى مضاض ماع وضاع
العراقيل والمعيقات في طريق تأسيسهاا حاتاى
قيام الثورة السورية التي خلقت واقعا ً جديداً ال
يقبل معه الاتاعاطايال أو الاتاساوياف ،أو خالاق
الذرائع و المباررات  ،فاأصاباحات الاظاروف
مواتية النعقاد المؤتمر الكردي المنشاود الاذي
انبثق عنه المجلس الاوطاناي الاكاردي ،و ماع
تطور األحداث في الساحة السورية عموماا ً و
تأثيراتها على الساحة الكردية برزت الاحااجاة
إلى تشكيل الهيئة الكردية العليا التي أتت بغير
ما يشتهيه أنفس الكثيرين  ،و لكن ضارورات
االسااتااجااابااة لاامااطااالاابااات الشااارو الااكااردي و
حاجاته كانات أقاوى مان الارغاباات الضاياقاة
للبعض.
ً
إن ما يحصل حاليا من تعطيل في الاعامال
الكردي المشترك سواء في المجلاس الاوطاناي
الكردي أو الهيئة الاكاردياة الاعالاياا ياعاود فاي
األساس إلى اختالف األهاداف واألجانادات و
المبتغى لألحزاب المؤتالافاة فاياه ،إذ أن لاكال
حزب رؤيته الخاصة باكال عامال مشاتارك ،
ففي حين ينظر إليه البعض على أنه ضارورة
ال بد منه وتقتضيها ظروف النضال و الحاجة
لتوحيد الطاقات الكردية بمختلف مشاارباهاا و
تنوعاتها في هيئة تمثيلية واحادة تاكاون قاادرة
عاالااى حااماال أعااباااء الااقااضاايااة الااكاارديااة و
ً
خاصة في هاذه
استحقاقاتها على مر الزمان و
المرحلة العصيبة على اعتاباار أن أي حازب
مهما عال شانه و عظمت ماكااناتاه ال ياماكاناه
تحمل هذه األعباء بمفرده من جهاة ،و لاكاون
االختالف حالة صحية بال و ضارورة ال باد
منها لمنع تفرد أية جهة بتقرير مصيار الاكارد
بشكل منفرد من جهة ثانياة .ناجاد أن آخارون
ينظرون لهذا العمل المشترك على أناه حااجاة
وقتيه اقتضاتاهاا ظاروف الامارحالاة ،أو أناهام
سيقوا إليه بإيعاز من قوى تتحكم في قراراتهاا
و إرادتااهااا دون أن تااعاالاام ما ل األحااداث أو
مستقبلها ،أو أنه ( العمل الماشاتارك ) وسايالاة
ً
محاولاة
للبناء الذاتي و توسيع قاعدتها الشعبية
اجتذاب أكثر الفئات جهاالً باباواطان السايااساة
عن طريق خلق استقطابات حادة ما فتائات أن
انتعشت منها ،و تفعيل تناقضات هاامشاياة ،و
حساسيات حزبوية كانت و ما زالت جزءاً من
ثقافاتها  ،لذا فال ضير من التخلاي عاناه ( أي
العمل المشترك ) حينما تتغير المعادالت علاى
أرض الااواقااع  ،لااذلااك فااهااي تااقااوم بااوضااع
العراقيل أمام تفعيل أي عمل مشاتارك إال إذا
كان يصب في اتجاه تعزياز كايااناهاا .كاماا أن
جهات أخرى لم تجد مفراً لتتهارب مان هاكاذا
عمل يحظى بمباركة و دعم غالبية الجمااهايار
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الكردية  ،فانساقت إليه لحسابات حزبية ضيقة
أيضاً ،و أخرى حاولت اساتاثامااره لصاالاحاهاا
باالستناد إلى مستجدات على أرض الاواقاع و
تغليب منطق القوة على قوة المناطاق ،وناظاراً
ألن نساابااة تاامااثااياال األحاازاب مااتااساااويااة فااي
المجلس الوطني الاكاردي  ،كاماا أن الاهايائاة
الكردية العليا تم تشكيلها بالامانااصافاة ،و ألن
آلية اختيار أو انتخاب المستقلين لم تستناد إلاى
ضوابط علمية بال أخضاعات أيضاا ً لالاعاقالاياة
الحزبية فضالً عن تدخل بعض األحازاب فاي
انتخاب المستقلين و الاتاساوياق لالاباعاض مان
المحسوبين على أحزابهام ،أو الساائاريان فاي
فلكهم  ،مما أفقد الكثير من هؤالء الماساتاقالايان
دورهم المنشود في البقاء على مساافاة واحادة
من جميع األحزاب ،و التاماتاع بارأي مساتاقال
يتقاطع حينا ً مع هذا الرأي ،و ماع ذاك الارأي
حينا ً آخر ،أو يشكل بذاته رأيا ً و توجها ً يبحاث
عن الداعمين له ،و األهم من ذلك أنهم فاقادوا
دورهم المستقل ودخلوا في خصومات سياسية
مع بعاض األحازاب ،أو سااهاماوا بشاكال أو
ب خر في تغذية االستقطاب الحزبي.
ً
إضافة لعوامل عديدة أخارى ،
لذلك كله ،
تأتي الاماصاالاح الشاخاصاياة فاي ماقادماتاهاا ،
أضحت إرادة التعاطايال فاي الاعامال الاكاردي
المشترك أقوى من إرادة التسيير  ،على األقال
في جانبه الحزبي وفي الاوقات الاراهان ...،
بانتظار تغيير بعض الماعاطاياات ،أو وضاوح
الكثير من المسائل الغائبة عان فاهام و إدراك
الااكااثااياارياان ،أو زوال دواعااي و ماابااررات
المراهنات الالواقعية و األحالم الوردية الاتاي
يستند إليها البعض في قراءاتهم السياسياة  ،و
بيان خطأ مثل تلك المراهنات بظهور ماالماح
الوضع السوري بشكل أوضح .
األهم من ذلك كله ياجاب االعاتامااد عالاى
إرادة الجماهير الواسعة التي ال تاقابال أن ياتام
الاتاالعاب باماصايارهاا و مصاالاح أباناائاهاا و
مسااتااقااباالااهاام العااتاابااارات حاازباايااه و مصااالااح
شخصياة مان هاذا الاطارف أو ذاك ،و هاذه
اإلرادة تاحاتاا فاقاط إلاى تاجاماياع لالاقاوى و
الطاقات و توضيح ما خفي من أمور بشفاافاياة
الطرح و اساتاقااماة السالاوك ،ذلاك مساؤولاياة
الجهات التي تؤمن بالعمل الاماشاتارك قاوالً و
تحققه فعالً على أرض الواقع ،و يقاتاضاي أن
تكف هذه الجهات عان الاعامال كـا " الاجانادي
المجهول " في العمل السايااساي ،و االكاتافااء
بالدفع من الخلف  ،فعملية الادفاع الاخالافاياة ال
تكون مجدية أحياناً ،كما أنه لم يعد مقاباوالً أن
يقطف اآلخرون ثمرات أتعاب الماخالاصايان ،
أو يستاماتاعاوا باطاياباات ماا أناتاجاه ماطاباخاناا
السياسي ( اقصد هنا مان جااناباه الاحازباي –
التنظيمي ) ،آن األوان لهذا" الجندي المجهول
" الذي يتمثل في حزب الوحدة أن ياعالان عان
ً
صراحة و دون تأجيل أو التباس.
نفسه

الثالوث املتكامل
حليوية احلزب
د
ريس سنجق
بااعاتاباارناا ناعاياش عاهاد الاثااورة
والحراك السياساي  ،فاناحان باحااجاة
ألعضاء وهيئات حزبيّة أكاثار وعاياا ً
والتزاما ً وتنظايامااً ،لاتاجاساياد عاقالايّاة
جماعيّة ترسم وتنفذ سايااساة الاحازب
ب ليّة منظمة وبشكل مؤسّساتي  ،ألنَّ
الحزب الذي يفتقر إلى التنظيم يصبح
حزبا ً غير واضح المعالم.
ّ
فالحزب كما هو ماعاروف إتاحااد
طااوعااي ألفااراد يااقااباالااون باارنااامااجااه
السياسي ويتاباعاون ناظااماه الاداخالاي
ويعملون لتاحاقاياق أهاداف وماطاالاب
مشتركة.
إذاً يتبين أن حيويّة الحزب تعتاماد
عاالااى ثااالااوث أساااسااي ( الااباارنااامااج
السياسي  -النظام الداخلاي  -الاهاياكال
التنظيمي ).
فالبرنامج السياساي هاو اإلعاالن
عان كاال مااا يااريااد الااحاازب إحاارازهُ
باإياجااز ووضاوح ود ّقاة  ،أي رساام
الخطوط العريضة لسياسة الاحازب ،
ّ
ويمثل أساس الوحدة الفكرية له .
أما النظام الاداخالاي فاهاو مابااد
تنظيميّة لبناء الحزب وقواعاد حايااتاه
الداخليّة ،وأشكال ماماارساة الاعامالايّاة
النضاليّة  ،وأساس وحدت اه التنظايامايّاة
 ،ويحدد حقوق وواجباات األعضااء،
فيقرّر النقاط الرئيساياة دون الادخاول
في تفاصيل عمل المنظمات .
ّ
ياماثال
بينما الاهاياكال الاتاناظاياماي
الجسد الذي ياحامال سايااساة الاحازب
وفق قاواعاد الاناظاام الاداخالاي عالاى
أرض الواقع  ،أي تارجاماة السايااساة
النظرية إلى أفعال عملّية مستنداً إلاى
تطبيق فحوى النظام الداخلاي  ،وهاو
أيضا ً خالصة التزاو بيان السايااساة
والتنظيم وفق النظاام الاداخالاي  ،لاذا
ال ّباااد لاااألعضااااء أن يساااتاااوعاااباااوا
ويمارسوا تالحم ذاك الاثاالاوث عابار
المركزية الديمقراطية .
فااالاادياامااقااراطاايااة تااعاانااي صااياااغااة
البرنامج السياسي وفق 13 « ...
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الثالوث املتكامل  ...تتمة
آراء األعضاء عبر االجتماعاات
والهيئات والمحافال الاحازبّاياة ،
ومساهمتهم فاي رسام ومانااقشاة
القضايا التنظيمية والسايااسايّاة ،
فالتنظيم ليس مج ّرد تجميع أفراد
بقدر ما هاو تاجاماياع الاخابارات
والمهارات وتاطاويارهاا لاخادماة
العمل الجماعي المتكامل .
أما المركزيّة فهي قيادة كافةّ
األعضاء والهيائاات مان ماركاز
واحد وفق الابارنااماج السايااساي
والنظام الداخلي.
ّ
وهكذا فإنّ مفهوم الماركازياة
باالاناقااط
الديمقراطيّاة تاتالاخا
اآلتية:
 جمياع الاهايائاات الاحازبايّاةمنتخبة من القاعدة إلى القمّة .
 تااقاادياام الااهااياائااات تااقاااريااردوريّة عن نشاطهم أمام الهيئاات
العليا .
 االنضباط الحزبّي الادقاياق ،خضوو األقليّة لقرار األكثرياة
 ،مااع احااتارام وجاهااات الااناظاار
المختلفة .
 إلزامّية قارارات الاهايائااتالعليا للهيئات الدنيا وفق الاناظاام
الداخلي والبرنامج السياسي .
وبااذلااك نصاال إلااى ماافااهااوم
حريّة المناقشة ووحادة الاناضاال
( األعاامااال )  ،فااالاادفاااو عاان
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الديمقراطية وإبداء الرأي داخال
الحزب ال يتعارض مع مركزيّاة
الااحاازب ووحاادة قااراره  ،ألنّ
وحدة اإلرادة تاقاوم عالاى وحادة
إرادة أعضاء الاحازب الافاكاريّاة
عبر تبادل اآلراء والنقاش وعبر
االنضااباااط الاامااتااياان وااللااتاازام
بالتنظيم .
فالديمقراطية لياسات طارياقاا ً
للتك ّتل والفوضى وعادم ماراعااة
األصااول الااتاانااظااياام ا ّيااة ووحاادة
الااماامااارسااة  ،أو الااتااه ارّب ماان
الماساؤولايّاة الاجامااعايّاة  ،فاكا ُّل
عضو هو مسؤول عن الحزب ،
والحزب مسؤول عن ك ِّل عضاو
فااي ا اه  ،فاااألعضاااء ياالااتاازمااون
بمسؤوليّاتهام تاجااه الاجامااعاة ،
ألنّ هااؤالء األفااراد ياامااثاالااون
صورة الحزب أما َم الجماهير .
وهكذا نستاوضاح أ ّنا ُه ماهاماا
كانت السياسة ناضجة وصحيحة
ال تعطي ثماراً وناتاائاج مارجاوّ ة
دون عااماال تاانااظااياامااي  ،ألنّ
ّ
ماناظاماة أي
الحزب هو سيااساة
عمل جماعي منظم  ،وآليّة تنفياذ
هذا العمل يكون فاي الاماؤسّاساة
أي التنظيم .
مما سبق أقترح بعض النقاط
التي أراها قد تساهم في تاطاويار
الااتااكاااماال والااتاافاااعاال اإليااجااابااي
ضااماان الااثااالااوث الااحاايااوي فااي
الحزب  ،وأعني باذلاك تارساياخ

الطبيعة من

يستحقها ....؟!
ر
ضوان محمد
في البدء كانت الطبيعة وحد ًة عضوية
متكاملة ومنسجمة  ،تعمل كل عناصرها
وقواها جنبا ً إلى جنب لوضع وإعداد بنيان
الحياة بصورتها العامة والنقية  ...فما الهواء
والتراب والماء والحرارة إال وهي جملة من
العناصر األساسية لعجينة الحياة هذه ،
وبارو  ،فقد كان
رائع
ضمن مخطط إلهي
ٍ
ٍ
اإلنسان البدائي منسجما ً لح ٍد ما مع هذا
الوضع الطبيعي  ،ولم يكن يعيق ذاك
االنسجام سوى بعض عوامل خارقة
وكوارث طبيعية التي كانت بمثابة جرس
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الفكر المؤسسااتاي الاماعابّار عان
اإلرادة الااجااماااعا ّيااة فااي الااعااماال
التنظيمي  ،وهي :
عقد اجاتامااعاات ماوسّاعاةللمنظمات الحزبيّة كلما سا َناحات
الفرصة ،وبحضور أحد أعضاء
اللجنة السيّاسية لشرح األوضااو
العامة وآخر المستجدات .
 تخصي باناد وتانافاياذهاافااي جاادول عااماال االجااتااماااو
الحزبّي لقراءة ومناقشاة فاقارات
من البرنامج السيااساي والاناظاام
الداخلي ومطبوعات الحزب.
 عااقااد ناادوات تاانااظاايااماايااةصغيرة أو موسّعة بشكل ّ
مكاثاف
لشرح ومناقشة وثائق الحازب ،
وذلك عبر االستفادة من القاعات
والمراكز العلنيّة للتنفيذ.
 عرض وتوزيع المقابالتالاامااصااورة ألعضاااء الااهااياائااات
القيادية لالستفادة منها ونقدها إذا
استوجب ذلك.
 الاابااحااث والاادراسااة فاايمصاااادر الاااماااعااالاااوماااات عااان
المواضيع التي تزيد من الاوعاي
التنظيمي والسياسي .
 الاااباااحاااث عااان الاااقااادراتالكامنة حيثما كان ماوقاعاهاا فاي
الااحاازب ماان أجاال إطااالقااهااا
وتنشيطها كالً حسب تاخاصاصا ُه
ورغبّته (إعالم  -تنظيم  -بالغاة
وخاااطااااباااة  -اجاااتااامااااعاااياااة -

خطر يهدد حياته  ،إال أنه كان
إنذار أو
ٍ
ٍ
يتأقلم معها ويحاول تجاوزها وحماية نفسه
كالهرب إلى الكهوف واالختباء فيها ... ،
سام
بينما كانت الطبيعة م َُرحابة به
ٍ
كعضو ٍ
في ضيافتها  ،وكانت بكليتها مفتوحة ألن
يعيش اإلنسان حياته فيها كسائر المخلوقات
األخرى  ...ومع تطور اإلنسان التدريجي
مراحل متتالية إلى حياة أكثر
انتقل عبر
ٍ
ً
ً
سهولة ورفاهية  ،خصوصا بعد اكتشافه
تحول كبرى
للنار والكتابة اللتان ش ّكال نقطة
ٍ
في تاريخ الوجود البشري على سطح هذه
األرض  . ..وسارو اإلنسان في سعيه
إلرضاء األم  /الطبيعة  /الحنونة بمختلف
السبل إلى حد عبادة وتقديس عناصر
ومكونات البيئة الطبيعية من ماء وهواء
وشمس وصخور وأشجار وغيرها  ،إن د َل
ذلك على شيء إنما يدل على خوفه الشديد
من كوارث وظواهر غريبة ورغبته الملحة
في نوال محبة الطبيعة له .

فنيّة  )......مع مراعاة األصاول
التنظيمية .
 تشااااجاااايّااااع الاااازيّاااااراتاالجتماعية بين األعضاء ،ل َاخلاق
حالة األُلفة و المحبة بينهم .
 تااأمااياان وسااائاال االتصااالالحديثة و المعلومات في مراكاز
الااحاازب لااكااي يسااتاافاايااد ماانااهااا
األعضاء.
 ممارسة العامال الاناضاالايفي الاواقاع بشاكال ماناساجام ماع
المرحلة .
 إقامة دورات في البرماجاةالاالااغااويااة الااعااصااباايااة والااتاانااماايااة
البشارياة لاألعضااء  ،لاتاطاويار
شخصيتهم ورفع مساتاواهام فاي
كااايااافاااياااة رفاااع ساااوياااة الاااذات
والتواصل مع الغير وفيما بيناهام
ومع الجماهير.
 تأمين و توفير الكتب الاتايتساعد على تثقاياف األعضااء ،
أي فتح ماكاتاباات ولاو صاغايارة
بمراكز الحزب.
لاذا جدير بنا أن نستوعب أنّ
الحزب ليس قبيلة ياتاسالّاط فاياهاا
اآلباااء ويااتااماارد األبااناااء  ،باال
مااؤ ّسااسااة تااع ا ّباار عاان مصااالااح
ورؤى جميع أفرادها بعاياداً عان
الاافااوضااى  ،عااباار الااتااكاااماال
والتفاعل بين الاثاالاوث الاحاياوي
للحزب  ،الذي ال يمكن اإلخاالل
بأحد أجنحته .

مع مرور وتوالي الحقب الزمنية تغير
نمط حياة اإلنسان  ،كما تغيرت أنماط
تفكيره  ،وأصبحت هناك محاوالت للخرو
من إطار الخوف واالستسالم لقوى
الطبيعة  ...فأصبح إنساننا يتميز بالطمع
والجشع وبأنواو أخرى من غرائز العقل
عزيز
والتمرد على نعمة وجوده كضيفٍ
ٍ
على قلب مضيفته " الطبيعة "  ،ومع ازدياد
جذور الجنس البشري في أعماق التاريخ
قوى الطبيعة
( الوجود ) أخذ يتقم
ً
ويرغب في تقليدها  ،حتى بات عسيرا كبح
جماح غرائز البعض وأطماعهم وجشعهم
وعدوانيتهم تجاه الطبيعة عموما ً وتجاه أفراد
جنسهم خصوصا ً  .وبعد أن وقع اإلنسان
أسيراً  ،تسللت آثار تلك القوى وإنطباعاتها
إلى أعماق الشعوره الدفين وكأنه مدفوو
من الشر ذاته  ...فبكبريائه الالمحدود أصبح
إنساننا يختزن في ذهنيته دافعا ً محرضا ً على
التمرد واالنتقام من كافة 15 « ......
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الطبيعة من  ...تتمة
عناصر الحياة  ،كما شكلت انتصاراته العالاماياة قافازة
مذهلة في اعتقاده على صعيد التاطاور والارقاي – لام
يكن يعي تماما ً لما ستؤول إليه النتائج الماساتاقابالاياة –
وأعطت مفهوما ً جديادا ُ لالاحايااة وأزالات الاكاثايار مان
المصااعاب  ،ورفاد هاذا الاتاطاور الاعالاماي باركاائاز
صناعية أدت باإلنسان إلى الخرو من دائرة الاخاوف
والشك من قوى الطبيعة ومظاهرها الفظاياعاة  ،وإلاى
التباهي بنفسه على أنه المستحق الوحاياد لالاعاياش فاي
عضوية مجتاماع الاطاباياعاة  .لاكان الاتاطاور الاعالاماي
والتقاني حمل سلاباياات وناتاائاج وخاياماة أيضاا ً عالاى
سالمة الطبيعة وخاصتها ( الحياة )  ،حيث في جاناباه
الالواعي والالإنساني جعل الامااء والاهاواء والاتاراب
والنبات والحيوان – تلك العوامل الحية والغير الاحاياة
للبيئة الطبيعية – ألن تصاب بشلال واضاطاراب عاام
في وظائفها وساالماتاهاا  .فاقاد ناتاج عان هاذا الشالال
واالضاطاراب الاعاام فاي بانااياة الاتاركاياب الاعاضااوي
والمادي لعناصر الطبيعة تلوث عام في المياه والهواء
والتراب والجو  ،كذلك التسارب الشاعااعاي والاغاازي
أدى إلااى حاادوث ثااقااب فااي طاابااقااة األوزون وإلااى
االحتباس الحراري  ،وبالتالي ذوبان جالاياد الاقاطابايان
ناهيك عن فياضانات وزالزل تحدث هنا وهناك .
إذاً ما أضرّ بالحياة والطبيعة جاء كنتياجاة حاتاماياة
ومؤكدة لمدى تاهاور الاباشار وتاماردهام وانصايااعاهام
الااالمااحاادود والااالمسااؤول وراء إشااباااو غاارائاازهاام
وحاجاتهم بطرق غير مشروعاة وال واعاياة  ،حاياث
ً
جملة
أضافوا إلى سجلهم العشوائي في التمرد والتهور
من األخطار التي تهدد الاحايااة بارماتاهاا عالاى ساطاح
كوكبنا األرضي  ،فأسلحة الفتك والدمار الشاامال مان
تفجيرية ونووية وذرية وجرثوماياة تاأتاي خايار دلايال
على مدى عدوانية اإلنسان وفشله في حامااياة الاحايااة
والطبيعة  ،والتي تؤكد بصاورة حاتاماياة عالاى مادى
سيطرة ذهنية الطمع والشا ّر عالاى أفاكاارناا وناوايااناا
ومدى افتقارنا لصاحاوة عاقالاياة نااباعاة مان الاوجادان
اإلنساني السليم الذي يأبى الضرر واألذى  ..فلو كاان
جار فاي
التطور البشري والتقدم العلمي والتكنولوجي ٍ
سياقه السلمي اإلنساني البريء لكاانات الاحايااة بشاكال
آخر وتجنبنا وقوو الكثير من الويالت والم سي.
يبقى أملنا في ذاك النوو من التقادم والاتاطاور ذي
الوجه السلمي الخادم لإلنسان عماوماا ً  ،وال فاي ذاك
الذي يحفر قبوراً ألوجه الحياة  .وعلى سبيل المثاال ،
إن الطاقة الشمسية واستعامااالتاهاا ال تاتاعادى أي حاد
للضرر أو التالاوث وغايارهاماا  ،إلاى جااناب الاتاقادم
االلكتروني والكهربائي النابع مان أحضاان الاطاباياعاة
واالستخدام الذكي واالستفادة الاماعاقاولاة مان قاواهاا ،
نعمة علينا ال ً
ً
نقمة .
بحيث تكون
إن كل ما سبق يقودنا إلى الساؤال  :هال يساتاحاق
اإلنسان بأن يكون عضواً مرحبا ُ به في الطبيعاة أم ال
؟!  ... ،والمنطق يقول  :اإلنساان يساتاحاق أن ياحاياا
ويعيش بكرامة في كنف الطبيعة المعطاءة ولكن لاياس
عليه أن يستمر في سحقها والجور عليها .
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شاهدة أيوب الكردية
كامل عباس
أهداني قريب لي هذه الرواية  ،وتماناى
علي التعليق عليها  ،فهاي لصادياق كاردي
حميم له  ،جماعاتاه الصادفاة باه فاي ناادي
الضاباااط داخاال ماادياانااة دمشااق  ،الااقااريااب
مهندس والصديق طباياب  ،وكااناا ياؤدياان
خدمة العلام  ،تاعاارفاا عالاى ماائادة طاعاام
تتوسطها بطحة عرق  ،وأصبحا صدياقايان
بعد ذلك التعارف وقد استمرت تلك الصداقة بعد تأديتهما الخدمة وعودة كل منهما
الى بلده .
ولم ال أفعل ؟ وخاصة أن العمل يتناول قضية األكراد المحببة الى قالاباي ماناذ
ُ
ولجت عالم السياسة  ،تثنى لي أن أعيش معاهام وباياناهام فاي ساجان صايادنااياا ،
وصورة ذلك الشاب الراعي الكردي ( الموقوف بتهمة االنتماء الى حازب الاعامال
الشيوعي  ،الذي كان يرق في حلقات الدبكاة رقصاات تشاباه رقصاات شابااب
قريتي  ،والتي كنا نقيمها في ساحة تتوسط الاجانااحايان لادى كال زياارة تاردناا ،
وكانت سببا في اغالق الساحة وفصل الاجانااحايان عان باعاضاهاماا )  ،ماا زالات
ترافقني في كوابيسي عن السجن حتى اآلن .
الشاهدة – رواية من تأليف الادكاتاور أياوب عالاي  ،ونشار دار الاحاوار فاي
الالذقية عام  ، 1111كانت الرواية مملة بالنسبة لي في نصفها األول  ،ولوال
احترامي لقريبي ولألكراد لما استمريات فاياهاا  ،فاأناا ال تشادناي الارواياات ذات
 ( 11ترى ما سار اإلعايااء الاماقادر
األسلوب التعبيري المشابه لهذه الكلمات
ب الف القرون الضوئية  ،بين كون مصنوو من األيدي الجائعة  ،وقرية األصااباع
التي تنهش معدتها بصمت  ،للتوحد بالرجولة السرياة لاقارار الاجاوو ) فاالارواياة
 ( 91أنا من سطا على بنوك عروش االنسان ’ ألصاناع
تمز الشعر بالفلسفة
 ( 55الافاكارة هاي ماا
من الحريات صكوكا براقة تتبجح بماهياة األلام ) ،
يسكن االنسان من جوو الفكرة  ،لذا فهي ما يحتاجه من ذاد يمأل به فارا روحاه
بمبادئها ).
الرواية في نصفها األول ال وجود لحدث مركزي يغريك باماتااباعاتاه  ،وكالاهاا
على هذه الشاكلة من التعبير  ،لكن األمر يختلف ناوعاا ماا فاي نصافاهاا الاثااناي
. 21
ليتضح حدثها ولتصبح أقرب الى الواقعية الفجة أحيانا
اخر من هنا ايها الزنديق .....
أطال في عمرك يا أبي ...
قلت لك اخر  ...يدي لم تخلق ليقبلها فمك النجس  ،أنت كافر وملحد  ،ولوال
مالمة الناس لكنت خنقتك اآلن لتكون عبرة لكل عاق  ...ايها الشيوعي الحقير .
من جهة أخرى تحدثت الرواية عن كثير من شخصياتاهاا بالاغاة الارماوز (ر،
و  ،ل ،ق  ،ك  ... ،الخ  .وهذا ال يناسب لغة األدب والارواياة باالاتاحادياد  ،اناه
يناسب لغة الرياضيات والعلم والتجريد  ،كام هاو الافاارق كابايار لاو ان الاكااتاب
استعمل أسماء وهمية على شاكلة احمد ومحمد وابراهيم وعلي وأياوب بادال مان
تلك الرموز  ،فاالسم هنا يجعلك تتخيل الشخصية وما تقوم به مان أفاعاال عاكاس
الرموز المجردة 15 « ............................ .
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تتمـات

مؤمتر دويل  ......تتمة
الااجااوار ماان جااهااة  ،وعاابااثاايااة
الاارهااان عاالااى تااحااقاايااق حساام
عسكري على أرض الواقع مان
جهة ثانية  ،كان مان الضارورة
تضافر الماسااعاي لالادعاوة إلاى
عقد مؤتمار دولاي لاياناجام عاناه
قارار مالازم بااوقاف حاماام الاادم
وإعتماد خارطة طارياق إلياجااد
حل سايااساي لاألزماة الساورياة
بإشراف دولي مسنود بقرار مان
مااجاالااس األماان ،وبااالااتااالااي فااإن
مشاااركااة الااجااماايااع فااي هااكااذا
مؤتمر تعد ضرورة ومساؤولاياة
تارياخاياة وخصاوصاا مان لادن
ماااماااثااالاااي ماااكاااوناااات الشاااعاااب
السوري .
وفي هذا السيااق كاان قارار
الهيئة الكردية العليا ومناذ باداياة
عاالااى الااعااماال
تاأساايااساهااا ياانا
إليااجاااد حاال سااياااسااي لااألزمااة
وإعتماد لغة الحوار والاتافااوض
باادل الااعااسااكاارة والااتااساالااح أو
اساااتاااجااارار تااادخااال خاااارجاااي
عسكري يزيد الطين بلاة ويادفاع
الاامااشااهااد السااوري ماان سااياائ
وخطير إلى األسوأ واألخاطار ،
فكانت إستجابة الهايائاة الاكاردياة
العليا لدعوة موسكو في محلها ،
وهي ماضية في أداء واجبها في
تاماثاايال الااكارد الساورياياان لاادى
مؤتمر جنيف المرتقب .
القيادة الروسياة – عالاى ماا
قالوا عانس  ....تتمة
تااتااحااماال انااقااالباااتاانااا عاالااى
أنفسناا ،ماازالات تاحامال روح
الشباب  ،فتأبى االناكاساار فاي
منعطفاتنا األولى.
إنه العشرين من كال عاام،
من كل الفية تاذكارناا باقاصاتاناا
النسائية  ،بقضيتنا اإلنسانية .
فااي كاال ماارة ومااا أكااثاار
المرات التاي ناعاود فاياهاا إلاى
الوراء .
فهل تتالعب أصابع الاقادر
باانااا وتااطااوي صاافااحااات قااباال
أوانها .
في كل مارة أعاود وأعاود
وال أتذكر إال أنني نصف أناثاى
فقط  ،شاياعات نصافاي اآلخار
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يبدو – ماتافاهاماة إزاء ضارورة
تاامااثااياال الااكاارد فااي جااناايااف ،
واإلدارة األمااريااكاايااة ال تاازال
مراقبة وليس من الاماتاوقاع باأن
تكون رافضة لحضور الاكارد ،
أمااا االتااحاااد األوروبااي وأمااانااة
الااجااامااعااة الااعاارباايااة ومااجاالااس
التعاون الخليجي فمن الاماناتاظار
أن يكون تناولها للملف الاكاردي
إيااجاااباايااا ومااتااعاااطاافااا  ،إال أن
الغموض يكتنف موقف كال مان
إيااران وتااركاايااا خصااوصااا وأن
أصحاب الشاأن فاي طاهاران ال
يروقهم كاثايارا حضاورا كاردياا
سوريا معارضا.
صحيح أن الاهايائاة الاكاردياة
العليا تمثل العنوان األبرز عالاى
الساحة الكاردياة كاوناهاا تاجاساد
وحدة وإرادة الغالاباياة الاعاظاماى
من أبناء وبنات الشعب الاكاردي
في سورياا باأحازاباه وماجاالساه
ومختلف فاعاالايااتاه فاي الاداخال
والخار ،إال أن ثمة أيضا مان
يسعى إلعاقة عمل هاذه الاهايائاة
والتشويش على مواقفها .
إن حقيقة ما تشاهاده ماناطاقاة
عفرين – أقصاى شاماال غارب
سوريا – مان حصاار جاائار ال
مااثااياال لااه فااي أرجاااء سااوريااا
الجريحة ،حاياث تاجاهاد كاتاائاب
ومجموعات مسلحة تحت يافطاة
الثورة والاجاياش الاحار لضارب
حالة األمان النسبي التي يعيشهاا
أبناء المنطقاة باناواحاياهاا الساباع
بجنازة تليق بأنثى.
ماتت االنوثة فيناا  ،مااتات
من تلقاء نفسها  ،ماتت انتظاراً
لوعود في زمن الوعود.
لحظات صامات ،لاحاظاات
صدمة في عالام الاخادياعاة فاي
مكيد ٍة نسائية  ،فأين التمرد!
لعله هنا في قنيناة عاطاري
الاافاارنساايااة ،لااعاالااه فااي فاارشاااة
أساانااانااي ،لااعاالااه فااي ضااوء
مصباحي ،في آخر ماعااقالاي ،
لعله في أرجوحة مليئاة باغاباار
الزمن  ،لعله فاي سااعاة يادي
المتوقفة عن الوقت  ،لعلاه فاي
أزرار فستاني .
لعله يقاطان داخالاي ،ياناماو
ليولد صفقاة لاعالاهاا لان تاكاون
ميتتا ً .
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وأكثر من  111قرية ومازرعاة
مكتظاة باكاثاافاة ساكااناياة بااتات
مضاااعاافااة إثاار تااوافااد عشاارات
األلااااوف ماااان الاااانااااازحااااياااان
والمهجرين من بيوتهم من مادن
وأرياااف حاالااب وإدلااب وحااماااة
وغيرها ، ..وذلاك باهادف خالاق
حالة فوضى وفلتان في المنطقاة
وتشكيل مزيد من الضغط عالاى
سااكااانااهااا حاايااث تااواصاال تاالااك
المجموعات المسلحة ظلما قاطاع
الطرقات والممرات ناهياك عان
توجيه اإلهانات وإحتجاز الماارة
من وإلى حلب والمادن األخارى
وابتزازهم بشكل بعيد كل الاباعاد
عن القيم  ،لتزداد أوجه المعاانااة
لاادى السااكااان اآلماانااياان جااراء
إنقطاو شبه كالاي لالاكاهاربااء و
المياه الصالحة لالاشارب وشاحاة
مااادتااي الاامااازوت والاابااناازياان
والااحاااجااات الااحااياااتاايااة األخاارى
وخاااصااة الااطااحااياان والسااكاار
وحليب األطفال واألدوية ...الاخ
ليترافق هاكاذا حصاار وإباتازاز
مع سيل من اإلشاعاات وتالافاياق
دعايات وأخاباار تالافازياوناياة –
إناتاارناايااتااياة كاااذبااة ،الاغااايااة ماان
ورائها دق اإلسفين فاي الاوساط
الكردي لاالاصاطايااد فاي الامااء
العكر ،وصوال إلى تشتيت شمل
الهيئة الكردية العليا وإضاعاافاهاا
من خالل شان هاجاماات غاادرة
عاالااى وحاادات حاامااايااة الشااعااب
الدفاعياة كاماا هاو حااصال فاي

ناحية شيراوا و روباريا شرق
مجرى نهر عفرين ،ومان قابالاه
جااباال ساامااعااان – غاازاويااة ،
وقسطل جندو (شكاكان)  ،تالاتاه
تلك الهجمات الغادرة التي كانت
قد تاعارضات لاهاا مادياناة رأس
العين وتل تمر وكوجرات ( فاي
أقصااى الشاامااال الشاارقااي ماان
سوريا )..الخ ،وهكاذا تاتاواصال
حلقات التحامل و تاألاياب الارأي
الااعااام ضااد الشااعااب الااكااردي
المغبون تاريخيا على مر العهود
وخاصاة فاي عاهاد وحاكاوماات
حزب الاباعاث الاعاناصاري ذات
السمات الفاشية.
إن ما يثيار قالاق الاكاثاياريان
سواء من هم في باعاض أوسااط
الماعاارضاة الاعارباياة واإلساالم
السياسي المتشدد وطاقم الاناظاام
األمني المتاوحاش فاي دمشاق ،
هاااو وجاااود وحضاااور كاااتااالاااة
مجتمعية كردية سورياة ماتا لافاة
بدأت تبرز في المحافل الادولاياة
تحت راية الهيئة الكردية الاعالاياا
التي لها سند قوي وأنصار كاثار
لدى عموم أكراد سوريا و تركيا
و إيااران و الااعااراق و باالاادان
المهجر البالغ تعدادهم زهاء 19
مليون إنسان لهم حق الحياة فاي
مانااخ مان السالاام و الاحاارياة و
المساواة  ،بعيدا عان الاعاناف و
أجواء الحروب و العداوات .

شاهدة أيـــوب  ....تتمتة
تحمل الرواية الهم الكردي ببعديه الاوطاناي واالجاتامااعاي  ،فاهاي
تتحدث عن شاب كردي سجن اثنان وعشرون سنة وخر من الساجان
مصابا بسرطان الرئة ليجد رفاقه على العهد يتابعون القضية وليقاوماوا
بتهريبه الى اوروبا من اجل العال  ،والرواية في نهايتها تصبح أقرب
الى مدرسة الواقعية االشتراكية بمسحتها التفاؤلية وحتميتها الاتاارياخاياة
وبطلها االيجابي منها الى المدرسة التعابايارياة  ،ال ياغايار مان األمار
الغمز من قناة تلك المدرسة أحيانا مثل التشكيك ببطل الرواياة وكايافاياة
خروجه من السجن بدون باقي رفاقه بعد كل تلك السنوات التي قضاهاا
من عمره خلف القضبان .
الكتابة فن ومسؤولية وجهد  ،وقادياماا قاالات األعاراب – الا ّكاتااب
ملوك وسائر الناس سوقة – الكتابة مفيدة لصاحبها أوال وللاقاراء ثااناياا
وأي كتابة ولو لم يكن صاحبها محترفا تستحق تقدير صاحبها .
أتمنى من كل قلبي ان أقرا رواية ثانية للكاتب تتحدث عان األكاراد
ومعاناتهم وطموحاتهم وآالمهم وآمالهام عان طارياق رصاد أنشاطاتاهام
السياسية واالجتماعية العلنية  ،سواء كان ذلك في أحزاب ام جاماعاياات
أم نقابات ام جوامع  ،بدال من التحدث عنهاا عان طارياق الاتاناظاياماات
 الالذقية .السرية التي أفل نجمها .
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لـم تـعـد آمـنـة

االعتداءات على الطـالب واملـدارس يف سـوريا
في تقريرها الجديد بعنوان " لم تعد آمناة
" المؤلف من  /11/صفحة  ،نشار باتاارياخ
6حزيران  ، 1142تسلط ماناظاماة هاياومان
راياتااس ووتااش الااماعاانااياة باحااقاوق اإلنسااان
األضواء على االنتهاكاات الامارتاكاباة باحاق
الااطااالب والااماادارس فااي سااوريااا وتااقاادم
توصياتها إلى جهات مختلفة  ،حيث جاء في
ملخ التقرير – مقتطفات : -
" يا ّ
اوثااق هااذا الااتااقاارياار الااماامااارسااات
الحكومية وممارسات قوات المعارضة الاتاي
تهدد حياة الطاالب والاماعالامايان ومساؤولاي
المدارس وتعا ّرض بايائاة الاتاعالام والاتاعالايام
للخطر..... .
في الانازاو الاماسالاح الساوري الاقااساي
والمطوّ ل ،عانى األطفال مثلاهام ماثال بااقاي
السكان .قُتل الكثيرون ماناهام وأصاياباوا ماع
تحوّ ل بلداتهم ومدناهام إلاى مانااطاق حارب.
تعرضوا للتعذيب وظروف الإنسااناياة رهان
الشادياد
احتجاز الحكومة ،ونال منهم النق
فااي الاامااساااعاادات اإلنساااناايااة وعاادم كاافااايااة
الرعاية الطبية.
لقد ارتكبت حكومة الرئيس بشاار األساد
اناتااهاااكااات مااوسااعااة لااحااقااوق اإلنسااان ضااد
السكان المدنيين بشكل عام .غير أنها قاامات
أيضا ً بتبني سياسات وممارساات اساتاهادفات
الطالب ومدارسهم.
وفي مناطاق الاقاتاال ،ارتاكابات الاقاوات
المسلحة السورية خروقات واضحة لقوانايان
الحرب إذ شانات هاجاماات بارياة وغاارات
جوية عالاى مادارس لام تاكان ُتساتاخادم فاي
أغااراض عسااكااريااة .كاامااا نشاارت قااوات
وجماعات مسالاحاة ماوالاياة لالاحاكاوماة فاي
الااماادارس ،فااع ا ّرضاات الااطااالب لاالااخااطاار
وحرمتهم من حقهم في التعليم .ولقد أسهمات
جماعات المعارضة الماسالاحاة فاي الاخاطار
الااالحااق بااالااطااالب إذ نشاارت قااواتااهااا فااي
مدارس تجري الدراسة بها أو بالقرب منها.
قامت القوات الاحاكاوماياة والشاباياحاة –
وهي جماعات مسلحة موالياة لالاحاكاوماة –
باااعااتااداءات وأحااياااناا ً بااإطااالق الاانااار عاالااى
مسيرات معارضة للحكومة نظمها الاطاالب
بنهاية يومهم المدرسي .كما دخالاوا مادارس
العتقال طلبة ،واعتدوا أحيانا عالاى الاطالاباة
والمعلمين ،وأطلقوا النار فاي الاهاواء ،ماماا
روّ و الطالب.

كماا قاامات
الاااااااااااقاااااااااااوات
الاااحاااكاااوماااياااة
والشااااباااايااااحااااة
بااإطااالق الاانااار
على المدارس،
بااامااااا فااايااااهااااا
ماااادارس مااااا
زالت تساتاخادم
كاااماااؤساااساااات
للتعليم.
قاااااااااماااااااات
الاااااطاااااائااااارات
الاااامااااقاااااتاااالااااة
” الصورة عن موقع المنظمة ”
النظاماياة والاماروحاياات باإساقااط
قنابل – منها ما يبدو أنها قنابل بدائية تادعاى التعليم ،على الاحاكاوماة الساورياة أن تاكاف
"براميل متفجرة" وأسلحة ماحارقاة – عالاى فوراً عن استخدام المعلمين وأعضاء أجهازة
بناياات مادارس ،ماماا ألاحاق باهاا أضاراراً األمن في استجواب الاطاالب بشاأن آرائاهام
وأنشطتهم وتلك الخاصة بأسرهام .ياجاب أن
جسيمة.
ً
إن القاوات الاعاساكارياة – ساواء كاانات تتوقف فورا جميع أوجه الماعاامالاة الاقااساياة
قوات مسلحة وطنية أو جماعات غير تاباعاة والالإنسانية والمهينة التي تنال من الطاالب.
لاادول – الااتااي تاانااتااشاار فااي الااماادارس أو ويجب الاتاحاقاياق ماع وتاأدياب أو ماقااضااة
تسااتااخاادمااهااا بااأي شااكاال كااان ألغااراض الاماسااؤولايان عان إساااءة ماعااامالاة الاطااالب
عسكرية ،تجعلها أهدافا ً مشاروعاة باماوجاب واالعتداء عليهم وإطالق النار عليهم.
على جميع أطراف الانازاو فاي ساورياا
قوانين النزاو المسلح .عندما يستمر استخدام
المدارس في التعليم ،فإن عامالاياات اناتاشاار احترام قوانين الحرب ،بما في ذلك قواعدهاا
القاوات هاذه تاعا ّرض الاطاالب والاعاامالايان المتصلة بالمدارس .يجب أن تتوقاف جاماياع
بااالااماادارس لااخااطاار الااهااجاامااات ،فااي خاارق الهجاماات الاتاي تاناال مان الامادارس غايار
لمطلب القانون الادولاي اإلنسااناي الاقااضاي المستخادماة فاي أغاراض عساكارياة .عالاى
باتخاذ جميع االحتياطاات الاماساتاطااعاة مان الااقااوات الاانااظاااماايااة السااوريااة والشااباايااحااة
أجال حامااياة الساكاان الامادناايايان واألعايااان وجماعات المعارضة المسلحة اتخاذ جاماياع
االحتياطات الماساتاطااعاة مان أجال حامااياة
المدنية من آثار الهجمات.
كما أن االنتشار العسكري طويل األجال المدارس الاخااضاعاة لساياطارتاهاا مان آثاار
بالمدارس يخرق حق األطفاال فاي الاتاعالايام الهجمات ،وأن تاناقال الاطاالب والامادنايايان
بموجب القااناون الادولاي لاحاقاوق اإلنساان ،اآلخاارياان إلااى أماااكاان بااعااياادة عاان الااقااوات
وهو القانون الذي يساتامار نافااذه حاتاى فاي العسكرية .عندما تستخدم القوات العاساكارياة
المدارس ،ومن ثم تجعلها أهادافاا ً مشاروعاة
أوقات الحرب.
بعد أن أصبحت المدارس خاطارة عالاى للهجمات ،فإنه يجب نقل الطالب إلى مواقاع
األطفال ،بدأت التجمعات السكانية والنشطااء أكثر أمنا ً لكي يواصلوا تعليمهم.
ينبغي على المجتمع الادولاي أن ياحاماي
في شتى أنحااء ساورياا فاي إعاداد مادارس
مجتمعية غير رسمية أو برامج تعليم أهلاياة .حق أطفال سوريا في التعليم باواساطاة دعام
هذه المحاوالت الجديدة تعاني من عدم كفاية الااماابااادرات الااتااعاالاايااماايااة وفاارض إجااراءات
تعويض وإنصاف في شتاى أناحااء ساورياا،
الموارد.
ولااحاامااايااة حااقااوق اإلنسااان األساااساايااة بما في ذلك المناطق الاتاي تساياطار عالاياهاا
المعارضة".
الخاصة باألطفال ،بما في ذلك حقهم في
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