
  
  
لو كنتُ كردياً من سوريا، لَما ترددت   

لحظةً في رفع صوتي لألعالي كي تسمع الدنيا بأسرها بما 
تجري بحق شعبي من مظالم مبرمجة تستهدف النيل من 
وجوده ومحو لغته وثقافته، ولناضلتُ بكافة الوسائل السلمية 

صاء االستثنائي الجائر الذي الديمقراطية لفضح مشروع اإلح
م ١٩٦٢ساعة عام  ٢٤جرى في محافظة الجزيرة خالل 

والذي أدى إلى حرمان ما يزيد عن المائة ألف مواطن كردي 
سوريا، دون وجه حق، إذ يبلغ  بلدهم ةمن حقّ حمل جنسي

ألف مواطن يعيشون على هامش  ٤٠٠عددهم اليوم قرابة الـ 
 .ق المواطنةالحياة محرومين من كافة حقو

لو كنتُ من أكراد سوريا، لما تقاعست لحظة في النضال   
ضد مشروع الحزام العربي العنصري الذي جرى في محافظة 

بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث  ١٩٧٢الجزيرة عام 
والذي قضى بموجبه نزع ملكية أراضي المواطنين األكراد من 

عرب أتت بها  الجزيرة السورية وتوزيعها على فالحين
السلطات السورية من ريف محافظتي حلب والرقة بحجة غمر 

فهل يعقل أن تقوم !! أراضيهم الزراعية بمياه سد الفرات
السلطات باالستيالء على أراضي الفالحين الكورد وتوزيعها 
عنوة على أولئك الفالحين المستقدمين من خارج المحافظة؟؟ 

كبير مثل المشروع  ثم أليس من المفترض أن يؤدي مشروع
الرائد إلى استصالح عشرات اآلالف من الهكتارات من 
األراضي الزراعية المروية التي تفي بحاجة أولئك الفالحين 

  ...وتزيد
لو كنتُ كردياً سورياً، لبكيت بأعلى صوتي كي يعرف العالم   

من مشرقه إلى مغربه بأن لغتي الكردية الجميلة، لغة آبائي 
ة علي وعلى أوالدي التعلّم بها، قراءتها وأجدادي ممنوع

التي نكن لها (وكتابتها، حيث تفرض على صغارنا اللغة العربية
ليتعلموا بها عنوة، وبذلك تضعف لغتنا ) كل التقدير واالحترام

وثقافتنا وفولكلورنا الوطني الذي نعتز به، والذي هو بالمحصلة 
إغناء للثقافة  جزء من التراث الوطني السوري المتعدد، وهو

  .والتراث العالميين
لو كنتُ كردياً سورياً، لحاربتُ سياسة التعريب التي طالت   

أسماء القرى والبلدات والمدن الكردية وأعدتُ أسماءها 
الحقيقية، فلم يبق اسم لمدينة أو قرية فلسطينية إالّ وتجدها في 

دون أن تفيد هذه اإلجراءات القضية  المناطق الكردية،
لسطينية في شيء، فهل يعقل أن يحارب اإلنسان بلغته الف

واسمه في هذا القرن الذي يفترض أن يكون قرن الحريات 
وحقوق اإلنسان، قرن نشر ثقافة التعددية والمحبة والتسامح 

   ....بين البشر
لو كنتُ كردياً، لعملت جاهداً إليصال معاناة شعبي المنكوب   

لما لزمت الصمت حيال المجزرة إلى أحرار العالم كلّهم، و
التي تعرض لها الشباب الكرد بالرصاص الحي في آذار عام 

) القامشلي(م أثناء شجار بين مؤيدي فريق الجهاد ٢٠٠٤
 ٢٥سقط على أثرها ما يقارب الـ) ديرالزور(وفريق الفتوة

وتسببت في اعتقال وتعذيب المئات ..شاباً في عمر الزهور
منطقة الجزيرة لصرف أنظار وإحداث شرخ بين مكونات 

الناس عن واقعهم المعيشي المزري وغياب الحريات 
   .الديمقراطية

لو كنتُ كردياً سورياً، لصرختُ بأعلى صوتي كي يسمع   
العالم ما يتعرض له شعبي من مظالم ال يتقبلها منطق العصر 
ومبادئ حقوق اإلنسان والقيم السمحاء لكافة األديان، ولطالبت 

ة أولئك الذين أمروا بإطالق الرصاص الحي المتفجر بمحاسب
أثناء قيامهم  ٢٠٠٨على الشباب األكراد في نوروز عام 

 الكردي بممارسة طقوس االحتفال السلمي بعيدهم القومي
والذي أدى إلى مقتل ثالثة شباب في مقتبل العمر،ومرت تلك 
 الجريمة النكراء دون حساب أو مساءلة ألن دم المواطن
السوري،كردياً كان أم عربياً، ال قيمة له في نظر السلطات 

   .الحاكمة
كنتُ كردياً سورياً، لتصديت لسياسة التمييز العنصري  لو  

الممارسة بحق شعبي الكردي الذي ال يتم قبول أبنائه في 
السلك الدبلوماسي والكليات العسكرية وفي مؤسسات الدولة 

لفضحت النظرة االستعالئية العليا لسبب عنصري ليس إال، و
القومية الفجة وأسلوب التشكيك في والء بني قومي لوطنهم 
سوريا التي نقوم بتأدية كافة وجباتنا نحوها وال نحظى بحقوقنا 
أسوة بكافة أبناء الوطن دون تمييز، والستعنتُ بذلك بالقوى 
الوطنية السورية الخيرة وفعاليات المجتمع المدني وأصحاب 

الحية و األقالم الحرة التي تتفهم هذه القضية وتنظر الضمائر 
رد في ألن إزالة التمييز ضد الك .إليها كقضية وطنية سورية

   .سوريا: سوريا لن يكون إالّ في خدمة تطور البلد والوطن
رد ،إلى لسعيتُ دوماً إلى إبراز دور الك لو كنتُ كردياً سورياً 

ضد االحتالل الفرنسي  جانب العرب، في معارك االستقالل
وكذلك مشاركة األكراد في تأسيس بنيان الدولة .لسوريا

السورية المعاصرة وتبوء شخصيات كردية أعلى السلطات 
السياسية والتنفيذية والتشريعية والعسكرية قبل أن يتم إقصاء 
 ،العربي القومي ة بتأثير المدمن الحياة العام المكون الكردي

رم حقوق القوميات غير العربية وتحديداً أيام الذي لم يحت
المصرية بقيادة جمال عبد الناصر والحكم -الوحدة السورية

البوليسي القمعي الذي بنيت عليه الوحدة،وقد ازدادت األوضاع 
السلطة إثر ) االشتراكي(سوءاً بعد استالم حزب البعث العربي

اد م حيث مسلسل االضطه١٩٦٣انقالب الثامن من آذار 
والتمييز ضد األكراد على قدمٍ وساق بالتوازي مع تدمير الحياة 
السياسية العامة في البالد وانتهاك حقوق اإلنسان السوري 

   .والدوس على الحريات العامة والخاصة
لو كنتُ كردياً سورياً لما ترددت في االنخراط في الحراك   

قوانين الطوارئ  الوطني العام، الديمقراطي والمدني، إلزالة
واألحكام العرفية المسلّطة على الشعب السوري بأسره منذ 

م ومن أجل بناء دولة الحقّ ١٩٦٣انقالب حزب البعث 
والقانون والمؤسسات يداً بيد مع كل من يريد الخير لوطنه من 
أبناء بلدي ال سيما المثقفين والنشطاء الديمقراطيين منهم ،الذين 

السجون والمعتقالت بناء على أحكام تقبع كوكبةٌ منهم في 
تعسفية صادرة من محاكم تفتقر ألبسط مقومات القانون 
والعدالة والشفافية بشهادة كافة الهيئات الحقوقية المعنية 

ألن حّل القضية الكردية مرهون .بأوضاع حقوق اإلنسان
بالتطور الديمقراطي العام وتكريس دستور حضاري يعبر عن 

  ...لو كنت كرديا من سوريا
  

  *طارق حجي.د: بقلم 
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ع السوري بناء على مواثيق حقوق اإلنسان واقع المجتم
  .العالمية والتي كان بلدنا سوريا من أوائل الموقعين عليها

قضيتي هي المواطنة والمساواة والعدالة،وال سبيَل لي غير 
الالعنفي الديمقراطي العمل السلمي.  

الدكتور طارق حجي من مواليد مدينة بورسعيد المصرية * 
نون وعلوم اإلدارة الحديثة بجامعة درس القا،  ١٩٥٠سنة 

، تبوأ مراكز إدارية وأكاديمية مرموقة ، له  جنيف السويسرية
العديد من المؤلفات واألعمال التي نشرتها كبريات الصحف 

  :العالمية والعربية ، موقعه اإللكتروني
heggy.com-http://www.tarek  

  
  
نادرة هي األعياد الوطنية التي تتجاوز الشعب الواحد   

والثقافة الواحدة، فتستقر في الموروث الجمعي لمنطقة بأسرها، 
متعددة األعراق والثقافات، متباينة التواريخ، فضالً عن أنها 
ليست دائماً على وفاق واتفاق، بل قد يكون الشقاق هو السمة 

ولعّل يوم النوروز، العيد . رى في عالقاتها المشتركةالكب
 القومي لألكراد أينما أقاموا، في الجبل والسهل والمستقر

إنه يبدأ من : والشتات، هو أبرز األعياد من هذا الطراز
الكــــرد، لكنه يمر بالعرب والفرس واألتراك، ويعبر إلى 

؛ وهو يتكئ أقوام وقبائل في أفغانستان وأذربيجان وباكستان
على أرشيف التاريخ، الشفاهي والمدون معاً، لكنه في اآلن 

  .ذاته يحتشد بعناصر األسطورة والخرافة والملحمة والمخيلة
والحكاية، في تلخيصها المتفق عليه إجماالً، أو ذاك الذي يتمتّع 
باإلجماع األعرض، تقول إن الشعب الكردي ابتُلي ـ في 

على الشريط المحاذي لجبال زاغروس مناطق استيطانه األبكر 
سنة ـ بملك غاصب  ٢٦٠٠وطوروس، قبل أكثر من 

... أو زوهاق، ضحاك، دهاغ، أزدهاق(للعرش، يدعى زهاك 
، كان شريراً متوحشاً متعطشاً للدماء، )في تسميات أخرى

. يحمل على كتفيه ثعبانين ال يتغذيان إال على المخّ البشري
اثنين من الشبان الكرد كّل يوم،  ولهذا كان يأمر وزيره بقتل

غذاء للثعبانين، األمر الذي لم يطق الوزير نفسه القيام به، 
فكان يذبح شاباً ويطلق اآلخر طالباً منه الفرار إلى الجبال، 

ولقد استمرت المأساة على هذا . ويستعيض عنه بمخّ شاة
البطل الكردي الرائد، (المنوال اليومي، حتى ثار الحداد كاوه 

سنة تحت بطش  ٢٥٠٠الذي تقول األسطورة إنه عاش 
، وقاد الشبان األكراد الذين هبطوا من الجبال، فاقتحم )زهاك

قصر زهاك، وحطّم راسه بمطرقته، وسلّم الحكم إلى الملك 
  .الجديد أفريدون

اعتماد الكتلة األساسية للحكاية، أو اإلتيان على معظم   
، ويحدث أن تميل بعض تفاصيلها، يتباين بين مؤرخ وآخر

الروايات إلى إلحاق غبن ـ فادح، في بعض األمثلة ـ 
بالخلفية الكردية األم وراء هذه السردية، وإضعاف مغزاها 

وهذا، . القومي والثقافي خاصة، لصالح الخلفية الفارسية وحدها
في كثير أو قليل، ما يعثر عليه المرء في بعض أمهات التراث 

تاريخ الرسل 'البن قتيبة الدينوري، و' رفالمعا'العربي، مثل 
' البلدان'للمسعودي، و' مروج الذهب'للطبري، و' والملوك

لياقوت ' معجم البلدان'للقلقشندي، و' صبح األعشى'للهمذاني، و
للفردوسي، وتاريخ هيرودوت، ' الشاهنامة'الحموي؛ وكذلك في 

  . للمؤرخ الكردي شرفخان البدليسي' شرفنامة'أو حتى 
هو اليوم الجديد ) مارس(آذار  ٢١في كّل حال، كان نهار   
الذي أشرق على األكراد، ) 'نوروز'الترجمة الحرفية لمفردة (

مقترناً بقدوم فصل الربيع، حامالً الخصب والخير والنماء، 
ومدشناً فجر اإلنعتاق والحرية واللحمة الوطنية، حيث نار 

كردي الكالسيكي الحب تتقد وتغسل القلب، حسب الشاعر ال
؛ وحيث تتفتّح وردة الربيع )١٦٤٠ـ  ١٥٧٠(المالّ جزيري 

الندية التي ارتوت بدم الشبيبة، ويحمل أفق األكراد القاني 
األمل إلى شعوب قاصية وأخرى دانية، حسب شاعر كردي 

وذلك، من جانب ). ١٩٥٠ـ  ١٨٦٧(محدث هو بيره ميرد 
... ، وحكاية، وعيدآخر، كان يوم والدة مفردة، وداللة، ورمز

قد تتقاطع جميعها أو تتالقى في اإلشارة إلى هذا المعنى أو 
ذاك، ولكنها تلتقي بالتاكيد حول محتوى النضارة واإليناع 

  .والتجدد والجمال
ولعّل أبيات أبي عبادة البحتري في طليعة أشهر النصوص   

تال أتاك الربيع الطلق يخ': األدبية العربية التي تعكس هذا كلّه
وقد نبه النوروز في / من الحسن حتى كاد أن يتكلّما/ ضاحكاً

يفتّحه برد الندى / أوائل ورد كن باألمس نُوما/ غسق الدجى
وابن الرومي ذهب إلى حد . 'يبثّ حديثاً بينهن مكتَّما/ فكأنما

: إدخال نعت خاص يكاد يصف حال المتمتّع بمباهج النوروز
وعمرتُ أعمار السعيد / عيش المنورزتملّيتُ في النوروز '

يباكرنا النوروز في غلس ': ؛ هو الذي كان القائل'المعزز
ومن جانبه كان . 'بنورٍ على األغصان كاألنجم الزهر/ الدجى

وما ': الشريف الرضي قد رفع النوروز إلى مصافّ خير األيام
  .'أتتْ بشراه فيك بخير عام/ النوروز إال خير يومٍ

إلشارة، أخيراً، إلى أن للشاعر العراقي الكبير وتجدر ا  
، ألقاها 'وحي النيروز'الراحل بدر شاكر السياب قصيدة بعنوان 

) وكان، آنذاك في الثانية والعشرين من عمره( ١٩٤٨سنة 
في عددها ' السالم'خالل احتفال بالمناسبة، ونشرتها جريدة 

، على القصيدة عمودية. ، تلك السنة)مارس(آذار  ٢٤ليوم 
بيتاً، وتنحو  ٢٧جري ما كان السياب يكتب حينذاك، تتألف من 

منحى خطابياً وسياسياً يستلهم شخصية كاوه الحداد، للتبشير 
بالنور / ذكرى من الثورة الحمراء وشّحها': بالثورة الحمراء

ت على القمة البيضاء صاهرة/ والقانىء المسفوك، أذارمر /
في كّل نهر ترى ظالً تحفّ / هارعنها الجليد، فملء السفح أن

غير أن ما يلفت اإلنتباه، . 'أشباح كاوا ويزهو حوله الغار/ به
ويستدعي االقتداء في أيامنا هذه، أن السياب اعتبر معركة 
الجماهير الكردية والعربية واحدة ال تتجزأ، أمام المستعمر 

فما أن إلى أخيه، / مظلوماً يمد يداً... كاوا كيعرب': والباغي
يدميهما بالسياط / والمستغالن في سهل وفي جبل/ يهدر الثار
  ...'الحمر غدار

ذلك ألن فجر النيروز يندر أن يشرق هذه األيام دون أن   
يتضرج بدم الكرد، كما حدث السنة الماضية حين استشهد 
ثالثة من شباب األكراد برصاص أجهزة أمن النظام السوري 

ذه السنة وضعت يدي على قلبي، انا وه. في مدينة القامشلي
ابن تلك المدينة التعددية التسامحية الفاتنة، خشية أن ينقلب 

  وردة النوروز الدامية
  

  صبحي حديدي: بقلم 
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إحياء الذكرى إلى مجزرة جديدة، ألن اآلالف من عناصر 
األمن والجيش حاصرت المقبرة، ومنعت حتى ذوي الشهداء 

  .من حمل أكاليل الزهور إلى قبورهم
ن تظّل يانعة بهية، وقانية كأن أقدار وردة األفق الكردي أ  

  !في آن معاًّ... دامية
  

 
  
مع تطور قوانين النزاعات والصراعات بين الدول  :مقدمة  

المختلفة من ناحية، وبين المنظمات والحركات والثورات 
الماضي، والمعارضات للحكومات من ناحية أخرى في القرن 

ظهرت فكرة المحاكمة الدولية لمجرمي الحرب وأعوانهم، 
وذلك بخصوص ارتكابهم لجرائم جنائية ذات الطابع اإلنساني 

   .الدولي
لذا اتفق رجال القانون والفقه والسياسة إلى إنشاء محاكم   

جنائية دولية خاصة ذات طابع دولي، وضرورة المالحقة 
اء العادل على األفراد الجزائية والمقاضاة وفرض الجز

المسؤولين في مختلف الدول المرتِكبين لهذه الجرائم البشعة، 
ال جريمة وال عقوبة دون نص (حسب القاعدة الجزائية 

  ). قانوني
إن هذه الممارسات الالإنسانية ذات الخطورة اإلجرامية   

الفظيعة، والتي تنتهك كرامة وآدمية اإلنسان وسالمته الجسدية 
.. لمدنية والسياسية والقومية والعرقية والجنسيةوحقوقه ا

ومتعارضةً مع أبسط حق من حقوق اإلنسان، والتي يدينها 
المجتمع الدولي الحر بأكمله، كُل ذلك يجعل من مرتِكبيها 
أعداء للشعوب ولشعورها اإلنساني اآلدمي ولألنظمة المختلفة، 

ه الجرائم األذى والضرر المعنويين اللذين تُلحقهما هذ حيث
شكل موجبات ي -إضافةً بالمصلحة الفردية-بالمصالح الدولية 

وأسبابٍ في غايةً األهمية لمالحقة هؤالء المجرمين بغض 
النظر عن جنسياتهم وأماكن ارتكابهم للجرائم، وإن هذه الفكرة 
تشكل الركيزة األساسية لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي، 

نية الداخلية بدء التحقيقات والمالحقة والذي يخول المحاكم الوط
أيا كانت جنسية المعتدي أو الضحية، حتى في غياب أي ترابط 
بين الجريمة والدولة التي تقع فيها المحكمة، كما يحدث مؤخراً 
للمحاكمة الجنائية الوطنية لرموز النظام العراقي السابق 
والتحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل رئيسي وزراء 

  ...كستاني واللبناني السابقينالبا
فالمسوغ القانوني للقبض على المجرمين واتخاذ اإلجراءات   

القانونية بحقهم هو خطورة الجريمة بحد ذاتها وليس 
  . االختصاص اإلقليمي أو الشخصي فحسب

  :ما هي المحكمة الجنائية الدولية، وآلية تطبيق قوانينها
دائمة ذات اختصاص  هي أول محكمة دولية :تعريف المحكمة

جنائي، لمالحقة األفراد المرتِكبين النتهاكات إجرامية 

ومتعارضة مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني، تنظر بالدعاوى 
والشكاوى ضد األفراد، بعكس محكمة العدل الدولية التي تُرفع 
على دول، وتُبني أحكامها على أساس المسؤولية الفردية، 

ر محدد ال جغرافياً وال زمنياً، تأسست ويبقى اختصاصها غي
حيث وضعت نصوص  ١٩٩٨بموجب اتفاقية روما عام 

قانونية دولية الزمة لتأطير القانون الدولي اإلنساني في إطار 
مؤسساتي من أجل إنهاء حضارة الحصانة واإلفالت من 

  .العقاب مهما عظُم شأن الفرد ولو كان رئيساً
زود المحكمة بآلية تطبيق كانت فهي تُ :آلية تطبيق قوانينها

مفتقدة من قبل، حيث شَملت اختصاص محكمة دولية دائمة، 
كالجرائم ضد اإلنسانية والحرب (لتشمل الجرائم الخطرة كلها 

واإلبادة الجماعية واالغتياالت السياسية واالغتصاب الجنسي 
، وتعطي المعاهدات ..)وجرائم القتل والتعذيب الجماعي

لدولية لحماية حقوق اإلنسان قيمةً متنامية ورداً واالتفاقيات ا
لعجز الدول األطراف عن قلة احترامها التفاقياتها المبرمة 
بينها وإحجام محاكمها الوطنية في النظر في الجرائم الخطرة 
التي يرتكبها أفرادها ومؤسساتها العسكرية، وتوفر لكافة 

حالً قانونياً الشعوب والدول التي تتعرض للعدوان واالحتالل 
دائماً يستوعب مجموعةً واسعةً من الجرائم الدولية،  اًأو قضائي

وتلقي مسؤولية المالحقة الجزائية على عاتق الدول من خالل 
الحد من سلطان السيادة الوطنية لصالح المحكمة الجنائية 
الدولية فإما تُقدم المذنبين والمتهمين لهذه الجرائم الخطرة إلى 

ي أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك تكون القضاء الوطن
  .قد كرست سيادة القانون الدولي إذا ُأحيلت الجرائم إليها

االختصاص الجنائي العالمي إنما تعترضه  اإن ممارسة هذ
تعارضه مع سيادة الدول، وقد يزعزع : سلبيات وصعوبات كـ

وقد يخلق الديمقراطية الواجب تثبيتها في المرحلة االنتقالية، 
توترات على الساحة الدولية، وقد تُحول المحكمة إلى أداة 
سياسية للنيل من بعض الدول، وقد يكون ال مبرر له فيما 

التعذيب واالهانات التي ويتعلق ببعض الجرائم كاالعتقال 
تُمارسها بعض الدول رغم أنها تصرفات مخالفة لحقوق 

ات سير بطء في تكوين المحكمة وإجراءالاإلنسان، و
المحاكمات، وقلة التعاون بين المحققين والمدعيين العامين 
واإلدارة، وصعوبات عملية وفنية وضعف التمويل المالي، 
واالفتقار إلى برامج واضحة لحماية الضحايا والشهود واألدلة 

  .والوثائق والمستندات
وإنما لممارسة هذا االختصاص الجنائي الدولي أدوات وآليات 

فبعد أن شهد القرن  :جب االتباع والسير على خُطاهاي قانونية،
الماضي ثورة حقيقية في القانون عامةً والقانون الدولي 
اإلنساني خاصةً، بحيث أصبح التدخل األممي واضحاً لحماية 
السلم واألمن الدوليين، وأصبح تدخل مجلس األمن الدولي 

تحدة حسب الفصل السابع من ميثاق األمم الم- واجباً دولياً 
في الشؤون الداخلية للشعوب  -١٩٤٨الموقع عليه عام 

واألنظمة المختلفة، حيث تم إقرار إنشاء المحكمة الجنائية 
 ١٩٩٨الدولية الدائمة في مدنية الهاي بموجب معاهدة روما 

يوغسالفيا السابقة (هذا إضافةً للمحاكم المؤقتة الخاصة 
لتُساهم في ...) راًورواندا وأوغندا وتيمور الشرقية ولبنان مؤخ

إرساء قواعد قانونية دولية ذات طابع إنساني وبمساندة 
المنظمات الدولية القانونية ذات الشأن، حيث أضفت الطابع 
اإلنساني على القانون الدولي من أجل حماية المدنيين أثناء 

 ...المحكمة الجنائية الدولية
  هل هي نحو العدالة الدولية

  باور كرداغي: بقلم 
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 ينالصراعات المسلحة التي تحدث من قبل المسؤولين العسكري
الفظائع التي تُرتكب بحقهم، وإبراز  ، وتجريمينالديكتاتوري

ها كمواضيع للقانون الدولي يالمسؤولية الجزائية الفردية لمرتكب
  .الجنائي

من قبل المحكمة الجنائية الدولية  ةالمعايير القانونية الواجب
  :لنجاحها كمؤسسة قضاء دولي

إن ما يتطلبه سير عمل المحاكمات بمهنية وحيادية لتوصيف   
قاب لالنتهاكات الجزائية والدستورية والمدنية الجرائم والع

معايير قانونية خاصة هي الوطنية والدولية على السواء، 
لتحديد نجاح المحكمة كمؤسسة قضاء متميزة وعادلة دولياً، 
كالنزاهة والكفاءة والموضوعية والحيادية واالستقاللية 

إضافةً إلى أن ... واإلنصاف والمهنية في العمل القضائي
تهاكات حقوق اإلنسان بحاجة إلى معيار إضافي يرتكز على ان

ما تتطلبه من ممارسة تطبيق اإلجراءات القانونية بأمانةً تامةً 
وثقة الناس العميقة ومناعةً قوية ضد التدخالت السياسية 

  .والتهديدات المسلحة الداخلية والخارجية
لكل حالة ولكل قضية ولكل ادعاء ضد : رأي بالمختصر  
اد مرتِكبي الجرائم التي تحدثنا عنها خصوصية معينة أفر

وآليات قانونية معينة ومعايير قانونية معينة وخاصة لكل منها، 
وإن إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة كان وال زال ضرورياً 
على األقل بالنسبة لدول العالم  الثالث ذوي نظام الحكم 

المالحقة الشمولي، والتي يجب أن تكون مرشحةٌ لهذه 
الجزائية، فيتطلب من مجلس األمن الدولي وضع دراسة 

معقول من السيادة الوطنية  صقانونية لكل منها، ولو بانتقا
المسموح بها وفق المعايير واآلليات التي تكلمنا عنها سابقاً، 
ذلك ألجل مالحقة ومقاضاة وفرض الجزاء العادل على األفراد 

ادية الذين يرتكبون هذه الجرائم المسؤولين من األنظمة االستبد
الخطيرة، نظراً لالنتهاكات واالعتداءات الالقانونية الفظيعة 
التي تُرتكب يومياً تجاه أفرادها المدنيين العزل، مع األخذ بعين 
االعتبار خصوصية كل حالة وكل قضية واألفراد المجرمين 

  .نسانيةوبتأنٍ، للتوجه نحو تحقيق قدراً من العدالة الدولية اإل
      

  
شباط من جريدة الوحدة في زاوية ) ١٨٧(جاء في العدد   

هل كان : آراء ومواقف مقال للسيد سردار أحمد بعنوان 
  ...موقف حزبنا من الوقوف صمتاً صائباً؟

ك آثرت أن أبدي رأي  لحرصي العميق أن تكون زاوية لذل
آلخر وال تمثل رأي القيادة أو آراء ومواقف تمثل الرأي ا

بأن حزبنا يؤمن بممارسة (فكاتب المقال يقول  ،بعضاً منها
كافة أشكال النضال السلمي الديمقراطي ويعرف متى وكيف 

والوقوف صمتاً احتجاجاً على ، )يختار أسلوب النضال العملي
المخالف للدستور السوري والقانون الدولي هو  /٤٩/ المرسوم

النضال الديمقراطي السلمي وهو مؤمن بهذا  شكل من أشكال
، رأيه غير مناسب فلماذا يا ترى ؟ األسلوب إال أن التوقيت في

أكثر  مسومروقد مر على ال، ومتى سيأتي الوقت المناسب ؟ 

وأخالف رأي الرفيق ، من ستة أشهر والى متى سننتظر ؟ 
ادة كان في الري اتسردار تماماً ألن حزبنا ومنذ بداية التسعين

ونشر ثقافة النضال العملي بشكل سلمي بالرغم من أن الحركة 
الكردية كانت تعاني واقعاً متشرذماً وكانت معظم األحزاب 

إال أن الحزب سار على نهجه ولكن في ، األخرى تنتقد نضالنا 
سه فَالسنتين األخيرتين أصبح مرناً أكثر من الالزم وصار نَ

بأن النظام لن يقوم بأي  طويالً بالرغم من قناعته المطلقة
وأنا أؤيد قول ، إصالح تجاه شعبنا بل يزيد تعسفاً وجوراً 

بأن شعبنا مستهدف بهذا المرسوم إال أنه أي المرسوم ( سردار
أحرق األخضر واليابس في الجزيرة كلها وأن تعديله واجب 

لكن المعضلة تكمن في أن ، ) وطني يقع على كاهل الكل
عرب يدركون بأنهم سيحصلون على األخوة المسيحيين وال

مل والسلطة تع، الترخيص القانوني وإن طالت اإلجراءات 
فجميل أن ، ن بهذا المرسوم يجهدها لإليحاء بأنهم غير معني

نعمل إللغاء هذا المرسوم وليس تعديله فحسب بالتضامن مع 
، ن ولكن العبء األكبر يقع علينا ياألخوة العرب و المسيحي

واألحزاب األخرى استنفذت معظم الوسائل كما أن حزبنا 
السلمية األخرى من بيانات وحملة تواقيع وإرسال الوفد الذي 

فما الخطـأ ، لم يستطع أن يحقق مراده وكل ذلك بال جدوى 
بالوقوف والخروج في مظاهرات وإعتصامات سلمية سعياً 

وما الغاية من التريث وآثار هذا ، إللغاء هذا المرسوم 
لمشؤوم ظهرت منذ األيام األولى لصدوره بشل المرسوم ا

 توهجرالحسكة الحركة العمرانية واالقتصادية في محافظة 
فأصبحت أعداد هائلة من العائالت الجزراوية إلى مدن الداخل 

بأن (كما أن كاتب المقال يقول، تعاني من أحوال معيشية بائسة 
به كما  رأينا يجب أن يحظى باحترام الجميع رغم عدم اقتناعهم

فكيف تجبر الغير على احترام رأيك ، ) نحترم اليوم آراءهم
وكلمة يجب تأتي بصيغة اإللزام وأنت تنعتهم بالتحزب 

فيجب ، فما هكذا تفرض اآلراء وتوجه الخطابات ، والتمايز 
علينا كحزب أن نتوجه لألحزاب األخرى بالكلمة الحسنة ولو 

فهمنا وهدفنا ، الالذعة لم يكونوا يوجهون إلينا إال اإلنتقادت 
وعلينا أال نوجه سهام االنتقادات إلى بعضنا ، نحن وهم واحد 

بأن ( أما قوله، بدل أن نوجهها إلى السلطة التي تقمعنا 
الحركات الوطنية عندما تدعو إلى تنفيذ إضراب أو اعتصام ما 
فإنها تقوم بدراسة شاملة واستطالعات معمقة لمختلف جوانب 

فهل قام حزبنا بمثل هذه الدراسة أو ، )النجاح والفشل
االستطالع بين رفاقه عند دخوله التحالف وتشكيل إعالن 

أما فيما يتعلق بتوحيد الصف الكردي كما أشار إليه ، دمشق ؟
ولكن هل سننتظر هذه ، الرفيق سردار فهذا مطلب نبيل 

الوحدة ونقف مكتوفي األيدي أمام المراسيم والقوانين 
و هل ستتم الوحدة ، أن تتم الوحدة  إلىتعسفية واإلجراءات ال

وأنت تنعت األحزاب األخرى بصفات تخلق التنافر والتباعد 
لذلك يتوجب علينا أن نناضل من أجل الوحدة ، بيننا وبينهم 

وإال سيكون الشرف الكردي في ، وضد هذه اإلجراءات معاً
 ،خطر وهو في خطر اآلن إن تمسكنا كثيراً بالتروي والصبر 

ثم كيف لك أن تقول بأن قيادة حزبنا ما كان لها التأثر بما 
وهل ، أفال يوجد شارع كردي؟، )يسمى برأي الشارع الكردي(

أتمنى أال تعمم ، قيادتنا جاءت من خارج هذا الشارع الكردي؟ 
 ،غير أزمة التشتتأخرى هذه المصطلحات وإال سنعيش أزمة 

 .!!!ت الخاطئة وهي أزمة االنتقادات الالذعة والمصطلحا

 رداً على سردار أحمد
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