
أن يسد أبواب سوريا أمام أي تطور  أو      
عندما  ٢٠٠٤إقليمي مجاور، مثلما حصل في آذار 

ف تصاعد الخط البياني النتعاش راد أن يوقأ
النظام الفيدرالي في قرار إمال القومية بعد اآل

ف الجيران من تحوله إلى مدرسة العراق الذي خا
  ..للديمقراطية في المنطقة

م يى سلسلة المشاريع والمراسوهكذا تتوال    
نها لم ة التي اثبتت التجربة التاريخية أاالستثنائي

تكن يوماً قادرة على تعطيل إرادة شعبنا في الدفاع 
طالة أمد االضطهاد إلكنها نجحت في  ،عن حقوقه

نجحت في تعميق االنعزالية هنا مثلما  ،والظلم
، وإثارة المشاعر القومية التطرف هناكتصعيد و

داء الرأي العام الوطني ضد الكرد وقضيتهم واستع
الصارخة  العادلة بهدف التغطية على االنتهاكات

خطر يهامه بوجود لحقوق االنسان السوري وإ
اقتطاع جزء وم على وحدة البالد يهدد بكردي مزع

وغير .!!! ال تزال مجهولة منها إللحاقه بجهة
موجودة إال في عقول العنصريين المريضة، 

، وساطتلك األوترسيخ فكرة االستعالء القومي لدى 
ز الذي يجد تعبيراته في يتقبل منطق التميبحيث ت

ومنها تطبيقات المرسوم  ،مختلف المجاالت
كردي أن يبيع ما يملك اللمالك لح الذي يتي، األخير

من أرض أو  هدون أن يباح له شراء ما يريد
بينما يكون األمر معكوساً بالنسبة لمالك  عقار،

حيث يسمح له بشراء أرض زراعية  ،آخر تماماً
وال يقتصر  ..يتم تطويبها باسمه خالل مدة قصيرة

في  على حق التملك فقط، بل كذلك يزالتميمثل هذا 
ي فالمواطن الكرد ،جراءات نقل سجالت النفوسإ

غير  خرىيسمح له بنقل سجله إلى محافظة أ
من نقل  حين يمنع مواطن كردي آخرفي  كردية

 ..ليهاهذا السجل من خارج محافظة الحسكة وإ
وضع بالنسبة لمواطني القوميات ويختلف ال

منكوبة  باتت وكأن محافظة الحسكة ،خرىاأل
ينقل العدوى أحياناً لغير  بالداء الكردي الذي

سكة فألنها وعندما نقول محافظة الح.. األكراد 
خير الذي المقصودة في المقدمة بالمرسوم األ

. خصوصيته الكردية به ارتدى طابعاً عاماً ليغطي
جاء في هذا التوقيت لينسف المزيد من آمال و

 ،ويزيد من حالة االحتقان القائمة أصالً ،يريالتغ

اإلحباط في الوسط الكردي بما عر ويثير مشا
قد تضعف دور الحركة  ،حملها من آثار خطيرةت

سياستها بالكردية في قيادة الجماهير الكردية 
نعزالية التي ال ، وتنعش األفكار اإلالموضوعية

، وبين كشعب وكقومية ،بين العرب كثيراً زيتم
  .ة الحاكمةالسلط

إلفشال ه الحركة أن تنشط ومن هنا فإن على هذ   
المراهنة على تلك األفكار وتناضل لكسب المزيد 

أبناء  بين من ،ميمن الرافضين لمثل هذه المراس
 ،ودعوة الجهات المعنية به ،الشعب السوري

محامين ومهنسين ومقاولين ومنظمات حقوقية 
أو إلستنكاره والدعوة إللغائه  ،وفعاليات مجتمعية

ر يعادة صياغته بما يتالئم مع عصر التغيإ
ألنه من جهة أخرى يهدد السلم ..واإلصالح والتقدم

األهلي، فالعالقات بين الناس ال يمكن أن تتوقف، 
حتى لو عطلت مثل هذه المراسيم سبل التعامل 
الرسمية، التي تدفع المواطنين بالنهاية للتعامل 
خارج القانون، مما سيؤدي إلى خلق النزاعات 

ش أساليب وإنعا ةرالسماسوإفساح المجال امام 
  .االحتيال المتنوعة

أخيراً، نسأل الواقفين وراء هذا المرسوم عن   
ه سوى الفوائد التي سيجنيها الوطن من إصدار

بهذه الحالة، سيزداد  إحكام القبضة األمنية التي
، كما نسأل عن الجهة بحياة المواطنين اًتحكم

المستفيدة من تكريس التفرقة بين المناطق الحدودية 
ولماذا تدفعون الوضع الكردي . وغير الحدودية ؟

وهل سياسة الحرمان . نحو المزيد من االحتقان؟
 ديةرالقضية الكوالتمييز هي الخيار األفضل لحل 

جربها آخرون،  قد علماً أن هذه السياسة.في البالد؟
، إلى أن أدركوا أخيراً، بأن الحل يهاف وفشلوا

الديمقراطي هوالكفيل بحلها، وإنصاف شعبنا 
الكردي المسالم، وبالتالي تحصين الوحدة الوطنية، 
التي تعتبر الضمانة األساسية لمواجهة مختلف 

التي  أشكال التحديات الداخلية واألخطار الخارجية
ال يمكن التصدي لها إال من خالل جبهة داخلية 

دون  قوقحال يتمتع فيها الجميع بنفستماسكة، م
وطنهم ويملؤهم الشعور بالمسؤولية تجاه استثناء، 

 .المشــــترك
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