
  بيان 
  من المجلس العام للتحالف

  الجالء بمناسبة عيد
نيسان الجاري تحتفل جماهير الشعب السوري  ١٧في   

على جالء قوات االحتالل الفرنسي عن  عاما ٦٤بمرور 
 أرض وطننا سوريا ، التي استعادت حريتها وكرامتها

بفضل تضحيات أبنائها من العرب و الكُرد وبقية 
هذا الوطن  الذين جمعهم حبالقوميات المتآخية ، 

ودفعهم لإلحساس بأهمية وحدته الوطنية وسعيهم الدائم 
والتضحية في سبيلها، مما أعطى للجالء  للحفاظ عليها

بناء  معاني أخرى تجاوزت إرادة التحرر والتحرير الى
شراكة وطنية عمدت بدماء الشهداء الذين سقطوا في 

 .. مختلف ساحات سوريا
سابع عشر من نيسان الى والدة جديدة وبذلك تحول ال   

الدفاع عنه ، وانجاز استقالله  لوطن تنافس الجميع على
 الوطني، وأصبح تاريخا مفصليا يستعيد فيه السوريون

ذكرى أولئك األبطال الذين اختلطت دمائهم وتضافرت 
نضاالتهم عن  جهودهم وانتصرت إرادتهم وأثمرت

ف المكونات استقالل الوطن وحرية أبنائه من مختل
شعبنا الكردي في سوريا الذي  الدينية والقومية ومنها

ناضل الى جانب أشقائه من المكونات األخرى ودون 
وضحى دون حساب ، وراهن على الوفاء الوطني  تردد،

 .االستقالل في مرحلة ما بعد
لكن نزعة االحتكار واالستعالء القومي والشطب على   

فيما بعد ،دفعت ببعض  والتي بدأت بالتنامي اآلخرين،
للشراكة الوطنية  القوى إلنكار الوجود الكردي والتنكر

التي صنعت الجالء ، ليبدأ بعد ذلك مسلسل الحرمان 
العنصرية والقوانين االستثنائية التي لم تعرف  والمشاريع

مشحونة باالحتقان،  نهاية لها حتى اآلن، ولتخلق أوضاعا
م الوطني الكردي خاصة بعد أن استسهلت السلطات الد

مما خلق لدى المواطن الكردي شعورا  أكثر من مرة،
نواحي  عميقا باالغتراب بعد أن اقتحم التمييز مختلف

حياته ، لتختلط لديه مشاعر االعتزاز بالجالء مع 
بألم، كلما جاء السابع  مشاعر الحرمان والقهر ،ويتذكر

 عشر من نيسان بأن المسؤولين عن أحداث آذار الدامية
ال زالوا بعيدين  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨ونوروز  ٢٠٠٤عام 

لعام  49 عن التحقيق والمسائلة ، وأن المرسوم التشريعي
كان الهدف األساسي فيه حرمان الكرد من  ٢٠٠٨

الرجعي والحزام  التملك، وأن مشروعي اإلحصاء
العربي وضعا خصيصا لعرقلة تطوره والتشكيك بوالئه 

نون السوريون بمختلف يتذكر المواط مثلما.. الوطني 
السجون  انتماءاتهم أن حرية الوطن من حرية أبنائه، وأن

السورية ال تزال تضم العديد من المعتقلين السياسيين 
دمشق، الذين يريدون لسوريا أن  ومنهم معتقلي اعالن

 تكون وطنا لجميع السوريين، وأن تكون محصنة
نحو  بالديمقراطية التي يراهن عليها أهلها كطريق آمن

  .مستقبل أفضل
  .االستقالل تحية لشهداء

  .وتحية لجميع المناضلين من أجل الديمقراطية
 العام المجلس

  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  لذكرى جالء يشبه سوريا والسوريين
حين يحتفل السوريون بعيد الجالء في السابع عشر من نيسان   

، الذي ١٩٤٦ر من عام كل عام ، فإنما يتذكرون ذلك اليوم األغ
حددته الحكومة السورية لالحتفال الرسمي بجالء الجيش الفرنسي 

قد انطلقت، في  كانت زغاريد النسوة. المحتل عن أراضي الوطن
كل األرجاء قبل يومين، معلنة الفرح والبهحة برحيل آخر الجنود 

كما ارتفعت األعالم السورية، . الفرنسيين من ميناء الالذقية
ونثرت أزهار الربيع ووروده فوق الجنود والدرك السوريين، 

  .القالئل حينها، أينما مروا وظهروا حول المباني الرسمية
وللتاريخ، أعطى الجالء له معان أخرى فوق كان يوما للفرح   

من . معنى االستقالل المنشود، وتزامنه مع احتفاء الطبيعة بالربيع
هنا، تميزت تسميته السورية بين أعياد استقالل باقي األقطار 

ففضال عن معنى جالء المحتلين عن أرض الوطن، . العربية
مواطن برزت معاني الخالص من االستبداد، والزهو بحرية ال

  . وكرامته، إلى جانب الظهور الموحد والجديد لدولة كل السوريين
ولقد تطلب ذلك مسيرة ربع قرن من نضال مرير، بدأه بطل 

، ١٩٢٠سورية وشهيدها األول يوسف العظمة في ميسلون عام 
واختتمه أبطال وشهداء القصف الفرنسي على البرلمان السوري 

سورية الكبرى وثورات فاندرجت عبره الثورة ال. ١٩٤٥عام 
عديدة أخرى في معظم أنحاء سوريا، كما تتابعت نضاالت سلمية 
وإضرابات واعتصامات مختلفة كان أشهرها اإلضراب الستيني، 
فضال عن إسهامات دبلوماسية وفكرية غنية اشتهر بها آباء 

ح منه النضال الوطني نضقالل ورواده، وبقيت إرثا غنيا سياالست
هل يجد السوريون اليوم أنفسهم أحرارا كما ف .في كل العصور

كانوا ينشدون في يوم الجالء، وكيف يتحقق لهم ذلك في ظل حالة 
ومع تسلط أجهزة ، الطوارئ المعلنة منذ سبعة وأربعين عاما

مخابرات أخطبوطية ؟ هل يجد السوريون وطنهم مستقال وحرا، 
وال أفق وقد مضى على احتالل الجوالن منه ثالث وأربعون عاما، 

منظورا لتحريره واستعادته إن سلما أو حربا؟ هل يجدون أنفسهم 
في دولة حق وقانون طالما عمل آباء االستقالل من أجلها، بينما 
تهيمن على جميع مفاصل حياتهم دولة أمنية وفاسدة، أصبح 
الحديث عن إصالحها ملهاة متكررة؟ هل ما زال السوريون 

تواجه المستقبل، بينما تعلمت أجيالهم يأملون بتعليم وتربية متجددة 
العيش في ظل الحزب القائد وجبهته المقيمين كأهل الكهف ؟ هل 
مازال السوريون يعتقدون بحقهم في الحريات األساسية للمواطن، 
بينما تمتلئ سجون نظامهم بآالف معتقلي الرأي األحرار من رجال 

يحلمون  الفكر وناشطي حقوق اإلنسان ؟ هل ما زال السوريون
بجمهورية، بينما نافست دولتهم األنظمة الملكية؟ هل ما زال 
السوريون ينعمون بتلك الوحدة الوطنية التي جمعت مناضليهم من 
كل القوميات والطوائف، وأسقطت الدويالت السورية، كما أمنت 
للمسيحي البروتستانتي فارس الخوري رئيسا على األوقاف 

  اإلسالمية ؟
وغيرها كثير ال بد أن السوريين يهجسون بها اليوم، أسئلة عديدة   

عالنية أو سرا، بخاصة أنهم يعيشون مفارقات شروطهم مع عصر 
ترسخت فيه قبل كل شيء شرعة حقوق اإلنسان وثقافة المواطنة، 
على الرغم من جميع التحديات واألزمات التي يواجهها عالمنا، 

  ! هاومن كل ما يمكن أن يقال لتبرير التجاوز عن
حقا، لقد كان الجالء عرسا سوريا وتتويجا لنضال خمس   

وعشرين سنة، فماذا إذن في ذكراه بعد أربع وستين عاما ، وهل 
               يشبه ذلك الجالء سورية والسوريين اليوم ؟
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