
  ....المسألة أو القضية الكردية

  قضية وطنية
  عمر قشاش: بقلم  

هم مواطنون سوريون مثل باقي المواطنين  د في سوريةاألكرا
السـوري  وهم جزء هام من مكونات الشعب  ،العرب وغير العرب

االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وقد شـاركوا مـع الحركـة    
د االستعمار الفرنسي من النضال الوطني ضالوطنية في سورية في 

أجل التحرر واالستقالل الوطني وقدموا الشهداء دفاعاً عن الـوطن  
المقاومة الفلسطينية ضـد  ، كما شارك العديد من شبابهم في حركة 

وقد استشهد عدد منهم دفاعاً عن حق الشعب  ،الصهيوني االحتالل
في تحرير أرضه من الغزاة الصـهاينة وإقامـة دولتـه الوطنيـة     

  .اصمتها القدس وع
، ينبغي أن يتمتعـوا   يشكل األكراد القومية الثانية في سورية

  .واإلنسانية وحق المواطنة المدنية فة الحقوق ابك
لقد طبقت الحكومة بحق فئة من األكراد في منطقـة الجزيـرة   

وحقـوق   تصرفاً يتعارض مع جوهر ومبادئ الدستور السـوري 
ن السوريين ينبغي أن يتمتعوا ، الذي أكد على أن المواطني اإلنسان

  .بكافة حقوق المواطنة وبدون تمييز 
لقد جرى فـي منطقـة الجزيـرة ومحافظـة الحسـكة يـوم       

، تم بموجبه إسـقاط الجنسـية    االستثنائياإلحصاء  ٥/١١/١٩٦٢
السورية عن عشرات األلوف من األسر الكردية ويقدر عدد األكراد 

لتكاثر السـكاني أكثـر مـن    الذين اليملكون الجنسية حالياً بسبب ا
ألف نسمة محرومون من جميع الحقوق المدنية ، بما فيهـا  / ٢٠٠/

مـدارس   فـي حقهم في تعلم لغتهم القومية إلى جانب اللغة العربية 
ها الدولة لهم ، ومن واجـب الدولـة أيضـاً مـنح األكـراد      دعتُ

المحرومين من الجنسية حق المواطنـة مثـل بـاقي المـواطنين     
وإزالة الظلم الواقع عليهم وجعلهـم يشـعرون بـاألمن    السوريين 
  .والمعاشية  االقتصاديةفي حياتهم  واالستقرار

ومـنعهم   أجهزة األمناألكراد لممارسة ضغوط من ويتعرض 
 باالعتقـال والتهديـد   واالجتمـاعي من ممارسة نشاطهم الوطني 
 يباء وأسر النشطاء السياسيين وتجروالمضايقات األمنية بحق أقر

بيوت تحت غطاء وجود قانون الطـوارئ الـذي عطـل    ال ةاهممد
بموجبه الدستور السوري وحظـر نشـاط كـل أحـزاب وقـوى      
المعارضة السياسية العربية والكردية وحرمانهـا مـن أي نشـاط    

  .سياسي مستقل 
/ ٤٩/وكان آخر المضايقات على األكراد صـدور المرسـوم   

ار في الجزيـرة  وشروطاً على بيع وشراء أي عقالذي وضع قيوداً 
والمناطق الحدودية إال بموافقـة وزارة الداخليـة ووزارة الـدفاع    
والزراعة والفروع األمنية ، وهذا يعني إذا تم تطبيقه حرفياً منـع  
األكراد من ممارسة حقهم كمـواطنين سـوريين مـن التصـرف     

  .ستمالك عقارات جديدةإوحقهم ب/ بيع وشراء/بأمالكهم وعقاراتهم 
الحساسية ا التدبير األمني من قبل الحكومة يثير ، إن هذيبرأي
لدى األكراد في سورية ويعتبرونه ظلماً بحقهم كمـواطنين   والقلق

سوريين لهم تاريخ في النضال الوطني من أجل االستقالل والسيادة 
  .الوطنية السورية 

وأطمـاع اإلمبرياليـة    مؤامراتاستقالل الوطن من  إن حماية
تتطلب من الحكومة اتخاذ مواقـف حازمـة    األمريكية والصهيونية

وصلبة ضد أعداء الوطن في السياسة الخارجية ، وداخليـاً اتخـاذ   
  :جملة من التدابير في مقدمتها 

العمل لتحصين الجبهة الداخلية وفي مقدمتها وقف العمل  .١
  .بقانون الطوارئ 

إطــالق الحريــات   .٢
الديمقراطية والسياسـية للشـعب   
ــوى  ــزاب والق ــارس األح  لتم

السياسية نشاطها بحريـة دفاعـاً   
 .عن الوطن 

تـــوفير الحريـــات  إن 
هو ضرورة وطنيـة   الديمقراطية

للحوار الوطني العام مـن أجـل   
تحقيق الوحـدة الوطنيـة فعـالً    
ــة   ــة الداخلي ــين الجبه وتحص
باعتبارها الضـمانة األساسـية   
لحماية استقالل الوطن وسـيادته  

  .ضد األعداء الطامعين 
القوى واألحزاب الوطنية العربية الدفاع  جبواوأرى أيضاً أن 

حرومين مـن الجنسـية   من الحقوق المدنية والسياسية لألكراد الع
ة العربيـة  والمطالبة بإزالة الظلم الواقع عليهم والتأكيد على األخو

ألن في تحقيق ذلك خدمة للوطن ودفاعاً عن سـيادته ،  ، الكردية 
كيد في سياستها ومواقفهـا  األحزاب الكردية التأ واجبمن أن كما 

على التآخي بين األكراد والعرب في النضال المشترك مـن أجـل   
تحقيق الخير والتقدم والحرية والديمقراطية للشعب السوري ودفاعاً 
عن استقالل الوطن وسيادته ، وتحقيق السعادة والعـيش الكـريم   

  .واالستقرارواألمان 

  

  امتصاص الصدمة  

  زمةواحتواء األ
  رشيد. م : بقلم  

الهجمة ما بعد الصدمة ، التي استشعر البعض بها قبل حدوثها 
، واستفاق البعض اآلخر على أثرها ، وال يزال هناك من يجهلهـا  

التي  سـماها    ٢٠٠٤آذار  ١٢البداية كانت في !  ؟..أو يتجاهلها
كل حسب فهمه ورؤيته وغايته ، فهي االنتفاضة والفتنة واألحداث 

الخ ، إنها وليدة مخاض عسير وطويل مر فـي طـور   ... هبة وال
، الذي نظَر له  رجل األمن الشوفيني !! التخدير والتخمير البطيء 
هؤالء الذين ذهبوا أبعد من سـايكس  ..  محمد طلب هالل وأمثاله 

المشؤومة  ، فصـنعوا المشـاريع     -المجزئة لألوطان    -بيكو 
االسـتثنائية الجـائرة ، ومـا زالـوا     العنصرية المقيتة والقوانين 

مستمرين في وضعها وتطبيقها  وفقاً للظروف واألوضاع واألهواء  
.  

رديـة  لخبيثة ، لجأ قسم من األحزاب الكفي فترة نوم الخاليا ا 
بمنهج المهادنة وعـدم    للقدر األعمى تسليم مصير جماهيرهاإلى 

وهـامش  عدم االصطدام بذريعة وجود انفـراج سياسـي   اإليقاظ و
المسلسـل  ( قراطي  ونظام وطني يواجه التحديات والمؤامرات ديم

والقسم اآلخر استثمر هذه الفترة بطريقتـه   ...)الذي لم ولن ينتهي 
التي أثقلت  ورفع الشعارات الضخمة واالحتجاجبالتظاهر الخاصة 

، وقوى جنَـدت  ) حالً وتنفيذاً(كاهل البرامج الصعبة والمستحيلة  
من حيث تدري (خطط وأجندة جهات داخلية وخارجية   نفسها لتنفيذ
وهكذا تتحول التباينات والتنافسات إلى تناقضـات  ) ... أو ال تدري

وصراعات أدت إلى المزيد من التشرذم و الضعف والتقهقر فـي  
بعد  يـوم ، كثـرت    حركة، وإبرة البوصلة انحرفت يوماًمسيرة ال

وتعددت ... والممارسات األجسام الغريبة من المناهج والتنظيمات 
فمنهم من اتجه إلى الخالص، ) ما حدا أحسن من حدا ( االتجاهات 
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ومنهم إلى إعالن دمشق، ومنهم إلى خارج الحدود، ومـنهم إلـى   
الـوطني   -الـخ ، والمشـروع القـومي    ....  عواطف الشارع، 

  .يبتعد ويختفي يوماً بعد يوم ) الكوردي (
العوامل، والبحث عن الحلول متى وكيف تبدأ دراسة األسباب و

  !؟
ما زال التخبط قائما، والتحزب مستمرا، والتخندق مسيطرا، فلم 
يبدأ الحوار والنقاش بين الفرقاء بعد، فهناك مـن يـتهم الجهـات    
المقاومة والعاملة في الشارع  على شكل  اعتصامات ومظـاهرات  
ونشاطات، بأنها سبب صدور المزيد مـن المراسـيم والقـرارات    

ـ لقواوا رد كـانوا  نين االستثنائية التي تستهدف الكرد، علماً بأن الك
، ومع ذلك لم يرفع النظـام  متهمين بالعمالة للنظام في فترة السبات

هذا من جهة، ومن جهـة  ... رد غبناً وال إجحافاً وال ظلماًعن الك
أخرى يحمل البعض جهات متقاعسة أو متخاذلة أو مستسلمة  فـي  

فـي اسـتمرار الظلـم واالضـطهاد،     )... هاحسب تسميت(الحركة 
ويعتبرها حجرة عثرة أمام النضال المشروع والضروري في ظل 

  ..الظروف الموضوعية والذاتية المناسبة 
الفرز كامن في المواقع واألفكار، لكنه مستتر في كنف الحيطة 
والحذر، فالكل يترقب المستجدات من األفعال لكي تتوضح الردود 

، فهـل سـتكون مناسـبة    ! ) س في عنق القطة ؟من يعلق الجر( 
  !وناجعة ؟

التي  ردي يئن تحت وطأة اإلجراءات التعسفيةالشارع الكإن  
تمارسها أجهزة السلطة األمنية والعسكرية والحزبية  ضد الكورد، 
والسلطة جادة كما يبدو في قمع أي نشاط أو تحرك كوردي مهمـا  

ة لديها بدون رحمة وهوادة، كان شكله أو هدفه، بكل الوسائل المتاح
) على حـد سـواء   ( وأمام هذا الواقع فالراديكاليون والمحافظون 

عاجزون عن الثبات على مواقفهم وفي مواقعهم السابقة، ألن الثبات 
يعني االنتحار سياسياً، وهذا ما ال يفعلونـه، فخيـار األبـيض أو    

و أجهزة ردي أهة أحد الطرفين، إما  الشارع الكاألسود يعني مواج
السلطة، لذلك كان البحث جارياً عن صيغة توافقية متقاربة تحفـظ  
حياء الوجه للجميع في ظل الشروط التفاوضية القاسية مـن جهـة   
والخجولة من جهة أخرى، وضمن التفاهمات واالصطفافات العائقة 
ألي اتفاق أو تفـاهم، وعبـر المشـاريع المتعـددة والمقترحـات      

لرؤى، والتي ال تخلو من الريبة والشـك  المتضاربة في التوجه وا
  .وفقدان الثقة  باآلخر ونواياه

ُيطلـب مـن     وفي ظل المعطيات الحالية واألوضاع الراهنة
رد القومية والوطنية فوق كل االعتبارات الجميع وضع مصلحة الك

الشخصية والحزبية والعاطفية، وهنا يبرز دور الكفاءات من مثقفين 
ردي الخـاص  المهتمين بالشأن الك) ستقلين وم حزبيين( وسياسيين 

والوطني العام ، مع توفر اإلخـالص واإلرادة الصـادقة لوضـع    
مات واالختناقـات التـي   الحلول الناجعة والمخارج الصحيحة لألز

رد بغض النظر عن األسماء واأللوان واألشكال، انطالقاً يعيشها الك
  : من المبادئ والمنطلقات التالية 

ـ ة ترميم ضرور - ١ ردي، وتوحيـد صـفوفه   البيت الك
  .وخطابه السياسي  قبل كل شيء

ـ  - ٢ ردي وإعـالن مبادئـه وأبعـاده    بناء المشروع الك
 .ومنهاجه وتحديد أطره على الصعيدين الوطني والقومي 

ردي في سوريا جزء أساسي من النسـيج  الشعب الك - ٣
الوطني والتاريخي والسياسي لسوريا في إطارها العـام، ودمشـق   

سيد بشار األسد رئيسـه، والعلـم السـوري علمـه،     عاصمته، وال
 .  ومطاليبه وحقوقه تجد حلولها في  دمشق

ردية هي رفـع  ام األساسية المنوطة بالحركة الكالمه - ٤
ـ  ال ردي، وتـأمين حقوقـه   ظلم واالضطهاد عن كاهل الشـعب الك

 .المشروعة ضمن اإلطار الوطني السوري الموحد 

تقبل التأويل أو رد قضية وطنية بامتياز ال قضية الك - ٥
التحريف أو التجنيد لصالح أية أجندة محلية أو إقليمية أو دولية من 
شأنها اإلساءة إلى الوحدة الوطنية واألمن الوطني والسيادة الوطنية 
والتعايش السلمي الوطني، ويتوجب علينا توسيع دائرة األصـدقاء  

 .والحلفاء لقضية شعبنا الكردي
ة إلى األحزاب السياسية ردية إضافكون الحركة الكتت - ٦

من جميع الفعاليات والنخب الفنية والثقافيـة والدينيـة والمهنيـة    
 .والشعبية وبقية شرائح المجتمع 

قراطيـة وإنسـانية تـرتبط    قضية الكرد قضية ديم - ٧
بتحسين حقوق اإلنسان وتوفير الحريات العامـة وتجفيـف منـابع    

 .الفساد واالستبداد في اإلطار الوطني العام 
عدالة  القضية الكردية ومشروعيتها تفرض على فإن : وختاماً

، وتبني السـبل الصـحيحة   رد التحلي بالواقعية والموضوعيةالك
والصريحة، والوسائل القانونية والسلمية، واالبتعاد عن التطـرف  
والمغاالة أو المساومة أو المغامرة أو الخوف في طرحها و تبنيها، 

كان وعدم االضطرار إلـى النـزوح   فالضروري هو الثبات في الم
والهجرة، والمطلوب هو امتصاص الصدمة واحتواء التيار العـاتي  
وتجاوز األزمة، والمهم هو التقليل من الضـحايا والتخفيـف مـن    

يجب استخدام السياسة والحكمة في مواجهة : الخسائر،  وباختصار
لذاتية رد مع أخذ العوامل اضد الكالحملة الظالمة والشرسة القائمة 

والموضوعية بعين االعتبار ووضع  التكتيك واالسـتراتيجيا فـي   
  .الحسبان

  

  بناءالنظم  –افتقاد اآلليات 
  باهوز كرداغي: بقلم  

في عالم باتت فيه عوامل السرعة والترابط المعرفي والتقنـي  
اللـذين نعـيش    الفراغ والعجزمن أبرز سماته ، قياساً ندرك مدى 

اصة نحن البلدان والشعوب التي تعاني من آفات التسلط فيهما ، وخ
والقمع وبنسبة أكبر تلك الشعوب التي مـا تـزال تعـاني الظلـم     

ومنهم الشعب الكردي الذي  االستبداديةوالحرمان من قبل األنظمة 
ولكـن  . لم ينل بعد فرصته الحقيقية من الحياة والحضارة البشرية 

سـلوكه  هـذا الشـعب هـو     ما يعنينا على وجه الدقة من قضية
وخاصة حياته التنظيميـة ، علـى    السياسي وآليات عمله الداخلية

إحدى هـذه   سياسي الموجود أصالً وبالنتيجة هواعتبار أن العمل ال
اآلليات األساسية التي يجب أن تجسد مقـدار المعرفـة والـوعي    

  .المكتسب نتيجة التراكم التاريخي 
ع التشتت واالنقسام الـراهن  وعند االصطدام بواقع الحال وبواق

للحركة السياسية الكردية ندرك ونقـدر مقـدار العمـل والجهـد     
المطلوبين لتصحيح المسار والتحول باتجاه ما يجمع ويوحد بـدالً  

  .لفة تعن البقاء هكذا مشتتين ومنقسمين على خالفاتنا وقناعتنا المخ
طقـي  وعند إخضاع هذا الواقع المرير إلرادة العقل والفعل المن

تستدعي الضرورة القيام بعملية بحث معرفية كبيرة لتثبيت القوانين 
يمكننا  ، ولذلك القوانين الوحدة والتراكماألساسية للتطور وخاصة 

  :العمل دون أن نحدد بعضاً من هذه اآلليات 
  .توفر اإلرادة السياسية : أولها
  .ةي وفق أصول سياسية وتنظيميتثبيت مبدأ العمل الجماع: ثانياً
البحث الدائم عن أطر لتثبيت وحدة الموقـف السياسـي   : ثالثاً 

ضمن مفاهيم وعناوين تكون بمثابة مرجعيـات ثابتـة وشـرعية    
مـؤتمر   –مجلس عام : لمفهوم العمل القومي والسياسي العام مثالً 

  .إدارة مشتركة للقرارات  –وطني 
حيث يتم على أساسها ضبط أو وضع محددات عامة لكل مـن  
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أن يعمل أو أن يبذل جهداً يستهدف بالنتيجة خدمـة القضـية   يريد 
القومية من ناحية ، ومن ناحية أخرى التخلص ما أمكن من حالـة  

  .الفوضى والتشتت السائدة 
والتي تجد الكثير من مبررات البقاء واالستمرار ، وخاصة إذا 
ما أدركنا حجم وقوة السياسات المتبعة ومنها السياسـات األمنيـة   

أي فعـل أو   تشتيتء هكذا واقع في حالة متأزمة إلستنزاف وإلبقا
  .جهد يبرز أو يتبلور هنا وهناك ما أمكن 

الوحيـد   الناظم والضابطولذلك تبقى آليات العمل الداخلية هي 
لخلق شروط وظروف التطور السياسي في أي حركة سياسية تريد 
ل التخلص من عوامل ضعفها وعجزها إذا أرادت هي ذلك ، والعق

الكردي مطالب بإعطاء أجوبة واضحة وصريحة ألسئلة كثيرة في 
الواقع الراهن ، فهو اآلن أمام إما مبررات الوجـود أو مسـببات   

 . الزوال 

  ن المدن الكردية السوريةتكّو
  إبراهيم خليل كرداغي: بقلم 

انطلقت األسر الكردية السورية نحو حياة المدن منـذ أوائـل   
ضي قادمة من مجتمعها الزراعـي علـى   السبعينات من القرن الما

  :مرحلتين
االنتقال من القرى إلى مراكز التجمع الداخليـة التـي     - أ

بسبب التوفر   ،نشأت وخططت في عهد االحتالل الفرنسي لسورية
النسبي للماء والكهرباء والمدارس ومجاالت العمل حيـث يفتقـدها   

ـ     رين أبناء القرى ، فكان االنتقال إلـى القامشـلي وكوبـاني وعف
فتضخمت هذه التجمعات السكنية إلى مدن وتوسعت في مسـاحات  
بنائها دون تطور في بنيتها التحتية فبقيت نماذج ألشباه مدن متخلفة 
ال تلبي حاجات البناء والتطور االجتماعي والثقافي واالقتصـادي  

  .الوا يعانون مرارة بطء تطور مدنهملمواطنيها الذين ما ز
من التجمعات الداخلية طلبا للعلم  انتقال القدرات البشرية  - ب

توجه العامل والطالب من عفـرين  : والعمل إلى مراكز المحافظات
، إلى مدينة حلب حيث القرب الجغرافي وانخفاض كلفـة االنتقـال  

ومن مناطق الجزيرة إلى الحسـكة  ، ومن كوباني إلى حلب ودمشق
وان عدا حاالت انتقال الكثير من األسر تحت عن، ودمشق بالتوازي

باإلضافة إلى  ،الهجرة الداخلية إلى مختلف مدن ومحافظات القطر
إلى جانب الهجـرة إلـى    ،الهجرة إلى لبنان بشكل موسمي أو دائم

  .أوربا
هذا االنتقال القسري للطاقات الشابة على خلفية ضغوط الحياة 
االجتماعية واالقتصادية خلق مناخا مناسبا لتراكم المزيد من عوامل 

  :ف الكردي السوري بقراها ومدنها ولو بشكل مؤقتتخلف الري
من طاقاتها المنتجة والمؤهلـة   أفرغت العديد من القرى -

  .لتطوير األرياف
مما انعكس الحقا  تفكيك البيئة والبنية االجتماعية للريف -
جتماعي عنوانه الصراع من أجـل البقـاء خدمـة    االسلوك العلى 

ر الثقافي والمعرفـي  للمأكل والمشرب والملبس على حساب التطو
وهذا ما نالحظه بمراقبة مسـتوى التعلـيم   ، واالقتصادي للمجتمع

العالي والمتوسط الذي تراجع منذ أواسط التسعينات مـن القـرن   
 .الماضي بالمقارنة مع حاجات المرحلة الراهنة

مع مجتمعه السـابق   دفع الفرد المغترب تكلفة التواصل -
لمزيد من الفشـل اإلداري فـي   حمله عبئا إضافيا وأبقاه في وحل ا

هذا إلى جانب كلفة التحول من مجتمع ، أموره األسرية والشخصية
الريف إلى مجتمع المدينة حيث المزيد من مظاهر وحاجات الحياة 

 .اليومية
نقل بعض أرباب األسر أعباء الحياة في المدينـة إلـى    -

ر في وبالتالي أجهضوا محاوالت التطو، في العائالت الريفية ذويهم
 .األسر الريفية البائسة بسبب طلب المعونات منها

م لألسر ٢٠٠٨إن ما حدث من هجرة جماعية في نهاية صيف 
الكردية من أبناء محافظة الحسكة وخاصة المجردين من الجنسـية  

لكرد في التي يعيشها ايشير بشكل واضح إلى حالة البؤس والمعاناة 
ورفضها لحـل هـذه    الريف السوري وتجاهل السلطات لمعاناتهم

  .المأساة اإلنسانية
إن ما تقدم من أسباب ونتائج للهجرة القسرية من الريف إلـى  
المدينة يفسر الحاالت الفردية للعيش فـي المـدن األكثـر تقـدما     

لكن الشكل الجماعي لتلك الهجرات الداخلية والخارجية ال ، وتطورا
اإلداري  يفسره إال تحمل أجهزة النظام السياسي ودوائـر الحكـم  

وعلـى تلـك   ، المتعاقبة ألسباب ونتائج تلك الهجرات المأسـاوية 
السلطات المعنية تحمل مسؤولياتها وضرورة القيام بتنفيذ برامج 

للريف الكردي بشكل خاص والريف السـوري   رالتحديث والتطوي
بـدءا ببنـاء البنيـة التحتيـة اإلداريـة والثقافيـة       ، بشكل عام

ير مصاريف االنتقال والشحن من مـدن  واالقتصادية وبالتالي توف
  .  الريف إلى مدينة المحافظة

ويكفي تقديم مثال واحد كنموذج على الهدر الموجه لطاقـات   
آلية على الطريق العام بين  ٣٠٠كمتوسط حسابي تتحرك : المجتمع

كلفـة   ل س مليـار ٣.٥حلب وعفرين في كل ساعة بمعدل يقارب 
ن هذا المبلغ كفيل بتأمين المزيـد  و توفير جزء م، االنتقال السنوية

وبالتالي إفساح المجال أمـام تطـور   ، من فرص العمل واإلنتاج 
وبالمثل باقي المنـاطق فـي الريـف    ، وتقدم ريف منطقة عفرين

هذا بدوره سيساهم بشكل فعال في حل مشكلة ، السوري بشكل عام
ال تملـك  التي ، تضخم أحزمة الفقر حول مدن المحافظات الكبرى

يدي عاملة مصدر ألزات المساهمة في تطوير المدينة إال كونها ممي
رخيصة ولكنها ذات فعالية متدنية ألنها غير مؤهلة علميا وثقافيـا  
وبالتالي تشكل بدورها عبئا على عملية التطور الحضاري للمـدن  

  .السورية
ترافق بـإقرار  تحدث تغييرا ما لم ومما تقدم من مقترحات لن ت

سية والتنفيذية بقبول ودعم مؤسسـات المجتمـع   من السلطات السيا
المدني في الحياة السياسية والثقافية السورية بشكل عـام كمرحلـة   
أولية البد منها للمساهمة الفعالة في دمج اإلرث الثقافي والفكـري  
لمكونات نسيج المجتمع السوري في قالب الثقافة الوطنية السـورية  

الحر والقادر على تحمـل   صية المواطنخوالتي بدورها ستكون ش
المواطنة الكاملة للمشاركة الحرة في بناء وطـن   تأعباء ومسؤوليا

تتحقق فيه إنسانيته بعيدا عن ضغوطات قانوني الطوارئ واألحكام 
العرفية والتي بدورها لم تساهم في الحياة الثقافية والسياسية إال سلبا 

ا عـن الشـعور   لقت بيئة مناسبة لنمو السلوكيات السلبية بعيـد خو
الوطنية فتسللت العناصر االنتهازية إلى مراكز القرار  تبالمسؤوليا

  .  صية بعيدا عن مصلحة الوطنخوالمسؤولية لتنفيذ مآربهم الش
الخاص بالمناطق  ٢٠٠٨لعام  /٤٩/المرسوم ومع األسف جاء 

الحدودية ليدق آخر إسفين في نعش تطوير الشمال السوري بشـكل  
كردية بشكل خاص ، إلى جانب دوره السلبي في والمناطق ال، عام

وجود الكرد السوريين كجزء مـن النسـيج الـوطني السـوري ،     
وبالتالي خلق أرضية للنزاع القومي بين أبناء الوطن الواحد ، حيث 
سبق صدور هذا المرسوم المشئوم اتهام قادة إعالن دمشق بالعمـل  

في سـوريا وقبلـوا   على تقسيم البالد ألنهم تبنوا القضية الكردية 
بمشاركة الكرد إلى جانبهم في النضال الوطني الـديمقراطي مـن   

  . أجل مستقبل زاهر للوطن وأبنائه
 

آراء "ما ينشر في صفحات :  نويهـت
 .ومواقف أصحابها آراءعبر عن ي" ومواقف
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