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 وفاًء للفقيد

رحيله يبقى الحزن حاضراً في استذكار الراحل إسماعيل عمر، لطالما خلَّف 
ل خسارًة كبيرة لحزبه وللحركة الكردية  المفاجئ المفجع ألماً في قلوب محبيه، وشكَّ
س حياته  والوطنية الديمقراطية في سوريا، ألهله وشعبه الكردي الذي َفَقَد ابناً باراً كرَّ
للدفاع عن قضاياه العادلة، عن تراثه وتاريخه ووجوده وحضوره وحقوقه القومية 

 المشروعة.

عتبة مرحلٍة تاريخية عصيبة، َفَقَد بلدنا سوريا سياسياً مخلصاً وصادقاً، على 
مناضالً من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومدافعاً عن قضايا الشعب بجميع 
مكوناته، وكذلك عن القيم الوطنية واإلنسانية، عن السلم والحرية والمساواة؛ مؤمناً 

السلمي في حّل المعضالت والتغيير نحو بثقافة الالعنف ولغة الحوار والنضال 
 األفضل.

ليس حباً في الوقوف على األطالل أو رفع اسمه وصورته للتهويل والمنفخة أو 
لتغطية غايٍة ما، نعود إلى حضرة روح الخالد إسماعيل عمر ونقرأ صفحات مآثره، 

ننا أبعد عشر سنواٍت من رحيله، بل لنستخلص منها العبر والدروس، ونؤكد مجدداً 
 سائرون على هدى تاريخه النضالي والمبادئ والقيم والتوجهات التي آمن بها.

وفاًء لفقيدنا الكبير، نضع بين أيادي القراء والمهتمين األعزاء، هذا اإلصدار الذي 
يضم مجموعًة من كتاباته ونتاجاته، توثيقاً للحظات تاريخية مفصلية وأحداث في غاية 

عسى أن نستلهم منها أفكاراً وتوجهات ونجدد العمل بها،  الحساسية أوالً، وثانياً،
لنساهم في ردم الهوة بين أبناء بلدنا سوريا، على طريق إيجاد حلٍّ سلمي لمحنتها، 
وفي وحدة صفوف الُكـرد في سوريا وتعزيز نضالهم وكفاحهم المشروع ضد اإلرهاب 

 واالحتالل الذي يجثم في مناطق تاريخية لهم.

 فادة المرجوة.متمنين االست
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 ،مناضالً  ممن أجلنا، كنت

 ...تعمل بال كلل

، محباً متزناً  مخلصاً 

 ...يةلإلنسان

السلم والحرية  هادفاً 

 والمساواة...

 ...ملن ننساك

----------   

ترجمة ما كتب على ضريح 

 الراحل:

 إعداد: شكري ده دو
--------------------------------------------- 
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Ji bo me, xebatkar û 

cefakêş bû tu. 

Dilsoz û hişmend, 

mirovhez bû tu. 

Doza te Aştî, Azadî û 

Wekhevî bû. 

Ji bîr nabî tu. 
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 نبذة عن حياة الفقيد:

ناحية الدرباسية بمحافظة الحسكة، وحصل على شهادة الدراسة االبتدائية في مدرستها عام  -م، في قرية قره قوي8142ولد عام 
م، ودخل جامعة 8161الدرباسية لمتابعة الدراسة اإلعدادية والثانوية، فحصل فيها على الشهادة الثانوية عام م، ثم انتقل إلى 8111
 م.8161قسم الجغرافيا بنفس العام وتخرج منها عام  -دمشق

م انتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي"، وعمل في منظمة الدرباسية، 8163أثناء الدراسة الثانوية، في عام 
/م، وكان يشهد له تفانيه، إذ نال وسام الشجاعة. 8121-8122وأدى الخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف الجيش السوري بين عامي /

م وتفرغ للعمل السياسي. عمل عضواً في 8111فيا في مدارس قامشلي، إلى أن استقال من سلك التربية عام وقام بتدريس مادة الجغرا
م، إلى أن انتخب لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الثالث ولعضوية المكتب السياسي 8112اللجنة المنطقية للحزب حتى عام 

 أيضاً.

م، والذي توحد مع 8111سادس للحزب، الذي عقد مؤتمرة االستثنائي في آذار م تولى مسؤولية جناح المؤتمر ال8111في عام 
م، ليتولى مهمة سكرتير الحزب الجديد )الحزب الديمقراطي الكردي الموحد( الذي بدوره توحد مع 8112حزبين آخرين في آب 

حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في يد "م، لتكلفه اللجنة المركزية للحزب الول8113نيسان  بشهرحزبين آخرين في مؤتمٍر انعقد 
 سوريا )يكيتي(" بمهام سكرتيره.

، وكان عضواً في اللجنة العليا والمجلس العام للتحالف الديمقراطي الرابع همؤتمرمن قبل  م تم انتخابه رئيساً للحزب0228في عام 
ق، اً في المجلس الوطني إلعالن دمش، وعضوفي سوريا وكذلك في الهيئة العامة للتحالف الكردي والجبهة الكردية في سوريا الكردي

 في األمانة العامة لإلعالن.ومثَّل التحالف 

م، وُشيع جثمانه بحضوٍر سياسي ومجتمعي غفير، ووري الثرى في قريته مسقط 81/82/0282إثر نوبٍة قلبية مفاجئة توفي في 
 الدرباسية، ليصبح ضريحه مزاراً لمحبيه. -رأسه قره قوي

 

 

 م18/10/2010صورة أرشيفية: تشييع جثمان الراحل إسماعيل عمر في قرية قره قوي، 
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سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي  -عن الكردية، التي ألقاها محي الدين شيخ آلي  ترجمة -)الكلمة 

، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيل إسماعيل عمر، 81/81/0101الكردي في سوريا، يوم األحد 

ناحية  -لدى زيارة وفد قيادي برئاسته وبعض رفاق الحزب لضريح الفقيد في قرية" قره قوي"

 الجزيرة.( -الدرباسية

 

 أيها الرفاق واإلخوة واألخوات األعزاء... 

مّرت عشر سنوات على رحيل الرفيق العزيز إسماعيل عمر رئيس حزبنا، كأنه باألمس تماماَ رغم مرور عشر سنوات! ونتذكّر 
/ رأس العين والحسكة، ومن دمشق جميعاً جيداً، وقد رأيتم بعيونكم أن آالف اآلالف من أهالي الجزيرة، من ديريك إلى سري كانيه

وعفرين وحلب وكوباني، نساًء ورجاالً، ومن حزبه وجميع القوى واألحزاب السياسية الكردية في سوريا، وكذلك من قوى سياسية 
كلدو آشور، وشخصيات دينية إسالمية ومسيحية وإيزدية محترمة،  -عربية سورية تؤمن بالسلم والديمقراطية، ومسيحييون وسريان

 حضروا تشييع جثمانه ويوم أربعينّيته وفي الذكرى السنوية األولى لرحيله.

حقيقًة، قبل عشرة أعوام وأثناء وداع األستاذ إسماعيل عمر إلى مثواه األخير، خّيم الحزن في عموم الجزيرة ولدى كّل بيٍت كردّي 
"قره قويي" و"تل كمبر" وعموم الدرباسية وما حولها في في سوريا، وفي الجزيرة تحّول عزاؤه إلى مهرجان، وكان أهالينا في قرية 

 حالة استنفار.

لألسف، جائحة كورونا هذا العام أجبرتنا أن نختصر إحياء مناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيله، فجاء قرار قيادة حزبنا في  
الرفاق، ألن العالم أجمع حذٌر ومشغول بهذا الجزيرة بتجّنب تجمٍع كبير قرب ضريحه، واالقتصار على حضور وفٍد قيادي مع بعض 

الوباء الذي أصبح واقعاً حقيقياً مخيفاً، ال يجوز االستهتار به، وكان البيان المشترك بيننا والرفاق في الحزب الديمقراطي التقدمي 
ت االجتماعية، من مصافحات الكردي في سوريا منذ بداية الجائحة قد دعا إلى ضرورة تجّنب التجمعات الكبيرة والعديد من العادا

 ومعانقات وغيرها.

وبهذه المناسبة، ليس في سوريا و"قره قويي" فحسب، بل في أوروبا وأستراليا وكندا وأمريكا والخليج العربي، هناك محّبون 
ة معروفة اسيللراحل إسماعيل عمر وحزبه، ليس فقط بين ُكـرد سوريا بل في أرجاء كردستان أيضاً وفي المهاجر؛ فهو كشخصية سي

 ناضل بإخالص وصدق ودون تردد في الدفاع عن القضية الكردية في سوريا، بين "قره قويي" وقامشلي وحلب ودمشق وغيرها.

دائماً، كتوجهات ومبادئ لدينا، ال نخّل بالتوازن بين ما هو قومّي كردّي ووطنّي سورّي، نحن ُكـرد بقدر ما نحن سورّيون، 
ـرد، ويبقى حّل قضيتنا الكردية في دمشق، ليس في أنقرة أو استنبول أو طهران أو موسكو أو واشنطن. إذ وسورّيون بقدر ما نحن كُ 

 الكلد آشور والمسيحيين، -كان هناك صداقة حاّرة واحترام متبادل بين  الراحل إسماعيل عمر ومكونات الجزيرة من العرب والسريان 
شق وحلب، وصلوا إلى قريته لتقديم واجب العزاء، يجب أن ال ننسى هذا األمر، فال والكثير من الشخصيات العربية المنفتحة في دم

يمكن أن ينفصل الُكـرد والعرب في الجزيرة وسوريا عن بعضهما، السيما وأن محّبي ورفاق إسماعيل عمر ليسوا فقط أعضاء وكوادر 
يكن ملكاً لحزبه فحسب، بل ملكاً للحركة الكردية والوطنية حزبه، بل له ُمحبين في عموم الحركة السياسية الكردية في سوريا، فلم 

الديمقراطية في سوريا؛ لذلك من واجبنا جميعاً أن نكون أوفياًء له، في مواصلة النضال على هدى تاريخه وتوجهاته وسياساته، وال 
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ون عارات واألوهام و تضخيم الكالم، وتكنضعف وال نستسلم، وال نقطع األمل؛ نعمل بعقالنية ويقظة وبمعرفة وثقافة، بعيداً عن الش
 مقاربتنا للقضايا واقعّية بكل األحوال.

المسألة الكردية في سوريا ال يمكن أن ُتطمس أو يجري إخفاؤها، حيث أن عيون العالم كلّه مفتوحة على سوريا، وخاصًة على 
 إلى كوباني. الجزيرة، وعلى شمال وشرقي سوريا. وعلى الحدود السورية من عفرين إلى منبج

مضى أكثر من تسعة أعوام على تفّجر األزمة السورية، وال تزال مستفحلة، وال حّل يلوح في األفق، ولكن سيكون لها نهاية وهي 
تتجه إلى النهاية، إذ وقعت المسألة السورية بين أيادي دول كبرى، روسيا وأمريكا وغيرها. لكن هذا ال يعني أن ننتظر تلك الدول 

الً لنا، ألن مصالح تلك الدول تأتي قبل كل شيء، وتتقدم قضايا الفلسطينيين والسوريين والُكـرد واألرمن واآلذريين؛ وهكذا حتى تجد ح
هي سياسات الدول وفق مصالحها باألمس واليوم وغداً. يبقى علينا نحن الُكـرد أن نتوحد ونتعرف إلى قضايانا ونفكر بعقلنا وبإرادتنا، 

الكردي، ونقف إلى جانبه دون ترّدد، مهما كان هناك صعوبات وانتقادات وتحّفظات من  -حن نؤيد الحوار الكرديوفي هذا اإلطار، ن
هذا الطرف أو ذاك، ليستمر ويصل إلى نتائج من أجل توافق وتفاهم الحركة الكردية في سوريا، من أجل الدفاع عن الوجود والهوية 

حكومة  -هة األحقاد والتهديدات المستمرة  والسياسة الرعناء التي ُتطلقها الجارة الشماليةالكردية في سوريا وحمايتها، ومن أجل مواج
ّر" الح -أنقرة، وفضح الموبقات وانتهاكات حقوق وقيم اإلنسان والدوس عليها  يومياً من قبل ما يسمى "الجيش الوطني السوري

ردي الك -راس العين( أمام أنظار الدولة التركية. الحوار الكردي و"االئتالف السوري" المعارض يومياً ، في عفرين  وسري كانيه)
يجب أن يكون ألجل توحيد الُكـرد كي يتمكنوا من القيام بواجبهم تجاه هذه السياسات، ولكي يصبحوا عنواناً في المخاطبة والحوار، 

نياً وخطابه غير مسؤول، سنبقى كحزب وُكـرد السورّي؛ مهما يكن نظام البعث شوفي –مع دمشق وغيرها، فال بديل للحوار السورّي 
 في سوريا على السير في درب الحوار دون رد فعل متعّصب، ودون غرور.

الذين يؤازرن الُكـرد، ليسوا بقالئل، أوساط وأحزاب برلمانية، في البرلمان األوروبي والكونغرس األمريكي ومجلس الدوما 
 وريا لعبوا دوراً رئيسياً في دحر تنظيم "داعش". الروسي، وهم يعرفون جيداً أن الُكـرد في س

صحيح أن "داعش " انتهى جغرافياً، لكن خالياه النائمة تواصل نشاطها وتريد إحياء "داعش"، فهو لم ينتهي بعد، لذلك قيادة قوات 
 ، تستمر في-ب أممي عالميكواج -سوريا الديمقراطية ودون تردد، بمساعدة قوى التحالف الدولي المناهض لإلرهاب بزعامة أمريكا

 محاربة "داعش" والفوضى والفلتان األمني. 

في هذا اإلطار، مجيء أو بقاء أو خروج القوات األمريكية... إلى متى ستبقى، متى ستنسحب أو ال تنسحب... ال يتوقف هذا  
لوحدها. فالمطلوب مّنا تقييم وضعنا والقيام  القرار على مطالب وأمنيات الُكـرد والسيد مظلوم عبدي واإلدارة الذاتية. أمريكا عاَلمٌ 

 بواجباتنا بعقالنية.

وفي هذا المجال نقول: ال للفوضى والفلتان، وال بّد من احترام اإلدارة الذاتية وحمايتها، التي أصبح عمرها بضعة سنوات وتمنع  
ور باستصغار واستخفاف. وكذلك مسألة العيش الفوضى، وتحافظ على نظافة القرى والبلدات والمدن. يجب أال ننظر إلى هذه األم

المشترك والسلم األهلي بين الكرد والعرب والسريان، وهذه أمور أساسية وجوهرية، وإذا لم يكن هناك أسايش )قوات أمن( وشرطة 
 المرور سيكون هناك فوضى في الجزيرة، وهي أُمنية القوى الظالمّية واألعداء. 

بعد آخر بات يدرك الواقع، وبدأ يتعاطف ويساند كفاحنا العادل، وآخر مثال هو موقف وخطاب  العالم أصبح على دراية، ويوماً 
السيدة "آن ليندي" وزيرة خارجية السويد التي كانت تمّثل االتحاد األوروبي وليس فقط حكومتها، لتقول: على تركيا أن تنسحب من 

سورية نحو الحّل. فللسيدة "آن ليندي" وزيرة خارجية السويد وجميع برلماني األراضي السورية إلى حدودها الدولية، كي تتجه األزمة ال
 االتحاد األوروبي، كّل الشكر االحترام.

 تحية وإجالل لروح الفقيد إسماعيل عمر وجميع شهداء ومناضلي الحركة الكردية والكردستانية الخالدين... 

 

 الراحل عزيز داوود وبجانبه محي الدين شيخ آلي الذي يقف خلفه الشهيد كمال حنانصورة أرشيفية، أثناء تشييع جثمان الراحل، فيها: 
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 رئيس حزب الوحــدة الديموقراطي الكردي في سوريا)يكيتي( -أجوبة األستاذ إسماعيل عمر 

 KNNموقع  –على أسئلة "نافذة خاصة للحوار الكردي الكردي" 

 02/80/0112موقع نوروز 

 السؤال األول:

أين وجدت الحركة الكردية موقعها في هذه االنتفاضة سواء من حيث التصعيد أم من حيث التهدئة؟ وهل تقاطعت توجهاتها مع 
توجهات الشارع الكردي وقاعدتها الحزبية؟ هل استطاعت أن تخلق نوعاً من التوازن الحزبي والمستقل في معرض قراءتها 

 ان مطلوباً منها؟لألحداث؟ وما ك

 الجواب األول:

قبل البحث في موقع الحركة الكردية في أحداث آذار الدامية، ال بد من اإلحاطة بالظروف واألجواء المحيطة بها، فهي، وبشهادة 
كردية في الكل المعنيين، لم تكن مجرد أحداث شغب حصلت بين جمهور فريقين، بل أنها جاءت لتفجر وضعاً محتقناً تشهده المناطق 

سوريا منذ عشرات السنين نتيجة للسياسة الشوفينية التي ال يردعها شيء عن اضطهاد الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه وعرقلة 
تطوره االجتماعي واالقتصادي والثقافي، وجاءت التطورات األخيرة في العراق لتزيد من حدة هذا االحتقان المزمن. فاألوساط الحاملة 

يني في سوريا كانت قد راهنت على صدام حسين كرمز قومي في تغذية أحقادها العنصرية من خالل حروبه العدوانية للفكر الشوف
على الشعب الكردي في كردستان العراق، وممارسة عمليات اإلبادة بحق أبنائه، ولن تمتلك الجرأة المطلوبة في تحميل نظامه 

منذ ما يزيد عن ربع قرن، وتقديم الذرائع لدخول القوات األمريكية والحليفة لها، الدكتاتوري مسؤولية الدمار الذي شهده العراق 
وبالتالي إسقاط النظام في بغداد. في حين بدأت تلك األوساط وبإيحاء من بعض األجهزة، بتوجيه حملة معادية لقيادات الحركة الكردية 

ستعداء الناس على األكراد، خاصة بعد إقرار قانون إدارة الدولة في كردستان العراق، وإسقاطها على المناطق الكردية في سوريا ال
في العراق واإلقرار بالفيدرالية التي أنعشت اآلمال الكردية بشكل عام، وانعكست بشكل إيجابي على الشارع الوطني الكردي في 

 سوريا.

ي في سوريا وتحجيم دور الحركة الكردية في وفي محاولة لوضع حد لحالة االنتعاش والتفاؤل التي شهدها النضال الوطني الكرد
الحراك السياسي الذي شهدته بعض المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب، بالترافق مع مساعي الجهات الشوفينية للبحث عن ضحية 

اد يقي الجهإلطالة أمد األحكام العرفية التي اشتدت المطالبة من أجل إلغائها مؤخراً، فقد استغلت بعض األجهزة فرصة مباراة فر
ء، اوالفتوة لتدفع بأعداد كبيرة من جمهور نادي الفتوة إلى القامشلي للقيام بأعمال استفزازية من شأنها إيجاد مبررات االنتقام وسفك الدم

 لتكون درساً لكل من يرفع راية النضال الوطني الكردي !... لكن األمور سارت بعكس ما توقعته تلك الجهات، فقد انتقلت األحداث
إلى مختلف المناطق والتجمعات الكردية على شكل مسيرات وتظاهرات واعتصامات، انتزعت معها اعترافاً عملياً بالوجود الكردي، 

 ورسمت خارطة مفصلة لمناطقه التاريخية ومناطق الشتات والهجرة الداخلية والخارجية.

الوطني الكردي بقدر ما كان الحزبي والمستقل جسماً واحداً  أما الحركة الكردية، فقد كانت بشكل عام، الجزء المتقدم من التحرك
في ذلك التحرك، أي أنه كانت هناك في خضم األحداث التحام بين كافة فئات وشرائح المجتمع الكردي. فقد أخذت األحداث شكالً 

ومية رادتها في النضال من أجل حقوقها القعفوياً، وانتفضت الجماهير الوطنية الكردية رداً على فتنة أريد منها قمع تطلعاتها وتحطيم إ
الديمقراطية ضمن إطار وحدة البالد. ولذلك، لم تعمد الحركة الكردية إلى التصعيد، ألنها لم تخطط أصالً لتلك األحداث كما روجت 

 ها بوجود مخطط يهدفلها بعض األوساط الحاقدة على وجود شعبنا، بل أنها فرضت عليها، ولذلك، فإنها سعت الحتوائها، إحساساً من
إلى إثارة فتنة عنصرية تجلت بشكل واضح في مدينتي الحسكة ورأس العين، حيث تحركت بعض العشائر العربية بإيعاز من فرع 
حزب البعث وبعض األجهزة األمنية باتجاه اإلساءة لألكراد وممارسة العنف ضدهم ونهب ممتلكاتهم. ونعتقد بأن التهدئة كان بدافع 

 حماية الجماهير الكردية من االنتقام الشوفيني المخطط. الحرص على

أما فيما يتعلق بتقاطع توجهات الحركة الكردية مع توجهات الشارع الكردي، فنعتقد بأنه بشكل عام، كانت هناك تقاطعات في 
ع ا أن تحترم رأي الشاربعض المواقف وعدم تقاطع في بعضها اآلخر، وهذا أمر طبيعي، ألن الحركة السياسية ألي شعب يجب عليه

الوطني وتأخذه بعين اإلعتبار في رسم سياساتها ومواقفها، ولكن في نفس الوقت، عليها أال تخضع لمجرد األمزجة والعواطف التي 
ن أل قد ال تكون في مصلحتها هي أحياناً. فاألحزاب السياسية التي تقود النضال يقع عليها واجب التعلم من الجماهير وتعليمها أيضاً،

 العالقة بينهما جدلية، والواحدة منهما تكمل األخرى، كما أن عليها الدفاع عن مصالح تلك الجماهير وحمايتها، ال مجرد إرضائها فقط.

 السؤال الثاني:

على مّر تاريخ الحركة الكردية لم تشهد تقاطعات تؤهلها الصطفافها في إطار نسق موحد، فكيف تبلورت فكرة مجموع األحزاب 
كردية في غضون ساعات، واستطاعت أن تلتئم وتعقد اجتماعاتها وتصدر البيانات والتصريحات واحدة تلو األخرى؟ فهل كان ذلك ال
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-بإرادة الحركة نفسها أم نتيجة إمالءات خارجية، خاصة وقد دخل على الخط طرف كان يشكل عنصر الالاستقرار بالنسبة للحركة
 ؟وحسب مفهومها -االتحاد الديمقراطي

 الجواب الثاني:

إن الحركة الكردية تملك العديد من التقاطعات الكافية لتكون أساساً صالحاً إلطار نضالي يوحد الطاقات الوطنية الكردية وينظمها 
لخدمة التطلعات المشروعة لشعبنا. أما فكرة مجموع األحزاب الكردية، فلم تكن وليدة األحداث، حيث كانت األجواء بين أطراف 

آذار قبل أحداث الملعب  80آذار. وللعلم، فقد كانت مجموع األحزاب الكردية في حالة اجتماع يوم  80ة إيجابية نسبياً قبل الحرك
 بحوالي ساعة واحدة لمناقشة إصدار بيان مشترك باسم المجموع بمناسبة عيد نوروز.

ردية نفسها، ولم تكن استجابة إلمالءات خارجية، وقد نعتقد بأن صيغة مجموع األحزاب الكردية كانت نابعة من إرادة األحزاب الك
 تم االتفاق بين الجميع على مواصلة العمل بهذه الصيغة حتى في حال عدم التوصل إلى تشكيل إطار تحالفي نضالي عام.

 السؤال الثالث:

اث هي من صنع أياد كردستانية كان هناك تصور لدى )المعارضة السورية( والسلطة، والشرائح الثقافية واالجتماعية، بأن األحد
خارجية، وأن األكراد مستقوون بالعامل الخارجي. وبالمقابل، كانت الحركة تفند تلك االدعاءات، وتعتبر أن ما حصل كان بمثابة 

يعني  نتائج وليست بأسباب، فلماذا انجّرت إلى التوقيع على بيان مع المعارضة إلدانة االستقواء والمساس بالسيادة الوطنية؟ أال
 ذلك إقراراً من جانب الحركة بما كانت تفندها؟

 الجواب الثالث

استغلت األجهزة األمنية بعض ردود األفعال السلبية من شعارات وأعالم... لتشوه النضال الوطني الكردي وترسم له أياد خارجية، 
ألجهزة أن توهم بعض أطراف المعارضة وتجرده من إرادة الشعب الكردي الذاتية في التحرر من االضطهاد، واستطاعت تلك ا

مواجهة تلك االتهامات والتصدي لها  -أحزاباً وأفراداً  -والرموز الثقافية واالجتماعية بذلك. لذلك فقد كان، وال يزال، من واجبنا جميعاً 
قات إلى طبيعتها انطالقاً من سواءاً عن طريق اللقاءات والنشاطات اليومية أو عبر البيانات إلزالة حالة الشك والريبة وإعادة العال

قناعتنا جميعاً بأن القضية الكردية هي قضية وطنية ديمقراطية، يجب أن نسعى إلدراجها بين القضايا الوطنية العامة، والعمل على 
 كسب المزيد من المؤيدين واألنصار لحلها ديمقراطياً.

 السؤال الرابع:

ود ومقابلة السلطات األمنية، أو من جهة تعاملها مع المناسبات التي ترافقت آليات عمل الحركة سواءاً من جهة تشكيلها للوف
وشكل تعاطيها، هل كانت تخدم ما تصبو إليه الحركة من تهدئة لألوضاع وتجنيب الشارع  -الحداد، واحتفاالت نوروز -مع االنتفاضة

ن الكردي أكثر إحساساً بأنه مستهدف من جهتين، وأنه الكردي من ما يستهدفه، أم كانت تزيد من األزمة تأزماً ومن مشاعر اإلنسا
 واقع بين فكي كماشة السلطة من جهة والحركة من جهة أخرى؟

 الجواب الرابع:

كانت الحركة تهدف من خالل تلك اللقاءات إلى سد المنافذ التي يمكن أن تنفذ منها المؤامرة على شعبنا الذي كان يتفهم مواقف 
 ولذلك، كانت هناك استجابة واضحة لتلك المواقف والقرارات.الحركة وأهدافها، 

 السؤال الخامس:

كيف تعاملت الحركة مع نتائج االنتفاضة، خاصة وقد تمخضت هذه عن شهداء وجرحى ومعتقلين، إضافة إلى مساهمة الجاليات 
وصلت تلك إلى أصحابها بالكامل وذلك في الكردية في الخارج بدورها في جمع التبرعات وإرسالها إلى الضحايا والمتضررين، فهل 

 إطار لجان مقررة، أم تم التصرف بها كيفياً؟

 الجواب الخامس:

هناك ارتياح تام من قبل ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين تجاه الحركة التي تصرفت بمسؤولية وبشكل منظم، حيث ال تزال 
 بل.أسبوعياً لتنظيم المساعدات المالية بالنسبة للمعتقلين والدفاع عنهم بمختلف الساللجنة المالية التابعة لمجموع األحزاب الكردية تجتمع 

 السؤال السادس:

في سياق االنتفاضة، تم عقد العديد من االجتماعات البينية بين جهات من السلطة وبعض األطراف الكردية، كاللقاء الذي تم مع 
خروجاً عن تقليد مجموع األحزاب الكردية، فهل كانت هذه األطراف  هشام بختيار أو مع منصورة وكذلك مصطفى طالس، وذلك

 تحاول االصطياد في المياه العكرة بحثاً عن مكاسب حزبية، أم كانت تتناغم مع دعوات السلطة، أم كان هناك شيء آخر؟

 الجواب السادس:

ن الموجودين، ألن صيغة المجموع لم تكن تلزم اللقاءات التي جرت إما كانت باسم مجموع األحزاب الكردية أو باسم أحد اإلطاري
األطراف باالمتناع عن التحركات الخاصة التي كانت بشكل عام تصب في نفس االتجاه، وهو شرح حقيقة األوضاع والمطالبة بإلغاء 

متلكات تعويض عن المكل النتائج السلبية التي تمخضت عنها األحداث، وإطالق سراح المعتقلين، ومساعدة ذوي الشهداء والجرحى، وال
 المنهوبة ...إلخ.
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 السؤال السابع:

صرح الرئيس بشار األسد بأن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، لقد فسره البعض بأنه إقرار بالقضية 
إضافة إلى رسائل  -خرالكردية، والبعض اآلخر بأنه خطوة على الطريق الصحيح إذا تم إقرار ذلك في دستور البالد، والبعض اآل

قاموا بجمع التواقيع من المواطنين الكرد وأرسلوها إلى القصر الجمهوري تعبيراً عن عرفانهم بالجميل، فكيف قرأت هذه  -أحزابهم
األطراف تلك التصريحات حتى تعاملت معها بهذا الشكل، أم أنه كان هناك شيء آخر من خلف الكواليس وأدوار موزعة لم يتم 

 عنها حتى اللحظة؟اإلفصاح 

 الجواب السابع:

بغض النظر عن حقيقة األسباب التي دفعت الرئيس بشار األسد إلطالق تلك التصريحات، والتي يمكن تلخيصها برغبته في استعادة 
رسمية  لكنها صنفت كشهادة -رغم أنها لم تجد تطبيقاتها المباشرة على األرض-ثقة الجانب الكردي برئاسته، فإن تلك التصريحات 

من رئيس الجمهورية تعترف بالوجود الكردي، وتبرئ األحداث من التدخل الخارجي، وهذا ما دعم الخطاب الكردي وساعد في تراجع 
حدة العداء الذي كانت تغذيه جهات حاقدة على وجود شعبنا وتثير الضغائن حياله وحيال قضيته العادلة عموماً، كما أنه خدم التحرك 

 تصديه للسياسة الشوفينية وأضاليلها. الكردي الحقاً في

أما بخصوص كيل االتهامات لمن حاول استثمار تلك التصريحات لخدمة هذه القضية العادلة ورفع شأنها، على أنهم يعملون خلف 
فأعتقد  ،الكواليس وغيرها من المصطلحات التي تخلق الشك والريبة ببعض التنظيمات واألطر الكردية التي تفعل ما تراه هي صائبة

بأنها ال تخدم مهام رص الصف الوطني الكردي على أسس سليمة، التي نحن بأمس الحاجة إليها في الظروف الراهنة، وتجنب المعارك 
الجانبية التي لم يستفد منها شعبنا يوماً، وتوجيه طاقاته صوب التناقض الرئيسي المتمثل بالشوفينية التي تنكر علينا حتى وجودنا على 

ائنا وأجدادنا، خصوصاً وأن المنطقة برمتها ومنها سوريا مرشحة لتغيرات مستقبلية، ومن المفروض أن نسعى جميعاً إليجاد ارض آب
مرجعية كردية موحدة في سوريا، مبنية على الثقة المتبادلة، تستطيع تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة وقيادتها، وتكسب ثقة جماهيرنا 

 رجعية يوماً قبل آخر.التي تتأمل والدة هذه الم

 السؤال الثامن:

تم تبليغ األحزاب الكردية من جانب السلطات األمنية بالقرار الذي اتخذته قيادة حزب البعث بفرض الحظر على نشاط هذه 
 األحزاب، والسؤال هنا ذو شقين:

األحزاب أم هي محاولة لتسليط  ما هي خلفية القرار وكيف يتم وصفه أوالً، وهل يدخل ذلك في إطار تضييق الخناق على هذه
األضواء عليها في الشارع الكردي أكثر فأكثر. ولماذا لم تحاول الحركة أن تنسجم مع بيان رفضها للقرار وأن تظهر إلى الواقع 
عبر نشاطات عملية، خاصة وقد رأينا أن بعض األطراف قد شاركت في اعتصام يوم السجين السياسي مع القوى الوطنية السورية 

 كخطوة على طريق رفض القرار؟

 الجواب الثامن:

من جهة، كان القرار انتقاماً من الحركة الكردية على أدائها الجماعي والموزون، وكان من جهة أخرى محاولة لتفريغ تصريحات 
ن الوقت قد أ الرئيس بشار األسد من مضمونها. ففي حين تضمنت تلك التصريحات االعتراف بالقومية الكردية، وكان من المفترض

 حان، على أساسها، لالعتراف رسمياً بمن يمثلها من األحزاب الكردية، جاء القرار ليتنكر لشرعية وجود الحركة وأحزابها.

ولما كان مضمون القرار هو حظر نشاط تلك األحزاب وحلها، فإن الرد العام لألحزاب الكردية كان متابعة نشاطاتها، التي تباينت 
  أن المهم هو الرفض العام لتنفيذ القرار.من حزب آلخر، إال

 السؤال التاسع:

تجري في هذه األيام اجتماعات ومداوالت بين األطر الكردية بحثاً عن صيغة إطار جامع وشامل، ومن النقاط المطروحة لالتفاق 
ما تسمى بالحدود الدنيا أو القواسم المشتركة. ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده، إذا كانت نقاط االتفاق هي القواسم المشتركة، 

كون نفس نقاط االلتقاء بين األطر المنضوية تحت سقف الجبهة وكذلك التحالف. وأن تلك النقاط لم تسعف فإن ذلك يعني بأنها ست
يوماً في إخراج الحركة من حالتها، بل ساهمت إلى حد كبير في إجهاض الموقف السياسي العتبارات شتى، وأن اإلطارين الجامعين 

اعتصامات، مشاركات وطنية، مواقف سياسية  -اقف العملية وحتى السياسيةكانت األقل فعالً في المو-وبسبب القواسم المشتركة
تجاه األحداث. فما الجدوى من إطار ال يحمل صيغة عمل نضالي، ولماذا لم تبادر بعض األطراف المتقاربة نسبياً إلى صيغ وحدوية، 

أنه المحافظة على الخصوصيات الشخصية وهل خوف البعض من االضمحالل والذوبان يجعلهم يصفقون لإلطار الجامع الذي من ش
 في األطر القائمة، أم أن المسألة مرتبطة بذهنية جديدة تحاول نسف كل مرتكزات ما قبل أحداث آذار؟

 الجواب التاسع:

ال شّك بأن الحركات الموحدة تفرض احترامها على الجميع، خصوصاً في ظروف الشعب الكردي الذي أنهكه التشتت. فمن 
تشكل اإلطارات أدوات مناسبة لتوحيد الطاقات وتنظيمها، ومن الطبيعي أيضاً أن تكون نقاط االتفاق هي القواسم المشتركة  الطبيعي أن

بين الجميع، ويبقى لكل طرف نقاط يختلف بها عن اآلخرين، يلتزم بها ويمارسها في إطار احترام الخصوصية داخل اإلطار. وعلى 
مة هي بالنهاية جهد نضالي لتوحيد نضاالت أكثر من طرف، لكنها ليست كافية، ألن قضيتنا هي هذا األساس، فإن اإلطارات القائ

بحاجة إلى جهودنا جميعاً. وقد أثبتت المحاوالت واالتصاالت األخيرة إمكانية التوصل إلى برنامج سياسي مشترك إلطار شامل، يحمل 
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ات، مسيرات، اعتصامات...( كأسلوب نضالي. أما الوحدات التنظيمية، صيغ عمل نضالية ويؤمن بالنضال الديمقراطي السلمي )مظاهر
فإنها تبقى مطلوبة وضرورية على الدوام بين أي طرفين أو أكثر لها برامج وسياسات متقاربة، لكنها في كل األحوال، ال تكون بديلة 

 للوحدات النضالية التي يجسدها اإلطار العام للحركة الكردية بكل فصائلها.

 ال العاشر:السؤ

بين ما يطرح في الداخل والخارج، سواء على  –حتى في إطار الحزب الواحد  –يبدو أن هناك نوعاً من الخالف واالختالف 
صعيد الموقف السياسي وآليات العمل أو على صعيد تقييم النظام والموقف منه، فأين البرنامج الحزبي؟ ولماذا ال توجد صيغة 

ًة وأن مفاهيم الداخل والخارج تتقلص يوماً بعد يوم نتيجة تصاعد مفاهيم العولمة وهدم الحواجز مشتركة بين التوجهين، خاص
السياسية؟ فالغالبية في الداخل كانت ترى في األحداث بأنها فتنة مفتعلة، وبأن ما قام به الشارع الكردي كان بمثابة الدفاع عن 

مختلفة تماماً سواء من حيث وصف النظام بالفاشي والديكتاتوري أو اعتبار  الذات القومية، بينما في الخارج كانت هناك مصطلحات
ما قام به الشارع الكردي انتفاضة قومية، حتى راح البعض يعلن عن حكومات باسم غرب كردستان ويدعوا إلى المقاومة. كيف يتم 

 واحد ...؟تقييم هذا الوضع، وأين تكمن المرجعية في الطرح السياسي حتى في إطار الحزب ال

 الجواب العاشر:

لكل حزب برنامجه السياسي وقيادته في الداخل، وآليات عمله مدونة في وثائق مؤتمراته، ونعتقد بأن التباينات عندما تحصل 
ن عبالنسبة ألساليب النضال والعمل على الساحات األوربية على ضوء قوانين تلك البلدان، مستفيدة من أجواء الحرية وسهولة التعبير 

الرأي والتعريف بالقضية الكردية وكسب المزيد من األصدقاء لها، أمر مبرر، أما حينما يتعلق األمر باألهداف والشعارات السياسية، 
 فهذه التباينات غير مبررة ويجب تصحيحها.

 السؤال الحادي عشر:

وضع وعالقة الشأن الكردي بشؤون الشعوب ما المطلوب كردياً على ضوء استحقاقات المرحلة، آخذين بعين االعتبار حساسية ال
 التي تتعايش معها وخاصة الشعب العربي. بمعنى آخر ما هو المشروع الكردي؟

 الجواب الحادي عشر:

إن تقسيم كردستان ومعايشة الشعب الكردي في كل جزء لشريكه من الشعوب األخرى، وتفاعله معه خالل عقود من الزمن، 
زء، دفع بالمصالح المشتركة بين الشعبين إلى مقدمة االهتمامات النضالية، ودفع بالحركة الكردية إلى وبالتالي تبلور خصوصية كل ج

ربط نضالها القومي بالنضال الوطني الديمقراطي العام في البلد المعني. ومن هنا، فإن الحركة الكردية في سوريا تتحرك بنفس االتجاه 
عامة في البالد لتحقيق األهداف المشتركة المتمثلة بإطالق الحريات الديمقراطية وإلغاء لتندمج مع الحركة الوطنية الديمقراطية ال

ار راألحكام العرفية، وتعديل الدستور، وإلغاء البنود المعيقة للتطور فيه بما فيها بند احتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع، واإلق
 توري بوجود الشعب الكردي وتأمين حقوقه القومية.بالتعددية السياسية واالقتصادية واالعتراف الدس

 السؤال الثاني عشر:

 ماذا لو تم عقد مؤتمر حوار عربي كردي لبحث القضايا المشتركة؟

 الجواب الثاني عشر:

، االحوار الديمقراطي هو لغة العصر، ولما كانت قضيتنا قضية وطنية ديمقراطية، فقد تأخرنا كثيراً في إقناع اآلخرين بعدالته
ويمكن تفهم أهمية الحوار الذي بدأ في السنوات األخيرة بوتائر بطيئة في كسب العديد من األصدقاء والمدافعين عن الحريات وحقوق 

 اإلنسان والقوى السياسية والمجتمعية.

 السؤال الثالث عشر:

بحث عن آفاق جديدة، ال نه هناك من هناك تخوف وحذر من المبادرات التي تطلقها قيادات الحركة بشأن التفعيل والتطوير وال
يقول بأنه ال يمكن أن يكون المسبب فيما آل إليه وضع الحركة هو نفسه المنقذ لها، وهذا يعني بأنه ال يمكن لهذه الحركة أن تتطور 

 ة؟امل مع مثل هكذا رؤيإذا ما بقيت هذه القيادات نفسها في قمة الهرم التنظيمي، بل. األولى بها أن تتنحى...إلى أية درجة يمكن التع

 الجواب الثالث عشر:

الهدف األساسي من التفعيل والتحديث ليس مجرد تغيير األشخاص، وإنما البحث عن آليات جديدة تنظم العالقة بين مختلف حلقات 
قرارات ادة أعضائه والحزب الواحد بما فيها القيادة التي ترتبط طبيعتها وأساليبها وطريقة اختيارها بمدى تطور الحزب المعني وإر

 محافله.
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في سوريا )يكيتي( في  مداخلة األستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديموقراطي الكردي

 01/80/0112بتاريخ  –منتدى جمال األتاسي 

 01/80/0112موقع نوروز 

بداية، أشكر األخوة في منتدى االتاسي على هذه المبادرة الطيبة، التي نعتبرها بداية تعامل جديد مع الحركة الوطنية الكردية في 
احة الوطنية السورية، لتلقي بعض الضوء على معاناة شعبنا الكردي في البالد، التي ظلت تبحث دائماً عن منابر تطل منها على الس

سوريا من سياسة التمييز القومي وأوجه االضطهاد والحرمان من الممارسة بحقه، مما تسبب إلى حد كبير في عرقلة تطوره االجتماعي 
اإلنسان الكردي نتيجة عدم التوازن بين واجباته  والثقافي والسياسي، وخلق بين أوساطه حالة من االغتراب، وأحدث خلالً في نفسية 

التي تصدى لها دائماً، وحقوقه التي حرم منها على الدوام، إضافة إلى إخضاعه لجملة من المشاريع العنصرية والقوانين االستثنائية 
 ول مع مواطنيها.التي ال يستطيع مشّرعو سياسة التمييز هذه الدفاع عنها، والتي تعبر عن حالة شاذة في تعامل الد

عاماً  والعدد يزداد -فاإلحصاء الجائر الذي تجاوز عدد ضحاياه اليوم ربع مليون إنسان بين مجردين من الجنسية ومكتومي القيد 
ال يستطيع أحد حتى في السلطة الدفاع عن شرعيته، لكن، وألن الموضوع يتعلق باألكراد، فإن هناك  -بعد عام نتيجة التكاثر الطبيعي 

اهل لهذه المأساة اإلنسانية التي تجبر آالف الناس على الهجرة إلى المدن الداخلية وإلى دول أوربا التي تمنحهم جنسياتها بعد مرور تج
المدة القانونية إلقامتهم فيها، في حين يحرمون فيه ويجردون من جنسية وطنهم، مما يشكل مفارقة عجيبة تدعو للتساؤل عن ماهية 

 من استمرار هذا االستهتار باإلنسان المواطن وحقوقه.الجهة المستفيدة 

والحزام العربي الذي استغل مشّرعوه مسألة غمر مياه بحيرة سد الفرات لبعض األراضي الزراعية في محافظتي حلب والرقة 
باألراضي الزراعية التي كان يستثمرها الفالحون األكراد  لنقل الفالحين العرب إلى المناطق الحدودية في محافظة الحسكة وتنفيعهم

أباً عن جد، خلق حالة من االستياء حتى بين المواطنين العرب أنفسهم في هذه المحافظة، عدا عن كونه يأتي في إطار مشروع سياسي 
ة كما أساء لالقتصاد السوري. فمنطق عنصري، أساء للعالقات التاريخية العربية الكردية، ووضع الحواجز بين أبناء الوطن الواحد،

 الحزام لم تتحول إلى مزارع نموذجية مثلما اّدعى أصحاب )الحزام األخضر( الذي سمي به المشروع في بداية األمر.

وإلى جانب تلك المشاريع، فإن سياسة التمييز تسير في المناطق الكردية على قدم وساق في كافة المجاالت، في المدرسة والوظيفة 
العمل وغير ذلك، تحت مسميات أبرز عناوينها مقولة )خطر على أمن الدولة(، وهي بذلك تضيف إلى الحرمان المزمن من الحقوق و

 القومية، معاناة إضافية يومية.

ر هوبالمقابل، فإن معظم أطراف المعارضة الديمقراطية السلمية خارج السلطة، لم تستطع حتى اآلن، رغم معاناتها، أن تتفهم الجو
الوطني الديمقراطي لطبيعة القضية الكردية، وظلت العديد من أطرافها تتعامل معها حتى اآلن بمزيد من التشكيك في طبيعتها 
وأهدافها.... وبين هذا وذاك، بين سياسة االضطهاد التي تمارسها السلطة، وسياسة التجاهل التي تمارسها أطراف أساسية من 

م بأن المجتمع الكردي يشهد تنامياً لحاالت االغتراب واليأس واالنعزال، خاصة في ظل الغياب الطويل المعارضة، فإننا ال نخفي عليك
للبديل الوطني الديمقراطي لحل قضيته القومية والديمقراطية، مما يضعف دور الحركة الكردية في قيادة هذا المجتمع وتحصينه، ويهدد 

 بنتائج سلبية في المستقبل.  

ة هي قضية وطنية بدون أي شك، ألنها تهم أكثر من مليوني إنسان كردي في سوريا، ولذلك فهي تعني الجميع، فالقضية الكردي
وأن المهمة األساسية لجميع األطراف الكردية هي إدراجها بين القضايا الوطنية العامة في البالد التي تتطلب حلوالً عادلة وعاجلة، 

ح هذه الحركة في تعريف الشعب السوري بعدالتها من خالل التواصل مع مختلف األحزاب ولن يكتب النجاح لهذه المهمة ما لم تنج
والقوى الوطنية والفعاليات االجتماعية والثقافية، واالنخراط في النضال العام الديمقراطي للعمل معاً من أجل إيجاد الحلول للقضايا 

لعربية والكردية إلى مستوى المسؤولية المطلوبة، لوضع أسس متينة الوطنية األخرى. وهذا يستدعي ارتقاء مختلف القوى والنخب ا
بيكو، وهذا يعني أن مواطنيها الحاليين من عرب  –لشراكة وطنية، فسوريا كدولة ، تشكلت بحدودها الحالية وفق تقسيمات سايكس 

إلرادة المشتركة، وبالتالي، لم يتم في حينه وأكراد وأقليات أخرى، وّحدتهم تلك التقسيمات دون إرادتهم، وربطتهم أواصر التاريخ وا
أن ألحق أحد من مكّونات هذا الوطن المكّون اآلخر بالقوة، وبذلك، أصبحت سوريا وطن الجميع كأمر واقع ... وفي حين سعى الجانب 

ر يستوعب الطرف اآلخالكردي لتعزيز وحدة هذا الوطن مقابل الحفاظ على مقوماته والتمتع بحقوقه القومية، كان من المفروض أن 
أيضاً هذه الحقيقة ويحترم هذا الحق الطبيعي، لكن قواه السياسية التي تشكلت بعد االستقالل تصرفت بمنطق األكثرية ومارست عملية 
الشطب على كل ما هو غير عربي بهدف صهر القوميات األخرى، وفي المقدمة منهم األكراد... ومع الزمن، تنامت النزعة اإلقصائية 

لتي مارستها األنظمة المتعاقبة على دست الحكم مما ألحق أفدح األضرار بمفهوم المواطنة وبقضية الوطن، الذي كان واليزال، ا
يفترض أن يكون للجميع حتى يكون الجميع للوطن، يدينون له بالوالء ويدافعون عنه بكل اإلمكانات، ويحافظون في ظله على 
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سيادته، ويتمتعون فيه بحقوقهم المشروعة التي ال تتعارض مطلقاً مع والئهم الوطني، بل خصوصيتهم القومية ويصونون وحدته و
بالعكس فهناك عالقة جدلية وثيقة بين درجة هذا الوالء بالنسبة للمواطن الكردي، ومدى تمتعه بحقوقه وخصوصيته القومية، فهو بهذه 

التمييز أن يكون معّرباً مجّرداً من خصوصيته القومية، أو كردياً محروماً  الحالة يكون سورياً بقدر ما هو كردي، ال كما يريد له دعاة
من حقوقه الوطنية، ليصل الحرمان حتى إلى حق الجنسية... أي أن تمسكه بانتمائه القومي والوطني السوري معاً ال يعيبه ككردي، 

لوطن، بل على العكس تماماً، فإنه يضيف لوناً جديداً وال ينتقص شيئاً من كرامة األشقاء العرب وحريتهم، وال يسيء إلى مصلحة ا
إلى ألوان الطيف الوطني ويزيد من جمال اللوحة الوطنية، ويغني الثقافة الوطنية، فالوجه الجميل ال يبرز جماله إال  بوجود كافة 

 أجزائه.

كونوا متساويين في الحقوق والواجبات أمام وهذا يعني، إن كل السوريين بكافة انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية يجب أن ي
، ةالقانون، ال أن يكون األكراد متساوون فقط أمام القوانين االستثنائية، وأن يتم تعريب أسماء المدن والبلدات والقرى والمعالم الطبيعي

يخّل بالعقد الوطني الذي كتب مما ينسف أحد أهم مرتكزات الوحدة الوطنية، ويشيع أجواء عدم الثقة بين أبناء الوطن الواحد، و
بتضحيات وجهود الجميع، في حين أثبتت فيه التجربة التاريخية للشعوب أن مشاريع الصهر القومي لن يكتب لها النجاح وأن محاوالت 

لغت ب تغيير المعالم القومية ألي شعب سيكون مصيرها الفشل، فاالسم األصلي لقرية مواطن كردي سوري، لن يمحى من الذاكرة مهما
قوة المعّربين وجبروتهم، ألنه غرس في وجدانه، وتحول إلى جزء هام من حياته وارتبط بمالعب طفولته، وتحول الحفاظ على هذا 

 االسم إلى واجب قومي ووطني معاً.

لكن ما يؤسف له، إن السلطة لم تستطع حتى اآلن استخالص دروس مفيدة من تجربة عشرات السنين من تاريخ االضطهاد  
والتميز القومي بحق الشعب الكردي في سوريا، ورغم أن أحداث آذار األليمة والدامية أحدثت ارتباكاً واضحاً في السياسة المنتهجة 
بحقه والتي درجت على إنكار الوجود التاريخي الكردي الذي لم يعد قابالً للتجاهل، خاصًة بعد أن رسمت تلك األحداث خارطة عملية 

االعتراف به إلى أمر واقع، قام بإقراره أكثر من مسؤول، وتّوج بإعالن السيد الرئيس بشار األسد في مقابلته مع  لهذا الوجود وتحول
قناة الجزيرة الفضائية بأن القومية الكردية هي جزء من النسيج الوطني ومن تاريخ سوريا وبراءة تلك األحداث من العالقة بالخارج، 

اح في الوسط الكردي المتخوف أصالً من االضطهاد، وما ساهمت به تصريحاته من تخفيف لوتيرة وما خلقته تلك المقابلة من ارتي
الكراهية والحقد تجاه األكراد لدى العديد من األوساط السورية التي أوهمتها بعض الجهات، بأن تلك األحداث تعبر عن نزوع كردي 

ا الوطنية واستعدائها على األكراد، فإن الوقائع على األرض ال تزال  نحو االنفصال واستقواء بالخارج، وذلك بهدف إثارة حساسيته
تثير المزيد من القلق. فبعد أن كان الجميع بانتظار إقدام السلطة على المباشرة بإجراء تحقيق محايد وتقييم معمق لمعرفة األسباب 

رها مستقبالً، واعتماد سياسة حكيمة في المعالجة، فقد والدوافع، ومحاسبة المسؤولين عنها، والبحث عن الضمانات الكفيلة بعدم تكرا
تصرفت معها من منظور أمني بحت، وكأنها مجرد قضية خارجين على القانون! حيث لجأت العتقال اآلالف من المواطنين الكرد 

ن الف من المهاجريبشكل عشوائي، وجرت العديد من حاالت االعتقال على الهوية القومية، وخاصة في ضواحي دمشق حيث يعيش اآل
مواطن كردي رهن االعتقال حتى اآلن، وذلك  022الكرد التائهين هناك بحثاً عن لقمة العيش ضمن حزامها الفقير، وال يزال حوالي 

في داللة واضحة بأن السلطة تجهد لتجريم شعبنا الكردي وإرهاب أبنائه ومصادرة حقهم في مقاومة سياسة التمييز، وتهدف من وراء 
العشرات منهم لمحاكم أمن الدولة والجنايات العسكرية إلى معاقبة الشعب الكردي. كما أن أجواء االحتقان التي فجرت أصالً  إحالة

تلك األحداث ال تزال سائدة، فقد رسمت السياسة الشوفينية المنتهجة منذ عشرات السنين صورة مشوهة لحقيقة الوضع الكردي، 
حركة الكردية في تصحيح تلك الصورة، لتقوم  بإثارة الرأي العام السوري وإلهائه بالخطر الكردي واستغلت من أجل ذلك غياب دور ال

المزعوم و تغذية حالة االحتقان المتفاقمة ضد الكرد، بهدف تحويل أنظار الرأي العام السوري عن حقيقة األوضاع المتأزمة في البالد، 
يعيد لألذهان ما أقدمت عليه حكومة االنفصال في أوائل الستينات من إقرار مشروع والتهرب من استحقاقات اإلصالح المطلوبة، وهذا 

 اإلحصاء وتأليب العرب ضد األكراد، لتغطي بذلك على جريمة االنفصال في ذلك الوقت.

ية في البالد، جتماعإن الحكمة والمسؤولية الوطنية تقتضيان من كافة القوى الوطنية داخل السلطة وخارجها، والفعاليات الثقافية واال
البحث عن حّل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وذلك من خالل تمكين الشعب الكردي، باعتباره جزءاً أساسياً من النسيج الوطني 
السوري، من ممارسة حقوقه القومية من سياسية وثقافية واجتماعية وإلغاء المشاريع االستثنائية المطبقة بحقه، لكي يستطيع مواصلة 

 وره الوطني والتصدي لكل التحديات الداخلية والخارجية.د

 وشكراً 
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 يكيتي-رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  -حوار مع إسـماعيل عمـر

 موقع عامودا.كوم

 8/88/0112 -موقع نوروز

 يمكن المساومة عليها؟. ماهي المطالب الكردية القومية التي ال 1

 . هل يلبي "إعالن دمشق" المطالب القومية للشعب الكردي في سوريا؟ إذا ال، ماذا ينقص؟2

 . ما هو المطلوب لكي تناقش الحركة الكردية في سوريا بموقف موحد مع المعارضة السورية حول المطالب الكردية القومية؟0

تكون األسئلة التي وجهتها بشأن )إعالن دمشق( مقتصرة على البند المتعلق بالقضية الكردية فقط، رغم  بداية، كنت أتمنى أن ال
أهمية وخصوصية هذه القضية بالنسبة لنا كحركة كردية، كوننا معنيين ببقية البنود أيضاً، ألن معظمها تتعلق بالنضال الديمقراطي، 

ومية، وحرية الرأي والتعبير وضرورة التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وما يعنيه من إقرار بالتعددية السياسية والق
 ينبثق عنها برلمان حقيقي وحكومة شرعية، وصياغة دستور جديد يقر بالوجود القومي الكردي.

ات ، بل كذلك من إمكانوقبل أن أجيب على تلك األسئلة، أود التأكيد على أن أي شعار أو هدف ال يستمد شرعيته فقط من عدالته
تطبيقه، وأن األعمال أو البرامج المشتركة، سواء المتداولة منها فيما بين أطراف الحركة الكردية، أو بين هذه الحركة وبقية القوى 

 ترك.شالوطنية والديمقراطية السورية، تصاغ عادة على أساس توافقات وتقاطعات األطراف المشاركة التي تلتقي عند الحد األدنى الم

وعلى هذا األساس فإن إخالصنا للقضية الكردية ال يقاس فقط بمقدار وحجم التضحية من أجلها، بل كذلك بقدرتنا على إقناع 
اآلخرين بها، لرفع سقف ذلك الحد األدنى المشترك، وتوسيع دائرة األصدقاء واألنصار حولها، ومن هنا فإن إعالن دمشق، بما جمعه 

التي أقرها للقضية الكردية، نقل هذه القضية إلى موقع متقدم، حيث دخلت معه إلى كل محفل وتجّمع وطني  من طيف واسع، وبالصيغة
سوري في مختلف أنحاء البالد وخارجها، أي أنها أصبحت قضية وطنية سورية، وأصبح النضال من أجل حلها على أساس ديمقراطي 

اإلعالن، مطلباً وطنياً سورياً عاماً، ويعتبر ذلك مكسباً ال يستهان به لشعبنا  عادل، في إطار مجموع األفكار والتوجهات التي تضمنها
 الكردي في سوريا.

من جانب آخر، فإن التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية، الذين شاركا في صياغة اإلعالن، تمّكنا من تثبيت 
ردية عموماً، فصيغة )الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية( تجمع عليها كل حقوق شعبنا الكردي بالشكل الذي تراه الحركة الك

األحزاب الكردية في سوريا، داخل الجبهة والتحالف الكرديين وخارجهما، حيث وافق الجميع، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردي 
عن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان(، وأعتبر ذلك على بيان تأسيس )لجنة التنسيق الوطني للدفاع 82/8/0221السوري، بتاريخ 

البيان، في حينه، برنامجاً للعمل المشترك لجميع األطراف الموقعة، وتضمن بند )العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية( 
ه، وهو يعني بالضرورة وجود مما يؤكد أن اإلقرار بوجود وحل القضية، أو المسألة الكردية، هو مطلب عام ال يمكن المساومة علي

 شعب كردي يعيش على أرضه التاريخية.

وفي التفاصيل فقد حرصنا في الجبهة والتحالف على أن نؤكد على عبارة )بما يضمن المساواة التامة للمواطنين األكراد السوريين 
انونية...(، الدستورية والسياسية واالجتماعية والق مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق

وكان الهدف من التأكيد على عبارة )بما يضمن( في مجال استعراض الحقوق، لكي ال يعني ذلك تحديدها واالقتصار عليها، بل تعتبر 
 .ليست كلها بالضرورةتلك الحقوق، رغم تنوعها، بعضاً من شروط ومستلزمات الحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، و

أخيراً أتمنى أن تعلن بقية األطراف الكردية تضامنها مع هذا اإلعالن الذي استقطب حتى اآلن أغلب أطراف المعارضة السورية 
 هبتلويناتها وتكويناتها المختلفة، علماً أن بنوده ستكون قابلة للمناقشة والمراجعة مستقبالً على ضوء مالحظات وآراء المتضامنين مع

 والمنضمين إليه، وأعتقد أن الموقف الوطني الكردي سيكون موحداً، ألن في ذلك مصلحة شعبنا وقضيتنا الكردية.
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 لوحدة الديمقراطي الكردي في سورياحوار مع األستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب ا

 أجرى الحوار: حسين أحمد

 00/88/0112 -موقع نوروز 

إسماعيل عمر: نحن، في التحالف، جزء من إعالن دمشق وشريك فعال لجميع أطرافه، وسوف نساهم، بالتعاون مع الجبهة 
 واصر التعاون والثقة المتبادلة، التي تتطلب كذلكالديمقراطية الكردية، في تطوير العالقات مع القوى الوطنية السورية وتعزيز أ

انطالق الحركة الكردية نحو اآلفاق الوطنية لتمارس مسؤولياتها كشريك فعلي ومساهم أساسي في معالجة مختلف قضايا الوطن، بما 
 فيها عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي.

وباعتباركم -حسب التصريحات الصادرة عن الموقعين لإلعالن-ريةبما أن إعالن دمشق هو إطار واسع للمعارضة السو –س 
أحد األطراف السياسية الكردية الموقعة عليه، فما هي األولويات السياسية التي تطالبون بها وهل تعتقدون أن هذا اإلعالن يلبي 

 قق هذه المطالب؟طموح الشعب السوري بتركيبته المتعددة، وما هي آلية التغير المجدية برأيكم، إن لم تتح

يهدف اإلعالن إلقامة نظام وطني ديمقراطي، بعد أن فشلت كل المراهنات المعقودة على وعود السلطة بشأن اإلصالح المنشود  -ج
وإصرارها على مواصلة النهج التسلطي الشمولي، ودفع البالد نحو المواجهة مع المجتمع الدولي، نتيجة قراءاتها الخاطئة للتطورات 

ية المحيطة، مما تسبب في عزل سوريا وفتح الثغرات أمام الضغوطات الخارجية التي عجزت السلطة عن مواجهتها، ومن هنا اإلقليم
جاء إعالن دمشق لحشد وتنظيم طاقات المعارضة الداخلية للتصرف بمسؤولية من أجل استيعاب المعطيات الراهنة، وعدم ترك مصير 

 رج.الوطن مرهوناً بعاملي النظام و الخا

وبسبب تنوع وتعدد الجهات المشاركة في التأسيس وتباين انتماءاتها السياسية والقومية والدينية واالجتماعية، إضافة للجهات التي 
توّجه إليها اإلعالن لمطالبتها باالنضمام والتضامن، كان من الطبيعي أن يحتكم المشاركون إلى التوافق في صياغته، لكي تجد جميع 

السوري السياسية والقومية وتياراته الفكرية وطبقاته االجتماعية وفعالياته الثقافية واالقتصادية، مجاالً للمشاركة في  مكونات الشعب
عملية التغيير، وفرصة للتعبير عن مصالحها وتطلعاتها، أي أن اإلعالن وافق بين قوى متباينة من حيث مصالحها ومواقفها، ليمثل 

ن يجد فيه كل طرف جزءاً هاماً مما يسعى إليه في االعتراف المتبادل للجميع بالجميع، بعيداً عن إقصاء بذلك قاسماً مشتركاً يمكن أ
 اآلخرين.

ولذلك كان من الطبيعي أن تبقى، لكل مكّون أو طرف، مالحظاته التي لم يتمّكن اإلعالن من تضمينها، ولذلك نرى مثالً أن 
دين األغلبية( وبالمقابل فاإلسالميون لهم أيضاً مالحظات... وفي الوقت الذي نتحفظ فيه، العلمانيين لهم مالحظات على بند )اإلسالم 

كحركة كردية، بمالحظاتنا الخاصة، فإن أطرافاً أخرى لها بالمقابل تحفظات على البند المتعلق بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية 
روبة سوريا(. وبالنهاية فإن اإلعالن تمت صياغته بدقة نسبية، وإن مالحظات الكردية في سوريا. وأطرافاً ثالثة تعتبر اإلعالن أفرط )بع

 األطراف عليه، ستظل قابلة للمناقشة والحوار وصوالً إلى الصيغة األفضل.

عت دأما بالنسبة آلليات العمل، فإن اللجنة المؤقتة لإلعالن وّجهت رسائل إلى الجهات التي أعلنت االنضمام لتسمية ممثليها، كما 
الجهات المتضامنة إلى الحوار لمناقشة آرائها تمهيداً لالنضمام. لكي يتم بالتالي تشكيل هيئة عامة من جميع المشاركين، تنبثق عنها 

 لجنة متابعة في الداخل، إضافة إلى لجان فرعية في الخارج والمحافظات.

نضالية الديمقراطية السلمية، كآليات معتمدة، والدعوة إلى وسوف يكون من مهام الهيئة العامة وضع أجندة عمل وتحديد الوسائل ال
 مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الطامحة للتغيير.

نشرت بعض الوسائل اإلعالم: على أن إعالن دمشق هو من صنيعة النظام ذاته وال يمتلك استقاللية المعارضة، بمفهوم  –س 
 م. فما ردكم على هذا الكالم الذي يقال هنا وهناك؟المعارضة )السياسية(، بل هو لتلميع وجه النظا

إن هذا االتهام بعيد عن الواقع، ويبدو أن بعض الجهات ال تجد ثغرات حقيقية في اإلعالن سوى اللجوء إلى تشغيل آلة التشكيك،  -ج
ذلك من خالل تهديد األطراف وهي تعرف من خالل متابعاتها، لكنها تتناسى، بأن السلطة تعادي اإلعالن، وقد أعربت عن عدائها 

، ومن المؤسف أن بعض أحزاب  83/88/0221الموّقعة، ومداهمة اجتماع اللجنة المؤقتة إلعالن دمشق مرتين، كان آخرها في 
 )الجبهة الوطنية التقدمية( بدأت أيضاً بمعاداة اإلعالن وإطالق تعابير غير مهذبة بحقه وذلك بإيعاز من السلطة التي تنشغل حالياً 

 .8636بترتيب دفاعاتها في مواجهة القرار

صرحت إحدى التنظيمات الكردية غير الموقعة على إعالن دمشق: بأن بعض التنظيمات الوطنية الكردية ارتضت لنفسها  -س
 أن توقع على مثل هذا اإلعالن، وهي بذلك خرجت عن إطار صالحياتها في الممارسة السياسية، فما ردكم على هذه التصريحات؟
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وقعت كل الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي على اإلعالن، انطالقاً من فهمهما لمصلحة الشعب الكردي  -ج
في سوريا، وإدراج قضيته في اإلعالن كقضية وطنية تتطلب حالً ديمقراطياً عادالً، وهو ما تجمع عليه أيضاً األحزاب الكردية خارج 

يخرج الجانب الكردي المشارك عن إطار صالحياته في الممارسة السياسية وفي التعبير عن طموحات شعبنا اإلطارين، وبذلك لم 
 الكردي الذي ال يمكن ألحد إنكار وجوده التاريخي، )فالقضية الكردية( تعني قضية الشعب الكردي.

 عن إجماع برامج مختلف أطراف الحركة الكردية ومن جهة ثانية، فإن الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية في اإلعالن ال تعّبر فقط
في سوريا على )إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا( بل إنها تعّبر كذلك، في اإلعالن، عن التقاطع في الرأي مع 

حكم كنها، اآلن، بأحزاب وقوى وشخصيات وطنية سورية لم تكن معظمها قبل اآلن معنية بالقضية الكردية، وأخرى كانت سلبية، ل
توقيعها على اإلعالن، تبّنت هذا الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا. وبذلك أصبح لهذه القضية أنصار كثيرون 
يشاركون الجبهة والتحالف وبقية األطراف الكردية النضال من أجل هذا الحل. لكن مع ذلك، تبقى للجانب الكردي المشارك في اإلعالن 

ظات ومهام خاصة به، سوف يسعى إلقرارها وممارستها، كما يسعى لرفع سقف التقاطع بالنسبة للقضية الكردية مع شركائه في مالح
 اإلعالن.

 أنتم كتحالف ديمقراطي كردي في سوريا، إلى أي مدى يمكنكم المساهمة الفعلية في إعالن دمشق؟ -س

ل لجميع أطرافه، وسوف نساهم، بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية نحن، في التحالف، جزء من إعالن دمشق وشريك فّعا -ج
الكردية، في تطوير العالقات مع القوى الوطنية السورية وتعزيز أواصر التعاون والثقة المتبادلة، التي تتطلب. كذلك انطالق الحركة 

غيير لجة مختلف قضايا الوطن، بما فيها عملية التالكردية نحو اآلفاق الوطنية لتمارس مسؤولياتها كشريك فعلي ومساهم أساسي في معا
 الوطني الديمقراطي السلمي.

 

  



 12 

 يكيتي –سوريا رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  -حوار مع األستاذ إسماعيل عمر

 حاوره: عارف جابو

 6/0/0116 -موقع نوروز

بعد سنوات من االنتظار والمناقشة والمطالبة والوعود واالشاعات التي أطلقتها الحكومة واألوساط األخرى، أصدرت  -1س
ه كحزب كردي قيادة حزب البعث مسودة لمشروع قانون األحزاب في سورية. كيف تقرأون هذا المشروع، وماهي مالحظاتكم علي

 عضو في التحالف الديمقراطي الكردي وفي اعالن دمشق؟

رغم مطالبة مختلف القوى الوطنية في البالد السلطة من أجل اإلقدام على بعض اإلصالحات المطلوبة، ومنها إصدار قانون  -8ج
للطبيعة اإلقصائية لحزب البعث الحاكم،  عصري لتنظيم عمل األحزاب، إال أن تلك المطالبة كانت محاطة دوماً بنوع من اليأس، نظراً 

بسطاء لالذي ال يؤمن بالتعددية السياسية وال بالتعددية القومية، وهذا ما تؤّكده المنطلقات النظرية لهذا الحزب، لكنه يحاول دائماً إيهام ا
 الجبهة غّير دوره من )حزب واحد إلى بأن وجود الجبهة الوطنية التقدمية القائمة يعبر عن تعددية سياسية، في حين أنه من خالل تلك

حزب قائد(، بعد أن ولّى فيه زمن سياسة الجبهة الواحدة، مثلما ولّت سياسة الحزب الواحد، واعتقد حتى مجرد إصدار قانون لعمل 
عقلية االقصائية الاألحزاب على الطريقة البعثية الواردة في المسودة التي قدمتها شعبة حزب البعث في مجلس الشعب، ال يتفق مع تلك 

التي ينتهجها حزب البعث، لكنه يحاول في هذه الظروف أن يوحي بإمكانية تطبيق إصالحات سياسية، ومنها إمكانية إصدار قانون 
 األحزاب.

من جهة أخرى، ليس من المعقول أن يصدر قانون األحزاب عن حزب معين، مهما كانت طبيعته ودوره، أي أن المبدأ غير مقبول، 
يطرح حزب البعث نفسه فوق القانون ويعمل على إصدار قانون لعمل األحزاب، يفصله على مقاسه الخاص، ويطلب من اآلخرين حيث 

 التقّيد به.

ومن هنا فإن القوى الوطنية المؤسسة والمتضامنة والمنضمة إلعالن دمشق، والتي طالما طالبت السلطة بإجراء إصالحات سياسية، 
ألحزاب، قررت من خالل وثيقة اإلعالن العمل من أجل إنجاز التغيير الديمقراطي السلمي بمعزل عن السلطة، ومنها سن قانون لعمل ا

 ولذلك فهي لم تعد معنية بمسودة هذا القانون.

المشروع ال يسمح بتأسيس أحزاب على أسس دينية أو قومية أو مناطقية، أي انه لن يسمح لألحزاب المعارضة الحالية  -2س
اإلخوان المسلمين واألحزاب الكردية للعمل بشكل علني وشرعي، هل سترضخ هذه األحزاب للقانون وتلتزم به، وبالتالي والسيما 

ستحل نفسها وتنضم إلى أحزاب أخرى تؤسس بموجب القانون الجديد، أم أنكم ستستمرون كما أنتم، وبالتالي سيتم تقنين أي شرعنة 
 القمع والمنع الحكومي القائم؟

مسودة القانون ال تعّبر عن حقيقة ومبدأ تنظيم األحزاب، المتعارف عليه ديمقراطياً، بل ترمي إلى منعها، بمعنى آخر،  إن -0ج
فإن القانون على هذا األساس يشرعن حالة طوارئ، وهذا المنع وعدم السماح ال يشمل فقط األحزاب الدينية اإلسالمية والقومية 

يعمل خارج هيمنة حزب البعث، وبعيداً عن أهداف ما يسميها بثورة الثامن من آذار. ومن التناقضات الكردية، بل يشمل كل من يريد أن 
 الواردة في تلك المسودة أن حزب البعث هو حزب قومي، ورغم ذلك فهو ال يخضع لنفس المعايير.

قانون حضاري، أمر غير وارد، ومن هنا فإن الرضوخ لهذا القانون، وبشروطه المجحفة البعيدة عن مستلزمات وشروط أي 
فأحزاب الحركة الكردية عموماً وجدت كحالة غير قانونية، من الناحية الرسمية، في ظل غياب قانون األحزاب، باعتبارها ممثلة 

لحزبي، ا إلرادة الشعب الكردي في سوريا والمعّبرة عن تطلعاته وآماله القومية، وإن االلتزام بمثل هذا القانون، والتخلي عن النشاط
 يعني التنكر للوجود القومي الكردي وبالتالي إلغاء الشرعية عن أي حزب كردي.

ومن جهة ثانية فإننا، كحزب كردي، وأعتقد أن بقية األحزاب الكردية أيضاً، ستكون مستعدة لتحمل تبعات تطبيق هذا القانون، 
خي للشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البالد، واإلقرار وسنظل نواصل النضال من أجل تأمين االعتراف أوالً بالوجود التاري

 بشرعية حركته الوطنية، وتنظيم عمل أطرافها من خالل إقرار قانون عصري مـستقبالً.

كنتم ال تقبلون بهذا المشروع، هل لديكم البديل، اي هل ستطرحون مشروعكم كحزب أو كتحالف أنتم عضو فيه، أو  إذا -0س
حتى أطراف إعالن دمشق الذي يضم أحزابا كردية، وعربية، وآشورية باإلضافة الى الشخصيات السياسية والثقافية المستقلة 

 مشروع قانون الحكومة، ما هو بديلها، أين مشروعها؟المعارضة، اي باختصار: إذا كانت المعارضة ترفض 

ألن هذا الموضوع ال يهم فقط حزبنا أو أي حزب بمفرده، فإنه نوقش في اجتماع الهــيئة العامة إلعالن دمشق، وتم تشكيل -3ج
عن حق جميع مكونات  لجنة مكّونة من مجموعة من الحقوقييـــن لفضــح ما جاء في تـــلك المسودة، وصياغة مشروع قانون يعّبر

 الشعب السوري السياسية والقومــــية والدينية واالجتماعية في التعبير عن طموحاتها وآرائها، وتكوين أحزاب خاصة بها.
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جاء في إعالن دمشق: ايجاد حل عادل للقضية الكردية في سورية، ال شك أن هذا يشكل خطوة متقدمة في مواقف بعض -2س 
كانت حتى األمس القريب ال تقّر بوجود مشكلة كردية في سورية يجب حلها، ولكن ما جاء في االعالن بشأن األطراف العربية التي 

القضية الكردية في سورية ال يلبي طموحات الشعب الكردي، وقلتم في لقاء سابق لكم: ان لكل طرف بما فيها الكردي مالحظاته 
ت التي لم يتمكن الطرف الكردي من إدراجها في االعالن، وما هي العوائق أو التي لم يتمكن االعالن من تضمينها، ما هي المالحظا

 األطراف التي حالت دون ذلك؟

اإلعالن يعتبر بمثابة عنوان لمرحلة اسمها: العمل من أجل التغيير الديمقراطـــي السلمي، وأن مضمون الوثيقة الصادرة عنه  -4ج
منها إلى التفاصيل والبرامج، ولذلك فإن الهدف من الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية  عبارة عن مجموعة مبادئ عامة، يمكن االنطالق

 هو مجرد االعتراف بوجود هذه القضية، باعتبارها قضية الشعب الكردي، واإلقرار بضرورة حلها ديمقراطياً وبشكل عادل.

، تقر صيغة )إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية وانطالقاً من هذا الفهم فإن جميع األحزاب الكردية، داخل اإلعالن وخارجه
في سوريا(، لكن يبقى االلتباس في التفاصيل التي وردت لشرح تلك الصيغة، وهي )بما يضمن المساواة التامة للمواطنين األكراد 

الجتماعية لدستورية والسياسية واالسوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق ا
والقانونية...(، فإنها جاءت صيغة توافقية، أرادت منها القوى غير الكردية أن تكون ضمانة للوحدة الوطنية، أما الجانب الكردي فقد 

ضية قراطي للقأّكد على عبارة )بما يضمن( بدالً من )بما يتحدد( لكي يؤكد بأن تلك الحقوق ال تعني جميع مستلزمات الحل الديم
 الكردية، بل جزءاً منها.

ومن هنا، فإن ما أخذت على هذه الصيغة، من مالحظات، هي أنها غير واضحة، لكنها في نفس الوقت ال تنتقص من حقوق الشعب 
 الكردي.

ورته من بلوبهذه المناسبة فإن فهمنا لمستلزمات الحل الديمقراطي للقضية الكردية التي وردت في إعالن دمشق، سوف نسعى ل
خالل )رؤية سياسية موحدة(، يتم مناقشتها اآلن بين التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية، وسوف تعرض تلك 
الرؤية بعد إقرارها على األحزاب الكردية األخرى خارج اإلطارين المذكورين للمناقشة، عندئذ لن يكون من حق أي طرف كردي 

 بالشكل الذي يخدم مصلحته الحزبية الضيقة.تفسير تلك الصيغة 

، إن التمعن في هذا البيان، يبين لنا مدى 01/1/2006أصدرت اللجنة المؤقتة إلعالن دمشق بيانا توضيحيا بتاريخ  -2س
ى لتماهي موقف أطراف االعالن مع مواقف السلطة، والسيما فيما يتعلق بالموقف من القوى الخارجية والضغوطات التي تمارس ع

سورية إلخضاعها لقرارات الشرعية الدولية من جهة، ومن جهة أخرى التشديد على عروبة سورية وكونها جزءاً عضوياً من 
األمة العربية، والتغيير الديمقراطي سيمكنها من القيام بكل ما يترتب على انتمائها العروبي من مهام وقضايا قومية. أال يشكل هذا 

خطاب االعالن النسبية؟ ثم أال يتناقض هذا مع برامج األحزاب الكردية ومنها حزبكم، فكيف يوقع الطرف نسفاً لمرونة وديمقراطية 
 الكردي )التحالف والجبهة الكرديين( على هكذا توضيح ويقبل به؟

ن دمشق، إعال قبل أن أعلق على البيان التوضيحي، أريد أن أتوقف قليالً عند ردود األفعال لدى الجانب العربي على وثيقة  -1ج
التي وصفت من قبل البعض بأنها مقتبسة من الدستور العراقي الجديد، وأنها أفرطت بعروبة سوريا، وإنها تشّرع االستقواء بالخارج، 
كما وصفت من قبل البعض بأنها أعطت الخصوصية الوحيدة للقضية الكردية فقط، أو أن اإلخوان المسلمين فرضوا على اإلعالن 

 يديولوجية، وبالمقابل أتهم اإلعالن عند بعض األحزاب الكردية بأنه ساوم على حقوق الشعب الكردي.منطلقاتهم األ

وبغض النظر عن تلك االتهامات ومدى صحتها، فقد تضمن اإلعالن بعض المواضيع والفقرات غير الواضحة مثل المنظومة 
فهوم التغيير الوطني الديمقراطي ومدى تالزمه بموافقة وتعاون السلطة م -العالقة بين الداخل والخارج -اإلسالم دين األغلبية -العربية
 أم ال.

وبناء على حاجة بعض تلك الفقرات للتوضيح أقّر في اجتماع الهيئة العامة لإلعالن، صدور بيان توضيحي، لكن مسودة البيان 
أجيل يان تعديلي وليس توضيحي، ولذلك تم تالتي وضعت ونوقشت في االجتماع الثاني للهيئة رفضت باعتبارها جاءت على شكل ب

الموضوع إلى االجتماع القادم للهيئة. لكن ممثلي بعض األطراف أصروا على إصدار البيان باسم اللجنة المؤقتة )المصغرة( المنبثقة 
إضافة: عبارة )بما ال عن الهيئة العامة. وذلك من خالل تضمين مالحظة واحدة فقط من المالحظات التي أبداها الجانب الكردي وهي 

يتناقض مع ما ورد في إعالن دمشق من حقوق القوميات األخرى وخاصة القومية الكردية....(. ولذلك فقد تحّفظنا عليه بشدة في 
اجتماع المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي الذي عقد في أوائل شباط الماضي. وكذلك في االجتماع الموسع للهيئة القيادية 

بنا، واعتبرناه خروجاً على المبادئ األساسية لوثيقة إعالن دمشق، وأبلغنا هذا التحفظ للجنة المؤقتة لإلعالن، وبذلك فإننا اآلن لحز
 غير معنيين به والعمل بمضمونه.

عالن ا إذا كانت سورية العربية ستقوم بواجباتها القومية بحكم انتمائها العضوي إلى األمة العربية، فهل ستقر أطراف -6س
دمشق لألكراد بالقيام بواجباتهم القومية تجاه أبناء جلدتهم في األجزاء األخرى من كردستان كونهم جزءا من األمة الكردية المجزأة 

 بين سورية وتركية وإيران والعراق؟

 ام خصوصية كل جزء، الإن قيامنا بواجباتنا القومية تجاه أبناء الشعب الكردي في بقية أجزاء كردستان، انطالقاً من احتر-6ج
يخضع لموافقة أحد، ونحن نتفق مع بقية أطراف إعالن دمشق في حدود كل ما من شأنه إحداث التغيير الديمقراطي المطلوب وصيانة 
وحدة البالد، وأن تضامننا مع نضال شعبنا الكردي في تلك األجزاء ال يتعارض مع مبادئ وثيقة اإلعالن، وال أعتقد أن األطراف 

 رى تمانع في ذلك.األخ
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من المالحظ أن الطرف الكردي لم يعد يشارك بفعالية في نشاطات االعالن، أي أن عضويته مجمدة أو شبه مجمدة، فهل  -1س
 سيكون هذا التجميد بداية النسحاب مستقبلي من اإلعالن وتوديع أطرافه ليقتصر على األطراف العربية فقط؟

ن ال يعود إلى تراجع فعالية الطرف الكردي، إنما لطبيعة العمل المشترك، الذي يحتاج للتوافق أوالً: إن بطء العمل في اإلعال  -2ج
بين عدد كبير من األطياف واأللوان المكّونة للمعارضة السورية، كما يعود إلى ضعف ثقافة العمل المشترك ونقص الخبرة في هذا 

 ذا التنوع منذ قرابة ستين عاماً.المجال، بشكل عام، حيث لم تشهد الساحة السورية عمالً به

تتعلق بثوابت الحركة الكردية، وتمس جوهر ‘ ثانياً: ليس من الحكمة االنسحاب من اإلعالن دون أن تكون هناك أسباب موجبة
تحدد ي القضية الكردية الوطني الديمقراطي القومي، فالقضية الكردية قضية ديمقراطية، وهذا يعني أن النضال من أجل تحقيق أهدافها

بالنضال الديمقراطي السلمي، والعمل على توسيع دائرة األصدقاء والمؤيدين والمتضامنين معها والمناضلين من أجلها، ولذلك، فقد 
كنا نبحث على الدوام عن طاولة للحوار والتالقي مع مختلف القوى الوطنية السورية لتعريفها بعدالة القضية الكردية، باعتبارها قضية 

، ونظراً لعدم توفر شروط وإمكانات مثل ذلك التالقي،،فقد لجأنا سابقاً ألساليب أخرى لمخاطبة الشارع العربي، مثلما أرض وشعب
عندما أصدر حزبنا، قبل الوحدة، ملصقاً يخاطب فيه تلك القوى من على الجدران، واعتقل بموجبه  8110حصل في تشرين األول 

ألساليب فقد وّفر إعالن دمشق طاولة كبيرة للحوار والتالقي، يجب عدم التخلي عنها، لكن، العديد من الرفاق. ومقارنة بمثل تلك ا
بالمقابل يجب عدم التفريط بالحقوق األساسية لشعبنا الكردي، ونعتقد أن الزمن والحوار المتواصل، بالترافق مع وحدة الموقف الكردي، 

قت بعضها على إدراج الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية لمجرد إرضاء الطرف كفيل بمساعدتنا في إقناع تلك القوى الوطنية التي واف
 الكردي، كما سيساعدنا ذلك في رفع مستوى تفهم تلك القوى لعدالة قضيتنا الوطنية القومية الديمقراطية.

باً أو أفراداً، ولتجاوز إن الوضع الحالي للحركة الوطنية الكردية وما تعانيه من تشتت وضعف ال يسّر أحداً سواًء أحزا -8س
هذه الحالة تم تأسيس لجنة مشتركة من قيادة التحالف والجبهة الكرديين، وأن هناك محادثات لتبني برنامج سياسي مشترك منذ 
مدة، ولكن إلى اآلن لم يخرج شيء إلى العلن، إلى أين وصلت هذه المحادثات، وهل يحتاج األمر إلى كل هذه المدة، ما هي العوائق 

لتي تحول دون الوصول إلى اتفاق؟ إذا تم توحيد البرنامج السياسي لإلطارين، ما هو المبرر لوجودهما، فهل الشكليات تكفي لتكون ا
 عائقا لبقاء اإلطارين وعدم توحدهما في إطار واحد يكون أكثر إيجابية وفاعلية؟

الديمقراطية الكردية، هما اآلن بصدد مناقشة مسودة باسم أكرر مرًة أخرى بأن كالً من التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة -1ج
)رؤية سياسية موحدة( الهدف منها توحيد الخطاب السياسي الكردي ليس فقط تجاه المعارضة السورية، أو شرح مستلزمات صيغة 

عقادها المؤتمرات المقرر ان الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية التي وردت في إعالن دمشق، بل كذلك لتوحيد موقف الحركة في
في الخارج، ولتكون بمثابة برنامج سياسي إلطار أوسع، تعيقه حالياً اإلشكاالت التنظيمية والمصالح الحزبية، قبل أن تعيقه البرامج 

( الذي يزمع تالسياسية. كما ستتم االستفادة من تلك الرؤية أثناء صياغة البرنامج السياسي الذي سوف يقدمه )المجلس الوطني المؤق
 إعالن دمشق تشكيله اآلن، إلى المؤتمر الوطني العام السوري المقرر في أجندة اإلعالن.

من أجل توحيد الصف الكردي وتجاوز حال الضعف والتشتت طرح حزبكم فكرة أو دعوة من أجل عقد مؤتمر كردي عام  -9س
انعقد العام الماضي اتخذ قراراً بضرورة عقد هذا المؤتمر، إلى يضم جميع األطراف منظمات وأفراد، والمؤتمر األخير للحزب الذي 

أين وصل هذا المشروع وما هي الخطوات العملية التي قمتم بها في هذا اإلطار، أم أنه مجرد مشروع كباقي المشاريع التي تتطرحها 
اً بعد آخر دون تنفيذ أي منها، أي أنها األحزاب الكردية وتنشغل بها فترة ثم يتم نسيانها ليطرح مشروع آخر، وهكذا نرى مشروع

حبّر على ورق وفقط إلشغال الناس بها؟ وفي نفس اإلطار هناك محادثات وحدوية بين حزبكم والحزب الديمقراطي الكردي في 
 سورية )البارتي( بشقيه، إلى أين وصلت هذه المحادثات وما هي الخطوات التي خطوتموها في هذا االتجاه؟

مر وطني كردي عام في سوريا سيظل مطلوباً مهما طال الزمن، ألن الهدف منه هو تأمين مرجعية كردية، ولما إن عقد مؤت -1ج
كان المقصود بقوام ومالك هذا المؤتمر هو مجموع ممثلي األحزاب الكردية باإلضافة إلى المستقلين من الفعاليات االجتماعية والثقافية 

لى من المشروع هي وحدة وتالقي كل التنظيمات الكردية لتتفق على آلية اختيار المستقلين، واالقتصادية وغيرهم، فإن الحلقة األو
كحلقة ثانية، ولهذا فإننا نسعى في البداية لتأطير تلك التنظيمات، ونعتبر كالً من التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية 

 األطراف األخرى على توحيد اإلطارين في إطار أوسع . الكردية مقدمتين لإلطار المنشود، ونعمل بالتعاون مع

وبهذه المناسبة فقد عرضنا على الجبهة الديمقراطية الكردية، من خالل التحالف، تشكيل مجلس عام لإلطارين على غرار المجلس 
ع المؤتمر الوطني الكردي عضواً من المستقلين وذلك في إطار التمهيد لمشرو 83عضواً من الحزبين و 80العام للتحالف الذي يضم 

 العام.

أما بالنسبة للوحدة التنظيمية، فإن قرارات مؤتمرنا الخامس تشجع عليها مع مختلف األطراف، وعلى ضوء تلك القرارات فقد تم 
تنسيق في لتبليغ كل من طرفي )البارتي( بإرادة رفاقنا إلجراء حوار وحدوي تشرف عليه القيادة، ويمهد له بتطوير عالقات التعاون وا

 مختلف المناطق.

آذار، ماذا تقولون بهذه المناسبة، وكيف ستحيون هذه الذكرى، هل هناك  12بعد أيام قليلة الذكرى الثانية النتفاضة  -10س
 نشاطات معينة ستقومون بها؟

ع حد لتصاعد وتيرته آذار كان موعداً لفتنة أرادت منها السياسة الشوفينية تحطيم إرادة شعبنا ووض 80نحن نعتبر أن  -82ج
النضالية، وقد تجلت تلك الفتنة أو المؤامرة في الشعارات االستفزازية التي أطلقتها بعض العناصر المندسة بين جماهير نادي الفتوة 

م يفي شوارع القامشلي وملعبها، كما تجلت في القتل المتعمد الذي أقدمت عليه قوات األمن السورية بإيعاز مباشر من المحافظ )سل
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كبول(، كذلك في السرعة التي قام بها فرع حزب البعث في الحسكة بتسليح البعثيين العرب فقط، وتكليفهم بمهمة القتل واإلرهاب 
 ونهب ممتلكات المواطنين األكراد في كل من رأس العين والحسكة.

ة وفيني وصيانة كرامته وتأمين حقوقه القوميومن هنا فإن المناسبة تعنينا كحركة، مطلوب منها حماية شعبنا الكردي من التآمر الش
آذار، وذلك  80المشروعة. ولذلك فقد رأينا في التحالف والجبهة دعوة جماهير شعبنا الكردي إلى الحداد العام لمدة خمس دقائق يوم 

تصام في ا. كما تقرر تنفيذ اعاستنكاراً لتلك المؤامرة وتضامناً مع الشهداء وتأكيداً على مطلب شعبنا بضرورة محاسبة المسئولين عنه
دمشق للتأكيد على مسؤولية السلطة، ونقل معاناة شعبنا إلى الرأي العام الوطني، وسوف تعرض تلك النشاطات على بقية األحزاب 

 الكردية.

 شكراً لتفضلكم باإلجابة... كلمة أخيرة تختمون بها هذا اللقاء؟ -11س

تعريف الرأي العام، من خالل موقعكم، على حقيقة القضية الكردية والتعريف بعدالتها أشكركم على الجهود التي تبذلونها ل - 88ج
والتضامن معها، وأتمنى على اإلعالم الكردي بشكل عام. أن يكون حريصاً على إبراز تلك الحقيقة وتجنب المهاترات التي تسيء 

 لصورة شعبنا، وعدالة قضيته، ومصداقية حركته الوطنية.
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 لقاء مع األستاذ إسماعيل عمر أحد قيادي االعتصام في دمشق

 حسين أحمد

 81/0/0116 -موقع نوروز

و حداث قامشلهل لك أن تعكس لنا المشهد الميداني وأنتم في حالة االعتصام أمام المجلس الوزراء إحياًء للذكرى الثانية أل -1س
 الدامية؟! وكيف كان رد فعل السلطة.

قام االعتصام بناء على دعوة كل من التحالف والجبهة الكرديين والوفاق الديمقراطي الكردي والحزب الديمقراطي الكردي  -8
 سان، وبعضالسوري. وبالتضامن من قبل بعض الشخصيات والرموز القيادية في إعالن دمشق، وممثلين عن منظمات حقوق اإلن

 الشخصيات الوطنية المستقلة، وقارب عدد المشاركين األلف شخص.

وكان متوقعاً أن يكون رد فعل السلطة سلبي وقمعي كالعادة، حيث استقبلت الجماهير المعتصمة بأعداد كبيرة من قوات حفظ النظام 
المسئول العسكري لتلك القوات بأن يدخل ثالثة من التي تأهبت منذ البداية الستخدام العنف، ولجأت قبل ذلك للمناورة، حيث طلب 

ممثلي المعتصمين إلى بناء مجلس الوزراء لنقل مطالبهم إلى رئيس المجلس، وذلك في محاولة لتفريق المعتصمين بحجة بأن تلك 
ن ح بعض المشاركيالمطالب وصلت وعليهم مغادرة ساحة التجمع، وعندما أصّر المعتصمون على البقاء، تم استخدام القوة حيث جر

ومنهم سليمان شمر أحد قيادي إعالن دمشق من التجمع الوطني الديمقراطي واعتقل البعض اآلخر وفي مقدمتهم الناشط السوري 
 المعروف رياض سيف.

برأيك إلى أي مدى استطاعت الدبلوماسية الكردية أن توسع دائرة المشاركة، وخاصة مع أطراف المعارضة السورية،  -2س
 آذار إلى السلطة السورية أم ال ؟ 12ستطعتم نقل مطالب الشعب الكردي المترتبة على تداعيات أحداث وهل ا

أريد في البداية أن أشير إلى أهمية نقل أي نشاط أو حراك قومي وديمقراطي كردي إلى العاصمة دمشق، ال ليكون بديالً عن  -0
اً من نشاطات مماثلة لم تكن شروطها ناضجة ومناسبة/ في الزمان والمكان/، غيره من النشاطات في المناطق الكردية التي عانت سابق

بل ألن السلطة تستثمر أي نشاط في المناطق الكردية لتعمل على دس بعض العناصر لتشويه صورة النشاط، وافتعال أعمال الشغب، 
ى من عرب وسريان وغيرهما، من جهة أخرى، لتكون مبرراً لتدخل قوات القمع من جهة، واستفزاز المكّونات االجتماعية األخر

 لتأليبها على المكّون الكردي، مثلما حصل في األحداث التي رافقت وتلت تأبين الشيخ الكردي الشهيد محمد معشوق الخزنوي.

تبر مركز عوباإلضافة إلى ما تقدم، فإن النشاطات المحلية ال تحظى بتغطية إعالمية، مثلما تحظى بها مثيالتها في دمشق التي ت
القرار السياسي والنشاط اإلعالمي، حيث يمكن إيصال احتجاجات ومطالب شعبنا الكردي إلى أصحاب ذلك القرار فيها، ويبدو، ما 
تقدم بشكل واضح، في التغطية اإلعالمية التي أحاطت باالعتصام الذي جرى في السبع بحرات أمام مبنى مجلس الوزراء، حيث 

ات الفضائية والصحف أنباء االعتصام والتعليق عليه، وبالتالي إسقاط األضواء على القضية الكردية عموماً، تناقلت العديد من القنو
إضافة إلى وصول هذا النشاط إلى أسماع كل السلطات المعنية في دمشق. في حين لم تحظ به النشاطات األخرى في المناطق الكردية، 

شامل الذي عّم تلك المناطق، والذي عّبر عن سلوك حضاري متقدم لشعبنا الكردي، وعن رغم أهميتها، بما في ذلك الحداد العام وال
 تمسكه بقضيته القومية، بمثل تلك التغطية والتأثير لدى الرأي العام الوطني السوري والدولي.

آذار  80بمناسبة مؤامرة أما بالنسبة للمعارضة السورية )في إطار إعالن دمشق( فإنها رغم عدم مشاركتها في الدعوة إلى تجمع 
فإن تضامن رموز قيادية معروفة مع المعتصمين الكرد بالحضور، واعتقال أحدهم وجرح آخر، يعكس مدى االهتمام الوطني الذي 

 حظيت به القضية الكردية لدى تلك المعارضة.

القياديين الكرد، وأيضا المعارض األستاذ إسماعيل عمر كنت أحد المتصدرين، في طليعة االعتصام، إلى جانب العديد من  -0س
السوري رياض سيف واألستاذ بشير السعدي، وشخصيات عربية من إعالن دمشق. تقدم إليكم مسئول من مجلس الوزراء وقال 

 لكم بجملة واحدة: ماذا تفعلون هنا؟!

 أجبته:

 نحن مأمورين للشعب الكردي. -

 نقف هنا لساعة واحدة. -

 طالب الشعب الكردي في سوريا.جئنا لكي ننقل رسالة حول م -

 12ما الذي كنت تعنيه من وراء هذه الكلمات وهل لنا أن نعرف كردياً ما فحوى هذه الرسالة أن استلمها أحد ذوي الشهداء 
 من آذار؟!
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ها السلطة يكنا نريد أن نعّبر عن تصميمنا على نقل رسالة شعبنا الكردي، ونعّبر عن إدانة الممارسات القمعية التي أقدمت عل -3
في أحداث آذار الدامية، ونؤكد على وجود مؤامرة استهدفت طموحات شعبنا وإرادته، وعلى ضرورة إجراء التحقيق لمعرفة تفاصيلها 
ودوافعها ومحاسبة مرتكبيها، لكي ال تتكرر مرة أخرى، ونؤكد كذلك على أننا سنظل أوفياء لدماء شهدائنا وعذابات الجرحى والمعتقلين 

 المنهوبين. ومعاناة

في اعتقادي أن الشعب الكردي يعنيه أن يعرف ما الذي جرى في لقاءكم مع المسؤولين الذي تم في مبنى مجلس الوزراء.  -2س
 وما الذي دار بينكم وبينهم وهل قبلت مطالبيكم أم ال؟!

فتنة ثمار هذا التجمع في استنكار وإدانة اللم يكن مقرراً أن يكون هناك وفد يسعى لمقابلة رئيس الوزراء أو تقديم مذكرة، بل است -4
التي تعرض لها شعبنا الكردي انطالقاً من ملعب القامشلي، وقد توجهنا، أنا واألخ عزيز داود واألخ خير الدين مراد إلى مبنى المجلس 

يها على ضرورة إعادة بناء على طلب مسئول الحملة العسكرية أمام المجلس، حيث تمت صياغة مذكرة في الداخل، جرى التأكيد ف
الجنسية للمجردين منها، وإجراء تحقيق عادل ونزيه حول أحداث القامشلي ومحاسبة المسئولين عنها، وإعادة الطلبة الكرد المفصولين 

بت هعلى خلفيتها، والتعويض عن األضرار التي لحقت بالضحايا بما فيهم الشهداء وأصحاب العاهات الدائمة والمحالت التجارية التي ن
 وخربت. وتم تقديم تلك المطالب لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

 برأيك ما األسباب والدوافع العتقال المعارض السوري رياض سيف مع اآلخرين؟! -2س

السلطة تحاول دائماً عزل القضية الكردية عن بقية قضايا الوطن، كما تحرص على عدم تالقي الحركة الكردية مع بقية إطراف  -1
المعارضة، حتى يسهل عليها إلقاء تهم االنعزالية واالنفصالية واالستقواء بالخارج، وزرع بذور عدم الثقة فيما بينها، ولذلك نراها 
دائماً تقمع األعمال المشتركة بين الكرد وأطراف المعارضة األخرى، في حين يختلف الوضع عندما يكون النشاط الكردي من لون 

ال الناشط رياض سيف كان رسالة لغيره من الشخصيات والقوى الوطنية السورية لعدم التقرب من الشأن واحد، ولذلك فإن اعتق
 الكردي والتراجع عن دعم القضية الكردية.

 

  



 21 

 رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي( -كلمة األستاذ إسماعيل عمر 

 م82/81/0116في منتدى "نورالدين ظاظا الثقافي والفكري الثاني" بدمشق 

 السادة أعضاء اللجنة المنظمة... 

 السيدات والسادة الحضور...

ورالدين ظاظا( الذي ارتبط اسمه بأول تنظيم سياسي كردي في سوريا، يشرفني أن أكون أحد المرشحين لنيل جائزة الدكتور )ن
حمل فيه شرف ومهمة المسؤول األول في قيادته، وعانى في سبيل قضية شعبه، الكثير من المالحقة واالعتقال والتعذيب، ومورست 

 إرادته الصلبة التي لم تلن حتى آخربحقه مختلف الضغوط لحرفه عن مساره، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها وتالشت أمام عزمه و
 لحظة من حياته.

 أيها الحضور الكريم...

يهمني بهذه المناسبة أن أشكر اللجنة المنظمة التي خصصت لفقيدنا الكبير جائزة باسمه، وذلك تقديراً لدوره في قيادة الحزب 
، حيث 8168وحتى عام  8111الممتدة من عام الديمقراطي الكردي في ظل ظروف بالغة الحساسية والتعقيد، خاصة في السنوات 

وصلت عمليات القمع بحق شعبنا وحركته السياسية الوليدة ذروتها، وتعرض المئات من الكوادر الحزبية لالعتقال والمالحقة، وذلك 
راق من اختبهدف القضاء على أول تنظيم سياسي كردي، استطاع خالل فترة وجيزة استقطاب اآلالف من الشباب الكردي، وتمكن 

كل العوائق ليصل إلى مختلف التجمعات والمناطق الكردية، وذلك بفضل قيادته التي احتل فيها الدكتور ظاظا دوراً بارزاً بحكم تجربته 
في  لبنان،  8136النضالية الغنية التي اكتسبها من تربيته العائلية أوالً، ومن مساهمته الفعالة في جمعية خويبون التي تشكلت عام 

، وصوالً إلى دوره في انطالقة الحزب الديمقراطي الكردي في 8141جمعية الطلبة الكرد التي تشكلت في أوروبا عام و
والذي جهد فيه كثيراً إلكساب برنامجه السياسي وأهدافه الكثير من الموضوعيَة َ والمنطق اللذين تمّيزت بهما أيضاً  8112سورياعام

. والتي، رغم ما يقارب نصف قرن على تاريخها، فإنها تعّبر بشكل 38/80/8162لدولة بدمشق فيالمذكرة التي قدمها لمحكمة أمن ا
دقيق عن واقع اليوم، حيث ال تزال تلك المحكمة تحكم على المزيد من الذين يقفون يومياً مكان الراحل الكبير، مما يوحي بأن الذي 

حتى اليوم باسم آخر، وبأن الدكتور نور الدين ال يزال يدافع عن حقوق  اعتقل الدكتور ظاظا في حينه وحكم عليه، ال يزال موجوداً 
اإلنسان بأسماء أخرى تعود لمعتقلي الرأي والضمير من مختلف االنتماءات واألطياف الوطنية السورية، وهذا يؤكد بأن قضية 

همية النضال المشترك من أجل إطالق الحريات الديمقراطية التي ناضل من أجلها الدكتور ظاظا، هي واحدة ال تتجزأ، مما يزيد من أ
 العامة وحقوق اإلنسان والشعوب.

ولم تقتصر مساهمات الدكتور ظاظا على العمل السياسي، بل كان كذلك كاتباً كبيراً باللغة الكردية التي رضع حبها وعشقها منذ 
اعة رواية )ممي آالن( التي كتبها باألحرف الكردية طفولته، فكتب بها مئات المقاالت، خاصة في مجلتي هاوار وروناهي، وأعاد طب

الالتينية، وترجم قصة الراعي الكردي لمؤلفه عرب شمو من الفرنسية إلى الكردية، وختم حياته الثقافية بكتاب قّيم يحمل عنوان )حياتي 
 .8110الكردية( عام 

التمسك بلغتهم القومية، حيث جاء في ندائه المعروف: )أيها  وكان مهتماً بتطوير اللغة الكردية وضرورة االهتمام بها، وناشد الكرد
، ناألكراد... إذا كنتم ال تريدون التشتت والضياع، فعليكم التعلم بلغتكم وتعليمها، وإذا أردتم أن تعّرفوا أنفسكم وتكسبوا محبة اآلخري

 فاعملوا باتجاه توطيد أواصر الصداقة والتآخي مع الشعوب األخرى..(

فإن الوفاء لهذا المناضل الكبير الذي ظلم من قبل البعض، وضاع جزء من حقوقه في خضم الصراعات الحزبية التي ومن هنا، 
ال طائل منها، إنما هو وفاء للتنظيم األم الذي زرع بذور الشعور القومي بين أوساط شعبنا الكردي في سوريا، ووفاء للرواد األوائل 

لصعوبات وفتح الدروب أمام األجيال الالحقة في نضالها من أجل وطن حر وشعب عزيز، الذين ضحوا بكل شيء من أجل تذليل ا
يكون فيه شعبنا شريكاً في الحقوق مثلما كان كذلك في الواجبات، وهو ما تسعى له الحركة الوطنية الكردية اليوم، والتي ال زالت 

ي رغم كونها ال تزال دون الطموحات المطلوبة، فإنها تتقدم بصمات الدكتور نورالدين ظاظا ورفاقه تطبع مسيرتها السياسية، الت
بخطوات واسعة نحو األمام، مستندة في ذلك إلى تاريخ نضالي عريق، ترك فيه الدكتور ظاظا ورفاقه تراثاً نسترشد به في اتخاذ 

ة مثيل الكردي وتحويل القضيالدروس والعبر، ومن تلك الدروس، ضرورة البحث عن مرجعية سياسية كردية، تملك حق القرار والت
الكردية من قضية أحزاب فقط لها أجندتها الخاصة إلى قضية شعب يجب المراهنة عليه بمختلف فئاته االجتماعية وأطيافه السياسية 

ر اوفعالياته الثقافية واالقتصادية كوسائل نضالية تكمن مصلحتها في إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في إط
 وحدة البالد.

كما أن دعوة الدكتور ظاظا لتعريف الشعوب األخرى بالقضية الكردية وكسب صداقتها ال تزال وستظل دائماً تحتفظ بحيويتها    
وأهميتها القصوى، وهو ما يمكن تلمسه اآلن، حيث تترجم تلك الدعوة عملياً في إعالن دمشق الذي يجد فيه الجانب الكردي رفاقاً 
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مساندين لنضاله، تجمعهم به إرادة التغيير الديمقراطي السلمي والمصير المشترك، ليتحركوا معاً نحو مستقبل واعد ال مكان وأصدقاء و
فيه لالستبداد والتمييز القومي والمشاريع العنصرية وحمالت االعتقال والتعريب... ويتقدم فيه الوالء للوطن على غيره من الوالءات 

لكردي بكامل حقوقه القومية الديمقراطية ليستعيد توازنه الوطني من خالل إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات، ويتمتع في ظله شعبنا ا
 ويستعيد معها الثقة بأنه سوري بقدر ما هو كردي، وأن الجميع للوطن، بقدر ما تكون سوريا للجميع.

 األخوة أعضاء لجنة التنظيم...

 أيها الحضور الكريم...

مرًة أخرى أشكر لجنة التنظيم لمنحي جائزة الدكتور نور الدين ظاظا، وأعتبر ذلك تكريماً لكل من يواصل المسيرة النضالية التي  
دشنها الدكتور ظاظا ورفاقه األوائل، وتشجيعاً لكل من ينتظر دوره ليناضل مستقبالً في مواجهة الظلم الذي يحيق بشعبنا، ويقتدي 

حبته للشعب الكردي ودعوته للصداقة مع الشعوب، وتمسكه بلغته األم، والتضحية في سبيل هذا وذاك، مثلما بالدكتور ظاظا في م
 ضحى الدكتور نور الدين ظاظا.

 وشكراً لكم.

 

 صورة أرشيفية، الراحل إبراهيم عبد اإلله باشا يسلم جائزة "الدكتور نور الدين ظاظا للثقافة والفكر" إلى الفقيد إسماعيل عمر
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 رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي" -حوار مع األستاذ إسماعيل عمر

 حول إعالن دمشق

 أجرى الحوار: محي الدين عيسو

 0116/كانون األول/6ربعاء/األ النداء /خاص )موقع إعالن دمشق(

 9/80/0116 -موقع نوروز

 ما هي رؤيتكم لمستقبل سوريا في ظل هذه التطورات السريعة الجارية في العالم؟ – 1س

إن سوريا ال تعيش خارج الكوكب األرضي الذي يشهد تغييرات واسعة وعميقة، وأن التحول الديمقراطي الذي يعد العنوان  -8
وما  8163وأن حالة الطوارئ القائمة منذ عام  األساسي لتلك التغييرات سوف يصل سوريا أيضاً، مثلما عمت مختلف دول العالم،

يترتب عليها من حالة الالقانون أصالً، لن تصمد طويالً أمام إرادة التغيير الذي سيكون بمثابة استعادة للحياة السياسية الديمقراطية 
دينية كوناته القومية والالتي كانت سائدة في سوريا قبل نصف قرن، والتي تستمد ضروراتها من حاجة الشعب السوري بمختلف م

 وأطيافه السياسية والثقافية واالجتماعية لممارسة حرياتها األساسية في التعبير والرأي والتنظيم واالجتماع وحقوق اإلنسان.

 كيف تقّيمون عمل القوى المنضوية في إطار إعالن دمشق بعد مرور عام على تشكيله؟ – 2س

مية كبيرة، ليس فقط من وثيقته الهامة، بل كذلك من الضرورة الوطنية الملحة إليجاد بداية أؤكد أن إعالن دمشق اكتسب أه -0
 إطار وطني يعمل على تمتين وشد النسيج االجتماعي ويشكل حاضنة لمختلف مكونات المجتمع السوري.

ل وقت قصير من ورغم والدة اإلعالن في ظل ظروف معقدة وحساسة، ورغم الصعوبات والتحديات الصعبة، فإنه تمّكن خال
 استقطاب كم كبير من األطياف الوطنية ليشكل سابقة في تاريخ المعارضة الوطنية السورية التي لم تشهده مثيالً لها منذ نصف قرن.

ال يزال يشكل مشروعاً طموحاً لم تستكمل آلياته ولجانه ولم تستقر بشكل نهائي  –أي اإلعالن  –لكن رغم أهميته الكبيرة فهو 
سياساته حيال مختلف القضايا المطروحة والساخنة. ومن تلك الصعوبات التعامل األمني الفج مع قوى اإلعالن ونشاطاته، برامجه و

وهيمنة الروح السلبية في األوساط الشعبية وترّددها، وتراجع اهتماماتها بالشأن العام وقضايا اإلصالح، وذلك في ظل الوضع اإلقليمي 
تمامات نحو قضايا العراق وفلسطين ولبنان، بسبب ما يجرى بشأنها من تشحين للمشاعر القومية والدينية المحيط الذي أدار تلك االه

والطائفية، وصلت إلى حد التهديد بحروب أهلية فيها، وهذا الوضع اإلقليمي أّثر على الرأي العام الدولي الذي تراجعت ضغوطاتها 
 اإلنسان في هذه المنطقة من العالم، كما أثر على أداء قوى اإلعالن . واهتماماتها بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق

وقضية( فإن هذا الجانب أكد خياره الوطني من خالل هذا الموقع لكي  –أما ما يتعلق بالجانب الكردي في اإلعالن )كطرف 
ى النظام الذي ال يقر بالتعددية القومية يدحض اتهامات الشوفينية المشككة بالوالء الوطني الكردي، كما أكد على عدم المراهنة عل

وبالتعددية السياسية، وفي كل األحوال فإن اإلعالن ساعد الجانب الكردي في توسيع طاولة الحوار، يمكن من خالله تعريف بقية القوى 
بنوده  وسوف نسعى الحقاً لتوضيحوالفعاليات المشاركة بعدالة القضية الكردية التي أقرها الجميع ليطلبوا لها حالً ديمقراطياً عادالً، 

 ومستلزماته.

بعض األطراف في الحركة الكردية كانت مختلفة معكم في وجهات النظر حول إعالن دمشق، فهل هناك بوادر لالنضمام  – 0س
 هذه األطراف للعمل معاً من أجل توحيد الخطاب الكردي في مشروع واحد؟

إعالن دمشق ووفد من لجنة التنسيق الثالثية الكردية، وتم االتفاق في حينه على في هذا الموضوع جرى لقاء بين وفد من  -3
تثبيت بند ) إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البالد( وتضمين ذلك في بيان يتفق عليه الطرفان، 

ى شّجعنا من جانبنا محاولة االنضمام تلك، وذلك حرصاً منا عللكن ذلك لم يتم تنفيذه ألسباب تتعلق بلجنة التنسيق وتحفظاتها، وقد 
توحيد الخطاب الكردي العام، وال نزال نتمنى على الرفاق في التنسيق الثالثي أن يأخذوا مواقعهم داخل هذا االئتالف الوطني السوري 

 برنامج السياسي لإلعالن بما يضمن لها حالً الواسع لنعمل معاً على إدراج القضية الكردية كقضية وطنية بشكل واضح ومبدأي في ال
 عادالً.

 ما هي اآلليات التي وضعها إعالن دمشق من أجل تطوير أدائه في المستقبل؟ – 2س

تجري اآلن تحضيرات لعقد اجتماع المجلس الوطني لإلعالن، ومن تلك التحضيرات إجراء التعديالت الالزمة عن الهيكلية  -4
ن ومؤسسات اإلعالن للعمل بمرونة وبحرية، كما يتم وضع مشروع برنامج العمل السياسي لتحديد الخطوط القائمة باتجاه تمكين لجا

العامة لسياسة اإلعالن والعمل على توسيع المجلس الوطني بالمزيد من الشخصيات والفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية وممثلي 
 لجان المحافظات وبلدان المهجر.
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رة األخيرة تعرضت منطقة رأس العين لكارثة إنسانية كيف تقيمون عمل السلطة وعمل القوى السياسية في الفت – 2س
 والحقوقية الموجودة في رأس العين، وهل لديكم مشروع في إعالن دمشق من أجل مساعدة هؤالء المتضررين

 الخابور هشاشة التدابير الحكومية في مواجهة كشفت الكارثة التي حلت بمدينة رأس العين والعديد من القرى المحيطة بمجرى  -1
حاالت الكوارث من هذا النوع، فالدولة كانت غائبة في حين بادرت فيه منظمات األحزاب الكردية ولجان حقوق اإلنسان وحزب 

كارثة، والضغط لالمستقبل االتصال مع المتضررين وحصر الخسائر المادية والبشرية، وتواصلت مع وسائل اإلعالم للتعريف بحقيقة ا
على السلطات المعنية التي وصلت متأخرة ولم تقدم سوى على تقديم بعض المواد الغذائية المنتهية صالحيتها ووعدت بعد جهود بمنح 

 مائة ألف ليرة لكل بيت منهار ولكل ضحية بشرية.

شابهة )مثل انهيار سد زيزون( فإن قوى ونظراً لغياب الدولة وتجاهلها وكذلك قلة التعويضات الموعودة بالمقارنة مع حاالت م
إعالن دمشق سوف تواصل مساعيها وجهودها لرفع مستوى التعويض، ومن أجل ذلك سوف تعمل على حث المتضررين ومساعدتهم 

 لنقل مطالبهم إلى دمشق.
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 –رئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا  –حوار خاص مع األستاذ إسماعيل عمر 

 لدين شيخ آلياألستاذ محي ا –حول اعتقال سكرتير الحزب ، -يكيتي

 أجرى الحوار: هوزان حسن

 00/80/0116 -موقع نوروز

" إن غياب الحريات األساسية وحقوق اإلنسان في ظل استمرار حكم الحزب الواحد في سوريا يشكل العقبة الرئيسية أمام حٍل 
األربعاء  -/826العدد / –اقية األهالي العر -منصف للقضية الكردية ومجمل قضايا وملفات الداخل السوري" محي الدين شيخ آلي 

 0226آب  86

متزوج وله طفل، انتسب  – 8113تولد عفرين  –أمه حبيبة، عرف بـ )محي الدين شيخ آلي(  –اسمه محمد آلي بن شيخموس 
انتخب من بين الطالب الكرد في حلب  8120، وفي عام 8161إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )البارتي( عام 

 8122ضر المؤتمر الوطني الذي انعقد في كردستان العراق، وتفرغ للعمل السياسي والثقافي، في المؤتمر الثاني للبارتي عام ليح
 انتخب عضواً في اللجنة المركزية ومن ثم عضواً في المكتب السياسي ومنذ حينه ظل يتحمل المسؤوليات في الصفوف األولى للحزب.

السيد محي الدين شيخ آلي، هل يمكن أن توضحوا لنا  –تم اعتقال سكرتير حزبكم  20/12/2006مساء يوم األربعاء  -س1
 مالبسات وكيفية االعتقال؟

مدينة حلب، قامت دورية من األمن العسكري باعتقاله  –= أثناء وجود الرفيق محي الدين شيخ آلي في مقهى النخيل السياحي 
د أن عملية االعتقال كانت مبيته منذ عدة أيام، حيث واظبت تلك الدورية على التواجد في واقتياده إلى جهة مجهولة، وتبين لنا فيما بع

 المقهى المذكور لمراقبة الرفيق شيخ آلي ومن ثم اعتقاله.

 بماذا تتميز شخصية ومكانة السيد شيخ آلي حتى يتم استهدافه بهذا الشكل من قبل األجهزة األمنية؟ –س 2

سنة مطلوباً من األجهزة األمنية، بسبب نشاطه المتميز ودوره الخاص في قيادة  01الل أكثر من = إن الرفيق شيخ آلي ظل خ
التنظيم وخاصًة في حلب ودائرتها، وتمسكه بلغة الحوار مع اآلخر، وكذلك بسبب مواقفه المسؤولة والموضوعية في تناول القضايا 

ية والسورية لتوجيه وتوحيد كل الطاقات نحو التناقض األساسي الذي تجسده السياسية والترفع عن المهاترات في الساحة الوطنية الكرد
 الشوفينية واالستبداد. 

منذ أكثر من عشرين عاماً لم يتم اعتقال أي رئيس أو أمين عام أو سكرتير حزب كردي في سوريا، باعتقادكم ما هي  –س 0
 نشاط الحزب والحركة الكردية والوطنية الديمقراطية في سوريا؟خلفية وأسباب اعتقال السيد شيخ آلي، وكيف سيكون تأثيره على 

= إن حمالت االعتقال التي جرت مؤخراً باتت تعبر بشكل واضح عن قلق السلطة وخوفها من تداعيات العزلة والضغوطات التي 
وم الحركة الكردية ورموزها تعاني منها على الوضع الداخلي، وهي تريد من اعتقال الرفيق شيخ آلي توجيه رسالة تهديد إلى عم

القيادية، وردع حزبنا عن مواصلة مهمته، وعرقلة مساعيه لتأطير الحركة الكردية من خالل عقد مؤتمر كردي إليجاد مرجعية وطنية 
 كردية، وجهوده من أجل تفعيل إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

تقوموا بها في األيام واألسابيع القادمة، للدفاع عن السيد شيخ آلي وكل ما هي األنشطة أو الخطوات التي يمكن أن  –س 2
 معتقلي الرأي والضمير باتجاه الضغط على السلطة السورية لحملها على اإلفراج عنهم؟

لحركة اإن حزبنا أدان عملية االعتقال باسم اللجنة السياسية وكذلك الهيئة القيادية، وهناك تضامن واسع من جانب مختلف أطراف 
الكردية في سوريا واألوساط الشعبية الكردية وكذلك من قبل قوى إعالن دمشق والعديد من المنظمات الحقوقية، وسوف نتابع فضح 

 وتعرية دوافع االعتقال، ونواصل استخدام مختلف وسائل اإلعالم للمطالبة باإلفراج عن الرفيق شيخ آلي.

ًء في الداخل أو في أوربا، للضغط من أجل اإلفراج عن الرفيق شيخ آلي وإدانة كما أننا سنعتمد أي شكل سلمي احتجاجي سوا
 االعتقاالت الكيفية بحق جميع أصحاب الرأي ودعاة حقوق اإلنسان.

حملة الضغوطات واالعتقاالت في سوريا على خلفية إبداء الرأي أو العمل السياسي أصبحت تطال كل أطراف القوى  –س 2
 ومن ضمنها الحركة الكردية، ماذا يمكن أن تفعل تلك القوى في ظل هذه الظروف؟ الوطنية الديمقراطية
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إن االعتقاالت التي طالت وال تزال تطال الجميع، يجب أن تشكل حافزاً للمزيد من التضامن والتنسيق، وهي تؤكد فشل كل 
يبقى اإلطار األصلح لحشد وتوحيد كل الطاقات  المراهنات على إمكانية اإلصالح والتغيير من قبل النظام، ونعتقد أن إعالن دمشق

 الوطنية السورية، للنضال معاً من أجل إنجاز مهمة التغيير الديمقراطي.

 أخيراً، بماذا تتوجهون إلى أعضاء وكوادر حزبكم؟ –س 6

الديمقراطية السورية، إن جميع الرفاق مطالبون بالمزيد من العمل والنضال والتواصل مع الجماهير الكردية واألوساط والقوى 
للتأكيد على أن حزبنا لن يثنيه أي شكل من أشكال الضغط والتهديد عن مواصلة سياسته المعبرة عن مصالح شعبنا والقائمة على 
ضرورة توحيد الصف الكردي والوطني السوري إلحداث التغيير الديمقراطي المطلوب وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية 

 في إطار وحدة البالد.في سوريا 
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 إسماعيل عمر: النظام يخاف من نفسه

 00/80/0116عامودا.كوم 

رأى رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي( إسماعيل عمر أن اعتقال سكرتير الحزب محي الدين شيخ آلي 
لموقع عامودا.كوم أن النظام بهذا االعتقال "يهدد الحركة الكردية للتراجع عن بناء المرجعية رسالة للحركة الكردية. وأوضح عمر 

الكردية والحد من نضالها كمعارضة سورية". وأضاف أن النظام "يخاف من الوضع الذي فيه". وتابع يقول: "النظام يخاف من نفسه 
( أعلن أن سكرتير الحزب شيخ آلي اعتقل في مدينة حلب من قبل ويحاول تخويفنا، ولكنه لن ينجح". وكان حزب الوحدة )يكيتي

 األجهزة األمنية قبل يومين.

في اتصال هاتفي مع موقع عامودا.كوم، صرح السياسي إسماعيل عمر أنه من غير المعروف حتى اآلن مكان اعتقال رفيقهم. 
. وأكد رئيس حزب الوحدة )يكيتي( أن اعتقال سكرتير وأضاف أن الشخص الذي يقع في قبضة األجهزة األمنية "يختفي في الظالم"

حزبه ليس شأناً حزبياً "بل يخص عموم الحركة الكردية". وأن اعتقال سكرتير حزبه لن يضعف من نشاط الحزب: "رفاقنا ينوون 
ية زبه بأعمال احتجاجتنشيط نضالهم أكثر في الفترة القادمة." كما أضاف أنه في حال عدم إطالق سراح شيخ آلي حراً سوف يقوم ح

 في سوريا وأوربا.

عاماً وهو يتلقى الدعوات من قبل السلطات ولكنه لم يلبي دعوتهم  01كما وقال عن سكرتير حزبه محي الدين شيخ آلي: "منذ 
 واضطر للتواري عن األنظار".

 ام".وختم إسماعيل عمر بالقول إن نضال حزبه في مدينة حلب ومناطقها بشكل خاص قد "أزعج النظ
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كيتي( إسماعيل عمر في مقابلة خاصة لـ ارئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )ي

 أجرى المقابلة: أحمد حازم                                                              "الصنارة":

 06/8/0111 -جريدة الصنارة

 

 "الصنارة": لنتحدث عن وضع األكراد في سوريا؟

من قبل النظام، وُتطبق عليهم مشاريع عنصرية، وقوانين استثنائية،  إسماعيل عمر: األكراد في سوريا يتعرضون لمعاملة شوفينية
 وهناك حاالت تمييز قائمة على قدم وساق، فأينما وجد الكردي في سوريا فإنه يعاني من تمييز قومي.

 "الصنارة": هل توجد لكم عالقات مع تنظيمات كردية عراقية؟

االحترام المتبادل واحترام خصوصية كل طرف، يعني نحن نفضل  إسماعيل عمر: هذا أمر طبيعي وهي عالقات قائمة على
العالقات الوطنية على العالقات القومية، علماً أننا نبني عالقات مع أحزاب كردية على أساس قومي ألننا أكراد، ولنا أيضاً عالقات 

 مع المعارضة السورية، ونحن جزء من "إعالن دمشق".

 جود تنسيق بينكم وبين التنظيمات الكردية األخرى حول القضية الكردية؟"الصنارة": هل نفهم من ذلك عدم و

إسماعيل عمر: ال توجد قيادة موحدة أو قيادة عامة لألكراد في الشرق األوسط، واألكراد في أي دولة يقومون بحل مشاكلهم مع 
ة مركزية عامة، بل توجد عالقات متفاوتة من حزب الدولة نفسها، إن كان ذلك في سوريا أو العراق أو تركيا أو إيران، وال توجد قياد

 إلى حزب.

 "الصنارة": هل التقيتم الرئيس العراقي جالل الطالباني خالل زيارته لسوريا؟

إسماعيل عمر: نعم التقيناه، باعتباره رئيساً للعراق وليس باعتباره رئيساً لحزب االتحاد الوطني الكردستاني، وأيضاً التقينا مع 
 رافق له. وليس األعضاء األكراد فقط. وتحدثنا عن الوضع العراقي والهم العراقي وعن االستقرار في العراق.الوفد الم

 "الصنارة": وماذا كانت نتيجة اللقاء بينكم؟

إسماعيل عمر: كان اللقاء ودياً للغاية، ونحن لم نناقش الموضوع الكردي، بل كما ذكرت ناقشنا الوضع في العراق بشكل عام 
 عالقات السورية العراقية بشكل خاص.وال

 "الصنارة": ماذا قال الرئيس العراقي لكم عن لقائه مع الرئيس السوري فيما يتعلق بالمنطقة؟

إسماعيل عمر: لم ندخل في تفاصيل، إال أن الرئيس طالباني أعرب عن تفاؤل من اللقاء الذي جرى بينه وبين األسد فيما يتعلق 
 ة العراقية، وكان متفائالً من وجهة نظر الجانب السوري للوضع في العراق والمساهمة في استقرار العراق.بتطوير العالقات السوري

 "الصنارة": هل قدم لكم الرئيس العراقي توصيات ما أو نصائح فيما يتعلق بعملكم السياسي؟

سوريا  حة، لكننا ناقشنا الوضع بشكل عام فيإسماعيل عمر: الرئيس جالل الطالباني ال يتدخل في وضعنا ولم يتقدم إلينا بأي نصي
 والوضع األمني في العراق ومحاربة اإلرهاب هناك.

 "الصنارة": كيف تقيمون زيارته لسوريا؟
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إسماعيل عمر: الزيارة إيجابية وستثمر عن نتائج إيجابية في المستقبل، وبدأت هذه النتائج تظهر في اإلعالم السوري، خصوصاً 
حات اإلعالمية تجاه العراق، فيما يتعلق بالمسلحين وبالتعاون مع الجانب العراقي. لكن من جهة ثانية أعتقد أن هذه التغيير في المصطل

الزيارة تأتي ضمن اإلستراتيجية األميركية الجديدة في العراق، وهي تحييد سوريا والتفرغ األميركي إليران، أي أنها محاولة لفك 
 االرتباط بين سوريا وإيران.

 صنارة": ماذا عن تأسيس دولة كردية، هل هذا الحلم ال يزال قائماً؟"ال

إسماعيل عمر: حل المسألة الكردية يجب أن يتم داخل كل دولة يتواجد فيها األكراد، ونحن كشعب كردي في سوريا فإن وضعنا 
حلم لبعض الناس العاطفيين بإقامة دولة مرتبط بوحدة البالد وجغرافيتها، وأعتقد أنه ال لزوم للذهاب نحو االنفصال، رغم وجود 

 كردية، لكن على صعيد الحركة السياسية العامة ال يوجد أي توجه نحو االنفصال.

 "الصنارة": ماذا تريدون أنتم كأكراد في سوريا من النظام السوري؟

االعتراف من حقوق قومية  إسماعيل عمر: نحن نريد اعترافاً بوجودنا القومي كشعب كقومية في سوريا وما يترتب على هذا
 وثقافية واجتماعية.

 "الصنارة": كيف تنظرون كحزب كردي سوري إلى ما يجري في العراق؟

إسماعيل عمر: نحن نرى أن هناك تصادماً بين مشروعين أحدهما أميركي واآلخر إيراني، ونعتقد أن تفاهماً سيحصل في النهاية 
 الجانبين األميركي واإليراني ويبقى العراق هو الضحية.بين الجانبين وسيكون هناك تقاسم نفوذ بين 

 "الصنارة": ما رأيكم في السياسة السورية تجاه إسرائيل وما يقال عن لقاءات سرية سورية إسرائيلية؟

يل ئإسماعيل عمر: أنا أستغرب كلمة سرية، فالتفاوض السوري مع إسرائيل ليس جديداً، والنظام السوري يدعو علناً لذلك، وإسرا
 هي التي ال تتجاوب مع دعوات التفاوض السورية.

"الصنارة": القراءة الرسمية السورية لألكراد في سوريا هي أن األكراد ليسوا سوريين إنما هم وافدون، وهذا سبق وقاله عبد 
 هللا األحمر أحد قادة سوريا، هل هذه القراءة ال تزال موجودة؟

لمحاولة إقناع الناس بأن أكراد سوريا هم من الخارج وليسوا سوريين، وال يوجد حتى إسماعيل عمر: تعم هناك اتجاه شوفيني 
اآلن اعتراف بقومية األكراد في سوريا، وهناك تجاهل تام لهم. صحيح أن بعض األكراد يحملون جنسية سورية لكن ال تحمل الجنسية 

سوريا أي أنهم سوريون ومحرومون من الجنسية  أي إشارة تدل على أن حاملها كردي، وهناك حوالي نصف مليون كردي في
السورية. وهنا أريد أن أصارحك بأن عسكريا كردياً رفيع المستوى اسمه توفيق نظام الدين وصل في الجيش السوري في أواخر 

منية تدارك ة الزالستينات إلى رتبة رئيس أركان، وتم تجريده من الجنسية واعتباره من األجانب، لكن النظام السوري في تلك الفتر
 األمر وأعاد له الجنسية.

كيتي" الذي يعتبر أكبر األحزاب الكردية في سوريا تقدم بمبادرة من أجل لقاء عام لكافة األحزاب الكردية ا"الصنارة": حزب "ي
 في سوريا، أين وصلت هذه المبادرة؟

عن مرجع لهذه األحزاب وعن مركز قرار وطني إسماعيل عمر: يوجد عندنا تعددية في األحزاب الكردية في سوريا، ونبحث 
كردي، ولذلك دعونا إلى مؤتمر وطني كردي تشارك فيه أيضاً شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية مستقلة من أجل تشكيل مجلس 

 وطني كردي يملك حق اتخاذ القرار وحق التفاوض وإقامة العالقات.

 هذا المؤتمر؟"الصنارة": وهل توجد موافقة سورية على عقد مثل 

إسماعيل عمر: الحكومة السورية ترفض عقد مثل هذا المؤتمر وتعتبره تجاوزاً للخطوط الحمر، وستقوم الشرطة باستخدام شتى 
 األساليب لمنع انعقاده، لكننا سنعقد المؤتمر مهما كلف الثمن.

 مال العراق؟"الصنارة": كيف تنظرون إلى التهديد التركي فيما لو تم تأسيس دولة كردية في ش

إسماعيل عمر: التهديد ليس من قبل تركيا فقط، فهناك تهديد من قبل بعض دول الجوار، لكن التهديد التركي له اعتبارات أخرى، 
حيث يتدخل األتراك في الشأن العراقي وفي كردستان العراق من أجل مساومة األمريكيين. وأعتقد أن عدم إقامة نظام الفيدراليات في 

بسبب موقف دول الجوار، السيما تركيا، وهو ما يؤثر على الموقف األميركي. صحيح أن األميركيين موافقون على نظام  العراق هو
 الفيدراليات، لكنهم غير متحمسين له وذلك بهدف الحفاظ على العالقات مع دول الجوار.

 ذي اعتقلته المخابرات السورية قبل فترة؟"الصنارة": ما هو مصير السكرتير العام لـ "حزب ياكيتي" محيي الدين آلي، ال

إسماعيل عمر: ال يزال محيي الدين في زنزانة تابعة لالستخبارات العسكرية السورية، ولم يتمكن ذووه من رؤيته لغاية اآلن، وال 
 ة لحزبنا بسببيعرف عنه أي شيء، وال توجد أي معلومات عنه من داخل المعتقل. ونحن نعتبر عملية اعتقاله رسالة تهديد موجه

 الدور الذي يقوم به من أجل جمع شمل األحزاب الكردية في سوريا وتقريب وجهات النظر فيما بينها.
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 باتالقاء مع األستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية بشأن االنتخ

 00/0/0111)كلنا شركاء(: 

حزب الوحدة هو من األحزاب الموجودة على الساحة الكردية ويشكل مع ثالثة أحزاب كردية أخرى التحالف الديمقراطي الكردي 
 -وحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي" أستاذ نصر الدين إبراهيم –أستاذ محمد موسى  –هي )حزب اليساري الكردي 

الديمقراطي التقدمي الكردي األستاذ عبد الحميد حاج درويش( ويشكل مع الجبهة الكردية التي تضم ثالثة أحزاب )حزب  وحزب
وحزب الديمقراطي الكردي في -األستاذ طاهر صفوك–وحزب الوطني الكردي  -أستاذ عزيز داود –الديمقراطي التقدمي الكردي 

 األستاذ نذير مصطفى(–سوريا 

 اعيل عمر لماذا هذه المقاطعة بشأن االنتخابات؟األستاذ إسم -

تمت المناقشة في إطار إعالن دمشق في البداية قبل اآلن بحوالي ثالثة أشهر ، وكان هناك تباين في اآلراء بشأن االنتخابات ولكن 
ردية حيث تقرر الحركة الككان هناك اتجاه في إعالن دمشق بإعطاء الخصوصية للمناطق الكردية في شأن المشاركة في االنتخابات ب

بما تراه مناسباً ،ولكن االتجاه اآلخر وجد بأن على الحركة الكردية االلتزام بقرار إعالن دمشق وذلك دعماً للحركة الوطنية وباعتبار 
ا هاالنتخابات شأن عام يمس الوطن سورية ككل وليس شأن كردي خاص ، وباإلضافة إلى وجود مبررات كردية خاصة للمقاطعة من

سياسة الحزب  -3وال يوجد تغيير في قانون االنتخابات  -0استمرار حالة الطوارئ وال يوجد مناخ ديمقراطي إلجراء االنتخابات  -8
ب(  -الواحد لحزب البعث الحزب الذي يقود الدولة والمجتمع حيث يسيطر على ثلثي البرلمان وقانون االنتخابات الحالي في فقراته )أ

تطور الحالي والديمقراطي ومن المفروض أن يكون الطريق مفتوحاً أمام الجميع ومن يحصل على أكبر األصوات غير منسجم مع ال
هو الذي يفوز باالنتخابات سواء كان عامل أو فالح أومن أصحاب المهن الحرة أو تاجر ،وبالنسبة لنا كالجبهة الكردية والتحالف 

 رشيحاً وتصويتاً الكردي سنلتزم بقرار إعالن دمشق بالمقاطعة ت

 ذكرتم بأن هناك أسباب خاصة باألكراد لمقاطعة االنتخابات فماهي هذه األسباب؟ -

مثالً قضية األجانب هناك ما يقارب اآلن حوالي نصف مليون كردي محرومين من حق الترشيح وحق التصويت باإلضافة إلى 
عمليات التزوير في الجزيرة وكوباني وعفرين والتداخالت األمنية أنه هناك لنا تجربة مريرة وسيئة في المناطق الكردية بالنسبة ل

وضغوطاتها وقوائم الظل التي تصاحب قائمة الجبهة الوطنية التقدمية أي أن هناك مجموعة من األسباب تجعل من المقاطعة هو الحل 
اح بل سنعمل في المناطق الكردية من أجل إنجاألمثل ،ونحن في الجبهة والتحالف الكرديتين ملتزمتان بقرار المقاطعة وليس هذا فقط 

المقاطعة أي سنكون مقاطعة إيجابية وليس فقط اتخاذ القرار بالمقاطعة فقط وإدارة ظهورنا لالنتخابات، وأيضاً هناك أطراف أخرى 
سواء كان حزب قامت بالمقاطعة مثل حزب األزادي الكردي ونتمنى أن تقوم األطراف األخرى بنفس الخطوة وتقوم بالمقاطعة و

 االتحاد الديمقراطي وحزب اليكيتي الكردي لكي يتوحد الموقف الكردي.

ظهر استبيان في الشارع الكردي من قبل حزبي اليكيتي وتيار المستقبل الكردي بشأن الموافقة على الترشيح واالنتخاب على الشكل 
فهل أنت مع تجاوز الهامش الذي تقدمه الجبهة الوطنية التقدمية  التالي. هل توافق بالمشاركة في االنتخابات؟ وإذا كان جوابك بنعم،

 فهل اللجوء للشارع في هذه الظروف صحية؟

نحن في الشارع الكردي أصالً وهذا االستبيان دعائي وأراء الشارع الكردي معروف من قبل كل الحركة وهي أصالً مع المقاطعة 
هي أخذك للناس والشارع إلى االنتخابات وإلى صناديق االقتراع ، ألن الشارع الكردي  وهي الحالة الطبيعية ، أما الحالة الغير طبيعية

ميؤوس من االنتخابات وكل تجربة انتخابية تحصل هو نقوم بتحريك الشارع إلى يوم إجراء االنتخابات وفي يوم االنتخابات تظهر 
قلين وتحصل التدخالت وحينها تقول للناس نقاطع االنتخابات وهنا قائمة الظل الملحقة بقائمة الجبهة أي أنه حتى ال يوجد هامش للمست

يرد الشارع على األغلب لماذا لم تقاطع من اليوم األول وهذه ليس بحاجة إلى االستبيانات، ألن هذه االستبيانات هي دعائية فقط ألن 
 األحزاب تعرف نفس وأراء شارعها ألن الحزب ليس شخصاً ليقوم باالستبيانات.

 ستاذ إسماعيل عمر ماذا بالنسبة إلى المستقلين، ماذا سيكون موقفكم من هؤالء إي الغير منتمين إلى األحزاب الكردية؟األ -

بالنسبة لنا قرارنا هو المقاطعة ترشيحاً وتصويتاً وسنعمل على إنجاح ذلك، وأصبحت اآلن االنتخابات قرار المقاطعة تحدي، 
مقاطعة ومهما كانت نسبة المقاطعة كبيرة ونسبة المشاركة قليلة سيكون ذلك منسجماً مع قرارنا وسنعمل بكل قوة على إنجاح عملية ال

ونجاحاً للمقاطعة ولذلك سنكون ضد أي شخص كردي مستقل يرشح نفسه لالنتخابات وسنحاول تفهيم الشارع الكردي بالعمل ضد 
 المشاركة ومع المقاطعة.

 م من المقاطعة ماذا سيكون موقفكم منهم؟إذا نجح أحد المستقلين األكراد بالرغ -

سنعتبر من يشارك في االنتخابات هو ضد قرارنا، وكلما ازداد نسبة المشاركة في االنتخابات سيؤثر على قرارنا بالمقاطعة، 
اهزة الج وبالنهاية هناك البعض من األشخاص المرشحين ال يراهنون على الشارع واالنتخابات واألصوات بل يراهنون على القوائم

 .والموجهة، أي أن األغلبية من هؤالء يراهنون على هذه القوائم الجاهزة للنجاح
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 حوار مع األستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا)يكيتي(

 حول انتخابات مجلس الشعب

 89/2/0111 -حوار داريوس أوسي –موقع ثروة 

 00/2/0111 -موقع نوروز

 كيف تجد قانون االنتخابات السوري الحالي، في ظل الظروف التي تمر على المنطقة وعلى سوريا بشكل خاص؟ – 1

ي التعبير عن إرادة المواطنين، وعن حقيقة تمثيلهم ف إن قانون االنتخابات السوري الحالي ال يتالءم مع القيم الديمقراطية في -8ج
مجلس الشعب، فالسلطة التي يقودها حزب البعث، بموجب المادة الثامنة من الدستور، وما تحتكره تلك السلطة من النفوذ ووسائل 

اسم صوات، تخوض االنتخابات باإلعالم والقمع، وما تتفرد به في اإلشراف على اللجان االنتخابية وعلى صناديق االقتراع وفرز األ
قائمة )الجبهة الوطنية التقدمية( كطرف منافس للمرشحين اآلخرين، مما ينفي تماماً مبدأ تكافؤ الفرص في عملية التنافس في ظل غياب 

 رقابة مستقلة، حيث يحل محلها في كل دائرة انتخابية قاض في القضاء غير المستقل .

كما إن تقسيم المرشحين إلى فئتين: األولى للعمال والفالحين، التي تضم الثلثين، في حين تضم الفئة الثانية بقية فئات الشعب، بنسبة 
ة ئالثلث، ينسف أحد أركان العملية الديمقراطية التي تكون فيها النجاح لألغلبية، بينما في هذه الحالة يحدث كثيراً أن يفوز مرشح في الف

رغم أنه يحصل على نصف أصوات مرشح آخر من الفئة )ب( في نفس الدائرة، وبالعكس... أما اعتبار المحافظة هي الدائرة )أ( 
االنتخابية، فان من شأن ذلك حرمان المرشح من إمكانية التعريف بنفسه في المناطق البعيدة عن مكان إقامته ومحيطه االجتماعي، في 

وغياب الدعاية الحرة، والحرمان من وسائل اإلعالم الرسمية التي تخدم فقط قائمة الجبهة...يضاف ظل استحداث الصناديق الجوالة، 
لما تقدم إن عدم اعتبار يوم االنتخابات عطلة رسمية، يضع الموظفين والعاملين في الدولة تحت رحمة وإرهاب السلطة التي تلزمهم 

 .  على المشاركة واإلدالء بأصواتهم لصالح قوائم الجبهة

برأيك إذا شاركت أحزاب المعارضة السورية في هذه االنتخابات. ألم يكن مجدياً أكثر من المقاطعة، وخاصة من ناحية  – 2س 
 طرح برنامجها على أكثر شريحة من الشارع السوري؟

يمقراطية المناسبة، ال أعتقد إن المشاركة، بعيداً عن شروطها الضرورية، وفي ظل عدم تكافؤ الفرص، وغياب األجواء الد -0ج
مجدية حتى من منطلق االستثمار السياسي، بل بالعكس فهي تزيد من حالة اإلحباط، وتسيء لجدوى النضال الديمقراطي الذي تعتبر 
االنتخابات إحدى وسائله األساسية... وهذا ال يعني أن المقاطعة المقررة من قبل إعالن دمشق تعني تجاهل االنتخابات، بل إنها تعني 
المقاطعة االيجابية التي تتطلب العمل على توسيع نطاقها من خالل تنظيم النشاطات الممكنة لتحريض المواطنين على الدفاع عن 
حقوقهم ورفع أصوات االستنكار ضد استخفاف السلطة بإرادتهم، والمطالبة بسن قانون انتخابي عصري، يهيئ الظروف المناسبة 

 النتخابات حرة ونزيهة.

اك كالم كثير في الشارع السوري حول عدم قدرة المعارضة على بلورة رؤية واضحة حيال هذه االنتخابات وعدم هن – 0س 
 قدرتها على استقطاب الشارع السوري، لهذا فهي قررت المقاطعة حفاظاً على ماء الوجه، كيف ترد على هذا الكالم؟

ي هذه االنتخابات، ورغم إن معظم األطراف كانت ترى منح كان هناك شبه إجماع في إعالن دمشق على عدم المشاركة ف -3ج
المناطق الكردية خصوصية في تقدير المشاركة االنتخابية، على أساس أن الحركة الكردية تستطيع استثمارها سياسياً في حراك 

حاً ترشي -نه بالمقاطعة ديمقراطي شعبي، إال أن الجانب الكردي في اإلعالن أكد على ضرورة وحدة الموقف الوطني، والتعبير ع
رغم أن هذا الجانب يملك رصيداً شعبياً انتخابياً جيداً في المناطق الكردية، وقد أكد، أكثر من مرة، قدرته على تحريك  -وتصويتاً 

 الالشارع في الدورات السابقة، أما حالة اليأس السائدة في معظم المحافظات السورية من جدوى خوض مثل هذه االنتخابات، فهي 
تعكس عدم قدرة المعارضة على استقطاب الشارع السوري، بل إن هذه المعارضة عّبرت بصدق، من خالل قرار المقاطعة هذا، عن 

 نبض هذا الشارع.

هل تعتقد بأن الشارع السوري سيلتف حول المعارضة ويقاطع االنتخابات؟ وما هي الوسائل التي ستعتمدون عليها في  – 2س 
 يبقى أمامكم سوى أيام معدودة؟ هذا الصدد، حيث لم

في الوضع الطبيعي، وبعيداً عن التدخالت والضغوط، أعتقد أن الشارع السوري غير معني بعملية االنتخاب، خاصة بعد أن  -4ج
ئل اتركت التجارب المريرة للدورات السابقة لديه شعوراً عميقاً باإلحباط، تتلمسه أيضاً السلطة، التي تمارس أجهزتها مختلف وس

الترهيب والترغيب لزيادة عدد المرشحين بهدف تحريك العملية االنتخابية، واإليحاء بوجود تنافس على الترشح، وسوف تسعى بالتأكيد 
في يوم االقتراع إلى تهديد العاملين بالدولة بالعقوبات في حال امتناعهم عن التصويت، ورغم ذلك فإن من المتوقع أن تكون نسبة 
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، علماً أن األطراف المعارضة تدعو اآلن، بالوسائل المتاحة إلى المقاطعة، وتوعية المواطنين بأسبابها ودوافعها، من المقاطعة كبيرة
خالل بعض الندوات التي تقوم بها أطراف التحالف الديمقراطي الكردي في المناطق الكردية، ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة، 

دمشق رسائل خاصة إلى المنظمات الدولية واإلقليمية، شرحت فيه طبيعة مثل هذه االنتخابات كما وجهت األمانة العامة إلعالن 
 وأسباب مقاطعتها. 

لم يتغير شيء من قبل السلطة السورية في االنتخابات التشريعية، من حيث قانون االنتخاب وحالة الطوارئ المفروضة  – 2س 
ل هذا الواقع: هل يستطيع مجلس الشعب في دورته القادمة تحقيق التقدم على منذ أربعة وأربعين، وغيرها من الممارسات. في ظ

 طريق اإلصالح المنشود؟

المعروف أن االنتخابات، من حيث المبدأ، باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل التغيير الديمقراطي، هي التي تعّبر بالنهاية -1ج 
ديثة، تحتكم للقواعد الديمقراطية، وتؤمن بتداول السلطة، وتقر بالتعددية السياسية عن إرادة الشعب وتطلعاته نحو بناء دولة مؤسساتية ح

والقومية. ولكي تتمكن االنتخابات من أداء مهمتها الديمقراطية، فان صناديق االقتراع يجب أال تفصلها عن الناس حواجز اإلرهاب، 
 نتائج مسبقة الصنع. وال تحيط بها الضغوطات والتدخالت من كل جانب، وال تخفي داخلها

لكن، ما حصل بالنسبة النتخابات مجلس الشعب، على مدى دوراته المتالحقة، لم يترك سوى خيبات أمل مريرة، ولن تكون الدورة 
القادمة أحسن حاالً منها، ألن األسباب التي حالت دون قيام مجلس الشعب بتجسيد وترجمة إرادة الناس في اإلصالح والتغيير، والتصدي 

مهامه الدستورية، واإلقدام بالتالي على إجراءات إصالحية، تكمن أصال في مدى صالحية قانون االنتخابات، الذي تم تفصيله على ل
مقاس النظام السياسي، الذي يحتكر فيه حزب واحد قيادة الدولة والمجتمع، بموجب المادة الثامنة من الدستور. تلك المادة التي يعتبر 

لالزم لمحاولة أي إصالح سياسي منشود، ومن هنا، فان من يشكلّون غالبية أعضاء المجلس القادم هم أعضاء في تعديلها المفتاح ا
حزب البعث، الذي يكون له بموجب هذا االحتكار القرار األخير والحاسم، أما بقية األعضاء فهم موزعون بين حلفاء حزب البعث من 

هم ممن حملتهم قوائم الظل الموازية لقائمة الجبهة، أو الذين وصلوا إلى المجلس من بوابات بين أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، أو أن
 المال السياسي وغيره. 

ومن غير الممكن أن يتمكن مجلس الشعب، بمثل هذه التركيبة وهذا التوزيع ألعضائه، وبتلك اآللية التي يختار بها األعضاء، أن 
بل أنه يصبح بهذه الحالة مؤسسة موازية للسلطة التنفيذية، ويفقد بذلك دوره في الرقابة والتشريع  يصبح أداة فعالة للتغيير واإلصالح،

والتمثيل الحقيقي لمختلف مكّونات الشعب السوري، فاإلصالح يحتاج إلصالحيين يؤمنون به، وترتبط مصلحتهم بتحقيقه، وإذا كان 
رار قانون عصري لألحزاب يفسح المجال للتعددية السياسة والقومية وحرية التعبير، اإلصالح يبدأ بتعديل المادة الثامنة من الدستور وإق

فكيف يمكن أن ننتظر من مجلس، يحتكر فيه حزب واحد غالبية المقاعد في إطار االحتكار الدستوري، تسمى حصته، الغالبة في 
يقي، خاصة وأنه المستفيد الوحيد من تطبيقات تلك المادة المجلس، عملياً قبل إجراء االنتخابات، أن يكون مهيأً للمباشرة بإصالح حق

الثامنة، ولهذا يظل دور المجلس ضعيفاً وتظل قراراته مرهونة للسلطة، وللداللة على ضعف فعالية هكذا مجلس فقد عرض على كل 
، دون طائل، وكان الرد دائماً الرجعي8160دوراته السابقة موضوع إعادة الجنسية للمواطنين األكراد المجردين منها بموجب إحصاء 

بأن القرار سياسي، بمعنى أن هناك مرجعية تشريعية أخرى غير مجلس الشعب، الذي يفترض به أن يكون أعلى سلطة تشريعية، لكن 
 الوقائع وكثرة األمثلة تثبت غير ذلك.
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 الحركة الكردية في سورية في عامها الخمسين

 إسماعيل عمر*

 10/11/0111 -جريدة الحياة 

 2/1/0111-موقع نوروز

تحديات جديدة، وكانت التجربة الديموقراطية الوليدة فيها تقف في خمسينات القرن الماضي كانت سورية حديثة االستقالل، تواجه 
أمام امتحان صعب، بسبب االنقالبات العسكرية المتتالية وبروز الفكر الشوفيني وانتعاشه بين صفوف بعض األحزاب القومية، وتحركه 

 دماء الشهداء وجهود المناضلين السوريين منباتجاه تهديد الشراكة الوطنية التي صنَعت الجالء، والتنكر للعهد الوطني الذي كتب ب
مختلف المكونات، عرباً وكرداً وأقليات قومية. ففي حين سعى الجانب الكردي لتعزيز وحدة هذا الوطن، مقابل الحفاظ على مقوماته 

شطب ومارس ال القومية التي كان يجب احترامها من الطرف اآلخر الذي تصرف تحت ضغط ذلك الفكر الشوفيني بمنطق األكثرية،
على كل ما هو غير عربي بهدف صهر القوميات األخرى، تنامت مع الزمن النزعة اإلقصائية في محاولة لتحويل سورية إلى بلد 
العنصر الواحد واللون الواحد ثم إلى بلد الحزب الواحد فيما بعد، مما ألحق الضرر بمفهوم المواطنة، وخلق ظروفاً استوجبت معها 

حزيران )يونيو(  84عن إمكانية صيانة الذات القومية. هكذا كان اإلعالن عن قيام أول تنظيم سياسي كردي في ضرورات البحث 
تعبيراً عن إرادة الشعب الكردي في التصدي لمحاوالت شطب وجوده والتنكر لتاريخه النضالي، واإلقرار بدوره وحقوقه  8112

عربي الكردي القائم على أن سورية كانت، ويجب أن تظّل، وطناً للجميع بعيداً عن القومية وإصراره على التمسك بالشراكة والتآخي ال
التميز واالستئثار واإلقصاء. وبسبب طبيعة تلك الوالدة السياسية وضروراتها، فقد استقبل التنظيم الجديد بحماس وتعاطف كبيرين في 

في عهد حكومة الوحدة التي أقدمت، في  8111قمع اعتباراً من الوسط الكردي، لكنه قوبل من جانب السلطة الحاكمة بالمزيد من ال
إطار قرارها المتعلق بحظر نشاط جميع األحزاب السياسية، على اعتقال ومالحقة المئات من الكوادر الحزبية، مما تسبب بانحسار 

ى على الحياة الداخلية للحزب وعلنشاط الحزب الديموقراطي الكردي ولجوئه للعمل السري، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية 
التعامل الديموقراطي بين هيئاته، حيث تضافر غياب الشفافية وضراوة القمع السلطوي واستمرار المالحقات، مع تبعات التخلف 

اراً من بالفكري والسياسي الذي عانى منه المجتمع الكردي، وكذلك التدخالت الخارجية، عاملة جميعاً على تفتيت الحركة الكردية اعت
إلى تنظيمات عديدة، ال يبرر عددها الكبير أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي أو اختالف فكري. كذلك ساهمت تلك  8161عام 

العوامل في فرض العزلة على الحركة الكردية وإبعادها عن الشأن الوطني العام وانغالقها على وسطها وابتعادها عن الحراك 
طويلة من الزمن، نتيجة للسياسة القمعية للسلطة ومحاوالتها الرامية للتشكيك بالوالء الوطني الكردي وربط الديموقراطي العام لفترة 

أي تحرك أو نشاط مطلبي بإيعاز خارجي. ونتيجة لما تقدم فإن المعارضة الديموقراطية التي أُنهكت أصالً باألحكام العرفية والمالحقات 
، لم تستطع غالبية أطرافها حتى عهد قريب، وعلى رغم 8163ل حالة الطوارئ القائمة منذ التي طالت كوادرها على الدوام في ظ

معاناتها، أن تتفهم الجوهر الوطني الديموقراطي لطبيعة القضية الكردية، وظل العديد منها يتعامل مع هذه القضية بالتشكيك والتردد، 
سياستها. فبين هذا وذاك، بين سياسة االضطهاد المنتَهجة رسمياً وسياسة مما انعكس سلباً على أداء الحركة الكردية في بعض جوانب 

التجاهل الممارسة سابقاً من قبل المعارضة، مروراً بغياب البديل الديموقراطي لحل القضية الكردية، تنامت األفكار االنعزالية في 
ك التي أضعفت دور الحركة الكردية في قيادة هذا المجتمع المجتمع الكردي في إطار ردود األفعال. هكذا ازدادت حالة اليأس واالرتبا

وتحصينه، مؤثرة سلباً على سياستها الموضوعية وجهودها الرامية إلى كسب تأييد النخب الثقافية والسياسية العربية المتفهمة لعدالة 
لمجتمع وكان مما نتج عن ذلك عرقلة تطور االقضية الكردية في سورية وتقديم الذرائع للسياسة الشوفينّية لتعميق سياسة االضطهاد. 

الكردي، اجتماعياً وسياسياً وثقافياً، كما ظهرت بين أوساطه حالة من اإلحباط وحدث خلل في سيكولوجية اإلنسان الكردي نتيجة عدم 
 من المشاريع العنصريةالتوازن بين واجباته التي تصدى لها دائماً وحقوقه التي حرم منها على الدوام، إضافة إلى إخضاعه لجملة 

والقوانين االستثنائية، التي ال يستطيع مشّرعو سياسة التمييز الدفاع عنها والتي تعبر عن حالة شاذة في تعامل األنظمة مع مواطنيها 
 ، والحزام العربي، ومحاربة الثقافة الكردية، وسياسة التعريب.8160كاستمرار العمل بنتائج إحصاء عام 

تين ساهمت سياسة القمع في تفاقمهما: حالة التشتت داخل الحركة الكردية والتي وصلت إلى حدود غير مقبولة، وفي الحالتين الل
وحالة االبتعاد عن الحركة الديموقراطية السورية أو إبعادها، تسعى الحركة الكردية، منذ سنوات، من خالل إيمانها بأن قضيتها قضية 

يمكن مواجهتها إال بحشد كل اإلمكانات التي ال يمكن توفيرها إال من خالل توحيد الصف  وطنية بامتياز، وأن مهامها جسيمة وال
الكردي والصف الوطني السوري، للبحث عن مرجعية كردية تمتلك حق القرار والتمثيل والتعبير عن إرادة الشعب الكردي، وتحديد 

منه لبناء مستقبل واعد، بعيداً عن شبح االضطهاد. وهذا ما اكتسب أهدافه المتالئمة مع التشخيص الدقيق والصحيح للواقع، واالنطالق 
إلحاحاً خاصاً بعد أن ازدادت الحاجة لهذه المرجعية بفعل التطورات السريعة التي تداهم الساحة السياسية والمفاجآت التي قد يحملها 

حداث متالطمة تعني الشعب الكردي في سورية المستقبل، حيث تعج منطقة الشرق األوسط، التي تقف عند أعتاب مرحلة جديدة، بأ
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وحركته الوطنية، مما يستوجب االرتفاع إلى مستوى المسؤولية والترفع عن المهاترات التي ال تزال تبرز بين حين وآخر، وإجراء 
 وثائق المؤتمرحوارات بناءة. وهي قد بدأت اآلن بصياغة رؤية سياسية مشتركة لحل القضية الكردية، يراد منها أن تكون إحدى 

الوطني الكردي المنشود الذي بات عقده مطلباً شعبياً بهدف توحيد الخطاب الكردي أوالً، وثانياً، اختيار مرجعية سياسية كردية إلرساء 
 التنسيق( في صياغة تلك الرؤية التي تلتقي عند-الجبهة-مرتكزات التمثيل الكردي الواحد. وتساهم اآلن ثالثة إطارات هي)التحالف

اد حل إيج»، الذي أقر بضرورة «إعالن دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي»أهداف وشعارات مبدئية تتقاطع مع ما جاء في وثيقة 
، وذلك انطالقاً من حقيقة أن أي شعار ال يستمد عدالته فقط من مشروعيته «ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البالد...

 ، بل تتداخل في إقراره كذلك طبيعة المرحلة وإمكانات التطبيق وحسابات الربح والخسارة في القاموس السياسي.ومن حقائقه التاريخية

ومن هنا فإن الشعار المذكور جمع حالياً بين مبدأ تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية، وبين قدرة حركته على إقناع 
لك الحقوق والعمل من أجل تأمينها. كما أن االلتقاء القومي الكردي والوطني السوري معاً الرأي العام الوطني السوري للتضامن مع ت

عند هذا الشعار الذي يجسد التطلعات الكردية، يبرز محدودية هامش التباين السياسي بين مختلف األطراف الكردية التي قد تختلف في 
 ا الجميع، لكنها تتفق على الثوابت األساسية للعمل الوطني الكردي.التشخيص وفي أشكال النضال الديموقراطي السلمي التي يقره

ثم ان التوافق الوطني الكردي على رؤية سياسية مشتركة بهذا الشكل يرفد النضال الديموقراطي العام الساعي للتغيير الوطني 
ية دراج القضية الكردية بين القضايا الوطنفي مقدمة وسائله النضالية، والذي يقر بضرورة إ« إعالن دمشق»الديموقراطي الذي يأتي 

العامة التي تتطلب حلوالً عادلة وعاجلة. لكن هذه مهمة تحويل القضية الكردية قضيًة لكل وطني سوري لن ُيكتب لها النجاح ما لم 
وقراطي في النضال الديمتنجح الحركة الكردية في تعريف الرأي العام السوري بعدالة تلك القضية من جهة، واالنخراط، في المقابل، 

العام للمشاركة في إيجاد الحلول للقضايا للوطنية األخرى، وذلك تطبيقاً لشروط ومقومات الشراكة الوطنية التي تتطلب مشاركة الكرد 
 مفي مختلف المؤسسات المركزية والدستورية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القومية المشروعة في إطار وحدة البالد وإقامة نظا
 ديموقراطي يؤمن بالتعددية السياسية والقومية ويقر بتداول سلمي للسلطة ويضع دستوراً جديداً للبالد يعترف بوجود الشعب الكردي.

هو عمر الحركة الكردية  -أخيراً وبعد مرور خمسين عاماً على إعالن أول تنظيم سياسي كردي، فإن البشرية وخالل نصف قرن 
كبيرة على مختلف الصعد اإلعالمية واالقتصادية والسياسية والثقافية، وساهمت في إحداث تغيرات شهدت تطورات  -في سورية 

هامة ومتسارعة، شملت مختلف أرجاء العالم التي باتت تتبادل التأثير والتأثر. وفي إطار تلك التطورات فإن سورية ال تقع خارج 
العالم سوف تجد ما يجب تغييره من ممارسات وسياسات عفى عليها الزمن،  الكرة األرضية التي يلفها التغيير. فهي كغيرها من دول

ومنها بالتأكيد قضية حقوق الشعب الكردي الذي لم تعد مسألة اضطهاده وحرمانه شأناً خاصاً. فالقوى الوطنية السورية الغيورة على 
في المئة من  81مليون نسمة )حوالي  0.1اوز تعداده مصلحة هذا البلد باتت تدرك جيداً أن سياسة اإلنكار المتعمد لوجود شعب يتج

مجموع السكان( ويستمد جذوره من قدم التاريخ، ال تستطيع الصمود في مواجهة الحقائق التاريخية وسمات عصر التغيير وانتصار 
 ة والتحديات الداخلية، يجبحقوق اإلنسان في العالم، وأن الوطن الذي يريدون له التقدم والبناء والصمود في وجه األخطار الخارجي

أن يكون للجميع حتى يكون الجميع للوطن. أما المواطن الكردي، الذي كان وسيظل كردياً بقدر ما هو سوري، فلن يكون يوماً معّرباً 
إنه ف ومجرداً من خصوصيته القومية التي ال ينتقص التمسك بها من كرامة أحد، وال يسيء ذلك لمصلحة الوطن، بل بالعكس تماماً:

يضيف لوناً جديداً إلى ألوان الطيف الوطني ويزيد من جمال لوحة سورية ويغني الثقافة الوطنية. وفي الوقت الذي يجب أن يكون فيه 
كل السوريين، بكافة انتماءاتهم، متساوين أمام القانون، آن األوان لطي الصفحة السوداء التي يتساوى فيها األكراد فقط أمام القوانين 

ثنائية، ويتم تعريب أسماء الوالدات والمعالم الطبيعية والبشرية في المناطق الكردية. فالتجربة التاريخية للشعوب أثبتت أن مشاريع االست
الصهر القومي لن يكتب لها النجاح، وتغيير المعالم القومية ألي شعب سيكون مصيره الفشل. فاالسم الكردي لقرية، مثالً، لن يمحى 

 ا مهما بلغت قوة المعّربين ألنه يرتبط بمالعب الطفولة وبالوجدان والتاريخ.من ذاكرة سكانه

 *رئيس حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سورية )يكيتي(.
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 رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي" -إسماعيل عمر

 حول التهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان العراق

 0111/ 81/ 01 -نوروز موقع

 أدلى األستاذ إسماعيل عمر بالتصريح التالي، للكاتب واإلعالمي الكردي حسين أحمد:

إن التحشدات العسكرية التركية على الحدود مع كردستان العراق وتهديداتها بالتوغل في أراضي كردستان العراق تحت حجج 
تركيا ( ويخالف قواعد القانون الدولي ويعتبر تدخالً  –الدولتين ) عراق وذرائع واهية ستضر بدون شك بعالقات حسن الجوار بين 

سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وهي بالتأكيد أعمال عدوانية تمس السيادة العراقية التي فرط بها أصالً نظام صدام حسين الدموي 
تر في المنطقة وتعقد األوضاع أكثر مما هي عليه وتؤثر سلباً المقبور، كما وأن هذه األعمال والتحشدات العسكرية التركية ستزيد التو

 على األمن والسالم في المنطقة والعالم .

وإن إصرار الحكومة التركية على التوغل في أراضي كردستان العراق ليس العمل من أجل مطاردة مقاتلي حزب العمال 
لشعب ولحكومة إقليم كردستان، وأيضاً زعزعة أمن واستقرار إقليم  الكردستاني فحسب، وإنما من أجل تحجيم وتقويض التجربة الفتية

 كردستان، بغية إيقاف التحوالت الجارية نحو التقدم والتطور في كافة الميادين، وهذا بالتأكيد يشجع دوالً أخرى للتدخل لتنفيذ أجندتها
ي وهو اللجوء إلى طاولة المفاوضات بإتباع اسلوب الخاصة، لذلك إن اعتماد الحكمة والمنطق لحسم مسألة حزب العمال الكردستان

 الحوار الهادئ حقناً للدماء وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.
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 الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(لقاء خاص مع إسماعيل عمر: رئيس حزب الوحدة 

 0111كانون األول  80موقع والتي مه األربعاء 

ساعة من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي، على خلفية انتخاب المجلس  04( بعد توقيفه لمدة خاص –والتي مه  -قامشلو )
مع السيد اسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الوطني إلعالن دمشق والبيان الصادر عنه، أجرى مراسلنا هذا اللقاء الخاص 

م وال تزال مستمرة، 1/80/0222الكردي في سوريا )يكيتي(، لالستفسار عن أسباب ودوافع حملة التوقيفات هذه، التي جرت يوم 
 والتي شملت العشرات من رموز إعالن دمشق وأعضاء مجلسه الوطني:

تحدث لنا عن ظروف االعتقال، وكيف جرت عملية التوقيف، وما الذي دار بينكم خالل نهنئكم على االفراج عنكم، وحبذا أن ت -
 االستجواب؟

اتصل معي على الهاتف أحد عناصر مفرزة أمن الدولة، وطلب أن يلتقي بي لطرح بعض األسئلة، وعندما أتوا  1/80في يوم  -
لى رئيس الفرع، وبعد ذهابنا إلى الفرع تأكد لنا أنها عملية توقيف طلبوا مني الذهاب معهم إ –ليال  88.41حوالي الساعة  –إلى البيت 

وأن هناك قرار عام على مستوى سوريا تتعلق بإعالن دمشق، والشيء الذي ناقشوني فيه هو االستفسار عن مجلس اعالن دمشق، لم 
شق، والتركيز كان على بعض النقاط يسألوا عن الذين حضروا، بل السؤال كان عن البيان الصادر عن المجلس الوطني إلعالن دم

 مالمحددة فيه، كمسألة التغيير الديمقراطي السلمي، وقالوا بأنكم تريدون تغيير رأس النظام، وكان جوابي لهم بأننا نعمل لكي يغير النظا
دستور، وليس بحكم ال آلياته، كتعديل الدستور واجراء انتخابات ديمقراطية حّرة والرئيس الذي يحكم يجب أن ينجح في االنتخابات

ويجب إلغاء المادة الثامنة من الدستور، ألنه ال يوجد في العالم حزب وحيد يقود الدولة بشكل دائم، وقد أكدنا لهم بأن إعالن دمشق 
عبارة عن توافقات، نتفق في بعض األمور ونختلف في أمور أخرى والمهم لنا في الجانب الكردي هو القضية الكردية، وحصتنا في 
االعالن هي النقطة التي تؤكد على الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ولألطراف واألحزاب األخرى حصصهم في اإلعالن، وكل 
طرف له نقطة مهمة يتمسك بها، فمثالً األطراف الناصرية والقومية يركزون على مسألة سوريا جزء من الوطن العربي، وهكذا 

 ن واآلثوريين، فلكل طرف له حصة ولكن ال يعني أن كل طرف يحصل على كل حقوقه ومطاليبه.بالنسبة إلى اإلسالميين والليبراليي

 هل جرى النقاش حول ارتباطات إعالن دمشق مع األطراف الخارجية وجبهة الخالص؟ -

 تنا هي ليس معنعم تم االستفسار عن هذا الموضوع، ولكن جاء في االعالن على عدم المراهنة على الخارج، وأكدنا لهم بأن عالق
الدول بل مع القوى الديمقراطية في العالم، ومع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق االنسان، وأكدنا على عدم وجود أي ارتباط إلعالن 

 دمشق مع جبهة الخالص.

 لقد علمنا باعتقال بعض األشخاص من خارج إعالن دمشق. -

ي الساعات األولى من التوقيف بعد تأكدهم من عدم وجود أي ارتباط لهم نعم جرى اعتقالهم بنفس التهمة، وتم االفراج عنهم ف
 بإعالن دمشق.

 لقد ظهر بعض التغيير في خطاب االعالن، نحو التشديد اتجاه النظام. هل تعتقدون أن التوقيفات التي جرت كانت لهذا السبب؟ -

ة، حيث يسيطر عليها االتجاهات الليبرالية والكردية واإلسالمي التشكيلة الحالية في المجلس الوطني ازدادت فيها األطراف المستقلة،
وقد كان موقف النظام منذ البداية من إعالن دمشق، موقفاً سلبياً وكان هناك قرار بحل اإلعالن، ولكن بعد أن أصبح اإلعالن أمر 

كيبة اإلعالن وبروز بعض األطراف واقع، حاول النظام ممارسة سياسة االحتواء عن طريق بعض األشخاص، واآلن بعد تغيير تر
الراديكالية المتشددة، أراد النظام إرسال رسالة إلى الشعب السوري مفاده أن أي تحرك لن يمّر دون ضغط أو محاسبة، ومن الجانب 

البعض بالكردي فإن النظام لم يعتقل كل الذين شاركوا في المجلس، بل اعتقل البعض منهم وأفرج عن البعض منهم فوراً واحتفظ 
 اآلخر و أنا أحدهم، وقد يكون السبب لنشاطي المكثف في مكتب األمانة والتحضيرات التي سبقت انعقاد المجلس الوطني.

/ والذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق االنسان، هل كان هناك تخوف لدى النظام من قيامكم 9/12توقيت التوقيفات يوم  -
 بنشاط ما في ذلك اليوم؟

هناك أي نشاط، وكان قرار االعالن بعدم القيام بأي نشاط في هذا العام حتى ال نضع أي حجة بيد النظام، وعلى هذا  ال لم يكن
األساس كان ردنا لألطراف األخرى، بأن نصدر بيان وأن نشكل وفد إليصال هذا البيان الى األمم المتحدة والمفوضية األوربية، وقد 

ى النظام، والتوقيفات التي جرت في هذا التوقيت هو دليل على استهتار النظام حتى بهذه المناسبات تم تسليمه. وال يوجد أي توقيت لد
 فقط المهم عنده هو القمع. 82أو  1الحقوقية، والنظام ال يهمه التوقيت إن كان في 
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 " تحاور رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي إســماعيل عمر"كلنا شركاء

 81/0/0111)كلنا شركاء(: 

 0111/ 0/ 0 -موقع نوروز

( عضواً ممثالً لمختلف القوى السياسية المؤتلفة إلعالن 862بعد أن تم عقد المجلس الوطني إلعالن دمشق وحضره أكثر من )
دمشق تم اعتقال العشرات منهم، وأطلق سراح بعضهم، والزال كل من فداء الحوراني وأحمد طعمة وأكرم البني ووليد البني وعلي 

يتي وفايز سارة ورياض سيف وطالل أبودان رهن االعتقال، وتم تقديمهم في اآلونة األخيرة إلى العبدهللا وجبر الشوفي وياسر الع
قاضي التحقيق في دمشق بتهمة نشر أخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة واالنتماء إلى جمعية سرية بهدف تغيير كيان الدولة السياسي 

سماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والذي أوقفته واالجتماعي، وكان من بين الذين أفرج عنهم األستاذ إ
 األجهزة األمنية في القامشلي لمدة يوم واحد، الذي حاورته كلنا شركاء .

ما سبب االعتقال الذي طال عدداً من أعضاء المجلس الوطني؟ ولماذا تم اإلفراج عنك مع عدد آخر من األكراد في حين لم   -
 اج عن البقية؟يتم اإلفر

، وشملت العشرات من كوادر إعالن دمشق من مختلف المحافظات ومن 0222 -80-1إن االعتقاالت األخيرة التي بدأت في 
 ،مختلف االنتماءات السياسية والقومية بما فيهم األكراد، تعود أسبابها إلى عدة عوامل تأتي الطبيعة القمعية الرافضة لآلخر في مقدمتها

شل مراهنات السلطة على احتواء اإلعالن من الداخل، وتزايد الضغوط الدولية، التي تخيف السلطة، وتدفعها لتشديد إضافة إلى ف
القبضة األمنية حيال أي تحرك معارض في الداخل، كما أن عملية اإلفراج لم تشمل فقط المعتقلين الكرد، في حين أبقت األجهزة 

 م للقضاء وفي مقدمتهم د. فداء الحوراني واألستاذ رياض سيف.ناشطاً تم تقديمه 80األمنية على حوالي 

أما ما يتعلق بالتساؤالت الدائرة حول غياب الجانب الكردي عن قائمة المعتقلين الحاليين، فإنه يتعلق باعتبارات خاصة بتلك 
 اإلعالن الذي ال يحارب فقط باالعتقاالتاألجهزة التي قد يكون دافعها في ذلك هو إثارة الشكوك وزعزعة الثقة المتبادلة بين أطراف 

بل، هو يحاصر اآلن كذلك بحمالت التشكيك والتخوين في إطار مهمة حل وإنهاء اإلعالن، وبنفس االتجاه فإن تلك الحمالت ترّوج 
 وم.علمقولة فصل القضية الكردية عن قضية الديمقراطية، في حين ترهب فيه الوسط اآلخر بالخطر االنفصالي الكردي المز

كما أن تجنب اعتقال كوادر كردية من إعالن دمشق يمكن أن يفسر بمحاوالت االستفراد بجانب أو أكثر، وترك اآلخرين لحملة 
أخرى، وإذا كانت االعتقاالت قد استهدفت اآلن ما يمكن تسميتهم بالليبراليين والتيار اإلسالمي المعتدل وكوادر حزب الشعب، فان 

هات األخرى ستبقى بعيدة عن حمالت االعتقال التي تستهدف إنهاء إرادة التغيير وقمع حرية التعبير والشطب ذلك ال يعني أن االتجا
 على الرأي اآلخر مهما كان انتماءه القومي أو السياسي أو الديني.

 حصلت فيها؟بعد أن تم اعتقال عدد من أعضاء المجلس يراهن البعض على فشل اإلعالن، وبخاصة بعد االنسحابات التي   -

إن لجوء البعض إلى تجميد نشاطه جاء على خلفية نتائج انتخاب األمانة العامة لإلعالن في المجلس الوطني الذي تم فيه سلفاً 
 التوافق على البيان الختامي قبل االنعقاد، بمعنى أن األطراف التي جّمدت نشاطها وافقت على ذلك البيان بكل ما تضّمن من بنود.

ورغم أن غياب بعض الشخصيات الوطنية وخاصة األستاذ حسن عبد العظيم أو األستاذ عبدالمجيد منجونة من عداد األمانة العامة 
الجديدة أمر مؤسف ويمكن تسجيله في عداد أخطاء الديمقراطية، لكن الذي يجب أن يعرفه الجميع أننا في مثل هذه الحاالت محكومون 

ث التغيير الديمقراطي المنشود، وليس من المعقول أن ينسحب طرف ارتضى هذا األسلوب لمجرد انه لم بالديمقراطية وسيلة إلحدا
يستطع أن يقنع اآلخرين بمنحه الثقة المطلوبة بغض النظر عن مدى حرص هؤالء اآلخرين على مصلحة اإلعالن التي تتطلب إشراك 

إن أمام اإلعالن اجتماعات أخرى لمجلسه الوطني تتواتر كل ستة أشهر يمكن الجميع في تحمل مسؤولياتهم... وإذا كانت النوايا حسنة ف
عندها تصحيح أخطاء قد تكون حصلت، وذلك عبر حوار ديمقراطي هادئ... أما من يراهن على فشل اإلعالن فهو يتوهم ألن إعالن 

ة وطنية، وان إرادة التغيير باتت مطلوب دمشق يختلف عن ربيع دمشق، فهو جاء ثمرة جهود واسعة بذلتها قوى وشخصيات وفعاليات
بإلحاح نتيجة فشل السلطة في إنجاز اإلصالح السياسي المطلوب وحل مشاكل البالد المستعصية بما فيها األزمة االقتصادية والمعاشية، 

 وعجزها عن التعامل مع الوجود القومي الكردي وتنكرها لضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية.

ومن جهة أخرى، فان اإلعالن، وبعد انعقاد مجلسه الوطني وكذلك بعد حملة االعتقاالت التي شملت العديد من كوادر أثبت فشل 
 ةمراهنة السلطة على إيهام الرأي العام بان بديلها هو الفوضى أو السلفية الدينية، في حين تأّكد فيه اآلن أن هناك إمكانية لبناء قاعد

ا إعالن دمشق، تؤّسس لمؤتمر وطني سوري عام تشارك فيه مختلف أطراف المعارضة الوطنية، بما فيهم أهل النظام ديمقراطية يمّثله
 ليكون ضمانة لتغيير ديمقراطي هادى ومتدرج.
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 المؤتمر الذي عقد في لندن برعاية منظمة العفو الدولية، والذي شارك فيها حزبكم إلى جانب حركة التغيير الديمقراطي )محي -
 الدين الذقاني( وحركة البناء والعدالة )أنس العبده(، أال يفسر هذا النشاط بأن إعالن دمشق له ارتباطات بالخارج؟

ما حصل في لندن هو ندوة لمناشدة الرأي العام للتضامن مع المعتقلين والتعريف بإعالن دمشق وأهدافه، وال يعني ذلك االرتباط 
هذا الخارج للسيادة الوطنية لبالدنا سوريا، لكن هذا ال يعني أيضاً إنكار وتجاهل دور الخارج في  بالخارج بمعناه الوطني عندما يسيء

عملية التغيير بحكم التطورات الديمقراطية والسياسية التي عّمت العالم الذي، بموجبها، أصبح اآلن أكثر تداخالً وانفتاحاً، مما يجعل 
ت الدولية والحقوقية أمراً مقبوالً وضرورياً إلنجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي الذي االستفادة من القوى الديمقراطية والمنظما

يهدف إلى تحصين البالد في مواجهة كل المخاطر والتدخالت العسكرية الخارجية وتعزيز صمودها أمام مشاريع الهيمنة واالحتالل 
 وسياسات الحصار االقتصادي .

 ى معتقلي اإلعالن؟ما رأيك بالتهم الموجهة إل  -

من المؤسف أن السلطة عمدت مرة أخرى إلى توريط القضاء المدني في تحقيق أهداف سياسية وتجريده من االستقاللية المطلوبة 
لتوّجه عن طريقه تهماً ال تستند ألي سند قانوني مثل إضعاف الشعور القومي واالنتماء لجمعية سرية هدفها تغيير كيان الدولة، في 

الذي بات فيه معروفاً بأن اإلعالن يدعو إلى تغيير ديمقراطي يشارك فيه الجميع دون شطب على أحد، وصياغة دستور جديد الوقت 
يقّر مبدأ تداول السلطة ويلغي احتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع، ويعترف بالتعددية السياسية والقومية، بما في ذلك إيجاد 

الكردية في إطار وحدة البالد، ويبدو واضحاً أن تشويه أهداف اإلعالن واتهامه بالعالقة مع الخارج حل ديمقراطي عادل للقضية 
 الوطني العام عليه. واالستقواء به تعتمده السلطة في محاولة منها لضرب قوى اإلعالن واستعداء الرأي
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 ريبورتاج صحفي مع األستاذ إسماعيل عمر

حول المرجعية الكردية، والضمانات القانونية والدستورية لحل القضية الكوردية في سوريا، ودور 

 الكرد في األطر الوطنية، وعن حملة االعتقاالت األخيرة

 إعداد: الوكي مشكيني

 0111/ 0/ 0 -موقع نوروز

األخيرة في البالد وخاصة تصرف النظام األخير وقيامه باعتقاالت في صفوف المعارضة الوطنية وخاصة في ظل المتغيرات 
أعضاء المجلس الوطني إلعالن دمشق منذ صدور بيانه األخير حيث أحدث فرزاً واضحاً في صفوف المعارضة الوطنية والتي تعتبر 

 بمثابة إنذار للمعارضة الوطنية ككل.

أما بالنسبة للحركة الكوردية فما زال الكورد غير متفقين على أي مشروع موحد لتأسيس المرجعية، حيث ُتطرح في الشارع عدة 
تساؤالت. فقمنا بطرح بعض األسئلة الهامة على بعض قادة األحزاب الكوردية لتوضيح الموقف الكوردي من األحداث األخيرة على 

 كل من السادة:

 رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا)يكيتي( –عيل عمر األستاذ إسما -8

 سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا –األستاذ فؤاد عليكو  -0

 سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا –األستاذ خير الدين مراد  -3

 الناطق الرسمي بإسم تيار المستقبل الكردي في سوريا –األستاذ مشعل تمو  -4

 سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا –تاذ محمد موسى األس -1

---------------  

 رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا)يكيتي( –وننشر أوال ردود األستاذ: إسماعيل عمر  

 األسئلة:

 أين وصلت المرجعية الكوردية وهل تنظر الحركة الكوردية إليها كضرورة واقعية؟ -1

المرجعية الكردية باتت ضرورة ملّحة في ظل حالة التشتت التي تعاني منها الحركة الكردية، مما يستدعي وجود  ال شك أن-8ج
مركز للقرار الكردي الموّحد، يعّبر عن إرادة شعبنا وطموحاته القومية الديمقراطية المشروعة، ويعّده لمواجهة التطورات التي تداهمه 

 لتآمر والفتنة.كل يوم ويحّصنه ضد مختلف أشكال ا

وأعتقد أن بناء تلك المرجعية قطعت شوطاً كبيراً، حيث يقّر الجميع بأهميتها، وهذا يعتبر خطوة إيجابية، كما أن أغلب أطراف 
الحركة، في التحالف والجبهة والتنسيق، تمّكنت من التوصل إلى مشروع رؤية سياسية مشتركة تصلح لتكون قاعدة مالئمة لحوار 

ضافة إلى أن إقرار تلك األطراف بكون المؤتمر الوطني الكردي هو الحاضن الضروري النبثاق تلك المرجعية وطني كردي، إ
 المنشودة يشكل نقطة أخرى تسجل لصالح هذه المهمة.

 هل يحق لبعض الفصائل تأسيس مرجعية دون الرجوع إلى الفصائل األخرى أو تجاهلها؟ -2

ي الوقت الذي يحق فيه لبعض الفصائل بناء تحالف أو إطار حزبي، فإن األمر يختلف إن هذا السؤال بني على إشاعات، فف-0ج
عندما يتعلق بالمرجعية الكردية، ألنها يجب أن تكون شاملة، من حيث المبدأ، أي ال اعتراض بشأنها على أحد، وهذا ال يعني بالضرورة 

 يتوصل مع اآلخرين إلى توافق سياسي أو تنظيمي، كما أنها، أي أن تضّم الجميع، حيث يمكن أن يتواجد حزب أو أكثر هنا وهناك، ال
المرجعية، يجب أن تتمثل فيها فعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية وشخصيات وطنية كردية، لكي تأخذ صفة الممثل الحقيقي للشعب 

 الكردي.

 ما هي شروط تأسيس المرجعية في نظركم؟ -0

المطلوبة اآلن هو توفير المناخ المالئم واألرضية الصلبة لبناء مثل تلك المرجعية، ولن يكون اعتقد أن أحد الشروط األساسية -3ج
ذلك ممكناً بدون إشاعة الثقة المتبادلة بين كل األطراف المعنية وتجنب المهاترات التي تسيء للعمل الكردي المشترك عموماً. فالتجربة 
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في إطار التصدي للتناقض األساسي ال تزال ضعيفة عند البعض، ويعّبر ذلك عن نفسه أثبتت أن إرادة االلتقاء مع اآلخر والعمل معه 
 على شكل مهاترات ال معنى لها سوى التهرب من المسؤولية.

 بتصورك ما هي الضمانات القانونية والدستورية لحل القضية الكوردية في سوريا؟ -2

الوطني الكردي أوالً، والعمل مع شركائنا في الوطن إلدراجها ضمن إن الضمان األساسي لحل هذه القضية هو وحدة الموقف -4ج
القضايا الوطنية التي تحتاج لحل عادل وعاجل ثانياً، بحيث تتحّول إلى قضية سورية عامة تتسع دائرة األصدقاء والمؤّيدين حولها، 

ت الشراكة الوطنية، باعتبار أن سوريا هي بلد وتنخرط الحركة الكردية بدورها في النضال الديمقراطي العام، انطالقاً من متطلبا
 الجميع، وطن الكرد بقدر ما هي وطن العرب وغيرهم، واعتقد أن أي حل عادل يجب أن ينطلق من هذا المبدأ )أي الشراكة الوطنية(.

ذلك ويترتب  بكل ما يعني ومن هنا فان أي دستور يجب أن يقّر بالتعددية السياسية والقومية ويعتبر الشعب الكردي القومية الثانية
 عليه من حقوق قومية ديمقراطية وواجبات وطنية.

 برأيك ما هو الدور المطلوب للكورد ضمن األطر الوطنية السورية؟ -2

أريد اإلشارة أوالً بأن ما يبعث على التفاؤل أن الجانب الكردي بدأ يتحرك في السنوات األخيرة نحو شريكه الوطني اآلخر -1ج
ي إطارات وطنية معارضة، بعد أن يئس الكل من إمكانية قيام السلطة باإلصالح السياسي المطلوب، وان تلك اإلطارات لالنخراط ف

أيضاً بدأت تبحث عن المكّون الكردي الستكمال لوحتها واثبات ضروراتها الوطنية، ورغم قناعتي بان العمل المعارض ال يحتكره 
ة يجب أن تبحث عن مرجعية وطنية على شكل مؤتمر وطني عام من أجل توحيد الجهود إطار واحد بعينه، وان المعارضة السوري

إلنجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي المنشود، فإن إعالن دمشق يشكل قاعدة ديمقراطية نضالية متقدمة، ويملك العديد من 
ي منطلقاً لنضاله من أجل حل ديمقراطي عادل للقضية المواصفات التي تجعل منه اإلطار األنسب نسبياً لكي يجد فيه الجانب الكرد

الكردية، بما يضمن تمتع الكرد بحقوقهم القومية الديمقراطية، وهو ما يمكن أن نبني عليه مستقبالً عند صياغة البرنامج السياسي الذي 
 سيتضّمن مستلزمات هذا الحل الديمقراطي.

ية )العربية والكوردية( للشارع في ظل االعتقاالت للنشطاء السوريين ما السر في عدم تحريك المعارضة الوطنية السور -6
 ومنهم أعضاء المجلس الوطني إلعالن دمشق؟

إن هذه االعتقاالت تأتي في إطار قرار السلطة بحل اإلعالن وإنهاءه، وان المهمة األساسية اآلن لقوى اإلعالن هي احتواء -6ج
ن وتحصينه وعدم تقديم المزيد من الذرائع االستفزازية، خاصة في هذه الظروف اإلقليمية هذه الهجمة األمنية الشرسة وحماية اإلعال

المحيطة التي تزداد فيها السلطة قلقاً وشراسة، وتسعى لتشديد قبضتها األمنية في الداخل كلما ازدادت الضغوطات الخارجية لقمع أي 
 تحرك وطني معارض خوفاً من خروجه عن السيطرة.

ن قرار األمانة العامة لإلعالن هو اإلصرار على مواصلة نشاطاته إلفشال مخطط السلطة الرامي إلنهائه، من جهة، ومن هنا كا
وعدم االنجرار للتصعيد بغية صيانة اإلعالن من جهة أخرى، ونحن كجانب كردي، فإننا لن نترّدد في المشاركة في أي حراك في 

 مة لإلعالن ذلك.الداخل أو الخارج، إذا قّررت األمانة العا

هل تعتبر االعتقاالت األخيرة في صفوف أعضاء المجلس الوطني إلعالن دمشق إنذارا عاما من قبل النظام للمعارضة  -1
 الوطنية العامة في البالد؟

ستهدف تبالتأكيد إن قضية الديمقراطية ال تتجزأ، وال تنحصر في حزب أو إطار معينين، ونعتقد أصال أن تلك االعتقاالت ال -2ج
فقط إطارات المعارضة المنظمة، بل تستهدف كذلك إرهاب أي مواطن بغية احتجازه ضمن أسوار الخوف، ومنعه من التضامن مع 

 قوى المعارضة.

حملة االعتقاالت األخيرة، شملت نسق واحد من إعالن دمشق، وتغاضت عن الجانب الكردي فيه، برأيك ما هو هدف النظام  -8
هل فعالً كما يدعي البعض بأن الكتلة الكردية في إعالن دمشق ال تعتبر نفسها معارضة للنظام رغم وجودها في من هذا التقسيم، و

 إعالن معارض، لذلك لم تشملها االعتقاالت.

إن السلطة هي التي تختار من تريد اعتقالهم، وهذا يعود العتباراتها الخاصة، وإن التغاضي عن الجانب الكردي قد يكون -1ج
إفساح المجال لهذا البعض من أجل توزيع االتهامات المجانية وزرع بذور التشكيك به من قبل الجانب اآلخر، وقد يكون الهدف  هدفه

أيضا هو التحّسب من الحراك الكردي الذي ينشط عادة أثناء االعتقاالت،  ومن ناحية ثانية فإن الحركة الكردية، بشكل عام، هي حركة 
التغيير الديمقراطي، باعتبار إن القضية الكردية هي قضية ديمقراطية ال يمكن حلها بمعزل عن قضايا معارضة، تناضل من أجل 

الوطن األساسية، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء احتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع، ويعتبر ذلك جوهر العمل المعارض، أما 
ن وعلني لهذا اإلطار المعارض والمطالب بالتغيير الديمقراطي، وهي ال تخفي الكتلة الكردية في اإلعالن فهي جزء أساسي ومكوّ 

انتماءها لإلعالن وقناعتها بوثائقه، ومن هنا فإن التشكيك بالكتلة الكردية في اإلعالن لمجرد أن رموزها لم يتعرضوا العتقاالت 
 دلة التي نسعى لها جميعا.تقّررها السلطة، شيء غير منصف، وال يخدم مستلزمات توفير الثقة المتبا
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 حوار مع إسماعيل عمر

 أجرى الحوار: سيروان حجي بركو

 م0/2/0111 -موقع عامودا

 موقع عامودا: هل أن قتل وجرح الكرد في ليلة نوروز كان حدثا مخططاً أم ال؟

، ولهذا فإن النظام مستمر 0224، لم يتحقق هدف مخطط 0224آذار  80مخطط بدأ منذ اسماعيل عمر: حسب اعتقادي أن هناك 
في تحقيق مخططه ضد الشعب الكردي، ويحاول القضاء على جذوة النضال لديه، ويجعله ضحية وعبرة للشعب السوري، ويحاول 

ديمقراطية والسالم، والنظام يريد أن يوجه أن يوهم الشعب السوري عن خطر كردي. الشعب السوري جائع، وهو يطالب بالتغيير وال
الشعب السوري إلى خطر كردي مزعوم، وأن يظهر له بأن الصراع هو بين الكرد والعرب، وليس مع النظام، ولهذا السبب أعتقد أن 

 هجوم ليلة نوروز كان مخططاً وتم التحضير له مسبقاً.

إرسال النظام السوري لعشرة آالف جندي إلى المناطق الكردية. هل موقع عامودا: قبل فترة نشرت جريدة اسرائيلية خبراً عن 
 هذا الخبر صحيح؟

 جاؤوا بعد انتفاضة آذار، وهم متواجدين في شوارع قامشلو. 0224اسماعيل عمر: الجنود موجودين هنا من قبل، منذ 

 موقع عامودا: أي لم يأتي جنود آخرين؟

 وهم كثر، ولم نسمع بمجيء غيرهم.اسماعيل عمر: الجنود السابقين موجودين هنا 

موقع عامودا: بعد حادثة ليلة نوروز، أنتم األحزاب الكردية أصدرتم نداء طلبتم فيه من الشعب الكردي بعدم االحتفال بعيد 
 نوروز، وهذا ما جلب لكم االنتقاد. هل قراركم كان صائباً؟

د اخترنا الحداد، والشعب الكردي احتفل بنوروز بهذه الطريقة اسماعيل عمر: لم نلغ عيد نوروز، فقط اسلوب االحتفال تغير وق
عشرات المرات. لم يكن من المناسب أن نخرج إلى الطبيعة في نفس الوقت الذي كان الشهداء والجرحى في المستشفيات، وعدم 

 الخروج إلى الطبيعة ال يعني باننا الغينا نوروز.

 ية، ووضع المواطنين الكورد؟موقع عامودا: كيف تقيم الوضع في المدن الكرد

اسماعيل عمر: هناك قلق وخوف، والنظام مصّر على االستمرار في مخططه، في جعل الشعب الكردي ضحية، ما خلق قلق كبير 
 لدى الحركة الكردية والشعب الكردي، ولهذا نرى من األهمية أن نحمي شعبنا، من هذا النظام المسعور والذي يبحث عن ضحية.

 ا: في وضع كهذا هناك خوف من أن يخرج بعض المخربين من بين الكرد. ما هو ردكم حينذاك؟موقع عامود

اسماعيل عمر: من المهم اليوم أن نحمي الكرد، وأن ال نقدم الحجج والتبريرات للشوفينيين اليذاء الكرد، وأن ال يقع الشعب الكردي 
 تحت سيف اضطهاد النظام.

في السنوات األخيرة عن ضرورة وجود مرجعية كردية، ولكن إلى اآلن لم تتشكل . لماذا لم موقع عامودا: كثيراً ما تتحدثون 
 تتشكل حتى اآلن وهل ال زالت هناك ضرورة لها؟

آذا، وتزداد أهمية المرجعية  80اسماعيل عمر: هناك ضرورة قسوة لوجود مرجعية كردية. لقد تشكلت مرجعية كردية بعد انتفاضة 
 ض الشعب الكردي إلى الخطر، وستبدأ من جديد محاوالت تأسيس المرجعية الكردية.الكردية عندما يتعر

 موقع عامودا: هل تؤمن بأنكم ستتمكنون في وقٍت قريب من إيصال خبر إعالن تشكيل مرجعية كردية إلى الشعب الكردي؟

بأعمال مشتركة. إن شعبنا واحد، ويجب أن اسماعيل عمر: ال أقول ستتشكل مرجعية كردية، إال أننا نلتقي في هذه األيام ونقوم 
 تتشكل مرجعية واحدة.

موقع عامودا: جميع تنظيمات المعارضة السورية ومنظمات حقوق اإلنسان السورية والعالمية أدانت واستنكرت هجوم ليلة 
 في ذلك؟نوروز، وطالبوا أيضاً مثل التنظيمات الكردية بإجراء تحقيق مستقل حول الحادث. ماذا يقول النظام 

كانت هناك اتصاالت مباشرة وغير مباشرة بين النظام والحركة  0224اسماعيل عمر: النظام في هذه المرة ساكت. في آذار 
الكردية، في هذه المرة ال توجد أي اتصاالت، ال النظام طلب اجراء االتصال مع الحركة وال الحركة طلبت ذلك، وهذا يخلق لدينا 

 الخوف والقلق.
------- 

 لترجمة من الكردية موقع )والتي مه(.ا
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 إسماعيل عمر*

 /68-61العدد / -مجلة "الحوار"

 م0111صيف وخريف 

تجاوزت الحركة الكردية في سوريا واحداً وخمسين عاماً من تاريخ اإلعالن عن ميالد أول تنظيم سياسي كردي في حزيران 
. وحتى تكون الصورة واضحة، البّد من التعّرف على الظروف السياسية التي أحاطت بتلك الوالدة. حيث كانت سوريا في 8112

حدّيات داخلية تعترض التجربة الديمقراطية الوليدة التي وقفت أكثر من مرة أمام امتحانات حينها حديثة االستقالل، تواجه مسيرتها ت
صعبة بسبب اإلنقالبات العسكرية المتتالية، والتي نزعت بمجملها لضرب وإجهاض تلك التجربة، وكذلك بسبب بروز الفكر القومي 

اه تهديد الشراكة الوطنية التي صنعت الجالء، الذي تحقق بدماء الشوفيني وانتعاشه في صفوف بعض األحزاب القومية وتحّركه باتج
الشهداء وتضحيات وجهود كافة المناضلين الوطنيين السوريين من مختلف المكّونات، عرباً وكرداً وأقليات قومية أخرى، وفي حين 

ته وّحد للجميع يحافظ فيه على خصوصيكان فيه الجانب الكردي يسعى، من خالل مساهمته الفعالة في صنع االستقالل، لبناء وطن م
القومية ويتمتع بحقوقه الديمقراطية، فإن التطورات التي تلت الجالء أظهرت نزعة الهيمنة واإلستفراد لدى نخب األكثرية الحاكمة، 

امية ة الرحيث مارست الشطب على كل ما هو غير عربي بهدف صهر القوميات األخرى، ليشكل ذلك مقدمة لتنامي النزعة اإلقصائي
لتحويل سوريا إلى بلد العنصر الواحد واللون السياسي الواحد، ثم إلى بلد الحزب الواحد فيما بعد. وتعرض مفهوم المواطنة للمرة 
األولى إلى الضرر والتشّوه، وتراجعت اآلمال المعلّقة على كونها بلداً لجميع مواطنيها، ومنهم الكرد الذين داهمهم الخوف والقلق من 

التوجه ومن احتداد الشعور القومي العربي الذي بدأ يهددهم، كقومية ثانية من حيث العدد، إما باالنزواء أو باالنصهار في بوتقة  هذا
القومية السائدة، وذلك في ظل القراءة الشوفينية الخاطئة لتاريخ وتركيبة المجتمع السوري والتي هّددت بشروخ عميقة في نسيجه 

لى حقائق تعود إلى عمق التاريخ، تؤّكد أن هذا المجتمع متعّدد األلوان والقوميات، وأن التنّكر للوجود الكردي الوطني الذي يستند إ
 يسيء إلى سوريا ويعيق تطورها الطبيعي.

وكان من شأن تلك الظروف التي استجدت بروز ضرورات البحث عن إمكانية صيانة الذات القومية الكردية وحمايتها. وعلى هذا 
حزيران  84اس، تداعت بعض النخب السياسية في المجتمع الكردي لتشكيل جمعيات شبابية وثقافية والقيام بحراك سياسي تّوج في األس
باإلعالن عن أول تنظيم سياسي كردي، وذلك تعبيراً عن إرادة الشعب الكردي في التمسك بوجوده والتصدي لمحاوالت  8112عام 

تع بحقوقه القومية بموجب مبادئ الشراكة الوطنية واستحقاقات التآخي العربي الكردي القائم على التنكر لدوره، وإصراره على التم
أساس أن سوريا يجب أن تكون وطن الجميع بعيداً عن االستئثار والتمييز، وأن الشعب الكردي ال يشكل حالة طارئة أو أقلية وافدة، 

المكّونات القومية األخرى التي ارتضت جميعها العيش المشترك في إطار الدولة  ألنه يعيش منذ القدم في مناطقه التاريخية إلى جانب
بيكو جمعتهم دون إرادتهم، لكنها جعلت من سوريا وطن الجميع بحكم األمر الواقع،  -السورية الناشئة، رغم أن اتفاقيات سايكس

 على سيادتها واستقاللها وتحديد معالم مستقبلها، مقابلوفرضت عليهم بموجب ذلك أن يكونوا شركاًء في تحريرها وبنائها والمحافظة 
 عأن يكونوا جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات وأمام القانون، ال أن يكون األكراد متساوين فقط أمام القوانين االستثنائية والمشاري

دالل على لشعب الكردي، وإلى شواهد حية لالستالعنصرية التي تحّولت فيما بعد إلى عنوان رئيسي للسياسة الشوفينية المتبعة بحق ا
 اإلمعان في التنكر للوجود الكردي الذي ولدت الحركة أصالً من أجل االعتراف به دستورياَ وتأمين الحقوق القومية المترتبة عليه.

ية ما خلق ردود أفعال سلبوألن القاموس الشوفيني خال منذ البداية من مفردات الشراكة والتعددية القومية والسياسية، من جهة، م
وخيبات أمل كردية، وبسبب استجابة التنظيم الكردي الجديد لتطلعات شعبنا الكردي، من جهة ثانية، فقد اسُتقبل بحماس وتعاطف 
شديدين في الوسط الكردي، ولم يمِض وقت طويل حتى وصلت تشكيالته إلى مختلف المناطق والتجمعات الكردية في سوريا، لكنه 

ن جانب السلطة الحاكمة بالقمع واالعتقاالت التي شملت العديد من كوادره، وتّمت مالحقة المئات منهم، و تسّبب ذلك في قوبل م
التضييق على نشاطه ولجوئه إلى العمل السري، مما أّثر سلباً على حياته الداخلية وعلى طبيعة التعامل بين هيئاته وكوادره، وطبعت 

ا بعد بخصوصيات معينة، من بينها ظاهرة التشّتت التي ساهمت في تعميقها مجموعة عوامل منها: انعدام الحركة الكردية عموماً فيم
الشفافية داخل هذه الحركة وأطرافها، والذي نجم عنه غياب المناخ الديمقراطي الضروري لتفاعل اآلراء داخل التنظيم، والالزم 

ادر القيادية الجديدة والبديلة، من جهة، وتضافر ضراوة القمع السلطوي واستمرار الكتشاف المواهب والكفاءات، وبالتالي اختيار الكو
المالحقات، التي لم تترك المجال لالهتمام بالوضع التنظيمي الداخلي، مع التخلف الفكري والسياسي الذي كان يعاني منه المجتمع 

 ث تاريخي يعود إلى طبيعة نشوء الحركة الكردية في سوريا التيالكردي آنذاك، إضافة إلى التدخالت الكردستانية التي استندت إلى إر
دفعها اإلنكار والقمع الشوفيني إلى االلتجاء للبعد القومي، في تفاقم تلك الحالة، من جهة أخرى، كما أضاف عجز الحركة عن تحقيق 

دأت والدعوة لضرورات تغييره ... وهكذا ب أي مكسب ملموس لجماهيرها سبباً آخر للتشتت يتلخص في اتهام العامل الذاتي بالتقصير
، وتتالت االنشقاقات فيما بعد، ليصل عدد التنظيمات حالياً إلى رقم ال يبرره أي منطق سياسي أو تباين 8161عملية التشتت بانشقاق 

حاً ة الكردية رداجتماعي أو اختالف فكري، ورافقت عملية التشتت أجواء سلبية شهدت صراعات حزبية وفئوية حادة ألهت الحرك
طويالً من الزمن، وساهمت هذه الحالة في فرض العزلة السياسية عليها وانغالقها على وسطها وأحياناً على أعضائها فقط، وكذلك 
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ابتعادها عن الشأن الوطني العام نتيجة للسياسة القمعية التي انتهجتها السلطة ومحاوالتها الرامية للتشكيك بالوالء الوطني الكردي 
شّجعت  -أي السلطة -بعدالة القضية الكردية وتشويه الحقائق التاريخية، وربط أي تحرك أو نشاط مطلبي بإيعاز خارجي، علماً أنهاو

بغية تحقيق عدة أهداف منها: تحويل أنظار واهتمامات  PKKبعض التنظيمات على الوالء للخارج الكردستاني مثلما حصل مع تجربة 
وطاقات جزء من جماهير شعبنا نحو الخارج لمنعها من اإلنخراط والمساهمة في النضال الوطني الديمقراطي الكردي السوري، 

نه ت بتنفيذه في اتفاقية أضوثانياً، من أجل استثمار هذه الورقة في المساومة مع النظام التركي لتحقيق أهداف إقليمية، وهو ما قام
، وثالثاً، خلق الدالئل الالزمة، من أجل تقديمها عند الطلب، على الوالء الكردي لرموز وقضايا كردستانية بدالً من الوالء 8111

 الوطني لسوريا وإيهام الرأي العام السوري بذلك.

تى عهد قريب تفّهم الجوهر الوطني الديمقراطي لطبيعة ونتيجة لما تقدم، لم تستطع غالبية أطراف المعارضة الوطنية السورية ح
القضية الكردية وعدالتها، وظلت العديد من تلك األطراف المنغلقة أصالً والمحاصرة باألحكام العرفية، تتعامل مع الشأن الكردي 

ض زالية. وانتعشت بين صفوفها بعبالتشكيك والسلبية، مما انعكس سلباً على أداء الحركة الكردية وعلى نزوعها أحياناً نحو االنع
األفكار التي تنقصها الحكمة والواقعية، وتنامت في بعض األحيان شعارات غريبة على الثقافة السياسية الكردية، والتي ال تمّيز كثيراً 

رب وعناصر قفين العبين العرب، كشعب وثقافة، وبين النظام الحاكم، مما خلق حالة من التشنج وردود األفعال السلبية لدى بعض المث
النخبة العربية األكثر انفتاحاً على الكرد وحقوقهم المهضومة، ودفع الكثيَر منهم لالصطفاف مع النظام فيما يتعلق بالقضية الكردية، 
وأضعف مواقع غيرهم في الدفاع عن عدالتها، علماً أن تلك الشعارات، باإلضافة إلى دورها في تغذية قوى التعصب والتطرف في 

لوسط السياسي والثقافي العربي، فإنها افتقرت للواقعية المطلوبة، ألن أي شعار يجب أن يستمّد شرعيته ليس فقط من عدالته، ومن ا
الحقائق التاريخية والجغرافية فحسب، بل كذلك من إمكانية تطبيقه، فالتاريخ ال يملي حقائقه دائماً على الشعار السياسي، بل أن هناك 

علق بطبيعة المرحلة وبإمكانات التطبيق وحسابات الربح والخسارة في القاموس السياسي، يتم على أساسها اختيار مؤثرات أخرى تت
وتبني ما هو ممكن ومفيد من شعارات، وترك غيرها للمستقبل، دون أن يعني ذلك تطّرفاً في الحالة األولى، أو مساومة في الحالة 

تثبيت مصداقية وواقعية الطرح السياسي الوطني الكردي، وسحب الذرائع من تحت أقدام  الثانية، بل أن يكون الهدف في الحالتين
السياسة الشوفينية، والتأكيد على أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، وهذا يعني أن المهمة األساسية للحركة الكردية هي 

والً عادلة وعاجلة، ولكن لن يكتب النجاح لهذه المهمة ما لم تنجح هذه العمل على إدراجها بين القضايا الوطنية العامة التي تتطلب حل
الحركة في تعريف الرأي العام السوري بعدالتها، وتتصرف كجزء من الحركة الوطنية السورية، واإلنخراط معها ميدانياً للبحث عن 

تظام مع أطراف المعارضة الوطنية السورية ضمن حلول منصفة للقضايا الوطنية األخرى، تطبيقاً لمقومات الشراكة الوطنية، واإلن
أطر نضالية تحالفية وفق برامج موضوعية منصفة، ومن هنا ولد إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي الذي جاء بعد أن يئست القوى 

ي يجاد حل ديمقراطالمؤتلفة من إمكانية إقدام السلطة على التغيير وعجزها عن القيام بإصالحات ملموسة، بما في ذلك العجز عن إ
عادل للقضية الكردية، الذي تم تثبيته في الوثيقة األساسية لإلعالن، وبهذا اإلعالن الذي يضّم العديد من القوى السياسية المتعددة 

م ياالنتماءات واأللوان ومئات الشخصيات والفعاليات المجتمعية، أثبتت المعارضة السورية، ألول مرة في تاريخها، قدرتها على تنظ
الصفوف واالعتماد على اإلمكانات الذاتية الوطنية، بعيداً عن وعود السلطة وعن االستقواء بالخارج. أما ما يخص الجانب الكردي 
منه، فقد أثبت بدوره، من خالل المشاركة كطرف مؤّسس، والءه وخياراته الوطنية وحّدد موقعه كجزء أساسي من الحركة الوطنية 

اليل السلطة المتعلقة بالمراهنة على الخارج، وكذلك اتهامات بعض أطراف المعارضة سابقاً لهذه الحركة السورية، ودحض بذلك أض
 يعتبر نجاحاً ال -أي عن طريق الحوار -بالوالء للسلطة. كما أن إقرار قوى اإلعالن بوجود قضية كردية والتعّهد بحلّها ديمقراطياً 

لشعار المذكور جمع بين مبدأ تمكين الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية، وبين قدرة ُيستهان به للحركة الوطنية الكردية، ألن ا
حركته على إقناع الرأي العام الوطني السوري للتضامن مع تلك الحقوق وتبنيها والعمل من أجل تأمينها، كما أن اإللتقاء القومي 

مش التباين السياسي بين مختلف األطراف الكردية، التي قد تختلف الكردي والوطني السوري معاً عند هذا الشعار يبرز محدودية ها
في التشخيص، وفي أشكال النضال الديمقراطي السلمي التي يقرها الجميع، لكنها تتفق على الثوابت والحقوق األساسية للعمل الوطني 

ة القضية الكردية، فقد انعكس ذلك على الكردي. ولما كان إعالن دمشق هو اإلطار الوطني المعارض األول الذي أّكد على عدال
إطارات أخرى معارضة، تحرص جميعها على إدراج القضية الكردية بمستويات متفاوتة ولغايات متباينة، مثلما تحرص على ضرورة 

حوظ مام ملوجود المكّون الكردي في محاولة للتعبير عن استكمال ألوان اللوحة الوطنية، مما يعني أن هذه القضية بدأت تحظى باهت
في اآلونة األخيرة، وذلك ألسباب عديدة بعضها موضوعية أنتجتها التطورات اإلقليمية وأخرى ذاتية لها عالقة عضوية بتلك التطورات، 
وتوّضح بأن سوريا لن تكون حالة استثنائية في عالم التغيير الذي هّبت رياحه على مناطق واسعة من العالم، وأن فيها ما يجب تغييرها 

سياسات عفى عليها الزمن، وفي مقدمتها السياسة الشوفينية المنتهجة حيال الشعب الكردي منذ عشرات السنين، وأن القوى  من
الديمقراطية الغيورة على مصلحة البالد بدأت تدرك هذه الحقيقة ألنها تعي جيداً أن ما يدور حولها وفي العالم من تطورات، لم تعد 

د لوجود شعب يستمّد جذوره في المنطقة من قدم التاريخ تصمد في مواجهة الحقائق التاريخية، ويتفق مع معها سياسة اإلنكار المتعمّ 
 سمات عصر التغيير، فالعراق مثالً، أصبح يضّم، دستورياً، إقليماً كردستانياً في إطار النظام الفيدرالي، وتركيا أيضاً، أُجبرت أخيراً 

ي والمتغيرات الدولية وحاجتها لمسايرة الركب الحضاري من خالل محاولة االنضمام تحت ضغط إرادة النضال التحرري الكرد
لالتحاد األوربي، على االعتراف بالوجود الكردي هناك، وسمحت نظرياً بتداول اللغة الكردية في أجهزة اإلعالم المختلفة وتعليمها 

ه األمثلة المجاورة لسوريا التي يشكل الكرد فيها نسبة في مدارس خاصة. وبنفس المقاييس ليس من الحكمة والمصلحة تجاهل هذ
 من سكانها. %88تتجاوز 

في ظل ما تقدم، بات لزاماً على الحركة الكردية أيضاً مواكبة المستجدات ودعم الشروط الموضوعية التي استجدت واالستعداد 
توحيد وتنظيم الطاقات الكردية، وصوالً لبناء ممثلية  ألي طارئ أو تطورات متسارعة قد يحملها المستقبل، وذلك بالبحث والعمل على

تكون بمثابة مرجعية كردية سورية، تملك صالحية القرار والتمثيل، وترسم األهداف المتالئمة مع التشخيص الدقيق للواقع، واالنطالق 
الوطنية كيك، فإن الضرورة التاريخية ومنه لبناء مستقبل واعد. فإذا أضفنا لما تقدم تعرض فكرة المرجعية لمحاوالت التشويه والتش
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تستوجب منا جميعاً التسامي إلى مستوى المسؤولية المناطة بنا والترفع عن المهاترات وأمراض التخلف والعقليات الحزبوية الضيقة، 
ذلك ة الكردية، وومواصلة الحوارات من أجل استكمال اآلليات التنظيمية، خاصة بعد إنجاز الرؤية السياسية المشتركة لحل القضي

بالسرعة الممكنة التي ال تعني المغامرة والتسرع، وبالتروي الهادئ الذي يفترض به أن ال يعني أيضاً التباطؤ والتردد واالنتظار، 
لتي ا فالضرورات التي أملت مثل هذه المرجعية باتت اآلن أكثر إلحاحاً، نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها نضالنا والمخاطر الجدية

أحد عناوينها عندما أرادت الجهات الشوفينية افتعال حالة شغب لتحقيق أهدافها،  0224تهّدد شعبنا، والتي تعتبر أحداث آذار الدامية 
ورغم وجود دوافع عديدة كانت تقف وراء تلك الفتنة، تعود بعضها لمحاولة استعادة الدور والتدخل األمني في حينه، وتبرير ممارسة 

رهاب الشعب السوري من خالل استخدام الكرد كضحايا له، فإن تحجيم النضال الوطني الكردي وقطع التفاعل العضوي بين القمع وإ
الحركة وجماهيرها كان الهدف األساسي الرتكاب تلك المجزرة المدانة والتي راح ضحيتها آنئٍذ عشرات القتلى ومئات الجرحى وآالف 

 المعتقلين.

ن مركز موّحٍد للقرار الوطني الكردي يعود تاريخه إلى ما بعد أول انشقاق في الساحة الكردية، فإن ورغم أن موضوع البحث ع
تلك األحداث األليمة التي هّزت المجتمع الكردي ككل وأحسته بخطر حقيقي، أبرزت أهمية االستعداد لمواجهة تطورات غير محسوبة 

كة بالعمل تحت اسم مجموع األحزاب الكردية في سوريا، والذي رغم أنه قد تداهمه في أي زمان وأي مكان، وألزمت أطراف الحر
كان مجرد تجّمع لم يجمع بين أطرافه برنامج سياسي، ولم تنّظم عملهم آلية تنظيمية، لكنه أعطى في النهاية انطباعاً بأن هناك إمكانية 

بل أن بإمكانهم أن يّتحدوا أيضاً ضمن إطارات نضالية  لبناء مرجعية كردية منّظمة، وبأن الكرد ال يجيدون فقط صنع االنشقاقات،
 توّحد كلمتهم وطاقاتهم.

ومن هنا بدأ االنطالق العملي نحو المرجعية التي ال تزال تبقى مطلوبة وممكنة التحقيق، ورغم الفتور الذي يحيط بالجهود الرامية 
الضرورية بعد، أو أنه خطة عمل ال زالت بحاجة للمزيد من لبنائها اآلن، فإنها تظل مشروعاً وطنياً لم تكتمل عناصره وشروطه 

أي المرجعية، أو أي اسم آخر يعّبر عن هذا الهدف، ستظل بمثابة قدر ينتظر  -اإلنضاج. وفي كل األحوال، ومهما طال الزمن، فإنها
 ال مفّر منها إذا أردنا لحركتنا اكتساب الحراك الكردي، ألنها ضرورة نضالية، وهي إن لم تتحقق اليوم، فإنها ستتحول غداً إلى حقيقة

االحترام المطلوب والقدرة الالزمة على الفعل النضالي. ونراهن في هذه القناعة على نمو وتزايد الوعي لدى هذه الحركة وجماهيرها، 
تها مستوى تناقضاوعلى تصاعد إرادة الوحدة والتالقي التي تتناسب طرداً مع التطور الحضاري للشعوب، ومع قدرتها على رفع 

وطموحاتها بنفس الوقت. وسوف يأتي اليوم الذي يعرف فيه الجميع أن المهاترات والصراعات الثانوية الهامشية كانت هدراً كبيراً 
مأسوفاً عليه للوقت والطاقات، وأن لغة التخاطب والحوار األخوي بين األشقاء هي اللغة الصحيحة التي كانت تنبغي أن تسود العالقات 

 بين فصائل حركتنا السياسية الكردية ماضياً وحاضراً ومستقبالً.

ختاماً، وألننا نقف أمام مشروع وطني كبير، فمن الطبيعي أن تكون العراقيل أيضاً بمستوى تلك األهمية، أي أنها عراقيل كبيرة، 
قياساً طاً أساسياً ال غنى عنه في إنجاح هذه المهمة، ومولن يكون باإلمكان تذليلها إال بتعاون الجميع وزرع الثقة المتبادلة التي تعتبر شر

ضرورياً للداللة على جّدية األطراف المعنية ومصداقيتها، باإلضافة إلى ضرورة توفير إرادة واعية جادة لتحقيقها، وصوالً لعقد 
 المنشودة. مؤتمر وطني كردي تشارك فيه جميع األطراف وممثلي الفعاليات المجتمعية لتنبثق عنه المرجعية

 *رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(
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 وكالة قدس برس

 م82/0/0119موقع المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

لدى أكراد سورية لالنفصال نفى رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية "يكيتي" إسماعيل عمر وجود أي رغبة 
واالنضمام إلى ما يعرف بـ "جمهورية كردستان"، وأشار إلى أن رفع أكراد سورية المتظاهرين في عدد من الدول األوروبية للعلم 

 الكردي ليس إال عالمة على أنهم أكراد، وإال فهم سوريون يطالبون بحقوقهم القومية ضمن وحدة سورية.

ريحات خاصة لـ "قدس برس" الحديث عن أكراد سورية بصيغة "غرب كردستان" مجرد شعار ووصف إسماعيل عمر في تص
للمطالبة بحقوقهم القومية وال يعكس أي طموحات انفصالية، وقال: "نحن في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية "يكيتي" 

بيكو ونحن والعرب شركاء في وطن واحد، وال  ال نستخدم مصطلح غرب كردستان، فنحن جزء من سورية بموجب اتفاقية سايكس
توجد لدينا أي رغبة في االنفصال، حتى الذين يستخدمون هذا المصطلح من األحزاب الكردية ذات االرتباط الكردستاني ال يقصدون 

 لسورية".به االنفصال وال أرى فيه أي تهديد للوحدة السورية ألنه يرفع فقط للمطالبة بحقوقهم القومية ضمن الوحدة ا

وأشار عمر إلى أن رفع العلم الكردي أيضاً في بعض التظاهرات التي نظمها األكراد السوريون في عدد من الدول األوروبية 
يندرج في إطار التعريف بالقضايا الكردية والمطالبة بالحقوق القومية ضمن الوحدة السورية وليس دعوة لالنفصال. وأضاف: "العلم 

 لة معينة وإنما يرفع للمطالبة بالحقوق"، على حد تعبيره.الكردي ال يرمز لدو
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 وكالة قدس برس

 08/2/0181موقع المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

موعد إطالق سراح معتقلي إعالن دمشق سيبدأ  أكد إسماعيل عمر رئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي( أن
من تموز/يوليو المقبل، معرباً عن أمله في أن يتم اإلفراج دون تأخير، على اعتبار  01حزيران/يونيو المقبل على أن ينتهي في  80في 

 المعني باإلفراج. أن انتهاء المحكومية ال تعني، حسب قوله، اإلفراج، بل إن األمر يرجع لجهاز األمن الذي اعتقل الشخص

ونفى إسماعيل عمر عضو المجلس الوطني لتجمع "إعالن دمشق" المعارض في سورية في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" 
وجود أي مؤشرات إيجابية لتحسن العالقات بين السلطة في سورية وإعالن دمشق، وقال: "بالنسبة لمعتقلي إعالن دمشق محكوميتهم 

باعتبار أن اعتقالهم تم في فترات متباعدة، وأول فوج من معتقلي إعالن دمشق من المفترض أن تنتهي  واحدة لكن مددهم مختلفة،
يوليو/تموز المقبل، ولكن هؤالء ال يطلق سراحهم مباشرة  81يونيو/حزيران المقبل وآخرهم تنتهي محكوميته يوم  80محكوميته يوم 

اعتقلتهم لتقول كلمتها فيهم. ومن الناحية الواقعية ال توجد مؤشرات على حلحلة  من السجن، وإنما يعودون إلى األجهزة األمنية التي
 في العالقة بين السلطة وإعالن دمشق، فاألمور ال تزال على حالها".

ورفض عمر الحديث عن أن إعالن دمشق قد تالشى وتقاذفته االنقسامات، وكشف النقاب عن أن حديثاً يدور هذه األيام إلعادة 
حزاب التي جمدت عضويتها في التجمع، وقال: "إعالن دمشق موجود، لكنه يعاني من صعوبات شأنه في ذلك شأن باقي بعض األ

أحزاب المعارضة السورية، أما أنه انتهى وتالشى فهذا ال أساس له من الصحة في شيء، بل إن هناك أطرافاً جمدت عضويتها في 
 مع االتحاد االشتراكي مثالً يدور هذه األيام لتفعيل عضويته في التجمع". التجمع قد تعود للعمل في وقٍت قريب، والحديث

وجدد عمر التأكيد على أن قيادة إعالن دمشق موجودة في الداخل وأن قيادة الخارج تابعة للداخل وليست بديلة عنها، ونفى 
ل: "قيادة إعالن دمشق في الخارج تابعة للداخل، المعلومات التي تحدثت عن عالقات مالية للتجمع بجهات خارجية بينها إسرائيل، وقا

وأمانة الداخل هي األساس. أما الحديث عن تلقي إعالن دمشق لمساعدات خارجية بعضها من إسرائيل، فتلك من جملة اإلشاعات التي 
تعامل نسبة إلينا عدو والقُصد بها اإلساءة إلى إعالن دمشق، فنحن كطرف في إعالن دمشق ال نرضى االستعانة بالخارج وإسرائيل بال

 معه خط أحمر".

وحول األخبار التي أشاعتها بعض األطراف الكردية عن وجود استهداف لهم في سورية، قال عمر: "هذا أمٌر مبالغ فيه، فالتشدد 
معنية  ةموجود بحق الجميع في سورية، لكن بالنسبة للوضع الكردي هناك استهداف لبعض األكراد السوريين، وهناك جهات عنصري

 بشطب المكون الكردي وإنهائه في سورية ودفع الجانب الكردي نحو السلبية".

ودعا عمر النظام في سورية إلى قيادة الدعوة لمؤتمر حوار وطني ال يستثنى أحداً، وقال: "نحن نعتقد أن مكان المعارضة ليس 
 سلطة لدعوة الجميع إلى مؤتمر حوار وطني"، على حد تعبيره.السجن، ونتمنى أن يكون هناك حوار شامل ال يستثني أحداً، وأن تتجه ال

م قراراً بتجريم قياديي 0221تشرين أول/أكتوبر  01جدير بالذكر أن محكمة الجنايات األولى بدمشق كان قد أصدرت بتاريخ 
في، ياسر العيتي، طالل أبو إعالن دمشق وهم: رياض سيف، فداء أكرم حوراني، أحمد طعمة، أكرم البني، علي العبد هللا، جبر الشو

دان، وليد البني، محمد حجي درويش، مروان العش، فايز سارة، بجنايتي "إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن 
 توهن نفسية األمة"، وسجنهم لمدة عامين ونصف العام.

الوطني إلعالن دمشق بعد انعقاد مؤتمره األول في وكانت السلطات األمنية السورية قد شنت حملة اعتقاالت ضد أعضاء المجلس 
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