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بيان اإلعالن عن تأسيس جبهة السالم والحرية

   نتيجة  لرؤى سياسية متقاربة ، وعمل مشترك 
في المرحلة المنصرمة، عقد كٍل من  »المجلس 
و«المنظمة  سوريا«  في  الكردي  الوطني 
السوري  الغد  و«تيار  الديمقراطية  اآلثورية 
والفرات«،  الجزيرة  في  العربي  والمجلس 
األشهر  المكثفة خالل  االجتماعات  من  سلسلة 
الماضية، بهدف تنسيق الجهود من اجل ايجاد 
الهّوة  من  البالد  إلنقاذ  في سوريا  سياسي  حل 
التحديات  بسبب  اليها،  تنزلق  التي  السحيقة 
تعنّت  بها مع  التي تحدق  الوجودية  واألخطار 

النظام واعتماده الحّل األمني والعسكري. 
باالتفاق على  تلك االجتماعات  لقد توجت      
وذلك  والحرية   السالم  جبهة  تأسيس  إعالن 
تموز   ٢٨ في  المنعقد  الموسع  االجتماع  في 
٢٠٢٠  حيث جرى اإلعالن بروح عالية من 
المسؤولية، نابعة من رغبة مشتركة في خدمة 
قضايا شعبنا وااللتزام بالشراكة و التحالف من 

فخامة الرئيس مسعود بارزاني المحترم.
السياسي  المكتب  أعضاء  االخوة 

المحترمون.
لميالد  والسبعين  الرابعة  الذكرى  بمناسبة 
الشقيق  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
حزب البارزاني الخالد تتقدم األمانة العامة 
التهاني  بأحر  الكردي  الوطني  للمجلس 
ولكافة  الكريم  لشخصكم  والتبريكات 

أجل مستقبل أفضل لسوريا . 
   إّن » جبهة السالم والحرية« هي إطار لتحالف 
السورية  السياسية  القوى  بين عدد من  سياسي 
ال  تعددي  ديمقراطي  نظام  لبناء  تسعى  التي 
 ، وحريتهم  السوريين  كرامة  يصون  مركزي 
ال مكان فيه لإلرهاب والتطرف واإلقصاء بكّل 
أشكاله وتجلياته، تعمل وفقا للمبادئ واألهداف 
التي تم تضمينها في الرؤية السياسية. والجبهة 
مع  المشترك  العمل  و  الحوار  على  منفتحة 
المعارضة السورية، وتدعم جهود كل  أطياف 
الدولية  واألطراف  الوطنية   المعارضة  قوى 
السوريين  معاناة  إلنهاء  الساعية  واإلقليمية 
عبر حٍل سياسي شامل وفق قرارات الشرعية 
الدولية. هذا ونؤكد أّن قيام هذا التحالف ال يؤثّر 
لها  المشّكلة  األطراف  استمرار عضوية  على 
السورية  السياسية  المؤسسات  و  األجسام  في 
المعارضة، بل يندرج عملها في إطار التكامل 

أعضاء قيادة الحزب وكوادره وللبيشمركة 
قدم  الذي  األبطال وألبناء شعب كردستان 
التضحيات الجسام لتحقيق ما يتمتع به اآلن 

من آمن واستقرار وتقدم .
أننا على يقين بأن حزبكم وبقيادتكم الحكيمة 
سيحقق  الخالد  البارزاني  نهج  وعلى 
من  المزيد  كردستان  شعب  لجماهير 
الديمقراطية  التجربة  ظل  في  المكتسبات 

برقية تهنئة من المجلس الوطني الكوردي للرئيس مسعود بارزاني في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

حوار خاص مع المستشار اإلعالمي في مكتب الرئيس مسعود بارزاني الكاتب 
والباحث السياسي كفاح محمود

في  بك  نرحب  بداية  محمود  كفاح  األستاذ 
الموقع إلعالمي لحركة االصالح الكردي 

– سوريا.
واالعالمية  الفكرية  القامة  كفاح  أستاذ 
وكل  كردستان  مستوى  على  المعروفة 

المهتمين بالشأن الكردي
1- كيف ترون الوضع الكردي بشكل عام 
، وهل  األربعة من كردستان  األجزاء  في 
كردي  قومي  كونفرانس  لعقد  أُفق  ثمة 

لتبادل الرٔوى حول مختلف القضايا ؟
طريقه  وخارطة  ظروفه  جزء  لكل 
للوصول إلى الهدف، رغم ان كل االجزاء 
تعاني بشكل مشترك من أوجاع اإلضطهاد 
ومحاولة اإللغاء بنسب مختلفة، وذلك يحتاج 
السياسية  الفعاليات  إلى تواصل بين معظم 
وإجراء حوارات للوصول إلى عقد مٔوتمر 
قومي يضم كل األطراف الناشطة لالتفاق 
لجميع  العليا  للمصالح  ثوابت وسقف  على 
جزء  كل  خصوصية  يعزز  بما  األجزاء 
ويحترم المشتركات دونما تدخل اأو فرض 

أي شكل من أشكال النفوذ اأو الهيمنة.
2-كردستان العراق نواة صلبة للمشروع 
للقلق  يدعو  ما  هناك  الكردي هل  القومي 
والخوف من تدخالت الدول اإلقليمية مثل 
إيران وتركيا بحجة وجود عناصر من ال 

pkk؟
بالتٔاكيد الخطر قأيم واعطاء مراكز الخطر 
من  ويعجل  سيضاعف  وحجج  مسوغات 
على  التأكيد  يجب  ولذلك  المخاطر،  تلك 
خياراته  واحترام  جزء  كل  خصوصية 
وعدم التدخل في شٔوونه وابقاعه في حلبة 

صراع تٔوثر على تقدمه واستقراره.
صعب  اختبار  ٔامام  سوريا  3-كردستان 
اآلن إْن لم تنجح المفاوضات الجارية بين 
المجلس الوطني الكردي ؤاحزاب الوحدة 
لألزمة  سياسي  حل  أي  وبغياب  الوطنية 

السورية على المدى المنظور
في  عموما  االوضاع  تتجه  ٔاين  برٔايكم 

كردستان سوريا ؟
في  السياسي  القرار  يتحرر  مالم  بتقديري 

النفوذ  دأيرة  من  ويخرج  كردستان سوريا 
تشكيل  على  ويعمل  والمحلي،  االقليميي 
الفعاليات  كل  تمثل  كردستانية  جبهة 
وسيفقد  كثيرة  سيواجه صعوبات  السياسية 
بالتفاوض مع أي طرف من  أوراق مهمة 
األطراف المٔوثرة على المستقبل السوري.

4-هل ترون بٔاّن  المجلس الوطني الكردي 
كحامل للمشروع القومي وحسب متابعتك 

للقضية الكردية ئودي الدور المنوط به ؟
تعاني معظم الفعاليات الكردية في كردستان 
التمثيل،  في  اإلشكالية  ذات  من  سوريا 
وبالتأكيد ينعكس ذلك على دورها المٔوثر، 
كلما  وعليه  الفعاليات،  تلك  أحد  والمجلس 
الدور  تعاظم  كلما  التمثيل  مساحة  زادت 
بعد  كردستان  إقليم  تجربة  ولعل  المٔوثر، 
التحالف  في  حسين  صدام  نظام  سقوط 
الكردستاني أفضل مثال على الدور القوي 
والمتميز الذي لعبه ذلك التحالف في حينها.
٥- كلمة ختامية للشعب الكردي في سوريا 

عبر مواقعنا اإلعالمية

تجربة إقليم كردستان منذ ٢٠٠3 وبالذات 
ناجحة  تجربة  كونها  الكردستاني  التحالف 
وعززت  لإلقليم  كثيرة  مكاسب  إلى  أدت 
باالقتداء  والدولية، جديرة  اإلقليمية  مكانته 
متقاربة جداً  الجزأين  وأّن ظروف  خاصة 
وهناك اآلن بئية سياسية تشجع على انبثاق 
اإلدارة  او  اإلقليم  دور  تعزز  جبهة  هكذا 

الذاتية اقليميا ودوليا.

/عضو  عبدالرحمن  /فيروشاه  الحوار  اجرى 
مكتب إعالم حركة االصالح الكردي -سوريا

24/آب/2020 هولير -كردستان العراق

مع جهودهم.
   تنطلق الجبهة من رؤية متقدّمة تحلّل الواقع 
القاعدة  بناء  في  وتساهم  السوري  الراهن 
بعين  وتأخذ  الجديدة،  لسورية  الدستورية 
السورية  المكّونات  كافة  خصوصية  االعتبار 
إلى  وصوال  والديمقراطية،  القومية  وحقوقها 
دولة المواطنة الحقة، دولة تتحقّق فيها الحرية 
والعدالة والمساواة بكل تجلياتها  منطلقين من 
مبدأ أّن )سوريا وطن الجميع وتتسع للجميع(. 
   تدعم جبهة السالم والحرية الحل السياسي في 
وأهمها  الدولية  الشرعية  قرارات  سوريا وفق 
جنيف1،  وبيان   ،٢٢٥٤ األمن  مجلس  قرار 
االنتقال  تحقيق  في  شعبنا  تطلعات  يحقّق  بما 
الديمقراطي الى نظام يحترم حقوق االنسان و 
يضمن سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة 

مع الحفاظ على وحدة األراضي السورية. 
رؤيتها  لخصت  والحرية  السالم  جبهة  إّن     

خالل  عملها  وأساسيات  سوريا  مستقبل  حول 
المرحلة القادمة في ورقتين سياسية و تنظيمية، 
وتم إقرارهما من قبل األطراف المشكلة للجبهة 
وذلك  االنترنت  وشبكة  التواصل  وسائل  عبر 
الظروف  بسبب  الحضوري  االجتماع  لتعذر 
وسوف  كورونا،  فيروس  لجائحة  المواكبة 
والمواقع  االعالم  على  السياسية  الورقة  تنشر 

اإللكترونية ألطراف الجبهة . 
أوفياء  سنظل  بأننا  شعبنا  نعاهد  الختام  في     
إليجاد  الدولي  المجتمع  مع  والعمل  لخدمته 
االستبداد  ينهي  السورية  لألزمة  سياسي  حل 
بكل  وحقوقهم  السوريين  كرامة  ويصون 

مكوناتهم. 

جبهة السالم والحرية
2٨ تموز 2020

المشهودة لها .
إن أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا 
الشقيق  وحزبكم  تقدمونه  بما  يفتخرون 
في  لهم  ورعاية  دعم  من  اإلقليم  وحكومة 
تزالون  وال  كنتم  عهدناكم  وكما   ، محنتهم 
تحقيق  أجل  في نضالهم من  لهم  خير سند 
الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي 

في سوريا 

لتأسيس  والسبعين  الرابعة  الذكرى  عاشت 
البارتي الديمقراطي الكردستاني الشقيق .

للخالد  و  كردستان  لشهداء  والخلود  المجد 
مصطفى بارزاني.

قامشلو 1٦/٨/2020
األمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا
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قضايا  وتقارير

تشكيل هيئة قيادية واحدة في صلب الجولة الثانية من الحوار الكردي

اإلشاعة وتأثيرها على المجتمع 

        أمين العاصي
في  األميركي  الدبلوماسي  الحضور  يؤكد 
افتتاح الجولة الثانية من حوار كردي داخلي 
تشكيل  واشنطن على  في سورية؛ حرص 
السوريين،  للكرد  واحدة  سياسية  مرجعية 
ترعاها  التي  جنيف  مفاوضات  في  تمثلهم 
األمم المتحدة، ما يعكس االهتمام األميركي 
سورية،  من  الشرقي  بالشمال  المتزايد 
تحت  أغلبه  يقع  والذي  بالثروات،  الغني 
التي  الديمقراطية،  سورية  قوات  سيطرة 

يشكل الكرد قوامها الرئيسي.
من  الثانية  الجولة  أعمال  األحد  وبدأت 
كرديين  سياسيين  كيانين  أكبر  بين  الحوار 
في سورية، وهما المجلس الوطني الكردي 
والتي  الكردية  الذاتية«  »اإلدارة  وأحزاب 
أُطلق عليها مؤخراً تسمية »أحزاب الوحدة 
االتحاد  حزب  بقيادة  الكردية«  الوطنية 
الوحدات  من  يتخذ  الذي  الديمقراطي، 
في  الرئيسي  الثقل  تشكل  التي  الكردية، 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، ذراعاً 
الفرات.  عسكرية له في منطقة شرق نهر 
وذكرت مصادر كردية لـ«العربي الجديد« 
أن زهرة بيلي، وهي ممثلة عن الخارجية 
األميركية، حضرت ومظلوم عبدي، القائد 
األول  االجتماع  »قسد«،  لقوات  العام 
اهتمام  تؤّكد  خطوة  في  الجولة،  هذه  من 
اإلدارة األميركية بإنجاح هذا الحوار، من 
للكرد  تشكيل مرجعية سياسية واحدة  أجل 

نزعة  جميعا  نملك  االجتماع،  علم  بحسب 

اإليجابية  من  اكثر  السلبية  األخبار  نقل 

فهي  وجهدا،  وقتا  يتطلب  الحقيقة  فإيجاد 

حكاية يجري تناقلها من شخص آلخر مع 

تفسيرات ألحداثها تتعلق بشخص أو حدث 

معلومة  وهي  العام  الرأي  تهم  قضية  أو 

معلومة  أو  قصد  بغير  خاطئة  منقولة 

إخفائها  أو  الحقيقة  تضليل  بهدف   منشورة 

المجتمعات  في  أكثر  اإلشاعة  تزدهر  و 

للمعلومة  ففي ظل غياب مصادر  المغلقة، 

موثوق بها، يميل الناس إلى التقاط األخبار 

الخبر  تحوير  على  ويعملون  الشارع   من 

العرقية  وميولهم  الشخصية،  اهوائهم  وفق 

أو  الفردية  مصالحهم  ووفق  والمذهبية، 

الفئوية. وكثيرا ما يجد الناس في اإلشاعة 
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السوريين تمثلهم في االستحقاقات القادمة.
قد  الحوار  هذا  من  األولى  الجولة  وكانت 
بدأت في إبريل/نيسان الماضي وانتهت في 
17 يونيو/حزيران، وُوصفت بـ«الناجحة«، 
على الرغم من أن المتحاورين لم ينخرطوا 
خاللها في مناقشة الملفات الخالفية واألكثر 
الرئاسية  الهيئة  عضو  وأوضح  أهمية. 
لـ«المجلس الوطني الكردي«، المنسق العام 
فيصل  الكردي«،  »اإلصالح  حركة  في 
يوسف، في حديث لـ«العربي الجديد«، أن 
الكردي  الحوار  الملفات على طاولة  أبرز 
»مناقشة  كانت  الثانية  جولته  في  الكردي 
تشكيل هيئة قيادية تكون صاحبة الصالحية 

في القضايا الكردية، وفق اتفاق دهوك«.
ختام  في  المتحاوران  الطرفان  واعتمد 
الجولة األولى اتفاق دهوك، الذي تّم برعاية 
وأبرم  العراق  كردستان  إقليم  قيادة  من 
أساساً   ،٢٠1٤ األول  أكتوبر/تشرين  في 
تشكيل  على  االتفاق  ونّص  للمفاوضات. 
تكون  أن  على  كردية،  سياسية  مرجعية 
نسبة تمثيل »حركة المجتمع الديمقراطي« 
)الحقاً أحزاب الوحدة الوطنية الكردية هي 
٢٥ حزباً( فيها ٤٠ في المئة، و«المجلس 
الوطني الكردي« ٤٠ في المئة، و٢٠ في 
المنخرطة  غير  والقوى  لألحزاب  المئة 
االتفاق  نّص  كما  السياسيين.  الجسمين  في 
على أن يكون عدد أعضاء المرجعية 3٢ 
شخصاً، ممثلين وفق اآلتي: 1٢ من »حركة 

المجتمع الديمقراطي«، و1٢ من »المجلس 
الوطني«، وثمانية من القوى السياسية من 
هذه  ومهمة  المذكورين.  اإلطارين  خارج 
المرجعية هي »رسم االستراتيجيات العامة 
وتشكيل شراكة  الموحد،  الموقف  وتجسيد 
والتوّجه  الذاتية،  اإلدارة  هيئات  في  فعلية 
نحو الوحدة السياسية واإلدارية، ومشاركة 

كل المكونات األخرى«.
الدبلوماسي  الحضور  دالالت  وعن 
الثانية،  الجولة  افتتاح  في  األميركي 
الخارجية  »وزارة  أن  إلى  يوسف  أشار 
المعارضة  لوحدة  جدياً  تسعى  األميركية 
التفاوضي  جنيف  مسار  وإحياء  السورية 

مع النظام«.
كردية  قيادية  هيئة  تشكيل  انعكاس  وحول 
على التمثيل الكردي في مفاوضات جنيف 
فيصل  أشار  المتحدة؛  األمم  ترعاها  التي 
»لطالما  الكردي  الوطني  المجلس  أن  إلى 
أكد باستمرار على توسيع التمثيل الكردي 
البالد«،  في  الجارية  السياسية  العملية  في 
قيادية  هيئة  بتشكيل  توفّقنا  »إن  مضيفاً: 
تمثل  كي  ستسعى  أنها  شك  فال  كردية 
وااللتزام  سورية،  في  الكردي  الشعب 
سيما  وال  الشأن  ذات  الدولية  بالقرارات 

القرار ٢٢٥٤«.
الحوار،  هذا  من  الثانية  الجولة  وقبيل 
الكردي،  الوطني  المجلس  انخرط 
المعارضة  صفوف  في  المنضوي 

حمل  جديد  سياسي  تشكيل  في  السورية، 
مع  ضّمه  والحرية«،  السالم  »جبهة  اسم 
المنظمة اآلثورية الديمقراطية، وهي أيضاً 
وتيار  السورية،  المعارضة  في  منضوية 
»الغد السوري« الذي يرأسه أحمد الجربا 
رئيس االئتالف الوطني السوري األسبق. 
من  متقدمة  خطوة  الجبهة  هذه  واعتبرت 
المعارضة السورية ليكون لها دور سياسي 
التي  الفرات  نهر  شرق  منطقة  في  فاعل 
الُمستبعَدة  »قسد«،  قوات  عليها  تسيطر 
وحول  المعارضة.  السياسية  المعادلة  من 
رؤية  أن  إلى  فيصل  أشار  الخطوة،  هذه 
الجبهة الجديدة »تؤكد على ضرورة وحدة 
بالعملية  االلتزام  أرضية  على  المعارضة 
السياسية الجارية برعاية دولية«، مضيفاً: 
ونعمل  في كل شيء،  بعضاً  بعضنا  يُكمل 
المتعددة  الديمقراطية  سورية  تطوير  على 

وازدهارها.

 فيروشاه عبدالرحمن 

. رغبتهم  عن  خالله  من  يعبرون   متنفسا 

للمجتمع  المهددة  فهناك  الشائعات  وتتنوع 

خالل فترة الكوارث واألزمات والحروب 

باألخبار  يتعلق  بما  المجتمع  تقلق   والتي 

، واألمنيةوغيرها  والصحية   االقتصادية 

وهناك شائعات تتعلق باألماني التي يطلقها 

وما  يريد  ما  أو  تحقيقها  في  آمالً  البعض 

يتوقع أن يحققه وأخطر الشائعات هي تلك 

التي تنشر بغرض تضليل وتفريق شرائح 

والتكذيب  والتشكيك  باإلساءة  المجتمع 

 والتحريف أو ما تسمى شائعات الكراهية .

مجموعة  أو  الفرد  من  الشائعات  وتنتشر 

المتداولون  يُصبح  بحيث  يتداولها  ويتم 

و  الشائعة  بخدمة  يقومون  كالمحطات 

أو  المعلومة  من  بالتنقيص  سواء  أهدافها  

طول  الى  يؤدي  مما  زيادتها  أو  التعديل 

وآثار  نتائج  الى  ويؤدي  الشائعة  سلسلة 

يزداد  بحيث  والمجتمع  الفرد  على  وخيمة 

المعلومات  إيصال  وصعوبة  السلبي  األثر 

طرق  ايجاد  من  البدّ  ،لذلك  الصحيحة 

للتعامل مع اإلشاعة لتجاوز آثارها السلبية 

الناس  ومساعدة  النشر  في  المشاركة  بعدم 

في زيادة ثقافة األفراد ومعرفة المجتمعمات 

المنطقي  والخطاب  العام  بالشأن   المحلية 

ستكون  الطرق  وهذه  الرسائل  إيصال  في 

و  الشفافية  خالل  من  ويتحقق  ناجحة 

في  الموضوعية  و  الخبر  مع  المصداقية 

الطرح واالستمرار في إيصال المعلومات 

من مصادر موثوقة وتجنب التناقض بحيث 

تصل الرسائل الى الجمهور بأن تكون سهلة 

على  القضاء  يتم  وحتى  المعنى  وواضحة 

االجتماعيون  االخصائيون  يرى  اإلشاعة 

أن يكون الدواء من أصل الداء، أي أن يتم 

انتهاج الرد الفوري على اإلشاعة، وتقديم 

األدلة واالثباتات على عدم مصداقيتها.
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الرؤية السياسية لجبهة السالم والحرية

قضايا  وتقارير

تحالف  هي  والحرية  السالم  جبهة  تعريف: 
سياسي يضم »المجلس الوطني الكردي« و« 
المنظمة اآلثورية الديمقراطية » و » المجلس 
الغد  وتيار  والفرات  الجزيرة  في  العربي 
في  تقاطعت  أطراف  السوري«. وهي تضم 
لحوارات  نتيجة  وأهدافها،  السياسية  رؤيتها 
بينية معمقة باإلضافة لعالقات الثقة المتبادلة 
التعاون  من  طويل  مسار  عبر  تعمقّت  التي 
بأّن  الجبهة  المشتركة ، وتؤّكد  واالهتمامات 
عملها وعمل األطراف المنضوية في إطارها، 
ال يتعارض مع عضوية األطراف المذكورة 
في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في 
إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى، 
مع  والعمل  االنفتاح  إلى  الجبهة  وتسعى 
الديمقراطية من أجل  المعارضة  جميع قوى 
توسيع قاعدة المشتركات بين مختلف القوى 
األخرى  السياسية  والتحالفات  والتجمعات 
تطلعات  عن  يعبّر  جامع  بمشروع  للنهوض 
وبناء  الجذري  التغيير  تحقيق  في  السوريين 
السوريين.  بتضحيات  تليق  عصرية  دولة 

وتعمل الجبهة وفقا للمبادئ التالية:
السيادة  سيادة،  ذات  مستقلة  دولة  1-سوريا 
السلطات،  كل  مصدر  وهو  للشعب،  فيها 
المتساوية وفصل  المواطنة  وتقوم على مبدأ 
سيادة  ومبدأ  القضاء  واستقالل  السلطات، 
عبر  للسلطة  السلمي  والتداول  القانون 

انتخابات حرة ونزيهة.
دولة  سورية  بأّن  الدستوري  اإلقرار   -٢
واألديان،  والثقافات  القوميات  متعددة 
وكرد  عرب  من  يتكون  السوري  والشعب 
وغيرهم،  وتركمان  اشوريين  وسريان 
ويعتبر  القومية   حقوقهم  الدستور  ويضمن 
لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل 

خالصة تاريخ سورية وحضارتها. 
باالعتراف  التزامها  على  الجبهة  تؤكد   -3
القومية  الكردي  الشعب  بهوية  الدستوري 
من  اساسيا  جزءا  الكردية  القضية  واعتبار 
في  العامة  الديمقراطية  و  الوطنية  القضية 
للشعب  القومية  بالحقوق  االعتراف  و  البالد 
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ارضا  سوريا  وحدة  إطار  ضمن  الكردي 
جميع  الغاء  على  الجبهة  وتعمل   . شعبا  و 
السياسات والمراسيم و االجراءات التمييزية 
و  اثارها  معالجة  و  الكرد  بحق  المطبقة 
المجردين  الى  الجنسية  وإعادة  تداعياتها، 
المتضررين  وتعويض  منهم  والمكتومين 

واعادة الحقوق ألصحابها.
وكافة  اإلنسان  حقوق  بشرعة  االلتزام   -٤
المواثيق المتعلقة بها في المجاالت السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
االسلوب  الالمركزية  في  الجبهة  ترى   -٥
األمثل في إدارة البالد مع الحفاظ على وحدة 
القومي  التعدد  لحماية  السورية،  األراضي 
والثقافي, وضمان  تعزيز المشاركة الشعبية 
وتحقيق  والموارد  للسلطة  العادل  والتوزيع 
التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق 
النظر  إعادة  من  ذلك  يتطلبه  أن  يمكن  وما 

بالتقسيمات اإلدارية القائمة. 
6- تلتزم الجبهة بالعملية السياسية التي تجري 
الوصول  بهدف  المتحدة  األمم  رعاية  تحت 
الشرعية  قرارات  وفق  سياسي  حّل  إلى 
وتؤكد   .٢٢٥٤ رقم  القرار  والسيما  الدولية 
الوطنية  المعارضة  من  جزء  بأنها  الجبهة 
الدولية  االطراف  كافة  وتعمل مع  السورية، 
من  السوري،  الشأن  في  المؤثرة  واالقليمية 
أجل إيقاف الحرب وإنهاء االستبداد واستعادة 
السوري  الشعب  تطلعات  وتحقيق  السالم، 

بالحرية والعدالة والديمقراطية.
أجل  من  السلمية  بالوسائل  الجبهة  تعمل   -7
حقوق  واحترام  والحرية  السالم  إحالل 
األهلي واالجتماعي،  السلم  االنسان وتعزيز 
واالرتقاء  المشترك  العيش  وشائج  وتعميق 
تقوم على  بحيث  السورية  الوطنية  بالرابطة 
أسس العدالة والمساواة والشراكة الكاملة بين 

كافة السوريين.
االستثنائية  القوانين والمحاكم  كافة  إلغاء   -٨
التغيير  عمليات  ورفض  وقراراتها، 
ظّل  في  وتجري  جرت  التي  الديمغرافي 

الحرب الدائرة في سوريا.

المرأة  ومشاركة  وحرية  حقوق  ضمان   -9
الدولة  مؤسسات  جميع  في  العادل  وتمثيلها 

السورية بنسبة ال تقّل عن 3٠ بالمائة.
1٠- سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ 
فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه 
وتضمن  تعترف  واألديان،  القوميات  كافة 
الديانة  فيها  بما  والمعتقدات،  األديان  حرية 

اإليزيدية. 
وحرية  السياسية  بالتعددية  اإلقرار   -11  
بين  والمنافسة  السلمي  السياسي  العمل 
مبدأ  وفق  المتعددة  السياسية  النظر  وجهات 

تكافؤ الفرص.
1٢- العمل من أجل صياغة توافقية لدستور 
جديد للبالد تشارك فيه كافة مكونات الشعب 

السوري، و إقراره عبر استفتاء عام.
العدالة  وتدابير  مبادئ  الجبهة  تتبنّى   -  13
االنتقال  عملية  إنجاز  بعد  االنتقالية 
تحقيق  طريق  على  كخطوة  الديمقراطي، 
ومآسي  آثار  ومعالجة  الوطنية،  المصالحة 
من  كل  ومحاسبة  الضرر،  وجبر  الحرب، 
ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد االنسانية 

وتقديمهم للعدالة.
واألجهزة  الجيش  مهمة  تتمثل    -1٤
وحماية  الوطن  عن  الدفاع  في  األمنية 
وحماية  أراضيه،  وسالمة  واستقالله  أمنه 
ذلك  في  وتخضع  والمؤسسات،  المواطن 
منتسبيهم  على  ويُمنع  الحكومة،  لقرارات 
ممارسة النشاط السياسي أو االنتماء ألحزاب 

وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
1٥- تضمن الدولة السورية شمولية التمثيل 
ومؤسساتها  الدولة  في  المتكافئة  والمشاركة 
الفرص  تكافؤ  وتؤّمن  المكونات،  لكافة 
لكافة  وثقافيا  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا 

المواطنات والمواطنين.
المهام االساسية:

التعدد  مسألة  حّل  على  العمل   .1
ديمقراطيا  وطنيا  حالّ  سوريا  في  القومي 

عادال، وفق العهود والمواثيق الدولية.
الكردية  باللغات  االعتراف   .٢

رسمية  كلغات  والتركمانية  والسريانية 
التي  المناطق  في  العربية  اللغة  جانب  الى 
رغبات  أخذ  ويتم  فيها،  غالبية  يشكلون 
لغاتهم  خصوصية  في  االخرى  القوميات 
بعين االعتبار, ويمكن للمناطق تحديد لغة او 

عدة لغات اضافية كلغة رسمية.
االهلي  السلم  تعزيز  على  العمل   .3
الجزيرة  منطقة  مكونات  بين  واالجتماعي 

وشرق الفرات وفي كافة مناطق سوريا.
والتطّرف،  والتعّصب  العنف  نبذ   .٤
وصوره،  اشكاله  بكل  االرهاب  ومكافحة 
والمكونات  القوى  كافة  على  واالنفتاح 
السورية, والعمل على توفير اسس الشراكة 
الفعلية بينهم وصوال إلى بلورة هوية وطنية 

سورية جامعة لكل السوريين.
دعم وتشجيع الحوار بين السوريين   .٥
من مختلف المكونات، لفتح المجال امام حرية 
الراي وتشكيل رأي عام يستند الى المزيد من 
في  المشترك  والعمل  والتواصل  التفاهمات 

كافة المجاالت الوطنية والقومية واالدارية.
مصالح  على  الحفاظ  ضمان   .6
ومنع  البالد،  في  والدينية  القومية  المكونات 
وخدميا،  واقتصاديا  سياسيا  بحقهم  غبن  أي 
وضمان الحقوق التشريعية لهم عبر برلمان 
ذي غرفتين، تخصص الغرفة األولى لممثلي 
لممثلي  الثانية  والغرفة   ، المنتخبين  الشعب 
تحديد  يتم  واألديان.   والقوميات  المناطق 
قبل مختصين واالستفادة  الغرفتين من  مهام 
من تجارب الدول األخرى في هذا المجال.  . 
واالمم  الدولي  المجتمع  مطالبة   .7
أجل  من  والجاد  الفوري  بالعمل  المتحدة 
والكشف  والمعتقلين  األسرى  سراح  إطالق 
قسرا,  والمغيبين  المفقودين  مصير  عن 
الى  االنسانية  المساعدات  بوصول  والسماح 
من  والنازحين  الالجئين  وتمكين  األهالي، 

العودة الى مناطقهم األصلية بأمان وسالم.
عمل  برنامج  بوضع  الجبهة  تقوم   –  ٨
للتواصل مع القوى اإلقليمية والدولية لشرح 
رؤية الجبهة حول الحل السياسي في سورية. 

رفاق  من  عدد  قام   ٢٠٢٠/7/٢1 بتاريخ 
األستاذ  العام  المنّسق  يتقدمهم  الحركة 
قلدمان  قرية  إلى  بزيارة  يوسف  فيصل 
،مسقط رأس الرفيق عبد هللا ترو ، إلحياء 
الذكرى السنوية األولى على رحيله .وبعد 
زيارة عائلة الفقيد انطلق الوفد مع مجموعة 
من أهالي المنطقة إلى مقبرة القرية ، حيث 
تم هناك قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة 
،ووضعت باقات من الزهور باسم منسقية 
تليت  ذلك  بعد  العامة.  والمنسقية  المنطقة 
وليد  الرفيق  قبل  من  المنسقيةالعامة  كلمة 
فرمان عضو المكتب التنفيذي ،مبيّنا مناقب 
الفقيد والتي هي محل فخر واعتزاز لرفاقه 

حركة اإلصالح الكردي- سوريا  تحيي الذكرى السنويّة األولى لرحيل عضو المكتب التنفيذي للحركة الرفيق 
عبد اهلل ترو) أبو جوان (

لهم  كبيرة  يعد رحليه خسارة  وذويّه حيث 
ثم   . الكردية  السياسية  الحركة  ولعموم 
تحدث المنّسق العام للحركة األستاذ فيصل 
ابو  للرفيق  النضالية  السيّرة  عن  يوسف، 
لنهج  البارزين  المؤسسين  كأحد  جوان 
اإلصالح والشفافيّة والتغيير ، مؤكداً على 
الرفيق  به  آمن  ما  تحقيق  أجل  من  العمل 

الراحل على الصعيد الوطني والقومي.
الرحمة لفقيدنا العزيز

األخ عبد هللا ترو) ابو جوان(
الصبر والسلوان لعائلته و رفاقه وذويه

الكردي  اإلصالح  حركة  إعالم  مكتب 
قامشلو 2020/7/21سوريا
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 مقاالت   رأي

هيكلية اإلدارة الذاتية بين التجديد الجذري أوالشكلي

عبر  إدارية  منظومة  أيَّ  واقعية  تتجسد 
على  القائم  للمنطق  محتم  لسير  إخضاعها 
ورسمي  شرعي  كمحدد  الشعبي؛  الرضا 
لشرعنة أيَّ هيئة - إدارة - دولة، ال أن تتحول 
لجهة تقييم عملها وتتقمص دور األبطال، وال 
يمكن لعلم اإلدارة أن ينقطع تطبيقياً أو يتوقف، 
ما.  جغرافية  تشهدها  التي  الضواغط  حسب 
المحن  أيام  بعمق  يتجسد  الحقيقي  اإلدارة  ففن 
تطفوا  حين  والخراب،  والكوارث  والحروب 
بين  ما  وعقلياتهم  البشر  نوعية  السطح  على 
والعمل  الوطنية  أو  والهدم،  والفساد  اإلجرام 
سنوات   6 وبعد  هذه،  المعادلة  وفق  والبناء. 
لإلدارة  أفكار  وجود  حول  السؤال  لنا  يحق 

الذاتية القابلة للنمو والتحول، من عدمها.
للتغيرات  طبيعية  وكنتيجة  تالية،  جهة  من 
المصاحبة لعقٍد من الحرب في سوريا، ما عاد 
الجيل الجديد في عموم مناطق سيطرة اإلدارة 
على  كبر  الذي   - سوريا  ُكل  كحال   – الذاتية 
المدافع ورحىَّ الحرب ومظاهر  وقع أصوات 
تُباع  لتي  األوهام   لن يصدق  والدماء،  الدمار 
أو  الحزبي  والزيف  الخداع  أسواق  في  لهم 
الخطاب  ذلك  جّل  إن  بل  والسياسي،  اإلداري 
عكسية  محفزات  إلى  يتحول  إنما  الدعائي 
لردات فعل قوية تسعى لتعرية مصدر الوعود 
التضحية  حول  السخيفة  والخطابات  الكاذبة 
غيرها  الجديد  الجيل  فموروثات  والبطولة. 
وأن  خاصة  أجيال،  من  سبقتها  عما  بالمطلق 
الوقائع،  قوة  تفوق  قوة  يحملون  اليوم  الشباب 
تقود  ما  هي  الحياة  وفقدان  والحرمان  فالظلم 
كان  وإن  الجيل  فهذا  معاً.  والمستقبل  التاريخ 
لكنه  بسرعة،  بالوصول  وراغباً  متسرعاً 
الناجمة  الذهنية«  »العدوى  فضيلة  يحمل 
عجز  يقابله  الحديثة،  الدعائية  اإلجرائية  عن 
اإلدارة الذاتية وألكثر من نصف عقٍد عن فهم 
بالحديد  حكمه  الذي  المجتمع  تطور  مجرى 
وحالياً  والترهيب،  بالترغيب  ثم  والنار، 
على  تحتوي  منطقة  ففي  والتركيع.  بالتجويع 
بأهم  المزروعة  الهكتارات  من  اآلالف  مئات 
الناُس  يحتار  كالقمح،  استراتيجي  محصول 
الُخبز، ومع  أرغفٍة من  تأمين بضع  كيفية  في 
مئات آبار النفط، يُحتكر بيع المازوت والبنزين 
محافظات  في  سعرها  تفوق  خيالية  بأسعار 
تسعى للحصول على الوقود من مناطق اإلدارة 
حيرة  مع  المثال،  سبيل  على  كدمشق  الذاتية، 
اإلنتاجية  مع  غاٍز  جرة  تأمين  في  األهالي 
ولنا  والشهري،  اليومي  الغاز  لمعمل  الغزيرة 
في فترة الحظر بسبب كورونا وإغالق جميع 
المطاعم والمقاهي واألماكن العامة، واستمرار 
معرفة  ضرورة  على  دليل  خير  الغاز،  أزمة 

أين يختفي الغاز؟
المناهج  قضية  هي  الُكرد،  ينتظر  ما  أخطر 
المدرسية، فاآلالف من ُمكتسبي مناهج اإلدارة 
الثانوي ال  الثالث  الصف  إلى  الذاتية ووصلوا 

يجيدون التحدث باللغة العربية
تتهم اإلدارة الذاتية فصائل المعارضة السورية 
محطة  بمنع  العين  رأس  على  المسيطرة 
علوك هناك من العمل، وهي المحطة الوحيدة 
الغربي،  وريفها  الحسكة  تغذية  عن  المسؤولة 
ألف   17٥ بنحو  وقراها  تمر  تل  إلى  إضافة 
متر مكعب من مياه الشرب يوميا. وأن تركيا 
سدي  في  المياه  منسوب  بانخفاض  تتسبب 
تشرين والطبقة. وهذا من حيث المبدأ والسبب 
صحيح، لكن من حيث العقل اإلداري والتحليلي 
هو ليس فقط بقول كارثي، إنما يعبر عن حجم 
الغباء والبالدة العقلية في استطرادها بالشعب.

فبعد أكثر من 6 سنوات لسيطرة اإلدارة الذاتية 
على مقدرات المنطقة، وإنشاء مئات المؤسسات 
تتنازل  لم  والشكلية،  والوهمية  منها  الفاعلة 
االستراتيجي.  للتخطيط  فعالة  هيئة  إلنشاء 
فعالقة االتحاد الديمقراطي بالعمال الُكردستاني 
ليست ال سراً وال شيئاً جديداً، األخير في حالة 
صراع وحرب منذ قرابة ٤٠ عاماً، واالتحاد 
على  سيطرته  بدايات  منذ  صرح  الديمقراطي 
الشارع الُكردي إبان المظاهرات، وحتى اليوم، 
أن تُركيا تمثل العدو األول لهم. وفق ذلك، ماذا 
التي  والدراسات  األبحاث  مراكز  كمية  تفعل 
قيادات  وظيفة  وما  الذاتية،  اإلدارة  شكلتها 
الحزب واإلدارة الذاتية، ألم يخطر لهم أن الماء 
أخطر وأسهل ورقة ضغط تُركية على المنطقة، 
ووفق حالة العداء التاريخية التي تتحدث عنها 
أن  اعتقدوا  هل  المذكورة،  األطراف  أدبيات 
إن  العشرات  ذهب.  من  بماٍء  ستمدهم  تركيا 
للمشهد  الجيدين  القارئين  من  المئات،  يكن  لم 
القوة  بين مراكز  الناشئة  والعالقات  السياسي، 
الفاعلة في الحدث السوري مع العمق الشعبي، 
بذلوا المستحيل إلقناع اإلدارة الذاتية، بأن الماء 
هو السالح األقوى لتركيا والمعارضة السورية 
ضرر  من  يستجلب  وما  الذاتية  اإلدارة  ضد 
الغرور  لكن  المحلي،  المجتمع  على  مباشر 
تارةً، وجملة من إشارات االستفهام تارةً أخرى 
تُطرح دون إيجاد جواب شاف لها.  فأين تذهب 
تحصدها  التي  األسبوعية  الدوالرات  ماليين 
عنفة  تشتِر  لم  أنها  طالما  الذاتية،  اإلدارة 
العنفات المهترئة، ولم يدر  كهرباء، ولم ترمم 
في بالها حفر اآلبار لسد المشكلة، خاصة وأن 
إلى  السدود سيؤدي  المياه عن  نقص  تداعيات 
على  السلبي  باالنعكاس  تتجسد  أخرى  كارثة 
وتضرر  الشرب  مياه  وشح  المنطقة  اقتصاد 
المحاصيل الزراعية، حينها يكون أعمق سؤال 
لألمن  خططت  ماذا  الذاتية:  اإلدارة  يواجه 

الغذائي طيلة األعوام الماضية؟
هذا التصلب هو عمق السبب الرئيسي لسقوط 
المهم  كان  وإن  المشابهة،  الحكومات  جميع 
إمكانية  خشية  الذاتية؛  اإلدارة  إسقاط  ليس 
جهات  المثال  سبيل  على  روسيا  فرض 
تُناصب تطلعات السوريين العداء والشر. إنما 

الرئيسية  للمكونات  حقيقية  مشاركة  المطلوب 
بالديمقراطية والتعددية  المنطقة، والمؤمنة  في 
ُكرد،  آشوريين،  /سريان،  من  جديدة  وسوريا 
العالقة  الملفات  بمئات  واالهتمام  عرب/ 
الجوار،  دول  مع  الخارجية  العالقات  سواء 
والمعارضة والعمق العربي في سوريا، وعلى 
الفساد والسرقة  رأس األولويات إسقاط رموز 
والنهب، التي أبدعت بتجويع القاطنين في هذه 
هويّات  إلى  اإلدارة  وإسناد  الجغرافية،  الرقعة 

سورية بحتّة.
 يتوجه ُكرد سوريا صوب البدء بالمرحلة الثانية 
من الحوار الُكردي  الداخلي، مرحلةٌ تستوجب 
المكونات  باقي  على  االنفتاح  بمرحلة  إلحاقها 
دائرة  ضمن  الزلنا  وأننا  خاصة  ومشاركتها، 
وبشكل  المستقرة،  المتحولة وغير  المجتمعات 
فإن  بعد الصراع والحرب،  أدق مجتمعات ما 
سياسي  جسد  أي  ديمقراطية  مؤشرات  من 
المسندة إلى  المناصب  إنما يتجسد عبر نوعية 
أن  أحد  على  بخاٍف  وليس  الفاعلة،  األطراف 
وصاحبة  والفاعلة  الرئيسية  المناصب  جميع 
القرار إنما بيد االتحاد الديمقراطي فحسب، أو 
في أعلى صوره متجسدة بالرئاسة المشتركة، 
الجانب  في  الذاتية  اإلدارة  فشل  أن  كما 
الناس  حياة  على  بظالله  ألقى  االقتصادي 
توظيف  خارج  اقتصادية  حالة  فال  العامة، 
اآلالف برواتب زهيدة حتى بعد الزيادة، وهي 
قانون  نتائج عقوبات  تتعرض البتزاز  رواتب 
الذاتية  اإلدارة  عمر  من  ما  فترة  وفي  قيصر. 
شهدت صعوداً على مؤشرات العمل الميداني، 
لكنه امتاز بالصعود الشديد البطء، وفقد التأثير 
المجتمعي المطلوب، وسرعان ما شهد انحدارا 
الصعد  على  بناها  مختلف  في  صاروخياً 
والخدمية  والعسكرية  والسياسية  الميدانية 
وهذه األخيرة تُصنف ضمن الزخرفة الدعائية 

لتضخيم هالة العمل لديهم.
المناهج  قضية  هي  الُكرد،  ينتظر  ما  وأخطر 
المدرسية، فاآلالف من ُمكتسبي مناهج اإلدارة 
الثانوي ال  الثالث  الصف  إلى  الذاتية ووصلوا 
يجيدون التحدث باللغة العربية، ويقابله عشرات 
اآلالف من الطلبة الُكرد ضمن مدارس النظام 
اإلدارة  مناهج  مع  التأقلم  في  صعوبة  يلقون 
بين  اللغة  إتقان  تباين  منها  مركبة  ألسباب 
الفريقين، وفقدان أسس التعليم بسبب االكتظاظ 
اختالف  عن  عدا  الصفوف،  ضمن  الشديد 
ستكون  ولعلها  وتفصيالً.  جملة  المنهاجين 
العسكري  الملف  من  حساسية  وأشد  أخطر 
من  كجزء  حله  إلى  الُكرد  يسعى  الذي  نفسه، 

سلة الحل الواحدة.
أول خطوة في علم اإلدارة الحديثة، هو الكف 
عن ممارسة األساليب القديمة والتي تجزأت أو 

تضررت شرائح مجتمعية بموجبها
أول خطوة في علم اإلدارة الحديثة، هو الكف 
عن ممارسة األساليب القديمة والتي تجزأت أو 

وإعادة  بموجبها،  مجتمعية  شرائح  تضررت 
التي  /الثورة  تُسمى  أن  يُمكن  الكاملة  الهيكلية 
تغير وطرأ  ُكل شيء  منها/ خاصة وأن  بد  ال 
عليه تغيرات، ولن يكفيها خطوات ترميمية أو 
تضمينات جديدة. بل بحاجة إلى إجراء تغييرات 
مؤسسة  ووجود  العمل،  أسلوب  في  جذرية 
إلجراء  التفكير  في  االستمرار  مهمتها  خاصة 
التغيرات الالزمة بشكل مستمر للحصول على 
من  االنتهاء  بعد  حتى  بل  المستدامة.  التنمية 
اإلجراءات المطلوبة والالزمة إلعادة الهيكلية 
والتي يتجسد جوهر التغيير في القطيعة التامة 
مع  التعامل  ونمطية  القديمة،  الهيكلية  مع 
المكونات، خاصة المعارضة لسياسات اإلدارة 
الذاتية، والتخلي عن نمطية األنشطة السياسية 
لمواضيع  التظاهرات  رأسها  وعلى  والثقافية، 

عابرة للحدود الجغرافية.
على  الجذري  العالج  تفضيل  من  دوماً  البد   
أساليب معالجة أخرى أقل ألماً لجهات حزبية، 
وتتجه  جذرية  أقل  إصالحات  بإحداث  ترغب 
التنظيمات  تفضله  ما  وهو  الشكلية،  صوب 
جديد.  أي  من  ستتضرر  التي  واألحزاب 
الهيكلة  إعادة  هو  شعبياً،  المطلوب  فالتحول 
من األسفل لألعلى، ولإلدارة برمتها، حيث ال 
مبادئ أو أسس أو تشكيالت إدارية، تستثنى من 
أمام إجراءات  فلسنا  الجديدة؛  التغيير والهيكلة 
طارئة أو حلول مؤقتة لتحسين جوانب معتمة 

أو محددة ضمن اإلدارة.
وفي عودة إلى قضية الحوار الُكردي، تقتضي 
النية  حسن  خطوات  تكون  أن  البروتوكوالت 
الحوارات،  في  للمضي  األخالقية  القيمة  هي 
الذاتية ماضية في فرض  اإلدارة  أن  نجد  فيما 
اللغة  أهمية  عمق  على  تأكيدي  مع  مناهجها- 
اإللزامي.  للتجنيد  الشباب  وسحب  الُكردية- 
إللحاقهم  األطفال  خطف  حاالت  وزيادة 
ضواغط  يسبب  ما  وهو  العسكري،  بالجانب 

ومشكالت للحوار نفسه.
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 مقاالت  رأي

نحو ثورة ثقافية االستراتيجية االمريكية في سورية

البحث عن مرآة تُنقذ الشعوب السورية

قوة  ٔاكبر  هي  األمريكية  المتحدة  الواليات 
مصالح  ,ولها  العالم  في  و عسكرية  اقتصادية 
على  قدرة  و  األرض  بقاع  جميع  ٕالى  تمتد 
ثقل  من  لها  لما  العالم  ٔارجاء  كافة  في  التدخل 

دولي 
ولديها القدرة على وقف ٔاي قرار ال تنسجم مع 
األمن   مجلس  في  دائم  كونها عضو  مصالحها 
المحلي  الناتج  الناحية االقتصادية يكاد  اما من 
المجموع  ربع  يعادل  ٔان  المتحدة  للواليات 
في  حوالي ٥٠  الدفاعية  ميزانيتها  العالمي,ٔاما 

المأية من االنفاق العسكري العالمي.
تمتاز منطقة الشرق األوسط بالنسبة لها  ٔاهمية 

كبيرة لمصالحها 
 واالستراتيجية الجديدةالتي تبنتها  ب)الحرب 
تنفيذ  ٕالى  ادى  الذي  (االمر  األرهاب  على 
للحفاظ  القوة  استخدام  خالل  من  االستراتيجية 

على مصالحها.
 ٢٠11 مارس  منذ  الدأيرة  السورية  الحرب 
داعش  ظهور  ثم  ومن  الصراع  واستمرار 
الواليات  دفعت  التي  المتشددة   والجماعات 
راس  على   ٢٠1٤ سبتمر   ٢٢ في  المتحدة 
تنظيم  لمهاجمة  بالتدخل  الدولي  التحالف 
الدولة االسالمية في العراق والشام في سوريا 
وهزيمتها في مارس ٢٠19 في اخر جيب في 

الباهوز.
سورية  في  واضحة  االمريكية  االستراتيجية 
والتي تتمثل في محاربة االرهاب بكل اشكاله 
التي  المتشددة  االسالمية  )داعش(والتنظيمات 
ذكرناها سابقا من خالل تقديم الدعم العسكري 
في  الرٔييسة  الحليفة  قسد  لقوات  واللوجستي 
محاربة تنظيم الدولة ومن اجل منع ٕايران من 

السيطرة على المنطقة 
الروسي  النفوذ  موازنة  اخر  جانب  ومن 
األبيض  البحر  شواطٔي  على  الدأيم  والتواجد 

بذلت األنظمة االستبدادية كل ما تملك من جهد 
من ٔاجل اندثار وطمس معالم الوجود الكردي 
التي  بالحروب  سواء  التاريخية  ٔارضه  على 
القسري  ٔاو من خالل تهجيره  ابادته  استهدفت 
من  القومية  مقوماته  كل  مستهدفة  مناطقه  من 
 . مشترك  ومصير  وارادة  ٔارض  ووحدة  لغة 
في  التاريخي  ٕالى وجوده  بصلة  يمت  ما  وكل 
والثقافة  التاريخ  بوتقة  في  النصهاره  محاولة 
الزمن  من  قرون  مدى  على  تصنّعها  التي 
استغالل  على  وباالعتماد  الشمولية  بمنهجيته 
فيما  والقومية  الوطنية  والشعارات  تارة  الدين 
الثقافي  التكوين  ٔاخرى مستغلة كذلك  تارة  بعد 
للكرد والذي اتسم بالدفاع عن النفس على مدى 
فيها  نشأ  التي  المكانية  البئية  نتيجة  التاريخ 
حيث الحاجة الى اإلستقرار واالمتياز بالدعوة 
األخوة  ٔاواصر  وتمتين  السلمي  التعايش  ٕالى 
في  بليغا  اثراً  له  كان  ذلك  كل  الشعوب  بين 
الذي عاش بين قوميات  الكردي  المجتمع  بنية 
وهذا  كياناتها  لتٔاسيس  والسلب  الغزو  انتهجت 
على  االستيالء  حدود  عند  يقف  لم  الغزو 
على  الغزو  ٕالى  تعداه  بل  فحسب  األرض 
التاريخ والثقافة مما فرض على الكرد حالة من 
القلق الثقافي واالضطراب الفكري الذي تجلّى 
النضالية سواء من خالل  واضحا في مسيرته 
الثورات التي قام بهامن ٔاجل استرجاع حقوقه 
نتيحة  االنتكاسة  غالبيتها  رافقت  القومية حيث 
عوامل داخلية وخارجية ، ٔاو من خالل العمل 
السياسية  واألحزاب  التنظيمات  عبر  السياسي 
التي سرعان ما تحولت الى غايات بحد ذاتها 
ٔاساس  على  القأيمة  باألنظمة  تأثرت  حيث 
المركزية المقيتة وانهكتها ثقافة االستبداد فكاد 
الكردي ان يفقد حافز االنخراط في الشٔان العام 
الفردية  نحو  التوجه  في  رغبة  لديه  برزت  و 
االستبدادية  السياسات  نتيجة  الذات  للدفاع عن 

حجم  ٔان  بصيرة،  ذي  كل  على  بخاٍف  يعد  لم 
األزمة  في  اإلقليمي   – الدولي  والتدخل  التأثير 
تدخالت  عبر  العلني؛  بشكلِه  سواًء  السورية، 
تركية،  ٔامريكة،  روسية،  مباشرة)  عسكرية 
ٕايرانية …(، ٔاو غير مباشرة؛ من خالل دعمها 
زيادة  بهدف  وكيانات سياسية سورية،  ألطراٍف 
حجم نفوذها محلياً، وتعزيز مصالحها استراتيجياً 
في سوريا المستقبلية، زادْت من مستوى التعقيد 
والتشابك لخيوط الحل النهأيية لألزمة وفق مسار 
انبثق  الذي  األمن ٢٢٥٤  جنيف، وقرار مجلس 
بين جميع  التفاهمات والتوافقات  اصال من رحم 
الداخلية،  السورية)  باألزمة  المعنية  األطراف 

واإلقليمية، والدولية(.
استمرار  جانب  ٕالى  الذكر،  آنفة  دولية  ألسباب 
اإللتزام  من  وحلفأيه  األسد  بشار  نظام  تهّرب 
بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة، ووضعه 
العراقيل ٔامام سير عمل اللجنة الدستورية، وعدم 
بيدرسون،  غير  للسيد،  الوظيفية  المهمة  تسهيل 
 ، السورية  باألزمة  الخاص  األممي  المبعوث 
السياسية  واألحالف  الكتل  لمعظم  فشل  وشبه 
كممثل  نفسها  قدمت  التي  المعارضة  السورية 
لكافة السوريين، والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، 
وحمايتهم من اإلرهاب الخارجي والداخلي دون 
التي  المنطقة  ٔاو  الدين،  ٔاو  العرْق،  حسب  تميٍز 
المعارضة  األطر  فيها، ونقضت بعض  يعيشون 
عجزت  عندما  حلفأيها،  مع  المشتركة  للمواثيق 
تدّعي  مرتزقة  مجموعات  من  نفسها  عزل  في 
ٔانها سورية، وخرجت لنصرة الثورة! ، ارتكبت 
وما تزال، انتهاكات ال ٕانسانية جسيمة بحق ٔابناء 
شعٍب كانوا ٔاولى السبّاقين و المشاركين في ثورة 
التعقيدات  هذه  كل  ظل  في  والكرامة.  الحرية 
ٕاطالة  وتداعيات  السوري،  السياسي  المشهد  في 

محافظة  في  البحرية  القاعدة  في  المتوسط 
حالة  وخلق  السوري  الساحل  على  طرطوس 
السورية  األجواء  في  العسكري  التوازن  من 
بعد ٕاقامة روسيا قاعدة جوية لها بشكل دأيم في 
محافظة الالذقية ولهذا يُعتبر التواجد العسكري 
األميركي في سوريا ضمن سياسة بسط النفوذ 
جوية  قواعد  المتالك  والُمسابقة  العسكري 
وصاروخية، تٔوّمن لها تفوقاً استراتيجياً عالمياً.
االستراتيجة  من  كجزء  قيصر  قانون  وجاء  
االمريكية التي تهدف الى زيادة العزلة المالية 
واالقتصادية والسياسية التي يعاني منها االسد 
الطريق  وسد  حلفأيه  معاقبة  االهم  والسبب 
الدولية  القرارات  الى  العودة  اجل  من  امامهم 
للقوى  تؤكد  وحتى  السياسي  بالحل  واالسراع 
االقليمية والدولية ال حل في سورية بدون دور 

رٔييسي للواليات المتحدة االمريكية.
 وفي الختام تعتبر الواليات المتحدة األمريكية 
األوسط والبد من  الشرق  قلب  ٔان سوريا هي 
عالمي  نظام  ٕاقامة  ٔاجل  من  عليها  السيطرة 
قوة  ٔاي  بصعود  يسمح  وال  الريادة  في  يبقيها 
في  العظمى  الدولة  لها،وباعتبارها  منافسة 
اقدامها  وتثبت  تدافع   ان  الطبيعي  من  العالم 
كما  االستراتيجة   مصالحها  عن  لتدافع  هناك 

تفعل اي دولة في العالم .
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مختلف  على  وسياسياً  واجتماعياً  ٕانسانياً  األزمة 
وُكردِه،  بعربِه،  السوري  الشعب  مكونات 
المٔوسسة  المكونات  وباقي  والسريان،  وآشوريه 
للحضارة والثقافة السورية، والمشاركة في تٔاسيس 
الجمهورية السورية الحديثة بعد االستقالل، فٕان 
البحث، ٔاو تٔاسيس تحالفات سياسية جديدة، تضُم 
ثريّة  منطقة  في  سورية  سياسية  وقوى  ٔاحزاباً 
بتنوعها العرقي، والديني، والثقافي، وتنعمَّ باألمِن 
واالستقراِر النسبي؛ من شأنها تعزيٌز ثقافة العيش 
واالجتماعي،  األهلي  السلم  وحماية   ، المشترك 
للمجتمعات  االستقرار  فرص  من  مزيداً  وتوفير 

المحلية في الجغرافية التي تنشُط فيها ميدانياً.
من  التحالفات  هذه  ٕالى  النظر  االجحاف  ومن 
البعض  يصفها  كما  ٔاو  الزاوية”المناطقية”، 
بين  والشرخ  التقسيم  واقع  من  تُكّرُس  ٔانها  على 
الشعوب السورية المتنوعة عرقياً ودينياً وثقافياً. 
بٔامس  السوري،  الشعب  بات  تماماً،  ذلك  بعكس 
الحاجة ٕالى ٕاعادة الثقة واللحمة الوطنية الحقيقية 
البعث،  نظام  مزقّها  ٔان  بعد  مكوناته،  جميع  بين 
ه صورتها على مدار عقود من الزمن . ومن  وشوَّ
السوريين  بين  تعود  ٔان  الثقة  لهذه  يمكن  ال  هنا 
ٔاو  الجغرافية،  مناطقهم  ماهية  عن  النظر  بغض 
يتمَّ االعتراف  مالم  ٕادارياً،  التي تحكمهم  السلطة 
المتبادل والصريح بهوية وقضايا جميع الشركاء 
من  قدر  نفس  وعلى  تمييز  دون  الوطن  في 
الموروث  ذلك  عن  العزوف  من  والبدّ  األهمية. 
ٍمن  ٔاجيال  الذي ُزرع في عقول  الثقافي األمني؛ 
السوريين: على ٔان تكون الدولة السورية وهويتها 
حكراً على القومية عربية، ٔاو على دين ٔاو مذهب 
معين. ان الشعوب السورية ،واكثر من ٔاي وقت 

الطوعي  القبول  ثقافة  ٕالى  بحاجة  باتت  مضى، 
في  الكريم  العيش  في  البعض  بعضهم  بحقوق 
قناعةً  عن  وتعترف   ، فيها  تعيش  التي  المناطق 
والسياسية  القومية  الحقوق  بجميع  وطواعية 
لبعضهم  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
البعض ، لطالما لن ينفي وجودهم ، وال يشرعن 
لخلق النزاعات ، ٔاو يشرعن لحالة الالاستقرار . 
من دون هذا المشهد، والتٔاسيس لثقافة ” النضال 
السياسي المشترك والدفاع عن الحقوق و القضايا 
المصيرية برٔوية مشتركة” لن تعود تلك اللوحة 
حقيقة  عن  المعبّر  الجميل  رونقها  ٕالى  السورية 

التنوع والفسيفساء السوري الحضاري .
جبهة   ” عن  ٔايام  قبل  اإلعالن  يعتبر  هنا،  ومن 
قامشلي/   / قامشلو  مدينة  في  والحرية”  السالم 
الشعوب  بين  يجمع  سياسي  كٕاطار   / زالين 
والمجتمعية  الثقافية  مكوناتها  وبعض  األصيلة 
تبنيها  خالل  من  ؛  السورية  الجزيرة  منطقة  في 
الموقف  على  ترتكز  واضحة  سياسية  لرٔوية 
المصيرية  األساسية  القضايا  من  المشترك 
الثقافية،  و  السياسية  ومكوناتها  المنطقة  لشعوب 
مجتمعة  عنها  والدفاع   ، بتحقيقها  العمل  والتزام 
يتعارض  ال  بما  والدولية،  اإلقليمية  المحافل  في 
سوريا  في  الشاملة  السياسية  العملية  مسار  مع 
 ٢٢٥٤ األمن  مجلس  وقرار  جنيف  مسار  وفق 
مشّرف،  سوري  وطني  وموقٌف  عمٌل  لهو   ،
ٔابناء  وليس   ، السوريين  كل  مصلحة  في  يصبُّ 
المعلنة ٕاضافة  الجبهة  ، وتشكل  المنطقة وحدهم 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  ٕالى  األهمية  بالغة 
ترسيخ  شأنها  من  والتي   ، السورية  والثقافية 
روابط األخوة التاريخية، وقيم الشراكة بين كافة 

الدفع  في  وتسهم   ، السوري  المجتمع  مكونات 
نحو حل سياسي شامل لالزمة السورية ، وتنهي 
القوى  كل  جهود  مع  بالتكامل  شعبها  معاناة  من 
السياسية السورية الوطنية الديمقراطية المعارضة 
والمٔومنة بالحوار السياسي البنّاء ، والساعية ٕالى 
بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية ال مركزية ، 
تليق بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري 

من ٔاجل الحرية والعدالة والكرامة .
 ، الخارجية  التدخالت  كانت  ٕاذا  الختام،  وفي 
حماية  ٔاجل  من  سوريا  في  واإلقليمية  الدولية 
للنفوذ  مناطق  بفرض  االستراتيجية  مصالحها 
والسيطرة العسكرية ، فٕان تٔاسيس ٕاطار سياسي 
في ظل هذا الواقع والمرحلة يجمع بين مكونات 
تعكس  مرآةٍ  يشكل  ؛  الواحدة  الجغرافية  المنطقة 
حقيقية التركيب الحضاري ألبناء الدولة السورية 
الراغبين في العيش بسالم في مناطقهم بعيداً عن 
ٔاطماع ونزوات الحّكام التواقين ٕالى العبث بٔامن 

واستقرار ومستقبل ٔابناء المنطقة .

أ.وائل عمر

 أ.كاظم خليفة

من  لالصالح  الفردية  الدعوات  من  وبالرغم 
قبل بعض السياسيبن والمثقفين والكتاب ٕاال ٔانها 
لم تكلل بالنجاح كونها لم تُصاحب بحالة ثقافية 
المجتمع  منطلقها  وعميقة  متواصلة  نهضوية 
ال  الواقع  هذا  من  التخلص  ان  واعتقد   . ٔاوال 
يكون ٕاال بالعمل لخلق حالة فكرية ثقافية تبغي 
والهياكل  المضامين  في  والتغيير  اإلصالح 
السياسية  الحياة  تطورات  لمجاراة  القابلة 
هنا  التٔاكيد  من  والبد  والثقافية  واالجتماعية 

على ٔان 
تستند  ثقافية  ثورة  ٕالى  الحاجة  بٔامس  الكرد 
المتراكمة  القيم  وتتخطى  العلمي  البحث  على 
الكم  هذا  ٕان  .ؤاعتقد  حقه  مغتصبي  ثقافة  من 
ستساهم  اليوم  المبدعة  واألقالم  الكتابات  من 
في خلق مناخ ثقافي ومراكز بحث ومٔوسسات 
النيل  بهدف  ُشّوَهت  او  ُطّمَست  إلحياء حقأيق 

من تاريخ وثقافة الشعب الكردي وكيانه.

د.عبدالوهاب احمد



www.eslahkurd.org                   kurdishreform@gmail.com                        حركة االصالح الكردي    سوريا

نداء اإلصالح
إصالح ـ شفافية ـ تغيير

 نشرة تصدر عن مكتب إعالم حركة اإلصالح الكردي - سوريا

6

نشــاطات

من  عدد  وبحضور   ٢٠٢٠/7/11 بتاريخ  
 ، والمرأة  العام  السياسي  بالشأن  المهتمين 
من  السياسية  األحزاب  عن  الممثلين  وبعض 
االصالح  منتدى  أقام  الجزيرة.  مكونات  كافة 
والتغيير في مركزه بمدينة قامشلو حلقة نقاشية 
لالتفاق  والقومي  الوطني  البُعد  بعنوان:) 
الكردي ( وذلك بعد توقف النشطة المنتدى دام 

ألكثر من ثالثة شهور بسبب جائحة كورونا.
وخالل الحلقة تمت مناقشة المحاور التالية:

الوطني  الصعيد  على  اإلتفاق  هذا  أهمية   –  1
وإمكانية أن يلعب دوراً إيجابياً في مسار الحل 

السياسي للمسألة السورية.
اإلتفاق  هذا  يحققه  أن  يمكن  إنجاز  أي   -٢
القوميات  وباقي  الكردية  القومية  خدمة  في 

السورية.
3- أي رأي أو مقترح يمكن أن تقدمه للطرفين 
المفاوضين ليكون االتفاق متكامال شامال يخدم 

جميع السوريين.
اهم  استعراض  تّم  الحضور  وبطلب من  بداية 
نقاط االتفاق بين الطرفين الكرديين حتى االن  
الوطني  المجلس  هيئةرئاسة  عضو  قبل  من 
يوسف  فيصل  االستاذ  والمفاوضات  الكردي 

حيث قال :
لحل  هي  تجري  التي  المفاوضات  “باختصار 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  بين  الخالفات 
الكردي  الوطني  والمجلس  جهة  من  وحلفائه 
سياسية  لرٔوية  التوصل  تم  فقد  االن  وحتى 
بالعملية  الجميع  التزام  على  تٔوكد  مشتركة 
السياسية التي تجري في البالد وفق القرارات 
في  الكردي  الشعب  حقوق  ومايخص  الدولية 

سوريا المستقبل واحترام حسن الجوار ..
وحدة  منحى  في  تصب  المفاوضات  هذه 
المعارضة السورية وهو حوار سوري بامتياز 
السياسية  للرٔوية  وفقا  ستكون  مخرجاته  الن 
الحوار  المكونات في  باقي  المشتركة واشراك 
 pyd بعد حل الخالفات القأيمة بين المجلس و
باعتبار اتفاقية دهوك ستكون ارضية للمناقشات 

التالية وهي تٔوكد على تمثيل باقي المكونات
الوطن  شركاء  من  البعض  ان  والمفارقة 
الجاري  الحوار  السورية عن  الصفة  ينزعون 
ويستبقون نتأيج افتراضية غير دقيقة متجاهلين 
من  ويعملون  اصيل  سوري  مكون  الكرد  بان 

اجل سوريا لكل ابنأيها ”
مداخالت الحضور :

السوريين  بين  حوار  الهلوش:اي  أ.عامر 
كان  االتفاق  بأن  يرى  من  وهناك  به  مرحب 
) )روباك  االمريكي  الممثل  من  بالضغط 
ترتقي  ال  يجري  ما  وأن  سجله  في  ويسجل 
بعض  هناك  ان  خاصة  الحوار  مستوى  الى 

االطراف الكردية خارج هذا المسار
الوحدة  تداعيات  أهم  من  :أعتقد  جولي  أ.وليد 
كون  واإلقليمي،  الدولي  البعد  هو  الكردية 
القوى  رهينة  باتت  اآلن  السورية  المسألة 
في  بآخر  أو  بشكل  المؤثرة  وهي  الخارجية 
المختلفة،  السورية  لألطراف  السياسي  القرار 
كالنظام  المحلية  وأقصد  األطراف  وهذه 
والمعارضة المتمثلة باإلئتالف وهيئة التفاوض 
السياسية،  سلوكياتها  في  تغيير  إلى  بحاجة 
المباشر  الروسي  التدخل  بعد  مثالً  فالنظام 
تحت  كانت  التي  للمناطق  واستعادته   ٢٠1٥
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منتدى االصالح والتغيير يقيم حلقة نقاشية حول البُعد الوطني والقومي لالتفاق الكردي

وإصراراً  تعنتاً  أكثر  بات  المعارضة  سيطرة 
أي  دون   ٢٠11 قبل  ما  لمرحلة  عودته  على 
جانبها  من  والمعارضة)اإلئتالف(  تنازل، 
منظمة  عبر  التركية  السياسة  أسيرة  أضحت 

أخوان المسلمين المتطرفة.
أما قوات سوريا الديمقراطية فلم يكن لهم تمثيل 
سياسي في المحافل الدولية بسبب الفيتو التركي 

المستمر.
على  الدولي  العمل  فكرة  جاءت  أعتقد  لذلك 
لسلوكيات  التغيير  من  نوع  أو  تشكيل  إعادة 
األطراف والتي بدأت كتجربة أولية مع الكرد 
وأعتقد  األخرى،  األطراف  بعد  فيما  لتشمل 
إنجاح  األمريكية وإصرارها على  الرعاية  أن 
رئيسيين،  لسببين  هو  الكردي  الكردي  التفاهم 
التركي  العداء  وتيرة  من  التخفبف  األول 
الشراكة  عبر  سوريا،  شرق  شمال  لمناطق 
الحقيقية للمجلس الوطني الكردي في اإلدارة، 
والثاني ضمان بقائها السياسي في سوريا عبر 
اإلدارة الجديدة، كخطوة استباقية إلبعاد الروس 
عن المنطقة. وال ننسى أن تزامن قانون قيصر 
مع المبادرة الخاصة بالشأن الكردي يصب في 
الهدف نفسه، وهو ما أعلنت عنه واشنطن بأن 
سلوك  تغيير  هو  القانون  من  الرئيس  الهدف 

النظام.
أ.نايف جبيرو :عند البحث حول مسألة الحوار 
الكردي الكردي علينا التمييز بين موقفين. األول 
توضيحات  اية  الى  يحتاجون  ال  ٔاناس  هناك 
كونهم يعرفون ما هو الهدف من الحوار الكردي 
من  المسبقة  المواقف  ٔاصحاب  بالتالي  وهم 
الحق الكردي وهم باالساس يرفضون الحقوق 
الكردية ومن هٔوالء شخصيات في المعارضة 
من امثال سمير نشار وجورج صبرى ورياض 
العريضة  على  وقعوا  الذين  وغيرهم  حجاب 

مهددة  وتعتبرها  الكردي  الحوار  ترفض  التي 
يطالبون  الذين  اآلخرون  اما  سوريا  لوحدة 
بالتفسيرات حول الحوار الكردي الكردي فهم 
قد يكونوا من الذين يجهلون الهدف الحقيقي من 
بعض  بمواقف  متأثرون  وهم  الكردي  الحوار 
الكردي  الحوار  تعارض  التي  الشخصيات 
الحوار  بموازاة  تجري  ان  يتوجب  ولذلك 
هذا  من  الهدف  توضيح  على  العمل  الكردي 
الحوار ومن انه يهدف الى ايجاد الحل االمثل 
الموقف  توحيد  خالل  من  السورية  للمشكلة 
بعدها  يبدٔا  ان  المفروض  من  الذي  الكردي 
السورية  المكوناة  بقية  مع  الكردي  الحوار 
للوصول الى رٔوية مشتركة تضمن حقوق الكل 
وطبعاً هذا العمل ال يستهدف ٕاال من اجل التأثير 
على اوالٔيك الذين من الممكن ان يتأثروا برٔوية 
كسبهم  وبالتالي  الكردي  لالتفاق  المعارضين 
الى جانب االتفاق الكردي الكردي انطالقاً من 
ان هٔوالء هم باالساس ليسوا ضد حقوق الكرد 

مقنع  الحصول على جواب  الى  يسعون  وانما 
حول الحوار الكردي الكردي..

د.سنحريب برصوم:
الحوار الكردي -الكردي هو نتيجة موضوعية 
تفرضها ضرورات المرحلة التي لم يعد تأجيله 
يخدم اي طرف وهو باالساس السياق الطبيعي 
الذي البد ان يحصل واي تفاهمات تتحقق نحن 
نعتبرها قوة لكال الطرفين وإرثا يستفيد منه كل 
مكونات المنطقة ويفتح المجال لتفاهمات اوسع 
وسوريا  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على 
على  التفرقة  من  استفادوا  كثيرين   ، عموما 
حساب شعوبنا وجاء الوقت كي نوقف النزيف 
و نحول المكاسب الى شعوبنا واجيالنا القادمة 
اليوم على  الملقاة  ونكون على قدر المسؤولية 

عاتق االحزاب السياسية
من  التخلص  جداً  الحسين :ضروري  أ.فصال 

ثقافة اآلخرين واالتفاق مهم جداً
الكردي-الكردي  :الحوار  موشي  أ.كبرئييل 
المكونات  كافة  بين  للحوار  مقدمة  لعلها 
بين  الحوارات  وهذه حاجة النطالق  السورية 
سورية.  هوية  لبناء  السورية  االطراف  كافة 
لضمان  جديدة  سوريا  بناء  ضرورة  وهناك 
عن  بعيداً  والجماعات  المكونات  حقوق 
تجاهل  عدم  يجب  كما  واألقلية  األغلبية  فكرة 
الكثير  خلق  الحوار  وهذا  الموجهة  االنتقادات 
المفاوضات  الهواجس بسبب طبيعة رعاة  من 
و السرية لذلك الناس لم تعتبرها حوار سوري 
والمصالح  الغربي  الراعي  بسبب  -سوري 
إشارات  من  الكثير  ووضعت  السياسية 
والقضية  االمريكية  الرعاية  بسبب  االستفهام 
الكردية والجغرافية الواحدة و الفدرالية وكان 
البد الى جانب هذا الحوار بحوار موازي مع 

المكونات االخرى
عند  يكون  ان  تفرض  الوضع  وصعوبة 
فالمرجعية  مقاربات  المتحاورة  االطراف 
الكردية يجب ان تكون مع المعارضة السورية 
القرار  وتطبيق  وحلفائه  النظام  على  للضغط 

٢٢٥٤ لفرض الرؤية الوطنية
أ.ابراهيم الثالج :

جديد  ليس  التنوع  وهذا  متنوع  بلد  سوريا 
فسوربا قديما وحديثا متنوعة

هوية  هي  السورية  الهوية  أصبحت  بحيث 
متنوعة

الوطنية  بالحالة  مرتبط  سوريا  في  والتنوع 
فتاريخ الحركة الوطنية هو تاريخ المكونات

ثورة مكونات  كانت  الكبرى  السورية  فالثورة 
األطرش  باشا  سلطان  الدرزي  فزعيمها 
وظهيرها  هنانو  ابراهيم  الكردي  ورمزها 

العلويين  بجبال  العلي  صالح  الشيخ  العلوي 
ومعلمها الشيخ المسيحي فارس بشارة الخوري 

هذا هو تاريخ سوريا
لقد عاشت سوريا مرحلة قطيعة بين مكوناتها 
وأصبح  والقهر  االستبداد  نظام  سيطرة  منذ 
النظر إلى كافة هذة المكونات بعين الشك وعدم 

اليقين وأصبحت القضية الوطنية ال قيمة لها
وعلية نقول عندما تأخذ هذة المكونات موقعها 
للقضية  اإلعتبار  عودة  سيتم  الحقيقي  ومكانها 
اتجاة  في  خطوة  هي  االكراد  الوطنية،فوحدة 
عودة المسار الوطني وليس العكس كما يحاول 
البعض تصويرها وهؤالء هم اللذين ال يعرفون 

تاريخ سوريا
المجلس  بين  االخيرة  بالفترة  تم  الذي  التفاهم 
الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية هو خطوة في 
االتجاة الصحيح فالتناحر بين المكونات او بين 
أبناء المكون الواحد هو خطوة في اتجاة تشظي 
السيادة  انتهاك  اتجاة  في  وخطوة  المجتمع 

الوطنية والعكس هو صحيح
لالدارة  الهيكلة  إعادة  ان   : ابراهيم  أ.شفان 
باقي  مع  واالتفاق  الكردي  االتفاق  خالل  من 
المكونات فيما بعد سيكون في خدمة جميع أبناء 

المنطقة والسوريين بشكل عام.
أ.علي السعد:نحن متفائلون بهذا الحوار ليكون 
ان  ونتمنى  السورية  المعارضة  لوحدة  تمهيداً 
السورية  للمعارضات  إيجابياً  انموذجاً  يكون 
ويجب التطمين باعتبار ان هناك هواجس الن 
االتفاق ال يحتوي وال يدعو الى االنفصال عن 
سوريا كما يجب تطمين األصوات المعارضة 
وأي  منه  والقلق  الخوف  وتجاوز  لالتفاق 
سوريا  بوحدة  مشروطة  تكون  ان  يجب  اتفاق 

والمركيزيتها و دولة علمانية ديمقراطية
الوجود  و  المفاوضات  :سرية  حسين  أ.أكرم 
االمريكي زاد من حدة هواجس بعض أطراف 
الخوف  كان  ودائماً  الشخصيات  و  المعارضة 

من بندقية )قسد(
ستقوي  بأنها  المفاوضات  أهمية  وتأتي 
لباقي  المشاركة  دائرة  وتوسع  المعارضة 
الى  النظام  دفع  باتجاه  ضغط  وهذا  المكونات 

الجلوس على طاولة المفاوضات
أ.عبدالكريم عمر :االتفاق حتى االن لم ينجز

نرى  وكما  ألوانه  سابق  طرح  هكذا  ومثل 
سوريا كلها محتلة

إيجابية  خطوة  المفاوضات  دوكو:هذه  أ.مجدل 
وهي بداية التوافق بين مختلف القوى السياسية 
وشعبها  سوريا  وحدة  على  للحفاظ  السورية 
الحوار  وليكون   ٢٢٥٤ الدولي  القرار  وتنفيذ 

ً مستقبالً بين القوى السورية عموما
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التغيير  إلى  يسعى  السرياني  االتحاد   *
حقوق  عن  مدافعا  سوريا  في  الديمقراطي  

الشعب السوري بكل مكوناته
موضوعية  نتيجة  الكردي  الكردي  الحوار   *
المجال  ويفتح  المرحلة  ضرورات  تفرضها 
وشرق  شمال  مستوى  على  أوسع  لتفاهمات 

سوريا  وسوريا عموما
* الوضع السياسي في سوريا بدأ يأخذ منحى 
ان  واليمكن  النظام  تعنت  بسبب  تعقيدا   أكثر 

تستمر الحرب إلى ما ال نهاية
وتقوية  دائمة  حماية  يحتاج  االهلي  السلم   *
اآلخر  قبول  ثقافة  نشر  والمطلوب  دعائمه 

وتكريس العيش المشترك .

اإلصالح  حركة  لموقع  لقاء  ذلك ضمن   جاء 
الكردي سوريا  مع الدكتور سنحريب برصوم 
السرياني.  االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس 
حيث  توّجه  إليه موقع الحركة بعدد من األسئلة  

وكانت اإلجابة على الشكل التالي
االتحاد  حزب  على  تُعّرفنا  ان  بداية  حبذا 

السرياني ؟
عام  السرياني  االتحاد  حزب  تأسس   – ج  
وطنها  على  غيورة  مجموعة  من   ٢٠٠٥
التغيير  إلحداث  تسعى  وقوميتها  وشعبها 
الحريات  عن  ومدافعا  سوريا  في  الديمقراطي 
السوري  الشعب  وحقوق  والجماعية  الفردية 
بكل مكوناته، سعى في بداياته الى تنظيم الشعب 
السرياني االشوري والتعريف بأهدافه وحقوق 
الحاكم  النظام  قبل  من  المهمشة  الشعب  هذا 

ؤاديان  قوميات  من  السوري  المجمتع  يتكون 
ومذاهب واتجاهات سياسية متعددة ومتنوعة ، 
اخرى  دولة  اي  في  نلحظه  لم  الذي  الحد  ٕالى 
،وهذا ما يميز سوريا عن غيرها من الدول، و 
التحلي  يفرض عليها  التكوين  هذا  من  انطالقاً 
واإللتزام بثقافة الحوار وقبول اآلخر المختلف 
والدينية  الثقافية  الثروة  هذه  من  واالستفادة 

والحضارية والسياسية وغيرها .
واالرتقاء  لالزدهار  كعوامل  واستثمارها 
بالمجتمع السوري ٕالى مستويات تضاهي الدول 
الديمقراطية التي تجاوزت هذه الحالة من خالل 
جميع  حقوق  وتصون  تحفظ  التي  دساتيرها 
جغرافية  بقعة  في  معاً  تتعايش  التي  المكونات 

واحدة بعيداً عن سياسة اإلنكار واإلقصاء .
وذلك لترسيخ ثقافة تجتمع فيها محاسن ومزايا 
لبناء   ، العام  الثقافي  التوحد  وعاء  في  التنوع 
،تصان  القوميات  متعددة  ديمقراطية  دولة 
يتماشى  دستور  خالل  من  الجميع  حقوق  فيها 
ومكوناته  السوري  المجمتع  خصوصية  مع 

المختلفة .
لتٔودي دورها الفعال في المشاركة الحقيقية في 
اتخاذ القرارات المصيرية بدالً من ان يتمترس 
ورافضا  برٔايه  متمسكاً  خندقه  في  مكون  كل 
مختلف  ألنه  فقط  ويعاديه  يخّونه  بل  اآلخر 

سنحريب برصوم: الحوار الكردي- الكردي نتيجة موضوعية تفرضها 
ضرورات المرحلة ويفتح المجال لتفاهمات أوسع

نحو تعزيز ثقافة الحوار وقبول اآلخر
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الشعب  هذا  اوصلت  التي  القمعية  والسياسة 
الى درجة الضياع ونكران ذاته وخصوصيته 

واالبتعاد عن لغته وثقافته وتاريخه
السرياني  االتحاد  حزب  وجد   ٢٠11 عام 
الشعبي  وحراكها  السورية  الثورة  اهداف 
لتحقيق  فرصة  للنظام  المناهض  السلمي 
ديمقراطي في سوريا حيث  نظام  الى  االنتقال 
حدد حزبنا اهدافه ورؤيته واختار هذا الطريق 
طريق  بأنه  ندرك  ولكن  الثمن  ودفع  الصعب 

الحرية والخالص من االستبداد
سوريا  الى  الوصول  بضرورة  حزبنا  يؤمن 
كل  حقوق  تضمن  اتحادية  تعددية  ديمقراطية 
للعيش  وتؤسس  والدينية  القومية  المكونات 

المشترك والمساواة بينهم
جيدة  مسافة  الكردي-الكردي  الحوار  قطع 
وبتفاهم على الكثير من القضايا السياسية ما 

موقف االتحاد السرياني من هذا الحوار؟
نتيجة  هو  -الكردي  الكردي  الحوار  ج- 
التي  المرحلة  تفرضها ضرورات  موضوعية 
باالساس  وهو  طرف  اي  يخدم  تأجيله  يعد  لم 
واي  يحصل  ان  البد  الذي  الطبيعي  السياق 
تفاهمات تتحقق نحن نعتبرها قوة لكال الطرفين 
ويفتح  المنطقة  مكونات  كل  منه  يستفيد  وإرثا 
شمال  مستوى  على  اوسع  لتفاهمات  المجال 
كثيرين   ، عموما  وسوريا  سوريا  وشرق 
استفادوا من التفرقة على حساب شعوبنا وجاء 
المكاسب  نحول  و  النزيف  نوقف  كي  الوقت 
قدر  على  ونكون  القادمة  واجيالنا  شعوبنا  الى 
االحزاب  عاتق  على  اليوم  الملقاة  المسؤولية 

السياسية
السورية  األزمة  على  سنوات  تسع  بعد 
المستفحلة كيف ترون الوضع السياسي العام 
الى  للوصول  أمل  بارقة  من  ،وهل  البالد  في 

حلول سياسية االن ؟
ج – الوضع السياسي في سوريا بدأ يأخذ منحى 
اكثر تعقيدا وذلك بسبب موقف النظام السوري 
ديمقراطي  تغيير  اي  اجراء  ورفضه  المتعند 
واستمرار رهانه على الحل العسكري ووصفه 
تعطيل  وكذلك  باالرهابيين  معارضيه  لكل 
وهذا  السياسي  الحل  في  المتحدة  االمم  جهود 
اعمال  وحتى  جنيف  لقاءات  من  واضحا  كان 

لجنة الدستور
في  والدولية  االقليمية  التدخالت  ان  الشك 
سوريا  في  الوضع  تعقيد  في  دور  لها  سوريا 
وغير  مستقر  غير  مازال  الحالي  والوضع 
السياسية  بالعملية  البدء  نحو  لالنطالق  مهيئ 
الحرب  من  تستفيد  كثيرة  اطراف  يوجد  حيث 
سوريا  في  المتنوعة  الصراعات  واستمرار 
المتحدة هو عامل مساعد  االمم  دور  وضعف 

لهذه الحالة المآساوية
يبقى االمل موجودا وال يمكن ان تستمر الحرب 
السوريين  ان يصنع  المهم  الالنهاية ولكن  الى 
السالم والحل السياسي والتغيير المنشود الذي 
ضحوا من اجله وممكن ان تتحقق بدايات هذا 

االمل في الفترة المقبلة القريبة
برأيكم ما هي متطلبات السلم االهلي كمكونات 

سوريا في ظل األزمة ؟
ج- السلم االهلي يحتاج الى حماية دائمة وتقوية 

دعائمه الن هناك من يعمل على االتجاه المعاكس 
وخصوصا  السوريين  كل  من  مطلوب   ، له 
القياديين واصحاب النفوذ والشخصيات البارزة 
والمثقفين ان يعملوا باستمرار لنشر ثقافة قبول 
الوطن  وان  المشترك  العيش  وتكريس  االخر 
الكراهية  خطاب  عن  االبتعاد   ، للجميع  هو 
ومحاولة  االطراف  كل  بين  البناء  الحوار   ،
بمفهومنا  اقناعه  هو  الهدف  وليس  االخر  فهم 
والتوافقات التاريخية تحتاج الى تنازالت كبيرة
والوصول  االهلي  للسلم  الضمانة  هي  وحدتنا 
الى حلول سياسية وعقد اجتماعي يلبي مطالب 
سيعمل  حيث  مهم  ايضا  هو  المكونات  عموم 

الجميع من اجل الجميع

بين  والضغينة  الحقد  بذلك  يغذي  حيث  معه 
تلك المكونات وبالتالي تعم الفوضى والضرر 
او  رابح  فيه  ليس  لمجتمع  الخسارة  ويجلب 

منتصر .
اإلختالف  مشروعية  نرفض  السلوك  وبهذا 
ٔاو  سياسية  كانت  سواًء  القضايا  على  والحكم 
قومية ٔاو دينية ...الخ بشكل منفرد وسلبي دونما 

اعتبار لآلخر. 
ٕادارة  على  وقصورنا  بعجزنا  نعترف  وبذلك 
اآلخر  الرٔاي  الحوار وقبول  بٔادوات  الخالفات 
. فما مشروعية المطالبة بالحرية والديمقراطية 
فهذه  والقصور  العجز  بهذا  دمنا  ما  والتعددية 
الديمقراطية  األسس  لبناء  مقدمة  تعتبر  الثقافة 

المنشودة. 
التعددية  واقع  بوجود  اإلعتراف  ٔاوالً  البد  اي 
يكون  بحيث  والتمايز  والتعارض  واالختالف 
المختلفين  بين  الحوار  لدخول  وبوابة  مقدمة 
سواًء بين اتجاهات سياسية مختلفة او قوميات 

ؤاديان...
ومن ٔاجل الوصول ٕالى خطوط رٔييسية وقواسم 
األطراف  من  طرف  ٔاي  رفض  فٕان  مشتركة 
ضروب  من  ضرباً  يعتبر  واقصاءه  لآلخر 
انتهاك مبادٔي حقوق اإلنسان في الفكر والعقيدة.
الموقف  توحيد  مسألة  ٕاسقاطه  يمكن  وهذا 

القضية  حل  في  وخطابه  الكردي  السياسي 
هذا  ٕانجاز  من  البد  ٕاذ  سوريا  في  الكردية 
جميع  وبمشاركة  الكردي  القومي  المشروع 
على  لالتفاق  الفاعلة  الكردية  السياسية  القوى 
انه  حيث  المشروع  ذلك  في  عريضة  بنود 
ٔاو  اآلخر  الطرف  ٕالغاء  طرف  ألي  يحق  ال 
العمل  يجب  بل  اآلخرين  على  ٕارادته  فرض 
ٕالى اتفاق على مسار  الجاد من ٔاجل الوصول 
وكقومية  كشعب  سوريا  في  الكردية  القضية 
ٕالى  لها خصوصياتها وال يتم ذلك ٕاال باللجوء 
لبناء  كٔارضية  اآلخر  وقبول  والتفاهم  الحوار 
اي مشروع وتجنب المجتمع الهالك الحتمي ما 

لم يتم ٕاعتماد مبدٔا الحوار والرٔاي اآلخر. 
الوطنية  القضية  بين  التوافق  ناحية  ومن 
هذا  وربط  موحدة  سوريا  ٕاطار  في  والكردية 
السليمة على  التوافق ببعض األسس والمبادٔي 
برنامج سياسي وطني يلبي رغبات وطموحات 
والدينية  القومية  السورية  المكونات  كافة 
اآلخر  على  احدهما  طغيان  دون  والسياسية 
لصياغة  والكفاءات  الخبرة  بذوي  واالستعانة 
عام  وطني  ٕاتفاق  ٕالى  والوصول  البرنامج 
هذه  كل  يراعي  جديد  اجتماعي  عقد  وتكوين 

الخصوصيات .
للمجتمع  الثقافة ونشرها يمكن  فمن خالل هذه 

الديمقراطي  التحول  طريق  في  قدماً  بالمضي 
الرٔاي  احترام  وثقافة  مبادٔي  تعزيز  خالل  من 
والتسامح  الحوار  ومبدٔا  األخر  والرٔاي 
واالستمرار في التواصل والتفاوض ومحاكات 
اآلراء وهو الطريق االنجع والسليم لحل كافة 
فرض  عن  النموذجي  البديل  وهو  القضايا 
نحافظ  وبالتالي  اآلخر  ورفض  بالقوة  الرٔاي 
مبادٔي  وتعميق  والسالم  االستمرارية  على 

الديمقراطية.

وليد فرمان



www.eslahkurd.org                   kurdishreform@gmail.com                        حركة االصالح الكردي    سوريا

نداء اإلصالح

Bulteneke Ji Nivisgeha Ragihandinê Ya Tevgera Çaksaziya Kurd - Sûryê     Hejmar 37

Piştî êrîşkirina Turkiya û komên 
çekdar yên bi ser wê ve,bi ser 

herêmên Kurdistana Sûriye )Serê 
Kaniyê,Girê Sipî,Gundewarê Til 
Temir û gundewarê bajarê Ebû 
Rasên Xeta Zirgan(,bi taybet ev 
êrîşkirin hat kirin piştî biryara 
serokê Emrîka Donald Turamp bi 
vegşandina hêzên Emrîkan ji hin 
deverên Kurdistana Sûriye.
Ji ber vê yekê,hêzên Rûsiya li gorî 
berjewendiyên xwe xwest roleke 
giring bilîze li herêmên Kurdistana 
Sûriye bi taybet di derbarê biryara 
agirbestê de,di navbera Turkiya û 
hêzên HSDê de. Her wiha ji aliyekî 
din jî ve,vegerandina artêşa Sûriye 
li seranserî sînorê Turkiya û Sûriye.
Her wiha ji aliyekî din jî rêveberiya 
Emrîkan li ser asta berpirsiyarên 
bilind dijî biryara serokê Emrîkan 
Donald Turamp sekinîn û xwe 
dîtin xwediyê gunehê herî mezin di 
derbarê êrîşkirina Turkiya û komên 
Çekdar yên bi ser wê ve,bi ser 
herêmên Kurdistana Sûriye.

Oda min
Oda min çend xawêne pir pake 

wek awêne
Bi terzkî çend ciwane pir xweşe 

awedane
Kompiyûter hawrêye li ser mêzê 

çawrêye
Xame û pirtûk û defter bo min 

bûne birader.
Pir şad û bextewer im li oda xwe 

serwer im.
Min mindalkî bi coşim bergî 

ciwan dipoş im.
Beyanî, şiyar dibim kel û pela pak 

dikim.
Oda min çend xawêne pir pake 

wek awêne. 

Bi vexwendina hevrêziya Dêrik 
Salvegera yekemîn li ser 

koçkirina dawî ya endamê ofîsa 
cîbicîkar yê Tevgera Çaksaziya 
Kurdî li Sûriye Ebdela Tero ji 
aliyê hevrêziya Dêrik ya tevgera 
Çaksaziya Kurdî--Sûriye hat 
vejandin.
Di roja sêşemê ٢٠٢٠/7/٢1an 
de,hejmarek ji hevalên tevgera 
Çaksaziya Kurdî-Sûriye bi 
serokatiya hevrêzê giştî mamoste 
Fêsel Yûsif û bi beşdarbûna 
endamên ofîsa cîbicîkar mamoste 
Welîd Ferman,Kazim Xelîfê û 
Feyrûşa Ebdirihman.
Her wiha Piştre şand serdana mala 
malbata rahmetî kirin û bi komek 
xelkên herêmê re, berên xwe dan 
goristana gundê Quldûman şûnza 
rahmetî.
Her wiha li wê dera fatîhe li ser 

Her wiha di vê dema dawî de,liv 
û tevgera hêzên Emrîkan û Rûsiya 
balkêş bûne li herêmên Kurdistana 
Sûriye.Li gelek deverên Kurdista-
na Sûriye hêzên Emrîkan li hember 
dewriyatên Rûsiya derdikevin, û tê 
asta ku pêvçûnên bi destan pevbi-
kevin.
Her wiha hêzên Emrîkan gelek ca-
ran dewriyên hêzên Rûsiya vege-
randine cihê ku dûrî hêz û bingehên 
Emrîkan herin.
Ji ber vê yekê hêzên Rûsiya 
dewriyatê xwe di riyên gelekî 
qaçax re derbas dikin ta hêzên 
Emrîkan wan nebînin.
Di derbarê vê yekê de jî,xelkên 
herêma Kurdistana Sûriye pir 
di metersiyê de dijîn.ji ber ku 
dewriyatê Rûsiya yên li ezman û li 
ser ruyê erdê bê rêzdarî liv û tev-
ger dikin,di her cihê de derbas di-
bin bêyî ku rêzdariyê bidin xelkên 
herêmê.
Her wiha ji aliyekî din jî,hêzên 
Rûsiya û Turkiya dewriyên hev-

beş derdikevin û li deverên herêma 
Kurdistana Sûriye digerin li gorî 
bendê rêkeftina Edena.Lê carna 
Turkiya nema bi Rûsiya re wan 
dewriyatên hevbeş bi kar tîne.
Ji ber ku di navbera Rûsiya û Tur-
kiya de, lawazbûn derdikevin .li 
gorî ragihandinên her du aliyan,ji 
bo rewşa Idlibê.
Her wiha ji aliyekî din jî,Emerîkan 
hêzên xwe xurt dike û berfire dike 
bi taybet li bingeha Til Bêder ya 
dikeve ser riya giştî ya Hesekê Û 
Dirbêsiyê û wek tê zanîn Til Bêder 
dikev başûrî riya M4)navdewletî( 
bi dûriya nêzîkî 300m metro.
Her wiha ji aliyekî din jî,deriyê 
ku Turkiya di navbera bajarê 
Dirbêsiyê û Amûdê vekiribû,ji bo 
ku dewriyatê wan û Rûsiya yên 
hevbeş bên bi kar anîn,ew derî hati-
ye girtin bi hesin ango hatiye lehîm 
kirin ji aliyê hêzên Rûsiya ve.
Her wiha hêzên Turkiya jî carna,li 
hember dewriyên Rûsiya jî der-
dikevin, li herêmên Kurdistana 

HÊZÊN BEŞDAR LI SER XAKA KURDISTANA SÛRIYA 
NE XWEZAYÎ TEVDIGERIN.

Helbestek bo zaroka

Elî Fetah

Mesûd Dawid

SALVEGERA YEKEMÎN LI SER KOÇKIRINA DAWÎ YA ENDAMÊ 
OFÎSA CÎBICÎKAR YÊ TEVGERA ÇAKSAZIYA KURDÎ - SÛRIYE 

(Ebdela Tero)JI ALIYÊ HEVRÊZIYA DÊRIKÎ YA TÇKS HAT 
VEJANDIN.

giyanê rahmetiyê Ebdela Tero yê 
paqij hat xwendin û baqên gulan li 
ser goristana rahmetî hatin danîn bi 
navê hevrêziya herêmê û hevrêziya 
giştî.
Her wiha Piştre gotina hevrêziya 
giştî hat xwendin ji aliyê mamoste 
Welîd Ferman endamê ofîsa 
cîbicîkar yê tevgera Çaksaziya 
Kurdî-Sûriye di destpêkê de bi xêr 
hatina mêvanên xweyî beşdar kir û 
axaftina wî di derbarê nirxandina 
kar û xebata rahmetî de bû, ya 
ku cihê şanaziyê bû li cem heval 

Sûriye û wan vedigerînin.
Her wiha hêzên artêşa Sûriye 
jî, zêdeyî carekê li himber 
dewriyên Emrîkan derdike-
vin û wan vedigerînin.Û tê asta 
avêtina guleyan wek li gundê Til 
Şamîran,Mensef yên bi ser bajarê 
Til Temir ve.û li gundê Til Zeheb 
yê bi ser bajarê Til Birak ve.
Hêjaye gotinê ku xelkên herêma 
Kurdistana Sûriye di metersînê de 
dijîn.û hêviya wan ma ku aliyên 
siyasî bi taybet tevgera Kurdî 
bighên yek helwest ji bo parastina 
mafê gelê kurd yên rewa li Kurdis-
tana Sûriye.

û dostên wî ya ku koçkirina wî 
xisaretek mezin li cem wan û li 
cem tevgera siyasî ya kurdî bi giştî.
Her wiha hevrêzê giştî yê Tevgera 
Çaksaziya Kurdî li Sûriye mamoste 
Fêsel Yûsif axivî li ser jiyaname 
têkoşîna rahmetiyê bavê Ciwan 
her wiha di axaftina hevrêzê giştî 
hat diyarkirin :«Rahmetiyê bavê 
Ciwan yek ji damezerînên berbiçav 
bû ji rêbaza Çaksazî û Zelalmendî 
û guhertin bû û xwedî rolek giring 
bû«. 
Her wiha mamoste Fêsel Yûsif 
di axaftina xwe de,diyar kir û 
anî ziman:« Em tekez dikin li ser 
berdewamiya kar ji bo gihandina çi 
tiştê ku hevalê me mamoste Ebdela 
Tero li ser asta niştîmanî û netewî 
baweriya xwe pê aniye«.

Raport:Elî Fetah


