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الوضع المعيشي إلى أين؟

عموماً  السوري  الشعب  معاناة  تتوقف  لم 
عند حدّ تدمير البالد وقتل وتشريد وتهجير 
آبنائه فحسب بسبب الصراع المسلح الذي 
انتهجه النظام منذ بدايات الثورة وفتح ابواب 
الظالمية،  االرهابية  القوى  أمام  الوطن 
فتدخالت الدول العظمى واإلقليمية لفرض 
بما  السورية  للمسألة  الحل  على  منهجيتها 
سوريا  لتغدو  وأجنداتها  مصالحها  يخدم 
ساحة صراع لها . بل تعدّت المعاناة بسبب 
الوضع االقتصادي الذي يزداد ترديّا لتشمل 
ابسط مقومات الحياة من خبز وماء وكهرباء 
... وقد اتسعت رقعة هذه األزمة يوما بعد 
يوم لتصبح سوريا في مرتبة الدول األكثر 
،حيث  واستقرارا  أمنا  واألقل  وفسادا  فقرا 
بات هّم المواطن الحصول على ربطة خبز 
كما  كهرباء...  ساعة  أو  غاز  اسطوانة  أو 
الجزيرة  منطقة  -في  الماء  توافر  أصبح 
بشكل خاص - من الصعوبات التي يعاني 
واستخدام  الجفاف  بسبب  المواطن  منها 
النظام التركي المياه كوسيلة سياسية وأداة 
تنظيم  محاربة  بحجة  المنطقة  على  ضغط 
ومكانتها  دورها  تركيا  ولتفرض  ب ك ك 
األوسط  الشرق  منطقة  في  إقليمية  كقوة 
بطريقة أقل ما يقال عنها إنها منافية لجميع 
القيم اإلنسانية باإلضافة إلى ماتقوم به من 
ديمغرافي  وتغيير  ونهب  سيطرة عسكرية 
وقدفقدت   . خاص  بشكل  الكردية  للمنطقة 
هبطت  حيث  قيمتها  السورية  الليرة 
والعمالت  الدوالر  أمام  قياسية  لمستويات 
استقرار  عدم  حالة  في  وأضحت  االخرى 
واليوم   . الشعب  لقوت  المحتكرين  لتخدم 
الواقع  يخص  بما  كارثية  األوضاع  تبدو 
ألسعار  الجنونية  الزيادة  مع  المعيشي 
عامال  لتكون  األساسية  والمواد  السلع 
على  القدرة  وعدم  الفقر  زيادة  في  أساسيا 
فبحسب  المعيشة.  مستلزمات  ابسط  تأمين 
بالمئة من  إن ٩٠  العالمية  الصحة  منظمة 
وان  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  السوريين 
أكثر من عشرة ماليين سوري يعانون من 
سوريا  احتلت  وقد  الغذائي  األمن  انعدام 
على  دولة   ١٩٥ أصل  من   ١٨٨ المركز 
واختفت  الصحي  األمن  مؤشرات  الئحة 
التعليم  مجال  في  الدولي  التصنيف  عن 
 . منها  الوسطى  الطبقة  اختفت  كما  الجيد 
ويستمر النظام السوري في عنجهيته ويبذل 
السياسي  الحل  اعاقة  اجل  من  الجهود  كل 
وهو يضع جل هّمه في أن يحّمل مسؤولية 
االقتصادية  العقوبات  على  الواقع  هذا 
والثورة السورية لتشويه صورتها وربطها 
باإلرهاب والقوى المعادية للدولة السورية 

افتتاحية العدد

في  االستبدادية  منهجيته  إطار  في  وذلك 
خرج  شعب  على  العبودية  و  الذل  فرض 
النظام  ويعمل   . والكرامة  بالحرية  مناديا 
بدنا   ( شعار  استبدال  في  امكانياته  بكل 
حرية إلى شعار بدنا نعيش( . ولعل منطقة 
االتحاد  حزب  بإدارة  السورية  الجزيرة 
تختلف  ال  الذاتية(  اإلدارة  الديمقراطي) 
كثيرا عن باقي المناطق السورية بالمقارنة 
لما تمتلكها من موارد اقتصادية كالزراعة 
نتيجة  ...وذلك  والنفط  الحيوانية  والثروة 
لغياب الخطط االستراتيجية وعدم استغالل 
خدمة  في  المتاحة  االقتصادية  الموارد 
في  التخبط  المعاشي حيث  الوضع  تحسين 
وتطبيقاتها  االقتصادية  السياسات  استخدام 
الحتكار  السوق  فتخضع  األرض  على 
الفساد  وانتشار  الرقابة  غياب  في  التجار 
الغير  القطاعات  سيطرة  إلى  باإلضافة 
إنتاجية التي تحقق الربح السريع كالتجارة. 
في  العاملة  اإلنسانية  المنظمات  إن  كما 
المنطقة لم تقم بعملها بالشكل األنسب بسبب 
ما أصابها أيضا من عدوى الفساد في أغلب 
المشروعات التي تقوم بها وضعف الكوادر 
اإلدارية لديها . ان الواقع المأساوي للوضع 
سياسات  ظل  في  البالد  في  المعيشي 
االستبداد والفساد البد أن يفضي الى إنتشار 
والسرقة  كالسطو  خطيرة  سلبية  مظاهر 
األهالي  يضطر  حيث  والجهل  والجريمة 
إلى دفع أبنائهم نحو العمل بدال من التعليم 
بل وصل الحال باالهالي بالمغامرة بحياتهم 
من أجل الحصول على لقمة العيش في ظل 
جائحة كورونا من خالل عدم القدرة على 
العوز  نتيجة  الصحية  باإلجراءات  التقيد 
التساؤل  وعند  منها.  إيالماً  األكثر  والفقر 
الراهن  الوقت  في  الممكنة  الحلول  عن 
يتبادر إلى الذهن ضرورة وضع سياسات 
المواد  توفير  شأنها  من  متكاملة  اقتصادية 
الضرورية للمواطنين وتقديم الدعم الالزم 
للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والحفاظ 
على أسعار المشتقات النفطية كدعم للعمل 
اإلنتاجي و التخلص من االحتكار و الفساد 
مع  المشترك  بالعمل  وذلك  أركانه  بكل 
القوى السياسية وجميع المكونات واالبتعاد 
اتخاذ  في  والتفّرد  التسلط  منهج  عن 
القرارات المتعلقة بمصير الشعب وحياته ، 
والشك بأن الحل الجذري لهذه األزمة هو 
الدولية  القرارات  سياسي يكمن في تطبيق 
للوصول  السوري  بالوضع  الشأن  ذات 
إلى نظام ديمقراطي تعددي يعمل من أجل 
الصالح العام ويخلّص البالد من غول الفقر 

والمجاعة.

الرفيق فرحان الصالح في ذمة اهلل 

بالغ صادر عن المنسقية العامة لحركة 
اإلصالح الكردي- سوريا

الكردي  االصالح  حركة  فقدت   

-سوريا رجالً  من خيرة كوادرها ومن 

والذي  النطالقتها  االوائل  المواكبين 

آخر  حتى  لها  وفيا  البداية  منذ  بقي  

لحظة من حياته مؤمنا باهدافها ووحدة 

الموقف الكردي وقد جسدها في عمله 

الوطني  للمجلس  عامودا  بمحلية 

الكردي

اإلصالح  لحركة  العامة  المنسقية  عقدت 
 / يوم  االعتيادي  اجتماعها  سوريا  الكردي- 

السبت األول من أيار /2٠2١ بمدينة قامشلو.
حيث بدأ اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت على 
سوريا،ثم  في  والحرية  الكرد  الشهداء  أرواح 
المستجدات  أهم  المجتمعون  استعرض 
السياسية في المنطقة و في سوريا، حيث الزال 
مخرج  ايجاد  في  السياسي  الحل  مسار  يتعثر 
الدولية  القرارات  وفق  المتأزمة  الوضاعها 
وتزداد   ،  22٥4 القرار  والسيما  الشان  ذات 
حجم المعاناة للشعب السوري من كل النواحي 
خاصة  والصحية،  واالجتماعية  االقتصادية 
تمكن  وعدم  كورونا  مرض  تفشي  ظل  في 
معاناة  ،وكذلك  احتوائها  الصحية  المؤسسات 
الليرة السورية  المعيشية ،وتدهور قيمة  الناس 
 ، الفساد  ،وانتشار  األجنبية  العمالت  مقابل 
وازدياد   ، والنزوح  اللجوء  نزيف  واستمرار 
نسبة الفقر مما يستوجب على المجتمع الدولي 
ضرورة االسراع بتقديم العون للشعب السوري 
سياسيا وانسانيا … وعدم االكتفاء بجانب دون 
آخر كما أّكد المجتمعون على أهمية وضرورة 
وحدة المعارضة وتفعيل دورها وفقا لمتطلبات 
الشعب السوري ومصالحه دون أية اعتبارات 
على  مطوالً  المنسقية  توقفت  و   ، أخرى 
المسلحة  الفصائل  بها  تقوم  التي  االنتهاكات 
التابعة لتركيا في عفرين وسري كانيه وكري 
سبي وطالبت بوضع حد لها و محاسبة مرتكبي 
برعاية  لديارهم  األهالي  وعودة  الجرائم  هذه 

وضمانات دولية وتعويض المتضررين .

تعزيز  اهمية  على  العامة  المنسقية  أكدت  و 
الجماهير  بين  الكردي  الوطني  المجلس  دور 
والتنظيمية  السياسية  بوثائقه  والعمل  وتطويره 
تطلعات  مستوى  على  يكون  كي  وقراراته 

الشارع الكردي.
موضوع  حول  مطوالً  االجتماع  وتوقف 
أهمية  يكتسب  الذي  الكردي  الموقف  وحدة 
اطار وحدة  في  الوطني  الصعيد  قصوى على 
الكردية  الحركة  دور  من  ويعزز  المعارضة 
العقبات  إزالة  يتطلب  على كل األصعدة وهذا 
القائمة امام المفاوضات من قبل حزب االتحاد 
وقت  اقرب  في  بها  والبدء   pyd الديمقراطي 
االجتماع  أكد  ،كما  المنشودة  االتفاقية  وانجاز 
االهلي  السلم  على  المحافظة  أهمية  على 
المجال  افساح  وعدم  االجتماعية  والعالقات 
وشدّدوا  األثنية  أو  الطائفية  وتر  على  للعب 
السالم  جبهة  تفعيل  تسريع  ضرورة  على 
باتجاه  الدفع  لتعزيز  أساسية  كمنصة  والحرية 
مكونات  بين  الجيدة  والعالقة  السياسي  الحل 
المعارضة  قوى  باقي  مع  والمساهمة  البالد 
استعراض  تم  ،كما  الدولية  القرارات  لتنفيذ 
على  واثنت  وتوسيعه  التنظيم  تطوير  أهمية 
الجهود المبذولة في هذا المنحى وقيمت ايجابيا 
الفترة  خالل  المناطق  منسقيات  اجتماعات 
بها  العمل  استمرارية  على  والتأكيد  الماضية 

وبتوصياتها.
الكردي  اإلصالح  لحركة  العامة  المنسقية 

-سوريا
قامشلو /أيار /2٠2١
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قضايا  وتقارير

بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة إلنطالقة 

حركة اإلصالح الكردي – سوريا

المنسق العام للحركة: البد من إيقاف تركيا عن انتهاكاتها شمال سورية

عشرة  الحادية  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
إلنطالقة حركة اإلصالح الكردي – سوريا

الذكرى  تحل  نيسان  من  عشر  الرابع  في 
حركة  النطالقة  عشرة  الحادية  السنوية 
عنها  أعلن  والتي  سوريا  الكردي  اإلصالح 
في 2٠١٠/4/١4 تحت شعار إصالح  رسمياً 
كحالة  الحركة  انطلقت   . تغيير   شفافية-     –
أكثر  وبأليات   ، متجددة  سياسية  ثقافية  فكرية 
ديناميكية وفعالية في التعامل والتأقلم مع مجمل 
وانسجاماً  والخارجية،  الداخلية  المتغيرات 
نتيجة  الكردي  شعبنا  يعيشه  الذي  الواقع  مع 
بحقه  مورست  التي  والسياسات  التحديات 
عبر عقود من الزمن ، وتسعى إلى اإلصالح 
والتغيير الديمقراطي في جسم الحركة السياسية 
في  والنمطية  الشمولية  بثقافة  المنهكة  الكردية 
األداء والتي شكلت عائقاً أمام عمليات التحول 
الديمقراطى في مواكبة التغيير المنشود سياسياً 
الحركة  ودأبت   ، وتنظيمياً  واجتماعياً  وفكرياً 
التوافق بين المسارين  على النضال من خالل 
بناء  في  السوري  والوطني  الكردي  القومي 
تلبي  اتحادية  علمانية  تعددية  ديمقراطية  دولة 
في  السوري  الشعب  مكونات  جميع  تطلعات 
عصري  دستور  وفق  وكرامة  بحرية  العيش 
يعترف بهوية الشعب الكردي وثقافته ووجوده 

على أرضه التاريخية .
السورية  الثورة  إنطالقة  ومنذ  الحركة  دعت 
الحزب  وحكم  واالستبداد  القمع  نظام  ضد 
لكل  والعدالة  والكرامة  الحرية  إلى  الواحد 
والتشريعات  القوانين  كافة  والغاء  السوريين، 
التي قيدت من الحريات العامة وعطلت الحياة 
السياسية العامة في البالد منذ عقود من الزمن ، 
وكانت سبّاقة في الدعوة إلى اإلصالح والتغيير 
الدولة  أجهزة  في  الفساد  مكامن  واستئصال 
، وانهاء دور األجهزة  كافة ومحاسبة رموزه 
حياة  في  اليومية  وتدخالتها  القمعية  األمنية 
وبذلك   ، مكوناته  بكافة  السوريين  المواطنين 
جاءت رؤية الحركة وأهدافها منذ السنة األولى 
المتظاهرين  دعوة  مع  منسجمة  انطالقتها  من 

لحركة  العام  المنسق  يوسف  فيصل  قال 
للمرصد  تصريح  في  الكردي،  اإلصالح 
 27 السبت  اليوم  اإلنسان  لحقوق  السوري 
آذار مارس 2٠2١، في تعليق عن االنتهاكات 
التركية شمال سورية، سيما وأن أنقرة قد احتلت 
بالثروات  والغنية  االستراتيجية  عفرين  منطقة 
منذ ثالث سنوات، إن المجلس الوطني الكردي 
بالملف  الشأن  ذات  المعنية  الدول  طالب 
المتحدة  والواليات  روسيا  والسيما  السوري 
تركيا  مع  اتفاقيات  تريطها  والتي  األمريكية 
بضرورة التدخل لحماية حقوق المدنيين ومنع 

االنتهاكات التي تمارس بحق السكان.
الجرائم  مرتكبي  محاكمة  إلى  يوسف  ودعا 
للنازحين  اآلمنة  العودة  وتأمين  ومعاقبتهم 
بهم،  لحقت  التي  األضرار  عن  والتعويض 
فإن  الواقع  أرض  على  “لألسف  متابعاً 
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السوريين السلميين وعبّرت عن أهداف الثورة 
وحدة  على  تأكيداً  وذلك  الحقيقية  السورية 
الشعب السوري ومصيره المشترك ضد جميع 
 ، بحقه  تنتهك  كانت  التي  القمعية  الممارسات 
في سوريا  الكردي  للشعب  كان  والتي الشك، 
السياسات والمشاريع  النصيب األكبر من هذه 
اإلنسان  حقوق  ألبسط  المنافية  االستثنائية 
وجوده  استهداف  خالل  من  الدولية  والقوانين 

القومي وعيشه على أرضه التاريخية.
إنطالقة  من  سنوات  عشر  مضي  بعد 
إلى  النظام  لجوء  ونتيجة   ، السورية  الثورة 
معالجة  في  المعتاد  العسكري  و  الخياراألمني 
القضايا الوطنية ومنها األزمة السورية ، أدخل 
والتدمير  القتل  فيه  ساد  مظلم  نفق  في  البالد 
والتشريد ومزيداً من الفوضى بعد تدخل قوى 
إقليمية ودولية وفتح كامل الحدود السورية على 
اإلرهابية  الجهادية  التنظيمات  أمام  مصراعيه 
عن  وتحريفها  السلمية  الثورة  إجهاض  بهدف 
يضعف  لم  ذلك  كل  لكن  الطبيعي،  مسارها 
الكردي  والشعب  عامةً  السوريين  عزيمة  من 
وحركته السياسية بشكل خاص، التي ما زالت 
بيان  وفق  الشامل  السياسي  بالحل  متمسكة 
جنيف١ والقرارات الدولية ذات الصلة باألزمة 

السورية .
الثورة  بداية  منذ  مضت  سنوات  عشر 
سياسي  لحل  تفضي  أن  دون  السوريةالسلمية 
يستمر  حيث   ، السوري  الشعب  معاناة  ينهي 
النظام  قبل  من  والتهجير  والتدمير  القتل 
اإلرهابية  والمنظمات   ، جهة  من  وميليشياته 
المجتمع  مايدعو  وهذا   ، أخرى  جهة  من 
الدولي لإلسراع والضغط على النظام والقبول 
التي  الرهيبة  للمأساة  حداً  تضع  وتسوية  بحل 
كل  على  يستوجب  كما   ، البالد  بحق  تجري 
تهمها  والتي  الديمقراطية  الوطنية  القوى 
مصلحة الشعب والوطن وضع برامج وخطط 
تستدرك النواقص والهفوات التي شابت عملها 
الشوفينية  األفكار  ونبذ  الماضية  المراحل  في 
والطائفية التي لم تجدي نفعاً وساهمت في تأزيم 

األوضاع في البالد.
الشعب  يعيشه  الذي  الواقع  هذا  بأن  نعتقد  أننا 
الصراع  وسينتهي  وطارئ  مؤقت  السوري 
االجنبية  القوى  وستخرج  بالدنا  على  الدولي 
للسوريين  اال  سوريا  تكون  ولن  أرضنا  من 

جميعاً .
إننا في حركة اإلصالح الكردي – سوريا نعمل 
في إطار المجلس الوطني الكردي ، ألنه يعبّر 
عن التطلعات الوطنية والقومية للشعب الكردي 
بعيداً   ، التاريخية  أرضه  على  يعيش  كشعب 
عن الشعارات والممارسات التي ال تخدم تلك 
التطلعات ، وعدم نسيان ما تعرض له مناطقنا 
من عفرين وانتهاًء بسري كانيه  بدءاً  الكردية 
وكري سبي من انتهاكات جسيمة بعد سيطرة 
والمجموعات  األتراك  قبل  من  سافر  وتدخل 

التابعة لهم .
حركتنا  تستكمل  نيسان  من  عشر  الرابع  في 
كانت  حيث   ، عمرها  من  سنة  عشر  احدى 
الظروف  كل  رغم  والحيوية  بالنشاط  مفعمة 
كبيرة  جهودا  رفاقنا  بذل  حيث   ، والمصاعب 
الضيق  التحزب  ونبذ  اإلصالح  نهج  لترسيخ 
والعمل على وحدة الصف والموقف الكرديين 
وطرح  النضالية  التشاركية  على  باالعتماد 
ديمقراطي  تنظيم  لبناء  وحدوية  مشاريع 
مؤسساتي قادر على التعبير عن تطلعات شعبنا 
في نيل حقوقه المشروعة . كما تؤكد الحركة 
حرصها  عن  ونشاطاتها  مواقفها  خالل  ومن 
الكردي  الوطني  المجلس  لتطوير  الشديد 
في  الكردي  للشعب  تمثيلي  كهيكل  ومأسسته 
كبيراً  اهتماماً  تولي  الحركة  أن  كما  سوريا، 
المفاوضات  خالل  من  موحد  كردي  لموقف 
وأحزاب  الكردي  الوطني  المجلس  بين 
الوطنية وانطلقت من مبدأ استراتيجي  الوحدة 
،وكردستانياً ، فقد أولت أهمية قصوى لتمتين 
كافة  أطرافها  مع  األخوية  العالقات  وتعزيز 
 ، العراق  كردستان  إقليم  قيادة  المقدمة  وفي 
وسيادة الرئيس مسعود بارزاني بشكل خاص 
، وثمن دائماًدوره عالياً في دعم ومساندة قضية 

سواًء  المصيرية،  المراحل  مختلف  في  شعبنا 
من خالل بناء أرضيات التوافق بين األطراف 
السياسية الكردية ، وفتح آفاق العالقات الدولية 
محاربة  في  للبيشمركة  الفعال  والدور  أمامها 
واإلنسانية  اإلغاثية  الناحية  من  أو   ، ااٍلرهاب 
حيث أصبح االقليم مالذاً آمناً ألكثر من 4٠٠ 
المساعدات  عن  ناهيك   ، سوري  الجئ  ألف 
إرسالها عن طريق مؤسسة  يتم  التي  اإلغاثية 
برزاني الخيرية والمؤسسات اإلغاثية األخرى 

إلى مختلف مناطق كردستان سوريا.
بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لحركتنا ، نؤكد 
على االلتزام بخدمة  قضية شعبنا والدفاع عن 
حقوقه بكل سخاء ، مجددين العهد على العمل 
مع كل القوى الوطنية والديمقراطية  المناهضة 
بأن  جازمين   نعتقد  ،وإننا  واالستبداد  للظلم 
أجل  من  المناضلة  الشعوب  حليف  النصر 
الذي  الكردي  الحرية والكرامة ، ومنها شعبنا 
على  واالضطهاد  الظلم  أشكال  كل  من  عانى 
أكثر  اليوم  إلى  ، وظل  الزمن  مدى عقود من 
بات  الذي  وجوده  عن  الدفاع  في  وقوة  حزماً 
والتعصب  التطرف  مواجهة  في  بارزاً  َمْعلماً 
حقوقه  ونيل   ، الداعشي  اإلرهاب   ودحر 
واالعراف  األديان  كل  تقرها  التى  القومية 

الدولية والقيم اإلنسانية
ونحن إذ نتقدم بالتهاني لجميع رفاقنا وأصدقائنا 
النطالقة  عشرة  الحادية  الذكرى  بمناسبة 
هذا  في  اإلحتفال  عدم  عن  نعلن  فإننا  الحركة 
العام نظرا لتزايد جائحة كورونا وحفاظاً على 

سالمة وصحة الرفاق واألصدقاء

*عاشت سوريا دولة اتحادية ديمقراطية
حقوقه  لنيل  الكردي  شعبنا  نضال  *عاش 

المشروعة
*نعم لإلصالح والشفافية والتغيير

الكردي  االصالح  لحركة  العامة  المنسقية 
-سوريا
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أمام  والتزال  استمرت  الفظيعة  االنتهاكات 
مسمع ومرأى العالم” ..

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  سؤال  وفي 
قال  -الذي  الديمغرافي  التغيير  ظاهرة  عن 
بعفرين-  الكردي  الوجود  يستهدف  إنه  محدثنا 
رد محدثنا أن االستهداف كان عبر منع عودة 
أشجار  وقطع  األصلية  لمناطقهم  النازحين 
التاريخية  اآلثرية  المعالم  تغيير  و  الزيتون 
الشوارع  وتغيير  أخرى  وإتالف  المنطقة  في 

ألسماء وقيادات تركية.
كما شدد فيصل يوسف على عدم توقف المجلس 
الوطني الكردي عن فضح الجرائم التي ترتكب 
)سري  العين  ورأس  عفرين  في  السكان  بحق 
داعيا  دوما،  ذلك  وأدان  أبيض  وتل  كانييه( 
المجتمع الدولي إلخراج المجموعات المسلحة 
المنطقة  إدارة  وتسليم  واألرياف  المدن  من 

ألهلها بإشراف ومراقبة دولية.
السياسي  الحل  بضرورة  نعتقد  “إننا  وأردف 
القررات  بموجب  البالد  في  القائم  للوضع 
الدولية والسيما القرار 22٥4 الذي ينص في 
السورية  األراضي  كافة  استعادة  على  بنوده 
الجيوش األجنبية وعودة  ألهلها وخروج كافة 
ومنها  دولية  بضمانات  والنازحين  الالجئين 
كجزء  السوري  الشمال  في  الكردية  المناطق 
الوقت  ذات  وفي  األراضي  تلك  من  اليتجزأ 
الدستوري  االعتراف  ضرورة  على  نؤكد 
وإعادة  سورية  في  الكردي  الشعب  بحقوق 
الوضع كما كان قبل حدوث التغيير الديمغرافي 
)سري  العين  ورأس  عفرين  في  حصل  الذي 

كانييه( و..”
قد  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وكان 
الذكرى  بمناسبة  مفصل  تقرير  في  تحدث 

األليمة الحتالل عفرين الموافق لـ ١٨ مارس/
آذار، عن الجرائم المرتكبة في عفرين ومختلف 
لتركيا،  الموالية  المسلحة  للفصائل  االنتهاكات 
والتدمير  والتجريف  الهدم  ظاهرة  إلى  وأشار 
إلخفاء وتضييع معالم عفرين التي تعتبر أيضاً 
منطقة سياحية شمال سورية نظرا لما تتميز به 

من معالم تاريخية ومناظر طبيعية..
ويدعو المرصد السوري الذي يرصد مختلف 
المراسلين  من  شبكة  عبر  يوميا  التجاوزات 
والنشطاء إلى العمل من أجل تحرير األراضي 
مختلف  الرتكاب  مسرحا  باتت  التي  السورية 
والمرأة  الطفل  مست  التي  الجرائم  انواع 

واألرض والعرض 
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ماذا بعد انتخاب األسد؟

قضايا  وتقارير

التي  الرئاسية  االنتخابات  كانت  ربما 
أيار  شهر  في  األسد  بشار  سيجريها 
عّولت  التي  الرهانات  إحدى  المقبل 
السياسي  للحل  الداعمة  الدول  عليها 
جنيف،  مسار  وفق  السورية  لألزمة 
القرار  تطبيق  على  األسد  بشار  إللزام 
إضاعة  لعدم  وحثّه   ،22٥4 الدولي 
شبه  انهيار  ظل  في  الوقت  من  المزيد 
التي  تام لألوضاع اإلنسانيّة والمعيشية 

تعيشها البالد. انتخاب األسد
وإعادة  االنتخابات  موعد  تحديد  أن  إال 
بشار األسد لترشحه لوالية رابعة، تنذر 
ما  السوري،  النظام  حليفة  بأن روسيا، 
زالت بعيدة عن االلتزام بالحّل السياسي 
وفق مسار جنيف، وعجزت عن إقناع 
الداعمة  المصغرة  الدولية  المجموعة 
هذه  بشرعية  لالعتراف  جنيف  لمسار 
تأكيد  ذاته،  الوقت  وفي  االنتخابات. 
عن  موسكو  ثني  في  الدول  هذه  فشل 
ريثما  تأجيلها  أو  االنتخابات،  إجراء 
شأنها  من  دولية  لتوافقات  التوصل  يتم 
دعم العملية السياسية، أو توفّر مناخات 
أفضل لبدء العملية التفاوضية، والدخول 
الدستور  حول  جديّة  مناقشات  في 

السوري.
لألسرة  الروسي  والتحدي  اإلصرار   
جديد،  من  األزمة  لهيب  يوقد  الدولية، 
روح  ونظامه  األسد  في  ويبعث 
السوري  الشعب  إرادة  على  االنتصار 
االعتراف  فليس  بتغييره،  المطالب 
تصويت  عدم  أو  بانتخاباته،  الدولي 
المهجرين  من  سوريا،  سكان  نصف 
ال  ديمقراطي  ترٌف  إال  والنازحين، 
حاجة له في بلد يخوض حرباً منذ عقد، 
األرض،  على  النتيجة  من  يُغيّر  ولن 
لطالما ال توجد نيّة روسية الستبداله، أو 
تُقدْم على الغدر به بعد عشر سنوات من 

األزمة.
تحاول  الذي  السياسي  المشهد  هذا  أمام 
سنوات  لسبع  مالمحه  رسم  روسيا 
وأكثر  األمريكية،  اإلدارة  باتت  قادمة، 
من أي وقت مضى، أمام تحٍدّ لإلعالن، 
إدارة  توكيل  في  االستمرار  عن  إما 
األزمة لروسيا وتركيا، أو تُقنع الشعب 
الحليفة  والدول  والمعارضة  السوري 

الحيوي  دورها  لعب  على  بعزمها 
األزمة،  حل  مسار  ضبط  في  والمؤثر 
طال  الذي  “مشروعها”  خالل  من 

انتظاره في سوريا والمنطقة.
لم تعلن اإلدارة األمريكية الجديدة، وبعد 
أداء  على  أشهر  ثالثة  من  أكثر  مضي 
الرئيس، جو بايدن للقسم، عن سياساتها 
أّن  إال  والعراق،  سوريا  في  الخارجية 
وفق  وشيكاً  بات  هذا  اإلعالن  موعد 

تقاليد الحكم األمريكية.
وعلى  األمريكية  الرؤية  وضوح  قُبيل 
والشرق  الشمال  أقصى  في  األرض، 
السوري، لم يهدأ سفيرها الخاص، ديفيد 
براونشتاين منذ توليه لمهامه، في تهيئة 
المناخات اإليجابية بين مكونات المنطقة 
واإلثنية،  والمجتمعية  السياسية  وقواها 
ولم تهدأ الدوريات األمريكية في مراقبة 
التوتر  العسكرية في مناطق  التحركات 
المختلفة بين القوى المتصارعة المحلية 
والدولية هناك، ورسالة الطمأنة “البقاء 
هنا إلى أجل غير مسمى”، بعد أن فقدت 
سياسية  تسوية  إلى  التوصل  في  األمل 
شاملة في سوريا، على المدى المنظور، 
مقابل التحدي الروسي في إعادة تأهيل 
واالنتهاكات  الجرائم  كل  رغم  األسد 
سنوات  العشر  طوال  ارتكبها  التي 
الماضية، وصلت لسكان المنطقة وقواه 
غدروا  الذين  والمجتمعية  السياسية 
دونالد  السابق،  الرئيس  قبل  من  سابقاً 
وحيدين  أنفسهم  وجدوا  عندما  ترامب، 
أمام همجية القوات التركية والمليشيات 
السورية التابعة لها أثناء احتاللهم لمدن 
أبيض  وتل  كانيه(  )سري  العين  رأس 

)كري سبي(.
األمريكية  اإلدارة  إن  القول:  نافل  من 
لروسيا  كلها  سوريا  تترك  لن  الجديدة 
ال  أنها  كما  اإليرانيين،  األسد  وحلفاء 
موسكو  تأثير  مدى  تجاهل  تستطيع 
عن  المصيرية  القرارات  اتخاذ  في 
الخيار  بات  هنا،  ومن  ونظامه،  األسد 
يضم  آمن”  “إقليم  إقامة  في  األمريكي 
سوريا،  شرق  شمال  مكونات  كافة 
المرن  والتنفيذ  التوقع  إلى  األقرب  هو 
القادمة، مقابل دفع روسيا  خالل الفترة 
لألسد بالمضي نحو تجاهل كل النداءات 

تنقذ  التي  الحلول  واالبتعاد عن  الدولية 
الشعب السوري من محنته.

واشنطن  على  يخفى  ال  شك،  بدون 
الضغوطات  حجم  األوربيين  وحلفائها 
وإيران  روسيا  تمارسها  التي 
االتحاد  حزب  على  مؤخراً،  والنظام 
الديموقراطي، من أجل وضع صناديق 
سيطرتها،  مناطق  في  االنتخابات 
دائرة  توسيع  األول،  العتبارين:  وذلك 
عموم  على  لألسد  االنتخابية  الشرعية 
المناطق  باستثناء  السورية،  الجغرافيا 
العسكرية  الفصائل  عليها  تسيطر  التي 
درع  ومنطقة  إدلب  في  السورية 
الفرات، وفي عفرين ورأس العين وتل 
بعد أن خسر حوالي ٣٥٪ من  أبيض، 
مساحة سوريا، والتي يعيش فيها قرابة 
خمسة ماليين نسمة. واالعتبار الثاني، 
أن  والغرب  ألمريكا  رسالة  توجيه  هو 
روسيا ما زال لها الدور األهم في إدارة 
األزمة السورية، وتملك من األوراق ما 
للتأثير على الكرد حلفاء أمريكا،  يكفي 
حيث برز ذلك جلياً في دفع تركيا نحو 
عين  في  العسكرية  هجماتها  تصعيد 
الروسي  التهديد  مع  تزامناً  عيسى 
باالنسحاب من المنطقة من أجل إرغام 
إلى  عيسى  عين  تسليم  إلى  الحزب 
قوات األسد تفادياً ألي معركة مفتوحة 
التركية والمليشيات  القوات  خاسرة مع 
للقيام  أيام  قبل  ولجأت  كما  السورية، 
بدور الوساطة بين قوات األمن الداخلي 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  )األسايش( 
المحسوبة  الوطني  الدفاع  وميليشيات 
السوري،  الشعب  مجلس  عضو  على 
بينهم  قتال  نشوب  بعد  الفارس،  محمد 
األخير،  أجبر  بقامشلو،  الطي  حي  في 
وبطلب روسي، على الخروج من الحي  
لتحل محلها  قوات األمن الداخلي للنظام 
 – الروسي  االتفاق  بحسب  السوري، 

قسد.
على  التأكيد  في  موسكو  سلوك  أعتقد 
لصالح  المجتزأة  للحلول  مقارباتها 
االنتخابات  إجراء  وآخرها  النظام، 
نحو سعيها  بواشنطن  الرئاسية، سيدفع 
خلق  في  العام  قرابة  منذ  انطلق  الذي 
سوريا  وشرق  شمال  في  آمنة  بيئة 

تضم  تشاركية  أكثر  حكم  إدارة  إلقامة 
الكرد  من  المنطقة،  مكونات  كافة 
آشوريين،  والكلدو  والسريان  والعرب 
وتخرج بها حزب االتحاد الديموقراطي 
التركي   – الروسي  االبتزاز  دائرة  من 
األمريكي  السعي  هذا  ويقرأ  النظام،   –
الجاد في تكثيف السفير األمريكي، دافيد 
قطبي  قادة  مع  للقاءاته  براونشتاين، 
الوطني  )المجلس  الكردي  الجانب 
الوطنية(،  الوحدة  وأحزاب  الكردي 
اعترضت  التي  العقبات  تذليل  بغية 
ما  منذ  المتوقفة  المفاوضات  تقدّم  سير 
وقيامه  الماضية،  أشهر  الثالثة  يقارب 
بزيارة إلى إقليم كردستان العراق ولقائه 
الحزب  في  ومسؤولين  اإلقليم  بقيادات 
واالتحاد  الكردستاني  الديموقراطي 
و”معلومات”  الكردستاني،  الوطني 
غير مؤكدة عن لقائه بقيادات من حزب 
لهذه  يعتقد  لما  الكردستاني،  العمال 
على  فعّال  ودور  أثر  من  األطراف 
سوريا،  في  الداخلي  الكردي  الوضع 
بهدف تسريع وتيرة الوصول إلى اتفاق 
الكرديين  الطرفين  بين  شامل  سياسي 
حوار  إلى  منها  ينطلق  السوريين، 
واإلعالن  المكونات،  باقي  مع  شامل 
عن إدارة ذاتية أكثر تشاركية تعبّر عن 
كافة أطياف المجتمع في شمال وشرق 
سوريا، ال تكون لها أي صبغة قومية أو 
لدى  الهواجس  من  الكثير  وتبدّد  دينية، 
حلفاء واشنطن، مثل تركيا والمعارضة 
إلى  والغرب،  العربية  الدول  وبعض 
وإيران  روسيا  مساعي  تحجيم  جانب 
واستقرار  بأمن  العبث  في  والنظام 

منطقة شرق الفرات.

د. عبدالوهاب أحمد
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بوصلة النخب العربية تجاه الكرد وتهميش الشباب العربي

كشفت نتائج التراكم خالل العقود الماضية، 
الهوة  العربية في تجسير  النخب  عن فشل 
مما  بالرغم  بعضا،  بعضها  المكونات  بين 
نتيجة  المعتقالت؛  في  أعوام  من  دفعته 
والحقوق  الحريات  سبيل  في  نضاالتها 
االجتماعي  التباعد  حجم  لكن  السياسية. 
العربي  للربيع  كامل  عقد  خالل  توضح 

حيث فشل قسم كبير من النخب العربية
أو  خاطئة،  مستقبلية  لقراءة  أو  لخوفه، 
شمل  لم  في  مسبقة،  خلفيات  من  النطالقه 
أكثر من  فيها  تتعايش  التي  دولها  مكونات 

قومية وديانة في إطار واحد.
ممارساتها  في  النخب  بعض  تالمس  ولم 
وأعمالها جوهر الشقاق المجتمعي، وفشلت 
األقليات  عن  النمطية  الصور  إزالة  في 
األكثرية،  ذهنية  في  المغايرة  والقوميات 
أو  االنفصال  أو  الخيانة  تهمة  وتحديداً 
والشعوب  المغايرة،  القوميات  العمالة عن 
واألمازيغ  واآلشوريين  كالكرد  المتمايزة 

والطوارق واألقباط وجنوب
السودان...إلخ. فبقيت الشعوب العربية تئن 
حين  في  والمالحقة،  الفقر  ضربات  من 
انصرفت النخب لحشد طاقاتها في مواجهة 

»العدو الداخلي-القوميات األخرى.«
الكرد  بين  الحاصل  الشرخ  فإن  وبالنتيجة 
والعرب انتقل من صراع البنى الفوقية، إلى 
السياسية  نُخبهم  مع  عربي  شعبي  صراعٍ 
ولعل  التحتية.  البنى  على صعيد  والفكرية 
المحافظات  أبناء  من  اآلالف  مئات  لجوء 
من  هرباً  العراق،  كردستان  إلى  العراقية 
البطش والفقر، مؤشر دامغ على اإلفالس 
عينه  األمر  وهو  النُخب.  بتلك  لحق  الذي 
بقيت  الذي  السودان  على  ينسحب  الذي 
التوترات والمواجهات على مدى عقود بين 
شعب جنوب السودان ونُخب المركز، وفي 

النهاية خسرت السودان
جنوبها، وكانت على وشك خسارة جنوب 
نفسها  أنقذت  وبل  حولها،  وما  كردفان 

بالتطبيع مع إسرائيل.
طبيعة  في  كان  تجلياً،  األكثر  واألمر 
سوريا  في  الكرد  بين  العالقة  وتركيبة 
مع  فكرية،  وثقافية  وحزبية  سياسية  نخباً 

ً نظرائهم السوريين، الذين استكثروا بيانا
عاطفياً مع المجردين من الجنسية، أو ضد 
ضدهم.  مورست  التي  التعريب  سياسات 
واألكثر سوءاً أن تلك النخب وسعت رقعة 

إهمالها للمكون العربي نفسه،

التي  الحسكة،  محافظة  في  وخاصة 
والحرمان.  التجهيل  وطأة  من  تئن  بقيت 
وإشكاليات  لقضايا  العربية  النُخب  إهمال 
القوميات األخرى، شكل سداً أمام النهوض 
الحقيقية،  للمواجهة  المحلية  بالمجتمعات 
وهو ما استتبعه من تضخم نظرة الخالف 
وإبقاء  المكونات،  بين  العداء  ربما  أو 
دائرة الصراع ضد تلك القوميات، عوضاً 
بمصير  المتعقلة  األسئلة  عن  البحث  عن 
أعداد  بقيت  بل  المقبلة.  األجيال  ومستقبل 
السلطة  بخطاب  متمسكة  منها  كبيرة 
ربما  النخب،  هذه  الحاكمة.  وأجهزتها 
وضع  مآالت  من  الكبير  الجزء  تتحمل 

وحياة الجيل الشاب من المكون العربي
تكترث  أو  تهتم  لم  أنها  خاصة  تحديداً؛ 
مصير  طال  الذي  والوجود  الهم  ألسئلة 
ومستقبل تلك الشريحة المظلومة. بالمقابل، 
وكأمثلة على فشل قسم كبير من النُخب في 
خلق هويّة جامعة، فقد انشغلت على الدوام 
الوجود  حول  سوداء  مفاهيم  ترسيخ  في 

الكردي. كصورة الكردي
في مخيلة العربي بعد حرب الخليج الثانية، 
مكونات  لحماية  مشروع  بلورة  وبداية 
كردستان العراق عبر منطقة حظر طيران، 

وإقامة مالذ أمن للكرد، وما تالها
تلك  وتغاضت  قفزت  حيث  تداعيات.  من 
»النخب« عن سبب اجتياح النظام العراقي 
كما  شقيقة،  جارة  عربية  لدولة  السابق 

تناست النتائج الكارثية لحرب الثماني
ترسيخ  صوب  جاهدة  وسعت  سنوات، 
واستمرت  كردستان.  ضد  العمالة  تهمة 
العقلية والذهنية الثقافية على ذلك المنوال، 
وحتى بعد 2٠٠٣ وإلى يومنا هذا، لتتبلور 
ظروف حملتها النُخب والمتأثرين بهم على 
مشوهة  في صلبها  وهي  موضوعية،  أنها 
ومغلوطة. تلك النخب تناست الهم والحيرة 
الشباب  لدى  الفكري  والحطام  والفشل 
العربي في بعض المحافظات العراقية. فبعد 
أن كان الكرد يعيشون حالة من الحرمان، 
الحضارة  ركب  عن  تخلف  من  يولده  وما 
ضدهم،  المفروضة  السياسات  نتيجة 
وحركتهم  ثوراتهم  في  استمروا  ذلك  ومع 
التحررية الكردستانية ولمدة مئة عام، حتى 
تمكنت النخب السياسية متجسدة باالستفتاء 
إلى  الكرد  نقل  من   ،2٠١7 الكردستاني 

حالة الدولة بالمفهوم السياسي والتجسيد
الواقعي. في حين أن العراق شهد منذ مئة 

معاش  عياني  ككيان  الدولة  مفهوم  عام، 
على الصعد الجغرافية واألمنية والسياسية 
دولة  ميزانية  صعيد  وعلى  واالقتصادية 

وجيش
فكرية  ونخب  وجامعات  نظامي،  رسمي 
وثقافية. وكانت المفاجأة، أن جياًل انتقل من 

مفهوم الدولة إلى مفهوم اإلمارة.
الحطام؟  هذا  وأسباب  تبعات  يتحمل  َمن 
أم  الطريق؟  التي ضلت  الشريحة  هل هي 
النخب  وضياع  التجهيلية  السياسات  تراكم 
تخدم                                                                                                                                            ال  التي  والجزئيات  التفاصيل  في 
بالوضع  الشبيهة  الصورة  وهي  شعبهم؟ 
في سوريا، من حيث اشتراك الجيل الشاب 
الحاضنة نفسها، بل  بالبيئة  للعرب والكرد 
إن بعضاً من أبناء القرى المختلطة بالعرب 
والكرد، ارتادوا المدرسة والصف، وأحياناً 
المقعد الدراسي نفسه. وفي بدايات الحدث 
الكردي  الشبابي  الشارع  انقسم  السوري، 
والعربي من الناحية العسكرية على نفسه. 
صفوف  إلى  وانضموا  الكرد  أسس  حيث 
قوات بشمركة روج آفا، أو قوات الحماية 
من  قسم  التحق  المقابل  وفي  الشعبية، 

الشباب العربي بالتشكيالت
بها  جاءت  التي  العسكرية  والتنظيمات 
السوري،  الحدث  عسكرة  منذ  األحداث 
متمثاًل آنذاك بالجيش الحر، وشكلوا جزءاً 

من الهيكلية العسكرية المعارضة. لكنهم
بين  أنفسهم  على  انقسموا  ما  سرعان 
االنزالق  أو  اللجوء،  دول  في  االستقرار 
أو  النصرة  جبهة  صفوف  ضمن  جهاًل 

تنظيم الدولة.
تتوضح  لم  ما  كبيرة  مخاطرة  هذه  وفي 
من  منهم  للتعميم.  صحة  فال  الحيثيات، 
التحق بقناعة فكرية وغالبية التحقت ما بين 
التغرير بهم، أو لحاجة مالية. في العموم، 
الجزء  سوريا  في  العربية  النخب  تتحمل 
األكبر من المسؤولية؛ من حيث انصرافها 
الشاب،  جيلها  وهموم  متطلبات  عن 

واالبتعاد عن خلق حواضن
أنها  خاصة  االنزالق،  ذلك  من  تحميهم 
قسم  وانشغل  خلت.  لعقود  تراكمات  وليدة 
تهمة  إلصاق  بكيفية  العربية  النخب  من 
االنفصال بالكرد، أو التغني بتهمة اقتطاع 
بدولة  وإلحاقها  السورية  الدولة  من  أجزاء 

أجنبية، ما ساهم في تمهيد
عن  العربي  الشباب  النصراف  األرضية 
متابعة القضايا المصيرية المتعلقة بحاضره 

ومستقبله.
النخب  على  أسئلة  ثمة  وذاك،  هذا  بين  ما 
لماذا  عليها:  تجيب  أن  سوريا  في  العربية 
انصرفت عن االستماع إلى هموم أقرانها؟ 

وأين كانت تصرف طاقاتها الفكرية؟
تحافظ  أو  ذهنيات  تغيير  من  تتمكن  لم  إن 
الدرك  نحو  االنزالق  من  الشباب  على 
األسفل. يقابل كل ذلك، هل نجحت النخب 
أم  شبابها؟  حماية  من  سوريا  في  الكردية 
أن تراكم الشغف نحو الحق الكردي وعقود 

من المظلومية الكردية وقفت كعامل مهم
يضاف  التوجهات؟  تلك  رسم  في  وعميق 
من  الكردية  النخب  مارسته  ما  إليها 
من  ونشطاء،  وسياسيين  وصحفيين  كتاب 
التصورات  صعيد  على  غد  معالم  رسم 

والتوقعات على أقل تقدير ضمن
مبدئية  قاعدة  شكل  الذي  النظري،  اإلطار 
القول  قصارى  الشباب.  توجهات  لرسم 
دير  الرقة،  الحسكة،  محافظات  أبناء  إن 
طرفها  مزدوجة،  هموماً  يحملون  الزور، 
نصف  طيلة  عليهم  الواقع  والحيف  الظلم 

قرن من الحرمان
والتجويع، وما يستتبعه من تأخر عن ركب 
المعرفة والفكر، وانقسام مجتمعي إلى كرد 
بعضا.  بعضهم  عن  وآشوريين  وعرب 
هؤالء بحاجة إلى إطار جمعي جديد يقيهم 
من أي انزالق آخر يكون المحطة األخيرة 
في مستقبلهم، خاصة أن االنقسام لم يصل 

إلى حد القطيعة بعد، ويُمكن
تداركه.

شفان إبراهيم
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 مقاالت  رأي

داء التفكير النمطي 
أعتقد أن التفكير النمطي هو من أهم 
منها  تعاني  التي  السلبية  الظواهر 
العوائق  أكثر  من  ويُعد  مجتمعاتنا 
أمام عجلة التغيير ومواكبة التطور 
التفكير هو نتاج قيّم وعقائد  و هذا 
سياسية  أنظمة  فرضتها  موروثة 
دينية اجتماعية متخلّفة بغية التسيّد 
العقلية  المقدرات  على  والهيمنة 
يخدم مصالح  بما  وقولبته  لإلنسان 
يحث  وهو   . معيّنة  ايديولوجيات 
وتقديسه  بالماضي  التشبث  على 
في  والخمول  بالكسل  يتميّز  ،و 
الحاضر  ووقائع  احداث  مجاراة 
النظر  إلعادة  جهد  اي  بذل  دون 
هيمنت  ثقافة  من  ّتوارثه  تم  فيما 
لديه  والتجديد  االبداع  روح  على 
الكردي  الشعب  معاناة  أن  وبما   .
حيث  غيره  من  حدّة  أكثر  كانت 
تعرض  و  لذاته  كياناً  يملك  لم 
واالضطهاد  الظلم  صنوف  لكل 
أكثر  مظلوميته  فلك  في  ظل  حتى 
التي  والمبادئ  للقيم  استسالما 
إنسانيته  إثبات  يحاول  خاللها  من 

العثمانية  السلطنة  هزيمة  انتهت 
بنهاية الحرب العالمية االولى عام 
والتي  أوصالها  بتقطيع   ١٩١٨
سايكس-بيكو  معاهدة  نتيجة  كانت 
معاهدة  وقعت  ،و   ١٩١6 السرية 
رفضها  التي   ١٩2٠ عام  سيفر 
تركياجمهورية  وأصبحت  األتراك 
على  جديدة  معاهدة  وفرضت 
عام  لوزان  في  وقعت  الحلفاء 
بموجبها  تركيا   تحتفظ   ،١٩2٣
بمنطقة األناضول والمضائق لكنها 
كانت  التي  المناطق  معظم  فقدت 

تحت سيطرتها.
كوردستان  ألحقت  ذلك  عند 
وتركيا  والعراق  بسوريا  جغرافياً 
ضمنت  التي  المعاهدات  بموجب 
الشعب  وانقسم  الدولية  المصالح 
فلم  الدول  هذه  بين  كذلك  الكردي 
الثورات  من  بالرغم  موحداً  يبقى  
العديدة  التي قامت اال أنها أخفقت 
وعدم  العسكري  الضعف  بسبب 
السياسي  والدعم  مساندة  وجود 
االحزاب  فُشكلت   الثورات  لهذه 

 أ.كاظم خليفة

أ.فيروشاه عبدالرحمن

حقه  مغتصبي  أمام  شيء  كل  قبل 
فينخرط في حقولهم المؤّطرة سواء 
اجتماعية  أو  دينية  او  ثقافية  كانت 
إرضاء  أجل  من  بوسعه  ما  ويبذل 
غالبا  عليهم  يتفّوق  حتى  اآلخرين 
تعبيرا عن عدم ثقته بذاته المفتقرة 
إلى كل أسباب القوة، وبالرغم من 
لكنه  االختالف  بايجابية  اقتناعه 
يمعن بما هو سلبي، ولّما يقتنع بعد 
حتى  اآلخر  الرأي  قبول  بجدوى 
وان ادّعى إليه بشكل نظري نظراً 
اكتراث  وعدم  ظلم  من  القاه  لما 
المختلف  اآلخر  قبل  من  بمصائبه 
يقوم  لديه  التقييمي  فالمعيار   ، معه 
على فكرتين ال ثالثة لهما وهي اما 
سلبي أو إيجابي، خائن او شريف، 
أسود... ومن خالل هذه  او  أبيض 
الثنائية المتضادة تختفي آثار ملكاته 
العقلية فلم يعد باإلمكان التمييز بين 
يستطيع  حيث  والجاهل  المثقف 
ينصب  أن  الشعر  اليفهم  من  مثال 
نفسه شاعرا و من ال يفقه السياسة 
سياسيا بل قائدا في بعض األحيان 

وهذه من مفرزات التفكير النمطي 
الذي استحوذ عليه ...و إن اعتماد 
االسقاطات  على  النمطي  اإلنسان 
الواقع  على  وامثلتها  التاريخية 
القيم  لتلك  أسيرا  يجعله  المعاش 
متناهية  بدقة  ُصّممت  التي  الثقافية 
اآلخرون  يريد  كما  ذاته  في  تُحفَظ 
هنا  ومن  عليه،  سيطرتهم  لفرض 
وهدفا  مقدّسا  مثال  الحزب  يكون 
الرغم  على  معنى،  لتحقيقه  ليس 
مقولة:  يكرر  النمطي  هذا  أن  من 
أن الحزب وسيلة لتحقيق االهداف 
في  للعيان  ظاهر  التفكير  وهذا 
المجتمع الكردي وحركته السياسية 
فاّما أن يكونوا مع هذا التنظيم ضد 
كل  ضد  منّظمين  غير  او  اآلخر 
من هو منظَّم في الحركة الكردية. 
فتجدهم وبكل الوسائل يدافعون عن 
اآلخر،  مقابل خطأ  صوابية رأيهم 
وهكذا في أغلب الجوانب األخرى 
من الحياة حيث تكرار ما يسمعونه 
واعتباره الحقيقة دون غيرها وهم 
نفسها  االسئلة  يطرحون  ما  غالبا 

 . نفسها  التتائج  على  ويحصلون 
التي  المطلقة  االحكام  ويصدرون 
تدل على االفتقار الى حرية البحث 
من  جليّاً  هذا  يبدو  و  الحقائق  عن 
التواصل اإلجتماعي  ادوات  خالل 
فالكل يعبّر عن نبله وحّسه الوطني 
والقومي الراقي ضد الكل المخطئ 
هذه  من  .وللتخلص  والخائن 
الظاهرة السلبية علينا إعادة النظر 
الداخلي  الثقافي  موروثنا  بكل 
سيطرة  من  والتخلص  والخارجي 
ما  كل  ومطالعة  نقدنا  في  السلبية 
يدعو إلى الحداثة وما بعدها ، فما 

ُوِهبنا العقل حتى يكون مقيّدا.
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جزء  كل  في  الكردية  السياسية 
مرة  فُجوبهوا  بحقوقهم  للمطالبة 
باالعتقاالت  وتارة  والنار  بالحديد 
العالم  يتحرك  أن  دون  والسجون 
المسائل  حدود  في  اال  لمساندتهم 
االنسانية خاصة بغياب استراتيجية 
المحيطة  الظروف  بسبب  كردية 
السياسي  الدعم  يتوفر  ،فلم  بالكرد 
التواصل  امكانية  وعدم  المطلوب 
القضية  لدعم  القرار  مراكز  مع 
الواليات  في  خاصة  الكردية 
وأوروبا  االمريكية  المتحدة 
وروسيا  سابقاً  السوفياتي  واالتحاد 
االقليمية  والدول  الحقاً  االتحادية 
هذه  مصالح  نتيجة  للكرد  المعادية 
الدول فالظروف التي كانت تعيشه 
لم  جزء  كل  في  الكردية  الحركة 
تؤهله بأن تساهم في العمل خارج 
ذات  دول  في  وخاصة  الحدود 
لوبيات  تشكيل  الى  فافتقروا  النفوذ 
غالباً  (والتي  الضغط  )جماعات 
أو  كبير  رأسمال  الى  إما  تحتاج 
وثقافية   إعالمية  مؤسسات  إلى 

والمثقفين  السياسيين  أّن  كما  قوية 
الكرد في الدول التي تواجدوا فيها 
أوضاعهم  بسبب  اللجوء  دول  أو 
الغير مستقرة لم يتمكنوا من القيام 
بأداء سياسي ودبلوماسي  متوازن 
واستراتيجيتهم  أفكارهم  لتحويل 
لهم  الالزم  الدعم  بغياب  واقع  إلى 
موحدة  كردية  منظمة  وبغياب 
أصدقاء  كسب  في  ينجحوا  فلم 
لتدويل  الدولي  القرار  مراكز  في 

قضيتهم من إنسانية إلى سياسية 
واآلن وقد تغيرت الظروف خاصة 
بوجود توجه بالتخلص من األنظمة 
وتجاوز  الفرد  وحكم  االستبدادية 
الديمقراطية   لتعزيز  األيديولوجيا 
لبناء  سانحة  الفرصة  فأصبحت 
بالقضية  للدفع  كردية  استراتيجية 
من  بالرغم  الحل  الى  الكردية 
خصوصية كل جزء من كردستان 

المقسمة 
إذاً البدّ من العمل من أجل منظمة 
تطوير  في  تساعد  واحدة  كردية 
والدبلوماسي  السياسي  األداء 

وإيجاد  والبحث  الكردية  لألحزاب 
في  ستساعد  التي  التمويل  مصادر 
بناء أو تشكيل شركات ومؤسسات 
مراكز  الى  للوصول  إعالمية 
النفوذ  ذات  الدول  في  القرار 
واستثمارها بكفاءة وتخطيط لصنع 
البيئة المناسبة للتحرك فيها بأن تُقنع 
الطرف اآلخر دبلوماسياً  برؤيتها 
خطراً  يشكلون  ال  وأنهم  وحقوقها 
دولي  أو  اقليمي  طرف  أي  على 
االستقرار  في  يساهمون  ما  بقدر 

إقليمياً و دولياً .

لبناء استراتيجية كردية 
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نشــاطات

عدة لقاءات جمعت وفد من مكتب العالقات 

الخارجية في جبهة السالم والحرية    مع 

والكندية  اليابانية  الخارجية  في  المسؤولين 

في  السياسي  الممثلة  مع  وكذلك  واأللمانية 

االتحاد األوربي خالل شهري نيسان وأيار 

2٠2١ جرى الحديث عن الرؤية السياسية 

للجبهة وأهمية الحوار بين مختلف أطراف 

وقوى المعارضة السورية، والتوصل الى 

تطلعات  عن  تعبر  موحدة،  سياسية  رؤية 

قام وفد من منسقية دوميز لحركة اإلصالح 

الكردي- سوريا برئاسة الرفيق شيار خلو 

عامر  والرفيق  دوميز  في  التنظيم  منسق 

دوميز  في  العامة  العالقات  منسق  كشو 

المرأة  بزيارة إلى  والرفيقة جازية منسقة 

أثر  عدد من جرحى قوات بيشمركه روژ 

حادث حرق سيارة النقل الخاص بهم الذي 

الوفد  قدم  حيث   ، امس  يوم  له  تعرضوا 

اإلصالح  حركة  باسم  الورد  من  إكليالً 

بالشفاء  للجرحى  وتمنياته  الكردي-سوريا 

العاجل .

كردستان  إقليم  منسقية  من  وفد  قام 

سوريا  الكردي-  اإلصالح  لحركة 

عضو  عمر  وائل  الرفيق  برئاسة 

المنسقية العامة وممثل حركة اإلصالح 

بإقليم  الكردي  الوطني  المجلس  في 

سليمان  الرفيقين:  وعضوية  كردستان 

وعامر   ، اإلقليم  منسقية  عضو  شيخو 

بزيارة  دوميز  منسقية  عضو  كشتو 

الكردستاني-  اليكيتي  حزب  مكتب 

سوريا في دوميز ،  حيث استقبل الوفد 

من قبل األستاذ أكرم رشيد عضو اللجنة 

المركزية لحزب اليكيتي الكردستاني - 

سوريا وأعضاء من الحزب  .

الوضع  تطورات  الجانبان  بحث 

السياسي في المنطقة وكردستان سوريا، 

كردستان  إقليم  منسقية  من  وفد  قام 
سوريا  الكردي-  اإلصالح  لحركة 
عضو  عمر  وائل  الرفيق  برئاسة 
المنسقية العامة وممثل حركة اإلصالح 
بإقليم  الكردي  الوطني  المجلس  في 
سليمان  الرفيقين:  وعضوية  كردستان 
وعامر   ، اإلقليم  منسقية  عضو  شيخو 
بزيارة  دوميز  منسقية  عضو  كشتو 
 2٠2١/٣/2٨ المصادف  األحد  اليوم 
الديموقراطي  الحزب  مكتب  إلى 
الكردستاني- سوريا في دوميز ،  حيث 
محمد  األستاذ  قبل  من  الوفد  استقبل 
وعضو  دوميز  منظمة  مسؤول  علي 
الديمقراطي  لحزب  السياسي  المكتب 
من  ومجموعة  سوريا   - الكردستاني 

كوادر الحزب .
آخر  الجانبان  استعرض  حيث 
المنطقة  في  السياسية  المستجدات 

جبهة السالم والحرية تلتقي بعدة دول 

السوريين بمختلف تنوعهم ، وتقوية مواقف 

السياسي  اإلنتقال  إلى  وصواًل  المعارضة 

القرار  وخاصة  الدولية  القرارات  وفق 

22٥4
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المجلس  يبذلها  التي  الحثيثة  والمساعي 

الوطني الكردي في إنجاح  المفاوضات 

لما  وذلك  الوطنية،  الوحدة  أحزاب  مع 

خدمة  في  استراتيجية  أهمية  من  لها 

في  الكردي  والشعب  الكردية  القضية 

إتفاق  إلى  الوصول  خالل  من  سوريا 

سياسي شامل . 

دور  تعزيز  على  الجانبان  وأكد  كما   

سواء  الجماهير  بين  الوطني  المجلس 

وفي  كردستان  إقليم  في  أو  سوريا  في 

الخارج عبر توثيق العالقات الثنائية بين 

أحزابه بما يخدم المصلحة العامة .

منسقية إقليم كردستان

لحركة اإلصالح الكردي- سوريا

على  مطوالً   والوقوف  وسوريا، 
الوطني  المجلس  بين  المفاوضات 
الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، وفي 
أهمية  على  الجانبان  أكد  السياق،   هذا 
الظرف  هذا  في  الكردي  الصف  وحدة 
الحساس الذي يمر به كردستان سوريا 
سياسي  إتفاق  إلى  الوصول  خالل  من 
الكردي  الشعب  مصلحة  يخدم  شامل 
في  ممثليه  دور  من  ويعزز  سوريا  في 
الثوابت  على  وأكدوا  الدولية،  المحافل 
الوطني  للمجلس  والقومية  الوطنية 
الكردي خدمة للشعب الكردي وقضيته 

في سوريا.
أهمية  على  الجانبان  أكد  الختام،  في 
تعزيز العالقات وترسيخها بين أحزاب 
يخدم  بما  الكردي  الوطني  المجلس 
المجلس في  العامة وجماهير  المصلحة 

سوريا وإقليم كردستان .
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ألقى السياسي علي رحمون  محاضرة بعنوان 
منتدى  نظمها   ،“ السورية  الوطنية  الهوية   ”
آذار   6 السبت  يوم  مساء  والتغيير   اإلصالح 

2٠2١ بقاعة المنتدى في مدينة قامشلو
محاضرته  في  رحمون  علي  األستاذ  وتطرق 
وسرد  الجامعة   الوطنية  الهوية  مفهوم  إلى 
تاريخي لهذا المفهوم وأن الدولة هي التي تسبق 

نشوء الهوية واألمة والشعب …
مع  جاء  ُمعاصر  مفهوم  الهوية  مفهوم  وان 

الثورة الفرنسية بمنتصف القرن الماضي …
واالمة  الفرنسية  االمة  مفهوم  ظهر  حيث 
االلمانية  وكال ً منهما حدد عناصر ومحددات 
ٔامته ، اذ قامت االمة االلمانية على اساس اللغة 
الحر  الخيار  اساس  على  فقامت  الفرنسية  اما 

المشترك …
وطن  الى  لالشارة  تستخدم  التي  هي  والهوية 
الفرد ) جغرافيا وتاريخ وحقوق مشتركة ….(
الشام  بالد  في  السورية  المملكة  قامت  عندما 

بعام ١٩2٠
ارادت ان تمثل كل بالد الشام ، رغم ان بالد 

بذاتها   ً مستقال   ً كيانا   ً يوما  تشكل  لم  الشام 
احتالل  تحت  ٕاال.  بذلك   تنجح  ولم  اولذاتها 

خارجي …
العالمية  الحرب  مابعد  وليدة  هي  سورية  ٕاذن 

األولى وبعد تفكك االمبراطورية العثمانية .
وهذا ماجعل حدودها السياسية الحالية التتطابق 

مع حدودها األثنية ،
والحديث  القديم  تاريخها  التقسيم  هذا  ؤاغفل 

وحاضرها الذي يشكل روح هويتها …
وسوريا الطبيعيه كانت جامعة لكل الحضارات 
وهذا  التاريخ  عبر  فيها  عاشت  التي  القديمة 
لشعب  استمرار  هناك  كان  والتعاقب  التتابع 
الحضارات  مع  ثقافيا  تالقح  الذي  سوري 
المختلفة التي مرت على االرض السورية ومنذ 
ذاك الوقت تشكلت مالمح الهوية السورية قبل 

وصول االسالم اليها وتعريبها …
عبر  مستقال  كيانا  تشكل  لم  سوريا  ان  رغم 

التاريخ الحديث
اذ كانت ٕاما جزء من الدولة العربية االسالمية 
من  جزء  او  المملوكية   الدولة  من  جزء  او 

االمبراطورية العثمانية ….
وفق  لسورية  السياسية  الحدود  ترسيم  وبعد 

اتفاق سايكس -بيكو
ووضع سوريا تحت االنتداب الفرنسي

الثورة  خالل  من  بانتماءهم  يشعرون  بدٔووا 
السورية بعام ١٩2٥

السياسي علي رحمون
 يلقي محاضرة حول الهوية الوطنية السورية في منتدى اإلصالح والتغيير

لسورية  باالنتماء  وعي  ٔاول  هئات  والتي 
الطبيعيه …

وخالل فترة سيطرة البعث على السلطة كانت 
الهوية ُمغيبة ٔاو كانت شوفينيه  مستملكة لنظام 

االستبداد …
لذلك ظلت الهوية الوطنية غير ناضجة بسبب 
غياب مجتمع سياسي غير متجانس ٕاضافة لقمع 
يُضاف  والسياسية   والدينية  العرقيه  االقليات 

لذلك غياب المساواة امام القانون …
على  الصراع  ازمنة  لذروة  سورية  ووصلت 
الهوية السياسية للدولة والمجتمع مع بداية عام 

… 2٠١١
الهويات  لصراع  حل  تصور  اليمكن  ولذلك 
المخفي في سورية مالم تتحول الهوية الوطنية 
اساس  على  قأيم  وثقافي  سياسي  مشروع  الى 

المواطنة الكاملة والمتساوية …
او  اقصأيية  هوية وطنية جامعة مشتركة غير 
استبعادية وتصون وتحترم كل التنوع والتعدد 

األثني والديني والسياسي للمجتمع السوري
فالهوية الوطنية الجامعة ) ٔانا سوري ( تحمل 
المكونات  لكل  المشتركة  الخصأيص  كل 
وتتقاطع مع مشتركات الهويات األثنية والدينية 
مسيحية  ووووو  وسريانية  عربيةوكردية   (

اسالمية…..(
انتاج  قدرتنا على  بتحدينا هو  الحاسم  وبالتالي 
الدولة الحديثة وفق عقد احتماعي جديد يُشارك 

بصياغته الجميع بدون استثناء ….
وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال امام اسئلة 

وآراء الحضور والنقاش حولها
أدار الحلقة  عضو إدارة المنتدى  أ. فيروشاه 

عبدالرحمن
مداخالت احلضور :

أ.آالن حسن :
كل تجارب الهوية السورية فشلت ،وحتى االن 
السوريون لم يتفقوا على على اسم الدولة وكذلك 
هناك من يقول يجب أن يرجع سوريا الى تركيا 
كما يمكن ان نرى انه يوجد من لم يؤمن بالهوية 
السورية ومن يؤمن بالتقسيم ولكن ال بديل عن 
سوريا الوطن وعلى السوريين أن يبنوا وطنهم

أ.جمدل دوكو :
سوريا دولة حديثة وأول من وضع اللبنة االولى 
ويعتبر  العظمة  يوسف  هو  السورية  الهوية 
 ١٩٥4 سوريا  تاريخ  في  الذهبية  المرحلة 
وبعد  الحرة  والصحافة  االحزاب  قانون  وكان 
السوري ومرحلة  للتقدم  عام ١٩٥٨وضع حد 
مع  الوحدة  الفرد)مرحلة  حكم  أصبح  الوحدة 
من  البد  لذلك  مغترباً  المواطن  (أصبح  مصر 
القرار  وتنفيذ  ودستورجديد  النظام  بنية  تغيير 

22٥4 للحل السياسي عبر الحوار
أ.رشاد بيجو:

التفرد وسيطرة قومية بعينها على السلطة وعدم 
االعتراف بالقوميات االخرى هو سبب غياب 
االعتراف  تستوجب  فالوطنية  السورية  الهوية 

الدستوري بكافة المكونات
االستحواذ  في  البعث  استمرار حزب  وتساءل 
على السلطة كان من العروبة أو من االسالم ؟

أ.فصال الحسين :
يرى  ،فالكل  للسوريين  جامع  حزب  يوجد  ال 
نفسه على حق والكل يخون الكل لذلك يجب أن 

نعمل من اجل الغاء ثقافة التخوين
أ.بشري سعدي :

الدولة المسجلة لدى  الهوية الوطنية هي هوية 
االمم المتحدة فمعظم الدول المشكلة ليست من 
وقومي  ديني  تنوع  واحدوفيها  دين  او  مكون 

والهوية ليست االسم فقط
من  سورية  وطنية  هوية  تتشكل  وحتى 
يتوفر  وأن  آمالهم  عن  التعبير  المفروض 
المساواة والحرية والقائمة على أسس المواطنة 
أن  الدولة كما  الى  باالنتماء  المتساوية ويشعر 
تحقيق النظام التعددي الديمقراطي يساعد على 

تشكيل الهوية
فالبد من الغاء المشاريع األيديولوجية واالنتماء 
الى سوريتنا فكل األقوام في سوريا لهم دور في 

تكوين سوريا
أ.رضوان :

التدخالت  بسبب  السورية  الهوية  فشلت 
الخارجية ومزقتها ولَم يتسنى للسوريين تضمين 
مقومات الهوية السورية فكان هناك ظلم على 
فكان  االكراد  وخاصة  أكثر  المكونات  بعض 

هناك طمس للتاريخ الكردي وبشكل ممنهج
اجتماعي  عقد  يلزمنا  السورية  الدولة  وإلقامة 
الكل  يشعر  حتى  الجميع  حقوق  يضمن  جديد 

بانتمائه الى سوريا
أ.مروان شكرو :

كل الشكر لمنتدى اإلصالح والسيد المحاضر :
السياسي  حالياًبالشأن  تعمل  التي  األجيال  ان 
كلهم ممن نضج وتشكل وعيه السياسي خالل 
فترة الستينيات من القرن الماضي ، وفي تلك 
تالشت  قد  الوطنية  األحزاب  كل  كانت  الفترة 
كحزب الشعب والكتلة الوطنية ، وطغت على 

العابرة  القومية  األحزاب  السياسية  الساحة 
باهدافها للحدود السورية ولم تعمل على مفهوم 
من  نعاني  كلنا  وبالتالي   ، الوطنية  الهوية 
قصور ونقص بالشعور الوطني كمفهوم للهوية 

السورية .
محاوالتهم  وكل  البيدي  تجربة  تناولنا  واذا   _

لخلق أحزاب أو كيانات ) حزب سوريا المستقبل 
هم  لتشكيل   ) الديمقراطي  سوريا  ومجلس   ،
المنطق  بقي   .. عام وقضية تخص جغرافيتهم 
المحاضر  السيد  وحتى  والشعبي  اإلعالمي 
يسمي المنطقة بالمناطق الكردية ، مع العلم بأن 
 ” يقول  لسوريا  السكاني  التركيب  إحصائيات 
وفق صفحة ويكي ويكي ” على النحو التالي : 
سنّة 6٣٪، علويين ١2٪ ، مسيحيين  ١٠٪ ، 
أكراد ٩٪، دروز ٣ ٪ واسماعيليين ١٪ و ٪2 
باقي األقليات، فمن خالل هذا التوزع العرقي 
واالثني وعلى طريقة تشكيل اللجنة الدستورية 
التي تعمل وفق إحدى سالت القرار 22٥4 .. 
للمعارضة  للدولة و7٥ ممثل  حيث 7٥ ممثل 
شخص  كم  تساءلنا  اذا   ، المدني  والمجتمع 
إلغاء  ويوافق على  المعارضة  في  ال 7٥  من 
الصفة العربية عن اسم الجمهورية … وبالتالي 
وتم  جديد  دستور  إقرار  تم  حال  في  باعتقادي 
مرادفاً  العربي  االسم  سيبقى  عليه  االستفتاء 
للجمهورية السورية،  واذا كان الحالمون..هم 
من يغيرون العالم .. لكن بالتأكيد ليس في هذا 

الشرق .
وقدرنا أن نبق نحلم ونحلم …

أ.طاهر حصاف :
هي  الوطنية  الهوية  لتشكيل  االساسية  القاعدة 
ولتشكيل  للمجتمع  التاريخي  والتراث  اللغة 
الهوية الوطنية البدّ من العدل والمساواة وسيادة 
والطوائف  األديان  احترام  وكذلك  القانون 

واستيعابها وفق القانون
يريدها  كما  ليست  السورية  الوطنية  فالهوية 
دستور  من  فالبدّ  ،اذاً  القائم  النظام  ويفرضها 
الهوية  مفهوم  إنجاز  يتم  حتى  وطني  جديد 
شفافاً  مفهوماً  تضع  وأن  الجامعة  الوطنية 

وصريحاً لالنتماء الوطني .
أ.أكرم حسني :

الدولة يجب أن تكون محايدة
ويجب االبتعاد عن األيديولوجيا وعن المحاور 

واالبتعاد أيضاً عن فكرة االنتصار
المحايدة  الدولة  خالل  من  تتشكل  فالهوية 
التي  واألديان  القوميات  وتضمن حقوق جميع 

تتطلب الديمقراطية .
أ.عبدالكريم عمر :

ايجاد  وضرورة  أوالً  سوريا  نقول  أن  يجب 
دستور جديد لتكون سوريا لكافة المكونات .

 العدد        39          أيــار     2021



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

نداء اإلصالح

Bulteneke Ji Nivisgeha Ragihandinê Ya Tevgera Çaksaziya Kurd - Sûryê     Hejmar 39

Weke tê zanîn kovara ”Ha-
war“ ya ku di 15ê gulana 

sala 1932an de, ji aliyê Mîr Cela-
det Bedirxan ve, bi tîpên latînî yên 
kurdî ,û li paytexta Sûrî  li Şamê 
hate weşandin ,  Hêjaye ku mirov 
di vê roja pîroz de, nirx û giringiya 
zimanê xwe nasbike, ji ber ku zi-
man nasnameya gelan e , wek ku 
dihat diyarkirin, zimanê Kurdî qe-
dexe bû ji hêla welatên dagirkerên 
Kurdistanê , yên ku dixwestin bi 
hemû karên xerab û stemkariyê 
Neteweya Kurdî di nava xwe de 
bihelînin, bi taybet armanca wan 
ew bû ku zimanê Kurdî tune bikin  
ji ber ku Ziman Bingeha sereke ye 
ji çi miletî re ,

Ey qehremanê Kurdistan 
Te ronî kir ev tarîstan 
Bi mêrxasî, bi gernasî,
Te avakir ev dibistan.

Ey pêşewayê xweş leheng
Ji bo dozê tu bû ferheng
Bi dilsozî... Bi mêranî,
Milet îro, nema bêdeng.

Miletê kurd tev şiyare
Rêbaza te pir diyare

Tu nîşana ..doza gelle
Sozû peyman ew biryare.

Bi xebata dehê salan
Te geşkir doza sedsalan
Li ser riya berxwedanê,
Tu xetîra doza kurdan.

Bê te welat bê nîşane
Tu sembola kurdistane
Xencera te tim li jore
Wa bilinde, bê kalane.

Serî hilde , ji bin axê

Lê belê gelê kurd bi berxwedana 
xwe , li hember hemû astengiyan 
vîna xwe da diyarkirin, û hebûna 
zimanê xwe parastin,  Ji bo ku 
zimanê wan nekeve rêza zimanên 
mirî , yên weke : Sumerî, Babilî, 
Akadî ,Hîtîlî …. hwd.
Û ji ber vê yekê bi hezaran 
welatiyên Kurd bace dan û ha-
tin bin çav kirin û eşkencekirin, ji 
hêla êlên desthilatdar, Ji bo paras-
tina zimanê Kurdî, Ji ber vê yekê 
ji mafê her mirovekî an civakekê 
bi zimanê xwe biaxive, bixwîne û 
binivîse. Ziman xwedî peywere û 
peywera xwe bi cih tîne, Herwiha 
bandorek mayînde di nava civakê 
de dilîze, Ji ber vê yekê ziman 

ne malê partiyekê ye û ne malê 
saziyekê ye, malê gel bi xwe ye, 
heya gel bijî wê zimanê wî jî bijî,
Lewra di vê rêzgirtin ji hemû 
zimanên cîhanê re were girtin, Lê di 
vê dema ku em tê de ne, li seranserî 
her çar perçeyên Kurdistanê, cihê 
serfiraziyê ye ku hejmarên pir me-
zin ji  kovaran û pirtûkan bi zimanê 
dayikê hatine çapkirin û weşan-
din , ji bilî Alavên Ragihandinê û 
Rêbazên xwendinê.
Li gorî şopandina min, li ser kar û 
xebata nivîskarên zimanê dayikê 
li seranserî Cîhanê daxwazek 
hevbeş tê xuyakirin, ku roja 15ê 
gulanê bibe roja zimanê dayikê, li 
seranserî kurdên cîhanê, ji ber ku 

 Ezmûn            امتحان 
wêne         صورة 
 wate            معنى 
 Naverok        مضمون 
 Abone       مساهمة 
  Aram        صرب   
 Berpêk       عرقلة   
 cuda      منفصل  
 Dengdarî       شهرة   
 Evdal        فقري   
 fermî      رسمي   
 kesîtî     شخيص   

Ferhengok

nexoşî مرض

  nexoşxane مستشفی

diktor دکتور

bizîşk  طبيب

derman  دواء

dermanxane صيدلية

çareser عالج

taqîgeh مختبر

tîşk  اشعة

sonar سونار

derzî  ابرە  

xwên  الدم

Elî Fetah

Helbestvan

 Mesûd Dawid

Biner li dijminê çaxê
Jiyanek nû di livlive,

Zor û sitem çûn qiraxê.

Serî deyne, tu pêşenge
Miletê te , dil perenge
Jiyan serwer û mêra ,
Li bin ala şer û cenge.

Serî deyne, bi dilpakî
Hizrê te bû wek pirakî

Hizr û raman berdewam in,
Roja kurdan nêzîk hatî

BERZANIYÊ NEMIR 

Biranina 89emîn Li Ser Damezrandina Yekemîn Kovara 
Kurdî Bi Tîpên Latînî ) Kovara Hawar( Derbads Dibe

rojek bi nirx û navnîşan e. Û divê 
di vê rojê de, kar û xebatên balkêş 
bên diyarkirin di derbarê zimanê 
dayikê de. Û kovara Hawar bibe 
lêvegerek bingehîn ji bo tîpên 
latînî yên zimanê kurdî.
Di dawî de hezar hezar dilovanî li 
giyanê
Mîr Celadet Bedirxan be, û serkef-
tin be ji hemû pênûsên azad re yên 
bi zimanê dayikê dinivîsin. 


