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دورة انتخابية جديدة لالئتالف الوطني السوري
البدّ من التقييم والتصويب

عقد االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
العامة  هيئته  اجتماع   ،٢٠٢١ تموز  بداية  في 
السابقة  المرحلة  تقييم  يهدف  الذي  السنوي 
ومناقشة تقارير مكاتبه وانتخاب قيادة جديدة له. 
وفي هذا المجال يهمنا  أن نبدي رأيا مختصرا 
أوساط  في  الجاري  بالحوار  للمساهمة   ،
دور  وتفعيل  تطوير  بضرورة  تطالب  كثيرة 
دون  تحول  التي  العقبات  ،ومعالجة  االئتالف 
تقييم   يشمل  التصور  هذا  بان  والنزعم   ، ذلك 
بعض  على  الوقوف  بل   ، عمله  جوانب  كل 
مانراه مفيدا في المستقبل ،   وفي البداية منها  
االسباب التي أدت إلى تخلّي عدد ال يستهان به 
الوطنية  والعسكرية  السياسية  الشخصيات  من 
،وتخلّفه  خارجه  االن  وباتوا   ، عنه  المعروفة 
عن مواكبة الظروف والمستجدات التي طرأت 
على القضية السورية، حتى تراجع دوره و لم 
اعتراف  على  استحوذ  الذي  اإلطار  ذاك  يعد 
في  تأسيسه  أثناء  العالم  في  الدول  عشرات 
من  غيره  مثل  وأصبح   ،٢٠١٢ عام  أواخر 
القوى الوطنية الممثلة في إطار هيئة التفاوض 
أن  دون  االنقسام  من  تعاني  والتي  السورية 
هيئة  القوية)  المنصة  هذه  دفع  من  يتمكن 
التفاوض ( المشرعنة دولياً لتعزيز دورها على 
سياسات  إتخاذ  عبر  والعربي  الدولي  الصعيد 
ملموسة مرنة تأخذ في الحسبان مصلحة سوريا 
قبوله  خطأ   في  االئتالف  وقع  كما   ، أوالً... 
المجموعات  لبعض  سياسياً  جناحاً  يكون  أن 
لديه أي سلطة عليها،  ان يكون  المسلحة دون 
إلى  التركي  الجيش  مع  دخلت  التي  سيما  وال 
 ( كانييه  وسري  ابيض،  تل  عفرين،  مناطق 
االنتهاكات  عن  النظر  وغّض   ) العين  رأس 
 ، فيها   التي حدثت وتحدث  الفظيعة  اإلنسانية 
حيث أجبر األهالي على اللجوء والنزوح، وتم 
تغيير  عملية  وفق  عنهم  بدالً  آخرين  توطين 
ديمغرافي  ممنهج وعلى أسس عرقية ليس له 
أي تفسير آخر ، ناهيك عن مصادرة الممتلكات 
المدنيين  بحق  الجرائم  بأبشع  والقيام  الخاصة 
من قتل وسطو ونهب وابتزاز ....الخ دون أن 
يشير االئتالف بضرورة توقيفها او إدانتها ....

المختصة؛  ومكاتبه  باالئتالف  حريّاً  كان  لقد 
بغض  السوري  المواطن  حقوق  عن  الدفاع 
ذلك  يتجاهل  لكنه  اعتبار آخر،  أي  النظر عن 
مناطق   ( ويعتبرها  كانييه  وسري  عفرين  في 
في  اإلدانة  بيانات  ويصدر  ...؟!!!(  محررة 
يجب  لكنه  جيد  امر  وهذا  أخرى)  مناطق 
التعامل بالمثل ( البل طغى على خطابه في عدة 
مناسبات تغييب األولوية في إيجاد حل سياسي 
بتصورات  نفسه  يشغل  وذهب   ، عام  سوري 
وقضايا ثانوية ستجد لها طريقاً للحل في إطار 

الوضع السوري العام .
الحالية  دورته  في  االئتالف  عمل  يتواكب 
مع  العمل  تنّسق  جديدة  أمريكية  إدارة  بوجود 
وثّمة  وروسيا،  تركيا  ضمنها  من  حلفائها، 
االجتماعات  في  السوري  للوضع  مالمسة 

افتتاحية العدد

الدولية التي جرت في جنيف وبروكسل وروما 
كانت آخرها تمديد العمل بالقرار الدولي حول 
المعابر . وتماشياً مع هذه المتغيرات اإلقليمية 
الوقوف  االئتالف  قيادة  يتطلب من   ، والدولية 
وجوده  وإثبات  المستجدات،  هذه  على  بجدية 
كفصيل يعبّر عن إرادة السوريين جميعاً. وفي 
هذا المنحى، لم يعد سراً موقف الشارع الكردي 
للشعب  يحدث  لما  والمستنكر  المستهجن 
الكردي في المناطق التي تسيطر عليها تركيا 
على  ترتكب  التي  اليومية  االنتهاكات  وحجم 
بعض المجموعات المرتبطة بالجيش التركي، 
وهذا ينعكس سلباً على عمل المجلس الوطني 
هذا  في  الكردي  الشعب  يمثل  الذي  الكردي 
أن يكون على  اإلطار السياسي ، وعليه ال بدّ 
والسياسية  الرئاسية  هيئتة  عمل  جدول  رأس 
الجديدة أولوية العمل باالتفاقيات المبرمة معه 
نؤكد  والتي  الكردي  الوطني  المجلس  قبل  من 
عليها باعتبارها المسار األمثل لتصحيح العالقة 
بين الشركاء في قوى الثورة والمعارضة والتي 

تكمن في : 
المجلس  أنضم  بموجبها  التي  اإلتفاقية   –  ١
لالئتالف وتضمنت عدة مبادئ تعترف بوجود 
وإلغاء  سوريا،  في  الكردي  الشعب  وحقوق 
السياسات التميزية المطبقة بحقه ، والتعويض 
الكردية  بالقضية  والتعريف  المتضررين،  عن 
كقضية سورية، وليس كما يرّوج لها البعض، 
إدراج  حسم  و   ، باالنفصاليين  الكرد  ونعت 
االئتالف  رؤية  ضمن  اإلتفاقية  هذه  نصوص 
صياغة  وضمن  البالد،  في  السياسي  للحل 

الدستور وعدم اخضاعها لرؤى خاصة. 
رؤية  احترام  على  ينص  الذي  االتفاق   -٢
المجلس الوطني الكردي وخصوصيته، والذي 
التركي  الجيش  سيطرة  قبل  بياناته  في  ظهر 
على عفرين وبعده، وبأن المجلس يلتزم باتفاق 
) العضوية ( اآلنف الذكر فقط في خطابه وغير 

ملزم بغير ذلك . 
النازحين  إعادة  على  نص  الذي  االتفاق   -٣
والالجئين من عفرين وسري كانييه وتل ابيض، 
ومحاسبة  وتعويضهم،   ، سالمتهم  وضمان 
ألهلها،  الممتلكات  وإعادة  الجرائم،  مرتكبي 
والوقوف في مواجهة التغيير الديمغرافي الذي 

حصل وتوقيفه . 
عاجلة؛  بإجراءات  القيام  بوجوب  نعتقد  إننا 
لكافة  ومسؤول  نوعي  الدعوة الجتماع  أولها، 
في  عمله  تقييم  أجل  من  االئتالف  مكونات 
المرحلة السابقة . والعمل الجاد بغية الوصول 
لبرنامج سياسي وعملي يلبي تطلعات مختلف 
تحييد  على  والسعي  السورية.  المكونات 
 . والدولية  اإلقليمية  التجاذبات  من  االئتالف 
السورية  التفاوض  هيئة  تفعيل  على  عالوة 
قواسم  وفق  فاعلة،   سورية  بقوى  وتوسيعها 
وفعلي  جدي  اهتمام  وإيالء  مشتركة  وطنية 
المناطق  معظم  في  األهلي  السلم  حماية  بسبل 

السورية.

بالغ صادر عن المنسقية العامة لحركة 
اإلصالح الكردي- سوريا

عقدت   ٢٠٢١ آب  من  الخامس  بتاريخ 
المنسقية العامة لحركة اإلصالح الكردي-
قامشلو  بمدينة  سوريا اجتماعها االعتيادي 
حيث  الخارج.  في  أعضائها  وبمشاركة 
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  اإلجتماع  بدأ 
ثم  سوريا،  وحرية  الكرد  شهداء  أرواح 
وأهم  العام  السياسي  الوضع  اُستعِرض 
والسورية،  الدولية  الساحة  مستجداته على 
األمريكي  الرئيس  لقاءات  بعد  وخاصةً 
بنظيريه التركي والروسي، وبيان مجموعة 
استانا األخير وما تعيشه البالد من أوضاع 
أن  مؤكدين   ، الصعد  كافة  على  مأساوية 
حل المسألة السورية، البدّ أن يكون سياسياً 
القرار  واستحقاقات  جنيف،  مسار  عبر 
النظام  المنسقية  وحّملت   ،  ٢٢54 الدولي 
السوري مسؤولية بلوغ األوضاع السياسية 
ذروة  البالد  في  واالجتماعية  واالقتصادية 
السوء لعدم التزامه وتهربه من تطبيق هذه 

القرارات .
وفي الشأن الكردي، أجمع أعضاء المنسقية 
الكردي  الموقف  وحدة  أهمية  على  العامة 
يتبناه  وقومية  وطنية  مسؤولية  بوصفه 
مؤتمراته  في  الكردي  الوطني  المجلس 
وقضيته  الكردي  الشعب  لخدمة  وأدبياته 
في سوريا ، ومن أجل ذلك، تؤكد المنسقية 
على ضرورة العمل الجاد، والسعي الحثيث 
للوقوف في وجه جميع المحاوالت الرامية 
بين  المفاوضات  اعتماد  إلفشاله من خالل 
الوحدة  وأحزاب  الكردي  الوطني  المجلس 
مما  بالرغم  استراتيجي،  كخيار  الوطنية 
تقوم به جهات تابعة إلدارة حزب االتحاد 
وتصريحات  أعمال  من  الديمقراطي 
المفاوضات  هذه  نسف  تستهدف  ُمدانة 
سوريا.و  في  الكردي  الشعب  تخدم  التي 
التابعة  الجهات  استمرار  المجتمعون  أدان 
باالعتقاالت  الديموقراطي  االتحاد  لحزب 
بحق  التعذيب  وممارسات  التعسفية، 
النشطاء السياسيين ورفاق المجلس الوطني 
الكردي، وطالبوا باإلفراج الفوري عنهم . 
إحترام  على ضرورة  المنسقية  أكدت  كما 
خصوصية إقليم كردستان العراق باعتباره 
جزء معترف دستورياً في جمهورية العراق 
الفيدرالية، وطالبت بعدم التدخل في شؤونه 
التصريحات  تلك  واستنكرت  الداخلية، 
ضد  جهة  خلف  االصطفاف  إلى  الداعية 
أعضاء  استعرض  كما  أخرى.  جهة 
 ( الكردية  المناطق  في  الوضع  المنسقية 
عفرين وسري كانيه وكري سبي..( الواقعة 
تحت سيطرة المجموعات المسلحة التابعة 
منافية  انتهاكات  من  به  تقوم  وما  لتركيا، 

التغيير  فيها  بما  اإلنسان  حقوق  ألبسط 
الديمغرافي الممنهج. مؤكدين على ضرورة 
عودة األهالي إلى مناطقهم وإعادة الحقوق 
السيّاق،  إلى أصحابها، وفي هذا  المسلوبة 
التي  بالعقوبات األمريكية  المنسقية  رحبت 
الفصائل  هذه  بعض  على  مؤخراً  فُرضت 
النظام،  رموز  بعض  جانب  إلى  وقادتها 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  وطالبت 
الدولية الحقوقية بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما 
يتعرض له الشعب السوري عامة والكردي 
العدالة  إلى  الجرائم  مرتكبي  لتقديم  خاصة 
تباحث  كذلك   . المستحق  جزائهم  لينالوا 
المجتمعون في سبل تطوير وتفعيل المجلس 
قيادة  على  قادراً  ليكون  الكردي  الوطني 
و سياسياً  تنظيمياً  باعتباره إطاراً  المرحلة 
وأكدوا  الكردي،  القومي  المشروع  يحمل 
على ضرورة احترام العمل التشاركي الذي 
بمواقفه  وااللتزام  المجلس،  قوة  فيه  تكمن 

الصادرة عن هيئاته المعروفة .
على  العامة،  المنسقية  أعضاء  أكد  كما 
واالتفاقية  الوثيقة  مراجعة  ضرورة 
الوطني  المجلس  بين  الموقعة  المؤخرة 
الثورة  لقوى  الوطني  واالئتالف  الكردي 
و المعارضة وتفعيلهما بغية تحقيق شراكة 
فعلية لمعالجة مكامن الخلل التي اعترضت 
التي  الوطنية  بمهامه  االئتالف  قيام  سير 
تخدم جميع أبناء الشعب السوري بعيداً عن 
اإلتيان  أجل  من  اإلقليمية  الدول  مصالح 
يحمي  مدني؛  تعددي  ديمقراطي  بنظام 
وفق  السوري  الشعب  مكونات  كل  حقوق 
دستور عصري يضمن االعتراف ، والعيش 
المشترك، وينهي االستبداد والشمولية . كما 
تم استعراض وضع جبهة السالم والحرية 
وأكدوا  المنطقة،  لمكونات  جامع  كإطار 
المصلحة  يخدم  بما  تفعيلها  أهمية  على 
الوطنية والتالحم بين مكونات المنطقة في 
العنصرية  وافرازاته  االستبداد  مواجهة 
الوضع  المجتمعون  تناقش  ثم   . والطائفية 
الفاعلة  التنظيمي وكيفية تطويره واآلليات 

في خدمة اإلصالح الكردي
واتخذوا مجموعة من القرارات والتوصيات 

في هذا الشأن.
 

المنسقية العامة
 لحركة اإلصالح الكردي- سوريا

قامشلو
2021 /8/5
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سياسي كردي:” أعتقد بأن واشنطن لن تسمح بالمزيد 
من التصعيد والتوتر في شمال وشرق سوريا

من وحي اجتماع المجلس الوطني الكردي 

هجماتها  التركي  االحتالل  دولة  صعدت 
شمال  مناطق  مختلف  على  مؤخرا 
عسكرية  نقاط  باستهداف  سوريا،  وشرق 
ومستوصفات كما حدث في منبج وتل تمر، 
التي التزال تهطل عليها قذائف الهاون كما 
حدث لها ليلة أمس اإلثنين، والسؤال الذي 
يطرح نفسه، ما الذي تريد تحققه تركيا من 
وراء هذا التصعيد، وما الغرض من تخاذل 
المتحدة  والواليات  روسيا  من  كل  وتغيب 
على  ممنهجة  هجمات  من  مايحدث  من 
يقوموا  أن  الذي يجب  الدور  وما  مناطقنا، 

به لوضع حد لهذه الهجمات.
 ” لموقع  تحدث  مايحدث،  على  وتعليقا 
لحركة  العامة  المنسقية  عضو  آداربرس” 
الدكتور  سوريا”  الكردي-  اإلصالح 
ليست  أعتقد   ”: قائال  أحمد،  عبدالوهاب 
صدفة أن يأتي التصعيد التركي هذه األيام 
الكردية  المناطق  في  محددة  أهداف  ضد 
بالتزامن مع تطور سياسي وعسكري مهم 
شهدهُ العالم، مثل انسحاب القوات األمريكية 
من أفغانستان، والذي جدد بدوره مخاوف 
حلفاء أمريكا في المنطقة حول قرار مشابه 
قد تتخذه هذه اإلدارة في المستقبل، السيما 

الكردي  الوطني  المجلس  تأسيس  شّكل 
الحركة  أحوال  إلصالح  هاما  مدخال 
أن  يمكن  واطارا  سوريا  في  الكردية 
باعتباره  الكردي  الصف  فيه وحدة  تتحقق 
يحمل مشروعا وطنيا و قوميا جامعا اتخذ 
خرج  الذي  الكردي  الشعب  من  شرعيته 
الوطني  المجلس   ( ليقول:  الثورة  ابّان 
أن  المجلس  استطاع  وقد  يمثلني(  الكردي 
القضية  على صعيد  نوعية  بخطوات  يقوم 
التزامه  خالل  من  سوريا  في  الكردية 
لالستبداد  المعارض  السلمي  بالنضال 
ديمقراطي  نظام  ايجاد  اجل  من  والعمل 
وعدم  المعارضة،  الثورة  قوى  مع  تعددي 
إلى حمل السالح ، و عمل بكل  االنجرار 
امكانياته من أجل أن ينقل القضية الكردية 
الدولية وان يكون شريكا في  المحافل  إلى 
المنبثقة  الدستورية  واللجنة  التفاوض  هيئة 
بل  سوريا  حول  الدولية  القرارات  عن 
وأضحت القضية الكردية ذات شأن وأهمية 
الكبرى. ولكن  العالمية  الدول والقوى  عند 
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التطور  هذا  ظل  في  والعراق.  سوريا  في 
قد  الوقت  أن  أنقرة  تعتقد  ربما   ، الالفت 
األمريكية  اإلدارة  فعل  ردة  الختبار  حان 
استهداف  عبر  مرةً  سوريا،  في  الجديدة 
العمال  لحزب  كوادر   ” تعتبرها  قيادات 
الكردستاني في سوريا”، وأخرى من خالل 
“التماس”  مناطق  في  محددة  نقاط  قصف 
مع  العسكري  اتفاقها  بعد  تحييدها  تم  التي 
سيطرتها  إبانة  موسكو  مع  و   ، واشنطن 
مع الفصائل السورية المسلحة على مدينتي 

سري كانيه وكري سبي” .
على  التركية  الرسالة  فهم  يمكن  تابع:”لذا 
أنها محاولة لدفع ملف شمال شرق سوريا 
إلى  مجدداً  مبرراتها  وفق  ترفضه  التي 
الواجهة مع إدارة الرئيس بايدن الذي صرح 
قبل أيام بعد انسحاب قواته من أفغانستان : 
زال  ما  أمريكا  على  األكبر  الخطر  أن   ”
وهذا   ، والعراق…”  سوريا  في  موجوداً 
ما فهمته تركيا : “أن االنسحاب األميركي 
ليس وارداً في المدى المنظور، وأن سوريا 
األمريكية  السياسة  في  بأفغانستان  ليست 
سيكون  التصعيد  هذا  وأعتقد   .  ” القادمة 
األمريكية  اإلدارة  بين  جدي  نقاش  محل 

وتركيا خالل األيام القليلة القادمة، خاصة 
وأنه ) التصعيد( تزامن مع عودة المبعوث 
ديفيد براونشتاين إلى سوريا قبل أيام وهذا 
نيّة  أو   ، تغيير  أنه ال  مؤشر اضافي على 
عليها  المتفقة  االوراق  خلط  في  أمريكية 
المنطقة  هذه  في  وروسيا  تركيا  مع  مسبقاً 
تداركه  سيتم  المفتعل”  التصعيد”  وهذا   ،
الثنائية  العسكرية  االتفاقية  إطار  ضمن 
 ، جهة  من  وأنقرة  واشنطن  بين  السابقة 

وموسكو وأنقرة من جهة أخرى”.
وأما عن تغيب القوى المتواجدة في شمال 
مايحدث،  عن  وتخاذلهم  سوريا،  وشرق 
وروسيا  عبدالوهاب:”أمريكا  الدكتور  قال 
 ، سوريا  في  رئيسيين  دوليين  العبين 
مع  عسكريتين  التفاقيتين  راعيين  وهما 
كانيه  سري  مدينتي  احتالل  بعد  تركيا 
متابعة  مسؤولية  ويتحمالن  سبي،  وكري 
اتفاقاتهم العسكرية السابقة مع تركيا إذا ما 
سياسية  ورؤية  توافقات  حصول  استبعدنا 
بعد  في سورية  األزمة  إدارة  حيال  جديدة 
لقاء الرئيس األمريكي جو بايدن بالرئيس 
طيب  رجب  والتركي  بوتين،  الروسي 

اردوغان في جنيف قبل شهر”.

د.عبدالوهاب احمد

أو  األمريكي  الدور  مسألة  اعتقد  أردف:” 
وغيره  التصعيد  هذا  وقف  في  الروسي 
الوضع  من  الطرفين  بموقف  مرتبط 
السياسي القائم حالياً في شمال شرق سوريا، 
المنطقة  هذه  بمستقبل  اهتمامهما  ومدى 
أن  إال  البلدين.  استراتيجية  في  وأولويته 
يمكن التعويل أكثر على الموقف األمريكي 
وتأمين  لحماية  فعالية  أكثر  دور  لعب  في 
استقرار المنطقة التي مازالت يتواجد فيها 
عسكرياً، واعتقد لن تسمح واشنطن بمزيد 
بإحراجها  تقبل  أو  والتوتر،  التصعيد  من 
في سوريا ومازالت تداعيات انسحابها من 

أفغانستان مستمرة” .

آداربرس/ خاص

خالل  الكردي  الوطني  المجلس  تعرض 
مسيرته لضغوطات كبيرة من دول وقوى 
خارجية ومحلية والزالت محاوالت تشتته 
الكردية،  القضية  ألعداء  هدفا  وافشاله 
وليس بخاف ما أصابه من بعض الضعف 
وما  المعادية  السياسات  تلك  نتيجة  والخلل 
الديمقراطي  قامت به سلطة حزب االتحاد 
حيث  كيانه  استهدفت  أعمال  من  أيضا 
ومحاولة  وأنصاره  لقياداته  االعتقاالت 
اإلجراءات  من  كٍم  عبر  نشاطاته  وقف 
جماهيره  بحق  االستبدادية  والممارسات 
بصورة  المجلس  إلظهار  ومحاولة  بل   ،
شيء  عمل  على  اليقوى  الذي  الضعيف 
للتهجم من  لجماهيريه حتى يكون عرضة 
قبل بعض أنصاره أيضا نتيجة ما آلت اليها 
المزرية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
في عموم سوريا ليحملوه مسؤولية كل ما 
المجلس  فإن  .وللحقيقة  سوء  من  أصابهم 
المحاوالت  لكل  يتصدى  أن  استطاع 
والتي  وجوده  استهدفت  التي  المتكررة 

رهان  كان  حيث  اآلن  حتى  استمرت 
البعض على فشله وعدم قدرته على ايجاد 
ظل  لكنه  تعترضه  التي  للمشاكل  الحلول 
يتحّمل كعهده مسؤوليته ليظل قوة متماسكة 
والمنغصات  الصعاب  كل  من  بالرغم 
التي نُصبت في طريقه  وليتجاوز االفخاخ 
وقد أكد بأنه حينما يضع المصلحة القومية 
األخرى  االعتبارات  كل  فوق  والوطنية 
فسيكون النجاح حليفه وان الحكمة والتاريخ 
واعضائه  قياداته  لجل  المشّرف  النضالي 
يحول إلى عدم اإلفراط بهذا المجلس الذي 
من  عانى  لقضية شعب  قوميا  عنوانا  بات 
كل أصناف الظلم واالضطهاد لذلك يتوجب 
على المجلس الوطني الكردي العمل الجاد 
تفعيل  خالل  من  التنظيمية  هيكليته  لتقوية 
العمل المؤسساتي وترسيخ مبدأ التشاركية 
والتوافق وسد األبواب أمام الذين يحاولون 
والحزبية  الشخصية  لمصالحهم  استثماره 
الرابع  الوطني  المؤتمر  ولعل  الضيقة، 
المزمع انعقاده في وقت قريب يكون بمثابة 

الحقيقي  اإلصالح  نحو  جديدة  انطالقة 
قوة  بأن  التأكيد  من  والبد  الخلل  لمكامن 
المجلس تكمن في تنوعه احزابا ومنظمات 
وان  متعددة  وفعاليات  مستقلة  وشخصيات 
الهدف االستراتيجي له هو النضال من أجل 
القومية  الحقوق  ونيل  الديمقراطية  تحقيق 
للشعب الكردي الذي أثبت على مّر التاريخ 

بأنه صاحب قضية عادلة 
ولم ولن تستطيع اية قوة من اندثارها.

أ. كاظم خليفة 

 مقاالت   رأي
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الفيدرالية في سورية حّل أم خيانة؟

التغيير الديمغرافي في سوريا 

يطرح النزاع على درعا بين النظام في سورية 
من جهة، وقوى المعارضة المحلية وحاضنتها 
عديدة  تساؤالٍت  المقابلة،  الجهة  على  الشعبية 
منها  يتعلق  ما  فقط  ليس  في مساراٍت مختلفة. 
من  ومعارضيه  النظام  بين  التسويات  بمصير 
ومراقبتها  تنفيذها  ومسؤولية  القتالية،  الناحية 
)روسيا،  األساسيين  الدوليين  رعاتها  من 
نحو  يأخذنا  أيضاً  ولكنه  المتحدة(،  الواليات 
يمثله  لما  السوريين،  لدى  الجديدة  المفاهيم 
ومدى  السياسي،  ونظامها  الجديد  الدولة  شكل 
تمّسكهم باستقاللية قرار مناطقهم، سواء لجهة 
المحلية،  مواردها  إدارة  أو  الداخلي،  أمنها 
البحث  إلى  يدعونا من جديد  ما  والمؤسساتية. 
العالقة  تنظم  أن  يمكن  التي  المصطلحات  في 
الدستورية والقانونية لهذه المناطق التي خرجت 
عن إرادة النظام، وفلتت من قبضته األمنية، مع 

سورية »الدولة« أو سورية »النظام«.
واضح  كمثال  مطالبها،  في  اليوم  ودرعا 
عليه  هي  ما  إلى  العودة  ترفض  وصريح، 
سورية بشكلها ونظامها الحالي، وهي برفضها 
مسألة  المحلية  قواها  وتبنّي  األمني،  وجوده 
المواطنين وسالمتهم وإدارة  الحفاظ على أمن 
فكرة  في  النقاش  جديد  من  تفتح  مواردهم، 
شكلها  من  ودستوريا  سياسيا  سورية  تحرير 
النظام تحت مسمى  به  يتمّسك  والذي  السابق، 
ويتهم  وشعبها«،  سورية  وحدة  على  »الحفاظ 
القوميين  باالنفصاليين  مركزيته  معارضي 
والمرتهنين ألجندات خارجية. إال أنه هنا تخرج 
من يده تهمة التقسيم القومي، ألن الحديث في 
أن  ينفي  ما  ذاتها،  العربية  الهوية  من  حوران 
الذاتي،  الحكم  أو  المركزية،  التحّرر من  فكرة 
التقسيم،  أو  االنفصال  غرضها  قومية،  بدعة 
على  تعميمه  يمكن  درعا حل  تطرحه  ما  فهل 
لمركزية  خيانة  أنه  أم  كافة،  سورية  مناطق 
السؤال  بقوة  يطرح  وهذا  »النظام«؟.  سورية 
حديٍث  أي  قبل  كدولة،  سورية  مستقبل  عن 

تشكلت الدولة السورية في الثامن من أذار سنة 
حتى  فرنسا  من  بها  االعتراف  دون   ١9٢٠
ضمت  وقد  االستقالل   إلعالن   ١946 العام 
والكرد  كالعرب  العرقية  المكونات  من  الكثير 
والمسيحيين  المسلمين  ،ودينياًهناك  والسريان 
المكونات  السنة والشيعة  وهذه  فكان  ومذهبياً 
التي عاشت معاً في مناطق واسعة وشاسعة من 
االقليم بال حدود وجدت نفسها فجأةً مجتمعات 
مقسمة من قبل حدود تعسفية بنتيجة معاهدات 
واتفاقيات مثل )سايكس -بيكو( وسيفر ولوزان 
من  خاصة  جديدة  قومية  هويات  لها  وصكوا 
الشعبي  الدعم  الى  افتقرت  مستبدة  حكومات 
بقية  لتعيش  عرقي  أو  مذهبي  أساس  على  اما 
الدولة  واضطهاد  نير  تحت  االخرى  الشعوب 
التخلص  حاولت  الفرصة  سنحت  فعندما  تلك 
الجماعات  تلك  فحاولت  االتفاقيات  تلك  من 
أخرى  طريقة  بايجاد  أخرى  مرة  الحاكمة 
باالعتماد  الديمغرافي  التغيير  وهو  لحكمها 
)داعش( للحدود  العابرة  األيديولوجية  على 

كليهما  الدولة، وفي  بعد شكل  ما  تفاصيل  عن 
الوقت مبّكرا جدا، لسببين: استعصاء  ال يزال 
عملية التغيير ألسباب ذاتية وموضوعية. وأن 
السوريين، سلطة وشعبا، باتوا خارج معادالت 
التقرير في شأن البلد، بواقع تغّول المداخالت 

الخارجية، المتباينة.
وعلى الرغم من تلك المالحظات األساسية، فإن 
وضرورته،  مشروعيته،  يكتسب  السؤال  هذا 
وحيويته، من ضرورة إيجاد إجماعات وطنية 
بين السوريين، مع مالحظة أن ثّمة عديدا من 
المتعلقة  والتعقيدات،  والمشكالت،  الهواجس، 
من حيث موضوعه،  فقط  ليس  السؤال،  بذلك 
ولكن من حيث القدرة على التعاطي مع إجاباته، 
من دون مواربة أو التفاف على المصطلحات، 
للمعنى  مرادفات  إال  ليست  تسمياٍت  ابتداع  او 

ذاته مع وهم الشعارات.
دون  من  سورية،  تعريف  يمكن  ال  مثال، 
تعريف شعبها، أو ال يمكن الحديث عن مستقبل 
الشعب  عن  الحديث  دون  من  بلدا،  سورية، 
يوجد وطن من دون مواطن،  إذ ال  السوري، 
التقليدية،  المعزوفة  عكس  وهي  مواطنين،  أو 
بترويجها زوراً، حين  والتي شاركنا  المزيفة، 
باألرض،  الوطن،  لخصنا  أو  الوطن،  نصبنا 
في  الشعب  إذ  القائد،  بالرئيس  ثم  بالسلطة،  ثم 
وليسوا  أو جماهير،  الحالة مجرد رعايا،  هذه 
»الوطن«.  معنى  مجموعهم  يشّكل  مواطنين 
وحينها يتم تعريفه بمجموع المواطنين األفراد، 
حقوق  في  والمتساوين،  األحرار،  المستقلين، 
مواطنة قانونية وسياسية ينص عليها الدستور، 
عالقتهم  طبيعة  تحدّد  التي  هي  المكانة  وهذه 
التي  البينية  العالقات  وطبيعة  الحاكم،  بالنظام 

تحكمهم.
الدولة،  عن  الحديث  في  أخرى،  ناحية  ومن 
بغض  المواطنين،  بين  تساوي  أنها  يفترض 
النظام السياسي، ديمقراطية  النظر عن طبيعة 
فالدولة  انتقالية(،  مرحلة  )في  الديمقراطية  أو 

غير السلطة، إذ الحديث هنا عن الدولة بمعناها 
أن  يفترض  وهذه  وقانون،  مؤسسات  دولة 
على  مواطنيها  مع  تتعامل  أو  محايدة،  تكون 
بين مواطن  تمييٍز  أي  المساواة، من دون  قدم 
وآخر، ألي سبب كان. وفي الواقع، لم نختبر، 
العربية  البلدان  وفي  خصوصا،  سورية  في 
إجماال، لم نختبر سوى السلطة، إذ افتقدنا دولة 

المؤسسات والقانون.
السورية،  الدولة  تجربة  ارتدادات  في  أيضا، 
السابقة،  التجربة  إنتاج  إعادة  للحؤول دون  أو 
من  بعديد  الجديدة  التجربة  تحصين  يفترض 
وتضع  تؤكد،  التي  الدستورية  النصوص 
والقضائية  التشريعية  السلطات  بين  الحدود، 
السلطة،  تداول  على  تنّص  والتي  والتنفيذية، 
وعلى أن الشعب هو صاحب السيادة، أو مصدر 
الديمقراطي،  التحول  لّب  هو  وهذا  السيادة، 
الديمقراطية،  الحديث عن  ومن دونه ال يمكن 
صورية،  أو  مزيفة،  ديمقراطيةً  كانت  إذا  إال 
شكلية،  انتخابية  عمليات  على  تقتصر  بحيث 

للرئيس ولمجلس الشعب.
عديدة،  اقتراحات  نقاش  يمكن  الغضون،  في 
يكون  بحيث  النيابي،  النظام  مثال،  وضمنها 
السلطة  وتكون  بروتوكولية،  مناصب  للرئيس 
التنفيذية بيد حكومة األكثرية النيابية، أو يمكن 
األخذ بالنظام المختلط )على الطريقة الفرنسية(. 
)دمشق(  السلطة  مركز  هيمنة  وبواقع  أيضا، 
في  )درعا  األطراف  وتهميش  البالد،  على 
والقامشلي شرقا  الزور  ودير  والّرقة  الجنوب 
وإدلب شماال( يفترض أي تفكير في المستقبل 
في سورية،  فيدرالي  نظام  إقامة  خيار  دراسة 
وفق  عنه  الحديث  يجري  الذي  ذاته  وهو 
آخر  معنى  يوجد  ال  إذ  الالمركزية،  مصطلح 
لنظام الالمركزية، علما أن ذلك المصطلح بات 
مثارا للشبهة بسبب تلوينه على أساس قومي، 
كما بسبب رفضه من جهاٍت أخذت المعارضة 
الشعب  وحدة  قّوضت  مساراٍت  إلى  السورية 

السوري، وعّمقت خالفاته وتبعيته الخارجية.
عليهما،  التأكيد  يفترض  هنا  مسألتان  ثّمة 
أوالهما أن أقوى الدول اليوم )الواليات المتحدة 
هي  وسويسرا(  والصين  وروسيا  وألمانيا 
تتعّرض  التي  الدول  وأن  فيدرالي،  نظام  ذات 
أن  وثانيتهما،  المركزية.  الدول  هي  لالنقسام 
على  ال  جغرافي،  أساس  على  تقوم  الفيدرالية 
أساس إثني أو طائفي، وهذا يتطابق مع تقسيم 
المحافظات في سورية، بمعنى أن ثّمة سلطات 
والبلديات  والصّحة  التعليم  )خدمات  محلية 
والتنمية االقتصادية واألمن الداخلي يكون من 
المحافظات(،  في  المحلية  السلطات  نصيب 
في حين تكون السلطة المركزية مسؤولة عن 
وعن  واالقتصادي،  والمالي  السياسي  النظام 
الجيش، وعن العالقات الخارجية، فهل سورية 
أمام استحقاق البحث عن وحدتها وتنميتها، أم 
قطعة  وتمزيقها  هزيمتها  مع  موعد  على  أنها 

وراء أخرى؟

سميرة المسالمة

فيروشاه عبدالرحمن
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والتي فُتح لها الحدود لتخويف وترهيب السكان 
آخر  صراع  الى  وتحويلها  األقليات  وخاصة 
بتشكيل  مرتبط  تاريخي  صراع  وهو  عرقي 
االولى  العالمية  الحرب  بعد  السورية  الدولة 
هذا  )سني-شيعي(كل  مذهبي  صراع  خلق  ثم 
من أجل تغذية الصراعات األهلية لعلها تنجح 
بالحفاظ على سلطتها من خالل تخفيف الحجم 
السكاني من المنطقة وهذا ما حدث عام١974 
استهدف  الذي  العربي  بالحزام  ُعرف  والذي 
الحسكة  محافظة  في  الغالبية  ذات  الكرد  بها 
محافظتي  من  العائالت  مئات  بجلب  السورية 
الرقة وحلب إلى الشريط الحدودي في أقصى 
الشمال الشرقي إلحداث توازن ديمغرافي وبعد 
تهجير  حدثت  األهلية  الحرب  ونتيجة   ٢٠١١
كدمشق  الكبيرة  المدن  ضواحي  من   قسري 
الى  سوريا  من  الغربي  الشمال  الى  وحمص 
التركي  اتبعتها االحتالل  السياسة  أدلب  وهذه 
في هجومها على مدينة عفرين السورية  ذات 
الغالبية الكردية  عام ٢٠١8 وشّردت وهّجرت 

المجموعات  عنهم  بدالً  واستوطنت  سكانها 
وكذلك  عليها  المحسوبة   والمتطرفة  المتشددة 
قام األتراك بنفس االمر في سري كانيه )رأس 
تفكيك  بهدف   ٢٠١9 أبيض(عام  العين(و)تل 
الوجود الكردي ذات الكثافة السكانية  و التغيير 
بأنهم  منهم  ظنّاً  المنطقة  لسكان  الديمغرافي 
واقع  لخلق  بهم مرة أخرى  التحكم  يستطيعون 
عليهم  السيطرة  لسهولة  إلضعافهم  و  جديد  
الدولي  القانون   بحسب  مرفوض  ذلك  إّن  إال 
اتفاقيات  حسب  االنسانية  ضد  جريمة  وتعتبر 

جنيف ١949  
ألنها تعتبر تعدي على الهوية الوطنية 

ويبدو ما حدث  من تغيير ديمغرافي في سوريا 
سواء ما قام به النظام أو الجماعات اإلرهابية 
أو تركيا ستكون لها نتائج كارثية على السكان 
دائمة،  تكون  لن  شيءو  كل  خسروا  ألنهم 
ومرتبطة بالحل السياسي والذي من المفروض 
المرتبطة  سواء  الصحابها  الحقوق  تعيد  أن 
من  المتضررين  تعويض  و  العربي  بالحزام 

حصلت  التي  الجرائم  جميع  وعن  نتائجها 
٢٠١١ومنها  سوريا  في  الحرب  اندالع  منذ 
محلياً  المرفوضة  الديمغرافي  التغيير  جريمة 
والمعاهدات  والمواثيق  القوانين  حسب  ودولياً 
حماية  على  قادر  دستور  خالل  من  الدولية 
بين  الثقة  تعيد  أن  يمكن  والتي  المكونات  كافة 
هذه المكونات عندما تشعر بأن القانون تحمي 

حقوقها  .

 مقاالت   رأي
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العشائرية والقبلية في حلقة نقاشية لمنتدى اإلصالح والتغيير

لفيف من  \7\٢٠٢١ وبمشاركة  بتاريخ ٣ 
الفعاليات  من  وعدد  والسياسيين  المثقفين 
والتغيير  اإلصالح  منتدى  عقد  المدنية 
بعنوان  نقاشية  حلقة  القامشلي  بمدينة 
“العشائرية والقبلية في موازين المعارضة 

والنظام”
ناقش الحضور ظاهرة العشائرية والقبائلية 
اطار  في  لظهورها  ادت  التي  واألسباب 
وروابط  مجالس  شكل  على  تنظيمي 
اضافة  سياسية  مواقف  عن  واالعالن 
و  القبلية  تؤديها  أن  يمكن  الذي  الدور  إلى 
العشائرية في حل المسالة السورية ومدى 
التعددي  الديمقراطي  النظام  مع  انسجامها 

المنشود .
أدار الحلقة كل من )فيروشاه عبدالرحمن، 

كاظم خليفة(
مداخالت الحضور :

والتفريق  التمييز  الهلوش:يجب  أ.عامر 
نهج  فالعشائرية  والعشائرية  العشائر  بين 
دون وجه  يراه  الحصول على حق  ويريد 
حق وعندما خرج الشعب السوري ونادى 
كان  واحد  السوري  الشعب  واحد   واحد  
ألصحاب  واليمكن  العشائرية  فكرة  ضد 
األفكار واإلدارة والسلطة بفكرة العشائرية 
أن تنجح والعرب فشلوا بسبب عدم وجود 

تنظيم يحتضنهم ووجود تنازع عشائري
والعشائرية لن تجدي نفعاً في الوصول الى 
ال  مرض  العشائرية  الن  سوريا  في  حل 

يوجد فيها تنظيم وال إدارة وال سياسة
السوري  :المجتمع  العساف  أ.بسمان 
موجودة  والعشائرية  والقبلية  قبلي  مجتمع 
المراحل  مختلف  وفي  تاريخياً  وحاضرة 
البشري  للخزان  كانتاستغالل  ودائماً 
تصلح  ال  العشائرية  بأن  أثبتت  والتجربة 

للعمل السياسي
السلم  يعزز  ال  العشيرة  دور  أن  وأرى 

االهلي
أ.نايف جبيرو :هناك تطور تاريخي للقبيلة 
بسبب  ما  دور  لها  ظهر  وقد  والعشائرية 
واالفتقار  المدني  السياسي  العمل  ضعف 
التثقف  هي  تظهر  التي  والسلبية  للحلول 
بالثقافة العشائرية  لذلك ال يمكن للعشائرية 

أن تجلب أي حل للمعضلة السورية
في  العشائرية  :تاريخياً  سليمان  ابو  أ.عبد 
سورية بنى اجتماعية تقليدية تعود جذورها 
قوض  وقد  السورية  الدولة  قبل  ما  الى 
على  االعتماد  خالل  من  سياسياً  دورها 
الشخصي  الصعيد  على  هشة  شخصيات 
على  شكلي  تمثيل  ومثلت  العشيرة  ووسط 

فترة  في  ولكن  السياسي  التمثيل  حساب 
مؤسسات  غياب  وبسبب  السورية  الحرب 
المؤسسة  وخاصة  بوظائفها  القيام  الدولة 
القضائية  برزت البنى االجتماعية التقليدية 
المنطقة  في  وخاصة  العشائرية  ومنها 
والحسكة  ور  الزُّ )دير  والشرقية  الشمالية 

والرقة و ريف حلب (
كما برزدور العشائر بسبب الفشل السياس 
تمثيلها  وتم  أيضاً  والمعارضة  للنظام 
لدى  والهيئات  المجالس  من  العديد  في 

المعارضة والنظام وقسد حتى وصلت الى 
حد تشيّع بعض العشائر

والحل يكمن في دولة القانون والمواطنة
الجهات من  التعامل مع مختلف  والبد من 
السياسية  برامجها  على  بناًء  العشائر  قبل 
وال مانع من االستفادة من دور العشائر في 

مناطق الصراعات المحلية
قضية  الى  النظر  :اليمكن  ابراهيم  أ.شفان 
أبداً،فالعشائر  االستهداف  بعين  العشائر 
الحركة  في  وازن  دور  لها  كان  الكردية 
السياسية الكردية وال يزال وضبط للحركة 

االجتماعية
وعادة ما يعود الشخص الى عشيرته كلما 
الوضع  في  خلل  وجد  اذا  بالضغط  شعر 

األمني
عن  يختلف  الكردي  العشائري  والوعي 
وجود  بسبب  العربي  العشائري  الوعي 

االحزاب السياسية وانخراطهم فيها
في  الكرد  يتهم  من  فنجد  مفارقة  وهناك 
ففي  عشائريين  بأنهم  العراق  كردستان 
كردستان العراق انتقلوا بعد مائة عام الى 
المناطق  بأن  الحظنا  بينما  الدولة  مفهوم 
السنية العربية كان مرتع خصب لالرهاب 
)داعش(اما في سوريا فالبرغم من التجاور 
الشباب  والكردي رأينا  العربي  واالختالط 
الكرد ضمن البيشمركة واليبكة في حين أّن 

قسماً من الشباب العرب ُغّرر بهم وانضموا 
الى صفوف داعش وجبهة النصرة

كانت   الكردية  العشائر  لدى  الوعي  درجة 
أفضل من العشائر العربية .

العشيرة  بين  فرق  هناك   : حسين  أ.أكرم 
التجمعات  الى  الناس  ويلجأ  والعشائرية 
وبسبب  أمني  فراغ  وجود  عند  الكبيرة 
الى  لجؤوا  العربي  السياسي  التصحر 
العشائرية فالمجتمع العربي مرتبط بالسلطة 
وتظهر العشائرية عندما تتول الى تعصب 

على الهوية وغياب مؤسسات الدولة
كانت  والقبيلة  العشيرة  احمه:  أ.عبدالباري 
وتجاوزت  تطورت  الناس  ولكن  موجودة 
افكار العشيرة وكان يجب دعم العشائر من 
قبل الدولة ورفع سويتهم السياسية والثقافية
العشائرية  :وجدت  يوسف  أ.لقمان 
الفراغ  وقت  في  تظهر  تاريخياًودائماً 
لتكون  األخطار   من  وللحماية  السياسي 

العشيرة مصدر أمن ألعضائها
ارتداد  التشكل  والقبلية  أ.ألياس:العشائرية 
للعمل السياسي فهي تنظيم اجتماعي تحمل 
في جوهرها من العادات والقيم تساند العمل 
السياسي لذلك ال يعامل كاساس حزب الذي 
هو تنظيم سياسي تسعى للوصول الى الحكم
الفرد  لحاجة  اما  اقوى  بشكل  اما ظهورها 
ومن  العشيرة  عباءة  تحت  االنطواء  في 
وراءها شيخه او لحاجة القوى الحاكمة الى  
معاركها  في  وزجها  العشائرية  استثمار 
الكتلة  خالل  من  وخاصة  ولمصالحها 

البشرية التي تنتمي اليها
الحل فهو ظهور نخب سياسية تواكب  اما 
اساس  على  بينها  ارتباط  وايجاد  المرحلة 
تنظيم سياسي تنسجم مع النظام الديقراطي 

التعددي المنشود
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بتاريخ ٣1 تموز 2021 عقد منتدى اإلصالح والتغيير في مدينة قامشلو حلقة نقاشية من خالل محاضرة 
للدكتور: فريد سعدون بعنوان) وهم الهوية الوطنية ( من العشيرة إلى الطائفة وكانت أبرز 

المحاور التي تناولها 

من  الوطنية  الهوية  مفهوم   -

القومية  إلى  الذاتية  الخصوصية 

والدولة

الواقع  بين  الوطنية  الهوية  وهم   -

عدد  بحضور  وذلك  والمأمول. 

ومن  والسياسيين  المثقفين  من 

كانت  حيث  المنطقة  مكونات  كافة 

بغية  قيّمة  ونقاشات  مداخالت  لهم 

للهوية  جامع  مفهوم  إلى  الوصول 

الوطنية.

المحاضرة 

وهم الهوية الوطنية ... تكشف هذه 

التي  االدعاءات  المقولة عن زيف 

لها  متكٔيا  الوطنية  الهوية  تتخذ من 

األزمة  ٔان  ٕاذ  ٔاجنداتها  تمرير  في 

تجلياتها  ٕاحدى  في  تتمثل  الحالية 

في صراع الهويات، حيث تتشظى 

مجموعات  ٕالى  الوطنية  الهوية 

عشأيرية  هويات  من  متناحرة 

وهذه   ... عرقية  مذهبية  طأيفية 

تتحول  التي  هي  الفرعية  الهويات 

وبالتالي  للصراع،  ٔادوات  ٕالى 
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الذي  األسمى  الهدف  عن  عوضا 

نسعى ٕاليه كوطن

والذي  كوطنيين  ٕاليه  نسعى  الذي 

الجامعة  الوطنية  الهوية  في  يتمثل 

على  عمل  الدأير  الصراع  فٕان 

لٌحمة  من  تبقى  ما  وتفتيت  تمزيق 

الهوية الوطنية ..

العشأيرية  الهوية  فٕان  وهكذا 

والطأيفية هي التي تسيدت المشهد 

السورية  الحالة  وتحولت  الراهن، 

صراع  حالة  ٕالى  ثورة  حالة  من 

هوياتي طأيفي ...

فٕان  الكردية  للحالة  وبالنسبة 

األحزاب الكردية تطرح مشروعين 

الوطنية  الهوية  فوق  ما  األول 

 ، الديمقراطية  األمة  وهو مشروع 

والثاني ما دون الهوية الوطنية وهو 

ونحن  الكردي،  القومي  المشروع 

االندماج  هو  المطلوب  ٔان  نعتقد 

بين الحالة القومية والوطنية بمعنى 

القومية  الخصوصية  على  الحفاظ 

تحت ظل الهوية الوطنية الجامعة، 

ٔاو  بالفيدرالية  ٕاما  لك  ويتحقق 

تتحقق  بحيث  الكاملة  المواطنة 

الحقوق  في  والمساواة  العدالة 

المكونات  جميع  بين  والواجبات 

الجحمهورية  الدولة  اسم  ويصبح 

سوريون،  فالكل   ... السورية 

بحقوقه  يتمتع  الكل  الوقت  وبنفس 

الذاتية وخصوصياته الثقافية .
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منتدى االصالح والتغيير يعقد حلقة نقاشية على هيئة طاولة مستديرة بعنوان  

) الفيدرالية بين االتحاد والتقسيم (
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وبحضور   ٢٠٢١/5/١٢ بتاريخ 
والمثقفين  الكتاب  من  كثيف 
طيف  مجمل  من  والسياسيين 
االصالح  منتدى  أقام  المنطقة  
على  نقاشية  حلقة  والتغيير 
 ( بعنوان   مستديرة  طاولة  هيئة 
 ) والتقسيم  االتحاد  بين  الفيدرالية 
االصالح  منتدى  مركز  في  وذلك 
وتبادل  القامشلي  بمدينة  والتغيير 
مفهوم  حول  اآلراء  المجتمعون 
الفيدرالية ومزاياها  والمآخذ عليها 
األفضل  السياسي  النظام  شكل  و 
خالله  من  يمكن  الذي  لسورية 
المكونات  وحماية  المساواة  تحقيق 
نجاح  عوامل  و  والدينية.  القومية 

هذا النظام .
)فيروشاه  من  كل  الحلقة  أدار 

عبدالرحمن – كاظم خليفة(
مداخالت الحضور

 
نظام  :الفدرالية  ابراهيم  أ.شفان 
سياسي ونظام حكم يؤدي الى منح 
االطراف والمركز عالقات سياسية 
دون  األدوار وصالحيات  وتوزيع 
خلق  ولمنع  السيادة  من  االنتقاص 
دكتاتور والدستور سيحمي الجميع

قرن  نصف  بعد  نسأل  أن  ويجب 
عقد  الى  السوريين  يبحث  لماذا 
مظلومية  ،فهناك  جديد  اجتماعي 
الشعب  كل  منها  عانى  عامة 
أخرى  مظلومية  وهناك  السوري 
) واآلشوريين  )الكرد  يخص 

كالتعريب واالضطهاد ومنعهم من 
الوصول الى المراكز السياديةوهذه 
سببها  عام  بشكل  المظلوميات 
تنتج  لم  (وهذا  المركزي  )النظام 
من  هناك مخاوف  المواطنة والنه 

طرحاً  ليس  والفدرالية  إعادتها 
إّن  المفصلية  فالنقطة  فقط  كردياً 
العربية في سوريا مؤدلجة  العقلية 

الى تقسيم سوريا
الغربي  الشمال  في  عرب  فهناك 
اذاً  تركية  هويات  )إدلب(ُمنحوا 
اإلبقاء  ١-إما  مشاريع  ثالثة  هناك 
على المركزية .٢-رفض الفدرالية 

٣-البقاء في التقسيمات الحالية
الالمركزية  الى  يدعو  من  هناك 
السياسية كما في درعا وهذا الطرح 
أيضاً ليس كردياً وإنما طرح عربي

ُمنح  لو  الفدرالية  في  المشكلة 
الصالحيات  بعض  االطراف 

لشعروا باالمان
المكونات  لحماية  األنسب  -الشكل 
الشكل الذي يحمي سوريا الغد من 
تداعيات سوريا االمس وكما نرى 
والساحل  ُحمُّص  مثل  مناطق  في 
الى  يدعون  المناطق  من  وغيرها 
االنتقام والقتل على الهوية فالعيش 
مادام  صعباً  أصبح  بعضهم  مع 
لذلك  مختلفة  أيديولوجيات  هناك 

االفضل هو النظام الفدرالي .

سؤال  هناك   : الهلوش  أ.عامر 
يُطرح ،هل الفدرالية ستحل القضية 

الكردية في سوريا ؟
من  ُرفضت  الفدرالي  والنظام 
الى  ويحتاج  السوري  المجتمع 
وطرحه  السوري  الشعب  موافقة 

في هذا التوقيت غير مناسب
فدرالي  نظام  المجاور  العراق  في 

فاشل
مناسب  الطرح  هذا  هل   ! ولكن 
االن أم هناك قضايا أخرى كاللجوء 
تبعدنا  المواضيع  هذه  مثل  فطرح 
مجابهة  يجب  لذلك  بعض  عن 
وبالنهاية  الهامة  االخرى  األمور 

هناك مشروع دولي في سوريا .
أ.رشاد بيجو :لألسف ال يوجد لدينا 

ثقافة المختلف
واالستبداد  المركزي  النظام 
عليه  نحن  ما  الى  سوريا  أوصلت 
ويجب أال نحارب النظام الفدرالي 

وهو نظام جيد لدولة مثل سوريا
ورفض هذا النظام لسوريا الننا ال 

نقبل اآلخر
بوجود  استقرار  هناك  يكون  ولن 

بنظام  إال  ديني  و  قومي  تعدد 
فدرالي.

موضوع   : خليل  أ.عبدالوهاب 
الفدرالية يُحسب على الكورد لذلك 

نرى تهجم من المعارضة
اللجوء  الى  يدعو  الذي  والسبب 
للوضع  كحل  الفدرالي  النظام  الى 
وجود  وعدم  الخالفات  السوري 
ثقافتنا  الى  اضافة  سياسية  خطة 
التي ترفض هكذا طرح والمركزية 

التي هي سبب الحراك أصالً
الحوار وصياغة  في  يكمن  والحل 

دستور جديد لسوريا .
بأن  سوريا  مشكلة   : حسن  أ.آالن 
النظام  ألن  فشلت،  المركزية 
األفراد  حقوق  تأمين  يستطع  لم 

والجماعات.
الشرق  دول  في  الفيدرالية  وأعتبر 
هي  سوريا،  ومنها  األوسط، 
االنفصال،  نحو  األولى  الخطوة 
بعكس العديد من التجارب الناجحة 

لعديد دول العالم.
النظام  ليس  لسوريا  األفضل  الحل 
الفيدرالية،  المركزي، وكذلك ليس 
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لذا على السوريين انتاج نظام مالئم 
لهم، ويقع بين النظامين السابقين.

أ.وليد جولي:الطروحات البديلة عن 
الفدرالية يلزمها وقت طويل ،يجب 
وسبب  الجماعات  حقوق  تأمين 
المركزية  ثقافة  الفدرالية  رفض 
نرى  لذلك  والنمطية  والشمولية 
الطرح باتجاه المركزية ويجب عدم 
الفدرالية  الطروحات  من  التخوف 
والحل يمكن أن تتطور الدولة من 
المركزية الى الفدرالية فهي حاجة 

سياسية و اجتماعية
الفدرالي  النظام  بأن  يطرح  فالذي 
الفكر  وذوي  النظام  هم  تقسيم 

القومي
أنظمة  :هناك  احمه  أ.عبدالباري 
واألنظمة  مقسمة  وليست  فدرالية 
النظام  ترفض  التي  هي  الشمولية 
المستقبلي  النظام  وشكل  الفدرالي 
حقوق  يؤمن  ان  يحب  سوريا  في 
المواطن وتداول السلطة من خالل 
دستور جديد وهذا النظام باعتقادي 

هو النظام الفدرالي .
:الفدرالية  برصوم  د.سنحريب 
والذين  الصالحيات  توسيع  يعني 
االستبدادي  النظام  هم  يرفضون 
وأيضاً من لديه التوجهات القوموية 
األيديولوجية  واإلسالموية وحسب 

الخاصة بهم
حل  أفضل  هو  الفدرالي  والنظام 
لسوريا المستقبل ،وهناك في بعض 
الفدرالي  للنظام  مؤيدون  المناطق 
انعدام  بسبب  صوتهم  نسمع  وال 

الحرية في الرأي في مناطقهم
في  الحالية  بالتجربة  اهتمام  ولدينا 
فهناك رغبة شعبية  الفرات  شرقي 
يكون  أن  يمكن  استفتاء  وبوجود 
هناك نظام فدرالي ويجب أن يكون 
المواطن  حقوق  الى  دعوة  هناك 

وليس حقوق القوميات في الفدرالية 
أي توسيع الصالحيات .

أ. مروان شكرو :لم يكن في سوريا 
أحزاب وطنية بل أحزاب مرتبطة 

وعابرة
والبقاء  المركزية  إنهاء  المطلوب 

على الدولة
فاشلة  كانت  المركزية  الن 
ال  والدينية  العسكرية  فالسلطات 

يتنازلون
والفدرالية حتى االن غير واضحة 
والبد من دستور جديد يحفظ حقوق 

الجميع
الفدرالية  :أعتقد  سعدي  أ.بشير 
تجارب  وهناك  التقسيم  الى  تؤدي 
السوفياتي  )االتحاد  مثل  تاريخية 

-يوغسالفية (
النظام  في  مشكلة  يوجد  ال  ولكن 
رضا  هناك  كان  اذا  الفدرالي 
في  والتشكيك  الشعب  من  وموافقة 
طرح هكذا نظام الن ثقافتنا عودتنا 
وسبب  المؤامرة  نظريات  على 
النظام  فبوجود  الفدرالية  رفض 
المركزي يحافظون على حكمهم .

يعني  :الفدرالية  جبيرو  أ.نايف 
االتحاد اإلرادي وأحياناً رفض هذا 

فهي  ووعينا  ثقافتنا  بسبب  النظام 
بديل  وهي  التقسيم  الى  تؤدي  ال 
العالم  وتجارب  والتقسيم  لالستبداد 
مع النظام الفدرالي غنية جداً وهي 
الى  تؤدي  ولَم  جداً  متقدمة  دول 

التقسيم
عن  بديل  نظام  وجود  وعدم 
في  استمرار  يعني  المركزية 
نفوذ  ومناطق  الحالية  الفوضى 

الجماعات والدول .
الحسين :هناك في سوريا  أ.فصال 
نقطة   8٠٠ و  متداخلة  دول  عدة 
احتالل لذل الطرح الفدرالي سابق 
من  التخلص  أوالً  ،يجب  ألوانه 

االحتالل ثم نبحث في نظام الحكم
هي  الفيدرالية  :الدولة  أ.الياس 
مجموعة من الشعوب) المكونات ( 

تسعى إلى الوحدة
إلى  تسعى  التي  الموحدة  الدولة 
)مكونات(  شعب  فهي  الفيدرالية 
حدوث  يؤدي  الوراء  إلى  يتراجع 
نحو  تتجه  وبالتالي  تصدعات 

التفرقة
إلى  تؤدي  الفيدرالية  مصطلح  اما 
التقسيم يعود إلى مدى جدية تطبيقه 
اساسا  الذي وضع  الدستور  حسب 

إلى  يؤدي  الفيدرالية ال  أن  اي  لها 
بمواد  االلتزام  يتم  طالما  التقسيم 
من  عليه  استفتي  الذي  الدستور 
أنه  إال  المركزية  الحكومة  جانب 
تعنت  حال  في  التقسيم  إلى  يؤدي 
تطبيق  في  المركزية  الحكومة 
بذلك  المتعلقة  الدستورية  المواد 
اتخاذ  إلى  يؤدي  حيث  اإلقليم 
إجراءات احادية من جانبه تفضي 

بالنتيجة إلى التقسيم
الشرق  في  الدول  توجه  عدم 
األوسط باتجاه الفيدرالية يعود إلى 
شكل النظام السياسي في تلك الدولة 
والذي يحافظ عليه ويحميه دستور 

ذلك النظام
هو  سوريا  في  األمثل  الحل 
المكونات  يحمي  والذي  الفيدرالية 
تطبيق  على  الحفاظ  يتم  طالما 
جانب  من  وخاصة  الدستور  مواد 

الحكومة المركزية
خصائص  :من  أحمد  أ.رياض 
والسيادة  :الوحدة  الفدرالية 

واستقاللية األقاليم
الفدرالية ال تؤدي الى التقسيم وهي 
وال  الدولة  تقوي  سياسية  عملية 

تضعفها وهي آلية لالتحاد
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Hewlêr )K24( - Endamê 
Desteya Serokatiya Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê 
)ENKS( Feysel Yûsif diyar 
kir ku binpêkirinên li hember 
partiyên di nav ENKSê de ji hêla 
alîgirên PYDê ve berdewam in 
û bal kişand ser bûyera du roj 
berê li bajarê Amûdê qewimî, 
ku nivîsgeha Partiya Demokrat 
a Kurdistanê – Sûriye )PDK-S( 
hat şewitandin.
Feysel Yûsif ji bajarê Qamişlo 
yê Rojavayê Kurdistanê beşdarî 
bultena nûçeyan a Kurdistan24ê 
bû û li ser danûstandinên PYNK 
û ENKSê û binpêkirinên li 
hember nivîsgehên partiyên 
Rojavayê Kurdistanê axivî.
Yûsif li ser cardin destpêkirina 

diyaloga Kurdî – Kurdî ragihand: 
”Em weke Encûmena Niştimanî 
ya Kurdî )ENKS( ji berê heta 
niha hewl didin yekhelwesta 
Kurdî hebe, ti wext me ji aliyê 
xwe ve astengî dernexist. Sala 
çûyî jî çavdêriya Amerîkayê ji 
wan danûstandinên me re hebû 
heta ku em niha sekinîne, ev bû 
çend meh sekinîne, em her wext 

dibêjin; divê danûstandin bibin 
ku em bi hev re, weke miletekî 
em karibin bigihin rêkeftinekê, 
da ku pê xizmetguzariya miletê 
me bibe.“
Li ser medyaya civakî tê 
îdiakirin ku Cîgirê Wezîrê 
Derve yê Amerîkayê dê serdana 
Rojavayê Kurdistanê bike û ligel 
aliyên Kurdî civînan li dar bixe, 
Feysel Yûsif derbarê vê mijarê d 
e diyar kir: ”Têkiliya di navbera 
me û Balyozê Amerîkayê de 
piştî ku vegeriya, em bi hev re 
rûniştin, guhdariya me kir û got 
dê civakên din di navbera me û 
we de hebin, em agahdar kirin 
ku ew piştgiriya aramiyê dikin, 
em wisa dibînin ku eger Kurd 
bi xwe, ne bi hev re bin, aramî 

Li gorî zaniyariyan û çavkaniyên 
xwecihî ji berî çend rojan de, 
bajarokê Ebû Rasên û Til Temir û 
gundewarê wê tên topbarankirin 
bi çekên giran, ji aliyê Tirkiya û 
komên Çekdar ve yên bi ser wê.
Herwiha di encama van 
topbarankirinan de, zîyanên mezin 
gihiştiye nişteciyên wê deverê. Ji 
ber vê yekê rewşa xelkên devera 
zirgan bi giştî ketiye metirsiyê û 
liv û tevgera xelkê pir lawaz dibe.
Wek tê zanîn, ji berî topbarankirinên 
vê dawiyê ji aliyê Tirkiya û 
çeteyên bi ser wê ve, li ser bajarê 
Ebû Rasên û gundewarê wê, liv 
û tevgera xelkên herêmê bi ber 
baş bûnê ve diçû, piraniya xelkê 
vegeriyabûn malên xwe, tevî ku 
estengiyên jiyanê hebûn.
Lê piştî topbarankirinên vê dawiyê 
ji aliyê Tirkiya û komên çekdar 
yên bi ser wê ve, rewşa xelkên 
deverê ketiyê metirsî û zahmetiyê 
de, Ji ber vê yekê liv û tevgera 
xelkê rawestiya ye, û xelkên 

Ferhengok

Rê طريق

  Rast صحيح

Reh عرق

Raz  سر

Rewş   وضع

Rêwî عابر سبيل

Rêzdar محترم

Rûpel صفحة

Rewa  شرعي ،عادل

Rêxistin تنظيم

Rêbaz  نهج  

Rexne  نقد

ZIRGAN: LIV Û TEVGERA XELKÊ 
PIŞTÎ TOPBARANKIRINA DEVRÊ JI 
ALIYÊ TIRKIYA Û ÇETEYÊN BI SER 

WÊ VE RAWESTIYA YE..

Elî Fetah

gelek zehmet e.“

Feysel Yûsif eşkere kir ku 
binpêkirinên li hember partiyên 
di nav ENKSê de ji hêla alîgirên 
PYDê ve berdewam in û bal 
kişand ser bûyera du roj berê 
li bajarê Amûdê qewimî, ku 
nivîsgeha Partiya Demokrat a 
Kurdistanê – Sûriye )PDK-S( hat 
şewitandin û herwiha destnîşan 
kir ku li ser ragihandinê 
êrîşên li dijî ENKSê nehatine 
rawestandin, tevî ku Amerîka 
û General Mezlûm Ebdî di 
belgenameyekê de îmze kiribûn 
ku binpêkirinên li hember 
ENKSê dê werin rawestandin.

bajarê Ebû Rasên kocber dibin 
û bajar vala dibe, û xwediyên 
dikanan, dikanên xwe vala dikin û 
vedighêzin cihek din û hemû tiştên 
giran wek makîneyên çandiniyên 
)Derase,Terektor….( vedighezînin 
cihek din.
Herwiha di heman demê de jî, 
nişteçiyên Zirganê gazinan dikin ji 
civaka navdewletî û bi taybet her 
du welatên xwedî hêz ) Emrîka û 
Rûsyayê ( dibêjin, ku bi rola xwe 
ranabin.


