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                                   المعارضة السورية والتحديات الراهنة  

ابو  للمدعو  التابعة  الميليشيا  اقدمت 
عمشة بتاريخ ٢٤ /١١ / ٢٠٢١ على 
شيخ  ناحية  في  عزاء  خيمة  مداهمة 
المقامة  عفرين  لمنطقة  التابعة  الحديد 
خليل  مصطفى  المواطن  منزل  امام 
بالضرب على صاحب  وانهالوا  شيخو 
الخيمة والمعزين وابنه ومن ثم صادروا 
واعتقلوا  للمعزين  الخلوية  االجهزة 

المواطنين :
١ – خليل مصطفى شيخو
٢ – خليل مصطفى شيخو
٣ – عمار سليمان شيخو

وقد جرى كل ذلك ردا على قيام لجنة 
” رد المظالم ” باعادة ٣٠٠ تنكة زيت 
قد  المسلحة  المجموعة  كانت  زيتون 

نهبتها من اهالي شيخ الحديد.
بتاريخ  الفاتح  محمد  فصيل  قام  كما 
سربست  المواطن  باعتقال   ١١/١٢
عكاش بريم من قرية معملو ناحية راجو 
عفرين، وأقدمت الشرطة العسكرية في 
بمداهمة منزل  بتاريخ ١١/٢٤  عفرين 

بعض المواطنين واعتقلت كل من

الشعب  عموم  إلى  نتوجه  أن  يسّرنا   
السوري والعالم والشعب الكردي و جميع 
بأحر  االصالح  نداء  نشرة  ومتابعي  قراء 
حلول  بمناسبة  األماني  وأصدق  التهاني 
كل  الميالد،  وأعياد  الجديدة ٢٠٢٢  السنة 

التمنيات أن تكون السنة الجديدة، سنة   
 تحقيق االماني واألهداف التي يتطلع إليها 
الكردي بشكل  والشعب  السوريون عموماً 
ربوع  في  واألمان  السالم   ويعمَّ  خاص، 
والديمقراطية  التقدم  نحو  للمضي  سوريا 
والعدالة والمساواة لجميع مكوناته في دولة 

بدات الثورة السورية السلمية  قبل اكثر من 
وإقليمية   دولية  ظروف  في  سنوات  عشر 
المتظاهرين  لمطالب  داعمة  بمعظمها  كانت 
شجع  ما  وهذا  والتغيير،  لإلصالح  الداعين 
من  المتضرر  السوري  الشعب  اغلبية 
من  الواحد  الحزب  وحكم  والفساد  االستبداد 
التي جرت  االحتجاجات  في  بقوة  المشاركة 
من  الكثير  وتوقع   ، البالد  انحاء  جميع  في 
قاب  بات  التغيير  بأن  السياسيين  المراقبين 
قوسين او ادنى ، وفي هذا السياق، صدرت 
بيانات وقرارات أممية  وعن جامعة الدول 
سياسي   حل  إيجاد  على  تؤكد   ، العربية 
وكتابة  سلمي  سياسي  النتقال  آلية  يضمن 
الشعب  مكونات  بحقوق  يقر  جديد  دستور 
ولجأ  بها  يقبل  لم  النظام  أن  إال   ، السوري 
المتظاهرين  ومواجهة  واالعتقاالت  للعنف 
من  السالح  حمل  الى  أدى  ما  بالرصاص 
الثورة والمعارضة أيضا ،  قبل بعض قوى 
السورية  القضية  ارتهنت  لوضع  افضى  ما 
للنظام  يعد  ولم   ، واالقليمية  الدولية  للجهات 
سير  في  التأثير  من  القليل  إال  والمعارضة 
النظام   هدف   كان  وإذا   ، الحقاً  األحداث 
الوسائل  شتى  واتبع  البقاء  هو  البداية  منذ 
وألسباب  المعارضة  فإن   ، ذلك  أجل  من 
وطرح  الثورة  قيادة  من  تتمكن  لم  عديدة 
برامج تعبر عن وحدة الشعب السوري بكل 
اعراقه واديانه وفئاته ، البل تشتت ودخلت 
الهدف  حساب  على  جانبية  صراعات  في 
الرئيسي للثورة . وبات البالد يعيش  راهناً 
في وضع متأزم ، ما انعكس سلباً  على مجمل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 

والتربوية والصحية .
العالمي  الغذاء  برنامج  تقديرات  »تشير    
يعانون  أكثر من ١٢ مليون سوري  أن  إلى 
من انعدام األمن الغذائي، بزيادة تفوق 5.٤ 
من  أكثر  ويعيش  الماضي،  العام  في  مليون 
فقر  حالة  في  السوريين  من  المئة  في   8٠
اليوم،  في  دوالراً   ١.9٠ من  بأقل  مدقع، 
والكارثة اإلنسانية السورية هي اليوم واحدة 
ومما   ». العالم  في  الكوارث  أكبر  بين  من 
يزيد من حجم معاناة السوريين انتشار وباء 
كوفيد – ١9 في غياب خطط ناجعة للسيطرة 
للجفاف  القياسية  المعدالت  وكذا  عليه، 
وقضت  الزراعية  األراضي  أصابت  التي 
الحاجات  تفاقم  وبالتالي  المحاصيل،  على 
األساسية للناس دون توفّر المصادر لتأمينها 
.. وانهيار العملة السورية لمستويات قياسية،  
 ١٢ من  اكثر  ولجوء  نزوح  على  عالوة   ..
مليون سوري، ومئات األلوف من الضحايا 
بين جريح وقتيل ،ومن يقبعون في زنزانات 

رأي الحركة

مدنية ديمقراطية تعددية . 
 كل عام و أنتم بألف خير 

أعياد ميالد سعيدة
الكردي- االصالح  حركة  اعالم  مكتب 

سوريا

بطاقة تهنئة 

– آزاد جميل نبو
– شيراز عبود خالوصي

إن المجلس الوطني الكردي يدين بشدة 
بحق  الترهيبية  واالفعال  الجرائم  هذه 
المجموعات  قبل  من  عفرين  اهالي 
التابعة  الميليشيا  وباألخص  المسلحة 
بممارساتها  المعروفة  عمشة  ألبو 
واهانة  والنهب  السلب  في  اإلرهابية 
الخوات  وفرض  الكرد  المواطنين 
عن  الفوري  باالفراج  ويطالب  عليهم 
منظمات  يناشد  كما  المعتقلين.  جميع 
حقوق االنسان والمجتمع الدولي التدخل 
والسيما تركيا الدولة التي تسيطر قواتها 
هذه  لوقف  المنطقة  على  العسكرية 
بشكل  تحدث  التي  الفظيعة  االنتهاكات 
مستمر من قبل مجموعات مسلحة باتت 
للهجرة  وتدفعهم  االهالي  اذالل  تمتهن 
الديمغرافي  التغيير  لمشروع  استكماال 

الذي يجري على قدم وساق.
االمانة العامة للمجلس الوطني الكردي 

في سوريا
٢8 تشرين الثاني ٢٠٢١

وبقاء   ، التعليمي  النظام  وانهيار   ، النظام 
دون  األطفال مشردين  اآلالف من  عشرات 

رعاية وتعليم .
أمام هذا الهول وحجم المأساة ، فان المجتمع 
قراراته،  تطبيق  عن  عاجزا  الزال  الدولي 
ذات الشأن وتتخذ بعضها من الساحة السورية 
تحت  لمصالحها  مكاسب  لتحقيق  منطلقا 
ذريعة » امنها القومي ومكافحة اإلرهاب » 
او غير ذلك ودون ان تتقدم مؤتمرات جنيف 
حول سوريا، أو اجتماعات اللجنة الدستورية 
من  يتطلب  ما   ، ملموسة  نتيجة  أي  إلى   ،
جدي  تحرك  الى  السورية  المعارضة  قوى 
وفاعل،  واتخاذ خطوات ملموسة  بعد اجراء 
العشرة  للسنوات  ودقيقة  موضوعية  دراسة 
المنصرمة من عمر الثورة ، تأخذ باالعتبار 
التحوالت التي طرأت على أكثر من صعيد 

دوليا وإقليميا وداخليا ، ومنها : 
١ - أن الشعب السوري هو صاحب الحق في 
األمن  مجلس  قرار  بموجب  مصيره  تقرير 
رقم ٢٢5٤ ، وأليمكن ألي جهة تنفيذ أي حل 
أو تسوية دون موافقتهم ، وهذا ما يملي على 
المعارضة   ابتكار اشكال من العمل إلعادة 
االعتبار للقرار السوري المعارض، وتحييده 
والتي  والدولية  اإلقليمية  التجاذبات  عن 
في  األوضاع  من  جميعا  مواقفها  تغيرت 
البالد وفقا لمتطلبات مصالحها وصراعاتها 

على األرض السورية   .  
السورية،  التفاوض  بهيئة  النظر  إعادة   -٢
صياغة  عبر  وتوسيعها   عاجل  بشكل 
تلبي ضم  مختلف  وتنظيمية  وثائق سياسية 
بالتغيير  مصلحة  لها  التي  السياسية،  القوى 
الديمقراطي في البالد، ونبذ التفرد واالقصاء، 
وعدم  المشاركة  يريد  لمن  المجال  وافساح 
ذلك  غير  او  أيديولوجية  لمنطلقات  الركون 
لديه  من  كل  استيعاب  تتطلب  فالمرحلة   ،
في  والحرية  والسالم  باالستقرار  مصلحة 

البالد والسيما الطاقات الشبابية الجديدة .
األجسام  عن  العسكري  التمثيل  ابعاد   -٣
مبادئ  من  انطالقًا  والتفاوضية  السياسية 
عسكري  مجلس  وانشاء  الجيش،  حيادية 
محايد مهمته مراقبة التزام القوى العسكرية 
الثأر  حاالت  ومنع  الدولي  القانون  بأسس 
واالنتقام بين القوى المختلفة لحين الوصول 
الى بناء مؤسسة عسكرية مهمتها حماية أمن 

الوطن والمواطن .
يعتمد  سياسي  جسم  انشاء  على  العمل   –  ٤
العمل  وممكنات  السوري  الداخل  على 
وتطبيقاته،   ٢٢5٤ للقرار  موحد  وتصور 
عن  بعيداً  لبنوده  وشرحاً  تحديداً  يتضمن 
التزاماً  السياق  وفي  المختلفة  االجتهادات 

المجلس الكردي يدين االنتهاكات  
المستمرة في عفرين

ذات  الدولية  القوى  وإقناع  الجوار،  بحسن 
الشأن، بان لها مصلحة باستقرار األوضاع 
متطورة  مستقبلية  عالقات  وبناء  البالد  في 

معها  . 
ذكر وعقده  لما  وفقا  مؤتمر وطني  5- عقد 
والتوافق   ، دولية  برعاية  محايد  مكان  في 
حقيقة  على  باالستناد  السياسية  وثائقه  على 
القوميات واألديان   أن  سورية دولة متعددة 
أدت  التي  المركزية هي  وبأن  والطوائف،  
وتدمير،  خراب  من  سوريا  اليها  آلت  لما 
العمل  من  جديدة  صفحة  عن  واإلعالن 

مع  والتسامح  الصفح  عنوانها  الوطني 
الجرائم. مرتكبي  محاسبة  على  الحق   إبقاء 

لقد أصبحت سوريا وشعبها في وضع بحاجة 
لمعالجة إنقاذيه، يتطلب من كل القوى الخيرة 
مؤازرتها ودعمها للتخلص من االزمة ،التي 
المجتمع  ومرأى  مسمع  على  بها  تعصف 
الدولي ، وهذه مهمة عاجلة وأن هي صعبة 
دورها  ممارسة  المعارضة  عاتق  على  يقع 
الدولية  الجهات  ألقناع  الطاقات  كل  لحشد 

للبدء بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن .
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العالقة الجدلية بين المواطنة والديمقراطية 

نحو واقع سياسي كردي جديد 

الفرد  تمتع  أنها  على  المواطنة  تُعّرف 
السياسي  معناها  وفي  ما،  بلد  بعضوية 
تشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها 
الدولة لمن يحمل جنسيتها وااللتزامات 
مشاركة  تعني  او  عليه،  تفرضها  التي 
يشعر  وما  وطنه  أمور  في  الفرد 
المواطنة  نمو  ويتحدد  إليه،  باالنتماء 
تؤكد  التي  الدولة  تلك  لثقافة  بامتالكها 
القانون.  على المشاركة والمساواة أمام 
وعلى هذا النحو، فإن الدولة االستبدادية 
المواطنة  لنمو  الكاملة  الفرصة  تتيح  ال 
قطاعاً  تحرم  ألنها  إليها،  واالنتماء 
واسعاً من الناس لحقوقهم في المشاركة 
تسقط  ذاتها  الدولة  أن  أو  الصعد،  بكل 
فريسة حكم القلة التي تسيطر على كامل 
مفاصل الدولة وعلى الموارد األساسية 
والرئيسية للمجتمع ومن ثم تحرم البقية 
الحصول  أو  المشاركة  من حقوقهم في 
على أي امتياز يشعره مواطن في تلك 

البلد .
المواطنة بشكل عضوي بمسألة  ترتبط 
األساسية  الحاضنة  لكونها  الديمقراطية 
لمبدأ  المواطنة، وفي هذا اإلطار، تؤكد 

عام  بشكل  سوريا  في  السياسة  تراجْع 
والوحدة  الخمسينيات  نهاية  منذ  ُوجدت 
مع مصر بعد أن أمسك الحزب الواحد 
جميع  يدير  وأصبح  االمور  بزمام 
والصحة  اقتصاد  من  الحياة  مجاالت 

والتعليم والسياسة ..إلخ
المجتمع  من  جزء  الكردي  والمجتمع 
في  عمل  و  مارس  الذي  السوري 
الماضي  القرن  أربعينيات  منذ  السياسة 
الذي عمل  على تشكيل الجمعيات ومن 
والتي  السياسية   االحزاب  أسس  ثم 
وخاصة  الذهبية  الفترة  هذه   اعتبرت 
بداية  الخمسينيات التي شهدت انضمام 
الشباب اليها بدافع قومي، وبسبب تعطل 
الحزب  سيطرة  بفعل  السياسية  الحياة 
الحاكم على الحياة كما أسلفنا والتي أدت 
بدورها إلى تعطيل الدستور الذي أنكر 
تراجع  وكذلك  الكردي  الشعب  وجود 
وفشل االحزاب االيديولوجية كما وظهر 
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 ، القرار  مركزية  ال  على  الديمقراطية 
مصدر  هو  الشعب  أن  على  تؤكد  كما 
على  التأكيد  إلى  إضافة  السلطات 
بين  والقانونية  السياسية  المساواة  مبدأ 
انتمائه  عن  النظر  بصرف  المواطنين 
العرقي أو الديني ، وعلى أساسه يُصاغ 
السياسية  الحياة  ينظم  إجتماعي  عقد 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

والمدنية بين المواطنين،
وذلك حتى يتحقق الديمقراطية الكاملة . 
المواطنة  تعني   ال  ذاته،  وبالقدر 
المكونات  ذوبان  الوطن  إلى  واالنتماء 
مكانتها  من  يعزز  وإنما   ، القومية 
باالعتراف الدستوري بحقوقهم القومية 
وفق العهود والمواثيق الدولية الخاصة 
ووفق  والتزاماته.  الشعوب  بحقوق 
يستوعب  أن  بد  ال   ، اإلعتراف  هذا 
تفرقة  أي  دون  مواطنيه  جميع  الوطن 
الوالء  لثقافة  يؤسس  وأن  إقصاء،  أو 
واالنتماء للوطن على أساس المواطنون 
أمام  والواجبات  الحقوق  في  متساوون 
القانون، وال يجوز التمييز بينهم بسبب 

الدين أو القومية. 

المواطنة  تساهم   ، ذلك  تحقيق  وعند 
بشكل كبير في تطوير المجتمع وتحقيق 
المختلفة،  مكوناته  جميع  بين  االنسجام 
الجميع على إحترام  الذي يشجع  األمر 
والديني  العرقي  والتنوع  اإلختالف 
وتقديم  المجتمع،  أفراد  بين  والفكري 
مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، 
المبادئ  ترسيخ  في  والمساهمة 
واحترام  والحرية  كالكرامة  األساسية، 
مما  العامة،  والحريات  األفراد  حقوق 
مشاربهم  بمختلف  المواطنين  يدفع 
العام  الشأن  في  للمشاركة  ومكوناتهم 
الفاعلة  المواطنة  ذلك  يقوي  حيث 

ويساعد على بناء الدولة وازدهارها. 
الوطنية  الثقافة  فإن  ذلك،  ضوء  على 
وإنما   ، مجموعة  أو  فئة  ثقافة  ليست 
تنوعاته واطيافه  الوطن بكل  ثقافة  هي 
الدولة  دور  ويصبح  وتعبيراته، 
ومؤسساتها في هذا اإلطار، هو توفير 
المناخ القانوني والسياسي واالجتماعي 
على  القادرة  والمؤسسات  األطر  وبناء 
احتضان واستيعاب الجميع لكي تشارك 
الوطنية  الثقافة  ومفهوم  صياغة  في 

وليد فرمان

للمواطنة  تؤسس  والتي  المنشودة 
مكون  تفضيل  دون  للجميع  المتساوية 

على اآلخر. 
هي  الحقيقية  المواطنة  ان  يبقى  ختاما 
أن ال تتعالى على أحد ، وال تشكل نفياً 
واالجتماعية  الثقافية  التركيبة  لحقائق 
والسياسية ، وال تمارس تزييفاً للواقع ، 
وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق 
الثابتة، وتعمل على  بحقائقه  اإلعتراف 
فتح المجال للحرية واالنفتاح والتعددية 

القومية والدينية....

عدم  االهتمام بالسياسة لعدم انتاجية هذه 
االنقسامات  بسبب  بعد  فيما  االحزاب 
الحادة وعدم تطور هذه األحزاب، ومنع 
تعب  الى  أدى  بداخلها،مما  تغيير  أي 
في  ساهمت  والتي  وإنهاكهم   الناس 
عدم ايمانهم بالسياسة لتعيد لهم حقوقهم 
على  قدرتها  وعدم  جهة  من  المسلوبة 
من  الحياتية  لمشكالتهم  حلول  انتاج 
البطالة والفساد  التي أرهقتهم ولكن هذا 
فكان هناك تفاوت  الواقع لم يكن مطلقاً 

في السلبية الشعبية اتجاه السياسة 
كان  السورية ٢٠١١  الثورة  بداية  ففي 
النظير  منقطعة  ومشاركة  اهتمام  هناك 
التي أعادت لهم بعض اآلمال في التغيير 
المنشود في سوريا من جهة ومن جهة 
يضمن  جديد  دستور  في  أملهم  أخرى 
لهم حقوقهم القومية  إال أّن ذلك اصطدم 
بالحائط المسدود بعد إطالة األزمة التي 
تعثرت في معالجة الملفات االساسية في 

تستطيع  لم  منها وهذه  البالد وهم جزء 
من  التي  للسياسة  االعتبار  تُعيد  أن 
شأنها أن ال تغفل حياة الناس وهمومهم 
اليومية وكذلك لم تستطيع توحيد صفهم 
لنتائج  المتواصل  الفشل  بسبب  الكردي 
الكردية من جهة ومع جزء  الحوارات 
من المعارضة التي خيبت أملهم وخاصة 
النخبة التي مثلته في المحافل االقليمية و 
انكار  في  الطريق  والتي ضلّت  الدولية 

حقوقهم القومية المسلوبة   
بالسياسة  الكوردي   يهتم  وحتى  لذلك 
تجاهها  الشعبية  البرودة  ويتجاوز 
وتحويله من طاقة سلبية الى إيجابية ال 
جديد  سياسي  لواقع  يؤسس  أن  من  بدّ 
اليومية والحياتية  الناس  بقضايا  مرتبط 
من  والقومية  الوطنية  بالقضايا  وكذلك 
جديد)دستور(  بعقد  المطالبة  خالل 
الحرية  المواطنين  لجميع  يكفل  
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

توزيع  في  العدالة  يحقق  والثقافية، 
حل  عن  والبحث  والخدمات،  الموارد 
لتطلعات  تستجيب  الكردية  للقضية 
في  الوطنية  األطراف  جميع  ومصالح 
التخلص  وكذلك  الجديدة،  سورية  دولة 
بتوحيد  واالنقسامات  التشظي  حالة  من 
لتكاثر  نهاية  ووضع  الكردي  الصف 
جماهيرية  أحزاب  وبناء  األحزاب 
الجماهير  قيادة  على  قادرة  مؤسساتية 

والمرحلة .

فيروشاه عبدالرحمن

 مقاالت   رأي
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سلسلة لقاءات قام بها وفد من حركة االصالح الكردي -سوريا في ديريك
الثاني  /االربعاء/١7/تشرين  بتاريخ 
االصالح  حركة  من  وفد  زار   ٢٠٢١
الكردي -سوريا مكتب المجلس المحلي 
مدينة  في  الكردي  الوطني  للمجلس 
رئيس  قبل  من  اُستقبل  وقد  ديريك 
وأعضاء  جب  حسن  االستاذ  المجلس 
بالزيارة  اشادوا  الذين  المحلي  المجلس 
حيث  وضرورة  اهمية  من  لها  وما 
المجلس  اعضاء  مع  الوفد  تباحث 
والتأكيد  السياسية  المستجدات  آخر 
حمل  في  الوطني  المجلس  دور  على 
في  تفعيله  القومي وضرورة  المشروع 

خدمة مصالح الشعب الكردي ، وكذلك 
أهمية وحدة الموقف الكردي الذي يعده 

المجلس استراتيجا .
كما زار الوفد القس نعيم يوسف راعي 
الوفد  وأشاد  الوطنية  اإلنجيلية  الكنيسة 
الذي  الدور  إلى  بالقس  لقائه  خالل 
الخدمات  تقديم  في  بها  الكنيسة  تقوم 
للمجتمعات  واإلنسانية  االجتماعية 
االوضاع  هذه  في  وخاصة  األهلية 

المعيشية الصعبة 
وبدوره أهدى القس نعيم كتاب اإلنجيل 

 العدد        41      كانون األول          2021

باللغة الكردية الى الوفد الزائر 
المنظمة  مكتب  الحركة  وفد  زار  كما 
وكان  ديريك  في  الديمقراطية  االثورية 
عبدال  االحد  عبد  االستاذ  استقبالهم  في 
منطقة  عن  وممثليها  المنظمة  مسؤول 
عمق  على  الطرفان  أكد  وقد  ديريك 

اهمية  على  مؤكدين  بينهما  العالقات 
السورية  لالزمة  السياسي  الحل  ايجاد 
وأهمية   ٢٢5٤ الدولي  القرار  وفق 
أهداف  تحقيق  أجل  من  معا  العمل 

)الحوار الكردي( مع النظام بين الوهم والحقيقة
هناك اعتقاد شبه جازم من بعض االحزاب 
والشخصيات الكردية على وجه الخصوص 
مع  والحوار  دمشق  إلى  التوجه  بوجوب 
للمسألة  حل  إلى  الوصول  بغية  النظام 
الحوار  هذا  بان  هؤالء  ويرى   ، الكردية 
دولة  إلى  للوصول  الصحيح  السبيل  هو 
هذا  يوصف  البعض  ولعل  مستقرة.  آمنة 
ما  نتيجة  والعقالنية  بالموضوعية  الطرح 
السياسية واالقتصادية  األوضاع  اليها  آلت 
مفهوم  يتالشى  أن  كاد  حيث  سوريا  في 
الحرية  أجل  من  انطلقت  التي  الثورة 
واسقاط االستبداد إلى مجرد أزمة ساهم في 
تفعيلها قوى خارجية وأخرى داخلية تعمل 
المتصارعة  القوى  تلك  أجندات  اجل  من 
مصالحها  لتحقيق  السورية  األرض  على 
بعدم جدّية  القناعات  إلى ترسيخ  باإلضافة 
الدول الفاعلة في تطبيق القرارات االممية 
واطالة  السورية  المسألة  بحل  الشأن  ذات 
الوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب 
السوري والدور الذي تقوم به روسيا على 
حيث  الثورة  بداية  منذ  الخصوص  وجه 
لعرقلة  مرة  عشرة  ست  للفيتو  استخدامها 
انقاذ  إلى  الداعية  األمن  مجلس  قرارات 
والتهجير  والتدمير  القتل  من  السوريين 
التي  دفاعا عن وجود األنظمة االستبدادية 
استمرت  المنطقة وقد  تخدم مشروعها في 
السوري  النظام  مع  بالوقوف  روسيا 
والترويج بضرورة الحوار معه لما لها من 

الدور  لها  لتكون  يؤهلها  )شرعي(  وجود 
باتجاه  الصراع والضغط  إدارة  االكبر في 
تقوم  ما  مع  بالتوازي  مصالحها  يخدم  ما 
وتهديداتها  مرتزقتها  خالل  من  تركيا  به 
من  المزيد  على  بالسيطرة  المستمرة 
من  فعلت  كما   ، خاصة  الكردية  المناطق 
 . سبي  وكري  كاني  وسري  بعفرين  قبل 
ولعل هذا الحوار المزمع مع النظام بتغطية 
مصالحهما  لتقاطع  أميركي  توافق  او 
األردن  ملك  مبادرة  تفعيل  في  وكمساهمة 
عبدهللا التي تبدو في ظاهرها تعويما للنظام 
ومحاولة الحتضانه عربيا او تغيير سلوكه 
 ( الدول  هذه  يهم  ما  .ولكن  يزعمون  كما 
روسيا أمريكا ( هو الجانب العملياتي لهذا 
الحدودية  المعابر  فتح بعض  الحوار حيث 
واالشراف المشترك للقوات المتواجدة مع 
خطر  مواجهة  وكذلك  عليها  النظام  قوات 
ومثيالتها  داعش  ك  اإلرهابية  التنظيمات 
النفوذ  انحصار  على  العمل  إلى  اضافة 
اإليراني في المنطقة. اما الجانب السياسي 
لهذا الحوار فليس له اية مدلوالت واضحة 
الحوار  هذا  في  السياسي  الطرح  وان 
البراقة  الشعارات  عن  كثيرا  اليختلف 
العقود  عشرات  منذ  النظام  أطلقها  التي 
التقدمية  الوطنية  الجبهة  نتاجها  من  وكان 
كمثال . و لعل ما صرح به مؤخرا وزير 
قائال:  الفروف  سيرغي  روسيا  خارجية 
جزء  بأنهم  يشعروا  ان  الكرد  على  )يجب 

روسيا  تكون  حتى  السوري  المجتمع  من 
ال   ) مصالحهم  مع  للوقوف  استعداد  على 
الكرد  والزال  كان  عما  معناه  في  يختلف 
متهمين به من قبل القوى المعادية للشعب 
الكردي على انهم )انفصاليون( وما عليهم 
إال الذوبان في سوريا العربية واعتبار ذلك 
الكرد  بان  متجاهلين  منهم  ومكرمة  حقوقا 
يعملون منذ عشرات السنين من اجل تحقيق 
انفسهم  ويعتبرون  الكردية  العربية  األخوة 
مكونا أساسيا من مكونات الشعب السوري 
في  واقالمهم  وجهدهم  بدمائهم  وساهموا 
صون كرامة وحرية سوريا وكانوا والزالوا 
يدعوون إلى الحوار إال إن النظام لم يعترف 
ويرفض  ضيوف  ومجرد  موالين  إال  بهم 
 . األمني  المستوى  على  إال  بهم  االلتقاء 
اعتقد ان ما يذاع اليوم حول إمكانية حوار 
) كردي مع النظام( خارج اطار القرارات 
الدولية ومن دون توافق كردي كردي على 
لطاقات  واستنزاف  وهم  مجرد  هو  األقل 
التاريخية  أرضه  يعيش على  الذي  الشعب 
وله حقوق قوميةوسياسية وثقافية يجب ان 
تصان في دستور البالد. وليس من المنطق 
كما  تعود  أن  يمكن  سوريا  ان  فكرة  قبول 
يمكن  الكردية  المسألة  ان  او   ٢٠١١ قبل 
حلها بمعزل عن الحل السوري العام لذلك 
مع  )الكردي  الحوار  هذا  تحقق  وان  حتى 
قد  اوهاما  إال  نتائجه  تكون  فلن   ) النظام 
تستفيد منه كل القوى المتصارعة باستثناء 

من  جزءا  أنفسهم  يعتبرون  الذين  الكرد 
يتصف  وكشعب  عموما  السورية  القضية 
ظل  في  والوطنية  القومية  بخصوصيته 
وكل  الكرد  على  يفرض  استبدادي  نظام 
كموقع  المعارضة  يختاروا  ان  الوطنين 
السياسية  العملية  تعثر  وان   . لهم  صحيح 
هيئة  او  الدستورية  اللجنة  من خالل عمل 
التفاوض ال يعني فشلها وان الكل بات يعلم 
بأن القضية السورية أضحت قضية دولية 
واليمكن حلها إال بتطبيق القرارات الدولية 
التي يتعرض  المأساة  بالرغم من استفحال 

لها الشعب السوري .

الشعب السوري في الوصول إلى نظام 
ديمقراطي تعددي ودستور جديد تُحفظ 

فيه حقوق جميع المكونات. 
للشخصية  زيارته  الوفد  واختتم 
االجتماعية والوطنية االستاذ تمر أحمد 

عبدالغني 
وتمنوا له التوفيق في عمله كناشط يعمل 
من أجل الحفاظ على السلم االجتماعي 

والعمل الوطني
إعالم حركة االصالح الكردي -سوريا 

االربعاء /١7/ت٢   ٢٠٢١

كاظم خليفة
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اليوم العالمي لحقوق اإلنسان لم يعد يعني السوريين 

العالمي  اليوم  عن  تفصلنا  قليلة  أيام   
العاشر  في  وتحديداً   ، اإلنسان  لحقوق 
من شهر كانون األول ، وهو اليوم الذي 
أعتمدت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  عام  ١9٤8   
اإلنسان . بعد مرور 7٣ عاماً على هذا 
التاريخ، ورغم اإلعالن عن الكثير  من 
الخاصة  الالحقة  والمعاهدات  االتفاقيات 
بحقوق اإلنسان وحريته ، مازالت حماية 
في  تراجعاً   تشهد  وتنميتها  الحقوق  هذه 
وذرائع  حجج  تحت  العالم  بقاع  مختلف 
ومؤسساتها  الدوليّة  والمنظمة  شتّى، 
باتت  تواجه تحدّيات جدّية يوما  المعنية 
الناجعة  بعد اخر في كيفية إيجاد الحلول 
مع   ، حقوقه  وصون  اإلنسان  لحماية 
اإلنسانية  األزمات  من  الكثير  حدوث 
والجرائم  الجسيمة  االنتهاكات  نتيجة 
الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين العزل 
في العديد من الدول التي  شهدت حروباً 
وصراعات داخلية دامية في العقد الثاني 
من هذا القرن . ومع األسف ، ما زالت 
مسرح  في  متقدماً  مقعداً  سوريا  تحجز 
منذ  اإلنسانية  بحق  والجرائم  االنتهاكات 

أكثر من نصف قرن .
اإلنسان  حقوق  وضع  يكن  لم   ، حقيقةً 
بذاك   ،٢٠١١ قبل  سورية  في  وحرياته 
المثال الجيد أو متفوقاً على العراق وإيران 
حيث  تقدير،  أقل  على  المنطقة  ودول 
كانت سورية دولة محكومة بنظام الحزب 
الواحد المهيمن على السلطة، وكانت حالة 
الطوارئ معلنة منذ استالم البعث للسلطة 
األمنية  لألجهزة  فكانت   ،١96٣ في 
الرجوع  دون  من  االعتقال  صالحيات 
إلى القضاء، أو عبر محاكم استثنائية مثل 
حالة  أفرزتها  التي  الدولة(  أمن  )محكمة 
أفضل  التعذيب  وكان  نفسها،  الطوارئ 
المعتقلين،  مع  التعامل  في  معتمدة   لغة 
على  محظورة  السورية  السجون  وبقيت 
أي  هناك  يكن  فلم  المستقلين،  المراقبين 
األحزاب  نشاط  وكان  لألحزاب،  قانون 
حقوق  ومنظمات  المدني  والمجتمع 
ترخيص  دون  ومحظورة  مقيدة  اإلنسان 
من النظام ، وتهمة » االنتماء إلى منظمات 
محظورة » كانت كافية لزج اي معارض 
وواصل  السنين،  لعشرات  السجون  في 
عقوبة  استخدام  أيًضا  السوري   النظام 
المنع من السفر ضد كل من يراه  ضده،  
ناشطين  أو  إعالميين  أو  سياسيين  من 
)محكمة  واستمرت  أو غيرهم،  حقوقيين 
أمن الدولة( في محاكمة معارضي النظام 
وبقي  األحيان،  أغلب  في  منتقديه  أو 
اإلعالم ملحقًا بالنظام وتابعًا له، وخاضعًا 

لرقابته الصارمة، ولم يكن يسمح بتوزيع 
األجهزة  تفحصها  أن  قبل  صحيفة  أي 
حتى  عادالً  النظام  يكن  لم   . األمنية 
مكونات  جميع  على  ظلمه  توزيع  في 
الكردي  للشعب  فكان  السورية،  الدولة 
سكان  من   %١5 نحو  نسبته  يشكل  الذي 
والمختلف عن  األكبر  النصيب   سوريا، 
ممنوعين من  أبناؤه  فكان   ، المظالم  هذه 
التعلّم بلغتهم في المدارس، وجرد االالف 
بموجبها  والتي  السورية  الجنسية  من 
إلى  كالسفر   ، حقوقهم  أبسط  من  حرموا 
الدولة،  دوائر  في  والتوظيف   ، الخارج 
الكبيرة  المدن  فنادق  في  المنامة  وحتى 
مثل دمشق وحلب وحمص ، ناهيك عن 
العائدة  الهكتارات  آالف  على  االستحواذ 
قانون  بحجة  الكرد  للفالحين  ملكيتها 
اإلصالح الزراعي والذي بات يعرف في 
المناطق الكردية بمشروع الحزام العربي 
الشعب  على  مزدوجاً  الظلم  كان  حقاً   ،
الكردي مرة النه سوري ، وأخرى النه 

ينتمي إلى القومية الكردية . 
شوارع  في  السوريين  ،ثار   ٢٠١١ بعد 
رداً  والكرامة  بالحرية  مطالبين  المدن 
على كل هذه المظالم والمحرقة اإلنسانية 
 ، ينتظرهم  افضل  غداً  أن  واعتقدوا   ،
فتبدد  طويال،  االعتقاد  هذا  يدم  لم  ولكن 
والشقاء  البؤس  محله  وحّل   ، الحلم 
رصيداً  بذلك  ليضيف  والجوع  والتشرد 
حياتهم  إلى  والقهر  المعاناة  من  آخر 
المطالبة  غدت  حتى  المسلوبة  وحقوقهم 
مقابل  ترٌف  اإلنسانية  الحقوق  بابسط 
معركة النجاة من الموت . طوال سنوات 
األزمة ، اختصرت مهمة المنظمة الدولية 
اإلنسان  بحقوق  المعنية  ومؤسساتها 
والمشردين  القتلى  عدد  احصاء  على 
الغذاء  من  والمحرومين  والمهجرين 
عدد  بلغ   ، حيث   ، والصحة  والتعليم 
القتلى وفق بيانات األمم المتحدة منذ بداية 
من.٤٠٠٠٠٠  أكثر   ٢٠١١ في  النزاع 
السكان،  نصف  من  أكثر  وُشرد  قتيل، 
وهناك 6.٠٠٠.٠٠٠ نازح سوري داخل 
خارجها  الجئ  و5.5٠٠.٠٠٠  البالد، 
فإن  العالمي،  األغذية  لبرنامج  ووفقًا   .
سورية  داخل  شخص   ١٢.٤٠٠.٠٠٠
تأمين  في  صعوبات  اليوم  يواجهون 
غذائهم اليومي، فيما تقول منظمة )أنقذوا 
إن   )Save the Children( األطفال( 
6٠% من األطفال في سورية باتوا يعانون 
المتحدة، هناك اآلن  الجوع، ووفقًا لألمم 
إلى  يحتاجون  سوري   ١٣.٤٠٠.٠٠٠
ذاته،  السياق  وفي  إنسانية.  مساعدات 
تقريرها  في  الدولية  العفو  منظمة  تؤكد 

حدوث  »استمرار  على  سوريا،  عن 
الكبيرة  واالنتهاكات  الحرب  جرائم 
على  الخطرة  والتعديات  اإلنسان  لحقوق 
الجسيمة  والخروقات  اإلنسان  كرامة 
جميع  قبل  من  اإلنساني  الدولي  للقانون 
المسلح في سورية، وأن  النزاع  أطراف 
مقترفي هذه الجرائم ما زالوا يفلتون من 
الحساب » ، إذ تفيد التقارير بأن هجمات 
بشكل  تحدث  التي  وحلفائه  النظام  قوات 
مباشر أو عشوائي، سببت خسائر كبيرة 
بين المدنيين والمنشآت المدنية، وأن هذه 
المعونات  باستمرار وصول  تقيّد  القوات 
المحتاجين  إلى  والصحية  اإلنسانية 
المسالمين في المناطق التي تسيطر عليها، 
القوى األمنية  بدورها وبشكل  وتواصل 
المدنيين  المعارضين  اعتقال  تعسفي 
والمقاتلين السابقين الذين أجروا عمليات 
مصالحة رسمية، وإضافة إلى ذلك فهي ما 
تزال تحتجز أعدادًا تقدر بعشرات اآلالف 
من المحامين والصحافيين والعاملين في 
والناشطين  اإلنسانية  المساعدة  مجال 
األشخاص،  من  وسواهم  السلميين 
وغيره  للتعذيب  منهم  كثيرين  ض  وتعِرّ
غالباً  أدت  المعاملة،  سوء  أساليب  من 
معاناة  تختصر  ولم  الوفاة.  حاالت  إلى 
وحده  النظام  ممارسات  على  السوريين 
وأطراف  المسلحة  الجماعات  فبات   ،
النزاع المختلفة يتحملون المسؤولية ذاتها 
وانحداره  اإلنساني  الوضع  تدهور  عن 
تقارير  تؤكد  حيث   ، الدرك  هذا  إلى 
الجماعات  هذه  توغل  مدى  عدة  حقوقية 
حرمة  انتهاك  في  المتنازعة  واألطراف 
وكرامة السوريين ، ولم يجد  رئيس لجنة 
األمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، باولو 
بينيرو ، أفضل تعبير لوصف ما يحدث 
في سوريا حين قال :“ لم يبق هناك أياٍد 
نظيفة في الصراع السوري« ، في إشارة 
تحدث  التي  الجسيمة  االنتهاكات  إلى 
اإلخفاء  مثل  القتال،  جبهات  من  بعيدًا 
الخصوم  وترهيب  واالحتجاز،  القسري 
وابتزازهم ، إما من جانب قوات النظام، 
أو من قبل فصائل المعارضة المسلحة و 
في  أخرى  وأطراف  الشام  تحرير  هيئة 
الواقعة  المناطق  تشهدها  ما  و   ، النزاع 
والجماعات  الفصائل  هذه  سيطرة  تحت 
العين(  رأس   ( كانيه  في عفرين وسري 
يومية  انتهاكات  من  وادلب  أبيض  وتل 
قتل  من  المدنيين،  بحق  وحشية  وجرائم 
وابتزاز  واغتصاب  وتعذيب  واعتقال 
الخاصة،  الممتلكات  على  واستيالء   ،
وفرض االتاوات بقوة السالح ، إال شاهدة 
وموثقة بوصفها جرائم ضد اإلنسانية كما 

الدولية  والعهود  المواثيق  ورد في جميع 
ذات الصلة.

الغوص في المأساة اإلنسانية التي تعرض 
فصوله  تنتهي  ال  السوري  الشعب  له 
يعد  لم  القول:   خالصة  ولكن   ، وسرده 
ومازالت  معنى  من  العالمي  اليوم  لهذا 
أبنائه  بحق  يومياً  ترتكب  االنتهاكات 
ومن جميع المكونات على مرأى ومسمع 
الدول األعضاء في المنظمة التي وضعت 
كان  الدول  هذه  اإلنسان،   حقوق  ميثاق 
لألزمة  مناسبًا  حاًل  تجد  أن  بها  يفترض 
السورية، لمنعها من االستفحال والتوحش 
إلى هذا الحد، بعكس ذلك ، عملت  القوى 
الدولية الفاعلة دوليًا وإقليميًا بشكل شديد 
في  ودفعه  الصراع،  تأجيج  على  التأثير 
وبشكل  مطامعها  تخدم  التي  المسارات 
يستهتر بكل القيم واالعتبارات اإلنسانية، 
وقف  مع  مجتمعًا  الدولي  المجتمع  وبقي 
التنفيذ، ولم تكن القوانين الدولية والمواثيق 
أكثر من حبر  العالمية  الحقوقية  والعهود 
على ورق، ووقفت غير قادرة على حماية 
الجرائم  وإيقاف  السوري  اإلنسان  حقوق 
لها، وعاجزة  يتعرض  التي  واالنتهاكات 
يرتكبون  الذين  الجناة  معاقبة  عن  أيًضا 
تشير  ما  وبقدر  وردعهم.   الفظائع  تلك 
اإلنسانية  الكارثة  فداحة  على  المعطيات 
نفسه تعري  الوقت  في سورية، فهي في 
بشكل صارخ مدى انهيار القيم والحقوق 
ما  الذي  المعاصر  العالم  في  اإلنسانية 
المسعورة  المصالح  فيه  تتحكم  تزال 
المتضخمة ، وفي هذه المعركة الالإنسانية 
السوريين  خالص  يزال  ما  المحمومة.. 
مزيدًا  يدفعوا  أن  عليهم  يزال  وما  بعيدًا، 
-إن  يتحملوا  وأن  الباهظة.  األثمان  من 
أكثر  حقوقهم  هدر  التحمل-  استطاعوا 
فأكثر، في حلبة صراع المصالح الهدامة 
داخل  من  والممتدة  األطراف  المتعددة 

سورية إلى جوارها والعالم  .
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د.عبدالوهاب احمد 
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محاضرة بعنوان “المسيحيون بين تبعية الكنيسة وحلم المواطنة” في منتدى اإلصالح والتغيير

الكنيسة  تبعية  بين  )المسيحيون … 
المحاضرة  (عنوان  المواطنة  وحلم 

التي ألقاها االستاذ : مروان شكرو
وذلك بمقر منتدى االصالح والتغيير 
/٢7/ السبت  يوم  قامشلو  مدينة  في 
تشرين الثاني /٢٠٢١.ُمسلطاً الضوء 

على
المحاور التالية :

١- من االضطهاد الى عصر الحريات 
واالنقسام .

٢- محطات مؤلمة خالل ثالثة عشرة 
قرناً .

بين  المشرقية  الجمعية  الشخصية   -٣
الموروث وعصر التنوير .

٤- الكنيسة) مؤسسة واتباع ( واألزمة 
السورية .

*ملخص المحاضرة :
الشرق  المسيحيون في هذا  بقي  لماذا 
عبر  الحضارية  مساهماتهم  رغم 
بدولة  تحلم  دينية  حالة  العصور 
المواطنة  الى  وصوالً  المؤسسات 

الحقيقية .
المجازر  الثقيل والطويل من  فاالرث 
عشر  ثالثة  مدى  على  واالنتهاكات 
قرناً ومحاولة الكنيسة التكيف مع كل 
الحكام جعل المسيحيون بين محورين 

فتارة أهل كتاب وأخرى أهل ذمة .
والخط  التنظيمات  قانون  ومع 
علي  محمد  وإصالحات  الهمايوني 
من  بشيئا  المسيحيون  استبشر  باشا 
أهم  أحد  فكانوا  بالمستقبل  التفاؤل 
للتخلص  الشرق  في  التنوير  أعمدة 
الكنيسة  وتبعية  السياسي  اإلسالم  من 
لنشر  فجاهدوا   ، دنيوية  كمرجعية 
األحزاب  خالل  من  العلماني  الفكر 
بقي  المجازر  سيف  لكن   ، الشمولية 

مسلطاً على رقابهم .
السورية  تداعيات األزمة  ومن خالل 
بأن  جلياً  ظهر  وغيرها  والعراقية 
وطني  الحدّي)  السياسي  الخطاب 
بقيت  التي  والدساتير   ) وطني  ال   _
من  الكثير  افقدت  نصوصها  حبيسة 
التشوه  ببلدانهم ،وان  الثقة  المسيحيين 
الجمعية  الشخصية  في  حصل  الذي 
لمسيحيي الشرق كان عميقاً ومتجذراً 
الديني  بالموروث  بل  فقط  فيهم  ليس 

لشركائهم في العيش .
المشترك  القاسم  الهجرة  حالة  فكانت 
لألغلبية … هرباً من مجازر أخرى 

تلوح باالفق.

*املداخالت :
يكون  أن  :يجب  بيجو  غربي  رشاد  أ. 
األديان  هناك دستور سوري يحترم جميع 
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وكافة القوميات ولكن السؤال المطروح هل 
هذا الطرح يتم مناقشته كدين له صراع مع 

األديان أو كقومية ؟
وما سميت بطقة عامودا أعلم أنه كان 
هناك احترام بين المسلمين والمسيحين 

ولَم يكن هناك صراع .

المفروض  :برأيي كان من  أ.زبري زينال 
االضطهادات  المحاضرة  في  يُذكر  أن 

االخرى كاضطهاد االيزيديين مثالً .
أ.ابراهيم بركات :تأسس حزب البعث 
وبرز  العثمانية  السلطنة  انهيار  بعد 
االخوان  تيار  سوريا  في  تياران 
يبرز  دائماً  وكان  اليساري  والتيار 

صراع مسيحي -مسيحي .

الشرقي  الصراع  خلف:  أ.عبدالباري 
االن  حتى  زال  وما  قديم  -الغربي 
المسيحيين  حامي  كانوا  فالرومانسية 
وكان  الكنيسة  عهد  بدأ  روما  وبسقوط 
وبسبب  البابا  ود  دائماً  يحاولون  األمراء 
تصرفات البابا أدى الى انقسام الكنيسة وبدأ 
)عصر  ب  سمي  ما  أو  القوميات  ظهور 
العثمانية  اإلمبراطورية  وألن  القوميات( 

األوربي  النفوذ  زاد  محاصرة  أصبحت 
واالهتمام بالمسيحيين

وهذا الصراع كان سياسياً وال زال .
الموضوع  هذا  :مثل  سعدون  د.فريد 
مدجج  كونه  بالحذر  مشوب  مقاربته 
الديني  التباين  من  نابعة  بحساسية 
االختالف  ٕالى  وصوال  والطأيفي، 
من  هأيل  بكم  محمول  وهو  القومي، 
على  المبني  التاريخي  الثٔاري  اإلرث 
ولذلك  المنطقة،  في  الدامي  الصراع 
ٔان  يستدعي  الموضوع  هذا  مثل 
نتناوله بالتدرج خطوة بخطوة كي ال 
التاريخي،  التزييف  ٕالى هاوية  ننزلق 
وفي رٔايي فٕانه رغم التمهيد التاريخي 
للمشهد بدءا من مجمع خلقيدونية الذي 
ٔاسس لالنشقاق المسيحي واستعراض 
محطات الصراع الكنسي، فٕانني كنت 
في  الموضوع  نحصر  ٔان  ٔاستحسن 
الفترة الزمنية المعاصرة، ونخصصه 

بالمكون المسيحي ) السريان األرمن( 
في منطقتنا، ؤاعتقد ٔانه من المفيد تناوله 
على مستويين: األول سياسي والثاني 
معرفي ) حضاري( بمعنى ٔان نبحث 
ثم  السلطوي(   ( السياسي  الجانب  في 
نثني بالجانب الحضاري الذي كان له 
جم األثر على الحضارة في منطقتنا، 
الجسر  شكلوا  السريان  ٔان  وخاصة 
االغريقية(   ( الغربية  الحضارة  بين 

واإلسالمية ..
ومن الضروري تناول الوضع الراهن 
ما  و  ٔاحوالهم  ٕاليه  آلت  وما  للسريان 
كيف  ٔاو  لهم  المستقبلية  الماآلت  هي 

ينظرون ٕالى مستقبلهم في المنطقة .
سردية  كانت  :المحاضرة  أ.ابراهيم 
أخرى  محاضرات  وتتطلب  تاريخية 

في الموضوع
بعهد  تبدأ  أن  المفروض  من  وكان 
الرسول وكان البد أن يُذكر بأن العهد 
العثماني هو أسوأ عهد على المسيحيين 
حصل  العثماني  العهد  بنهاية  والذي 

القتل والهجرة
أنفسهم  أبعدوا  سوريا  في  المسيحيون 
من  وتقربوا  المحلية  المجتمعات  عن 

السلطة
هو  الصراع  :دائماً  دوكو  أ.مجدل 
والمؤسسات  ماركس  حسب  طبقي 
(تابعة  إسالمية  أو  )مسيحية  الدينية 

للنظام القائم
والتطور  األوروبية  والتجربة 
عن  الدين  فصل  وعدم  الصناعي 
مشكلة  آلة  الشعوب  أوصلوا  الدولة 

السورية  األزمة  عن  وأما  القوميات 
البدّ من صياغة دستور جديد وفصل 

الدين عن الدولة
المحاضرة  عن  :غالت  حممد  أ.رضوان 
من  للمثير  السياسية  التفسيرات  من  الكثير 
الحوادث وأدين ساهموا في المجازر كانوا 
من البعثات التبشيرية والدول االستعمارية 
فرقتهم  النها  الشعوب  بين  فرقت  التي 
العيش  على  التشجيع  يجب  لذلك  سياسياً 

المشترك .
المسيحي  :الصراع  جبيرو  أ.نايف 
،واإلسالم  فلسفي  صراع  -المسيحي 

مارسالعنف ضد المسيحيين .
أ.هيفاء محمود: يجب التفكير بالحلول 
وليس البكاء على الماضي وما حدث 
فيه والسؤال الذي يُطرح هل مثل هذه 
القائمة  المشكلة  ستحل  المحاضرات 

في سوريا )مبادئ حقوق االنسان (.
:المٔوسسات  سليمان  أبو  عبد  أ. 
الدين  تعكس صورة  التي  الدينية هي 
الماضي  تحاكي  حضارية  كمنظومةً 
والحاضر والمستقبل، والتي ال بد ؤان 
ؤاهدافها  ورٔويتها  دورها  في  تتسع 
هنا،  من  اإلنسانية.  لمطالب  استجابة 
الدينية  المٔوسسات  تتماثل  ٔان  ينبغي 

بالمجتمع المحيط بها .
منتدى  اشكر  السعدي:بداية  أ.بشير 
واشكر  الدعوة،  على  االصالح 
الموضوع  هذا  الختياره  المحاضر 
وتناولت  قيمة  المحاضرة  الهام، 
المسيحيين  تاريخ  من  مهمة  محطات 
التاريخ،  عبر  ومعاناتهم  ببالدنا 
واعتقد ٔان هذا الموضوع يمسنا جميعا 
يجب ٔان ننظر اليه ٔانه تاريخ منطقتنا 
وشعوبها، وليس معني به المسيحيين 
فقط، وعلينا ٔان ندرسه بعناية وتحليل 
موضوعي من اجل ٔان نستخلص منه 
حاضرنا  اجل  من  ودروس  ا  عبر 
ومستقبلنا وال ٔان نقفز عليه ونتجاهله.

قبل  من  استثمر  الدين  ٔان  بقناعتي 
تشويه  بذلك  وتم  واليزال،  السياسة 

الدين وتلويثه بالسياسة، كما تلوثت 
التتمة في ص6
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السياسة بالدين، وحدث بهذا السياق
 كوارث عديدة عبر التاريخ. ليس دين 
مع دين آخر ، بل شيعا ومذاهب ضمن 
في  الصراع  ورٔاينا  الواحد.  الدين 
والكاثوليك  البروتستانت  بين  اوروبا 
انتهى  حتى  عام  الثالثين  حرب  في 
ذلك في معاهدة وستفاليا عان ١6٤8. 
وكوارثه  الشيعي  السني  والصراع 
على شعوب المنطقة معروف للجميع 

قديما وحديثا.
ٔامثلة:

فرانسوا  بين  الموقعة  المعاهدة  في   –
القانوني  وسليمان  فرنسا  ملك  األول 
حصلت  بنودها  ٔاحد  في   ١5٣5 عام 

والتغيير  االصالح  منتدى  أقام 

/6/تشرين  بتاريخ  نقاشية  حلقة 

الثاني/٢٠٢١ في مدينة قامشلو من 

خالل محاضرة بعنوان وجهة نظر 

جديدة في )اإلرادة الدولية وقضايا 

االستاذ  (ألقاها/  االوسط  الشرق 

سلط  حيث  هلوش/  الشيخ  عامر 

الضوء فيها على قضايا الديمقراطية 

وقضايا  السوري  الوضع  ومآالت 

من  لفيف  بحضور   ، المنطقة 

السياسيين والمثقفين والمرأة حيث 

بدأت الحلقة بالوقوف دقيقة صمت 

على أرواح شهداء حرية سوريا

المحاضر  االستاذ  تناول  ثم 

جاء  قد  ما  أهم  وكان  محاضرته 

بعثات  بٕارسال  الحق  على  فرنسا 
االمبراطورية  إلرجاء  تبشيرية 
المسيحيين  بين  للتبشير  العثمانية 
تستهدف  ٔان  دون  المشرقيين 
ذلك  من  فرنسا  وهدفت  المسلمين، 
يكونون  كاثوليكية  طوأيف  خلق 
مصالحها  لتثبيت  جسر  رٔووس  لها 
لهم وتتدخل  الحامية  ولكي تكون هي 
وجرى  الحماية،  هذه  بحجة  بالمنطقة 
بريطانيا  السياق الحقا حصول  بنفس 
وروسيا  للدروز،  الحماية  حق  على 
للبروتستانت.  ؤامريكا  لالرثودكس، 
الدين  استثمار  سياق  في  ذلك  وكل 

لصالح السياسة.

مع  حروبه  في  كسرى  كان   –
حمالته  في  معه  يرافق  اليزنطيين، 
االشوريين  السريان  بطريرك 
من  كان  جيشه  معظم  ألن  النساطرة 
النساطرة، وذلك من ٔاجل حث الجنود 
على القتال، وهذا مثال بشع الستثمار 

الدين في السياسة.
ٔانا مع قراءة التاريخ كما هو  – لذلك 
الخيار  ولذلك  العبر،  واستخالص 
العلمانية،  تبني  هو  ٔامامنا  الوحيد 
ليس كنظام سياسي فقط، بل يجب ٔان 
في  الدينية،  النصوص  تحت  يوضع 
ٔاي دين، خطوطا حمراء تحت كل آية 
تحث على الكراهية والقتل والتكفير، 

ٔانها “نزلت” لتحل مشكلة  واعتبارها 
 ١٤٠٠ قبل  ما  اجتماعية  او  سياسية 
عام، وليس لها استمرار في الحاضر، 
للعلمانية  وجدوى  فأيدة  من  ليس  اذ 
وقيمه  المجتمع  ثقافة  كانت  اذا  نفسها 
تحث  التي  الدينية  النصوص  تتبنى 
والتكفير  والكراهية  التمييز  على 

والقتل.
– ٔاكرر حاجتنا لمزيد من المحاضرات 
وٕايجابياته  الماضي  تتناول  التي 
موضوعي  وتحليل  بقراءة  وسلبياته 
واستخالص العبر للمستقبل دون تردد 

وحرج وحساسية وتسويف.

فيها :

من  الفعلي  الشأن  أصحاب  -دور 

والمنطقة  السورية  بالقضية  الدول 

فأمريكا وقواتها يقومون بدور أمن 

ال  النظام  سلوك  وتغيير  اسرائيل 

الذاتي  أمنها  ،للحفاظ على  اسقاطه 

أي  من  االمريكية  القوات  وحماية 

فينصب  الروسي  الدور  أما  هجوم 

على مصالح اسرائيل أوالً والنظام

للحفاظ  الصامت  الالعب  وإيران 

كذلك  و  حلفائها  وأمن  أمنها  على 

بريطانية

اما تركيا والتي لها أطماع تاريخية 

الخليج  دول  اما  كلها.  المنطقة  في 

العربي فينقسمون الى جناحين :

١-إسقاط النظام ك )قطر (

المعارضة  دعمت  التي  ٢-والدول 

فقط

النظام دولة عقائدية وكذلك الجيش 

صعب  وسقوطه  البعث  وحزب 

لواءها  حملت  التي  والمعارضة 

مثله  الذي  المسلمين  االخوان 

رفعوا  السوري  الوطني  المجلس 

شعار إسقاط النظام وسوريا ليست 

فيها  حدثت  التي  الدول  مثل  دولة 

العربي  الربيع  بثورات  تسمى  ما 

مع  وحدودها  الجغرافي  موقعها 

اسرائيل وبالنسبة للكرد فالمعارضة 

والنظام معاً يعملون ضدهم لذلك لن 

يكون هناك اقليم كردي على غرار 

أيدتهم  التي  العراق  اقليم كردستان 

ذلك  الى  اضافة  آنذاك  المعارضة 

بالمنطقة  قوة  يريدأي  ال  فالغرب 

سوى اسرائيل

اما تركيا التي احتضنت المعارضة 

فتمتلك ورقة الالجئين لتهديد أوربا 

وكذلك ورقة s٤٠٠ البتزاز امريكا

تاريخياً  صارع  وقد  قوي  النظام 

)اإلخوان  قوى  ثالثة  أقوى 

-الموارنة -و منظمة التحرير (

التتمة في ص7
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وانتصر عليهم

النظام لن يسقط واللجنة الدستورية 

فيها كافة المكونات ومنهم االكراد 

ولن يبقى مناطق نفوذ بسوريا ،و 

المنطقة  في  المتدخلة  الدول  هذه 

سايكس  باتفاقية  اللعب  يرغبون  ال 

وخاصة  اسرائيل  اجل  من  -بيكو 

حماية  ستكون  النها  الطوق  دول 

إلسرائيل .

المداخالت :

لم  واللجوء  الهجرة  :باب  عنرت  أ.مشس 

يفتح وهناك تناقض فيما أشرت اليه ثم ما 

تقوله بأن النظام عام ١957 غض الطرف 

بتأسيس االحزاب الكردية ألن مطالب تلك 

سوريا  لخارج  وخطابهم  أنذاك  االحزاب 

ولَم يطالبوا بكردستان سوريا كما االن

الشعوب  قضايا  أّن  :أعتقد  بيجو  أ.رشاد 

مع  أمان  ،وال  الدولية  اإلرادة  من  أقوى 

الطرف االمريكي والسؤال المطروح لماذ 

اإلرادة  ضد  تعمل  ال  السورية  المكونات 

الدولية ؟

االسرائيلية  العالقات  عن  أما 

تعاطف  هناك  فتاريخياً  -الكردية 

بوجود  اسمع  ولَم  -كردي  عربي 

عالقات كردية -اسرائيلية

كانت  تاريخياً  :سوريا  حممد  أ.رضوان 

دويالت والذين قادوا الثورة ضد الفرنسيين 

التاريخي  بدورهم  وقاموا  كرداً  كانوا 

وعالقتهم بإسرائيل فتلك تهمة

األكبر  الجزء  فتتحمل  تركيا  أما 

من فشل الثورة السورية باحتضان 

ترغب  كما  لتوجيهها  المعارضة 

ووظفتها لصالحها

إلقامة  دعم  يوجد  ال   : سفو  أ.مسعود 

كيان كردي فحكومة البعث أنهت المكونات 

السورية كلها ولَم تعترف بأي منها

أ.عبد الصمد :كأن المحاضرة تتجه نحو 

فاسرائيل  كذلك  كان  اذا   ) اسرائيل  )أمن 

حافظت على النظام فهناك اتفاقيات عربية 

وال  اسرائيل  مع  جاٍر  والتطبيع  -اسرائيلة 

أعتقد أّن هناك عالقات كردية – اسرائيلية 

كما يُزعم .

االسرائيلية  :العالقات  حسني  أ.أكرم 

من  جزءاً  كانوا  والكرد  مضرة  -الكردية 

عدم سقوط النظام ولَم يساهموا في العسكرة 

وبقيت مناطقهم محمية

كانت  السورية  للثورة  سبب  وأهم 

وظفت  الدولية  والقوى  اقتصادية 

أججت  اإلخوان  ودخول  لصالحها 

العسكرة

كانت  للمعارضة  تركيا  ورعاية 

لمواجهة االكراد

الناس  مع  كانوا  األمريكان  اما 

الديمقراطية  والمتظاهرين وقضايا 

ستكون  والنتيجة  االنسان  وحقوق 

هناك سوريا ال مركزية وال يمكن 

أن تعود سوريا الى ما قبل ٢٠١١

الكردية  :القضية  السعد  أ.علي 

وأعتبرها  موجود  شعب  قضية 

لعبد  المشروع  وهذا  وطنية  قضية 

الثورة  بأن  أبداً  أتفق  وال  الناصر 

هي  والالمركزية  فشلت  السورية 

تغيير وهذا يعني بأّن النظام سقط

ووجود مناقشة في مثل هذا المنتدى 

هي   ) والتغيير  االصالح  )منتدى 

الشعب  قضية  ألنه  الثورة  نجاح 

السوري

السورية  الثورة  :قيام  شكرو  أ.مروان 

واليد  للعمالة  أوروبا  حاجة  سببه  يكن  لم 

العاملة من المنطقة والسبب هو ما آلت اليه 

قدر  كان  انه  ويبدو  سوريا  في  االوضاع 

الشعب السوري ولكن يجب أال يشعرنا هذا 

ً الوضع باليأس أيضا

أ.نايف جبريو :عالقة الكرد بإسرائيل هي 

اتهام قديم وجديد

وعدم سقوط النظام ليس ألن الكرد 

أثارته  ما  وهذا  اتهام  أيضاً  حموه 

بعض المعارضات

وأي شعب له الحق بإنشاء عالقات 

مع العالم وهذا ال يعتبر مؤامرة

أ عصام أحمد: اريد أن أؤكد بأننا كنا 

والزلنا نؤيد حق الشعب الفلسطيني 

في تقرير مصيره واعتبار اسرائيل 

قوة محتلة غاصبة.

محاضرة بعنوان “وجهة نظر جديدة في اإلرادة الدولية وقضايا الشرق االوسط”
 في منتدى اإلصالح والتغيير ... التتمة
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Sûrî bi taybet çandiniyên li ser 
baranan, ti berhem nehatin 

çinîn, ji ber vê yekê jî ku pirani-
ya çotkaran zeviyên xwe firotibûn 
xwediyên ajalan.
Û ti alî alîkariya cotkarên belengaz 
nekirin û ti piştgirtî ji wan re ne-
hat kirin, çi ji aliyê rêveberiya bi 
ser PYDê ve, û çi ji aliyê rêxistinên 
alîkariyê ve.
Di derbarê vê yekê de, çotkarên 
herêmên Kurdistana Sûrî,dibêjin
”Bi rastî em nizanin em ê berê xwe 
bidin kê ji bo peydakirina tovê 
zeviyên xwe, ji ber ku dem dema 
çandiniyê ye û hîn me tov peyda 
nekiriye.
Û ev rewş rêveberiya bi ser PYDê 
ve, berpirsiyar e, ji ber ku ew xwe 
tenê dibîne desthilat li herêmê, ji 
ber ku vê rêveberiyê tov bêtir dane 
cotkarên hal xweş yên ku çandiniyên 
wan li ser avdanê ne, ji dêvla ku tov 
bidana cotkarên xwediyên zeviyên 
ku çandiniyên wan li ser baranê 

ne yên ku ti berhem ji wan re ne-
hat sala borî ji ber kêmbûna bara-
nan, ji ber ku xwediyên çandiniyên 
avî bi giştî tovên xwe ji berhemên 
xwe hiştibûn ji bo îsal û dema ku 
rêveberî tov dide wan û ew wî tovî 
ji derve divroşin mîna cotkarên 
belengaz bi nirxekî pir bilind û ev 
tê wateya ku ev aliyê berpirsiyr bi 
awayekî binkeftî rewşa cotkaran 
dişopînin .
Ji ber vê yekê,ev rewş bêtir berê 
xelkê dide ber bi koçberiyê ve, û 
divê bi lez rewşa cotkaran bê çare-
ser kirin.

Raport:Elî Fetah

Helbestvan Hadî Behlewî di sala 
1948an de li gundê Gir Zîn yê bi 
ser bajarê Qamişlo ve,ji dayik bûye

Xwendina seretayî li gundê xwe 
xwend û di sala 1962an de li 
Qamişlo bawernameya xwe ya 
xwendina navîn wergirt.

Û bawernameya xwe ya amadeyî li 
Hesekê wergirt.
Di sala 1965an de dest bi 
nivîsandinê dike, helbestan bi 
kurdî û Erebî dinivîsîne.

Di sala 1967an de li zanîngeha 
Helebê Fakulteya Zimanê Erebî 
xwend.

Ji sala 1980 heta 2004 mamostayê 
zimanê Erebî li dibistana El-
Qadisiyê bû.

Di sala 2010-an de bi nexweşiya 
şekir ket, û hêdî hêdî ev nexweşî 
du qat zêde bû, heta ku çavê xwe 
winda kir.

Dizanibû ku ew kor e, lê vê yekê 
rê li ber afirînerî û xebata wî ya 
wêjeyî negirt.

Hel wela min 
ji ber gurînê destên te

û pêkên te 
dîn û leylanin dinav min 

min agirê serên xwe berda 
çemê avîne te 

û te barkir 

divan şevên beradayê 
bela dikim xwe avdalî 

û gurt dikim 
dîlana wan çav û peyvên te 

daxek buhişt û zivstanek azîtî 

di hawîkî sîngamin de pal didê 
tu 

têr dikê bejna xwe bi behar û 
restan 

gij dikê bê dengiyamin 
wer dibê di heşavtina min 

Ferhengok

Par حصة

  Pel ورقة

Por شعر

Pesn  وصف

Pê$wazî   استقبال

Pêwîst ضروري

Perav ضفة

Parastin حماية

Pirs سؤال

Pîvan قياس

Perwerde  تربية  

Peyker-Pût   تمثال

HELBESTVAN HADÎ BEHLEWÎ

zîvistanek Ezî tî

ÇOTKAR DIBÊJIN DEM DEMA 
ÇANDINIYÊ YE Û HÎN ME TOV PEYDA 

NEKIRIYE.

Hadî Behlweî

kazim xelîfe

Bi dehan helbestên wî bûne stran 
û disran, hunermendên wekî Se›îd 
Kebarî, Beha Şêxo, Huseyîn Ebû 
Azad, Adilê Hiznî, Selah Resûl.

Helbestvan Hadî Behlewî di 
lûtkeya nivîskariya xwe de, di 
duyemîn salvegera xwe de,Xelata 
Mela Ahmed Balo, wergirt.

Sê dîwanên Helbestvan Hadî 
Behlewî hene, bi navê )Dê sibeh 
bê, 2002(.
Ya duyem bi sernavê ) Ji dil 2017(, 
û ya din bi sernavê )Zincîrek janên 
hûnayî 2021(.

Raport:Elî Fetah

ez zar dibim 
ber xwedana xwe di pêçim 

dirabim ez 
dirûnim 

lê çikim ?
hemî rêkê li hawîr min 
têne ber lingê te yarê.


