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  يف لندنمجعية غرب كردستانتصدرها  ريةشهف نصنشرة دورية  نشرة بنخت، 
Newsletter of BINXET=Underline, No. 18, London 15-6-2007  

 اىل وكالة االنباء االمريكية تصريح الدكتور جواد مال رئيس حكومة غرب كردستان
  كردستاناحرارمن أجل اجياد خمرج للقضية الكردية يف سوريا، قد أفرح قلوب  العاملية

:، وفيما يلي نص التصريح كما نشره املرصد السورييون االعداء والعمالءوقلع ع  
 

 القومي املوحد تجمعال يكشف النقاب عن حتالف مع "رئيس حكومة غرب كردستان"
، نائب رئيس مجهورية سوريا سابقا رفعت االسد الدكتور يقودهالذي  

 
اتفقنا على منح األكراد يف سورية حق تقرير املصري:املال  

 
شكيل برملان سوري يف اخلارج تنبثق عنه حكومة منفىت  
 

جواد املال الدكتور كشف املعارض الكردي 
الذي اسس حكومة غرب كردستان  يف املنفى يف 

 عن حتالف جديد اتفق على 25/4/2004
الدكتور إنشائه مع نائب الرئيس السوري السابق 

رفعت األسد الذي يقود التجمع القومي املوحد 
 .ء معارضة سورية حقيقية وتفعيل أدائهادف بنا

 :يونايتدبرس إنترناشنال »وقال املال يف مقابلة مع 
عقدنا اجتماعني مع رفعت األسد مت آخرمها 
الشهر املاضي يف مرتل األخري بلندن ناقشنا 

خالهلما اخلطوط العريضة للتحالف واتفقنا على 



طرحنا جمموعة  »واضاف « وجودة فيها واليت فجرها النظام البعثي احلاكمالعودة إىل سورية وحبثنا سبل حل مشكلة الشعوب امل
نائب الرئيس (من النقاط واألفكار كي تكون أسس بناء حتالف صلب ومعارضة حقيقية بيننا انطالقاً من إمياننا املشترك بأن 

اد خمرج للسوريني عرباً كانوا أم أكراداً عبد احلليم خدام ومجاعة اإلخوان املسلمني غري صادقني يف إجي) السوري السابق املنشق
 واتصور أم بعثيون ، كما أن اإلخوان يف قناعيت أكثر من البعث قومية وعنصرية،ألن خدام هو جزء من النظام وأحد مؤسسيه

ياً يف أن هناك شعباً كردياً وآخر عرب"وكشف املال عن أنه اتفق مع رفعت األسد على « . بقالب وجبلباب وعمامة إسالمية
والعمل على تشكيل برملان سوري يف اخلارج من قبل القوميتني ، منح األكراد يف سورية حق تقرير املصري" كما اتفقا على ،"سورية

". الرئيسيتني العربية والكردية على أن تنبثق عنه خالل فترة الحقة حكومة منفى  
لفعاليات واحلركات السورية املعارضة يف اخلارج باستثناء جبهة نعمل حالياً على عقد مؤمتر شامل لكل ا"وقال املعارض الكردي 

وسئل املال ما إذا .  وتوقع أن ينعقد هذا املؤمتر يف غضون األسابيع املقبلة يف العاصمة الربيطانية لندن،"اخلالص اليت يقودها خدام
فعاليات ومنظمات كردية معارضة والتجمع القومي كان التحالف املقترح بني املؤمتر الوطين الكردستاين الذي أشار إىل أنه يضم 

املوحد رداً على جبهة اخلالص املعارضة اليت أسسها خدام واملراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني علي صدر الدين البيانوين 
، شكل عامحتالفنا ليس رداً على جبهة اخلالص بل على أدائها كتجمع معارض ب"فأجاب ، ومعارضون آخرون العام املاضي

 ". فهم يقولون يف اجلبهة إن األكراد إخواننا ولديهم أعضاء بارزون فيها من األكراد،وموقفها السليب من األكراد بشكل خاص
 فليعلنوا منح األكراد يف سورية حق ، فإن كانوا صادقني يف توجهام جببهة اخلالص،هذا الكالم ساذج ويرفضه األكراد"وقال 

 واعترب استغراا ،"غري دقيق" املال اامه من قبل فصائل يف املعارضة السورية بأنه يتبىن أفكاراً انفصالية بأنه  ووصف".تقرير املصري
أنا يف األساس أطالب باهلوية الكردية اليت تسمح للكردي " وقال ".غري منطقي"من سعيه إىل إنشاء حتالف معارض مع جتمع قومي 

 لكن الفكر الشمويل املوجود يف املنطقة وخاصة ،اداته وتقاليده وثقافته وأن حيكم نفسه بنفسهباحملافظة على شخصيته ومقوماته وع
 40عند نظام البعث ولألسف الشديد ال يسمح بوجود مثل هذه اهلوية حىت أنه يرفض منحنا اهلوية السورية اليت نطالب ا منذ 

 لكن يف احلقيقة ،عنا إىل التشنج ويتم اامنا بسببه بأننا انفصاليونهذا اإلنكار لوجود الشعب الكردي يدف" واضاف املال ".عاماً
".الذي أوجد هذه احلالة هو النظام نفسه من خالل استمراره بعزل ثالثة ماليني كردي وميشهم وإنكار وجودهم  

يدافع عن استقالل األكراد "ه  اعترف بأن".يطالب وية الشعب الكردي يف إطار سورية الواحدة يف املستقبل"وفيما شدد على أنه 
".يف احلالة السورية الراهنة بسبب استمرار تعرضهم لالضطهاد والقمع  

 وتصبح ،اتفقنا على إنشائه مع رفعت األسدإن جاء وضع يؤمن حبق تقرير املصري للشعب الكردي شبيه بالتحالف الذي "وقال 
مشرياً إىل أن «  فسنتخلى عندها عن هذه التوجهات، ليةهناك مواطنة حقيقية واعتراف بوجود األكراد كشعب وليس كأق

سيتم إشهاره بعد إقرار صيغته النهائية يف اية أعمال املؤمتر الشامل الذي خنطط لعقده يف  »التحالف املقترح مع رفعت األسد 
كردي سوري بأنه ميارس مقتنع كمعارض »وقال إنه ، ودافع املال عن وجود رفعت األسد يف صفوف املعارضة السورية. «لندن

 وينوي تفعيل ،اسي والعسكري ومجاهريه يف سوريةدوراً حقيقياً كمعارض وخيتلف متاماً عن الدور الذي يلعبه خدام وله وزنه السي
ان سيناقش مع رفعت األسد يف املرحلة املقبلة ما إذا ك»مشرياً إىل أنه ، «نشاطه يف املعارضة السورية بعد تشكيل التحالف املقترح

".هذا التحالف سيتبىن ج املصاحلة الوطنية مع النظام أو يدعو إىل إسقاطه   
 املرصد السوري

 



2007- 6-5 امام السفارة السورية يف لندن يف  ناجحةمظاهرة كردية  

  
ق الشعب ظاهرة ضد سياسات النظام العنصري املضطهد يف سوريا و االحتجاج ضد ازرة البعثية حبماىل دعت اجلالية الكردية 

 واختطاف الدكتور حممد معشوق اخلزنوي من قبل 2004 آذار 12الكردي خالل االنتفاضة الكردية الكربى اليت حدثت يف 
  .2005-6-1النظام السوري وتعذيبه حىت املوت يف 

 كردستان كانت مظاهرة ناجحة وندعو اجلماهري الكردية اىل التظاهر يف كل عام احياء لذكرى شيخ الشهداء وشهيد حرية
الدكتور حممد معشوق اخلزنوي، وقد كتبت مجعية غرب كردستان رسالة اىل رئيس اجلمهورية السورية، وقام السيد جهاد بكر 

Jihad Baker  لرسالة للسفارة وهو مرتديا الزي القومي الكردي ورافعا علم كردستان املقدسبتقدمي ا.       

  جلنة تنظيم املظاهرة                                                       
======================================================= 

  اليت ستكون شعار املرحلة املقبلة للحركة الكردية يف سورية اخلزنويمن األقوال املأثورة للشيخ معشوق
www.khaznawi.com 

احلقوق تؤخذ بالقوةامنا   يتصدق ا احد،احلقوق الان   

  2005- 6- 1 يف معشوق اخلزنويحممد غتيال الدكتور الذكرى اخلالدة ال

  



بعد تنامي شعبية الشيخ الشهيد بني مجيع األوساط الشعبية واملثقفة منها خصوصا نظرا ملا كان حيمله الشيخ الشهيد يف طروحاتـه                     
ته إىل اإلسالم الصايف النقي بعيدا عن تشويهات رجال الدين التقليدين الذي مل يكن هلم دور                من علم يشبع رغبات اتمع و أعاد      

  .ر الشعوب ملصاحلهم الشخصية تارة وتدجني اتمعات لصاحل احلكام املستبدين تارة أخرىيإال ختد

اولت املشيخات التقليدية والـصوفية  فعلى الصعيد الديين حاول الشيخ معشوق تنقية الدين من كل ما علق به من ادران وبدع ح  
  على بشر أمثالنا   منها خصوصا إضفاءها على الدين اإلسالمي احلنيف حيث حارب الشيخ الشهيد تلك البدع من إضفاء القدسية               

م إضافة اىل رفضه إقحام اإلسالم بالسياسة لتربير تـصرفات احلـاك          . ا وان ليس هناك ناطقون باسم اهللا      والعبادة هللا وحده خالقن   
طالب الشيخ الشهيد باحلقوق املغتصبة للقوميات واعطاء احلرية للمجتمع واشراكهم وعلى الصعيد االجتماعي والوطين  .املستبد 

                     .تيادهاة على اريف العملية السياسية السلمية بعيدا عن القمع والظلم اليت اعتادت الدولة بواسطة أجهزا األمني
يف سـوريا بـضرورة      مآرب من يرى النظرة املخالفة آلراء الشيخ مع مأرب األجهزة القمعيـة              فصيالا، تالقت كل ذلك مع ت     

أن معشوق اخلزنوي أصبح ظـاهرة       ،يف حمافظة احلسكة  ، حيث جاء يف تقرير أمين صادر عن االجتماع األمين           التخلص من الشيخ  
 حيث أوعزت األجهزة األمنية إىل أزالمها مبراقبة الشيخ الـشهيد اىل            ،نها ولكن بعيدا عن حمافظة احلسكة     مقلقة وجيب التخلص م   

 حيث قامت جمموعة من أزالم البعث       اتية بطريقة عصاب   دمشق يوم االثنني ليلة الثالثاء      يف 2005أن مت اختطافه يف العاشر من أيار        
 اقتادوا الشيخ إىل مكان جمهول، مث      و معهمي بدمشق وأجربوه على الذهاب      بالسطو على مقر إقامة الشيخ العالمة معشوق اخلزنو       

أودع يف سجن صيدنايا السياسي قرب دمشق على أثر ذلك خرجت اجلماهري إىل الشارع يف مظاهرات داخل سوريا وخارجهـا                    
سيس مطالبة السلطات السورية باإلفراج عن الشيخ اخلزنوي كما أدانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ودول هذا العمل اخل                

أصرت على احتجاز الشيخ عندها مستجوبة إيـاه        ن السلطات السورية مل تستجب لذلك، و      ، إال أ  بل أجهزة األمن السورية   من ق 
، بينما حتدثت أوساط سياسية سورية عن امتالكها وثائق تثبت حـضور الـرئيس              الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى    مستخدمة  

  .سوري بشار األسد جلسات االستجوابال

 استسالم الشيخ معشوق لطلبام الدنئية تعرض للترهيب الشديد وأنواع شىت من التعذيب على إثرهـا أدخـل إىل                   ونظرا لعدم 
 كما صرح بذلك أحد األطباء الذين أشـرفوا علـى إعطـاء الـشيخ               28/5/2005مشفى تشرين العسكري بدمشق يف يوم       

أكد مغادرة الشيخ املشفى بعد ساعات مبعية الفرقـة           أن الطبيب  اإلسعافات اليت قدر عليها ملداواته وإنقاذ ما أحلق به من آذى إال           
   .األمنية اليت جاء بصحبتها إال أنه غادر وهو على قيد احلياة رغم احلالة السيئة اليت كان عليها

 قامت اإلدارة العامة بإيعاز من القصر اجلمهوري باصطحاب جنلي الـشيخ الـشهيد              1/6/2005 ليلة   31/5/2005ويف يوم   
 دمشق اىل مدينة دير الزور حيث سلمت هلما جثمان الشيخ بعد أن              من شيخ مراد والشيخ مرشد بطريقة أمنية حبتة واملغادرة ما        ال

 الشيخ منـها    ما شاهدوا قربا مفتوحا أخرجت جثة      بينما أكد جنلي الشهيد ا      يف دير الزور،   مارسوا متثيلية على أا كانت مدفونة     
ويه ، وأكد جنلي الشيخ الشهيد وجود عالمات التعـذيب والتـش          واما مل يشاهدا القرب وهو يفتح     خة  وهي حبالة جيدة وغري متس    

، وعندها قامت أجهزة األمن أيضا مبمارسة قمعية مع أجنال الشيخ حيث أن املشهد انتهى عنـد                 الواضحة على جثة شيخ الشهداء    
   .اإلعالن عن مصري الشيخ إال عند الساعة الثانية عشر ظهرا بينما مل يسمح هلما ب1/6/2005الساعة السابعة صباحا من يوم 



 اليت عشقها لوه من أسى وحزن بصحبة جثمان شيخ الشهداء الطاهر قافلني اىل مدينة قامشنبعدها توجه جنلي الشيخ بكل ما حيمال
 انتشر انتشار النار يف نة قامشلوإثر وصول اخلرب إىل مدي .هداء بقدور بك بصحبة فرقة أمنيةالشيخ الشهيد ليدفن يف مقربة الش

 منتظرة جثمان الشهيد يف قرى وخرجت إىل مدخل مدينة قامشلو اجلماهري من املدن والشيم وسرعان ما توافدت على قامشلواهل
ون  شيخهم ليودعوه وهم تف انسان، وصل جثمان الشيخ إىل مدخل املدينة الساعة الرابعة عصرا واستقبل املليونمليونيةمظاهرة 

 تأخر وصول اجلثمان بسبب اجلماهري ،حبياته وحياة أبنائه ومشوا سريا على إقدامهم حيث جامع الشيخ يف حي حلكو للصالة عليه
 صلي على الشيخ العلم الكردي حمموال على األكتاف،، حيث كان اجلثمان امللفوف بجتاوزت املليون اليت خرجت لوداع الشيخ

 صلي على الشيخ يف جامعه واملنرب واحملراب تبكيه ، مث ،ربه الذي كان يصدع من فوقه بكلمة احلقالشهيد يف جامعه الذي بناء ومن
والعويل حزنا على فراق  الذي غرق بالبكاء هيد وصوال إىل مرتل الشيخ الشجبثمان شيخ الشهداء شوارع قامشلوطاف املليون 
عائلة بعدم دخول اجلثمان إىل املرتل نظرا لتأخر الوقت وتعب ، وحبنكة من جنل الشهيد الشيخ مرشد حاول إقناع الهذا البطل

ثرى يف مشهد الناس حيث الوقت الساعة احلادية عشر ليال توجه املشيعون بشيخهم إىل مقربة الشهداء بقدور بك حيث وري ال
 فتيل الغضب علومنظر أخر أش     .)قامشلوا فارغة وشيخ معشوق غري موجود(مهيب وقامشلو تبكي واملشيعون يرددون 

، فأثناء مواراة الشيخ الشهيد يف مرقده عال صراخ طفل يف التاسعة من عمره وهو يبكي فوجئ الناس والغيظ لدى اجلماهري
واختتم تشيع  .، لكم اهللا يا أبناء الشيخلشهيد صغري الشيخ ايقول له كفى يا قتيبة، إنه قتيبةبالشيخ مرشد وهو يهدئ الطفل و

ة جنله الشيخ مرشد بعد إلقاء كلمات التأبني من قبل بعض األحزاب واملنظمات والكتاب شكر الشيخ مرشد الشيخ الشهيد بكلم
وعلى مدى ثالثة أيام أقيم عزاء أمام مرتل   . على طريقه يكملوا املشوارالناس على ما بذلوه معاهدا أباه الشيخ الشهيد أن يكونوا

لة وفود املعزين برحيل شيخ الشهداء من املدن والقرى واحملافظات السورية  مستقبخ الشهيد شاركت فيه مدينة قامشلوالشي
شيخ  ،رمحك اهللا يا شيخنا .ه من أجلها ولن تنسى شيخنا ضحى بدممشهد مهيب ستبقى يف ذاكرة قامشلوودوليت تركيا والعراق 

 .قول احلق ، شهيد املنرب واحملراب
=======================================================================  

  نظام يحتضر وبديل لم يتكّون بعد
     لباسط سيداا عبد. د

المصالح الذاتية اآلنية،  إن التغيير الديمقراطي المطلوب في سورية هو في صالح الجميع، إذا ما تم التحرر من
حاب الحق بعد االعتذار المظالم، ويعّوض أص وتحققت صيغة مقبولة من المصالحة الوطنية؛ ُترفع بموجبها

الوعي االستيعابي، يمّكننا من تلّمس معالم المستقبل السوداوي الذي  منهم؛ وأفلحنا في الوصول إلى مستوى من
دليلة قبل  فيما إذا سارت األمور على منحاها الراهن؛ وهو أمر نّبه إليه الفاضل الدآتورعارف ينتظرنا، وذلك
لتي افي ذواتها ومصالحها النهمة  زال يدفع ثمن جهل وجشع تلك الزمرة التي اختزلت الوطن وأهلهاعتقاله، وما 

 .االآتفاء ال تعرف حدًا من جهة القيم، وال سقفًا من جهة
البلد في إطار نظام أمني شمولي، يتحكم  وما نجم عن هيمنة الزمرة المعنية هذه على دفة السياسة واالقتصاد في

بل يمتد هذا التحكم ليشمل حريات األفراد ونشاطاتهم المختلفة،  امة والخاصة في الدولة والمجتمع،بالمفاصل الع
 ما نجم عن هذه الهيمنة تمّثل في ارتباط قوى التغيير المطلوب المحتملة بالمحور. منها السيما االقتصادية

االستمرار من ناحية، وتلتزم  مقّوماتالسلطوي القائم ارتباطًا بنيويًا وظيفيًا، تستمد منه الحد األدنى من 
وما يتمخض عن آل ذلك . وبرامجه من ناحية أخرى المسارات التي توائم المحور المعني، وتحقق له خططه

ترآيبة هجينة بين مفارقات متعارضات، محكومة بالتواصل في ظل  يتماهى مع حلقة سحرية مفرغة، تقوم على



 .المطمئنة غياب البدائل القادرة
عوامل آابحة تتمثل في المحسوبية  عاليات االقتصادية تعاني من الضعف والتّرهل والفساد واإلفساد، وهيفالف

واإلقصاء، والتخلف بالمقاييس اإلقليمية والدولية،وهي  والهدر والرشاوى بأسمائهما وأشكالها آافة، واإلهمال
ّدرات البالد والعباد، وتعاملها مع الجميع زمرة القرار وأذرعها األمنية على مق آلها أمراض ناجمة عن سيطرة

التي يعاني منها  ولن يكون هناك أي عالج لجملة األمراض المزمنة هذه. قواعد عالقة األسياد مع العبيد بموجب
يدها عن هذا األخير، وتكف عن تدخالتها  االقتصاد السوري بميادينه المختلفة ما لم ترفع الزمرة المشار إليها

اإلبداعات، وقتل المبادرات، وامتصاص الفوائض؛ وهذا لن يتحقق إال  دخالت التي تتسبب في وأدفيه؛ تلك الت
الديمقراطية  ديمقراطي شفاف، يستمد مشروعيته من إرادة المواطنين األحرار، ويخضع للمساءلة في ظل نظام

 .لتقويمية في الوقت المناسبالخطوات ا الجادة، التي تحدد مواطن الخلل، وتمّكن من محاسبة المقصرين، واتخاذ
راهنًا للتصدي لمهمة التغيير الديمقراطي، هذا التغيير الذي يشكل  من هي تلك القوى المؤهلة: ولكن السؤال هو
 للخروج من المأزق الكارثي الذي تواجهه سورية على مستوى الدولة والمجتمع، نتيجة المدخل الواقعي

تحجيم وتقزيم  ي لمجموعة القرار؛ وهو قصور مرّده اإلصرار علىاإلخفاقات المترتبة على القصور األدائ
ألفراد المجموعة المعنية، وهي غالبًا ما  احتياجات الوطن وأهله، لتغدو موائمة، مطابقة لتلك التطلعات الذاتية

حدة اإلرباك الذي يتمظهر في سلوآيات ُعصابية تفتقر إلى  تكون متعارضة متناقضة، األمر الذي يزيد من
 .النظر التوازن والهدوء وبعد

آافيًا من القدرة على التأثير  اقتصادية فاعلة، تمتلك قسطًا-إن التغيير المطلوب يقتضي وجود قوى اجتماعية
وملحقاتها؛ قوى تثق بذاتها، وتدرك أهدافها، وتعتمد في  والتحرك بحرية بعيدًا عن هيمنة األجهزة األمنية

عّبر عن توجهاتها من خالل فعل سياسي يتأطر ضمن هذا الفصيل أو ذاك، فعل وت تحرآها على قاعدتها الشعبية،
للموجود   البديل الواقعي المستقبلي المقبول-سياق التعاون والعمل المشترك بين مختلف الفصائل   في-يمثل 

 .القائم المستنفذ
 الحاصل بين الحامل االجتماعي السورية، تتجسد في الشرخ والمشكلة األساسية التي تستوقف بالنسبة إلى الحالة

 ( االقتصادي-الحامل االجتماعي ( السياسي، األمر الذي يحول دون بلوغ الطرف األول   االقتصادي، والمعّبر-
في هيئة عاجزة، ) السياسي المعّبر(مرحلة القدرة على التأثير في ميزان القوى الداخلي، وظهور الطرف الثاني 

الصالحة والبيانات الفصيحة من شأنها إثارة النخوات،  ديمة، يعتقد خطأ أن النواياآسيحة، يتغنى بالمواويل الق
صعيد هذا الطرف، أنه يصر على صوابية الطروحات والممارسات السالفة،  وما يالحظ على. وتحريك الضمائر
المجتمع  ر معمراجعة نقدية جريئة، من شأنها تحديد مواطن الخلل؛ والعمل على إقامة الجسو وال يجري عملية

الثقة لدى الناس بإمكانيات البديل،  عبر طاقاته الفاعلة، بغية الوصول معًا إلى مرحلة تفاعلية متقدمة، تعزز
الشرنقة القاتلة، نحو فضاءات رحبة، تزدهر فيها اإلمكانيات  وقدرته على التشخيص والمعالجة، والخروج من

 .ميع ولصالح الجميعحصيلة وطنية تكون بالج واإلبداعات، وتتمازج في
السورية ممثلة بالعمال والفالحين والبرجوازيين على اختالف تصنيفاتهم من   االقتصادية-إن القوى االجتماعية 

بتحديد  والموقع، وطبيعة التداخل مع السلطة السياسية تعيش وضعية قلقة مؤرقة، ال تسمح لها جهة القوة
األمنية وملحقاتها، ونعني بهذه  من التبعية شبه المطلقة لألجهزةفهي من ناحية تعاني . أولوياتها وخياراتها

لتكون أداة للضبط والتوجيه ، ولم تظهر نتيجة إرادة القوى  األخيرة الجمعيات والنقابات التي أوجدها النظام
 عالمفروض أنها قد ارتأت أن تكون بمثابة مؤسسات مهنية تمثل مصالح أعضائها، وتداف االجتماعية التي من

تشمل آل قيود  والتبعية هذه ال تقتصر على اإلجراءات اإلدارية والقرارات السياسية وحدها، بل. عنها
" بسالمة"االقتصادي، وتدفع بالجميع نحو االحتماء االستنزاف التي تنهك المبادرات، وتقتل اإلبداعات في الميدان

 .االنكفاء واالنتظار
على   االقتصادية المذآورة في الفصائل السياسية الموجودة-ية أخرى، ال ترى القوى االجتماع ومن ناحية

. الطرح، أم الكاريزما الشخصية الساحة البديل القادر على اإلنقاذ، وذلك سواء من جهة القوة والتنظيم، أم جرأة
لى وذلك للضعف التنظيمي المادي الذي تعاني منه ع فالفصائل المعنية ال تمتلك القدرة على تحريك الشارع،

من الممكن التغطية عليه بعد سلسلة االعتصامات واالجتماعات التي  مستويي الكم والكيف؛ وهو ضعف لم يعد
إلى  المعارضة في دمشق خالل مناسبات عدة؛ وهي اعتصامات مطلوبة ومشروعة، لكنها ال ترتقي أقدمت عليها

خاصة من جهة اتساع . فيها والمشارآةمستوى التحدي، األمر الذي ينعكس سلبًا على القوى الداعية إليها، 



المفروض أنها صاحبة المصلحة الحقيقية في الجهد  الشرخ بينها وبين الشرائح االجتماعية المختلفة التي من
عقيمة بعض الشيء تتحكم في العالقة بين الفعل المعارض وحامله  وما ُيالحظ هنا أن مفارقة. المعارض
تجاوز ضعفه الذاتي من دون مساندة الثاني؛ في حين أن هذا األخير ال في مقدوره  فاألول ليس. االجتماعي
ميدان القدرة على  في ظل اختالل الموازين أن يعّول على من لم يثبت بعد األهلية الفعلية والنظرية في يستطيع

 يخص األهلية الفعلية واضح ال يستوقف، أما ما ولعل ما نعنيه باألهلية. المزاحمة النّدية للقائم غير المرغوب
التحرر من المنظومة التي آّرسها حزب البعث؛ وهي منظومة  النظرية، فهي تتمظهر في عدم القدرة على

آما انها .على المعاش في األعيان الملموس، بل تحاول فرض ما في األذهان التاريخية، ال تعترف بالواقع
 لمستجدات التي أعادت صياغة المعادالتال تستطيع التفاعل مع ديناميكية المتغيرات وا منظومة سكونية

من ناحية، وبين هذا وذاك  اإلقليمية، بل أضافت إليها أبعادًا جديدة تتجسد في التفاعل ما بين اإلقليمي والمحلي
األحداث بصورة صحيحة في الوقت المناسب، وذلك  والدولي من ناحية ثانية؛ األمر الذي يلزم بضرورة قراءة

نصر على االنزواء، ونلح على أن أدواتنا وتكتيكاتنا الماضوية ما  أما أن. ح المستقبلمن أجل استشفاف مالم
الرغم من آل اإلخفاقات؛ فهذا مؤداه التحّول إلى جزء عضوي صميمي من الوضعية  زالت صالحة على

راآدة، ودفعها ال وما يترتب على ذلك هو فقدان األمل بقدرة األطر القائمة على تفعيل الوضعية. ذاتها المأزومة
التي يوظّفها النظام بين الحين  نحو حراك يتجاوز حدود امتصاص النقمة، ويصادر على الجهود التزيينّية

 .واآلخر
اليوم على العمال والفالحين والموطفين عبر االتحادات والنقابات  إن النظام الشمولي الحاآم في سورية يهيمن

اإلنتاجية  ن لم نقل مطلقة؛ والشرائح المعنية هي التي تكّون القوىله بصورة شبه آلية، إ والجمعيات التابعة
وال يمكن أن يتحقق . ديمقراطي قادم األساسية في المجتمع السوري التي لها المصلحة المحورية في أي تغيير

 آما إن مصير شرائح. المنهجي المنظم لجهود القوى المعنية أي تقدم في ميدان التغيير من دون االستقطاب
  التي قد تعرضت لضربة آبيرة جّراء التداخل ما بين األمني واالقتصادي في-والمتوسطة البرجوازية الصغيرة

يضطر الجميع إلى التكّيف   يرتبط هو اآلخر بالتغيير المنشود، إال أنه في مواجهة غياب البديل الضامن-سورية
وآل ذلك يلزم الفصائل . الشروط بصورة أفضلو السلبي مع الوضعية القائمة، واالنتظار ريثما تنضج الظروف

فهي تحتاج إلى القاعدة . التنظيمية، وبرامج تحرآاتها الداخلية المعارضة بضرورة إعادة النظر في خططها
جماهيرية  آما تحتاج إلى الطاقة الشبابية الحيوية، وذلك لتتمكن من تشكيل قوة. العريضة التنظيمية الجماهيرية
على فرض حساباتها في سياق  تكون فاعلة ومؤثرة في ميدان التحرآات الشعبية، وقادرةمادية على األرض، 
 من - مع تقديرنا لجهودها النبيلة-مجموعة محدودة أما أن تظل االحتجاجات في نطاق. المعادالت الداخلية

 -لمعارضة العربيةالمعارضة الكردية التي لم تتوطد الوشائج بينها وبين ا المتقاعدين ، مع مشارآة رمزية من
على   إلى المستوى المطلوب، وذلك ألسباب عدة، منها عدم قدرة هذه األخيرة-الوطن والمصير شريكتها في

أن تبقى االحتجاجات في . المختلف  في ميدان التعامل مع اآلخر- آما أسلفنا-تجاوز المنظومة المفهومية البعثية 
األمنية، فهذا مؤداه اإلقرار بالعجز، وانتظار المجهول  ةنطاق محدود، يتقلص ويتضعضع بفعل جهود الدول

  ......الحالك

:ردية والعربية واالجنليزية باللغات الكانظر اىل صفحاتنا االلكترونية  
www.knc.org.uk 
www.kncscandinavia.com 
www.western-kurdistan.com 
www.westernkurdistan.org.uk 
www.rojavatv.org.uk 
www.jemalnebez.com 
www.jawadmella.com  
www.jawadmella.net 



ناجلالية الكردية واملنظمات الربيطانية للدراسات والبحوث تزور متحف ومكتبة كردستان يف لند  

  
============================== 

  ، على هديتها التراثية الفاخرةالسيدة لويزا كاكه محه اميين عطاريشكر  متحف كردستان

   
2007-6-9 لندن يف -  والدكتور جواد ماله محه اميين عطارالسيدة لويزا كاك  

قامت بالعديد من ، زوجة املناضل املرحوم كمال شيخ غريب، السيدة لويزا كاكه محه اميين عطار
املعارض للتراث الكردي يف كافة املدن الربيطانية خالل اكثر من ربع قرن، وسنعمل يف االعداد 

. يف تعريف العامل بتراثنا الكردي الذي هو جزء من التراث االنسايناة تسليط الضوء على نضاهلالقادم  
 مبجموعة قيمة من مقتنياا لأللبسة واالدوات  مشكورةكاكه محه اميين عطارتقدمت السيدة لويزا 

:املصنوعة يدويا يف كردستان كهدية فاخرة إلغناء متحف كردستان يف لندن وفيما يلي بعض منها  



      
 

  
  

                 
 



متحف كردستان حباجة اىل تزويده مبختلف املواد، نرجو من اجلميع املسامهة يف هذا املشروع احلضاري الكبري لكونه يف أوروبا 
.الدارسني والباحثني واالكادمييني للتراث الكردي لكل  الوحيدويف العاصمة الربيطانية لندن، حيث يكون املصدر  

Participation Form 
We need 100 participants to cover basic expenses, please be one of them 
 

The Western Kurdistan Association is inviting you to participate in the continuation of 
its humble and noble efforts to serve the Kurdish heritage and Kurdish community in 
the UK.  That is why we ask you to fill the participation form below and send it back 
with your participation fee and any donations to the address above with thanks.  The 
WKA provides the following services and activities: 

1- A small Kurdish museum, archive and library. 
2- A satellite Radio broadcast in five languages: Kurdish, Arabic, English, 

Persian and Turkish. 
3- Language and computer learning courses. 
4- Advice and information for the asylum seekers in the UK. 
5- A Kurdish research centre. 

 
Name:………………………………………………………………………… 
 
Address:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
Tel:…………………………………………………………………………… 
 
Email:………………………………………………………………………… 
 
Monthly participation fee is ₤10 and the annual fee is ₤100. 
Please write your cheque to Western Kurdistan Association (WKA) 
Or make a bank transfer to the following account of the Western Kurdistan 
Association: 
In the UK: 
Name of the Bank: Barclays Bank 
Address: King Street, London W6 
Branch code: 20-35-90 
Account no: 20951188 
For transfers from outside the UK: IBAN: GB07 BARC 2035 9020 9511 88 
SWIFTBIC: BARCGB22 , Western Kurdistan Association (WKA) 
Many thanks, 
Signature 


