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 بالدولة عب الكردي في غرب آردستان الملحقان النظام السوري البعثي المتعفن ال يزال مصرا على عنصريته ومعاداته للش
 بأنهم  المستوطنات العربية في قلب غرب آردستان، ويتهم الكوردم، واليزال يبنيالسورية قسرا منذ بداية القرن المنصر

 ما صنعت أياديهم، عاجال أم آجال، يمأساة فلسطينية ثانية، وسوف يجنإسرائيل ثانية، والحقيقة ان النظام السوري يصنع 
  : وفيما يلي بعض المقاالت والرسائل التي تحدثت عن االستيطان السوري الجديد

والجدار العربي العازل في الجزيرةالنظام السوري   
ورد    جان آ

12.07.2007 
… ول   وردي يق عبي آ ل ش اك مث ذنب     : هن نا ب ق غص ر فعل ول جح ن دخ ب م ن الثعل م يتمك ل  

                                                                            ....                                        بمعنى أنه زاد في مشكلته تعقيدا

هذا ينطبق تماما على وضع النظام السوري حاليا، فهو بدال عن اللجوء إلى ايجاد سبل لحل مشاآله العديدة، وانقاذ عنقه من 
خارجية، وتضميد الجراح الناجمة عن انتفاضة وتقوية جبهته الداخلية في مواجهة التحديات ال" المحكمة الدولية"مقصلة 

الذي يستهدف عزل " الحزام العربي" ، فإنه يعطي الضوء األخضر لتنفيذ المرحلة الجديدة من تطبيق2004الكورد في عام
الكورد السوريين عن اخوتهم آورد العراق وترآيا، باقامة مستوطنات عربية جديدة من العرب الذين يتم جلبهم من مناطق 

عيدة وتوزيع األراضي عليهم واقامة القرى لهم، في نفس الوقت الذي يعاني فيه أبناء المنطقة الغنية بالثروات البترولية ب
والزراعية والطاقة البشرية الهائلة من الفقر والجوع والحرمان، وفي نفس الوقت الذي يعلن النظام السوري رفضه 

نية ويعتبرها جريمة آبرى بحق اإلنسانية، ويدعو العالم آله للوقوف في وجهها، للمستوطنات االسرائيلية في األراضي الفلسطي
مستوطنة عربية في المناطق الكوردية في الجزيرة، في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد، تنفيذا ) 40(وقد تم بناء أآثر من 

ن ضابط أمن سياسي، فتم رفع مرتبته إلى لمشروع عنصري بعثي قديم آان قد طرحه الشوفيني الحاقد محمد طلب هالل الذي آا
دراسة حول محافظة الجزيرة "وزير للتموين آمكافأة على خدماته ومشروعه الفاشي الذي نشره على شكل دراسة تحت عنوان 

" النازية البعثية"، هذا المشروع الذي اعتبره القانوني الدولي الدآتور عصمت شريف وانلي شكال آخر من أشكال "والحسكة
.                             في وقت سابق"  رد على محمد طلب هالل–الهالل المعقوف "د قمنا بالرد عليه بكراس تحت عنوان وق

          
لقد عبرت األحزاب الكوردية السورية، وبعض األحزاب الكوردستانية أيضا، بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها، عن رفضها 

المحاوالت الجديدة الهادفة لتنفيذ مرحلة أخرى منه، وأعربت الفصائل التي آانت التزال تنظر بأمل المطلق لهذا المشروع ولكل 
إلى أن يغيرالنظام الحاآم سلوآه تجاه الكورد وقضيتهم القومية العادلة عن خيبة أملها وأآدت في تصريحات قادتها أن النظام 

وللتالقي مع أصحاب النوايا الحسنة في البالد، وال بد من البحث عن فقد الرؤية الصحيحة والطريق الصحيح للخروج من محنته 
. بديل له ألنه فقد مصداقيته وقدرته على فهم المتغيرات الدولية واالقليمية وعلى تفهم القضية العادلة لشعبنا الكوردي في البالد

                  
و أن النظام يبني جدارا عازال وفاصال عن طريق بناء هذه الرأي العام السائد لدى الشعب الكوردي في غرب آوردستان ه

المستوطنات لفصل وعزل الكورد السوريين عن اخوتهم الكورد، أبناء األمة الكوردستانية في أجزاء آوردستان األخرى، وآذلك 
ردي، ولن يقبله هذا لالستمرار في تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة الكوردية، وهذا خطر حقيقي على وجود الشعب الكو

الشعب بأي شكل من األشكال ولن يسكت عن هذا الضيم ولن يسمح للنظام أن يستمر هكذا دون مقاومة حقيقة في تنفيذ 
.مؤامراته االجرامية تجاه األمة الكوردية  



  
ألمر ببعض القادة ولقد عبرت بعض فصائل الحرآة الوطنية الكوردية عن موقفها التضامني مع شعبها بقوة وبصراحة، ووصل ا

 استعدادهم للمضي في طريق المقاومة الحقيقية لهذا المشروع التهديمي العنصري حتى – بصراحة –إلى درجة اعالنهم 
واألمل آبير في أن يجبر الشعب الكوردي آل الفصائل على االنضمام إلى هذا الموقف . النهاية، مهما آانت التضحيات عظيمة

                                                                                                                               .          الوطني الصحيح
             

هنا يجب السؤال عما إذا آانت المعارضة الديموقراطية والوطنية العربية قادرة على قهر نزعتها القومية الضيقة والوقوف 
ة إلى جانب هذا الجزء من الشعب السوري، مثلما تقف إلى جانب الفلسطينيين الرافضين للمشاريع العنصرية التي بصراح

التعلن رفضها التام لهذا " تحالفات"واليعقل أن تبقى األحزاب الكوردية في اطار . تستهدف وجودهم على أرضهم التاريخية
ة األلوف من المواطنين الذين هم أولى بامتالك األرض التي يعيشون عليها المشروع الشوفيني الفاشي، ألنه يستهدف حياة مئا

من الذين يتم جلبهم ألسباب عنصرية من مناطق أخرى بعيدة، وألنه مشروع سيزيد من تعقيد المشاآل في البالد تـاجيج نار 
ه القومي العادل، وهو محاولة قذرة الفتنة بين مكونات الشعب السوري، واستمرار في تعميق الجراح الكوردية واستهتار بحق

الثارة الخالف بين أطراف المعارضة السورية، وبخاصة بين الفصائل الكوردية والعربية، حيث تحقق تضامن وتفاعل وتقارب 
                                   ...                                                                                  آبير بينها في السنوات األخيرة

  
 من تطبيق المرحلة الثانية من هذا المشروع ذآرناها في مقال سابق، ونعيدها هنا أيضا ألهمية - برأيي – للنظام أهداف عديدة 
                                               :                                                                                     المسألة وحساسيتها

   
 هذا نوع من السواتر الترابية واألسالك الشائكة وحقول األلغام بين أجزاء آوردستان، ولكنها سواتر يستخدم فيها البشر بدال - 

ة يائسة لفصل أبناء أمة عن المعادن والرمال واألشياء، فوجود قرى عربية تفصل بين آورد سوريا والعراق وترآيا هو محاول
 .   1916 بيكو االستعمارية لعام –عن بعضهم بعضا، وهو مخطط استعماري اليقل خطرا على الكورد عن آثار معاهدة سايكس 

  
 النظام يطمح من وراء ذلك اثارة فتنة آبيرة في الجزيرة، فيضطر معها إلى ارسال قواته العسكرية إلى هناك، ومن خالل ذلك -  

 ابعاد قطعات عسكرية معينة وقواد عسكريين معينين عن العاصمة دمشق، وتبديد قوى الجيش الذي بات يظهر عدم يستطيع
.                                                                                                    رضاه عن عموم السياسة التي ينتهجها النظام

   
له في أقصى أطراف الجزيرة تساعده في تكوين منطقة تابونية خالية من المعارضة، " عربية"ام اليجاد أرضية  يسعى النظ-  

عن طريق منح أراضي للعرب المجلوبين من مناطق بعيدة آرشوة لهم، يبني فيها أعشاشا آبيرة اليواء اإلرهابيين الذين 
والمسألة ليست مجرد منح أراضي ... ة، وبخاصة في محافظة الموصليدعمهم في المناطق السنية العراقية القريبة من الجزير

...                                                             على فالحين فقراء، فكوردستان سوريا مليئة بهؤالء الفقراء، ابناء المنطقة
                   

المعارضة في هذا الوقت بالذات ألنه فشل في األوقات السابقة في ذلك،  النظام يسعى من وراء ذلك دق اسفين بين أطراف -
وعسى أن يحرج هذا المشروع بعض القوى العربية المعارضة فتؤيد النظام وتقف في مواجهة القوى الكوردية الرافضة 

                                                                  ..                                                                               للمشروع
  
 النظام الذي فشل في تحرير الجوالن ويسعى القامة عالقات مع اسرائيل وأرسل عدة أشخاص إلى اسرائيل لجس نبضها وفتح -

ه مع أربعة ماليين آوردي في شمال القول للعرب بأن معرآت" الحزام العربي"قناة معها، يريد بتنفيذ المرحلة الجديدة من 
...                                                                          سوريا وليس مع اسرائيل في جنوبها، وقد يصدقه بعض البسطاء

            
ته الداخلية تظهر وآأنها مظاهر إضافة إلى بعض األهداف األخرى التي تدغدغ آاألحالم في رأس هذا النظام الذي باتت سياس

"...                                                                                                                                                جنون"
  

يا فحسب وانما هو واجب قومي آوردستاني إن بقاء الرابط القومي على األرض بين أجزاء آوردستان ليس واجبا آورديا سور
يقع على عاتق جميع القوى الوطنية الكوردستانية، في مختلف أجزاء آوردستان، وبخاصة على عاتق المثقفين واالعالميين 

وعلى آل آوردستاني، في مختلف المستويات، أن يتحمل مسؤوليته القومية في هذا المجال ...الكورد، في شتى أنحاء العالم
...                                                                            تضامن قوال وعمال مع  الشعب الكوردي في غرب آوردستانوي

                                              
:   األسئلة التي يجب أن تجيب عنها الحرآة الوطنية الكوردية، هي  

                                                                     
الفاشي؟ " الحزام العربي" هل نكتفي بسيل من البيانات في وجه سياسة عنصرية فاضحة، وبخاصة في وجه -  



  هل التحالفات مع القوى العربية أهم من الوجود القومي الكوردي؟-
فعاليات ونشاطات آوردية في الشارع ضد هذا المشروع؟  ما العمل إن آانت بعض هذه القوى ترفض االنخراط في -  
  ماذا إذا تراجعت فصائل آوردية عن الموقف العملي الرافض والعامل على احباط المشروع؟ هل سيستمر التحالف معها؟-
 

ه المسألة ليست إنني أنبه اإلخوة في آل فصائل الحرآة الكوردستانية إلى أن الخطأ الكبير يكمن في ارضاء الذين يعتبرون هذ
ذات أهمية حيوية واستراتيجية في وطننا العزيز، وإلى أن عدم المساهمة في انهاء هذه الجريمة سيعرض شعبنا إلى آارثة 

...آبيرة  
إن الجواب القوي للنظام في هذا المجال يكمن في تقوية الجبهة الداخلية الكوردية وتعزيزها بقوة ال أربعة ماليين آوردي 

العامل "وال يمكن القيام على الصعيد الدولي بشيء مثمر دون االقتناع بضرورة ...ألمة الكوردية جمعاءسوري وقوة ا
في  تحجيم قدرات مثل النظام الهانة  الشعب السوري واالستهتار بوجودنا القومي إلى هذه الدرجة من الطيش وعدم " الخارجي
...المسؤولية  

 الى الرئيس السوري بمناسبة اصرار النظام السوري على سياسته ية في سوريالجنة التنسيق الكوردفيما يلي نص رسالة 
 عائلة عربية 150إضافة حلقة جديدة الى ما سبق من تعريب غرب آردستان وباالخص منطقة الجزيرة بإسكان العنصرية و

  :جديدة في ديريك الصامدة
  سيادة رئيس الجمهورية الدآتور بشار األسد الموقر

ي لم يكن يوما ما مهاجرا أو طارئ الوجود على األراضي السورية بل هو شعب أصيل مرتبط بأرضه التاريخية الشعب الكورد
  التي ورثها عن أبائه وأجداده منذ مئات السنين ويؤآد على ذلك حقائق التاريخ والجغرافية
 أوجدتها االتفاقيات الدولية الظالمة ولقد آان هذا الشعب شانه شان غيره من شعوب المنطقة ضحية الجغرافيا السياسية التي

وقد . لتبقي هذه الدول الناشئة عرضة لشتى أنواع الصراعات لتسهل السيطرة عليها وإخضاعها ، في أوائل القرن الماضي 
اثبت الشعب الكوردي بوعيه الرفيع وفي مختلف مراحل تطور الدولة السورية على أصالة انتمائه لهذه األرض وللدولة 

ه المستمرة لالنتداب الفرنسي من خالل العديد من االنتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة الكوردية من عفرين بمقاومت
لكن الذي حدث ومن منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وعلى وقع انتعاش الفكر القومي ، وآوباني إلى الجزيرة 

وبدال من معالجة قضيته القومية ، كرت التعدد القومي في سورية العربي برزت اتجاهات فكرية قومية بنزوع شوفيني أن
عبر مشاريع الصهر ، وإضفاء الطابع العروبي قسرا على مناطقه ، عملت على تغييبه عن الترآيبة الديموغرافية السورية  

 1967ي االستيطاني ومرورا بمشروع الحزام العرب  ، 1962نفذت بقسوة بدءا بمشروع اإلحصاء االستثنائي عام، القومي 
وانتهاء بعشرات القرارات والقوانين االستثنائية التي استهدفت إفراغ ، على طول حدود محافظة الحسكة مع الدولة الترآية 

واالمعان في حرمان الشعب الكوردي من ممارسة حقوقه القومية ،  المنطقة الكوردية من سكانها الكورد األصليين وتعريبها 
  في مناطقه 

  :ة الرئيس سياد
وقد أآدتم خالل زيارتكم إلى محافظة ، في الوقت الذي آان شعبنا ينتظر في عهدآم انفراجا سياسيا تجاه القضية الكوردية 

ومعالجة ،  على الوجود األصيل للقومية الكوردية 2004وآذلك من خالل تصريحاتكم لوسائل اإلعالم   ، 2002الحسكة 
وآل مظاهر المعاملة الخاصة في هذه ،  ومشاريع التعريب القسرية ، سة االضطهاد القومي  اآلثار الخطيرة التي ترآتها سيا

عبر استكمال حلقات ، نفاجئ اليوم بحلقة جديدة من حلقات الصهر القومي ، وغيرها من المناطق الكوردية ، المحافظة 
 الشدادة النفطية إلى خمسة قرى في منطقة مشروع الحزام العربي بنقل مائة وخمسين عائلة من جنوب المحافظة من منطقة

علما إن هؤالء حصلوا على تعويضات مجزية نتيجة ،  دون أية مسوغات أو مبررات قانونية أو منطقية ) المالكية ( ديريك 
ن األمر الذي سيدفع هذه المحافظة نحو المزيد من االحتقان ومزيد م، تضررهم من غمر أراضيهم بمياه سد الخابور الشرقي 

وفي الوقت ،   قد آشف عن مستويات خطيرة لهذا االحتقان 2004وخاصة إن ما حدث في آذار ، اإلحساس بالغبن والتمييز 
التي انتزعت منهم ، الذي يالحق شبح الفقر والجوع سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق االنتفاع بأراضيهم الزراعية 

  . قبل الدولة مع حرمان أصحابها الحقيقيين من دون وجه حق تحت يافطة مزارع الدولة وتم استثمارها من
إن منطق الحق والعدل يقتضي أن يكون فالحو المنطقة المحرومون نهائيا من األرض الزراعية أولى  :سيادة الرئيس 

ين آل في وقد سبق وان طالبنا مرارا أن توزع مزارع الدولة على الفالحين المحروم، باالنتفاع بهذه األرض من غيرهم 
لذلك فان مصلحة الوطن ومصلحة حماية السلم األهلي تقتضي إلغاء و وقف هذه المشاريع الخطيرة بل األمر يحتاج ، منطقته 

واالحتكام الى ، وخاصة مشروع الحزام العربي ، وبإلحاح إلى معالجة أثار المشاريع التي سبق تنفيذها في المنطقة الكوردية 
وفي المقدمة القضية الكوردية وفي ظل استمرار وضع شعبنا على ما ، لقضايا الوطن آكل ، حيحة المعالجات الموضوعية الص

في ، فانه سيواصل نضاله في الدفاع عن حقه في الحياة وفي احترام وجوده القومي ، هو عليه من الظلم واالضطهاد والبؤس 
  .أن يعامل آشريك في هذا البلد وآقومية رئيسية ثانية 

 منكم يا سيادة الرئيس اإليعاز بإلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع العنصري الشوفيني والخطيرة اننا نأمل
  .بتداعياتها ولجم أولئك الذين يسعون إلى إرباك الوضع الداخلي عبر قرارات وتدابير على شاآلة هذا القرار الجديد 

  2007-7-15                                                                                                          مع فائق االحترام 



  السورية-األنفال- حملة 
 شاكر النابلسي

 
فباألمس أعلن نظام الحكم السوري . واالنتقال من هولوكوست الى آخر. يبدو أن قدر الكرد في هذا الشرق هو العذاب

" األنفال"فلم يكد الكرد في شمال العراق أن يتعافوا من حمالت . جديدة على كرد سوريا" الأنف"الديكتاتوري عن قيام حملة 
ويحتفلوا باعدام مجرم حمالت ) نسبة الى السم" (السمواي"الصدامية التي قادها المعدوم قريباً علي الكيمياوي، أو علي 

" أنفال" األخرى للدكتاتورية البعثية النازية، ببدء حملة ، حتى قام نظام الحكم السوري، وهو فردة البسطار1988األنفال في 
.جديدة في منطقة الحسكة  

 
 سموم الديكتاتوريات واحدة

 
وليس بالضرورة أن يستعمل نظام الحكم السوري المبيدات الكيمائية نفسها إلبادة الكرد في سوريا، كما فعل العهد الهمجي 

إال أن نظام . فسموم الديكتاتوريات واحدة. ستعملها إن اضطر إلى ذلك مستقبالًالبعثي السابق في العراق، وإن كان ربما سي
فهو ال . في التخلّص من أعدائه وإنزال أشد مظاهر الخوف والرعب في قلوبهم" رقيه وأناقته"الحكم السوري معروف بمدى 

راميل األسيد، أو يلقي بهم في مراجل يقوم بالتنكيل الجسدي الفظيع ألعدائه كان يقطع أعضائهم الجنسية، أو يضعهم في ب
وإنما يستعمل وسائل قتل أكثر رقياً . الماء المغلي، أو يبني فوق أجسادهم أكواماً من الحجارة كما كان يفعل في الماضي

ه كما وتقدماً تقنياً كالسيارات المفخخة والقنابل الموقوتة كما تم في لبنان، أو يرمي بهم في غياهب السجون طوال العمر، كل
إنه اإلرهاب المهذب والموت المؤدب، أو يتبع جزءاً مما اتبعه صدام حسين . فعل مع أعدائه من السياسيين، وكما يفعل اآلن

وهي القومية ( في كركوك مثالً، وهو تفريغ األماكن الكردية من كردها، وإحالل عرب بدالً منهم، لكي تطغى القومية العربية 
على القومية الكردية الموجودة على أرضها قبل آالف السنين، وقبل ) زب البعث في العالم العربيالوحيدة التي يعترف بها ح

العرب، وغير العرب، كحال األقباط في مصر تماماً الذي كانوا أسياد البالد فأصبحوا عبيد البالد بفضل اإلسالم السياسي 
ي هذه األيام عندما أصبح نظام الحكم بين فكي تيار المعاصر وبفضل خوف نظام الحكم المصري من هذا التيار وخاصة ف

.اإلسالم السياسي المتمثل باألخوين المسلمين في الداخل واإلخوان المسلمين على حدوده في غزة متمثالً بحركة حماس  
 

 صفحة جديدة من عذاب الكرد
 

ق، رغم أنهم يمثلون القومية الرابعة في اليوم يبدأ النظام السوري بكتابة صفحة جديدة من عذاب وشقاء الكرد في هذا الشر
وسوء حظ الكرد أن خلقوا بين العرب، واستوطنوا أرضاً أصبحت . هذا الشرق بعد القومية العربية، والتركية، واإليرانية

لوا ولو أن جيران الكرد من الغربيين، لنا. على حدود البالد العربية، أو أصبحت البالد العربية على حدود كردستان الكبرى
. استقاللهم منذ زمن طويل، وأسسوا الدولة الكردستانية الكبرى بموجب القوانين وشرائع حقوق اإلنسان الغربية  

 
يبدأ السطر األول من هذه الصفحة الجديدة السورية لعذاب وشقاء الكرد، فيما أعلنته مجموعة من القوى السياسية السورية 

تحاد الديمقراطي اإل"، و "حزب آزادي الكردي"المتمثلة بـ  PYD الهيئة العامة "، و"الحزب الديمقراطي الكردي السوري"، و"
". الجبهة الديمقراطية الكردية"، و"للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا  

 
وأصدرت هذه القوى السياسية الكردية السورية بياناً مهماً، دقت به ناقوس الخطر لحملة األنفال السورية القادمة، والتي 

وأن السلطات بصدد توزيع باقي األراضي .  عائلة عربية من خارج المنطقة150توزيع أراضِ بمناطق كردية لـ " دأت بـ ب
على فالحين وافدين من خارج المنطقة الكردية في الوقت الذي تحرم فيه اآلالف الفالحين األكراد من الحصول على تلك 

. حالة حرمان يجبرون معها على التشرد والهجرةاألراضي، رغم أنهم يعيشون في نفس القرى، وفي   
 

إن من حق الفالح الكردي المحروم أن يحصل على هذه األرض التي حرم منها بموجب مشروع الحزام العربي : وقال البيان
".وسياسة التمييز القومي  

لسياسة من مخاطر تزيد من مسؤولية ما يترتب على هذه ا"وحملت القوى السياسية الكردية السورية السلطات السورية 
حالة االحتقان الموجودة أصالً، والتي تهدد الوحدة الوطنية التي تعتبر األساس الذي تقوم عليه أية مواجهة لألخطار 

".الخارجية والتحديات الداخلية  
متبعة بحق الشعب قرارات استثنائية عنصرية تأتي في إطار السياسة الشوفينية ال"ونددت هذه القوى بالقرارات واعتبرتها 

".بوقف العمل بها، وإلغاء آثارها الضارة، وإنصاف الفالحين الكرد وإنقاذهم من براثن الفقر والحرمان"وطالبت " الكردي  



القوى الوطنية والغيورين في سوريا، أن يتضامنوا مع الفالحين الكرد والعمل على إنهاء معاناتهم، "وأهابت هذه القوى بكل 
".شروعة في الحصول على حقهم من األرض الزراعية، انطالقاً من ضرورة صيانة التآخي العربي الكرديودعم مطالبهم الم  

 
 هولوكوست األمس واليوم

 
.هكذا بدأت حكاية اإلرهاب البعثي للقومية الكردية في العراق  

إلى أن أولى محاوالت التعريب  ألسباب اجتماعية وقبلية، ويشير العديد من الباحثين 1958تهجير الكرد من كركوك منذ عام 
من خالل إسكان عشائر العبيد والجبور في الحويجة ) عهد وزارة ياسين الهاشمي ( في كركوك جرت إبان الحكـم الملكي 

وذلك لتوفر األراضي الزراعية الخصبة وبحجة منع النزاعات مع عشائر عزه في ديالى التي كانت قائمة مع عشائر عربية 
 بشكل أكبر 1979، ثم اشتدت عام 1970ثم جرى التهجير القسري بعد اتفاقية آذار . خرى من العراقأخرى في مناطق أ

ومارس النظام البائد عملية مصادرة األراضي . 1980عندما تولى صدام حسين الملك في العراق، وبدأت حرب الخليج عام 
ألجهزة األمنية ذلك آلن مدينة كركوك خاضعة للكرد والتركمان واآلشوريين وتوزيعها على العرب وبخاصة منتسبي ا

لسلطتها المركزية وتمارس عملية نقل وطرد السكان الكرد وغيرهم من كركوك والمناطق المحيطة بها إلى مناطق أخرى 
في الجنوب أو ترحيلهم إلى كردستان للتأثير على الوضع السكاني في المدينة ومنع السكان األصليين من األكراد وغيرهم 

 نقل ملكية األراضي والعقارات أو بيعها فضال عن قيام الحكومة العراقية بتوزيع األراضي على العرب من العراقيين من
والفلسطينيين من العاملين في األجهزة األمنية والعسكرية ومصادرة األمالك للسكان الكرد و عدم السماح لهم بتسجيل 

).الوضع القانوني لمدينة كركوك في ظل العراق الفيدرالي( في دراسته األمالك بأسمائهم كما يشير الباحث منذر الفضل  
أو تعريب كركوك أو ما أطلق عليه سياسة التطهير العرقي ) قومجة(وتبع ذلك  Ethnic Cleansing فتم تغيير أسماء . 
أخرى واسكان عائالت عربية وتمت تهجير العائالت الكردية إلى مدن . الشوارع والمدارس والمعاهد من الكردية إلى العربية

وتم طمس تاريخ كركوك الكردي من كتب . وتم تكليف مجموعة من مؤرخي السلطان لكتابة تاريخ كركوك العربي. بدالً منهم
. التاريخ التي كانت تدرس في المدارس في جميع المراحل الدراسية  

 
ء مما فعله العهد العراقي البائد في كركوك وفي وما يفعله نظام الحكم السوري اآلن في مناطق الكرد السوريين هو جز

مناطق أخرى من العراق كخانقين وكركوك والموصل ومخمور وكفري وتلعفر وداقوق ومناطق كردية عديدة و أخرى 
.يسكنها التركمان   

 
 موقف المثقفين العرب

 
توا في السابق على جرائم عهد صدام هل سيسكت المثقفون العرب والنخب السياسية الثقافية عن مثل هذه الجرائم كما سك

الثماني، والتي كانت بدايتها تهجير أهالي كركوك الكرد منها تمهيداً " األنفال"حسين التي تفاقمت إلى أن وصلت إلى حمالت 
.لنفي الكرد وتشتيتهم، وتمهيداً إلنكار حقهم في بناء دولتهم الكبرى التي تضم أجزاء من العراق وسوريا وتركيا وإيران  

 
صوت المثقفين يجب أن يرتفع عالياً حتى يصل أسماع الشرعية الدولية في منظمات حقوق اإلنسان، واألمم المتحدة 

فاغتيال شعب كالكرد على هذا النحو هو جريمة أكبر في حق اإلنسانية من اغتيال رئيس وزراء، أو وزراء، . ومجلس األمن
.أو نواب، أو أي مسئول سياسي أو إعالمي آخر  

 
وصوت المثقفين يجب أن ال يكون عزفاً منفرداً على الربابة العربية يخاطب الصحراء العربية القاحلة، بقدر ما يجب أن 

.يكون نشيداً أوركسترالياً جماعياً، يخاطب العالم باللغة التي يفهمها ويستوعبها، ويتحرك ايجابياً من جرائها  
 

ين العرب وقدرتهم على استنهاض همم الشرعية الدولية والعدالة الدولية، إن مأساة الكرد السوريين امتحان جديد للمثقف
وما لم يقم الغرب ومؤسساته بحماية . حيث ال شرعية عربية وال عدالة عربية، حتى للعرب أنفسهم داخل الوطن العربي

ب في المشكلة الفلسطينية وأما تجربتنا المريرة مع الغر. حقوق شعوب الشرق األوسط، فلن تصل هذه الحقوق إلى أصحابها
، فنحن العرب ونحن الفلسطينيين الذين أضعنا هذه الحقوق، بالتهاون حيناً، وبالخيانة )وهي قميص عثمان المرفوع دائماً(

) هتلر والحاج أمين( حيناً ثالثاً، وبالنزاع على السلطة حيناً رابعاً، وبالمراهنة على عون الخاسرين حيناً آخر، وببيع األرض
وهذا ما جرى منذ . الخ..حيناً خامساً، وبتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية صراع ديني بين العرب واليهود حيناً سادساً

ي يعبث ، وباب البيت المخلوع والمشرع، هو الذي يدع الحراموأبوابنا كانت مخلوعة ومشرعة. ما يزيد على نصف قرن
. وقد كان. بالبيت ويسرقه  
نالحوار المتمد                                                                                            . السالم عليكم  

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



  هل مصائب الكرد عند الشداديين فوائد؟
   

  *علي الحاج حسين
يعيش نظام دمشق خريف عمره ويضيق عليه الخناق يوما بعد يوم وال تنقصه منغصات محليا ودوليا، 
هم لكنه يصر على استخدام أدواته البدائية للبقاء أطول ما مكنه ذلك، أي إشغال الناس فقط بالبحث عن لقمة عيش

من خالل اإلفقار والتجويع وضرب مكونات الشعب ببعضها، ثم يقدم نفسه حكما حريصا على أمن الشعب 
  ...!نظام دمشق حريص على سالمة السوريين ووحدة سوريا الوطنية.. يا للغرابة.. ووحدة الوطن

 أن يجد لهم  عائلة من منطقة الشدادة التي غمرتها مياه السد، وبدل150يسعى النظام لترحيل حوالي 
تكاد العملية ... حال في محيط منطقتهم ذاتها ينقل مشكلتهم ويوسعها لتشمل منطقة ديريك ذات األغلبية الكردية

تنطلي للوهلة األولى على المتابع، إلى أن يتيقن أنها ليست سوى واحدة من منجزات نظام الملهم، وال تتعدى 
بل . م فقدانها للصالحية وال تتماشى مع منطق روح العصرآونها محاولة إحياء لمشاريع سبق وأن ألغيت رغ

وأن هذا اإلجراء مخالفًا حتى للقرارات السابقة لنفس السلطة والتي نصت على أسس وأولويات مختلفة تجاه تلك 
ومهما أحسنا النوايا نحو هذا العملية، وفي أحسن حاالتها، ال تتعدى آونها محاولة لحل مشكلة تعتبر . األراضي

 مسؤولية السلطة عن طريق خلق مشكلة أخرى أشد خطورًة وأوسع مدًى، وستؤدي بالنتيجة لخلق الفرقة من
وبذلك تتضح مخاطر هذا اإلجراء . بين المواطنين، وزرع بذور الفتنة الضارة للوحدة الوطنية المتصدعة

يحتاج فيه المجتمع السوري المبيت لتأزيم الشارع السوري وزرع مزيد من األلغام الموقوتة، في الوقت الذي 
بكل مكوناته إلى إعادة بناء وحدته الوطنية، واستقراره السياسي، واالجتماعي عن طريق التأآيد على مبدأ 
المواطنة، والمساواة، في الحقوق، والواجبات، وإشاعة الحريات، والديمقراطية لمباشرة مشروع إصالحي 

  .حقيقي في البالد 
الحاآم " منصورة"لب هالل وعبد اهللا األحمد، أال تكفينا سفاهات أبو جاسم ألم تخجلنا عورات محمد ط

 آذار وأطفال سينما عامودا، أال نشعر بآالم 12بأمره في الجزيرة، أال تؤرقنا دماء وأرواح ضحايا مجازر 
 الذي يعاني من جحيمه حتى اليوم قرابة ربع مليون سوري مجردين من 1962ومصائب خلفها إحصاء 

ية، أال يكفينا الحيف والظلم الذي تعرض ويتعرض له عموم الشعب السوري من نهب، وسلب وفقر، الجنس
  ...! وتجويع، وقهر، وذل لنزيد مرارة عيشنا صبرا، وعلقما

حاول النظام جاهدا اإليقاع بأبناء العشائر العربية المتعايشة مع األآراد في . م2004في أوار آذار 
اس الملتهب لدى الشباب الكردي آنذاك، تلقى النظام صفعة قوية تجاوزت حتى الجزيرة بوئام، ورغم الحم

منصورة، ولم نسمع أن متجرا أو دارا عربية أحترقت ولم " أبو جاسم"توقعات مهندس الشقاق الكردي الجنرال 
ول يعتد أحد على عنزة يملكها عربي في الجزيرة، بل اقتصر التكسير على أصنام مؤسس الفساد وراعيه األ

 آردي آما آان -ولم يحصل أي صدام عربي. وديست بعض أوآار المخبرين من فروع حزب البعث والشبيبة
وحتى محاوالته الالحقة ". يقتل القتيل ويمشي بجنازته"يخطط النظام ليقدم نفسه الحقا آحكم حيادي حين 

الخالف بين شاب آردي وآخر لإليقاع بين الكرد ومكون أساسي آخر من المجتمع السوري، مثل تطويق حالة 
سرياني، أدت لمقتل شاب آردي وتم وضعها في إطارها الحقيقي ولم تلتهم النار البيدر المكدس على رماد تحته 
جمر االحتقان الملتهب، وأحبطتها حكمة وتصرف الكرد والسريان الذين يعون تماما أن ال مصلحة لنا جميعا 

  .بالنفخ في الرماد
ئم التي اقترفها ويقترفها النظام بحق مكون أساسي من مكونات المجتمع السوري آل هذا الذل والجرا

لوضع مكونات الشعب السوري قبالة بعضها بعضا في صراع واحتراب بدل التعاون على البناء واإلعمار، 
ي ال أعتقد أن أل.. آشوري-ومحاولة فشلت سابقا في تلبيسها قميص عربي أو أنها مطلب قومي عربي أو سريان

من مكونات المجتمع السوري مصلحة أو نفع من إشعال فتيل الديناميت في داره، وليس هناك ما يبرر تكرار 
  . استخدام ذات األساليب البغيضة وإشعال الفتن بين السوريين، من مناطقية ودينية وطائفية وقومية

 مجددا بمواجهة بعضها اليوم نحن على أبواب امتحان جديد، حين يضع النظام مكونات الشعب السوري
بعضا من خالل محاولة توطين بضع مئات من العرب السوريين في منطقة سكانها هم أحوج ما يكونون لهذه 
األرض وفيها ممن جرد ليس من أرضه بل ومن هويته السورية، وبدل أن يهتم النظام بحل معضالت مزمنة 



وهذا أيضا يتطلب حكمة . اآل المزمنة هناكفي هذه المنطقة نراه يختلق مشكلة أخرى تضاف لجملة المش
  . ودراية من السوريين جميعا دون التعويل على حلول النظام التخريبية

رغم أثرهم ودورهم المحدود لدى النظام، من واجب المتنورين من آتاب ومثقفين ودعاة مجتمع مدني 
من ترك مناطقهم واإلصرار على " المغمورين"وحقوق اإلنسان في سوريا التعبئة ونهي هؤالء المتضررين 

وال يمكن أن يكون حل مشكلتهم على حساب خلق مصيبة . حل مشكلة سكناهم في نفس منطقة الشداية وجوارها
جديدة لغيرهم، ورغم الحاجة الملحة والضنك الذي هم فيه عليهم أن يعوا أن ترحيلهم لمنطقة غير مرحب بهم 

من واجب المثقفين والكتاب . ناة جديدة، وهناك حلول أنجع وأمثلفيها ال يعتبر حال مجديا، بل بداية لمعا
السوريين من شتى المكونات والمرجعيات أن يقولوا آلمة حق ولو لمرة واحدة في مثل هذا األمر ويشرحوا 
للناس مخاطر ما يسعى النظام لترسيخه في األذهان عبر أبواقه وأجهزته من تعتيم وتستر على النوايا الحقيقية 

  . لكارثية البعيدة المدى لمثل هكذا إجراءوا
هل سوريا بحاجة لعزلة وحصار أآثر مما هي فيه، هل نحن بحاجة ألطواق وأحزمة عنصرية تعزلنا 
عن العالم في عصر العولمة واالنفتاح، هل نحن بحاجة للتكامل والتواصل مع شعوب ودول العالم أم ننغلق في 

  سنا؟قوقعة البعث الضيقة التي تكتم أنفا
للممارسات العنصرية والشوفينية التي يمارسها نظام الدآتاتور المستبد على " ال"هل نقول جميعا 

  . أرضنا ويتصرف بنا آما لو آنا أقنانا ينقلنا آيفما شاء في أرجاء مزرعته الخاصة؟
  هل نشير للحل األمثل، الذي تحاول السلطات طمسه وإبعاده عن التطبيق؟ 

   وندع السلطة تزرع األلغام القابلة لإلنفجار في آل لحظة؟  الغاربهل نترك الحبل على 
إن دين وديدن النظام الوحيد هو البحث عن مصل الحياة وحقنة البقاء لمد عمره وإشغال الناس بغير 
عملية التغيير المزمعة في سوريا، إال أن تنفيذ مشروع الحزام العربي الحدودي فقد قيمته وجدواه بالتزامن مع 

وط جدار برلين، وإفالس النظام وعدم قدرته على تقديم حلول يدفعه للتخبط والعيش بأحالم الماضي وآأن سق
  ..!العالم لم يتغير وآأن الدآتاتوريات لم ترحل وآأن تسونامي المد الديمقراطي لم يجتح المنطقة

______________________  
   لندن–علي الحاج حسين 

  2007 –تموز 
com.alihoussain@ali  

  

يهدف إلى ) المالكية( قرارتوزيع االراضي في ديريك:اعالن دمشق 
خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة"  

 
 3/2/2007 تاريخ 1682رقم  وزارة الزراعة السورية الى التراجع عن قرارها اعالن دمشق للتغير الديمقراطي دعا تجمع

 من منطقة الشّدادة المغمورة ة أسر150آانت تابعة لمزارع الدولة على )المالكية(والقاضي بتوزيع أراٍض في منطقة ديريك 
 تلقى المرصد 12/07/2007اليوم  اعالن دمشق للتغير الديمقراطي في  بيان صادر تجمعأراضيهم بمياه سد الباسل ،وقال 

ي في اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي أن هذا القرار يأت"السوري  نسخة منه 
  "إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن الواحد

طلع فيه إن مكتب األمانة في إعالن دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على االستقرار الوطني في وقت يتوقال البيان 
المجتمع السوري،بكل مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية واستقراره السياسي واالجتماعي عن طريق التأآيد على مبدأ 

 المواطنة في الحقوق والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في البالد،يدين هذا القرار التمييزي 
 وتوزيع تلك األراضي على مستحقيها من أهالي  هذا القرارلتراجع عنباوزارة الزراعة يطالب إعالن دمشق واضاف البيان 

مع اإلشارة إلى انه من حق . منطقة ديريك بغض النظر عن انتماءاتهم القومية وبعيدًا عن التمييز بين مواطني الوطن الواحد
م ولكن ليس على حساب مواطني المتضررين من غمر سد الباسل منطقة الشّدادة التعويض المناسب عن األضرار التي لحقت به

منطقة أخرى آما في القرار المذآور أعاله الذي يحّل مشكلة،تعتبر من مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد 
.خطورة وأوسع مدًى  

 السورية قرار وزارة الزراعة وفي بيان سابق صادر عن لجنة اعالن دمشق في محافظة الحسكة شمال شرق سورية اعتبرت
بين العرب " خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة"وزيع أراض في المنطقة على عشرات العائالت العربية يهدف إلى ت



 83مخالفة حتى لقرار القيادة القطرية رقم " لجنة إعالن دمشق في الحسكة أن هذه الخطوة تأتي وقالت .واألآراد في المحافظة
 27/11/2001 تاريخ 1 31 1 3337لة وتوزيع أراضيها وفق محضر االجتماع رقم  القاضي بحل مزارع الدو2000لعام 

:المصدق من رئيس مجلس الوزراء، والذي ينص على توزيع أراضي مزارع الدولة وفق األسس التالية  
 

. ـ على العاملين في دوائر مزارع الدولة الذين يودون االستقالة من الوظيفة1  
 

قبل ) عقد أجار، محضر اجر مثل( أراضي مزارع الدولة وواضعو اليد عليها بوثائق رسمية  ـ على المتضررين مستأجري2
".إحداث هذه المزارع  

 
  ـ أهالي القرى المجاورة ألراضي مزارع الدولة3
 

". ـ المغمورة أراضيهم بسد الفرات والسدود األخرى ممن لم يتم تعويضهم بعد من قبل وزارة الري عينا أو نقدا4  
) الحزام العربي(تطبيق مثل هذه اإلجراءات يأتي استكماال للمشاريع االستثنائية مثل مشروع "اللجنة على أن  وأضافت

في حين "، مشيرة إلى أنه "، وغيرها والتي تهدف باألساس إلى حرمان المواطنين األآراد من حقوقهم)اإلحصاء االستثنائي(و
 محرومة من األراضي الزراعية بعد أن صودرت منهم، تجري محاوالت اآلن توجد في هذه المنطقة عشرات اآلالف من العائالت

لجلب مزيد من العوائل العربية وتوزيع أراضي المنطقة عليهم رغم حصولهم سابقا على تعويض مادي مقابل أراضيهم، بينما 
."يتم حرمان السكان األصليين منها  

 المرصد السوري

تقبل وأزمة الحركة وكارثة سورياحوار مشعل التمو عن مستقبل تيار المس  

  علي الحاج حسين                                                                                    12-07-2007    

المعارضة السورية، ولفترة ال تزيد عن عامين من تأسيسه  الناشيء موقعا متقدما في ساحة" ديتيار المستقبل الكر"احتل 

 التمو بقيادة المهندس مشعل
 
وشاخ الشاب مشعل مبكرا " التيار"فهل حان خريف  ...ضاهى أعتق األحزاب الكردية وأطولها عمرا، ومازال يغذ السير قدما 

فتحتضر في مقتبل العمر، هل " أبو جاسم"رضة، هل تعصف بأحزاب الكرد أعاصير المعا وانتقل لجوقة الحرس القديم في

التمو ويعود لكرسي  لبضاعة كردية كاسدة في دكان التمو، أم هي مجرد زوبعة في فنجان، هل يستسلم" التيار" تحول

لرقم جديد في قائمة " التيار"ول جاسم في أربعين، هل يتح األغواتية متخليا عن مقود التيار، أم يصلح بعامين ما أفسده أبو

التقدمية  ، أم هي محطة للتزود بالوقود، هل نسخ الكرد تجربة أحزاب الجبهة"تهش وال تكش ال"األحزاب الكردية التي 

  .سوريا؟ وبدأت أحزابهم تفقس في غير موسم التفريخ أم هو نداء للوحدة كرديا والتكامل

 الكرد األبدية بتشتيتها؟ وما دور زعامات" المفتتة"كردية من يتحمل وزر تفتيت الكلمة ال        §

 مؤسسيه؟ وتنفرط مسبحة" التيار"هل يتمزق         §

 هل ينحني مشعل للعاصفة أم يحلق مع أوراق الخريف؟        §

م هم معنيون أزمتها، أ هل من مصلحة العرب والسريان النفخ في رماد أزمة الحركة الكردية وصب الزيت على نار        §

  بصالحها وإصالحها؟

 والكردية ويؤلف بهما معا، فهل سيسير بين حبات المطر أم يظل وفيا لصراحته وفصاحته التمو يتالعب بالعربية        §

 وثقافته؟

قار العجول واألب"وال ترحم، أم يهب غاضبا ككل  هل يصبر جالسا على كرسي االستنطاق أمام نبال أسئلة ال تجامل        §

  على تفصيل أسئلة بمقاسه؟ في المعارضة والنظام ويصر" المقدسة



الحزب -بتوصيفاته صريحا بدالالته، فهل نحن اليوم أمام الشخص عودنا مشعل التمو أن يكون قويا بعباراته غير مسرف

  يخطئ؟ القائد الملهم الذي ال

والكردي خصوصا نتناول فيها دوره الشخصي  عموماهذا وكثير من إشارات االستفهام التي نقرأها في الشارع السوري 

الحركة الكردية وصوال لألزمة السورية العامة التي تخنق البالد، نضعها بكومة  مرورا بالمشاكل التنظيمية والحزبية، وأزمة

ى معا كيف نص الحوار لنر فتعالوا نتابع. أمام المهندس مشعل التمو المنشغل منذ أشهر بفصل الحنطة عن الزيوان واحدة

   عثر على اإلبرة الضائعة في البيدر؟

  ..تعالوا نتحاور.. تعالوا نختلف

  ..!جواد مال مع ..وقد نتفق

 
  

 جواد مال. د
 حاوره علي الحاج حسين

http://www.airys.org/bul/dialog062007/index.htm 
وينادي . عرف الدآتور جواد مال بسقفه السياسي العالي قياسا على وضع القمع واالستبداد السائد في البالد منذ نصف قرن

ر منقوصة، بما في ذلك حق االنفصال عن سوريا، وهذا الموقف لم يتجرأ على التيار الذي يقوده بحقوق الشعب الكردي غي
آان ومازال من مقره في المهجر منتقدا بحدة أداء األحزاب الكردية . اتخاذه أعتق األحزاب الكردية في سوريا حتى اآلن

ي حوارات مع األطراف الكردية والمعارضة السورية دون مجاملة، وبذات الوقت نراه مؤمنا بالحوار مع الجميع، ينخرط ف
الشقيقة، يمد الجسور مع التيارات العربية ويتصل مع القوى العظمى شارحا أولويات قضيته وال يتوانى عن محاورة آل من 

سجله الشخصي حافل بالمحطات المثيرة من النضال الدؤوب منافحا. يعتقده قادرا على تحريك المياه الراآدة في سوريا قيد أنملة
عرف عنه المطالبة بالحرية . قناعاته مناديا بالحرية والديمقراطية وال يتوانى بالتواصل مع دعاة الديمقراطية في آل مكانعن 

واالنعتاق لشعبه بصالبة وعناد، وبذات القدر وال يمنعها عن اآلخرين، يطلب العون من الجميع ومستعد للتعاون مع الجميع، 
لم تثن الدآتور مال عن مواقفه حمالت التشنيع من قبل بعض الشوفينيين". الند للند"ل به وشرطه األساسي حتى بالحوار القبو

  .من أبناء القومية السائدة وال جفاء الموالين من أبناء جلدته
 :آان لنا وقفة قصيرة مع الدآتور جواد في الحوار التالي، فتحدث قليال وقال آثيرا

  . ن آأي فرد عادي وال أنشد أي منصباطمح بالعيش بكرامة في بلدي آردستا• 
  .النظام السوري فاسد وعنصري ودآتاتوري• 
  .الحجاج إرث تاريخي نماه وطوره النظام ويرعى استمراره• 
  .الديمقراطية ليست حبة اسبرين تعطي نتائج فورية• 
  النظام السوري ربما من أآثر االنظمة دآتاتورية وشمولية وعنصرية في الشرق االوسط • 
  . أجهزة المخابرات غير الخاضعة ألي قانون وعددها في سوريا يفوق عدد آليات جامعة دمشق•
  .عدد الزنازين ومراآز االعتقال يفوق عدد الجوامع والكنائس والجمعيات الخيرية ودور االيتام في سوريا• 
  .يستحيل أن تقف المعارضة بوجه النظام بدون مساعدة خارجية• 
  . الترهيب والترغيب عناصر قيادية من آافة احزاب المعارضة السوريةاستمال النظام عبر• 
  . حزبا ومنظمة وحرآة وتيارا20اجهزة المخابرات مزقت الحزب الديمقراطي الكردي الى أآثر من • 
  .التنظيمات الكردية غارقة في خالفات هامشية تتم فبرآتها في مكاتب محمد منصورة• 
  . أضافت رقما جديدا في جوقة األسماء الفاشلة من أحزاب وحرآات ومنظمات سوريةبالتأآيد إن جبهة الخالص قد• 
  .أي حزب ديني ال يمكنه حمل لواء التغيير الديمقراطي وإقامة دولة علمانية وسرعان ما ينقلب لحاج جديد• 
  .لو رفع الكرد سقف مطالبهم ألسسوا إمبراطورية، بينما نراهم يستجدون القليل القليل• 



تد آردستان سوريا من من جنوب آردستان العراق في أقصى الشرق مرورا بمحافظات الحسكة والرقة وحلب وحتى جبل تم• 
  .االآراد في الساحل السوري غربا

  .من ال يعترف باألآراد يعرض وحدة سوريا للخطر، خياراتنا آثيرة والفطين تكفيه اشارة• 
  . ألسباب وخالفات شخصية معارضاالسوري الفاشي واصبحالسيد خدام هو جزء ال يتجزأ من هذا النظام • 
  .ال يمكن تحالف البيانوني والخدام ورفعت األسد والكرد في تيار واحد• 
  .تنتقل االحزاب بلمح البصر الى صف النظام تحت ذريعة المحافظة على السالمة العامة وأمن البالد• 
ولن يكون هناك محبة وتجانس بين القوميات والمذاهب في ظل دعوات ال وحدة قسرية وال أخوة ووئام بين السيد والعبد • 

  .تهجير العلويين للجبال
  .ع الوحوش اآلدميةوالعيش مبهذه السياسة العوجاء والهوجاء لن يقبل الشعب الكردي في سوريا حتى بالفيدرالية • 
  .آل شئ في الدنيا يتغير ما عدا حزب البعث• 
 

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

 مشروع الحزام االستيطاني العربي في الجزيرة  عاماً  على33حول مرور 
  

  لجنة التنسيق
صارخة لكافة األعراف واألديان والقوانين  شعبنا الكردي يعاني بشدة من وطأة المشاريع العنصرية المطبقة بحقه ، في مخالفة

الحزام االستيطاني في الشريط الشمالي لمحافظة الحزيرة والتي تصادف آل عام في  ظراً  لحلول ذآرى البدء بتطبيقالدولية ، ون
  : حزيران ، فمن الواجب أن نسلط الضوء بإيجاز على هذا المشروع العنصري البغيض 24
 

التيار القومي العربي يتخذ طابعاً   بعد بروز الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في منتصف خمسينات القرن الماضي أخذ
، ثم بعد اندالع الثورة الكردية بقيادة المرحوم مصطفى البارزاني في أيلول   السورية-عنصرياً  ال سيما بعد الوحدة المصرية 

العروبية في سوريا   حيث تصاعدت وتيرة الشوفينية1961وآذلك إثر حصول االنفصال بين سوريا ومصر عام   ،1961
الكرد إلى وسم الكرد باالنفصاليين ، وإلى وضع مشاريع في  ة في الجزيرة وراحت تتخذ أشكاالً  عدة ، من اعتقال رموزوبخاص

الستينات وأعيد  الشعبة السياسية بالحسكة آنذاك المالزم أول محمد طلب هالل أصدر آراساً  في بداية غاية الخطورة ، فرئيس
 السياسية ، ويضم - االجتماعية -النواحي القومية  اسة عن محافظة الجزيرة مندر:  بعنوان 1963 \ 11 \ 12طبعه في 

تذويب الكرد وحصرهم وتهجيرهم ، ومن أهم ما جاء في آتابه المشؤوم ، مقترحات  توصيات خطيرة جداً  تهدف إلى آيفية
 إسكان عناصر عربية وقومية \\فيه   جاء8 النظام الحاآم بتنفيذها ومن ابرزها الحزام العربي بشكله الحالي فمقترحه رقم التزم

 ثم تتالت \\....ورقابة بنفس الوقت على األآراد ، ريثما يتم تهجيرهم  في المناطق الكردية على الحدود ، فهم حصن المستقبل
 جلب ، وبعد ذلك المشروع وبدأت السلطات باالستيالء على أراضي الكرد ثم تشكيل ما يسمى بمزارع الدولة أعمال تنفيذ

 مليون دونم 1تم االستيالء عليها وهي بحدود  مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب إلى المنطقة وسلموا األراضي التي
 بدأت قوافل المستوطنين تصل 1975 - 1974نسمة من الكرد وفي شتاء  150000  قرية يقطنها أآثر من335منتزعة من 
  . ذجية إلسكانهموشرعت الدولة ببناء تجمعات نمو إلى الجزيرة

 
لجنة   برئاسة األمين القطري المساعد رئيس1974 حزيران عام 24لحزب البعث الحاآم بتاريخ  لقد اجتمعت القيادة القطرية

الحزام على الواقع وتفويض المسؤولين   المتضمن إعطاء األوامر التنفيذية بتطبيق521الغمر وأصدرت قرارها العنصري رقم 
الناتج عنها وتوزيعها على المستوطنين أوالً  بأول وفق استمارات وجداول  ألراضي الزراعية والحاصلالمعنيين باستالم ا

 -) القامشلي ( قامشلو   في منطقة12 -) مالكية (  في منطقة ديريك 12(  مستوطنة 39، وبلغ عدد المستوطنات  نظمت مسبقاً 
 4500 دونم استفادت منها حوالي 800000المسلمة لهم حوالي  توبلغت المساحا) ) رأس العين (  في منطقة سري آانيي 15

ً من أقصى   آم عرضا20 - 10 آم طوالً  و 275 قرية ممتدة ما بين 335الكردية التي شملها الحزام  عائلة ، وبلغ عدد القرى
 دونم من اخصب 300 إلى 150مساحة من  شمال شرق الجزيرة إلى ما قرب محافظة الرقة غرباً  وحصلت آل عائلة على

  . أراضي الجزيرة
 

السكان  يدرآون بأنهم ليسوا أصحاب األرض الحقيقيين وليسوا من هذه المحافظة ، أما العرب من ال شك أن المستوطنين
وآثيراً  ما يبدون علناً  بأنهم مع وضع حد  األصليين في الجزيرة فهم أيضاً  يدرآون اآلثار السلبية لجريمة هذا المشروع

  . جاؤوا منها ، ألن في ذلك تحقيق للعدالة والمساواة وضمان لالستقرار وطنين أو إعادتهم إلى مراآزهم التيللمست
 
سوى بإعادة األرض ألصحابها ،  ادى تطبيق مشروع الحزام إلى إحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية ، ولن يندمل الجرح فلقد

المشاآل في آل قرى التماس وسوف تظل وتزداد ألن الوضع غير  وتكثرآما ان انعكاسات هذا المشروع اإلجرامي آثيرة 
  . الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة طبيعي ، وألن المقدمات



أصحابها الكرد وأعطيت للمستوطنين لن تصبح حقاً  مملوآاً  بالتقادم ، وستبقى  إن األراضي التي اغتصبت بغير وجه حقٍ  من
ٍ مخلص ونزيه وعادل ويحمل   ، الشغل الشاغل لكل الغيورين ، فالنضال إنما هو واجب آل إنسانالنضالية الستردادها العملية

منظورٍ  أخالقي واجتماعي وإنساني ، ألنها منظمة بحق شعبٍ  بريء  بين جنباته الوعي والضمير فمثل هذه الجريمة مدانة من
  . وآمن

 
سوريا وان أطراف لجنة  ضطهاد ضد شعبنا الكردي في آردستانالحزام العربي يعتبر بحق من أخطر وأآبر أشكال اال إن

األساليب النضالية المناسبة إللغاء هذا المشروع العنصري الخطير  التنسيق الكردي وبمناسبة هذه الذآرى المؤلمة سوف تمارس
  . الحقيقيين وإنصاف أصحاب األرض

  . ولن يضيع حقٌ  وراءه شعبٌ  مناضل
19\6\2007  
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