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 الصراع على فكانشهد العالم على مدى تاريخه الطويل أنواعاً مختلفة من الصراعات لقد 
وتوجت األرض ، والصراع على المياه والصراع على األسواق ، ومصادر المواد الخام ، 

أو ثقافات الصراع الفكري الذي يهدف للسيطرة على العقول لفرض عقائد أو منظومات قيم ب
ولقد كانت امتنا الكردية العظيمة أسوأ حال من جميع االمم حيث معينة على اآلخرين ، 

. تعرضت لجميع تلك الصراعات مجتمعة   
فقد احتلت ارضه ، ووضعوا في السالسل ، لكنهم بقوا احرارا ، اخذت منهم حقوقهم ، جردوا 

ائدهم التي يأكلون عليها ، واالسرة التي ينامون عليها ، لكنهم مازالوا من جوازات سفرهم لكنهم بقوا اعزة واحرارا ، سلبوا مؤ
. اغنياء ، ألنهم ادركوا ان الشعوب تفتقر وتستعبد عندما يسلب منها اللسان الذي تركه لهم االجداد   

 زرقاء اليمامة يرى  وهو بمثابةوما ذاك اال بفضل النخبة المثقفة من مخلصي امتنا ، حيث المثقف هو ضمير مجتمعه وامته ، 
المخاطر المحيطة بقومه قبل حدوثها بوقت كاف لتداركها، و يحذر من تلك المخاطر، ويقوم بواجبه التحريضي لمواجهتها، 

  . وتحصين مواقع قومه الثقافية حتى ال تهزم من داخلها
ن الهزيمة الثقافية مقدمة بالطبع لهزيمة أما إذا انهزم المثقف، أو خان أو تخلى عن واجبه؛ فإن الخسارة تكون كبيرة جداً، أل

  . عسكرية وسياسية وحضارية
 طليعة هي النخب المثقفة لكنني وباعتباري احد مواطني غربي كردستان اتلمس فجوة عميقمة بين المثقف ومجتمعه ، حيث  أن

ت النافعة من خالل مواقعهم العلمية األمة ومقدمتها ، فهم صمام األمان لها في تلمس حاجاتها ، وهم الذين يقدمون المشروعا
التي من النوع الثقيل ) الملمات ( ، وخاصة تلك ) األزمات ( والفكرية والتربوية ، فضالً عن حماية األمة وحراستها في زمن 

غ الجهد بعد استفرا) األزمات ( ، التي تستهدف كينونتها  ، وذلك من خالل إعطاء الموقف الموضوعي حيال نمر بها هذه االيام 
 ، لكنها ربما قدر الثقافة ان ال تتآخى مع السياسة او والطاقة في تصور الحدث ، ومن ثم توصيفه  ، وصياغة كيفية التعامل معه

المثقف والسياسي من جهة وبين ان تجد نفسها في الضد ، لذلك اخلى المثقف الساحة للسياسي ، وبذلك اتسعت الفجوة بين 
اهير واالمة من جهة ثانية لدرجة ان البعض وصفوها بكونها أزمة تاريخية مستعصية، مستدلين في المثقف والسياسي مع الجم

ذلك بكونها ترجمة لطبيعة الصراع الحاصل بين منهجين في التغيير يقوم أولهما على المثالية النظرية ويعتمده المثقفون 
. اه السياسيون والمفكرون، بينما يقوم ثانيها على المكيافيلية النفعية، ويتبن  

 إلى مثقفين وسياسيين، ذلك أن األصل في السياسي أن تكون له  لخير امتنا المنكوبة لست مع تصنيف المبدعين والعاملينو
أرضية فكرية ثقافية يتحرك وفقها ويرسم خططه على هديها، وإال كانت حركته ضالال وتيها، كما أن األصل في المثقف أن 

قه السياسي بالواقع وما يعتمل فيه من مذاهب وأفكار ومناهج، وما يشغل الناس حتى ال تكون تنظيراته يكون له حد أدنى من الف
وتوجيهاته في منأى عن معاناة المجتمع وانشغاالته، وبالتالي يكون كمن يقف في برج عال يتأمل غريقا دون أن يمتلك القدرة 

أملته الحاجة إلى بحث سبل التقاطع والتكامل بين ركنين أساسين من أركان إن هذا التصنيف ليس إال تصنيفا إجرائيا . على إنقاذه
 النهوض باألمة الكردية

 



إن استمرار النقاش حول دور المثقف والسياسي في النهوض بواقع التردي الذي تعيشه األمة الكردية  إنما يعكس وبتصوري 
جتمع، وبالتالي يبقى السؤال المطروح الذي البد من البحث له عن حقيقة القطيعة الحاصلة بين هذين الركنين األساسين وبين الم

هل فقد المجتمع ثقته في السياسي وفي المثقف؟ وإن كان ذلك كذلك فما شروط استعادة هذه الثقة المفقودة؟: جواب هو . 
عادة ترميم ما فسد من العالقة بين أفرد العديد من الكتاب حيزا هاما في كتاباتهم لهذه اإلشكالية، محاولين تلمس نقطة البدء نحو إ
 وفرض الوصاية على المجتمع هذين الركنين، وتوصلوا إلى أن تغييب السياسي والمثقف للمتلقي العام من سلوكهما وخطابهما

  أدى إلى حصول ما نراه اليوم من قطيعة بين المجتمع برمته وبجميع طوائفه، وبين السياسي والمثقفلصالحهما 
على اعتبار أن المثقف هو الذي يتولى في غالب األحيان مخاطبة الناس بما ينتجه من خطب " السياسي"كثير حول ليس ثمة كالم 

لكن يمكن القول إن هذه الفجوة بين المجتمع . وأفكار، بينما يتوجه السياسي لتنفيذ برامج موضوعة من طرف الجهة التي يمثلها
عا في أيامنا هذه، إنما مردها إلى غياب عنصر الحب المتبادل بين الطرفين، فال وبين رجلي الفكر والسياسة، التي تزداد اتسا

ال مجال لتقليص الفجوة بين  ، والمجتمع يحب السياسي وال المثقف، وال السياسي والمثقف قادران على حب المجتمع ومخالطته
عرض األمة لمحاولة تجهيل متعمدة، تجعل منها المثقف ومجتمعه إال بتوافر شرط الحب، حب المثقف ألمته ومجتمعه، فحينما تت

لكنه في الوقت نفسه أوتي حظا . أمة ذات عقلية عوام وطبيعة قطيع فتصاب بكل هذه األمراض ويكون المثقف منتميا لهذه األمة
وفي . في مجتمعهمن العلم والمعرفة، من الفكر والمنهجية والثقافة، يسمح له أن يكون شيئا آخر، أن يكون عامَل تغيير وإصالح 

هذه الحالة هو مطالب بأن يلتفت إلى هذه المداخل كلها، ولعل أهمها هو حب األمة، يعلم نفسه كيف يحبها رغم كل ما فيها، كيف 
ينبغي أن يشعر بآالمها وآمالها، يحاول أن يكون . يفرض على نفسه االنتماء إليها سواء عاش في أوساطها أو تابعها من الخارج

ويوم ينفصل عنها، يصبح خطابه باردا، جامدا. اتجسيدا له  
 ال يقل أهمية عن غياب حب المثقف ألمته، يجعل أهل الفكر والسياسة في غربة وهم بين أهليهم وذويهم، ويتعلق آخالثمة سبب 

ر باالستعالء يجعل هذا الشعو. الكردياألمر بمنطق االستعالء الذي يتعامل به السياسيون والمثقفون في تناولهم لقضايا الواقع 
المثقف والسياسي على حد سواء يشعران بأن المجتمع ال يقدر مجهوداتهما وال يتفهمهما وال يرغب في االقتناع بما يدعوان إليه، 

وهو األمر الذي يخلف بالنسبة إليهما معا شعورا باالنفصال والغربة عن األمة، وهو شعور طالما يتحول عندهما إلى اتهام 
وهكذا تزداد الفجوة اتساعا، بل ليس غريبا أن يواجه المثقف على سبيل المثال بالرفض المطلق لما يدعو . المرضالمجتمع ب

والحاصل أمام هذا الوضع شعور األمة بأن مثقفيها وسياسييها ليسوا منها وال يعكسون واقعها، وشعور أهل الفكر والسياسة . إليه
لتواصل بين الطرفينبأن أمتهم مريضة، وبالتالي تضيع قناة ا  

لقد أصبح مطلوبا من أهل الكلمة أن يبحثوا عن المداخل الحقيقية للمجتمع إن هم أرادوا حقا تجاوز حالة القطيعة التي تحول دون 
من حيث حب الناس والسعي في مصلحتهم والرفق بهم والصبر عليهم والصدق معهم . تحقيق تواصلهم مع المجتمع  
عة بين المثقف والمجتمع تزداد اتساعا، ويتعلق األمر بكون عدد كبير من السياسيين ورجال الفكر ثمة سبب آخر يجعل القطي

 في العديد التاريخ والحضاره والواقع الكردي لمجمتعهيبنون مشاريعهم التغييرية وتوجهاتهم الفكرية دون االعتماد على توجيهات 
  تستنبت وال تستوردالثقافةيضاف إلى ذلك أن . ملتفت إليها وال محتفل بهامن القضايا، وهو ما يجعل هذه األفكار والبرامج غير 

ال بد من االعتماد أوال على مقوماتنا الذاتية وخصوصياتنا الحضارية، وبالتالي ال يستساغ االعتماد على خطط ف، لكنها تتالقح 
الجنوب افريقي  أو الفيتناميسان  ليس هو اإلنالكرديوبرامج وأفكار اآلخر ألن الظروف حتما مختلفة واإلنسان   

االستقاللية التي يشعر بها بعض المثقفين ، فهو ال يعمل إال من خالل قناعاته الخاصة ، وهذا األمر سبب انفصاما  : سبب ثالث 
ذاتية في مواقف المثقفين ، ومن ثم عدم التنسيق بينهم في المواقف تجاه األحداث ، فتخرج الجهود مبعثرة بسبب القناعة ال

.  مما ادى الى تهميش دورهم من قبل المجتمع الذي احتار في صوابية المواقف المتراكمة بتصرفات المثقف نفسه   
عامالً هاما في هذا األمر ، إذْ يعيش المثقف في إطار الحزب الذي ينتمي إليه ، ويكون كل ) الحزبية  ( تشكل : والسبب الرابع

الحزب ،  فيظّل الحزبي يعيش في فلك أفكار الحزب، وال يتعداها ، مما يسبّب في الواقع قتال جهده منصبا على العمل من داخل 
لألفكار واإلبداع ، فيترك االنطالق في الميدان الرحب الواسع ، إلى الميدان الضيق الذي ال يسير فيه إال من خالل الحزب الذي 

 زب ، وهذا بال شك يسهم في غيابه وعدم إسهامه في وقت األزماتينتمي إليه ، وال ينظر للحدث إال من زاوية نظرة الح
خصوصا وكما هو معلوم من حالة الخصام بين االحزاب السياسية والمجتمع وعجز الحركات السياسية عن تلبية واشباع حاجة 

  المجتمع الذي بدوره اسند ظهر الى الركون والركود 
االلتفات ينتج بروداً في الموقف، ثم يقعد اإلنسان عن التفكير في كيفية مواجهته محاولة االلتفاف على الحدث ، وهذا : الخامس

واإلسهام في تقليل آثاره على األمة ، وهذا االلتفاف يعد من الحيل النفسية التي يمارسها المثقف حتى يسلم من اإلسهام في وقت 
  الملمات ، وهذا االلتفاف له صور منها

- في توصيفه ، فيصور المثقف الحدث بأنه فوق القدرة والطاقة ، ال من حيث استيعابه ، والنظر إليه تضخيم الحدث ، والمبالغة 
، وال من حيث تقديم الحلول المناسبة لمواجهته؛ فهو يرى أن الحدث يفوق طاقات األمة وقدراتها ، مما يبرر له عدم التفاعل مع 

  األحداث ، والحضور الفاعل في مواجهتها
- ل من شأن الحدث ، وأنه حدث سهل ال يستدعي كل هذه الجهود ، وألن الحدث سهل ، وعواقبه سليمة؛ فال حاجة إذن أو التقلي

  إلى الخوض فيه ال من حيث توصيفه ، وال من حيث مواجهته
- دث ، ويتم محاولة تحميل الحدث لجهة معينة ، وأنها هي التي جعلت األمة في هذا المأزق ، فهي إذن التي تتحمل تبعات الح
التركيز على هذا الجانب ، حتى يتخلص المثقف من هذا كله ، إلى أنه غير مسؤول عن الحدث ، بل يكون همه التركيز على 



 بل يتعداه إلى المثقف نفسه ، بل - إن كان المسبب جهة معينة - لوم من سببه ، وينسى أن تبعات الحدث ال تقف عند المتسبب 
 وبدا المثقف طليعتها ، وهي تنظر إليه تنتظر منه اإلسهام في حمل همها ، وطرح الحلول النافعة لهاإلى األمة التي يشكل هذا 

   آذار 12هذا المحور جليا في االنتفاضة المباركة التي بزغت في 
خلق فجوة والتي ساهمت بدورها في هذه بعض األسباب التي أراها تسهم في غياب كثير من المثقفين عن واقع األمة المعاصر ، 

 في الكتابة عن الحلول التي تفعـل دور ون سهمكم توهي قابلة لألخذ والرد ، ولعلومن ثم اتساعها بين المثقف ومجتمعه 
المثقفين في واقعنا المعاصر ، فإن األمة بحاجة إلى مضاعفة الجهود ، حتى نستطيع أن نرمم بعض مشكالتنا ومآسينا ، ونشارك 

ارتها المنشودةفي النهوض باألمة إلى حض  
 
تعدى الموقف التقليدي ، إلى ضرورة الحضور الفاعل في الواقع ، وتجاوز األنماط التقليدية ،إلى انتهاج أنماط جديدة نال بد أن ف

وما طرأ في العالم من تغيرات " العولمة"تتوافق وطبيعة المرحلة التي تعيشها األمة الكردية  في هذه األيام ، وخاصة في زمن 
والوأد القسري لالنتفاضة ، وسقوط النظام البعثي السوري في شباك العنبكوت ،  بعد سقوط النظام البعثي في العراق  ، جذرية

وانفراد الوالت المتحده االمريكية  في السيادة على البشرية ، والدعوة إلى االنفتاح في اإلعالم ، وتقدم تقنيات االتصال ، وانتشار 
نقل مختلف األنماط الثقافية من الشرق إلى الغرب ، وتحدث تغييرا في البنى الثقافية والفكرية القنوات الفضائية التي ت

 واالجتماعية
واألمة الكردية تعيش حالة حرب ؛ وتواجه أزمة حقيقية ، تحتاج إلى تكاتف الجهود ، وصياغة موقف يشترك فيه السياسيون  

  المعاصرة ، وما خلّفه الحدث من تداعيات على المستوى الثقافي واالجتماعيوالمفكرون ، والتفكير في طريقة التصدي للتحديات
إذا تركنا األحداث تصنع لنا مستقبلنا فإنها ! ال نعرف ماذا سيحمل لنا المستقبل:  أن نجلس ونكتف أيدينا ونقوليليق بناال ف 

اآلخرين يصنعون مستقبلنا فإنهم سيعطوننا المستقبل إذا تركنا . ستعطينا المستقبل الذي تريده، وليس المستقبل الذي نريده نحن
المطلوب اليوم ليس تحرير أنفسنا من .. إذا لم نختر المستقبل فإننا نختار الماضي. الذي يناسبهم، وليس المستقبل الذي يناسبنا

 الماضي ألنه يعيش في ضميرنا، بل تحرير أنفسنا من البقاء في الماضي
 ان تقوموا بوجبكم وتكسروا حواجز االنعزال التي اوضعتم انفسكم فيها وتستلموا المبادرة للنهوض :المطلوب منكم ايها االحبة 

فانتم اليها المثقفون بامتكم والذو عنها والدفاع عنها خصوصا والحركة السياسية تلفظ انفاس مصدقيتها االخيرة في المجتمع ، 
د بات عليكم من اآلن فصاعداً القيام بدور محوري في معركة الدفاع عن جنراالت المعركة المقبلة وقادتها ومحددو نتائجها، لق

  األمة وحضارتها ان اردتم الخير واال فها هي االمهات ترتب على اكتافكم وهي تقول
 ناموا وال تستيقظوا                ما فاز اال النوم

 

 بيـــــــــــــــــــــــــــان
  

وخاصة منها ما ، تماعه االعتيادي وتدارس العديد من القضايا والملفات الداخلية والخارجيةاج، عقد مكتب العالقات العامة 
 نيسان الماضي وقد 22وفي مقدمتها انتخابات ما سمي بمجلس الشعب في ، استجد وارتبط باالستحقاقات الوطنية والديمقراطية 
  . تنوعت اآلراء واختلفت بشأنها بين مقاطع ومشارك 

 المستقبل الكوردي نجزم بعدم وجود عملية انتخابية في سوريا وما يجري ليس إال عملية ديكور مفبركة إننا في تيار
، بحكم قوة القمع وعقلية الوصاية البعثية ، لتعيينات أمنية يجبر المواطنين على قبولها والرضوخ لنتائجها المعروفة سلفاً 

  والتي أباحت احتكار المجتمع السوري بما فيه وما عليه ، بعثي وملحقاته والمستندة أساسا على المادة الثامنة من الدستور ال
كان من الممكن ، قد أضاع فرصة ذهبية ، ورغم ذلك فنحن نعتبر أن الفعل السلبي للمعارضة السورية بتنوع أطيافها مؤخراً

تؤسس ، كار البعثي وبوسائل سلمية ومدنية ولتجسيد إرادة مقاومة االحت، أن يكرس فعال سياسيا مواجها ومقاوما لحكم االستئثار 
وتدفع بالشارع السوري المغيب إلى الخروج من وضع السكون والركود والالمباالة حيال ، لحالة معارضة جماهيرية وصحية 

حالة من وحيال الدور السياسي الذي من المفترض أن تلعبه في عملية التغيير السلمي نحو الديمقراطية إلى ، قضايا الشأن العام 
  .الفعل االيجابي تجسد الحركة واالهتمام والدفاع عن المطلب الديمقراطي العام الذي أصبح في قائمة األولويات 

هو فعل استكانة ومواالة اتخذته ، أننا نعتقد بان عدم مواجهة السلطة وإفساح المجال لها في تزييف الوعي وهدر المجتمع 
ونجزم بان عزوف الشعب السوري عن عملية هدر كرامته ، يأتي متوافقاً مع رغبة السلطة الكثير من األطر السياسية السورية و

وعدم وجود ، بحكم ثقافة الخوف وفقدان األمل من السلطة ، غريزي الطابع ، ما هو إال فعل مقاومة صامت ، وتزوير إرادته 
ونعتقد بان أي قرار سياسي إذا لم ينعكس فعال ، قوى معارضة حقيقية تستطيع استقطاب الشارع السوري بأغلبيته الصامتة 

يصبح مجرد ظاهرة صوتية أو انترنيتية ؟ فلم تعد الشعارات التعبوية قادرة على ، يمتلك آلياته وركائزه المجتمعية ، جماهيريا 
الميداني والقدرة تتطلب امتالك إرادة الفعل ، كمواطن ووطن ، بل أن المرحلة السياسية ومصلحة سوريا ، التحشيد والتحريض 

  .على قيادة الجماهير الصامتة وتوجيهها سلميا ومدنيا النتزاع حقها في الحرية والديمقراطية 



وفي الجانب الكوردي توقف االجتماع حيال سياسة السلطة في عسكرة كثيفة للمنطقة الكوردية وتخريب بناها التحتية 
ودفعه ، اق االقتصادي على شعبنا الكوردي وسد منافذ العمل في وجهه وإهمالها وتضييق الخن، وزعزعة استقرارها المجتمعي 

بغية تفريغ المنطقة الكوردية من سكانها األصليين  أو إلى االستكانة المتولدة أساسا عن ) الخارجية أو الداخلية(أما إلى الهجرة 
 تولد االحتقان وتؤسس لحاالت انفجار قد ،ونعتقد بان السياسة العنصرية هذه سيف ذو حدين ، رحلة البحث عن لقمة الخبز 

خاصة في ظل الحالة االقتصادية المتردية لمجمل الشعب السوري وتدني مستوى ، تنعكس على مجمل الوضع السوري العام 
الدخل بسبب النهب المنظم لموارد الدولة من قبل فئة قليلة ال تمت إلى الشعب وهمومه بصلة وانعدام فرص العمل والتضييق 

والمترافقة مع ازدياد وتيرة الفساد واإلفساد والقمع العاري والمقنع ، ى الحريات الفردية والعامة وارتفاع أسعار المواد والغالءعل
، ضد الناشط السوري كمال لبواني ) بالمؤبد(وما األحكام األمنية بحق الناشط والمعارض الوطني أنور البني وتاله الحكم  ، 

، وهي رسائل ال تأخذ مصلحة الشعب السوري بعين االعتبار ، د لمجمل نشطاء الشأن العام السوري سوى رسالة ترويع وتهدي
  .ال بل تمعن في هدر الكرامة اإلنسانية 

على أرضية إيجاد موقف ) مرجعية (كما توقف االجتماع حول مداوالت بعض األطر الكوردية لتأسيس مجلس وطني 
بان عدم تحديد طبيعة النظام والموقف منه وهو السبب الرئيس الذي يجب أن تقوم ورأى االجتماع ، وخطاب سياسي موحد 
لملمة وتكوين إطار حماية لبعض الكالسيكيات الحزبية ، إذ ليس الهدف منها ، يفقدها مسوغات وجودها ، المرجعية في مواجهته 

د  الهدف من المرجعية وفي مواجهة من يتم بل نعتقد بأنه هدف نضالي علينا أن نحد، التي تجاوزها العصر بكل مكوناته 
، وما هي آلياتها النضالية وسبل انتزاع الحق القومي وكيفية مشاركة الشارع الكوردي في صنع القرار السياسي ، إنشاءها 

مع أحقية كل طرف فيما يتخذه من مواقف ، وبخصوص لجنة التنسيق الكوردي فقد أكد االجتماع على ضرورة تطوير عملها 
وهو ، في تجسيد عصري مرن ألسس التحالف والتوافق والتباين ، سواء كانت بالتوافق الثالثي أو الثنائي أو الفردي ، ياسية س

مع حرية الحركة لكل أطرافه في ، تتباين فيه اآلراء وتتوحد ، ما نعتقد بأنه إطار ال مركزي يمكن أن يستقطب قوى جديدة 
وفي هذا الصدد أكد االجتماع أهمية االرتقاء بالعمل التشاركي وبدء الحوار مع حزب يكيتي  ، مواقفهم وفعلهم الميداني والسياسي

على أرضية ، الكوردي وصوال إلى اتحاد سياسي ينظم العمل السياسي ويؤطر فهما مدنيا وديمقراطيا آلليات التشارك والتعاضد 
  ها مكتب العالقات العامة ورسالة الموافقة التي وجه، المشروع الذي قدمه يكيتي من جهة 

  
10 -5-2007  
  

  مكتب العالقات العامة
  تيار المستقبل الكوردي في سوريا

 
 اإلعالم الكردي في سوريا بين الواقع والطموح

)اإلعالم اإللكتروني نموذجًا (   

bafil2@gmail.com                                                                                                    يبافل عل  

 مقدمة تاريخية:
كانت أول جريدة كردية في التاريخ، بمبادرة شخصية من كردي وطني، أدرك أهمية الصحافة في مجال التوعية ) كردستان ( 

. مير مقداد مدحت بدرخان صاحبها ورئيس تحريرهالشعب مضطهد ومحروم من أدنى ظروف تطوير ثقافته القومية، إنه األ
اصدر هذه الجريدة، وقد :" حيث حدد في ملحق العدد األول من الصحيفة وباللغة الفرنسية أهدافها والغرض من إصدارها قائالً

لى وضعت نصب عيني هدف ترسيخ االهتمام والحب في نفوس أبناء قومي إزاء التعليم، وألمنح الشعب فرصة التعرف ع
، حيث أنا في مصر أريد أن أرى في كردستان النظام، وال أبغي من صدور هذه ...حضارة العصر وتقدمه، وكذلك على أدبه

" ، ورفع المستوى الثقافي لبني جلدتيهالجريدة، ولو من بعيد سوى خدمة مصالح شعبي وسعادت [1] 
نت نصف شهرية، ظهرت بأربع صفحات ، باللغتين ، كا1898 نيسان 22في مدينة القاهرة في ) كردستان ( صدرت صحيفة 

الكردية والتركية، اصدر األمير مقداد مدحت بدرخان منها خمسة أعداد، ثم عاد إلى اسطنبول بسبب ضغط اإلدارة الثمانية عليه 
 نيسان 14الصادر في ) 31(وعلى أسرته، وأصبح أخوه عبد الرحمن بدرخان اعتباراً من العدد السادس وحتى العدد األخير 

. صاحب الصحيفة ورئيس تحريرها1902  
 

 مدخل:
    ليس هنالك شك بأن الصحافة تقوم بتنمية الوعي السياسي والفكري، وتوسيع قاعدة المثقفين، ناهيك عن دورها في تكوين 

 بها يتميز ومن فاإلعالم مرآة الشعوب،." الرأي العام، وهو وسيلة مهمة من وسائل الشعب للتعبير عن اهتماماته وطموحاته



خاللها يميز، فقوة اإلعالم تعني قوة األمة، وضعفه يعكس ضعفها، وما انتشرت ثقافة أمة في عصرنا الحاضر وال قيمها إال بقوة 
إعالمها، وإرادة إعالمييها وسعة أفقهم، وما تراجعت ثقافة وانزاحت إلى الهامش إال بضعف وسائلها اإلعالمية وضحالة 

".همتهمإعالمييها وفتور  [2] . فاإلعالم القوي هو اإلعالم الذي يستطيع أن يجذب الرأي العام للتعاطف معه  
إن إعالمنا الكردي في سوريا كان ومازال محصوراً بالمقروء فقط، زيادة على ذلك فإنه يعاني من الرتابة وعدم االنتظام في 

أدنى مردود مادي يساعدهم في إجراء ولو بحث بسيط ومعظم كوادرنا الصحفية ال يملكون ." مواعيد صدورها وسوء التوزيع
عن أي موضوع يجول في خاطرهم، ومحسوب عليه الجهة التي يكتب لها، أو سيكتب لها، وحينما يخالف الرأي السائد، 

".يعترضه الهجوم هنا وهناك [3] 
ن رسالة اإلعالم في بلد خاضع لسيطرة كما ال يجوز المقارنة بين الرسالة التي يؤديها اإلعالم في بلد ديمقراطي مستقل، وبي

فبالرغم من تثبيت مبدأ حرية التعبير في الدستور السوري، لكن ذلك بقي حبراً على ورق، ولم . أجنبية أو حكومات دكتاتورية
ء فالحكومة السورية مازالت ترفض التخلي عن سياسة التوجيه واإلرشاد والتلقين والتعتيم، وإبقا. يترجم على أرض الواقع

.المواطنين في حالة المتلقي السلبي  
 

 اإلعالم اإللكتروني:
ومع تطور وسائل اإلعالم، الذي حول العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة، يبرز دور اإلعالم اإللكتروني وأهميته في تأكيد الهوية 

.ةالقومية والثقافية ألمة ما، وال سيما إن كانت األمة مجزأة بين عدة دول كاألمة الكردي  
فاإلعالم اإللكتروني سريع التأثير، وان كان هذا التأثير أقل من سرعة البث الفضائي بقليل، وأسرع من الصحافة الورقية بكثير، 

لذلك فمن واجب . ففي وقتنا الحاضر أصبح من ال يستخدم الكمبيوتر، وال يعرف االستفادة من اإلنترنت، يعد بحكم اإلنسان األمي
ين عموماً، أن يطوروا أنفسهم، ويتعلموا استخدام الكمبيوتر، واالستفادة من اإلنترنت في اقتناص ما يريدونه الصحفيين واإلعالمي

من أخبار ومعلومات، كما أصبح من الضروري أن نرى صحفيين متخصصين، فليس من المعقول أن يكتب صحفي اليوم في 
 مؤسس شركة مايكروسوفت في مقابلة مع صحيفة )بيل غيتس ( قال . " كل شيء وعن أي شيء، فال بد من التخصص

". من الناس صحفهم على اإلنترنت% 50إلى % 40خالل خمس سنوات سيقرأ : الفرنسية إنه) لوفيغارو(  إن هذا المؤشر [4]
 إلى الرأي يؤكد على ضرورة تطوير إعالمنا اإللكتروني، بشكل يستطيع فيه أداء رسالته اإلنسانية، وتقديم القضية القومية العادلة

العام العالمي بنظرة كردية موضوعية، فبمقدار ما نملك من إعالم قوي ونزيه، بمقدار ما نستطيع أن نبرز قضيتنا للرأي 
.العالمي، ونجذب اهتمامه، ونكسب عطفه  

فصورة . ر التوعيةإن اإلعالم اإللكتروني ليس بديالً عن الوسائل اإلعالمية األخرى، بل لكل منها دورها في إبراز الحقيقة ونش
فوتوغرافية واحدة قد تسلط األضواء على حدث معين أكثر من مقال أو موضوع يتناول ذلك الحدث، فهنا تكمن أهمية اإلعالم 

.اإللكتروني وسرعته بالنسبة للوسائل اإلعالمية األخرى  
 

 واقع اإلعالم اإللكتروني في سوريا:
لحكومة السورية عالمياً ضمن الحكومات العشرة األكثر عداء لإلنترنت صنفت منظمات دولة مدافعة عن حرية الصحافة، ا

 كتب عمرو سالم وزير االتصاالت السوري الحالي في مجلة إيست إنسايت دراسة عن 1999ففي عام " وتقييداً الستخدامها 
ألسد بضمان أن ال تعرض أية تقنيات إستراتيجية سوريا الحذرة في اعتماد التقنيات الحديثة، ووجه فيها اقتراحاً للرئيس حافظ ا

" جديدة يتم إدخالها إلى البالد استقالل وأمن سوريا للخطر [5] 
إيالف ، الحوار المتمدن ، : مثلالمواقع اإللكترونية العالمية من هذا المنطلق قامت وما تزال الحكومة السورية بحجب مئات 

اسة الكويتية، موقع عرب تايمز، نشر الرأي اإللكترونية، جميع شفاف الشرق األوسط، جريدة الشرق األوسط، جريدة السي
blogspot.comمدونات العالم والموجودة على الموقع  قامشلو، عامودا، عفرين، شبكة األخبار : المواقع الكردية، و ... 

الين، ومواقع اإلخوان إسالم أون : المواقع اإلسالمية، و...الكردية، كسكسور، باخرة الكرد، كردستان نيوز، تيريز، سيدا
كل موقع ينتهي : والمواقع اإلسرائيلية... سورية الحرة ،إعالن دمشق، أخبار الشرق ،: مواقع المعارضة السورية... المسلمين،

il.بالحقة هوتميل، ياهو، جواب، مكتوب، وخدمات الـ : مواقع البريد اإللكتروني ، وفي فترات متقطعة  FTP والتصفح اآلمن ، 
HTTPS وملقمات  ،  POP3و SMTP ... ، وميزة ريال أي بي ، وخدمة الصوت والصورة  

إن قرار الحجب ال يأتي من سلطة تهتم بالجانب الثقافي أو االجتماعي الستخدام اإلنترنت في سوريا، وال يأتي لحماية األطفال " 
 من الجهات األمنية، ويبدو زم ذلك بإيعامن أخطار التعرض لمحتوى مؤذ لهم، دون أن تكون لديهم القدرة على مواجهته، بل يت

:إنه يرتكز على هدفين اثنين  
. منع المجتمع السوري من نشر المحتوى على اإلنترنت أو الضغط عليه وتجفيف منابع دخله-1  

." منع المجتمع السوري من الوصول إلى محتوى غير مرغوب للجهة التي تقرر الحجب-2 [6] 
التي تصرفها الحكومة في سبيل حجب المواقع والخدمات وتجهيز الجدران النارية ) ين الليراتتقدر بمالي( التكاليف الباهظة 

واعتقال العديد من األشخاص وتقديمهم إلى محاكمات غير قانونية والحكم عليهم بأحكام عرفية، لهو دليل على تخوف الحكومة 
.السورية من اإلعالم اإللكتروني وعجزها عن مواجهته  



عديد من األشخاص، ومصادرة حواسيبهم الشخصية، وإحالة العديد منهم للمثول أمام محكمة أمن الدولة، أو المحاكم اعتقال ال" 
:العسكرية بتهم مختلفة  

. الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سالمة الدولة-  
  عدائية القيام بكتابات لم تجزها الحكومة، وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال-
. القيام بكتابات تعكر صالت سوريا بدولة أجنبية-  

." نشر أخبار كاذبة- [7] 
 

 اإلعالم اإللكتروني وانتفاضة 12 آذار 2004:
 وال سيما في 2004 آذار 12إن اإلعالم اإللكتروني الكردستاني، قام بواجبه على أكمل وجه، في أول تجربة له في انتفاضة 

عالم المرئية والمسموعة، حيث كان اإلعالم اإللكتروني السبيل الوحيد إليصال صوت الشعب ظروف غابت عنها أجهزة اإل
الكردي في كردستان سوريا إلى العالم، وذلك عن طرق إرسال األخبار والبيانات والصور ومقاطع الصوت والصورة إلى 

 لالنتباه لما يجر على أرض الواقع، وقد استرعى ذلك المواقع الكردية والعالمية، مما أيقظ اإلعالم المرئي الكردستاني والعالمي
إلى دعوة سوريا للتعاطف مع األقليات والقوميات األخرى، في إشارة ) جورج بوش( انتباه رئيس الواليات المتحدة األمريكية 

ويأتي الفضل . متحدة ، وإذا ما تصاعدت األوضاع أكثر لكان قد تكلمت فيها األمم ال2004 آذار 12إلى الكرد وانتفاضتهم في 
بالدرجة األولى إلى خيرة شبابنا الذين لم يبخلوا بتسخير مواهبهم وإبداعاتهم في خدمة شعبهم، وذلك بإرسال الصور واألخبار 

.نت المرجع األول واألخير لمتابعة أخبار االنتفاضة.كوم وعفرين.كوم وعامودا.إلى المواقع الكردي حيث كان موقع قامشلو  
 من ألمانيا 2000-9-26كوم أقدم موقع كردي متخصص بالجزء الجنوبي الغربي من كردستان، ظهر في .عامودايعتبر موقع 

أهتم بالشأن الثقافي في الدرجة األولى، وتميز بمصداقيته لدى أبناء شعبنا، مما كان له أثر كبير في نشر الوعي الثقافي بينهم، 
: ونية وهيحيث كان الموقع يصدر ثالث مجالت ثقافية إلكتر Nivîs و Evar Baş ًو أوراق كردية، كما احتلت السياسة جزءا 

: هاماً منه عبر المواضيع الساخنة التي كان ينشرها، واألخبار الموثوقة التي تتعلق بكل من Serxet  و Binxet. 
 

 اإلعالم اإللكتروني واللغة الكردية:
 في كردستان 2004 آذار 12، وانتفاضة 2003 تحرير العراق إن التطورات السياسية التي جرت في كردستان العراق بعد

 في كردستان تركيا، أدت إلى ظهور القضية الكردية 2006، وانتفاضة آمد 2005سوريا، وتحركات الكرد في كردستان إيران 
مام باللغة الكردية مما سلط الضوء على هذا الشعب المضطهد، وأدت كل هذه التطورات إلى االهت/ على الساحة الدولية من جديد

:وتصنيفها عالمياً في مجال التكنولوجيا، ففي مجال اإلعالم اإللكتروني مثالً  
( يوجد تصنيف خاص بالغرف الكردية - KURDISH (ضمن القسم األوربي )  EUROPE (البرنامج الشهير )  PALTALK (

لكردية من القسم األوربي وتصنيفها ضمن ولكن مع األسف قامت الشركة تحت ضغط السلطات التركية إلى إزالة الغرف ا. 
  .– األثني –القسم 

ضمن موسوعة ) باألحرف الالتينية والعربية(  هناك موقع باللغة الكردية- WIKIPEDIA . العالمية  
 مليون شخص بإضافة اللغة الكردية إلى جانب 4.5 قامت شركة جواب العالمية والتي تقدم خدمة البريد اإللكتروني ألكثر من -

.اللغات العالمية لتصفح بريدها اإللكتروني  
GOOGLEتقوم حالياً شركة  : العالمية الضخمة، بترجمة كافة خدماتها إلى اللغة الكردية، حيث تقدم هذه الشركة  

. خدمة أفضل وأسرع محرك بحث في العالم-  
GOOGLE خدمة الفيديو على اإلنترنت، المالك الحصري لها شركة - حيث يحتوي موقع  (  GOOGLE على مئات الفيديو 

) .كليبات الكردية   
...).اإلنكليزية، الفرنسية، العربية(  خدمة ترجمة الكلمات والنصوص والمواقع إلى اللغات -  
 ميغابايت للصندوق الواحد 2900 خدمة أفضل بريد إلكتروني في العالم ، حيث تقدم هذه الشركة مجاناً بريد إلكتروني بسعة -

قدمه شركة وهو أكبر حجم ت GOOGLE . وحدها على اإلنترنت  
كل هذه الخدمات سنشهدها قريباً باللغة الكردية ، وهذه صورة تفصيلية للنتائج الموجودة حالياً والتي تقدمت بها ترجمة خدمات 

:الموقع إلى اللغة الكردية وبالنسب المئوية  



 
 

 بعض العراقيل والعقبات التي تواجه اإلعالم الكردي في سوريا:
. عدم االعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في سوريا-1  
. عدم وجود قانون عصري للمطبوعات-2  
. سرية العمل اإلعالمي بشكل عام، حيث كل الوسائل اإلعالمية الكردية في سوريا ممنوعة-3  
. الظروف السياسية القاسية التي تمر على الشعب الكردي، وتفشي ظاهرة الفقر واألمية-4  
. عدم وجود إعالم كردي حر مستقل-5  
. ندرة الكادر اإلعالمي التخصصي-6  
. فقدان إعالم مسموع ومرئي-7  
. التوجه نحو الشارع الكردي فقط-8  
. غياب الديمقراطية، وحالة القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي-9  

. عدم مساهمة الشركات السورية بدعم ورعاية أي موقع يعتبر غير مرغوب من قبل السلطة-10  
 يفتقد اإلعالم الكردي بشكل عام إلى المهنية في العمل اإلعالمي، حيث الكثير من المواقع اإللكترونية الكردي تديرها -11

.شخصيات وأناس ال عالقة لهم بالعمل اإلعالمي  
.الكردية من الرتابة، وسوء التوزيع، وعدم االنتظام في مواعيد صدورها تعاني الصحافة -12  

 بعض االقتراحات لتطوير اإلعالم الكردي في سوريا:
. على الحركة الكردية في سوريا، التركيز على اإلعالم أكثر من أي وقت مضى-1  
 إنشاء فضائية كردية تهتم بالقضية الكردية في  سعي الحركة الكردية بالتعاون مع أبناء الجاليات الكردية في الخارج، إلى-2

.سوريا  
. االستفادة من اإلعالم اإللكتروني كوسيلة للتعريف بقضيتنا العادلة للرأي العام العالمي-3  
. رفع الوصاية الحزبية عن المنشورات الثقافية والفكرية-4  
. البد من التخصص ووجود صحفيين متخصصين-5  
.ي سوريا على أساس علمي عبر الوسائل اإلعالمية المتاحة طرح القضية الكردية ف-6  
.، وتوحيد جهودهمم تشجيع المثقفين والكتاب واإلعالميين، وذلك بتقديم المكافآت والمساعدات المادية والمعنوية له-7  
. االنفتاح االقتصادي الكردي لتمويل إعالم حديث ومتطور-8  
.لخصوصية لإلعالم الكردي االهتمام باللغة الكردية، التي تعطي ا-9  

. رصد االنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها اإلعالميين-10  
 
 



 أخيراً:
على الفرد أن يتدرب منذ صغره وضمن أسرته على إن اإلنسان هو األصل، وان الحرية شيء مقدس، وحرية اإلنسان تنتهي من 

ي التعامل مع القوى والشرائح والمكونات االجتماعية المختلفة، حيث تبدأ حرية إنسان آخر، وأن التعددية هي األسلوب األمثل ف
وإن ال بد من االعتراف باآلخر وحقوقه، وان العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات هي ما ينبغي أن يناضل اإلنسان من أجل 

لكترونية، من أجل ترسيخها وتعميقها ولتأكيد كل هذه القيم والممارسات البد من أن تعمل الصحافة، ومنها الصحافة اإل. تحقيقه
في حياة اإلنسان وهذا ال يكون إال من خالل تنمية الوعي، وتوسيع مدارك قراءها، واحترام قناعاتهم، وإعطائهم حقوقهم في 
كيز امتالك المعلومة دون فرض أية أفكار أو آراء مسبقة عليهم، بل بالعكس وضع أكثر من رأي أمامهم، وتنويع ثقافتهم، والتر

.في النظر إلى أية قيمة أو مبدأ حضاري) الوحدة والتنوع( على عنصر  [8] 
 
 

 الهوامش:
عبد الفتاح علي يحيى البوتاني عن كردستان أول صحيفة كردية .  صحيفة كردستان وسياسة السلطان عبد الحميد ، د-1

).1972بغداد، ( كمال فؤاد .  جمع وتقديم د1898-1902  
.18/1998كتيب المجلة العربية / ساعد العرابي الحارثي . ي تأكيد الهوية الثقافية د مسؤولية اإلعالم ف-2  
).الصحافة الكردية بعض النقاط على الحروف؟(  الفا خالد في مقال -3  
).الصحافة اإللكترونية ودورها في إقامة المجتمع المدني( إبراهيم خليل العالف في مقال.  د-4  
).إعالم المستقبل يوأد في سوريا... ؟ اإلنترنت ! حجب كل شيء والسماح ببعض الخدمات( األيهم الصالح في مقال-5  
).إعالم المستقبل يوأد في سوريا... ؟ اإلنترنت !حجب كل شيء والسماح ببعض الخدمات(  األيهم الصالح في مقال-6  
عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في لجان الدفاع /  بيان استمرار الحكومة السورية في حجب المواقع اإللكترونية -7

  2006 / 10/ 12/ سوريا، مكتب األمانة 
).الصحافة اإللكترونية ودورها في إقامة المجتمع المدني( إبراهيم خليل العالف في مقال.  د-8  

===================================================================== 
 اکراد سورية في النرويجالموتمر االول لجمعية 

 
Oslo 29 April.2007 

Ref.nr. kksa/009 
 

المال جواد الدکتور  
يس حکومة غربي کردستان في المنفى رئ  

   في مدينة 05/05/2007مؤتمره االول بتاريخ سيعقد جمعية اکراد سورية في النرويج 
  .اوسلوا النرويجية

م وبرقياتکم  إلى المؤتمر في خالل يسرنا جدا استقبال مالحظاتکم واقتراحاتکم ورسائلک  

.الفترة القادمة  

  .نتمنی المزيد من العالقات في المستقبل القريب
  مع تمنياتنا الطيبة 

  
  هيئة ادارة مجلس جمعية اکراد سورية في النرويج 

=================================================== 
   النرويجمن جمعية اکراد سورية في وامتنان  تقدير،شكر

 مکتب االعالم 

بمناسبة االنتهاء من اعمال الموتمر االول لجمعية اکراد سورية في النرويج، ارسل مجلس ادارة جمعية  اکراد سورية في 
.النرويج برسالة شکر وتقدير لکل من ساهم في الموتمر ، سواء حضوريا او ارسال برقيات التهنئة  

 
:نص البرقية   



 برقية شکر وتقدير من مجلس ادارة جمعية اکراد سورية في النرويج
  

 االخوة االعزاء
 حکومة غرب کردستان في المنفی

 ـ الدکتور جواد مال رئيس حکومة غرب کردستان في المنفی
 نتوجه باسم مجلس ادارة جمعية اکراد سورية في النرويج ،اعمال الموتمر االول لجمعية اکراد سورية في النرويج مع انتهاء 
کل الضيوف من المنظمات والجمعيات واالحزاب النرويجية والکردستانية  واالمتنان إلى  والتقدير، بالشكراء الجمعيةوکافة اعض

في الموتمر،ونوکد بان مشارکتهم هذه عبرت عن عمق التضامن  الصديقة والشخصيات الثقافية، الذين حضروا الجلسة االفتتاحية
برقية المجلس من ارسل لنا رسائل وبرقيات التهنئة والدعم والمساندة، وفي مقدمتهم لکل  وکذلك کل الشکر واالمتنان. والوفاء

  . الکردي في سورية التي نعتبرها وسام لنا، ونشکر لهم الثقة التي منحونا اياها الديمقراطيالعام للتحالف
 

 من اجل العمل المشترك في المستقبل، و  من جديد نشکر الجميع لمساندتهم لنا ونتمنی المزيد من من التواصل والتفاهم والحوار
نوکد للجميع حرصنا علی تعزيز العالقات االخوية والودية لما فيه خير قضيتنا، ونوکد للجميع عزمنا علی مواصلة العمل الجاد 

يم قضية الشعب الكردي المضطهد بموضوعية وشفافية، والعمل علی تنظبکل اخالص في سبيل خدمة والمثمر وبوتيرة أعلی  و
.طاقات الجالية الکردية في الخارج لتکون رديفة هامة لنضالکم في الوطن وسفراء لکم في الخارج  

 
.ختاما نحييكم مرة اخری مع اطيب تمنياتنا  

 ودمتم لنا
 مجلس ادارة جمعية اکراد سورية في النرويچ

 
 نرفق فيما يلي قائمة بالرسائل والبرقيات الواردة، وما تزال برقيات التهنئة ترد تباعا .

 
 ـ الدکتور جواد مال رئيس حکومة غرب کردستان في المنفی

  ـ المجلس العام للتحالف الديمقراطي الکردي في سوريا
 ـ المکتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الکردي في سوريا

الپارتي/ـ االستاذ نصرالدين ابراهيم سکرتير الحزب الديمقراطي الکردي في سوريا   
)البارتي(ور عبد الحکيم بشار،المکتب السياسي للحزب الديمقراطي الکردي في سورياـ الدکت  

 ـ مکتب العالقات العامة تيار المستقبل الکوردي في سوريا
 ـ حزب الخضر النرويجي

سياسي وناشط حقوقي/ ـ الدکتور الصيدالني عبد الکريم عمر  
قوقي الکرديالکاتب والشاعر الناشط الح/ابراهيم اليوسف االستاذ ـ   
االستاذ کوني رش ـ کاتب، شاعر کرديـ   

  الهيئة القيادية العليا لمنظمة العفو الدولية ـ الدنماركوعضوةوداد العقراوي ـ الصحفية ـ االنسة  
 ـ مجلس الکرد السوريين في السويد

 ـ بيکس برواري رئيس جمعية السالم الکردستانية
ظمة حقوق االنسان الکردية في ايرانمسوول مکتب من/ ـ االستاذ هوشنغ شاهين   

الجي بيدو/ ـ منظمة النمسا للحزب الديمقراطي التقدمي الکردي في سوريا  
 ـ جمعية اکراد سورية في النمسا
 ـ جمعية اکراد سورية في ايطاليا
 ـ جمعية اکراد سورية في  پولونيا
 ـ جمعية اکراد سورية في البرتغال

برمينغهام/ ـ االستاذ ساالر عمر  
  في المانياڵجمعية الطلبة الکرد في جامعة کي/ـ االستاذ زيا ابراهيم 

کاتب وناشط کردي/ ـ االستاذ توفيق عبد المجيد  
الکاتب/ ـ االستاذ ابراهيم خليل  
الکاتب /ـ الکاتب مرڤان کلش  

 ـ جان کورد عضو نادي القلم الکردي ومسوول تحرير موقع کورداخ االلکتروني  
ستوکهولم / رخوين ـ االستاذ کيو جک  

 ـ اسرة موقع کسکي سور



 ـ اسرة موقع والتي مه
 ـ اسرة موقع قامشلو انفوا
 ـ اسرة موقع سما کرد

مۆـ اسرة موقع کردستاني ک  
 ـ اسرة موقع قامشلو اورغ ـ هجار تيلو

 ـ االستاذ احمد داوود
 ـ االستاذ صالح تيلري

برمينغهام ـ بريطانيا/ ـ االستاذ وجدان ديريکي   
 

 
.ه المناسبة  النص الکامل لبعض من هذه البرقيات التي وردت بهذ  

  
  الدکتور جواد مال رئيس حكومة غرب كردستان في المنفى تهنئة  برقية

  
 الى االخوة االعزاء في هيئة ادارة مجلس جمعية اکراد سورية في النرويج

رويجالى االخوة االعزاء اعضاء المؤتمر االول لجمعية اکراد سورية في الن  
  

 وارجو لكم والعمال مؤتمركم التوفيق لما فيه خير شعبنا الكردي 2007-5-5تحياتي لكم وأؤهنئكم على عقد المؤتمر االول في 
.في غرب كردستان الذي يعاني االمرين من الحركة الكردية ومن النظام السوري النازي على حد سواء  

انتم في البداية وعلى ابواب عقد المؤتمر االول ارجو لكم التوفيق في اتخاذ اني اتابع نشاطاتكم دائما واني سعيد بها، وطالما 
قرارات استراتيجية قبل التكتيكية لكي ال تذهب جمعيتكم بعيدا عن اهداف شعبنا في غرب كردستان وكما حصل لمجمل الحركة 

. التحررية الكردية والكثر من نصف قرن من الزمان  
 

 عاما اضعها بين ايديكم وانتم احرارا ان اردتم 45طني ولخبرتي في الحركة الكردية الكثر من وهنا ال بد لي ومن واجبي الو
:اخذها من اخ لكم يحبكم ويتمنى لكم كل خير  

 
، والسبب هو ان هناك مؤامرة على غرب كردستان اكبر من )جمعية غرب كردستان في النرويج(ان تكون اسم جمعيتكم 

 الحمراء في االتحاد السوفيتي السابق والتي ادت الى تحريم استعمال هذا المصطلح ألكثر من المؤامرة التي واجهت كردستان
.  عاما حتى من قبل الحركة الكردية70  

هناك تعتيم وتصغير من شأن هذه االنتفاضة . 2004التركيز على مصطلح االنتفاضة الكردية الكبرى في غرب كردستان لعام 
مونها الحدث المؤسف أو المصادمات الدامية وأفضلهم يسمونها بالهبة وكأنها هبة حمى أو المباركة، اذ بعض االحزاب يس

 التي سنرفع رأسنا ورأس 2004انفلونزا، ويجب عليكم رفض هذه المصطلحات جملة وتفصيال، والتأكيد على كونها انتفاضة 
.شعبنا بها فخرا واعتزازا  

 
الد الحرية والديمقراطية، ومن غير الجائز ابدا ان يكون تفكيرنا مثل اننا نعيش في الغربة وبعيدين عن الوطن وفي ب

تفكيرالحركة الكردية في الوطن التي تعيش على بعد امتار من مراكز المخابرات السورية، واذا كنا مثلهم معنى ذلك اننا ال نريد 
اني اعتقد فيما اذا . ف مطالب الشعب الكردياني اعني يجب رفع سق. االستفادة من الحرية وال من الغربة التي نعيشها مكرهين

كان اكراد العراق يطالبون بدولة كردية فأنهم سيحصلون على الفيدرالية بسهولة ومن ضمنها كركوك وغيرها مقابل التنازل عن 
 ناقصة وبدون مسألة الدولة، ولكنهم منذ البداية طالبوا بالفيدرالية فأنهم سوف يحصلون على اقل من الفيدرالية او فيدرالية

حتى الناس الجهلة الذين يملكون كشكا ليبيعوا الصابون والشاي، فالمادة التي يشترونها بجنيه يسجلون عليها جنيهين . كركوك
حتى اذا ساومهم احد الى جنيه ونصف يكونوا قد اخذوا حقهم اما اذا سجلوا عليه نصف جنيه فمن المستحيل ان يأتي احد ويدفع 

.كتوب عليها نصف جنيهجنيه على بضاعة م  
.ارجو لمؤتمركم التوفيق مع تحياتي االخوية لكم جميعا  

 اخوكم
 جواد مال

 رئيس حكومة غرب كردستان في المنفى



تيار المستقبل الكوردي في سوريا مكتب العالقات العامةبرقية   

األخوة األعزاء في هيئة إدارة جمعية أكراد سورية في النرويج   
 

نحن في تيار المستقبل الكوردي في ، نشكركم على رسالتكم الموقرة بخصوص عقد مؤتمركم في أوسلو في البداية نود أن 
سوريا من دعاة الفكر المؤسساتي وإنشاء جمعيات وتنظيمات مستقلة في كافة مناطق تواجد الكورد في العالم على مبدأ خدمة 

بحاجة ماسة لخدماتكم في طرح قضيته على كافة المنابر الدولية الكورد وقضيتهم ونحيطكم علماً بان شعبنا  الكوردي في سوريا 
على أساس إيجاد حل عادل ومنطقي لقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية في كردستان سوريا والمشاركة في كافة الفعاليات 

أثير في السياسات الحضارية لفضح سياسات النظام السوري اتجاه شعبنا الكوردي وتشكيل لوبي كوردي قوي قادر على الت
نحن نشعر بأن انتفاضة آذار بحاجة ماسة لمن ، الدولية للتعامل مع قضيتنا واالبتعاد عن سياسة االستجداء التي لم ولن تنفع 

.يتبناها ويستنبط من قيمها وعبرها وإيجاد وسائل نضالية جديدة تستند إلى إرادة الشباب الكوردي في العمل الميداني   
 

مستقبل نطمح لتطوير العالقات معكم  على مبدأ التعاون المشترك والتالحم والتكاتف في خدمة قضيتنا الكوردية نحن في تيار ال
.ونتمنى النجاح في أعمال مؤتمركم   

4/5/2007قامشلو    
 مكتب العالقات العامة

                                                     تيار المستقبل الكوردي في سوريا  

 
 برقية تهنئة من االستاذ جان کرد

 عضو نادي القلم الكوردي ومسؤول تحرير موقع كورداخ االلكتروني
 

 إلى هيئة ادارة مجلس جمعية اکراد سورية في النرويج
–تحية نضالية   

...نشكرآم على اعالمنا من قبلكم بعقد مؤتمرآم القادم في األيام القليلة القادمة  
 شمل كل الكورد السوريين في ظل جمعيتكم التي من مهامها خدمة هذه الجالية التي تعيش آالف أتمنى أن تتمكنوا من جمع

لتكن جمعيتكم رسول شعبنا في تلك الديار النرويجية، وعلى مستوى المسؤولية ، بحيث ... األميال بعيدة عن وطنها الممزق
لهجرة والغربة، وتنقل آالم شعبنا وطموحاته إلى تصبح صوت الكورد السوريين وساعدهم األيمن في التغلب على مصاعب ا

أعلى المستويات السياسية واالجتماعية والثقافية في النرويج، كما عليها أن تعكس بصورة حيرة معاناة ة وواقعية وإعالمية متطو
جمعية التي يجب أن وهذا اليتم إال بالحكمة والتفاهم واالخالص والتضحية في ادارة ال. شعبنا الكوردي في غرب كوردستان

.  الجمعيةلقيام بعمل من كافة النواحي لتكون مؤهلة  
 

، هذا االتحاد الذي كان في ألمانيا ألعوام عديدة" االتحاد الديموقراطي لكوردستان سوريا" لي تجربة طويلة في مجال أنا شخصياً
حزابنا السياسية جوم واالنقضاض عليه من قبل أ لله أنه انتهى عندما أصبح هدفاً عضو، إال100ّله في بعض األحيان أكثر من 
والنتهازية بعض من كان يدر المقاعد األولية وهوغيرمستعد للتضحية بساعة واحدة من عطلته عي أنه مناضل يجب أن يتصد
 الجمعية القيام  أن تضعوا المهام التي على-  كإنسان يريد لجمعيتكم التقدم والتطور–ولذا أناشدكم .... األسبوعية لخدمة الجمعية

من يجد في نفسه الطاقة والقدرة لتنفيذ ذلك، ومن ثم محاسبة على ضوئها  للعمل، ثم تختارون بها في المرحلة القادمة وجدوالً
وأن تكون معظم قرارات الهيئة بالتوافق وال تلجؤوا إلى ...، وهكذاشهور عما أنجزوه من البرنامج السنوي 3هؤالء خالل
ل إلى توافق فيما بينكم، وأن تضعوا مهام الجمعية ورسالتها فوق االعتبارات نهائي عندما تعجزون عن التوص كحل التصويت إالّ

... السياسية الحزبية المتعارضة  
 

أنتم تعلمون ما عليه وضع الحركة الوطنية الكوردية من ضعف في غرب كوردستان، رغم التطورات العميقة والكبيرة في 
 من األفضل القيام بما يمكن القيام به في هذا العالم الحر الديموقراطي، في وقت قد تعجز فيه الحركة عن عالمنا المعاصر، ولذا

...وهذه هي مهمتنا األساسية في خارج البالد، ألننا نعيش في الحرية واخوتنا يعيشون في سجن كبير إسمه سوريا... ذلك  
مع فائق االحترام والتقدير       

  سوريا–ي القلم الكوردي وعضو في بارتي ديموقراطي كوردستاني عضو ناد/ جان كورد 
 مسؤول تحرير موقع كورداخ االلكتروني

  



 
 

وثيقة صادرة عن محافظ حسكة وقت االنتفاضة المجرم سليم آبول بعد االجتماع االمني الذي عقده مع رؤساء 
االمنية وقوات النظام صالحية القتل الفروع االمنية للنظام في المنطقة الكردية، تنص على اعطاء الفروع 

واالعتقال العشوائي للمدنيين ،والعمل وفق صالحيات قانون الطوارىء ،  وينص البند الثاني على اعتقال 
.سنة 60سنوات الى 10االشخاص من   

 
السوريأحكامها السياسية على معارضي النظام في دمشق تصدرمحكمة الجنايات   
 الرأي في سورية خالل اسبوع بالحكم على كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى وسليمان الشمر اضيفت دفعة ثانية الى سجناء

وخليل حسين بالسجن ما بين ثالث وعشر سنوات بموجب أحكاما سياسية صادرة عن محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة 
  13/5/2006القاضي أحمد زاهر البكري صباح اليوم األحد 

  :وفق التالي وجاءت االحكام 
  الكاتب  والمعارض السوري ميشيل السجن لمدة ثالث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي  

من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثالث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة / 285/وفقاً للمادة 
 .لصالح العقوبة األشد من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين / 307/
 



الناشط السياسي محمود عيسى السجن لمدة ثالث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية 
  .من قانون العقوبات السوري / 278/والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا العمال عدائية حسب المادة 

،وإيقاظ النعرات /285/شمر وخليل حسين السجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة الناشطين حسين ال
   /.278/، و تعريض سوريا العمال عدائية سندا للمادة/ 307/الطائفية والمذهبية سندا للمادة

درة على كل من كيلو وعيسى والشمر  الصااالحكامإننا في المرصد السوري لحقوق االنسان إذ نعرب عن دهشتنا إزاء قساوة 
وحسين ، فاننا نعتبر هذا االحكام سياسية بامتياز وجاءت نتجة تدخل االجهزة االمنية بشؤون القضاء السوري ونذكر بما نشره 

 عن تدخل شخصية بارزة من رجال الصف االول لتمنع إخالء سبيل الكاتب ميشيل كيلو على رغم 22/10/2006المرصد في 
  ار قضائي يقضي بإخالء سبيلهصدور قر

ان المرصد السوري لحقوق االنسان يطالب السلطات السورية باإلفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي 
وبإطالق الحريات العامة وكف يد ، والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني 

ة عن ممارسة االعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة األمن في شؤون القضاءاألجهزة األمني  
 

المرصد السوري لحقوق االنسان                                     13/05/2007لندن    
======================================================================= 

  2007أيار /مايو  10
   الدولية تستنكر الحكم على كمال اللبوانيمنظمة العفو: سورية

 بالسجن لمدة اثني عشر عاماً
منظمة العفو الدولية تستنكر الحكم القاسي الذي صدر مؤخراً ضد مؤيد اإلصالح السلمي في سورية، في أعقاب صدور الحكم 

. بحق كمال اللبواني  
دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها "نب بـ فقد أعلنت محكمة الجنايات في دمشق أن الطبيب كمال اللبواني مذ

ولهذه  .  من قانون العقوبات السوري264، وذلك بموجب المادة "إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك
، والتقى خاللها بمنظمات لحقوق 2005التهمة عالقة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية في 

. اإلنسان وبمسؤولين حكوميين، كما دعا خاللها إلى بدء عملية سلمية لإلصالح الديمقراطي في سورية  
ووفق ما تلقته منظمة العفو الدولية من معلومات، تجاهلت المحكمة األدلة التي تقدم بها الدفاع أثناء المحاكمة وأظهر فيها أن 

وعكَس . د أعلن على نحو متكرر معارضته ألي عمل تحريضي لعدوان تقوم به الواليات المتحدة ضد سوريةكمال اللبواني ق
الحكم مرة أخرى كيف أن النظام القضائي في سوريا يفتقر إلى االستقاللية عن السلطة التنفيذية، وكيف أن المحاكمات في البالد 

ولدى سماعه منطوق الحكم، أعرب كمال اللبواني، وفق ما ذُكر، عن . زيهةال تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات النـ
". إنني أقبل القرار، وأعتبره أفضل شهادة تلقيتها في حياتي: "شكره لما قُدم له من دعم داخل المحكمة وخارجها، قائالً  

، للضرب ولسوء 2005شرين الثاني ت/ نوفمبر8وقد تعرض كمال اللبواني، أثناء احتجازه منذ عودته من خارج البالد في 
والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق كان قد حكم عليه بالسجن ثالث سنوات إثر محاكمة جائرة لمشاركته في . المعاملة

   . 2004أيلول / سبتمبر9وُأفرج عنه في ". ربيع دمشق"الحركة السلمية المؤيدة لإلصالح، المعروفة باسم 
نيسان على محامي / أبريل24ضد كمال اللبواني اليوم في أعقاب حكم آخر أصدرته المحكمة نفسها في ويأتي الحكم الصادر 

ويعتقد أن محاكمته جرت ألسباب سياسية، . حقوق اإلنسان البارز، أنور البني، بالسجن خمس سنوات إثر محاكمة جائرة أيضاً
 من أن يدان مؤيدان آخران إلى اإلصالح السلمي، هما ميشيل وثمة بواعث قلق. وكنتيجة لعمله في الدفاع عن حقوق اإلنسان

 13كيلو ومحمود عيسى، وأن تصدر محكمة دمشق الجنائية ذاتها حكماً بالسجن لمدة طويلة لدى إعالنها حكمها عليهما في 
.ربعة جميعاًإن منظمة العفو الدولية تدعو إلى اإلفراج فوراً وبال قيد أو شرط عن الرجال األ. أيار الحالي/مايو  

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

 )سواسية ( المنظمة السورية لحقوق اإلنسـان 

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات 
  . أو تهديدات أو تدخالت مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من ألي سببغير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط

   مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية  الفقرة الثانية من

 



  بيان

ايات الثانية  محكمة الجن بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و األساتذة المحامين إضافة لمجموعة من المهتمين أصدرت
بدمشق صباح هذا اليوم الحكم على الكاتب و المحلل السياسي األستاذ ميشيل كيلو و القيادي في حزب العمل الشيوعي محمود 

                                  : عيسى و الناشط خليل حسين و القيادي في حزب العمال الثوري سليمان الشمر و فقاً لما يلي
/ 285/ بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة  االعتقال المؤقت لمدة ثالث سنوات: ميشيل كيلو اذ بالنسبة لألست 

بعد دغم العقوبات سنداً للمادة .  عقوبات/ 307/السجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بإثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة  .عقوبات
 إضافة للحجر والتجريد المدني مع حساب مدة توقيفه من أصل  ال لمدة ثالث سنواتاالعتقعقوبات تصبح العقوبة هي / 204/

                                                                                                               .محكوميته
/ 285/د إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة  بعاالعتقال المؤقت لمدة ثالث سنوات :محمود عيسىبالنسبة لألستاذ 

و المتعلقة بتعريض السوريين لخطر أعمال عدائية أو / 278/عدم مسؤولية فيما يتعلق بالتهمة المسندة بموجب المادة  .عقوبات
قراراً وجاهياً ، عقوبات/ 307/تعكير صالت سورية بدولة أجنبية براءة فيما يتعلق بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 

 الحكم على كل منهما ، الفارين من المحاكمةخليل حسين و سليمان الشمرو فيما يتعلق بالناشطين  .قابالً للطعن بالنقض
عقوبات ، و / 285/ إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة  جناية:  عن كل من الجنايات التالية باالعتقال لمدة خمس سنوات

و المتعلقة / 307/من قانون العقوبات ، إضافة للحكم عليهما سنداً للمادة / 278/سوريا لخطر عدائية سنداً للمادة  تعرض  جناية
          .قراراً غيابياً قابالً لالعتراض و إعادة المحاكمة بمجرد مثولهما للمحاكمة .بجنحة إثارة النعرات المذهبية والطائفية

 و 1971 تولد  خلدون الفوال: ح هذا اليوم جلسة انعقاد و أصدرت حكمها على كل من كما عقدت محكمة أمن الدولة صبا
باألشــــغال و ما بعدها من قانون العقوبات / 273/المتهم بجناية إفشاء معلومات لمصلحة دولة معادية سنداً للمادة 

 من أصل محكومتيه 16/9/2005 و حســـاب مدة توقيفه إعتباراً من تاريخ الشـــاقة لمدة خمســة عشر عاماً
                          . قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص–إضافة للحجر و التجريد المدني 

  15/11/2005 تولد الكويت و الموقوف منذ تاريخ ياسر العلبي بن محمد معين:  حكمها على كل من  كما أصدرت المحكمة
باالنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع االقتصادية و االجتماعية بإحدى   إلدانته ة لمدة خمس سنواتباألشغال الشاق

 إلدانته بإضعاف الشعور باالعتقال لمدة ثالث سنوات . من قانون العقوبات306 وذلك سنداً للمادة 304الوسائل المذكورة بالمادة 
من قانون / 204/دغم العقوبات و االكتفاء بتطبيق األشــد سنداً للمادة  .وباتمن قانون العق/ 285/القومي سنداً للمادة 

                                                    .بحيث تصبح العقوبة هي األشغال الشاقة لمدة خمس سنواتالعقوبات 
بعد إدانته   العتقال لمدة ثالث سنواتبا 15/11/2005 و الموقوف منذ تاريخ ياسـر ماردنلي بن بهاء الدينالحكم على 

 قراراً غير قابل للطعن و خاضع –حجرهم و تجريدهم مدنياً  .من قانون العقوبات / 285/بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 
                                                                                              .للتصديق من المرجع المختص

 من معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ أحمد صوان بن حمدانكما استجوبت المحكمة 
عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة / 307/ على خلفية ما أسند إليه من تهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 13/5/2007

                                               .و أنه لم يشتم أحد و أرجئت القضية لسماع الشهود إليه و أكد على أنها كيدية 
 و الموقوفين منذ ما يقارب أحد  صالح تمو و محمد مامو و جمعة عبد اهللامن جهة أخرى استجوبت المحكمة مجدداً كل من 

 إال أن  األشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ، إضافة لإلعدام ألحدهم ب عشر عاماً و الذين سبق لمحكمة أمن الدولة الحكم عليهم
نائب الحاكم العرفي و هو المرجع المختص بالتصديق على الحكم كان قد قرر إعادة محاكمتهم فمثلوا مجدداً أمام محكمة أمن 

             .26/8/2007ألساس لجلسة الدولة و كرروا إفاداتهم السابقة و أرجئت المحاكمة إلبداء النيابة العامة مطالبتها با
 على 16/3/2005 منذ تاريخ   من التبعية العراقية و الموقوفعبد الرحمن محمد أحمد المشـهدانيكما استجوبت المحكمة 

 في العراق و دخول القطر بتكليف منه بهدف الحصول على معلومات يجب أن  خلفية اتهامه بصالت غير مشروعة مع العدو
                                    .28/10/2007 لجلسة  مة و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها باألساستبقى مكتو

عمر حيان  في الجامعة التكنولوجية في بغداد  كما أرجئت محاكمة الطالب في قسم هندسة حاسبات و تكنولوجيا المعلومات
 49/1980لمنسوب له جناية االنتساب لجماعة اإلخوان المسلمين بموجب القانون  و ا5/1/1986 المولود في بغداد في الرزوق
                                                                                                                        .للدفاع

 إلصالح قضائي شامل يضمن استقاللية السلطة القضائية وأن بحاجة ماسةترى المنظمة السورية لحقوق اإلنسان أننا في سوريا 
                                                    . في سوريا هذا هو المدخل الالزم والضروري والوحيد ألي إصالح محتمل

                                                                                                              13/5/2007دمشق 
                                                                        رئيس المنظمة الســـورية لحقوق اإلنسانالمحامي مهند الحسني 

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



: باللغات الكردية والعربية واالنجليزية وغيرهالالفادة اآثر انظر الى شبكات االنترنيت التالية  
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 
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