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 بانوراما 

و جهة , تيار المستقبل الكوردي في سورية من وجهة نظر الرأي العام الكوردي  والعربي

. التيار نظر اعضاء  
 

ثانية للحركة  مفصل جديد ووالدة 9005-5-92لقد شكلت مسيرة تيار المستقبل الكردي في سوريا منذ لحظة الوالدة في 

السياسية الكوردية في سوريا حيث عمل التيار من أجل حالة القضية الكوردية على أساس قضية أرض وشعب يعيش 

على أرضه التاريخية كما كان دائًما يقول ال لتخريب البالد وألف ال لزمرة التوريث و الفساد وكان التيار من االوائل 

راك الشبابي إن لم نقل بأنه كان الوحيد وتجسد ذلك بمواقفه آنذاك خصوصا بأنه كان يستشهد دائمآ الذين كانوا مع الح

عندما خرجت فيها الجماهير الكوردية في جميع مناطق تواجدهم في سوريا وجابوا ( انتفاضة قامشلو)9002بأنتفاضة 

كرد وال لاللتفاف على إرادة الشعب السوري ورفض انتهاك حقوق ال( ال) الشوارع والمدن الكوردية وحناجرهم تصدح ب

وبذلك شكلت تلك االنتفاضة نقلة نوعية في الساحة السياسية الكوردية ووجهت رسالة لبشار األسد وزمرته مفادها إن 

صبر الشعب الكوردي قد نفذ من غطرسته وفساد سياساته وإن الجماهير عازمة على التصدي لمن يريدون التالعب 

وبمبدأ التناوب السلمي على السلطة كما شكلت ردآ واضحا وصارما على أكاذيب خطاب النعمة المستفزة بالديمقراطية 

 والمهينة بحق جميع الشرائح والفئات واالقطاب السياسية وغيرها من السوريين الذين ال جرم لهم سوى التمسك بحقهم في 

                                                                  .   رفض الظلم والوقوف في وجهه والمطالبة بحقوقهم المشروعة

مع مجموعة من الشخصيات بانوراما  اإلعالم   مكتب دممناسبة ذكرى ميالد تيار المستقبل الكوردي في سوريا يقب 

األخطاء وتجاوزها في الوطنية الكوردية والعربية في سوريا من أجل إغناء فكر التيار والمساعدة على الوقوف على 

                                                            وهو الوطنية  المستقبل حيث تم توجيه نفس السؤال إلى الشخصيات

ي ظل حروب الوكالة في سوريا والصراعات اإلقليمية والدولية في المنطقة هل إستطاع ف

مستقبل الكوردي في سوريا وماهو رفاق مشعل التمو الحفاظ على مشروع تيار ال

؟المطلوب منهم في المستقبل  
 

 

 األستاذة زاهيدة رشكيلو 
بعد عملية االغتيال القائد مشعل التمو بعثر التيار طاقته في القضايا االهامشية و الثانوية بعيدة عن النهج التيار و الظام 

لقرار السياسي من قبل بعض الرفاق في القيادة و عملوا على الدخلي مما ادى الى خالفات التنظيمة و السياسية واستفراد با

ابعاد الكثير من الرفاق المخلصين عن المركز القرار و حاول من التيار المؤساساتي الى حزب يقودها الرئيس له برنامج و 

.النظام الداخلي مختلف و غريب عن خط التيار االساسي  

اكثر من اجل تقوية الصفوف التنظيمية تمهيدا للمستقبل بدال من اللجوء الى اما االن مطلوب من الرفاق ان يعملوا بجهد 
.مبادارت الفارغة ال جدوى منه غير تضييع الوقت  

 

 الدكتور وليد البني 

لقد كان الشهيد كردياً جداً ومثالً أعلى في فهم القضية الكردية في سوريا , في البداية دعني أصف الشهيد كم اعرفته 

وكان أيضا سورياً جداً حيث أحب سوريا وكل أهلها ومن كل قلبه وآمن بأن حرية سورية إما أن تشمل , عنهاوالدفاع 

                                                                                                   جميع السوريين أو لن تشمل أحد

, الته انهم يحنفظون بالخطوط العامة للميادئ التي ارساها و لكن دعني اكون صريحا ما اراه من الذين تصدوا لمتابعة رس

ال أزال أتذكر كيف الهب حماس أهالي جوبر عندما ذهينا للتعزية , وهج مشعل تمو والكاريزما التي تمتع بها ال تعوض 
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بهذه الكاريزما لو ترشح لرئاسة   ن رجاللت لمن كان يجلس بجانبي بأوق, عندها أنا رايت فيه زعيماً سوريا . بشهدائهم 

                                                                                                 سوريا فسينتخبه الكرد والعرب معا

نوا سوريين بالقدر وان يكو. المطلوب من رفاق مشعل تمو ان يكنوا كردا بالقدر الذي كانه مشعل ودفع حياته ثمناً له 

انا شخصيا أحببت هذا الرجل وتمنيت ان يكون شريكي في في التأسيس لسوريا . الذي كانه الشهيد ودفع حياته ثمناً له 

               .وتستفيد من تنوعها لتكون منارة للشرق, جديدة حرة ديمقراطية نعددية تعترف بالشراكة بين جميع مكوناتها 

     األستاذ  جوان يوسف :

               ال أعتقد أن أثنين يختلفان على أن رفاق مشعل التمو قد فشلوا في الحفاظ على تيار المستقبل سياسيا وتنظيميا

إذ انه , م يكن تيار المستقبل مشروعا سياسيا عاديا كبقية المشاريع السياسية التي مألت الساحة الكردية السورية ل 

بعد , لألسف, ولكن لم يستمر طويال, بجدارة أن يكون سوريا حتى العظم وكرديا حتى النخاع المشروع الذي استطاع 

إذ سرعان ما تهاوى تنظيما وفقد بوصلته سياسيا, استشهاد مشعل التمو  ربما األسباب العميقة لهذا االنهيار ليست فقط  . 

, اك من األسباب العميقة التي أدت إلى هذا االنهيارهذه الصراعات اإلقليمية او كما ورد في السؤال الحروب بالوكالة هن

عدم وجود كوادر حقيقية تحمل هذا المشروع وتحافظ عليه وتطوره وفق مستجدات األحداث التي , وأهمها باعتقادي

                                                                                                                     .اجتاحت سوريا

هيكلته تنظيميا وثالثا  أما ما هو المطلوب ؟ فمن البديهي القول أوال إعادة القرار السياسي للتيار بجناحية وثانيا إعادة  

كي يستطيع مجارات التطورات , بعد مرور أكثر من عقد على تأسيسه, وهذا األهم إعادة صياغة المشروع السياسي للتيار

                                                                                                  .ة التي اجتاحت سورياالدراماتيكي

             اليوم التيار بجناحية يعيش حالة تخبط سياسي وتتقاذفه أجندات متناقضة تكاد تكون هي من تسير تيار المستقبل

ات وهي تحتاج إلى إعادة النظر في األولويات التي تأسس عليها التيار رغم إن مشروع التيار غيرت الكثير من المعطيت   

في إطاره العام ما زال يحتفظ بكثير من القوة فمثال ورقة الرؤية الكردية للتغيير في سوريا ما تزال صالحة حتى اليوم 

                                                                                  بجانبها األساسي لكنها تحتاج إلى حامل متماسك

 

  األستاذ فادي مرعي  

في البداية اهنئ جميع رفاق تيار المستقبل الكوردي في سوريا في الداخل والخارج بميالده الحادي عشر رفاق مشعل 

الكوردي في سوريا ان الصراعات االقليمية الحرية وسنديانة الثورة السورية من الواضح لنا جميعا كتيار المستقبل 

والدولية وخاصة في سوريا ليست سوى استعراضات شكلية تقوم بها الدول صاحبة القرار لتمرير نفوذها ومصالحها على 

حساب الشعب السوري فااالعمال العسكرية والدمار والقتل والتشريد والتهجير مازال يفتك باالشعب السوري تيار 

وردي في سوريا كان يهدف ومايزال يهدف الى حل القضية الكوردية في اطار الحالة الديمقراطية الوطنية المستقبل الك

السورية والكوردستانية رفاق مشعل التمو استطاعو الحفاظ على مشروع تيار المستقبل الكوردي في سوريا ومشروع 

سبب يعود الى الخالفات التنظيمية والسياسية ايضا ولكن شهيده في الفترة االخيرة فقط اي بعد انتخاب قيادة جديدة وكان ال

بعد تالفي هذا االخطاء وتصفية وغربلة صفوف التيار من بعض االشخاص الذين كان لهم دور كبير في عرقلة مسيرة 

ل التيار وبتوجيه من جهات اخرى وبعد ان تمكن من تجاوز كافة هذا العقبات الداخلية والخارجية اصبح تيار المستقب

الكوردي جسما منسجما متعاونا وعاد الى ساحات النضال ومارس دوره بشكل فعال في جميع المجاالت ضمن اطار 

المجلس الوطني الكوردي وقبل دخوله الى المجلس الوطني الكوردي حيث يمتلك منظمات في كافة المناطق وله ممثلين 

جميع مكاتب المجلس الوطني الكوردي الموجودة فيها في جميع المجالس المحلية وله دور بارز وفعال ومتعاون مع 

وتصدر جريدة شهرية باسم االعالم المركزي لتيار المستقبل والمطلوب من رفاق مشعل التمو الحفاظ قوته واالستمرار 

في النضال لتحقيق اهداف الشعب الكوردي في كوردستان سوريا العمل جاهدا الى توحيد الموقف الكوردي والرؤية 

اسية العمل مع الشركاء الحقيقين في المعارضة السورية المطالبة بمحاكمة الرئيس السوري الرتكابه جرائم حرب السي

ضد الشعب السوري وليس برحيله كما يطالب البعض دعم حكومة اقليم كوردستان العراق الجراء االستفتاء لتحقيق 

ومطالبة تحقيق اهداف الشعب الكوردي في سوريا المطالبة  استقالله كما باقي الشعوب النها ستساهم بشكل واخر لمساعدة

والعمل والضغط من اجل تهيئة الظروف لدخول بشمركة روج افا النها الضمانة الوحيدة المن واستقرار البالد السعي من 

          . اجل بناء الدولة السورية الحديثة ضمن نظام اتحادي فدرالي تضمن حقوق كافة مكونات المجتمع السوري
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 االستاذ ابراهيم يوسف 

 حول مشروع مشعل التمو

فحسب،  بل  -اآلن-كثيراً ما حاولت الكتابة عن واقع تيار المستقبل الكردي، ليس من خالل اعتباره أحد األحزاب السياسة

خالل موقعه التنظيمي  في أحد ألنه نتاج الرؤية التي استخلصها الشهيد مشعل التمو، بعد أن خبر الحياة السياسية، من 

إلى أن وصل إلى الصف األول،  -نتيجة مبدئيته ووعيه وصدقه -األحزاب الكردية، حيث تدرج  عبر الهيئات التنظيمية

كعضو في المكتب السياسي، وتفاعل مع الحراك السياسي الكردي، من جهة، وهكذا مع الحراك السوري العام، سواء 

ع المدني، أو الفعل المعارض، حيث له مكانته، وبصماته، وأثره، هنا وهناك، رغم مرور أكان ذلك من بوابة المجتم

                                                                                                خمس سنوات ونيف على استشهاده

وى عملية النقد، كردياً، بل لوجود ذلك الشرخ الذي بات يتفاقم غير أنني كنت أتردد على الدوام، ألسباب كثيرة، تتعلق بجد

تدريجياً بين بعض رفاقه، منذ لحظة رحيله، وقد كان  الشهيد مشعل قادراً على امتصاص أي خالف في هذا المشروع 

                                .السياسي الفكري الثقافي الذي سماه التيار، وقد واجه في حياته أكثر من صدمة من هذا النوع

ال يخفى على أحد، أن تيار المستقبل أصبح أحد األرقام المهمة في المشهد السوري، وسبب ذلك يعود إلى وقع اسم الشهيد 

                                                                              .مشعل، باإلضافة إلى قلة قليلة عملوا معه بإخالص

، السيما أنني في هذا الموقع أو ذاك أخفي أنني أشعر أحياناً باأللم، واالمتعاض، عندما أجد أن هناك من يمثل التيار، ال

                       .ومن خالل عالقاتي مع الشهيد مشعل ومع التيار أعرف أن أمثال هؤالء ظهروا نتيجة طفرات محددة

من  -إن وجدت كلها -جتماعات التيار األخيرة، وهكذا بالنسبة العترافاته األخيرةإن تسمية قتلة مشعل، وتوثيق محاضر ا

                                                                                       .مهمة كل من يجد نفسه غيوراً على الشهيد

تكفل ديمومة هذا المشروع، والبد من أن يلتقي هؤالء  كما أن هناك كثيرين يبذلون جهوداً مهمة في الداخل والخارج 

                                 .!.جميعاً، في إطار واحد، والطريق إلى ذلك معروف، في ما لو عرفنا رسالة الشهيد، ورؤاه

                                                 وأخيراً، ال يسعني إال أن أهنىء التيار في ذكرى تأسيسه

  

 االستاذ علي حاج حسين 

الشك أننا فقدنا زعيما وطنيا فذا، ولن يمأل الفراغ الذي تركه سوى العمل المشترك والتالحم الذي نادى به الشهيد دائما، 

واإلرث الذي تركه أمانة في أعناق رفاقه خصوصا والوطنيين عموما، وأن نسعى ما وسعنا ذلك لتحقيق حلمه في الحرية 

                                                                                                                           ..واالنعتاق

اليوم في الوقت الذي صارت فيه سوريا مسرحا لحروب بالوكالة، يسعدني أن أرى رفاق مشعل يواكبون الحدث رغم 

في بعديه الوطني والقومي، في الوطن والمهجر، األمر الذي أحسبني واحدا منهم واعتز جسامته، ويكثفون نشاطهم 

عزاؤنا ان مشعل غاب جسدا لكنه حاضر روحا وثقافة في إرثه الذي نأمل أن يحسن رفاقه حمل .. بهؤالء الشباب

                                                                                                                  .ومتابعته همسؤوليت

مازالوا رفاق مشعل التمو ، أرى أن في ظل حروب الوكالة في سورية والصراعات اإلقليمية والدولية في المنطقةأما 

في مشروع تيار المستقبل الكوردي يغذون السير محافظين على نهج وفكر القائد المؤسس، ولتحقيق رؤاه المضمنة في 

البد من االستفادة من عبقرية الشهيد الراحل من خالل جمع ومراجعة أفكاره وكتاباته ورؤاه وإعادة قراءتها، ليس  سورية

للوقوف على األطالل، بل لتلمس الخطوط العريضة للدرب الذي رسمته عبقرية قائد فذ فقدناه وننتظر أن تلد السوريات 

                                                                                                         ..من رحم المأساة مثيال له

    .البد من إعادة دراسة إرث مشعل في ظروف العمل السري والسجن في عهد حكم األسد وابنه واستخالص العبر منها

بعدا قوميا وسندا وطنيا في أوساط القوميات  أن يمد الشباب جسور ثقة مع المكونات األخرى، كما كان القائد له

                                         .والمكونات الوطنية األخرى، لذا ُيعتبر مشعل زعيما وطنيا إضافة لكونه قائدا كرديا

قيمة الشهداء يخطئ رفاق وأصدقاء الشهيد مشعل إن كانوا ينتظرون من أعداء الحرية والسالم غير اإلهانة والتقليل من 

وأال يهنهم أو يفل عزيمتهم تقزيم الكبار وتسفيه التضحيات، وأال يفتتنوا ... والتضحيات التي قدمت على مذبح الحرية

                           .بلمعان النتائج البراقة والسريعة التي يصنعها عمالء األمس وتلمعهم أجهزة االستخبارات األسدية

قت من األوساط التي تغدر بأي مكون من شركائهم في الوطن، وان ُتسقط هذه النتائج على الواقع أال يثقوا بحليف مؤ

                                  والشك أن إرث مشعل أمانة وفخر لحامله. محليا وإقليميا لئال يؤكلوا كما أُكل الثور األبيض
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 االستاذ راديف مصطفى 

الكثير من الشؤون والشجون دعني بداية أترحم على عميد الشهداء مشعل مؤسس التيار وعلى في الحقيقة هذا الحديث له 

جميع شهداء ثورة الحرية والكرامة في الحقيقة لم يفشل فقط رفاق التيار في الحفاظ على مشروع تيار المستقبل الذي 

لمشروع الواضح والمرن والقابل للحياة هندسه الشهيد مشعل بل فشلنا نحن أيضا اصدقاء التيار في الحفاظ على هذا ا

والمستند أساسا على الحراك الثوري الشبابي مشروع ثوري وطني متالزم مع روح الكردايتي في ضمان الحقوق 

والحريات طبعا هذا الفشل له العديد من األسباب الموضوعية والذاتية لست في معرض الخوض في تفاصيلها اآلن 

ن مناصري خط الثورة جميعا مراجعة نقدية شاملة ومطلوب من رفاق تيار المستقبل نبذ المطلوب من رفاق التيار وم

                                                                                    .التفرقة واالنشقاق والعودة الى مشروع التيار

     الدكتور كمال اللبواني 

المطل عبر غربال حديدي ، وأنا في باحة الجناح  ٣فيه صباحا هو على شباك كريدور الجناح  لم يكن يمر يوم اال ونلتقي

وهكذا ... نتباحث نناقش ... السادس ، وهكذا لمدة تزيد على عامين ، كان صباحي اليومي يبدأ مع المرحوم الشهيد مشعل 

هو الوحيد  ١١٢٢آذار عام  ٨اب عن الطعام يوم وعندما اعلنا االضر... تشكل تفاهم عميق حول كل القضايا التي تهمنا 

آذار أمام الداخلية حيث اعتقلت اسرتي وأسرته وكان ما  ٢١الذي قرر معي متابعة االضراب حتى نزلت مظاهرة يوم 

كنا في كل يوم ... وهكذا خرج مشعل قبلي وكان عليه عبئا ثقيال ومهام جسام ... كان بعدها من اندالع الثورة في درعا 

عة ننتظر أخبار الجزيرة وبشكل خاص الدرباسية التي تبدأ فيها المظاهرات قبل غيرها من المحافظات ، وكانت جم

الجزيرة سباقة في الثورة واالحتجاج وكان مشعل على رأس هذا الحراك هناك ، والكل كان يدا واحدة لتحقيق النصر 

ة قتلوا مشعل ، جاء الخبر كالصاعقة ، وتوالت األخبار الذي سيبني سوريا جديدة من دون ظلم واضطهاد وتمييز ، فجأ

السيئة ، وهكذا دفن الحراك الوطني واشتعل الصراع الطائفي والعنصري ، وتغير الشارع الكردي ، فمع استشهاد مشعل 

الكردي لم يمأل الفراغ بعده أحد حتى تياره لم يسمح له بالمشاركة في أغلب منابر المعارضة فالحرب على هذا التيار 

الوطني الذي يرى الحل الوطني الكردي في سياق حل القضايا األخرى والذي يرى أن الشعب العربي والكردي كالهما 

مسلوب الحقوق وال يمكنهما تحقيق أحالمهما إال بالتعاون والنضال المشترك من أجل شرق أوسط جديد اتحادي ، فالحل 

                                                                                          .هو في االتحاد وليس في التقسيم والتنازع

شنت من استبعاد وتهميش  عم لم يمأل الفراغ بعد مشعل أحد ليس لعدم توفر الشخصيات ، لكن للحرب المدروسة التين

... لكن رسالة مشعل باقية فينا وفي األجيال القادمة . ..قتلوا مشعل وخنقوا رفاقه وفكره وتياره ... متعمد من قبل الجميع 

                    .   تحية لتيار المستقبل ولكل الشرفاء المخلصين على طريق الحق واألخوة.... ولن يصح إال الصحيح 

   األستاذ عبدالحميد  تمو   
 

رات السياسية الظرفية والمؤقتة دون ان تؤثر هذه ان البنية الفكرية لتيار المستقبل ذات طبيعة مرنة تتوافق مع المتغي

المتغيرات على االهداف االساسية للتيار التي تنص على تحقيق تطلعات الشعب الكردي في سوريا في نيل حقوقه القومية 

في دولة ديمقراطية تحترم خصوصية الشعوب لذا فانا الحفاظ على المشروع يأتي من االستمرار في النضال من اجل 

قيق اهداف ومرتكزات التيار واالستفادة من البنية المرنة في االفكار من اجل تجاوز العقبات الناتجة عن المتغيرات تح

 .السياسية التي تطرء في زمن الحرب والسلم 

                                                          

  األستاذ علي تمي 

التمو ورفاقه كانوا جزء من الثورة السورية السليمة فانهم تعرضوا للمضايقات واالعتقال بكل التاكيد بما ان القائد مشعل 

والمالحظة وباإلضافة الى استهداف وحدته التنظيمية رغم هذه الضغوطات فإننا تمكنا الى حد كبير تجاوز مرحلة 

كال الفراغ السياسي لذلك يمكننا القول الخطورة ألننا بعد استشهاد القائد مشعل التمو عانينا في الضعف في القيادة مش

تجاوزنا المرحلة الصعبة حافظنا على خطنا السياسي حتى االن لكننا تعرضنا الستهداف تنظيمي بالتالي شكل حالة الياس 

في مرحلة مؤقتة اما االن فالمياه عادت الى مجاريها وعاد تيار المستقبل تنظيميا وسياسيا بالوقف على رجليه من جديد 

                                                                  . لنضال مستمر رغم الظروف السيئة التي تعيشها المنطقةوا
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 االستاذ االن بكو

تيار المستقبل الكوردي تعرض لحرب شعواء من القريب قبل الغريب وممن كانو على اساس انهم اصدقاء مشعل تمو 

ن تيار المستقبل قد كان الحزب الوحيد الى جانب حزب االتحاد الديمقراطي الذي كان يحمل علينا ان نعلم ا..لالسف

مشروعآ حقيقيآ يطرح حآل للقضية الكوردية ويعطيه خصوصيته الجغرافية والسياسية واالجتماعية في روج افاي 

النه كان كذلك ولم يستطع اي و.بينما كانت االحزاب االخرى مجرد امتدادات لنهج او فكر او حزب اخر ..كوردستان 

طرف التاثير او السيطرة عليه قامت جهات عدة ليس فقط بمحاربته ال بل بمحاولة االنتهاء منه واالجهاز عليه واالسباب 

مخابرات اقليم كوردستان العراق وجهات تابعة لقنديل حتى اطراف من محور السليمانية حاولو ونسقو وتامرو .واضحة 

ل وال زالو وال انسى المعارضة السورية العربية العميلة الذين كانو يرتعبون من مشروع التيار وقائده على تيار المستقب

وفي جهة .في الحقيقة انه في مرحلة من المراحل وصل التيار الى حافة الهاوية وكاد ان ينسى اسمه .الشهيد مشعل تمو 

اجرو ويشوهو التيار لكنهم فشلو فشآل ذريعآ وهم االن اخرى تم استغالل اسمه واسم الشهيد مشعل تمو ولكن فقط ليت

اما الجانب الحقيقي لنهج التيار ومشروعه ..مشردين في شوارع برلين ويتسكعون ويقبلون االيادي فقط لالعتراف بهم 

 ومن عملو ليل نهار الستعادة التيار واحيائه وشرح مشروعه وتقديمه بشكله المطلوب والمقبول للشعب الكوردي هم

االستاذ واالعالمي ...االستاذ الحقوقي عبد الخميد تمو ...ساذكر بعض االسماء النهم يستحقون ان يذكرو ..معروفون 

هؤالء من راعو حساسية المرحلة وتاقلمو مع الواقع وعملو ...االستاذ علي تمي ...السيدة نارين متيني ,,,فادي مرعي 

نعلم جميعآ ان التيار قد تخلص من اخطر ..ا لينعم التيار بما وصل اليه بدبلوماسية وسياسة ممتازة اظن يستحيل تكراره

المراحل بفضل من ذكرتهم اعاله وطبعآ بمساندة العديد من الخيرين من اصدقائهم وباالخص من عائلة الشهيد مشعل 

سنتين الى االن انا  باختصار منذ.ولكن هذا ال يعني االطمئنان الكامل والتوقف عن العمل ال بل يجب مضاعفة الجهود 

قادر على القول ان تيار المستقبل الكوردي اصبح رقمآ صعبآ لم يعد يمكن تجاوزه من اي طرف في الداخل على صعيد 

قضية الشعب الكوردي بروج افا كوردستان وتمكن من ان يظهر للجميع انه ال يوجد اال تيار واحد يسير على نهج مشعل 

ون بروح مسؤولة تراعي كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية تمو وهم بالداخل والخارج يعمل

يعملون بالسياسة وليس بالمناكفة واتباع سياسة تخوين االحزاب او شتمهم كما يفعل بعض مرتزقة برلين. المستقبل  .. 

لعظمى التي لها مصالح فعلية على الجانب االول يتطلب التماشي مع مشاريع الدول ا..الكوردي في سوريا له جانبين 

وذلك وفق المصالح المتبادلة التي تخدم المصالح العليا للشعب الكوردي .االرض مع الكورد وقواها العسكرية والسياسية 

وفق المشروع المرسوم من قبل روسيا واميركا التي يراعون فيها حاليآ مسايرة الهالل الفارسي ..في روج افا كوردستان 

ي وهذه المرحلة خطرة وال جدوى من العناد او الوقوف في وجه مشروع تقوده دولتين كبيرتين قادرة على تغير او الشيع

الجانب االخر يمثل المشروع التركي ..خارطة العالم وعلى ما يبدو انهم مقتنعتين من انتهاء صالحية سايكس بيكو 

ويجب ان نعلم علم .ي ارض كوردستان ويجب التنبه له االيراني السوري العراقي وهو مشروع قديم جديد من قبل محتل

اليقين ان اغلب االحزاب الكوردية تتماشى مع هذا المشروع لسبب رئيس اال وهي االختراق االمني الحاصل داخل 

والذين يعملون بالوقت والمكان المناسب ويشوشون على القضية االساسية ويجعلون من احزابهم التركيز على ..احزابهم 

ما يجب ان يعرفه الجميع ان الكورد في روج افا كوردستان ..قوالب والثانويات وال اريد ان اطيل اكثر من ذلك ال

ادوات النظام المتمثلة بفايلق شيعية عراقية وحزب هللا ...النظام ..يخوضون حرب وجودية تشن عليهم من قبل داعش 

ان شباب وبنات الكورد يصلون الليل بالنهار ...فا كوردستان اللبناني وبعض المندسين داخل االدارة الكوردية بروج ا

ان تقديس شهدائنا الكورد وتقدير .ويدفعون الغالي والنفيس لتحقيق حلم كان يدور براس اجدادهم وتوارثناه جيل بعد جيل 

شريف تضحياتهم من اهم المهمات واقدس المفدسات وهو واجب اخالقي انساني وقومي يقع على عاتق كل كوردي 

ما اتمناه ان يعلم اخوتنا في .بينما انتقاد االحزاب والكتل السياسية امر صحي ومنتشر بين البشرية منذ وجود الحضارة ..

وفي ..التيار ان سوريا مرت بعدة مراحل وكل مرحلة تتطلب سياسة خاصة وديناميكية وسرعة بديهة ومتابعة متواصلة 

ى االرض يتطلب ذلك التروي في اخذ القرارات ووضع المصلحة الكوردية كل يوم وحتى ساعة تتغير امور كثيرة عل

نهج الكوردايتي و الوطني ..اتمنى لهذا التيار التوفيق طالما يسيرون على نهج الشهيد مشعل ....العليا فوق اي اعتبار 

                                             الكوردستاني صاحب الفكر الحر والقلم الحر وعاشق الحرية لبني قومه
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 االستاذ احمد موسي 

كان الشهيد مشعل تمو مدرسة نضالية كاملة أنتج طلبة فهموا وحفظوا الدروس التي تلقوها منه، فكان إنتماءه للثورة منذ 

ولرفاقه الذين بقوا على هذه الخطى وما تقاعسوا حتى اللحظة خروجه السجن السياسي نهجاً وخطاً سياسياً رسمه لنفسه 

رغم الصراع الدموي الكبير الحاصل في سورية ورغم أن الدول جميعاً تكالبوا على الشعب السوري وجعلوه مادة الموت 

نتقال بسورية إلى المجاني أال أن رفاق مشعل الشهيد بقوا وظلوا متمسكين بخيار قائدهم تغيير النظام بكافة مرتكزاته واإل

ورغم الحراب السياسية التي . دولة قانون تحفظ في دستورها حقوق الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه التاريخية 

.تتوجه إلى صدورهم مازالوا متمسكين بمشروعهم بأقل ما يمكن عارفين أن اليوم صوت الرصاص أعلى من أي صوت  

 االستاذ شيار عيسى

ت التي رافقت الثورة والتي أدت إلى تغيير األقطاب الدولية لسياساتها وحساباتها وتغيير الواقع في ظل هذه المتغيرا 

الديموغرافي والجيوسياسي في سوريا لم يعد بمقدور األحزاب والدول الثبات على السياسات القديمة فالواقع المستجد أفرز 

مطلوب من تيار المستقبل وغيره من األحزاب هو معطيات ومآزق جديدة كان يجب التعامل معها بأسلوب مغاير ال

الرجوع إلى الحاضنة الشعبية المغيبة في مشاريع أغلب األحزاب والتوجه لها بمشاريع وطرق مبتكرة واالبتعاد عن 

الكالسيكية في العمل السياسي عن طريق حمالت ومحاولة معرفة هموم وتطلعات المواطنين من خالل عمليات بحث 

اإلنطالق من المواطن كركيزة أساسية ومحاولة تلبية طموحاته هي الطريقة . على أسس علمية رصينة وتقييم مبنية

    .                                           األنجح لوضع األحزاب الكردية في مسارها الذي من المفروض أن تتواجد فيه

   األستاذ حمدو يوسف 

هذه االنتفاضة التي شكلت  21/3/1002سوريا بعد المخاص الذي رافقة انتفاضة قامشلو في لد تيار المستقبل الكردي في و 

نوعيا حادا في مسيرة الحركة السياسية الكردية في سوريا من حيث أسلوب المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب   منعطف

لكردي من خالل صفحات الجرائد عبرا طرح هموم و مطالب الشعب ا  الكردي في سوريا عما كان متبع عند األحزاب

 .                                                                                الحزبية و الشعارات

إلى الشارع وتحويل الشعارات إلى التطبيق في الميدان وتبني   الى فتح مرحلة جديدة وأسلوب عمل جديد بنزول الجماهير

و كسر حاجز الخوف لدى الجماهير وقد قدم الكثير من الضحايا و   لمي مدني لتحقيق مطالبهخطاب ثوري ديمقراطي س

 .  الحياة السياسية في المجتمع الكردي في سوريا  القرابين على طريق هذا التحول الجديد الذي دخل على

مؤمنين بعدالة الجماهير و احقيتها في معترك األحداث في انتفاضة قامشلو ال  من هنا اجتمع عددا من الرجال الذين كانوا

 .                     فيما تقول و ما تقدم عليه وتبدع من اشكال النضال

من أجل تشكيل تنظيم يكون لسان حال تلك الجماهير التي أبدعت حالة نضالية جديدة من خالل تنظيم ثوري   اجتمعوا

 .في مضمار الحركة السياسية الكردية في سوريا ديمقراطي يهدف الى خلق وابداع اليات عمل غير تقليدية 

كصوت و  12/5/1005بعد انقضاء عام تقريبا على انتفاضة قامشلو كانت والدة تيار المستقبل الكردي في سوريا في 

تجسيد حقيقي لمطالب الجماهير التي خرجت في انتفاضة قامشلو وبقية هذه الصفة مالزمة لتيار المستقبل برغم الفاتورة 

تمارس على النشطاء السياسيين   باهضة التي دفعها و مازال يدفعها من عمليات اغتيال سياسي و اعتقاالت وضغوط هائلةال

وقد وصلت هذه األعمال اإلجرامية إلى ذروتها باغتيال الناطق   و الميدانيين من أعضاء التيار بهدف إفراغ الساحة منهم

ألنه   تطاع التيار الحفاظ على كيانه حتى االن بالرغم من كل هذا الهجوم عليهالرسمي باسم التيار الشهيد مشعل تمو و اس

يتبنى الخطاب الجماهيري ويملك مشروع حضاري لبناء مجتمع مدني ديمقراطي تعددي دستوري يقوم على الفصل بين 

 .   السلطات و احتكار السلطة و اختزالها بيد شخص او مجموعة مستبدة

 األستاذ فاروق حاج مصطفى تركيا
فالتيار انقسم الى عدد .في لحقيقة رفاق الشهيد مشعل تمو لم يحافظو ال على ما تركه مشعل وال حتى تيار نفسه وال نهجه

فضال عن انزالقات التي حدثت ..درجة عن تيار الثاني 280ولالسف لكل تيار نهجه وادائه مختلف بمقياس .من التيارات

أثر سلبا على تيار كل على حدا وعلى نهج تمو عموما وهذا ما..حتى في ذهنية بعض رفاقه .. 

 الحل هو ان كان بوسع تيار من التيارات الموجود طرح مبادؤة ويعيد بناء نهج تيار المستقبل وبناء تنظيمه الموحد
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 األستاذة نسرين تيلو.

اع أن يتحول إلى شخصية كاريزمية ولكن مشعل استط. ال أعلم لماذا . تيار المستقبل برأي فقد بوصلته تقريبا بعد مشعل 

واستطاع بناء عالقات واسعة وواضحة كمشروع وطني كبير. خالل فترة وجيزة نسبيا   . 

 فأن يدين باراك اوباما عبر اإلعالم اغتيال مشعل تخو ليس باألمر البسيط

افهاوانما ذو دالالت عميقة أولها أن طرحه كان مقبوال لدى معظم الشرائح الوطنية بجميع أطي  

ثم وضوح الرؤية لديه وتحديد هدفه بإسقاط النظام هذا الطرح قدمه بجرأة بدون أدنى وجل . وكذلك لدى األوساط الدولية 

 . وذلك بهدف بناء نظام ديمقراطي تعددي في سوريا .من سلطة اإلستبداد وأعلنه للمأل 

وهذا ما أثار حفيظة . الحزبية اإلصالحية المتكلسة والتفاف طيف واسع حوله كشخصية قيادية متميزو ثارت على األطر 

 هذه القيادات التي شعرت أن البساط ينسحب من تحت أقدامها

واألضواء التي أعتمت حولها واتجهت كلها نحو مشعل التمو لتفتق جزيئات المواقف الجبانة وترضي طموح الشباب 

 . المتوثي الى اإلنعتاق والحرية

محدقة بمشعل تمو إضافة إلى سلطة اإلستبداد التي تترصد الشخصيات المشاعل العالية فتسارع من هنا تعددت األخطار ال

ليبرمجوا جريمة قتله ومن ثم لينفذوها. وهذا لم يكن ليتم لوال تعاون السلطة مع عمالء علنيين ومخفيين . إلى إطفاءها   . 

ه بعد اغتيال مشعلال ننكر ان تيار المستقبل فقد بريقه والكثير الكثير من عنفوان  

 األستاذة نارين عمر المانيا
مع األسف رفاق الّشهيد مشعل تّمو لم يستطيعوا الحفاظ على مشروعه حينما سمحوا للخالفات والتّناقضات والّصراعات 

أهميّة  على أمور ثانويّة وغير جوهيريّة إحداث وإيجاد االنقسام واالنشقاق في صفّهم نعم، كانت خالفات ثانويّة وغير ذات

بدليل أّن كّل طرف ينادي بالمبادئ واآلراء ذاتها التي كان ينادي بها الّشهيد، وكّل طرف يؤّكد على أنّه محافظ أكثر من 

 .غيره على نهجه ومشروعه

ع أّن رفاقه لم يتمّكنوا من استثمار شهادته ومن التفاف الّشعب حولهم، وتعاطفهم م -كما أرى-بصراحة األمر األكثر أهميّة 

استشهاده، ومن استغالل تعاطف الّرأي العام العربّي والعالمّي مع حادثة الّشهادة لخدمة حزبهم ولخدمة مشروع الّشهيد 

مشعل، فسارعوا إلى االلتهاء واالنشغال بالخالفات والمناصب؛ وهذا الكالم أوّجهه لسائر األحزاب الكرديّة التي لم تستطع 

أو اتحادهم أو إنشاء تحالف بينهم ليكون فيه وبه خالص الكرد وقضية الكردمن جعل دم مشعل مشعالً لتوّحدهم  . 

المطلوب منهم وإليهم اآلن وفي المستقبل القريب أن يهجروا خالفاتهم، ويعود الجميع إلى نهج حزبهم األّول وإكمال 

 .مشروع مشعل، والّسعي إلى كسب الّرأي العام الكردّي والعربّي والعالميّ 

 االستاذ وائل علي
في ظل هذه الحروب والتي هي بالوكالة فعالً حيث تشتت معظم األحزاب والقوى والتيارات والمنظمات ولألسف رفاق 

تيار المستقبل والمقربون من عميد شهدائنا مشعل تمو كانو السباقون بألنشقاق بعد أستشهاده ولم يستطيعو تحمل بعض وكل 

على نهج وقدسية التيار وال أثتثني أحداً منهم وبأعتقادي أنهم فشلوا وبإمتياز منهم أصبح يوجه التهم لغيره دون الحفاظ 

مواصلة مسيرة ونهج مشعل الحرية وما يتطلب منهم األن وقبل فوات األوان وكل منهم من طرفه الرجوع لنفسه قليالً 

ن يوحد الصفوف فهو بالدرجة ووضع الخالفات جانباً والجلوس على طاولة مستديرة وتدارك كل الخالفات ومن اليريد أ

 .األولى يخون نفسه ويخون الشهيد ونهجه 

 األستاذ سردار مراد
 دعني اترحم على روح الشهيد مشعل وشهداء الحرية

كان نتيجة ( حروب الوكالة )اعتقد ان الجواب على هذا السؤال ليس بالسهولة التي تتبادر الى الذهن منذ الوهلة االولى الن 

لذي حاول منذ اللحظة االولى للثورة السلمية جرها الى التسلح وذلك عبر التخلص من القيادات الميدانية التي ارهاب النظام ا

قادت الحراك السلمي وممارسة ابشع انواع االرهاب في قتل المتظاهرين السلميين والذي ادى الى جر فئات متعددة الى 

فة الى من تنطح لقيادة الثورة او االدعاء بتمثيلها في الخارج التسلح الذي لم يكن وال يمكن ان يكون مجانيا باالضا

ومحاولتهم تهميش القوة الحية في الداخل اما الوضع الكردي الذي نخرته االحزاب بانتهازيتها وعدم قدرتها على قراءة 

)الحدث  عية التي ارتكز التيار في الطبي)او وقوفها ضدها باشكال واساليب متعددة دورا سلبيا على الحاضنة الشعبية (الثورة 

. والتشهير بالشهيد مشعل وصوال الى استشهاده ( برنامجه على احداث التغيير المجتمعي وكسر هيمنة القوى التقليدية عليه

ان غياب المشعل كقائد له كاريزما وثقل وفي مرحلة كانت حبلى بالتغييرات على جميع المستويات وفي مستوى زمني ال 

تها وتحليلها ان لم يتوفر الوعي الكافي والرغبة في التاثير الذي افتقتده قيادات التيار ورفاقه واالنشغال تترك فرصة لقراء

اذ ان هيمنة ب ي د . بالصراعات او امتداد فترة الحزن والحداد السلبي لدى البعض منهم الى هذه اللحظة التي اكتب بهاذ

في وقت ( عامودا وتل غزال وعفرين)لوقت وما تلتها من تهجير وقتل والمتغيرات اليومية في الواقع الكردي منذ ذلك ا

افتقدت باقي االحزاب ومنها التيار القدرة على ملئ غياب السلطة لتسمح للسلطة الجديدة او الوكيلة بفرض سلطتها وهذا هو 

 . السبب االساسي في رايي على اغتيال الشهيد
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توى القراءة السياسية وفي توجهاته نحو النهوض بالمجتمع بالوقوف في وجه مشروع التيار ما زال في اطاره العام على مس

مهما كان مصدره )االستبداد  ) حالة مستمرة )صحيحا ولكنه يحتاج الى الكثير من العمل والجهد العادة انتاجه  وفق  (

مؤسسات التي يفتقدها الجناحينالمطيات والظروف الحالية وال بد ان تكون نقطة االنطالق هي اعادة توحيد التيار وبناء ال  . 

 األستاذة نارين متيني

طبعا ألن الشهيد مشعل التمو كان حامل المشروع القومي الكوردي و الوطني السوري ، فكان يدعو الى تحرر الكورد 

ء التيار و كما حاولو ايضا إنها ..خاصة والمكونات السورية عامة لذا تم تصفيته بقرار دولي اقليمي و كوردستاني سوري 

من خالل أيادي خفية داخل التيار لتشويه وتشويش مشعل الحرية ومشروعه تيار المستقبل الكوردي في سوريا لتحويل 

التيار المدني السلمي الى تيار سري عسكري ونقل القيادة من الداخل الى الخارج ولكن بفضل الرفاق الحقيقين واالصدقاء 

ل التمو والمضي و السير على نهجه الذي أناره بروحه و دربه الذي رسمه بدمه الصادقين استطعنا الحفاظ على خط مشع

 ..فأضحى مشعال للحرية و ضميرا للشعب وذاكرة للوطن 

كما نستطيع إيصال  .. نعم إستطعنا أن نحمل رسالته التي هي رسالة كوردية كوردستانية و وطنية سورية و سياسية دولية

الوطني السوري و بمساندة المؤيدين والمناصرين والمنظمات المدنية والقانونية والحركة مشروعه الكوردي الكوردستاني و

السياسية الكوردية والوطنية من خالل ممارسة السياسة الحقيقية عبر المراحل المتسلسلة و توحيد الصف الكوردي و 

حكم انتقالي بكامل الصالحيات تكون وايجاد الحل السياسي الذي يقضي برحيل النظام السوري وتشكيل هيئة  . الوطني

ممثلة لكافة مكونات الشعب السوري يفرض علينا اتخاذ اجراءات وقرارات تكون اكتر جرأة ووضوح في الدفاع عن 

القضية الكوردية في سوريا والتي يجب ان تكون ضمن دائرة الحق القومي للشعب الكوردي على ارضه التاريخية في 

ي تحت مسمى كردستان سوريا وان يكون هذا المطلب مدرج على طاولة المحادثات في جنيفاقامة اقليم فيدرالي كرد . 

 األستاذ مرفان باديني 

لكن ليس مثل دور المناضل ..الكردي حافظوا على مشروع التيار  تيار قومي وعلماني دوره فعال مع المجلس الوطني

ولعبوا دور فعال في المجلس ونجاحه في اوربا.. بطئ في حراكهم الحالي مشعل تمو يوجد .. 

 األستاذ محمود برو 

دورا فعاال في تطبيع الثورة الكردية في  قبل كل شي انحني بصدري امام عظمة الشخيد المعلم مشعل التمو، الذي لعب

مع  . ومساهمته القوية في توحيد صفوف الثورة السورية انطالقا من مبدا كلنا سوريون منطقتهم ضد الطاغية بشار االسد،

حيث وصل بهم الى درجة االتهامات . ومتناحرة الى حد ما لى تبارات مختلفةاالسف الشديد تسارع رفاقه في انشار التيار ا

اما غالبية . لحين اشتشهاده الشهيد مشعل كان ملتزما بالحضور في الساحات وميادين النضال الحقيقية.زمانها التى قد واى

على العموم هناك كوادر . ة مازال قائماوموجودا لكن بقوة متفرق بخصوص مشروع التيار فانه.كوادره غادروا الوطن

كون . القطار على سكتها ثانية السيما في الخارج اتمنى ان يتمتعوا بنكران الذات ومتابعة المسار ووضع خيرة من رفاقة

 .مشروع التيار مشروع قومي ووطني بامتياز

 األستاذ  بير رستم

؛ كون ”مشعل تمو“شخصية الصديق الراحل  حإنني أود وقبل اإلجابة على األسئلة المطروحة، التطرق إلى بعض مالم

 الوقوف على اإلجابات المنطقية بخصوص الموضوع والقضية المطروحة للجدال مسألة التعرف عليه سوف يساعدنا في

على  1000والذي تأسس عام ” بدرخان منتدى جالدة“لقد تعرفت على الراحل وألول مرة من خالل تلبية دعوة . والنقاش

الفعالية  حيث كنت حينها رئيساً لتلك” كوما خاني“أبو كاوا وقد ألقيت فيها كلمة  راحلين؛ مشعل ومحمد أمينيد الصديقين ال

نهضة الثقافة واألدب الكوردي في محافظة حلب الثقافية التي خدمت الثقافة الكوردية في مرحلة تاريخية مهمة من . 

نخبة من المثقفين والسياسيين الكورد  أسيسي للمنتدى فإنوهكذا وبعد مضايقات أمنية ومحاصرتهم لمكان المؤتمر الت

الصديقين  المؤتمر في مدينة القامشلي وفي اليوم التالي من المؤتمر زارني كل من أنجزوا ذاك المشروع الثقافي وذلك بعقد

لسة المؤتمر كنت قد حللت عليه ضيفاً بعد ج حيث” طه خليل“في بيت الصديق والشاعر ” مشعل وأبو كاوا“الراحلين؛ 

 وذلك بحكم الدراسة بالجامعة والعمل الحزبي في االتحاد” أبو كاوا“قديمة مع  وكوني كنت على عالقة صداقة رفاقية



Şepêla Pêşeroj A Kurdî Li Sûriyê www. kurdfuture.org 

 

وما وجدته في الراحل هو ” مشعل تمو“األخ  الشعبي معاً حيث كان أحد القياديين الشباب، فقد قام بالتعريف بيني وبين

حيث كان يأمل أن يحقق مشروعه السياسي كأي ثوري وليس كسياسي محنك ومتمرس ةثقافته الواسعة وثورويته المندفع . 

الكالم بمناسبة رحيله أيضاً والرجل جاء في  ؛ ثورياً أكثر من أن يكون سياسياً وقد قلت هذا”مشعل تمو“لقد كان الراحل 

اليوم يفوز  زمن الثوريين أيضاً حيث وكما أنتهى زمن الرسل، فبقناعتي الشخصية إنتهى مرحلة تاريخية غير مرحلته حيث

كمسمى ” تيار المستقبل“وبالتالي فإن مشروع .. الثوريين من يدير اللعبة السياسية بحنكة ومرونة وليس أولئك الحالمين

بدائية عائقة ألي تطور  مشروعاً حالماً طوباوياً يحلم بمجتمع مدني ديمقراطي في ظل عالقات قبلية وبرنامج سياسي كان

من الجهد والوقت ومراحل تاريخية منجزة لإلقتراب من هكذا  جاه تحقيق هكذا مجتمعات والتي ستحتاج إلى الكثيربإت

 .مشاريع سياسية

غير عصره وبمرحلة تاريخية ال يمكن أن  إذاً وبكلمة موجزة يمكنني القول؛ بأن المشروع ولد ليس ميتاً، لكن في عصر

لمشروعهم  عمق من أزمة اإلخوة في تيار المستقبل من إنجاز بعض المكاسب الحقيقية ايجد فيه المناخ المالئم ألن يحيا وم

فوجدنا اإلنقسام والتشظي ” مشعل تمو“محل الراحل  السياسي هو غياب تلك المرونة السياسية والقائد الكاريزمي الذي يحل

التحالفات واألزمات التي  يار في الكثير منالموجة بعض مدعي الثورة والثورية والتي أدخلت الت داخل جسد التيار وركوب

يعاني من التخبط السياسي وال أعتقد بأن هناك بارقة أمل للخروج من  تناقض فكرة وأهداف التيار نفسه حيث وإلى اليوم

مع بعض تلك الشخصيات التي أخذت التيار إلى غير مواقعها الوطنية هذا النفق . 

العودة إلى روح المشروع السياسي للراحل  اإلخوة في قيادات تيار المستقبلأما بخصوص المستقبل؛ فأعتقد بأن على 

 مجتمع مدني ديمقراطي والعمل وفق هذه الرؤية السياسية وليس من خالل أجندات والقائم على فكرة بناء” مشعل تمو“

فكرة بناء مجتمع مدني ال حزبي قبلي ومشاريع إقليمية أو تيارات كوردستانية كون تيار المستقبل تأسس إنطالقاً من . 

عبدالرزاق التمو.د  

و هذا ما زرعه القائد .ماتت تأتى بثمر كثير  ولكن إن,أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة فى األرض وتمت فهى تبقى وحدها

لكن   الراحلون ناكوان الحياة مستمرة وقطارات الحياة التتوقفا هناك العابرون وه, المستقبل  مشعل التمو في مدرسة تيار

.القادم أجمل هذا هو تيار المستقبل الكوردي  

الشخصيات التي شاركت معنا في بانوراما عن تيار  اتقدم بجزيل الشكر واالحترام الي كل  باسم مكتب االعالم في اوربا

.الحادية عشرة   ذكرى ميالد تيار المستقبل الكوردي المستقبل الكوردي بمناسبة  

 

 

 

 


