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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  

  

  
  لنستلهم من الجالء

  عهد الشراكة الوطنية 
  

أن تكون  ،بحدودها الرسمية ،كان قدر سوريا   
، ١٩١٦عام  بيكو -سايكس حدى تكوينات خارطة إ

شرق المتوسط بين فرنسا م بموجبها التي قس
، وأن يصبح مواطنوها الحاليين، من عرب وبريطانيا

وكرد وأقليات قومية، شركاء في وطن يحملون شرف 
االنتماء له، ويتحملون مسؤولية الدفاع عنه ضد كل 

من مبدأ  طامع ومحتل، وعلى هذا األساس، وانطالقاً
معارك  خوضتعاهد الجميع على  ،الشراكة الوطنية

االستقالل التي عمت مختلف المناطق السورية، 
وتضافرت فيها جهودهم، واختلطت دماء شهدائهم 

وينعم الوطن المشترك بالحرية،  ،ليتحقق الجالء
وتوزع فيه المسؤوليات الجديدة حسب الكفاءة 

على أي والء آخر،  نم الوالء للوطواإلمكانيات، ويتقد
واستمر هذا الوضع خالل السنوات األولى لعهد 
االستقالل، حيث لم يكن أحد يميز بين رئيس 
جمهورية من أصل كردي ورئيس حكومة مسيحي 

هما من العرب وغيرهم، ولم يكن أحد يريوبين نظ
يفكّر أيضاً في شطب اآلخر المختلف قومياً ودينياً 

، لكن مع الزمن برزت نزعة وسياسياً أو إلحاقه بالقوة
اإلقصاء واالستعالء عند بعض أحزاب القومية السائدة 
التي تصرفت بمنطق األكثرية في الشطب على كل ما 
هو غير عربي، بهدف صهر القوميات األخرى، وفي 
المقدمة منها الكرد الذين سعوا بالمقابل للمحافظة على 

ان يجب مقوماتهم القومية وحقائقهم التاريخية التي ك
استيعابها وتفهمها من قبل الطرف اآلخر، وتنامت تلك 

ليتم ترجمتها  ،النزعة الشوفينية بين األوساط الحاكمة
إلى سياسات ومشاريع عنصرية وقوانين استثنائية، 

والى  ،والى قمع ممنهج على يد األنظمة المتعاقبة
دي، حتى من قبل تجاهل متعمد للحق والوجود الكر

والتي رغم  ،بعض أطراف المعارضة الديمقراطية
بقائها محاصرة من قبل السلطة ومنهكة باألحكام 
العرفية في ظل قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 

١٩٦٣حتى عهد قريب ،م، فإنها لم تستطع أن تتفه، 
الجوهر الوطني الديمقراطي لطبيعة القضية الكردية، 

ن أطرافها تتعامل بمزيد من التشكيك وظلّت العديد م
  ٠في عدالتها ومشروعيتها 

    
وبين هذا وذاك، بين سياسة االضطهاد التي تمارسها  

السلطة، وسياسة التجاهل التي مارستها المعارضة 
غير صحية نمت فيها  فسنوات عديدة، خلقت ظرو

نزعات انعزالية في الوسط الكردي لم تميز أحياناً بين 
 العرب، كشعب وثقافة، وبين األنظمة الحاكمة،
وتجسدت في شعارات يفترض بها أن تستمد شرعيتها 

عدالتها، بل كذلك من إمكانات تطبيقها، من ليس فقط 
من جهة، ومن الحقائق التاريخية والجغرافية من جهة 
ثانية، والقت هذه النزعة الرعاية من قبل السلطة 

ية الكردية واستعداء بهدف استثمارها في تشويه القض
وخلق حالة من التشنج  الرأي العام الوطني السوري،

واالنفعال غير المبرر تدفع معها المثقفين والنخبة 
العربية األكثر تفتحاً حيال الحقوق القومية الكردية إلى 
االصطفاف مع أنظمتها، وتضعف قدرتها على 
مواجهة السياسة الشوفينية المنتهجة من قبل السلطة، 
مما يعني بالتالي حرمان القضية الكردية من عمقها 

  الوطني باعتبارها قضية وطنية بامتياز،

ن القتل العشوائي للمواطنين العزل ليس من صفات الدول إ(..
واألنظمة المتحضرة وأن السكوت عليه يشجع سياسة البطش، وأن 

نزيهة لمحاسبة من واجب الجميع المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة و
  )..المسؤولين عن جريمة نوروز

 وفد الجبهة والتحالف                                            
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