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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 *

    
  

  

  
 :بعد عام ونصف قرن ،الحرآة الكردية

  وآليات بحاجة للتغيير -انجازات متواضعة 
  

لكردية في سوريا من الذكرى تقترب الحركة ا   
، الحادية والخمسين لوالدة أول تنظيم سياسي كردي

قة والطويلة بتاريخ وتميزت خالل مسيرتها النضالية الشا
رافقتها انتكاسات مريرة عبرت عنها ، حافل بالتضحيات

والتي شغلت ، بسلسلة من االنشقاقات التي لم تنته بعد
ضعفت دفاعاته عن اإلنسان الكردي على مر العقود وأ

التعددية التي وصلت إلى درجات مفرطة لم يعد يبررها 
وبات الحديث عن ، منطق سياسي أو تنوع اجتماعي

، ووحدة الصف والموقف الكرديين، المرجعية الكردية
وفي ... يحتل الصدارة بالنسبة لكل المهتمين بهذا الشأن 

ية جاءت تجارب تحالف، وفي إطار المعالجة، هذا السياق
ات نمن ثماني عديدة، تحت مسميات مختلفة، اعتباراً

القرن الماضي، وحتى اآلن، ورغم أهمية تلك التجارب 
فإن ما كان يؤخذ عليها بشكل عام، وال يزال، هو 
 اتخاذها ألشكال محورية وطابعها التحزبي واصطفافاتها

تنظيمية، وتجاهلها للفعاليات المبنية على أزمات 
هذا الموضوع، فقد تدارس رفاقنا في  الجماهيرية، وفي

محافلهم الحزبية السبل الكفيلة بإشراك تلك الفعاليات في 
الشأن السياسي العام، وتحرير القضية الكردية من 

كل الجهود من (االحتكار الحزبي، ومن هنا جاء شعار 
يشارك فيه ) أجل عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا

فهم الخاصة من المستقلون الكرد ممن تمنعهم ظرو
االنخراط في النشاط الحزبي، لكنهم يمتلكون مواهب 
وقدرات وخصوصيات اجتماعية أو ثقافية أو غيرها، 
تجعل منهم، ومن مشاركتهم في صياغة القرار الكردي، 
حاجة وطنية مطلوبة، وفي حين ظل تطبيق هذا الشعار 

قيد االنتظار لحين استكمال شروطه والقبول به من قبل 
ع، فإن حزبنا، ومن نفس المنطلق اقترح تشكيل الجمي

مجلس عام للتحالف الديمقراطي الكردي، يتشارك فيه 
ممثلو األحزاب المتحالفة مع ممثلي تلك الفعاليات التي 
فيذ تقر وتقبل ببرنامج التحالف وصياغة سياساته وتن

،  -حالة المؤتمر والمجلس –قراراته، لكننا في الحالتين 
وفي الوقت الذي نؤكّد فيه على ضرورة األول وعلى 

فإننا نعتقد بأن اآلليات الالزمة النجازهما . أهمية الثاني
فالمؤتمر ، دقيقتقد تكون بحاجة إلى المراجعة وال

يجب أن يظل برأينا مفتوحاً ، الوطني الكردي المنشود
إال في حال من يرتضي ، ام الجميع بدون استثناءأم

أو لعدم اقتناعه ، لنفسه عدم المشاركة ألسباب خاصة به
ولويات التحضيرية قد األلكن ترتيب ، بالعمل الجماعي

يحتاج لتعديالت تتعلق بالتقديم أو التأخير، حسب 
فاآللية المعهودة سابقاً كان ، الضرورة واإلمكانية
واشترطت عملياً ، باألحزاب أوالًيفترض بها أن تبدأ 

الموافقة المسبقة من قبل الجميع لتبدأ بعد ذلك 
التحضيرات األخرى، مما قد يعني إقحام اإلشكاليات 
الحزبية، التي لن تجد حلوالً بين ليلة وضحاها، في 
مسيرة التحضير، لتتسبب في عرقلة التقدم بهذا االتجاه، 

يراً كان أو ولذلك، ومع اإلقرار بحق كل حزب، صغ
كبيراً، في حضور هذا المؤتمر والمشاركة في أعماله 
بتمثيل عادل ومنصف، أال يمكن أن نستفيد من تجارب 
مماثلة لحركات شعوب أخرى بدأت بالبعض وشملت 
فيما بعد الكل، دون أن يعني ذلك انتقاصاً من دور أحد، 
علماً أن ذلك حصل في بناء اإلطارات القائمة، فالتحالف 

يمقراطي الكردي ساهمت في بنائه بعض األحزاب، الد
، ومن ثم أنضم إليه آخرون وانسحب غيرهم فيما بعد

ودون أن يعني أيضاً بأننا ننكر أو نرفض اإلجماع 
  الحالة، الكردي في عملية اإلقالع، وهو المفضل في هذه 

  

 وتوقف االجتماع عند األزمة المعيشية واالقتصادية الخانقة التي(..
في المناطق و باتت كارثية ، تهدد باتساع دائرة الفقر في البالد

التي تضخ يومياً المزيد من المهاجرين الذين  الكردية بشكل أكثر ،
  ..)عن لقمة العيش يهيمون على وجوههم في ضواحي دمشق بحثاً
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