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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 *

    
    

  
  

  بانتظار التحرك نحو بناء المرجعية
   

ذي نتظر فيه هدوء التوتر الفي الوقت الذي ال نزال ن   
حكم العالقة بين أطراف في الحركة الكردية منذ زمن، 

يعيد الثقة المتبادلة،  لكي نتمكن من مواصلة حوار بناء،
ويضع المصلحة الوطنية الكردية في مكانها الطبيعي من 
االهتمام، بدل االعتبارات الحزبية التي خلقت أجواء 

غير صحية، أصبح الحديث، في ظلها عن المرجعية 
تنقصه المصداقية المطلوبة، فإن ما أفسدته  الكردية،

المهاترات يحتاج لترميم وأن ما خلقته ردود األفعال من 
تلك األفعال نفسها،  نتائج سلبية لم تكن تتناسب مع

كون بحاجة لمراجعة، واالختالف يفترض فالجميع قد ي
أن يكون من مزايا التعدد، لكن طريقة إدارته والنتائج 

ختلف من طرف آلخر، فالمرجعية المبنية عليه قد ت
الكردية باتت في السنوات األخيرة قاسماً مشتركاً رفعها 
الجميع كشعار، ولو من الناحية النظرية، وحتى تكتسب 
هذه المرجعية الشرعية المطلوبة وأن تكون شاملة نسبيا 

ضرورة  لى األقل، فإن الجميع أيضا أجمع علىع
دي يجب أن تشارك انبثاقها مبدئياً من مؤتمر وطني كر

فيه أيضاً الفعاليات المستقلة حتى يتم تمييزها عن اإلطار 
الحزبي الذي ال يستطيع استيعاب وتمثيل كل الحراك 
الوطني الكردي مهما اتسعت مساحته، ألن هناك 
فعاليات وشخصيات تتمتع بأدوار مهمة وإمكانات كبيرة 
 ليس من الحكمة تجاهلها، إذا أردنا حشد كل الطاقات

إضافة إلى إنها معنية بالقضية الكردية،  لممكنة،ا
ومتضررة، كغيرها من شرائح شعبنا الكردي، من 
السياسة الشوفينية ومن الحرمان وسياسة االضطهاد 

ولذلك فإن تفعيل دورها وتغيير موقعها من تابع . القومي
إلى شريك في القرار السياسي الكردي، يصب في خدمة 

الصف الكردي، وينظم العالقة الصالح العام، ويحصن 

الناس ويعيد  إلىبين الحركة والجماهير، ويعيد السياسة 
الناس للسياسة، بدالً من االحتكار الحزبي لها بحجج 

د لنا جميعا أن وذرائع غير مقبولة، خاصة بعد أن تأكّ
كأطر تنظيمية، رغم أهميتها وأهمية التنظيم  ،األحزاب

اقفها وفي إمكاناتها، في حياة الشعوب، تتباين في مو
مثلما تتباين في خصوصيتها وإشكاالتها، التي تجعلها 
أحياناً أسيرة القيود الحزبية، علماً أن شعبنا يزخر بمثل 

تماعية أو ثقافية أو تلك الفعاليات سواء كانت اج
ن الحركة الكردية لن تكون عاجزة عن اقتصادية، وأ

تمر الوطني اكتشافها واالتفاق على من يمثلها في المؤ
الذي تم االتفاق مبدئياً على بعض  ،الكردي المنشود

إقرارها مستلزماته، من رؤية سياسة مشتركة جرى 
، وعلى تمثيل متساو لألحزاب المعنية، رغم كمشروع

تباين أحجامها وانتشارها ودورها،وذلك في إطار تسهيل 
غياب مرجعية تقر التمثيل  مهمة المؤتمر، في ظل

  .صف لكل منهاالحقيقي والمن
  ه كثرة التجارب داخل البالد ومما يدعم هذا التوج
هو ائتالف  ارجها، ولعل اقرب نموذج وطني إليناوخ

إعالن دمشق، الذي أدى المستقلون فيه دوراً ايجابياً 
متميزاً، في حين اعترضته إشكاالت حزبية، سواء في 
الجانب الكردي أو في الجانب الوطني السوري، إضافة 

ارب أخرى ناجحة في المنطقة لم تنتظر بعضها لتج
إجماع األحزاب في البداية، بل انطلقت في تأسيسها من 

  .البعض لتشمل فيما بعد الكل
نعتقد أخيراً، أن المؤتمر الوطني الكردي ال ينقصه     

نه بحاجة إلى والمكونات، بل إالتحضير والتنظيم 
رفنا بأننا، كأحزاب، ة، التي يمكن أن تتعزز إذا عاإلراد

الذي  ،نعمل كأدوات نضالية لتحقيق طموحات شعبنا
باتت المرجعية تمثل له هاجساً ينتظر بناءها، لتجسد 
آماله، وتستوعب طاقاته، وتنطق باسمه، وتعبر عن 
 .إيمانه العميق بضرورات وحدة الصف الوطني الكردي

مهم على مواصلة النضال وفي الختام أبدى المجتمعون تصمي(
جميع القوى  االسلمي الديمقراطي، بكافة أشكاله، آما أنهم ناشدو

الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي، 
  ..).للوقوف الى جانب نضال شعبنا وقضيته العادلة

  من بيان اجتماع األحزاب الكردية في القاهرة           

  بيــــان
  اجتماع القاهرة

/...١٦  

  الشرق األوسط
  يرسم من جديد

/...٢  

  
  ما بعد غزه

/...٤  

  أوقفوا العنف
  ضــد المرأة

/...٨  

  من نتائج 
  المؤتمر السادس

/...١١  


