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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 *

    
  
  
  

  ،الحركة الكردية في سوريا
  عمر طويل واستحقاقات مؤجلة

  
كانت  في بداية النصف الثاني من القرن الماضي  

سوريا ال تزال حديثة االستقالل تخوض معركة بناء 
الدولة، وتعترض مسيرتها تحديات داخلية تعيق 
التجربة الديمقراطية الوليدة التي واجهتها انقالبات 
عسكرية متتالية بهدف إجهاضها مثلما واجهت بروز 
الفكر القومي الشوفيني الذي انتعش في صفوف بعض 

كة ايهدد الشر يشكل خطراًاألحزاب القومية، وبات 
الوطنية التي صنعت الجالء وينزع نحو الهيمنة 
واالستفراد لدى نخب األكثرية الحاكمة لتمارس 

 وسياسياً ودينياً الشطب على اآلخر المختلف قومياً
محمية العنصر  إلىعلى طريق تحويل هذا البلد 

بلد الحزب  إلىالواحد واللون السياسي الواحد ثم 
ا بعد، وبذلك تعرض مفهوم المواطنة الواحد فيم

ألضرار بالغة وتراجعت اآلمال المعلقة على أن يكون 
الوطن للجميع ومنهم الكرد الذين أخافهم احتداد 
الشعور القومي العربي وهددهم باالنصهار في بوتقة 
القومية العربية وهو ما جاهرت به جهات شوفينية في 

لسوري المتعدد ظل قراءتها الخاطئة لتاريخ المجتمع ا
  .األلوان والقوميات 

مستجدة أبرزت ضرورات البحث  وشكل ذلك ظروفاً 
عن كيفية صيانة الذات القومية الكردية، مما استدعى 

على شكل منظمات وجمعيات شبابية  سياسياً حراكاً
باإلعالن  ١٩٥٧حزيران عام  ١٤وثقافية توجت في 

إرادة الشعب  عن عن أول تنظيم سياسي كردي تعبيراً
الكردي في الدفاع عن وجوده وحقوقه والتصدي 

  لمحاوالت التنكر لدوره كشريك في وطن أصبح 

  
للجميع بحكم األمر الواقع الذي أفرزته اتفاقات سايكس 

بيكو ، وفرضت عليه بموجب ذلك التزامات الدفاع  -
عنه والمحافظة على سيادته واستقالله والمساهمة في 

  .بناء مستقبله 
معنى  ن القاموس الشوفيني لم يعرف يوماًولكن، وأل  

ودالالت الشراكة والتعددية القومية والسياسية، فقد 
استقبل التنظيم الجديد بالقمع واالعتقاالت والمالحقات 

اره على اللجوء التي شملت المئات من كوادره وإجب
على حياته الداخلية وإعاقة  ثر سلباًللعمل السري مما أ

ة فكري والتنظيمي، وتسبب في انتعاش ظاهرتطوره ال
التشتت التي ساهمت في تعميقها مجموعة من 

مما  العوامل، كان منها انعدام الشفافية داخل كل تنظيم
نجم عنه بالتالي غياب المناخ الديمقراطي الالزم 
لتفاعل اآلراء بين األعضاء والهيئات، والذي يعتبر 

، بالتوازي مع الكتشاف المواهب والكفاءات ضرورياً
تحديد مواقع الضعف والخلل، واختيار الكوادر الجديدة 

العامل الكردستاني الذي  إلى، إضافة  لقيادته والبديلة
والقمع  كارفي عملية التشتت نتيجة اإلن كان له تأثير

الشوفيني الذي دفع الحركة لاللتجاء للبعد القومي، بكل 
اور في مح ما يعني ذلك، من االنخراط أحياناً

 كردستانية مختلفة، وأحياناً متصارعة، انعكست سلباً
عجز  أنفي الداخل الكردي السوري، كما  وانشقاقاً

الحركة الكردية عن تحقيق أي مكسب ملموس 
 ،بالتقصير هماًمتّ ذاتياً لجماهيرها أضاف عامالً

  .ر واالنشقاق يلدعوات التغي ومبرراً
 إلىعدد التنظيمات  وهكذا تتالت االنشقاقات ليصل  

أوتباين اجتماعي  أومنطق سياسي  هررقم ال يبر 
وتصاعدت معها ورات نضالية،ضر أواختالف فكري 

  حدة الصراعات الحزبية ووتيرة المهاترات الجانبية 

نود أن نطمئن أهلنا وأحبتنا وشركاء دربنا، وكل (...
سوريا، أن معنوياتنا المهتمين بقضية التغيير الديمقراطي في 

  .)عالية وقناعتنا ثابتة وتمسكنا بأهدافنا ال يتزعزع
  من رسالة لمعتقلي الرأي    

  رسالة
  من معتقلي الرأي

...|٤  

  
  األكراد في مصر

...|٥  

  
  إفساد الود والقضية

...|١٠  

  للكرد في و
  إيران شهداء

...|١٤  

  فتاة كردية 
  الثانية في الكمان

...|١٥  


