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  المرجعية الكردية
  بين القدرة واإلرادة

ال شك بأن المرجعية الكردية باتت اآلن أكثر حاجة    
حاحاً، في ظل الوضع الكردي المتأزم واإلجراءات وإل

الشوفينية التي ال تعرف الحدود، والمطالبات الشعبية 
التي ال تتوقف كثيراً أمام التفاصيل، وال تميز أحياناً 

هي  منها بين المشاريع المطروحة، ما دامت الغاية
  .الكردي الخطابتوحيد 

تقبل  ال الخطابولما كانت ضرورات توحيد هذا    
التأويل والتأجيل، بسبب شراسة الهجمة الشوفينية، فإن 

على  - مرتكزاته السياسية وآلياته التنظيمية، ال تزال
ونعتقد .. بحاجة للمزيد من التمعن والتدقيق -ما يبدو

أن التعامل بمسؤولية مع هذه القضية الحساسة، بعيداً 
 عن االعتبارات الحزبية الضيقة، كفيٌل بتذليل الكثير
من العقبات، كما أن توفير اإلرادة المطلوبة وااللتزام 
بمتطلبات وشروط العمل المشترك، التي تعني في 
إحدى جوانبها ضرورة احترام اآلخر المختلف، ونبذ 
المهاترات، تعتبر مقدمة موضوعية وعملية ال بد منها 
إلعادة الثقة المتبادلة الضرورية بين كافة األطراف، 

ثقة عن نقاط التالقي بغية تبنّيها والبحث بهدوء و
وتثبيتها، وتحديد نقاط االختالف بقصد تذليلها 
وتجاوزها، أو تركها للمستقبل الذي قد يجد لها الحلول 

  .المناسبة
ورغم أن الخطاب الكردي العام يجمع على ما تقدم    

من اعتبارات ومبادئ، فإن الممارسة العملية على 
تلف أحياناً، وال تقتصر تلك الممارسة، في األرض تخ

تجاوزها لخطوط االختالف، على اآلليات أو البرامج، 
بل أنها تصل إلى مستوى يتعلق بإرادة العمل 
المشترك التي تتراجع اليوم كثيراً أمام طغيان 

وللتأكيد على تدني  ..األجندات واألولويات الحزبية
حزب آلخر،  ثقافة العمل المشترك رغم تفاوتها من

يمكن إبداء بعض المالحظات التي يستدّل منها على 
أن بعض األحزاب مثالً تصرفتْ منفردة أو ثنائية في 
مواضيع هامة تتعلق بالشأن الكردي العام وبالمصلحة 
 الوطنية الكردية متجاهلة غيرها من األحزاب، رغم

غة يأن مثل هذه المواضيع تستدعي اإلجماع أو ص
قريبة منه على األقل، مما يعني أن سياسة الحزب 

وكثيراً ما . الواحد تختبئ تحت طيات البرامج المعلنة
وجدت هذه النزعة تعبيراتها لتطفو على السطح في 
الحاالت التي أرادت فيها السلطة توجيه رسائل شفهية 
بهدف التخدير واختبار اإلرادة، وهو ما حصل أكثر 

ميع يعلم أن وحدة الحركة من مرة، رغم أن الج
الكردية التي تعتبر شعاراً مشتركاً للكل الحزبي هدفه 
هو إيجاد مركز موحد للتمثيل والقرار والتحاور، وأن 
أية عالقة منفردة أو جزئية في هذا الشأن تحمل في 
. ثناياها شكوكاً حول مصداقية خدمتها للصالح العام

المشترك  وهي تؤكد من جهة أخرى بأن إرادة العمل
ال تزال غير كافية بين األحزاب، وبالتالي، فإن تلك 
اإلرادة لن تكون أحسن حاالً بينها وبين الجماهير 

التي ال  ،وفعالياتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية
تزال ينظر إليها البعض على أنها مجرد مصادر 
للدعم والتصفيق، بدالً من كونها صاحبة قضية 

الكردي أيضاً، والذي نبحث له عن  وشريكة للقرار
مركز موحد من خالل المرجعية الكردية المنشودة 
التي لن تحظى بالمصداقية المطلوبة إال في حالتين 

أن تكون شاملة، وهذا ال يعني  :األولى منهما: اثنتين
أن يكون إنجازها مشروطاً باإلجماع، بل أنها يجب أن 

ق الرؤية تكون متاحة لمن يريد من األحزاب وف
  السياسية التي سيقررها المؤتمر،  واآلليات التنظيمية

تم إنقاذي من الموت وكتبت لي : كان المرحوم والدي يقول لنا(
الحياة مجدداً بفضل األكراد، فتزوجتُ، وقدمتم أنتم إلى 

لقد عشنا وكبرنا مع األكراد، أحببناهم وأحبونا، وإني ...الحياة
  آرام ديكران --).بأن تبقوا أصدقاء لألكراد وتحترموهم ألوصيكم

  أما الزبد
  فيذهب جفاء

...|٣  

  
  معـاناة الطفل

...|٧  

  العمالق الصيني
  وأقليــــاته

...|١٠  

  
  األكـراد في ليبيا

...|١٣  

  ــذا الجنراله
  !.قتـل األكـراد

...|١٥  


