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أن وهذا يتطلب بالمقابل من الحركة الكردية 
 ،نية السوريةتتصرف كجزء من الحركة الوط

نجاز اط في النضال الديمقراطي العام إلواالنخر
القضية الكردية بين القضايا الوطنية  إدراجمهمة 

على والعمل  ،عادلة وعاجلة التي تتطلب حلوالً
 األصدقاءحقيقتها وكسب المزيد من  إبراز
الرأي العام جه نحو ووالت ،صرين حولهاناموال

حل  إيجاد أنني يعتبر السوري بخطاب وط
فقط ينصف  ديمقراطي عادل للقضية الكردية ال

ويلبي مقومات وشروط الشراكة  ،الشعب الكردي
يدعم الوحدة الوطنية  ،كذلكأنه  ،بل ،الوطنية

وبذلك  ،ا المشتركأمام تقدم وطننويزيل العراقيل 
 بأنهالكردي من الغبن ليشعر  يتحرر المواطن

 تمائهنا، وبأن التمسك بما هو كردي سوري بقدر
وبأنه  ،يعيبه كمواطن القومي والوطني السوري ال

مثلما يريد له دعاة  ،معرباً لن يصبح أيضاً
لمصلحة  االنتماء ال يسيءوان هذا  ،يزيالتم

العرب وحريتهم، بل العكس  الوطن وال الى كرامة
ضيف لوناً جديداً إلى ألوان اللوحة تماماً، فإنه ي

 ،ويغني ثقافة هذا البلد العريق ،الجميلة الوطنية
ويعزز مهام التصدي  ،الداخلية ن جبهتهويحص

التي  ،لكل المخاطر والضغوطات الخارجية
يمكن الحديث عنها  التي ال ،تواجهها سوريا

 ،متشاركةال هاطن دون الحديث عن مكوناتكو
 ،لهشعور االنتماء  وعن مواطنين يملؤهم

ون بواجب الدفاع عنه والتضحية في سبيله ويشعر
فالتوازن بين الحقوق  مصانة،عندما تكون حقوقهم 

للمواطنة  األساسيوالواجبات يعتبر المعيار 
 ،ةوتجارب شعوب وبلدان المنطقة غني ،الصحيحة
فشل سياسات و عجز لالستدالل على ،بما يكفي

د والشطب على اللون الواحد والحزب الواح
فإن مثل  ،بل بالعكس ،في التقدم ت اآلخرطموحا

ففي العراق كان  تلك السياسات جلبت لها الدمار،
غالة القوميين العرب يتهمون الحركة الكردية في 

 أثبتتلكن التطورات  ،كردستان باالنفصالية إقليم
الوالء للوطن الواحد انتصرت في  إرادة أن

ماذا خسر العراق : اآلننتساءل  أنويمكن  ،النهاية
قرار الفيدرالية هناك سوى تحرير القيود لينطلق بإ

بغداد للمساهمة في بناء العراق الجديد  إلى األكراد

وماذا خسر الجزائر  ؟؟؟ واستعادة وتعزيز وحدته
كشعب يصل  ،مازيغبعد االعتراف باأل ،أيضاً

، له خصوصيته نسمة ماليين ١٠ إلىتعداده 
وبرامجه في  أغانيهبسماع  اآلنح له مسالقومية ي
 األوضاع،استقرت  أنالرسمية بعد  اإلذاعة

وكذلك  ،منطقة القبائلوهدأت االضطرابات في 
 األهليةوضعت الحرب  أنفي جنوب السودان بعد 

غ الجميع للعمل والبناء بعد وزارها وتفرأ
  ٠االعتراف المتبادل بالتنوع القومي والديني 

 إيجادتخسر سوريا من س ماذا ،بالمقياس نفسهو  
 وماذا ،؟حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية

 ،تخسر من غياب سياسة الحزب الواحد سوف
تداول السلطة وحرية التعبير ومن  مبدأ وإقرار

استعادة وتنشيط الحياة السياسية وتنظيم قانون 
  .لألحزاب ؟عصري 

 ن سوريا اليوجد شك بأ هذه التساؤالت ال أمام   
 ،ريرياح التغيتها لفّ األرضية التيرة الك تقع خارج

يجب  سوف تجد ما ،كغيرها من دول العالم وأنها،
غييرها من ممارسات وسياسات عفا عليها الزمن، ت
لم تعد الذي  اإلنسانقضية حقوق  بالتأكيدمنها و

بما  ،مقبوالً شاناً ،شكل كان بأي ،لة حرمانهمسأ
لف الذي باتت مخت ،الكردي اإلنسانفي ذلك 

القوى الديمقراطية الغيورة على مصلحة هذا البلد 
ن ما يدور حولها وفي العالم من بأ تدرك جيداً

د المتعم اإلنكارالتطورات لم تعد معها سياسة 
تصمد  ،جذوره في المنطقة تمتدكشعب  ،لوجوده

سمات عصر  أمامفي مواجهة الحقائق التاريخية و
ار روح وفي ذكرى استحضولذلك  ،ريالتغي

الذي انطلق في وثيقته  ،دمشق إعالنن ، فإالجالء
ير الديمقراطي ية التغمن التصدي لمهم األساسية

بناء دولة الحق  إلىويسعى  ،السلمي المتدرج
ك ما تعاهدت يستعيد بذليسجل له بأنه  ،والقانون

ت االستقالل من شراكة عليها القوى التي صنع
، ن سوريا يجب أن تكون للجميعتقر بأ وطنية

 بأنهاعندما تشعر  أوطانهاتدافع عن  وبأن الشعوب
 ،وشريكة في صياغة قراراتها ،مسؤولة عنها

خالل من وصاحبة مصلحة في الدفاع عنها 
 ٠احترام وصيانة حقوق هذا الجميع المتحد 


