
  
  الكردية هل المرجعية

  ؟؟من خالل المؤتمر أمر ممكن 
    
ويالً من حاً طدبتلت الحركة الوطنية الكردية رأ 

على نشقاق القائم تارة الزمن وال زالت بداء اإل
ن سياقها التاريخي قتطعت ميديولوجية أإعتبارات أ

، وأخرى على اتهامات جتماعيةوعن حاضنتها اإل
 ،ويةات فئانتقامية وادعاء ى خلفياتكثريتها علبنيت أ

لتلك الحالة ال تزال  ورغم أن المناخات المنتجة
 دتصعمهاترات من خالل اآلن  موتترج ،سائدة

، فإن رحدود التناحية إلى وانمستوى التناقضات الث
 حدة يتم تداولهاالتالقي والومصطلحات التقارب و

سياسية النخب الونة األخيرة بين في اآل بإلحاح
ة تعبيراً عن االستجابة لطموحات الجماهير ثقافيالو

 عاًيالتي ترى في أي تقارب كردي تجم،الكردية
التشتت واستعداداً  وتجاوزاً لحالة ،للطاقات الوطنية

لمواجهة التطورات المفاجئة التي قد تداهم الساحة 
تقترب  قد والتصدي لالستحقاقات التي ،السياسية
المنطقة  تعج خاصة في هذه الظروف التي ،مواعيدها

 ،والعالم في ظلها بأحداث متالطمة تعنينا بالتأكيد
قومية كردية أو قضية معارضة وطنية  كقضية
ع إلى مستوى المسؤولية نا االرتفا، وتتطلب مسورية

ليات الحزبية عقالمهاترات التي تفرزها ال والترفع عن
جراء حوارات ، وإنقص الوعيأمراض الضيقة و

األجواء المالئمة من أجل  يروفوت ،بناءة ومسؤولة
الكردية التي طال انتظارنا  نجاز مهمة بناء المرجعيةإ

التي تتطلب حمايتها من المؤثرات الحزبية لها، و
رادة شعبنا بكل فئاته ر لها ممثلة إلقد لتكون مثلما

ع د تجمال أن تكون مجر ،رة عن طموحاتهعبمو
 فبين األطرا بي يجمع على مجرد اتفاق هدنةحز

فالحركة الكردية ال تقتصر على األحزاب  المشاركة،
ليات ألن هناك فعا ،همية دورهارغم أ ،القائمة

يمكن تجاهل  اقتصادية الاجتماعية وواجتماعية ثقافية 
إذا كان الموضوع يتعلق بالمرجعية  ،موقعها ونفوذها

التي نرى أنها يجب ان تمتلك شرطين حتى  ،الكردية
قد مؤتمر ع ةضرور :أوالًا تستحق هذه التسمية هم

 ،مجتمعيةوطني يشارك فيه الجميع، أحزاباً وفعاليات 
 :، وثانياًب الشرعية المطلوبةسكتبنسب عادلة حتى ي

تمثيل الون حتى يك فيه راك المستقلينضرورة إش
أما الحديث عن حاالت ....الكردي شامالً وحقيقياً

تحت أي مسمى كان،  ،أخرى تقتصر على األحزاب
مهمة التنسيق  هميتها التي تقتصر علىا رغم أفإنه

طارات ن اإل، شأنها في ذلك شأبين األحزاب المعنية
الطموح الذي  درجةال ترتقي إلى  ،الحزبية القائمة

شكال بل قد تتحول بشكل من األ ،تجسده المرجعية
ها أن المرجعية من خالل نبحجج لعل م ،إلى بدائل لها

وأن أ،مؤتمر الوطني الكردي مطلب غير واقعيال
  .داختيار ممثلي المستقلين في المؤتمر أمر معقّ

هذه المهمة طلبه تأن ما تب ، فإننا نرىذه المناسبةوبه  
همية أ تقدير بالدرجة األولى هي اإلرادة النابعة عن

وضرورات تنظيمه وتوحيده  العمل الكردي المشترك
اسية يمان بحسلب اإل، مثلما تتطساليبهوتطوير أ

مال التغيير الوضع السوري العام وتصاعد آ
 من أجلالديمقراطي الذي يجب أن نستعد له ونعمل 

الشراكة الوطنية  استثماره انطالقاً من مبدأو تحقيقه
لسياسي الكردي وتفعيله وطنياً واالرتقاء بالنضال ا

يجاد ترتيب البيت الداخلي وإقليمياً ودولياً من خالل وإ
الكردي يعمل على تشكيل رأي  د للقراركز موحمر

م مطالب الكرد يتفهيفهم و ضاغط عام محلي وعالمي
وطبيعة القضية الكردية وعدالتها وعالقاتها الوثيقة 

  .بقضية الديمقراطية في البالد 
  
رادة وحدها كفيلة بتذليل وللداللة على أن اإل  

ننا إف ،الصعوبات أمام عقد المؤتمر الوطني المنشود
في التحالف والجبهة معاَ كنا قد أنجزنا قسماً من 

ونسبة تمثيل  ، ومنها كيفيةزمةالتحضيرات الال
ية ، وكذلك أنجزنا مع لجنة التنسيق رؤاألحزاب

حصل الخالف  ،سياسية مشتركة لحل القضية الكردية
 ،فقط في حينه على نشرها وليس على مضمونها

ى وضع آلية من تلك التحضيرات سووبذلك لم يتبق 
هذا و ،حزبيةالغير فعاليات ختيار ممثلي الال

، إذا توفرت تفاقالموضوع رغم صعوباته قابل لإل
ة العمل المشترك التي ال تزال رادالنوايا الصادقة وإ

ة ويستدل على ذلك من ضراو ،عيفةبرأينا ض
ف تجد مبررات وجودها طراالمهاترات الناشبة بين أ

أو  )مة تحت اسم العقالنيةبالمساو(خرين في إتهام اآل
بالهروب تحت غطاء شعارات (للغير  اتهام غيرهم

ان ن ما يمكن ولذلك فإ ،)الواقعيةتنقصها الحكمة و
األجواء الملبدة  صفيةت ةن هو محاولنقوم به جميعاً اآل

بتعاد عن ة الحركة واإلباالتهامات المسيئة لمصداق
 د الحزبي على حساب الصالح الكردييمنطق التص

قرار وثيقة شرف الصراعات القائمة وإنهاء ، وإالعام
هله البعض في سوين الذي يستم التختحر يءومباد

وعند ذلك  ،رمعرض تسجيل النقاط على البعض األخ
الجميع بأن  ويتفهميرتفع مستوى التناقض األساسي 

وأن  ،كردياللكل اهدف  هودحر السياسة الشوفينية 
اح بدون توحيد كل النج اهذه المهمة لن يكتب له

ني الكردي الطاقات الضرورية وتنظيم الحراك الوط
  .المطلوبةمرجعية اليجاد ممثلية كردية تكون بمثابة وإ
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