
تتعلق بالتطورات  ،األمنيتدخل على خط التصعيد 
رسم  إعادةوبمحاوالت  ،إقليمياًة أو المنتظر ،الجارية

التعديالت على  وبإجراء ،العالقات بين دول المنطقة
ريكية األم اإلستراتيجية وفق ،محاورها واصطفافاتها

  .الجديدة

تتعلق منها بالجانب  وما ،وعلى ضوء تلك المستجدات  
على  إقليميارتباط أي تطور  أووانعكاس  ،السوري

ن العالقات السورية شهدت ، فإالترتيبات الداخلية
 ،دولية أو إقليميةمن جهة  أكثرمع  ملحوظة تطورات

ومنها الحكومة العراقية التي زارها رئيس الوزراء 
 ،واقتصادية هامة أمنيةالسوري لتوقيع اتفاقات 

ية سوف تكون لها بشهادة المراقبين نقلة نوع ،اعتبرت
ن ، شأنها في ذلك شأوأمنيةانعكاسات وتبعات سياسية 
كما تستعد السلطة الستئناف  ،المصالحة مع السعودية

ما عبر  وهو ،إسرائيلالمفاوضات غير المباشرة مع 
زيارة الرئيس التركي وبعد  أثناءها عنه مسؤولو

 إسرائيلطبيعة الحكومة اليمينية في  أنورغم  ..لدمشق
محاولة هذه  أن إال ،توحي بعكس ذلك نتنياهو سةبرئا

ومن  ،الحكومة التهرب من االستحقاق الفلسطيني
 واألمريكية ،ومن الضغوط الدولية ،مشروع الدولتين

اء دور الجوالن انتف إلى إضافة ،منها بشكل خاص
استئناف المفاوضات  إمكانيةتجعل  ،عسكرياً وأهميته

يستدعي االستعداد  ، مماممكناً أمراًبوساطة تركية 
لما تقدم  أضفنا فإذا .تقوية الموقع التفاوضي للطرفينل

 إدارةوقرار  ،األوربيقنية االتصال مع االتحاد انفتاح أ
نتائج الحوار مع سوريا بانتظار  بإجراء وباماأ

ن إف ،في حزيران الجاري اإليرانيةواالنتخابات اللبنانية 
ق ما تعتبره في سيا يأتيقد  األمنيةتشديد القبضة 
ناف تحضير وتقوية المواقع في حال استئالسلطة من ال

 األمريكيالحوار  أو ،اإلسرائيليةالمفاوضات السورية 
 أيةاالستعداد لمواجهة  إطارفي  تأتيكما  ،يالسور
، لكنها .تترتب في الحالتين أنداخلية يمكن  أفعالردود 

، بهذه مفاوضات او حوارات أية أنتنسى  أي السلطة،
تستمد قوتها من  أنيفترض بها  الدرجة من األهمية،

ومن توحيد واستثمار كل  ،وحدة الصف الوطني
الحريات  إطالقالطاقات الوطنية من خالل 

ن السلطة ترتكب وبهذه المناسبة فإ ...الديمقراطية
بحق  األمنيالتشديد  أناعتقدت  إذامكررة  أخطاء
 ،لوطنيةوكوادر المعارضة ا الرأي وأصحابطاء النش

 ء مرة أخرىتخطيكما  ،سوف يوفر لها القوة المطلوبة
 أو ،ن حرمان مواطن كردي من جنسيتهتصورت بأ إذا

 مهتم بتعليمواعتقال  ،موظف عن منطقة عمله إبعاد
سوف  ،ذاك أوكادر من هذا الحزب أو  ،كرديةاللغة ال

 ،يعيق نضال شعبنا ويلغي دوره وحقه كشريك وطني
الفكر االنعزالي  إنعاشن هذا وذاك من شأ أنبل 

ودفعه  ،الكردي اإلنساناب لدى الشعور باالغتر وتعميق
الحركة  أمامووضع العراقيل  ،نحو التطرف والسلبية
توثيق االعتراف  أجل من أطرافهاالكردية التي تناضل 

الدستوري بالوجود الكردي كقومية، وتمكين الشعب 
وحدة سوريا التي الكردي من التمتع بحقوقه في إطار 

تعني بالنسبة للكرد وطناً دافعوا عنه وضحوا من أجله 
ويملؤهم الشعور بالفخر لكونهم سوريين بقدر ما هم 

تفسير آخر لهذه العالقة ، ال تعني سوى أكراد، وأن أي 
دق األسفين بين أبناء الوطن الواحد، وخلق الذرائع 
المطلوبة لتسهيل مهمة التشكيك بالوالء الوطني 
الكردي، واستعداء المكونات األخرى، وبالتالي استباحة 

  ..المجتمع الكردي من قبل السياسة الشوفينية

مرجعية كردية وفق  إليجاد كما تناضل هذه الحركة  
بين  الثقة المتبادلة أواصر تربط ،برنامج موضوعي

عن المهاترات ونزعات التشكيك  بعيداً ،أطرافها
تغذي  أنهابل  ،أصحابهاها التي لم يستفد من ،وينوالتخ

تتسرب للمجتمع  بدأتالتي  واإلحباط، اليأسمشاعر 
الكردي الذي يرى في توحيد الصف الوطني الكردي 

كما يرى ضرورة  ،ة الشوفينيةهذه الهجمعلى  فعاالً رداً
من خالل فعالياتها  األخرىالتواصل مع المكونات 

تها ، وفي مقدمالوطنية وإطاراتهاوحركتها السياسية 
د ييستع أنن له ، الذي آدمشق للتغير الديمقراطي إعالن

تحتكم للمصلحة  أنن للسلطة ، كما آنشاطه ومبادراته
لقيادة  واحد ن في احتكار حزبمكت الوطنية التي ال
طريقة ال بهذه اآلخرينوالشطب على  ،الدولة والمجتمع

ن الذين ، ومنهم الكرد السوريولتطور المنشودالمخالفة ل
ون اإلنصاف، ووضع نهاية سعيدة لمعاناتهم من ينتظر

الظلم الذي طال كثيراً، لكي يحتلوا مكانهم الالئق بهم 
كشركاء بعيداً عن التهديد المزمن باالعتقال، والتجريد 
من الجنسية، والحرمان من األرض وإغالق فرص 
العمل والتوظيف، وغيرها من الممارسات والتطبيقات 

لم تعد تليق التي ا الزمن، والعنصرية التي عفى عليه
 .لكل مواطنيهاتكون التي يجب أن  بسوريا
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