
تزال وفرضت عليها  لهت الحركة الكردية والالتي أ
 ،من الزمن على نفسها طويالً العزلة لتنغلق ردحاً

جرار قسم منها عن اهتماماتها الوطنية مقابل انوتبتعد 
من االنخراط والمساهمة في  بدالً الكردي نحو الخارج

وانتعشت في  ،النضال الديمقراطي الكردي السوري
التي تنقصها الحكمة  األفكاربعض  أجواءظل هكذا 
غير بعض الشعارات  أحياناوتنامت  ،والواقعية
والتي تخاطب  ،الثقافة السياسية الكردية مع المنسجمة

اعتبار  أوالتطبيق  إلمكاناتالعاطفة دون أي حساب 
ق حالة من فكانت النتيجة خل ،الربح والخسارة لمنطق
لدى  ،بيةالسل األفعالالتشنج وردود  وأحياناً ،التردد

العديد من المثقفين وعناصر النخبة السورية المتفهمة 
تقتضي  كانت في الوقت الذي .لعدالة القضية الكردية

على مصداقية وواقعية  التأكيدفيه المصلحة الوطنية 
الطرح السياسي الوطني الكردي وسحب الذرائع من 

القضية  أنعلى  دائماً والتأكيدالشوفينية  أقدامتحت 
ليس  ،وهذا يتطلب ،هي قضية وطنية بامتياز الكردية

ها عن بل كذلك البحث ل ،فقط انجاز المرجعية الكردية
لمقومات الشراكة الوطنية  مكان وطني مناسب تطبيقاً

األخرى، المعارضة الوطنية  أطرافمع  ،امواالنتظ
طر نضالية تحالفية وفق برامج موضوعية ضمن أ
دمشق للتغير  إعالنومن هذا المنطلق ولد  ،منصفة

 القوى المؤتلفة يأسثر يمقراطي السلمي الذي جاء إالد
 ،ير المنشوديالسلطة على التغ إقدام من إمكانية

بما في ذلك  ،ملموسة بإصالحاتوعجزها عن القيام 
حل عادل للقضية الكردية التي تمر  إيجادالعجز عن 

على  معها لزاماً ، باتبمرحلة حساسة ودقيقة اآلن
دية مواكبة المستجدات والتصالح مع الحركة الكر

الموضوعية  الشروط الشركاء وتحسينمع الذات و
تطورات  أيةواجهة واالستعداد لم ،التي استجدت

وذلك بالبحث والعمل  ،ها المستقبلمتسارعة قد يحمل
لبناء  على توحيد وتنظيم الطاقات الكردية وصوالً

ر ن مؤتمتكون بمثابة مرجعية كردية تنبثق عممثلية 
وطني كردي بمشاركة ممثلي الفعاليات االجتماعية 

تلك . ي حزبأل إقصاءودون  ،والثقافية واالقتصادية
تزال تبقى مطلوبة وقابلة  ال أنهانرى  المرجعية التي

للتحقيق رغم الفتور الذي يحيط بالجهود الرامية 
 أنالى  هانجاز، وقد يعود سبب التباطؤ في إلبنائها

 أو ،ستكمل بعدرورية لم تها الضعناصرها وشروط

ن أ وأ ،اإلنضاجتزال بحاجة للمزيد من  ال آلياتها أن
تزال غير كافية رغم تزايد الوعي  التالقي ال إرادة

المهاترات  أنتدرك  بدأتلدى جماهيرها التي 
والصراعات الثانوية التي حكمت العالقات بين العديد 

 وقاتاًقد هدرت أ ،اًوحاضر ماضياً األطراف،من 
، عميقة وتركت جروحاً وطاقات ال يستهان بها، ،ثمينة

اللغة الصحيحة التي يجب  مثلما تدرك بأن الحوار هو
بين فصائل هذه الحركة التي تحتاج  تسود العالقة أن

لتذليل العراقيل التي تعترض  أطرافهاجميع لتعاون 
ع الثقة را الى وحدة الموقف الكردي وزطريقن

التالقي إلنجاح مهمة  أساسياً رطاًالمتبادلة التي تعتبر ش
مع  يتالءمنامج سياسي موضوعي بر على أرضية

ومع  ،ومع مصلحة شعبنا الكردي ،تغيرات الجديدةمال
حيث تزداد المخاطر وتتكاثر  ،خطورة المرحلة

 ، ومع إمعانالمشاريع والمراسيم والقوانين االستثنائية
بتطبيق مخططاتها في  السلطة في المضي قدماً

مناطق الكردية التي تعاني من موجات الهجرة ال
، ريي خطيير ديمغرافتغ إحداثالطوعية العاملة على 

من فشل السلطة  أسبابهمني شديد يستمد ومن تصعيد أ
رغم لجوئها  ،النضال لدى شعبنا إرادة كبحفي 

 أحداثلمختلف السبل التي تنوعت وتصاعدت بعد 
العمد في بما فيها القتل  ٢٠٠٤الدامية عام  آذار

الذي يبيح للمواطنين  ٤٩والمرسوم  ٢٠٠٨نوروز 
يتسنى لهم امتالك ما  أنيملكون دون  الكرد بيع ما

 والسياسات التي ال اإلجراءاتوغير ذلك من  ،يريدون
الى  أخرىمما يضيف ضرورات  ،بدو لها نهايةت

 ،طال انتظارهااإلسراع في بناء تلك المرجعية التي 
تقر تزال تف لواعية التي الا اإلرادةتوفير والى 

المجلس العام  في ومن هنا انطلق مشروعنا..لها
 ، )نحو عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا(للتحالف 

، وتجسيداً للعديد من تعبيراً عن إرادة جماهيرنا
القرارات الصادرة عن التحالف الديمقراطي الكردي 
والهيئة العامة للجبهة والتحالف، التي أنجزت مشروع 

لرؤية المشتركة مع لجنة التنسيق، وأجمع الكل على ا
انبثاق تلك المرجعية من المؤتمر، الذي يشارك فيه 

إلى جانب يمكن االتفاق عليها، المستقلون بنسبة عادلة
ويتمخض  .األحزاب بالتساويمختلف اشتراك ممثلي 

عنه مجلس سياسي منتخب يقود النضال الوطني 
  .المقررالكردي وفق البرنامج السياسي 
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