
في حين أن تلك  تنسجم مع مصالحه الحزبية، آلية 
األدنى  بات تعني االلتقاء عند قواسم الحدالمتطلّ

في  وقناعاته يجد الجميع نفسه أنكما يعني  ،المشترك
التي نعتبرها ، ة المنشودةيالتحضير لتلك الممثل

 ب الفعاليات الثقافية واالجتماعيةمنقوصة بغيا
مجتمعنا م في اه ع بدوروالتي باتت تضطل ،المستقلة
 ،احتكار التنظيمات الحزبية الخطأن من ، وأالكردي
أن يصبح ينبغي  أهميتها، للعمل السياسي الذيرغم 
 االضطهاد،سياسة  خاصة بعد أن باتت ،عاماً ناًشأ

تعم  ،والمنع وسياسة القمع ،المشاريع العنصرية وآثار
م لتنظي آليةن البحث عن لذلك فإ .كل فئات المجتمع

بل  ،عةاألحزاب الكردية مجتمليس فقط بين  ،العالقة
نه ، سيكون من شأكذلك بينها وبين تلك الفعاليات

من حصرها  بدالً ،ةيفعالية مجتمع إلىتحويل السياسة 
  ...الحزبية  األطرداخل 

فقد ساهمنا في صياغة  ،هذا الفهم انطالقا من  
 هإطالقالذي سيتم  ،مشروع المؤتمر الوطني الكردي

 ألنه ه،عي احتكار الدعوة النعقادوالذي لن ند ،قريباً
 أطرافة يمن قبل غالب ،كمشرع باألساس،حظي 

للنقاش  فيه قابالً ، وسيكون كل شيءالحركة الكردية
 إلى ،ة المشتركةيمن الرؤية السياس اًاعتبار ،والتعديل
كيفية اختيار ممثلي  إلى وصوالً ،التنظيمية اآلليات

 يفترض به أن الذي ،المؤتمر الوطني الفعاليات الى
في بعض  ،قد يتباين ،ض عن برنامج سياسيخيتم

 قد ال ،وعن مجلس منتخب ،سياسة حزبنا ، معبنوده
لكن في  ،حزبنا بشرف العضوية فيه يحظى ممثلو

إرادتنا، ر عن مرجعية تعب حينه ستكون لنا جميعاً
ستكون لنا جهة  أيضاوفي حينه  ،سمناوتتحدث بإ

نه من المساهمة تمكّ ،لة بالحوار بالنيابة عن شعبنامخو
 إطارير الديمقراطي السلمي في يفي عملية التغ

عن  تقل ضروراتها، مرجعية وطنية سورية ال
أهدافنار عن المرجعية الكردية المنشودة التي تعب 

والتي ستبقى مطلوبة وممكنة  ،القومية الخاصة
ود الرامية التحقيق، رغم الفتور الذي يحيط بالجه

بالنهاية مشروع وطني، قد تكون  البنائها اآلن، ألنه
عناصره وشروطه الضرورية غير مكتملة بعد، أو 
. أن خطة عمله ال زالت بحاجة للمزيد من اإلنضاج

لحراك هدفاً ثابتاً ودائماً للكنه في كل األحوال سيظل 
 من شأنها إكسابالكردي، ألنه ضرورة نضالية، 

القدرة الالزمة منحها و،المطلوب االحترام حركتنا
على نمو  ي ذلكونراهن ف. على الفعل النضالي
، وعلى لوطنيةاشعبنا وحركته وتزايد الوعي لدى 

تصاعد إرادة الوحدة والتالقي التي تتناسب طرداً مع 
ومع قدرتها  والسياسي للشعوب،التطور الحضاري 

 طموحاتهارفع مستوى تناقضاتها و تجاوزعلى 
 طموحاتأيضاً لنا  أنفي حين  .بنفس الوقت الخاصة

وطنية عامة تتطلب االنخراط في النضال الديمقراطي 
م العمل المشترك مع تنظّ آلياتوالبحث عن  ،العام

 أنونعتبر  .بقية القوى الوطنية الديمقراطية السورية
ر عن الذي يعب األنسب اإلطاردمشق يمثل  إعالن
،  السوري عبناش األدنى المطلوب لتطلعاتالحد 

من فيه والذي جاء أصالً بعد أن يئست القوى المؤتلفة 
إمكانية إقدام السلطة على التغيير وعجزها عن القيام 
بإصالحات ملموسة، بما في ذلك العجز عن إيجاد 
حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، الذي تم تثبيته 

 -أي اإلعالن– وهو في الوثيقة األساسية لإلعالن، 
ير يمسيرته نحو التغ لمواصلة إلى حركة شعبناة بحاج

أثبتت المعارضة  أن خاصة بعد ،الديمقراطي
السورية، من خالله ألول مرة في تاريخها، قدرتها 
على تنظيم الصفوف واالعتماد على اإلمكانات الذاتية 
الوطنية، بعيداً عن وعود السلطة وعن االستقواء 

فهم الجوهر وأثبتت كذلك قدرتها على ت ،بالخارج
الوطني الديمقراطي لطبيعة القضية الكردية وعدالتها، 

التي ظلت  بعد أن ظلت العديد من تلك األطراف
، تتعامل لعقود من الزمن محاصرة باألحكام العرفية

القضية  أنكما  ،مع الشأن الكردي بالتشكيك والسلبية
داخل  ،الطبيعيين نيالكردية بحاجة الى حلفائها الوطني

ضمن القضايا الوطنية  إلدراجها ،وخارجه ناإلعال
بعد أن  ، خاصةلتي تحتاج لحلول عادلة وعاجلةا

أثبتت التجربة أن الشروط الموضوعية المحيطة، 
إنعاش اآلمال  باتت تلعب دورا مهماً ومتقدماً في
     .السياسية، وتنشيط الحراك الديمقراطي

من ، فةكبير ةوطني مهمةأخيراً، وألننا نقف أمام   
، نفس المستوىأيضاً ب الصعوباتالطبيعي أن تكون 

، والكف ولن يكون باإلمكان تذليلها إال بتعاون الجميع
وزرع الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً عن المهاترات،

أساسياً في إنجاح هذه المهمة، التي من شأنها التمهيد 
 .لحوار جاد ومسؤول، بعيداً عن التسويف والمماطلة
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