
اليهودية متداد زمني طويل ومنذ فجر انتشار عبر ا
 إلىوبسبب تحول السلطة الدينية  واإلسالموالمسيحية 

شهدت المنطقة صـراعات عقائديـة    ،سلطات حاكمة
ونماذج ثقافية تمثلـت بأنمـاط    أطرابدورها  أنتجت

مجتمعية متميزة اكتسبت شخصيتها الفكرية والثقافيـة  
  .تلك المجتمعاتعبر مراحل التطور التاريخي ل

بعد الحربين العالميتين وعبـر مراحـل التقسـيم    
الغالبية المسـلمة   اتالسياسي لدول الشرق األوسط ذ

مـن   المسـيحيين  إلىعرب واألتراك نظر الفرس وال
المسـيحية   الحكومـات  م ورثةنهعلى أ أبناء بلدانهم

هذه النظرة كونت حالة  ، المستعمرة وناهبي خيراتهم
باعد بين عامـة المسـيحيين وعامـة    من التنافر والت

فازداد الشرخ الفكري والثقافي بـين تلـك    ،المسلمين
ومن هنا تدخلت السياسة وبمختلف  ،داخليا المجتمعات
  .أساليبها

 كل من المستعمر في وانطالقا من مصالح الغرب
 تانتجم من ( رية العثمانيةإيران ومخلفات األمبرطو

 بناء أنظمة حكـم ب ملبوشر الع) بيكو -سايكساتفاقية 
، تلك غير قادرة على تهديد مصالح الدول المستعمرة

 ،هامصـالح بالخدمة للحفاظ على  موكال وبات البعض
مناسبا ليلعب مسيحيو الشرق  مناخا وهذا الظرف خلق

األوسط أدوارا سياسـية تراوحـت بـين الوطنيـة     
ففـي لبنـان وسـورية بـادر المثقفـون       :واإلقليمية

انب بعض المتنـورين المسـلمين   ج إلىالمسيحيون 
 )جمعية الفتاة العربية(بتشكيل أول جمعية قومية عربية

متجاوزين جميع باقي المكونات القومية في المغـرب  
ثم شاركوا في تأسيس حزب البعث ، والمشرق العربي

االنتمـاء القـومي    بإلغاءالعربي االشتراكي الذي أقر 
وفـي  ، !!وا أم أبـوا واعتبارهم عربا شـاؤ  لآلخرين

المراحل الالحقة تجلى الدور المسيحي بدور الورقـة  
الرابحة في اللعبة السياسية بيد من يريد أن يستمر في 

 إرضـاء  حكمه في كل من لبنان وسورية والعـراق 
نشط ومصر  األردنوفي ، وأمريكا وبريطانيالفرنسا 

اللوبي المسيحي في مجال تحقيق حالة من االستقرار 
ي دول المنطقة ككل من المحـيط  للمصالح الغربية ف

عبر جملة من االتفاقات واألحـالف مـع    الخليج إلى
 أتاتوركبزعامة وفي تركيا الحديثة ، الغرب المسيحي

 التركـي  العلماني تكامل الدور بين اللوبي اليهـودي 
واللوبي المسـيحي ورثـة اتفاقيـة    ) أخوال أتاتورك(
كأقرب  في الحفاظ على الدولة العلمانية )سايكس بيكو(

با وكجدار حديـدي أمـام المـد    وجارة مسلمة ألور
الشيوعي السوفيتي سابقا وكأول دولة لشـعب مسـلم   

بينما ترفع شعار الطورانية التركية ،  بإسرائيلتعترف 
ولت تركيـا  حفت ،على حساب الكرد واألرمن والالز

شرق كردي مستترك يعيش في ظلمـة الجهـل    إلى
، منطقة مغلقة أمنيـا والتخلف الثقافي واالقتصادي وك

وغرب متعلم ومتنور له مجتمعه المـدني المتحـرر   
  .والمقبول بالمقاييس الغربية

في القرن الحادي  ،محور الموضوع إلىوبالعودة 
المـنظم   اإلرهـاب والعشرين حيث عصر محاربـة  

متخلفة من العالم وبأشـكال  والمتجذر في عدة مناطق 
  :مختلفة

ـ (في كـل مـن   عقائدية مسلمة -  -تانأفغانس
أو ) .....جزائـر  – صـومال  – عـراق  –باكستان 

وحتى نازية في كـل مـن   ،  إسرائيليهودية كما في 
 .وايطاليا ألمانيا
  .والمخدرات والبشر تجارة األسلحة مافيا -
لدول المتقدمة من أجـل  المافيا المنظمة في ا -

لسيطرة على منابع الطاقة والغذاء عبر الحـروب أو  ا
 .الشركات االحتكارية

المسـيحيين فـي الشـرق     ناانإخوهي ميزات ما 
وما هي الرسالة التي نتمنى أن يسـاهموا    ، األوسط

في نقلها ونشرها بـين مجتمعاتنـا والـى األجيـال     
  :؟القادمة
ومن دون شك يحملون خالصة تمازج ثقافي  إنهم

 ،كمسلمين غربي أكثر تطورا وتحررا مما نحن عليه
الكثير مـن   اتهحمل في طيات ةشرقيثقافة كما يملكون 

 األسـرة معاني وسلوكيات التضحية من أجـل بنـاء   
مسـتقبل جميـع    أجل المتآلفة والمتعاونة منوالعائلة 
هذه الخالصة تمكـنهم مـن القـدرة علـى     ، أفرادها

االستمرار في التواصـل الحضـاري بـين الشـرق     
ويساهموا في تجنيب دول المنطقة من نيران  والغرب

ن الثقافات والحضارات وأزمات الصراع التناحري بي
الثقـافي بـين المغـرب     عبر المساهمة في المـزج 

التواصـل   إمكانـات والمشرق والمشاركة في تطوير 
الحضاري بين الوطن والغرب عبر المساهمة الفعالة 
في التجمعات والحركات الوطنية الديمقراطيـة فـي   

 إلـى وصوال ، دولهم وتطوير مفهوم المجتمع المدني 
نحـو   مدني القادر على التطور الذاتيدولة المجتمع ال

كما أنهم ساهموا في ، التقدم في مختلف مجاالت الحياة
الكنيسة الشرق أوسطية عن الصراعات المذهبية  إبعاد

من المسـاهمة فـي   مع اآلخرين وهذا التحييد يمكنهم 

 ...مسيحيو الشرق األوسط

  جسم غريب أم قريب
 إبراهيم خليل آرداغي: بقلم
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المزج الحضاري بين الثقافات الدينية من أجل خدمـة  
هم أكثر قـدرة علـى   كما أن، الثقافة الوطنية الموحدة

الكنيسة فـي تطـوير الحيـاة المدنيـة فـي       إشراك
كثيرا  إليهاوهذه التجربة المجتمعية نحتاج مجتمعاتهم 

المـذكر  في مجتمعات المساجد بدال من لعـب دور  
والحروب الصـليبية أو القيـام    اإلسالميةبالفتوحات 

، اإلسـالميين بتغذية الفاتحين الجدد باسم المجاهـدين  
يعبر عن مرحلة جديـدة للصـراع علـى    وهذا كله 

المصالح خلف ستار ديني منغلق على الذات ومتخلف 
  .حضاريا

للصـراع   إذكـاء شمال العراق من وما حدث في 
بـين األخـوة المسـيحيين بسـبب     الديني والمذهبي 

وتهجيرهم مـن مـواطن    إرهابيةتعرضهم لحوادث 
أتون صـراع   إلىمحاولة لجرهم  إالسكناهم ما هي 

حيث الصراع المذهبي بين السـنة  ، ي العراق ديني ف
جانب حالة الصراع العرقي بين مختلف  إلىوالشيعة 

بعض القـوميين  وما أعلن من ، مكونات العراق ككل
العروبيين بأن القـوميين الكـرد هـم وراء تهجيـر     

 إلشـراكهم ولة امح إالالمسيحيين في العراق لم يكن 
ر الصـراع  جانب الكرد العراقيين في تأجيج نـا  إلى

عله يساهم في ، الديني والطائفي والمذهبي في العراق 
ـ  على حسـاب  إقليميةتحقيق مصالح  لح أبنـاء  امص

وبخصوص اتهام الكرد بتهجيـر مسـيحيي    .العراق
العراق أتمنى تذكر الحقائق التالية قبل اتهام أو تبرئة 

  :الكرد
 إرهابحالة لجريمة  الكردي لم يذكر التاريخ -

ة داخليا فيما بينهم أو مع اآلخرين مـن  دينية أو مذهبي
وهذا يؤكد طـبعهم   ،الديانات األخرى لألمم المجاورة

المتسامح دينيا ورفضهم لسـلوك التعصـب الـديني    
وال يكتنز مخـزونهم   ،اإلنسانيةوقبولهم لمبدأ األخوة 

وموروثهم الثقافي أدبيات للصراع الديني علـى مـر   
قصـائد حـب    بل تتضمن مالحمهم األدبية، التاريخ 

وعشق بين أبناء مختلف الـديانات فـي كردسـتان    
 .)ازديون ومسيحيون ومسلمون(

ما شوهد من صراع ديني شارك فيه بعـض   -
مـن   إخوتنـا من أبناء الشعب الكردي في تركيا ضد 

ن الباب بل كان قرارا م،  األرمن لم يكن منتجا كرديا
بـين الـروس    اإلقليميةبسبب تبدل مصالحها العالي 
وكانت خطة لخلق فتنة بين الكرد واألرمن  ،باووأور

، الوجود الحضاري للشعبين في تركيا إلنهاءومحاولة 
ضرب الوجود القومي  إلىحيث التفت الحكم العثماني 

 .الكردي مباشرة بعد مجازر األرمن
فال  )اإلسالمية -الصليبية(أما آالم الحروب  -

الكردي وزرها كون صـالح الـدين   يتحمل الشعب 
ألنها لم تكن حربـا  ، وبي الكردي من أحد قادتهااألي

ألبنـاء كـال    قومية بل كانت حروبا دينيـة طاحنـة  
  . المذهبين

 ،العراق كان الكرد وراء تهجير مسيحيي إذا -
 .كردستان؟ إلىفلماذا قدم المهجرون 

كردسـتان بجميـع    إقلـيم أال يتمتع مسيحيو  -
 .حقوقهم المدنية السياسية والثقافية والدينية؟

اسي الكردي تاريخ النضال السير مرحلة عب -
ـ ، في كردستان عموما   ت أحزابهـا السياسـية  رفض

ـ ا وبالتالي تسييس الدين في مجتمعاته مبـدأ   ترفض
   .الديني اإلرهاب

األخوة المسيحيين ال في العراق  إلى نتوجهأخيرا 
بل في الشرق األوسط ككل للمبادرة الفعالة ، فحسب 

بناء دولة المواطنة في ظل والخالقة لتفعيل دورهم في 
كـونهم   ، فـي دول تواجـدهم  الحرية والديمقراطية 

شريحة أصيلة في بناء مجتمعاتنـا وليسـو أجسـاما    
ويفشلوا محاوالت بعـض مـن أبنـاء    ، غريبة عنها

مـن   شـيء طوائفهم للعب أدوار موكولـة لتحقيـق   
، على حساب مصـالحهم الوطنيـة   اإلقليميةالمصالح 

مـع   الثقافية والفكريـة  قاتهمويساهموا في توطيد عال
الحريـة والمحبـة    إلـى أبناء الشعب الكردي التواق 

  . كما أراده المسيح عليه السالم لإلنسانية

  

  
من الطبيعي أن تثير قرارات مؤتمر وزراء الثقافة 
العرب األخير المنعقد في دمشق حفيظة شعبنا الكردي 
الذي طالما بقي مغبونا، فهي تساهم فـي اضـطهاد   

يتنا الثقافية ، خصوصا وأن السلطات السورية مـا  هو
تنفك وتضطهد شعبنا وتحاصر هويته ، ولعل اتخـاذ  
القرار بتحويل كل أسماء المحالت واألماكن والقـرى  
في األشهر األخيرة إلى األسماء العربية هـو بمثابـة   
ضربة قاسية للغات وثقافات اإلثنيات األخرى والتراث 

المنطقة مـن مسـميات   الحضاري اإلنساني لشعوب 
هوية الكـرد   لمحوومعالم تاريخية ، وكذلك محاولةٌ 

، بعـد أن أصـرت الحكومـات     موطمس شخصيته
المتعاقبة على منع أبنائهم من تعلّم لغتهم في المدارس 
والمعاهد والجامعات الرسـمية والخاصـة ، والكـل    
يعرف أنه حتى اآلن ال توجد مجلة أو جريدة باللغـة  

  .صة توزع في سورية بشكل علني وحرالكردية مرخ

يف ضوء قرارات مؤمتر وزراء الثقافة العرب 
 ...سؤال لغتنا وهويتنا...يف دمشق

 الوكي دشتا سروجيه: بقلم
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أن المـؤتمر  " سانا"ذكرت وكالة األنباء السورية 
أكد  ٢٠٠٨الثاني تشرين  ١٧و ١٦الذي انعقد يومي 

إن اللغة العربية والثقافة العربية همـا أسـاس   " على 
الوحدة الثقافيـة وهمـا المكـون األسـاس لهويتنـا      

ة والمجتمـع  بمسؤولية الدول"، وأقر )" العربية(القومية
في استخدام اللغة العربية لغة رسـمية فـي مختلـف    
الميادين المعرفية والثقافية والحياة العامة واألنشـطة  

  ". الفنية واإلعالمية واإلشهارية
ـ  فـي   اًأسست السلطات السورية قبل أشهر لجان

محافظات القطر لفرض اللغة العربية وتبديل أسـماء  
ة بلغـات أخـرى   المحالت واألماكن العامة  الـوارد 

تحاول طمـس   عشرات السنينبأسماء عربية، ومنذ 
هوية الكرد الثقافية واللغوية وإنكارها ، وفـي هـذه   
المرة بغطاء وموافقة من الدول العربية ، فـي هـذا   
الوقت لم يفكر أو يحاول أي حزب كردي أو فاعليـة  
اجتماعية أو ثقافية برفع شكوى إلى الجامعة العربيـة  

لمؤتمر وقراراته، يبـدو أن النظـام   ضد مسعى هذا ا
السوري لم يعد يعطي أي اهتمـام أو يحتسـب ألي   
اعتراض أو شكوى كردية ، وهو يسير في منهجـه  

  .الشوفيني دون رادع أو أية مواجهة من أحد
" بيـان دمشـق  "وأشار المؤتمر في بيانه الختامي 

بالنهوض باللغة العربية في مجتمع المعرفة، واضعاً (
بذلك هذه القضية في رأس أولويات السياسات الوطنية 
العربية، وأكد ضرورة تبني سياسة لغوية تلتزم التعليم 
باللغة العربية في المواد العلمية والحضارية على حد 
سواء، صونا لهويتنا الثقافية والقومية في الوقت الذي 

  ).يه بتعليم اللغات األخرىنُعنى ف
عدداً مـن  ورفع المؤتمر إلى مؤتمر القمة العربية 

تناولت العمـل علـى اتخـاذ التـدابير     (: التوصيات
التشريعية الالزمة الستخدام اللغة العربية فـي كـل   
مجاالت التواصل والتعليم األساسية، ورسم الخطـط  
 التنفيذية واإلجرائية لتحقيق ذلك، والعمل على إيجـاد 

سياسة لغوية تعليمية واضحة تعطي أهميـة خاصـة   
لتعميم التعليم باللغة العربية والتعلم بها فـي جميـع   
مراحل الدراسة وتشجيع تعريب التعليم الجامعي على 
الوجه األخص وترجمة العلوم إلى العربية مع الدعوة 

عليها القمـة   فإذا وافقت).....إلى توحيد المصطلحات
نيات األخرى التـي تعـيش   ثسيكون مصير لغات اإل

  .بالزوال اًومنهم الكرد ، مهدد،بجانب العرب 
ال نخسر لغتنا وهويتنا ، من المفتـرض   أنألجل 

وضع الجامعة العربية  إلىأن تسعى األحزاب الكردية 
بصورة الوضع وشرح خطورة تلك التوصيات ، حيث 

  .يجب االهتمام بلغات الشعوب المتعايشة مع العرب
االضـطهادي مـع    يالخط البيـان  أنيمكن القول 

دخول هذه المنهجية العربية إلى طور التنفيذ أصـبح  

في ذروة نكران الحقوق، في ظل تجاهـل األحـزاب   
الكردية التام لما تشكل القرارات تلك من خطورة على 

السؤال هو إلى متى ....بناء الهوية الوطنية الجامعة ،
وماذا ستفعل ستبقى أحزابنا وفعالياتنا في حالة خمول 

أمام سعي السلطات لتعريب هويتنا وأسـماء أماكننـا   
والحق انه إذا نجحت !!!....التاريخية وأسماء أطفالنا ؟

الدولة في فرض اللغة العربية على حياتنا اليومية فإننا 
  .سنقرأ لغتنا في الكهوف والمغارات

هذه اإلجراءات هي إجـراءات   أنوليس صحيحا 
 تعمل ألجل إضافة االضطهاد ن السلطة الأروتينية، و

وإذا كانـت  . على االضـطهاد الموجـود باألصـل   
الحكومات العربية تتخوف من تداعيات العولمة فـي  
القضاء على اللغة والهوية العربية وتتخذ اإلجراءات 
والقرارات الكفيلة بحمايتها ومن ضمنها إنكار وطمس 

وهويـات  فمن سـيحمي لغـات   ...لغة وهوية الغير،
  .التي تعيش في دولها؟؟) الكرد منهم(ت األخرىثنيااإل

النظـام  فجوة بدأت تتسع بين شـعبنا و ال أنيبدو 
، ومن كان يروج على أنه ربما يتقدم السـجال  القائم

ـ    تالثقافي على نحو أحسن بيننا وبين السـلطات بات
عكس التصور الـذي  األمور تنحو نحو . تخيب آماله

طة أمام مشروع السلستكون بأنه ربما  ،ساد قبل أشهر
  .التصالح الثقافي مع األكراد

الدرس الهام في كل هذا هو أن ال ننتظر أحـد  إن 
لينقذنا ، بل علينا حشد كل الجهود من أحزاب وأفراد 
وفعاليات لحماية وتطوير لغتنا الكردية الجميلة وثقافتنا 
الحضارية السمحاء وتعليمها ألجيال المستقبل ، فكيف 

  ..!!بط الفرسهنا مر. يتم ذلك ؟س

  

  
  

إلى العمل  عن أسباب ومبررات اللجوء البحثلدى 
السياسي المنظم ونشوء التنظيمات واألحزاب الكردية 

الـدفاع  و في سوريا ، نجد أن أبرز تلك المبررات ه
عن اإلنسان الكردي المضطهد والمحروم من أبسـط  

، وقضيته التـي تعتبـر    حقوقه القومية والديمقراطية
عيش على أرضه التاريخية ، تعـرض  قضية شعب ي

وطنه كردستان لعمليات تقسيم جائرة ، ويعاني مـن  
مشاريع عنصرية وسياسة شوفينية منتهجة من قبـل  

ه منذ عقود عديدة لسلطة الحاكمة، ولذلك يناضل أبناؤا
من أجل رفع االضطهاد والغـبن القـومي وتـأمين    

 اجلهل السياسي وتبعاته
 ميتان هوري: بقلم
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الحقوق القومية المشروعة بأسلوب سلمي حضـاري  
إذاً األحزاب الكردية في سوريا  .العنف واإلرهابينبذ 

وجدت أصالً من أجل القضية الكردية والسعي إليجاد 
ة فـي  يحّل ديمقراطي عادل لها يحقق المساواة الحقيق

الواجبات والحقوق بين المواطنين دون تمييـز فـي   
سياق وطني يؤمن لكافة مكونات الشـعب السـوري   

القـرار وإدارة   المشاركة الفعلية في عمليات صـنع 
الدولة بما يتالءم مع مبدأ الشراكة في وطـن متعـدد   

  .القوميات واألديان
حدد طبيعة مهام فالواجب والمسؤولية تقتضي أن تُ

األحزاب الكردية في إطار خدمة القضية والمصـلحة  
القومية والوطنية للشعب الكردي التي تعـد المعيـار   

ـ   ة ، وكـل  الوحيد لتقييم النضاالت والجهـود المبذول
انحراف عن ذلك باتجاه تحقيق مصلحة أو منفعة قـد  
يصب في مجرى السياسات الحزبية الخاصة الضيقة ، 

يحتاج حتمـاً   اًخطير اًيعد بدوره آفة ومرض انتهازي
إلى التدقيق والمعالجة ، والعامل األبرز النتشار هكذا 
مرض هو تدني مستوى الوعي الفكـري والسياسـي   

لتي تتخذ من األحـزاب غايـة   لدى بعض القيادات ا
وبالتالي إبعادهـا عـن وظيفتهـا     ،وهدف بحد ذاته

األساسية كأدوات ووسائل نضالية من اجـل أهـداف   
وغايات أسمى وأرقى ، وهذه الحالة تعبر عن جهـل  
وتخلف سياسي تستحق الدراسة والمتابعة مـن قبـل   
المهتمين والمتابعين للشأن السياسي الكردي ، فالجهل 

غالباً ما يكون السبب فـي نشـوء حـاالت    السياسي 
الخالف واالفتراق من جهة وتعصب حزبي وتمسـك  
بالرأي والفكرة التي تخدم المصلحة الحزبية الضـيقة  

عن ذلك الجهل من جهة أخرى ،  –أصالً  –والناتج 
ومن هنا نجد من الطبيعي أن يحدث خـالف تجـاه   
يل مسائل وقضايا ال ترقى إلى مستوى المناقشة والتأو

صدر في سـياق   ٢٠٠٨لعام / ٤٩/، فالمرسوم رقم 
منهجية شوفينية حاقدة واضحة المعـالم ، والقيـادات   
الكردية تعرف حق المعرفة أسـباب ودوافـع هكـذا    

ورغـم ذلـك حصـلت    .....مرسوم وفي هكذا توقيت
خالفات حول عملية تحديد سبل المواجهـة ألن خلفيـة   

الحزبيـة   الموضوع لدى بعض القيادات كانت المصلحة
وليست مصلحة الناس ، األمر الـذي أدى إلـى عـدم    
االتفاق على خطة متكاملة للعمل النضـالي ، وبـروز   
مالمح مواجهة أو مواجهات حزبية أقرب ما تكون إلى 
المهاترات والحروب الكالمية الجوفاء والعودة ميكانيكياً 
إلى دائرة التناقضات الثانوية والهامشية وإثارتها باتجاه 

رير أجندة حزبية آنية صرفة على حساب التنـاقض  تم
الرئيسي المتمثل في النهج الشوفيني الذي يسلكه النظـام  

الذي ال يدخر جهداً مـن أجـل التخطـيط    واالستبدادي 
  .والتدبير للنيل من الشعب الكردي وقضيته العادلة

هم الكـرد  / ٤٩/إن المتضرر الرئيس من المرسوم 

ركمـان وآشـوريين ،   إلى جانب آخرين من عـرب وت 
فالمسألة وطنية بامتياز تحتاج لتضافر جهود الكل وتأييد 
أوسع قطاع من الوطنيين الغيارى ، وبالتـالي تتطلـب   
تنويع األنشطة بمشاركة مختلـف األطيـاف السياسـية    

   .واالجتماعية
الكردية مضرة بالمصـلحة   –إن الخالفات الكردية 

يرية تساهم بشـكل  القومية والوطنية ولها آثار سلبية تدم
مباشر في عملية تعميق أزمة الحركة الكردية ، وبالتالي 
فإن اإلشكالية التي حصلت حول كيفية التعامل مع ذلـك  
المرسوم قدمت خدمة مجانية للسلطة الحاكمة وأجهزتها 
األمنية التي أرادت أن تجد الحركة السياسية الكردية في 

  .وضعية التقسيم والتشتت 
بعاد حزب الوحدة الديمقراطي الكردي محاوالت إأما 

في سوريا عن ساحة الفعل السياسـي العملـي وإيهـام    
الجماهير الكردية بوجود تيارين في الحركـة الكرديـة   

إنما هـو  ) غير عملي(وتيار آخر ) عملي(تيار نضالي 
وسوء فهم وخطأ في  الوهم والخيالضرب من ضروب 

بأنـه   تقدير الحسابات ، فتاريخ حزب الوحـدة يشـهد  
الحزب األول الذي كسر دائرة الخوف والجبن السياسي 
ونقل النضال من بين الجدران والسرية إلى العلنية وإلى 
أوساط الشارع السوري ، وبأعمـال نوعيـة أسسـت    
لمرحلة جديدة ، وقدم قوافل من المعتقلين األبطال الذين 

مختلفة في السجون والزنازين ، ورغـم   اًقضوا أحكام
ير الحزب من سياسته الجديدة والنوعيـة بـل   ذلك لم يغ
كبيرة من أجل كسر حاجز العزلة القوميـة   اًبذل جهود

المفروضة على الحركة من خالل تعميم النضال الكردي 
واالنفتاح على الوسط العربي بفعالياته المختلفة وإزالـة  

ومـا   –االلتباس والغموض بين ما هو قومي كردستاني 
لي حسم خياراتـه السياسـية   هو وطني سوري ، وبالتا

متعدد القوميات  هو وطن واإليمان بأن الوطن السوري
بحكم الجغرافية والحقيقة التاريخية ، وبناء علـى هـذه   
الحقيقة تمكن من ربط ونسج الخيوط الرئيسـية لعمليـة   

بحكمـة وموضـوعية ،   ) القومي –الوطني (الوالءات 
سـي  كإطـار سيا ) إعالن دمشق(ولذلك اعتبر ائتالف 

ونضالي الشكل األنسب راهناً لتعاون وتنسـيق جهـود   
وطاقات قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية السورية 
لخدمة هدف التغيير الديمقراطي الوطني السلمي هذا من 
جهة ، ومن جهة أخرى لم يدخر حزب الوحدة أي جهد 
من أجل توحيد الصف الكردي ولـم الشـمل بالعمـل    

رة لعقد مؤتمر وطني كردي في الدؤوب والدعوة المستم
نبثق عنه المرجعيـة الكرديـة ، ولـه شـرف     تسوريا 

المبادرة في أغلب عمليات توحيد الصـفوف اندماجيـة   
كانت أم نضالية مرحلية ، وله بصمات واضحة في أي 
لقاء أو عمل باتجاه توحيد وعقلنة الخطـاب السياسـي   
 الكردي بموازاة مبادراته العملية فـي تغييـر أسـاليب   

وتأثيراً منها وفق مقتضيات  النضال وإبداع األكثر فعاليةً
  .اللحظة التاريخية والمصلحة القومية والوطنية العامة 
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