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  نحو عقد مؤتمر وطني كردي

  للحركة الوطنية الكردية في سوريا ةتنبثق عنه ممثلية بمثابة مرجعية سياسي

والتنظيمات الكردية العاملة في محيطها الوطني السوري، واتفاقها  األفرادبهدف تحقيق تالقي جهود 
وحقوقه المهضومة، ، واليات عمل دفاعا عن واقع وحقيقة وجود شعب كردي أساسيةعلى وثيقة مبادئ 

 أسسفي البالد، وذلك باعتماد  اتوالتطور األوضاعدور ايجابي حيال مسارات  أداءوتمكينه من 
 الال عنفمسك الثابت بلغة ومنهجية الحوار ومبدأ توطرائق الفهم الديمقراطي في تناول القضايا، وال

اهر وة وما تعانيه من ضعف وظالتي تعيشها الحركة الكردي واألزمةمن جهة، وردا على حالة التشتت 
واستجابة لدعوة الكثير من المخلصين الواعين، وكذلك معظم النخب والفعاليات . مرضية من جهة ثانية

في رؤية تحقيق  األملالثقافية والسياسية في الوسط الكردي، ناهيك عن الناس العاديين الذين يحدوهم 
المتابعين للشأن الكردي  األصدقاءال عن مناشدات التالقي ووحدة صفوف الحركة الوطنية الكردية، فض

للقضية العادلة للشعب الكردي وخصوصا في مجتمعنا السوري، الذين باتوا يبدون تفهمهم وتأييدهم 
  .من النسيج الوطني السوري أساسياالذي يشكل جزءا 

جلسات  وفي ضوء التوجهات والعديد من الوثائق، وكذلك فحوى االجتماعات وما تضمنته محاضر
، باإلجماعالهيئة العامة للتحالف والجبهة  أقرتهاالتحالف الديمقراطي ومشروع الرؤية المشتركة التي 

  :ارتأينا في المجلس العام مايلي

ومقررات  ألجندةتبقى خاضعة  فإنهامجموعة اطر حزبية،  أومهما بلغ شان ونفوذ حزب : أوال
ناخات الحياة الداخلية لكل حزب وتنظيم، وقد يهتز وم األشخاصخاصة بها، قد تتبدل وتتغير بتغير 

، مادام ليس ثمة في ورموزه كل حسب رؤاه وهواه أعضاؤهكيان أي حزب لينشق على نفسه ويفترق 
  .مرجعيته الدستورية النافذة إلىليمتثل المواطنون  األحزابالبالد قانونا ينظم عمل 

سوريا يشكل حالة مجتمعية ماثلة للعيان، بخالف لما كان الدفاع عن مصالح وحقوق الكرد في : ثانيا
حاالت الذاك، ناهيك عن الوالءات و أوفئة من المجتمع يجسده هذا الحزب  أوشريحة  مصالح تمثيل

، لذا كان واإلعالمياالرتجالية ومزاجية الفرد في اتخاذ القرارت وصياغة مفردات الخطاب السياسي 
تعصب حزبي  إلىر فقط على التنظيم الحزبي الذي قد يؤدي البد من البحث عن طرائق وسبل ال تقتص

  .اآلخر والرأي الرأيبدال من العقل المنفتح وقبول 

مستقلين ذوي فعاليات ونفوذ  وقدرات،  إشراكبناء على ما سبق نرى بان الضرورة تقتضي : ثالثا
، آخريع دفاعا عن عدالة قضية الشعب الكردي وهمومه المتزايدة يوما بعد كي تتضافر جهود الجم

فكر ورؤى ومواقف تصب حصيلتها  أصحابالمستقلين ال يعني حياديين سلبيين صامتين، بل  إنحيث 
 أويكونوا مصطفين في صفوف هذا التنظيم الحزبي  أنفي خدمة الصالح العام للحراك النضالي دون 

كثيرين منهم يتمتعون بمستوى من الوعي والمعرفة والحضور،  إن إلى ارةاإلشذاك، حيث تجد 
  .، ومتمسكين بانتمائهم الوطني السورياألمويعتزون بكرامتهم القومية ولغتهم 

التي طالت وتطال المجتمع الكردي جراء سياسات االضطهاد والتمييز  واألضرارالالحق  األذى إن
الحزبية فقط، مما  األوساطتعني  أووغيره، التمس  ٢٠٠٨لعام  /٤٩/الممارسة بحقه، وتبعات المرسوم

يستوجب على الجميع القيام بمراجعة نقدية ، بغية رؤية وتشخيص الواقع كما هو عليه الحال، وذلك 
اكتساب المصداقية في القول والعمل وتحديد الممكنات، بعيدا عن لغة العاطفة  إلىوصوال 

  .اتيةوالديماغوجية السياسية والشعار

  :تقدم، نقترح التالي في ضوء ما
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قوامها من ممثلين اثنين عن قيادة كل حزب وعدد  يتألفالشروع بتشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة -أ
 .من تعداد الممثلين الحزبيين%  ٥٠قل عن يمن المستقلين ال 

المرحلة تتجاوز  أالاللجنة بالمهام التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني المنشود، على  هذه تقوم-ب
 .أشهرمن سبعة  أكثرالتحضيرية 

من % ٥٠المستقلين فال تتجاوز  نسبة حضورتمثيل األحزاب في المؤتمر يكون بالتساوي وأما  -ج
  .أعضاء المؤتمر الوطني المرتقب

الحرص على عدم إقصاء أو استبعاد تمثيل أي فصيل وطني كردي في المؤتمر يقر بضرورة  - د
برنامجه وسياساته من األرضية الوطنية السورية، بما ال يتعارض مع عقد هكذا مؤتمر وينطلق في 

  .مبادئ إعالن دمشق

تتحدد مهام وصالحيات اللجنة التحضيرية باإلعداد لعقد المؤتمر وتتخذ قراراته باألكثرية  -هـ
  .من قوام أعضائها أو بأكثرية الثلثين من الحضور) ١+ ٥٠( المطلقة أي 

قة الرؤية المشتركة والالئحة الداخلية وكذلك نقاط جدول أعمال المؤتمر يتم توزيع مشروعي وثي -و
وذلك لالطالع واالغناء عبر مالحظات ومقترحات  ،على أعضائه قبيل انعقاده بمدة زمنية مناسبة

  .خطية

مع انعقاد الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا، تنحل اللجنة التحضيرية  - ق
  .المؤقتة

  

  .....ها اإلخوة األفاضلأي

إننا على ثقة ويحدونا األمل بان يكون طرحنا هذا موضع اهتمام ومتابعة لفتح صفحة جديدة عنوانها 
التعامل الديمقراطي بما يخدم رؤية الواقع، والتطلع نحو المستقبل، والعمل يدا بيد لما فيه خير شعبنا 

  .وبلدنا

  

  مع فائق االحترام

  

  ٢٠٠٩تموز  ٤

  

  لعام للتحالف الديمقراطي الكردي في سورياالمجلس ا

  

  

من قبل المجلس العام في اجتماع  ٢٠/١١/٢٠٠٩بتاريخ اإلعالن عن هذا المشروع تم  :مالحظة
  . زروونموقع  –من خارجه  ةشخصيات مستقله حضرت
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