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   إعالن وثيقة مبادئ أساسية 
 :مقدمة 

بهدف الدفاع عن الحقوق القومية  ١٩٥٧أول حزب سياسي كردي في سوريا في صيف عام  إعالنمنذ 
شارك العرب وغيرهم من مكونات الشعب السوري ، للت إخوانهمالمساواة مع  وإحالل،  المهضومة ألكراد سوريا

 بعض النخب ، ومع استمرار وجود التعصب و االستعالء لدىمعا في الدفاع عن قضايا البالد وتطورها الحضاري 
الثقافية والسياسية وخصوصا تلك الحاكمة منها ، التي جسدت نزعتها هذه في انتهاج وتطبيق سياسات استثنائية 

اللغة الكردية ومنعها من التداول ، مرورا بتجريد  الشعب الكردي تمثلت في فرض الحظر على إزاءوتدابير خاصة 
السبعينات  أوائلفي  واإلقدامفي محافظة الحسكة ،  ١٩٦٢كردي من حق المواطنة عام  إنسان ألفمن مئة  أكثر

التطبيق االشتراكي لنموذج ( من القرن الماضي على تنفيذ مشروع الحزام العربي وتهديد السلم األهلي تحت يافطة 
سياسة تعريب  إلى، وصوال ) الخطر الكردي ( و) حماية العروبة ( ، والترويج لمقوالت من قبيل ) لدولة مزارع ا
جبل ( القرى والمعالم في المناطق الكردية من شمال سوريا ، سواء في ريف الجزيرة أو منطقتي عفرين  أسماء

ينفي ويتنكر لحقيقة وجود ثاني أكبر قومية  على الخطاب الرسمي الذي واإلبقاء) كوباني ( وعين العرب ) األكراد 
أكراد دمشق وحماة وحلب والرقة  إلى إضافة من سكان سوريا ،% ١١بة ال تقل عن في البالد يشكلها األكراد بنس

، ذلك الخطاب الذي ال يزال مبنيا على خلفية المنطلقات النظرية لحزب البعث ، والتي . الخ ... وجبال الساحل 
الوجود الطبيعي القديم ألبناء الشعب الكردي ، وأنهم السكان األصليون وليسوا  بحقيقة اإلقراربها يصعب على أصحا

   .ضيوفا دخالء جاؤوا من وراء الحدود وزاحموا الغير 

وفي ضوء تنامي الوعي ، والتقدم الهائل في مناحي العلوم ،والتغيرات البنيوية في حياة وأوضاع المجتمع 
كل شعبنا الكردي جزءا من نسيجه الوطني ،وتوافر سبل التواصل والتفاعل مع مجمل الحراك السوري الذي يش

 تغيير ديمقراطي سلمي متدرج و الذي من شأنهالسياسي المجتمعي ، لتتضافر كل الجهود للعمل معا باتجاه تحقيق 
ة وما ينجم عنها من استبداد خدمة الصالح العام على قاعدة نبذ مفهوم وسياسات الحزب الواحد والسلطة الشمولي

خاللها المصداقية وبعد سنين عديدة من العمل التحالفي المشترك ،وسلسلة لقاءات مسؤولة لتتبلور .. وفساد وخراب 
وبالتشاور والتشارك  الكرديفي القول والعمل ، تعاهد الحزبان الديمقراطي التقدمي الكردي والوحدة الديمقراطي 

مستقلة ، على مواصلة العمل بموجب النظام الداخلي الذي أقره المجلس العام وفعاليات  شخصيات وطنية متنورةمع 
وذلك في ضوء المبادئ األساسية التالية ، ريثما يتوفر قانون عصري لعمل األحزاب في  ١٢/٩/٢٠٠٨بتاريخ 
  .سوريا 

   :المادة األولى 
المبنية على مبدأ المساواة وتوازن الحقوق والواجبات ، بعيدا عن نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومفهوم المواطنة 

   .التمييز بسبب الدين والقومية أو الجنس واللون والمعتقد 

  :المادة الثانية 

العمل مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية وجميع فعاليات المجتمع المدني و نشطاء حقوق اإلنسان والمستقلين  
ف إحداث تغيير ديمقراطي سلمي تدرجي ، باالعتماد على الطاقات الوطنية ، ونبذ العنف و الرهان على الخارج بهد

، وصوال إلى سن دستور جديد للبالد يعبر بشفافية عن مضمون العقد االجتماعي لمكونات الشعب السوري ويضمن 
   .الحياة الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

   : المادة الثالثة
لتواصل والعمل المشترك مع كافة النخب والفعاليات المجتمعية في البالد وخصوصا انتهاج مبدأ الحوار ل

حمل االتجاه العام على تفهم الشأن الكردي  تناول و حل قضايا البالد و ، وذلك بهدف و الثقافية السياسية منها
  . لي ومدى ارتباطه بالشأن العام السوري وصون السلم األه

   :المادة الرابعة 

ل بين السلطات وحماية استقاللية القضاء و حرمته ، صالتداول السلمي للسلطة و نبذ احتكارها ، واحترام مبدأ الف
وصوال لتوفير ضمانات قانونية لحماية مبدأ و حق إبداء الرأي و التعبير ، و إلغاء حالة الطوارئ و األحكام العرفية 
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  . فيها االعتقال السياسي ، و منع التعذيب بما 

  : المادة الخامسة 
الدفاع عن حقيقة الوجود التاريخي للشعب الكردي في سوريا لتأمين حقوقه القومية الديمقراطية و الذي يشكل 

   .نائية وتدابير عنصريةثاني أكثر قومية فيها ، ويتعرض لسياسة التمييز واالضطهاد من خالل قوانين ومشاريع استث

   : سادسةالالمادة 

االستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة  اإلحصاءتسليط األضواء على أضرار ومساوئ استمرار فضيحة قانون 
الزراعي على مستوى البالد ،  اإلصالحوكذلك فضائح التطبيقات الجائرة والمشوهة لقوانين ولجان  ١٩٦٢لعام 

   ) .مزارع الدولة ـ الحزام العربي ( التي جرت في محافظة الحسكة تحت مسمى  وخاصة تلك

   : سابعةمادة الال

حق بها جراء العديد من الجانب العربية ، وتبيان أوجه الغبن ال إلىباللغة الكردية  عليم و التداولحق الت إبراز
   .رفع الحظر عنها نهائيا  إلىهات حكومية ، وصوال التعاميم وقرارات المنع الصادرة بحقها من قبل ج

   :المادة الثامنة 

مواصلة الجهود البناءة إلرساء أسس عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا بمشاركة ممثلي التنظيمات الكردية و 
، تتمتع بخطاب عقالني  مجالس التحالف  وفعاليات مجتمعية مستقلة ، لتنجم عنها ممثلية كردية بمثابة مرجعية

  .ومسؤول 

   : المادة التاسعة

والعراق لحل  وإيرانالتواصل والتضامن مع النضاالت العادلة للشعب الكردي في كل من كردستان تركيا 
   .، بعيدا عن التبعية  وإقليم، بما يتالئم وخصوصية كل ساحة الديمقراطية قضاياه القومية 

   :العاشرة  المادة
مقررات مجلس نبذ لغة الحروب والعداوات ، وحل القضايا والنزاعات اإلقليمية والدولية بالطرق السلمية وفق 

و  ١٩٦٧ة الدولية بما فيها قضية استرجاع األراضي السورية المحتلة منذ حزيران عام األمن ومواثيق الشرع
للسلم العالمي ، والتطور الحضاري للبشرية في ظل مفاعيل ذلك صونا ، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني العادلة

   .العولمة وثورة التقانة ، بما يخدم ويعزز مهام مكافحة الفقر والمرض وحماية البيئة واألمن المائي والغذائي 

   :المادة الحادية عشر 

الرأي على  وإبداءوالتحصيل العلمي بأعلى درجاته ،  جانب المرأة للتمتع بكامل  حقوقها في العمل إلىالوقوف 
   .قدم المساواة مع الرجل ، وأمام القانون 

  ٢٠٠٨أواخر كانون األول 

  المجلس العام                                                       

  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
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