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عراقة الديمقراطية في 
أميركا وتطورها الدائم، أحد أهم 
عناصر النجاح في جعلها الدولة 
االقوى سياسيا واقتصادياً 
وعسكرياً، مما يبقي األنظار 
. معلقة  فيما تقرره أو تفعله

ويكفي متابعة الحملة االنتخابية 
تجاوزت السنتين   التي

لالستدالل على مدى تغلغل مفاهيم الحرية في المجتمع، ليأتي 
انتخاب الرئيس أوباما بمشاركة الماليين إعالناً رسمياً لبداية 
عصر جديد تجاوزت فيه أميركا قطوع الحرب االهلية 
والتمييز بين مواطنيها ورسخت المساواة للجميع إلى أي 

  .انتموا..  أصل أو جنس أو ديانة أو طائفة
فإشارة الرئيس الجديد ألن االمة االميركية مكونة من 

، هي أوضح، "مسيحيين ومسلمين ويهود وهندوس والدينيين"
" المسيحية البيضاء"وربما أول، تأكيد  رئاسي لنهاية أميركا 

إذا جاز التعبير، لصالح األمة التوليفة التي قال عنها أنها 
جميع أنحاء حصيلة صهر حضارات وثقافات من "

، بحيث أصبح هذا القول بعد تنصيب رئيس من "المعمورة
أصل إفريقي، إقراراً من غالبية الشعب االميركي لحقيقة 
التعددية اإلثنية والثقافية والدينية، وترجيحاً لمجتمع ليس فقط 
متعدد سياسياً بل متعدد الجذور والديانات والعادات واللغات، 

م، حتى يكاد يكون هيئة أمم ال إلى جانب لغة واحدة للتفاه
تجمعها اللغة والقومية الواحدة بل مصالح العيش المشترك 

  . بين متعددين
والدليل على تماسك المجتمع وكون التعددية ذات األوجه 
المختلفة أهم  عناصر القوة األميركية، استيعاب أميركا لما ال 
يقل عن مليون مهاجر كل سنة يأتون من القارات الخمس، 
تقدم لهم فرص حياة افضل مما في بلدانهم وتستفيد من 

فالوطنية . كفاءاتهم وتدمجهم ضمن أسلوب الحياة األميركية
األميركية ليست تمسكاً بقومية كما هو سائد في منطقتنا، بل 
هي ضمان حق الحرية في التفكير والتعبير والمشاركة 

كومة السياسية، وحق البحث عن السعادة والحياة االفضل، وح
  .منتخبة من الشعب تعمل للشعب ولمصلحة اإلنسان

رافقت التقاليد الديمقراطية الدولة األميركية منذ تأسيسها 
وأعطتها القوة لتصبح في موقع الريادة عالمياً، ويذكٌر تداول 
السلطة بأسلوب حضاري في احتفال تنصيب الرئيس الجديد 

السلطة أمام الماليين، ببؤس ما يجري في بلداننا حيث 
لألقوى كما في الغابة، لتنتقل بالتوريث مترافقة مع مظاهر 

فمعظم . مسرحية الستفتاءات مفبركة ومبايعات صورية
المتمسكة بالسلطة عبر الخداع والفساد :"انظمة المنطقة

والسائرة عكس حركة .. وإسكات أصوات المعارضين
، لم ترعو من السقوط  -حسب خطاب أوباما–.." التاريخ
وي للديكتاتوريات الشرقية رغم الخداع حول اشتراكيتها المد

  . وعملها لمصلحة شعوبها
، "التغيير"كما أن أحد أهم عناصر القوة االميركية عامل 

الذي ليس خاصاً بالرئيس الجديد رغم تأكيده عليه، وهو لم 
، "العالم تغير ويجب أن نتغير معه"يأت بجديد بقوله أن 

جتمع االميركي، حيث االستعداد دائم فالتغيير سمة بارزة للم
للتخلي عن القديم، فيتجدد المجتمع باستمرار بمواطنين أتوا 
من بقاع األرض تاركين ورائهم حياتهم القديمة البائسة على 
األغلب، قابلين ألسلوب الحياة الجديدة التي لم يألفوها سابقاً، 

ديم في متحولين مع أجيالهم التالية لتمثل كل جديد ولنبذ الق
تغيير وتجديد أميركا دعوة مستمرة ال تتوقف . شتى المجاالت

كأحد أهم أسرار قوتها، بعكس مجتمعاتنا الراكدة التي ال 
تكتفي برفض الجديد والتمسك بالقديم رغم ثبوت ضرره، 

  .قرناً ١٤المزعومة تريد الحياة كما كانت منذ " صحوتها"ف
وصف من قبل الذي  -تفوق أميركا برأي الرئيس الجديد 

المراقبين بأنه ذو كاريزما ومثقف ومفكر وهادئ وقادر على 
ليس بقوتها العسكرية بل بمواطنيها الذين أنتجوا  -..اإلقناع

.. وتخطوا المصاعب وعملوا بجد وتفاني وتسامح وفضول
فعظمة أميركا ليست معطاة بل مكتسبة تعود لجهود رجالها 

. قوة أميركا وتقدمها ونسائها، أي أنه أعاد للشعب نفسه سر
كما أرجع نجاحها لقيمها وقوة مثالها وتحالفاتها، ورفض 
تفضيل أمنها على مثلها، أو أن قوتها العسكرية وحدها 

ووعد . تضمن أمنها أو تخولها أن تفعل ما تشاء في العالم
باتخاذ القرارات " صنع أميركا"بتنفيذ خطة طموحة إلعادة 

، والعمل في وضح النهار المناسبة بحكمة واتزان وتعقل
والمحاسبة الشفافة، وبازدهار لألمة االميركية بأجمعها وليس 

  ..لألثرياء فقط، وبفرص للجميع كحق وليس كمنحة خيرية
قوة أميركا خولتها دورها العالمي الذي تمارسه، وهو قابل 
للتغيير حسب الرئيس الجديد، الذي مد يداً لكل امة تريد السالم 

ضل، كما دعا العالم اإلسالمي لعالقات تستند والحياة األف
للمصالح المشتركة واالحترام المتبادل، ووعد بمساعدات عالمية 
للدول النامية والمشاركة الفعالة في حل النزاعات بالمفاوضات 
واإلقناع وليس بالقوة، وبهزيمة اإلرهاب العالمي ومغادرة 

بمواجهة  مسؤولة للعراق وتركه لشعبه، وإعادة دور أميركا
هدر الموارد الطبيعية واالحتباس الحراري : االخطار الكونية
وانتقد االنظمة التي تلقي بمسؤولية تخلف . واألخطار النووية

بلدانها على الغرب ورفض أن تكون أميركا غير مبالية تجاه 
المعاناة خارج حدودها، وهو وعد بأن أميركا لن تقبل أن تكون 

وحرك منذ . اً بأميركا من دون العالمالديمقراطية والتقدم خاص
أيامه األولى في البيت االبيض معظم ملفات القضايا الساخنة 

  .الداخلية والدولية
لو حكمنا على ما يعرضه أوباما في خطابه لقلنا أنه افتتاح 
لعصر عالمي جديد، بدور رائد ألميركا في تحقيق السالم 

أمرها، ولكننا بما والتقدم لكافة الشعوب وخاصة المغلوبة على 
أننا لدغنا مراراً من الخطابات المتناقضة مع التطبيق، نفضل 
التريث لنرى ما سيحدث في الواقع، رغم ما يمكن أن يلمس من 

وإذا افترضنا جدية الخطة . جدية محتملة في التوجهات الجديدة
لتغيير أميركا والعالم، فال يعني ذلك أنها مضمونة النجاح، الذي 

إال باقتناع الشعب االميركي ومساهمته وبالتوافق مع  لن يتوفر
  ..األنظمة والشعوب على امتداد العالم

أميركا القوية بديمقراطيتها وشعبها التي خاضت معركة 
تخليص أوروبا من براثن الوحش النازي وإعادة بنائها بمشروع 
مارشال، وانقذت آسيا من الفاشية اليابانية، ولعبت دوراً هاماً 

خليص أوروبا الشرقية من الديكتاتورية السوفييتية بتقديم في ت
نموذج ديمقراطي ومزدهر، ربما يكون لها دوراً ما في إنقاذ 
الشرق االوسط  من االنظمة االستبدادية واألصولية المتأسلمة 

  ..المعاديتان للتقدم والحداثة وحقوق اإلنسان
  ياكاتب من سور*                     ٢٠٠٩كانون ثاني
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  فكريةديمقراطية أمريكا رسالة 

  أم مصلحة الشيطان األكبر
  إبراهيم خليل كرداغي: بقلم

  
خاضت الواليات المتحدة األمريكية سلسلة من العمليات 

مرشح الحزب الديمقراطي فوز  إلىاالنتخابية أدت بنتيجتها 
أوباما من أصل أفريقي متجاوزة عقدة رئيس من  باراك السيد

الكثيرون أن األمريكان  عكس ما يراه ،العرق األبيض
وهذه ليست المرة األولى التي ينجح فيها  ،عنصريون عرقيا

جانب العديد من  إلىرئيس أمريكي من عرق أسود 
في مجلسي الشيوخ والكونغرس األمريكي الكبار السياسيين 

المراتب القيادية في وتبؤ في الجيش والقادة العسكريين 
   .سود الذين تعرضوا لظلم تاريخيالرئيسين من الالحزبين 

والمتتبع المحايد الشك أنه وجد الميزات التالية في 
  :النموذج الديمقراطي األمريكي

شحه باالنتخاب العلني والشعبي رم اختار كل حزب -
بعد أن  ، عبر عملية انتخابية من بين مجموعة من المرشحين

عن قدم كل منهم بيانه االنتخابي عبر أجندة عمل تعبر 
مساهمته في تطوير المجتمع األمريكي وبنيته التحتية  إمكانات

  .خدماتثقافة واللعلى مستويات االقتصاد وا
بدأ الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي  -

بمجموعة من المرشحين تم االنتخاب بينهم في دوائرهم 
عبر الواليات ثم تولت لجنة على مستوى الحزب االنتخابية 
حسب  خل كل حزب باختيار مرشحين اثنينداالخبراء 

  .الفردية لكل مرشح اإلمكاناتاألصوات وحسب 
في المرحلة التالية تم انتخاب مرشح وحيد عن كل  -

على مستوى جميع الواليات عبر انتخابات حزبية حزب 
  .شعبية وبموافقة لجنة الخبراء في مجلس الشيوخ األمريكي

رئيس األمريكي ار اليختتم االمرحلة األخيرة في  -
 الناخبين منالجديد حسب عدد األصوات التي نالها المرشح 

  .  في جميع الواليات
خالل المهلة الدستورية يبدأ الرئيس الجديد بتهيئة  -

مهامه عبر ل هطاقمه الرئاسي ليبدأ نشاطه الرسمي فور تسلم
  .سابقوبحضور الرئيس ال حفل تنصيب رسمي

كونهم  ،ر بها األمريكيونهذه هي الديمقراطية التي يفتخ
عملية الفردية في  همكل طاقاتبالمشاركة الفعالة تمكنوا من 

من  ، وتمكنوابناء وتطوير مجتمعهم المدني فكريا واقتصاديا 
االقتصادية  حيط الخارجي ساحة أساسية ألنشطتهمتبار الماع

والسياسية تحت عنوان استقرار األمن العالمي ومحاربة 
  .أوربا وأمريكا إلىنتقاله منعا من إ في موطنه اإلرهاب

ة النماذج يوالديمقراطية األمريكية منسجمة مع بق
الديمقراطية في أوربا من حيث االستفادة من الطاقات الفردية 

 السابقبدءا من الرئيس النوعية عبر طاقم الرئيس الجديد 
وهذا هو التعبير األفضل لمفهوم الرجل  ،وحتى وزراءه

وبدوره يخلق المناخ المناسب ، ان المناسبالمناسب في المك
كونها مؤسسات فعالة تقوم  األحزابللتنافسية الخالقة بين 

للدستور  اومدى تنفيذه السلطات أداءبدور المراقب لمستوى 
 من مما يخلق الدافع للمزيد، والقانون في المركز والواليات

ب العطاء المنظم والجاد لكل األحزاب عسى أن تنال ثقة الشع
  .والمسؤولياتصب امنال إلىوتتمكن من الوصول 

وهي ما ، هذه هي الديمقراطية التي يمارسونها في الغرب
أنظمتنا الحاكمة في الشرق األوسط بشكل  إليهاال تطمح 

يؤمن الذي خاص ألنها ملتزمة بنظام الحكم الشمولي 
وكأن  ،من بعدهألبنائه وراثة الحكم الديمومة للحاكم و

أبناء الشعب ملكية  إرادةمؤسسات الدولة والشعب وحتى 
من مأكل  في دولها ناله الشعوبتحتى بات ما ، لهة خاص

فيا لها من ، هبة من األسرة الحاكمة وكأنهومشرب ومسكن 
حاكم مطلق يتحمل عبئ التفكير واتخاذ ديمقراطية مطلقة ل

  .القرار عن بقية أبناء الشعب ؟
الشيطان األكبر ديمقراطيتنا أم  أيهما يحقق مصلحة

وأي الديمقراطيتين تحمل في طياتها رسالة ، ديمقراطيتهم
  . ؟فكرية للبشرية

  
  من نتائج المؤتمر السادس

  ميتان هوري: بقلم
  

إن المؤتمرات الحزبية تعتبر محطات هامة ومفصلية في 
حياة التنظيمات واألحزاب السياسية، لما لها من صالحيات 

تقرر مستقبل ومصير الحزب سياسياً  ومهام حصرية
فالمؤتمر وحده يمتلك حق الدراسة والمناقشة وثم . وتنظيمياً

جراء التغيرات والتعديالت إاإلقرار والمصادقة، طبعاً بعد 
النظام _ البرنامج السياسي (الالزمة، على الوثائق األساسية 

ن ، إلى جانب اتخاذه لمجموعة م...)التقرير العام _ الداخلي 
القرارات والتوصيات المحددة لسياسة الحزب وخطه العام 
وآليات عمله التنظيمي والجماهيري وسبل تطويرها وتغييرها 

  .نحو األفضل 
وبناء عليه فإن الدراسة والقراءة في بعض المسائل 
الواردة في سياق نتائج المؤتمر االعتيادي السادس لحزب 

، ضرورية ) كيتيي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
وهامة لمعرفة المالمح الرئيسية لسياسته المستقبلية ، خاصةً 
وأن المؤتمر عقد في ظروف ومناخات سياسية وأمنية غير 
طبيعية واستثنائية ، في مجال المحاور واالتجاهات السياسية 
والحياتية العامة التي تعد أساسية بالنسبة للشعب السوري 

يتعلق بالكرد منها على وجه بمكوناته المختلفة وما 
  .الخصوص

ففي الوقت الذي تتوجه فيه الشعوب ومعظم الحكومات 
في العالم نحو انتهاج سياسات وأساليب حضارية وديمقراطية 
تندرج في إطار الحوار الموضوعي والعقالني في عمليات 
البحث عن الحلول والمعالجات المشتركة والصائبة للقضايا 

يصر النظام السوري ذي الطبيعة والمسائل العالقة، 
االستبدادية على المضي في سياساته وأساليبه الخاطئة في 
. التعامل مع المواطن السوري سواء كان كردياً أم عربياً

فالمعتقالت والسجون مازالت تعج بالمئات من معتقلي الرأي 
والضمير والفكر الحر ومن السياسيين مما يدل على غياب 

بة لدى السلطة لتغيير سلوكياتها القمعية تجاه اإلرادة والرغ
المواطنين، بل على العكس تسعى وتجهد وبقوة في اآلونة 
األخيرة لفرض هيمنتها وسياساتها اإلقصائية وأفكارها 
الشمولية والعقائدية الجامدة والخاطئة على المجتمع من خالل 
أجهزتها األمنية القمعية التي تمارس المزيد من الضغط 

عتقاالت المنظمة التي احتلت حيزاً كبيراً من اهتماماتها باال
وأصبحت الوسيلة المثلى لديها كحّل ولو مؤقت إلسكات 
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الناس وكم األفواه وإرهاب وتخويف قيادات المعارضة 
الوطنية والديمقراطية السورية، وبالتالي إحداث نوع من 
ف االرتباك في األداء التنظيمي والجماهيري للقوى واألطرا

الرئيسية المؤثرة والفاعلة كائتالف إعالن دمشق، وهذا يعني 
بالمطلق أن الوضع والمناخ السياسي واألمني في البالد 
استثنائي وغير طبيعي في سياق استمرار العمل باألحكام 
العرفية وقانون الطوارئ، وغياب الحريات العامة ، وعدم 
وجود قانون لتنظيم عمل األحزاب أو قانون عصري 
للصحافة والمطبوعات، وما إلى هنالك من مسائل تعطل 

  . الخ....الحياة السياسية والثقافية العامة واالجتماعية 
مؤتمره في الوقت ... ورغم ذلك كله عقد حزب الوحـدة

المناسب والمحدد له وأنهى أعماله بنجاح، ففي المجال 
السياسي الوطني أكد على أهمية المساهمة النشطة في عملية 

طوير وحماية ائتالف إعالن دمشق كإطار سياسي ونضالي ت
مناسب راهناً لتعاون وتنسيق جهود وطاقات قوى المعارضة 
الوطنية الديمقراطية السورية بهدف التغيير الوطني 
الديمقراطي والسلمي المتدرج وحّل القضية الكردية في البالد 

ب المؤتمر إلى نبذ العنف والتعص دعاحالً عادالً ، كما 
لصيانة السلم األهلي باعتماد لغة الحوار العقالني 
والموضوعي مع جميع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية 
لتأسيس األرضية المناسبة لعقد مؤتمر وطني سوري شامل، 
بموازاة رفض السياسة الشوفينية المطبقة حيال الشعب 
الكردي وما يعانيه من إفرازات تلك السياسة التي اتخذت 
شكل اضطهاد وظلم قومي مستمر في تفاعالته وتأثيراته 
السلبية على حياة اإلنسان الكردي وتطبعها بكافة ألوان القهر 

األمر الذي يستدعي تضافر كل الجهود والتحرر . والحرمان
من األنانيات الحزبوبية لترتيب البيت الكردي وتهيئة العامل 

د مؤتمر وطني الذاتي، لذلك جدد المؤتمر دعوته لضرورة عق
كردي في سوريا تشارك فيه كافة األحزاب والتنظيمات 
الكردية وإلى جانبها الفعاليات المجتمعية للمساهمة الفعلية في 

ل شرعي وحقيقي إلرادة يمثتعملية بناء المرجعية الكردية ك
أبناء الشعب الكردي، وبهدف توحيد الخطاب السياسي 

  .الكردي
اة الداخلية للحزب أكد وفي المجال التنظيمي والحي

المؤتمر على أهمية وضرورة تفعيل وتنشيط دور الحزب بين 
الجماهير من خالل الدعوة إلى تحسين أداء المنظمات 
الحزبية وتطوير أساليب وآليات العمل، بحيث يتناسب مع 
دور ومكانة الحزب السياسية والتنظيمية ، فكان النضال من 

اخلية للحزب وتعزيز موقعه تطوير أساليب الحياة الد" أجل 
شعاراً برسم التنفيذ، باإلضافة إلى المصادقة " الجماهيري

متطور لجهة آليات ...على نظام داخلي متطور ومستحدث،
العمل التنظيمي ومحدداته، ومستحدث الحتوائه على مواد 
وبنود جديدة في مختلف المجاالت وبخاصة في مجال الحد 

رر من النظم والمبادئ الشمولية من المركزية التنظيمية والتح
التي تتناقض وتتنافى مع روح العصر ومستلزماته الحضارية 
واإلنسانية ، وإيجاد البدائل الديمقراطية والحضارية التي 
تحترم المنطق والعقل اإلنساني وتستند في المقام األول على 
أسس واقعية وتحديداً من الواقع الكردي بجزئياته المختلفة 

اد عن النصوص الجاهزة الغريبة عن مجتمعنا ، واالبتع
منح منظمات القاعدة في الحزب المزيد من  وكذلك

الصالحيات والحقوق من خالل اعتماد نظام الدوائر الحزبية 

بشكلها الجديد القائم على مبدأ المنطقة الجغرافية وحجم 
حق تشكيل وانتخاب هيئاتها ولجانها ب التي تتمتعالمالك ، 
كذلك تشكيل المنظمات ذات الطابع الخاص واللجان الحزبية و

التخصصية لترسيخ وتعزيز مبدأ التخصص وترجمته عملياً 
للمساهمة في عملية تحويل الحزب إلى حزب مؤسساتي 

يمارس العضو الحزبي حقوقه وواجباته كاملةً فومجتمعي ، 
ويتمثل لمسؤولياته ومهامه، وبالتالي إفساح المجال أمامه 

طوير ما لديه من إمكانات وطاقات كامنة نحو لتنمية وت
األفضل ليتمكن من خدمة حزبه وقضيته على وجه أفضل ، 
وكذلك إيجاد اآلليات الجديدة التي تساهم وتسهل عملية 
التفاعل والربط بين مكونات الهيئة القيادية أوالً وثم بينها 
وبين مختلف المنظمات الحزبية ثانياً، وتحقيق المزيد من 

اون والتنسيق الذي يرقى إلى مستوى األداء الجماعي التع
  . كنتيجة

لكن العبرة والحكمة تكمن في التقيد بالنظام الداخلي 
والتنفيذ والترجمة الواعية والمسؤولة لمواده أثناء الممارسة 
العملية ليكون بمثابة دستور وقانون ينظم عمل المنظمات 

أمام االجتهادات  سد األبوابيواللجان الحزبية المختلفة ، و
والتفسيرات الخاطئة التي تعتمد بالدرجة األولى على عامل 

تأتي في غالبيتها التي المزاج الخاص والذاتية واللحظة اآلنية 
غير مطابقة لجوهر النظام الداخلي وأساسياته وتحمل في 

ولذلك البد من بذل جهود إضافية . طياتها المغالطة والتناقض
ة والسياسية والمعرفية العامة لدى قسم لرفع السوية الثقافي

كبير من األعضاء وفي مختلف الهيئات والمنظمات لتأهيلهم 
إلى مستوى الفهم السليم والموضوعي لبنود النظام الداخلي 
ومواده وخاصةً في مجال التخصص ونظام الدوائر الحزبية 

وعملية بناء كل دائرة وآليات عملها المستقل  - الجديد  –
ل في نفس الوقت مع عمل ونشاط الدوائر األخرى، والمتكام

إلى جانب بلورة مفهوم االنضباط والمحاسبة الحزبية 
ومهمتها الرئيسية في عملية تقويم السلوك واألداء لدى بعض 
األعضاء من جهة وتقدير جهود وأعمال البعض اآلخر الذين 
لهم مساهمات متميزة ومفيدة تستحق المكافأة والثناء من جهة 

  .خرىأ
في سياق آخر إنساني وحضاري أولى المؤتمر اهتماماً 
خاصاً بالمرأة كإنسان عبر التأكيد على مناهضة كافة أشكال 
العنف ضدها واحترام دورها الفاعل والمؤثر في عملية بناء 
الحياة االجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام 

في العمل الحزبي  ومنحها الفرص المناسبة للمساهمة الفعلية
والتنظيمي بإنشاء وتشكيل لجان ومنظمات ذات طابع خاص 
تعمل وفق آليات محددة والئحة داخلية تتسم بالمرونة 
ا والموضوعية تتناسب مع خصوصية المرأة وواقعه

  .االجتماعي ومستلزماته المتعددة
كما أن المؤتمر أولى اهتماماً خاصاً بالجانب الثقافي 

تطويره ، ومنها تعليم اللغة الكردية واإلعالمي وسبل 
  .  وإمكانات حمايتها وتعميمها قراءةً وكتابة

كل ما سلف يعني بالمطلق أن عملية تجديد وتطوير 
الحزب وآليات عمله سياسياً وتنظيمياً نالت حظاً وفيراً من 
اهتمامات وجهود قيادة الحزب وكوادره سواء في فترة 

تمر أو أثناء المداوالت التحضير واإلعداد ألعمال المؤ
والمناقشات التي جرت فيه، والتي ساهمت في عملية صنع 

  .القرارات المسؤولة والجادة 
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