
  
  
  
  
  

  رشــيد. م: بقلم 
القضية الكوردية قضيةُ وطنية وديموقراطية (ترد عبارة 

في كتابات الكثير من المثقفين والسياسيين الكورد، ) بامتياز
وتتصدر جرائد بعض األحزاب الكوردية  في سورية، فهل 

خالصة لتجربة نضالية طويلة؟ أم هي نتاج تقليد هي المقولة 
أهي  شعار استراتيجي؟ أم ... ؟وتكرار لما اعتادوا عليه

خيار تكتيكي؟ ، أهي طرح واقعي عملي، وتدل على بعد 
النظر وعمق الفهم؟، أم أنها تعبر عن حالة الضعف والخلط 

  .والفوضى في الفكر والسياسة ؟ 
نناقش المقولة من عدة جوانب، لعلنا نزيل الغمام 
 والضباب عنها، ونميز الخصوصية والعمومية فيها، ونزيل

التفسير بتوضيح أبعادها الشك والتردد في التأويل و
  .ومعانيها
  :القضية الكوردية قضية وطنية: أوالً

الكورد أرضاً وشعباً مكون أساسي من النسيج  
الوطني والتاريخي السوري، و قد ساهموا في معارك 

 .التحرير واالستقالل، وشاركوا في بناء البلد وتطويره 
نة يجب أن يكون مواطانطالقاً من مبدأ ال 
ن مع باقي مكونات الشعب السوري في الكورد متساوي

الحقوق والواجبات دون استثناء أو تمييز، فالوطن يجب أن 
 .يكون للجميع و ليس لفئة دون أخرى 

) الجسد والعضو(ووفقاً لنظرية الكل والجزء  
كتمل إال الينفصمان، فإن سالمة الوطن وأمنه واستقراره ال تُ

واستثمار طاقات وإمكانات كافة  يع أجزائهبسالمة جم
 .مكوناته

االلتزام بالقضايا الوطنية العامة ال يعني أبداً  
التخلي عن القضايا القومية الخاصة، فاالنتماء إلى سوريا ال 
يلغي وال يناقض اعتزاز المواطن بأصوله إن كان عربياً أو 

 ... كوردياً أو شركسياً 
ع الثقافات ثراء تعدد الطوائف واألعراق وتنو 

للوطن، وال تشكل خطراً أو تهديداً له، إذا نظمت بقوانين 
على العدل  وطنية من التمييز والعنصرية، ومبنية خالية

 .والمساواة 
الشعب في أية دولة هو مصدر الشرعية لكافة  

، لذلك يجب أن )التشريعية والتنفيذية والقضائية(السلطات 
ته وحمايته عند وضع تنطلق من مصلحة الشعب ولخدم

القوانين واألنظمة ورسم الخطط والمشاريع وبناء المؤسسات 
والدوائر في كافة المجاالت واألصعدة، وعليه فإشراك 

 . الكورد في جميعها حقٌ وواجب
اعتبار القضية الكوردية وطنية داخلية،ال يعني  

مطلقاً تجاهل مبادئ حقوق اإلنسان وإهمال الشرائع 

معايير الدولية عند معالجتها، بذريعة أنها شأن السماوية وال
 . داخلي التدخل فيه انتقاص للسيادة الوطنية

ال يجوز مطلقاً تأجيل القضية  
بذريعة األخطار والتحديات ) الداخلية(الكوردية

فالصراع من التي لن تنتهي في يوم من األيام، )الخارجية(
ا أن تكون جل السيادة والوجود والتقدم مستمر ودائم، فإمأ

القضية الكوردية جزءاً من الحل وعامالًً للصمود 
واالنتصار،أو جزءاً من المشكلة وعامالًً للتأزم واالنكسار 
في كل الميادين الوطنية من دفاعية وتنموية وتطويرية 

 .وغيرها
 

  :القضية الكوردية قضية ديموقراطية: ثانياً
يجب على الساسة الكورد انتهاج الديموقراطية  

وممارستها فيما بينهم ومع شعبهم وضمن أحزابهم حتى 
يحكم البالد والعباد ويتسلط يطالبوا بالديموقراطية ممن 

 .عليه
ال ديموقراطية بدون مبادئ ومؤسسات   

 .ديموقراطية، وديموقراطيين
بناء الديموقراطية في سوريا ليست مهمة   

 الكورد وحدهم، بل الحمل األكبر يقع على عاتق الغالبية
 .السكانية من العرب  ثم على باقي المكونات 

تعاقب أجهزة السلطة الكورد بقسوة وعنف،   
ألنهم يناهضون الفساد واالستبداد واإلجراءات والسياسات 
الخاطئة ،ويدعون إلى اإلصالح والتغيير، في وقت تعاني 
فيه القوى الوطنية العربية من ضعف عام ويفتقر إلى برامج 

ات تنظيمية فاعلة، حتى تقف إلى عملية واضحة وطاق
 . جانبهم في القضايا الوطنية والديمقراطية والقومية الخاصة 

ال يجوز أن ينتظر الكورد قيام نظام  
ديموقراطي حتى يأتي أوال يأتي بحلول نهائية ناجعة 
لقضيتهم القومية المزمنة والمستعصية في ظل تراكم 

قوانين االستثنائية السياسات الشوفينية التعريبية، وتطبيق ال
والمشاريع العنصرية العديدة والمستمرة ضدهم، وعدم 
ظهور أية بدائل ديموقراطية تحمل رؤى وبرامج واضحة 
وصحيحة لحل القضايا الوطنية عامة والكوردية خاصة 

 .بشكل سليم ونهائي 
يجب تحقيق التالزم بين النضالين القومي  

حة الوطنية بما والديموقراطي بشكل سليم ودقيق على السا
يخدم المصلحة الخاصة والعامة على حد سواء، وعليه فإن 

للقوى  الحركة الكوردية يجب أن تكون رديفة وحليفة
التي تسعى لإلصالح والتغيير الوطنية الديموقراطية 

والتطوير في جميع المجاالت لتحقيق السلم واألمن 
الحرة واالستقرار والحرية في البالد وتأمين أسباب الحياة 

 .الكريمة للعباد تسودها العدل والمساواة 
طية للكورد تعني احترام االديموقر 

خصوصيتهم القومية وتمتعهم بكامل حقوقهم السياسية 
ضمن (والثقافية واالجتماعية ضمن اإلطار الوطني الموحد 

، )أي مشروع وطني مقترح من داخل النظام أو خارجه

 والديمقراطيةالوطنية 
 ال تلغيان القومية
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ضطهاد عنهم ، وإلغاء برفع جميع أنواع الغبن والظلم واال
جميع المشاريع االستثنائية والقوانين التمييزية المطبقة بحقهم 

 .وفي مناطقهم  
ليتارية افي ظل األنظمة الشمولية والتوت 

والشوفينية يرتبط النضال القومي عضوياً مع النضال 
 .  الديموقراطي في إطار المعارضة الوطنية العامة 

  
  :طية ال تلغيان القوميةالوطنية والديموقرا: ثالثاً

إن بناء وطن مثالي يقوم على الحرية  
والمساواة والعدالة، تتوفر فيه كافة سبل العيش برفاهية 
وأمان وسالم، ال يلغي مطلقاً حقوق المواطن الفردية 

يبقى االتحاد ... والحقوق الخاصة بالقوميات والفئات
نسب من األكثرية، هو الحل األ إكراهالطوعي دون قسر أو 

  . والخيار األمثل 
منذ فجر التاريخ انصهرت أو صغرت ملل  

وشعوب في بوتقة أمم وقوميات أخرى سائدة ومسيطرة 
عليها استغلت إيديولوجيات ومبادئ جديدة في ظروف 
زمانية ومكانية مختلفة في تقوية كياناتها القومية على حساب 
اآلخرين، ووسعت دوائر نفوذها وخلقت أنظمة شمولية 

طية، والكورد من ضحايا تلك األفكار والمفاهيم تسل
التام والصادق والجاد بها على أساس ) الصارم(اللتزامهم 

أنها أسس ومبادئ إنسانية ستحقق الحرية والمساواة والعدالة 
بالتالي تجاهلوا مصالحهم القومية  ،لكل الشعوب واألمم

، ... بعكس غيرهم، فظلوا محرومين مضطهدين ومنقسمين
رغم من حضورهم القيادي والفاعل والمؤثر في الكثير بال

 . من المفاصل و المراحل التاريخية
   

  : شواهد وأمثلة: ثالثاً
في نشر اإلسالم  دور بارز كان ومازال للكورد 

وإرساء أركانه ، فكان منهم القادة والفقهاء أمثال الصحابي 
 ين األيوبيدسلمان الفارسي وأبو مسلم الخراساني وصالح ال
انتهاء .... وابن األثير وابن خلكان والشيخ محمد عبده 

  .بالدكتورين البوطي والقرداغي
كان ومازال للكورد دوراً فاعالً في نشر  

، وفي االشتراكية وقيادة )التقدمية والعلمانية(األفكار 
األحزاب الشيوعية في العديد من دول المنطقة كخالد بكداش 

 .محمد وعزيز
في تحرير المنطقة من  يسيكان للكورد دور رئ 

الغزاة والمستعمرين، وبناء دولها المستقلة ذات السيادة، 
يوسف العظمة ( فعلى سبيل الذكر ال الحصر في سوريا

وإبراهيم هنانو وأبو عابد والشيشكلي وحسني الزعيم 
 ) .الخ...

والعرب الخالفة  استغل الترك والفرس 
ياناتهم القومية على وقدراتها في إنشاء ك هااإلسالمية ومبادئ

حساب الشعوب األخرى، بعكس الكورد الذين بقوا أوفياء 
لدينهم وأوطانهم، وخدموا جميع الشعوب اإلسالمية بإخالص 
وتفان، وظلوا رازحين تحت سيطرة الشعوبيين بالرغم من 

انحسار حدود امبرطورياتهم إلى دول راهنة كالترك 
 .والفرس

وتركيا  وإيران كان الكورد ومازالوا في العراق 
وسوريا يرفعون شعارات وطنية كالديموقراطية للبالد، 
إطالق الحريات العامة، بناء المجتمع المدني، تحسين 

.... الوضع المعيشي، محاربة الظلم واالستغالل والفساد،
 .قبل المطالبة بحقوقهم القومية المشروعة 

في أفضل ظروف وحاالت التفهم لقضايا  
، ترتفع أصوات القوميين )سقوط صدامفيما بعد (الكورد 

من الترك والعرب  - ساسة ومفكرين -الديموقراطيين الجدد 
والعجم ناصحين للكورد تارة ، ومهددين تارة أخرى ، لكي 
يعيشوا مواطنين آمنين عليهم إثبات إخالصهم وصدقهم 
وحسن نواياهم، بأن يخرجوا من جلودهم، ويتخلوا عن 

بأجندة القوميات السائدة ويخدموا  أحالمهم القومية، ويعملوا
مصالحهم، وهذا ما يصرح به أردوغان وخامنئي والهاشمي 

ن الشوفينيين ي، ناهيك عن القوموي...والمطلق والعلوي و
واألصوليين والشموليين، وهم كثر، داخل األنظمة الحاكمة 
وخارجها يطالبون ليل نهار بالنيل من الكورد، والقضاء 

 . بكل ما يملكون من وسائل وطرقعليهم 
  

  : خالصة القول أسئلة للنقاش : رابعاً
من الكورد أن يكونوا كاثوليكيين  هل مطلوب دوماً -١

أكثر من البابا في وطنيتهم وأمميتهم وديموقراطيتهم 
  ؟...ووحدويتهم 

هل يجب على الكورد أن يكونوا ثواراً تحت  -٢
ثم يتنازلون الطلب، يقودون الثورات ويؤسسون الكيانات، 

عن حقوقهم لغيرهم من الشعوب ليتسلطوا عليهم، ثم 
يضطهدونهم فيها، ويهجرونهم منها، ويبيدونهم فيها؟، بمعنى 
آخر هل ضروري أن يعيد الكورد تاريخهم مرة أخرى، بأن 
يغدر بهم وهذه المرة باسم الديموقراطية، فيدفعون ثمناً مكلفاً 

خوة في الدين على وجودهم وحريتهم ومصيرهم ، لأل
والشركاء في الوطن والرفاق في الفكر، كما حصل سابقاً 
في ظل اإلسالم والشيوعية وغيرها من األنظمة القائمة على 

  .األيديولوجيات الشمولية والوحدوية؟ 
) أو معارضة(هل مطلوب من الكورد مساندة  -٣

األنظمة الحاكمة في الدول المقتسمة لكوردستان بدعوى 
الديموقراطية أو االشتراكية، ) ودأو عدم وج(وجود
أن مهمتهم تقتصر في الدفاع عن أو  ...؟،...أو

خصوصياتهم وتأمين حقوقهم القومية والوطنية المشروعة 
 .ضمن تلك الدول؟ 

هل فعالً حل القضية الكوردية مرهون بتحقيق  -٤
الديموقراطية أو االشتراكية أو اإلسالم في الدول التي يعيش 

 .فيها الكورد ؟ 
....................................................... 

من  وعاش نضاهلا ،ة يف عيدها العامليلامعطبقة الحتية لل
 أجل حياة أفضل، بعيدًا عن االضطهاد والظلم واالستغالل
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إن الحراك السياسي الكردي ما زال يعاني من الضعف 
األداء في مواجهة السياسة  وعدم الفاعلية واالرتباك في

الشوفينية ومشاريعها العنصرية التي باتت تزداد قساوة 
وشراسة عبر فصولها الجديدة وتداعياتها السلبية على حياة 

الكرد وأصبحت تالحقهم أينما كانوا، سواء في  نالمواطني
العمل أو المدرسة وفي الجامعة أو المعهد ، حتى الفالح 

مرين، ظلم الطبيعة والتغيرات الكردي الذي يعاني األ
ده من سبل يجرتالمناخية السلبية ، وظلم السلطة التي تحاول 

العيش وسلبه األراضي الزراعية التي بحوزته بطرق عديدة 
تطبيقات اإلصالح الزراعي المشوهة ، مشروع الحزام (

، وآخرها شطب ...)٢٠٠٨لعام /  ٤٩/ العربي ، المرسوم 
من الئحة المستفيدين من أمالك  فالح كردي/ ٣٨١/أسماء 

  . /Dêrîk/منطقة المالكية  –الحسكة  ةالدولة في محافظ
رغم ذلك نجد أن عمل معظم األحزاب الكردية يتمحور 
حول الذات الحزبية وال يتفاعل مع العمل السياسي 
واالجتماعي الجدي، لتكون ممارسة سياسية حقّة وفعلية ، 

مة اإلنسان الكردي ، بل ظل ويتخذ سياقاته الطبيعية في خد
العقلية إلى  أسير الدائرة المغلقة، ولم ترتق على الدوام

المستوى السياسي الواعي والمدرك لمعاني ومدلوالت النضال 
الجاد والمسؤول والمنتج ، وبالتالي ظل بعيداً عن معاناة 
اإلنسان الكردي وقضاياه وهمومه المتزايدة ، األمر الذي أدى 

لة الفتور والالمباالة لدى الجماهير تجاه هكذا إلى نشوء حا
أحزاب تعاني من أمراض وآفات األنانية والتعصب الحزبي 

أغلب األحزاب في العالم  فيه والفردية، في الوقت الذي باتت
 والجامدة التي ولى ةتدرك أهمية التحرر من المبادئ الثابت

ائدية عبر زمانها، وتخلصت فعليا من القيود األيديولوجية والعق
تغيير برامجها النضالية والسياسية واالنفتاح الحقيقي على 
المجتمع وفعالياته الثقافية واالجتماعية المختلفة وإشراكها في 
عمليات صنع القرار السياسي وآليات تنفيذه، بحيث باتت 

  .امتياز السياسة لديها شأنا عاما وفعالية مجتمعية ب
الكردية   –ردية ولذلك نجد أن أغلب الخالفات الك

منشأها وجذرها األساس هو التعصب ) خالفات األحزاب(
 ةوالسياسي بموازا يالحزبي واالفتقار إلى الوعي الديمقراط

التأثر بالفكر الشمولي الذي يضع الحزب والقائد في مقدمة 
األولويات بل يجعله غاية في حد ذاته، ذاك الفكر الذي هيمن 

السياسية الكردية وعلى الحياة وأثر بشكل تراكمي على النخب 
بالتالي . السياسية والحزبية السورية بصورة عامة منذ عقود 

ال يمكن بأي حال من األحوال تحقيق وحدة الصف السياسي 
قيود الحزبوية بالتوازي الالكردي في سوريا، قبل التحرر من 

  .قراطية وقبول اآلخر واالعتراف بهمع نشر الوعي والثقافة الديم
القائمة  ةهذا السياق ال يمكن اعتبار األطر التجميعيفي 

حالة ) وأخيرا المجلس السياسي  -تحالف -جبهة -تنسيق(
انعكاس طبيعي وفعلي إلرادة وطموح أبناء الشعب الكردي أو 

مشروع حّل إلنهاء واقع التشتت واالنقسام السياسي 
والتنظيمي، إنما هي حلول جزئية وترقيعية أثبتت التجربة 

 –أغلبها  –عملية عقمها وفشلها وعدم جدواها، بل ساهمت ال
بشكل غير مباشر في عملية تكريس االنقسام بإمدادها بعض 

الصغيرة والهامشية بالروح ) األحزاب والمجموعات المنشقة(
والقوة الالزمة لالستمرار والبقاء بشكلها وجوهرها الضعيف 
ة والهش، وذلك من أجل تمرير غايات وأغراض حزبوي

وخاصة إلضعاف الطرف اآلخر والستكمال الرقم الالزم 
إلعالن إطار مواجهة وليس موازي لإلطار اآلخر، وكأن 

والحمد هللا (عملية تجميع لألرقام واألسماء  المسألة هي مجرد
بغض النظر عن دورها وفعاليتها في المجتمع، ) أنها كثيرة

درك جيدا وفي ذلك استهانة بالعقل الكردي ووعيه، الذي بات ي
مصدر معاناته ومشاكله، ويقرأ مفردات المعادلة السياسية 
السورية والكردية كجزء منها بعقالنية وموضوعية ويتمثل 

الوطنية والقومية، ويعرف مواطن الخلل  هلمهامه ومسؤوليات
والضعف لديه، لذا نجده يبحث دائما عن آليات الحّل ووسائل 

لسياسية الكردية خارج القوة التي تتجسد في وحدة الحركة ا
  .منطق األنانية والحزبوية

القائمة ال تختلف من حيث البنية  ةفاألطر التجميعي
والتركيبة عن األحزاب المكونة لها، وتعاني من اإلشكاليات 
ذاتها باإلضافة إلى الضعف في األداء وإنجاز األعمال 
والنشاطات الميدانية المشتركة، وبالتالي إعالن إطار تجميعي 
جديد يضم مجموعة من األحزاب القائمة التي تعاني أغلبها من 
 اًالضعف وعدم االنتشار التنظيمي والجماهيري ال يضيف جديد

إلى المشهد السياسي الكردي بل يعيد إنتاج ما هو قائم إنما 
  .بشكل آخر 

أعتقد أن عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا تشارك فيه 
اليات المجتمعية المستقلة، هو إلى جانب األحزاب السياسية الفع

الحل األمثل راهناً إلنهاء واقع التشتت واالنقسام السياسي 
الكردي، وبالتالي بناء المؤسسة الوطنية التمثيلية للكرد في 
سوريا وتوحيد الخطاب السياسي واإلعالمي ، والجدير ذكره 

الكردي وما تشكل  يهنا أن المجلس العام للتحالف الديمقراط
المحلية من امتدادات مجتمعية ذات تأثير وفعالية،  مجالسه

يمكن اعتباره خطوة أو مقدمة سليمة تسهل عملية عقد ذاك 
المؤتمر ، والبد أيضا من إعادة التفاهم والحوار بين المجلس 
العام والمجلس السياسي وكذلك األحزاب الكردية خارج 
 اإلطارين، لتنسيق الجهود والطاقات والقيام بالنشاطات
واألعمال المشتركة، والتحرر من عقد المواقف المسبقة، وفي 
هذا السياق ال يوجد أي مبرر للفيتو الذي يضعه المجلس 

العام  الحوار مع المجلسو ياسي على األعمال المشتركةالس
والسياسي،  يافتقار إلى الوعي الديمقراطللتحالف ، سوى أنه 

  .معه  حيث من الضرورة  االعتراف باآلخر والحوار
وأخيرا أرى أن التخفيف من التأثيرات السلبية للتفكير 
، الحزبوي، والقيام باألعمال المشتركة والجهود الجماعية

تساهم في عملية تفعيل الحراك السياسي في مواجهة  سوف
  .السياسة الشوفينية في الظروف الراهنة 

يعبر عن " آراء ومواقف"ما ينشر في صفحات :  تـنويه
 .آراء ومواقف أصحابها

  وبال علينا...التفكير الحزبوي
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