
  ...حزب الوحدة
  مؤتمر اعتيادي في ظروف استثنائية

  دلژار بيكه س : بقلم 
  

استناداً للنظام الداخلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
من المقرر أن يعقـد الحـزب   ، وتنفيذاً لبنوده ) يكيتي ( سوريا 

هـذا المـؤتمر   ، مؤتمره االعتيادي السادس في الفترة المقبلـة  
فالملفـات  ، ظـروف اسـتثنائية بامتيـاز     االعتيادي ينعقد في

واألزمات اإلقليمية والدولية مازالت ملتهبة وقابلة لالنفجار فـي  
فلبنان ، أي لحظة لتشمل تأثيراتها كل المنطقة وسوريا في قلبها 

بالرغم من انتخاب الرئيس مازال التعطيل الذي يمارسه البعض 
ـ      ، ه داخلياً بتوجيهـات خارجيـة يحـول دون تشـكيل حكومت

والمصادمات المتفرقة بين المواالة والمعارضة تطّل بين الفتـرة  
لتدل على مدى هشاشة الوضع فيه ، واألخرى وفي أماكن عدة 

تهدئة مدفوعـة  ولتدل أيضاً على أن اتفاق الدوحة لم يكن إال ، 
مباشرة بين النظام السوري وإسرائيل الغير الثمن بالمفاوضات 

لمحاكمة قتلة رئـيس وزراء لبنـان    أما ملف المحكمة الدولية، 
رغـم  ، فإنه يتقدم بخطـوات ثابتـة   ، األسبق رفيق الحريري 

ارتباط انطالقتها كغيرها من الملفات بانتخاب اإلدارة األمريكية 
وفي إيران مازال النظام فيه مستمراً . الجديدة بداية العام القادم 

ة له للتنازل بتعنته ورفضه القاطع لجميع الحوافز الدولية المقدم
عن تخصيب اليورانيوم ، ليتقدم بذلك الحل العسـكري بشـكل   

تساب إيران ألسلحة الـدمار  كبير في ظل إجماع دولي لمنع اك
فتح وحمـاس تعمـق أكثـر     مأما في فلسطين فانقسا،  الشامل

ليضعف بذلك الجانب الفلسطيني في مفاوضاته مـع إسـرائيل   
الدولتين ووعود اإلدارة للوصول إلى حل نهائي قائم على أساس 

والتي ربما تذهب أدراج الرياح بذهاب اإلدارة ، األمريكية بذلك 
ن السوري واإليرانـي  والتي يعول على ذهابها النظاما، الحالية 

كثيراً وخاصةً بعد تصريحات أوبامـا المرشـح الـديمقراطي    
ة لالنتخابات الرئاسية باالنفتاح عليهما وإتباع األساليب الدبلوماسي

وربما هذا ما يفسر التهدئة الحاصلة حالياً على جميـع  ، معهما 
  .تلك الجبهات

في ظل كل هذه األوضاع المشحونة والمحتقنة مازال النظام 
ياً مستمراً في تخبطه السوري المعزول إلى حد كبير عربياً ودول

مفهومة داخلياً وخارجياً والتـي تزيـد حالـة    الغير وتصرفاته 
، واالستقرار وتزيد األوضاع سوءاً السلم األهلياالحتقان وتهدد 

فبدالً من البحث عن الحلول الناجعة لمعالجة تـأثيرات األزمـة   
، العالمية الحاصلة نتيجة نقص الغذاء وارتفاع أسـعار الـنفط   

والتي من المفترض أن ال تتأثر بها كثيراً دولة كسـوريا غنيـة   
فـي سياسـاتها   بمواردها الطبيعية التي تعتمد عليهـا أصـالً   

وبدالً من البحث عـن أفضـل الطـرق لمسـاعدة     ، االقتصادية
مواطنيها وخاصةً في المناطق الزراعية التي تضررت كثيـراً  

بدالً ، لقلة األمطار والجفاف الذي تعرضت له سوريا هذا العام 
من كل ذلك تفاجئ الناس بقرار رفع الدعم عـن المحروقـات   

% ) ٣٥٠(ة تصـل إلـى   وخاصة المازوت ليرتفع سعره بنسب
وليسبق ذلك القرار ويلحقه زيادة جنونية في أسعار معظم المواد 

مبرراً مصيبته تلك بارتفاع األسعار العالمية ومقارنةً ، األساسية 
فهـل  ، في استخفاف ال معقول بعقول الناس ، بالدول المجاورة 

يقدم هذا النظام نصف ما تقدمه حكومات الدول المجاورة مـن  
، الخ لمواطنيها حتى تقارن أوضـاعها بهـا  ...وخدماترواتب 

ترافق كل ذلك بضغط كبير وحمالت اعتقال وترهيـب ومنـع   
مغادرة بحق المعارضة السورية ورموزها اعتبرتها منظمـات  

أي  إلسـكات ، م ٢٠٠٠حقوقية عربية ودولية باألسوأ منذ عام 

وكـان لحـزب الوحـدة    ، صوت معارض أو مخالف أو منتقد
، نصيبه من هذه الحمالت وخاصةً قيادتـه السياسـية   ) يكيتي (

فمن اعتقال للسكرتير ثم لرئيس الحزب وقبلها الحكم على عضو 
آخر بسنتين ونصف مع األشغال الشاقة وتجريده مـن الحقـوق   
المدنية ونفي طوعي إلى منع المغادرة التي شملت مؤخراً معظم 

سب هذا المؤتمر لهذا كله يكت...،أعضاء القيادة السياسية للحزب 
، أهمية استثنائية تلقي بذلك أعباء إضافية على عاتق أعضـاءه  

من دراسة كل تلك الملفات وغيرها إلى مراجعة ودراسة مسيرة 
ومعالجـة  ، الحزب خالل الفترة التي امتدت بـين المـؤتمرين   

األخطاء التي رافقتها إلى إقرار البرنـامج السياسـي والنظـام    
ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القـرارات  ، الداخلي الجديدين 

التي تسهم في تطوير وتفعيل أداء الحزب على مختلف األصعدة 
ولذلك البد من عدة مالحظات واقتراحـات ربمـا   ، والمجاالت 

  .تكون ذات فائدة وتجد طريقها للمناقشة 
، على مستوى الحركة الكردية ووضـعها الحـالي   : أوالً 

الموسع بتكليـف اللجنـة السياسـية     التأكيد على قرار االجتماع
للحزب لالتصال والتواصل مع األحـزاب الكرديـة الرئيسـية    
والفاعلة للتحضير واإلعداد للمؤتمر الوطني الكردي لتنبثق عنه 

والتأكيد على عـدم االنجـرار أو   ، المرجعية الكردية المنتظرة 
 والمحافظـة ، ) كردياً وكردستانياً ( الدخول في سياسة المحاور 

، على استقاللية قرار الحزب المنطلق أصالً من مصلحة شعبنا 
حيث كان الحزب رائداً في هذا المجال من خالل توجيه أنظـار  
واتجاه النضال صوب دمشق وابتعاده دوماً عـن الصـراعات   
الجانبية والمهاترات المجانية التي تقع بين بعض أطراف الحركة 

  .أحياناً 
تعميـق وترسـيخ   : يـاً  ثان: أما على مسـتوى الحـزب   

الالمركزية التي ينتهجها الحزب منذ المؤتمر الثالث والذي تجسد 
أيضاً في المسودة المقترحة للنظام الجديد من خالل إقامة الدوائر 

والتي يجب التركيز على إعطاءها حريـة العمـل   ، التنظيمية 
والمبادرة واتخاذ المواقف والقرارات دون الخروج عن السياسة 

باإلضافة إلى إعداد خطة عمل مركزية علـى  ، ة للحزب العام
مستوى كل دائرة تشرف عليها وتتابع تنفيذها الهيئـة القياديـة   

ليتم إحياء كل مناسبة أو ، للحزب بحيث تغطي جميع المناسبات 
واالستفادة القصوى من حجم التنظيم ، حدث في جميع المناطق 

المهام واألعمـال   الكبير ومن طاقات وإمكانات الرفاق وتوزيع
وتشجيع المبادرات والنشاطات ، بينهم لتوظيفها بالشكل األنسب 

وتنظيمها لضمان استمرارها وتعميم ، .. ) ، هيئات ، الفردية ( 
المفيدة منها على الهيئات واللجان األخرى مع مراعاة ظـروف  

وتعميق مبدأ التخصـص فـي   ، وأوضاع كل منظمة أو منطقة 
، تماعيـة  إج، ثقافية (يل لجان تخصصية جميع المجاالت وتشك

تعتمد على برنامج عمـل وأهـداف   ، ...)،نشاطات ، إعالمية 
واضحة ومحددة ، ولبعض منظمات الحزب أمثلة جيدة في هذا 

باإلضافة إلى التغطية اإلعالميـة  ، المجال بحاجة إلى تعميمها 
كثر حيث أن أ، ألي نشاط ، ... ) ، اإلنترنيتية المتوفرة حالياً (

من نصف نجاح أي عمل أو نشاط يأتي من التغطية اإلعالميـة  
  . والدعاية الجيدة له 

االهتمام بالقواعد الحزبية ورفـع مسـتوى وعيهـا    : ثالثاً 
مـن خـالل إفهـام    ، وثقافتها واالنطالق من الخلية الحزبيـة  

المنتسبين الجدد بحقيقة أن الحزب هو أداة نضالية يمارس كـل  
عاته ومبادئه ويدافع عنهـا وعـن قضـية    شخص من خالله قنا

وقد تخطئ أحياناً في بعض المواقـف  ، وأهداف ومطالب شعبه 
ولـذلك  ، وقد ال تتفق مع آراءه ومواقفه دائماً ، أو الممارسات 

فاألسلوب الوحيد لحلها هو باعتماد لغة الحوار والتفاهم والنقاش 
 الحضاري وممارسة النقد ضمن األصول والقواعـد الحزبيـة  

   ٩          اآلخر الرأي    )          ١٧٩(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 



المتفقة عليها دون تجاوز الخطوط العريضة والسياسـة العامـة   
للحزب التي ال يستطيع أحد تجاوزها أو تغييرهـا إال المـؤتمر   

  .العام 
عقد ندوات سياسية جماهيرية فصلية تشرف عليهـا  : رابعاً 

اللجنة السياسية لشرح وجهة نظـر الحـزب حـول األحـداث     
المستمر بين القيـادة   والمتغيرات المتسارعة ولتحقيق التواصل

والقواعد الحزبية من جهة وبينها وبين جماهيرهـا مـن جهـة    
في ظل غياب البديل األفضل عنها حاليـاً واسـتكماالً   ، أخرى 

لتوجه الحزب العام في إشراك المستقلين في صياغة توجهـات  
الحزب وبالتالي المساهمة في إعـادة السياسـة إلـى صـفوف     

  .المجتمع 
  

ل دور لجنة الثقافة واإلعالم والتي لم يكـن  لتفعي: خامساً 
أو أعمال ملموسة باستثناء إصـدارها لكتـاب    مميز لها دور

الذي كان عبارة عن تجميع للبيانات والمقاالت ، أحداث آذار 
، ) إليها كثيراً  ررغم أهمية التوثيق التي نفتق( ة في تلك الفتر

عـن   للكتاب تنشر صور وتتحدثطبعة جديدة نقترح إصدار 
وشهداء وجرحـى   ٢٠٠٧شهيد  وآذار  ١٢حياة كل شهداء 

تشكيل لجنة سنوية مختلطـة مـن لجنـة    و،  ٢٠٠٨نوروز 
الثقافة واإلعالم وعدد من الكتاب والشخصـيات المعروفـة   
تكون مهمتها اختيار كتاب لطبعه ونشره تحت اسـم لجنـة   

اسـتكمال  و، ) علـى األقـل  كل سنة كتاب (الثقافة واإلعالم 
وأن يكون ، " دفاعاً عن قضية عادلة " لسلة كراس إصدار س

موضوع العدد الجديد التضامن الذي حصل مـع سـكرتير   
ألن التضـامن الـذي   ،  اورئيس الحزب أثناء فترة اعتقالهم

، حصل معهما كان تضامناً مع القضية التي اعتقلوا من أجلها 
دراسة أسباب التقصير الشديد الذي حصل مع موقع الحزب و

الذي بدء بداية جيدة وكان موقعـاً  ، ) نوروز ( تروني االلك
متزناً ومعروفاً ومميزاً ينشر الثقافة والفكـر ويبتعـد عـن    

نتمنى وضـع  لذلك و، للحزبالمهاترات وكان صورة جيدة 
ألن المقياس ، هذه المشكلة في أسرع وقت لالحلول المناسبة 

ص أو هو أن موقع يديره شخفي تقييمه الشارع  يعتمده الذي 
 حزب كحزبب ، فكيفشخصان أفضل من موقع يديره حزب 

يمتلـك  كان أول حزب أفتتح له موقعـاً إلكترونيـاً و   الوحدة
بل أن بعضهم يديرون ، المهتمين بالنت  األعضاء المئات من

ولذلك البد من تحـديث   ،وبجدارة مواقع فرضت احترامها 
مراسلين يومياً على األقل وأن يكون له هيئة تحرير و الموقع

  .نشاطات الفي جميع المناطق لتغطية األحداث و
ونتيجة لكل ما سبق فإن هذا المؤتمر رغم كونه اعتيادياً 

فهل يستطيع الحزب به ومـن  ، فإنه يكتسب صفة استثنائية 
خالله تجاوز الضغوطات والمضايقات الكبيرة الممارسة ضده 

ـ ، وخاصةً من قبل النظام  دة وهل سيكون نقطة انطالق جدي
للحزب تعمق سياساته الواقعية وطروحاته المعتدلة وتقربـه  

ـ  ر الثقـة بينـه وبـين جمـاهيره     أكثر فأكثر وتزيد أواص
هل سيكون مؤتمراً لترسـيخ الالمركزيـة ومبـدأ    ...،وشعبه

التخصص والحرية والديمقراطية في الحياة الداخلية للحـزب  
يتصدى للعمـل  ، ) مؤسساتي (للوصول به أخيراً إلى حزب 

والنضال دفاعاً عن حقوق ومطالب وأهـداف هـذا الشـعب    
الوفي المضحي الذي لـم يتقـاعس يومـاً عـن أداء دوره     

أسئلة كثيرة برسم أعضـاء المـؤتمر   ، والمطلوب منه دوماً 
  .والقيادة الجديدة للحزب

  

  ومسؤولية االختيار...المسؤول
  شيركو. م: بقلم 

ل نظم الدولة أو إن الضياعات واالنهيارات واالنكسارات داخ  
الشركات واألحزاب وحتى على صعيد األشخاص تعـود فـي   

لذلك أولت الدول المتقدمـة   ،األساس إلى سوء اإلدارة وفشلها 
منذ زمن بعيد االهتمام البالغ باإلدارة وشيدت من أجلها الكليات 

ويتخرج من هـذه الكليـات    ،المعاهد ألنها علم قائم بحد ذاتهو
 كافة المستويات والمهن والحرف وهذا سروالمعاهد كوادر على 

ألن اإلدارة الحية المسلحة بالعلم والخبرة هي التي تضع  ،تقدمها
وتتجاوز وتتغلب علـى كـل   ها وتطورها الخطط والسبل لتقدم
أما بالنسـبة  ، هذا بالنسبة للدول والشركات ، العوائق والحواجز

إضـافة   ، الحزبـي  أو التأهيل لألحزاب فهناك مدارس اإلعداد
لـذلك  ، ونحن مع كل األسف نفتقر إليهـا  ، للدورات التثقيفية 

الذاتيـة  وثقافته يعتمد اإلداري المسؤول في حزبنا على إمكاناته 
وهذا يـؤدي  ، التي اكتسبها من خالل مسيرته الحزبية ومحيطه 

ت وكبوات تنظيمية في كثير من األحيان إلى اختناقات ومنغصا
  .الحزب حياةفي 

  :ومسؤولية االختيار.... المسؤول  اختيار -
الختيـار اإلداري  ...) خبـرة  ، شـهادة  ( هناك معايير خاصة 

وتجرى مسـابقة للمتقـدمين   ، في الدولة أو الشركة ) المسؤول(
هذا في الدول والشركات التي تكون فيها الفرص متكافئة  ،طبعاً

وليس فـي   ،أمام الجميع وتحترم مؤسساتها وإداراتها ومواطنيها
دولة البعث التي معيارها الوحيد الوالء للبعث وأجهزتها األمنية 

  . التي اُبتلينا بها فابتلتنا بإدارات فاشلة فاسدة
اختيـار المسـؤول اإلداري مـن خـالل     يتم أما في الحزب   

في كونفرانسات أو مـؤتمرات يحضـرها   ) االقتراع(التصويت 
ومعيـار   ،وهي حالـة ديمقراطيـة   ،رفاق منتخبون من هيئاتهم

ألنه في الحياة الحزبية ال ، لمرشح لاالختيار هو معرفة  الرفاق 
سوى مدى التزامه بخط ، يوجد برنامج انتخابي للرفيق المرشح 

 اإلخالص لمبـادئ من  هوما يعرف عن، الحزب وتحقيق أهدافه 
لذلك فإن عملية االختيار شائكة ودقيقة وحساسة وتقـع   الحزب،

ة االختيار وهو يتحمل القسط األكبر على عاتق المقترع مسؤولي
الشخصـية   الـوالءات وعليه يجب أن يبتعد المقترع عن  ها،من

ولكن لألسف الشـديد  . ويضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار
رديـة دون  كتل المستديمة في جسد الحركـة الك تبرز هنا آفة الت

وقد تكون طافحة في أحد األحزاب أو جمرات تحـت  ، استثناء 
  : وباعتقادنا تعود أسبابها إلى ، في أخرىالرماد 
العام المعاش في سـورية وسياسـة النظـام    الوضع  -

المرتكزة على التكتل والمحسوبية والمنسوبية والفساد 
  .وبالتالي اإلفساد 

نتيجـة التربيـات    ،ضعف ثقافة النقد والنقد الـذاتي  -
  .الخاطئة في األسرة والمجتمع والحزب 

  .في الحياة الحزبية الداخليةغياب الروح الديمقراطية  -
وهنا ال بد من ضرورة كشف األخطاء والخروقات والسلبيات   

في مكانها ودحض أصحابها ومحاسبتهم مباشرة بـدون تـردد   
ويجـب  . سبقاًموذلك وفق أصول وضوابط وأنظمة متفق عليها 

على القيادة الواعية والحكيمة التبرؤ من الوصوليين والمتكتلـين  
وأالعيبهم وتبرئة ساحة النضال منهم فـي نهايـة    واالنتهازيين

لهذه األسباب أو تلك تدور رحى معارك التكتل حتـى   .المطاف
ومـا  ، يحدث الطالق بين الكتل عندما تبلغ المعركـة ذروتهـا  

معارك التي كان وما إال تجلٍّ لهذه ال الكرديةانشقاقات األحزاب 
لم  بالفعلو فة،مختلالاالتهامات األساسي التخوين وسالحها  زال

بل تفننوا و أبـدعوا فـي فبركـة    ، يبخل أحد قذف اآلخر بها 
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فتصدع جـدار  ، االتهامات وهي من أبرز سمات هذه األحزاب
علـى  قدرة الالثقة ال بل انهار وهذا من األسباب الرئيسية لعدم 

وللحد من هـذه اآلفـة وكـبح جماحهـا      ،تأطير هذه الحركة 
و األفضل وهذا ما نطمح إليه في الرتقاء بالعمل التنظيمي نحاو

حزبنا، نرى لو وضع برنامج تثقيفي دوري للرفاق عامة وإقامة 
 –منطقية  ،فرعية –دورات تأهيل حزبي على مستوى الهيئات 

يديرها رفاق من الهيئة السياسية أو رفاق ذوي كفاءات علمية أو 
 ،باإلضافة إلى تعميم كراسـات أو كتيبـات ثقافيـة   ، تنظيمية 

لتأسست وحدة ثقافية وفكرية بين الرفاق وتجذر الوعي التنظيمي 
  .والوالء الحزبي

ويبقى دور الرفيق المسؤول اإلداري الذي يقود التنظيم ويدير   
العمل الـواعي الهـادف   فإن لهذا  ،العمل الحزبي هو األساس 

يعزز قيم وثقافـة العمـل    ،المخطط المنظم المراقب المنضبط 
وعليه يطلب من المسؤول أن  ،كي المكمل المتممالجماعي التشار

يضبط سلوكه وسلوك رفاق القاعدة حسب لوائح النظام الداخلي 
وكذلك عليه أن يبحث ويخلق آليـات   ،دون مزاجية أو محسوبية

عمل يومي هادف يحقق برنامج الحزب من خالل تفاعلـه مـع   
ظروف البيئة الخارجية المتغيرة المتطورة فـي عصـر ثـورة    

  هافعليه أن يواكب األحداث ويسـتنبط  ،تصاالت والمعلوماتاال
وأن  ، ويستفيد منها لصالح برنـامج حزبـه   هاويحلل هاويستقرئ

  . يكون سخياً مع رفاقه في إيصال المعلومة 
ولكـن   ،ن المسؤول يستمد سلطته من موقعه المشغولأمعلوم   

ـ  السلطة الحقيقية يجب أن يستمدها من تق ذه بل المرؤوسـين له
العلمية العملية المعرفية الثقافيـة األخالقيـة    تهمن قدروالسلطة 

بمَ  أمارس : واألجدى أن يسأل المسؤول نفسه دائماً ،والسلوكية 
بسلطتي الرسمية ؟؟ أم بسلطتي المعرفيـة العلميـة    ،صالحياتي

تشريف  توأن يضع نصب عينيه أن المسؤولية تكليف وليس. ؟؟
وهو لـيس هـدفاً    ،إليه  يره لما آللو دام لغ) المنصب(وأن  ،

ن المسؤولية بمعناهـا الحقيقـي   أو، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف 
ير سواء عبـروا  إنها استجابة الحتياجات الغ، فعل إرادي تماماً
 ،إنها إحساس بالواجب قبل أن تكون سـلطة  ،عنها أو لم يعبروا

  .واإلدارة إرادة تصميم وعزم تتوج بالعمل  ،وجاهة
المسؤول أن يعمل بصبر األنبياء وشـجاعة الفرسـان    وعلى  

ألن القيـادة   ،ويتقبل النقد البناء ويكون جريئاً في نقـد ذاتـه   
الناجحة هي التي تستفيد من األخطاء وتؤسس على االنكسارات 

، وال وجود للمسـتحيل ولكـن هنـاك صـعوبات      ،انتصارات
  .وباإلرادة والتصميم تذلل الصعاب 

  
  ارسة الديمقراطيةالعمل من أجل مم

  قوالً وعمالً 
  سلمان بارودو: بقلم 

ما أجمل كلمة الديمقراطية ومعانيها ومفاعلها ومدلوالتها عندما   
يتم الحديث عنها وتداولها بين الناس وخاصة مـن قبـل الفئـة    
المثقفة والواعية، لكننا نفتقر إلى تطبيقها ومذاقها حتى اآلن فـي  

إال في حدود معاني الكلمات أو فـي  ممارساتنا وأفعالنا اليومية 
حدود المعنى المجرد، ومعلوم لدى الجميع أن التعريف المتداول 
للديمقراطية هو حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن تكون السلطة في 
أيدي مكونات المجتمع، دون إقصاء أحد، وأن يكون الهدف هو 

أمـور   لخير الشعب ورفاهيته، وأن يباشر جميع المواطنين كافة
فالديمقراطية، إذاً تهدف إلـى تحقيـق   . السيادة المتعلقة بالدولة

الحرية السياسية أي إلى حكم الشعب، والمساواة فـي الحقـوق   
السياسية، لذلك ال يمكن أن تقوم بشكل سليم وصحيح إال بوجود 
أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمعية، وبالتالي يتم 

سانية سليمة تقوم على التعددية تطويرها عن طريق نشر ثقافة إن
  .الحقيقية، ورفع مستوى الوعي الثقافي للشعب

كذلك تهدف الديمقراطية إلى تحقيق المسـاواة بـين جميـع      
أي المساواة التامة أمام القانون دون تمييز بسـبب   ، المواطنين

وهنا ال بد من اإلشـارة إلـى رأي    .الجنس أو الدين أو األصل
حين قال في ) أولف بالمه(األسبق الراحل رئيس وزراء السويد 

فإذا كانت هناك إرادة في )). فن ممارسة اإلرادة((إنها : السياسة
العمل وممارسة الديمقراطية في المجتمع، فإنه سـيفعل النـاس   

وربما هذا المفهوم يتطـابق مـع   . أكثر بكثير من حدود الممكن
اإلنسـان أن  مقولة العالم الفيزيائي آينشتاين بأنه لـو أسـتطاع   

يوظف قدرته العقلية خمسة بالمائة لصنع المعجزات، ولكننـا ال  
نوظف قدرتنا العقلية إال في حلقة مغلقة أحياناً وكأننا كما قـال  
الفيلسوف أفالطون، في مغارة مظلمة نحجب عن أعيينا ضـوء  
الشمس، فنخاف من الضوء، ونخاف من بعضنا الـبعض، دون  

داء مشدودة على أعيننـا، طبقـاً   أن نرى أحداً، ألن عصابة سو
لمفهوم أفالطون تحجم عنا الحقائق، فال نرى إال أنفسنا، ونخاف 

  . من اآلخر وال نجد وسيلة إال قتله
ن المنظمـات واألحـزاب   أومعروف لدى القاصي والـداني    

الداعية إلى ممارسة الديمقراطية، هي نفسها ما زالت تعاني من 
ن العمليـة  أة في ما بينها، كمـا  ت جادة وعميقإشكاليات وخالفا

الديمقراطية ذاتها تعاني من معوقات وعوائق غير قليلة وعسيرة 
  .في ظل األجواء والممارسات التي نحن فيها

وكذلك األنظمـة  ، جهل والتخلف الإن ألد أعداء الديمقراطية هو 
االستبدادية والشوفينية والدكتاتورية التي تحارب الديمقراطية في 

وذلك من أجل إفشالها وعدم تحقيقها، لتتسـنى لهـذه    كل مكان،
األنظمة إطالة بقاءها عـن طريـق تشـويه معنـى ومغـزى      
الديمقراطية بواسطة بعض أبواقها ودعاياتها اإلعالمية بأشـكال  
عدة، والعمل بكافة الوسائل والطرق علـى إسـكات المفكـرين    

  .والكتاب والمثقفين المطالبين بالديمقراطية
من يمكن أن يستفيد من ثقافة التطرف واإلقصـاء  وليس ثمة   

، الحرية والتعددية السياسية ووالكراهية سوى أعداء الديمقراطية 
وأعداء المستقبل، وليس ثمة من يعادي المستقبل سـوى أولئـك   
الذين ال يثقون بأنهم قادرون على اإلسهام في صناعته وإيجـاد  

  .  مكان يتسع لهم فيه
ف أينما كان موقعـه هـو زرع ثقافـة    من واجب كل مثقلذا   

الديمقراطية وتهيئة األرضية المناسبة لها وتنوير المجتمع بأهمية 
الديمقراطية وبالمناداة بتطبيقها والمطالبة بنقابات مهنيـة فعليـة   
تعبر عن مصالح منتسبيها دون خوف أو وصـاية مـن أحـد،    

مـا   وأيضاً المطالبة بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أرقى
وصلت إليه المجتمعات في مجال حقـوق اإلنسـان وكرامتـه    ت

وكما هو معلوم  .المفتاح لقيام ديمقراطية سليمة يوه ، وحريته
للكثيرين ممن يتابعون أحوال المجتمعات والشعوب في عالمنـا  

ن البلـدان التـي تكـون فيهـا     أيرون بدون أدنى شـك  ، هذا 
راطية حقيقية تتمتع المؤسسات المنبثقة عن إرادة وممارسة ديمق
  .باستقرار سياسي واجتماعي وبسالم ووئام

ن جميع المآسي والويالت التي تحصل هنـا وهنـاك سـببها    إ
األساسي والرئيسي هو غياب الديمقراطية وعدم إشراك الجميع 

   .ذ القرارات وتحمل المسؤولياتاختفي أ
لذلك، ما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي نمر   

بها جميعاً إلى إشراك كافة األحزاب السياسية والنقابات المهنيـة  
وجميع مؤسسات المجتمع المدني في رسم مستقبل آمن ومشرق 
لألجيال القادمة، ألن ثقافة الشعوب ووعيها هي وسيلة هامة من 
أجل تحقيق الرغبة في تطبيق الديمقراطية بشكل صـحيح فـي   

مارسة إقصاء أي مكـون  وال بد من التذكير بأن م .المجتمعات
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من العملية السياسية أو عدم إشراكه في صنع القرار هو صناعة 
إنتاج ممارسات قديمة ومتخلفة عفا عليها الزمن وشرب، وغالبا 
ما أدت هذه الممارسات إلى تفرقة ونزاعـات سـلبية وكانـت    
نتائجها المزيد من التخلف واالنقسامات داخل المجتمع الواحـد،  

قـبـل مجاالً يبما ال  ة التاريخية والحياتية أثبتتتجربحيث أن ال
للشك أن اإلقصاء وشطب اآلخر هو األشد إيالما وتخريباً فـي  

ن هـذه الظاهرة تتضـاعف وتتسـع   أالمجتمعات بشكل عام، و
بصورة غير مقبولة وخاصة في وقت األزمات السياسية وتتفاقم 

معنا النظر ولو أيضاً في ظل األنانية والفردية والمركزية، وإذا أ
قليال بأن هذا العمل يؤدي إلى المزيد من التفرقة وإشعال النـار  
وانتشار حرائقها على األخضر واليابس ال أحد مسـتفيد سـوى   

  . أعداء الحرية والديمقراطية
وهنا أود اإلشارة إلى أن العمل والنضال من أجل غـد أفضـل   

فضاء الحرية وفي ،  مسؤولية الفئة الواعية والمثقفة للجميع هو
سلطة  وتسودوالتعددية، سيكون المجتمع بدون شك قوياً متماسكاً 

القانون ال قانون السلطة، وهذا يوفر الجهود لمجابهة التحـديات  
الراهنة والمستقبلية، ويعطي دوراً أقوى للدولة في قيادة تنميـة  

  .عقالنية وعادلة، وإلى تقوية الوحدة الوطنية من جهة أخرى
وان أن نتصالح مع أنفسنا، وأن نحتكم إلى العقـل،  لقد آن األ  

سالم وننعم باالستقرار في مجتمع ونقبل بعضنا بعضاُ، ونعيش ب
سوده الحرية والديمقراطية، إن الحد الفاصل في عـالم اليـوم   ت

لجميع األنظمة والمجتمعات هو تبني الديمقراطية بكافة مفرداتها 
شياء تعرف بأضدادها ومضامينها وممارساتها من عدمها الن األ

لذلك إن العمل الحقيقي والممارسة الفعلية والعملية ،  أو نقائضها
على بث ثقافة الديمقراطية في المجتمعات تساعد على التضامن 
السياسي واالجتماعي وأيضاً الزيادة في التماسـك االجتمـاعي   
وتقوية مشاعر الوحدة الوطنية ألنها تعامل الجميـع كسواسـية   

م مدنية إنسانية ألجل مستقبل مزدهر ومشرق للجميع، وترسي قي
وتزيل أي فكر أو مالمح للتطرف واالستعالء وهذه من أعظـم  
سمات الديمقراطية والتي ترسـي مشـاعر القبـول والرضـى     

  .االجتماعي والسياسي للجميع بدون استثناء
  

  ؟!!لمصلحة من السير في االتجاه المعاكس
  وزوأبو ج جوبي :بقلم 

حد أن بناء التحالف الديمقراطي الكردي أافياً على ليس خ   
في سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً كان في الحقيقـة  
رداً معقوالً على االنشقاقات والتصدعات التي أنهكـت فـي   
حينها الحركة الكردية وجعلتها تخالف مسارها النضالي مـن  
اجل تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي فـي  

يد الطولى في محاربة األجنبي وطرده مـن  الالذي له  رياسو
ليـنعم  ... البالد جنباً إلى جنب مع إخوتهم العرب وغيـرهم 

الشعب السوري بمكوناته األساسية بوطن حر وديمقراطـي،  
فانعكست األمور رأساً ، يرق للذهنية الشوفينية  لمولكن هذا 

ش في وأصبح الشعب السوري يعي ، على عقب منذ الستينات
أزمات وخاصة الشعب الكردي الذي يعتبر ثاني قومية فـي  

  . البالد
حقاً كان التحالف الكردي ضـرورة وحاجـة موضـوعية      

لتوحيد الخطاب الكردي والمواقف السياسية لفصائل الحركة 
بوجود شعب يعيش علـى ارض   آمنتطالما لالكردية، والتي 

واإلنسـانية   ضطهد ويحرم من كافة حقوقه القوميةأجداده وي
طبق بحقه المشاريع العنصرية واالستثنائية وتُ ، والديمقراطية

فـي بوتقـة   ه التاريخية لصهر تهحقيق وطمسللنيل من كيانه 

نهـا وال تفيـد   اهذه ثقافة متخلفة قد ولى زم. القومية العربية
بل ستجلب لهم الويالت والفضائح ممـا يـنعكس   ، أصحابها 

طن لجميع ساكنيها دون استثناء فسوريا و، على شعوبهم  سلباً
وتقع على عاتق المكونات األساسية لهذا الشعب المسؤولية ، 

ر ومـن ثـم تحقيـق    يالتاريخية والعمل معا لإلصالح والتغي
العدالة االجتماعية والمساواة والديمقراطية في البالد وغلـق  

لقد كـان اإلقـدام علـى     .األبواب أمام الطموحات الخارجية
ية وفـق برنـامج   مجموعة أحزاب كردبين ف تشكيل التحال

الذي يعيشـه   الواقع المر يريتغ، ألجل  سياسي ونظام داخلي
مام لرفع الغـبن  الشعب الكردي ومن ثم دفع القضية إلى األ

 الذي أصبح حقالً للتجارب يميناً ويساراً، و هوالظلم عن كاهل
بسبب الوضع المأزوم للحركة الكردية وما آل إليـه وضـع   

ــدوةً  التحــ ــم يســتطع أن يصــبح ق ــاً حيــث ل الف حالي
لماذا السـير فـي االتجـاه المعـاكس      فلنتساءل...للجماهير

في الوقت الذي يستهدف هذا الشعب بكاملـه  ، ولمصلحة من 
يتطلب البحث الجدي وبمسؤولية إن الوضع ...؟؟وجوداً وكياناً

لتكـون قويـة   ه، بناء تحالفات من أجل الشـعب وال غيـر  ل
قيـادات  وب ،يمقراطية والمؤسساتية ال الشعاراتيةبأحزابها الد

سياسية قوية بتجاربها وحنكتها بعيدة عـن كـل النزعـات    
العشائرية واألنانية والحزبية الضيقة، وذلك باالعتماد علـى  
نظام متطور وبرنامج سياسي منسجم مـع الواقـع لتحقيـق    
طموحات الشعب الكردي في الوقت الذي بـات واضـحاً أن   

ياسية عندما ال تبنى على أسس ومبادئ ديمقراطية الحركة الس
، تبقى هشة وليس بمقدورها حل مشاكلها الداخلية والخارجية

، كمـا  لذلك يصيبها الفشل في كل خطوة من خطواتها العملية
صبح الحركة فتن مركزية القرار تغذي الوالءات الشخصية أ

ه هذ، وتطبيق نظامها الداخلي وبرنامجها السياسي نعاجزة ع
  .هي الطامة الكبرى

إن ما أصاب التحالف الكردي كان متوقعاً ألنه يأتي في إطار 
وخاصة كون أكثرية الفصـائل   ، الضغط على إعالن دمشق

الكردية ال تمارس في تعاملها األسس والمبادئ الديمقراطية ال 
مع ذاتها وال مع محيطها وال تملك رغبة الدخول في حـراك  

ن اجل تحقيق آمال وطموحـات  سياسي مع الطرف اآلخر م
  . هذا الشعب الذي ال يزال يعاني الكثير من الظلم واالضطهاد

ن انهيار التحالف مسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل حزب إ  
فيه دون استثناء وكل حسب موقعه، ال بل هو مؤشـر واضـح   

في الوقت ، على غياب التعامل الديمقراطي بين فصائل الحركة 
هذه الفصائل من غيرها تطبيـق الديمقراطيـة   يه فالذي تطالب 

وال نبالغ إذا اعتبرنا أن فشل تجربة التحالف نكسـة  ، والعدالة 
للفئة السياسية والمثقفة وخيبة أمل للجماهير الكردية التـي نفـذ   
صبرها وهي بانتظار اتفاق كردي لإلطارات المتواجـدة علـى   

بنـاء مرجعيـة   الساحة الكردية لإلقدام على عقد مؤتمر كردي ل
كردية لتلعب دورها في النضال والتقريب بين أطراف الحركـة  

العتـراف  علـى ا وتوحيد طاقاتها والتحرك بقوة إلجبار النظام 
طلب حلها علـى األسـس الديمقراطيـة    تبوجود قضية كردية ي

واإلتيان بدستور جديد للبالد، واعتبار القومية الكرديـة قوميـة   
قصاء واإلنكار ألنها ال تجدي نفعاً والتخلي عن سياسة اإل ،ثانية
زيـد مـن همومـه    تنعكس سلباً على الشعب السـوري و تبل 

لذا فعلى القوى الديمقراطية داخـل وخـارج إعـالن    ، ومعاناته
التغيير دمشق أن تتجاوز خالفاتها الثانوية والعمل معاً من اجل 
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