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إن النضال السياسي الديمقراطي السلمي كـان خيـار   
الحركة السياسية الكردية في سوريا منذ البدايات وما زال 
يشكل الخيار األفضل واألنسب الذي أثبتت التجربة صحته 
وصوابيته ، وخاصة بعد التغييرات والتطـورات الهائلـة   

في العالم وأكدت بـدورها جـدوى وفعاليـة    التي حدثت 
أساليب النضال السياسي السلمي ، فأعظم إمبراطوريـات  
الفكر الشمولي والحزب الواحد واللون الواحد قد سـقطت  
وتالشت رغم امتالكها لجيوش جـرارة وأجهـزة أمنيـة    
بأشكال وألوان مختلفة ، عندما أرادت شعوبها الخـالص  

القمع السلطوي وكان سالحها والتحرر من قيود االستبداد و
الوحيد في معركة الحرية والديمقراطية النضال السياسـي  

  . السلمي بأساليبه الديمقراطية الالعنفية 
وهذا يعني أن األحزاب الكردية أدركت مبكراً أهميـة  
النضال السياسي السلمي وفي مرحلة تاريخية لم يكن فيها 
صوت يعلو فوق صـوت المعركـة وأزيـز الرصـاص     
واللجوء إلى لغة الحديد والنار واإلقناع بالقوة لحل وتسوية 

بحـد  الحضاري المسائل الخالفية واإلشكالية ، هذا الخيار 
ذاته يعد أمراً في غاية األهمية ويؤكـد إصـرار الكـرد    

العقالنيـة  وحركتهم السياسية على المضـي بسياسـاتهم   
 لتحقيق أفضل مستوى للتعايش السلمي واألخوي والمنطقية

بين مكونات المجتمع السوري ، من خالل الـدعوة إلـى   
تحقيق المساواة الفعلية فـي الواجبـات والحقـوق بـين     
المواطنين دون تمييز وإزالة اآلثـار السـلبية للسياسـات    
الشوفينية والنبذ القومي والشـعور بـالغبن ، وبأسـاليب    
ديمقراطية وحضارية تنبذ العنـف واإلرهـاب بأشـكاله    

ه من آثار تدميرية سيئة على المجتمع بكـل  المختلفة لما ل
  .أطيافه

ظل النضال السياسي الكردي أسير صفحات البيانـات  
والجرائد الحزبية ولم يخرج من بين الجدران واختزل من 
قبل القيادات في إدانة وشجب ممارسات السلطة الشوفينية 
وتدابيرها التمييزية وسياساتها الالديمقراطية وشرح أوجه 

العنصـرية ضـمن    التطبيقاتاة الكردية نتيجة تلك المعان
دوائر مغلقة بمعزل عن الوسط العربـي والـرأي العـام    
السوري ، األمر الذي ساهم في عمليـة تهيئـة المنـاخ    
المناسب والمساعد ألصحاب الذهنية الشـوفينية إلغـراق   
الشارع السوري بسيل مـن الـتهم الباطلـة والخرافـات     

رد في سوريا وإظهارهم أمـام  واألوهام لتشوه صورة الك
المواطن العربي والرأي العام كانفصاليين يسـعون إلـى   

واتهـامهم بإثـارة   ، اقتطاع جزء من األراضي السورية 
النعرات القومية وبأنهم يدينون بالوالء للخارج ومـا إلـى   

لتبريـر اإلنكـار والقمـع والتشـويه      ادعاءاتذلك من 
ة جعلـت الكـرد   ، هذه الحال الممارس ضدهم واإلضطهاد

 -يعيشون في حالة العزلة القومية ولفترة زمنيـة طويلـة  

، إال أن بعض القيادات الكردية الجـادة أدركـت    -نسبياً
أهمية االنفتاح على الوسط العربي بفعالياته المختلفة ولذلك 
اعتمدت سياسات جديدة لنقل النضال السياسي إلى مرحلة 

السوري مباشـرة  جديدة ترتكز على مخاطبة الرأي العام 
من خالل إنشاء قنوات تواصل حقيقيـة مـع المكونـات    
األخرى لبيان عدالة القضية الكردية وحقيقتها ومشروعية 

وبالتالي تحقيق تفاعل إيجابي بين مختلف ، مطالب الكرد 
فئات الشعب السوري بعربه وكرده وأقلياتـه ، وبالفعـل   

حققـت  وخالل فترة زمنية تعد قصيرة بالمعيار السياسي 
نتائج إيجابية على أرض الواقع بدءاً بالمنتـديات الثقافيـة   
التي جمعت المثقفين الكـرد والعـرب بمـوازاة تنظـيم     
التجمعات االحتجاجية أمام مراكز القرار السياسـي فـي   

ومع تغير الظروف المحلية واإلقليمية  ، العاصمة السورية
شتركة جت الجهود الموالدولية وتراكم تلك النشاطات ، تو

بتأسيس إعالن دمشق كائتالف سياسي معـارض يضـم   
معظم األحزاب السياسية والفعاليات الثقافية واالجتماعيـة  
الوطنية السورية المعارضـة الداعيـة إلحـداث تغييـر     
ديمقراطي وبأساليب نضالية سلمية تنبذ العنف والمراهنـة  
على الخارج ، وبذلك أصـبح خيـار النضـال السـلمي     

كة السياسية الكردية هو األسـلوب األنجـع   الالعنفي للحر
والخط السليم المشترك مـع عمـوم الحركـة الوطنيـة     

لحشد الطاقات صوب التغييـر فـي    الديمقراطية في البالد
 .صالح الشعب السوري عامةً
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لقد شكلت وحـدة الحركة السياسية الكردية على الدوام 
رة حيوية تستمد أهميتها من ضرورات مواجهة ضرو

الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود الكردي الصامد 
فالوحدة بال . والمقاوم في وجه الظلم واالضطهاد القومي

شك شرط الزم لترتيب البيت الكردي الذي يحتاج إلى 
المزيد من الترميم واإلصالح لما لحقه من سلبيات جراء 

لخاطئة لبعض األطراف التي فقدت ية اوالسياسات الحزب
 اًومسار اًطريقها حيث اعتمدت نهج أخطأتبوصلتها و

ال يخدم ما تقتضيه المصلحة القومية والوطنية في 
ظروف سياسية حساسة ومعقدة ، تتخذ فيها السلطة 
الحاكمة تدابير وحمالت شوفينية حاقدة للتآمر على 
 المكون الكردي بقصد تهميشه أو إزالته من على

الخريطة السياسية السورية واستهداف وجوده عبر 
حزمة من المراسيم والقرارات التي تفوح منها رائحة 

ل البعد عن روح العصر العنصرية البعيدة ك
يزية أصبحت تالزم ي، تلك القرارات التمومستلزماته

حياة المواطن الكردي وتشعره بالمزيد من الغبن 

الوحدة ضرورة حيوية 

  في هذه المرحلة

النهج النضالي السليم
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للحركة إلى  وحدةلت ولذلك تحو. والغربة في وطنه
مطلب جماهيري دائم ومتجدد ، دائم كونها ضرورة 
إستراتيجية للشعب الكردي التواق إلى الديمقراطية 
والسلم والحرية والمساواة الحقيقية ، ومتجدد في سياق 
تتابع حلقات المسلسل الشوفيني بمشاريعه وتدابيره 
االستثنائية وضرورات مواجهتها بثبات وقوة وحكمة ، 

وما تلتها من تصعيد شوفيني  ٢٠٠٤د أحداث خاصة بع
مدروس ومخطط لعزل المواطن الكردي عن وسطه 
الوطني السوري عبر اتهامه باالرتباط بالخارج 
وباالنفصالية والسعي القتطاع جزء من الشمال السوري 

باطلة وجاهزة في مختبرات  فبركاتوما إلى ذلك من 
قناة الجزيرة األجهزة األمنية ، رغم التصريح المشهور ل

في حينه الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بأن 
القومية الكردية جزء من النسيج الوطني السوري وجزء 
من التاريخ السوري ، حيث نجد في الواقع العملي 
سياسات تنفي تلك الفكرة وتعمل على إنكار وجود الكرد 

، روعةحقوق مشما لهم من على أرضهم التاريخية و
وفينية المهيمنة تفقد توازنها وتصاب فالذهنية الش

بالهستيريا عندما يتطور الوضع الكردي في أحد 
األجزاء نحو االنفراج والحل ، وترى التفاف الكرد 
السوريين حول حركتهم السياسية وهم يزدادون إصراراً 
على المطالبة برفع االضطهاد عنهم وتأمين حقوقهم 

يزداد السياسية  الضغط عليهم وعلى قياداتهموالعادلة ، 
من خالل االعتقال والمالحقة وإصدار القرارات 

الذي ((  ٢٠٠٨لعام ٤٩الشوفينية مثل المرسوم رقم 
اشترط حق التملك لألراضي الزراعية في المناطق 
الحدودية بموافقة كل من وزارتي الدفاع والداخلية بعد 
المرور بقنوات تابعة لهما تمنح الموافقات بسهولة لغير 

الذي يتيح للمالك ....راد في حين تحجبها عنهم األك
الكردي أن يبيع ما يملك دون أن يباح له شراء ما يريده 
من أرض أو عقار، بينما يكون األمر معكوساً بالنسبة 
لمالك آخر تماماً، حيث يسمح له بشراء أرض زراعية 

افتتاحية  - ))..يتم تطويبها باسمه خالل مدة قصيرة
  .١٨٢دجريدة الوحدة العد

ومن هنا تأتي أهمية وحدة الحركة السياسية الكردية في 
سوريا لمواجهة التناقض األساسي المتمثل في النهج 
الشوفيني ومشاريعه العنصرية ، وفي هذا السياق ال بد 
من تجديد الدعوة لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا 
والعمل ألجله خطوة بخطوة على قاعدة تَوفُّر اإلرادة 

الحوار الجاد والبناء ، عسى ة المتبادلة من خالل والثق
م الشمل وتتشكل ممثلية بمثابة مرجعية كردية ، تئلأن ي

في هذا الطريق الذي يبدو أنه طويل وشاق بعض 
  :الشيء يمكن ويجب اتخاذ إجراءات أخرى مثل 

إعادة النظر في وضع التحالف الديمقراطي الكردي ، 
لم يكن فاعالً وفشل ) ابأربعة أحز(فهو بوضعه القديم 

في بعض المواضع ولم يعد له وجود ، يجب االعتراف 
بذلك وعلناً ، أما المجلس العام للتحالف ومجالسه 

المحلية فيحتاج إلى إعادة تشكيل من شخصيات وطنية 
مستقلة حقاً تمثل الفعاليات الثقافية واالجتماعية الكردية 

ية قديمة لم يعد لها أي دور يذكر ، عدا شخصيات حزب
لكي يتبوأ المجلس الفعل السياسي بمعناه الحقيقي وفي 

 . مختلف المجاالت ويثبت على شرعية وجوده
 اإلكثار من النشاطات المشتركة بين األحزاب الكردية ومد

  .جسور الثقة والتواصل والحوار البناء
بحضور  عقد مؤتمر لألحزاب السياسية الكردية في سوريا

ممثلين عن كل فصيل لتحمل مسؤولية إنجاز مؤتمر وطني 
 . تشكيل المرجعية الكردية من ثم كردي عام و

تقوية وتطوير العالقات مع أحزاب المعارضة الوطنية 
 .السورية وحماية وتطوير ائتالف إعالن دمشق 

نقل النشاط السياسي إلى أوساط المجتمع الكردي والوطني 
والتفاعل معها لتوسيع نطاق معارضي السوري بشكل عام 

سياسات االستبداد والقمع على طريق التغيير السلمي 
 . الديمقراطي في البالد
، فإن لم نستعد للمستقبل جيداً قد  أحداًإن الزمن ال يرحم 

  .باهظاً الثمننتشتت وندفع 
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من تطبيق مشروع اإلحصاء  بعد ستة وأربعين عاماً
وبعد أن ، الصيت في محافظة الحسكة سيئاالستثنائي 

مل ضحايا هذا المشروع الذين وصل عددهم اليوم إلى 
يعيد إليهم ما جرد وسلب  أي حّل، عتبة النصف مليون

منهم من جنسية بلدهم وحقوق المواطنة وملحقاتها 
بعد أن ملوا من الوعود المتكررة ومن ، األخرى 

صاف الحلول حاوالت المقايضة والحلول الجزئية وأنم
بعد كل سنوات ، النور أيضاً  المطروحة والتي لم تر

الظلم والقهر التي عاشوها في وطنهم الذي لم يعرفوا 
سواه إال في المخيلة المريضة ألصحاب هذا المشروع 
العنصري الشاذ الذي لم يشهد تاريخ تعامل الدول مع 

أكد النظام مرة أخرى ، من قبل  مواطنيها مثيالً له
أنه ، ونحن نعيش مرارة ذكرى ذلك اليوم المشؤوم 

ماض على الدرب نفسه الذي رسمه الشوفيني محمد 
، م ٢٠٠٨لعام )  ٤٩( بإصدار المرسوم ، طلب هالل 

والذي يعتبر بمضامينه بمثابة الحلقة الثانية لمشروع 
كراد اإلحصاء االستثنائي حيث ساوى عملياً بين األ

فما قيمة ، المجردين من الجنسية وبين من يحملونها 
سلب من صاحبها ما يترتب عليها من الجنسية عندما ي

أال يعتبر ذلك محاولة أخرى لبعث اليأس في ، حقوق 
نفوس المطالبين بإعادة الجنسية إلى أصحابها المجردين 

مرسوم العقوبات 

 جماعيةال
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أال يعتبر هذا المرسوم ، منها حين ساوى بين الطرفين 
عقوبةً جماعية تطال كل فئات وشرائح المجتمع بمثابة 

الكردي دون أي ذنب اقترفوه فقط لكونهم ولدوا أكراداً 
مدان ومطلوب إلى أن تثبت وعلى مبدأ أن الكل 

أال يعتبر هذا المرسوم في أفضل وأحسن ، براءتهم
إنه مرسوم لمحاربة ومكافحة العمل ودعم ، تفسيراته 

  .وتنشيط البطالة
إلى  الكرديوماً أن يبلغ الحقد على أبناء  لم نكن نتوقع

هذه الدرجة التي أصبحت فيه لقمة عيشهم مستهدفة بكل 
هذه المراسيم والقرارات التي ال يتحملها أي ، الوسائل 

، فمن يصدق مثالً أن عقل سليم يسمع بها للوهلة األولى 
هو زرع الفتنة بين  وراءهالهدف من  يصدر مرسوم

ن ، وآخر يدعو إلى هدم المخالفات المالكين والمزارعي
وكأن النظام وفر أو ساعد على بناء مساكن نظامية 

، بينما  )الغالبة كما يقول المصريون( لمساكينل
المخالفون الحقيقيون يسرحون ويمرحون دون رقيب 

ومرسوم آخر يحمي ويحصن المجرمين ، وحسيب 
ويشجع على القتل بحجج وذرائع واهية وكأن هناك ما 

أو كما ، ر قتل النفس التي حرم اهللا قتلها إال بالحق يبر
في المرسوم الذي يمنع فيه المرء من بيع أو شراء بيت 

 أخبرنا بهالم أستطع التصديق عندما ، سجله باسمه يو
قلت له ، أحد األصدقاء ونحن في زيارة ألحد األقرباء 

ما هذا الكالم الذي ال يقبله ، أنت مخطئ ، دون تفكير 
هذه األمور التي تتحدث عنها هي من ، و منطق عقل أ
للمواطن في  حقوق المواطن أو باألحرى لم يبق أبسط

هذا البلد سوى بضعة حقوق كالتي ذكرتها ال يحصل 
عليها إال بعد أن ينال نصيبه من لعنات اهللا على مبدأ 

ثم ضحكت وقلت واهللا إن ، لعن اهللا الراشي والمرتشي 
ولكن زميلنا ظل ، اسع جداً خيال صاحب هذه النكتة و

مصراً على كالمه وقال إنه لم يذكر إال القليل القليل من 
وأمام إصرار أخينا وتأكيده ، عواقب هذا المرسوم 

، توقفت برهة وقلت في نفسي ثم مخاطباً الحاضرين 
فبعد كل ما ، واهللا ربما يكون ما قاله صاحبنا صحيحاً 

ت شوفينية نتعرض له من ظلم ومن مشاريع ومخططا
عنصرية يومية هل بقي بعدها لالستغراب أي محل من 

  !!؟...اإلعراب
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في الواقع العملي تشهد قمة هرم الحركة الكردية في 
سوريا التنظيمي والسياسي إشكاالت واضحة في 

الرموز األولى في ( ممارسة الديمقراطية حيث 
هي رموز ثابتة ومطلقة الصالحية بفرديتها األحزاب 

في اتخاذ القرار والنظرة الوحيدة وضعف إرادة 
  ).مشاركة الغير في اتخاذ أي قرار

والطبقة األدنى في القيادات ال تبدي أي حراك ملموس 
في التغيير أو اإلصالح وكأنها غير معنية أو مسؤولة 
عن الوضع وما هو مطلوب منها ، أما القواعد 

زبية المغلوبة على أمرها فهي أقل مالمسة الح
لحساسية ودقة الظرف السياسي والوضع التنظيمي 
للحركة الكردية التي هي أحوج ما تكون إلى ممارسة 

، تلف مفاهيمها النظرية والتطبيقيةالديمقراطية عبر مخ
من فهمٍ عميق إلشكاالت ممارستها ووضوحٍ لمفهومها 

 ةكل تنظيمياسات وهيدوات التطبيق من مؤسأل وتوفيرٍ
  .  ةمالئم

وبرصد بسيط للوضع الداخلي في األحزاب نالحظ أن 
القيادات وكأنها أصحاب ملكية خاصة تنشط في 
تنظيماتها كما ترى دون التأثر بمفهوم الرأي الجماعي 
أو إعطاء المحافل والهيئات الحزبية األهمية واالعتبار 

مستفيض المفترض ، إذاً البد من البحث والحوار ال
حول إشكاالت الواقع السياسي والتنظيمي ثم الوصول 
إلى قرارات تمثل الرؤية المشتركة للقيادة والقاعدة 
وبالتالي تُنقل المؤسسات الحزبية إلى مستوى متقدم 
من الحراك والفاعلية تظهر بين صفوف الوسط 
المجتمعي المحيط كحد أدنى ، وفي هذا السياق هناك 

ة قصوى بعد تشخيصنا للحالة ، نقاط حل تكتسب أهمي
  :وهي

ضرورة تخلي الرموز األولى في األحزاب عن مفهوم 
الصالحية المطلقة وكون مؤسسات الحزب ملكيات 
خاصة بهم ، وهذا بدوره يلزمهم بضرورة دراسة 
الواقع الفكري والقبول بمفهوم الممارسة الديمقراطية 

لدى  انطالقاً من تكامل الطاقات الثقافية والسياسية
جميع كوادر وقيادات كل حزب على حدة وعلى 
مستوى الحراك السياسي العام في البلد ، وهذا يلزم 
الحزب بقيادة مؤسسات سياسية وتنظيمية مبنية على 

تنفذ كامل صالحياتها وتتحمل كامل  ةأسس ديمقراطي
  ) .أفراداً ومؤسسات( مسؤولياتها

ة القيادة المحيطة بالرمز الحزبي كمؤسسة حزبي
مسؤولة تماماً عن تطبيق مفهوم الديمقراطية ألنها 
صاحبة الصالحية في إدارة مؤسسات الحزب وليست 
هياكل تابعة للرمز وكأنها راضخة إلرادته كونه 
الشخص األول ، لذا عليها أن تكون نشيطة وفاعلة 

  .اإلهمال والالمباالة  وأن تتخلص من
كونها القاعدة الحزبية ليست مجردة من المسؤولية 

، ألوسع كماً ونوعاً في صفوف الحزبتمثل الشرعية ا
فهي مطالبة بالمزيد من اإللمام بالثقافة الديمقراطية 
وبالتالي تجسيدها ممارسةً وفعالً مؤثراً ونقلها إلى 

 .صفوف المجتمع المحيط بها 

هل من طريق إلى

 الديمقراطية

 ١١          اآلخر الرأي      )     ١٨٣(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


