البرنامج السٌاسً
لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً)
المقدمة:
بدخول البشرٌة القرن الواحد والعشرٌن  ,بدأت عوالم عناوٌن ومعطٌات جدٌدة تبرز جلٌة فً تناول مناحً
الحٌاة وأفق السٌاسة وبرامجها  ،حٌث العولمة بمفاعٌلها االقتصادٌة – االجتماعٌة – االعالمٌة – الثقافٌة ,
وكذلك ثورة التقانة ونقل المعرفة  ،وكان من أهم نتائج تلك المتغٌرات التً شهدها العالم فً العقود الثالثة
األخٌرة  ,هو فشل وسقوط معظم األنظمة الشمولٌة – االستبدادٌة ذات نمطٌة حكم الحزب الواحد  ،وشمولها
مؤخرا منطقة الشرق االوسط  ،رافق ذلك اتساع عدد البلدان التً تعتمد التعددٌة السٌاسٌة وصنادٌق االقتراع
سبٌال لنظام الحكم واإلدارة  ،وكذلك اتساعا ملحوظا فً االهتمام والتعلق بقٌم الدٌمقراطٌة ومبادئ حقوق
االنسان  ،وبروز مفهوم وأسس المجتمع المدنً لٌتصدرها مبدأ المواطنة وسٌادة القانون بعٌدا عن التمٌٌز بسبب
الدٌن والقومٌة  ،وكذلك تنامً دور المؤسسات الدولٌة  ،أهمها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة والمجالس
والمنظمات التابعة لها  ،مما ٌقودنا هذا –أكثر من أي وقت مضى  -الى تغلٌب قوة المنطق على منطق القوة فً
تناول القضاٌا  ،وذلك عبر التمسك الثابت بانتهاج ثقافة الالعنف والدعوة الى اعتماد لغة الحوار وأدب االصغاء
وقبول األخر المختلف  ،بغٌة بلورة الحقائق وصوالا الى وعً وإدراك الواقع على ما هو علٌه ,للعمل على
إصالحه وتغٌٌره  ،باتخاذ الشفافٌة والمكاشفة واالدارة الدٌمقراطٌة مبداا وسبٌالا  ،وذلك تجنبا للدخول فً
مخاطر ومنزلقات االنغالق القومً وضٌق ا ْ
الفق  ،أو إقحام الدٌن فً قضاٌا السٌاسة .
حقٌقة كبرى ٌعرفها جمٌع الباحثٌن والمهتمٌن بأن الكرد شعب قدٌم وحً شأنه فً ذلك شأن العرب وغٌرهم
من شعوب المنطقة  ،اال أنهم تعرضوا أرضا وشعبا ألكثر من مرة وأشد من غٌرهم للتجزئة والتشتت بفعل
النزاعات على مناطق النفوذ وحروب خاضتها دول كبرى  ،فكانت حصٌلتها ارتسام حدود دولٌة جدٌدة إثر
انهٌار دولة الخالفة العثمانٌة إبان الحرب العالمٌة االولى ( ،) 1111 -1114والتً تكرست بالعدٌد من
المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة أبرزها إتفاقٌة ساٌكس – بٌكو  ،منذ ذلك التارٌخ  ،فدخلت شعوب المنطقة مراحل
ونظم متباٌنة من التطور وخصوصا شعبنا الكردي وبالده كردستان  ،الذي وجد نفسه منقسما أرضا وشعبا فً
إطار اربع دول رئٌسٌة وهً (تركٌا  ،اٌران  ،العراق وسورٌا ) .وبدال من تمتعهم بحقوقهم القومٌة المشروعة
وإشراكهم فً إدارة تلك البلدان  ،باعتبارهم القومٌة الثانٌة فً كل بلد  ،مارست أنظمة دول تلك البلدان سٌاسات
االنكار واإلقصاء والصهر واإلبادة  ....إلخ .
بناء على ما أشرنا إلٌه من جملة متغٌرات شهدها العالم والمنطقة والمتمثلة بشكل رئٌس فً فشل وسقوط
االنظمة الشمولٌة وانعكاسها اإلٌجابً على أفق الحل السٌاسً للقضٌة القومٌة للشعب الكردي فً إطار البلدان
التً ٌعٌش فٌها  ،حٌث كانت البداٌة فً العراق إثر سقوط النظام الدٌكتاتوري فٌها  ،وإقرار الدستور العراقً
فً المادة  /113/بإقلٌم كردستان وسلطاته القائمة إقلٌما اتحادٌا ذات حكومة وبرلمان وإقرار اللغة الكردٌة لغة
رسمٌة....إلخ .
شهدت القضٌة الكردٌة فً تركٌا فً السنوات األخٌرة انفتاحا جزئٌا من جانب الدولة التركٌة تمثل فً رفع
الحظر عن اللغة الكردٌة وفتح معاهد ومراكز وقنوات فضائٌة والسماح بإصدار جرائد باللغة الكردٌة  ،ودخول
األحزاب ذات الطابع الكردي المرخصة لها إلى البرلمان ونجاحها فً ترؤس وإدارة المئات من البلدٌات
وأهمها بلدٌة مدٌنة آمــد (دٌار بكر)  ...وهذا ٌمهد الطرٌق أمام تنشٌط وإبراز ضرورة النضال السلمً
الجماهٌري وصوال الى االعتراف الدستوري بحقٌقة الوجود القومً للشعب الكردي ولغته األم  ،ونبذ الخٌار
العسكري ولغة العنف فً التعامل مع القضٌة الكردٌة بغٌة إٌجاد حل دٌمقراطً عادل لها عبر مبدأ وسبل
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الحوار.
أما فً جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة  ،فنظامها الشمولً االستبدادي ال ٌزال مستمرا فً
قمعه الدموي حٌال قوى السلم والدٌمقراطٌة وحركة التحرر الكردٌة وإعدام المناضلٌن الكرد
فً الساحات .
فً سورٌا التً حكمتها سلطة االنتداب الفرنسً لغاٌة  11نٌسان  ، 1146شكل الكرد والعرب ( إبراهٌم
هنانو  ،سلطان باشا األطرش  ،الشٌخ صالح العلً  ،أحمد بارافً ٌ ) ...دا واحدة فً وجه قوة االحتالل
ومظالمه  ،فكان للكرد دورهم االٌجابً والبناء فً حٌاة سورٌا والدفاع عنها دون تردد  ،إال أنه ومع تسلم
الحكومات الوطنٌة لمقالٌد السلطة فً دمشق  ،إثر جالء الجٌش الفرنسً  ،والتً فً حٌنها لم تقص أحدا
وجهدت فً بناء دولة لكل المواطنٌن  ،سرعان ما بدأ نبذ مبادئ الدٌمقراطٌة ناهٌك عن ممارستها وخاصة بعد
بروز دور العسكر فً حكم البالد  ،والتغٌٌب الممنهج لمفهوم المواطنة وانتهاج االستعالء القومً والفوقٌة فً
التعامل مع اآلخر  ،عبر تنكر النخب السٌاسٌة والثقافٌة بمختلف تٌاراتها حقٌقة وجود تارٌخً لثانً أكبر قومٌة
فً سورٌا بعد العرب ٌ ،شكل جزءا ا حٌوٌا من المجتمع السوري  .كما وعمدت تلك النخب وحكوماتها الى
التعتٌم على الدور الوطنً الذي اضطلع به الكرد وواقع حرمانهم الكامل من التمتع بأبسط حق من حقوقهم
القومٌة المشروعة  ،مما حمل بالمتنورٌن منهم االلتقاء والتشاور لتأسٌس أول تنظم سٌاسً دٌمقراطً كردي
فً سورٌا  ،تم اإلعالن عنه فً حلب بتارٌخ  14حزٌران  1151وذلك استجابة لضرورات الحاجة دفاعا عن
وجود الكرد وحقوقهم المهضومة ونبذ سٌاسة الذوبان فً بوتقة قومٌة األكثرٌة السائدة  ،ووفاء لمبادئ السلم
والحرٌة والمساواة  ،ومع تنامً النزوع القومً الشوفٌنً والتغنً الشعاراتً لدى االنظمة والحكومات المتعاقبة
وفشلها فً مشارٌع وخطط التنمٌة ومصادرتها للحرٌات الدٌمقراطٌة  ،لجأت وال تزال إلى انتهاج سٌاسة تمٌٌز
واضطهاد واضحٌن حٌال الشعب الكردي  ،تجلت معالمها الفاقعة بتطبٌق قانون االحصاء العنصري الخاص
بمحافظة الحسكة لعام  1162واستمرار مفاعٌل نتائجه رغم إعادة الجنسٌة لعشرات اآلالف مؤخرا  ،واإلبقاء
على تطبٌقات مشروع الحزام العربً منذ أوائل السبعٌنات  ،ترافقا ا مع قرارات إحداث وفرض مسمٌات عربٌة
على قرى وبلدات كردٌة لها أسماؤها التارٌخٌة  ،واستمرار فرض الحظر على اللغة الكردٌة  ،وصوالا إلى
افتعال أحداث  12ااذار  2004الدامٌة  ،والتً أدت إلى اندالع انتفاضة فً عموم المناطق الكردٌة وأماكن
تواجد الكرد  ،وكان من نتائجها سقوط ضحاٌا شهداء  ،وجرحى واعتقاالت جماعٌة ,وتعذٌب حتى الموت ،
الزمتها مساع محمومة لتألٌب الرأي العام السوري ضد الكرد  ،لإلساءة إلى قضٌتهم العادلة  ،من خالل دق
األسافٌن وعزل حركتهم السٌاسٌة عن مجمل الحراك السٌاسً  -الثقافً والفعالٌات الدٌمقراطٌة الناشئة فً
مجتمعنا السوري  ،وذلك بهدف تشوٌه الحقائق وصرف األنظار عن األزمات البنٌوٌة العمٌقة التً تلف الدولة
والمجتمع وسط فساد معمم فً ظل إستبداد مزمن لنمطٌة حكم حزب واحد ٌستأثر بالسلطة منذ عقود.
لقد اتسم النضال السٌاسً الكردي فً سورٌا تارٌخٌا بثوابت استراتٌجٌة  ،أهمها اعتماد النضال السلمً
الجماهٌري وح ال القضٌة الكردٌة ضمن إطار الدولة السورٌة  ،فً ظل نظام حكم دٌمقراطً تعددي تشاركً.
إن هذه المقدمة جزء ال ٌتجزأ من البرنامج  ،كونها ضرورة البد منها لفهم تارٌخ الكرد وحضورهم ونشأة
حركتهم السٌاسٌة فً سورٌا وعدالة قضٌتهم القومٌة الدٌمقراطٌة .
المادة األولى  :التعرٌف بالحزب :
حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )  ،هو إطار سٌاسً دٌمقراطً بمثابة إمتداد طبٌعً
ألول حزب كردي فً سورٌا إ انبثق منذ صٌف ٌ ، 1151شكل أداة نضالٌة من اتحاد طوعً ألفراد ذوي
مطالب وأهداف مشتركة ٌقبلون برنامجه السٌاسً وٌتبعون نظامه الداخلً لٌعملوا من أجل رفع االضطهاد
القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا  ،وتحقٌق االعتراف الدستوري بوجوده بهدف تمكٌنه من التمتع
بحقوقه القومٌة المشروعة فً سورٌا دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة ال مركزٌة  ،وذلك عبر اعتماد أسلوب النضال
السلمً بالتكاتف مع جمٌع القوى الوطنٌة الدٌمقراطٌة لبناء الدولة الحدٌثة على أسس من الدٌمقراطٌة والشراكة
واحترام حقوق اإلنسان فً ظل سٌادة القانون وحماٌته.
المادة الثانية  :رمز الحزب ودالالته:
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فً ضوء توصٌة المؤتمر الثالث  -شباط  ،1111وقرار االجتماع الموسع  -شباط 1111
الذي جاء تنفٌذا للتوصٌة تلك  ،وذلك إثر بحث ودراسة على هدي معطٌات الواقع الملموس,
وتوجهات الحزب األساسٌة ,فً العمل نحو مستقبل مأمول ومنتظر  ،وكذلك بالعودة إلى
بعض إضاءات تارٌخ الكرد القدٌم  ،وصٌرورة تش اكل شعب كردي ودٌمومة بقائه  ،كان قد
تم اعتماد رمز للحزب  ،لٌأخذ مكانه منذ نٌسان  1111فً صدر الصفحة األولى من
إصداراته  ،وذلك على النحو التالً:
إطار دائري :
قوسه األٌمن سنبلة قمح  ،وتعنً الخبز للجمٌع ,تجسٌدا لمفهوم المساواة  ،وحق اإلنسان فً الحٌاة دون
تمٌٌز.
قوسه األٌسر غصن زٌتون  ،وٌعنً السلم بمفهومه الشامل  ،ونبذ العنف ولغة الحروب والعداوات بٌن
الشعوب بسبب الدٌن أو القومٌة والمصالح الضٌقة.
فً أعلى اإلطار  ،تأخذ شمس مشعة مكانها  ،تجسٌدا لمفهوم الحرٌة  ،ولترمز إلى مكانة الشمس فً تراث
مملكة مٌدٌا ق.م .
ٌمأل وسط اإلطار حصان مجنح و جامح  ،و ذلك تجسٌدا للطاقة الحٌة وعنصر الجمالٌة  ،...ولٌرمز إلى
راٌة مملكة الهورٌٌن (المٌتانٌٌن) منذ خمسة عشر قرنا ق.م .حٌث أن األبحاث األثرٌة األكادٌمٌة تشٌر بجالء
إلى أن الهورٌٌن ومن بعدهم المٌدٌٌن هم من األسالف القدامى للشعب الكردي.
خالصة الرمز وما ٌعنٌه :هً دعوة قوٌة ونبٌلة إلى العمل دون تردد  ،من أجل إحقاق السلم والحرٌة
والمساواة .
وٌجسد الحزب مهامه النضالٌة بالمجاالت التالٌة:
المادة الثالثة  :فً المجال الوطنً السوري والعام :
ٌنبغً العمل على ضرورة عقد مؤتمر وطنً سوري عام بمشاركة كل مكونات الشعب السوري القومٌة ،
الدٌنٌة  ،المذهبٌة  ،السٌاسٌة  ،وأن ٌكون تمثٌلها عادال  ،وذلك بهدف االتفاق على وثٌقة مبادئ أساسٌة لبناء
سورٌا دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة المركزٌة .
وإن حزبنا ٌرى فً المبادئ األساسٌة المبٌنة أدناه  ,مدخال إلٌجاد حل سٌاسً متوازن لألزمة السورٌة  ،من
خالل إسقاط وإنهاء النظام األمنً االستبدادي وتفكٌك بنٌته الفكرٌة والتنظٌمٌة  ،لبناء دولة عصرٌة تالئم
تنوعها ومصالح شعبها  ،قائمة على سٌادة القانون وحماٌة الحرٌات والحقوق  ،وهً :
 -1العمل على تحقٌق مصالحة وطنٌة شاملة نحو عقد اجتماعً جدٌد ٌنبذ اإلقصاء واالستئثار ونزعة الثأر
واالنتقام .
 -2صٌاغة مشروع دستور توافقً جدٌد للبالد ٌنسجم مع طموحات ومصالح الشعب السوري بكامل مكوناته
وٌتواءم مع الشرعٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان وٌضمن ممارسة حٌاة دٌمقراطٌة حرا ة.
 -3الجمهورٌة السورٌة دولة مستقلة وموحدة ذات سٌادة  ،نظام الحكم فٌها جمهوري دٌمقراطً تعددي
برلمانً ال مركزي .
 -4سورٌا بلد متعدد القومٌات واألدٌان والمذاهب  ،وهً عضو مؤسس فً جامعة الدول العربٌة وملتزم
بمٌثاقها  ،وٌضمن الدستور حماٌة هذا التنوع.
 -5الشعب مصدر السلطات وأساس شرعٌتها  ،وٌتم تداولها سلمٌا عبر صنادٌق اقتراع إلجراء انتخابات
حرا ة نزٌهة ومستقلة .
 -6إقرار اللغة الكردٌة لغة رسمٌة الى جانب اللغة العربٌة فً دستور البالد  ،و حماٌة باقً اللغات الحٌة
(األشورٌة – التركمانٌة – الشركسٌة – األرمنٌة – اآلرامٌة  ) ....من خالل المؤسسات التعلٌمٌة والثقافٌة
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العامة – الخاصة  ،واعتبار هذا التنوع اللغوي ثروة ثقافٌة فكرٌة تارٌخٌة وإغناء للنسٌج
الوطنً السوري.
 -1ضمان حقوق األقلٌات القومٌة من سرٌان كلدوآشور وأرمن وشركس وتركمان .
 -1ترسٌخ مبدأ فصل السلطات الثالث (التشرٌعٌة  ،التنفٌذٌة  ،القضائٌة ) وإعالء شأن
ومبدأ سٌادة القانون فً كافة مناحً الحٌاة واعتبار ذلك ركنا أساسٌا لنجاح التجربة الدٌمقراطٌة السورٌة .
 -1ضمان حرٌة المعتقد والدٌن وممارسة الشعائر الدٌنٌة لكل السورٌٌن بدون تمٌٌز بعٌدا عن اإلقصاء وبأال
تتعارض مع اآلداب والنظام العام .
 -10إقرار قوانٌن لتنظٌم وتأسٌس األحزاب والجمعٌات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنً  ،وبما ٌنسجم
مع الدستور الجدٌد للبالد .
 -11وضع قانون جدٌد ٌكفل حرٌة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم وضمان استقاللٌتها ،
واعتبارها السلطة الرابعة لتفعٌل الرقابة الشعبٌة على مؤسسات الدولة  ،على أن تكون وسائل اإلعالم متاحة
لكل السورٌٌن دون تمٌٌز وخاصة الرسمٌة منها .
 -12وضع قانون جدٌد لالنتخابات العامة فً البالد (البرلمانٌة – المحلٌة)  ،بحٌث ٌضمن تمثٌل كل
المكونات بشكل فعلً وعادل وٌضمن نزاهتها وحٌادٌتها من خالل تشكٌل مفوضٌة علٌا مستقلة لالنتخابات تقوم
بتنظٌمها واإلشراف علٌها.
ٌ -13راعى تمثٌل المكونات السورٌة فً تشكٌل السلطة التنفٌذٌة ( مجلسً الرئاسة و الوزراء ) بنسب
عادلة .
 -14إعادة النظر فً التقسٌمات اإلدارٌة بما ٌخدم بناء الدولة على أسس دٌمقراطٌة المركزٌة تنسجم مع
التنوع القومً والدٌنً فً البالد.
 -15تثبٌت حق المواطنٌن فً حرٌة ممارسة حق التجمع والتظاهر واالضراب سلمٌا وصون حرٌة التعبٌر
عن الرأي .
 -16ضمان حقوق وحرٌة المرأة ومساواتها مع الرجل  ,وعدم تضمٌن أي تشرٌع نصا ٌنتقص من حقوقها ،
مع ضمان حماٌة كٌان األسرة كونها الخلٌة األساس فً بناء المجتمع .
 -11تشجٌع العلم والمعرفة وفنون الرٌاضة والموسٌقى واألنشطة الشبابٌة  ،وتشجٌع روح التعاون واالنتظام
بمختلف الصٌغ واألشكال فً الرٌف والمدٌنة  ،واالهتمام الالئق بالجانب التربوي فً المجتمع.
 -11رعاٌة الطفولة وحماٌة حقوقها وفق االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة  ،والقٌام بأنشطة مناسباتٌة من شأنها
تشجٌع المواهب وزرع الروح التعاونٌة.
 -11إعادة النظر فً المناهج التربوٌة والتعلٌمٌة وتحرٌرها من ثقافة وأسس الحزب الواحد  ،ونزعات
التعصب القومً والدٌنً والمذهبً  ،وتأسٌسها وفق مفاهٌم إنسانٌة ومدنٌة علمٌة تحترم القوانٌن وتنبذ العنف
والتطرف بأي شكل كان وتشجع العلم والمعرفة.
 -20إشغال الوظائف والمناصب العلٌا فً الدولة حق لكل مواطن سوري بصرف النظر عن انتمائه القومً
أو الدٌنً والمذهبً  ،وذلك وفقا للقوانٌن.
ٌ -21نتخب البرلمان رئٌس الجمهورٌة ونوابه  ،حٌث أن الرئٌس ونوابه ٌشكلون معا مجلس الرئاسة وٌنظم
عمله بقانون.
 -22تنظٌم وتسخٌر الموازنة المالٌة للدولة بما ٌحقق أفضل اإلٌرادات وترشٌد النفقات لتحقٌق تنمٌة
اقتصادٌة شاملة ومستدامة تهدف بشكل رئٌس إلى تحسٌن دخل المواطن السوري بما ٌضمن له عٌشا الئقا
وحٌاة كرٌمة وبضمان اجتماعً وصحً وتوزٌع عادل للثروات الوطنٌة لكل المناطق السورٌة  ،بما ٌحقق مبدأ
العدالة االجتماعٌة ومكافحة الفقر والبطالة .
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 -23استعادة أراضً الجوالن المحتلة وفقا لمواثٌق االمم المتحدة وقرارات مجلس األمن الدولً .
 -24االلتزام بمواثٌق ومبادئ الشرعٌة الدولٌة ومؤسساتها  ،وانتهاج مبدأ الحوار وسبل
التفاوض فً حل القضاٌا والنزاعات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة  ،للمساهمة فً تحقٌق السلم
واالستقرار فً المنطقة والعالم على أساس احترام المصالح المتبادلة وحسن الجوار ونبذ ثقافة
العنف ولغة الحروب.
 -25مساندة كفاح الشعب الفلسطٌنً ووحـدة صفوفه على طرٌق إٌجاد حل عادل لقضٌته الوطنٌة فً
استعادة حقوقه وأراضٌه المحتلة وفق مواثٌق ومقررات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولً .
 -26المساهمة على شتى المستوٌات فً مكافحة تلوث البٌئة وحماٌتها  ،وذلك حفاظا على الحٌاة
واستمرارٌتها  ،وتوفٌر األمن المائً والغذائً للجمٌع .
 -21حظر كل فكر أو نهج ٌتبنى العنصرٌة أو التطرف الدٌنً أو الطائفً والعرقً  ،وتنظٌم ذلك بقانون.
 -21اعتماد علم للدولة السورٌة ونشٌدا وطنٌا بما ٌرمز لتعددٌة مكونات الشعب السوري وإرثه الحضاري.
 -21إلغاء القوانٌن والمراسٌم والبالغات والقرارات واألنظمة واألحكام الصادرة التً تتعارض مع مبادئ
الدستور الجدٌد وإعادة الحقوق ألصحابها أفرادا وجماعات وتعوٌض المتضررٌن  ،أو بسبب أعمال وممارسات
النظام وقوننة ذلك وتخصٌص بند فً موازنة الدولة من أجلها.
 -30تبنى القوات المسلحة واألجهزة األمنٌة من كافة مكونات الشعب السوري دون تمٌٌز أو إقصاء ،
وتخضع لقرارات السلطة التنفٌذٌة وتدافع عن سٌادة وسالمة سورٌا  ،وال تكون أداة لقمع الشعب وال تتدخل فً
العمل السٌاسً .
المادة الرابعة  :فً المجال الكردي:
 -1العمل على إلغاء التمٌٌز ورفع المظالم واالضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا وإٌجاد
ح ال دٌمقراطً لقضٌته القومٌة فً البالد عبر تمكٌنه دستورٌا من التمتع بحقوقه القومٌة المشروعة فً إطار
حماٌة وحـدة البالد.
 -2إلغاء القوانٌن والمشارٌع العنصرٌة بحق الكرد وتطبٌقاتها  ,وتعوٌض المتضررٌن نتٌجة ذلك ,
وخاصة نتائج قانون اإلحصاء العنصري الخاص بمحافظة الحسكة منذ عام  1162وبشكل كامل  ،وكذلك نتائج
تطبٌقات مشروع الحزام العربً لعام 1112وعودة الموفدٌن إلى مناطقهم األصلٌة وإعادة توزٌع األراضً
على السكان األصلٌٌن بشكل عادل .
 -3إلغاء نتائج سٌاسات التعرٌب التً طالت أسماء القرى والبلدات والمعالم الجغرافٌة والتارٌخٌة فً
المناطق الكردٌة وغٌرها وإعادة مسمٌاتها التارٌخٌة .
 -4االعتراف الدستوري بحقٌقة وجود قومٌة كردٌة كمكون رئٌسً من مكونات الشعب السوري .
 -5تمكٌن الشعب الكردي فً سورٌا من التمتع بحقه فً مبدأ وصٌغة اإلدارة الذاتٌة للمناطق الكردٌة فً
إطار حماٌة وحدة البالد .
 – 6إعادة النظر فً التقسٌمات اإلدارٌة للمناطق الكردٌة ،واعتبارها وحدة إدارٌة – سٌاسٌة.
 -1انشاء معاهد وجامعات فً المناطق الكردٌة وجعل التعلٌم والتدرٌس فٌها باللغة الكردٌة إلى جانب
العربٌة .
 -1حماٌة وتطوٌر الثقافة والفولكلور والفن والتراث الكردي وإغنائه عبر مؤسسات الدولة والمجتمع
المدنً.
 -1االعتراف بٌوم  21آذار عٌد نـــوروز  ،عٌدا قومٌا وطنٌا وجعله عطلة رسمٌة فً البالد بهذا
المضمون.
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 -10إقرار واعتماد العلم الكردي (  ) Ala rengînرمزا قومٌا .
 -11تخصٌص قسم من اإلعالم الرسمً للدولة باللغة الكردٌة .
 -12إصدار مرسوم ٌقضً باعتبار كل من مناطق القامشلً وكوبانً (عٌن العرب ) وعفرٌن محافظات
نظرا لضرورات التنمٌة والتعوٌض عن التهمٌش واإلهمال الالحق بها تارٌخٌا .
 -13حماٌة الحقوق المدنٌة والدٌنٌة للكرد اإلٌزدٌٌن فً دستور البالد وقوانٌنه .
 -14بناء مرجعٌة سٌاسٌة مسؤولة للكرد فً سورٌا وذلك من خالل إجراء انتخابات شعبٌة
حرا ة ومباشرة ٌحق للجمٌع المشاركة فٌها.
 -15تهٌئة األجواء للشروع فً إجراء انتخابات مباشرة على مستوى كل قرٌة وناحٌة
ومنطقة وتجمع سكانً  ،بمشاركة جمٌع الفعالٌات المجتمعٌة والسٌاسٌة  ،لتشكٌل لجان ومجالس تتولى مهام
ومسؤولٌة إدارة المجتمع فً المرحلة الراهنة .
 -16إقامة عالقات الصداقة والتعاون مع األحزاب والمؤسسات والمنظمات السٌاسٌة واإلنسانٌة والحقوقٌة
فً المنطقة والعالم  ،بما ال ٌتعارض مع البرنامج السٌاسً للحزب ودستور البالد.
المادة الخامسة  :فً المجال القومً الكردستانً :
العمل على:
 -1التضامن مع النضاالت العادلة لشعبنا الكردي فً مختلف أرجاء كردستان عبر تسلٌط األضواء على
واقع الحرمان والمظالم التً ٌعٌشها أشقاؤنا والتً قد تخف او تشتد فً ظل تبدالت البرامج والسٌاسات لدى
حكومات انقرة وطهران وبغداد  ،وإدانة سٌاسات العنف ولغة الحروب .
 -2المساهمة فً إرساء أسس تعامل دٌمقراطً أخوي فً اإلطار العام لحركة التحرر القومً الكردٌة وذلك
على قاعدة االحترام المتبادل ونبذ سٌاسة المحاور واإلحتراب الكردي –الكردي  ،والمشاركة فً المجالس
والهٌئات والمؤتمرات ذات الطابع القومً .
 -3التضامن مع النضال المشروع ألكراد لبنان للتمتع بحق المواطنة والمحافظة على هوٌتهم الثقافٌة وفق
القوانٌن والدساتٌر المرعٌة بالتعاون مع فعالٌات المجتمع اللبنانً ومؤسساته المدنٌة .
 -4بذل مساعً مشتركة باتجاه ادراج القضٌة الكردٌة فً مختلف المحافل الدولٌة وخصوصا تلك التابعة
لألمم المتحدة وذلك بغٌة التعرٌف بعدالتها والمساهمة فً تقدٌم حلول سلمٌة تخدم األمن واالستقرار فً المنطقة
من أجل السلم والحرٌة والمساواة .
أوائل نٌسان 2013
صادق علٌه المؤتمر االعتٌادي السابع
لحزب الوحــدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )
 ------------------------------------------انتهى ----------------------------------------- ---------
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