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 التقرير السياسي

 للهيئة القيادية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ) يكيتي (

 الذي أقّره المؤتمر االعتيادي السابع

 الكارثً  –وسط تفاقم مضطرد للوضع المؤساوي مع دخول ثورتنا السورٌة عامها الثالث وذلك الحزب  ٌنعقد مإتمر
جراء استمرار دوامة العنف والفظائع فً العدٌد من المناطق والمدن وسقوط عشرات اآلالف قتلى ، فً المشهد السوري 

واشتباكات دموٌة وقصف ، وجرحى ، ونزوح مئات اآلالف من األسر والعوائل من بٌوتهم هرباً من جحٌم الموت 
سكري المقٌت حٌال األزمة الوطنٌة صاروخً مدّمر تمارسه قوات النظام الموغل فً انتهاج خٌاره األمنً الع –مدفعً 

المستفحلة منذ عامٌن ونٌف ، لٌبقى أفق إٌجاد حٍل سٌاسً ٌلبً طموحات الشعب السوري فً وقف نزٌف الدم والدمار 
وإنهاء االستبداد شبه مسدوٍد ، ٌكتنفه الغموض والمخاطر ، ولتترتب علٌنا جمٌعاً المسإولٌة التارٌخٌة فً رسم السٌاسة 

تً تحمً شعبنا وتخدم الصالح العام ، فً هكذا مناخ استثنائً ومرحلة شدٌدة الخصوصٌة ، كان من المفٌد الصائبة ال
والمثمر رأي وحضور رئٌس الحزب الفقٌد الراحل إسماعٌل عمر ) أبو شٌار ( الذي لطالما أمضى عمره فً خدمة 

سس ودعائم الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان ، متمسكاً عدالة القضٌة القومٌة لشعبه الكردي فً سورٌا ، تواقاً إلى إرساء أ
 .دون تردد  ، بقٌم السلم والحرٌة والمساواة

التجاذب ٌبقى  –صراع فً سورٌا وعلٌها مستمر وعلى أشده أكثر من أي وقت مضى ، حٌث أن هذا الصراع إن ال
فظة لحٌاة وكرامة  وانتهاكاتالمآسً  محتدماً فً المدى المنظور ، وإن كان ذلك ٌستدعً تزاٌداً فً حجم الدمار وعمق

، وحالة الفقر والجوع وتفشً البطالة  مرٌبة انتحارٌةوتفجٌرات  اغتٌاالتوحقوق اإلنسان السوري ، فضالً عن 
 والمرض ... الخ .

ر ما ، بغٌة التؤثٌحٌال هذا المشهد ، تجهد بل وتتهافت األوساط اإلقلٌمٌة والدولٌة ، كل وفق مصالحه ، للعب دور 
الدولٌة فً مٌاه شرق حوض  –فً رسم مالمح مستقبل سورٌا الجرٌحة ، وتموضعها فً لوحة التوازنات اإلقلٌمٌة 

على النفوذ وحماٌته  االستحواذالمتوسط بوجه خاص ، والدائرة المركزٌة ألمن الشرق األوسط بوجه عام ، وذلك بهدف 
الدول صاحبة الشؤن حٌال الملف السوري  واختالفاتكلفة ، ... وما التباٌنات فً المواقف تال وارتفعت، مهما بلغ الثمن 

أٌضاً تشكل تجسٌداً لمنطق  –الخفٌة منها والعلنٌة  –، إال مإشراً ودلٌالً ظاهراً على ذلك ، كما أن توافقاتها وتفاهماتها 
فً مبادرات الجامعة العربٌة واألسرة الدولٌة موازٌن القوى والمصالح على أرض الواقع ، وهذا ما بدا واضحاً 

، اللتان حظٌتا بتؤٌٌد جمٌع الدول وكذلك معظم أطٌاف المعارضة  اإلبراهٌمًوأبرزها مبادرتً كوفً أنان واألخضر 
 فً خٌاره األمنً ، االستمرارالسورٌة ، إال أن التؤٌٌد اللفظً والمراوغة من جانب طاقم النظام بهدف كسب الوقت بغٌة 

تلك ، لتبقى دورة العنف تدور عجلتها ، ولٌبقى الداخل  المبادراتدولٌة ، أعاقت عملٌة إنجاح  –وأجندات إقلٌمٌة 
 السوري ٌنزف دماً ودموعاً .

الشعب  انتفاضةفلقد ثبت لكافة أطٌاف ومكونات المجتمع السوري أن الخٌار العنفً والعسكرة خٌار عبثً الٌخدم 
األمنً بغٌة تحقٌق تغٌٌر دٌمقراطً حقٌقً ٌفكك وٌنهً منظومة  االستبداديإلى إسقاط النظام السوري وثورته الهادفة 

والدٌكتاتورٌة المتجسدة بنظام حكم الحزب الواحد منذ عقود ، بل وكذلك ٌجلب معه مزٌداً من الكراهٌة  االستبداد
ة الموت وكل ما هو متخلف ، وذلك وسط صخب ، لتنتعش فً ظاللها العداوات وثقافوالتخندقات الالوطنٌة والالإنسانٌة 

فً هذا شعاراتً ، ٌرمً إلى إزاحة قوة العقل والمنطق ، لتحل محلها ردود فعل وفقدان الصواب ، ....  –إعالمً 
السٌاق أباح النظام اللجوء إلى أعتى السبل والوسائل فً التعامل مع المعارضة منذ البداٌة وكؤنها العدو رقم واحد ، 

القمعٌة  –فً الوقت ذاته للدعوة إلى حوار ، ولكن تحت خٌمته ووفق أجنداته وبما ٌخدم إدامة منظومته األمنٌة وسارع 
، كما وأستسهل النظام كثٌراً تجٌٌر الدٌن ألغراض السلطة والسٌاسة كما تفعله بعض أوساط اإلسالم السٌاسً 

صة وسارع فً إطالق الفتاوى الجهادٌة لٌدفع الشعب التكفٌري الذي بدوره اغتنم الفر –وخصوصاً االتجاه السلفً 
فواتٌرها وتختلط األمور وتزداد تعقٌداً كما هو الواقع الراهن الذي تعٌشه سورٌا الٌوم الذي ٌبدو فٌه أنه الحسم العسكري 

تٌكٌة التً قد لصالح النظام أو المعارضة أمرٌّ صعب المنال وغٌر متاح ، بفعل عوامل عدة من بٌنها التداعٌات الدراما
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.. ( ، خصوصاً وأن البدٌل تشهدها أكثر من ساحة وجبهة ) لبنان ، العراق ، األردن ، جبهة الجوالن وأمن إسرائٌل ، .
غٌر متبلور لدى الغرب بوجه عام وأمرٌكا بوجه خاص ، مما ٌستوجب وقفة مسإولة إلعادة ترتٌب بٌت المعارضة 

دٌنً  استعالءر البناء بعٌداً عن األحكام المسبقة ونزعة التهمٌش واإلقصاء أو بكامل أطٌافها ، وذلك على قاعدة الحوا
فً هذا  اعتمادهوقومً ، أو رهان واهم على تدخل عسكري من الناتو كما حصل فً لٌبٌا وبالتالً فإن الخٌار الواجب 

زأ منها وذلك على قاعدة التعاون المجال هو بذل الجهود البناءة لتالقً وتؤطٌر أطٌاف المعارضة التً نحن جزُء الٌتج
 االستبداديوالتنسٌق والشفافٌة ، للعمل ٌداً بٌد وبخطى حثٌثة على طرٌق تحقٌق أمانً الشعب فً إسقاط النظام األمنً 

وثورته من أجل الحرٌة والكرامة وإٌجاد حّل سٌاسً بإشراف دولً ٌضمن رحٌل النظام وذلك من أجل غٍد أفضل 
رده ، بمسلمٌه ومسٌحٌٌه وكافة مكوناته ، من أجل طً صفحة نظام البعث وحكم الحزب الواحد لشعب سورٌا بعربه وكُ 

ًّ فً وجه المدنٌٌن األبرٌاء فً درعا آذار الساقط والمنتهً صالحٌته منذ أن  ومن قبله فً  3122أطلق الرصاص الح
ضع دستور عصري ٌنسجم مع معطٌات .... ، من اجل سورٌة دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة وو  3115القامشلً آذار 

 .وٌقّر بالحقوق القومٌة المشروعة للشعب الكردي والمكونات األخرى  الجغرافٌة –الواقع والحقائق التارٌخٌة 

وراء عسكرة الحراك والثورة تحت أٌة ذرٌعة كانت ، وبدا واضحاً دوره  االنجرارفً سٌاق متصل رفض الحزب * 
المإتمر الوطنً الكردي الذي لطالما عمل الحزب له  عقد من خالل المبادرة إلى الحرٌص على وحدة الصف الكردي

مجلس وطنً كردي ومجالس محلٌة فً مختلف المناطق والتؤكٌد على نبذ الحزبوٌة وضٌق األفق  وانبثاقمنذ سنٌن 
وحدة ه ، وإن تجسٌد خدمًة لصالح الكرد بوجه عام ، حٌث أن اإلساءة إلى الكرد تعنً اإلساءة للشعب السوري برمت

الصف الكردي تتمثل بتعاون وتنسٌق صادقٌن بٌن المجلسٌن الوطنً الكردي ومجلس الشعب لغربً كردستان وتفعٌل 
إعالن هولٌر التً جاءت برعاٌة مشكورة  – واتفاقٌةلجانهما المشتركة تحت راٌة الهٌئة الكردٌة العلٌا وذلك وفق تفاهم 

تشكل ضرورة  واالقتتالق ، حٌث أن وحدة الصف الكردي فً سورٌا ونزع فتٌل التوتر من رئاسة إقلٌم كردستان العرا
 مجتمعٌة وسٌاسٌة البدٌل لها . –تارٌخٌة 

بٌة وقصف ، نزحت إلٌها عشرات رمن جهة أخرى وبفضل عدم تحول المناطق الكردٌة إلى مناطق عملٌات ح
واستقبلوا بمثابة أهل وإخوة  احتضانهااآلالف من األسر والعوائل العربٌة من المناطق والمحافظات األخرى حٌث تم 

 لٌس إال ، وهذا واجب إنسانً وطنً وتارٌخً أكدت علٌه جمٌع منظمات الحزب وأنصاره فً الداخل والخارج .

بتؤثٌر من ، تشهد القضٌة الكردٌة بوجه عام تطوراً ملحوظاً نحو األمام وذلك أساساً  فً الجانب القومً الكردستانً
الوعً بفضل التضحٌات والنضال المتواصل من لدن مختلف الفصائل والفعالٌات السٌاسٌة والثقافٌة  واتساعتنامً 

كردستان تركٌا وذهنٌة اإلنكار  الكردٌة فً كامل أرجاء كردستان وبلدان المهجر ، وثمة بوادر تحول نوعً على ساحة

مع  - والحل العسكري لدى الجانب التركً ، حٌث أن مدى تجاوب تركٌا الدولة مع مبادرة السٌد عبد هللا أوجالن
ونبذ العنف ، سوف ٌجلب الفائدة للجمٌع ، ومن هنا كان التضامن  الكردٌةفً إٌجاد حّل سلمً للقضٌة  - تحفظاٍت علٌها

 تلك ، التً تم اإلعالن عنها فً نــوروز هذا العام .  والتؤٌٌد للمبادرة

ٌتمتع باحترام معظم القوى واألحزاب الكردستانٌة إن لم الوحــدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا حزب بؤن ٌخفى  وال
إلى  نقل جمٌعها ، وهذا مرده تارٌخٌاً استقاللٌة قرار الحزب ونبذه التخندق إلى جانب محور على حساب آخر ، أضف

ذلك جهود الحزب التارٌخٌة الدائمة والمعروفة باتجاه اعتماد وتغلٌب لغة الحوار والتفاهم والعمل المشترك فً اإلطار 
 العام لحركة التحرر القومً الكردٌة بدالً عن القطٌعة والفتور أو التوتر واالفتراق .

ت الحزب فً الداخل والخارج من لدن أوساط الذي ٌحظى به جمٌع رفاق ومنظما لالنتباهكما أن االحترام الملفت 
وحركته القومٌة الدٌمقراطٌة ، مرده كون الحزب ٌتمتع بمٌراث نضالً وسٌاسة عقالنٌة متزنة ، واسعة من شعبنا 

عنوانها الحرص الدائم على تغلٌب التناقض الرئٌسً على سواه ، والتمسك الثابت بمبدأ وثقافة الالعنف ، ومواصلة 
وشفافٌة وبال تردد دفاعاً عن عدالة القضٌة الكردٌة والمصالح الحٌاتٌة لحاضنتها المجتمعٌة ، لٌبقى سالحنا العمل بجرأة 

 األمضى العلم والمعرفة ، للقدرة على مواكبة التطورات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة .

لمدافعٌن عن النهج النضالً إن جهود ألوف الرفاق األعضاء المنتمٌن إلى صفوف التنظٌم وكذلك ألوف الرفاق ا
الثقافٌة وجمٌع النشطاء الغٌارى ، ٌحدوهم  –للحزب وسٌاسته دون انخراطهم فً سلك التنظٌم ومئات الكوادر السٌاسٌة 

وإن الهٌئة القٌادٌة السابقة والتً عملت ما بوسعها على ثقة بتحقٌق هذا النجاح ، بالنجاح  الحزب األمل بؤن ٌتكلل مإتمر
 .سورٌا ا فٌه خٌر شعبنا وبلدنا المنشود لم
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 المؤتمر السابع االعتيادي                                                         

 لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا ) يكيتي (


