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  يـياسـج السـامـالبرن

  ـ يكيتي ـ دة الديمقراطي الكردي في سورياــلحزب الوح
  

  :المقدمة 
بدأت عوالم عناوين ومعطيات جديدة تبرز جلية في تناول مناحي الحياة وأفق السياسـة   والعشرين،بدخول البشرية القرن الواحد 

مع أفول نجم األنظمة الشمولية ... وكذلك ثورة التقانة ونقل المعرفة  ـ االجتماعية  االقتصاديةحيث العولمة بمفاعيلها .. .وبرامجها

، وبروز مفهوم وأسـس   اإلنسانملحوظ في االهتمام والتعلق بقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق  اتساعونمط الحزب الواحد ، يرافقه 

، وكـذلك تنـامي دور المؤسسـات    ب الدين والقومية المجتمع المدني ليتصدرها مبدأ المواطنة وسيادة القانون بعيداً عن التمييز بسب

، مما يقودنا ـ أكثر من أي وقت مضـى ـ إلـى      الدولية تتصدرها الجمعية العامة لألمم المتحدة والمجالس والمنظمات التابعة لها

، والدعوة إلـى   الال عنف ثقافة بانتهاجوذلك عبر التمسك الثابت على منطق القوة في التعامل وتناول القضايا ،  قوة المنطقتغليب 

، بغية بلورة الحقائق ، وصوالً إلى وعي الواقع على ما هو عليه ، للعمل على إصالحه وتغييـره   اإلصغاءلغة الحوار وأدب  اعتماد

خـاطر  مبدءاً وسبيالً ، بدالً عن السرية ـ الكواليسية والحجب ، وذلك تجنباً للدخول فـي م   الشفافية والمكاشفةأفضليات  باتخاذ، 

  .وضيق األفق ، أو إقحام الدين في قضايا السياسة القومي االنغالقومنزلقات 

حقيقة كبرى يعرفها الباحثون وجميع المهتمين بأن األكراد شعب حي ، شأنهم في ذلك شأن العرب وغيرهم من شعوب المنطقة 

التشتت بفعل نزاعات على مناطق للنفوذ وحـروب  ، إال أنهم تعرضوا ـ أرضاً وشعباً ـ ألكثر من مرة وأشد من غيرهم للتجزئة و  

دولة الخالفة العثمانية إبان الحـرب العالميـة األولـى     انهيارخاضتها دول كبرى ، كانت حصيلتها إرتسام حدود دولية جديدة إثر 

ة مراحـل ونظـم   فدخلت شعوب المنطق. منذ ذلك التاريخ الدولية  واالتفاقاتالتي تكرست بالعديد من المواثيق و ١٩١٨ـ   ١٩١٤

في إطـار أربـع دول    -أرضاً وشعباً  –الذي وجد نفسه مقسماً  ، وبالده كردستانمتباينة من التطور ، وخصوصاً شعبنا الكردي 

، يوم جالء آخر جندي  ١٩٤٦نيسان  ١٧رئيسية هي تركيا ، إيران ، العراق ، وسوريا التي حكمتها سلطة االنتداب الفرنسي لغاية 

والعرب يداً واحدة في وجه قوة االحتالل ومظالمه ، فكان لهم دورهم االيجابي الملحـوظ   داألكراها ، حيث شكل أجنبي عن أراضي

  .في حياة سوريا والدفاع عنها دون تردد

كـل  لبنـاء دولـة   في حينها لم تقص أحداً وجهدت فـي  والتي  ،إثر الجالء إال أنه ومع تسلم الحكومات الوطنية لمقاليد السلطة

منهجـي لمفهـوم   التغييـب  وال، مع بروز دور العسـكر   نبذ مبادئ الديموقراطية ناهيك عن ممارستهانين ، سرعان ما بدأ المواط

في التعامل مع اآلخر عبر تنكر النخب السياسية والثقافية بمختلـف تياراتهـا    االستعالء القومي والفوقيةالمواطن والفرد، وانتهاج 

من المجتمع السوري ، لـه لغتـه األم وحقوقـه     جزءاً حيوياًمية في سوريا بعد العرب ، يشكل حقيقة وجود تاريخي لثاني أكبر قو

كما وعمدت تلك النخب وحكوماتها إلى التعتيم على الدور الوطني الذي اضطلع به األكراد وواقـع حرمـانهم   . المشروعة القومية 

والتشاور لتأسـيس أول تنظـيم سياسـي     االلتقاءنورين منهم إلى الكامل من التمتع بأبسط حق من حقوقهم القومية ، مما حمل بالمت

 الكـرد لضرورات الحاجة دفاعاً عن وجـود   استجابةوذلك  ١٩٥٧ حزيران ١٤في  هديمقراطي كردي في سوريا ، تم اإلعالن عن

  .سلم والحرية والمساواةالوحقوقهم المهضومة ونبذ الذوبان في بوتقة قومية األكثرية السائدة ، تجاوباً مع ووفاءاً لمبادىء 

ومع تنامي النزوع القومي الشوفيني والتغني الشعاراتي لدى األنظمة والحكومات المتعاقبة وفشلها في مشاريع وخطـط التنميـة   

واضحين حيال الشـعب الكـردي ، تجلـت     واضطهادسياسة تمييز  انتهاجومصادرتها للحريات الديمقراطية ، لجأت وال تزال إلى 
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، واإلبقـاء علـى تطبيقـات     ١٩٦٢اقعة باستمرار مفاعيل قانون اإلحصاء العنصري الخاص بمحافظة الحسكة منذ عام معالمها الف

مشروع الحزام العربي منذ أوائل السبعينات ، ترافقاً مع قرارات إحداث وفرض مسميات عربية على قرى وبلـدات كرديـة لهـا    

الدامية وسقوط ضحايا  ٢٠٠٤آذار  ١٢أحداث  افتعالة الكردية ، وصوالً إلى على اللغ فرض الحظر رأسماؤها التاريخية ، واستمرا

جماعية وتعذيب حتى الموت ، الزمتها مساعي محمومة لتأليب الرأي العام السـوري ضـد األكـراد ،     واعتقاالتشهداء وجرحى 

ـ  هموعزل حركت دق األسافينلإلساءة إلى قضيتهم العادلة من خالل  وفعالياتـه  راك السياسـي ـ الثقـافي    السياسية عن مجمل الح

الديمقراطية الناشئة في مجتمعنا السوري ، وذلك بهدف تشويه الحقائق وصرف األنظار عن األزمات البنيوية العميقة التـي تلـف   

  .لنمطية حزب يستأثر بالسلطة منذ عقود ويتهرب من الحوار والمكاشفة مزمن استبدادالدولة والمجتمع وسط فساد معمم في ظل 

إن هذه المقدمة ضرورة البد منها لفهم تاريخ الكرد وحضورهم ونشأة حركتهم السياسية في سوريا التي يشكل حزبنـا  

  . جزءاً منها

  

  :التعريف بالحزب  

  : -يكيتي  –حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

، يشكل أداة نضالية من  ١٩٥٧منذ صيف  بثقانطبيعي ألول حزب كردي في سوريا  امتدادهو إطار سياسي ديمقراطي بمثابة 

 االضطهادإتحاد طوعي ألفراد ذوي مطالب وأهداف مشتركة يقبلون برنامجه السياسي ويتبعون نظامه الداخلي ليعملوا من أجل رفع 

ميـة  القوالدستوري بوجوده بهدف تمكينـه مـن التمتـع بحقوقـه      االعترافالقومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا وتحقيق 

أسلوب النضال السلمي بالتكاتف مع جميع القوى الوطنية الديمقراطيـة لبنـاء الدولـة     اعتمادعبر المشروعة في إطار وحدة البالد 

  . حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون وحمايته  واحترام والشراكة الحديثة على أسس من الديمقراطية

  : ويجسد الحزب مهامه النضالية بالمجاالت التالية

  

  : ـ في المجال الوطني السوري  أوالً
بناء وتكثيف صالت األلفة والتعاون مع جميع الفعاليات الوطنية الديمقراطية ومنظمات حقوق اإلنسان ولجان المجتمـع  السعي ل

المشـترك  المدني ومستقلين، بهدف بناء ونشر حالة حوارية في مختلف المدن والمحافظات السورية وصوالً إلى التنسيق والعمل 

  :باتجاه

وجملة القوانين االستثنائية الصادرة بموجب حالة الطوارىء  ٢٠٠٨لعام ) ٦٤-٤٩(والمرسومين إلغاء القضاء االستثنائي  -١

  .واألحكام العرفية على مدى أربعة عقود ونيف وتحقيق مبدأ فصل السلطات

  .استصدار قانون عصري ينظم عمل األحزاب في سوريا -٢

  .ي والتعبير عنه دون خوف وإعادة النظر بقانون المطبوعات المكبل بقيود جمةضمان حرية إبداء الرأ -٣

الكف عن االعتقال الكيفي واالستدعاءات األمنية بحق المواطنين بسبب آرائهم ونتاجاتهم الثقافية ، واإلفراج عـن جميـع    -٤

  .المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم

 .حماية الحقوق المدنية والدينية للكرد اإليزديين -٥

 .طبيقات المشوهة لإلصالح الزراعي ومظالمها بهدف إعادة النظر فيها وخصوصاً في المناطق الكرديةفضح وتبيان الت -٦

  .إيالء األهمية الالئقة لمبدأ المواطنة ومفهوم الحقوق والواجبات في ظل دولة الحق وسيادة القانون -٧

لية االنتخابية بإشراف سلطة قضائية استصدار قانون جديد لالنتخابات بحيث يضمن حرية الناخب ونزاهة سير مراحل العم -٨

  .نزيهة ومستقلة وذلك ضماناً لتداول سلمي للسلطة والتخفيف من مركزيتها عبر تطوير وتفعيل نظام اإلدارة المحلية

 .تناول إعالمي مشترك ألبرز ملفات النهب والفساد في البالد ـ انهيار سد زيزون وفضيحة الخليوي ـ على سبيل المثال -٩

وإرساء أسس للضمان االجتماعي وتوزيـعٍ  للجميع المواطنين وذلك عبر توفير فرص العمل  كافةع المعيشي لتحسين الوض - ١٠
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 .تولي االهتمام الكافي بالمناطق الكرديةومتوازنة في البالد ، عادل للثروة من خالل تنمية اقتصادية شاملة 

وتوفير فرص التحصيل العلمي للجميع بمختلف مراحلـه  إعادة النظر في المناهج التربوية لنبذ التعصب القومي والديني ،  - ١١

  .ومستوياته

الوقوف إلى جانب المرأة وتفهم أوجه وأشكال معاناتها ، حيث أنها تبقى تشكل نصف المجتمع والبشرية ومربية النصـف   - ١٢

إلى جانب الرجـل فـي   اآلخر ، ولها كامل الحق في التحصيل العلمي بأعلى درجاته ، وحرية إبداء الرأي والعمل ، والمشاركة 

 .مسعى تحقيق الديمقراطية لبناء الدولة الحديثة وذلك على قاعدة حماية األسرة من التفكك ورعاية مؤسساتية ألعبائها

بلورة الضرورة الوطنية والتاريخية لصياغة مشروع دستور جديد للبالد بما ينسجم مـع مصـالح وطموحـات مكونـات      - ١٣

، ويتواءم مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسـان ويضـمن حيـاةً     لمحلية واإلقليمية والدوليةالمجتمع السوري وجملة المتغيرات ا

 .ديمقراطية

إلى ديارهم وفق مواثيق األمم المتحدة ومقـررات مجلـس    نالفلسطينيي ناستعادة أراضي الجوالن المحتلة وعودة الالجئي - ١٤

 . األمن الدولي بغية إحالل السلم واالستقرار في المنطقة

  

   :في المجال الكردي ـ  ياًثان
  :العمل على

رصد وتوثيق أوجـه ووقـائع   رفع االضطهاد القومي وفضح السياسة الشوفينية حيال شعبنا الكردي في سوريا وذلك عبر  -١

  .التمييز لنشرها على أوسع نطاق

عبـر مواصـلة    وكذلك مشروع الحزام العربي ١٩٦٢إلغاء نتائج اإلحصاء العنصري الخاص بمحافظة الحسكة منذ عام  -٢

السلمي وتكثيف الصالت واللقاءات مع القوى والشخصيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني بغية وضعها في صـورة   النضال

  .الجنسية للمجردين منها وعودة الحق ألصحابها استعادةوكسب تأييدها بهدف  المظالم

الصـحافة والعلـوم   كليـات  ( العديد من مؤسسات الدولة الذرائع التي تعيق وتمنع من مشاركة األكراد في وتوثيق تفنيد  -٣

  ).الخ ... .العسكريةالسياسية ـ السلك الدبلوماسي ـ الكليات 

للغـة  ) خاصـة   مراكـز ( حماية اللغة والهوية الثقافية الكرديتين ومناهضة سياسات التعريب الموجهة ، والشروع بفتح  -٤

عـين   –، كوبـاني    -عفرين  – جبل األكراد(الكردية لمناطق الكلور وفجمع  الكردية ريثما تصدر تراخيص رسمية ، وكذلك

  . ، وإبراز العنصر الجمالي منه) -محافظة الحسكة  –، الجزيرة  -العرب 

زرع وسيادة الـروح التعاونيـة بمختلـف    بهدف واألنشطة الشبابية ،  والموسيقىة ياضفنون الرالعلم والمعرفة وتشجيع  -٥

  .والمجتمعياالهتمام الضروري والالئق بالجانب التربوي إيالء و المدينة بغية أشكالها سواء في الريف أ

اإلنسانية والحضارية ليحييها جميع السوريين وصوالً إلى اإلعتراف الرسمي القومية عيد نوروز بمضامينه  احتفاالتإغناء  -٦

  .به

 .السوريةفي المنظمات الحقوقية والمدنية لمشاركة والتفاعل للتالقي واالكردية  واالجتماعيةتشجيع النخب الثقافية  -٧

  ).مرئي –مسموع  –مقروء (المطالبة بالسماح لصحافة وإعالم كردي  -٨

وإرسـاء أسـس   برؤية وطنية واضحة مواصلة الجهود لتأطير الحركة الكردية في سوريا على قاعدة برنامج الحد األدنى  -٩

فعاليات ثقافية احتراماً للرأي والرأي اآلخـر وتشـجيع الوحـدات    تعامل ديمقراطي بين فصائلها عبر إشراك وطنيين مستقلين و

  .االندماجية 

االعتراف الدستوري بوجوده للتمتع بحقوقـه  و في سياق التمتع بحقوق المواطنة كاملةًحل المسألة الكردية حالً ديموقراطياً  - ١٠

 .بالدالقومية المشروعة من خالل اإلدارة الذاتية للمناطق الكردية في إطار وحدة ال
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   :الكردستانيالقومي في المجال ثالثاً ـ 
  :العمل على

تسليط األضواء على واقع الحرمان والمظـالم التـي   التضامن مع النضاالت العادلة لشعبنا الكردي في مختلف أرجاء كردستان عبر  - ١

وبغداد ، وإدانة سياسـات العنـف   ، طهران يعيشها أشقاؤنا والتي قد تخف أو تشتد في ظل تبدالت البرامج والسياسات لدى حكومات أنقرة 

  .واإلرهاب

االحترام المتبادل المساهمة في إرساء أسس تعامل ديمقراطي أخوي في اإلطار العام لحركة التحرر القومي الكردية وذلك على قاعدة  - ٢

  .الكردي -سياسة المحاور واالحتراب الكردي  نبذو

 المرعيـة، ع بحق المواطنة والمحافظة على هويتهم الثقافية وفق القوانين والدسـاتير  التضامن مع النضال المشروع ألكراد لبنان للتمت - ٣

  .المدنيةبالتعاون مع فعاليات المجتمع اللبناني ومؤسساته 

إدراج القضية الكردية في مختلف المحافل الدولية وخصوصاً تلك التابعة لألمـم المتحـدة وذلـك بغيـة      باتجاهبذل مساعي مشتركة  - ٤

 .المنطقةدالتها والمساهمة في تقديم حلول سلمية تخدم األمن واالستقرار في التعريف بع
  

  :في المجال العام رابعاً ـ 
طريقة الحوار ولغة التفاوض فـي حـل    انتهاجضرورة لمبادئ ومقررات الشرعية الدولية ويولي الحزب األهمية الكبرى  •

  .على ثقافة الال عنف بدل لغة الحرب وعسكرة المجتمعات ازباالرتكوذلك واحترام مصالح الجميع ، القضايا والنزاعات 

وإن مكافحة سياسات التمييز العنصري واإلرهاب وفق مواثيق األمم المتحدة واإلمتثال لمعايير حقوق اإلنسان ترتدي أهمية  •

  .حيوية لحماية تطور ومستقبل البشرية ونحن جزء منها

تعد مهمة إنسانية عاجلة تعنـي كـل    والعالمي،لى المستوى المحلي ـ اإلقليمي  بنظافة البيئة ع واالهتمامإن مكافحة التلوث  •

  .وجماعةفرد 

كما وأن مكافحة الجهل والجوع والمرض عبر برامج تنموية وخطط عمل متالحقة تنشط لها وتشرف عليها مؤسسات األمم  •

 والكوارث،ا يساهم في نزع فتيل الحروب خصوصاً وأن إنجاحه متعاظمة،المتحدة والمنظمات اإلقليمية تبقى ترتدي أهمية 

 .اإلنسانيةويخدم التطور وقيم الحضارة 

  

  ٢٠٠٨تشرين الثاني أواخر 

  

  صادق عليه 

  السادساالعتيادي  المؤتمر

  -يكيتي –لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

  
  –انتهى  -

  


