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 (يكيتي)دة الديمقراطي الكردي في سوريا ـحزب الوح

 

 

 مشروع رؤية

 يف سوريا   الصف الكردي توحيدو  الوطنية أطياف املعارضةتالقي ل
  :مقدمة

 ,اوخصوصية يتحرك وفقه اعتباري جانب ,أو حتى لكل فردأو مذهب لكل حزب أو جماعة يكون ن أمن المفترض 

مفردات ضمن فضاء أوسع هو المجتمع أو الوطن أو  تشكلالخصوصيات  حيث أن ,لى تحقيقهاإومطالب يسعى 

 الدين... 

عن الردع الحالة الفردية وتعجز  ,يخسر الجميعحيث هذا الفضاء الجامع التي تصيب في حاالت الحروب والكوارث 

الخسائر حجم لتقليل من بغية ا ,ضمن صيغة جمعية التعامل معهاحدات األصغر سوى وليس أمام ال ,أو التأقلم والمجابهة

نها التاريخ كم التي دو  والح   ناهيك عن عشرات األمثلة ,وهذه حالة دارجة حتى عند األحياء غير العاقلة ,الضحاياعدد و

في حالتنا السورية  ذا ال بدل ... لتجاوز المحن والصعابدة الصفوف ـووح التفاهمعن ضرورة  ,ويسردها العقالء

لتي لمصلحة الكل ا –على األقل  - أو عن جزء منها) أصحاب( كل خصوصية عنها طواعية  بناءأيتخلى أن المأساوية 

 . وبالتالي مصلحة الجميع  الوطنهي مصلحة 

 

  : العامفي الوضع السوري 

وما رافق هذه السنين من كم  ,األمنية تهحزب البعث وأجهزنظام الذي مارسه والتمييز بعد نصف قرن من االستبداد 

تطالب بالحرية  عفوية لى الشوارع في مظاهراتالناس إ تانفجر الغضب السوري وخرج ,مستداملألفواه وكبت 

مقاطعات صغيرة  أسيرةحلم السوريين وشعاراتهم المرتجلة  أبقت ,وذاتيةمنها عوامل عديدة خارجية لكن  ,والكرامة

قيادة عن منقطعة عن الهيكلية المفترضة للثورة و ,ناشئة( في عهدة قيادات محلية مدينة )حي, بلدة, منطقة.... مغلقة

أمر بالتالي ل سه  واست  , تعارضت فيما بينهاثم , وعمت المزاجياتخت الخصوصيات ترس  ف ,مفترضة -أيضاً  –مركزية 

 التي جلبت على البالد الويالت والكوارث .  ,العسكرةالتسلح ولى إوآخرين ها من قبل النظام جر  

 كان ل له اإلسالم السياسي,سه  قليمي الذي اإلالتدخل مردود لكن  ,بالبالد ما حل  عول النظام هو المسؤول األيبقى 

والصدام المسلح مع آلة نحو العسكرة   السلميتوجيه الحراك الشبابي والنبض الثوري من خالل وذلك  أيضاً,سلبياً 

تحتها  جمعت  لى مظلةتحول إالذي  ,المقدس تحت مسمى الجهادو  ,التخندق الطائفيبدافع , الدولةالحرب المكدسة لدى 

 وخياره األمنيام عنف النظلى إيضاف  ,اً رهابإو اً رعبينشرون  ,من مختلف دول العالم الجهاديينعشرات آالف 

في معادلة ال زالت هي نفسها منذ  ,والعنف المضادلعنف للى ضحية ومؤسساته إ عمرانهبناسه و البلد تحوليو  ,المقيت

قد و, مشاورات هنا ومبادرات هناكمؤتمرات والسوريين رغم بعيداً عن متناول  وال زال الحل   ,ونيف أربع سنوات

هكذا نظام وهكذا )كل طرف لآلخر تماماً لغاء إبسبب  ,طولزمناً أ واقعي وتسوية تاريخيةيستغرق إقناع األطراف بحل 

يستمر نزيف الدم السوري و ل ,اشتراطاتها المسبقةتتمسك الثانية بو ,غرورهو في تعنته  األول حيث يستمر ,(معارضة

تتسع رقعة الفوضى لو ,شراقة كل يوموالدمار مع إخراب ال وتزداد مساحةنزوح السكان وتستمر هجرة الشباب 

 ,الحياة نفسها حق وحتى ,مانواألاألهلي كما السلم  ,الدولة مؤسساتما تبقى من والخدمية  يطال المرافق ل ,والعبث

وعن كل  ,ويبتعد السوريون عن بعضهم ,مسلسالت الثأر واالنتقامتبدأ األحقاد و تنموو ,المختلفةحيث تستعر النزاعات 
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 ,الفكريةوثنية أو الطائفية فسها ضمن خصوصيتها اإلكل مجموعة نلتحشر  ,ما يجمعهم وعن تاريخ العيش المشترك

 . ايحدق بالبالد ويهدد مستقبل التعايش واالستقرار فيه اً كبيراً خطريشكل  وهذا بحد ذاته 

 : فاق الحلآ

ن كما يجب أ ,هاب وهذه حقيقة يجب أن نقر   , المنشود في التغيير الشاملأهدافها ثورة هكذا  تحقق من الصعب أن 

أما الشأن  ,ومكاتبها وممثلياتها ها داراتإ أغلب في مبكراً  الفسادرضة ومصداقيتها وتفشي داء ابتراجع دور المعنعترف 

ال تتردد في  التيالمقاتلة  الكتائب وقادةأمراء الحرب  الداخلي في المناطق التي هي خارج سيطرة النظام فيتحكم فيه

 ,البالد مساحة  نصفأكثر من  على ناتنظيمال يسيطرحيث  ,النصرة جبهة داعش أو -تنظيم الدولة اإلسالمية  مبايعة

  . على الحاضر والمستقبل كبر وهذا هو الخطر األ

أبداً لم نكن و ,لى الصف الثاني حين تبوأ العسكر الصفوف األولىتراجعنا إ ,سوريةحزاب سياسية نحن كفصائل وأ

تحقيق  فيتماماً  فاشلالخيار العسكري ف ,سمعتنا وأيادينا بقطرة دم سورية وبالتالي لم تتلطخ ,لمسلحالصراع امن  جزءً 

رامة واالستعباد في ظل قوانين في المزيد من هدر الكويتسبب بل تسبب  ,أي قدر من الحرية والكرامة للسوريين

  .في مخيمات اللجوء وأالفصائل الجهادية  وفتاوى

مطالب السوريين في الخالص من الحكم الدموي كما من إرهاب المجاميع الجهادية من جهتنا نرى بأن تحقيق 

 : ما يلي  عبر يمر  وثقافتها السلفية 

وليكن في  ,دنى من المشتركات, للوصول إلى الحد األطر الوطنية المختلفةتكثيف الحوارات بين الفصائل واأل -1

, ووقف القتال ,التفاوضي السلمي قوالً وعمالً  بالحل السياسيالقبول و ,قرار بفشل الخيار العسكرياإلالمقدمة منها 

 .وعلى من بقي فيه من شعباظ على ما تبقى من وطن للحف

ثنية والمذهبية والدينية المكونات اإل جميع المعارضة منممثلو يشترك فيه لى عقد مؤتمر وطني الدعوة إ -2

)مجلس مؤقت( بتشكيل مرجعية وطنية للسوريين  كما ,موضوعية جريئةيخرج بقرارات  ,وفعاليات مجتمعيةوالفكرية 

المباشر لتفاوض ل ,سياسي حل  آليات  الدعم الدبلوماسي و للبحث عن تفويضاً كامالً  مفوضة ,المؤتمرينصفوف من بين 

الجهد السياسي نجاح وكحسن نية إل هذه الضمانات تحقيقوفي حال  ,وضمانات دوليةبرعاية  امممثلي النظمع 

 :من بينها جواء باتخاذ خطوات تمهيديةتهدئة األيمكن  الدبلوماسي

 . رقاءوكافة الموقوفين والموقوفات لدى مختلف الف  اإلفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي   - أ 

 .الداخل السوريالمناطق اآلمنة في لى أطراف المعارضة إ جميع عودة   - ب

موازي ومكمل والتصعيد المتبادل وتبني خطاب عقالني التحريض اإلثارة وشكال وكل أعالم الحرب إوقف  - ج

بحيث يجري تسليط األضواء على حقيقة ما يعانيه السوريون في بلدان التشرد وعذابات  الدبلوماسيالسياسي للجهد 

  النزوح وكذلك فظائع وممارسات شبكات اإلرهاب وعنوانها األبرز داعش.

واعتبارهم  ترك الساحة السوريةبجانب وإنهاء مهمة المقاتلين األمن الكتائب المقاتلة السياسي سحب الدعم  - د

 .من تاريخهدخالء 

  

 : في الوضع الكردي الخاص

 ,مكوناتالتعايش السوريون من كل  ووفق جميع الوقائع ومصادر التاريخين الحديث والمعاصر, خالل قرن مضى

على الداخل بسرعة االنفتاح  تحديداً  ردالك  تميز حيث  ,وسيادتهعن الوطن المشترك واستقالله معاً ودافعو  ,وتشاركوا

حيث ة عنصرية, كحركة قومي حزب البعثمنطلقات عالن استمر ذلك حتى إو ,مفهوم الوطن المشترك واتقبلو ,السوري

 ثنية ) الكرد مثاالً( . ى البحث عن ذواتها وخصوصياتها اإلللجأت بدورها إالتي  ,خرىجت مشاعر المكونات األأج  

منذ  لديهمانتعشت  الروح القومية  لكن ,لسنا هنا بصددها لدى الكرد للنهوض القوميقد تكون ثمة عوامل أخرى 

الذاتية وامل لة من العال أن جم, إ1591حزيران 11في ديمقراطي ول حزب سياسي ج بإعالن أو  بداية الخمسينيات و ت  



3 
 

على  ,بالخالفات البينيةالقيادات الحزبية   انشغلتف ,هذا الحزب وانقسامه على نفسه خفاقإوالموضوعية ساهمت في 

منية عبر ومراسيم جائرة واختراقات أنهجة م  م  وفينية سياسات شتعقيدات إثر ليها من ما أضيف إوكل القضية  حساب

 .  العروبي يومن قبل النظام القومالترهيب والترغيب 

واالندفاع  ,من غير ميعاد ال أن ربيع الشعوب قد حل  . إالسياسةالمعرفة وفتراجع االهتمام ب ,تتالت موجات االنشقاق

  .المفترضهميتها ودورها أحزاب األوأعاد للسياسة نحو بريق الحرية 

لم تساهم في دفع مؤيديها  ,صفوفهامن بين الشعاراتية صوات نشاذ بعض األ وورغم انقسامها  ,ن الحركة الكرديةإ 

هذا  ,خذالن الثورة وأ ,نانية الكرديةباأل -جحافاً إ – المعارضة أوساطألمر الذي يفسره بعض ا ,لى المحرقة السوريةإ

ومن جهة ثالثة مساعي النظام , قليمية على النفوذ في سوريااألطراف اإلومن جهة ثانية صراع بعض الدول و ,من جهة

 سالميةمجاميع الدولة اإل وهي األخطرومن جهة رابعة  الوسط الكردي,خر في بشكل أو بآ للبقاء فاعالً السوري نفسه 

ق المجتمع الكردي من مفاتيح وشيفرات الختراتملكه هذه المجاميع وما  على وجه التحديد ردبالك  والنصرة المتربصة 

المقسم وشق المنشق  تقسيمعبر  ,تيت الصف الكرديوبالتالي قد تزداد مساعي تش ,واستغالل الدين عن طريق الفتاوى

لى رد إالك   وجر  وراق في محاوالت لخلط األ ,صطياد من يغريهم الطعموا ,عالم المغرضواإل ,باستخدام المال السياسي

 مواقع ال تخدم قضيتهم.

في سوريا لحالة الكردية الخاصة ان بأ على ثقة تامة  (يكيتي)ا دة الديمقراطي الكردي في سوريـنحن في حزب الوح

 ,توحيد الصفوفالتآلف و وال بديل عن, تعد تحتمل تبعات الفرقة والتشتت لم ,العامة الوطنيةهي جزء من الحالة 

سواء في  ,دون مراهنة على الخارج ,نبض الناسمصالح ويستمد قراره من  ,طار مؤسساتيوالعمل الجماعي ضمن إ

  :نرى من األهمية العمل علىلذلك   ,ظروف التفاوض والدبلوماسية مستقبالً الظرف الحالي الخطير أو في 

تحديد  جل من أ ,وإطالق الحوار البيني المكثف دون تلكؤ ,دعوة القيادات الحزبية الكردية إلى الداخل -1

 ,وحدوعقلية القائد األ ,حزب الواحدثقافة العن  بديالً  ,عمل الجماعيللومنطلقا  ,لالتفاق دنى أ حداً  االمشتركات وجعله

 . في هذا الصددمن تجارب مريرة عموماً  لشعوب المنطقة لشعبنا الكردي خصوصاً و لما 

نهاء القطيعة ما يكفي إلوالمبادرة ال يمتلكان من المرونة  (ENKS, TEV- DEM)الكرديين طارين اإلن إ -2

مشروع لل تغييباً يسجل  مما, يتبع جهة كردستانية كفرع سوري لوجوده عن الترويجكل منهما ال يتوانى  كما ,بينهما

 . مرتقبفي أي مشروع وطني رد السوريين للك   و أي دورأ ,مصداقية أي طرح يؤثر على ,الكردي السوري

تصنع قرارها المستقل دون  ,حزاب والشخصيات الوطنيةمن األمناسباً يضم عدداً  ,أي إطارو أية مظلة أ اعتبار -3

الفلتان و فوضى األحزاب لتداركمناسبة  وسيلة هي  ,االمتداد الكردستانيالتواصل والسوري وال بتفريط باالنتماء 

في  (متخاصمينخندقين )حالة عن  حدة التوتر الناشئوتقلل من  ,الحاليةمهمات المرحلة سهل أداء ت  و, الشعاراتي

 . السوري الشارع الكردي

أحزاب المجلس  ما تبقى منوة وذلك بدع ,حالة الجمود وتفعيلها القائمة منالسياسية  خراج المرجعيةضرورة إ -4

استئناف لى إ واألحزاب التي ال تنتمي إلى اإلطاريندم  -تفممثلي حركة المجتمع الديمقراطي و الكردي الوطني

 ,توسيعهاالمرجعية وفي تطوير البناء عليه ساً يمكن اواعتماد نقاط دهوك الثالثة أس يةشفافبر اوحللتاجتماعاتها الرسمية 

وتعيد للمثقفين والمستقلين والرموز االجتماعية دورهم  ,والتحالفاتحزاب لتضم تحت سقفها ما أمكن من القوى واأل

بين  اتفاق  نفسها وتحويلها من اتفاقية دهوك  تعديلوإن تطلب األمر  ىحت ,شراك فعلي, بتمثيل منصف وإالمسلوب

  . إلى اتفاق أشمل مجلسين فقط 

بدالً من التوافق ضمن أي إطار  وفق األكثرية المطلقةقرارات الفي اتخاذ  اعتماد مبدأ التصويت واالنتخاب الحر   -5

 . فيفتي( المعطلة  -نمطية المناصفة ) فيفتيو
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وعلى قدم المساواة في  الجزيرة, عفرين( كوباني,الكردية الثالث )إشراك ممثلي ومنظمات المناطق ضرورة  -6

تمكين النخب الثقافية والمهنية وكذلك نشطاء الحركة النسائية و  ,القرارات المصيرية التي تخص الكرد السوريين اتخاذ 

 والشباب للمشاركة في الشأن العام .

( في الدفاع عن المناطق الكردية   YPG & YPJ) حماية الشعب والمرأة اتاإلقرار دون مواربة بدور وحد -7

رفدها بأية تشكيالت ودهوك  وتعزيز قدراتها الدفاعية وفق مضامين اتفاقيةومتابعة العمل على توسيع غطائها السياسي 

األطياف التي تتعايش  جميعوتفعيل قانون الدفاع الذاتي وإمداد هذه الوحدات بالمتطوعين من  ,كردية أخرى إن وجدت

,  هگ)بيشمر لكردستانيةاوالتنسيق مع القوى  والتآزرأخالقية, مجتمعية ولكردية واعتبار ذلك ضرورة في المناطق ا

وطنية ضرورة والتحالف الدولي بهدف محاربة شبكات اإلرهاب وخاصة تنظيم الدولة اإلسالمية داعش ..( .ريال گ

  مشترك.  ثمرة هكذا جهد كان كوباني  و تحرير, إنسانية قومية

 ,ادروغناؤها بالخبرات والكوإوتطويرها  من الواجب حمايتها القائمة ضرورة مرحلية الذاتيةدارة اعتبار اإل -8

 استيعاب المتطوعين من كافة أطياف المجتمعإلى  تبقى بحاجة, األمن والنظام العاممؤسسة لحفظ اآلسايش واعتبار 

 .التنظيم والمهنية مزيد منو

آملين تعاملنا من قبلهم  ,دون التدخل في شؤونهم ,من كردستان في األجزاء األخرىاحترام خيارات أشقائنا  -9

في الكردية السياسية  ة بين المرجعية وتطوير العالقات الرسمي ,العالقات األخويةضرورة تمتين وشائج مع , بالمثل

 .قليم كردستان العراقمؤسسات إأحزاب ووسوريا 

 ,محل احترام وتقدير تبقى ,والرموز السورية رموزاً وطنية ,الكردستانية رموزاً قوميةالرموز القادة و اعتبار -11

 راية لإلساءة إلى آخر أو التقليل من شأنه.  وأوراء رمز  التمترسالتخندق ومن الخطأ 

في جديد وشكل الحكم اجتماعي أسس عقد  ليتضمن ,الكرديوالمشروع السياسي عادة صياغة الخطاب إ -11 

يتيح  ,ال مركزيتعددي نظام حكم ديمقراطي في يتجسد من جهتنا نراه  ,من خالل طرح واقعي متزن وذلك ,سوريا

 . ينوطنيذات سيادة وعلم وجيش  مشتركضمن وطن ذاتياً دارة نفسها بإالفرصة للمكونات ذات الخصوصية 

والمكونات التأكيد على ضرورات استمرار التواصل والحوارات للعمل المشترك مع المحيط االجتماعي  -12

تكثيف المساعي لعقد مؤتمر وطني ألطياف المعارضة و ,والثقافية والمجتمعية السورية المختلفة ونخبها السياسية

بإخالص للتوصل  تسعى جاهدةو ,لمسألة السوريةبأن ال بديل عن الحل السياسي السلمي ل  تقتنعتي السيما تلك السورية 

 إلى اعتماد ورقة عمل تاريخية . 
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