البرنامج السياسي لـ ) PYDحزب التحاد الديموقراطي(

مدخل:
مع بداية اللفية الثالثة دخل الشعب الكردي  -أحد أقدم ش عوب الع الم  -مرحل ة جدي دة م ن ت اريخه المليء ب البطولت والمآس ي ،م ن دون ح ل ج ذري ودائم
لقضاياه الوطنية والديمقراطية والحرية ،ولكن بات يمتلك معظم الوسائل الضرورية لتحقيق الحلول لهذه القضايا ،حيث أصبح يشكل عامل 1حاسما ،1ويأخذ مكان ا 1
ودورا  1استراتيجيا  1في السياسات الدولية والقليمية ومعادلت منطقة الشرق الوسط.
إن الرأسمالية العالمية )الستعمار المالي( بقيادة الوليات المتحدة المريكية ،التي تعاني اليوم من أكبر وأش مل أزماته ا ،تس عى بك ل قواه ا لتج اوز وض عها
الراهن ،من خلل نشر الليبرالية التي هي إيديولوجية الحداثة الرأسمالية  ،وتمرير مشاريعها السياسية والقتصادية والعسكرية التي تدخل في خدم ة احتكاراته ا
على الصعيد العالمي لفرض نفسها كامبراطورية عالمية ،بينما جعلت من الشرق الوسط ،ساحة تتصارع فيها قوى المنظومة الدولية والقليمية والقوى الشعبية
نظرا  1لهمية المنطقة الستراتيجية من حيث الموقع والموارد والهمية التاريخية والمعنوية  ،المر الذي يؤدي إلى صراع وفوض ى عارم ة س تؤدي إل ى تغيي ر
النظمة السياسية القائمة في المنطقة برمتها.
ي ؤثر ه ذا الص راع ال دائر بق وة عل ى الوض ع الراه ن ف ي منطق ة الش رق الوس ط  .فبينم ا تتع رض البن ى اليديولوجي ة والسياس ية والخلقي ة والتنظيمي ة
والجتماعية والقتصادية القائمة إلى التفتت والنحلل ،ب دأت الب دائل الجدي دة ب الظهور روي دا  1روي دا  .1إن المس توى التنظيم ي ،وم دى اس تعداد وجاهزي ة الق وى
المتصارعة وواقعية سياساتها هو الذي سيحدد من سيخرج منتصرا  1من هذا الصراع.
تحتل سوريا مكانة هامة في الصراع الجاري في المنطقة ،وهي موج ودة ف ي مرك ز الح داث وتت أثر بح دة التط ورات السياس ية المعاش ة .والتغيي رات ال تي
ستشهدها سوريا نتيجة للصراع الدائر فيها وعليها سيكون لها تأثير كبير إيجابا  1أو سلبا  1على منحى التغييرات في المنطقة ،وعلى مس تقبل س وريا نفس ها .بمعن ى
آخر ،تحقيق عملية إجراء تح ولت ديمقراطي ة ف ي س وريا ،وإيج اد ح ل ديمقراط ي للقض ية الكردي ة س تؤثر إيجابي ا  1عل ى مجم ل عملي ة التغيي ر ال ديمقراطي ف ي
المنطق ة .وم ن جه ة أخ رى ،إذا أص Mر ت س وريا عل ى التمس ك بوض عها الح الي ،وتقاعس ت ع ن إيج اد حل ول لقض ايا الديمقراطي ة عموم ا  1والقض ية الكردي ة
خصوصا  ، 1فإنها ستتحول إلى هدف لتدخلت القوى الخارجية ،مما يخلق خلل 1في عموم المنطقة.
قضية الشعب الكردي في سوريا تحظى بأهمية اس تراتيجية ف ي تحدي د منح ى عملي ة التغيي ر ف ي س وريا .فق درة س وريا عل ى إج راء التغيي رات الديمقراطي ة
المطلوبة في نظامها السياسي مرتبطة بشكل وثيق بتحقيق حل عادل للمسألة الكردية ،التي أصبحت تشكل حجر الزاوية ف ي مجم ل العملي ة السياس ية ف ي البلد،
ومقياسا  1أساسيا  1لجدية أي برنامج للتغيير الديمقراطي .لنها بمثابة امتحان لمدى قبول التعددية والتنوع في النظام السياسي الجديد.
من جهة أخرى ،ل نبالغ إذا قلنا أن سوريا ،ببنيتها الثقافية والذهنية الراهنة ،وتشتت المعارضة الديمقراطية ،غير قادرة على تحقي ق التغيي رات الديمقراطي ة
السليمة بمعزل عن القوى الديمقراطية المنظمة للشعب الكردي ،والتي أصبحت تمتلك مستوى تنظيميا  1ووعي ا  1سياس يا  1وثقاف ة ديمقراطي ة وخ برة  1نض الية تؤهله ا
لن تقوم بدور طليعي في هذا المضمار.
إن حل الدارة الذاتية الديمقراطية لقضية الشعب الكردي وتوفير الض مانات الدس تورية للوج ود الك ردي ف ي س وريا ه و الخي ار النس ب لتحقي ق ح ل ع ادل
للمسألة الكردية بجمي ع جوانبه ا الوطني ة والثقافي ة والجتماعي ة والقتص ادية ...ال خ ،إل ى ج انب دمقرط ة س وريا ،وتحقي ق الوح دة الوطني ة والخ وة بي ن جمي ع
مكونات الشعب السوري ،والمساواة والعدالة بي ن جمي ع الش رائح الجتماعي ة .وه ذا يش كل أرض ية لبن اء مجتم ع ديمقراط ي ،وض مان لتج اوز جمي ع السياس ات
والعقليات القومية الضيقة والطائفية التي تستند إلى المفهوم الكلسيكي لسلطة الدولة وتقديس العن ف .ف ي حي ن أن معارض ة ح ل الدارة الذاتي ة الديمقراطي ة ،أو
رفضه ،سيمهد الطريق Uأمام ظهور مخاطر جادة قد تجر الش عب الك ردي إل ى أن يك ون طرف ا  1ف ي دوام ة جدي دة م ن القتت ال والص راع ،أش د بك ثير مم ا تش هده
المنطقة الن.
مع بدايات القرن الحادي والعشرين يمتلك مجتمعنا الكردي في غرب كردستان إمكانيات مادية ومعنوية ل يستهان بها ،استمدها من النضال الكبير الذي خاض ه
بجميع فئاته ،منذ أكثر من ثلثين عام ا  ،1ف ي إط ار عملي ة تط وير النض ال التح رري ال وطني ف ي عم وم كردس تان ،قط ع فيه ا أش واطا  1ك بيرة عل ى ص عيد تغيي ر
الذهنية والثورة الوطنية الديمقراطية ،وحقق من خللها أرضية صلبة وأساسا  1راسخا  1لبناء مؤسساته الوطنية والديمقراطية والثقافية والقتصادية والجتماعية...
الخ ،والتي تشكل جوانب بناء الكونفدرالية الديمقراطية المستندة الى المجتمع .إن اكتم ال بن اء ه ذه المؤسس ات اعتم ادا  1عل ى الق وى الذاتي ة لش عبنا ،والتض حيات
التي بذلها حتى الن ،والقوة المعنوية التي يستمدها من دماء آلف الثوريين الذين قدموا أرواحهم على هذه الدرب ،وبدعم متبادل مع حركة التحرر الديمقراطي
في عموم كردستان والقوى الديمقراطية في سوريا؛ سيكون اكتمال 1لبناء الكونفدرالية الديمقراطية وحل 1للقضية الكردية في غرب كردستان في نفس الوقت.

1

الوضع العالمي:
يشهد المجتمع البشري في ظل هيمنة النظام الرأسمالي العالمي  ،حالة مروعة من الحروب وإبادات المجتمع الطبيعي عبر نش ر التفس خ والنح راف
بإبعاده عن القيم والمعايير الخلقية من خلل ما يسمى بالحداثة الرأسمالية التي تحول كل شيء الى سلعة  .واتساع اله 7وة بي ن ال ثراء والفق ر الم دقع
نتيج ة عولم ة الرأس مالية المالي ة وس يطرة الش ركات والراس مال عل ى ك ل المراف ق ،وارتف اع نس بة البطال ة والهج رة ،فب ات هن اك ق وى الحتك ار
المسعورة من جانب ،ومجتمع معدوم وأفراد مسقطين إلى درجة العدم .والدمار البيئي الذي بات يهدد الوج ود البش ري برمت ه .من ذ خمس ة آلف ع ام
ونظام المدنية العالمي يكاد يستنفذ كل الوسائل الثقافية والمادية والمعنوية نتيجة تحامله على المجتمع الطبيعي بذريعة حل القضايا ال تي ه و )النظ ام(
سبب تفاقمها .فعبر أداة الحرب وذريعة مكافحة الرهاب ومنع انتشارالسلحة غير التقليدية ،لم يبق مكان إل وغزته الرأسمالية واستولت عليه .وما
تبقى من ادوات المدنية ليس سوى مدن خرجت من كونها مدنا  aبتضخمها السرطاني ،ومجتمع قروي – زراعي يسعون لتفكيكه والحكم علي ه بالفن اء
في نهاية المآل ،وما تبقى مما يتشبثون به على أن ه اقتص اد ،ه و آخ ر مط اف الحتك ارات العالمي ة ال تي ل يمك ن كب ح جماحه ا ،حي ث ب اتت متورم ة
بأساليب غير أخلقية من قبيل كسب المال بالمال ،وفي المقابل بقيت جيوش من العاطلين ع ن العم ل والمحرومي ن المقه ورين ال ذين يتزاي دون عام ا a
بع د ع ام  .أم ا مؤسس ة أداة الدول ة ال تي يتس ابقون م ن أج ل ال تربع عل ى عرش ها ،فم ا ه ي س وى احتك ارات الس لطة والرأس مال ال تي تس مى بالدول ة
القومية ،التي تتورم بنخرها المتواصل لمجتمعها الداخلي ،ولم يعد لها أي ة وظيف ة ت ذكر .بالمقاب ل بق ي حش د م ن الم واطنيين ال ذين لعلق ة له م بتات ا
بالمجتمع الخلقي والسياسي ،أما ما بقي من الدوات اليديولوجية ال تي تعق د عليه ا الم ال ،فه ي الدينوي ة المفتق دة لوظيفته ا الخلقي ة ،والجنس وية
المتعصبة التي تنشر مرض السلطة في جميع مسامات المجتمع ،والقوموية الغارقة في الشوفينية بما يتعدى القبلية ألف م رة ،والعلموي ة ال تي ل م يب ق
لها هدف سوى إظهار سبل الربح العظمي لحتكارات رأس الم ال والس لطة ،بينم ا م ا تبق ى م ن الفن ون ه و مج رد ص ناعة الثقاف ة ال تي تش وه س مو
المشاعر وعواطف الجمال.
اخض ع للرقاب ة المش ددة
مهما sج رد المجتم ع م ن ردود الفع ل بع د تعميت ه والتش ويش علي ه ف ي ع الم افتراض ي م ن خلل احتك ارات العلم ،ومهم ا
p
والرصد المحكم حتى ادق مساماته عبر اجهزة السلطة ،فإن عصر الحداثة الرأسمالية الذي تقوده المبراطورية المريكية في عصر التمويل ،وصل
الى قاع الزمة الذهنية والبنيوية .والرأسمالية المالية التي باتت قوة كونية مهيمنة أسطع برهان على ذلك ،فالعالم الذي ت دار عجلت ه بي د الرأس مالية
العالمية ،هو عالم المأزق والزمات المستمرة .وتعبر الزمة الجتماعية الحالية عن المراحل التي يسقط خلله ا النظ ام ف ي حال ة يس تحيل اس تمراره
فيها .وكون التيارات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق النسان تفرض نفسها بشكل مكثف على الجندة العالمية ،انم ا ينب ع م ن الحاج ة
s
للبح ث ع ن ج واب للزم ة وإيج اد الب ديل المناس ب  .فاس تمرار تعم ق الزم ات عل ى جمي ع الص عدة ف ي الع الم ،تؤك د اس تحالة اس تمرار المجتم عp
ائم  .كم ا ان الفوض ى المتول دة بش كل ط ردي م ع تبع ثر بني ة النظ ام تفس ح المج ال لظه ور بن ى أنظم ة جدي دة .وحس ب
البشري تحت ظ 7pل النظ pام الق p
اء
استعدادات القوى الجتماعي pة أيديولوجيا  aوبني pويا ،فإن من يمت xلك الجوبة xالقوى هو الذي يxكتسpب فرصة xأو امكانية xاحتل pل
الدور الرئيس ي ف ي إنش p
p
النظام الجديد والبديل المناسب  .ومقولة عصراليديولوجيا قد ولى ،كلم فارغ وبحد ذات ه تمث ل ايديولوجي ة الهيمن ة العالمي ة للنظ ام الح اكم ،والقص د
p
منه عرقلة الجهود الباحثة خارج اليديولوجية الرأسمالية لفرض الخيرة نفسها كواقع ل مفر منه.
م ازالت الولي ات المتح دة المريكي ة ف ي خض م أزم ة النظ ام مج برة عل ى متابع ة محاولته ا ف ي إع ادة بن اء تش كيلتها الجدي دة اللزم ة له ا كق وة
امبراطوري ة متخ ذة م ن المس اومة أساس ا ف ي م واجه مص اعب إع ادة البن اء والهيمن ة  ،وم ازالت مج برة عل ى إدارة ش ؤون النظ ام م ن داخل ه ،
ومحاولتها للنسحاب يصطدم بعمق الزمة وبطبيعتها المبراطورية  ،فالوضع في العراق وافغانستان مازال يشوبه مخ اطر جدي ة لتنج رف معه ا
باكستان الى مستنقع الفوضى  ،ورغم محاولت التفادي إل أنها تضطر إلى ال دخول ف ي ص راع تقلي دي م ع ق وى النظ ام نفس ه ،ل ذا فه ي تج د نفس ها
مجبرة رغم تحركها كامبراطورية على استخدام الجهزة القليمية والدولية القائمة كما يحدث ف ي ش مال أفريقي ا ،وم ع ذل ك فمس تقبل النظ ام بزعام ة
امريكا يشير الى دخولها مرحلة الجزر والتقلص .وبداية ظه ور اقط اب جدي دة تفرض ه حال ة الفوض ى وض عف هيمنته ا ،وتوس ع التح اد الوروب ي
وعمله على بناء مؤسساته وفقا  aلذلك كتشكيل جهاز اوروبي للسياسة الخارجية يسير وفقا  aلهذا التوجه .
مع تعمق الفوضى البينية يدخل العالم في حالة من التدهور القتصادي ،ورغم افتع ال الرأس مالية الحتكاري ة للزم ة القتص ادية الخي رة ،إل أنه ا
ناتجة في نهاية المطاف عن دخول النظام في الزمة البنيوية للرأسمالية كنظام ل إقتصادي  ،فتحقيق الربح ف ي نظ ام الرأس مال الم الي غي ر ممك ن
من دون أزمة  .وافتعال الزمة القتصادية يأتي ف ي س بيل التحك م بس ير الزم ة ونتائجه ا ،وف رض هيمن ة وتحك م النظ ام الع المي الرأس مالي ورب ط
وإرضاخ جميع القوى ب دءا  aم ن الف رد ال ى المجتم ع وال دول بنفس ه ،وبالت الي محاول ة تك ديس ف ائض النت اج والقيم ة إل ى أقص ى درج ة ،والح د م ن
الفوضى البينية التي تعيشها الرأسمالية .اذ تsفرض الزم ة أول ويض اف ال ى ع الم البطال ة عالم ا  aاخ ر م ن الع اطلين ع ن العم ل – ويsعم ل ثاني ا  aعل ى
اخضاع الطبقة الوسطى حتى تصل الى نقطة ترتج ي فيه ا المعون ة – وتsف رض اخي را  aالمجاع ة والفق ر ال ى ح د بل وغ حاف ة الم وت وتsعم ق الفوض ى
والختلل اكثر فاكثر .ثم يعاد بناء المجتمع بإلزامه بالقروض مقابل الشروط المطلوبة ،حيث يفرض الستسلم على الجميع بربطه بشكل وثيق من
خلل آلف ان واع الق روض الممنهج ة ،ومئات البليون ات ال تي ت وزع كق روض لش راء الس ندات البنكي ة والمؤسس اتية والمقدم ة للف راد والش ركات
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والدول هي توجه ات م ن ه ذا القبي ل .ان فش ل النظ ام الراس مالي ف ي تط وير القتص اد ينب ع م ن ان الرأس مالية ليس ت نظام ا  aاقتص اديا  aب ل ه ي نظ ام
مناهض للقتصاد ،وتنكشف حقيقته على المل في يومنا هذا .ولهذا فإن ما يقوم به النظام العالمي لمواجهة الزمات ،ل يتعدى عملية ترمي م وترقي ع
وسوف يدخل المجتمع الراسمالي في أزمة اجتماعية أكثر عمقا ،المر الذي يؤدي إلى تسريع عملية الفوضى في بنية النظام .
يأخذ الصراع والتناقض بين الدول القومية والعولمة الرأسمالية في عصر التمويل شكل تناقض طويل المد  ،فنظرا  aلتسام عصر التموي ل بالكوني ة
فإن الرأسمال المالي يعتxب pر احتكارات الدول القومية عائقا أمامه ،ذلك ان احتكارات الدولة القومية النازعة للنطواء ال ى ال داخل ،تش كل حج ر ع ثرة
يعترض طريق الحتكارات المتطلعة للحراك ضمن النطاق الكوني ،وبالتالي إما أن يتم ضبطها حسب الوضع الجديد ،أو ان تتعرض لل زوال ،وم ن
هنا نرى بعض الدول التي رضخت تمكنت من الحفاظ على وجودها ،وعندما لم يقب ل الع راق تع رض لغض ب عص ر التموي ل وان ك ان م ن الناحي ة
الرمزية ،فضل عن أن البرازيل  ،تركيا  ،الص ين  ،الهن د  ،وروس يا عل ى وج ه الخص وص ولكونه ا عاش ت القومي ة ب اعمق حالته ا ،فق د تص درت
قائم ة البل دان ال تي أ sرغم ت عل ى ال ترويض ع بر خل ق الزم ات .كم ا ان ال دول القومي ة التقليدي ة ذات المعي ار الواح د  ،تعي ق العولم ة م ن الص ميم،
فالعولم ة تض ع ف ي أجن دتها نم وذج الدول ة المقتص رة عل ى الس لطة المح دودة النط اق والمحجم ة والتابع ة ،ولي س نم وذج الدول ة القومي ة باتحاداته ا
السياسية الداخلية .ونظرا للقضايا المتفاقمة الناجمة عن الدولة القومية الكلسيكية ،غالب ا م ا تج ري مح اولت تطعيمه ا بنظ ام محاي د يس مى المجتم ع
المدني بعد إفراغه من جوهره الديمقراطي ،في سبيل استخدامه في التخفيف م ن وط أة م أزق الليبرالي ة داخ ل المجتم ع ف ي تل ك ال دول .بينم ا ت واجه
الدولة التقليدية القائمة مخاطر التشتت والنهيار وفقا  aللمعطيات آنفة الذكر ،وتبقى عاجزة عن تحقيق إع ادة البن اء بش كل مس تقل نتيج ة لعم ق الزم ة
التي تعيشها .
يشكل الشرق الوسط موقفا ثائرا كليا ودائما  ،فالشرق الوسط لم يكن يتكامل مع النظام القائم بأي شكل من الشكال على مدى العصور الرأسمالية
برمتها ،وتناقضه مع نظام الرأسمالية يتصاعد كلما فرضت احتكارات العولمة نفسها عليه ،فالراديكالي ة ف ي مض مونها ليس ت س وى ردة فع ل لل دول
القومية ازاء عصر التمويل ،بينما شكل الدول القومية المتواجدة فيه ،دعك م ن أن تنت ج الحل ول ،ب ل إنه ا تعق د القض ايا أك ثر ف أكثر ،علوة عل ى ان
تصعيد النزعة القوموية الدينية وخصوصا من جانب السعودية وايران الش يعية عل ى ح د س واء ،واس تمرار العن ف بك ل ض راوته والت أثيرات الثابت ة
للقض ية الس رائيلية  -الفلس طينية ،يش كل الج انب الول م ن التن اقض م ع الراس مالية و م دنيتها ف ي الش رق الوس ط ،ام ا الج انب الخ ر فه و رغب ة
الشعوب في المنطقة ومجتمعاتها المتنوعة أثنيا  aوعقائديا  aف ي ص ون وجوده ا وال دفاع ع ن هوياته ا الثقافي ة والخلص م ن ال دول الفاش ية ال تي ليس ت
س وى خلي ط م ن ال دول القومي ة والس تبدادية؛ عبرحرك ات ش عبية ديمقراطي ة متنامي ة .وتمث ل حرك ة التح رر الكردس تانية ه ذا الج انب بك ل عم ق
ووضوح .مما يشكل بمعنى من المعاني انعكاسا  aاقليميا  aللصراع بين الحضارة الديمقراطية ذات الطاقة الكامنة بأعلى مس توياتها والمس تندة ال ى بن اء
المجتمع الديمقراطي  ،وبين المدنية الستبداية الكلسيكية المستندة الى مؤسسة الدولة الطبقية.
ان عصر الرأسمال المالي الذي يبدو وكأنه اعتى عصور الرأسمالية ،يعبر عن النهيار والنحلل بكافة خصائصه ،ويش ير ال ى نف اذ ط اقته الكامن ة
في تأمين ديمومة النظام  .فالنتاج هو النشاط الولي الذي ل يمكن للنسان أو المجتمع ان يعيش من دونه  ،وقد عجز عصر الراس مالية الم الي ع ن
تحقيق ذلك  ،والنظام العاجز عن تحقيق النتاج نظام عاطل عن العمل ،بينما النظام المتنافر لهذه الدرجة مع العمل والنتاج ،ل فرصه له ف ي الحي اة
سوى باللجوء الى الرهاب ،وهذا هو اساس ما يدور ويطبق باساليب تآمرية واستفزازية.
في اطار ايجاد الحلول ل يمكننا العتماد على مبدأ نظرية الزمة في النظام الرأسمالي الحالي .اذ ان نظام الراسمالية هو نظام أزمة اصل وليمكنه
ان يكون بل أزمة .كما ان الزمات ل تخلق الثورات فقط ،بل والثورات المض ادة أيض ا ،إض افة ال ى ان ايج اد الحل ول وفق ا لنظري ة الم أزق يجع ل
انشاء البديل ناقصا  .aوربما يقود الى مأزق آخر والتاريخ مليئ بمثل هذه التحولت .فبدون تحليل سلطة الح رب ع بر تحلي ل تاري خ الحض ارة المدني ة
)المدنية والطبقية والدولة( منذ عهد السومرين وص ول ال ى عص ر التموي ل والدول ة القومي ة الحداثوي ة ،اي ب دون تحلي ل التاري خ بص فته الكوني ة ،ل
يمكننا فه م القض ايا الراهن ة ومعالجته ا .وم ن جه ة اخ رى ،ب دون الوص ول ال ى تحلي ل حقيق ة وج وهر وطبيع ة المجتم ع النس اني )مجتم ع الخلق
والسياسة( ل يمكن صياغة نظام بديل يحق ق الحري ة والمس اواة والديمقراطي ة ،إذ أن الج انب المأس اوي ف ي الث ورات العص رية كونه ا ض حية نزع ة
الحداثة ويكمن في عجزها المشترك عن تحليل الحداثة وعلقتها بالزمة ،وبالتالي عجزها عن وضع الفوارق بينها وبين النظام الذي تم ردت علي ه،
وعن تكوين نظامها الخاص بها .إن الثورة الفرنسية والروسية لم تكونا متمحورتين وفق اطار واهداف الحداثة الراسمالية بل كانت ا متناقض تين معه ا
للغاية ،وعازمتين على بناء نظام جديد لكن الراس مالية ف ي نهاي ة المط اف ص هرت ه اتين الث ورتين ف ي بوتقته ا .وه ذا يض عنا ام ام مه ام اع ادة بن اء
المجتمع والنسان وعلقاته الجتماعية والسياسية والقتصادية  ،مع البنى الفكرية والثقافية والتنظيمية العملية.
إن الراسمالية التي تركت بصماتها على الحداثة كنظام لتراكم الربح ورأس المال ومازالت محافظة على هيمنته ا العالمي ة ف ي ظ ل هيمن ة الرأس مال
المالي ،وتحمل في أحشائها قوى مناهضة ومتناقضة معها ،ويؤلف النظام الكونفدرالي الديمقراطي في الحداثة الديمقراطية بديل aللدولة القومية التي
تعد الدعامة الرسمية للحداثة الراسمالية ،والكونفدرالية الديمقراطية ليست شكل خاصا  aبيومنا الراهن ،بل ه ي نظ ام يحت ل مك انه ف ي س ياق التاري خ،
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والتاريخ بهذا المعنى كونفدرالي وليس دولتيا  aمركزيا  .aوالحال هذه فالحداثة الديموقراطية مقابل الحداثة الرأسمالية ،ونظ ام الكونفدرالي ة الديمقراطي ة
مقابل نظام الدولة القومية ،وبالتالي منظومة فكر الحضارة الديمقراطية مقاب ل مفه وم المدني ة الدولتي ة .وم ع أن الزم ة العارم ة ال تي يعيش ها النظ ام
الرأسمالي ،توفر الفرصة لتأسيس الحداثة الديمقراطية ،ال ان ه ينبغ ي اب داء جه ود عظيم ة ف ي المج الت الفكري ة والمعرفي ة والعل م ف ي إط ار إنش اء
تكو ن وانتشار الجهزة السياسية المقابلة لجهزة السلطة على جميع المس تويات ،وعل ى السياس ة
مجتمع الخلق والسياسة ،وهذا يفرض بالضرورة 7
أول aالبدء في مواجهة السلطة كمقاومة ،فلغة الحداثة الديمقراطي ة لغ ة سياس ية وك ل بناه ا النظامي ة ترس مها وتsنش ئها ب الفن السياس ي .ول خي ار أم ام
مناهضي النظام ضمن هذه الظروف القائمة سوى تطوير مفاهيمهم وتطبيقاتهم الخاصة بهم ف ي الحي اة العملي ة .وبه ذا ف إن الق وى المناهض ة للحداث ة
الرأسمالية هي أمام مهام إعادة انشاء الحداثة الديمقراطية ،وبدون هذه المهام ل يمكن التحدث ع ن انته اء أو تراج ع عص ر الهيمن ة الرأس مالية وب دء
عهد الحداثة الديموقراطية .فنظام الرأسمالية العالمي ل يبرح يعمل ويبحث دون سكينة أو هدوء عن تطوير أو ايجاد مخرج له باسلوب ونمط مغ اير
ح تى ول و م ن الناحي ة الش كلية .والتح اد الوروب ي مث ال ونم وذج ج دير بالدراس ة والتمع ن .م ن جه ة اخ رى لب د م ن ترس يخ ثقاف ة نه ج الحدلث ة
الديمقراطية بين كافة خليا المجتمع كي يتم تفادي آلم ومآسي محتملة في مرحلة الفوضى .ولهذا ه ي ملزم ة بتحدي د عناصرالحض ارة الديمقراطي ة
ذاتها المتمثلة في البنى الجتماعية المناقضة للحداثة الرأسمالية والهيمنة وتتمثل ف ي ق وى الك دح والنت اج ،اذ ل يمك ن تحقي ق الحداث ة الديموقراطي ة
بعناصر اخرى .وبالتالي تنظيم عناصر السياسة الديمقراطية والدفاع الذاتي .كما ينبغي تص حيح مس ار الص ناعوية ال تي ه ي نم ط حياتن ا العص رية،
فالثورة الصناعية للقرن التاسع عشر باعتبارها ثاني أعظم ثورة اجتماعية تم إنجازها بعد الث ورة الزراعي ة ف ي التاري خ البش ري .يتطل ب إع ادة بن اء
قيمها الجوهرية لخدمة المجتمع والنسان ،ول بد من الوصول الى تج اوز الدول ة القومي ة بوص فها الركي زة اله م للحداث ة الرأس مالية .باعتبارالدول ة
القومية قاسما مشتركا لكافة الحتكارات .وفي هذا الطار يمث ل بن اء نظ ام الكونفدرالي ة الديمقراطي ة الب ديل الس ليم للوح دة الجتماعي ة ،فه ي منفتح ة
على الكيان ات السياس ية المختلف ة ،وتس تند ال ى المجتم ع الخلق ي السياس ي والسياس ة الديمقراطي ة ،وترتك ز ال ى ال دفاع ال ذاتي لك ونه لي س احتك ارا a
عسكريا .ول مكان في الحداثة الديموقراطية للهمينة اليديولوجية ،فالتعددية سارية على الراء والي ديولوجيات المختلف ة ،وتق ف ال ى ص ف التح اد
الكونف درالي ال ديمقراطي الع المي .م ن هن ا فالمه ام الساس ية للحرك ات المجتمعي ة والسياس ية الديمقراطي ة تكم ن ف ي بن اء نظامه ا الكونفي درالي
ال ديمقراطي .اذ ل يمك ن بتات ا الق ول ان الزم ة ال تي يعيش ها النظ ام الرأس مالي الع المي ستفض ي إل ى الحل ول نتيج ة تفس خ وتبع ثر النظ ام ،ف البنى
المجتمعية المناهضة له تعيش أزمة ايضا  aعلى جميع الصعدة والمستويات ،بينما القول إن ازمة النظام تهيء الفرصة امام الكونفدرالية الديمقراطي ة
والحداثة الديموقراطية ،يكون صحيحا  aبالقدرالذي يتم فيه إعادة انشاء وبناء المجتمع وعناصر الحداثة والكونفدرالية الديمقراطية.
على خلفية هذه المعطيات ،يتحتم تطوير تنظيم المجتمع الديمقراطي على شكل شبكة اجتماعية واسعة  ،بدءا  aمن الدارات المحلية الديمقراطي ة ح تى
مشاعات القرى ،ومن التعاونيات حتى منظمات المجتمع المدني ،ومن حقوق النسان الى حرية المرأة والمنظمات اليكولوجي ة والش بابية ،وتأس يس
الحزاب السياسية المتمحورة حول السياس ة الديمقراطي ة ال تي س تأخذ أهمي ة قص وى للتح ول ال ى نم ط دارج .ول دى الخ روج م ن الفوض ى العارم ة
يعتبر العمل بـ"المؤتمرات الشعبية" من المهام الساسية لكل مجموعة شعبية .وتشكيل المؤسسات اللزمة لتلبية متطلبات المجتمع ال ديمقراطي عل ى
صعيد حق الدفاع الذاتي والمشروع ،وعلى جميع الصعدة السياسية والقانونية والجتماعية والقتصادية والخلقي ة والعلمي ة والفني ة .هك ذا لب د ان
تلع ب الحداث ة الديموقراطي ة ونظ ام الكونفدرالي ة الديمقراطي ة دوره ا ف ي تج اوز الختن اق والزم ة ،والت وجه ب المجتمع نح و الحري ة والمس اواة
والديمقراطية .فانقاذ المجتمع ل يمر عبر النقابية او ممارسات الدولة العملية ،بل عبر إنشاء المجتمع الخلقي السياسي.

وضع الشرق الوسط :
تعيش منطقة الشرق الوسط الزمات والقضايا أكثر من غيرها على مدى التاريخ  ،وما من شك أن ذل ك ن ابع م ن أن الش رق الوس ط ك ان حاض نا a
لولدة المدنية المركزية وركيزتها المتمثلة في مؤسسة الدول ة وتعرض ت ش عوب المنطق ة لس تبدادها وقمعه ا طيل ة ف ترة زمني ة تن اهز  5000ع ام ،
حيث لم يشاهد هذا الكم من أشكال القمع والستغلل المكثف والطويل المد في اية منطقة اخرى من العالم  .ليدخل الشرق الوس ط وض عا مأس اويا
مع عصر العولمة الرأسمالية التي تضع كل ثقلها وتجاربها في القمع والستغلل الحتكاري الكوني على كاهل مجتمعاته  ،وبهذا فان الجغرافيا التي
نطلق عليها اسم الش رق الوس ط وال تي تنته ل اهميته ا الجيواس تراتيجية والمجتمعي ة م ن ه ذا التاري خ القري ب ،فه ي ل م تع د مج رد مس احة جغرافي ة
اعتباطية ،بل تشكل المكان الذي سيلعب التاريخ الكوني على مسرحه مرة أخرى.
ينبع مصدر القضايا في الشرق الوسط أساسا  aمن القمع والستغلل الذي تمارسه بؤر السلطة ،حيث تتأثر المرأة من بؤرة الرج ل وهرميت ه ،والعب د
من سيده والقروي من أفنديه والمأمور م ن آم ره ،والعام ل م ن رب عمل ه ،وك ل المجتم ع م ن أجه زة القم ع والس تغلل التابع ة لحتك ارات الس لطة
الدولتية .وما تعرضه احتكارات السلطة والستغلل على أنه حل ،ما هو سوى اشكال وأساليب الستغلل الكثر تركيزا ،aوبهذا الش كل تsب دي اش كال
السلطة قدرتها على الستمرار ،أما ثمن ذلك فهو المقاومات والتمردات الدائمة والحروب المضادة ،وليس غريبا أبدا  aان ينتفض كل شيء في الشرق
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الوسط بسبب العولمة ،فتاريخ المدنية الدولتية هو بأحد معانيه تاريخ تحديث وتطوير أساليب القمع والستغلل باستمرار من جانب ،وتاري خ تط ور
فلسفة وممارسة الحرية والمساواة لدى المقاومين من جانب اخر .وبسبب الوقوع مرارا  aوتكرارا  aفي منطق السلطة وجاذبية الستغلل  ،ف ان النتيج ة
كانت العيش تحت كنف قمع واستغلل القضايا بأكثر الشكال ذل aوهوانا  aوكأنها قدر محتوم.
ونتيجة لتلك التراكمات يعيش الشرق الوسط أزمة إجتماعية عميقة بدءا  aمن المرأة ،والتي تشكل منبع كاف ة القض ايا المعاش ة ،وص ول ال ى إش كالية
القبلية والعشائرية والثنية والقومية التي تظهر على شكل تناقضات قومية ودينية مذهبية وإقليمية في يومنا الراهن ،مرورا  aبقضايا ال بيئة والقتص اد
وصول aالى السياسة وانعدام الثقافة الديمقراطية ،وانتها aء بقضية الثورة ومفاهيمها المفتقدة لسسها السليمة والصحيحة في الشرق الوسط .
بينما يشكل مفهوم الدولة القومية المتصلب الذي يعتبر النموذج الكثر انتشارا في الشرق الوسط بشأن الوطن هو الكثر اشكالية في واقعن ا الح الي،
امام تداخلت وتناقضات احتكارات السلطة القومية التقليدي ة م ع احتك ارات عص ر العولم ة .حي ث يت م تص وير الح دود الجغرافي ة الخاض عة لس يادة
الدولة أي لحتكارات السلطة على أنها الوطن المقدس ،وانعكاسات تأسيس الوطن به ذه المف اهيم ه و أك ثر عمق ا ف ي اس تعماره م ن الس تعمارالقديم،
وهو الذي جرد الشعب من أسلحته وتركه بل مقاومة تجاه شتى ان واع الس تغلل .ه ذا الواق ع يعيش ه الش رق الوس ط بك ل ابع اده ح تى النخ اع ،مم ا
حقق الستمرارية للنظمة الوتوقراطية والوليغارشية والثيوقراطية والدولة المتأسسة على القومية الضيقة والدوغمائية الدينية الى يومنا.
تقوم هذه النظمة باستخدام القوالب اليديولوجية الربعة الرئيسية للمدني ة والحداث ة الرأس مالية بش كل مت داخل وت وفيقي متمفص ل ف ي بل دان الش رق
الوسط بهدف بسط هيمنتها اليديولوجية وتسريبها الى صفوف المجتمع بكثاف ة ف ي راهنن ا  .ب دءا  aم ن القوموي ة  :ال تي تع د ش كل اساس يا للدول ة ف ي
المنطقة المستند الى الثقافة الواحدة واللغة الواحدة والهوية الواحدة .والى العلموية الوضعية بدل aم ن العل م المس تند ال ى الخلق الجتماعي ة  ،انته اء
بالجنسانية المستندة الى هيمنة الرج ل ،بينم ا يت م اس تغلل ال دين ب اختلف م ذاهبه بش كل مف رط ف ي الش رق الوس ط  ،وب الخص الس لم بعي دا  aع ن
جوهره الخلقي الص حيح  ،ال ذي ل ي زال م ؤثرا  aللغاي ة ف ي ه ذا المض مار  ،لتنتش ر ف ي يومن ا الراه ن الص راعات والنقس امات المذهبي ة المس يرة
سلطويا بضراوة بحيث ادت الى استفحال القضايا بين كافة صفوف المجتمع .
أم ا القض ية الكردي ة ال تي ب اتت تف رض ايج اد ح ل له ا ،فتش كل عص ب الزم ات ،وبنف س الق در تش كل الق وة الرئيس ية لح ل وتج اوز قض ايا الش رق
الوسط ،وتعتبر القضية الكردية الكثر تعقيدا وتنوعا  aف ي اتجاهاته ا ول يمك ن ح ل أو تج اوز أي ة قض ية ف ي الش رق م ن دون ح ل القض ية الكردي ة.
حيث لها مشاكل غائرة في بنى المجتمعات والدول العربية واليرانية والتركية ،ولن ه ل يس مح له ا بالنتف اع ح تى م ن أبس ط الحق وق الطبيعي ة ،أم ا
الحقوق السياسية والقتصادية ،فهي غير مطروحة على الجندة بتاتا  . aمثلما هناك مجزرة ثقافية معاش ة .وق د تس فر الظ روف المس تجدة م ؤخرا  aع ن
تول7د بعض النفتاح  ،ولكن هذا ل يؤدي الى الحل المنشود.
بعض التغيير ،أو p
ان المش قة الك بيرة القائم ة عل ى درب المش روع الرأس مالي وهيمن ة النظ ام الع المي لع ادة بن اء المنطق ة وعولمته ا ،ه ي حال ة الش رق الوس ط
المختلفة ك ثيرا  aع ن كونه ا ياب ان أو أوروب ا منه ارة .حي ث ل م تش هد المنطق ة مرحل ة التن وير ،ول م تك ن الدمقرط ة عل ى أجن دتها ف ي أي وق ت .وأك ثر
تسوق هدفا  aأبعد من التفكير في بلوغ إدارة حسنة للدولة .وبالمقابل ،تستمر العلقات القائمة بحالة أشبه بقنبلة موقوت ة.
المعارضات ادعا aء بالثورية ل p 7
ورغم كل ما يقال عن مواجهة البؤر الرهابية وخط ر امتلك ال دول الطائش ة للس لحة النووي ة والبيولوجي ة والكيماوي ة ،إل أن انهي ار النظ ام يكم ن
أساس ا  aف ي المس تجدات الحاص لة ف ي الش رق الوس ط ،ك ون ه ذه المس تجدات تتج اوز المبريالي ة والس تبدادية ،وأق رب إل ى النظ م الديمقراطي ة
والكومونالية الجتماعية والمشاعية .فالحركات المجتمعية التي بدأت في عموم المنطقة ،مع استمرار الصراع العربي ـ السرائيلي لتتجذر أك ثر ف ي
كردستان متمثلة في تنامي حركة التحرر الكردستانية ،إما أن تسفر عن الحل ،أو ستلعب دورها في تعميق الفوضى الموجودة.
باختصار ،وصل الوضع الراهن في منطقة الشرق الوسط إلى حالة ل يمكن الستمرار فيها .فبقاء النظمة الستبدادية القائمة ل يتناغم ومنط ق
العولم ة ،وس يناريوهات الق وى الخارجي ة ل يمكنه ا ان ت أتي ب الحلول الناجع ة .وب ذلك فالنظ ام الع المي مرغ م عل ى النفت اح أم ام تطلع ات الش عوب
ومطالبها ،وليس أمام أحلف الدول التي يتم تطويرها بشكل ملفت في العوام الخيرة .وهذا ما يتطلب بدوره انتشارا  aواسعا  aللتعددية والديمقراطية.
الوسط ضمن ثلث pة مراحل.
ق
يمكن اختزا xل الزم pة والقضايا في
p
مجتمع الشر p
p
واهر هرمي ة الس للة ،المدين ة ،الس لطة،
المرحلة sالولى :نظا sم المدني pة المركزية ،الذي تxبxدŠت
p
ملم sحه جيدا  aفي أع p
وام  3500ق.م ،وت xص ا xعد xح و xل ظ p
الدول pة والطبقة .والذي يsعxدŒ
ي  pم ن الخ ارج والنظم pة
مصدر كل القضايا الجتماعية .وظهرت محاولت الر pد 7على هذه المرحل pة على شكل
p
x
النظام القxبp xل 7
الديني pة كالبراهيمي pة والزرادشتي pة من الداخل.
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المرحلة sالثانية :هي التي لxم ت • s
حرز فيها sمحاولت العودة إلى المجتمع الطبيعي نجاحا  aف ي مواجه ة قض ايا نظ pام المدني pة المركزي pة – ال ذي حق Šق xنxقلxت xه
وام  1200م .وم ع انتق ال ري ادة  xانطلق pة مدني pة المدين pة إل ى ش ب pه الجزي رةp
الخيرة  xمع التراكم الحضاري من خلل الس لم  -م ع الت و Œج pه ص x
وب أع p
اليطاليةx ،ولx xج الشرق الوسط في مرحلة xالزم pة والقضايا بمستوى أعمق بكثير.
بينما المرحلة sالثالثة ال sمعاشة في راهننا تحت اسم "قضية sالشرق" ،فقد بدأ عي s
امتلك نظ pام مدني ة أوروب ا
وام  ،1800تزا sمن ا  aم ع
p
ش ها اعتب ارا  aم ن أع p
المركزي pة زمام الهيمنة ،وتوج pه النظام العالمي صوب المنطقة .أما البحث المتواصل عن الحلول التقليدية والحداثوية اعتمادا  aعلى الحداث pة الرأس مالية
بمختلف الساليب والسيناريوهات السياسية الراديكالية منها والتوفيقية ف ي ه ذه المرحل ة ،فت ؤدي إل ى زي ادpة وط أة pالقض ايا أك ثر ف أكثر ،وب ذلك تمه د
الطريق أمام سلبيات وصلت إلى البادة الجماعية وحافة التطهير العرقي.
والمجتمع الحالية من خلل تجاوز البنى الذهنية والفكرية والفلسفية والسياسية والخلقية المرتك زة ال ى
ق الوسط وأزم pة الدولة
إن تحليل ثقافة الشر p
p
ارج وال داخل ض د مح اولت
نتاجات الثقافة المدنية  ،يحظى بأهمية بالغة رغم تعقيداته الكبيرة .فقد ظهرت انتقادات فكرية ومقاومات ك ثيرة م ن الخ p
الهيمنة الرأس مالية عل ى المنطق pة خلل القرني ن الخيري ن ولك ن جميعه ا انته ت بالفش ل ،ابت دا aء م ن الس لم الراديك الي وص ول aإل ى المعت دل ،وم ن
أمين
عجزت جميعها عن
الشيوعية إلى القوموية ،ومن الليبرالية إلى التيارات المحافظة الرجعية ،فقد p
تكوين تركيبة جديدة وعن ص ياغة نظري ة أو ت ‘
p
الح ك ل ش ريحة أو جماع ة .مم ا
تطور سياسي مستقل
ناجح ،أو عن طري p
‘
ق النش طة الفكري ة المس توردة والمنقول ة ع ن المدني ة الوروبي ة وف ق مص p
يعن ي أن جمي ع الحل ول المس تندة ال ى النظ ام ال دولتي اثبت ت فش لها ف ي أن تك ون جواب ا لمش اكل وقض ايا المنطق ة ،مثلم ا تش ير التط ورات والح داث
الجارية من جهة اخرى إلى فشل امكانية اع ادة إنش اء المنطق ة ودوله ا تبع ا لنظ ام العولم ة الراس مالية .فم ا يج ري ف ي المنطق ة عموم ا ،aوع دم حس م
الصراع السرائيلي الفلسطيني والقضية الكردية وتداعياتهما وتصاعد المذهبية إنما تؤكد هذه الحقيقة.
إن تطوير الحلول لقضايا المنطقة اعتمادا  aعلى نهج الحضارة الديمقراطية ،انطلقا  aمن الحقائق التاريخية والمجتمعية للمنطقة ،يحظى بأهمية ك بيرة،
المعمر عشرة آلف عام بأكملها ،وهذا ما يجعل المنطقة وموق pعها ذو
فبقدر ما عاش الشرق الوسط نظام المدنية والدولة ،فقد عاش العصر النيوليتي
p
اهمية كبيرة .ذلك أن الشرق الوس x
ط يتميز بقدرة توازي ما عليه أوروبا من حيث حل القضايا العالمية وتركيب طروحات حضارية جديدة .م ع ع دم
ق الوس ط .ل ذا
توفر إمكانيات نجاح مشروع pالهيمنة الرأسمالية الذي تسارعت محاولت تنفي ذه م ن ط رف واح د م ع بداي ة اللفي ة الثالث ة عل ى الش ر p
فالحضارة الديمقراطية sخxيار سوف يفرض أهميته تصاعديا ،س واء كتقلي د ت اريخي أم ض من ش
p
روط تج ذر الزم ة المعاص رة .أم ا ممارس ات إع ادةp
النشاء ضمن إطار الدول pة القومية ،فتعني ترسيخ وإدامة الزم pة أك ثر ف أكثر .بينم ا واق ع المنطق ة الثق افي عل ى تن افر ج د pلي م ع الدول ة القومي ة عل ى
p
الصعيدين المادي والمعنوي على السواء .والقض ية الس رائيلية  -الفلس طينية مليئة ب العبر م ن ه ذه الناحي ة ،فكل الطرفي ن متش بثان بتص لب بنم وذج
الدولة القومية ،فمن أجل حل قضية القدس فقط ،إما ان يمزقوا المدينة ويفصلوها بما يشبه جدار برلين ،وإما أن يفني الطرفان بعضهما بعض ا .aعلم ا a
بأن أطراف العولمة الرأس مالية xوالنظم ة الدولتي ة القوموي ة عل ى الس واء ع اجزة ع ن تق ديم الح ل .والقض ية الكردي ة الجاثم ة كعق دة ك أداء ف ي قل ب
ق الوس ط ،علي ه قب ل
النظام ،يعجز النظام عن تقديم الحل لها أو إنهائها أو الستمرار معها بهذا الشكل .من هنا ،فأي نظام يسعى إلى الحل ف ي الش ر p
واسع في تنو pعه وغن اه
تخصيص حيز
كل شيء أن يقوم بمحاسبة أيديولوجية ناجحة للقوموية والجنسوية والنزعة الدينية والعلموية الوضعية .وعليه
x
‘
a
دان السياس ة العملي ة .فم ن الض روري الدراك انطلق ا م ن ذل ك أن ثقاف ة
ال وفير لنش اط المجتم pع ال ديمقراطي غي ر المتمح p
ور ح ول الدول ة ف ي مي p
والماء والهواء .وتجاوز ثقافة وذهني ة الص راع عل ى الس لطة والدول ة ه و أول مهم ة ينبغ ي النج اح
الديمقراطية الحقيقية وتطويرها لزم بقدر الخبز
p
فيها.
س وف تكتس ب الحض ارة الديمقراطي ة معناه ا ف ي راهنن ا كم ا ك انت تاريخي ا ،aم ن خل pل تط وير إع ادة بنائpه ا عل ى اسس ها الس ليمة .و يف رض نظ ام
الكونفدرالية الديمقراطية المستند ال ى مفه وم المجتم ع الخلق ي والسياس ي ال ديمقراطي نفس ه لي س فق ط كب ديل يمث ل قي م المقاوم ة ف ي س بيل الحري ة
والمساواة والعدالة والسلم وبالتالي الخروج من الزمة  ،بل هو ضرورة ل مفر منها لعادة تكون الهوية الحقيقية للشرق الوسط.
الوضع الكردستاني :
ينعكس الوضع الذي يعيشه الشرق الوسط ف ي واق ع القض ية الكردي ة وكردس تان  ،ب ل ان م ا تعيش ه كردس تان عل ى الص عيد الجتم اعي والسياس ي
والقتصادي ينعكس كنواة لكافة قضايا الشرق الوسط .واذا كان الشرق الوسط اليوم يمثل مسرح التاريخ الكوني  ،فإن كردستان والقضية الكردي ة
تلعب الدور الرئيس في حياكة شكل ومضمون هذا التاريخ.
ان كلمة الكرد وكردستان تعبران عن أقدم شعب وموطن في التاريخ  ،لكن طالما استخدمتا بمضمون جيوثقافي ل سياسي  ،الم ر ال ذي ادى ال ى ان
تصبح حتى تسمية كردستان قضية بحد ذاتها مع تشكل الدول القومية .كردس تان ال تي تش مل مس احة تق ارب الـ  500ال ف ك م مرب ع  ،تمت د فيم ا بي ن
الفرس والزريين والعرب واتراك الناضول  ،وتتميز بجباله ا وغاباته ا وب وفرة مياهه ا وس هولها الخص بة وبم ا تحوي ة م ن ث روات باطني ة ثمين ة ،
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مثلما تمتلك زخما  aثقافيا  aمعنويا  aل ينضب ضمن الشرق الوس ط  .ه ذه المكان ة الجيوثقافي ة والس تراتيجية لكردس تان اس فرت ع ن تحوله ا ال ى وط ن
مورست عليه أك ثر وأش د ان واع الص راعات والح روب والره اب ف ي التاري خ  ،فه ي المنطق ة ال تي ش هدت العه د الميزولي تي قب ل  20ال ف ع ام ،
والثقافة النيوليتية قبل  12الف عام ،بينما كانت ل تزال المجموعات الخ رى تحي ا ف ي العه ود البدائي ة ) الباليوليتي ة (  ،وق د حص لت اول ى الت دفقات
البشرية الجارفة في التاريخ بمضامين اجتماعية واقتصادية من كافة جهات العالم صوب كردستان التي لعبت دور وط ن الش مس م ن أج ل البش رية
طيلة  20الف عام  ،تماما مثلما هي التدفقات البشرية الحديثة صوب أوروبا .لقد مرت كردستان بمراحل مش حونة ب التمردات والممارس ات القمعي ة
اعتبارا من أواسط القرن التاسع عشر ،كما ان السياسة الممارسة في الظاهرة الكردية خلل القرن العشرين ل مثيل لها حقا ف ي اي بقع ة م ن الع الم،
فلم يsترك ما يشير الى اعتبار الكرد من البشر كظاهرة اجتماعية  ،حتى السياسات الستعمارية المطبق ة ف ي افريقي ا ،وج دت بانه ا ك ثيرة عل ى الك رد
فقد مورست سياسة انكار الوجود بحق الكرد .واذا كانت كردستان تظهر أمامنا الن أكثر بمعناها السياسي بعد تأسيس العراق الفي درالي ،ف إن اله م
من ذلك هي المس تجدات السياس ية ال تي أفرزته ا حرك ة ح زب العم ال الكردس تاني ،ال تي اخرج ت كردس تان م ن كونه ا تس مية وكلم ة لتبل غ مس توى
مصطلح اجتماعي وسياسي في الساحة الدولية والقليمية.
ان الشعب الك ردي ه و الوحي د ال ذي لزال يناض ل م ن أج ل الع تراف بوج وده عل ى وج ه البس يطة ،ف ي زم ن التح اد الوروب ي والمبراطوري ة
المتجاوزة لسقف الهويات القومية والثنية والثقافية ،وكأنه قادم من اعماق التاريخ المنسي ليجد نفسه ف ي عص ر العولم ة الرأس مالية ال تي ل تع ترف
بالحدود وتقاليد المجتمعات وعوامل الجغرافيا ،مطالبا بالعتراف بهويته كشعب ومجتمع ضمن مجتمعات البشر ،بينم ا م ن جه ة اخ رى يظه ر م ن
بين جنبات هذا الشعب من يطرح براديغما المجتمع الخلقي والسياسي الديمقراطي ،متجاوزا  aعصر العولمة والحداثة الراسمالية وم ا بع د الحداث ة،
مؤكدا  aعجز المدنية والحداثة الرأسمالية عن ايجاد سبل الخروج من أزمة النظام العالمي القائم ،ويطور مقاومته بعناد ضد جميع الس يناريوهات ال تي
يفرض ها النظ ام علي ه للمتث ال له ا ،ويط رح مش روعه ونظ امه الب ديل المتمث ل ف ي الكونفدرالي ة الديمقراطي ة ومفه وم الحداث ة الديمقراطي ة ،ويط ور
نضاله دون سكون في سبيل تحقيق بناء المجتمع الديمقراطي القائم على المنظومة الخلقية والسياس ة الديمقراطي ة .به ذا الواق ع ي دخل الك رد خض م
التطورات والزمات المعاشة في راهننا الحالي في المنطقة والعالم.
ان ايضاح السياسات المطبقة على كردستان بارجاعها فق ط ال ى الس تعمار الق ومي ال تركي والعرب ي والفارس ي ،س يقود ال ى نت ائج بالغ ة النقص ان،
فالظاهرة الكردية منوطة بانظمة تاريخية واجتماعية اكثر شمولية بكثير ،وهكذا فإن القول بأن الدول ة التركي ة أو الفارس ية أو العربي ة ه ي المس ؤول
الوحيد عن الممارسات المطبقة على كردستان سيكون اسقاطا بعيدا  aعن الجوهر الحقيقي للقضية ،حيث عانت القوميات والثنيات التركية والفارس ية
والعربية من القمع والستعمار على يد ظاهرة الدولة بقدر معاناة الكرد على أقل تقدير ،فالتحليل الصحيح لحقيقة السلطة والح رب ال تي يsعتم د عليه ا
في كردستان ،ضروري ليس للكرد فقط ،بل للطراف المعنية بالقضية الكردية أيضا دولية كانت أم اقليمية ،وبشكل خاص القوى الديمقراطية س واء
أكانت سياسية ام مجتمع مدني .اذ تتميز الصراعات والحروب وممارس ات الره اب المطبق ة ف ي كردس تان بكونه ا تش كل حلف ا س لطويا خاص ا به ا.
حيث تقوم اليديولوجيات الرسمية لحتكار السلطة في كردستان بالصرار عل ى تك وين سلس لة م ن الفرض يات القائل ة ب انه ل وج ود لظ اهرة تس مى
بالقضية الكردية ،وان وجدت فهي غير مهمة وأن الكرد هم الذي يضخمونها ويبالغون بها ،لتتقمص اشكال aمختلفة في راهنن ا وكأنه ا حلق ات سلس لة
متتالية ،وتزعم أن مصطلح الكرد وكردستان ذريعة للنفاصالية التي ل جدوى منها ،بل هي خطيرة ومرتبطة بالرهاب أيضا ،aبيد ان التاريخ أثب ت
ان مصطلح كردستان والكرد كانا موجودين حتى قبل ان يتواجد العرب والترك والف رس ف ي المي دان ،فتس يير ه ذه الي ديولوجيات انم ا يت م لض فاء
الصبغة الشرعية على جوهر العنف واره اب الس لطة ،س عيا وراء عرقل ة اس تيعاب الحقيق ة وبالت الي إعاق ة ب روز الس لوكيات الس ليمة والص حيحة،
والبقاء على المجتمع في حالة من التوتر والشتباكات المحتدمة.
تنبع القضية الكردية الصلية من هذه الظواهر التي عايشتها ،لتتحول القضية الكردية معها ال ى عق دة ك أداء م ن المش اكل المتراك ة والمكدس ة بس بب
نمط تكوينها .إن أجهزة العنف وممارساتها التي تعمل على الحفاظ عل ى الس لطة ف ي الماض ي والحاض ر ه ي المس ؤولة ع ن القض ية الكردي ة ،فكاف ة
اشكال الحروب والرهاب هي التي تحدد ظاهرة القضية الكردية ،والصهر القومي والثقافي هو إحدى السياسات الجتماعي ة ال تي تلج أ اليه ا أحلف
الحرب والسلطة في كافة الدولة التي تحكم كردستان.
إن إصرار النظمة القليمية على اللحل ،وتزمتها الشوفيني ،وإبرام التفاقيات والتحالفات فيما بينها لتهميش دور المجتمع الكردي وإبقائه خارج
ثان .فتركيا المنتظ رة عل ى
العصر بهدف إبادته أو صهره ،يعمق الزمة التي تعيشها النظمة ،ويقدم الحجة للتدخلت الخارجية وربما تكرار عراق ‘
عتبة التحاد الوروبي لكثر من أربعين عاما ،aلن تستطيع دخوله بدون حل القضية الكردية .كما لن تقوى ال دول الخ رى عل ى تخط ي أزماته ا م ن
دون تناول القضية الكردية وحلها .كما أن السياسة الغربية المتبعة بشأن العالم والمنطقة ،أدت الى زعزعة كاف ة المؤسس ات التحتي ة والفوقي ة التابع ة
للسلطات المتحكمة في كردستان ،واسفرت ظاهرة كردس تان الفيدرالي ة ع ن اع ادة النظ ر ف ي ك ل ش يء مج ددا ،aل ذا باش رت ك ل م ن اي ران وس وريا
وتركيا بإقامة تحالفها الثلثي المعادي للكراد ،حيث شعرت ولول مرة بعجزها عن الستمرار في إنكار الوجود الكردي ضمن اوضاعها الراهنة.
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تتجس د السياس ة الساس ية للس طلة التركي ة الحالي ة ،ف ي اعلن ارهابي ة المقاوم ة الكردي ة وف رض ذل ك عل ى الع الم أجم ع ،وتجع ل م ن كاف ة القي م
الستراتيجية والعسكرية وفي مقدمتها القتصاد موضوعا  aللمساومة ،بغرض القب ول بالسياس ات التركي ة تل ك ،ول م يب ق تن ازل إل وق دمته تركي ا ال ى
بلدان العالم والدول المعنية ،بغرض إلصاق تهمة الرهاب بحركة التحرر الكردستانية ،ونقل ت تل ك السياس ة ال ى حيثم ا يتواج د نش اط له ذه الحرك ة.
بينما هي اليوم بصدد مرحلة جديدة في ظل مبادرة المرحلة الرابعة التي وضعتها حركة التحرر الكردستانية قيد التنفي ذ ،وال تي ستس فر ع ن ت أثيرات
يمكن نعتها بالجذرية ،للدخول في منعطف جدي على ص عيد القض ية الكردي ة عموم ا وف ي تركي ا بش كل خ اص ،فالدول ة القومي ة التركي ة بحكوماته ا
المتتالية التي شكلت على مدى تاريخها ،نواة ممانعة حل القضية في كل الج زاء ،والي وم تتح ول الس احة الكردي ة فيه ا إل ى الج زء الك ثر تق دما م ن
خلل الدارة الذاتية الديموقراطية لتلقي بتاثيرها على مجمل كردستان والتوازنات السياسية الستراتيجية في المنطقة.
ان ايران التي لم تتردد في النيل من النضال الكردي كلما وجدت الفرصة ،تج د نفس ها ف ي م أزق ف ي ظ ل ازمته ا الداخلي ة وتع دد الس يناريوهات ف ي
المنطقة ،اذ يتطور صراعها مع الكرد في شرقي كردستان ،بحيث يأخذ بعدا كردستانيا ودوليا ،aالم ر ال ذي يجعله ا تتح رك بدق ة وح ذر ك بيرين ف ي
تعاملها مع الكفاح الكردي ،بينما ظاهرة تصعيد العدامات بحق الكرد التي تذكرنا باعدام قاضي محمد ،انما تعبر عن حنقه ا وعجزه ا ع ن مواجه ة
نضال الكرد الديمقراطي المتصاعد.
ان سوريا التي دخلت في تحالفات معادية لحركة التحرر الكردية ابت داء م ن اتفاقي ة اض نة ،ت واجه ص راعا  aش ائكا  aعل ى الص عيد ال داخلي والخ ارجي
عربيا واقليميا ودوليا ،فهي في وضع ل تحسد عليه أمام قضايا الدمقرطة وثورات الشعوب التي تعصف بعموم المنطقة ،وحل القض ية الكردي ة ب ات
مطروحا  aنتيجة كفاح حركة التحرر الكردستانية في عموم كردستان ،ودخول القضية الكردية في معادلت توازنات القوى في المنطقة ،حيث تنعكس
التطورات بشكل مباشر على غرب كردستان والداخل السوري .فقد بات التقرب من حل القضية الكردية في سوريا معيارا  aلكافة القوى الس اعية إل ى
التغيي ر ال ديموقراطي المنتظ ر ف ي غ رب كردس تان وس وريا ،وه ذا الم ر ذو علق ة مباش رة بتن امي النض ال الك ردي ف ي تركي ا وب اقي الج زاء،
فالصراع القائم والتعنت أمام حل القضية الكردية نابع من ذهني ة س لطة الدول ة القومي ة التقليدي ة المناهض ة للتعددي ة .فه ذه الذهني ة ع اجزة ع ن إنه اء
القض ية الكردي ة بالس بل والوس ائل الديموقراطي ة م ن جه ة ،مثلم ا ل تقب ل بواق ع الفيدرالي ة الكردي ة الماثل ة بجانبه ا ،وواق ع تن امي الم د الش عبي
والجماهيري لحركة التحرر الكردية في سائر كردستان والمهجر من جهة اخرى.
إن نظام الكونفدرالية الديمقراطية المجتمعية المرتكز الى مفهوم المجتمع الخلقي والسياسة الديمقراطية الذي تطرحة حركة حرية كردستان .نظام
بديل تفرضه الزمة وضرورة حل القضية الكردية التي تفرض نفسها بقوة أكثر من اي وقت مضى ،علما  aبأن هذا الط رح يس تمد ق وته م ن التجرب ة
التاريخية وواقع القضية الكردية ،ومن واقع القضايا المجتمعية المعاشة في المنطقة عموما .aفنضال الشعب الكردي ضمن هذا الط ار واس تنادا  aعل ى
مفاهيم الحضارة الديمقراطية يكتسب ق وة متنامي ة ف ي جمي ع الج زاء ،ب ل يص بح ركي زة ومص در إله ام لخ وة الش عوب وعيش ها المش ترك .إن ح ل
القضية الكردية ودمقرطة كردستان تتعدى كونها مجرد قضية قانونية سياسية ،بل ه و مش روع مجتمع ي ش امل ي برز إرادة ش رائح المجتم ع ويعتم د
عليه ا ف ي جمي ع من احي الحي اة القتص ادية والجتماعي ة والسياس ية ومأسس تها ،والم ر اله م ه و تنظي م الش عب وأنش طته بش كل فع ال ،ابت دا aء م ن
الكومونات في الريف وصول aإلى مجالس المدن وأحيائها ومؤتمر الشعب العام  ،ليتمكن المجتمع من التعبير ع ن ذات ه بحري ة .ه ذا النم ط م ن الح ل
يفرض نفسه بأساليب ديمقراطية وسلمية كمهمة مصيرية ،بحي ث ل يتمح ور ح ول الدول ة ول ه دمها ،ول يقب ل إطلق ا  aبق اء الفوض ى العمي اء كنم ط
لحياة طويلة المد .ويبدو أن أسمى أشكال النضال يتجسد في التفكير العميق والسامي ف ي بsن اه الخلق ة ومع انيه النس انية العميق ة ،والكف اح م ن أج ل
إنشاء ه ذه البن ى بحم اس وش غف .فالقومي ة البدائي ة والش تراكية المش يدة والتقرب ات الليبرالي ة ل ت وفر الح ل للقض ية الكردي ة ف ي وقتن ا الراه ن .ل ذا
فالتجديد اليديولوجي ،واكتساب القوة الذهنية ،والبحث عن كيفية الوصول إلى الحل عمليا ،aتع د أم ورا  aض رورية وحيوي ة .كم ا وهن اك حاج ة ماس ة
لعادة منهجية القضية الكردية ،واتباع سياسة ل تمس بالحدود السياسية القائمة ،ول تهدد وجودها  ،بهدف تفادي مآسي وآلم جدي دة .فح ل المش اكل
بالعنف والنفصال لم يعد سبيل aواقعيا  aول يوفر حل 7دائما  .aان استيعاب أن الحياة المشتركة مع قوميات وإثنيات وأديان متعددة قد تكون دربا  aتوصلنا
إلى حياة غنية وأكثر حيوية ،وليست باعثا  aللمخاوف والريبة والخسران ،ول يستدعي بالضرورة بناء دولة مختلفة ،بل يستلزم ديمقراطية كاملة بك ل
معنى الكلمة.
خلصة ستعمل ثلثة خيارات على البروز بأشكالها المعقدة في خضم فوضى الشرق الوسط :
أولها تقاليد الدولة الغازية وسياساتها المتوارثة بشأن كردستان  .فالنظمة المسيطرة على كردستان ستقاوم المؤثرات المحفزة على التغيي ر للمرحل ة
الجديدة  ،سواء بدوافع داخلية أو خارجية .حيث ستعمل لنكار وجود الكرد ،وإل  ،فإلهاء الكراد ببع ض الفت ات بم ا يتواف ق م ع التوجه ات الخي رة
للسياسات الرأسمالية .فقد تسعى النظ م العربي ة واليراني ة والتركي ة القائم ة إل ى تص عيد التح الف فيم ا بينه ا لفش ال الح ل ال ديمقراطي ولكنه ا ت ترك
الريادة في هذا الصراع لتركيا ،خوفا من انقلب السحر على الساحر في دولها .ومقابل ذلك ،ستؤازر أمريكا وحلفاؤها القوموية الكردية البدائي ة ف ي
كافة أجزاء كردستان ،لتصر على الفيدرالية.
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الخيار الثاني هو خيار تأسيس الدويلة القومية في الجنوب ،والذي تسعى بعض القوى الخارجية إلى تمري ره بالتع اون م ع بع ض الق وى المحلي ة ذات
مفاهيم القوموية البدائية .وهذا سيسفر عن نتائج كارثية على الشعب الك ردي وش عوب المنطق ة .فإنش اء دويل ة كردي ة مس تقلة ف ي الجن وب دون ت وفر
عوامل الحماية الذاتية ،وبث المل في الشعب الكردي بتأسيس دولة كردستان الكبرى سيسفر عن صراعات لنهاي ة له ا ق د تتس بب ف ي ض ياع ق رن
آخر ،مثلما فعلت السياسة النكليزية التي رسمت في مؤتمر القاهرة عام  1920وتسببت في ضياع قرن كامل في الصراع والحروب والبادة.
الخيار السياسي الثالث المحتمل هو خيار السلم والحل الديمقراطي في ضوء عملية إعادة البناء .وسيتطور هذا الخيار مع تجذر عقم السياسات ذات
تقالي د الدول ة الغازي ة م ن جه ة ،وس قم السياس ات الكردي ة القوموي ة البدائي ة ال تي تحظ ى بال دعم الغرب ي م ن جه ة أخ رى .وظه ور وتن امي الق وى
المجتمعية الديمقراطية المناهضة للهمينة وسلطة الدولة القومية ،وهنا تبرز أهمية ونمو تي ار الديمقراطي ة الك ردي المتمث ل بحرك ة حري ة كردس تان،
وحزبنا حزب التحاد الديمقراطي ،ضمن تصاعد نهج الحضارة الديمقراطية كشرط وضرورة للحل والتطور.
العلقات الكردية ـ العربية:
يتميز تاريخ العلقات الكردية ـ العربية ببsعد تاريخي عميق يبدأ مع الهجرات الولى للقوام العربية من شبه الجزي رة العربي ة إل ى ميزوبوتامي ا،
مهد الحضارات البشرية الولى ،ومنبت الديان ،وملتقى القوام والشعوب .وبفعل وجود القوام الهورية وفروعه ا م ن الميت انيين والكاس يين ،ال ذين
يعتبرون أجداد الكرد في شمال ميزوبوتاميا ،إلى جانب القوام والشعوب الخرى التي كانت تتواج د ف ي المنطق ة ،تك Šون مزي ج ثف افي وإثن ي ل م يع د
بالمكان الفصل فيما بين مكوناته .وش Šك ل هذا المزيج منبع التطورات الحضارية اللحقة التي شهدتها منطق ة الهلل الخص يب .ه ذا يفي د ب أن العلق ة
الكردية ـ العربية كانت كامنة في جوهر هذه التطورات الحضارية على أساس الجي رة والتش ارك والمس اهمة ف ي التط ور الحض اري ،دون ت رك أي
شرخ أو عداء يذكر .إل أن أوسع لقاء بين العرب والكرد تحقق مع ظهور السلم وانتشاره في المنطقة .ففي القرن السابع الميلدي ب دأت الفتوح ات
العربية تحت راية السلم .إلى ذلك الحين كان الكرد يعتنقون الديانة الزرادشتية ،حيث يس تمدون منه ا روح التطل ع إل ى الحري ة والخ اء والمس اواة
والمقاومة في وجه المخاطر الخارجية لحماية عقائدهم .وبعدها تحول الكرد إلى جزء من الخلفة السلمية عقيدة  aوإرادة .aوتكونت طبق ة حاكم ة ف ي
ت ودويل ‘
كردستان من "آغوات ،وأمراء  ،وشيوخ" ،مرتبط ة وممثل ة للخلف ة الس لمية .وأق اموا إم ارا ‘
ب الع رب والك رد ف ي ت ولي
آلف وتن xاو x
تت x
شؤونها الدارية .إلى جانب هذا التطور اليجابي ،ل يمكن غض النظر عن الجانب السلبي الذي تمث x Šل في نشر الثقافة العربية باسم السلم  ،وصهر
كافة الثقافات واللغات الخرى ،بما فيها الكردية ،في بوتقة الثقافة العربية.
شكل الع رب والك رد ق وة رئيس ية ف ي ترس يخ رك ائز الم ة الس لمية والعربي ة .ول م تظه ر ف ي تل ك الف ترة ص راعات وتن احرات ته دد مص لحة
الشعبين ،بل على العكس ،شكلوا قوة ضاربة في مواجهة الحملت الصليبية بقيادة الكردي ص لح ال دين الي وبي ،ال ذي مث  Šل مص الح كاف ة الش عوب
في الخاء والمساواة فيما بينها ،واحترام حرية العتقاد ،والتصدي للظلم والس تبداد .لق د ع انى الش عبان "الك ردي والعرب ي" المص ير المش ترك ف ي
ظل المبراطورية العثمانية ،واتسمت العلقة فيما بينهما بالصداقة والخاء والتعاون المشترك ضد الحتلل .وبرزت هذه العلقة أكثر مع الحتلل
الفرنسي لسورية ،حيث هب خيرة أبناء الشعب الكردي من أمثال "يوسف العظمة ،وإبراهيم هنانو" ،وأكراد دمشق والجزيرة كتفا  aلكتف م ع الش عب
العربي لمواجهة الحتلل الفرنسي .ولعب الكرد دورا  aمهما  aفي تأسيس وتشكيل الدولة السورية الحديثة .وقد شغل الك رد مناص ب قيادي ة فيه ا وعل ى
أعلى المستويات ،وكانوا إحدى الركائز الساسية لها.
في مجمل هذه المراحل التاريخية نحصد نتائج مهمة ل يمكن غض النظر عنها ،وهي أن العلقة الكردي ة ـ العربي ة ش هدت مراح ل م د وازده ار
بجوانبها المختلفة ،واتسمت بالخاء والصداقة والتعاون لدرء الخطار ،والمعاناة المشتركة في مراحل متعددة ،وعدم تطور مفاهيم النك ار والتس لط
لحد الطرفين على الخ ر .وتط ور مزي ج ثق افي وحض اري مش ترك ،بحي ث لع ب الش عبان دورهم ا المن وط بهم ا لتحدي د مص يرهما المش ترك ح تى
ظهور مفاهيم الدولة القومية في بدايات القرن العشرين .ومع استلم حزب البعث سدة الحك م تعرض ت العلق ة "الكردي ة ـ العربي ة" للتم زق  ،نتيج ة
السياس ات الش وفينية وإنك ار الوج ود الك ردي والعم ل عل ى ص هر الش عب الك ردي وثق افته ف ي بوتق ة العروب ة ،ض اربة ع رض الح ائط بك ل الرث
الحض اري والمعان اة والمس اهمة المش تركة ف ي التاري خ ،بش كل ل يمك ن مقايس ته م ع المراح ل الس ابقة .وق ام النظ ام بإنك ار الحقيق ة القومي ة للش عب
الكردي .واتخذت الممارسات المطبقة بحقه شكل aمنظما  aمع إعلن مشروع الحزام العربي والحصاء والقوانين الس تثنائية الج ائرة ،والحرم ان م ن
أبسط الحقوق النسانية الطبيعية ،في الوقت الذي يمثل الشعب الكردي ق وة فعال ة ف ي تلف ي الزم ات وأوق ات المح ن ،ب دءا  aم ن الص راع الس وري ـ
السرائيلي ،وحتى الزمات الداخلية .ولم يشكل يوما  aمن اليام مصدر قلق للدولة ،بل وجد نفسه جزءا  aم ن ال وطن الس وري ،وق دم ك ل م ا يمل ك م ن
طاقات وإمكانيات مادية ومعنوية في حماية وحدة البلد والدفاع عنها .ورغم ذلك لم تؤخذ كل هذه المواقف الثمينة بعين العتبار من قب ل الحكوم ات
المتعاقبة الحاكمة ،بل زادت من ممارساتها القمعية وإنكار وجود الشعب الكردي وإبقائه خارج نطاق التطور الوطني والسياسي في سورية.
إن مجتمع سوريا بتمازجه الثني والثقافي يشكل جسرا  aحيويا  aللعلقات بين المتين العربية والكردية والحياة المشتركة بينهما ،والحفاظ على هذا
الجس ر مهم ة تق ع عل ى ع اتق طليع تي الم تين .وق د ت م تط وير ن وع م ن علق ات الص داقة الكردي ة العربي ة م ع ب روز حرك ة التح رر الكردس تانية
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المعاصرة بقيادة القائد الوطني عب د ا أوج الن ،اس تنادا  aإل ى الرث الت اريخي للمقاوم ة المش تركة ض د الخط ار المحدق ة بهم ا ،والثقاف ة المش تركة
للشعبين  ،لتأخذ بsعدا  aاجتماعيا  aيتجاوز إطار العلقة فيما بين الرادتين السياسيتين .ولكن التقرب السوري كان نابعا  aمن التوازن ات السياس ية ف ي تل ك
المرحلة للستفادة منها واستخدامها في التناقضات التاريخي ة م ع دول الج وار أساس ا .aل ذا ،بقي ت العلق ة تكتيكي ة ،ول م تأخ ذ بع دها الس تراتيجي م ن
القض ية الكردي ة ،ب ل وح اولت احتواءه ا وتأجيله ا ،دون المس اس بجوهره ا كقض ية قومي ة سياس ية داخلي ة يتطل ب حله ا .وبع د أس ر الق ائد عب د ا
أوجالن ،إثر مؤامرة دولية دنيئة ،وظهور مستجدات دولية وتأثيراتها على المنطقة ،أسفرت عن تفس خ التوازن ات الس ابقة ،وظه ور ظ روف إقليمي ة
جديدة ،حيث ظهرت سياسة معادية للشعب الكردي بشكل واضح وصريح .ولم تتردد سوريا في إبرام اتفاقيات أمني ة م ع تركي ا عل ى حس اب ش عبنا،
والتعريف بالشعب الكردي وقضيته بأنها خطوط حمر .سياس ة النظ ام ه ذه مزق ت أواص ر الخ وة ،وفتح ت ش رخا  aعميق ا  aف ي بني ة العلق ة الكردي ة ـ
العربية .وجاءت انتفاضة  12آذار  2004كرد7ة فعل ضد سياسات القمع والضطهاد المطبقة على الش عب الك ردي م ن جه ة ،وتط ور وعي ه الق ومي
والديمقراطي م ن جه ة أخ رى ،ث م ج اءت الممارس ات القمعي ة ض د أي ح راك جم اهيري ،والعم ل بوص ايا محم د طل ب هلل م رة أخ رى وإص دار
المراسيم والقوانين الجائرة لتزيد الطين بلة .يمكن تقييم تلك المرحلة بالنسبة للعلقة الكردي ة  -العربي ة بمرحل ة الج زر والنحط اط ،نتيج ة لسياس ات
الصهر القومي والتعريب ،والقمع اللمحدود تجاه أي حراك جماهيري ديم وقراطي ،وسياس ات التجوي ع والتهجي ر والفق ار ال تي مارس تها الحكوم ة
الراهنة .مما يجعلها مرحلة تمزق وتناقض ،لتفتح شرخا  aبين المتين ل يليق بالتاريخ المشترك وأواصر الخاء بين كل الشعبين .ولكن ثورة الش عب
السوري التي جاءت مع عاصفة ربيع الشعوب ،وفرت المكانية لبناء العلقة الكردية العربية من جديد وعلى أس س س ليمة م ع الق وى الديموقراطي ة
التي تمثل طليعة الشعب العربي.
أما علقة الكرد مع الثنيات الخرى "الرمن ،الشور ،التركمان ،الشركس ،السريان ،والطائفة الدرزية" ،فإنه ا تتس م بالص فاء والم ودة  ،دون
معايشة التناقضات والصراعات العرقية والطائفية .وهم دائما  aيشعرون بالمعاناة والمصير المشترك ،بغض النظر ع ن التف اوت النس بي ف ي المعان اة.
انطلقا  aمن هذه النقطة ،يتضح أن كافة القليات في سوريا بحاجة إلى تكاتف وتعاضد م ع بعض ها البع ض ،ليج اد الحل ول الديمقراطي ة اللزم ة له ا
كشرط حيوي لزالة كل العقبات التي تعترض طريق دمقرطة سوريا.
وحزبنا  PYDيرى ضرورة إعادة بناء العلقات الخوية فيما بين الشعوب والثنيات وخاصة الشعبين العربي والكردي في منطقة الشرق الوس ط
عل ى أس اس الع تراف المتب ادل بالخصوص يات ،لخل ق أج واء التع ايش الس لمي ،ومواكب ة العص ر .يعت بر ه ذا التلح م م ن ص لب نه ج الحض ارة
الديمقراطية ،فالتناقضات والتناحرات العرقية والطائفية ل تجلب سوى المآسي والخس ارة ،وه در الطاق ات خ ارج مص لحة ك ل الط راف .وبالت الي،
تقدم الحجج للتدخلت الخارجية.

الوضع السوري:
إن تحليل واقع وحقيقة أزمة المجتمع السوري والدولة السورية بشكل صحيح ،واجب و ضرورة ل غنى عنه ا ف ي س بيل التوص ل إل ى الحل ول
وتطوير سبلها ،ورغم الخلفات العميقة بين جميع القوى السورية ،ال ان هذا المر ل خلف عليه ،اذا  aيمكننا الق ول والح ال ه ذه ،إن انع دام التحلي ل
الس ليم للقض ايا والزم ة الس ورية ،وع دم اك تراث الق وى الحاكم ة ب الحلول الجذري ة ،ه و الس بب الرئي س وراء اس تمرار القض ايا واخف اق البرام ج
والمحاولت التي جرت من أجل ايجاد حل ومخرج للزمة على مدى التاريخ الى راهننا الحالي ،وهذا بحد ذاته زاد القضايا تفاقما .مما يدفع بن ا إل ى
العتقاد بأن تحليل حقيقة الظواهر ف ي المجتم ع الس وري بش كل س ليم ه و اك ثر تعقي دا مم ا يظن ه الك ثيرون من ا .وعن دما ننظ ر ال ى واق ع ح ال الف رد
المعدوم والمجتمع الفاقد لرادته والجاه ل بالسياس ة المس لوبة من ه ،والمغ ترب ع ن ذات ه وع ن ميراث ه الثق افي الت اريخي ،وواق ع رج ال العل م وال دين
والثقافة والنخب والق وى السياس ية "الديني ة والقوموي ة واليس ارية والليبرالي ة " ،ال ذين م ازالوا يفك رون بالدول ة والس لطة كوس يلة للتغيي ر والح ل ،أو
يمارسون الوفاق اللمبدئي معهما .واذا اضفنا تفشي الفساد والفقر والهجرة والنحلل الخلقي والجتم اعي ،واخي را  aاذا م ا نظرن ا ال ى واق ع ازم ة
السلطة والدولة القومية الشمولية المتخمة بكل انواع التعصبية والدوغمائية والتي تجهد نفسها في تطوير آلتها القمعي ة ف ي مواجه ة الق وى المجتمعي ة
والسياسية الديمقراطية المتنامية لمقاومة هذا الضطهاد والقمع والقهر .واذا اضفنا التحولت والتغيرات الجذرية والتطورات الخطي رة ف ي المنطق ة.
عندها ندرك ان ايجاد الحلول والبرامج الصحيحة قضية معقدة اكثر بكثير وضرورية كقدر ل مفر منه .لهذا فان طرح الممارسة السياس ية الس لمية
والديمقراطية الشفافة ،من قبل جميع الطراف ،وغير المتمحورة حول السلطة والدولة دون أن تهدف الى هدمهما ،والتخلي عن مفه وم نف ي ط رف
للخر ،والتخلي عن القمع والعنف وارهاب الدولة .هي من أولى الولويات وواجب ل مهرب منه في سبيل تهيئة الجواء اللزمة للتمكن م ن إع ادة
بناء صياغة البرامج والسياسات العملية القرب الى الحل ،بدءا  aم ن منه اج اص غر جماع ة وكتل ة سياس ية ،ال ى منه اج الح زب الح اكم وص ول ال ى
دستور الدولة ،للخروج أول من دوامة الصراعات العقيمة ،وثانيا لنقاذ مجتمعنا وأنفسنا من التهلكة.
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ان إختزال الزمات والقضايا الراهنة في س وريا مجتمع ا ودول ة ،ف ي أن س لطة الحك م الحالي ة المعم رة نص ف ق رن م ن الزم ن ،ه ي المس ؤولة
الوحيدة عنها ،سيجعلنا نكرر الدخول في دوامة العقم واللحل التي مرت بها أنظمة الحكم المتوالية في سوريا الى يومنا الحالي .فحتى الذين اوصلوا
حزبهم القومي "حزب البعث" الى السلطة ظن وا انه م باس تحواز حزبه م للس لطة وقي ادته للمجتم ع س يحقق للش عب العرب ي وللم ة الس ورية الوح دة
والحرية والشتراكية ،بمعنى آخر الحرية والمساوة والعدالة الجتماعية .وما إن تربع الحزب على عرش سلطة الدولة ح تى تح ول ال ى وح ش بي ن
ليلة وضحاها ،يحتكر كل شيء ،حيث جعل السلطة والدولة اول ملكا  aخاص ا  aب ه ،ليحتك ر بع دها جمي ع القي م المادي ة والمعنوي ة الناتج ة م ن المجتم ع.
لتأخذ بذلك الدولة شكل نظام الحزب الواحد .الذي أضاف تراجعا  aكبيرا  aفي مجال حرية الفكر والحقوق السياسية والجتماعية والقتصادية ،فتم إلغاء
التعددية السياسية والثقافية ،وتجريد المجتمع م ن حق وقه الساس ية ،وتعرض ت بنيت ه الجتماعي ة لعملي ة الص هر الق ومي والثق افي والي ديولوجي ف ي
س حقت وقsمع ت جمي ع
بوتق ة القومي ة العربي ة والح زب الواح د ،وت م إخض اعه لق وانين وق والب الح زب الواح د والقومي ة الواح دة والفك ر الواح د .و s
المعارضات بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها ،وأصبح أي نشاط صادرعن أي ط رف غي ر عرب ي ومهم ا ك ان بس يطا ،aمص در ش ك وريب ة ،وممه ورا a
ض ع المجتم ع
وو p
بتهمة الرتب اط بالخ ارج والنفص الية .وأص بح ك ل نش اط خ ارج إط ار الح زب الح اكم ،يعن ي خط را  aعل ى أم ن الدول ة والمجتم عs .
والدولة في خدمة مص الح احتك ار الس لطة والرأس مال .وفرض ت الجه زة المني ة هيمنته ا عل ى المجتم ع ومؤسس اته ،وص درت الق رارات التعس فية
س نŠت الق وانين الس تثنائية والحك ام الج ائرة بح ق الثني ات والقومي ات الخ رى ،وأsلغي ت امتي ازات الف رد والمجتم ع .ه ذا
الواح دة تل و الخ رى ،و s
بالضافة إلى سيادة الحكام العرفية وقانون الط وارئ مم ا أدى إل ى وص ول المجتم ع إل ى حال ة م ن الختن اق وفق دان لرادت ه ف ي المش اركة ف ي أي
تحول أو تغيير كان ح تى ف ي ال دفاع ع ن ال وطن ،وه ذا م ا أدى ان دلع انتفاض ة الش عب الس وري بعرب ه وك رده ،وه ذا ي وفر الفرص ة لح ل القض ية
الكردية في غرب كردستان وسوريا على نحو ديموقراطي سليم يليق بعلقة الشعبين التاريخية ضمن الوحدة السورية أرضا  aوشعبا.a
هذه القضايا وهذه الفطن ة الس ريعة ف ي الس يطرة واحتك ار ك ل ش يء ليس ت نتيج ة ذك اء لحظ ي ،ب ل ه ي نتيج ة ل تراكم الخ برة والتجرب ة لذهني ة
الهيمنة واحتكار السلطة عبر تاريخ المدنية المركزية ،وهذا يقودنا الى تحليل يرتكز الى البعد التاريخي للثقافة السلطوية على م دى تاري خ الحض ارة
الرأسمالية المعمر لكثر من  5000عام .بدءا  aمن الرهبان السومريين الى الملوك اللهة السومريين  ،وإل ى المل وك الله ة المص ريين وال ى اكاس رة
الف رس ،واب اطرة روم ا ،وم ن س لطين الس لم ال ى مونارش يي اوروب ا ،م ن مل وك كنع ان ال ى الخلف ة الموي ة ال تي وجه ت ض ربة قاض ية لثقاف ة
الديمقراطية والمبايعة بترسخيها وراث ة المل ك كتقلي د أب دي ،وص ول aإل ى ق ادة النقلب ات العس كرية والنقلب البع ثي واس تيلئه عل ى مقالي د الحك م
والسلطة الى يومنا الراهن.
من جهة اخرى ،ل بد من تناول خصائص الدول ة القومي ة ،و ج وانب نظريته ا المعرفي ة كبراديغم ا متج ذرة ف ي الذهني ة إل ى أبع د الح دود ،فع دم
القيام بذلك سيكون نقصا فادح ا عل ى ص عيد فه م طبيع ة النظ ام القوم وي الس وري .فالدول ة القومي ة تس تند ال ى براديغم ا مغ ايرة لجمي ع انم اط ال دول
والم دنيات الخ رى ،اذ تتمي ز بقوته ا التحريفي ة الك بيرة ،فالج انب العلم ي للش خص الم ترعرع ف ي الوس ط الجتم اعي للدول ة القومي ة يك ون مض ادا a
للحق ائق بنس بة عالي ة ج دا  ،aوالعل ة الساس ية الكامن ة وراء ذل ك ،ه ي انش اء البراديغم ا الدولتي ة القومي ة لوعيه ا الخ اص المح Šرف بص دد التاري خ
والمجتم ع ،ب دءا  aم ن نم ط بني ة المواطن ة ،وتاري خ الم ة والدول ة القومي ة ال تي انش أته ،وال ذي ينك ر تاري خ الع الم ،مثلم ا ينك ر تاري خ الم م وال دول
والمجتمعات الخرى بنسبة كبيرة ،أو يعرضه بعد تحريفه .بينما ت xطور المنظور الفاشي للمة تجعله غير قادر عل ى فه م العل م ايض ا  .فك ل ش يء ل
يدخل في خدمة الدولة القومية ل يمكن ان يتطور ول ان يكون صالحا للتداول .م ن ه ذه النقط ة ت برز امامن ا التخريب ات والض رار ال تي تتس بب به ا
القوموية بطبيعتها ذات الحالة الروحية المنغلقة ،التي تنظر الى الوقائع الجتماعية الخارجة عن نطاق منظورها القومي عل ى انه ا مض ادة له ا مهم ا
كانت بسيطة .ان سياسة النكار والقمع والصهر القومي وقانون الحصاء والحزام العربي المطبقة بحق الك رد ،ه ي بأح د جوانبه ا ناتج ة ع ن البني ة
المعرفية واليديولوجية للدولة القومية السورية.
أل يمكن تحميل جميع هذه النظمة واليديولوجية الرسمية للدولة ،مسؤولية ارساء الحياة على دعائم خ اطئة .أل م تتأس س الحي اة الخ اطئة سياس يا
واجتماعيا  aواقتصاديا  aباطراد مع مرور الزمن عبر تطويق التطور الجتماعي بالمفاهيم والمنطلقات الخاطئة تلك .حتى أصبحت حياة المجتمع بعي دة
ع ن معانيه ا ومش وهة بدرج ة مروع ة ،ومنفتح ة أم ام ش تى ان واع القب ح والش ناعة والح روب والب ادة العرقي ة م ن أج ل نه ب وس لب ف ائض انت اج
المجتمعات .هذا وإل كيف يمكننا تفسير الصراعات الدموية بين المدنيات المتواجدة عل ى أرض س وريا عل ى م دى التاري خ ،ب ل كي ف نفس ر تص اعد
حدة الصراعات بين قادة الثورات الوطنية والقوى السياسية فيما بينها جميعا بمجرد تحول الحتلل الفرنسي الى انتداب منذ  ,1932بل م ا قل ل م ن
حدته هو النتداب ذاته والحتلل مرة اخرى ،لتتصاعد وتيرتها بعد الستقلل ،لتأخذ شكل النقلبات العسكرية والغتيالت والعدامات او الس جن
والنفي في افضل الحالت.
ان هذا التراكم الهائل من تطورات السلطة وصراعاتها ،قد اوجد هذا الكم الضخم والمتجذر من القضايا الجتماعية والسياسية والقتصادية ال تي
ادت ال ى انحراف ات ش وهت ذهني ة النس ان الس وري ،وبالت الي فرض ت ق والب وقواع د وق وانين اجتماعي ة وسياس ية واقتص ادية ونظ م حك م خ اطئة
ومتسلطة ،لتصبح تقاليد متجذرة في بنية الفرد والمجتمع السوري ،وليتجذرمعها مفهوم السلطة والدولة والهيمنة كمرض عضال .ف إن ل م نأخ ذ بعي ن
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العتبار حقيقة كيفية تكون وتشكل البنى المجتمعي ة والقض ايا الحالي ة ،وج وهر تك 7ون ثقاف ة الس لطة والحتك ار المتربع ة عل ى الع رش ف ي يومن ا ،ل
يمكننا بتاتا الخروج بتحليل سليم ،وبالتالي ل يمكننا ايجاد العلج الناجع.
ان نظام السلطة الشمولي للدولة القومية السورية ،هو تركيبة معقدة بحيث نرى فيه كل تراكمات الثقافة السلطوية ،وكأنه يختزل في ذاته كل تل ك
التجارب السلطوية ،فرجال الحكم مولعون بهوس السلطة واحتكار الرأسمال ،لذا هم ل ي ترددون اب دا  aف ي اس تخدام اي طريق ة واي ة وس يلة ف ي س بيل
احتكار السلطة والرأسمال ،وحالة الطوارئ ماهي س وى س لح ج اهز دائم ا لقم ع واره اب ك ل م ن يح اول الخ روج ع ن طاع ة الس لطة أو المس اس
بمصالح الوليغارشية ،واستمرار العمل بقانون الطوارئ رغم إلغائه رسميا  aدليل على ازم ة النظ ام م ع ذات ه وم ع مجتمع ه .بينم ا ض م ح زب البع ث
للجبهة الوطنية التقدمية تح ت جن احه ،وتش كل أح زاب ص ورية ب إذن النظ ام ،يه دف ال ى اض فاء ص فة التقدمي ة واليس ارية له ا وش رعنة قم ع الق وى
الديمقراطية المختلفة معها .والحكومة البعثية هي من اكثر الحكومات ابداعا في توظيفها لليديولوجية القوموية ،بحي ث لص قت المجتم ع العرب ي به ا
والتصقت به .بينما تقمع ول تعترف بحق الحي اة لي ة بن ى ثقافي ة وسياس ية ديمقراطي ة أخ رى نابع ة م ن واق ع مكون ات الش عب الس وري ،ل ذلك فه ي
تلصق التهم بالكراد وتعتبرهم اعداء الوطن القومي العرب ي ،ب ل تتنك ر للوج ود الك ردي وتعم ل عل ى إب ادتهم سياس يا  aوثقافي ا  aواقتص اديا .aوله ذا ف إن
اساس الض طهاد الق ومي وانك ار الك رد وظه ور الحص اء والح زام العرب ي والقم ع المطب ق عل ى الش عب الك ردي ،وبالت الي نش وء ظ اهرة القض ية
الكردية كقضية قومية ،كلها نتاج لنمط الدولة القومية .في حين يتم إخراج القومية العربية التي يدعي البعث الحف اظ عل ى ثقافاته ا م ن جوهره ا به ذه
السياسات ،فسياسة الصهر القومي ونفي الخر غير العربي ،تجعل من العربي اكثر بعدا عن قيمه التاريخية الثقافية والخلقية والسياسية.
تستخدم السلطة الوليغارشية السورية الحالية الدين والقومية والعلمانية والسرة والطبقة والدولة ،بشكل متداخل ومكثف ربما أكثر من اي ة دول ة
قومية أخرى ،بحيث ل يمكننا الفصل بين تلك الظواهر ،فالجميع خ انعين لمفه وم نم ط الدول ة القومي ة وكأنه ا ق درهم ،ب ل ي رون ان م ا يتنفس ونه م ن
هواء انما بفضل الدولة ،وبالتالي يشعر كل فرد وكأنه سلطة بحد ذاته .والفساد الجتماعي والقتصادي والداري الذي يرهق الس لطة نفس ها ،وتب ذل
جهود إصلحه منذ سنوات دون جدوى ،انما هو نابع من هذه الخصوصية فبامتلك الفرد ذهنية سلطوية ،يحتكر المكان المتواجد فيه ضمن الدول ة،
لذلك ف ان تغيي ر الم اكن والش خاص ل م يع د يغي 7pر م ن الواق ع ش يئا  aس وى تط وير اس لوب النه ب والس لب ونش ر الفس اد ،وكلم ا اس تمرت الدول ة ف ي
استخدامها لهذه السياسة كلما زاد الفساد ،ويبقى السابق أفضل من اللحق حسب المقولة العامية.
ان هذا الواقع أدخل المجتمع السوري في ازمة بحيث افقدته قيم ومعاني الحياة كأنس ان واص بح الف رد والمجتم ع الس وري ،م ن اك ثر المجتمع ات
خنوعا  aللسلطة ،بما فيها المعارضة التي إما تم تصفيتها أو تم الحاقها بالنظام ،أو انها تشوهت وفقدت كل امكانياتها في ان تكون معارضة ديمقراطية
حقيقية ،لذا نرى المعارضة عاجزة حتى ع ن امتلك قاع دة جماهيري ة تتج اوز بض عة مجموع ات .ك ل ه ذا الواق ع انم ا يؤك د فق دان المجتم ع والف رد
لرادته وقيمه النبيلة ،ودولة يتصف مجتمعها بهذا الق در م ن الض عف ل يمك ن ان تحق ق تق دما ال م ن الج انب ال دعائي .بينم ا الهج رة المتزاي دة ال ى
خارج الوطن التي تحمل معاني اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة ،سببها الرئيسي هو احتكار السلطة والرأسمال وآلة القمع الهائلة المتعاظم ة م ع
مرور الزمن.

البنية الجتماعية للمجتمع السوري:
يعاني المجتمع السوري من أزمة حقيقية على مستوى الفرد والمجتمع ،ويعيش حالة من السبات الفكري الذهني والركود الثقافي والبداع  .ويفقد
بذلك قدرته على الس ير عل ى طري ق التط ور وف ق خصائص ه وانتم ائه الق ومي والثق افي والعق ائدي المتن وع .ويم ر بمرحل ة م ن الفوض ى تبع ده ع ن
مقوماته المجتمعية والخلقية ،ويعيش تناقضا  aصارخا  aمع حقيقته التاريخية وميراثه الحضاري.
دخلت المجتمعات النسانية عص ر العولم ة وص راع الحض ارات والث ورة التقني ة والمعلوماتي ة  ،بينم ا يقب ع المجتم ع الس وري ف ي ظ ل رواس ب
العلقات القطاعية  ،ويرزخ تحت وطأة أدوات الدولة القومية وتصاعد التعصب القومي والدوغمائية الدينية ،مما يزيد م ن مخ اطر تش تت المجتم ع
السوري ،مثلم ا يخض ع لنظ ام سياس ي واقتص ادي يفتق د الق انون والحق وق والخلق المجتمعي ة ،وتنع دم في ه المس اواة والعدال ة الجتماعي ة والحري ة
الفردية والجماعية .وليس هناك مجال لحرية الرأي والتعبير والفكر الحر ،بالضافة إلى ربط كل عمل أو نشاط  ،مهما كانت نوعيته ،بإرادة النظام؛
مما جعل الفرد والمجتمع كالمتسول على أبواب الدولة والنظ ام .وه ذا م ا أدى إل ى تفش ي الفق ر والبطال ة والفس اد الداري والجتم اعي ،وإل ى توس ع
الطبقة البيروقراطية وسماسرة السلطة.
إن مجتمع ا  aيق وم عل ى إنك ار أح د مكون اته الساس ية كالش عب الك ردي ،ف ي عص ر ب اتت في ه حق وق الف رد مقياس ا  aللحري ات الجتماعي ة وكرام ة
المجتمع ،يؤكد مدى الغتراب عن البشرية الذي يعيشه هذا المجتمع .وعندما نرى التخلف وانعدام الحريات ،ندرك الوضع المظلم والمأس اوي ال ذي
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يعيشه المجتمع السوري والعائلة السورية والمرأة بشكل خاص .فالمرأة إما تعاني من قمع الذهنية العشائرية ،أو من التعص بية الديني ة ،أو الس تغلل
اللأخلقي الخاضع للثقافة الرأسمالية بشأن المراة ،وفي ك ل الح وال تبق ى الم رأة محروم ة م ن ح ق التع بير ع ن نفس ها بهويته ا الجنس وية .كم ا أن
انع دام مش اركتها الفعال ة ف ي الحي اة الجتماعي ة والسياس ية يجع ل المجتم ع مص ابا  aبش لل نص في .وف ي ه ذا الط ار ،يمك ن الق ول أن حري ة المجتم ع
السوري ودمقرطته تبدآن من العتراف بحرية الشعب الكردي وحري ة الم رأة .ف إذا ك انت القض ية الكردي ة تمث ل ج وهر قض ية التح ول ال ديمقراطي
للمجتم ع الس وري ،ف إن قض ية الم رأة تمث ل ج وهر قض ية الحق وق والحري ات ال تي يع اني منه ا المجتم ع الس وري .م ع ذل ك  ،فتط ور التكنولوجي ا،
والتغييرات السياسية في المنطقة والعالم ،بالضافة إلى الحيز الذي تشكله الديمقراطية المشاعية المجتمعية المتوارثة التي ل زال ت باقي ة ل دى بع ض
الشرائح؛ وفرت هامشا  aضئيل aمن الحرية ،دون رغبة النظام نفسه .ضمن هذا الواقع تظهر معاناة الش عب الك ردي المأس اوية .فه و يتع رض للص هر
القومي والثقافي ،وفقدان هويته الخاصة ،ويعاني من قمع النظام وضغط الفكر التعصبي القومي الذي أوجده نظام حكم البعث ف ي المجتم ع ،وتع اني
المرأة من قمع واستبداد مض اعف .رغ م ذل ك ،فتط ور ال وعي ال ديمقراطي والق ومي ل دى الش عب الك ردي ،واكتس ابه ق وة تنظيمي ة وتجرب ة وميراث ا a
عظيما  aمن القيم والمبادئ ،وتشبعه بروح المقاومة والشهادة مع ثورة النبع اث ،ق د خل ق ل ديه قس طا  aم ن الحري ة الخاص ة ب ه ،ومس توى م ن التط ور
الجتماعي والمعرفة السياسية الديمقراطية التي تsم 7 pكنsه اليوم من لعب دوره الريادي ف ي التح ول والتط ور الجتم اعي ،فف ي التط ورات الخي رة ال تي
بدأت على شكل انتفاضة شعبية في عموم سوريا كان الشعب الكردي الشريحة الك ثر تنظيم ا  aوالك ثر تماس كا ،aبحي ث ل م تتح ول من اطق س كناه إل ى
ساحة حرب طائفية أو أثنية ،رغم كل محاولت التحريض والغراء .ورغ م ذل ك ف إن التخل ف الجتم اعي والفك ري والثق افي يش كل عائق ا  aوتناقض ا a
بحد ذاته أمام تطور العلقات الجتماعية السليمة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
المجتمع السوري الفسيفسائي بانتماءاته عبر التاريخ  ،يتواجد في بؤرة الصراع الع المي ويتع رض للقم ع وكب ت الحري ات بدرج ة ك بيرة ،بحي ث
بقي في معزل عن التطورات الحضارية للمجتمع النساني ،ويعاني من التشتت والختناق ،ويكاد يفقد ديناميكياته المجتمعية .فالتعصبية تنهش جسده
وتمزقه ،والدوغمائية أفقدته القدرة الذهنية والتفكير الس ليم فب ات متخلف ا  aعل ى ص عيد الب داع والنت اج الفك ري .والسياس ة الحادي ة المفروض ة علي ه
كقميص المجنون جعلته بعيدا  aعن الممارسة السياسية الديمقراطية ،ح تى ب ات يتعام ل م ع جمي ع القض ايا بمنظ ار البي ض والس ود .مثلم ا ه و مه دد
بخطر انتقال الفوضى الرهيبة التي يعيشها العراق إلى ص فوفه نتيج ة للسياس ات ال تي تمارس ها الس لطة ،والق وى ال تي تعم ل عل ى اس تغلل انتفاض ة
الشعب السوري الشريفة ،وتسخيرها لمطامحها أو مطامعها.
تنبع الزمة الجتماعية والقتصادية التي يعيشها المجتمع السوري من نظام الدولة القومية الحادية الذي ل ينسجم مع طبيعة المجتمع الس وري،
ومن صراع احتكار السلطة ،وتفشي النزعة القوموية العربية والدوغمائية وذهنية احتكار السلطة والرأسمال ،وانعكاسها على ذهنية المجتم ع أيض ا.a
لذلك ،فإن تجاوز النظام والمجتمع للنزعة القوموية والذهنية السلطوية الدولتية ،واعتماد الفكر الديمقراطي أساسا  aفي عملية التح ول أوالص لح أم ر
ضروري لتجاوز الوضع الجتماعي القائم ،والنفاذ من الزمة التي تمر بها سوريا .ولهذا لبد من إع ادة البن اء ،وإج راء الص لحات المنس جمة م ع
التحول نحو بناء مجتمع ديمقراطي أيكولوجي وتحرري جنسوي .ويحظى العتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه الطبيعية كمكون من
المكونات الساسية للمجتمع السوري بأهمية خاصة في هذا المجال .إن تجاوز الزمة الجتماعية شرط ضروري لتفادي اللم والمآسي ال تي يمك ن
أن يع اني منه ا المجتم ع الس وري م ع التط ور الرهي ب للح داث ف ي المنطق ة نتيج ة النس داد ف ي الزم ة العالمي ة ،واللإس تقرار الن اجم ع ن الت دخل
الخارجي في المنطقة ،وتمسك النظمة التقليدية بالعقلية السلطوية القوموية ،وفرضها على المجتمعات.

البنية القتصادية للمجتمع السوري:
Šب القتصاد السوري المعتمد على الزراعة الضيقة منذ مراحل الستقلل ،ث م الت أميم العش وائي ف ي عه د الوح دة بي ن مص ر وس وريا ،ث م م ا
سب x
تx x
سمي بالصلح الزراعي وتطبيقه بشكل عنصري وانتقائي ،في خلق أزمات اقتصادية وسياسية عميقة ،ولم تسفر عن أي جديد أو تطوير ج اد عل ى
صعيد النتاج وتقني اته المتط ورة .وبع د تط ور العلق ات الس ورية ـ الس وفياتية أخ ذ القتص اد الس وري ط ابع رأس مالية الدول ة المعتم دة عل ى الت أميم
وتطوير القطاع العام ،بالضافة إلى تسخير نسبة عالية م ن دخ ل الدول ة للتس لح وخدم ة الص راع العرب ي ـ الس رائيلي .بينم ا تخل ف وس ائل النت اج
وانتشار الفس اد ،وتفش ي السمس رة والرب ا ،والج ري خل ف الرب ح العظم ي وتراك م ف ائض القيم ة المتن اقض م ع ماهي ة وج وهر العملي ة القتص ادية
المجتمعية التي تقوم على انتاج احتياجات المجتمع والفرد ،أرهق كاهل المجتمع السوري ،مما أدى إلى فشل الدولة في تحقي ق اس تراتيجية اقتص ادية
تتمثل في تحويل سوريا إلى بلد صناعي وزراعي متطور .كما فشلت في وضع وتنفيذ مشاريع تنموية تستطيع من خللها استثمار الطاقات والموارد
المتوفرة محليا .aهذا وأولت الدولة دورا  aأكبر مم ا تس تحق لسياس ة رأس مالية الدول ة ،مم ا أدى إل ى س لب الحق وق والنش طة القتص ادية م ن المجتم ع
والمؤسسات القتصادية ،وأصبحت جزءا  aمن احتكارات الدولة ،بينما النفتاحاتت الخيرة ال تي ش هدتها البلد فق د تم ت لخدم ة ش رائح معين ة مقرب ة
من النظام فقط وفتحت السبيل أمام الستغلل المالي بدل aمن تنمية القتصاد ،مما يؤدي إلى تزايد الشرخ بين مكونات المجتمع.
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المجتمع الكردي يعاني من جميع الزمات الناجمة عن السياسات القتصادية هذه ،بالضافة إلى السياسات الخاصة الجائرة المطبقة في المن اطق
الكردية حصرا  .aفع دم القي ام بالس تثمار ف ي المن اطق الكردي ة ،والحظ ر المخف ي عل ى اس تخدام العنص ر الك ردي ف ي المنش آت والمؤسس ات القائم ة،
وطردهم من وظائف الدولة أدى إلى هجرة واسعة ومكثفة إلى المدن الكبيرة والخارج .وبات الحرمان والفقر والبطالة والتخلف قضايا الحياة اليومية
التي يعاني منها الشعب الكردي .إن التفاوت بين المناطق الكردية والمناطق الخرى ،من حي ث ع دم رس م سياس ة اقتص ادية عادل ة ومتك افئة ،وع دم
تطوير المشاريع النمائية التي تضمن رفاهية المجتمع في المناطق الكردية ،نابع من اتباع سياسة شوفينية منظمة تجاه المجتمع الكردي .
لذلك  ،أدت هذه السياسات إل ى تف اقم الزم ات القتص ادية والجتماعي ة والبيئي ة ف ي بني ان المجتم ع الس وري ،منه ا بق اء فئة ك بيرة م ن المجتم ع
عاطل ة ع ن العم ل ،وت دني المس توى المعيش ي ،وغلء المعيش ة ،والتف اوت الجتم اعي بش كل ملح وظ ،واس تغلل الخي رات المادي ة م ن قب ل زم رة
محدودة مقربة م ن الس لطة ،وانتش ار ظ اهرة الفس اد والرش وة بش كل فاض ح بي ن الفئة البيرقراطي ة للدول ة ،وظه ور فئة طفيلي ة متس لطة عل ى رق اب
الشعب ،وتفاقم مشاكل البيئة وتلوثها مع عدم وجود برامج خاصة بهذا الش أن ل دى الدول ة لحمايته ا ،وانع دام ال وعي اليكول وجي ل دى المجتم ع نح و
البيئة ،يؤدي إلى تخريب البيئة أيضا.a
كذلك ،الرعاية الصحية في غاية الهمية ،وهي تتعلق بأبعادها ب الجوانب السياس ية والقتص ادية ،وتتمث ل ف ي ع دم الهتم ام بتط وير المخطط ات
والبرامج الصحية السليمة بما يتوافق مع الظروف والواقع الجتماعي لسوريا .إضافة إلى هذه المشاكل التي ذكرناها ،هناك العدالة الجتماعي ة ال تي
تفرض نفسها كمشكلة جوهرية يعاني منها المجتمع السوري ،بالنسبة إلى المناطق والثنيات والفئات والجنس .كل هذه التناقضات مستفحلة في بنيان
مجتمعنا السوري.
انطلقا  aمن هذه القضايا القائمة ،يرى حزبن ا  PYDأن المطل وب ه و إج راء إص لحات ش املة ف ي السياس ة القتص ادية ،وف ق مب ادئ القتص اد
الش تراكي ال ديموقراطي المعتم د عل ى المش اطرة والتوزي ع الع ادل ،بعي دا  aع ن الحتك ار والس تثمار م ن قب ل فئات معين ة ،والعم ل عل ى تقلي ص
مصاريف الدولة لوضعها في خدمة المجتمع ورفاهيته ،والعمل من أجل الوصول الى نظام اقتصادي يتوافق مع احتياجات المجتمع ،وتطلعات نظ ام
المجتمع الكونفدرالي الديمقراطي.
احتمالت الحل في الوضع السوري :
رغم كل ما ورد  ،مازالت الظاهرة المجتمعية التي أنشئت ونمت في الهلل الخصيب مستمرة في وجودها في الطراف وتحقق الديموم ة للحي اة
الراهنة ولو بخطوطها العريضة رغما  aعن انف انظمة الدولة المتعاقبة ،ولو خلت لخربت "حسب المقولة الشعبية " .فمازالت البنى الفردية والعائلي ة
وعلقاتها المتوارثة من العهد النيوليتي ،وكذلك قيم الخلق الجتماعية الكثر اصالة ونبل aتعطي للحياة معنى ،وتزود المجتمع بالقوة والقدسية بدءأ
والو د ،وصول الى علقات الجوار والتض امن والتع اون وإغاث ة المحت اج ،كس مات ل زال ت تق اوم تخريب ات الحداث ة الرأس مالية .وه ذه
من الحترام 7
البنى هي التي ت sنشئ البنى المضادة والمناهضة للهمينة والستغلل ،وهي نبع العين لكافة المقاومات الجتماعية في يومنا.
إن النظام السوري هو أكثر النظمة حاجة إلى التحول الديمقراطي والنفتاح على مجتمعه .فتعصبه كدولة قومية وانتهاجه لسياسة الحزب الواحد
والقومية الواحدة والثقافة الواحدة واللغة الواحدة ،وقمع جمي ع الحرك ات الجتماعي ة والسياس ية الديمقراطي ة ،عم ق الزم ة والختن اق ال داخلي أك ثر
فاكثر ،وزاد من ضعفها أمام القوى الرأسمالية العالمية وتناقضاتها معها ،وكذلك م ع المعارض ة السياس ية الديمقراطي ة والمجتمعي ة عل ى ح د س واء،
إلى أن وصل إلى درجة التصادم معهما .إن تطور الوعي القومي الكردي وبروز القضية الكردية كظاهرة قوية في سوريا ،نابع من ثقافة نفي الخر
الكامنة في ايديولوجية القومية العربي ة .فس وريا ال تي تعي ش ف ي قل ب أزم ة الش رق الوس ط ،ل يمكنه ا ل ح ل القض ية الكردي ة بتش بثها بنم ط الدول ة
القومي ة الحادي ة المناهض ة للديمقراطي ة ،ول إنه اء القض ية بالب ادة العرقي ة  ،إذ م ن غي ر الممك ن عل ى الق ل ف ي المرحل ة الراهن ة تج زئة القض ية
الكردية .كما أن سوريا غي ر ق ادرة عل ى اللح اق بالعص ر وتج اوز المحن ة بنظامه ا القوم وي التقلي دي .ل ذا فق د أص بحت مه ام إع ادة البن اء ،وإج راء
التحولت السياس ية والجتماعي ة والقتص ادية ض رورة حيوي ة بالنس بة للنظ ام والمجتم ع ،وفت ح المج ال أم ام حري ة الفك ر والتع بير ،وتط ور الق وى
الجتماعية والسياسية الديمقراطية ومختلف منظمات المجتمع المدني .وذلك من خلل افساح المجال للممارس ة الس لمية والديمقراطي ة غي ر المه ددة
لوجود الدولة .وتخلي الدولة عن سياسة العنف والقمع والرهاب نحو المجتمع السوري.
في وسط التطورات السياسية الخطيرة في المنطقة ،و تفاقم الزمة السورية مجتمعا  aودولة داخلي ا  aوخارجي ا.aهن اك ثلث خي ارات تف رض نفس ها
على الواقع السوري ،في ظل التطورات الدراماتيكية :
الول  :ان يستمر النظام أو النظام البديل بسياسة اللحل والتشبث بالدولة القومي ة التقليدي ة الحادي ة ،بينم ا ق راءة بس يطة ومتواض عة لواق ع عق د
ار للبطال ة ،وتص اع ‘د للمف اهيم
من الزمن ،يوصلنا الى حقيقة ما ستؤول اليه القضايا من فوضى سياسية وفسا ‘د اجتماعي
وتدهور في القتص اد وانتش ‘
‘
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التعصبية )القومية والدينية والمذهبية(  ،مما سيزيد التناقض والش رخ بي ن المجتم ع والدول ة ،لتج د الدول ة نفس ها مج برة عل ى تص عيد العن ف والقم ع
والمنع لنهاء الصراع والتناقضات لصالحها ،مما سيزيد من المقاومة )العنف المضاد(  ،بحيث تشكل هذه المعادلة ف ي النهاي ة افن اء أح دهما للخ ر.
وفرضيا  aبما أن الدولة تمتلك القوة وأدوات قمع هائلة ،فستقوم السلطة بإفناء القوى المجتمعي ة أو إض عافها ال ى درج ة ل تق وى عل ى المقاوم ة ،وه ذا
يعني إفناءها لذاتها ،اذ ل دولة دون مجتمع ،وهذا هو الجنون بعينه .وإما أن تقوم المعارضة الديمقراطية والقوى المجتمعية في الحالة الخ رى به دم
الدولة" ،ف المجتمع يمك ن أن يتواج د دون دول ة" ،ولك ن ه ذا يعن ي فوض ى عارم ة وكارث ة عراقي ة مض اعفة ف ي ظ ل ت ردي القي م والخلق وتفش ي
الفاش ية والتعص بية وانع دام الثقاف ة الديمقراطي ة .أم ا انه اء الس لطة فيعن ي وض ع س لطة بديل ة عنه ا ،وه ذا يعن ي أيض ا الفوض ى م رة اخ رى نتيج ة
الصراعات على السلطة وعلى راسها البعثية على غرار العراق ،في ظل الفراغ الذي سيحدثه التغيير الجذري واللحظي ) النقلبي ( " ،اذ ان ه م ن
غيرالممكن في ظل هكذا واقع التحدث عن التغيير عن طريق البرلمان أو النتخابات"  ،والنتيج ة ه ي تك رار دوام ة تاري خ ص راعات الس لطة م رة
اخرى ،وذلك مهما كانت نوايا السلطة غيرسيئة .اذ أن التغيير اللشرعي يعني لشرعية المغير أيضا ،فبدون ترسيخ ثقافة التغيير الديمقراطي ،ومن
دون إنشاء بناها المجتمعية المنظمة وقواها السياسية الديمقراطية وترسخها بين كافة البنى المجتمعية ،ل يمكن ان يكسب التغيير صفة الشرعية .ه ذا
الوضع سوف يزيد من فرصة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ايضا .هذا الوضع سوف يقود سوريا الى التشتت والتبعثر ف ي بنيته ا المجتمعي ة
وبنية السلطة على حد سواء وستكون له عواقب ل يمكن التكهن بنتائج جيدة فيها .وربما يفضي إلى تجزئة البلد على أسس طائفي ة وأثني ة ومذهبي ة،
وبالتالي دولة سورية فيدرالية قائمة على القوميات والمذاهب ...الخ  ،مم ا يجل ب مع ه معطي ات سياس ية واقتص ادية واجتماعي ة جدي دة عل ى مس توى
الداخل والمنطقة عموما .ودائرة العنف والعنف المضاد التي تشهدها سوريا راهنا  aتدل على سير البلد في هذا التجاه.
اما الخيار الثاني  :وهو كان مدرجا  aمن جانب النظام في مرحلة م ا قب ل الزم ة ،حي ث بحث ت الدول ة الس ورية ع ن الحل ول الخارجي ة أي الوف اق
والمتثال لقوى النظام الراسمالي ،فاتفاقاته ا م ع تركي ا وسياس ة المس اومة والتن ازلت للق وى الخ رى س ارت بس وريا ف ي ه ذا التج اه .بينم ا النظ ام
العالمي الرأسمالي ذات ه يح اول الخ روج م ن ازمت ه ع بر جع ل دول مث ل س وريا كب ش ف داء .ه ذا الت وجه ربم ا خف ف م ن وط أة القض ايا القتص ادية
والسياسية الخارجية لفترة محدودة ،ولكنها عادت وظهرت بكثافة مضاعفة وبأشكال مختلف ة أك ثر اتس اعا م ن النط اق الس وري ،اذ ان منب ع القض ايا
هو تراكم احتكار السلطة والرأسمال المنعكس داخليا ،ونمط احتكار السلطة في الدولة القومية التي اصل من نظام المدنية أوروبي ة المرك ز ،وثقاف ة
هيمنة المدنية عبر التاريخ .مما أدى إلى أن وجد النظام السوري نفسه وجها لوجه امام علقات وصراعات خارجية أخ رى ،اي ران ،لبن ان ح زب ا
والقوى الفلسطينية والتيارات السلمية ...الخ  ،وهذا ينعكس على الداخل وت sفاقم من ازمة النظ ام وتض يف إل ى القض ايا القائم ة قض ايا أخ رى ،ف إلى
جانب تصاعد ظهور القوى الموالية للرأسمالية وسياساتها ،سيتصاعد ظهور التي ارات المناهض ة للعولم ة الغربي ة ،كالتي ارات المجتمعي ة والسياس ية
الديمقراطية ،وخصوصا النضال الكردي ،وستفقد القضية الكردية كل فرص الحلول الداخلية لتصبح قضية دولي ة خارج ة ع ن إرادة الس لطة ذاته ا.
كما ستظهر على الساحة الداخلية التيارات السلمية الراديكالية بقوة بمختلف مذاهبها ،لتتحول سوريا الى باكستان أوافغانستان أخرى.
أما الخيار الثالث  :فهو قبول التواف ق م ع نه ج الحض ارة الديمقراطي ة وحل ول دمقرط ة المجتم ع والدول ة ،اي خي ار برمج ة التح ول ال ديمقراطي
وسياسة النفتاح على القوى المجتمعية والسياسية الديمقراطية ،ورغم ان الوفاق التام لنهج الحرية والمساواة والعدالة الجتماعية غير وارد م ع نه ج
الهيمنة واحتكار السلطة والذهنية الدولتية مهم ا ك ان الط رف المتمس ك به ا ،إذ ان ه من اقض ل دياليكتيك الك ون ،إل أن ه يعن ي خل ق الظ روف ،ووض ع
القواعد والضوابط للصراع فيما بينهما ،بحيث تأخذ طبيعة الصراع منحى أكثر شفافية لجراء التحول المنشود ،بحي ث يخ ف في ه العن ف والره اب
واحتكار السلطة الى مستوى يفسح المجال لمكانية الستمرار لكل الطرفين في ظروف التهلكة القائمة .وه و أق رب ال ى مفه وم الهدن ة ف ي الق اموس
السياسي مع استمرار التباين والختلف البنيوي .حيث ان التناقض سوف يستمر والص راع ايض ا س وف يس تمر ،وخي ار الس تمرار بالص راع دون
إفناء ،أم ر من وط بالس بل الس لمية والسياس ية .ان خي ار الح ل ال ديمقراطي ل ن يك ون دون ص عوبات ناجم ة ع ن التراكم ات التخريبي ة لمف اهيم الدول ة
والسلطة التاريخية والراهنة التي انتجت قضايا الفرد والمجتمع والقتصاد والي ديولوجيا واض عفت السياس ة الديمقراطي ة ،وقض ايا الكيان ات الثقافي ة
والثنية والقومية والدينية والعقائدية والمذهبية...الخ  .لكن المرور من هذا الطريق ل مفر منه للخروج من الزمة المعاشة وكشرط لستمرار الحياة
والتطور في هذه البقعة الجغرافية في اتجاهها الصحيح .هذا الخيار يضع مهام نضالية أمام القوى الديمقراطية ،أولها هو الحراك خارج مفهوم حلول
الدولة القومية واحتكار الس لطة والطبق ة ،والت وجه نح و بن اء الف رد والمجتم ع والتنظيم ات السياس ية الديمقراطي ة المتمح ورة ح ول مفه وم الحض ارة
الديمقراطية والمجتمع الخلقي والسياسة الديمقراطية .بناء عليه يجب ترسيخ ال وعي والثقاف ة الديمقراطي ة وقب ول الخ ر مهم ا ك انت أوج ه التب اين
والختلف ،وهذه احدى مزايا الديمقراطية .هذه النطلقة سوف تؤدي الى ظهور ديناميكية قوية للقوى الديمقراطية الغيورة على الوطن والمجتمع.
وبالت الي تفت ح آف اق تنظي م المجتم ع وت وعيته تج اه مه امه الوطني ة ،فالش عب ال ذي تحم ل ك ل ه ذا الك م م ن عبء القض ايا الجتماعي ة والسياس ية
والقصادية مرغما  aومجبرا  aمن اجل لقمة العيش ،سيكون قادرا  aعلى تحمل أعباء مضاعفة عندما يعي انها تصب في نهر الحرية والمس اواة والعدال ة
الجتماعية والدفاع عن وجوده وقيم ثقافته ومجتمعه .وسوف تظهر بك ل نق اء القي م المجتمعي ة للهلل الخص يب المكبوت ة ،لتعل ب دوره ا ف ي ترس يخ
اللحمة والعيش المشترك بين كافة شرائح ومكونات المجتمع السوري .مما يخفف من تصاعد الزمات الداخلية السياس ية والجتماعي ة والقتص ادية،
ويفت ح الف اق ام ام الس تقرار ال داخلي والثق ة المتبادل ة ،ويفت ح أف ق تج اوز الزم ة القتص ادية اعتم ادا عل ى النت اج وعدال ة التوزي ع ،بينم ا ترس يخ
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الخلق المجتمعية السليمة سيحافظ على قيم النتاج وينهي الفساد تدريجيا .aكما سيزيل الشرخ المتسع بي ن الدول ة والمجتم ع ت دريجيا ،وه ذا س يؤدي
الى ضبط الفوضى الخلقية والثقافية والعلمية والسياسية التي تهدد كافة بنى المجتمع والنظام بالتشتت والتبعثر.
ان خي ار التح ول ال ديمقراطي ه و الس بيل الس لم للمجتم ع والنظ ام عل ى ح د س واء .وف ي ه ذا الط ار ،يج ب افس اح المج ال ام ام إع ادة بن اء الق وى
المجتمعية الديمقراطية والسياسية لدى جميع شرائح المجتمع ،لتكتسب الوعي بقيمها السياسية الديمقراطية ،وهذا موضوع كبير بحد ذاته لكنه مق دس
ونبيل ،وبنفس الوقت ل مفر منه إطلقا  aللتخلص من مفهوم نفي الخر وتجاوزه .ان نظرية افناء الخر هي مناقضة لدياليكتيك الطبيعة ونظام الكون
والمجتمع البشري ايضا ،فالنظرية الخاطئة سوف تؤدي الى نتائج خاطئة حتما ،aإن نظرية إفناء الخر ستؤدي إل ى تج ذر ثقاف ة انه اء وإفن اء الس لطة
القادمة لما قبلها وتطوير ثقافة النقلبات العسكرية والسياسية التي تسفر عن تراج ع مش اركة الجم اهير والمجتم ع ف ي السياس ة والس لطة ،وتجعلهم ا
مهنة وملكا  aمحصورا  aفي النخب والقوى العسكرية وقوى الحتكار .والحيلولة دون ذل ك أم ر مرتب ط بتط وير التنظي م ال ديمقراطي للمجتم ع وترس يخ
الثقافة القائمة على المجتم ع الخلق ي والسياس ة الديمقراطي ة ال تي تفت ح المج ال ام ام التعددي ة الثقافي ة والسياس ة الديمقراطي ة .ونظ ام الدارة الذاتي ة
الديموقراطية أي الكونفدرالية الديمقراطية للمجتمع يفرض نفسه كنمط تنظيم معبر عن جوهر المجتم ع للتكام ل والتعاض د والتوح د الح ر ،وبالت الي
التط ور ف ي التج اه الص حيح وظه ور حكوم ات ش رعية ،حي ث يsنظ م المجتم ع نفس ه م ن الس فل ال ى العل ى ،ب دءا  aم ن تنظي م الق رى والحي اء
والكومونات الديمقراطية التي تحظ ى بمب ادرة إدارة ذاته ا وتنظي م ش ؤونها الداخلي ة وم ع جيرانه ا ،لتتج ه نح و دمقرط ة الدارات المحلي ة والبل ديات
ومجالس المدن والمحافظات عبر حرية القتراع والتعبير واشراك كافة التنظيمات فيها بحرية ،وربط هذه التشكيلت ببعض ها البع ض ،وص ول ف ي
النهاية الى دمقرطة الحكومة والدولة التي ستتخذ شكل ومضمون مغاير لبنيتها ولطبيعتها الحالية ،من خلل اكتسابها لشرعيتها بالسبل الديمقراطية،
بينما يأتي تغيير دستور البلد كضرورة لدعم هذه التحولت .فعدم تناغم الدستور والقواعد والقوانين في البلد مع هذه التح ولت ي ؤدي ال ى فوض ى
حقوقية وقانونية وبالتالي انعدام آلية الدارة بين جميع التشكيلت الجديدة .ليتم سن القواعد والقوانين التي تعطي كل كيانات س وريا الثقافي ة والقومي ة
والدينية حق المشاركة والتمثيل الحر لها ضمن هذه التشكيلت .وبهذا الشكل يمكن حل القضية الكردية كقضية وطنية من الدرجة الولى على أس س
الدارة الذاتية الديموقراطية .التحول الديمقراطي يحتاج إلى القبول بمبدأ التفاوض والحوار مع مكون ات الش عب الس وري ،بالق در ال ذي يت م الن م ع
القوى الخارجية على أقل تقدير .المر الذي سيsبرز ديناميكية مجتمعية وتنظيمية وفكرية عظيمة غير متوقعة في البنى الثقافية والخلقية والسياس ية
والتحول في بنية النتاج القتصادي مما يجعل من التغيير السلمي للسلطة عملية مفي دة .وبالت الي وج ود وتش كل م ا يمك ن ان نس ميه ادارة أو حكوم ة
ديمقراطية تحظى بالشرعية المجتمعية ،فالحكومة التي ل تحظى بشرعية المجتمع ل يمكنه ا ان تك ون ديمقراطي ة اب دا ،aوبالت الي ل يمكنه ا س وى ان
تقوم بزيادة القضايا .هذه التغييرات والتحولت لن تخل وا م ن الص راع والتن اقض باعتب اره ال دفاع ع ن الوج ود ونض ال ديمقراط ي م ن أج ل العدال ة
والمساواة والحرية ،وهي تق وم عل ى اس اس تج اوز الدول ة القومي ة ال ذي س يخلق تنامي ا  aف ي ال وعي السياس ي ال ديمقراطي والجتم اعي والقتص ادي
والعلم والمعرفة ،مما سيخدم تطور وتقدم المجتمع والفرد ،ويخلق رؤية تاريخية ومستقبلية سليمة ،مما سيخلق مجتمعا  aقوي ا  aمتماس كا  aوعن دها يمك ن
للدولة أن تتعامل مع القضايا الخارجية بوفاق وتناقض مبدئيين .التحول ال ديمقراطي يتطل ب الش هامة والنخ وة العربي ة الص يلة ،وش جاعة ومقاوم ة
وعشق الحرية لدى الكردي النبي ل ،والقي م الخلقي ة للدي ان والعق ائد والم ذاهب ،وك ل قي م الهلل الخص يب وميزوبوتامي ا .إن ه ذا الوف اق يف رض
المبدئية على كل القوى الديمقراطية والمجتمعية .وبغير ذلك يكون استسلما  aوتخليا  aعن قيم الحرية والمساواة والعدالة الجتماعية.

القضية الكردية في سوريا وغرب كردستان :
القضية الكردية كظاهرة قومية سياسية هي نتاج لنمط هيمنة سلطة الدول ة القومي ة التقليدي ة .وال تي تش كل أح د أه م القض ايا وأعق دها ف ي س وريا
والمنطق ة عموم ا .فه ي بجوهره ا قض ية اجتماعي ة وذات مض مون ديمقراط ي وتحم ل بع دا  aاخلقي ا  aوثقافي ا  aواقتص اديا  aوتاريخي ا .aبينم ا اظهاره ا
بمضامين مغايرة كالقومية بل ونعتها بالنفصالية وتهديدها لمن الوطن القومي العربي ،إنم ا يت م لبع اد المجتم ع ع ن ادراك تل ك الحق ائق ،ومرتب ط
اساسا باحتكار السلطة .وهي أحكام ملفقة ومخترعة بشكل مباشر من قبل سلطة الدولة القومية الحالي ة انطلق ا  aم ن اي ديولوجيتها القوموي ة .فل يمك ن
للسلطة ان تغتصب غرب كردستان ونتاجات شعبه المادية والمعنوية ،من دون جعل القضية الكردية قض ية قومي ة وإلص اق تهم ة الخط ر عل ى أم ن
ال وطن الق ومي العرب ي المق دس به ا ،ف العتراف ب الكرد يعن ي تض ييق احتك ارات الس لطة وف ائض القيم ة ل دى المجتم ع الك ردي .فمثلم ا ان احتك ار
السلطة يمنع اشراك القوى السياسية الديمقراطية العربية ايضا ،تحت تsهمة وذريعة تهديد المن والرتباط بالخارج .فهي تsظهر القضية الكردية عل ى
أنها قومية معادية للقومية العربية وتضمر النفصال وتجزئة الوطن .إذا  aالقض ية ه ي قض ية هيمن ة احتك ارات الس لطة والرأس مال .وليس ت دفاع ا أو
حرصا على القضية القومية العربية ،او دفاعا عن الوطن القومي المقدس .ولكن الم ر المؤس ف ه و تمس ك بع ض الق وى ال تي ت دعي الديموقراطي ة
بهذه المفاهيم التي ل تساهم في تعزيز التشارك في الوطن على قدم المساواة.
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غربي كردستان التي تمثل الحياة النابضة لبقايا قيم حض ارة الهلل الخص يب ،وش عبها ال ذي يمث ل أح د اق دم ش عوب المنطق ة ،يجع ل م ن س وريا
اليوم أرض الحضارة ،وبمعنى آخر لول ضم غرب كردستان الى س وريا الحالي ة ،لم ا س 7 pميت س وريا به ذه التس مية عل ى الطلق ،كم ا ل و ل م ي دافع
الكرد عن سوريا ولم يشاركوا في بناء وحدة هذا الوطن ،لربما تشكل أك ثر م ن لبن ان عل ى الراض ي الس ورية .إل ان ه ومن ذ ب دايات اس تيلء ح زب
البع ث عل ى الحك م ،تم ت ممارس ة سياس ة انك ار الوج ود والص هر الق ومي والثق افي بح ق الش عب الك ردي ،وح رم الك رد م ن أبس ط الحق وق المدني ة
والنسانية .ليزاد القمع والقهر المطبق بحق الك رد م ع ص دور المراس يم والق وانين الس تثنائية الج ائرة عل ى غ رار الحص اء والح زام العرب ي عل ى
شاكلة المرسوم  . 52 ، 49إن اضطهاد الكرد وإنكار وجودهم واضفاء ظاهرة القومية النفصالية على القضية الكردية ،يشكل النهر الذي تsس pي7ر في ه
الدولة القومية مراكب احتكاراتها للسلطة وايديولوجيتها القوموية .فكيف بالدولة ان تشعر العربي أنه رفيع الش أن م ن دون ان ت  sذل الك ردي ؟ وكي ف
لها ان تتفاخر بتفوق لغتها وثقافتها دون ان تنهب وتعيق تطور لغة وثقافة الخر ؟ وكيف لها ان تضمن العربي الذي يمث ل القومي ة الول ى ف ي البلد
الى جانبها وتحت الطلب دائما ،دون ان تخلق بعبعا  aكالقضية الكردية ترهب ه ب ه ؟ وكي ف له ا ان تحق ق النه ب والس تغلل العظم ي للنات ج ال وطني
السوري عامة والمجتمع الكردي بشكل خاص ؟ وإذا ما اعترفت بوجوده وبالتالي بحقوقه الطبيعية والديموقراطي ة ،فكي ف له ا أن ترس خ ايديولوجي ة
الحزب الواحد والدولة الواح دة والقومي ة الواح دة والثقاف ة الواح دة واللغ ة الواح دة ؟ كي ف له ا ان تش رعن تطويره ا لل ة القم ع والعن ف والره اب،
وعلى م ن س تلقي تف اقم القض ايا المني ة والجتماعي ة والقتص ادية ونم ط الحك م المطل ق ،وض رورة هيب ة الدول ة والس لطة ؟ بالت الي تق ديس الس لطة
والدولة وتأليهها ) الكرد هم حجر الساس دائما( .احتكار السلطة والدولة القومية هي دائما بحاجة إلى اختراع عدو خارجي وآخر داخلي .فهي ب ذلك
تجع ل م ن المجتم ع العرب ي كالخ اتم باص بعها ،وباض طهادها وقمعه ا للك ردي تجعل ه خانع ا مطيع ا له ا ايض ا ،وه ي تق وم عل ى تش تيت الك رد بخل ق
النزاعات العشائرية والحزبية والمحلي ة والبق اء عليه م فريس ة للجه ل والفق ر ،واجب ارهم عل ى الهج رة الداخلي ة والخارجي ة م ن خلل تض ييق س بل
العيش الكريم ،وتهمة العمل السياسي اللقانوني والنفصالي ) القضية الكردية بمض مونها الق ومي والسياس ي ه ي حج ر الس اس دائم ا(  ،ل ذلك ه ي
تلصق التهمة السياسية والنفصالية باي نشاط كردي مهما كان بسيطا ومها كان ن وعه وش كله .ليت م بن اء ذهني ة المجتم ع العرب ي وف ق مص الحها .إن
ابقاء القضية الكردي ة دون ح ل ،ونعته ا بمض امين مغ ايرة لحقيقته ا الجتماعي ة والخلقي ة والثقافي ة والديمقراطي ة ،ه ي كن ز للقوموي ة الش وفينية ل
يمكنها التخلي عنه بسهولة هكذا .وهذا هو السبب الرئيس وراء ابقاء القضية الكردية دون حل عبر تاريخ الدولة القومية الى يومن ا الراه ن .وتجاه ل
تنمية المناطق الكردية وتركها عرضة لوضاع اقتصادية مزرية وتعريض سكانها للبطالة والزمات القتصادية بهدف إرغام الش عب عل ى الهج رة
والتش تت ف ي الم دن الس ورية والخ ارج ،وه ذا يقودن ا ال ى ان أس اس تف اقم القض ايا الجتماعي ة والسياس ية والقتص ادية والفس اد والتعص ب الق ومي
والفاشية والخلفات الدينية والمذهبية ،وقضايا اليديولوجيا واخيرا  aقضية الديمقراطية .كلها نابعة من ع دم ح ل القض ية الكردي ة ،وإظهاره ا كقض ية
قومية إنفصالية معادية للقومية العربية .ومن هنا فإن القضية الكردية هي مفتاح ص ندوق س ر تف اقم القض ايا ،وبالت الي حله ا س يؤدي إل ى ح ل مجم ل
القض ايا .إن سياس ة انك ار الوج ود والقم ع والص هر الق ومي والثق افي المطبق ة بح ق الك رد تخل ق م ن جه ة قض ية اجتماعي ة وثقافي ة كردي ة خاص ة
بالكراد ،كما انها تخلق من جهة اخرى قضايا اجتماعية سورية ذات خصوصية مغايرة للدول العربية الخرى ،وتجعل من تشتت وتجزئة المجتم ع
السوري امرا  aواقعا  ، aاذ يتكون الشرخ الكبر بين السلطة والمجتمع عموما ،aمثلما تحدث شرخا  aبين الكيان الجتم اعي العرب ي والك ردي ،مم ا يخل ق
تشوها في العلقات التاريخية الكردية العربية ،لينعكس سلبا على مختلف الثقافات والقوميات والمذاهب ،والعقائد الدينية بحيث يsكسبها نهج ا  aتنافري ا a
وتضادا  aمع بعضها البعض .كما يجع ل الك رد اليزي دين والرزادش تيين اك ثر انغلق ا عل ى ذاته م بحي ث يص بح ان دماجهم م ع المجتم ع الس وري ش به
مستحيل .aإذ أن الضطهاد القومي والديني والسياسي المطبق بحقهم يكون مضاعفا ،aإن هذه السياسة تؤدي الى تباينات وانقسامات في جميع مجالت
الحياة في سوريا.
حركة التحرر الكردستانية المعاص رة ال تي ظه رت ونم ت م ن ص ميم ميزوبوتامي ا وأدرك ت معان اة ش عوب المنطق ة وقض اياها الك أداء ،وق امت
بتط وير براديغم ا المجتم ع الخلق ي والسياس ة الديمقراطي ة ،المتمث ل بنظ ام الكونفدرالي ة الديمقراطي ة ،وتط ور ه ذا النه ج عل ى المس توى السياس ي
والتنظيمي والفك ري والي ديولوجي والفلس في ،ف ي كاف ة اج زاء كردس تان وبي ن كاف ة ش رائح المجتم ع كوس يلة لح ل القض ايا العالق ة والمتوارث ة م ن
التاريخ ،هي التي تشكل الميراث الذي يستند اليه النضال الكردي الديمقراطي المعاصر في غرب كردستان وسوريا ،منذ ثورة النبعاث وال ى يومن ا
الراهن والتي لعب القائد آبــو دورا هاما في تكونها ،ووضع أسس العلقة الكردية العربية وفقا  aلمنظوره ا الت اريخي والمجتمع ي الق ائم عل ى الحري ة
والمساواة والعدالة الجتماعية بما يعزز أخوة الشعبين .هذا النهج يتض من برام ج ومش اريع بخطوطه ا العريض ة م ن أج ل ح ل القض ية الكردي ة ف ي
سوريا ،ويخلق ميراثا  aعظيما  aوتراكما  aفي التجربة الفكرية والتنظيمية المستمدة من تاريخ وتراث شعوب المنطقة ،بحيث تجع ل م ن النض ال الك ردي
في س وريا يأخ ذ مكان ا ريادي ا  aف ي قي ادة النض ال ال ديمقراطي ف ي س وريا .إن تك ون ح زب التح اد ال ديمقراطي  PYDكطليع ة سياس ية وديمقراطي ة
ومجتمعية رئيسية هامة ،يمتلك المكاني ات النض الية اللزم ة لتط وير س بل الح ل ال ديمقراطي ،ن ابع م ن تمثل ه له ذا الك دح وال تراكم النض الي ،وم ن
استناد مبادئه وفلسفته الى ميراث القائد آبـــو وحركة التحرر الكردستانية المعاصرة.
إن العتراف بالشعب الكردي وتناول القضية الكردية كظاهرة تنامت وتطورت نتيجة لمفهوم سلطة الدولة القومية ،واختي ار الح ل ال ديمقراطي
للقض ية الكردي ة س يكون ع امل aحاس ما  aف ي دخ ول س وريا ـ ال تي تعي ش أزم ة تتعل ق بوجوده ا كدول ة وه ي عل ى مف ترق ط رق ـ طري ق التط ور
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الديمقراطي السليم  ،حيث بات تحقيق الدمقرطة والنفتاح من أولويات سوريا من أجل الحفاظ على بقائها .كم ا أن تج اوز الذهني ة التقليدي ة المرتك زة
الى نمط الدولة القومية ،وإيجاد البرامج والحلول الهادفة إلى بناء تنظيمات المجتمع الديمقراطي ،ضرورة تفرضها مهام المرحل ة عل ى جمي ع الق وى
والحزاب الديمقراطية بمختلف انتماءاتها القومية والسياسية .مثلما هي ضرورة تفرضها طبيعة وبنية المجتمع السوري وحقيقته التاريخي ة .فس وريا
التي دخل ت التاري خ م ن أوس ع أب وابه بفض ل إب داعات ش عوبها وأقوامه ا وحض ارة الهلل الخص يب ،تس تطيع الي وم تحقي ق انض مامها إل ى المجتم ع
العالمي لتلعب دورها التاريخي اعتمادا  aعل ى ميراثه ا الحض اري والثق افي ،وبن اء نظامه ا ال ديمقراطي وفق ا لتاري خ الحض ارة والحداث ة الديمقراطي ة
وليس لتاريخ الحضارة الراسمالية وحداثتها.
في هذه المرحلة التاريخية ،ال تي ب اتت القض ية الكردي ة تف رض فيه ا حله ا كض رورة مص يرية ،يلع ب الش عب الك ردي وحركت ه التحرري ة دورا a
أساسيا  aفي تجاوز الزمة المعاشة في الشرق الوسط وكردستان وسوريا .ويشكل حزبنا ،حزب التحاد الديمقراطي  ، PYDالذي يط رح برن امجه
على أساس الحل الديمقراطي ،نواة أساسية لتحقيق الحرية للشعب الكردي في غرب كردستان والتطور الديمقراطي ف ي س وريا عموم ا .aويش كل ف ي
نفس الوقت جسرا  aمعنويا  aوماديا  aللقوى الديمقراطية السياسية والجتماعي ة يص ل بي ن ب اقي أج زاء كردس تان وال دول المج اورة .بن اء علي ه  ،فحزبن ا
 PYDيه دف إل ى ص ون نهج ه ف ي كونفدرالي ة ديمقراطي ة كردس تانية مجتمعي ة ح رة ف ي ض وء عملي ة إع ادة البن اء ،وسيص ر بعن اد عل ى ف رض
المعادلة " :سوريا ديمقراطية  +إدارة ذاتية ديمقراطية في غربي كردستان" .

الكونفدرالية الديمقراطية والتحرر الديمقراطي :
نموذج حل الدارة الذاتية الديموقراطية والمجتمع الكونفيدرالي ال ديمقراطي ،ه و أك ثر الحل ول واقعي ة م ن أج ل ح ل قض ية الش عب الك ردي ف ي
سوريا ،وتجاوز القضايا الجتماعية والسياسية والقتصادية الناجمة عن ذهنية الحلول القائمة عل ى المدني ة ونظ ام الدول ة القومي ة ،وخل ق اتح اد ح ر
وطوعي بي ن مكون ات الش عب الس وري ،ودمقرط ة الق وى السياس ية ،لس د الطري ق ام ام تن امي التعص بية والفاش ية .كم ا ان الواق ع الجغراف ي لغ رب
كردستان ،والمفتقر إلى وحدة جغرافية بين مناطقه ،وحقيقة الشعب الكردي الذي يتواجد بكثافة كبيرة في المدن السورية ؛ يحتم ضرورة بناء الدارة
الذاتية الديموقراطية كنظام مجتمع الكونفدرالية الديمقراطية في جميع مناطق تواجد الشعب الكردي ضمن الوطن السوري .هذا النظام الذي ل يستند
إلى ترسيم حدود سياسية جديدة أو المساس بالموجودة منها ،بل يتخذ من تنظيم المجتمع أساسا  aله ،يمتلك القدرة عل ى تج اوز جمي ع العراقي ل الناجم ة
عن الواقع الجغرافي والديموغرافي للشعب الكردي في سوريا ،وتحويلها إلى مقومات لتحقيق ح ل ع ادل للقض ية الكردي ة ودمقرط ة س وريا وت وفير
ضمان وحدة ترابها.
حل الكونفدرالية الديمقراطية المجتمعية في غرب كردس تان يه دف إل ى •
خل ق xنظ ام م ن العلق ات الجتماعي ة والسياس ية والقتص ادية والثقافي ة،
ليتج اوز ب ذلك اس س العلق ات المبني ة عل ى المدني ة والحداث ة الراس مالية ،ويعتم د عل ى مفه وم الديمقراطي ة الجذري ة ،ب دل aم ن مفه وم الديمقراطي ة
التمثيلية ،وذلك من خلل إنش اء الكومون ات والمج الس المحلي ة ،وص ول aال ى أعل ى مؤسس ات المجتم ع ب المؤتمرات الش عبية العام ة .اذ يس تمد نظ ام
الكونفدرالية الديمقراطية قوته من مشاركة الشعب بشكل مباشر في صنع القرار وتنفي ذه وح ل قض اياه دون اللج وء إل ى الدول ة .ويمه د الطري ق أم ام
إظهار قوة المبادرة والتنظيم الديمقراطي للشعب .إن السياسة التي يستند إليها حل الكونفدرالية الديمقراطي ة ،مغ ايرة تمام ا  aللمفه وم الرام ي إل ى ه دم
الدولة الموجودة وبناء دولة جديدة بدل aمنها ،بل يعتمد بصورة رئيسية على المكانيات الذاتية للشعب وإرادته الذاتية الديمقراطي ة ف ي بن اء مؤسس اته
الديمقراطية ،التي تقوم بتلبية جميع احتياجاته الجتماعية والسياسية والثقافية والقتص ادية ...ال خ  .وه ذه يعن ي ممارس ة السياس ة الديمقراطي ة الحق ة
المستندة الى الخلق.
الكونفدرالية الديمقراطية تس اهم ف ي تن امي الثقاف ة الديمقراطي ة  ،م ن خلل تهيئة الرض ية للتعددي ة التنظيمي ة والثقافي ة ال تي تس اعد عل ى تنظي م
المجتمع برمته  ،على شكل اتحادات كونفدرالية ،على مستوى المناطق أو الشرائح الجتماعية .مما يحقق حرية شعبنا في غ رب كردس تان ،بتمكين ه
من بناء مؤسساته الوطنية والديمقراطية وتطويرها على الص عيد الجتم اعي والسياس ي والقتص ادي والثق افي .وتحق ق الوح دة الديمقراطي ة للش عب
الكردي المجزأ والمشتت في جميع أنح اء الع الم  ،دون المس اس بالح دود السياس ية .وعل ى ه ذا الس اس س يتم بن اء الم ة الديمقراطي ة الكردي ة .ويت م
تجاوز ظاهرة تغريب الفرد عن محيطه ومجتمعه ،فبن اء نم وذج جدي د ح ر و مب دع للمواطن ة ه و الغاي ة الول ى لنظ ام الكونفدرالي ة الديمقراطي ة ف ي
غرب كردستان.

حل الدارة الذاتية الديموقراطية :
18

الدارة الذاتية الديموقراطية التي هي الحل العملي النجع للقضية الكردية ف ي غ رب كردس تان وس وريا  ،غي ر مبن ي عل ى الس س الجغرافي ة أو
الثنية الضيقة ،مثلما ل يمس بالحدود القائمة ول يهدف إلى هدم النظام .بل هو تجسيد لنظام الكونفيدرالية الديموقراطية ال ذي يمك ن أن يك ون الب ديل
للنظام الدولتي ،بما فيه الدولة القومية التي تشكل ركيزة نظام الرأسمالية الغربية ووسيلة هيمنته  .كما أن حل الدارة الذاتية الديموقراطية تشكل الحل
النج ع لواق ع الش عب الك ردي المش تت ف ي الم دن الس ورية الك برى للعي ش ف ي أج واء الخ وة والوش ائج الجتماعي ة م ع المكون ات الخ رى للش عب
السوري  ،بعد تنظيم نفسه حسب مبادئ الكونفيدرالية الديموقراطية والدارة الذاتية الديموقراطية .كما أن قانون الدارات المحلية الموجود حاليا  aف ي
النظام السوري منذ  1972يشكل الرضية التي يمكن النطلق منها لتأس يس الدارة الذاتي ة الديموقراطي ة بع د إدخ ال بع ض التع ديلت الض رورية
عليه .ولهذا لن تكون هناك مشاكل كبيرة أومستعصية عند تطبيقها عملي ا  aويس هل النتق ال م ن النظ ام الح ادي إل ى التعددي ة ،والنظ ام ال ديموقراطي.
و يمكننا توضيح الدارة الذاتية الديموقراطية على النحو التالي  :إذا كانت المة الديموقراطية روحا  1فإن الدارة الذاتية هي الجس د ،والدارة الذاتي ة
الديموقراطية هي حال إنش اء الم ة الديموقراطي ة بإكس اء العظ م ب اللحم ،وجعله ا ش يئا  1ملموس ا  1بتحويله ا إل ى جس د .وهن اك ع دة مقوم ات أو أبع اد
للدارة الذاتية الديموقراطية.
 – 1البعد السياسي  :في هذا البعد يكون هناك مجلس ،أو مؤتمر شعبي ،وهذا الم ؤتمر ه و م ؤتمر المجتم ع ال ديموقراطي ،ويك ون له ذا الم ؤتمر
مجلس تنفيذي صغير ،كمجالس المناطق أو المحافظات.
 – 2البعد القانوني  :ويعبر عن الوضع القانوني لمش روع الدارة الذاتي ة الديموقراطي ة ،أي م اذا س يكون "س تاتو")وض ع( الك راد قانوني ا .1حي ث
يجب ان ينعكس ذلك في الدستور والقوانين ،فالقوانين ستحدد مضمونها ضمن إطار الدارة الذاتية الديموقراطية.
 – 3البعد القتصادي  :سيكون للمة الديموقراطية المتأسسة سياستها القتص ادية ،كي ف س يكون القتص اد ،س يتحدد ذل ك ،وس تكون هن اك سياس ة
للموارد المحلية الباطنية والسطحية ،وإذا كان هناك تحصيل الرسوم أو الضرائب فكيف سيكون ذلك وم ا مق دارها وأوج ه ص رفها .وب ذلك ننش يء
نظامنا القتصادي الخاص بالدارات الذاتية الديموقراطية.
 – 4البعد الثقافي  :هذا البعد الثقافي يشمل على الغلب اللغة والتعلي م باللغ ة الم وك ذلك التاري خ والفن ون .أي كي ف يج ب أن تك ون علق ة اللغ ة
الكردية باللغة العربية وكيف يمكن القيام بالتعليم باللغة الم ،وكيف يمك ن تك وين ثقاف ة الم ة الديموقراطي ة ،وتك وين سياس ة للتعلي م ،وكي ف يمك ن
للكراد تجاوز البادة الثقافية تماما.1
 – 5بعد الدفاع الذاتي  :يمكننا تسمية ذلك بالبعد المني أيضا  ،1أي إننا هنا نتناول البادة العرقية ،كيف يمكن أن ينجو الكراد من البادة العرقي ة،
عليهم جعل ذلك أمرا  1ملموسا.1
وهذه النقاط مطروحة للنقاش بين أبناء الشعب الكردي ،مثلما يجب نقاشها مع القوى الديموقراطية في المجتم ع الس وري عام ة ،وح تى م ع أجه زة
الدولة المعنية بالقضية الكردية .وفي الظروف التي تمر بها سوريا بات الشروع بتنفيذ هذا المشروع أمرا  1ضروريا  1بهدف حماية المجتمع الكردي.

خصائص حركة التحرر الديمقراطي في سوريا وغرب كردستان :
نظرا  aلواقع التجزئة ،الذي يعاني منه الكرد ش عبا  aووطن ا ،aتع د القض ية الكردي ة م ن أك ثر القض ايا تعقي دا  aف ي المنطق ة ،إن ل م نق ل ف ي الع الم كل ه.
وتعت بر ه ذه القض ية ،بأبعاده ا وت داعياتها ،مح ك الفك ر وال وعي ال ديمقراطي ف ي الش رق الوس ط .بالت الي ،حله ا كفي ل بنم و ال وعي ال ديمقراطي
والمؤسسات الديمقراطية في بلدان الشرق الوسط الربعة المعنية بالقضية الكردية بشكل مباشر .وفيما يتعلق بسوريا بالذات ،فالنض الت المس تمرة
منذ ما يزيد على ربع قرن أحدثت تغييرات كبيرة في المجتمع الكردي ،سواء على الصعيد الجتماعي والثقافي والسياسي والتنظيمي ،أو في ال وعي
والممارسة الديمقراطية .إن البحث في خصائص التحرر الديمقراطي الحاصل يتطلب تحديد الفاق التاريخية ال تي تتش كل فيه ا ،والمش اكل الرئيس ية
التي يجب أن تحلها وتعالجها .بناء عليه ،يتميز نضال التحرر الديمقراطي ،الذي يخوضه حزبنا كحركة تحرر ديمقراطي بهدف إعادة البناء بجانبين
رئيسيين.
الول دمقرط ة العملي ة السياس ية عل ى مس توى المجتم ع والدول ة .ويتض من ه ذا الج انب بن اء المجتم ع الخلق ي والسياس ة الديمقراطي ة .ب دءا  aم ن
الكومون ات ال ى الدارات المحلي ة وص ول ال ى أعل ى مؤسس ة اداري ة ف ي الس لطة والدول ة .وتوطي د وترس يخ اس اس النض ال السياس ي عل ى أس اس
الع تراف ب الخر واح ترام التب اين والختلف ،بالض افة إل ى تنظي م حي اة الف رد والمجتم ع بم وجب ذل ك .ويخل ق اقتص ادا  aمنتج ا يتخ ذ م ن النت اج
المشترك والمنفعة المشتركة التي تعتمد على تلبية وتأمين احتياج ات المجتم ع والف رد ،وبم ا أن مجتم ع الخلق والسياس ة الديمقراطي ة مجتم ع يق وم
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على التحرر الجنسوي الذي يحد من الهيمنة الذكورية السلطوية ،فهو ينهي مفهوم الهمينة الذكوري ة ،ال تي ه ي أس اس احتك ار الس لطة ع بر التاري خ،
ويؤمن مشاركة المرأة في كافة ميادين الحياة الجتماعية وتفعيل دورها على أساس الحري ة والمس اواة والعدال ة ،باعتباره ا ركن ا  aأساس يا  aف ي تط وير
وبناء المجتمع الحر العادل.
الجانب الثاني للتحرر الديمقراطي يتضمن ح ل القض ية الكردي ة حل aكونفي دراليا  aديمقراطي ا  aض من اط ار س وريا ديمقراطي ة موح دة .ويتلخ ص ه ذا
الحل في النقاط التالية :
 – 1إنهاء سياسة النكار والصهر القومي والبادة الثقافية والتهجير والقمع تجاه الشعب الكردي في سوريا.
 – 2الع تراف بالهوي ة الكردي ة دس توريا  ،aورف ع الحظ ر المف روض عل ى النش اطات السياس ية والثقافي ة والتنظيمي ة الديموقراطي ة للش عب الك ردي،
وانهاء الحكام والقوانين الجائرة بحق الشعب الكردي والعمل على إزالة آثارها السلبية.
 – 3حل القضية الكردية على أس اس التح اد ال ديمقراطي الح ر الط وعي وتكام ل ال وطن الس وري ،بعي دا  aع ن النزع ة النفص الية .وتأس يس الدارة
الديمقراطية الذاتية ضمن اطار سوريا ديمقراطية حرة.
 – 4تحقيق الوحدة الوطنية الكردستانية ،دون المساس بالحدود السياسية القائمة.
بم ا أن النض ال ال ديمقراطي يتس م باعتم اده عل ى القاع دة الجماهيري ة بمختل ف فئاته ا وش رائحها ،ويتمي ز بأس اليبه النض الية الديمقراطي ة والسياس ية
الس لمية ،ل ذا ،يس تلزم تفعي ل كاف ة الطاق ات الش عبية الديمقراطي ة ،وتبن ي النش اطات الديمقراطي ة الس لمية ،ب دءا  aم ن أبس ط العملي ات الجماهيري ة
الديمقراطية "النشاطات الثقافة والتوعية السياسية والجتماعية والفكرية  ،والتعليمية والتربوي ة"  ،ال ى اكثره ا تعقي دا" ،العتص امات والتظ اهرات
الجماهيرية والشعبية السلمية " المستندة الى حق الحماية الذاتية كحق مقدس للدفاع عن الوجود .ذلك أنه ل يمكن تحقيق التحرر الديمقراطي ،وكسب
الحقوق الوطنية والديمقراطية المش روعة ،إل م ن خلل بن اء الرادة السياس ية المجتمعي ة ف ي إط ار العم ل السياس ي الس لمي بمش اركة جمي ع الق وى
الجتماعية والسياسية الديمقراطية والستناد الى نهج الحضارة الديمقراطية والحداثة الديمقراطية ووس ائلها .تعت بر الم رأة والش بيبة قوت ان طليعيت ان
في مسيرة التحرر الديمقراطي .فبينما تش ير طليعي ة الم رأة إل ى توطي د نه ج الحري ة والديمقراطي ة باعتباره ا الك ثر تعرض ا للس تعباد والقه ر ع بر
تاريخ الحضارة المدنية وهي بذلك تمثل القوة الطليعية المناهضة للنظم السلطوية والدولتية ،فإن طليعية الشبيبة تتضمن الديناميكية والحيوي ة وتمث ل
روح التجدد لدى المجتمع النساني .إلى جانب هذين القطاعين الساسيين ستشارك جميع الفئات والشرائح الجتماعية الخرى من كادحين ،وعمال
ومثقفي ن وم وظفين وع اطلين ع ن العم ل وقرويي ن ف ي العملي ة الديمقراطي ة بش كل فع ال ،ع بر تنظي م مؤسس اتها الديمقراطي ة ،وتط وير المنظم ات
الديمقراطية للمجتمع المدني.
أن الطليع ة الحزبي ة الس ليمة تق ود إل ى خل ق التط ورات الخارق ة ح تى ف ي أحل ك الظ روف ،ف ي حي ن أن أي خل ل أو عط ب أو انح راف ف ي الطليع ة
الحزبية يجلب معه دم ارا  aوتخريب ات ج ادة .أم ا انع دام مث ل ه ذه الطليع ة ،وغي اب الح زب الطليع ي خلل مرحل ة التح رر ال ديمقراطي ،في ؤدي إل ى
التشتت والتبعثر والنحلل والهتراء .من هنا فإن الطليعة الحزبية شرط أول ي ل غن ى عن ه ،لتحقي ق التح رر ال ديمقراطي .وحزبن ا "ح زب التح اد
الديمقراطي  " PYDهو الفصيل الطليعي في هذا النضال الديمقراطي .وه و يطم ح إل ى تحقي ق النص ر ،وت أمين التع ايش الس لمي بي ن كاف ة مكون ات
س وريا ،عل ى أس اس التح اد الح ر الط وعي ،م ن خلل تفعي ل وتنظي م ديناميكي ات ش عبنا ف ي س وريا وغ رب كردس تان ،ف ي إط ار سياس ة التح رر
الديمقراطي الوطني ،في سبيل بناء سوريا ديمقراطية تتجسد فيها مصالح جميع مكونات الشعب السوري والش رائح الجتماعي ة الموج ودة عل ى ه ذه
الجغرافيا.

أهداف البرنامج
يتخذ حزبنا التحاد الديمقراطي  PYDنهج القائد آب و ف ي الح ل ال ديمقراطي أساس ا  1لح ل القض ية الكردي ة وقض ية التح ول ال ديمقراطي ف ي
سوريا عموما  ،ويهدف إلى تحقيق الدارة الذاتية الديموقراطي ة ف ي مس ار تأس يس المجتم ع الخلق ي والسياس ة الديموقراطي ة ،المتمث ل ف ي النظ ام
الكونفدرالي الديمقراطي ،الذي يهدف الى ترسيخ الديموقراطي ة الجذري ة ف ي المجتم ع اليكول وجي الجنس وي .وه ذا ل يت م إل ع بر إص لح ش امل
لبنى المجتمع السياسية والجتماعية والثقافية والخلقية ،وتنظيمها ضمن مؤسسات ومنظمات لكل ش رائح وأنش طة المجتم ع ،به دف تقوي ة اللحم ة
الوطني ة وتعاض د جمي ع مكون ات المجتم ع الس وري والوص ول ال ى بن اء الم ة الديمقراطي ة ال تي تمث ل كاف ة البن ى الجتماعي ة والثقافي ة والديني ة
المتواجدة في سوريا ،والقيام بالدور الطليعي اللزم ،ليغدو إط ار الح ل ال ديمقراطي حس ب ش عار "س وريا ديمقراطي ة وإدارة ذاتي ة ديمقراطي ة ف ي
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غربي كردستان" .يهدف هذا المبدأ إلى تشكيل إدارة ذاتية ديموقراطية حيثم ا يتواج د الك راد وه و مش روع يص لح لكاف ة المجتم ع الس وري ولي س
الكردي فقط .وهو بذلك ل يعتمد على الجغرافيا ،وليس بحكم ذاتي ضيق النطاق .بل يق وم الش عب الك ردي في ه ب إدارة ش ؤونه م ن خلل مؤسس اته
المجتمعية ويحل مشاكله بنفسه.
من أجل هذا ،يهدف حزبنا إلى :
أ ـ الهداف السياسية:
 1ـ إصلح نظام الجمهورية العربية السورية وأركان س لطتها المركزي ة المطلق ة ،ال تي تأسس ت عل ى بني ة أيديولوجي ة وسياس ية ذات ص بغة
قوموية عربية أوتوقراطية في إطار جمهورية سورية ديمقراطية.
 – 2إنهاء حالة الطوارئ والحكام العرفية فعليا  ،1وسن قانون جديد للعقوبات يراعي حقوق النسان ويواكب المعاهدات والمعايير العالمية بهذا
الصدد.
 3ـ إنشاء لجنة الوف اق والص لح ،بحي ث تض م ممثلي ن ع ن ك ل م ن الدول ة والك رد والمكون ات الخ رى للمجتم ع الس وري ،به دف إع ادة بن اء
وإصلح الهيئات الدارية والمؤسسات الساسية حسب المعايير الديمقراطية.
 - 4انشاء لجنة العدالة وتقصي الحقائق تضم شخصيات محترفة وشخصيات اجتماعية للبحث عن الحقيقة في الحداث التي جرت الى يومنا ) على
غرار احداث القتل في الرقة وقامشلو وقتل الجنود الكراد في الجيش ...الخ( .
 – 5إنش اء مجل س تأسيس ي لص ياغة دس تور جدي د ينس جم م ع المع ايير الديمقراطي ة وحق وق النس ان العالمي ة ،بحي ث يض من الع تراف بجمي ع
الثنيات والقوميات والثقافات والديان ،يمهد السبيل لحل القضايا الموجودة في هذا الميدان على أساس المواطنة الحرة.
 -6تقليص البيروقر اطية في الدولة ،وتحجيم مركزيتها المطلقة ،وإنهاء الفئات الطفيلية ،واعطاء المب ادرة للدارات المحلي ة ،وإفس اح المج ال أم ام
مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية بعيدا  1عن متناول يد النظام.
 7ـ العمل على تكوين دولة القانون التي تعمل بناء على استقللية السلطات الثلث ،التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وتكاملها فيم ا بينه ا دون ت دخل
إحداهما في شؤون الخريين.
 8ـ إصلح النظام الداري في المحافظات والمناطق بم ا ينس جم م ع الدارة الذاتي ة الديموقراطي ة ،وإفس اح المج ال أم ام المؤسس ات المدني ة للقي ام
بدورها الفعMال.
 9ـ سن قانون أحزاب جديد على أساس ديمقراطي ،وإفساح المجال أم ام التعددي ة الثقافي ة والسياس ية ،وس ن ق وانين ديموقراطي ة جدي دة للنتخاب ات
يفتح المجال أمام كافة شرائح المجتمع لتتمثل في البرلمان.
 10ـ تعديل قانون العلم بحيث يض من حري ة الص حافة والفك ر والتع بير والطب ع والنش ر والعلم لجمي ع المجموع ات القومي ة والديني ة والثقافي ة
والجنسية.
 - 11اصلح البنى الجتماعية الكلسيكية والرجعية ،ومحاربة كافة المفاهيم والمواقف السلبية الناجمة عنها ،والتي تعيق التحول الديمقراطي.
 - 12دعم المحاولت الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية ،سواء داخل سورية ،أو في أجزاء كردستان الخرى.
 - 13العمل على جعل الخلق الوطنية وحب الوطن والشعب هي الركيزة في خدمة الوطن والمجتم ع ،ومناهض ة ثقاف ة العمال ة ال تي تض عف م ن
ثقة المجتمع والشعب ومن تلحمه.
 - 14العمل على اصلح الدين ومناهضة التعصب الديني وتحقيق حرية ممارسة العقائد والديانات ونشر ثقافة التسامح الديني ،وبشكل خاص تج اه
الديانة اليزيدية والسماح لهم بإقامة احتفالتهم وشعائرهم الدينية بحرية ،وضمان حقهم في ممارسة ديانتهم واحترامها.
ب ـ الهداف الجتماعية:
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يرى حزبنا أن ظواهر المرأة ،العائلة ،الشباب ،الخلق ،الدين ،الصحة والتعليم تشكل جوهر تنظي م المي دان الجتم اعي .وه ي تع اني م ن
أزمات جذرية ،حيث تتواجد بين فكي كماشة فيما بين ضغوطات سياسية فوقية واقتصادية تحتية ،فتحولت إل ى جس د مري ض .هك ذا يح اول النظ ام
الحاكم تربية المجتمع وتحويله إلى متسولين.
لذلك ،يهدف حزبنا إل ى تحري ر وإص لح المي دان الجتم اعي ع بر تنظي م وتأس يس المنظم ات المجتمعي ة عل ى أس اس تش كيل نظ ام ديمقراط ي
جذري ونظام اقتصادي عادل.
على هذا الساس ،يهدف حزبنا إلى:
 1ـ من أجل حرية المرأة والعائلة:
أ ـ تعديل قانون الحوال الشخصية والمدنية ،بحيث يضمن حقوق المرأة ويزيل التمييز بين الجنسين واللمس اواة ،لت أمين مش اركتها ف ي جمي ع
ميادين الحياة.
ب ـ مكافحة كل أشكال العنف وظواهر تسليع المرأة ،واعتبار الدعارة جريمة ومكافحتها ،واتخاذ التدابير القانونية والدارية اللزمة تجاهها.
جـ ـ تطوير نظام تعليمي وتدريبي للمجتمع ،وتوعيته لتجاوز العقلية السلطوية الذكورية والتميي ز بي ن الجنس ين ،به دف ترس يخ وتط وير حري ة
المرأة .باعتبار المراة طليعة المجتمع الديمقراطي.
د ـ تنظيم مؤسسات المرأة والفروع الخاصة بها دعما  1وتطويرا  1لحرية المرأة ،بحيث تكون غير خاضعة لسلطة النظام.
هـ ـ تأمين الحتياجات اللزمة في الميدان الصحي الخاص بالنساء والطفال ،ووضع برامج رعاية وتوعية صحية دورية مجانية.
و ـ مكافحة تشغيل الطفال ،وتطوير تربية سليمة من أجل رفع الضغوطات الجسدية والنفسية عن الطفال.
ز ـ تطوير تدابير خاصة لصحة وتعليم الطفال.
ر ـ ترسيخ الديمقراطية والتفاهم والمساواة في العائلة عبر تطوير برامج صحية ـ تعليمية ـ اقتصادية ،لزالة المشاكل التي تعاني منها السرة.
ع ـ تطوير رعاية خاصة بالمسنين ،وإنشاء مراكز للعناية بهم من قبل المجتمع ومؤسساته ،وتأمين الدعم المادي والمعنوي لذلك.
 2ـ من أجل تطوير حركة الشبيبة :
أ  -بناء المؤسسات الخاصة بالشبيبة ،وتشجيع النشطة الرياضية والجتماعية والتربوية ،وتعزي ز دوره ا ف ي دمقرط ة النظ ام والمجتم ع عل ى
أعلى المستويات.
ب ـ تنشيط دور الشبيبة في منظمات المجتمع المدني ،ووض ع ح د لتحك م الدول ة بمنظم ات الش بيبة ،وض مان تك افؤ الف رص بغ ض النظ ر ع ن
النتماءات السياسية والعرقية والجنسية.
جـ ـ مكافح ة المف اهيم والمواق ف والسياس ات الرامي ة إل ى نش ر النحلل الخلق ي والنهي ار المعن وي ،والتص دي لممارس ات الح رب الخاص ة
"المخدرات ،المافيا ،التحريف العقائدي لهداف خاصة".
د  -تطوير نظام اجتماعي وتعليمي تربوي ،بحيث يقوم بتفعيل دور الشباب في السياسة ،ويعمل على تطويرهم فكريا  1وجسديا  1وثقافيا  1وروحيا.1
هـ -إفساح المجال أمام التطور الحر للشبيبة كشريحة طليعية للمجتمع ومناهضة كافة السبل الهادفة ال ى ص هر الثقاف ة الح رة للش بيبة ف ي بوتق ة
القوى المهيمنة.

 3ـ تعديل النظام التعليمي وفق مقاييس الديمقراطية المعاصرة ،واتخاذ العلم والفلسفة المعاصرين أساسا.1
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 - 4تطوير نظام تعليمي يضمن ثقافة واللغة الم لكافة القوميات والثنيات والقليلت الدينية ،وإزالة العراقيل التي تحد من ذلك.
 5ـ تطوير الرعاية الصحية ،وتأمين الخدمات المجانية اللزمة في كل المناطق.
 6ـ رفع الحظر والتمييز المفروضين على الدب والفن ،وتوفي الضمانات لتط ور الثقاف ات واللغ ات الم المتنوع ة ،وإنش اء المؤسس ات والمراك ز
المعنية بذلك ،ودعمها ماديا  1ومعنويا.1
 7ـ مكافحة كافة المفاهيم الس لبية الناتج ة ع ن اس تخدام ال دين واس تثماره م ن قب ل فئة معين ة أو لغاي ات سياس ية ف ي المجتم ع .يج ب أن يمث ل ال دين
الجوهر الخلقي والمعنوي والوجداني للمجتمع في إطار علقة العلم والفلسفة والدين ببعضها البعض.
 8ـ ابعاد الدين عن هيمنة الدولة ليلعب دوره ووظيفته الخلقية والجتماعية في المجتمع.
 9ـ تطوير نظام تربية مجتمعية شاملة لخلق فرد مفعم بالخلق الديمقراطية المعاصرة ،ويعي مسؤولياته تجاه المجتمع.
 – 10تأسيس المنظمات اليكولوجية اللزمة ،ومساندة الموجودة منها ،والعمل على تطوير الوعي اليكولوجي في المجتمع ،وتنش يط المؤسس ات
اليكولوجية لتلعب دورها.
 – 11تنظيم المجتمع المدني الديمقراطي ،وتعبئة المجتمع من الناحية الحقوقية ،وتطوير نظام حقوقي شفاف يض من حماي ة الف رد والمجتم ع تج اه
تحاملت الدولة وانتهاكاتها من جهة ،ويؤ M nم ن التوازن المثل فيما بين الفرد والمجتمع من الناحية الحقوقية من جهة ثانية ،بحيث يعم ل عل ى حماي ة
الفرد تجاه انتهاكات الدولة ،وحماية المجتمع تجاه انتهاكات الفرد.
جـ ـ الهداف القتصادية :
سبل الكسب السريع السهل في القتصاد تسفر عن تخريب المجتم ع وت دمير الطبيع ة .ف إذا ل م يت م وض ع ح د للسياس ة القتص ادية البرجوازي ة،
فسيكون المنتهى إلى مجتمع متطفل غير منتج .لذا ،يجب النتقال من مجال القتصاد المعتمد على التبضع والربح إلى المجال القتصادي المرتك ز
على النتاج المتناسب مع تامين احتياجات المجتمع والفرد.
ومن أجل هذا  ،يهدف حزبنا إلى :
 1ـ إعادة رسم السياسة القتصادية في سوريا ،بحيث تضمن التكافؤ والتوزيع العادل للدخل القومي ،لنهاء التف اوت والفق ر والبطال ة ،وتحقي ق
الرفاهية الجتماعية ،وتطوير مشاريع خاصة من أجل ذلك.
 2ـ الح د م ن احتك ار الدول ة للقتص اد ،وإنه اء فئة السماس رة والطفيليي ن المحتكري ن ،وتقلي ص المص اريف العس كرية والبيروقراطي ة للدول ة،
وتحويلها للخدمات الصحية والجتماعية.
 3ـ إعادة تنظيم قانون الضرائب لصالح الطبقات الجتماعية الكادحة ،وتنظيم القوانين الجمركية لخلق نظام تجاري متوازن.
 4ـ إفساح المجال لتطور المهن والحرف الصناعية والمهارات الفردية.
 5ـ اتخاذ تدابير سياسية وإدارية تجاه النتاج الرأسمالي الذي ي ؤدي إل ى تخري ب ال بيئة ،والخلل ف ي الت وازن بي ن المجتم ع والطبيع ة ،وذل ك
بتأسيس منظمات خاصة لحماية البيئة والمجتمع من هذه التأثيرات.
 – 6رفع الضرائب عن الراضي ،وتوزيعها بشكل عادل للمنتفعين ،ليصار إلى إستثمارها من قبل أصحابها بشكل قانوني.
 – 7فتح مجالت العمل أمام العاطلين عن العمل من المجتمع عامة والكرد خاصة ،بغرض الحد من استغللهم كي د عامل ة رخيص ة ف ي الم دن
الكبرى.
 – 8التصدي لسياسات التجويع التي تمارسها الدولة بهدف ترويض وت دجين المجتم ع عام ة والك رد خاص ة ،وذل ك ع ن طري ق جع ل الم وارد
القتصادية الطبيعية ملكا  1للمجتمع ،وإخراجها من إحتكار الدولة ،وإعادتها إلى المجتمع كحق طبيعي له .ورفع الحظر القتصادي ،والتشجيع عل ى
الستثمار ،وإزالة العقبات الموضوعة أمام توظيف أبناء الشعب الكردي.
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 – 9تطوير المؤسسات النتاجية التشاركية في الماكن المناسبة ،والتشجيع على تأسيس الجمعيات التعاونية.
 – 10تخديم المناطق الثرية الكردية وحمايتها بهدف تشجيع السياحة .وإقامة المنشآت السياحية فيها.
 -11العم ل م ن أج ل إلغ اء المرس وم  49والق انون  52و  58وب اقي المراس يم ال تي تش ل العملي ة القتص ادية ف ي المن اطق الكردي ة ،وتوزي ع
الراضي المستولى عليها من الكراد وأملك الدولة على الفلحين الكرد.
د ـ بصدد حقوق النسان في سوريا:
رغم أن القرن الحادي والعشرين هو قرن انتصار حقوق النسان والتمتع بثم ار جه ود ونض الت الش عوب ع بر التاري خ ،إل أن س وريا تعي ش
في وضع تغيب فيه الحقوق بشكل مريب وتتجاهل كل المعاهدات والمواثيق الدولي ة ال تي وقع ت عليه ا بال ذات .بينم ا لب د م ن مواكب ة العص ر ف ي
العمل بالمعايير الحقوقية الدولية لس تتباب الم ن والس تقرار ،وخل ق مجتم ع يتمت ع في ه الف رد بحري ة ال رأي والتع بير وحق وقه الطبيعي ة القانوني ة،
وتوفير العدالة والمساواة في إطار مجتمع عصري حر .وهذا غير ممكن دون خلق فرد حر يتمتع بكامل حقوقه.
من أجل هذا ،يهدف حزبنا إلى :
 1ـ إلتزام سوريا بالمبادئ والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بشأن حقوق النسان وتطبيقها على أرض الواقع.
 2ـ إطلق الحريات السياسية والدينية والفكرية وحرية الرأي.
 3ـ إلغاء عقوبة العدام.
 4ـ الفراج ع ن جمي ع المعتقلي ن السياس يين والشخص يات السياس ية المل Uح ق ة ،وإلغ اء عقوب ة الحرم ان م ن الحق وق المدني ة لس باب سياس ية،
وإعادة المنفيين إلى الوطن.
 5ـ وضع حد نهائي لكافة النتهاكات الحقوقية بحق المعتقلي ن والموق وفين "تع ذيب  ،قت ل  ،ش روط الس جن والعتق ال  ،ض غوط نفس ية  ،ع دم
السماح بتوكيل المحامين ،"...واتخاذ التدابير القانونية اللزمة في حال النتهاك ،ومحاسبة من يرتكبها.
 6ـ إفساح المجال لنشاط المنظمات المدنية لحقوق للنسان ،وتشجيعها وتفعيل دورها ،وإزالة العراقيل التي تحد من ذلك.
 7ـ تأسيس لجان حقوقية لتقصي آثار السياسة الشوفينية والممارسات اللحقوقية بحق المواطنين ،لتثبيت الضرر ،والمطالب ة ب دفع التعويض ات
حسب نوعية الضرر.
 – 8النضال من أجل ترسيخ حقوق النطاقات الثلثة ،وتوطيدها على أرض الواقع.
 - 9انهاء ظاهرة المفقودين وحالة مقت ل الجن ود الك راد ف ي الق وات المس لحة ،وكاف ة ح الت القت ل المجهول ة والكش ف ع ن مرتكبيه ا وتق ديمهم
للعدالة.
هـ ـ بصدد حل القضية الكردية ديمقراطيا? ،وبالسبل السلمية :
ي رى حزبن ا أن القض ية الكردي ة ف ي س ورية تش كل المح ور الساس ي لعملي ة الدمقرط ة ،وأن حله ا ض من الوح دة الوطني ة ه و ض مان لتحقي ق
التحول الديمقراطي  .لذا ،فأي تحول أو إصلح في سوريا يجب أن يب دأ م ن المس ألة الكردي ة ،وب دون ح ل القض ية الكردي ة ل يمك ن التح دث ع ن
التغيير والديمقراطية .وهذا الحل بدوره سيمنح القوة لحل القضايا الخ رى .ذل ك أن جمي ع السياس ات اللش رعية واللحقوقي ة والش وفينية تنب ع م ن
إنكار وجود الشعب الكردي والقضية الكردية وعدم حلها.
من أجل هذا  ،يهدف حزبنا إلى :
 1ـ العتراف بالشعب الكردي وبهويته القومية ولغته وثقافته الكردية دستوريا ،1والعمل حسب الدارة الذاتية الديمقراطية للمجتمع الكردي.
 2ـ تعزيز القوة التنظيمية والمشاركة الدارية للمجتمع الكردي في سائر ميادين الحياة.
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 -3ضمان حقوق الكرد المتواجدين خارج غرب كردستان وفي المهجر وتنظيمهم وتوعيتهم والدفاع عن حقوقهم.
 4ـ رفع الحظر المفروض على الحزاب السياسية ،والسماح لها بممارسة نشاطاتها السياسية بحرية.
 5ـ التعامل مع الدارات المحلية في المناطق الكردية على أساس الدارة الذاتية الديموقراطية.
 6ـ إزالة العوائق التي تحد من حق التعليم باللغة الم وتطوير اللغة والثقافة الكردية وتعزيزها.
 7ـ تنظيم وتطوير الطبع والنشر والعلم باللغة الكردية ،وتسخير الطاقات والقدرات الوطنية لجل ذلك.
 8ـ بناء المراكز الثقافية الكردية ومراكز البحاث والدراسات التاريخية والثرية ،وحماية الثار التاريخية في المناطق الكردية.
 9ـ إلغاء مشروع الحزام العربي وإنهاء موضوع المجردين من الجنسية والمكتومين ،وإعادة الراضي المسلوبة إلى أصحابها مع التعويضات
اللزمة لهم ،والنضال من أجل إزالة الثار السلبية الناجمة عن هذه السياسات من "تهجير وتعريب وتجريد من الحقوق ،وفقدان الفراد ونفيهم" .
التطور الوطني الديمقراطي في غرب كردستان جزءا  1ل يتجزأ من التطور الديمقراطي السوري.
 10ـ يUعتبnر حزب oنا
U
 – 11اعتبار المناطق التي يتكاثف فيها الكرد سكانيا  1محافظات كردية "مثل قامشلو وعفرين وكوباني" ،وإعادة السماء الكردية إل ى المن اطق
والقرى الكردية المعربة.
ك ـ بصدد بناء العلقات والتحالفات :
من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ،يتطلب تلحم جميع الحركات والمؤسس ات الديمقراطي ة والق وى الش عبية ف ي جبه ة ديمقراطي ة ش عبية
تض م جمي ع الفئات ،وذل ك لتوس يع الجبه ة الديمقراطي ة م ن أج ل بن اء جمهوري ة ديمقراطي ة .وك ون غ رب كردس تان يحت ل مكان ة هام ة ف ي ه ذا
المضمار ،عليه تعزيز علقاته مع القوى الحليفة العربية والكردية ،بغض النظر عن انتماءاتها ومذاهبها ،وذل ك ف ي إط ار خدم ة مص الح الش عوب
عمل 1بالمعايير الديمقراطية المعاصرة ومبادئ الحرية والمساواة .هذا بالضافة إلى أن الميراث الذي كونه القائد الوطني عبد ا أوج الن ف ي ه ذا
المضمار يشكل أرضية صلبة لتوطيد أواصر الصداقة والخوة مع الشعب العربي والشعوب الخرى.
بناء عليه ،يهدف حزبنا إلى :
 1ـ تطوير العلقات مع الحركات والتنظيمات الديمقراطية العربية ف ي س وريا ،واتخ اذ الح وار الك ردي ـ العرب ي أساس ا  1ف ي ح ل المعض لت،
وفي مقدمتها القضية الكردية.
 2ـ العمل على تهيئة الجواء اللزمة لتعزيز العلقات والتحالفات مع الحزاب الكردية في غرب كردستان ،والنضال من أجل توطي د الص ف
الكردي في إطار برامج سياسية ديمقراطية.
 3ـ تعزيز وتوطيد أواصر الخوة مع الثنيات الموجودة في سوريا "الرمن ،الشور ،التركمان ،الشركس ،السريان" على أسس ديمقراطية.
 4ـ تط وير العلق ات م ع الحرك ات والمؤسس ات الداعي ة للديمقراطي ة ف ي البل دان العربي ة والش رق الوس ط .وخاص ة المنظم ات والح زاب
المدافعة عن حق الشعوب والراضي العربية المغتصبة.
 5ـ ض مان العلق ات الديمقراطي ة والوح دة الوطني ة بي ن ص فوف المجتم ع الكردس تاني وق واه السياس ية ف ي كردس تان وخارجه ا ض من إط ار
المؤسسات الوطنية العليا ،وإزالة العراقيل التي تحد من ذلك ،واتخاذ مواق ف ال دعم والمس اندة للحق وق الديمقراطي ة للك رد المش تتين ف ي ك ل أنح اء
العالم ،ومساندة تنظيمهم وتطورهم الثقافي.
 6ـ تعزيز العلقات مع القوى الديمقراطية الدولية ،والتضامن مع الحركات المناهضة للديكتاتورية والعنصرية.
 7ـ تط وير العلق ات م ع منظم ات حماي ة ال بيئة ومنظم ات المجتم ع الم دني وحق وق النس ان الدولي ة ،وم ع الحرك ات الديمقراطي ة والفاميني ة
والشتراكية والنسانية ،بشرط أن تكون في خدمة حماية حقوق الشعوب.
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بم ا أن القض ية الكردي ة قض ية ديمقراطي ة ف ي جوهره ا ،ول يمك ن تناوله ا بمع زل ع ن الت وجه الع ام للديمقراطي ة ،ف إن تحقي ق الكونفدرالي ة
الديمقراطية في كردستان ،وكونفدرالية الشرق الوس ط الديمقراطي ة ،وص ول 1إل ى الم ؤتمر ال ديمقراطي الك وني؛ يمث ل الت وجه الس تراتيجي الع ام
لسياسة تحالفات حزبنا على المدى البعيد.
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