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فــي ظــل كــم التعقيــد الكبيــر المحيــط بـالقضيــة الكرديــة ،وعلــى مســتويات
عــدة ،محليــة وإقليميــة ودوليــة ،وفــي ظــل اقتــراب ســورية وشــعبها مــن
الخــاص مــن األزمــة الكارثيــة عبــر الحــل السياســي ،اســتعداداً لصياغــة ســورية
جديــدة ،يطــرح مجلــس حــزب اإلرادة الشــعبية مشــروع موضوعــات حــول
«القضيــة الكرديــة وشــعوب الشــرق العظيــم» للنقــاش العــام وذلــك فــي إطــار
التحضيــرات لمؤتمــر الحــزب القادم عبــر جريدة قاســيون وموقعهــا اإللكتروني،
على أن ترسل المالحظات واآلراء عبر البريد اإللكتروني
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 .1مقدمة
 °باتــت معالجــة القضيــة الكرديــة تكتســب أهميــة
خاصــة واســتثنائية اليــوم فــي ظــل رفــع االمبرياليــة
األمريكيــة المأزومــة ،مــن مســتوى عملهــا علــى تأجيــج
مشــاعر التعصب القومي ،والقومي المضاد ،وصو ًال
إلــى تغذيــة بعــض النزعــات االنفصاليــة والتفتيتيــة،
بوصفهــا فوالــق مطلوبــة مــن قبــل االمبرياليــة ،لتكمــل
الدور الوظيفي للفوالق الطائفية الثانوية.

 °تعــد القضيــة الكرديــة فــي الشــرق العظيــم ،أي
المساحة الممتدة من قزوين إلى المتوسط ،واحدة
مــن أعقــد المســائل المعلقــة تاريخيـ ًا إلــى اليــوم ،بفعــل
عوامل خارجية وداخلية متعددة.
 °تمتلــك القضيــة الكرديــة ،الكثيــر مــن الســمات
الخاصــة بهــا ،وهــي أيض ـ ًا مســألة إقليميــة -دوليــة
بامتيــاز ،بحيــث لــن تكتــب الديمومــة الطبيعيــة أليــة
حلول مجتزأة أو محلية لها.

 °اســتثمرت االمبرياليــة فــي هــذه النزعــات خــال
السنوات الماضية على نحو موسع من عمر أزمتها
الرأســمالية الشــاملة ،لتنتــج تنظيمــات فاشــية دينيــة
طائفيــة جديــدة متطرفــة مــن شــاكلة «القاعــدة»
و«داعــش» وأمثالهمــا فــي منطقتنــا ،وتنظيمــات
فاشــية قوميــة فــي مناطــق أخــرى ،والتــي قاربــت علــى
إنهاء دورها الموكول لها.

 °تلجــأ االمبرياليــة ضمــن محاوالتهــا تنفيــس أزمتهــا
الخانقــة إلــى اســتخدام األشــكال المباشــرة وغيــر
المباشــرة كلهــا فــي التحريــض والتوتيــر واالصطــدام
القومــي والطائفــي ،اســتكما ًال للسياســة القديمــة فــي
التفريــق ،ولكــن علــى مســتوى أعلــى ،بهــدف تفتيــت
المفتــت وتقســيم المقســم (ســايكس– بيكــو ،)2مــن
أجــل مواصلــة صــرف نظــر الشــعوب عــن صراعهــا
األساســي مــع االمبرياليــة وتركيزهــا علــى الصراعــات
الثانويــة التــي تحــاول السياســات واإلعــام تحويلهــا
إلى رئيسية.

 °إن طبيعــة ووتيــرة تفاقــم األزمــة الرأســمالية،
كمنظومــة وبنيــة ،ووصولهــا إلــى أفــق مســدود ،إلــى
جانــب المــآالت الموضوعيــة للتحــوالت الجاريــة النــي
ســتنهي عهــود الهيمنــة اإلمبرياليــة ،باتــت تؤكــد
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مجــدد ًا علــى صحــة المقــوالت الســابقة حــول انتهــاء
عصــر الــدول القوميــة ،باتجــاه صيــغ أكثــر رقي ـ ًا
وتكام ـ ًا وتحقــق المصالــح الحقيقيــة والمشــروعة
لشعوب األرض.

 °بهــدف الطــرح علــى النقــاش العــام واإلغنــاء،
يعــرض المجلــس المركــزي لحــزب اإلرادة الشــعبية
الســوري رؤيتــه لهــذه القضيــة المتراكبــة والمتراكمــة
والمعقــدة بصيغــة موضوعــات تهــدف إلــى اإلســهام
فــي صياغــة موقــف وطنــي وأممــي مبدئــي ،يقطــع
الطريــق علــى الطروحــات اإلقصائيــة التمييزيــة أو
االنعزاليــة أو التقســيمية ،ســواء مــن االمبرياليــة ،أم
من ضيقي الفكر القومي كلهم ،أي ًا كانت اصطفافاتهم.

 °هذه الحقائق ال تلغي أهمية النضال المرحلي في
ســبيل إلغــاء أشــكال التمييــز كافــة الممارســة بحــق أي
شــعب مــن شــعوب منطقــة الشــرق العظيــم والعالــم،
ومن بينها الشعب الكردي.
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 .2األزمة الرأسمالية
الشاملة والمخارج
االمبريالية
 °األزمــة الحاليــة العاصفــة بالمراكــز االمبرياليــة هــي
أعمــق أزمــة فــي التاريــخ ،والمخــرج منهــا ال يمكــن أن
يكــون كالســابق ،عبــر التوســع األفقــي لــرأس المــال،
إن كان بالقــوة أو عبــر الوســائل االقتصاديــة ،ألن
هذا التوسع وصل إلى أقصى مدى له.

واإلعــام الســائد علــى جعــل الصراعــات الثانويــة
صراعات رئيسية.
 °جــاء فــي الموضوعــات البرنامجيــة التــي أقرهــا
االجتمــاع الوطنــي التاســع للجنــة الوطنيــة لوحــدة
الشــيوعيين الســوريين (حــزب اإلرادة الشــعبية
حاليـ ًا) فــي  2010/11/26أن «حــدود ســايكس -بيكــو
اإلمبرياليــة ..يخطــط لهــا اآلن كــي تكــون فضــا ًء
لتفجيــرات مختلفــة عبــر األخطــاء التاريخيــة
المقصودة فيها حينما رسمت خرائطها».

 °األزمة الرأسمالية العالمية قابلة ألن تكون نهائية
وقاصمــة ،وفــي ظــل ميــزان القــوى الدولــي الجديــد
المتشكل لم تعد واشنطن القوة رقم 1اآلمرة الناهية
في العالم.
 °تواصــل االمبرياليــة المأزومــة اســتخدام األشــكال
المباشــرة وغيــر المباشــرة كلهــا فــي التحريــض
والتوتيــر واالصطــدام القومــي والطائفــي للوصــول
إلــى «ســايكس– بيكــو »2عبــر التركيــز بالسياســات

 °تقــوم اإلمبرياليــة ،وخاصــة األمريكيــة ،بإعــادة
انتشــار وتموضــع قواتهــا ،فــي ســياق انســحابها مــن
المنطقــة ألن وصــول هــذه القــوات إلــى أقصــى مــدى
فــي انتشــارها مــع تكاليفهــا الباهظــة لــم تعــد قــادرة
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علــى أداء دور الثكنــة المتقدمــة لحمايــة المصالــح
االمبرياليــة بشــكل مباشــر .ولكنهــا عبــر محاولتهــا
االحتفــاظ بالتأثيــر والتحكــم عــن بعــد ،تحــاول
االمبرياليــة األمريكيــة تــرك المنطقــة بحالــة مــن
الفوضــى واالقتتــال لعقــود مديــدة مــن الزمــن ،بغيــة
كبــح منافســيها الكبــار ،وإطالــة عمرهــا فــي خضــم
أزمتها الخانقة.
 °الصــراع األساســي المســتمر إلــى اليــوم هــو
الصــراع بيــن قطــب االمبرياليــة وقطــب الشــعوب،
وثمــة أشــكال وأمثلــة عديــدة لــدى الشــعوب والبلــدان
علــى رفــض ولفــظ النمــوذج الرأســمالي المتوحــش
فــي التطــور ،نتيجــة اســتحالة التوافــق مــع عدوانيتــه
الناجمة عن الضيق المستمر لهامش ريعه ،وبالتالي
مناوراته.
 °اإلمبرياليــة بحالــة تخبــط حــول المخــرج المحتمــل
أمامهــا ،ممــا ســيؤدي إلــى انقســامات حــادة سياســية
واجتماعيــة ،فــي داخــل المراكــز الرأســمالية
واالمبرياليــة ذاتهــا ،واألدلــة والمؤشــرات علــى ذلــك
أكبر من أن تحصى هنا.

مؤخــر ًا لهــذه الغايــة هــي تنظيــم «داعــش» ،الــذي
باتــت تتمظهــر إمكانيــة انحســاره ألســباب ذاتيــة
وموضوعية ،دولي ًا وإقليمي ًا ومحلي ًا.
 °إن قــوى الحــرب لــم توفــر وســيلة إال واتبعتهــا
لتحقيــق أهدافهــا فــي تفتيــت واســتباحة البــاد ،وأهــم
وســيلتين متكاملتيــن تســتخدمهما ،همــا «اإلحــراق
من الخارج» عبر الغزو المباشر أو تصنيع وتسليح
وتمويــل غــزو القــوى الفاشــية بنســخها النازيــة
الجديــدة والداعشــية ،وسياســة «اإلحــراق مــن
الداخــل» عبــر افتعــال وتأجيــج نزاعــات داخليــة بيــن
«مكونــات» الشــعوب ،علــى أســس قوميــة ودينيــة
وطائفيــة وغيرهــا ،تضــاف إلــى محاوالتهــا االســتمرار
فــي فــرض وتثبيــت نموذجهــا االقتصــادي الليبرالــي
الجديــد ،بمــا يشــكله مــن حصــان طــروادة لهــا داخــل
البلدان المستهدفة.

 °اإلمبرياليــة أصبحــت اليــوم أمــام مفتــرق طريقيــن
ال ثالث لهما ،يعكسان الصراع الداخلي بين األجنحة
والتيــارات داخــل المراكــز االمبرياليــة ،والســيما فــي
واشنطن:
•إمــا انهيــار حــاد وســريع فــي حــال اعتمادهــا
خيار القوة المباشرة السافرة.
•أو تراجــع تدريجــي وســلس مــع اعتمادهــا
خيــار القــوة الناعمــة التــي تتضمــن أشــكا ًال مــن
القوة المباشرة.
 °مــا يجــري فــي منطقتنــا اليــوم هــو حالــة مركبــة مــن
هذين الخيارين ،عنوانه «صراع الحضارات» إضافة
لـ«الفوضــى الخالقــة» ،وأداتــه األساســية المســتحدثة
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« °داعش» ،وبوصفه أحد األذرع الفاشية الجديدة
لدى األوســاط األكثر رجعية في رأس المال المالي
اإلجرامــي العالمــي ،هــو األداة األولــى الدينيــة-
الطائفيــة للتفتيــت ،وهــو إن بــات غيــر كاف للوصــول
إلى الهدف ،فال مانع لدى تلك األوساط من اختراع
أداة ثانية.

 °لينين كان مع حق تقرير المصير مبدئي ًا .وعندما انتقدته
الزعيمــة الشــيوعية األلمانيــة روزا لوكســمبورغ بأنــه طــرح
غيــر عملــي ،قــال« :فليكــن لكنــه مبدئــي ولــكل حــادث حديــث».
وجــاءت الممارســة اللينينيــة الالحقــة لتؤكــد علــى أن لينيــن
إنمــا تــرك الموقــف العملــي كــي يصــاغ حســب ضــرورات
النضال ضد اإلمبريالية ولصالح تآخي الشعوب.

 °األداة الثانية في جعبة االحتياطيات القذرة لدى
القــوى االمبرياليــة هــي إثــارة الفوالــق القوميــة فــي
المنطقة ،وهنا تبدو «القضية الكردية» ،وطروحات
االســتقالل وتقريــر المصيــر ،بالصيــغ المطروحــة،
مرشحة لقول كلمة حق فيها يراد بها باطل.

 °إن دمــوع التماســيح التــي يذرفهــا الغــرب بغــزارة اليــوم
علــى الكــرد هدفهــا إجهــاض حــق تقريــر المصيــر الحقيقــي،
لمصلحــة اســتنبات نزعــات انفصاليــة ،جزئيــة ،وأحاديــة
الجانــب ،واســتفزازية ،ال تحــل القضيــة الكرديــة ،وتضــر فــي
الوقــت ذاتــه بالمصالــح العميقــة لشــعوب منطقــة الشــرق
العظيم.
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 .3مشتركات شعوب
الشرق العظيم
• تكويــن نفســي -قيمــي -اجتماعــي -عاطفــي
متشابه.
•ثقافة قواسمها مشتركة كبيرة.
•تاريــخ نضــال مشــترك فــي وجــه االســتعمار،
بشــكليه القديــم والجديــد ،واالمبرياليــة،
والسيما األمريكية ومشاريع هيمنتها.
•ثمــة نضــال اقتصــادي واحــد موضوعيـ ًا ،ألنهــا
بحــد ذاتهــا اقليــم اقتصــادي بالمعنــى الواســع
للكلمــة ،أي يتمتــع بمــوارد بشــرية وطبيعيــة
كافيــة لتكاملــه واكتفائــه الذاتــي واســتقالله عــن
بقيــة األقاليــم والمراكــز االقتصاديــة( ،وللعلــم
فــإن أعــداد األقاليــم المشــابهة علــى مســاحة
العالم ال تتجاوز  6 -5أقاليم).
 °بفعــل عوامــل الضغــط الخارجيــة المســتمرة منــذ
أوائــل القــرن العشــرين وعوامــل التجــاذب الداخليــة،
فــإن هــذه المنطقــة قابلــة للتقــارب والتكامــل والتوحــد،
اقتصادي ًا وحتى سياسي ًا.

 °تشكل المساحة الممتدة من قزوين إلى المتوسط
فضا ًء واحد ًا عملي ًا ،بالمعنى االقتصادي والسياسي
والعسكري منذ أكثر من ألف عام وإلى أوائل القرن
العشرين .وقد سبق أن أخذ هذا الفضاء الموضوعي
ســابق ًا شــكل امبراطوريــات ودول شاســعة ظهــرت
فــي هــذه المنطقــة تاريخي ـ ًا والتــي كانــت ســمات
عالقــات شــعوبها مــع بعضهــا االنفتــاح والتماهــي
جغرافي ًا وسياسي ًا واجتماعي ًا.
 °الشــعوب فــي هــذه المنطقــة متآخيــة ،واألســاس
فــي عالقاتهــا هــو التاريــخ المشــترك والتكامــل فــي
حيــن أن الطــارئ المفــروض اســتعماري ًا عليهــا كان
التباعــد والتفــكك ،المنافــي لخــط الســير الموضوعــي
باتجاه االندماج والتكامل والتوحد.
 °إن مــا يجمــع هــذه الشــعوب هــو أكثــر بكثيــر ممــا
يجمع ســكان الواليات المتحدة أو االتحاد األوربي
مث ًال ،حيث ثمة:
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 .4القضية الكردية
قضية إقليمية
 °الكــرد فــي منطقــة شــعوب الشــرق العظيــم
يتوزعــون بشــكل رئيســي فــي أربــع دول هــي تركيــا
والعــراق وإيــران وســورية .ونحــن أمــام مشــكلة
عامــة ،عابــرة للحــدود السياســية القائمــة ،وإن كانــت
تتجلى في كل دولة حسب واقعها الملموس.

 °تتعــرض شــعوب هــذه البلــدان لنهــب مــزدوج،
عالمــي لصالــح المراكــز ،ومحلــي لصالــح الوســيط
البرجــوازي الكمبــرادوري المحلــي مــع الســوق
العالمية.
 °خلــق هــذا النهــب المــزدوج وال يــزال متالزمــة
«النهــب– القمــع» ،كإحــدى خصائــص التطــور
التاريخــي لهــذه البلــدان ،ألن النهــب الفاحــش
والمــزدوج فيهــا يتطلــب علــى الــدوام أن يتــوازى مــع
القمع الحامي لمصالحه.

 °إن عموميــة المشــكلة تفتــرض تحديــد العوامــل
المشــتركة بيــن مختلــف الــدول فــي هــذا الفضــاء
الجغرافــي السياســي الممتــد ،مــن قزويــن إلــى
المتوسط:

 °يشــكل التمييــز القومــي جــزء ًا مــن هــذه العمليــة،
حتــى تســتمر عمليــة تغذيــة جيــوب قــوى رأس المــال
المحلــي مــن جهــة ،ولخلــق المزيــد مــن تراكــم الثــروة
في المراكز من جهة أخرى.

 °إن الرأســمالية فــي بلــدان العالــم الثالــث ،فــي ظــل
التقســيم الدولــي الراهــن للعمــل ،هــي موضوعي ـ ًا
رأسمالية تابعة ،أي أن هذه البلدان «تتطور» تحت
مطرقة النهب االستعماري الجديد
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 °تعمــد الرســم االســتعماري لخرائــط المنطقــة مــن
خالل اتفاقية ســايكس -بيكو إبقاء بؤر توتر كامنة
قابلــة ألغامهــا لالنفجــار تلقائي ـ ًا فــي أيــة لحظــة ،ومــن
بينها قضية الحقوق القومية للكرد.
 °البلــدان المعنيــة جميعهــا تتســم ديموغرافي ـ ًا،
بالتنــوع الثقافــي «القومــي ،الدينــي ،الطائفــي الــخ»
بمــا يعبــر عــن غناهــا الحضــاري مــن جهــة ،وإمكانيــة
االشــتغال عليهــا مــن جهــة أخــرى لعرقلــة التطــور
التاريخي الموضوعي.
 °الرأســمالية الطرفيــة البدائيــة المتخلفــة وبحكــم
متالزمــة «النهــب -القمــع» لــم تســتند إلــى ذلــك الغنــى
الحضــاري ،لدفــع التطــور التاريخــي االقتصــادي-
االجتماعــي ،السياســي إلــى األمــام ،بــل ذهبــت عكــس
ذلــك تمام ـ ًا ،وخصوص ـ ًا مــع تكريســها لسياســات
اللبرلــة االقتصاديــة فــي العقــود األخيــرة ،وباتــت
تشــترك مــع سياســات الخــارج التقليديــة القائمــة علــى
«فــرق تســد» ،فــي النيــل مــن الكثيــر مــن المشــتركات
الموضوعيــة ،بيــن مكونــات الطيــف االجتماعــي لــدى
شعوب المنطقة.
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 .5سمات وخصائص
القضية الكردية
 °القضيــة الكرديــة ليســت قضيــة احتــال بالمعنــى
الكالســيكي المتعــارف عليــه ،وإن كانــت تنطــوي علــى
االضطهــاد القومــي ،بــل هــي نتــاج خرائــط رســمتها
قوى دولية في ظل توازن دولي محدد ارتسم بعد
الحربين العالميتين األولى والثانية.

 °الفضــاء السياســي والجغرافــي للقضيــة الكرديــة-
حتــى مــا قبــل التحــوالت فــي ميــزان القــوى الدولــي
واإلقليمــي الجديــد للقــوى بفعــل األزمــة الرأســمالية
العامــة والشــاملة -هــو دول الرأســمالية الطرفيــة،
حيــث النهــب المــزدوج والتفــاوت الطبقــي الحــاد
والمســتوى المتدني من الحريات السياســية ،مضاف ًا
إليها ظلم قومي تكرس مع التقسيمات االستعمارية،
ولم ينته في ظل ما اصطلح عليه بالدولة الوطنية.

 °تعد القومية الكردية من أكبر القوميات من حيث
عــدد الســكان التــي ليــس لهــا كيــان قومــي .وتــكاد ال
توجــد قوميــة أخــرى بهــذا العــدد مــن الســكان ،وبهــذا
الغنــى مــن الثــروات فــي أماكــن وجودهــا ،منعتهــا
سياســات الــدول الغربيــة ،والتفاعــات الداخليــة لتلــك
السياســات ،مــن تشــكيل دولتهــا القوميــة الخاصــة،
حيــث لــم يســمح االســتعمار التقليــدي المباشــر فــي
حينــه بوجــود دولــة كرديــة مســتقلة ،بــل تعمــد إبقائهــا
مشكلة مفتوحة.

 °القضيــة الكرديــة قضيــة دوليــة موضوعيـ ًا ،بســبب
توزعهــا بيــن بلــدان عــدة ،اختلفــت فــي تحالفاتهــا
الدوليــة منــذ تكونهــا .وإن أي تحريــك للملــف الكــردي
في إحدى هذه البلدان منفردة كانت له على الدوام
ردود أفعــال مــن أربــع بلــدان ،ومــن الــدول المتحالفــة
مــع البلــدان األربــع ،بشــكل غيــر مباشــر ،ممــا جعلهــا
ساحة تنافس دولي دائم ًا.
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 °الحامــل االجتماعــي للمشــروع القومــي الكــردي
ليــس البرجوازيــة .وكانــت الحركــة القوميــة الكرديــة
علــى الــدوام محكومــة بعوامــل أساســية عديــدة،
أبرزهــا طبيعــة القــوى االجتماعيــة التــي ترفــع
شــعارات المشــروع الكــردي ،والتحــوالت الطارئــة
عليهــا فــي المراحــل المختلفــة والبلــدان المختلفــة،
وتأثرهــا بالتحــوالت الدوليــة ،وبظــروف تطــور
البلدان األربعة ،العامة والخاصة ،كل على حدة.

االنفصالــي التفتيتــي المتوافــق مــع المصالــح
االمبرياليــة ،نحــو التوافــق مــع المســار الطبيعــي
لحركة شعوب منطقة الشرق العظيم باتجاه تكاملها
وحــل مشــاكلها علــى أســاس قواســمها المشــتركة
أعاله.
 °ومــع تفاقــم أزمــة االمبرياليــة التــي تضــع مســتقبل
ظاهرتهــا نفســه علــى طاولــة البحــث الجــدي ،وســعيها
المحمــوم نحــو التفتيــت ،ينبغــي تقييــم مــدى رجعيــة
أو تقدمية المشاريع القومية الضيقة.

 °وللمقارنــة فــإن الشــعوب األوربيــة فــي القرنيــن
الثامــن والتاســع عشــر ،علــى ســبيل المثــال شــكلت
دولهــا القوميــة فــي ظــل تحــول البرجوازيــة مــن طبقــة
بذاتها إلى طبقة لذاتها ،وبادرت إلى تشكيل سوقها،
أو دولها القومية.

 °من الواضح أن ظروف التحول في ميزان القوى
الدولــي الجديــد الجــاري اليــوم ،والــذي يشــهد تراجعـ ًا
امبرياليـ ًا وأمريكيـ ًا أصبحــت تســمح مــن حيــث المبــدأ
بوضــع مســألة حقــوق تقريــر المصيــر وتكامــل
ووحــدة شــعوب الشــرق العظيــم كلهــا ،طوعي ـ ًا
وبالتراضــي ،واســتناد ًا إلــى القواســم المشــتركة علــى
طاولة البحث الجدي وبقوة.

 °مــع تراجــع الحركــة الثوريــة العالميــة ،وصيغــة
الدولــة الوطنيــة ،وتهديدهــا بمشــاريع التفتيــت
األمريكيــة فــي تســعينات القــرن الماضــي ،تراجعــت
القــوى الثوريــة والتقدميــة الكرديــة وصعــدت فــي
بعــض األماكــن قيــادات ضعيفــة االرتبــاط بالمصالــح
العميقــة للجماهيــر الكرديــة العريضــة أو بأحســن
األحوال ضعيفة التجربة السياسية والنضج الفكري
الضــروري حتــى لــو تمتعــت بــروح اإلقــدام و
التضحية..

 °إن مــن شــأن ذلــك أن يبنــي تكتـ ًا بشــري ًا ،سياســي ًا
واقتصادي ـ ًا ،رئيســي ًا جديــد ًا فــي العالــم ،يحــل ضمن ـ ًا
القضايا القومية ،جملة وتفصي ًال ،لمختلف الشعوب،
بطريقــة تخــدم مصالحهــا هــي ،وليــس المصالــح
االمبريالية.
 °مــن الحقائــق الثابتــة أن شــكل تطــور الدولــة
الوطنيــة خلــق عبــر التراكــم التاريخــي مســتوىً معينـ ًا
مــن العيــش المشــترك واالندمــاج بيــن القوميــات
المتعــددة فــي الشــرق ،ال يمكــن ألي حــل حقيقــي
للقضية الكردية أن يتجاهله.

 °اليوم ،مع تراجع االمبريالية وحلفائها التقليديين
والتابعيــن لهــؤالء الحلفــاء يعــاد انفتــاح األفــق أمــام
الحلــول الحقيقيــة للقضايــا القوميــة فــي المنطقــة
وإحــداث الفــرز المطلــوب فــي القــوى االجتماعيــة
والسياســية الحاملــة للقضيــة الكرديــة ،وطروحاتهــا،
بحيــث يجــري تجــاوز الشــكل التقليــدي االنعزالــي

13

حول «القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم»

مشروع موضوعات المجلس المركزي لحزب اإلرادة الشعبية

 .6القضية الكردية
واألجندات المختلفة
كورقــة ضغــط بينيــة أو تســويفها تحــت ســتار
الحفــاظ علــى وحــدة البلــدان ومنــع التفتيــت،
علم ـ ًا بــأن مجمــل السياســات المتبعــة ،بمــا فيهــا
إدارة األزمات ،تسهم في وضع أسس ومقدمات
أي تفتيت محتمل ،منشود أمريكي ًا.

 °فــي ظــرف االنعطــاف التاريخــي الراهــن تشــهد
القضيــة الكرديــة اهتمام ـ ًا متعاظم ـ ًا ،ويطالهــا
االســتقطاب الحاصــل فــي المواقــف السياســية حــول
القضايا جميعها.
 °يمكــن تلمــس أربعــة مواقــف حــول هــذه القضيــة،
بغــض النظــر عــن الدعايــة اإلعالميــة السياســية
المرافقة لتطور األوضاع:

•تنــزع بعــض النخــب الكرديــة ،إلــى اتخــاذ خطــوة
فــي الفــراغ مــن خــال التلويــح بـ«االســتقالل»،
بــأي ثمــن كان ،تحــت رايــة الحــق القومــي
المشــروع ،بغــض النظــر عــن حقيقــة إمكانيــة
تحقيقه وجديته واستقراره المفترض ،وبغض
النظر عما يمكن أن يحدثه مثل هذا اإلجراء من
طــرف واحــد فــي ظــل الحالــة التاريخيــة الراهنــة،
ودون أن يأخذ بعين االعتبار التبدالت السريعة
المحتملــة فــي مواقــف القــوى الغربيــة الداعمــة
والمحرضــة علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة ،والتــي
تحــاول مواصلــة سياســة احتــواء القــوى

•اســتمرار عقليــة إنــكار وجــود قضيــة كرديــة
بأســاليب ملتويــة مــن مختلــف أنظمــة الــدول التــي
يوجــد فيهــا الكــرد ،وبعــض النخــب السياســية
والثقافيــة ،بمــا فيهــا أحيانـ ًا تلــك المحســوبة علــى
بعــض المعارضــات .وتحــاول تلــك األنظمــة
والنخــب فــي ظــل االســتقطابات اإلقليميــة
والصــراع الدولــي القائــم واألزمــات المتفجــرة
فــي المنطقــة اســتخدام القضيــة الكرديــة إمــا
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واألطــراف اإلقليميــة جميعهــا وتغذيــة نزاعاتهــا
البينية والتحكم بها.

 °إن «االستقالل» ،تحت يافطة حق تقرير المصير
أو أي شكل مخفف آخر ،وإعالن «دولتهم الخاصة»،
يضــع الكــرد وبشــكل مباشــر تحــت ضغــط وابتــزاز
قــوى إقليميــة ودوليــة ،وفــي أحســن األحــوال يجعــل
القضيــة الكرديــة ســاحة لتصفيــة حســابات هــذه
القــوى ،فــي ظــرف تتبــدل فيــه المحــاور والتحالفــات
بشكل أكثر مما يتوقعه العقل القومي التقليدي.

•الموقــف اآلخــر الــذي تعبــر عنــه هــذه الوثيقــة،
موقــف يُق ـرّ بحــق تقريــر المصيــر ،مــن حيــث
المبــدأ ،ويــرى تجســيده الملمــوس فــي اإلطــار
الجــذري والشــامل والمتكامــل واالتحــاد فيمــا
بيــن شــعوب وقوميــات المنطقــة كلهــا ،أي
االندمــاج الطوعــي ،كمخــرج واقعــي  ،باعتبــاره
ح ـ ًا يلجــم خطريــن يهــددان الحقــوق القوميــة
كلهــا للشــعوب ،بمــا فيهــا الكــردي :خطــر إنــكار
الحــق علــى أصحابــه ،وخطــر توظيــف هــذا الحــق
لصالــح أجنــدات دوليــة بشــكل كيانــات مصنعــة
ومجتــزأة وقســرية ،تتعــارض مــع كل مــن
المصالــح الحقيقيــة لشــعوب المنطقــة ،ومــع
المســار الموضوعي للتطور العالمي ومســتقبله.
وإن هذا الموقف ال يعني بأية حال من األحوال
صــرف النظــر عــن ضــرورة مواصلــة النضــال
المرحلــي فــي ســبيل إلغــاء أشــكال التفرقــة
والتمييــز بأشــكالها كافــة الممارســة بحــق الكــرد،
أي ًا كانت أماكن انتشارهم.

 °إن تمريــر أي شــكل مــن أشــكال الجنــوح نحــو
االنفصــال حالي ـ ًا فــي ظــل التوازنــات اإلقليميــة
والدولية غير المستقرة سيؤدي الى:
•صراع كردي – كردي
•صراع كردي – عربي
•صراع كردي  -تركي
•صراع كردي  -إيراني

•يشــتغل الموقــف االمريكــي عملي ـ ًا علــى تغذيــة
الموقفيــن الســابقين ،بدرجــات متباينــة ومتناوبــة
بينهمــا حســب مقتضيــات المصلحــة األمريكيــة
باللحظة الدولية المعنية.

 °هــذا يعنــي أن األمــور ســتتعقد وس ـيُدفع بالكــرد
للكفــر بحــق تقريــر المصيــر بعــد حيــن ،وســندخل
مرحلة صراع ثانوي صرف.
 °الطــرح الــذي يقدمــه ضيقــو األفــق القومــي الكــردي
باتجــاه إقامــة كيانــات صغيــرة ســيؤدي إلــى حجــب
الحــق عــن باقــي الكــرد فــي بقيــة البلــدان ،الذيــن
يشكلون أكثرية الكرد.
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 .7تقرير المصير
ضمن وحدته
 °إن الــرد التاريخــي المضــاد مــن شــعوب المنطقــة
علــى مشــاريع التفتيــت والفوضــى الخالقــة ومقــوالت
صــراع الحضــارات األمريكيــة يتمثــل فــي َغ ـ ّذ الســير
باتجــاه وحــدة مصالــح شــعوب الشــرق العظيــم
واتحادهــا ،التــي تســمح بالتوجــه إليهــا موضوعي ـ ًا
تحوالت ميزان القوى الدولي الجديد.

 °يستمر تبلور ميزان القوى الدولي ،نحو تكريس
انتهــاء العالــم أحــادي القطــب (األمريكــي الــذي كان
ســائد ًا خــال العقديــن الفائتيــن) وبــروز العالــم متعــدد
األقطــاب (الروســي /الصينــي /بريكــس وقطــب
الشــعوب أساس ـ ًا) ،حيــث تشــهد المنطقــة والعالــم
صــراع وتناقــض مشــاريع جيوسياســية عالميــة
كبــرى يقــوم بعضهــا علــى محــاوالت تكريــس الهيمنــة
فــي حيــن يقــوم بعضهــا اآلخــر علــى ال ِندّيــة والتكامــل
والمنفعــة المتبادلــة ،ضمــن مســاعي تثبيــت كســر
الهيمنة األمريكية.

 °إن اتحــاد شــعوب الشــرق العظيــم يقــوم علــى
التفاهــم الطوعــي بيــن جميــع شــعوب المنطقــة ،وإن
المفصــل التاريخــي لهــذا التحــول االســتراتيجي
ســيجري حيــن تكــون اإلمبرياليــة فــي أضعــف
لحظاتهــا وغيــر قــادرة علــى تمريــر مخططاتهــا
كالسابق.

 °إن مشــروع اتحــاد شــعوب الشــرق العظيــم يمتلــك
موضوعي ـ ًا إمكانيــات المشــروع الجيوسياســي
العالمــي كلهــا ،باتجــاه اإلجهــاز علــى المنظومــة
االمبريالية االستعمارية برمتها.

 °ال ينبغــي االكتفــاء بمــا يســمى حــق تقريــر مصيــر
الكــرد الجزئــي جغرافي ـ ًا ،بــل ينبغــي العمــل لتقريــر
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المصيــر والســيادة لشــعوب المنطقــة كلهــا ،بمــن فيهــم
الكــرد كلهــم بمختلــف أماكــن وجودهــم فــي البلــدان
األربعــة ،بمعناهمــا الحقيقــي ،أي انعــدام التبعيــة ألي
من المراكز االمبريالية.

 °إن تقريــر مصيــر شــعوب المنطقــة ،وحــل قضاياهــا
العالقــة بمــا فيهــا القضيــة الكرديــة ،لــن يكــون ناجــز ًا
وحقيقي ًا ما لم يكن مرتبط ًا عضوي ًا بوحدة مصيرها.
 °إن أي حــل يجــب أن يضمــن الحقــوق الثقافيــة
والقانونيــة -المدنيــة الكاملــة لــكل مكــون منفــرد ًا،
والحقــوق السياســية واالجتماعيــة لــكل المكونــات
مع ًا بآن واحد.

 °إن األشــكال أو الخطــوات االنفصاليــة ،أحاديــة
الجانــب ،ســتكون معرقلــة لهــذا المســار الموضوعــي
بحكم الصراعات الثانوية التي ستحدثها.
 °الشــكل العملــي لتنفيــذ هــذا الحــق يتعلــق بشــكل
تغيــر وتطــور موازيــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة
الالحقة وبحجم األزمات في كل بلد.

 °إن أفضــل صيغــة لحــق تقريــر المصيــر للشــعب
الكردي في المرحلة االنتقالية الراهنة ،تكمن في أن
يكــون الشــعب الكــردي فــي قلــب المعركــة إلــى جانــب
الشــعوب األخــرى ،مــن أجــل عمليــة تغييــر جذريــة
لكامــل البنيــة الســابقة ،ومــا أنتجتــه مــن قهــر اجتماعــي
وقومــي ،باتجــاه شــكل مــن أشــكال االتحــاد القائمــة
علــى االعتــراف المتبــادل بالحقــوق ،وليــس جعلهــا
أداة توتيــر جديــدة ،مــن خــال أوهــام الدعــم الغربــي
عموم ًا ،واألمريكي خصوص ًا.

 °لــن يتبلــور هــذا الحــق ويدخــل حيــز الوجــود إال
ضمــن التفاهــم الطوعــي اإلرادي لشــعوب المنطقــة
كلهــا ،بشــكل يعمــق تآخيهــا ويوحــد نضالهــا ضــد
اإلمبريالية عدوة كل الشعوب.
 °أي أن تنفيــذه علــى األرض لــه عالقــة بتفاهــم
واتحــاد العــرب والكــرد والتــرك والفــرس والقوميــات
األخــرى كلهــم المتآخيــة عبــر التاريــخ والتــي يجــب أن
تصــل إلــى مســتوى أعلــى مــن التآخــي فــي الدفــاع عــن
حقوق بعضها البعض.

 °مع أخذ هذا بعين االعتبار ،تصبح مفهومة الغاية
األمريكيــة مــن الدفــع باتجــاه قيــام كيانــات كرديــة
صغرى تحدث صراع ًا عنقودي ًا وشبكي ًا في المنطقة.
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 .8سورية ضمن
النماذج المطلوبة
الملموســة «اســتبداد ًا مــن شــكل آخــر» عبــر تقاســم
السلطة والثروة بين نخب تلك المكونات.

 °الكــرد فــي ســورية جــزء ال يتجــزأ مــن الشــعب
الســوري بتاريخــه ونضالــه ومنتوجــه الحضــاري
وصراعه الطبقي والسياسي.

 °يضــع هــذا النمــوذج موضوعيـ ًا الــكل فــي مواجهــة
الــكل ،ال علــى أســاس تناقــض المصالــح االجتماعيــة
كأمــر طبيعــي فــي أي مجتمــع اســتغاللي ،بــل علــى
أساس مصالح النخب نفسها ،وبالتالي يشتت قوى
األغلبيــة المنهوبــة لمصلحــة الناهبيــن ،ويدخلهــا فــي
أتون معركة ليست معركتها باألصل.

 °علــى قاعــدة وحــدة مصيــر الشــعب الســوري فــإن
المطلــوب فــي ســورية ليــس ديمقراطيــة مكونــات
دينيــة وعرقيــة وطائفيــة ،بــل ديمقراطيــة مكونــات
سياســية عابــرة لألديــان والقوميــات والطوائــف
والمذاهــب تقــود صراع ـ ًا سياســي ًا اجتماعي ـ ًا علــى
قاعدة برامج سياسية شاملة.

 °إن الدخــول بهــذه المعركــة يعيــق بالتالــي التطــور
الموضوعــي الــذي يتجســد فــي هــذه المرحلــة
التاريخيــة مــن تطــور المجتمــع البشــري ككل،
باالندمــاج ليــس داخــل كل بلــد فقــط ،بــل حتــى علــى
المســتوى الكونــي ،فيصبــح هــذا «النمــوذج

 °تحــاول العديــد مــن القــوى فــي ســياق نضالهــا
الديمقراطــي المزعــوم ،اســتبدال الضبــط القســري
لقوى المجتمع «االستبداد» ،بنموذج «ديمقراطية»
المكونــات التــي تعنــي اســتناد ًا إلــى التجــارب
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الديمقراطــي» فــي بلــد مثــل ســورية عائق ـ ًا مصطنع ـ ًا
أمام التطور الطبيعي الذي تعكسه وحدة المصالح،
والتاريخ والمصير المشترك لهذه «المكونات».

 °يعتبــر الصــراع الجــاري ،فــي ســورية وعليهــا ،فــي
جــزء منــه صراعـ ًا علــى النمــوذج الديمقراطــي الالحــق
لــدول المنطقــة ولســورية التــي ســتخرج مــن أزمتهــا
الراهنة.

 °تؤكــد التجربــة الملموســة ،أن «الوضــع الكــردي»
بأبعــاده المختلفــة يتعقــد طــرد ًا مــع تعقــد الوضــع
الســوري العــام ،األمــر الــذي يؤكــد مــرة أخــرى بــأن
مستقبل كرد سورية ال ينفصل عن مستقبل سورية
نفسها.

 °إن نجــاح نمــوذج حــل األزمــة الســورية سياســي ًا
وســلمي ًا وتحقيــق غايــات هــذا الحــل المتمثلــة فــي
وقــف العنــف ووقــف التدخــل الخارجــي بأشــكاله كافــة
ووقف الكارثة اإلنسانية ومعالجة تداعياتها وصو ًال
إلــى تحقيــق متالزمــة مكافحــة اإلرهــاب ،أي ـ ًا كانــت
مصــادره ،وإحــداث التغييــر الوطنــي الديمقراطــي
الجــذري والعميــق والشــامل علــى الصعــد كافــة،
ســيطبع بطابعــه التطــور الالحــق لــدول المنطقــة
وأزمات العالم.

 °إن مصلحــة الكــرد الســوريين تكمــن بالضبــط فــي
العمــل مــن أجــل اإلســراع بالحــل السياســي بيــن
الســوريين ،بمــا يفتــح الطريــق إلــى التغييــر الوطنــي
الديمقراطــي الجــذري والعميــق والشــامل ،الــذي يعبــر
عــن مصالــح أغلبيــة الســوريين بغــض النظــر عــن
انتماءاتهــم الضيقــة .وهــذا مــا يفتــرض التجــاوب
والتنســيق مــع جهــود القــوى الدوليــة واإلقليميــة
والداخلية الساعية إلى مثل هذا الحل.
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إن مواجهــة المشــروع اإلمبريالــي التفتيتــي لــدول
منطقــة الشــرق العظيــم تحمــل اليــوم أهميــة مصيريــة
إنســانية عامــة ،ألن نتيجــة نجــاح تلــك المواجهــة أو
فشــلها يترتــب عليهــا خيــارا البقــاء أو الفنــاء ألحــد
قطبيــن متناقضيــن تناقض ـ ًا أساســي ًا عميق ـ ًا ،بقــاء
أحدهمــا يعنــي فنــاء اآلخــر ،همــا قطــب الشــعوب مــن
جهــة ،وقطــب اإلمبرياليــة مــن جهــة ثانيــة .والمشــكلة
أن بقــاء اإلمبرياليــة لــن يكــون «بقــاءً» ألنــه ســيعني
ضمن ًا استمرار الحروب واندثار الحضارة البشرية،
وهــو مــا ال يمكــن للشــعوب الحيــة والقــوى الحــرة أن
تقبل به!
فــي حــزب اإلرادة الشــعبية ،نقــف بصالبــة مــع
الحقــوق المشــروعة للكــرد الســوريين ،ولكننــا مــع
نضالهــم فــي ســبيلها بالوســائل المشــروعة ،وحســب
مقتضيات مصلحة الحفاظ على الدولة السورية.
ونحــن مــع رفــع الظلــم عنهــم ،مثلمــا نحــن مــع حقــوق
الشــعب الســوري ومــع رفــع الظلــم عنــه ومــع حقــه
بالعيــش الكريــم .ومــن الخطــأ لــدى بعــض القيــادات
الكرديــة أن تعتقــد أن قضاياهــا مفصولــة عــن قضايــا
عموم الشعب السوري..
إن قضيــة الكــرد الســوريين يجــب ّأل تلقــى اهتمامهــم
هــم فقــط ،بــل يجــب أن تكــون فــي صلــب اهتمــام بقيــة
الشــعب الســوري وقــواه السياســية الشــريفة ،وإن
مصلحة ونضال هؤالء من أجل حقوق الكرد ،يجب
ّأل تقــل عــن نضــال الكــرد أنفســهم ،فهــذه القضيــة هــي
جزء من القضية الديمقراطية العامة في البالد.
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