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شكلت نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مرحلة جديدة في الصررا الردا ر منر
قرون في أروقة صرنا القررار اووربيرين حير الورورة الصرناعية التري كانرت قرد بردأت تت رور
بشكل م رد أدت إلى زيادة التنافس على المسرتعمرات اووربيرة فري العرالم بسرب زيرادة اتنترا
و ترروفر فررا

مررن اتنتررا كرران التجررار اووربيررون يحترراجون إلررى أسرروا لتصررري ها وكانررت

المستعمرات السو اومول وول ك القادة .أدت الوورة الصناعية إلى إنتا أسلحة أكور فتكا ً وأكور
ت وراً فبنت ألمانيا أس والً بحريا ً قويا ً لمجراراة اوسر ول البري راني و بردأ سربا التسرلح برين
الدولتين اومر ال ي ألقى بظالله على الدول اووربية اوخرى التي بدأت بدورها تدريجيا ً في
الدخول في سبا التسلح لك.
أدت حالة االحتقان في القارة اووربية نتيجة عومل عدة إلى اندال الحر العالمية اوولى التي
أدت إلى هزيمة ألمانيا وحل ا ها و انهيار االمبرا ورية العومانية بعد ات اقات عدة لتقاسم منا
الن و  .إحدى تلك االت اقيات كان ات اقية سايكس ـ بيكو التي كان من نتا جها تقسيم من قة الشر
اووس بين الدول المنتصرة في الحر وتشكيل دول جديدة و منها الدولة السورية بحدودها
الحالية التي خضعت لالنتدا ال رنسي.
دافع السوريون بكافة انتما هم عن و نهم الجديد ومنهم الشع الكردي ال ي دافرع عرن انتما ره
الو ني السوري يداً بيد في معركة رد المحتل ال رنسي ومعركة البناء .إال أن الحكومات التي
تعاقبت بعد تحرير سوريا عاملرت الكررد كمروا نين مرن الدرجرة الوانيرة وتنكررت لحقيقرة وجرود
الشع الكردي كقومية أساسية ف بقت بحقهم اتجراءات القمعية التري تمولرت فري الحرمران مرن
ح التعليم باللغة الكوردية وت بي اتحصاء االستونا ي عام  1962في محافظة الحسكة ال ي

حرم بموجبه اكور من  25000كوردي من الجنسية السرورية ومرا ترتر
وك لك ت ب ي مشرو الحزام العربري الر ي ترم بموجبره نرز ملكيرة ارا

علرى لرك مرن نترا
شاسرعة مرن مالكيهرا

الكورد على امتداد الحدود السورية التركية و بعم يتراوح من  15 -10كم و تو ين مروا نين
عر استقدموا من محافظة الرقة فيها بهدف تغيير ديمغرافيرة المنرا
مع حملة تعري

الت أسماء المدن و القرى الكوردية وتراف

الكورديرة وترافر

لرك

لك مرع الكويرر مرن اتجرراءات

التمييزيررة االخرررى بحر الكرورد والترري أدت – و بشرركل ممررنه  -إلررى حالررة مررن عرردم الوقررة بررين
مكونات الشع السوري و احتقان مستديم يستوج معالجة أسبابه وف برنام محدد يبدأ
باالجراءات التالية :
1ـ االعتراف الدستوري بالشع الكوردي و ايجاد حل عادل لقضيته كقضية شرع

يعريع علرى

أرضرره التاريخيررة ووفر مبررادق القررانون الرردولي و المعاهرردات والمواوير الدوليررة واعتمرراد نظررام
الالمركزيررة السياسررية باعتبررار االنسرر لحررل المسررا ل القوميررة فرري البل ردان المتعررددة القوميررة .
 -2للكورد الح برادارة من قرتهم بان سرهم و باالشرتراك مرع براقي المكونرات االخررى المتعايشرة
معهررم تاريخيررا ووف ر االصررول و الضررواب الديمقرا يررة و فرري مختلررف المجرراالت التشررريعية و
القضررا ية و التن ي يررة و ضررمن ا ررار قررانوني د اقلرريم فيرردرالي – حكررم اترري  .....الرر) و و بمررا ال
يتعار

مع سيادة ووحدة الدولة السورية و يتواف على الشكل المناسر لر لك فيمرا برين ممولري

الشع الكوردي و باقي الشرركاء فري المرحلرة االنتقاليرة التري تلري بعرد سرقو الدكتاتوريرة و قرد
اوبت التجار الدولية ان النمو

االتحادي د ال يدرالي و هي االنس للدول المتعددة القوميات د

كندا  ,سويسرا  ,اسبانيا  ,المملكة المتحدة  ....ال)
3ـ االعتراف باللغة الكوردية لغة رسمية في البالد الى جان العربية و تدريسها رسميا في
المدارس الحكومية
4ـ صياغة دستور توافقي يكون الكورد ممولين في صياغته يضمن االعتراف بالشع
الكوردي و حقوقه المشروعة .
5ـ اعتماد تسمية "سوريا" بدالً من " الجمهورية العربية السورية
6ـ إلغاء المراسيم القوانين واتجراءات العنصرية بح الشع الكوردي من إحصاء و تعري
وحزام عربي و غيرها و باور رجعي و باعتبارها كانها لم تكن من حي نتا جها وتعوي
المتضررين من تلك اتجراءات و رد االمور الى ما كانت عليه قبل تاري) ن ا ها و اتبا
سياسات تنموية ادارية و وقافية تك ل رفع الغبن الالح به

7ـ اعتماد علم ونشيد جديدين لسوريا يعبران عن فسي ساء التعددية في الو ن الواحد.
 8ـررررر اتخرررررا اجرررررراءات قانونيرررررة حازمرررررة تجررررررم العنصررررررية والت ررررررف الرررررديني وال رررررا ي .
9ـررررر تمويرررررل الكرررررورد تموررررريالً عرررررادالً فررررري السرررررل ات التشرررررريعية والتن ي يرررررة والقضرررررا ية.
 -11بناء جيع و ني مستقل عن اية انتماءات حزبيرة تكرون مهمتره الردفا عرن الربالد و حمايرة
الدستور ويكون للكورد كما باقي مكونات سوريا ح االنتماء له وو االلترزام بابقراه بعيرداً عرن
النزعات ال ا ية والدينية والعرقية.

