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Streszczenie: Artykuł jest poświec̨ony systemowi federalnemu w Demo-
kratycznej Federacji Północnej Syrii (Północnej i Wschodniej Syrii), tzw. Ro-
żawie. System ten stanowi przypadek szczególny: z jednej strony ze wzgled̨u
na realizacje ̨ koncepcji etnofederalizmu, z drugiej zaś z uwagi na zakorze-
nienie w doktrynie demokratycznego konfederalizmu (tj. myśli politycznej
AbdullahaÖcalana). Demokratyczny konfederalizm, nawiaz̨ujac̨ w dużejmie-
rze do komunalizmu i municypalizmu Murraya Bookchina, opowiada sie ̨ za
realizacja ̨na BliskimWschodzie nowego ładu, w którym rozmaite wspólnoty
etniczne i religijne mogłyby w ramach swoich odreb̨nych, lecz połac̨zonych
ze soba ̨ w konfederalna ̨ sieć, organizacji realizować model demokracji par-
tycypacyjnej i pluralizmu prawnego. Porzad̨ek ten, oparty na zasadach de-
mokracji, federalizacji, równouprawnienia kobiet i meż̨czyzn, ekologii oraz
ekonomii społecznej, ma prowadzić do wygaszenia istniejac̨ych konfliktów i
pokojowej współpracy pomied̨zy społecznościami – najpierw Syrii, a później
całego regionu.

Wprowadzenie
Truizmem byłoby stwierdzenie, że Bliski Wschód jest regionem doświadcza-
nym przez liczne konflikty mied̨zypaństwowe i wewnet̨rzne, w tym napie-̨
cia na tle etnicznym i religijnym. W regionie panuje deficyt demokracji. Naj-
cześ̨ciej spotykana ̨ forma ̨ rzad̨ów sa ̨ różnego rodzaju autorytaryzmy opar-
te na zasadzie centralizmu, interwencjonizmu, a także dominacji wybrane-
go ośrodka politycznego czy grupy narodowej i wyznaniowej. W wiek̨szości
przypadków trudno mówić o społeczeństwie obywatelskim. Z jednej strony
mamy do czynienia z wycofaniem obywatelskim, z drugiej – z brakiem zro-
zumienia dla idei demokracji i rzad̨ów prawa. Wrec̨z oczekuje sie,̨ iż system
polityczno-prawny bed̨zie miał charakter ekskluzywistyczny, służac̨ intere-
som wybranej grupy (np. w formie assabiji, czyli swoistego klientelizmu).

Kontrowersji nie powinno budzić także spostrzeżenie, że dotychczas nie
znaleziono uznanego i skutecznego sposobu na przezwycież̨enie opisywanej
sytuacji. W kontekście łagodzenia napieć̨ formułuje sie ̨ jednak rozmaite teo-
rie odwołujac̨e sie ̨do trzech czynników: stosunków gospodarczych, uwarun-
kowań kulturowych (w tym ideologii) oraz zagadnień ustrojowych. Pośród
nich coraz cześ̨ciej wskazywany jest federalizm1. Trzeba jednak zaznaczyć,

1 Zob. np. M. Versteeg, Federalism in the Middle East. A Collection of Essays,
www.lawfareblog.com/federalism-middle-east-collection-essays [dostep̨: 10.09.2018]; C.Mallat,
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iż federalizm, do którego odwołuja ̨ sie ̨ adherenci przywoływanego progra-
mu, różni sie ̨ od tzw. federalizmu klasycznego, zwiaz̨anego z wertykalnym
podziałem władzy – tak jak ujet̨o to choćby w porzad̨ku amerykańskim czy
australijskim. Jest to federalizm nowego typu, który możemy tu określić fe-
deralizmem drugiej fali, „etnofederalizmem” albo „federalizmem czasu po-
wojennego”, jak czyni sie ̨ to w literaturze przedmiotu2. Ta forma organizacji
politycznej dedykowana jest bowiem państwom dokonujac̨ym transforma-
cji ustrojowej (demokratyzujac̨ym sie)̨, postkolonialnym, zróżnicowanym et-
nicznie czywrec̨z wewnet̨rznie zantagonizowanym, nierzadkowdrażajac̨ym
program pokojowy po konflikcie wewnet̨rznym. Czerpiac̨ z doświadczeń i
rozwiaz̨ań systemowych takich państw, jak Belgia, Szwajcaria czy Kanada,
jej celem jest stabilizacja, eliminacja napieć̨ i studzenie tendencji separaty-
stycznych. Federalizm terytorialny uzupełniany jest w tym wypadku o fede-
ralizm segmentowy, czyli (notabene postulowany w innej formie już przez
Monteskiusza) społeczny podział władzy.

Prima facie opisywane rozwiaz̨anie rzeczywiście ma potencjał, by gasić
napiec̨ia i niwelować ped̨ dyskryminowanych mniejszości ku ustanowieniu
odreb̨nego państwa. Oferuje ono jedność bez jednolitości czy raczej bez ujed-
nolicania. Powołujac̨ do istnienia autonomie ̨ regionalna,̨ zbliża obywateli
do władzy. Zapewnia też udział w samorzad̨zie i umożliwia kontrole ̨ po-
czynań władz przedstawicielskich. Stymuluje zatem rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i czyni ze sfederalizowanej republiki wielkie laboratorium
demokracji. Znacznie istotniejszy podział władzy pomied̨zy komponenty
społeczne (np. poprzez zagwarantowanie każdemu z nich odpowiedniej
reprezentacji w parlamencie bad̨ź wprost rozdzielenie pomied̨zy nimi orga-
nów) ma z kolei umożliwić pokojowe współistnienie oraz zapewnić równy
status wszystkich grup etnicznych i wyznaniowych (zastosowane instytucje
nie pozostaja ̨ jednak bez znaczenia dla powodzenia projektu i stanowia ̨
przedmiot debaty w literaturze przedmiotu3). W konsekwencji federalizm

Federalism inthe Middle East and Europe, “Case Western Reserve Journal of International Law”
2003, Vol. 35(1), s. 1 i n.; D.J. Elazar, Exploring Federalism, Tuscaloosa–London 1987, s. 10.

2 S. Choudhry, N. Hume, Federalism, Devolution and Secession: From Classical to Post-
conflict Federalism, [w:] Handbook on Comparative Constitutional Law, eds. T. Ginsburg, R. Di-
xon, Cheltenham–Northhampton 2011, s. 363 i n.; H. Hale, Divided We Stand. Institutional Sour-
ces of Ethnofederal State Survival and Collapse, “World Politics” 2004, Vol. 56(2), DOI: https://
doi.org/10.1353/wp.2004.0011, s. 165; P.G. Roeder, Ethnofederalism and theMismanagement of
Conflicting Nationalisms, “Regional & Federal Studies” 2009, Vol. 19(2), DOI: https:// doi.org/
10.1080/13597560902753420, s. 203.

3 Szerzej debate te ̨ omawiaja ̨ Sujit Choudhry i Nathan Hume (op. cit., s. 364 i n.).

4



Öcalan A., The Political Thought of Abdullah Öcalan. Kurdistan, Woman’s
Revolution and Democratic Confederalism, London 2017.

ÖcalanA.,War and Peace in Kurdistan. Perspectives for a Political Solution
of the Kurdish Question, Cologne 2009.

Özcan A.K., Turkey’s Kurds. A Theoretical Analysis of the PKK and
Abdullah Öcalan, London–New York 2006. Party Program of The Kurdi-
stan Workers Party (PKK), 1995, http://apa.online.free.fr/imprimersans.
php3?id_article=746 [dostep̨: 1.07.2018].
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nowego typu nie odnosi sie ̨ wyłac̨znie do podziału geograficznego, lecz
także do podziału etnicznego, i możliwy jest do realizacji na terytorium, na
którym przenikaja ̨ sie ̨ rozmaite wspólnoty4.

Jednocześnie etnofederalizm bywa krytykowany jako prowadzac̨y do za-
ostrzania napieć̨, a wiec̨ stanu, któremuma przeciwdziałać. Przyznanie kom-
ponentom autonomii regionalnej zdaniem sceptyków ma prowadzić do po-
step̨ujac̨ego dystansowania sie ̨kultur i rozbicia społecznego, a niekiedy rów-
nież może skutkować paraliżem decyzyjnym i osłabianiem państwa. Konse-
kwencja ̨ tego stanu rzeczy sa ̨ tendencje centralizacyjne i separatystyczne,
które naped̨zajac̨ sie ̨wzajemnie, groża ̨wybuchem otwartego konfliktu. Wy-
starczy tu przywołać przykład Jugosławii i wojny, która zwieńczyła jej roz-
pad. Do badaczy podkreślajac̨ych wady omawianej koncepcji należy m.in.
Philip G. Roeder5.

Nie bez znaczenia sa ̨też uwarunkowania podyktowane kultura ̨polityczna ̨
BliskiegoWschodu. W krajach arabskich i muzułmańskich do idei federaliza-
cji podchodzi sie ̨podejrzliwie, kojarzac̨ ja ̨z interwencjonizmemmied̨zynaro-
dowymmocarstw arbitralnie wyznaczajac̨ych granice pomied̨zy poszczegól-
nymi państwami. Traktowana jest również jako przejaw partykularyzmu i
rozkładu państwa, jako przeciwieństwo przygasłego panarabizmu czy wciaż̨
żywej koncepcji islamskiej ummy (tj. wspólnoty wiernych). Poza tym nie ma
głeb̨szych tradycji federalistycznych w arabskiej nauce prawa, jako że sys-
temy prawa pozytywnego stanowia ̨dziedzictwo okresu kolonialnego, a kon-
stytucjonalizmy sprawujac̨ych mandat w regionie Wielkiej Brytanii i Francji
nie zawieraja ̨ idei federalizacji. Nieśmiałe koncepcje, czes̨to zreszta ̨zakamu-
flowane, proponowane sa ̨ w Libanie, Libii czy Jemenie, lecz jak dotad̨ bez
powodzenia.

Warto dodać, że niepowodzeniem zakończyła sie ̨ wiek̨szość dotychczaso-
wych prób federalizacji Bliskiego Wschodu. Choć jako jedna z najstarszych

4 Y. Ghai, Ethnicity and Autonomy. A Framework for Analysis, [w:] Autonomy and Ethni-
city. Negotiation Competing Claims in Multi-ethnic States, ed. Y. Ghai, Cambridge 2000, s. 8 i
n.;A. Lijphart, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven–London
1977, s. 8 i n.; J. McGarry, B. O’Leary, Must Pluri-national Federations Fail?, “Ethnopolitics” 2009,
Vol. 8(1), DOI: https://doi.org/10.1080/17449050902738838, s. 5 i n. Por. D. Horowitz, Making
Moderation Pay. The Comparative Politics of Ethnic Conflict Management, [w:] Conflict and Pe-
acemaking in Multiethnic Societies, ed. J.V. Montville, Lexington 1990, s. 451–475; W. Kymlicka,
Federalism and Secession. At Home and Abroad, “Canadian Journal of Law and Jurisprudence”
2000, Vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.1017/S0841820900000400, s. 207–224.

5 P.G. Roeder, op. cit., s. 203 i n. Por. W. Kymlicka, Is Federalism a Viable Alternative to
Secession, [w:] Theories of Secession, ed. P.B. Lehning, London–New York 1998, s. 109–148.
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form ustrojowych federacja wystep̨owała w regionie przed tysiac̨ami lat (np.
jako federacja plemion Izraela, o których wspomina Stary Testament), to re-
nesans tej formy w drugiej połowie XX w. zupełnie sie ̨ nie powiódł. Przyczy-
na ̨ był charakter powoływanych wówczas struktur. W przypadku Federacji
Arabskiej czy Federacji Republik Arabskich celem była realizacja panarabi-
zmu i zwiek̨szenie poteg̨i państwa, a nie daż̨enie do konsensu społecznego i
stworzenia autentycznej demokracji uzgodnieniowej. Z kolei takie twory, jak
Federacja Arabii Południowej stanowiły forme ̨pośrednia ̨na drodze transfor-
macji kolonii do niepodległych państw. W chwili powstania już były skazane
na tymczasowość.

W konsekwencji federalizm funkcjonuje dziś na Bliskim Wschodzie zaled-
wie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iraku. W pierwszym przypadku
mamy jednak do czynienia z federacja ̨emiratów, a wiec̨ krajów o ustrojumo-
narchicznym, a nie republikańskim. Formaustrojowa tego państwaniemoże
wiec̨ pretendować domiana odpowiedzi na problemy poruszone powyżej. Je-
dyna ̨ federacja ̨ aspirujac̨a ̨ do miana demokracji w regionie pozostaje zatem
utworzona w 2005 r. Republika Iraku. Co istotne, wiele dzieli jeszcze system
iracki od stabilizacji i dojrzałości, która ̨ obiecuje wybrana forma ustrojowa.

Pomimo to uważam, że omawiana koncepcja nie powinna zostać odrzu-
cona, a państwem na Bliskim Wschodzie, które w szczególności zasługuje
na bliższe omówienie, jest Syria. Owszem, wdrożenie federalizmu byłoby w
tym przypadku bez wat̨pienia niełatwym przedsiew̨ziec̨iem, lecz jednocze-
śnie wyjat̨kowo adekwatnym i obiecujac̨ym. Po pierwsze, stanowiłoby forme ̨
pokojowej transformacji ustrojowej w warunkach znacznego rozbicia poli-
tycznego, etnicznego i wyznaniowego. Byłoby wiec̨ alternatywa ̨ dla autory-
taryzmu Syryjskiej Republiki Arabskiej i brutalnej wojny domowej, której to
państwo doświadcza (właściwie mogłoby wrec̨z rozwiaz̨ać ten konflikt). Po
drugie, formuła regionalnych autonomii wypracowana przez główne siły po-
lityczne oraz komponenty etniczne i religijne realizowałaby idee ̨ konsensu
powszechnego6. Innymi słowy, federalna forma ustrojowa potencjalnie łago-
dziłaby wewnet̨rzne napiec̨ia, umożliwiajac̨ pokojowa ̨ kooperacje ̨ poszcze-
gólnych grup oraz zapewniajac̨ im dostateczna ̨ autonomie.̨ Po trzecie, opi-
sywany projekt został już zaproponowany przez jeden z istotnych ośrodków
politycznych w tym kraju. Może wiec̨ być szansa ̨ na endogeniczna ̨ (a nie na-

6 Należy jednak nadmienić, że chociaż napiec̨ia na tle etnicznym bez wat̨pienia stanowia ̨
w Syrii problem (np. w formie prześladowań Kurdów na północy kraju) i potencjalne źródło
destabilizacji, to nie one były powodem „wybuchu” wojny domowej. Poczat̨kowo konflikt miał
podłoże stricte polityczne.

6
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sad̨ze,̨ czynników przeciwstawiajac̨ych sie ̨ osuniec̨iu Rożawy w przepaść au-
torytaryzmu oraz wewnet̨rznych konfliktów na tle etnicznym i religijnym
bed̨zie przestrzeganie wyrażonej w Umowie Społecznej zasady federalizmu.
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rzucona ̨z zewnat̨rz, jak w przypadku Iraku), stopniowa ̨demokratyzacje ̨kra-
ju i budowe ̨dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. I wreszcie po czwarte,
uznanie autonomii Północnej Syrii byłoby dla prześladowanych od wieków
Kurdów, którzy zamieszkuja ̨ te ̨ prowincje,̨ wielkim zwycies̨twem iszansa ̨ na
normalne, wolne od prześladowań życie. Jest to aspekt wykraczajac̨y poza
przedmiot niniejszego opracowania, ale bez wat̨pienia wart odnotowania.

W tym miejscu należy pokrótce przedstawić zarówno ośrodek polityczny
opowiadajac̨y sie ̨ za federalizacja ̨ i demokratyzacja ̨ Syrii, jak i proponowa-
na ̨przez niego koncepcje.̨ Mowa oczywiście o Demokratycznej Federacji Pół-
nocnej Syrii (DFNS)7, znanej szerzej jako Zachodni Kurdystan albo Rożawa
(kurd. rojava – ‘zachód’, dosł. ‘tam, gdzie zachodzi słońce’)8. Jest to de facto
autonomia powstała w 2012 r. na północnym wschodzie Syrii na skutek wy-
cofania sie ̨wiek̨szości sił syryjskich na południe kraju9. Oddziały kurdyjskie
rozbroiły wówczas pozostałych namiejscu funkcjonariuszy, przejeł̨y władze ̨
i przystap̨iły do realizacji szeroko zakrojonego programu socjalizmu liber-
tarnego (tzw. Rewolucja w Rożawie). W 2014 r. proklamowano formalna ̨ au-
tonomie ̨ ze stolica ̨w Kamiszlo (kurd. Qamisļo), znanym też jako Al-Kamiszli.
W jej skład wchodza ̨ trzy samorzad̨ne regiony: Dżazira (kurd. Cizîrê), Eufrat
(kurd. Firatê) i Afrin (kurd. Efrînê), do 2017 r. nazywane – na wzór Konfe-
deracji Szwajcarskiej – kantonami. Obecnie (wrzesień 2018 r.) Afrin i cześ̨ć
Eufratu znajduja ̨ sie ̨ jednak pod okupacja ̨ armii tureckiej i sprzymierzonych
z nia ̨ bojówek islamistycznych. Z kolei w toku kampanii wymierzonej prze-
ciw tzw. Państwu IslamskiemuKurdomudało sie ̨wyzwolić cztery dodatkowe
dystrykty, na których powołano tymczasowa ̨ administracje.̨

Podobnie jak cała Syria, Rożawa charakteryzuje sie ̨ szczególnym bogac-
twemkultur. Oprócz Kurdów żyja ̨tamArabowie, Asyryjczycy, Ormianie, Cze-
czeni, Turkmeni, a nawet Domowie. Jeżeli chodzi o grupy wyznaniowe, to
poza dominujac̨ym islamem sunnickim spotkać można reprezentantów szy-
izmu, a także alawitów, chrześcijan rozmaitych obrzad̨ków, jezydów i zara-
tusztrian. Niemal każda z tych grupposiadawłasna ̨reprezentacje ̨polityczna,̨
niekiedy równieżmilitarna,̨ a podział demograficzny sprawia, że poszczegól-

7 DFNS – ang. Democratic Federation of Northern Syria, kurd. Federaliya Demokratîk a
Bakure Suriye, pol. Demokratyczna Federacja Północnej Syrii.

8 Od września 2018 r. w użyciu jest też nazwa Demokratyczna Federacja Północnej i
Wschodniej Syrii, oddajac̨a przekształcenia terytorialne autonomii ostatnich miesiec̨y.

9 Federacja zajmuje nieciag̨łe terytorium, które ze wzgled̨u na toczac̨a ̨ sie ̨ wojne ̨ z tzw.
Państwem Islamskim oraz Republika ̨ Turecka ̨ wciaż̨ sie ̨ zmienia. W szczytowym momencie w
2017 r. łac̨zna powierzchnia Rożawy w przybliżeniu odpowiadała powierzchni Belgii.
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ne formacje rezyduja ̨ w osobnych prowincjach. Co wiec̨ej, wyjat̨kowe rozbi-
cie polityczne cechuje samych Kurdów, którzy tworza ̨ miriady rozmaitych
ugrupowań. Upraszczajac̨, wszystkie partie dziela ̨ na dwa obozy: akceptu-
jac̨ych rzad̨y Partii Unii Demokratycznej (PYD)10 bad̨ź je tolerujac̨ych (jako
uczestników systemu) oraz kontestujac̨ych władze ̨ i system (formacje zwia-̨
zane ze znajdujac̨a ̨ sie ̨ pod wpływem Kurdyjskiego Rzad̨u Regionalnego w
Iraku11 Kurdyjska ̨Rada ̨Narodowa1̨2).

W tym stanie rzeczy PYD i jej koalicjanci zdecydowali sie ̨ w grudniu 2016
r. przekształcić Rożawe ̨ (utożsamiana ̨ z nacjonalizmem kurdyjskim) w szer-
szy projekt polityczny, który (przynajmniej w sferze deklaracji) byłby inklu-
zywnywobec niekurdyjskichmniejszości etnicznych oraz ugrupowań odrzu-
cajac̨ych proponowany socjalizm. Powołano wówczas Federacje ̨ wszystkich
ludów zamieszkujac̨ych terytorium Północnej Syrii (DFNS), którama być jed-
nocześnie cześ̨cia ̨ składowa ̨ przyszłej (postulowanej) Federacji ogólnosyryj-
skiej i modelem wzorcowym dla tego podmiotu. W dniu 29 grudnia 2016
r. przyjet̨o konstytucje,̨ oficjalnie tytułowana ̨ Umowa ̨ Społeczna ̨ Demokra-
tycznej Federacji Północnej Syrii13, która zastap̨iła konstytucje ̨ tymczasowa ̨
z 29 stycznia 2014 r.14 Przedsiew̨ziec̨ie to towarzyszyło powołaniu SDF15, czy-
li Syryjskich Sił Demokratycznych (koalicji wojskowej bojówek kurdyjskich,
arabskich oraz innych grup etnicznych w regionie), a także SDC16, czyli Sy-
ryjskiej Rady Demokratycznej – prowizorycznego organu przypominajac̨ego
parlament, w którym sa ̨ reprezentowane wszystkie ośrodki polityczne zjed-
noczone w SDF.

Jak dotad̨ Federacja nie doczekała sie ̨uznaniamied̨zynarodowego, a jej re-
prezentacja nie została zaproszona na rozmowy pokojowe w Genewie tocza-̨
ce sie ̨ pomied̨zy uczestnikami wojny domowej w Syrii. Zaciekłym przeciw-

10 PYD – kurd. Partiya Yekîtiya Demokrat, pol. Partia Unii Demokratycznej (Partia Jedności
Demokratycznej, Unia Demokratyczna).

11 KRG (HHK) – ang. Kurdish Regional Government, kurd. Hikumetî Heremî Kurdistan, pol.
Rzad̨ Autonomicznego Regionu Kurdystanu (Kurdyjski Rzad̨ Regionalny).

12 ENKS (KNC) – kurd. Encumena Nisţimanî ya Kurdî li Suriye, ang. Kurdish National Coun-
cil, pol. Kurdyjska Rada Narodowa.

13 Social Contract of the Democratic Federalism of Northern Syria, https://vvanwilgen-
burg. blogspot.com/2017/03/social-contract-of-democratic.html [dostep̨: 10.09.2018].

14 Charter of the Social Contract, [w:] Human Rights Watch, Under Kurdish Rule. Abuses in
PYD-run Enclaves of Syria, Washington 2014, s. 54–75.

15 SDF (QSD, HSD) – ang. Syrian Democratic Forces, arab. Quwwāt Sūriyā al-Dīmuqrāṭīya,
kurd. Hêzên Sûriya Demokratîk, pol. Syryjskie Siły Demokratyczne.

16 SDC (MSD) – ang. Syrian Democratic Council, kurd. Meclîsa Suriya Demokratîk, pol. Sy-
ryjska Rada Demokratyczna.
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cja,̨ oddziałami samoobrony oraz wsparciem dla uchodźców (słynny Camp
Newroz) prima facie jawi sie ̨ jako ostoja normalności w regionie wstrzas̨a-
nym kolejnymi katastrofami humanitarnymi. W tym kontekście Rewolucja
w Rożawie wskazuje na nowe sposoby rozumienia realizacji procesu budowy
społeczeństw obywatelskich i państw (ang. nationbuilding, statebuilding).
Nade wszystko zaś potwierdza potrzebe ̨ dalszego rozwijania koncepcji fede-
ralizacji jako środka do rozładowania napieć̨ na Bliskim Wschodzie.

Pomimo tych relatywnych powodzeń Rożawa wciaż̨ musi jednak mierzyć
sie ̨ z licznymi trudnościami, zarówno na płaszczyźnie wewnet̨rznej (proble-
my zwiaz̨ane ze sprawiedliwościa ̨ okresu przejściowego i rule of law, trud-
ności ekonomiczne), jak i zewnet̨rznej (embargo handlowe, inwazja turecka
na Afrin, nadchodzac̨e pertraktacje z władzami w Damaszku). W tym kon-
tekście nie sposób pominać̨ wciaż̨ dostrzegalnego zdominowania struktur
demokracji bezpośredniej i sceny politycznej przez jeden ośrodek. PYD po-
zostaje główna ̨ siła ̨polityczna ̨w kraju, a możliwość wyboru przez obywateli
innegomodelu ustrojowego wydaje sie ̨wykluczona. Jako zagrożenie dla wol-
ności należy postrzegać również brak trójpodziału władz publicznych. Fak-
ty te skłaniaja ̨ niektórych komentatorów do nader krytycznego stanowiska,
w myśl którego TEV-DEM jest organizacja ̨ fasadowa,̨ a demokracja bezpo-
średnia to fikcja53. Także zdaniem polskiej badaczki, Marii Giedz, „PYD chce
rzad̨ów absolutnych, likwidujac̨ przeciwników”54. Dość przypomnieć, że w
przeszłości wiele reżimów autorytarnych czy wrec̨z totalitarnych o lewico-
wej proweniencji zwoływało lokalne zgromadzenia ludowe w celu legitymi-
zacji niedemokratycznych rzad̨ów (np. na Kubie w latach 1960–1976). Istnie-
je wiec̨ zagrożenie, że demokracja oddolna jest w Rożawie tylko pozornie
spontaniczna (tzw. astroturfing)55.

Demokracji w Rożawie nie sposób określić mianem liberalnej, choć jak
dotychczas niewłaściwe wydaje sie ̨ też stwierdzenie, że jest ona totalitarna.
Pod wieloma wzgled̨ami porzad̨ek Federacji można uznać za pozostajac̨y w
anokratycznym zawieszeniu pomied̨zy autorytaryzmem a konstytucyjna ̨de-
mokracja ̨ (byłby to wiec̨ tzw. reżim hybrydowy). Jednym z kluczowych, jak

53 A. Baczko, G. Dorronsoro, A. Quesnay, Civil War in Syria. Mobilization and Competing
Social Orders, Cambridge 2017, s. 169 i n.

54 M. Giedz, Szanse Kurdów na niepodległe państwo, „Pogranicze. Polish Borderlands Stu-
dies” 2016, t. 4(1), DOI: https://doi.org/10.25167/ppbs482, s. 138.

55 Zob. także: Human Rights Watch, op. cit., passim; Amnesty International, We Had No-
where Else to Go. Forced Displacement and Demolitions in Northern Syria, London 2015, s. 6 i
n.
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wykonawcze) regionów lub wspólnot lokalnych sa ̨sprzeczne z interesem po-
wszechnym Federacji bad̨ź postanowieniami Umowy Społecznej, federalna
Rada Wykonawcza może zaskarżyć je do Rady Umowy Społecznej (sad̨u kon-
stytucyjnego), która orzekać bed̨zie o ich zasadności bad̨ź zgodności z usta-
wa ̨zasadnicza.̨ Analogiczne uprawnienie przysługuje samorzad̨owi. Zgodnie
z art. 66 ust. 4 US Rada Umowy Społecznej rozstrzyga wszelkie spory pomie-̨
dzy władzami federalnymi a władzami regionalnymi. Bez przyznania wspól-
notom i regionom prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej trudno by by-
ło wyobrazić sobie realizacje ̨ samorzad̨ności i federalizmu. W parlamencie
federalnym DFNS brak natomiast drugiej izby, która (np. na zasadzie syme-
trii) reprezentowałaby regiony.Wreszcie niejasne jest, czy regiony posiadaja ̨
(choćby w teorii) możliwość wystap̨ienia z Federacji.

Interesujac̨e jest to, że regiony nie sa ̨w Umowie Społecznej wymienione z
nazwy, co może wskazywać na brak gwarancji ich istnienia i dopuszczalność
ustawowej ingerencji w ich formacje.̨ Tak jednak nie jest. Ustawa zasadni-
cza nie odnosi sie ̨ do konkretnych regionów, ponieważ rozpoznaje suweren-
ność ludów i prawo do samostanowienia. Samorzad̨ne regiony tworzone sa ̨
bowiem dobrowolnie, spontanicznie i oddolnie, a formuła DFNS jest otwar-
ta na nowych członków. Próba sztywnego ustalenia liczby regionów byłaby
zreszta ̨ niepraktyczna w warunkach płynnej sytuacji politycznej i militar-
nej w Północnej Syrii. Federacja gwarantuje natomiast fizyczna ̨ egzystencje ̨
(bezpieczeństwo) tych autonomicznych regionów, które tworza ̨koalicje,̨ po-
przez zobowiaz̨anie sie ̨ do ich obrony militarnej (zob. art. 54 ust. 6 US).

Podsumowanie
Zdaniem Vitorii Federici Rożawa stanowi obecnie najprawdopodobniej jedy-
ny endogeniczny projekt budowy podmiotowości politycznej, który ma ja-
kiekolwiek szanse zakończyć sie ̨ sukcesem52. Chociaż DFNS dotychczas nie
doczekała sie ̨ uznania mied̨zynarodowego, powołane przez TEV-DEM struk-
tury zdołały ustanowić autonomie ̨wykonujac̨a ̨wszystkie istotne zadania pu-
bliczne, które tradycyjnie przypisuje sie ̨ państwu (włac̨zajac̨ w to nie tyl-
ko skuteczna ̨ obrone ̨ przed zagrożeniami zewnet̨rznymi, ale nawet system
szkolnictwa wyższego). Autonomia kurdyjska ze swoja ̨ sprawna ̨ administra-

52 V. Federici, The Rise of Rojava. Kurdish Autonomy in the Syrian Conflict, “The SAIS Re-
view of International Affairs” 2015, Vol. 35(2), DOI: https://doi.org/10.1353/sais.2015.0023, s.
83.
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nikiem tego projektu jest Turcja, tradycyjnie niechet̨na powołaniu u swo-
jej południowej granicy choćby kurdyjskiej autonomii regionalnej, a także
ugrupowania islamistów walczac̨ych po stronie tzw. Państwa Islamskiego
(m.in. Hayat Tahrir asz-Szam – Tahrir al-Sham).Wsparcie Rożawa otrzymała
od sił amerykańskich i francuskich. Ambiwalentny jest stosunek do Federa-
cji ze strony Syryjskiej Republiki Arabskiej. W przypadku operacji wojsko-
wych, podejmowanych przez armie obu podmiotów przeciw dżihadystom,
łac̨zy je niepisany sojusz. W pozostałym zakresie, pomimo pojedynczych in-
cydentów, obowiaz̨uje neutralność (cześ̨ć funkcjonariuszy syryjskich wciaż̨
zreszta ̨ rezyduje na terytorium Federacji). Nie ulega jednak wat̨pliwości, że
po zakończeniu wojny domowej Rożawe ̨ czeka bardzo trudne zadanie – jest
nim przekonanie prezydenta Baszszara al-Asada do zawarcia kompromisu
politycznego.

Pomimo braku stabilności politycznej i pewnej prowizoryczności rozwia-̨
zań wciaż̨ uważam, że DFNS zasługuje na uwage.̨ Ustrój, który zaprojekto-
wano w Umowie Społecznej (US), a w szczególności federalna forma orga-
nizacji, stanowi efekt przemyślanej koncepcji opartej na konkretnej doktry-
nie polityczno-prawnej. W tak trudnych warunkach trudno jest, co prawda,
badać praktyke ̨ ustrojowa ̨ i weryfikować prawdziwość enuncjacji, niemniej
sama myśl ustrojowa oraz zaproponowany projekt federalizacji i demokra-
tyzacji Syrii bez wat̨pienia moga ̨ być przedmiotem analizy.

Demokratyczny konfederalizm jako doktrynalna
podbudowa federalizmu
Ideologiczny fundament opisywanego projektu politycznego stanowi dok-
tryna demokratycznego konfederalizmu, której twórca ̨jest Abdullah Öcalan,
pochodzac̨y z Turcji Kurd, lider uznawanej za organizacje ̨ terrorystyczna ̨
Partii Pracujac̨ych Kurdystanu (PKK)17. Do końca lat 90. XX w. Öcalan, na-
zywany przez swoich zwolenników „Apo” (zdrobnienie od imienia Abdullah,
ale też kurd. Apo oznaczajac̨e ‘wuj’, ‘opiekun’)18, wyznawał komunizmwwy-
daniu marksistowsko- -leninowskim, wpisujac̨ sie ̨ w długa ̨ tradycje ̨ ruchów
lewicowo-wyzwoleńczych w krajach postkolonialnych. W zależności od ko-

17 PKK – kurd. Partiya Karkeren Kurdistane, pol. Partia Pracujac̨ych Kurdystanu.
18 Sami określali sie ̨ jako apoiści (tur. apocular), a ich ruch oraz programpolityczny bywaja ̨

nazywane apoizmem (apizmem).
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niunktury politycznej modyfikował swój program, lecz co do zasady postulo-
wałwyzwoleniewszystkich czterech cześ̨ci Kurdystanu (tureckiej, syryjskiej,
irackiej i irańskiej) poprzez rewolucje ̨ ludowa ̨ i ustanowienie socjalistyczne-
go państwa narodowego. W ciag̨u ostatnich dwóch dekad ubiegłego stulecia
prowadził brutalna ̨ walke ̨ na południu Turcji, pod swoja ̨ komenda ̨ groma-
dzac̨ aktywistów politycznych i nadzwyczaj sprawne oddziały partyzantów,
liczac̨e niemal 15 tys. członków19.

W 1999 r. Öcalan został zatrzymany i skazany przez sad̨ turecki na ka-
re ̨ śmierci (wyrok ostatecznie zamieniono na dożywotnie pozbawienie wol-
ności). Zaapelował wówczas o pokojowe rozwiaz̨anie konfliktu kurdyjsko-
tureckiego. Złożył samokrytyke,̨ odcinajac̨ sie ̨ od ideologii, metod działania
oraz autorytarnej organizacji dotychczasowego PKK20. Wkrótce opublikował
nowy manifest – Deklaracje ̨ demokratycznego konfederalizmu w Kurdysta-
nie21, bed̨ac̨y wyznaniem wiary w libertarny socjalizm, demokracje ̨ partycy-
pacyjna,̨ a także oddolna ̨ organizacje ̨ wspólnoty (ang. grassroots). Najważ-
niejsza kwestia jednak była zwiaz̨ana z niepodległościa.̨ Öcalan odrzucił te-
raz irredentyzm, w zamian proponujac̨ autonomie ̨ w ramach istniejac̨ych
granic bad̨ź ponad tymi granicami.

Myśl ta inspirowana jest przede wszystkim komunalizmem (komunary-
zmem czy municypalizmem) w wydaniu nieco zapomnianego amerykań-
skiego ekoanarchisty Murraya Bookchina, a w kontekście (kon)federalizmu
i spojrzenia na bieg procesów historycznych – również Fernanda Braudela22.

19 Party Program of The Kurdistan Workers Party (PKK), 1995, http://apa.online.free.fr/
imprimersans.php3?id_article=746 [dostep̨: 1.07.2018]. Zob. A. Marcus, Blood and Belief. The
PKK and The Kurdish Fight for Independence, New York–London 2017, passim; D. McDowall, A
Modern History of the Kurds, London–New York 2007, s. 420 i n.; A.K. Özcan, Turkey’s Kurds. A
Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan, London–New York 2006, passim; M. van
Bruinessen, Between GuerrillaWar and Political Murder. TheWorkers’ Party of Kurdistan, “ME-
RIP. Middle East Report” 1988, No. 153, s. 40–50.

20 A. Öcalan, Prison Writings, Vol. 1: The PKK and the Kurdish Question in the 21st Centu-
ry, London 2011, s. 44 i n., 54 i n., 64 i n.; idem, War and Peace in Kurdistan. Perspectives for a
Political Solution of the Kurdish Question, Cologne 2009, s. 28 i n.; idem, Democratic Nation, Co-
logne 2016, s. 63 i n. Por. M. Leezenberg, The ambiguities of democratic autonomy: the Kurdish
movement in Turkey and Rojava, “Southeast European and Black Sea Studies” 2016, Vol. 16(4),
DOI: https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1246529, s. 676.

21 A. Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question, Neuss 1999.
Właściwie był to wydany łac̨znie cykl esejów filozoficznych i propagandowych. Stanowił też
załac̨znik do pisma do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarżac̨ego wyrok sad̨u turec-
kiego jako dowód na pokojowe i demokratyczne zapatrywania skazanego.

22 Poza Bookchinem Öcalan inspirował sie ̨ pracami poświec̨onymi historii najnowszej Bli-
skiego Wschodu i marksistowska ̨ antropologia ̨ (m.in. Friedricha Engelsa, Samuela N. Kramera
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krajów zwiaz̨kowych. W granicach dopuszczalnych przez Umowe ̨Społeczna ̨
regiony same utrzymuja ̨stosunki dyplomatyczne oraz finansuja ̨i organizuja ̨
stacjonujac̨e na ich terytorium siły zbrojne49. Tak jak w każdej federacji, w
DFNS zakłada sie ̨ rozdzielenie budżetów centralnego i krajów zwiaz̨kowych,
a dodatkowym źródłem dochodów regionów pozostaja ̨ subwencje z budżetu
centralnego (art. 54 ust. 2 US)50.

Sa ̨ to bardzo szeroko i ogólnie określone kompetencje. Trudno oczekiwać,
by w praktyce zakres działania władz regionalnych i federalnych nie nakła-
dał sie ̨na siebie. Tymczasem, by zasada federalizmumogła zostaćwcielonaw
życie, niezbed̨ne jest ściślejsze konstytucyjne określenie (rozdzielenie) kom-
petencji w ramach podziału wertykalnego. Uderza choćby brak w konstytu-
cji klauzuli supremacyjnej. W przyszłości może to doprowadzić do tarć, choć
jak na razie – ze wzgled̨u na fakt, że inwazja turecka na Afrin uniemożliwi-
ła przeprowadzenie wyborów do Konferencji Ludów Demokratycznych – nie
ma to wiek̨szego znaczenia. Działajac̨a tymczasowo SDC i powołany przez
nia ̨ prowizoryczny rzad̨ zajmuja ̨ sie ̨ głównie kwestiami o znaczeniu strate-
gicznym: wojna ̨ i stosunkami dyplomatycznymi z władzami w Damaszku.

Ustawa zasadnicza przewiduje także system hamulców i równowagi po-
mied̨zy wertykalnie podzielonymi władzami. Wspomniałem już o domnie-
maniu kompetencji regionów oraz nadrzed̨ności ustaw federalnych. Ponad-
to zgodnie z art. 62 ust. 8 US ministerstwa federalne sprawuja ̨ nadzór for-
malny nad wykonywaniem zadań publicznych przez ministerstwa regional-
ne oraz koordynuja ̨ i organizuja ̨ współprace ̨ pomied̨zy resortami w krajach
zwiaz̨kowych, a ustawy federalne sa ̨nadrzed̨ne wobec regionalnych. Innym
rozwiaz̨aniem tego typu jest wynikajac̨a z art. 61 ust. 2 US kompetencja rad
wykonawczych (rzad̨ów) regionalnych do nominowania członków federal-
nej RadyWykonawczej (zatwierdza ich nastep̨nie Konferencja Ludowa, czyli
parlament federalny)51. Kolejny hamulec ustrojowy przewiduje art. 75 US,
który stwierdza, iż w przypadku, gdy decyzje (prawo stanowione bad̨ź akty

49 Art. 54 ust. 5 US. Oczywiście tylko Konferencja Ludów Demokratycznych posiada kom-
petencje ̨ do ogłaszania stanu wojny i pokoju.

50 Warto także zauważyć, że w postanowieniach dotyczac̨ych sił zbrojnych i rozporzad̨za-
nia zasobami naturalnymi tkwi ukryty postulat zapewnienia analogicznej autonomii DFNS po
zjednoczeniu z Damaszkiem. Własna armia oraz kontrola nad najwiek̨szymi zasobami ropy naf-
towej i wody w Syrii de facto pozwoliłyby Rożawie na prowadzenie samodzielnej polityki i po-
stawiłyby ja ̨wobec prezydenta Al-Asada w pozycji partnera.

51 Jednocześnie istnieje wymóg, by co najmniej 80% składu rzad̨u federalnego stanowili
deputowani do Konferencji Ludowej, a współprzewodniczac̨y regionalnych rad wykonawczych
nie maja ̨ prawa być kandydatami na współprzewodniczac̨ych federalnej Rady Wykonawczej.
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ogólna dyrektywa, by obsadzajac̨ poszczególne urzed̨y, mieć na wzgled̨zie
zasade ̨ pluralizmu46.

Na obowiaz̨ywanie zasady federalizmu w klasycznym sensie wskazuje już
nazwa autonomii oraz odwołanie sie ̨w tytule ustawy zasadniczej do kontrak-
tualizmu47. Dalsze potwierdzenie teza o jej istnieniu znajduje zarównowPre-
ambule Umowy Społecznej, która powołuje sie ̨na samorzad̨ność i dobrowol-
na ̨ współprace ̨ regionów, jak i w art. 5–6, 8 oraz 47 tego aktu. Konstytucja
przyznaje regionom, na które składaja ̨ sie ̨ co najmniej dwa kantony i czte-
ry dystrykty, szczególny status. Podstawowa ̨ komórka ̨ oddolnej organizacji
społecznej jest oczywiście gmina, lecz w przypadku struktury władzy przed-
stawicielskiej jest to region. Panuje bowiemprzekonanie, żewspólnoty lokal-
ne łac̨za ̨ sie ̨w regionalna ̨ sieć samorzad̨u terytorialnego zgodnie z profilem
historycznym, etnicznym, ekonomicznym i kulturowym (art. 53 US). Waż-
nym czynnikiem integrujac̨ym jest wiec̨ komplementarność i autarkia po-
szczególnych prowincji48. Dlatego do regionów, a nie do władz federalnych,
należy rozporzad̨zanie zasobami naturalnymi leżac̨ymi na ich terytorium i
wpływami z ich sprzedaży (art. 54 ust. 3, art. 77 US) oraz określanie zasad
inwestycji kapitału zagranicznego (art. 78 US). Poza Irakiem, gdzie zreszta ̨
stanowi to przedmiot kontrowersji, żaden inny „etnofederalizm” nie zdecy-
dował sie ̨ dotychczas na tak postep̨owe rozwiaz̨anie.

Zgodnie z art. 7 i 21 US regiony sa ̨samorzad̨ne. Dobrowolnie łac̨za ̨sie ̨w Fe-
deracje ̨ i koordynuja ̨ swoje starania na rzecz dobrobytu i pokojowego współ-
istnienia ludów zamieszkujac̨ych Północna ̨ Syrie,̨ a władze federalne DFNS
obowiaz̨ane sa ̨to prawo do samorzad̨u uszanować (art. 57 US). Zachowuja ̨da-
leko idac̨a ̨autonomie,̨ same stanowia ̨o sprawach ich dotyczac̨ych: uchwalaja ̨
ustawy, powołuja ̨ osobne struktury administracji, utrzymuja ̨ niezależne or-
gany wymiaru sprawiedliwości. Samodzielnie troszcza ̨sie ̨ też o realizacje ̨so-
cjalnych, ekonomicznych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb swoich oby-
wateli, w szczególności o redystrybucje ̨ dochodu społecznego (art. 54 ust. 3
US). Umowa Społeczna milczy na temat materii zastrzeżonych dla regulacji
władz regionalnych i federalnych, lecz realizm nakazuje uznać, że obowia-̨
zuje system ustawodawstwa konkurencyjnego, przy zachowaniu zwierzch-
nictwa parlamentu federalnego, ale i domniemania kompetencji po stronie

46 Art. 16, art. 63 ust. 2, art. 65 US.
47 Mamy tu jednak do czynienia z umowa ̨ społeczna ̨ zawierana ̨ pomied̨zy wspólnotami lu-

dów zamieszkujac̨ych Północna ̨ Syrie,̨ a nie regionami.
48 Samowystarczalność per se jest oczywiście fikcja.̨ Chodzi raczej o zjednoczenie wspólnot

w regionie we wspólnie rozpoznawanym interesie.
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Opiera sie ̨ na kilku fundamentach: krytyce państwa narodowego, demo-
kracji partycypacyjnej, ekonomii społecznej (kooperatywizmie), ekologii
społecznej (wypadkowej pomied̨zy ekologia ̨ głeb̨oka ̨ a płytka)̨ oraz femini-
zmie (tzw. żineologia, kurd. jineolojî). Najwyższa ̨ wartościa ̨ jest tu wolność
rozumiana jako wolność polityczna – partycypacyjna i izonomiczna23.

Öcalan konstatował, że tworzenie państw narodowych prowadzi do
zaprzeczenia wolności, wypaczenia demokracji i degradacji natury24.
Państwo jest bowiem tworem sztucznym, służac̨ym podporzad̨kowaniu
społeczeństwa klasie rzad̨zac̨ej. Wykorzystujac̨ przymus (prawo), przemoc i
ideologie ̨ (religie,̨ nacjonalizm, statolatrie)̨, elity daż̨a ̨ do zapewnienia sobie
władzy i wpływów materialnych. W państwie narodowym zaś procesy te
intensyfikuje daż̨enie do konsolidacji społeczeństwa poprzez jego unifor-
mizacje ̨ (wytworzenie społeczeństwa homogenicznego). Dochodzi wówczas
do prześladowań, a w najlepszym razie do dyskryminacji mniejszości. Stad̨
też państwo narodowe należy znieść, a pozostałe formuły suwerenności
można tolerować, tylko jeśli zdecyduja ̨ sie ̨ na decentralizacje,̨ usieciowienie
i przyznanie rozległej autonomii samorzad̨om. Wówczas wolność czy też
„demokratyczna autonomia” bed̨zie możliwa pomimo formalnego istnie-
nia państwa. Dużo ważniejsza od nominalnego uznania i zewnet̨rznych
przejawów suwerenności jest autonomia faktyczna, pozwalajac̨a społeczeń-
stwu na realizacje ̨ demokratycznych form samostanowienia. W praktyce
państwowy rzad̨ zostanie wiec̨ zastap̨iony przez społeczny samorzad̨, a
demokracja partycypacyjna uniemożliwi przerodzenie sie ̨ systemu w tzw.
demokracje ̨ ludowa ̨ oparta ̨ na partiokracji i Leninowskim centralizmie
demokratycznym25.

Forma ̨ organizacyjna ̨ demokratycznej autonomii byłby demokratyczny
konfederalizm, czyli samoadministracja poprzez wieloszczeblowy i zdecen-
tralizowany system rad. Podstawowa ̨ forma ̨ organizacyjna ̨ byłaby gmina,
czyli komuna (kurd. civatî albo kumin, komin) zrzeszajac̨a lokalna ̨ wspól-
note.̨ Mieszkańcy bezpośrednio uczestniczyliby w zgromadzeniu gminnym,
podejmujac̨ym decyzje we wszystkich istotnych kwestiach. Ponieważ
czy Vere’a Gordona Childe’a), a także filozofia ̨ Jeana-Jacquesa Rousseau, Lwa Trockiego, Micha-
iła Bakunina, Karla Poppera i Michela Foucaulta.

23 A. Öcalan, Democratic Nation, s. 12 i n., 51 i n.; idem, Democratic Confederalism, Colo-
gne 2011, passim; idem, Liberating Life. Woman’s Revolution, Cologne 2013, passim; idem, The
Political Thought of Abdullah Öcalan. Kurdistan, Woman’s Revolution and Democratic Confede-
ralism, London 2017, passim.

24 Idem, Democratic Confederalism, s. 9 i n., 15 i n.
25 Idem, Democratic Nation, s. 15.
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żadna gmina nie byłaby w pełni autarkiczna, wspólnoty by sie ̨ stopniowo
zrzeszały, na każdym z poziomów powołujac̨ rade ̨ złożona ̨ z delegatów
ciał niższego szczebla. Rady nie byłyby nadrzed̨ne wobec powołujac̨ych je
gmin, przeciwnie – to z autonomii wspólnot czerpałyby umocowanie do
działania na kolejnych, coraz wyższych szczeblach organizacji. Zrzeszenie
byłoby dobrowolne, a mandat przedstawiciela byłby zwiaz̨any (instrukcjami
i demokratyczna ̨ kontrola)̨. W ten sposób struktura organizacyjna miałaby
charakter oddolny („od dołu ku górze”), horyzontalny, możliwie najbar-
dziej płytki26. Sieć samorzad̨nych skonfederowanych wspólnot, pozwalajac̨a
na pokojowe współistnienie rozmaitych grup etnicznych i religijnych,
oplotłaby zaś cały Bliski Wschód, czyniac̨ granice istniejac̨ych państw
irrelewantnymi27. Kurdowie osiag̨nel̨iby wówczas upragniona ̨ autonomie ̨ w
sposób faktyczny, bez konieczności walki o nominalne państwo. Rewolucja
dokonałaby sie ̨ bez użycia przemocy. Dziś wizje ̨ te ̨ realizuja ̨ rozmaite
organizacje społeczne i polityczne tworzone w tzw. strukturze parasolowej
i zrzeszone w Unii Wspólnot w Kurdystanie (KCK)28 oraz Narodowym
Kongresie Kurdystanu (KNK)29. Sprawujac̨a ̨ władze ̨ w Rożawie PYD należy
traktować jako partie-̨córke,̨ nieformalnie zależna ̨ od PKK.

Demokratyczna federacja północnej Syrii jako
model federacji
Projekt powołania federacji w Północnej Syrii jest bez wat̨pienia wyra-
zem daż̨eń do stabilizacji politycznej. Zgodnie z obowiaz̨ujac̨a ̨ uprzednio
Konstytucja ̨ tymczasowa ̨ Rożawa była poczat̨kowo konfederacja ̨ trzech
kantonów (dziś: regionów)30. Administracja Demokratycznej Autonomii

26 Proponowana teoria pełnomocnictwa przypomina nieco socjalistyczna ̨ teorie ̨ przedsta-
wicielstwa. Poza Bookchinowskim komunalizmemwyraźne sa ̨tu również wpływy anarchistycz-
nego federalizmu w ujec̨iu Michaiła Bakunina i Pierre’a-Josepha Proudhona, a także komunizm
sowiecki.

27 A. Öcalan, Democratic Nation, s. 19 i n. Zob. także: J. Jongerden, The Kurdistan Workers’
Party (PKK). Radical Democracy and the Right to Self-Determination Beyond the Nation State,
[w:] The Kurdish Question Revisited, eds. G. Stansfield, M. Shareef, London 2018, s. 245–257.

28 KCK – kurd. Koma Civakên Kurdystan, pol. Unia Wspólnot w Kurdystanie.
29 KNK (KNC) – kurd. Kongreya Neteweyî ya Kurdistane, ang. Kurdistan National Congress,

pol. Kongres Narodowy Kurdystanu.
30 Obecnie kantony funkcjonuja ̨ jako jednostki podziału administracyjnego szczebla niż-

szego niż regiony. Na tym poziomie nie tworzy sie ̨ jednak osobnych organów samorzad̨u lub
władzy przedstawicielskiej.
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szego szczebla42. Mamy tu do czynienia nie tylko z oddolna ̨ konstrukcja,̨ ale
też z naturalistyczna ̨ koncepcja ̨ samorzad̨u.

W tym stanie rzeczy nie powinno budzić wat̨pliwości, że system Federa-
cji charakteryzuje sie ̨ daleko posuniet̨a ̨ samorzad̨nościa ̨ i decentralizacja4̨3.
Należy jednak pamiet̨ać, że federalizm jako forma ustrojowa czy zasada kon-
stytucyjna wykracza poza zwykłe przekazanie kompetencji jednostkom sa-
morzad̨u terytorialnego. Zakłada on szczególny status krajów zwiaz̨kowych
oraz potrzebe ̨ jego ochrony na płaszczyźnie konstytucyjnej (naruszenie au-
tonomii samorzad̨u stanowi wówczas naruszenie ustawy zasadniczej), a w
przypadku etnofederalizmu – również społeczny podział władzy. Oba kryte-
ria zostały w ustroju DFNS spełnione.

Jeżeli chodzi o federalizm segmentowy, to komponentom społecznym, et-
nicznym i wyznaniowym gwarantuje sie ̨ pełnie ̨ praw politycznych, prawa
do samorzad̨u, swobodyw zakresie praktykowania wybranego obrzad̨ku, na-
uczania w dowolnym jez̨yku i krzewienia kultury ojczystej (w Rożawie obo-
wiaz̨uja ̨ trzy jez̨yki urzed̨owe: kurdyjski – kurmandżi, arabski i syryjski –
współczesny asyryjski, choć nie w każdej prowincji administracja posługu-
je sie ̨wszystkimi naraz)44. Ponadto rezerwuje sie ̨ dla nich aż 40% mandatów
we wszystkich bezpośrednio wybieralnych organach kolegialnych, poczaw̨-
szy od rady dzielnicy, na parlamencie federalnym kończac̨45 (w przypadku
gminy nie jest to konieczne, ponieważ zgromadzenie gminne tworza ̨ wszy-
scy mieszkańcy wspólnoty; dodatkowo zakłada sie,̨ że gminy sa ̨ zazwyczaj
jednolite). W organach wykonawczych, które sa ̨kreowane przez zgromadze-
nia, rady i parlamenty (regionalne, nazywane Zgromadzeniami Ludów, oraz
federalny, nazywany Konferencja ̨ Ludów Demokratycznych), a także w Ra-
dzie Umowy Społecznej (sad̨zie konstytucyjnym) i w federalnej Radzie do
spraw Mediów oraz Działalności Wydawniczej i Informacyjnej obowiaz̨uje

42 Organy lokalnych wspólnot etnicznych i religijnychmoga ̨nawet zgłosić sprzeciw wobec
aktów wykonawczych władz przedstawicielskich. W przypadku braku porozumienia pomied̨zy
samorzad̨em a władzami regionu bad̨ź Federacji akt administracyjny poddaje sie ̨ pod głosowa-
nie w referendum członkomdanej wspólnoty (art. 74 US), a jeżeli zostaje on odrzucony – sprawe ̨
rozpatruje sad̨ konstytucyjny (art. 75 US).

43 Szerzej na temat samorzad̨u zob. T. Schmidinger, Rojava. Revolution, War, and the Fu-
ture of Syria’s Kurds, London 2018, s. 134 i n., passim; M. Knapp, A. Flach, E. Ayboğa, Revolution
in Rojava. Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan, London 2016, s.
84 i n.

44 Zgodnie z art. 33 i art. 54 ust. 8 US.
45 Art. 50, art. 55 ust. 2, art. 58 ust. 3 US. Dokładny podział tych 40% mandatów określaja ̨

akty organiczne wydane przez tymczasowe organy stanowiac̨e danego szczebla.
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deklaracji (wówczas byłaby to demokracja przedstawicielska uzupełniana
rozległymi mechanizmami demokracji bezpośredniej). Dość czytelne sa ̨ in-
spiracje systemem szwajcarskim. Brak tu horyzontalnego podziału władz, a
zgromadzenie jest organem nadrzed̨nym wobec pozostałych, dysponujac̨ –
obok kompetencji służac̨ych realizacji funkcji prawodawczej, kreacyjnej i
kontrolnej – uprawnieniami tradycyjnie przypisywanymi egzekutywie (np.
kierownictwem nad siłami zbrojnymi). Władza wykonawcza, sprawowana
przez rady wykonawcze, realizuje nie tylko ustawy, ale także dyrektywy, po-
lityki, a nawet akty indywidualnewydawane przez parlamenty38. Zewzgled̨u
na supremacje ̨ zgromadzenia należy ten system rzad̨ów określić jako komi-
tetowy39.

Ustrój samorzad̨u oparty jest na zasadach decentralizacji, partycypacji
obywatelskiej i organizacji horyzontalnej. Umowa Społeczna przewiduje bar-
dzo szerokie prawa do samoadministrowania i zrzeszania sie ̨ (inna ̨ kwestia ̨
jest realizacja tych postanowień na płaszczyźnie ustawowej). Co istotne, nie
tyle nadaje sie,̨ co potwierdza sie ̨niezależność gminy40. Jako podstawowa for-
ma organizacji społecznej może ona być wspierana przez organy wyższych
szczebli samorzad̨u bad̨ź władze przedstawicielskie jedynie w sprawach wy-
kraczajac̨ych poza zasieg̨ lokalny lub zdolność wspólnoty do ich rozwiaz̨a-
nia41. Domniemanie kompetencyjne spoczywa wiec̨ na jednostkach najniż-

38 Dominacje ̨ zgromadzenia przypieczet̨owuje domniemanie kompetencyjne. Co prawda,
organy stanowiac̨e składaja ̨ sie ̨ tylko z jednej izby i nie pełnia ̨ bezpośrednio funkcji orzeczni-
czych, lecz powołuja ̨ i kontroluja ̨organy władz sad̨owniczych, a w skład rad lokalnych wchodza ̨
tzw. komitety pojednawcze – organy orzecznicze realizujac̨e alternatywne formy rozstrzygania
sporów (ADR).

39 Zob. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokra-
tycznych, Warszawa 2007, s. 358.

40 Gmina łac̨zy od 30 do 200 (w dużych miastach nawet 500) sas̨iadujac̨ych ze soba ̨ gospo-
darstwdomowych.Należa ̨do niejwszyscy pełnoletnimieszkańcy. Posiadaja ̨oni prawodobezpo-
średniego udziału w zgromadzeniu gminnym, a także wybierania i bycia wybieranym do komi-
tetu koordynujac̨ego gminy oraz uczestniczenia w pracach rozmaitych komisji tego komitetu.

41 Samorzad̨ terytorialny funkcjonuje w Rożawie na trzech szczeblach: gminnym, dzielni-
cowym (resp. małychmiast i wspólnot wiejskich) oraz dystryktowym. Na każdym z nich tworzy
sie ̨ organy stanowiac̨e i wykonawcze. Horyzontalny układ struktury władzy w regionach spra-
wia, że jednostki niższego szczebla stosuja ̨przepisy Umowy Społecznej oraz ustawy federalne i
regionalne, w pozostałym zakresie zaś nie sa ̨podporzad̨kowane jednostkom administracyjnym
wyższego szczebla.
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(DAA), czyli struktura władzy przedstawicielskiej, istniała osobno dla każdej
z prowincji, a poza Najwyższym Sad̨em Konstytucyjnym (notabene nigdy
nie powołanym) nie istniały organy centralne. Odreb̨ny system stanowiła
oplatajac̨a cały kraj sieć rad, czyli władza samorzad̨owa. Faktycznym
spoiwem kraju była stojac̨a na czele drugiej z wymienionych struktur Rada
Ludowa Zachodniego Kurdystanu (MGRK)31. Opisywana paralelność służyła
realizacji socjalistycznej idei dwuwładzy gwarantujac̨ej równoważenie sie ̨
czynnika politycznego i społecznego32. W teorii miało to prowadzić do
petryfikacji stanu permanentnej rewolucji, w którym władza de iure nigdy
nie byłaby w pełni skonsolidowana, a autonomia nie mogłaby sie ̨ zamienić
w państwo. W praktyce natomiast wynikało to z pewnej tymczasowości
podyktowanej koncentracja ̨ na obronie przed tzw. Państwem Islamskim
oraz nieuregulowanymi relacjami z Damaszkiem.

Z czasem, gdy sytuacja polityczna i militarna wymusiła na Kurdach bar-
dziej efektywne zarzad̨zanie kontrolowanym terytorium, a także rezygna-
cje ̨ z radykalizmu, zdecydowano sie ̨ na cześ̨ciowa ̨ integracje ̨ obu struktur i
upodobnienie autonomii do konwencjonalnych podmiotów prawa mied̨zy-
narodowego o ustroju federalnym. Obecnie de iure istnieja ̨ też organy cen-
tralne, choć ze wzgled̨u na prowadzone działania wojenne wyborów do par-
lamentu federalnego jeszcze nie przeprowadzono. Co istotne, porzad̨ek ten
nie ogranicza sie ̨do Zachodniego Kurdystanu (zasieg̨iem terytorialnym) ani
do Kurdów (co do tożsamości narodowej), leczmoże obejmować dowolna ̨po-
wierzchnie,̨ na której samorzad̨ne wspólnoty rozmaitych grup etnicznych,
społecznych i religijnych wyraża ̨ wole ̨ przystap̨ienia do Umowy Społecznej.
Na poczat̨ku września 2018 r. SDC powołało tymczasowe struktury dla znaj-
dujac̨ych sie ̨ dotychczas pod jej kontrola ̨ i wyzwolonych w ostatnim czasie
prowincji, które nazwała Administracja ̨ Demokratycznej Autonomii w Pół-
nocnej i Wschodniej Syrii (w przypadku utrzymania terenów na wschodzie

31 MGRK – kurd. Meclîsa Gel a Rojavaye Kurdistane, pol. Rada Ludowa Zachodniego Kurdy-
stanu.

32 Oprócz samorzad̨u terytorialnego MGRK zrzeszała również samorzad̨ organizacji spo-
łecznych i zawodowych oraz reprezentacje ̨ komponentów etnicznych i wyznaniowych, które
powoływali apoiści zorganizowani w ruchu społecznym TEV-DEM (kurd. Tevgera Civaka Demo-
kratîk, pol. Ruch na rzecz Społeczeństwa Demokratycznego). TEV-DEM to apoistowska koalicja
partii (do sierpnia 2018 r.) i innych organizacji społecznych (zrzeszeń i stowarzyszeń obywatel-
skich) koordynujac̨a przemiany polityczne w Rożawie.
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Syrii należy spodziewać sie ̨zmiany nazwy autonomii na „Demokratyczna ̨Fe-
deracje ̨ Północnej i Wschodniej Syrii”)33.

Explicite zadeklarowano udział w państwie syryjskim. DFNS jako kraj
zwiaz̨kowy Federacji Syrii (projektowanej, jako że państwo to w tej formie
nie istnieje34) posługuje sie ̨ (obok swoich) syryjska ̨flaga ̨ i godłem, a obowiaz̨-
kiem każdego obywatela jest troska o byt obu podmiotów (tekst przysieg̨i
określony w art. 6 US). Dodatkowo funkcje ̨ łac̨znika pełni art. 71 US odwo-
łujac̨y sie ̨ do przyszłej syryjskiej demokratycznej ustawy zasadniczej, która ̨
Rożawa ratyfikuje tylko dobrowolnie i w której „na wszystkich poziomach
zostana ̨ określone wzajemne relacje pomied̨zy Demokratyczna ̨ Federacja ̨
Północnej Syrii a Demokratyczna ̨ Federacja ̨ Syrii”. Umowa Społeczna nie
proklamuje wiec̨ niepodległości i w zasadzie przypomina konstytucje
stanowe w USA, z tym że „stan” jest tu sam w sobie federacja,̨ która zrzesza
samorzad̨ne regiony. Ustrój DFNS ma zaś stanowić, jak wspomniałem, wzór
organizacji politycznej dla całej Syrii po zakończeniu wojny domowej.

Należy wskazać na co najmniej cztery aspekty opisywanego zabiegu. Po
pierwsze, Umowe ̨ Społeczna ̨ należy traktować nie tylko jako (przynajmniej
nominalnie) akt najwyższego prawa obowiaz̨ujac̨egowRożawie (w teorii jest
ona zreszta ̨ bezpośrednio skuteczna, w praktyce dość czes̨to jednak naru-
szana), ale także jako projekt, który zostanie w przyszłości poddany nego-
cjacjom35. Po drugie, konsekwentne deklarowanie sie ̨ jako cześ̨ć Syrii cze-̨
ściowo zabezpiecza Rożawe ̨ przed oskarżeniami o separatyzm i dezintegra-
cje ̨ Syrii. Po trzecie, widoczne jest wyraźne daż̨enie do realizacji demokra-
tycznego konfederalizmu jako środka do pokojowego współistnienia wszyst-
kich ludów zamieszkujac̨ych Syrie.̨ Powołanie federacji tylko pozornie sta-
nowi bowiem sprzeczność z konfederalizmem Öcalana, ponieważ koncep-
cja ta nie zakładała utworzenia zwiaz̨ku suwerennych państw, lecz autono-

33 Zob. W. van Wilgenburg, New administration formed for northeastern Syria,
www.kurdistan24.net/en/news/c9e03dab-6265-4a9a-91ee-ea8d2a93c657 [dostep̨: 10.09.2018];
[A.H.], Final Statement of Autonomous Administration of North-East Syria, http://hawar-
news.com/en/haber/finalstatement-of-autonomous-administration-of-north-east-syria-
h3608.html [dostep̨: 10.09.2018].

34 Zob. np. The Project of a Democratic Syria, TEV-DEM, 15 February 2015, https://
peaceinkurdistancampaign.com/resources/rojava/the-project-of-a-democratic-syria [dostep̨:
29.08.2018].

35 Ze wzgled̨u na obiektywne okoliczności cześ̨ć jej postanowień nie została w pełni wdro-
żona (np. reforma wymiaru sprawiedliwości polegajac̨a na zastap̨ieniu sad̨ów ludowych radami
sprawiedliwości), w pozostałym zakresie rzeczywistość już wyprzedziła prawo (np. reforma ad-
ministracyjna polegajac̨a na powołaniu regionów o statusie dotychczasowych kantonów).
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miczna ̨ demokracje ̨ istniejac̨a ̨ niezależnie od nominalnych struktur. Jeżeli
wiec̨ wybrana forma ustrojowa pozwala na realizacje ̨ samorzad̨u społecz-
nego, to nie zachodzi sprzeczność pomied̨zy demokratyczna ̨ federacja ̨ jako
porzad̨kiem politycznym a demokratycznym konfederalizmem jako doktry-
na.̨ I wreszcie po czwarte, przedstawienie modelu DFNS ma również (a mo-
że przede wszystkim) wymiar propagandowy. Autorom Umowy Społecznej
równie mocno jak na organizacji ładu polityczno-prawnego zależało na wy-
łożeniu wartości, które przyświecaja ̨ koalicji SDF. Do najważniejszych zasad
ustrojowych DFNS (poza omawiana ̨ tu zasada ̨ federalizmu) należa:̨ zasada
społeczeństwa demokratycznego, zasada pluralizmu, zasada równości (wła-
ściwie na wyodreb̨nienie zasługuje tu zasada równości kobiet i meż̨czyzn),
zasada sprawiedliwości społecznej, zasada godności człowieka, zasada eko-
nomii społecznej oraz zasada społeczeństwa ekologicznego. Pośród warto-
ści, które opisywany porzad̨ek celebruje, należy wymienić: wolność, rów-
ność, solidaryzm, ochrone ̨ kobiet, ochrone ̨ przyrody i zasobów naturalnych
oraz godność jednostki. Aksjologie ̨ polityczna ̨ i prawna ̨ opisywanego syste-
mu uzupełnia współczesna teoria praw człowieka, pojmowanych jako prawa
podstawowe i podmiotowe. Umowa Społeczna odwołuje sie ̨do tego katalogu
aż czterokrotnie: w Preambule i art. 68 ust. 4 (wytyczna), art. 17 (wartości
i zasady ustrojowe), art. 54 ust. 4 (mied̨zynarodowe konwencje praw czło-
wieka jako źródło praw podmiotowych), przy czym sa ̨ to uniwersalne prawa
człowieka, a nie te, które tak czes̨to rozpoznaja ̨ państwa muzułmańskie36.

Za suwerena należy w DFNS uważać ludy Północnej Syrii (wspólnoty et-
niczne i religijne) złac̨zone w jednym narodzie demokratycznym (społeczeń-
stwie obywatelskim), a za cel organizacji – pokojowewspółistnienie, sprawie-
dliwość społeczna ̨ i wspólne dobro. Władze ̨ sprawuje on nie tylko poprzez
zwierzchnictwo nad władza ̨przedstawicielska,̨ jak przyjet̨o w demokracjach
liberalnych, lecz przede wszystkim bezpośrednio w samorzad̨zie i poprzez
tzw. instytucje demokracji bezpośredniej. System rzad̨ów wyłaniajac̨y sie ̨ z
Umowy Społecznej i enuncjacji jej autorów37 to demokracja bezpośrednia
uzupełniana mechanizmami demokracji przedstawicielskiej, a wiec̨ model
„półbezpośredni”, choć realizm nakazuje powściag̨liwość wobec oficjalnych

36 Cairo Declaration on Human Rights in Islam, August 5, 1990, http:/
/hrlibrary.umn.edu/ instree/cairodeclaration.html [dostep̨: 10.09.2018]; Arab
Charter on Human Rights, May 22, 2004, http://hrlibrary.umn.edu/instree/lo-
as2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655 [dostep̨: 10.09.2018].

37 The Internal System of the Communes in Rojava, www.aymennjawad.org/2018/04/the-
internal-system-of-the-communes-in-rojava [dostep̨: 6.08.2018].
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