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 مقدمة

الذين نظموا  ،املعاصرة اسمحوا �� أن أتوجھ بالشكر إ�� األخوة �� مركز حرمون للدراسات ،قبل �ل ��يء

 حول القضية الكردية �� سور�ة. وما نتمناه هو أن ي�ون هذا ،ا�حواري  اللقاءهذا  -ع�� صالون هنانو-

من مختلف امل�ّونات،  ،مسؤولة ب�ن النخب السياسية والثقافية السور�ة ،فاتحة �حوارات معمقة اللقاء

�ساهم �� ��يئة املقدمات الفعلية ل��ميم النسيج الوط�ي  ،وذلك من أجل ا�خروج بتصورات مش��كة

 أساًسا عز�ز وحدتھ؛ لي�ون �السوري، و 
ّ
مشروع ال بد أن  ع إليھ، وهوللمشروع الوط�ي السوري الذي نتطل

 جميع ع�� قاعدة اح��ام ا�خصوصيات وا�حقوق.يطم�ن ا�

وس؛ و�عد ذلك سأحاول الوصول مسأبدأ ببعض املالحظات العامة؛ ثم أتناول �عض األمثلة من الواقع املل

ها ت�ون أرضية مناسبة ملقار�ة موضوعية للقضية الكردية، وسائر قضايانا الوطنية.
ّ
 إ�� خالصات عل

 

 
ً

 عامة مالحظات :أوال

 اعتماد عقلية ا�حام�ن �� التعامل مع املسألة. .1

ف�ل طرف يحاول دحض حجج الطرف اآلخر من خالل من�ج انتقائي، يدفع بصاحبھ إ�� اختيار األدلة ال�ي  

ا ما ال�ي غالبً  ،املصط�حاتإ�� اختيار تلك ال�ي تدحضها، واألمر نفسھ بالنسبة وإهمال تن�جم مع حججھ 

ر صفو حوار عقال�ي هادئ، يرمي إ�� معا�جة املسألة من دون �ع��ة ت�ون استفزاز�ة، �شنج 
ّ

األجواء، و�عك

ا�جهد حول قضايا تفصيلية مماح�اتية، تز�د ا�خالف، وال �عزز الثقة املطلو�ة ال�ي ت�ون املدخل لطمأنة 

 ا�جميع.

 

إ�� تقديم م ا�جهد السا�� وممارسات وتوجهات الـ ب. ي. د.  ال يخد ،الر�ط ب�ن املسألة الكردية �� سور�ة .2

 حلول واقعية وطنية للمسالة املعنية.

فمشروع الـ  ب. ي. د. مشروع إقلي�ي. دخل إ�� سور�ة بناء ع�� توافقات وتفاهمات مع النظام�ن اإليرا�ي  

إ�� ا مثلما فعل حزب هللا �� لبنان بالنسبة والسوري، ��دف املصادرة ع�� الورقة الكردية السور�ة، تماًم 

املقاومة. واملشاريع ال�ي يطرحها �� مشاريع للتعمية وخلط األوراق. والكرد السور�ون أو السور�ون رقة و 
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�� غياب مقار�ة واقعية متماسكة  ،الكرد يدر�ون قبل غ��هم الطبيعة التضليلية لهذا املشاريع. ولكن

ع�� ، التأييدد. املز�د من مطمئنة لهذه املسالة من جانب املعارضة السور�ة، يكتسب مشروع الـ ب. ي. 

الغاية منھ ��جيل النقاط �� م�ان آخر. فح�ى الوثيقة ال�ي وافق  ،بأنھ مشروعاألغلبية اقتناع من رغم ال

الوثيقة الوطنية حول القضية أساسها و�� وثيقة -لقوى الثورة واملعارضة السور�ة  ،عل��ا االئتالف الوط�ي

يتم تجاهلها والتنّصل من  -2012ال�ي أصدرها ا�جلس الوط�ي السوري �� ر�يع عام  ،الكردية �� سور�ة

 مضمو��ا، األمر الذي يز�د من الش�وك، ويعزز الهواجس. 

 

 واق��. و الالمركز�ة اإلدار�ة املوسعة ال�ي ينص عل��ا الدستور، بوجود محكمة دستور�ة حل مقبول  .3

متعددة من الفدراليات �� نماذج هناك أن ال �عد جر�مة، خاصة ولكن طرح موضوع الفدرالية هو اآلخر 

�سمح بطرح هذه القضية ال�ي قد تث�� الهواجس والش�وك.  العالم. ولكن حساسية الوضع السوري ر�ما ال

 املهم �� ا�حال السور�ة أن �عا�ج املسألة ضمن املص�حة والضوابط الوطنية، وع�� قاعدة طمأنة ا�جميع.

 

 الكردية املتباينة من الثورة السور�ة.املواقف  .4

أو  �� سياق تناولنا ملوقع الكرد من الثورة السور�ة وتفاعلهم معها، نواجھ صيغة من صيغ التعميم 

ح�ن � . هذا �وموقًفا موحًدا، قراًرا واحًداالتبسيط، وذلك ع�� تصو�ر الكرد و�أ��م كتلة متجا�سة تمتلك 

�� حقيقية األمر ال يختلفون ���يء من جهة �عددية آرا��م ومواقفهم عن سائر امل�ّونات السور�ة.  الكرد أن

 مع النظام، وهناك امل��دد، وهناك الصامت املتا�ع. -وما زال-فهناك من �ان مع الثورة، ومن �ان 

ردية، وأولئك فالتنسيقيات الشبابية، ومنظمات ا�جتمع املد�ي، وال�خصيات املسيسة املستقلة الك

ون ظاهر الفتة و�املناسبة هؤالء يمثل- �شقاقا��ا وخالفا��ا، واخفاقا��االذين تر�وا األحزاب الكردية نتيجة ا

إليما��ا باملشروع الوط�ي  ؛�ل هذه القوى �انت مع الثورة السور�ة منذ ال�حظة األو�� -�� ا�جتمع الكردي

لقضية الكردية �� سور�ة هو الذي يتم ضمن إطار هذا املشروع السوري؛ وقناع��ا التامة بأن ا�حل األمثل ل

 الذي يح��م ا�خصوصيات وا�حقوق.

 



4 
 

 
ّ
ت ا�جلس الوط�ي الكردي �عد. و�� مقابل هذه القوى، �انت هناك األحزاب الكردية ال�ي لم تكن قد ش�ل

املطلب الذي �انت هذه األحزاب �انت م��ددة، حائرة تقول: إن السلطة استبدادية واملعارضة شوفينية. 

�� شيًئا بھ هذه األحزاب هو التغي�� الوط�ي الديمقراطي، وهو مطلب عام، يقول �ل ��يء وال يقول  ناديت

 الوقت ذاتھ.

، فقد �شط دوره، ودخل الساحة الكردية �� سور�ة �عد تجميد الفت نتيجة أما حزب االتحاد الديمقراطي

 .1998اتفاقية أضنة األمنية 

بناء ع�� اتفاق أم�ي  ،�حزب التا�ع �حزب العمال الكردستا�ي �� �ل ��يء إ�� املناطق الكرديةفقد دخل هذا ا

��ان؛ �مع النظام، و�التنسيق مع الرا�� اإليرا�ي. وفيما �عد عّدل وضعھ، ودخل �� عالقات مع الروس واألم

 .ولكن العالقة مع النظام ظلت بالنسبة إليھ �� الثابت �� إطار جملة املتحوالت

وما -وتبقى األغلبية الكردية الصامتة، ال�ي ترى أن النظام هو أساس محنة الكرد �� سور�ة، ولك��ا �انت 

 ا�جهول، خاصة �� ظل واقع عدم وجود بديل مقنع.املقبل سة من متوّج  -زالت

 

 مراحلھ.�� مختلف املستمر �� ظل حكم البعث واالضطهاد القضية الكردية �� سور�ة  .5

بل ومنذ مرحلة الوحدة مع  ؛1963الكرد منذ سيطرة حزب البعث ع�� ا�حكم �� سور�ة عام لقد عا�ى 

؛ جميًعاحية عانوا من الظلم العام الذي وقع ع�� السور��ن ا، من ظلم مزدوج، فمن ن1961-1958مصر 

ل و�طالب ومن ناحية ثانية عانوا من الظلم ا�خاص املب�ي ع�� انتما��م القومي الذي يرفضھ حزب البعث، ب

�� م��اجھ بإجالء من يصر عليھ من "الوطن العر�ي" الذي يرسم حدوده هو بنفسھ، و�ناء ع�� معطيات 

 تتناقض مع وقائع التار�خ وا�جغرافيا والواقع الس�ا�ي القائم.

ا�حقوق من جهة، وتطبيق إن�ار � يقوم ع� ،وقد تمظهر هذا الظلم ا�خاص بالكرد �� ش�ل اضطهاد مزدوج

 العنصر�ة ال�ي اس��دفت الوجود الكردي ب�ل أ�عاده.واإلجراءات من املشاريع العديد 

لم يتمتعوا بأي حقوق ثقافية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو إدار�ة، أو اقتصادية. و�عرضوا ��  دفالكر 

ام ، وا�حز 1962�� محافظة ا�حسكة  االستثنائيالوقت ذاتھ �جملة من املشاريع التمي��ية، مثل اإلحصاء 

 49حار�ة الثقافة الكردية. ولعل املرسوم م، والتعر�ب القسري، واإل�عاد عن الوظائف، و 1973"العر�ي" 

 �عكس مدى ا�حقد ال�امن املوجھ ملشّرع السلطة �� �عاملھ مع الكرد. 2008الذي أصدره �شار األسد عام 
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ال��ميم �� �امل محافظة  بيع وشراء العقارات والبناء وح�ىإجراءات  تهذا املشروع، ُمنعفبموجب 

، من دون ا�حصول ع�� موافقات من األجهزة مناطق حدوديةبوصفها وغ��ها من املناطق الكردية  ،ا�حسكة

األمنية واإلدارات املعنية، األمر الذي ق��ى ع�� مصدر الرزق الوحيد لقطاعات واسعة من أ�حاب الدخل 

موجب السياسية ب ،وجود أي مؤسسات صناعية ا�حدود �� املناطق الكردية. وذلك �� ظل واقع عدم

مسؤولية عدم وتدم�� القطاع الزرا�� نتيجة الفساد الشمو��، وروحية  الرسمية املوجهة ضد الكرد؛

 .الراعباملطلقة، واألخطاء اإلدار�ة الفظيعة، وا�جهل البيئي 

 

 العقلية ال�حر�ة .6

خالفات  العر�ية م��ا والكردية �انت �� أسوأ حاال��ا.انطلقت الثورة السور�ة واألحزاب السياسية السور�ة 

وا�شقاقات، وعدم وضوح الرؤ�ة، وضعف تنظي�ي، وعزلة جماه��ية. ومع ذلك اعتقدت قيادات هذه 

ا  األحزاب،
ً
و�نجزون ، سيغّ��ونتطور األحداث ومآال��ا، بأن اآلخر�ن املغلوطة تجاه مسار من قرار��ا انطالق

ال�ي ترغب �� أسهل ا�حلول  �انت العقلية ال�حر�ة، ،�ة العراق �� سور�ة، و�التا��ر تجر �ل ��يء، وستتكرّ 

�� املهيمنة، واملوجهة لسلوكيات هذه القيادات.  مشّقات أو القيام بأي جهد،أّي تحّمل وأسرعها، ومن دون 

وذلك بناء ع�� أما ع�� صعيد القيادات الكردية، فقد اعتقدت بأن تجر�ة كردستان العراق ستتكرر ثانية، 

 والعراق. ومن دون ا �ي ب�ن خصوصية وضع الكرد �� سور�ةمي�انيإجراء تماٍه استنتاج وه�ي يقوم ع�� 

 إ�� ا�جانب ، �� ا�حسبان وقائع التار�خ وا�جغرافيا وا�حجم الس�ا�يأخذ 
ً
التنظي�ي، والتار�خ إضافة

تقدها الكرد �� املناطق الكردية �� �� كردستان العراق، يف�ارزمّية النضا��، وواقع وجود �خصيات 

 سور�ة.

�غيب عن الكث�� من املتا�ع�ن والباحث�ن �� هذا امليدان، وهو أن مهّم، �ش�� �� هذا السياق إ�� أمر أن بقي 

برامج األحزاب السياسية السور�ة املعارضة، العر�ية م��ا والكردية، لم تتضمن، وأعتقد أ��ا ال تتضمن 

ح�ى اآلن، أي تصور ملسألة استالم ا�حكم. ولم تخرج أهداف هذه األحزاب عن نطاق األهداف املطلبية ال�ي 

 �� ظل السلطة القائمة. ام�انية تحققها ترى 
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 وسماملل الواقع من معاينات :ثانًيا 

صة لوا ،ب�ل املواقف التفصيليةجرًدا لن أقدم هنا 
ّ

ع تفاعل الكرد مع قال�ي من شأ��ا تقديم صورة م�خ

 الثورة السور�ة، وإنما سأكتفي ببعض األمثلة، وذلك لضرورات الوقت وال��ك��.

ل التنسيقيات، ومنظمات ا�جتمع سلفت إ�� الثورة السور�ة من خالمنذ اليوم األول كما ألقد انضم الكرد 

وأوساط جماه��ية واسعة �� مختلف املدن والبلدات الكردية،  سة املستقلةاملد�ي، وال�خصيات املسيّ 

 وح�ى �� حلب ودمشق و�قية املدن السور�ة.

ع�� إلطالقھ ع�� اعتماد اسم آزادي  ،توجههم الوط�ي وقد أكد رواد الثورة السور�ة السلمية من الشباب

فع العلم ُر و �جمعة أخرى.  2004جمعة من جمع الثورة، كما تم اختيار اسم الوفاء النتفاضة قامشلو 

دينة سور�ة، وذلك للتعب�� عن مشاركة الكرد �� الثورة، وتقدير السور��ن لهذه مالكردي �� أك�� من 

 املشاركة.

مختلف الفعاليات السياسية واالجتماعات ال�ي رافقت الثورة، وساند��ا. كما شار�وا �� وشارك الكرد �� 

ما عرف  ،2011�انون األول/د�سم��  تو�س -سوري الذي اعتمد �� مؤتمره األول تأسيس ا�جلس الوط�ي ال

للمؤتمر، �� األصل جزء من البيان ا�ختامي  ، و��بوثيقة تو�س بخصوص القضية الكردية �� سور�ةالحًقا 

 ا�حر�� هو التا��: ماونصه

 اجزءً أكد ا�جلس ال��امھ باالع��اف الدستوري بالهو�ة القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية  -"

القضية الوطنية العامة �� البالد، ودعا إ�� حلها ع�� أساس رفع الظلم و�عو�ض املتضرر�ن  من

 .اوشعبً  اأرضً با�حقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سور�ة واإلقرار 

شدد ا�جلس ع�� نبذ التمي�� ضد أي من مكونات ا�جتمع السوري: الدينية واملذهبية والقومية (من  -

 عرب وكرد وآشور��ن سر�ان وتركمان وغ��هم)، �� إطار دولة املواطنة."

 

التوجھ األرضية الصلبة ملشروع وط�ي حقيقي، أساسھ االع��اف با�حقوق وقد �ان من املأمول أن يمهد هذا 

 وا�خصوصيات، وطمأنة سائر امل�ّونات السور�ة.
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ها هنا وهناك، �انت تر�ك املوقف، وتخدم ��ذه �الية غ�� املسؤولة ال�ي كنا �سمعولكن التصر�حات اإلش

ف إ�عاد امل�ونات السور�ة من خارج نطاق الصورة أو تلك سياسة النظام؛ تلك السياسة ال�ي �انت �س��د

ي عن الثورة، وذلك ليتم تصو�ر الوضع و�أنھ صراع ب�ن املتشددين اإلسالمي�ن والنظام امل�ّون العر�ي الس�ّ 

  العلما�ي حامي األقليات. وقد �انت هذه التصر�حات الال
ّ
ب ومتا�عة من قبل الكرد مسؤولة موضع ترق

ملية ت�خيم واقتطاع من السياق، ع لعنظام، و�انت تلك التصر�حات تخضال الذين �انوا قد راهنوا ع��

 ��دف �شو�ھ سمعة الثورة السور�ة، وإ�عاد الكرد قدر اإلم�ان ع��ا.تم �سو�قها لي

 األساس الذي �ان الغرض ،2012وجاء مؤتمر املعارضة السور�ة األول الذي ا�عقد �� اسطنبول ر�يع عام 

لتوحيد مواقف مختلف القوى أساًسا �ون عهد وط�ي لسور�ة املستقبل، ت ق ع�� وثيقةمنھ هو التواف

 السور�ة السياسية وا�جتمعية.

إدراج ولكن الذي حصل هو أن العديد من أعضاء املكتب التنفيذي �� ا�جلس الوط�ي السوري قد رفضوا 

ط�ي؛ األمر الذي أدى بخصوص القضية الكردية ضمن وثيقة العهد الو  ،ما �ان تم التوافق عليھ �� تو�س

إ�� ا��حاب ممث�� ا�جلس الوط�ي الكردي من املؤتمر، إ�� جانب قسم كب�� من أعضاء الكتلة الوطنية 

أزمة ك��ى، �ان يمكن تحاش��ا ب�ل سهولة لو وقد أحدث ذلك مل�جس الوط�ي السوري. االكردية ضمن 

و�عاملوا مع املوضوع  ؛لوط�ي السوريمن أعضاء املكتب التنفيذي للمجلس ااملعنيون استوعب االخوة 

 عن املنظومة املفهومية
ً
ال�ي رّ�خ��ا سلطة البعث االستبدادية ع�� مدى عقود؛ تلك املنظومة ال�ي  ،�عيدا

 من املعارض�ن للسلطة املعنية.لكث�ٍ� أدوات التفك�� بالنسبة �عّد بمن�لة ما زالت 

تة من قبل �عض �انت هناك نية مبيّ و مع�وسة.  فقد �انت الصورة ،2012أما �� مؤتمر القاهرة صيف 

مع ح�ى الديمقراطي و االتحاد القوى السياسية الكردية لال��حاب، وذلك بناء ع�� تفاهمات مع حزب 

مصط�ح الشعب الكردي إدراج ة التحض��ية قد رفضت بأن ال�جنع هؤالء النظام �� الوقت ذاتھ. وقد تذرّ 

عرً�ا الشعب السوري ب�ل م�وناتھ/ "صط�ح الذي اعتمد �ان هو ح�ن أن امل �ضمن وثيقة العهد. هذا �

 "آشور��ن..ا�خ.وكرًدا وتركماًنا وسر�اًنا و 

واحدة من بوصفها �� سور�ة  ضرورة التعامل املسؤول مع القضية الكرديةمجدًدا ما حصل أكد أّن غ�� 

 أهم قضايانا الوطنية.
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ا
ً
 وآفاقھ ا�حل إم�انية :ثالث

ل �� ا�خشية من  اجميعً السور��ن ّرق ؤ تاملعضلة األساسية ال�ي 
ّ
ع�� مستوى ا�جماعات واألفراد تتمث

؛ خاصة �� ظل أجواء التجييش املذه�ي والقومي ال�ي �شهدها سور�ة واملنطقة بصورة قبلاملاملستقبل 

 بد أن يؤكد وحدة الذي ال ،عامة. وما يرّ�خ هذه ا�خشية هو غياب املشروع الوط�ي السوري املت�امل

سور�ة ع�� قاعدة اح��ام ا�حقوق وا�خصوصيات. وما �سري ع�� امل�ّونات السور�ة جميعها، �سري ع�� 

 ا.الكرد السور��ن أيضً 

ضمن حدود سور�ة ا�حالية لكيان من هذا م�انية إالكرد �� سور�ة ال يطالبون بكيان منفصل، وال توجد 

ار بخصوصي��م وحقوقهم؛ شأ��م �� ذلك شأن �ل امل�ّونات السور�ة القبيل. �ل ما ينشده الكرد هو اإلقر 

لزمة، ال�ي من شأ��ا تنظيم 
ُ
األخرى. وتحص�ن ذلك يتم بجملة من املواد الدستور�ة والقوان�ن اإلدار�ة املـــ

 األمور، و�عز�ر الثقة، و�ل هذا يتم انجازه ع�� ثالث خطوات مت�املة:

 

 إزالة الهواجس �عقود مكتو�ة .1

اي أن يتناول الدستور واقع التنوع ا�جتم�� السوري، و�نص بصراحة ع�� ضرورة اح��م خصوصية هذا  

التنّوع، وا�حقوق امل��تبة عليھ، خاصة ا�حقوق الثقافية واالقتصادية واإلدار�ة، هذا إ�� جانب املشاركة 

 العادلة الفاعلة �� املؤسسات السيادية ع�� املستوى الوط�ي العام.

دستوري وا�ح، ح�ى ال ت�ون نص �� قراره إال بد أن يتم ف ؛اإلداري الالمركزي لنظام إ�� االنسبة وح�ى ب

عرضة ملزاج ا�جهة ا�حاكمة وحسابا��ا. ومن الضروري أن يحظر  ،أو تحديد املقصود بھ ،مسألة تفس��ه

 -طائفية، أو قومية -�شكيل األحزاب السياسية ع�� أسس دينية أو مذهبيةم�انية إالدستور بصورة ��ائية 

حزاب وطنية، تطرح ضمن برامجها مختلف القضايا ال�ي تتناول ا�حقوق القومية والدينية عرقية، لت�ون األ 

 والفكر�ة وا�جنسية وغ��ها.
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 �عز�ز إجراءات الثقة .2

وهذا يتحقق ع�� انجاز خطوات ملموسة ع�� أرض الواقع، تؤكد أهمية التعا�ش املش��ك وضرورتھ، 

 م ا�خصوصيات، والقطع مع العقلية القومو�ة املتشنجة.واح��ا

ومن األهمية بم�ان هنا وضع خطة مت�املة لتنظيم امللتقيات وورشات العمل ب�ن النخب السور�ة 

ل��ام االا�جتمعية من ثقافية واقتصادية وسياسية وغ��ها و�مشاركة من ممث�� سائر امل�ّونات. كما أن 

ستور الذي البد أن ي�ون توافقيا يرا�� هواجس ا�جميع، �عزز هو اآلخر الثقة الفع�� بما هو وارد �� الد

 واملصداقية. 

 

 ع�� آلية �حل ا�خالفاتتفاق اال .3

وهنا يمكننا ا�حديث عن �شكيل محكمة وطنية تمتلك األهلية واملصداقية؛ مهم��ا البت �� القضايا اإلدار�ة 

�؛ وح�ى البت �� القضايا ال�ي من شأ��ا ��ديد وحدة النسيج 
ّ

ا�خاصة بصالحيات سلطات ا�حكم ا�ح�

. "زارة الوحدة الوطنية مثالو "الوط�ي السوري. و�مكن �عز�ز دور هذه ا�حكمة ع�� استحداث وزارة خاصة 

 .عالميةواإل ع�� أن تتم �ل األمور �شفافية خاضعة للرقابة ال��ملانية 

ال�ي �عمل �� هذا االتجاه.  ،ذكرها من خالل منظمات ا�جتمع املد�ي �ي سبقو�مكن دعم ا�خطوات الثالت ال

جيل مستقب�� يؤمن بضرورة اد عدإو الثقة، جراءات إكما أن للتعليم واالعالم دورهما األساس �� �عز�ز 

ن من 
ّ

سي�ون �� ��اية بدا�� إتفاعل نجاز إوأهمية اح��ام سائر ا�خصوصيات السور�ة، األمر الذي سيمك

 السور��ن والسور�ات من دون استثناء. جميع ملص�حةاملطاف 






	مقدمة
	أولًا: ملاحظات عامة
	ثانيًا: معاينات من الواقع الملموس
	ثالثًا: إمكانية الحل وآفاقه
	اورقة
	مقدمة
	أولًا: ملاحظات عامة
	ثانيًا: معاينات من الواقع الملموس
	ثالثًا: إمكانية الحل وآفاقه




