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املدخل
قبل عام  2011كان الكرد السوريون يع ّدون "أناسا منسيين" ،1إذ كانوا يلقون االهتمام القليل من
الباحثين والتغطية اإلعالمية قبل الحرب األهلية.
وضعت الحرب األهلية الكرد السوريون على الخريطة اإلقليمية مع تمكنهم السيطرة على أجزاء من
شمال البالد .وقد أثاروا االهتمام العاملي عندما أثبتوا قدراتهم بوصفهم حلفاء فاعلين وأكثر موثوقية
للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم (الدولة اإلسالمية) في سورية.2
كيف تحرك الكرد السوريون نحو الهوية الكردية في سورية ،وحملوا في سبيلها السالح واملحاربة من
أجلها؟ بتعبير آخر؛ كيف تحول الكرد من "منسيين" فجأة إلى "بارزين".
ستتابع هذه الورقة تطور الهوية السياسية الكردية السورية من خالل ثالثة عوامل حاسمة (على
األقل) لفهم تعبئة الكرد السوريين.
أوال :األراض ي التي شكلت الدولة السورية بعد الحروب الكبرى في القرن العشرين ،واستضافت كثيرا
من اإلثنيات (مثل العرب والكرد والتركمان واألشوريون) وكذلك من الجماعات الدينية (املسلمين
واملسيحيين والعلويين واإلسماعيليين والدروز) .ثم إن الكرد أنفسهم ال يشكلون مجموعة متجانسة ،فهم
مجزؤون جغرافيا وديموغرافيا في جيوب.
ثانيا :ألهمت هذه التجزئة األنظمة املختلفة في سورية اتباع سياسة قمعية مبهمة بحق الكرد .كانت
استراتيجية النظام تعني أن الكرد قد ُحرموا الحقوق األساسيةُ ،
واستخدموا أدوات ضد البلدان املجاورة،
بالدرجة األولى ضد تركيا.
ثالثا :اتبع الكرد السوريون بشكل أساس استراتيجية العمل السلمي والسياسة املعتدلة.3
اختار الكرد املنخرطون في السياسة التواطؤ مع النظام عوضا عن االشتراك في التمرد ،بعكس األجزاء
األخرى في مناطق الوجود الكردي (كما في العراق وتركيا وإيران) .لذا من الجدير بالذكر كيف انسحبت
القوات السورية في ما يتعلق باألزمة الحالية في سورية من املناطق الكردية في  2012قبل سيطرة (وحدات
الحماية الشعب )YPG /عليها .فضال على أن العدو الرئيس لوحدات الحماية الشعب ( )YPGلم يكن
النظام ،بل تنظيم (الدولة اإلسالمية) وغيرها من مجموعات املعارضة.
الورقة دراسة خلفية لبحث الدكتوراه قد أجريته حول التعبئة للجالية الكردية في الدانمارك لدعم
النضال الكردي في سورية في سياق الحرب األهلية .الجانب التاريخي للورقة ،جرت االستعانة فيه بمصادر
عدة . 4عموما عدد الكتب عن الكرد السوريين محدودة ،كما يشير عنوان الورقة .جرى الحصول على
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معلومات مفصلة حول التطور الحالي من الصحف الكردية بالدرجة األولى ،ووسائل التواصل االجتماعي
ولقاءات مع ناشطين كرد .تعتمد الورقة على مفهوم التواطؤ الذي نشأ مع ليزا ويدين ( .)1999هنا علينا
فهم التواطؤ على أنه اخضاع املواطنين في ظل حكم أوتوقراطي واسع االنتشار وغامض.

صعود "الكرد السوريين"
االنتداب الفرنس ي ونشوء القومية الكردية
أدى انهيار اإلمبراطورية العثمانية في عقب الحرب العاملية األولى إلى عدد من الدول الجديدة ومناطق
انتداب أفضت كلها إلى تقسيم الشعب الكردي في دول مختلفة في الشرق األوسط ،وبصورة رئيسة في تركيا،
إيران ،العراق وسورية .عاش الكرد السوريون تاريخيا في الجزء الشمالي من البالد على طول الحدود مع
تركيا والعراق .املناطق الكردية في سورية مجزأة إلى ثالثة أجزاء رئيسة ،وهي أراض متصلة باألراض ي الكردية
في البلدان املجاورة .واملناطق الثالث هي كرداغ (أو جبل األكراد) في الزاوية الشمالية الغربية من سورية ،إذ
تشكل مصدر إنتاج الزيتون السوري ،واملنطقة املحيطة ببلدة كوباني /عين العرب التي تقع على خط سكة
حديد بغداد ،ومنطقة الجزيرة في الشمال الشرقي من سورية في ميزوبوتاميا العليا .خضعت الجزيرة لتحول
كبير في نهاية القرن التاسع عشر ولغاية النصف األول من القرن العشرين ،إذ استقر الرحل منهم،
وأصبحوا مزارعين ،وحولوا املنطقة إلى ما يعرف بـ "سلة غذاء سورية" .وفي الوقت نفسه ،استقبلت املنطقة
املهاجرين الكرد في عقب االضطرابات التي ظهرت بعد تأسيس الجمهورية التركية الجديدة .أيضا يعيش
الكرد في املدن الكبيرة ،كما دمشق وحلب وحمص .يعود القاطنون الكرد في دمشق إلى تاريخ القرن الثاني
عشر مع حملة صالح الدين األيوبي ،الذي كان كرديا.
في حلب واملدن األخرى ،كان تجمع السكان الكرد قد ّ
تكون بصورة رئيسة من املهاجرين من املناطق
الكردية الريفية .في عهد االنتداب الفرنس ي ،شكل الكرد أكثر من  250ألفا من مجموع سكان سورية البالغ
عددهم  2،950،000أي حوالى نسبة  8.5في املئة من النسبة العامة .5وبحلول عام  ،2011كانت نسبة
الناطقين بالكردية تشكل حوالى  10في املئة من مجموع سكان سورية أي أكثر من  2.2مليون نسمة.6
وفقا ملواد اتفاق سايكس بيكو ،بعد الحرب العاملية األولى وقعت سورية لفرنسا بموجب قرار عصبة
شكل معين
األمم ،وجرى التصديق على االتفاق في  .1923بحسب جوردي تيجيل ،مهد االنتداب الطريق إلى ٍ
من "السياسة الثقافية" بين الكرد في سورية ،تتميز بـ "املواجهة السلمية واإلقامة ضمن مشهد سياس ي
غامض"ُ .7
أجد حدثين حاسمين في هذا الصدد؛ األول تأسيس رابطة خويبون  1927التي سعت لصحوة
قومية كردية ،والثاني اعتماد دستور  1936الذي جاء ملصلحة السكان العرب ما أثار دعوة إلى حكم ذاتي
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ُ
من الكرد في الجزيرة .ترجمت هذه الثقافة السياسية على شكل معارضة سلمية داخل البلد ،وحتى إلى درجة
التواطؤ مع النظام الحالي ،كما أشرنا أعاله .إضافة إلى ذلك ،كان ينظر إلى الجزيرة بوصفها حالة خاصة،
بلغت ذروتها عندما جرى تجريد  120ألف من كرد الجزيرة من الجنسية السورية عام .1962
من قديم ،إال أن الكرد لم يتحدوا
على الرغم من أن الوجود الكردي في املنطقة السورية يعود إلى ز ٍ
كمجموعة قومية قبل العهد الفرنس ي .تاريخيا ،كانت الهوية الكردية قائمة على االنتماء القبلي املحلي
والوالء لألعيان املحليين .هذا يمكن تطبيقه على املجموعات العرقية األخرى في اإلمبراطورية العثمانية.
فكان هدف خويبون هو كسر هذه الروابط العمودية وتعبئة الكرد حول أفكار مجتمع قومي كردي مقيد
بعالقات أفقية .استلهمت خويبون نظريتها من النهوض القومي الذي اجتاح البلدان األوروبية خالل القرن
التاسع عشر ووصل إلى اإلمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين .في الحالة السورية كانت تعبئة
خويبون بمنزلة رد فعل مباشر على الجمهورية التركية التي أنشئت حديثا.
أسست رابطة خويبون عام  ،1927وضمت املثقفين الكرد وضباطا سابقين ومشايخ وزعماء القبائل.8
كان بعض األعضاء املؤسسين للرابطة من النازحين في إسطنبول ،إذ انضموا إلى األندية الكردية .وقد
ُ
فروا من تركيا بعد إعالن الدولة التركية الكمالية أو أجبروا على النزوح بعد فشل االنتفاضة الكردية عام
 .1925كان من بينهم ممدوح سليم ،إحسان نوري ،واإلخوة البدرخانيون.9
عموما حصلت خويبون على الدعم معظمه من املناطق التي استقبلت أغلب الالجئين من تركيا ،في
الجزيرة ودمشق .كان الهدف األساس للرابطة هو معارضة النظام الكمالي في تركيا ،لذا ،لم يقعوا في صدام
مع االنتداب الفرنس ي .وباالعتماد على استراتيجية (فرق تسد) سمحت السلطات الفرنسية للرابطة
باالجتماع والتعبئة داخل سورية بحيث يمكن استخدامها ضد تركيا .الحدود بين تركيا وسورية لم توضع
بعد ،وهذا سبب بعض من التوتر بين القوتين .دعمت الرابطة ثورة آرارات ( )1930 -1927عمليا أصبحت
مركز القيادة السياسية والعسكرية للثورة .وبعد هزيمتها من الجيش التركي ،عادت خويبون إلى النشاط
الفكري والثقافي كما في املرحلة العثمانية ،إذ أدى اإلخوة البدرخانيون الدور الريادي في ذلك .ففي وقت كان
مشروعها السياس ي نخبويا وقصير األمد ،كانت املبادرات الثقافية طويلة األمد وتأثيرها أوسع .وكان أهم
عمل قام به جالدت بدرخان هو رسم الخطوط والقواعد للهجة الكرمانجية ،ونشر األبجدية الكردية على
أساس األحرف الالتينية .قام اإلخوة البدرخانيون بإصدار مجالت كردية ونشر دراسات حول املوسيقى
التراثية ،التاريخ واإلثنوجرافية الكردية .كان الهدف الرئيس لهذا النشاط هو توحيد الكرد .ظهرت األندية
والجمعيات الكردية ،بحيث تمكن الكرد االجتماع وتعلم اللغة الكردية واملشاركة في قراءة التاريخ والتراث
الكردي.10
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كانت النخبة الكردية التقليدية في الجزيرة بالتعاون مع األعيان األشوريين تطمح إلى ما هو أكثر من
الحقوق الثقافية .أرادوا الحكم الذاتي على غرار الدروز في جبل الدروز والعلويين في الالذقية في بدايات
العشرينيات من القرن العشرين .11كانت منطقة الجزيرة هي آخر منطقة دخلت منطقة االنتداب الخاضعة
ُ
للسلطة الفرنسية التي فرضت السيطرة الكاملة عليها عام  .121927مع ذلك ،فإن وجود الدولة في املنطقة
كان ضعيفا ،إذ لم يتجاوز حضورها سوى عدد قليل من الضباط وموظفي الدولة ،وكانت البنية التحتية
ضعيفة ،الطرق فقيرة ،ال توجد مستشفيات ،وعدد قليل من املدارس العامة .مثلت الجزيرة بالفعل منطقة
طرفية داخل سورية .كان االتفاق الفرنس ي السوري عام  ،1936إذ عهدت القوة إلى األغلبية العربية في
ُ
سورية ،وكانت هذه الحركة بمنزلة القشة القاصمة .فاندلعت ثورة عام  ،1937ولكنها قمعت على الفور.
كانت الرغبات في االستقالل الذاتي مبنية على الوالء لألعيان املحليين وزعماء القبائل ،ولكن بعد عام 1937
نشأ عدم ثقة متنامي بين الكرد واألشوريين .واستمر غياب الثقة املتبادلة بين الجزيرة ودمشق.
لذا فإن االنتداب الفرنس ي أورث املنطقة وهي مجتمع منقسم .وقد استخدمت السلطات الفرنسية
تكتيكا تقليديا لتسوية الفجوة ،ما خلق التوتر بين السكان الريفيين والسكان الحضريين ،وبين املركز
واألطراف ،وبين مختلف األقليات واألغلبية العربية.13

املدة ما بين االنتداب وصعود األحزاب الكردية
استقلت الجمهورية السورية عام  1946بعيد انتهاء الحرب العاملية الثانية .وبعد ّ
مدة وجيزة وقعت
البالد في مرحلة من غياب االستقرار السياس ي الكبير ،وتأرجحت بين الحكم العسكري والبرملاني عن طريق
االنقالبات املتعاقبة" . 14برزت نخبة مدنية جديدة بعد استقالل سورية ،لتشكل التطور السلطوي في
السنوات التالية .وكان اثنان من الرؤساء الدكتاتوريين في العقد األول من االستقالل من الكرد من املدنيين
الناطقين بالعربية ولم يهتما بقضايا سياسية كردية محددة .في واقع األمر ،حاول الرئيس أديب الشيشكلي
استبعاد األقليات من املجال السياس ي من خالل تعزيز الهوية الوطنية السورية . 15حاول الفاعلون
السياسيون الجدد توحيد التركيبة السكانية السورية حول القومية العربيةّ .
عد الشيشكلي الدروز العدو
األول للدولة ألنهم لم يتنازلوا عن الحكم الذاتي ،لكن مع نجاح القومية العربية على األرض ،أصبح الكرد
أقلية غير عربية ينظر إليهم على أنهم أكثر املنافسين تهديدا للوحدة السورية.
أصبحت القومية العربية أكثر األيديولوجيات تأثيرا في ذلك الوقت ،وغالبا بالتزامن مع القومية العربية
واالشتراكية العربية التي تأثرت بالحوادث اإلقليمية والعربية ،مثل الحرب العربية  -اإلسرائيلية عام ،1948
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حرب السويس عام  1956الحرب الباردة .16عام  1958انضمت سورية إلى الجمهورية العربية املتحدة مع
مصر برئاسة جمال عبد الناصر ،تبعها انقالب عسكري عام  ،1961رد فعل على الهيمنة املصرية على
الجمهورية العربية املتحدةّ ،
وحل االتحاد ،وألغي تأميم األرض ،الذي كان جزءا رئيسا من االشتراكية
الناصرية العربية ،تسبب (التأميم) كذلك في استياء النخبة السورية .مع ذلك ،لم يجر التخلي عن أفكار
القومية العربية واالشتراكية العربية من العرب السوريين ،ولكن جرى التعبير عنها بطريقة أخرى ،على
سبيل املثال ،بروز حزب البعث.
عززت التطورات التنموية الزراعية في الجزيرة خالل الخمسينيات من القرن املاض ي من القوة املحلية
ملالكي األراض ي ،ما أدى إلى تخصيب األرضية السياسية للقومية الكردية .17غاب قادة خويبون عن املسرح
السياس ي أو انضموا إلى أحزاب غير كردية ،وال سيما الحزب الشيوعي السوري الذي أصبح يعرف في شمال
ُ ّ
سورية "بحزب الكرد" .18ظهرت بعض التنظيمات الكردية ،ولكن عام  1957شكل أول حزب كردي يسعى
لتمثيل مصالح الكرد جميعهم في سورية ،باسم الحزب الديمقراطي الكردي في سورية ( .)PDKSفي وقت
التأسيس ،تمكنت اللجنة املركزية للحزب ضم عناصر من املناطق الكردية كلها في سورية ،ونجحت في جمع
الكرد من مختلف التوجهات السياسية .كان من اآلباء املؤسسين أوصمان صبري (سكرتيرا) ونور الدين زازا
(رئيسا) .كان قيادات الحزب معظمهم من اليسارين أو على األقل لم يعترضوا على هذا التوجه .19كان الحزب
يتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ( )PDKالذي أنشأه مصطفى بارزاني عام  ،1946على الرغم
من أن الفرع السوري منذ عام  ،1958كان قد امتنع عن االستخدام الصريح لـ(الكردستاني) ،وذلك لتجنب
اإليحاء بأن الجيوب الكردية تنتمي إلى كردستان مستقلة .20هناك بعض التناقضات في ما يتعلق باالسم
األصلي للحزب ،إذ تختلف حسابات اآلباء املؤسسين .21فقد ظن بعضهم أن "كردستان" كانت مذكورة في
السنة األولى للتأسيس ،بينما أزيلت في وقت الحق .في ما يدعي بعضهم إضافتها عام  1960بإصرار من جالل
الطالباني الذي كان قد أشرف على إنشاء الفرع السوري من الحزب في أثناء لجوئه في سورية في مرحلة
الخمسينيات .بغض النظر عن مختلف االدعاءات فقد تفكك الحزب عام  ،1960مع سجن القادة ،إذ
ُاتهموا باالنفصال .22ففي وقت سجن قادته ،نتجت كتلتين :واحدة مثلها زازا الذي أكد أن كرد سورية أقلية
وليسوا أمة؛ واألخرى مثلها صبري الذي أصر على أن القومية الكردية هي جوهر الحركة الحزبية .وعام
 1970حاول مصطفى برزاني التوسط ،لكن املجموعتين لم تصال إلى أرضية مشتركة .وعوضا عن ذلك
انقسم الحزب األم إلى ثالثة أحزاب .ونتج من موقف مصطفى البرزاني للوساطة حزب ثالث باسم الحزب
الديمقراطي الكردي في سورية – البارتي .23كان قائد هذا الحزب الشخصية املحورية واملحافظة دهام ميرو.
 16تيجيل 40 ،2009؛ يلدز .31-30 ،2005
 17تيجيل .39 ،2009
 18ماكدويل 472 ،2004؛ تيجيل .43 ،2009
 19آلسوب .76 ،2015
 20تيجيل .49 ،2009
 21آلسوب .75 ،2015
 22تيجيل 49 ،2009؛ آلسوب .78 ،2015
 23آلسوب .82 ،2015
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وجناج اليمين الذي اتبع خط زازا ،قاده حميد درويش .هذا الحزب الذي أخذ في ما بعد اسم الحزب
الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ( ،)KDPPSكانت له عالقات وثيقة مع االتحاد الوطني الكردستاني
الذي تشكل عام  241974في العراق بعد انشقاقه عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة جالل
الطالباني .كانت العالقة بين الحزبين تعتمد في األساس على العالقة الشخصية بين رئيس ي الحزبين .وجناح
اليسار للحزب الذي سمي بحزب اليسار (بالكردية )Partiya Çep /اقتنع بنهج أوصمان صبري الذي أصبح
أول رئيس للحزب .وكان الحزب ينسجم مع خط (جماعة املكتب السياس ي للبارتي وفي ما بعد عرف باالتحاد
الوطني الكردستاني) ،ولكن ألسباب أكثر أيديولوجية ،إذ تبنى الطرفان مقاربة ماركسية -لينينة .هذه
الفروع الثالثة الرئيسة ما تزال موجودة في نسخ مخففة إلى حد ما إلى اليوم ،على الرغم من أن الفروع
نفسها قد خضعت إلى عدد من االنقسامات الداخلية .اليوم أغلب األحزاب الكردية في سورية نتجت من
هذا الحزب الديمقراطي الكردي في سورية األم.25
ُ
أسست األحزاب الكردية في بيئة سياسية تهيمن عليها القومية العربية .وبعد تفكك الجمهورية املتحدة،
أعيد إحياء سورية جمهورية عربية ،واشتد القمع بحق الكرد .بلغ ذروته عام  1962عندما ّ
جثرد  120ألف
من كرد الجزيرة أو ما يشكل  20في املئة من مجموع الكرد في سورية من الجنسية السورية .26يمكن ّ
عد
ذلك محاولة من النظام لفرض مزيد من الهيمنة على الجزيرة .هناك عامالن اثنان لزيادة اهتمام النظام
بالسيطرة على الكرد .األول نجاح مصطفى البارزاني في قيادة الثورة في كردستان العراق والسيطرة على
املناطق معظمها بين الحدود اإليرانية والسورية .هذا ما حمل دمشق على الخشية من اضطرابات مماثلة
في كردستان السورية .27الثاني كان لدمشق اهتمام باملصالح االقتصادية في املنطقة مع اإلنتاج الكبير من
الحبوب واكتشاف النفط مؤخرا.28
حدد املرسوم التشريعي رقم  93في  23آب /أغسطس  1962تعدادا للمنطقة لتهميش من يظن أنهم قد
حصلوا على الجنسية السورية بشكل غير قانوني .من ثم ،سحبت بطاقة الجنسية (الهوية) من أولئك الذين
كانوا يع ّدون غير سوريين .والستعادتها يجب على الكرد أن يثبتوا أنهم كانوا يقيمون في سورية قبل ،1940
والفشل في إثبات ذلك يعني أن مجموعة كبيرة من األكراد قد ُس ّجلوا (األجانب) .وقد أشير إليهم على أنهم
قد استوطنوا وجاؤوا من تركيا في مرحلة االنتداب فحرموا بذلك من حقوق التعليم ،امللكية العقارية،
املشاركة السياسية ،الزواج القانوني وما إلى ذلك .وعرف الكرد الذين لم يشاركوا في التعداد باسم
املكتومين (املحذوفين أو املختفين) .كانوا غير مسجلين ،وهم غير موجودين قانونيا ،وكان االعتراف بهم أقل
بدرجات من االعتراف باألجانب.29

 1 24حزيران /يونيو  ،1975المترجم.
 25آلسوب .17 ،2015
 26تيجيل 51-50 ،2009؛ آلسوب .153 ،2015
 27تيجيل .51 ،2009
 28آلسوب .19 ،2015
 29تيجيل 51 ،2009؛ آلسوب .154 ،2015

8

من الجدير باملالحظة ،أن الذي حدث في عقب تفكك الجمهورية العربية املتحدة الذي شمل قوانين
التأميم التي جرى عكسها وأعيدت األراض ي إلى مالكيها السابقين .وقد حصل ذلك أيضا في الوقت الذي
بدأت فيه الشركات األوروبية واألميركية باستخراج النفط في املنطقة ،وهذا ما جعل النظام يدرك الضرورة
امللحة ملواجهة "املؤامرة والهدف من ترسيخ جماعات عرقية غير عربية داخل مثلث النفط الخام السوري"
(على حد تعبير محافظ الحسكة) . 30فعمل على حرمان مالكي األراض ي الكرد من جنسيتهم وحقهم في
امللكية ،ليصار عوضا عن ذلك إلى تسليم تلك األراض ي إلى عرب أوفياء .ففي بداية السبعينيات ،وبعد بناء
سد الطبقة على نهر الفرات ،أعيد توطين  4000أسرة عربية في مزارع نموذجية (مسلحة) في الجزيرة ،كانت
قد غمرت أراضيها بمياه السد.31

عهد البعث وصمت الكرد السوريين
األحزاب القديمة في ظل حكم البعث
عام  1963استلم البعث السلطة نتيجة انقالب في  8آذار /مارس .جاء االنقالب بعد شهر واحد من
انقالب البعثيين في العراق .وأصبحت األيديولوجية البعثية بديلة من القومية العربية الناصرية .كان حزب
البعث قد أسس عام  1947في دمشق على يد ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار وفق أيديولوجية تعتمد
على العلمانية ،القومية العربية ،واالشتراكية العربية .االنقالب الالحق في  23شباط /فبراير  ،1966عزز من
قوة البعث في سورية من خالل القضاء على الجماعات القومية العربية والقوميين العرب اآلخرين .أدى هذا
األمر إلى انقسام حزب البعث في سورية والعراق إلى فرعين ،تنافسا على إقناع العرب بأنه القوة (املصدر)
الرئيسة في العالم العربي.
ُّ
بعد وصول حزب البعث إلى السلطة ،كثفت عملية التعريب ،ومن ثم قمع الكرد .قدم املالزم أول محمد
طلب هالل -كان الهالل قائدا أمنيا سريا سابقا في محافظة الحسكة-عام  1963تقريرا أمنيا حول القضية
الكردية في الجزيرة .اشتهرت الدراسة بموقفها املزدري واألوصاف الهمجية املصبغة على الكرد .فهو يصف
الكرد بأنهم " أعداءنا" ،ويشير إلى الوجود الكرد في الجزيرة "بالخطر الكردي" على شكل "الورم الخبيث
الذي نشأ في جزء من جسد األمة العربية" .32والعالج املقترح الستعادة عروبة الجزيرة كان في املقام األول
إنشاء حزام عربي بترحيل الكرد من على طول الحدود التركية .وأشار "هالل" إلى تدابير أخرى مثل عدم توفير
فرص التعليم والعمل ،ببساطة هذا العمل هو بمنزلة إبادة للهوية الكردية من خالل تفضيل العرب في كل
جانب من جوانب الحياة .لذا ،كانت هذه الوصفات تتماش ى مع نيات املرسوم رقم  93من عام  .1962الذي

 30كرد ووتش .6 ،2010
 31تيجيل .61 ،2009
 32يلدز 34/2005؛ تيجيل .61-60 ،2009
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يبدو من خالله استعجال القوميين العرب في السيطرة على كرد الجزيرة ،إال أن الخطة لم تنفذ حتى مطلع
السبعينيات.33
ُ
ن ّفذت إجراءات قمعية أخرى في أواخر الستينيات مرورا بالسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين
في "تعريب" الكرد .وشملت حظر استخدام اللغة الكردية في املدارس ،وبعد ذلك في أماكن العمل ،مع
ُ
استمرار حظر املنشورات باللغة الكردية وتهميش الكرد في الكتب املدرسية .34إضافة إلى ذلك نظر إلى الكرد
بريبة عامة وتمييز من اإلدارات العامة وتعرضوا لالعتقاالت التعسفية من قوات األمن.35
في  16تشرين الثاني /نوفمبر  ،1970استولى اللواء حافظ األسد على السلطة بعد قيادة انقالب
عسكري ،يشار إلى املرحلة الجديدة باسم "الحركة التصحيحية" ،إذ كان الهدف الرسمي هو "تصحيح" أو
إلى حد ما -تعديل حكم البعث السابق .هكذا ،ووفقا لدستور الجمهورية العربية السورية الذي اعتمد فيعام  ،1973كان حزب البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد (املادة  .)8لكن في الواقع جرى التخلي عن
القاعدة األيديولوجية للحزب أو تغيرت .وأصبحت القومية العربية بالية نتيجة املنافسة املتزايدة بين الدول
العربيةُ ،
واستخدمت القومية العربية أداة قوة للسيطرة على الشعب السوري وأرضه .وعوضا من االعتماد
على هذه األيديولوجيات ،بنى األسد (خالل حكمه) نظاما استبداديا متمحورا حول أسطورة عائلة األسد
ّ
نفسه بوصفه األب الحامي للشعب العربي السوري .وقد ُحلل هذا الوسط السياس ي في سورية في عهد
حافظ األسد على نحو بارز من ليزا ويدين في كتاب "غموض الهيمنة" (.)1999
من خالل "اإلثنوغرافيا السياسية" 36تصف الديناميات االجتماعية للحكم الشمولي لحافظ األسد،
ُ
مبينة كيف فرضت هيمنة النظام من خالل أداتي قوة .إحداهما كانت القمع العنيف من عدد من أجهزة
األمن ،على سبيل املثال ،االحتجاز والسجن واالختطاف والتعذيب .بينما كانت األداة األخرى ،القوة الرمزية
لألساطير والروايات الخيالية حول الرئيس األب املحب والراعي .فبينما كان القمع يجري بصورة سرية بعيدا
من االهتمام العام ،كانت السلطة الرمزية تمارس في الفضاء العام من خالل امللصقات والتماثيل والطقوس
واملناسبات الكبيرة .أثبتت االستراتيجية فاعليتها ،إذ استخدمت األداتين بال تردد .وهكذا أصبحت سلطة
َ
النظام في كل مكان وال مفر منها .إذا اختار السوريون معارضة النظامُ ،
سيقض ى عليهم أو ُيبطل مفعولهم،
كما ظهر في مجزرة حماة عام 1982؛ وإذا اختاروا االمتثال للرواية "املفروضة" عليهم 37سيكونون جزءا من
اللعبة القمعية ضد أنفسهم .لم يكن السوريون مجبرين على اإليمان بأبوة حافظ األسطورية األبدية ،بل
بالتصرف "وكأنهم" كانوا يؤمنون به في مواقف عامة معينة .من خالل العمل و" كأن" األساطير حقيقة،38
لم يصبح املواطن السوري هدفا للهيمنة فحسب بل أصبح أيضا موضوعا للقمع نفسه .هذا النوع من
النظام ال يسمح بموقف محايد تجاه الفظاعات .إما أن الشخص يكون خارج اللعبة أو جزءا منها .التقسيم
 33تيجيل .61 ،2009
 34مجموعة األزمات .6 ،2013
 35تيجيل .63 -62 ،2009
 36ويديين 25 ،1999
 37ويدين .73 ،1999
 38ويدين .69 ،1999
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بين الحاكم واملحكوم ،كما يشرح ويتين نقال عن فاتسالف هافيل "يدير بحكم الواقع كل شخص ،كل
شخص بطريقته الخاصة ضحية ومؤيد للنظام" .39هذا ما كان ويدين يطلق عليه غموض هيمنة األسد على
سورية؛ وهذا ما كان يميز السياق السياس ي الذي حاولت األحزاب الكردية التقيد به.
األحزاب الكردية التي انبثقت من الحزب الديمقراطي الكردي في سورية ( ،)KDPSادعت أنها تسعى
لألمر نفسه ،أي حماية الهوية الكردية لكرد سورية .ويتضمن ذلك إبطال القوانين القمعية وتأمين الحقوق
السياسية والثقافية للكرد ،وما لم يتفقوا عليه هو كيفية الوصول إلى هذه األهداف .وقد اختلفوا على
قضيتين محددتين .األولى تتعلق بالحل السياس ي الذي يحمي الهوية الكردية .ترتبط هذه القضية بمناقشة
أيديولوجية حول من هم الكرد :هل هم أمة أم أقلية .40الثانية تتعلق بأفضل طريقة للتفاعل مع النظام.
وتتعلق هذه املسألة بتقويمات األحزاب للخيارات في البيئة السياسية إما االمتثال للنظام أو موقف املواجهة
ضده.41
األحزاب الثالثة التي تمثل الطيف السياس ي الكردي التي ظهرت بعد محاولة البارزاني التوسط بينها
عام  ،1970تبنت ثالثة مواقف مختلفة .رأى ما يسمى بالجناح اليميني (الحزب الديمقراطي التقدمي
الكردي في سورية )KDPPS /برئاسة درويش ّ
عد الكرد أقلية في املجتمع السوري .وفقا لذلك ،أصر التقدمي
َ
( )KDPPSعلى الضغط السياس ي الناعم على النظام السوري .درويش الذي قبل قواعد اللعبة التي وضعها
النظام ،ذهب إلى حد شغل مقعد في البرملان السوري كأحد املستقلين ، 42وهو ما كان مسموح به في
التسعينيات . 43املجوعتين األخيرتين من األحزاب الكردية ادعتا أن الكرد يمثلون قومية مميزة .الحزب
اليساري يرى بأن الكرد كمجموعة قومية يحق لهم االعتراف بهم دستوريا .اختاروا نهجا غير تصادمي ،مع
مراعاة شكلي املعارضة السياسية واملعارضة العنفية .وعرف الحزب املحافظ (البارتي) الكرد مجموعة
قومية تميل أكثر نحو الحكم الذاتي .ولقيامهم بذلك ،اتبعوا خط الحزب الديمقراطي الكردستاني في
العراق ( .)KDPولكنهم فشلوا في الحصول على دعم من الحزب األم في العراق في الصراع السوري الداخلي،
واختاروا املعارضة الطيعة .أثبتت الهيمنة الغامضة للنظام كفاءتها في إسكات الكرد .حتى أنها جعلتهم
يتعاونون من وقت إلى آخر مع االستخبارات -قوات األمن السرية -لتجنب اإلبادة.
خالل السبعينيات من القرن املاض ي ،عانى الحزب اليساري من االنقسامات الداخلية بسبب الخالفات
األيديولوجية حول املاركسية اللينينة ،ما أدى إلى انقسام داخلي في الحركة الكردية نفسها .44في حين كانت
االنقسامات األخرى داخل بقية األحزاب الكردية في املقام األول نتيجة قضايا شخصية أو قيادية .بحلول

 39ويدين .81 ،1999
 40آلسوب .80 ،2015
 41آلسوب .84 ،2015
42شغل ممثلين عن التيارات الرئيسة األخرى إلى جانب اليمين مقاعد في البرلمان (المترجم).
 43المرصد السوري  17تشرين األول /أكتوبر 2014؛ تيجيل .67 ،2009
 44آلسوب .82 ،2015
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نهاية عام  ،2012كان بإمكان  17حزبا كرديا من أصل  20إرجاع جذورهم إلى الحزب الكردي األول في
سورية ،وفقا لتقرير صادر عن هارييت آلسوب.45

وصول حزب العمال الكردستاني إلى سورية
أسست حزب العمال الكردستاني ( )PKKفي تركيا عام  . 461984تستند أيديولوجتيه إلى املاركسية
اللينينية وتتأثر بالقومية الكردية ،وقد سعى حزب العمال ( )PKKلتحرير الشعب الكردي وإقامة كردستان
مستقلة .بعد االنقالب العسكري في تركيا في عام  ،1980عرضت سورية اللجوء إليها على قيادة حزب
العمال الكردستاني جزءا من استراتيجية التوازن ضد تركيا .كانت هناك أسباب عدة وراء رغبة سورية في
إبقاء تركيا تحت الضغط .أوال ،كان هناك االستياء القديم من فقدان لواء إسكندرون عام 1939؛ ثانيا،
أرادت سورية مواجهة تأثير تركيا في إمدادات املياه عبر نهر الفرات47؛ ثالثا ،شعرت سورية بالحصار بسبب
التحالف القادم بين إسرائيل وتركيا .48لقد غير وجود حزب العمال الكردستاني ( )PKKفي سورية شروط
النضال السياس ي للكرد السوريين مرة أخرى.
كان لحزب العمال الكردستاني ( )PKKشعبية كبيرة ،وبخاصة بين الشباب الكرد ،الذين ّ
عدوا حزب
العمال الكردستاني أكثر قوة من األحزاب القديمة .49كانت املنافسة غير متساوية ،إذ كان بإمكان حزب
العمال الكردستاني أن ينشط عالنية في املناطق الكردية في حين كانت القيود تفرض على األحزاب القديمة.
كان هذا جزءا من الصفقة مع زعيم الحزب العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن ،ما يعني أن حزب العمال
الكردستاني يستطيع التصرف بحرية وتنسيب أعضاء جدد إلى صفوفه ،ما دامت املعركة الكردية موجهة
نحو تركيا .أدى ذلك إلى اختفاء حوالى  7000شاب كردي ،يفترض أنهم لقوا حتفهم في تمرد حزب العمال
الكردستاني في تركيا خالل الثمانينيات .في مقابلة مع أوجالن كان قد أعرب أو رأى أسبابا استراتيجية لهذه
املشاركة ،وهو تصوره بأن كرد سورية بوصفهم الجئين وفدوا من تركيا ،ومن ثم سيعودن إليها بكل سرور.50
كان حزب العمال ينال الدعم األقوى في منطقة كرداغ (عفرين) وفي كوباني (عين عرب) ،51في حين ما تزال
األحزاب األخرى تملك معقال في الجزيرة.
كان لحزب العمال الكردستاني ( )PKKتأثيرا كبيرا في الثقافة الكردية ،إذ "استولى حزب العمال
الكردستاني على املجال الثقافي للكرد السوريين عن طريق تسييس التعبير الثقافي وفقا للقاعدة
األيديولوجية لحزب العمال الكردستاني" .52فبينما كانت احتفاالت الكرد بـ"نوروز (رأس السنة الكردية في
 45آلسوب .17 ،2015
 46أسس الحزب عام  ،1978وأعلن العمل المسلح عام ( 1984المترجم).
 47عنب بلدي .2017
 48ماكدويل .480 ،2004
 49آلسوب .103 ،2015
 50ماكدويل .479 ،2004
 51آلسوب .103 ،2015
 52تيجيل .105-104 ،2009
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 21آذار /مارس)" تدار بشكل خاص في املاض ي ،نظم حزب العمال الكردستاني فاعليات عامة لجعل
املهرجان عمال جماعيا وسياسيا .كذلك ،جرى التعبير عن الرقص واملوسيقا الكردية باأللوان الكردية
(األحمر ،األخضر ،األصفر واألبيض) إلغراء املجتمع الكردي بوحدة سياسية .أفض ى نشاط حزب العمال
الكردستاني إلى إضعاف األحزاب األخرى .على الرغم من هذه املحاوالت في تسييس الثقافة الكردية ،إال أنهم
( )PKKلم يتمكنوا مواصلة الصحوة الكردية بعد طرد أوجالن وال نجحوا في تجنيد شبان جدد .عام 1998
نفد صبر تركيا ،وخافت سورية من غزو تركي محتمل لوجود حزب العمال الكردستاني في سورية .وفي أوائل
ُ 1999
اعتقل أوجالن في كينيا واقتيد إلى تركيا.

التعبئة العامة ما بعد سنة 2000
ترك الفراغ الذي خلفه حزب العمال الكردستاني إلى جانب عدم الثقة باألحزاب التقليدية -وبصورة
رئيسة عند الشباب -املجال مفتوحا ألحزاب مكافحة جديدة وناشطين مستقلين ،مع بداية العقد األول من
القرن الحالي .كان هناك حدثان رئيسان يمثالن معالم مهمة في هذا التطور ،هما ما عرف بـ ربيع دمشق
و"انتفاضة القامشلي" .الحدث األول أفض ى إلى نوع جديد من النشاط من طرف حزب الـ يكيتي (،53)Yekîtî
هذا الحدث الذي على الرغم من نخبويته ،وضع القضية الكردية على جدول أعمال املعارضة .قام الحزب
األخير بتعبئة املجتمع الكردي في نطاق واسع ،وخصوصا بين الشباب في املناطق الكردية وكذلك في دمشق
وحلب وانخرطوا في العمل الجماعي .إضافة إلى ذلك ،كشفت ثورة القامشلي الخضوع الغامض من طرف
األحزاب الكردية للنظام ،وأنها بعيدة من التواصل مع الشارع الكردي.
في حزيران /يونيو عام  ،2000توفي حافظ األسد ،ما مهد الطريق أمام ربيع دمشق .بعد وفاة والده ،عاد
بشار األسد ،طبيب العيون الذي كان يعيش في لندن إلى سورية ليصبح رئيسا.
كان لدى املعارضة السورية بعضا من األمل في أن الرئيس الجديد ،بشار األسد ،سيقود تغييرات
سياسية .في األشهر األولى من الحكم ،سمح النظام الجديد ببعض املناقشات السياسية النقدية .أسست
صالونات سياسية وأصدرت مجموعات من املثقفين بيانات تطالب بإلغاء حالة الطوارئ وتثبيت التعددية
السياسية .54إال أنه في أيلول /سبتمبر من العام التالي ،نفد صبر النظام .وألقي القبض على  10من املثقفين
والناشطين البارزين ،ليعلن بذلك نهاية ربيع دمشق.55
بالنسبة إلى حزب يكيتي الكردي في سورية ،لم يكن هناك مجال للتراجع ،فعلى الرغم من تنفيذ إجراءات
قمعية ،مثال في فرض الحظر على حيازة منشورات املعارضة كلها وتوزيعها بما فيها املطبوعات الكردية.
أسس يكيتي عام  1992من خالل تمثيل الجناح اليساري والجناح املحافظ في الحركة الكردية .وقد تبنوا
 53أسس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية – يكيتي عام  ،1992وانشقت عنه مجموعة باسم (حزب يكيتي الكردي في سوري) ،يقصد المؤلف هذه المجموعة (المترجم).
 54مركز كارينغي للشرق األوسط .2012
 55آلسوب .110 ،2015
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استراتيجية املطالبة بإقليم كردي جغرافي في سورية ورؤية أوسع للنضال الكردي من خالل حمالت
وتظاهرات عامة .نشط الحزب في املناطق الحضرية ونجح في حشد الشباب الكرد .استفاد يكيتي من الفراغ
الذي خلفه حزب العمال الكردستاني إضافة إلى االنفتاح السياس ي الذي أوجده ربيع دمشق .من ثم ،دفع
أعضاء الحزب في السنوات الالحقة نحو النشاط السياس ي ،في تنظيم االحتجاجات والتظاهرات املنادية
بحقوق الكرد في دمشق .وقد ُدعمت هذه التظاهرات من طرف أحزاب كردية أخرى إضافة إلى جماعات
أخرى من املعارضة السورية .عام  2003أسس حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDخليفة لشق السوري من
حزب العمال الكردستاني ( ،)PKKإال أنه لم يكن محميا من طرف النظام .ظهرت ثالثة تحالفات لألحزاب
الكردية حول املوقف من النظام .شكل كل من يكيتي وحزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDمع آخرين ما يسمى
بلجنة التنسيق التي اتخذت موقف أكثر صدامية مع النظام ،في حين كان التحالف الذي يتزعمه الحزب
الديمقراطي التقدمي الكردي بزعامة درويش أكثر مرونة ،بينما أخذت الجبهة الديمقراطية الكردية موقفا
وسطيا بشأن هذه املسألة.
عام ّ 2004أدت حوادث شغب في مباراة كرة قدم في القامشلي إلى انتفاضة كردية ضد النظام .فقد
لعب الفريق املحلي في مدينة القامشلي مع ضيفه الفريق الزائر من مدينة دير الزور .هناك تقارير متباينة
لشهود عيان حول كيف بدأ كل ش يء ،بعضهم أشار إلى أنه خالل وقت املباراة عرض املشجعون من دير
الزور صورا لصدام حسين ورددوا شعارات تهين الزعيمين الكرديين في العراق مسعود البارزاني وجالل
الطالباني .تقليديا ،كان العرب السنة في دير الزور متعاطفين مع نظام صدام حسن الذي أطيح قبل عام
بعد تدخل عسكري بقيادة الواليات املتحدة .من ناحية أخرى ،ردد مشجعو الفريق املحلي ملدينة القامشلي
الثناء على الرئيس األميركي جورج بوش بصياحهم "يعيش بوش" . 56العراك العنيف بين املشجعين دفع
قوات األمن إلى إطالق النار ،ما أسفر عن مقتل سبعة شبان كرد .كانت بمنزلة الشرارة الندالع انتفاضة
شعبية انتشرت في املناطق الكردية كلها وحتى في العاصمة دمشق ،وحشدت شرائح اجتماعية مختلفة من
املجتمع الكردي .57استمرت انتفاضة من  12آذار /مارس إلى  25آذار /مارس  ،2004إذ أخمدت بوحشية،
وأدت إلى مقتل  43شخصا ( 7منهم عرب) ،ومئات الجرحى ،وحوالى  2500معتقل ،وفصل أكثر من  40طالبا
كرديا من الجامعات السورية .58أثار هذا الحدث معارضة قوية بين الكرد السوريين ،نجم عن ذلك بروز
هوية كردية ناشطة جديدة .ففي وقت أبدا كل من يكيتي واالتحاد الديمقراطي ( )PYDمقاومة ،أضاعت
أغلب األحزاب الكردية األخرى الفرصة في أداء دور قيادي في الصحوة الكردية .وبدال من ذلك ،وجدت مرة
أخرى أنه من املفيد االمتثال للنظام .هذا ما جعلهم "منافقين" في نظر كثير من الكرد ،ومن ناحية أخرى،
احتضنت جماعات املعارضة السورية هذا النضال الكردي ،وأضافت " القضية الكردية" إلى أجنداتها عام
ُّ
 .592005من ثم كثف التعاون مع ناشطي حقوق اإلنسان في كل من سورية والغرب.
 56تيجيل .115 ،2009
 57آلسوب .36-33 ،2015
 58تيجيل .116 ،2009
 59تيجيل .126 ،2009
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واحد من األشخاص الذين رفعوا صوتهم بعد انتفاضة القامشلي في الدفاع عن الحقوق الكردية كان
الشيخ معشوق الخزنوي .قبل الثورة رسخ معشوق الخزنوي سلطة دينية في الجزيرة العليا بموافقة
النظام ،إذ كان يروج لقراءة ليبرالية جديدة للقرآن .60يبدو أن القمع الذي رافق انتفاضة القامشلي وما
بعدها أثار نقده ضد النظام .بعد مقابلته مع صحيفة كندية عام  2005التي أشار فيها إلى أن النظام
السوري يجب " تغييره أو إنهاؤه" ،61إذ اختطف وعثر عليه في ما بعد ميتا .دالئل قوية تشير إلى تورط النظام
في مقتله .حشدت جنازته حوالى  10آالف مشيع في خيمة العزاء.62
عام  2005خالل الصحوة الكردية التي أعقبت االنتفاضة أسس حزبان جديدان :حزب آزادي الكردي
(الحرية ،)Azadî /وحركة تيار املستقل بقيادة مشعل التمو .انضم الطرفان إلى لجنة التنسيق ،أكثر كتل
الكردية معارضة ونشاطا .وفي عام  2014اندمج حزب آزادي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.63
مع نهاية العقد األول من القرن الحالي ،شدد النظام قبضته على األحزاب الكردية ،وبخاصة يكيتي
وحزب االتحاد الديمقراطي .جرت مراقبة يكيتي بسبب موقفه املعارض املتصاعد ،واالتحاد الديمقراطي
بسبب الضغط التركي في تنفيذ سياسة عدم التسامح مع حزب العمال الكردستاني وأنصاره.64
أدت الصحوة خالل انتفاضة القامشلي إلى ظهور هوية كردية سورية جديدة وبديلة ،إذ كانت أكثر
تصادمية ومغامرة من أي وقت مض ى.

ثورة  2011ووالدة الحكم الذاتي الكردي في سورية
الثورة السورية
في آذار /مارس  2011اندلعت الثورة السورية بوصفها جزءا مما سمي بالربيع العربي في كل من تونس
ومصر واليمن والبحرين وليبيا .كانت الشرارة باعتقال مجموعة من أطفال املدرسة في درعا وردة الفعل
العنيفة للنظام تجاه التظاهرات التي تلتها ،وعمت التظاهرات املدن السورية األخرى ،بما فيها دمشق .كما
بقية الثورات ،قاد هذه التظاهرات الشبان املطالبين باإلصالحات الديمقراطية وتنحي الرئيس.
شارك الشباب الكردي في هذه االحتجاجات منذ البداية ،سواء في املدن الكبرى في سورية أم في املناطق
الكردية في شمال سورية ونادوا بتغيير النظام .نسق املنظمون الكرد نشاطهم مع املعارضة العربية السورية
لدرجة أن أحد أيام التظاهرات في ربيع عام  2011سميت بجمعة " آزادي /الحرية" .65على الرغم من ذلك،
ظلت األحزاب السياسية الكردية معظمها صامتة نسبيا خالل ربيع  ،2011هذا الصمت إلى جانب انعدام
 60تيجيل .101 ،2009
 61تيجيل .101 ،2009
 62آلسوب .106 ،2015
 63روداو نت  4نيسان /أبريل .2014
 64سنكالر وقجو .2011
 65زيسر 208 ،2014؛ آلسوب 196 ،2015؛ كي بي .2011
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االهتمام اإلعالمي بمشاركة الشباب الكرد خارج املناطق الكردية ،أدى إلى استياء الكرد الذين هم ضمن
املعا ضة العربية ،إذ استنكروا على األحزاب الكردية و ّ
عدوها موالية للنظام .كانت األحزاب الكردية
ر
متشككة في املعارضة ،متوقعة بأن تتبع املعارضة العربية أجندات إسالمية أو قومية عربية تترك القضية
الكردية وراءها ،كما حصل من قبل خالل انتفاضة القامشلي عام  .2004استغل النظام تفكك املعارضة
في محاوالتها التقرب إلى الكرد السوريين وذلك من خالل إصدار مراسيم جديدة تلبي املطاليب الكردية
التقليدية .ففي نيسان /أبريل  ،2011منح النظام السوري الجنسية ألكثر من  100ألف من أجانب الكرد،
ُ
الذين ارتفع عددهم إلى حوالى  300ألف عام  .662011وألغي املرسوم التشريعي رقم  49لعام  2008الذي
كان يقيد ملكية وبيع األراض ي في املناطق الحدودية الكردية.67
إال أن بعض األحزاب األكثر تشددا دعمت التظاهرات ،حتى أن قادتها شاركوا بوصفهم متحدثين في
التظاهرات ،وكانت هذه األحزاب هي "تيار املستقبل" و"حزب يكيتي" و"حزب آزادي" ،أي األحزاب التي كانت
تنتقد النظام منذ منتصف العقد األول من القرن الحالي.68
بعد محاوالت عدة لالنضمام إلى تشكيالت املعارضة الجديدة ،على غرار املجلس الوطني السوري
( ،)SNCأعلنت األحزاب الكردية في تشرين األول /أكتوبر  2011تشكيل املجلس الوطني الكردي ()KNC
برعاية مسعود البارزاني ،رئيس حكومة إقليم كردستان العرا ق . 69انسحبت األحزاب الكردية من
التفاوضات مع املجلس الوطني السوري ألن أعضاء األخير أصروا على عروبة سورية وأنها جزء من األمة
العربية .70وحد املجلس الوطني الكردي ألول مرة األحزاب الكردية السورية معظمها .وكان أول رئيس له،
عبد الحكيم بشار ،قيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني السوري ( .)PDKSوحدها بعض األحزاب
اتخذت طريقها الخاص .كان من ضمنها تيار املستقبل الذي بقي ّ
مدة ضمن املجلس الوطني السوري ،وأيضا
حزب االتحاد الديمقراطي ( ،)PYDالذي بدأ في بناء معقل له في املناطق الكردية ،بقيادة صالح مسلم الذي
عاد من الخارج من بين صفوف حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق .71سعى تيار املستقبل
بوضوح في جدول أعماله لتغيير النظام وواصل تعاونه مع الشباب الذين كانت لهم رؤية في سورية
ديمقراطية تعددية .بعد وفاة قائدها ،مشعل التمو ،الذي اغتيل الحقا على يد النظام .قام بتشييعه أكثر
من  50ألف شخص أظهروا دعما كبيرا ملطالبه . 72انضمت الحركة (تيار املستقبل) إلى املجلس الوطني
الكردي.
مع تحول الثورة إلى العنف أكثر وتطور الوضع إلى حرب أهلية ،استغل حزب االتحاد الديمقراطي
الوضع من خالل إنشاء فرع عسكري له بالنيابة عن الفصائل الكردية األخرى .تشكلت وحدات الحماية
 66زيسر 2014؛ غونثر 2 ،2014؛ مجموعة األزمات الدولية .6 ،2013
 67تيجيل .226 ،2014
 68آلسوب .197 ،2015
 69كارينغي الشرق األوسط 2012ب.
 70آلسوب .199 ،2015
 71آلسوب .208 ،2015
 72قناة العربية .2012

16

الشعب ( )YPGبعد ثورة القامشلي عام  732004بدعم من حزب العمال الكردستاني .لذا ،تحولت وحدات
الحماية الشعب إلى أقوى مؤسسات حزب االتحاد الديمقراطي .وعام  2012انضمت كتيبة للمرأة باسم
وحدات حماية املرأة ( )YPJإلى هذا التشكيل .وعندما انسحبت القوات املسلحة السورية من الجزء الشمالي
من سورية في آب /أغسطس  2012لتركيز قوتها في الوسط والجنوب من البالد ،أخذت قوات حماية الشعب
الحلول محلها والسيطرة على املناطق ذات األغلبية الكردية .مع اكتساب امليليشيات الكردية األرض ،نشأت
توترات شديدة بين حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الكردي .مرة أخرى تدخلت قيادة الحزب
الديمقراطي الكردستاني العراقي للتوفيق بين الفصائل الكردية .ما أفض ى في تموز /يوليو  2012إلى تشكيل
الهيئة الكردية العليا من املجموعتين املتنازعتين ،وأصبحت الهيئة هي الحاكمة بحكم األمر الواقع لإلدارة
الذاتية في شمال سورية .عام  ،2013انتهت صالحية الهيئة الكردية العليا ،من ثم أخذ حزب االتحاد
الديمقراطي زمام املبادرة في بناء نظام سياس ي جديد وبديل وبما يتوافق مع األفكار السياسية لزعيم حزب
العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن.74
في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013أعلن حزب االتحاد الديمقراطي الحكم الذاتي لثالث من املناطق
(كانتونات) ،في عفرين ،كوباني /عين العرب والجزيرة .75تراجع املجلس الوطني الكردي بوضوح .ولم تكن
بيشمركة روج ( ،)Rojالتي تشكلت في ما بعد بوصفها فرعا عسكريا لحزب الديمقراطي الكردستاني السوري
( )PDKSمن املجندين الكرد السوريين الفارين إلى إقليم كردستان ،قوية بما يكفي وال حتى قريبة من تهديد
هيمنة وحدات الحماية الشعب في املناطق الكردية (التي تسمى بالكردية روجآفا ( /)Rojavaأي غرب
كردستان).

ثورة روج آفا

ُ
في كانون الثاني /يناير  ،2014أعلن "العقد االجتماعي في روج آفا" .وضع امليثاق األساس لتطبيق نظام
سياس ي فدرالي قائم على وحدات إدارية محلية ذاتية الحكم .يتوافق العقد االجتماعي أيديولوجيا مع مفهوم
الكونفدرالية الديمقراطية التي طورها أوجالن في مطلع العقد األول من القرن الحالي .من ثم ،العقد
االجتماعي يمثل رفضا للديمقراطية املتمحورة حول الدولة القومية .وهذا ما يتناقض مع ما كان يعمل عليه
حزب العمال الكردستاني في األصل ،أال وهو االنفصالية الكردية التي تتبعها دولة كردية مستقلة .76وبدال
من ذلك ،تعزز األيديولوجية الكونفدرالية الديمقراطية ،الديمقراطية من األسفل إلى األعلى ،أي إنها نظام
فدرالي قائم على املواطنة املشتركة .وبناء عليه ،يطلق على امليثاق "العقد االجتماعي" ،إذ يقصد منه تنظيم
العالقات بين األفراد وليس بين الدولة واملواطنين.
 73موقع األمن العالمي.
 74غونيس ولوي .5 ،2015
 75روداو نت  13تشرين الثاني /نوفمبر .2013
 76غونتر .65 ،2014
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خالل شتاءي  2014و ،2015انتصرت وحدات الحماية الشعب ( )YPGفي كوباني (عين العرب) على
تنظيم (الدولة اإلسالمية) الذي أثبت حينها أنه اقوى منافس لحزب االتحاد الديمقراطي .وقد ُدعم الكرد
من قبل التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة ضد الدولة اإلسالمية ،وأصبحت القوة البرية لوحدات
الحماية الشعب اهم حليف للتحالف الدولي في املعارك على الجبهة السورية.
إنه تحالف تكتيكي ،فعلى الرغم من ارتباط حزب االتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني الذي
ُ
تع ّده الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي –عالوة على تركيا -منظمة إرهابية .لذا ،استبعد حزب االتحاد
الديمقراطي من مبادرات تفاوضات السالم الدولية املتعلقة بسورية كلها حتى بداية عام  .2017في ربيع
 ،2015تمكنت وحدات الحماية الشعب ربط كانتوني الجزيرة وكوباني ببعضهما.
وبما أن أيديولوجية الكونفدرالية الديمقراطية ال تعزز القومية أو أي أجندة عرقية محددة ،بل على
العكس ،فقد كان من املهم أن يظهر حزب االتحاد الديمقراطي لسكان روج آفا وحلفائها الخارجيين كلهم
بأن الجماعات غير الكردية جزء من الثورة .لكسب الشرعية .في النتيجة أسست حركة املجتمع
ُ ّ
الديمقراطي ( )TEV-Demبالكردية ( ،)Tevgera Civaka Demokratîkومن ثم ،شكلت قوة عسكرية
متعددة اإلثنيات تسمى قوات سوريا الديمقراطية ( -)QSDكانت خطوة مالئمة للتحالف الدولي ،الذي رعى
إنشاء قوات سوريا الديمقراطية ،وبذلك ابتعد عن القضية الكردية في صراعها ضد الدولة اإلسالمية.
في أيار /مايو  ،2017وافق الرئيس األميركي على تسليح وحدات الحماية الشعب ( )YPGقبل البدء
بمعركة الرقة ،وبينت واشنطن أنها ال تفرق بين وحدات حماية الشعب ( )YPGوقوات سوريا الديمقراطية
( ،)QSDوترى أن إسهام العناصر غير الكردية في قوات سوريا الديمقراطية ضئيل .77تماشيا مع الجهد
املبذول بتقديم نفسها حركة متعددة اإلثنيات ،أعلنت حركة املجتمع الديمقراطي (" )TEV-Demاتحاد
شمال سورية -روج آفا" وذلك في كانون الثاني /يناير  ،2017في سبيل التخلي عن املصطلح الكردي
"روجآفا" في تشرين الثاني /نوفمبر  .2016تزامن ذلك مع نشاط دبلوماس ي في عواصم أوروبية عدة لكسب
االهتمام والدعم الدوليين .وقد أدى الشتات (دياسبورا) الكردي دورا بارزا في ربط حزب االتحاد
الديمقراطي بالفاعلين السياسيين األوروبيين.
في وقت يبدو أن حزب االتحاد لديمقراطي دمج املجتمعات غير الكردية بالحياة السياسية في شمال
سورية ،استمر التوتر الشديد في العالقة بين االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الكردي إلى هذه
اللحظة .ينتقد املجلس الوطني الكردي السياسة التسلطية لحزب االتحاد الديمقراطي التي تتعارض مع
صورته بوصفه بديال تعدديا وشامال عن األنظمة االستبدادية املحيطة به .لذا ،الرئيس الحالي للمجلس
الوطني الكردي ،إبراهيم برو ،والقيادي في يكيتي ،قد شجب "املمارسات الشائعة لتخويف الناشطين
السياسيين والصحافيين في روج آفا" .78في واقع األمر ،تكرر اعتقال قياديين وأعضاء في املجلس الوطني
 77ستيورات .2017
 78روداو نت  16آب /أغسطس .2016
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الكردي من األسايش (قوى األمن الداخلي) ،من دون إبداء سبب واضح .يتركز انتقاد االتحاد الديمقراطي
أيضا حول أدلجة أوجالن وحظر العلم القومي الكردي .يرفض حزب االتحاد الديمقراطي الدعوات جميعها
ويتهم املجلس الوطني الكردي بإحباط التطورات السياسية في روج آفا عن طريق عرقلة عمل اإلدارة
الذاتية .79هذا الصراع الداخلي الكردي هو جزء من تأثير الفاعلين اإلقليميين ،إذ كان الكرد دائما في موقف
املق ّوم ملن سيقدم الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه .بناء عليه ،فان املجلس الوطني الكردي يتهم حزب
االتحاد الديمقراطي بالتبعية لنظام األسد ،في حين يتهم حزب االتحاد الديمقراطي املجلس الكردي بأنه
لسان حال عاجز لنظام البارزاني وأنه في خدمة تركيا .في الحقيقة انسحب النظام السوري من دون قتال
من املناطق الكردية عام  ،2012حينها بحث النظام عن جماعات متمردة أخرى لتنافس حزب االتحاد
الديمقراطي على السلطة .مع ذلك ،يوجد هناك اتفاق ضمني بين حزب االتحاد الديمقراطي والنظام
السوري ،إذ كان واضحا تماما أنه (أي النظام) تحت تأثير معركة حلب عام  ،2016النتيجة جنبت املنطقة
الكردية حربا مدمرة .بالنسبة إلى اتهامات التي يسوقها حزب االتحاد الديمقراطي ،فإنه صحيح تماما أن
حزب الديمقراطي الكردستاني يدعم املجلس الوطني الكردي ضد حزب االتحاد الديمقراطي واتحاد شمال
سورية ،أكسب ذلك مزيدا من العالقة الجيدة بين الرئيس البارزاني وتركيا.
تزايد القلق التركي حول النجاح العسكري والسياس ي للحكم الذاتي الكردي في سورية .أسوأ ما يتمناه
األتراك هو كيان كردي يعتمد على اإلدارة الذاتية يديرها حزب االتحاد الديمقراطي ،الفرع السوري لحزب
العمال الكردستاني ،ومن ثم يكون هذا الكيان تابعا ملنظمة إرهابية غير قانونية .لذلك ،صعدت تركيا
تدريجيا من تدخلها في الحرب األهلية السورية ،ففي صيف  ،2015انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية ،وفي الوقت نفسه أعلنت إنهاء وقف إطالق النار والبدء بمهاجمة حزب العمال
الكردستاني واالتحاد الديمقراطي .في أواخر صيف عام  ،2016عبرت القوات البرية التركية الحدود رسميا
لدعم فصائل من الجيش الحر ،ولكن في األغلب هو وقف تقدم املقاتلين الكرد في ربط املناطق بين كانتونات
عفرين وكوباني ،األمر الذي كان من شأنه أن يمنح حزب االتحاد الديمقراطي السيطرة على امتداد متصل
من األراض ي على الشريط الحدودي مع تركيا .وقد أطلقت تركيا على هذه العملية اسم عملية "درع الفرات"
لتأكيد املصلحة التركية في السيطرة على املنطقة الحدودية غرب الفرات.
أظهرت روسيا التي تدخلت في الحرب األهلية السورية في تشرين الثاني /نوفمبر  2015لدعم نظام
األسد ،أنها صديقة للكرد .وكانت روسيا قد دعمت صراحة حزب االتحاد الديمقراطي ،مثال ،من خالل
الترويج لحل فدرالي لسورية في تفاوضات آستانة في كازخستان في كانون الثاني /يناير  ،2017كذلك الدفع
إلشراك حزب االتحاد الديمقراطي في محادثات السالم التي تقودها األمم املتحدة في جنيف ،إال أن االتراك
رفضوا ذلك بشدة ،وروسيا لم تدفع إلى أبعد من ذلك .حتى هذا التاريخ ،شارك فقط ممثلون عن املجلس
الوطني الكردي في التفاوضات الدولية .في كانون الثاني /يناير ُ ،2017دعي وفد من أعضاء قياديين في
 79ارا نيوز  14آب /أغسطس .2016
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املجلس الوطني الكردي للحضور إلى آستانة في كازخستان ( 17كانون الثاني /يناير  2017روداو) .وإلى جنيف
في آذار /مارس  ،2017إذ كان وفد من أعضاء من املجلس الكردي جزءا من مجموعة املعارضة ضمن الهيئة
العليا للتفاوضات .إذ اتهموا الحقا من أعضاء آخرين في املجلس الوطني الكردي بالفشل في الترويج للمسألة
الكردية بين املفاوضين العرب املعارضين.80

تحوالت الهوية الكردية نحو املستقبل
كيف تحرك الكرد السوريين حول الهوية السورية بحيث استحقت حملهم السالح والقتال في
سبيلها؟
بداية ،يمثل الكرد السوريون مجتمعا صغيرا ،إذ ُعزلوا عن املجتمع الكردي األوسع من خالل حدود
الدول الجديدة التي ظهرت بعد الحرب العاملية األولى .إال أنهم كانوا على تواصل مع الحركة الكردية في دول
الجوار .وحتى تشكيل األحزاب الكردية السورية يمكن القول إنها أتت بتحريض من ممثلين كرد من دول
الجوار .وهذا ما يفسر تشكيل رابطة خويبون ،أقدم األحزاب الكردية وكذلك تأسيس حزب االتحاد
الديمقراطي .وتماشيا مع هذا ،كانت تعبئة الكرد السوريين موجهة في املقام األول إلى الثورات الكردية في
تركيا والعراق وبدرجة أقل إلى السياسة الكردية في سورية وبالتأكيد ليس إلى املقاومة العسكرية ضد النظام
السوريُ .ج ّند مئات الكرد السوريين ضمن صفوف البيشمركة في العراق في السبعينيات والثمانينيات من
القرن العشرين ،بشكل أساس من طرف الحزب الديمقراطي الكردستاني ،81وما يقارب  7000إلى 10.000
من كرد سورية لقوا حتفهم في تركيا ،إذ كانوا يقاتلون ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني في
الثمانينيات والتسعينيات .82هذا كله كان يحصل بموافقة النظام السوري ،والهدف هو زعزعة استقرار
العراق وتركيا في لعبة القوة اإلقليمية .في ما يبدو أن كرد سورية -على النقيض من ذلك -كانوا غير
متجانسين إلى حد كبير لتشكيل مفوض يمثلهم.
بحلول عام  2011هذا كله تغير .إذ شكلت معارضة أكثر حزما في عقب ربيع دمشق وانتفاضة القامشلي،
تسعى لنهج أكثر تصادمية مع النظام السوري ،فقد ناضلت املعارضة الكردية الجديدة من أجل الحقوق
الكردية ونفوذهم في املجتمع السوري ،تاركة التواطؤ مع النظام خلفها.
جلبت الحرب األهلية ،التي اندلعت جزءا من الربيع العربي ،مزيدا من التركيز واالهتمام العاملي على كرد
سورية .كان لحدثين اثنين التأثير الكبير في تحول الهوية الكردية السورية .األول كان انسحاب النظام
السوري من املناطق الكردية ،تاركا مناطق الشمالية السورية تحت سيطرة ميلشيات وحدات حماية
الشعب .الثاني ،كان ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية الذي أثبت أنه عدو لكل من الكرد واملجتمع الدولي .وقد
 80روداو نت  27آذار /مارس .2017
 81تيجيل .73 ،2014
 82تيجيل .76 ،2014
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وفر هذا الحدث لوحدات حماية الشعب الكردية حليفا عسكريا دوليأ أساسيا ،أال وهو التحالف الدولي
املناهض لتنظيم الدولة اإلسالمية .لم يكتف الكرد بالقتال من أجل الهوية الكردية ،بل احتضنوا القضية
الدولية املتمثلة في القتال ضد تنظيم الدولية اإلسالمية في سبيل بناء دولة ديمقراطية ،وحقوق املرأة
والتعددية ،وبذلك أصبحوا شريكا شرعيا في التحالف الدولي .باسم اتحاد شمال سورية ،يضغطون من
أجل الدعوة إلى تفاوضات دولية حول مستقبل سورية ويقدمون أنفسهم جزءا متكامأل من واقع سياس ي
جديد لالتحاد الفدرالي السوري املستقبلي.
ما يزال استمرار التوترات الكبيرة بين الجماعات واألحزاب الكردية يمثل واحدا من أكبر التحديات التي
تواجه تقرير املصير الكردي في سورية ،إذ إن التوتر بين حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الكردي
ليس ظاهرة محلية فقط ،بل يشمل تورط حلفائهم اإلقليمين والدوليين .والناشطون الكرد السوريون
املستقلون قد رفعوا من أصواتهم ،يدافعون عن الديمقراطية الليبرالية وحقوق اإلنسان ،ويبحثون عن
دعم بين املثقفين الغربيين واملؤسسات الحكومة.
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