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االنفجار الّسوري

اريخّية 
ّ
سوية الت

ّ
الهوية، االنتماء، الكرد، الدولة الوطنية والت

سوسن إسماعيل)1) 

إضاءة على الكتاب واملؤلف

يقول	الكاتب	عبد	الباقي	اليوسف)2(:	»عندما	جمعني	السجن	مع	كوكبة	من	السياسيين	السوريين	
باإلضافة	 البعثيين،	 بعض	 وحتى	 وإسالميين،	 ناصريين	 وقوميين	 ويساريين	 من	شيوعيين	 املعارضين	
التاريخي	 الوجود	 عن	 املعلومات	 من	 الكثير	 إلى	 يفتقرون	 معظمهم	 أن	 تفاجأُت	 كورد،	 سياسيين	 إلى	
ردي	في	املنطقة«)3(،	وعليه	يقدم	الكاتب	املبرر	الذي	دفعه	إلى	الكتابة	في	الشأن	الكردي	

ُ
للشعب	الك

على	 والكردي	 العربي	 للقارئ	 يكون	 أن	 يمكن	 والذي	 نجز،	
ُ
امل هذا	 وراء	 الكامنة	 واألسباب	 الّسوري،	

تقديم	 	 ثمَّ السورية«،	ومن	 تمتُد	حتى	»االنتفاضة	 توثيق	سيا�سي	وتاريخي	ملدة	زمنية	 بمنزلة	 السواء،	
رؤية	مفارقة	للمعارضة	السورية	بالعموم،	وللنظام	وممارساته	منذ	استالم	البعث	الحكم	في	سورية	

حتى	اللحظة	الراهنة.	

	كّل	األطراف	
ً
إّن	الكاتب	يختصر	في	املقدمة	رؤيته	الوطنية	والكردية	للحدث	السوري	بأكمله،	متناوال

ت	الثورة،	ولكنها	لم	تتبَن	مشروًعا	وطنًيا	نتيجة	عدم	التوافقات	بينها	إلنشاء	قيادة	
ّ
السياسية	التي	تبن

»االنفجار	 عليها	 أطلَق	 كما	 أو	 السورية	 الثورة	 ويتناول	 املسؤولية،	 من	 قدر	 على	 سياسية	وعسكرية	
ا	للمكون	العربي	في	تأسيس	نشوء	

ً
السوري«،	من	زاوية	املكون	الكردي،	بوصفه	مكوًنا	أساًسا	ُمشارك

سوريا	كدولة،	ورؤية	القوى	السياسية	الحاكمة	وتعاملها	مع	املكون	الكردي.

)1(	سوسن	إسماعيل:	شاعرة	وباحثة	في	الشأن	النقدي.		

ملرات	 العمل	 ومن	 جامعي،	 طالب	 وهو	 الدراسة؛	 من	 والفصل	 لالعتقال	 تعرَض	 ردي/سوري،	
ُ
ك وسيا�سي	 كاتب	 اليوسف:	 الباقي	صالح	 عبد	 	 	)2(

عدة،	ثّم	قصَد	بعد	ذلك	أوروبا	ملتابعة	دراسته،	فاختّص	في	هندسة	االتصاالت	الالسلكية	1981،	وبعد	الحصول	على	اإلجازة	رجع	مرة	أخرى	إلى	
سورية،	وتعرَض	لالعتقال	مرة	أخرى،	وُسِجن	من	قبل	محكمة	أمن	الدولة	العليا،	بسبب	توزيع	ملصق	بمناسبة	سحب	الجنسية	السورية	من	الكرد	

.1992

رد،	الدولة	الوطنية	والتسوية	التاريخية،	ط1،	)السليمانية/دمشق:	مركز	
ُ
)3(	عبد	الباقي	صالح	اليوسف:	االنفجار	السوري:	الهوية،	االنتماء،	الك

آشتي	للدراسات	والبحوث/	دار	الزمان	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	2017(،	ص9.		
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للطباعة	والنشر،	 الزمان	 دار	 السوري«	عن	مركز	آشتي/	 القراءة	»االنفجار	 ــ	قيد	 الكتاب	 صدر	
ويقُع	في	401	صفحة،	يتوزُع	الكتاب	على	مقدمة	وستة	أبواب،	وكّل	باب	على	مجموعة	من	الفصول	
أما	 الكاتب.	 إليها	 استنَد	 التي	 باملراجع	 وقائمة	 ملحقات	 ومجموعة	 خاتمة	 إلى	 إضافة	 عدة،	 بعناوين	

األبواب	فتتضمن	العناوين	اآلتية:

: نشوء الدولة الّسورية
ً

أوال

 يتناول	املؤلف	في	هذا	الباب	السيرة	التاريخية	لنشوء	الدولة	السورية،	وذلك	من	خالل	اإلضاءة	
على	تاريخها	وجغرافيتها،	فقد	مّرت	على	سوريا	حضارات	متعاقبة،	وأصبحت	ساحة	لكثير	من	الحروب	
ت	على	أرضها	قوميات	مختلفة	بمميزات	جنسية	واجتماعية	

َ
ل
ّ
والغزوات	األجنبية،	وتقسيماتها،	وتشك

سمى	بداية	بسوريا	الكبرى،	ثم	الهالل	الخصيب	في	أواخر	العهد	العثماني.	بعد	ذلك	
ُ
ودينية،	وكانت	ت

لعبت	اتفاقية	سايكس	بيكو	في	تشكيل	بنية	جديدة	للكيان	السوري	بحدود	جغرافية	ومكونات	قومية	
	النخب	الوطنية	السورية	لم	تسَع	إلى	تشكيل	 ودينية	وطائفية،	بعد	أن	جّزأت	أوصاله،	يضاف	إلى	أنَّ

هوية	وطنية	جامعة،	ولكن	الذي	زاد	من	أزمة	هذا	الكيان	هو	سيطرة	البعث	على	السلطة.

 

ثانًيا: مشكلة االنتماء وفشل بناء الدولة الوطنية

يبحث	املؤلف	في	هذا	املحور	مشكلة	األقليات	في	الشرق	األوسط، إذ لم	تنته	هذه	الظاهرة،	وفشلت	
متماسكة	 اإلثنيات	 ظلت	 بل	 املنطقة،	 هذه	 في	 امتصاصها	 أو	 وصهرها	 األقليات	 إزالة	 محاوالت	 كل	
في	مجتمع	 األقليات	 أغلب	 	 »إنَّ الجميل	 املؤرخ	سيار	 قال	 لهذا	 اإلنسانية،	 وقيمها	 بثقافتها	 ومتشبثة	
أبًدا«)4(،	 وأوطانها	 بيئاتها	 من	 يستأصلها	 أن	 ما	 لكائن	 يمكن	 وال	 وعريقة،	 قديمة	 األوسط	 الشرق	
بوصفها	 لألقلية،	 العلمي	 أو	 الدقيق	 التعريف	 عن	 بعيًدا	 املؤلف	 لها	 يتعرض	 التي	 املهمة	 واملشكلة	
مكونات	لها	أبعاد	تاريخية	وحضارية.	لكّن	السلطة	في	ظّل	البعث	حاولت	عدم	اإلعالن	عن	اإلحصاءات	
الدقيقة	لكّل	مكون	بحجة	األمن	القومي	العربي.	مع	العلم	تشكل	املكونات	العربية	السورية،	املكّون	
محافظات	 في	 فمتوزعة	 األخرى	 املكونات	 بقية	 أما	 األغلبية،	 حيث	 من	 الثاني	 املكّون	 والكرد	 األكبر،	
سورية،	ولكن	ما	هو	جدير	باالهتمام،	هو	املشهد	العام	للمجتمع	السوري،	فمنذ	االستقالل	وحتى	
رت	في	املكّونات	السورية	

ّ
االنتفاضة	السورية	2011،	حدثت	تغيرات	جذرية	رافقتها	تحوالت	سلبية،	أث

األخرى،	وألقتها	في	دوامة	من	الخوف	بسبب	تنامي	الفكر	العربي	القوموي	منه	والديني	املتطرف،	ومع	

	عن	عبد	الباقي	اليوسف:	االنفجار	السوري،	مصدر	سابق،	ص	65.	
ً
)4(	سيار	الجميل،	نقال
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وثراءه،	 السوري	 املجتمع	 جوهر	 شكل	
ُ
ت التي	 الثقافية	 للتعددية	 وتغييب	 الديمقراطي	 للفكر	 غياب	

	النبثاق	أنظمة	دكتاتورية	في	سورية،	ويحفل	هذا	الباب	بكثير	من	املعلومات	الثرية	التي	
ً

ما	كان	سهال
	بنية	املجتمع	السوري	على	صعيد	املكونات	املجتمعية	واإلثنية،	والعالقات	الكائنة	بينها. تخصُّ

ا: املسألة الكردّية في سورية
ً
ثالث

يستهُل	املؤلف	الباب	الثالث	من	كتابه	بالحديث	عن	املسألة	الكردية،	واألوضاع	التي	آلت	إليها	منذ	
آل	 العثمانية،	وحتى	استالم	 السلطنة	 إلى	 إماراتها	 ا،	وانضمام	كثير	من	 تقسيم	»كردستان«	جغرافيًّ

األسد	لزمام	السلطة	في	سورية،	واالستمرار	في	اضطهاده	املكّون	الكردي.	

في	الواقع	يقدُم	املؤلف	من	خالل	هذا	الفصل	نبذة	عن	اإلمارات	الكردية	في	النصف	األول	من	القرن	
التاسع	عشر،	ورغبة	هذه	اإلمارات	في	االستقالل،	وإقامة	دولة	كردية	مستقلة،	األمر	لم	يلَق	التأييد	
الكردية	 القضاء	على	اإلمارات	 القوى	اإلقليمية	والدولية،	فجرى	 العثمانية	وال	من	 السلطنة	 ال	من	
خالل	النصف	الثاني	من	القرن	التاسع	عشر	بدعم	رو�سي	وبريطاني.	وفي	بداية	القرن	العشرين	نشأت	
أزمة	حوَل	الهوية	الكردية،	فبعضهم	أراد	الحفاظ	على	العالقات	واالكتفاء	بحكم	ذاتي	كردي	ضمن	
السلطنة	اإلسالمية/العثمانية،	واتجاه	آخر	طرح	فكرة	إنشاء	دولة	قومية	كردية،	تتمتع	باالستقالل	

بعيًدا	عن	السلطنة.	

بينها	تركة	الرجل	املريض،	بعدما	 في	ما	 التي	وزعت	 الكبرى	 الدول	 ا	ملطامع	
ً
وبقيت	كردستان	هدف

كانت	قد	استمعت	في	مؤتمر	باريس	1919	ملطالب	الكرد	وحقوقهم	التي	نالت	الر�سى،	ولكن	في	معاهدة	
سيفر	1920	تراجعت	الدول	الكبرى	عن	وعودها	والتزاماتها	للكرد،	فلعبت	مجموعة	عوامل	وتحوالت	
في	مصير	املسألة	الكردية،	مثل	العالقة	الجيدة	بين	السوفيات	وتركيا،	إضافة	إلى	التغيير	في	موقف	
فرنسا	وبريطانيا،	وتراجعهما	عن	االهتمام	بالقضية	الكردية	وحقوقها،	فالقضية	الكردية	في	سورية	
تعاقبت	 التي	 الحكومات	 وكّل	 يراِع	خصوصيته،	 لم	 الحدود	 من	 ُرسم	 وما	 وأرض،	 قضية	شعب	 هي	
على	سورية	تجاهلت	باستمرار	ورفضت	االعتراف	الدستوري	بهويته	القومية،	وحاولت	بشتى	الوسائل	
ا	 تشويه	الصورة	والوجود	الكردي،	لتبرر	نزعاتها	الشوفينّية.	فاملشكلة	الكردية	في	سورةا	تختلف	جذريًّ
عن	املشكالت	الطائفية	املوجودة	فيها،	فالكرد	جزء	من	كتلة	بشرية	هائلة	تتوزع	بين	العراق	وسورية	
يكن	 ولم	 املشترك،	 والتعايش	 املشاركة	 في	 حقوقهم	 أبسط	 من	 ُحِرُموا  وقد	 سياسًيا،	 وإيران	 وتركيا	
البالد،	وكانت	املحاوالت	مستمرة	في	سورية	بصهرهم	داخل	األغلبية	 في	 لهم	أي	دور	كشريك	أساس	
التغييرات	 من	 كثير	 حدثت	 السياسات	 هذه	 وبموجب	 التاريخي.	 وجودهم	 في	 والتشكيك	 العربية،	
الديموغرافية	في	محافظة	الحسكة،	فتمت	عملية	تهجير	داخلي،	ثم	االستيالء	على	األرا�سي،	وتجريد	
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120	ألف	مواطن	عام	1962	من	جنسيتهم	السورية،	وذلك	لترجيح	كفة	املكون	العربي	عدًدا.	وبذلك	
انقسم	الكرد	إلى	متمتعين	بالهوية	السورية،	وآخرين	مجردين	منها،	حيث	جرى	التعريف	بهم	على	أنهم	

	باسم	)املكتومين(.
ُ
)أجانب(،	وقسم	ثالث	ُجّرَد من	الهوية،	وهو	القسم	الذي	ُيعَرف

حاربت	األنظمة	القومية	العروبية	كّل	ما	له	عالقة	باللغة	والثقافة	الكردية،	وحتى	اآلمال	التي	بنى	
عليها	الكرد	برحيل	األسد	ـ	األب	باءت	بالفشل	لعموم	مكونات	املجتمع	السوري،	وليس	الكرد	فحسب،	
خِمدت	بالرصاص	

ُ
إلى	أن	كانت	انتفاضة	آذار/	مارس	2004	التي	خرجت	تنّدد	بالنظام،	ولكنها	لألسف	أ

في	غياب	كلّي	للشارع	العربي	حينئذ.

 

رابًعا: سورية - االنفجار 

يعرُض	املؤلف	األسباب	التي	دفعت	إلى	االنفجار	السوري،	حيث	التسلط،	وتحول	الدولة	بأكملها	
ملواطنيها،	 إلى	سجون	 وتحولت	 فقدت	شرعيتها،	 حتى	 والقمع،	 املراقبة	 مهمتها	 حزبية	 مؤسسات	 إلى	
الشعبوية،	 في	فرض	سياساته	 البعث	 فاستمر	حزب	 املجتمع،	 على	 الخاصة	 أيديولوجيتها	 وفرضت	
تام	 غياب	 في	 البالد،	 على	 سيطرته	 من	 تعزز	 وتشريعات	 قوانين	 وإصدار	 الطوارئ،	 حالة	 وإعالنهم	
واملنظمات	 والجامعات	 املدارس	 على	 سياساته	 وفرض	 املعارضين،	 ومالحقة	 السياسية،	 للتعددية	
القومّية،	 الشعارات	 من	 مجموعة	 عبر	 واألمن	 الجيش	 مفاصل	 على	 وحتى	 والنقابية،	 الجماهيرية	
فتحولت	سورية	إلى	سورية	البعث	والحًقا	سورية	األسد،	واألسد	األب	بعد	استالمه	مقاليد	السلطة	
أجرى	تحوالت	كبيرة	وواسعة	في	سياسات	الدولة،	من	حيث	االنفتاح	العربي،	وحتى	الغربي،	وبخطة	
توازي	بين	املعسكرين،	وانكب	على	تقوية	موقعه	ونظامه،	معتمًدا	على	طائفته	للهيمنة	على	سورية،	
ا	يرتكز	على	الخيوط	السياسية	التي	كانت	في	يده،	إضافة	إلى	خلق	عيون	له	وآذان	 فأنشأ	نظاًما	تسلطيًّ
تفعيل	 من	 وزاد	 القانونية،	 املؤسسات	 وهمش	 البعث،	 حزب	 على	 وارتكازه	 واملرافق،	 األجهزة	 كّل	 في	
األجهزة	األمنية،	حتى	تحّول	الخطاب	البعثي	إلى	خطاب	للتفرد	والتمجيد	لسيادة	الرئيس،	وأرخى	الحبل	
ا	عماده	العنصر	العلوي،	 لطائفته	في	السوق،	ولكثير	من	التجار،	وبذلك	ترك	األب	وراءه	نظاًما	أمنيًّ
الذي	ضمن	االستقرار	البنه	من	بعده،	األسد	االبن	الذي	استطاع	بخطاب	إصالحي	خادع	أن	يمرر	
عدم	شرعيته	على	النخب	السياسية	والثقافية	السورية،	فسمح	لألحزاب	بفتح	مكاتب	لها،	وإصدار	
،	وعليه	

ً
جرائدها،	وأخليت	السجون	السياسية،	وشكلت	لجان	املجتمع	املدني،	ولكنه	لم	يستمر	طويال

يرى	املؤلف	أن	املعارضة	السورية	لألسف	في	ظّل	الهيمنة	األسدية	لم	تختلف	عن	النظام	كثيًرا،	حيث	
أسهمت	املعارضة	بمنطلقاتها	الفكرية	والنظرية	بقدر	ما	في	استمرار	النظام،	ألنها	هي	األخرى	لم	تتجاوز	
الفكر	واملنطلقات	التي	كان	ينادي	بها	النظام،	فاملواطنة	لدى	كثير	من	املعارضين	إقصائية،	ويغيب	
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عنها	مفهوم	الهوية	السورية،	وتختصر	على	لون	واحد	وهو	»الهوية	العربية«.	فاملعارضة	السورية	خالل	
االنفجار	السوري	لم	تستطع	إنتاج	مشروع	سيا�سي	يعبر	عن	مصالح	الشعب،	بقدر	ما	أسهمت	أكثر	في	
تشكيل	االحتقان	السيا�سي	والطائفي	والقومي.	ويورد	املؤلف	أربعة	عوامل	أدت	إلى	االنفجار	السوري،	
السياسية	 اإلصالحات	 عن	 بمعزل	 كانت	 والسورية	 االقتصادية	 البنية	 في	 التغييرات	 أن	 في	 تتلخُص	
الذي	 	2009 مارس	 أيلول/	 	10 بتاريخ	 الصادر	 	)49( رقم	 التشريعي	 املرسوم	 أن	 كما	 والديمقراطية،	
ُمورَس	تجاه	الكرد	بمنعهم	من	شراء	أي	عقار	زراعي	أو	مسكن	في	كل	املنطقة	الكردية،	ما	اضطرهم	
إلى	الهجرة	الداخلية	ضمن	سورية،	وفقدان	البوصلة	السياسية	مع	القوى	الدولية	بالشرق	األوسط،	
الرابع	فهو	 العامل	 أما	 التوازن	مع	املعسكرين،	 في	الوقت	الذي	حافظ	فيه	األسد	األب	على	نوع	من	
ما	لعبته	التكنولوجيا،	حيث	كان	لإلعالم	دور	مهم	وكبير	في	كشف	زيف	اإلعالم	السوري،	ومن	زاوية	
أخرى	أصبحت	الشبكة	العنكبوتية،	هي	الفضاء	الجديد	الذي	غطى	على	غياب	املجتمع	املدني	والحياة	
تتحول	 لم	 ــالتي	 السورية	 االنتفاضة	 ابتداء	 بكيفّية	 املؤلف	 	

ُ
يحيط األخير	 الفصل	 وفي	 السياسية،	

بحسب	منظوره	السيا�سي	إلى	ثورةــ	واملراحل	التي	مرت	فيها،	واملعوقات	التي	اعترضتها،	والدور	اإلقليمي	
والدولي	وتدخالتها	في	هذه	االنتفاضة،	االنتفاضة	التي	انطلقت	شرارتها	من	درعا	إلى	أن	اشتملت	كل	
غاب	 ألنه	 حقيقية،	 ثورة	 إلى	 ترتق	 لم	 السورية	 االنتفاضة	 بأن	 املؤلف	 يبرر	 السوري.	 والريف	 املدن	
عن	املنتفضين	مشروع	وطني	واضح	أو	تصور	لطبيعة	النظام	الجديد،	يمكنهم	عبره	التغيير	الجذري	
للسلطة،	وافتقدوا	لقيادة	مشتركة،	وبرنامج	متكامل،	وبناء	نظام	ديمقراطي	متقدم،	نتيجة	افتقاد	
الضعف	 أن	 	عن	

ً
السياسية،	فضال والتجربة	 الخبرة	 إلى	 الخط	 على	 التي	دخلت	 السياسية	 األحزاب	

إلى	ثورة	حقيقية،	ثم	 في	عدم	تحول	االنتفاضة	 لعبا	دوًرا	 العامل	اإلقليمي	والدولي	 إلى	جانب	 الذاتي	
إن	وحدة	السوريين	في	بداية	التظاهرات،	وتكاتفهم	مًعا	بكل	األطياف	والقوميات،	دفعا	بالخوف	لدى	
تركيا،	بأن	تتحول	األحداث	في	سورية	إلى	ثورة	حقيقية،	تبنى	بموجبها	دولة	جديدة	متساوية	في	الحقوق،	

ولربما	ينعكس	هذا	في	املكون	الكردي	والعلوي	داخل	تركيا.			

خامًسا: تناول مفزع لقضايا حقيقية في املشهد السوري

	مهًما	بعد	أكثر	من	خمس	سنوات	من	الحرب	والدمار	وهو؛	هل	هناك	مشروع	
ً
يطرُح	املؤلف	سؤاال

من	 سورية	 في	 األوضاع	 إليه	 آلت	 ما	 نتيجة	 وذلك	 القطار؟	 يفوت	 أن	 قبل	 سورية،	 توحيد	 إلعادة	
تقسيمات	وكيانات	سياسية	إلى	جانب	النظام،	كردية	وعربية،	وفي	ما	يتدرُج	تحت	العالقة	الكردية	
ا	 ا	واجتماعيًّ والعربية	في	سورية،	يؤكد	املؤلف	كثيًرا	من	املشتركات	التي	تجمُع	بين	العرب	والكرد	تاريخيًّ
ا،	ومع	ذلك	ثّمة	اختالفات	كثيرة	تمّيز	بعضهم	من	بعض	في	ما	يرتبط	بالهوية،	من	مثل	 ا	ودينيًّ وسياسيًّ
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الوطنية،	 الدولة	 بناء	 في	 بالحسبان	هذه	املشتركات	 لم	تؤخذ	 التي	لألسف	 اللغة	والثقافة	والعادات	
النزعة	 النخب	ذوي	 للمكونات	األخرى،	وبخاصة	مع	سيطرة	 الضيقة	 العربية	 القومية	 الرؤية	 نتيجة	
القومية	املتشددة	الذين	رفضوا	»املختلف«	معهم،	وذلك	لغياب	مفهوم	الدولة	الوطنية	في	فكرهم،	
	من	احتواء	

ً
	النظام	البعثي	في	سورية	عمل	على	طمس	الحقيقة	الكردية،	وصهرها،	بدال 	عن	أنَّ

ً
فضال

الكرد،	وتعزيز	دورهم	لالرتباط	بالوطن.	وفي	السياق	ذاته	يتعرض	املؤلف	ملوقف	املعارضة	من	املكون	
	ما	أبدته	أيًضا	املعارضة	السورية	خالل	االنتفاضة	من	مواقف	سلبية	حيال	 الكردي،	حيث	يرى	أنَّ
السياسات	 تزال	أسيرة	 ما	 املؤلف-	 -وفق	 املعارضة.	فهي	 لهذه	 الديمقراطي	 الوجه	غير	 الكرد	كشف	
والثقافات	التي	فرضها	البعث	لعقود،	وبخاصة	أن	املسألة	الكردية	ليس	باملقدور	تجاهلها،	فهي	إحدى	

أهم	وأبرز	القضايا	املعقدة	في	الشرق	األوسط.

ولكن	يبدو	أن	املعارضة	السورية	ال	تقرأ	املتغيرات	التي	طرأت	على	القضية	الكردية،	إذ	عادت	إلى	
الشبيهة	 القرارات	 كثيًرا	من	 بأنها	أصدرت	 الدولي،	سترى	 األمن	 الدولية	ومجلس	 القوى	 جدول	عمل	
باملسألة	الكردية،	مثل	قرارات	بخصوص	حقوق	اإلنسان	والحقوق	السياسية	للمواطنين	جميعهم،	
بعض	 وحق	 اإلرهاب،	 محاربة	 في	 كشريك	 العراق،	 كردستان/	 جنوب	 في	 فدرالية	 حكومة	 ووجود	
وتفهمهم	 الدولية،	 العواصم	 في	 الكرد	 عن	 ملمثلين	 حضور	 إلى	 إضافة	 مصيرها،	 تقرير	 في	 الشعوب	
واملكونات	 سورية	 في	 والعرب	 الكرد	 بين	 سليمة	 عالقة	 إقامة	 الضروري	 من	 لذلك	 الكرد،	 لحقوق	
السورية	كلها	للمحافظة	على	وحدتها.	أما	ما	يخّص	املعارضة	السورية	والحكومة	التركية،	فقد	أبدت	
االنتفاضة،	 مع	 ووقوفها	 التركية،	 الحكومة	 بمواقف	 إعجابها	 معظمها	 املعارضة	 السورية	 الفصائل	
متجاهلة	العالقة	السابقة	بين	تركيا	واألسد	االبن،	وتلقى	الخطاب	التركي	لدى	املنتفضين	صدى	كبيًرا	
	أن	الحكومة	التركية	لم	تكن	

ُ
ودافًعا	قوًيا	في	السعي	إلسقاط	النظام،	مع	أن	املراقب	للوضع	سيكتشف

النوعّية	إلسقاط	 األسلحة	 تقدم	 فلم	 الحّر،	 الجيَش	 في	مساندتها	ومساعداتها	 املطلوب	 املستوى	 في	
ا	للمعارضة	من	أهدافها،	

ً
النظام،	بل	إن	املؤلف	يرى	أّن	الدور	الذي	لعبته	تركيا	كان	تشتيًتا	وتفريغ

أن	 	على	
ً

املتطرفة	والجهادية،	فضال املنظمات	 إنشاء	عدد	من	 في	 أنها	أسهمت	 إلى	جانب	 وإضعافها،	
تراجع	 وبذلك	 وإيران،	 تركيا	 بين	 العالقة	 في	 يغيرا	 لم	 السوري	 النظام	 ومساعدته	 اإليراني	 التدخل	
التأييد	الدولي	للقضية	واملعارضة	السورية،	بسبب	غياب	مشروع	وطني	تتفق	عليه	املكونات	السورية	
جميعها.	ومن	زاوية	أخرى	يشيُر	املؤلف	إلى	أن	زوال	عائلة	األسد	عن	السلطة	ال	يعني	بالضرورة	زوال	
السوري،	عالوة	 الشعب	 بين	مكونات	 الحاصل	 بالشرخ	 االهتمام	 ُبّد	من	 ال	 إذ	 والتسلط،	 االستبداد	
على	الحرب	الداخلية	واملضاعفات	التي	ستتركها	في	املستقبل.	فال	بد	من	تبديل	في	كثير	من	املفهومات	
شكل	األرض	الخصبة	للفكر	التسلطي،	فبناء	دولة	املواطنة	ملصلحة	كل	السوريين	على	اختالف	

ُ
التي	ت

انتماءاتهم،	وتكون	سورية	بهوية	جديدة	شاملة	لكّل	املكونات،	ترى	فيها	حاضرها	ومستقبلها.
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سادًسا: نحو تسوية تاريخّية

ينهي	املؤلف	االنفجار	السوري	ــقراءةــ	بتسوية	تاريخّية،	بإيجاد	مشروع	وطني	تتفق	عليه	املكونات	
الشعب	 ملكونات	 ونهائية	 جامعة	 لهوية	 وتؤسس	 املواطنة،	 دولة	 بناء	 إلى	 وتؤدي	 جميعها،	 السورية	
خرج	سوريا	

ُ
	عدة	ربما	ت

ً
السوري	كافة،	على	أن	تحظى	هذه	التسوية	بثقة	الجميع،	فيقترح	املؤلف	حلوال

من	أزمتها	املستعصّية،	وهي:

افقية. 1 الديمقراطية التو

إذ	يرى	أنها	الحّل	األمثل	لألزمة	السورية	ومشكالتها،	وإال	فإن	ما	تطرحه	املعارضة	من	ديمقراطية	
تنافسية	ال	تستطيع	جذب	املكونات	الصغيرة	األخرى،	لذلك	فالديمقراطية	التوافقية	هي	األمثل	للدول	
التي	تأسست	على	خلفية	الحروب	بين	مكونات	دينية	وقومية	حول	الهوية	والسلطة	وتقاسم	الثروة.

 الفدرالية 2. 

يجدها	املؤلف	االقتراح	األمثل	اآلخر	ألزمة	سورية	-ما	دام	من	الصعب	أن	يتجاوز	النظام	واملعارضة	
استراتيجياتها	التي	باتت	معروفة-	على	أن	تكون	سورية	املستقبل	دولة	فدرالية،	ملا	لها	منافع	وميزات	

لحماية	التعددية،	وخلق	املشاركة	النشطة	في	ممارسة	الحياة	السياسية	بشكل	ديمقراطي.

التجربة السويسرية في نظام الدولة - االتحاد السويسري. 3

على	الرغم	من	التعدد	الطائفي	والقومي	في	سويسرا،	إال	أنها	تمكنت	في	الحفاظ	على	الحياد	حتى	
في	أثناء	الحرب	العاملية	األولى،	فالقوانين	والدستور	الفدرالي	كانت	أقوى	من	ميولهم	القومية،	وتمكن	
النظام	الفيدرالي	السويسري	بناء	دولة	مستقرة	ومتماسكة،	على	الرغم	من	التعدد	القومي	والطائفي،	

مع	االندماج	الكلي	بين	مكونات	الّدولة	كلها.

ُل	جانًبا	من	الرؤية	الكردية	للدولة	الّسورّية،	منذ	النشوء	
ّ
	كتاب	»االنفجار	الّسوري«	ُيمث وأخيًرا؛	إنَّ

حتى	الدولة	الّراهنة،	فيقدُم	لنا	معلومات	ثرّية	ُموثقة،	وال	سيما	في	ما	يتعلق	باملسالة	الكردية	في	الدولة	
السورية،	وكذلك	-وهو	ما	يثيُر	االهتمام-	الربط	الذي	أجراه	املؤلف	بين	حّل	املسألة	الكردية	واملسائل	
َل	لها	بتجربة	أوروبّية	رائدة،	أال	وهي	التجربة	السويسرية	

ّ
السورية	األخرى،	إضافة	إلى	مقترحاته	التي	مث

من	 ولغيرهم	 للكرد	 الديمقراطية	 في	 توافًقا	 األكثر	 املقترح	 ُل	
ّ
شك

ُ
ت وربما	 ونجاحها،	 قدرتها	 أثبتت	 التي	

	املشروع/	االقتراح	البديل،	يجب	 	ناجًعا	لألزمة	السورية،	ولكنه	ربما	أغفَل؛	أنَّ
ً

املكونات	السورية،	وحال
أْن	يكوَن	متوافًقا	مع	املناخ	العام	السوري،	ومع	تركيبته	االجتماعية	والسياسية،	وربما	وقَع	املؤلف	في	
	فشل	إنشاء	دولة	املواطنة	وإنجاح	املشروع	الوطني	 تناقض	رؤيوي،	إذ		كتَب	في	الباب	الثاني	من	كتابه	أنَّ
يعودان	لتعرض	سورية	للغزوات	الكثيرة،	فمن	الصعب	جًدا	إعادة	االنسجام	بين	املكونات	جميعها،	
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فماذا	بشأن	األزمة	السورية	الراهنة،	هل	يمكن	أن	تتجاوز	كّل	املكونات	ما	حدث	ويحدث	إلى	اآلن؛	هل	
على	مصراعيه	 مفتوًحا	 السؤال	 ويبقى	 وقيادًيا	سياسًيا،	 كردًيا	 بوصفه	 املؤلف	 يمتلكه	 ثّمة	مشروع	
	أن	ما	طرحه	املؤلف	من	آراء	وحلول	ومقترحات،	في	مسعاه	لبناء	 أمام	املكونات	السورية	كلها؟.	أظنُّ
ينأى	ويتجاوز	بطروحاته	 التزامات	حزبّية	كردية/	عربية	-	سورية،	وهو	 أّي	 دولة	املواطنة،	بعيد	عن	
لألسف	 وتساعد	 والعربية،	 الكردية	 األطراف	 بعض	 يلعبها	 التي	 الطائفّية	 والنعرات	 الهويات،	 صراع	
في	بقاء	سلطة	االستبداد،	وخاصة	أن	كثيًرا	من	األحزاب	الكردية	-	العربية	لم	يستطع	أن	يخرج	من	
دائرة	والئه	لآلخر،	ولم	تحقق	القيادات	السياسية	ــ	برأيي	الشخ�سي	ــ	إلى	اآلن	النضج	املعقول،	وليست	
خرج	الطبقة	

ُ
صاحبة	قرار	في	ما	يخّص	وقوفها	ضد	حركات	سياسية	أخرى،	تلك	التي	استطاعت	أن	ت

	املؤلف	عبد	الباقي	اليوسف،	 املهمشة	من	القاع	إلى	الواجهة،	واملشكوك	في	والئها	الوطني،	وعليه،	فإنَّ
في	دعواه	إلى	سورية	واحدة	للسوريين	كلهم	وللمكونات	جميعها،	ال	يلغي	الحرص	على	الحقوق	الكردية	
أو	تجاهلها،	فعند	تحقيق	هذه	الدولة	املدنية	وبمفهومات	عادلة	ومساواة	في	الحقوق،	عندها	أتوقُع	
نيل	 إال	من	خالل	 	 يتمُّ السوري	والكردي،	ال	 الشأن	 في	 فالتداول	 الكرد	حقوقهم،	 أن	يسترد	 ا	 طبيعيًّ
	
ُ
املكونات	السورية	كلها	حقوقها	برؤية	وطنية،	وذلك	بتأسيس	دولة	سورّية	بفضاء	ديمقراطي،	حيث
يمنُح	فضاًء	مفتوًحا	لحياة	جديرة	 الذي	 يجري	فيه	االعتراف	بحقوق	اآلخر،	وحرية	االعتقاد،	األمر	

للكل	في	سورية.						

                                 




