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قراءة في كتاب جوردي تيجيل

رد سوريا: التاريخ، السياسة واملجتمع
ُ

ك

علي شمدين)1)

املدخل

التي	من	شأنها	أن	 كان	هناك،	وحتى	وقت	قريب،	غياب	مقصود	للدراسات	والبحوث	األكاديمية	
ردية	في	سورية	بموضوعية،	وتضعها	أمام	الرأي	العام	بمسؤولية،	هذه	املسألة	التي	

ُ
تطرح	املسألة	الك

بة	وهامشية	 ت	منذ	تبلورها	إثر	النتائج	التي	أفرزتها	الحرب	العاملية	األولى	)1914	-	1918(	قضية	مغيَّ
َّ
ظل

ردية	في	كل	من	)تركيا	والعراق	
ُ
ز	على	املسألة	الك ِ

ّ
رك
ُ
ت في	سورية،	حيث	كانت	تلك	الدراسات	معظمها	

رد	السوريين	بالظهور	مع	بداية	التسعينيات	من	
ُ
وإيران(،	إلى	أن	بدأت	أولى	الدراسات	الواقعية	عن	الك

القرن	املنصرم،	وجاءت	متزامنة	مع	األحداث	املتالحقة	واملتغيرات	الجذرية	التي	عصفت	بدول	املعسكر	
كت	االتحاد	السوفياتي،	ومن	ثم	ألغت	الثنائية	القطبية	في	

َّ
االشتراكي،	والتي	أنهت	الحرب	الباردة،	وفك

ردية	
ُ
قيادة	العالم،	وفتحت	األبواب	على	قضايا	حقوق	اإلنسان	وحقوق	الشعوب،	وكانت	القضية	الك

في	سورية	من	بين	تلك	القضايا	التي	جذبت	بعض	األضواء،	ولفتت،	وإن	بصورة	خجولة،	انتباه	الرأي	
العام	إلى	أهميتها،	وخاصة	خالل	اندالع	انتفاضة	القامشلي	)12.03.2004(.

	أنه	ما	زالت	هناك	ندرة	في	الدراسات	
ّ
ردية	في	سورية،	إال

ُ
وعلى	الرغم	من	تنامي	االهتمام	باملسألة	الك

األنثروبولوجية	واألبحاث	التاريخية	والسياسية	التي	تتناول	هذه	املسألة	بموضوعية،	ومن	هنا	تنبع	
	،)2009( عام	 اإلنكليزية	 باللغة	 املؤلف)3(	 أصدره	 والذي	 بمراجعته)2(،	 نقوم	 الذي	 الكتاب	 أهمية	

)1(	كاتب	كردي	سوري	صدر	له	عدد	من	املؤلفات	والترجمات،	من	أهمها:	»اإلعالم	والرأي	العام	الكردي	في	سوريا«،	»الحركة	الكردية	في	سوريا	
وظاهرة	االنشقاقات«.

	،)2021 رد	سوريا:	التاريخ،	السياسة	واملجتمع،	محمد	شمدين	)مترجًما(،	)دهوك:	دار	الزمان	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	
ُ
)2(		جوردي	تيجيل،	ك

)312ص(.

)3(	جوردي	تيجيل	)Tejel	Jordi(:	يعمل	حالًيا	أستاذ	أبحاث	في	قسم	التاريخ	بجامعة	نيوشاتيل	السويسرية،	ومن	أبرز	ما	نشره	عن	القضية	الكردية،	هو	
كتابه:	كرد	سوريا/	التاريخ	والسياسات	واملجتمع،	الذي	صدر	ألول	مّرة	باللغة	اإلنكليزية	عن	دار	النشر	)Routledge(،	في	عام	)2009(.

-	Jordi	Tejel,	Syria’s	Kurds:	History,	Politics	and	Society	)New	York:	Routledge,	2009(,	)Pp.	203(.
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التاريخ	 دراسة	 في	 غنية	 »مساهمة	 بأنه:	 الزمان(،	 )دار	 الناشر	 ويصفه	 شمدين)4(،	 محمد	 وترجمه	
دقيًقا	 	

ً
تحليال الكتاب	 م	 ويقّدِ الحاضر«.	 الوقت	 إلى	 الفرن�سي	 االنتداب	 فترة	 منذ	 سوريا	 في	 ردي	

ُ
الك

ردية	من	جهة،	
ُ
ل	وعي	األقلية	الك

ُّ
بلّية	واملحلية	واإلقليمية	والوطنية،	وتشك

َ
الق ومعقًدا	عن	الهويات	

ردية،	
ُ
ومن	جهة	أخرى،	يحلل	األسباب	الكامنة	وراء-	االستثناء-	السوري	حول	املسألة	السياسية	الك

رد	السوريين	املواجهة	املباشرة	مع	السلطة	املركزية.	ويؤكد	املؤلف	-	وهو	محق	في	تأكيده	
ُ
وتجنب	الك

عطي	للدراسات	املعاصرة	حول	سوريا	
ُ
-	أن	هذا	الكتاب:	»يسعى	إلى	املساهمة	في	الزخم	الجديد	الذي	أ

من	قبل	جيل	جديد	من	الباحثين	الذين	ينحون	بتحقيقاتهم	إلى	اتجاهات	جديدة،	مما	يدل	على	االهتمام	
باألطراف	وإعطاء	األولوية	لألبعاد	األنثروبولوجية	واالجتماعية،	دون	إهمال	األبعاد	التاريخية«)5(،	ويشير	
:	»مع	ذلك،	يبقى	من	الصعب	

ً
املؤلف	إلى	الصعوبات	والتحديات	التي	تعترض	إنجاز	مثل	هذا	البحث،	قائال

َعّد،	
ُ
ردية	هي	موضوعها	الرئيس،	ألن	هذه	الهوية	ال	تزال	ت

ُ
للغاية	إجراء	دراسة	ميدانية، تكون	الهوية	الك

بالرغم	من	بعض	التغيرات	امللحوظة،	عالمة	على-	الفتن	وتمزيق	املجتمع-	من	قبل	النظام«)6(.	

عودة إلى التاريخ

ط	الضوء	على	عدد	من	املوضوعات	
ّ
لقد	بذل	املؤلف	)جوردي	تيجيل(،	جهًدا	استثنائًيا	من	أجل	أن	يسل

املفصلية	التي	كان	لها	تأثيرها	العميق	في	مسار	األحداث	في	سورية	منذ	االنتداب	ولغاية	عام	)2004(،	
وخاصة	منها	الهوية	الكردية،	وانتفاضة	عام	)2004(،	وفي	ضوء	ذلك	قسم	املؤلف	محتويات	كتابه	إلى	
رد	خالل	االنتداب	الفرن�سي/	1918-1946،	سوريا	في	املرحلة	االنتقالية/	-1946 

ُ
سبعة	فصول،	وهي:	)الك

ردية	وتوابعها،	ثورة	
ُ
ردية	وُبْعُدها	العابر	للحدود،	االستجابة	الك

ُ
رد،	القضية	الك

ُ
1963،	النظام	البعثي	والك

	عن	املدخل	والخاتمة.
ً

القامشلي/	2004(،	فضال

وهكذا،	يعتمد	املؤلف	في	كتابة	بحثه	املنهج	التاريخي	عبر	تحليل	مرحلة	االنتداب	الفرن�سي	وما	بعده،	
وكذلك	مرحلة	استالم	البعث	السلطة	عام	)1963(،	وتعامله	العنيف	مع	املسألة	الكردية،	واصًفا	بدقة	
السياسات	واملشروعات	االستثنائية	التي	اتبعتها	األنظمة	املتتالية	في	مواجهة	املكون	الكردي،	وشطب	
هويته،	األمر	الذي	دفع	بالكرد	إلى	تجنب	املواجهة	املباشرة	مع	النظام.	ويحاول	املؤلف	أن	يرصد	بدقة	
حالة	االحتقان	التي	تراكمت	شيًئا	فشيًئا	نتيجة	لهذا	الكبت	والقمع	املمارس	بحق	الكرد	الذين	وجدوا	لهم	

)4(	محمد	شمدين:	كاتب	ومترجم،	عمل	في	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	له	عدد	من	املقاالت	في	الصحافة	األلكترونية	والورقية،	ترجم	كتاب	جوردي	
من	اإلنكليزية	إلى	العربية،	كرد	سوريا:	التاريخ	والسياسة	واملجتمع،	)دهوك:	دار	الزمان،	2021(.

)5(		املصدر	نفسه،	ص15.

)6(		املصدر	نفسه،	ص15،	16.
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املتنفس	خالل	انتفاضة	الثاني	عشر	من	آذار	عام	)2004(.	

تطور الهوية الكردية بين البعدين السوري الوطني والقومي الكردي

يرصد	املؤلف	في	بحثه	مراحل	تبلور	الهوية	الكردية	في	سورية	التي	حتى	ترسيم	الحدود	السورية	التركية	
وفًقا	التفاقية	)فرانكلين	بويلون(،	املوقع	عليها	بين	الجانب	الفرن�سي	والتركي	بتاريخ	)20	تشرين	األول	/	
أكتوبر1921(؛	لم	تكن	تتميز	بطابع	قومي	كما	هو	اآلن،	وإنما	كانت	هوية	مشتتة	يتجاذبها	بعدان	مختلفان،	
بعد	وطني	سوري،	حيث	ظل	الكرد	على	الرغم	من	محاوالتهم	الجادة	لالندماج	في	الهوية	الوطنية	موضًعا	
للشك	واالستفهام	من	جانب	الحكومات	املتعاقبة	على	سدة	الحكم	في	البالد،	والتي	ظلت	تنعتهم	باملهاجرين	
	كورقة	ضغط	من	قبل	الدول	التي	 واملتسللين	والخطرين	على	أمن	البالد؛	والبعد	الكردستاني	الذي	اسُتِغلَّ

تقتسم	كردستان،	ومن	قبل	األحزاب	الكردستانية	في	تلك	الدول.

ولذلك	لم	ينجح	الكرد	في	سورية	كما	يجب	في	بلورة	املالمح	السياسية	الواضحة	لهويتهم	الخاصة	خالل	
مرحلة	االنتداب	الفرن�سي	على	سورية،	وإنما	ظلت	الحركة	الكردية	آنذاك،	وخاصة	)خويبون()7(،	تدفع	
بأنظار	الكرد	السوريين	نحو	خارج	البالد،	ولكن	خالل	مرحلة	االستقالل	بدأت	هذه	الهوية	تتبلور،	وتأخذ	
مالمحها	السورية	الخاصة	شيًئا	فشيًئا	كردة	فعل	على	اشتداد	وتيرة	الظلم	املمارس	من	جانب	األنظمة	
التي	أعقبت	جالء	الفرنسيين	بحق	املكونات	غير	العربية،	وفي	مقدمتها	املكون	الكردي،	الذي	لم	يبق	أمامه	
سوى	املبادرة	إلى	تأسيس	تنظيمه	السيا�سي	عام	)1957(	الذي	سعى	منذ	انطالقته	إلى	رسم	هذه	الهوية	عبر	
خلق	توازن	دقيق	بين	هذين	البعدين	)القومي	والوطني(،	من	خالل	ربط	حل	املسألة	الكردية	بحل	املسألة	
الوطنية	عموًما	في	البالد،	فقد	جاء	في	برنامجه	األول:	»عندما	يتحرر	بلدنا	سوريا	من	النفوذ	االستعماري،	
وتنتهي	التدخالت	األجنبية	في	شؤونه	الداخلية	عندها	سيطالب	حزب	األكراد	الديمقراطيين	السوريين	
بإيجاد	وضع	خاص	لـ	»	400	»	ألف	كردي	يعيشون	في	الجزيرة،	وجبل	األكراد،	وعين	العرب،	وذلك	من	

أجل	تحقيق	حقوقهم	السياسية	واالجتماعية	والثقافية	في	سوريا«)8(.

ولكن	على	الرغم	من	ذلك	ظل	الشك	ينمو	في	املقابل	لدى	األنظمة	املتالحقة،	وبخاصة	البعثية	منها،	
تجاه	املكونات	غير	العربية،	وقد	بلغ	ذروته	تجاه	الكرد	مع	بداية	حكم	البعث	في	البالد	عام	)1963(،	عندما	

)7(		تأسست	الجمعية	بتاريخ	)1927/10/5(،	وعقد	مؤتمرها	األول	في	بحمدون	بلبنان،	وهي	تضم	الكرد	واألرمن	بين	صفوفها،	خططت	الجمعية	لثورة	
آغري،	ولقيادة	عملياتها،	للمزيد	راجع:	محمد	مال	أحمد،	»جمعية	خويبون:	والعالقات	الكردية-	األرمنية«	)أربيل:	منشورات	رابطة	كاوا	للثقافة	الكردية،	

.)2000

)8(	راجع	البرنامج	السيا�سي	لحزب	الديمقراطيين	الكرد	السوريين	الذي	طبع	باللغة	الكردية	في	مطبعة	كرم	في	دمشق	في	أواخر	عام	)1956(،	وهو	يتألف	
من	ثالثة	أقسام	)السيا�سي	والثقافي	واالجتماعي(،	وكذلك	يمكن	مراجعة	نص	هذا	البرنامج	املترجم	إلى	العربية:	كتاب	عبد	الحميد	درويش،	أضواء	على	الحركة	

الكردية	في	سوريا،	ط1،	)دمشق:	د.ن،	2000(،	ص15.
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الكردية	 املشكلة	 الحسكة	محمد	طلب	هالل:	»ليست	 في	 السيا�سي	 لدائرة	األمن	 السابق	 الرئيس	 قال	
ن�ِسئ	في	ناحية	من	جسم	هذه	األمة	

ُ
ا،	نشأ،	أو	أ

ً
ا	ورمًيا	خبيث

ً
	انتفاخ

ّ
اآلن	وقد	أخذت	في	تنظيم	نفسها،	إال

العربية،	وليس	له	أي	عالج،	سوى	بتره«)9(،	األمر	الذي	فتح	الباب	أمام	مزيد	من	السياسات	واملشروعات	
ا	قاسًيا	ومباشًرا،	مثل	)اإلحصاء	االستثنائي	1962،	

ً
االستثنائية	التي	استهدفت	الوجود	الكردي	استهداف

والحزام	العربي	1966(.

 واألسد ثانًيا
ً

الكرد السوريون ورقة استعملها الفرنسيون أوال

ونظًرا	لهذا	التعقيد	الذي	بدأ	يكتنف	املسألة	الكردية	في	سوريا،	حاولت	جهات	مختلفة،	وخاصة	
الفرنسيون	خالل	صراعهم	مع	الجانب	التركي	حول	موضوع	ترسيم	الحدود،	أن	تلعب	بها	كورقة	ضغط	
ردية	بعض	

ُ
في	حل	خالفاتها	ومشكالتها،	حيث	يقول	املؤلف:	»لقد	دفعت	الطبيعة	اإلقليمية	للمسألة	الك

ردية	بدرجات	متفاوتة..«)10(،	في	الوقت	الذي	أبدى	فيه	قادة	جمعية	)خويبون(	
ُ
الدول	إلى	اللعب	بالورقة	الك

يشعرون	 »كانوا	 القادة:	 بأن	هؤالء	 املؤلف،	 يقول	 املجال	 هذا	 وفي	 الدور،	 هذا	 مثل	 استعدادهم	ألداء	
ردي	مستقل	في	تركيا«)11(،	

ُ
ردية	في	شمال	سوريا	مقابل	وجود	جسم	ك

ُ
بإمكانية	التضحية	بالجيوب	الك

وكانت	الخطوة	األولى	في	هذا	االتجاه	التي	أقدمت	عليها	خويبون،	هي	مبادرتها	إلى	إشعال	الثورة	وقيادتها	في	
جبال	آرارات	بمنطقة	آغري	في	كردستان	تركيا،	وعرفت	بثورة	)آغري()12(		التي	استمرت	بقيادة	الجنرال	

)نوري	إحسان	باشا(،	بين	عامي	)1927و1930(.

ومن	هنا	بدأت	محاوالت	اللعب	بالورقة	الكردية	في	سوريا،	ودفع	أنظار	الكرد	في	سوريا	نحو	املناطق	
الكردية	األخرى،	وبصورة	خاصة	نحو	كردستان	تركيا	والعراق،	وذلك	على	حساب	تجاهل	الخصوصية	
ر	للفرنسيين	خالل	مرحلة	انتدابهم	على	سوريا	ما	يسمى	بـ)الورقة	

ّ
الكردية	السورية	وتهميشها،	األمر	الذي	وف

،	في	حل	خالفاتهم	مع	الجانب	التركي	حول	ترسيم	
ّ
الكردية(،	حيث	استخدموها	كورقة	ضغط،	ليس	إال

عب	بتلك	الورقة،	وفي	ذروة	أوقات	
َّ
الحدود	التركية-	السورية،	فقام	الفرنسيون،	وكما	يقول	املؤلف:	»بالل

رد«)13(.	
ُ
التوتر	الفرن�سي-	التركي،	كانت	فرنسا	تقف	إلى	جانب	أنقرة،	على	حساب	القوميين	الك

)9(	املالزم	أول	محمد	طلب	هالل،	دراسة	عن	محافظة	الجزيرة	من	النواحي	القومية	واالجتماعية	والسياسية:	تقرير	أمني،	)1963/11/12(،	ص15.	

رد	سوريا،	املصدر	نفسه،	ص162.
ُ
)10(		جوردي	تيجيل،	ك

)11(		املصدر	نفسه،	ص195.

)12(		انتفاضة	آغري:	هي	االنتفاضة	التي	قادها	الجنرال	إحسان	نوري	باشا	في	جبال	آرارات	بكردستان	تركيا	خالل	)-1927 1930(،	وكانت	جمعية	خويبون	
هي	التي	قامت	بالتخطيط	لها	وقيادتها،	للمزيد	راجع:	محمد	مال	أحمد،	كتاب	»جمعية	خويبون:	والعالقات	الكردية-	األرمنية«	)أربيل:	منشورات	رابطة	كاوا	

للثقافة	الكردية،	2000(.

رد	سوريا،	ص52.
ُ
)13(		جوردي	تيجيل،	ك
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ع	على	املعاهدة	الفرنسية-	السورية	عام	)1936(	التي	أقرَّت	باستقالل	 ِ
ّ
وهكذا	استمر	الوضع	إلى	أن	ُوق

سورية،	وانسحاب	القوات	الفرنسية	من	أراضيها،	بالتزامن	مع	اتفاق	الحدود	بين	القوات	الفرنسية	وتركيا،	
فتضاءلت	نتيجة	ذلك	حاجة	الفرنسيين	إلى	استخدام	هذه	الورقة	بالضد	من	تركيا،	فبدأت	بإهمالها،	
ْبَرمة	بينها	وبين	فرنسا	بشأن	ترسيم	الحدود	

ُ
وعدم	االهتمام	بها،	أما	تركيا	وعلى	الرغم	من	االتفاقات	امل

التركية-	السورية،	ظلت	تلك	الورقة	تقلقها،	إذ	يقول	املؤلف:	»لقد	سّربت	حكومة	أنقرة	شائعات	تشير	إلى	
ردية	

ُ
أنه	باإلضافة	إلى	مطلبها	في	ضم	لواء	اإلسكندرون،	فإن	أجزاًء	أخرى	من	سوريا،	بما	في	ذلك	الجيوب	الك

في	الشمال،	يمكن	أن	تلقى	ذات	املصير	بالنسبة	إلى	أنقرة،	ويبدو	أن	احتالل	هذه	املستعمرات	هو	أفضل	
	من	الصراع	الديبلوما�سي	مع	فرنسا...«)14(.

ً
ردية	بشكل	نهائي	بدال

ُ
طريقة	لحل	املشكلة	الك

ومع	جالء	الفرنسيين	وبدء	مرحلة	االستقالل،	أصبح	الفضاء	السيا�سي	السوري	تدريجًي،	أقل	تسامًحا	
املؤلف:	»عنصًرا	 يقول	 العربية،	وكما	 والقومية	 لت	»عروبة«	سورية،	

ّ
اإلثنية،	حيث	شك التعددية	 مع	

للتوافق	بين	القوى	السياسية	والعسكرية	الرئيسة،	استبعاًدا	لجميع	الرؤى	األخرى	من	أجل	بناء	الدولة	
واملجتمع	السوري..«)15(،	فأصبحت	األقليات	عموًما،	بعد	االنتداب،	موضع	شك	الحكومات	املتتالية،	
وخاصة	لدى	أديب	الشيشكلي	الذي	عمل	على	دمج	األقليات	قسًرا	في	البنية	االجتماعية	السورية،	ونتيجة	
رد	

ُ
لهذه	املفهومات	املتشددة	التي	تستند	على	إنكار	وجود	)األقليات(	في	سورية،	يقول	املؤلف:	»أصبح	الك

كبش	فداء	آخر	للقومية	العربية	وأصبحوا	جزًءا	من	الشعوبية،	أو	بعبارة	أخرى،	إن	الناس	الذين	ال	
يسمحون	ألنفسهم	بأن	يتعربوا،	اعُتبروا	عمالء	مستأجرين	في	خدمة	األعداء	األجانب	األقوياء..«)16(.

	أن	يلجؤوا	إلى	هويتهم	القومية،	والبحث	شيًئا	
ّ
وفي	النتيجة،	كما	يقول	املؤلف،	لم	يبق	أمام	الكرد	إال

إلى	إطار	تنظيمي	ذي	هوية	كردية	سورية،	ومن	هنا	 فشيًئا	عن	خصوصيتها	السورية،	فبرزت	حاجتهم	
عِلَن	عنه	بتاريخ	)1957/6/14(،	والذي	

ُ
ردي	في	سوريا،	الذي	أ

ُ
انبثقت	فكرة	تأسيس	الحزب	الديمقراطي	الك

من	شأنه	أن	يعكس	الهوية	القومية	للكرد	في	البالد،	ويجسد	طموحهم	الوطني،	فيقول	املؤلف	:	»وعلى	
	أنه	لم	يكن	

ّ
رد	يشكلون	%10	من	مجموع	سكان	البالد	بين	عامي	1946	و1957،	إال

ُ
الرغم	من	كون	الك

ردي	
ُ
لديهم	أي	تنظيم	سيا�سي	للدفاع	عن	حقوقهم،	مما	أدى	إلى	اإلعالن	رسمًيا	عن	الحزب	الديمقراطي	الك

في	سوريا	..«)17(.

أنها	مشكلة	خارجية	 الكردية	على	 املسألة	 إلى	 تنظر	 املتعاقبة	 الحاكمة	 األنظمة	 املقابل،	ظلت	 وفي	

)14(		السابق	نفسه،	ص87.

)15(		السابق،	ص24.

)16(		السابق،	ص101.

)17(		السابق،	ص117.
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تساقطت	على	سورية	من	الخارج،	فيتابع	املؤلف	الخط	البياني	لتبلور	هذه	املسألة	في	سورية	التي	استمرت	
في	تكوين	نفسها	بصمت	بين	مطرقة	ممارسات	األنظمة	وسندان	أبعادها	العابرة	للحدود،	حيث	لم	يبق	
أمام	الحركة	السياسية	الكردية	سوى	تجنب	املواجهة	والتصادم	مع	النظام،	حيث	يقول	املؤلف	بأنه:	
»وكما	هو	الحال	مع	جميع	املواطنين	السوريين،	فقد	تم	إجبار	الكرد	على	التصرف	وكأنهم	يتقيدون	بالنظام	
وبقائده	وبمبادئه،	كذلك	تشجع	الكرد،	على	مدى	عقدين	من	الزمن/1963-1984،	على	تنمية	هويتهم	

بعيًدا	عن	املجال	العام..«)18(.

وقد	كشفت	األحداث	الالحقة	عن	قدرة	فائقة	لنظام	حافظ	األسد	على	التالعب	بهذه	الورقة	بمهارة،	
خارج	 نحو	 السوريين	 الكرد	 أنظار	 توجيه	 خالل	 من	 وذلك	 الكردستاني،	 العمال	 حزب	 ورقة	 وخاصة	
حدودهم،	وخاصة	نحو	تركيا	والعراق،	حيث	يقول	املؤلف:	»لقد	توجهت	املطالب	الكردية	باتجاه	هذين	
البلدين،	وفي	ظل	نظام	حافظ	األسد،	ترسخ	هذا	التوجه	بشكل	أعمق،	األمر	الذي	أكد	أن	الطابع	العابر	

للحدود	للمسألة	الكردية	بات	واقًعا	ال	جدال	فيه..«)19(.	

ردية	في	سورية	ظلت	
ُ
	أن	األحزاب	الك

ّ
وعلى	الرغم	محاولة	كثير	من	الجهات	التالعب	بهذه	املسألة،	إال

ردية	في	األماكن	األخرى	فيما	
ُ
بمختلف	أطرافها	واتجاهاتها	تشكل	استثناًء	بالنسبة	إلى	ا	لحركات	القومية	الك

يتعلق	بمسألة	خياراتها	السياسية،	وتقديراتها	الحكيمة	ألوضاعها	الذاتية	واملوضوعية،	وإدراكها	الواعي	
خصوصيات	نضالها،	فيسجل	لها	بأنها	تجنبت	السير	خلف	الدوافع	العاطفية	وردود	األفعال،	ولم	تلجأ	
إلى	الكفاح	املسلح	في	نضالها	من	أجل	نيل	حقوقها	القومية	والوطنية،	وإنما	ظلت	ملتزمة	بأسلوب	النضال	
السيا�سي	السلمي،	وكانت	انتفاضة	آذار	اختباًرا	حقيقًيا	للحركة	الكردية	في	سورية،	ومدى	التزامها	بالنضال	
السلمي	الديمقراطي،	وعدم	انجرارها	إلى	دوامة	العنف	والسالح،	وهنا	لم	يكن	املؤلف	موفًقا	في	لومه	
املبطن	للحركة	الكردية	في	سورية	على	عدم	تبنيها	كغيرها	من	الحركات	الكردية	أسلوب	الكفاح	املسلح،	
ردية	السورية	قد	حملت	السالح	ضد	حكومة	دمشق،	على	الرغم	من	

ُ
عندما	قال:	»لم	تكن	األحزاب	الك

ردية	املعارضة	في	أماكن	أخرى،	ونتيجة	لذلك،	
ُ
أن	الكفاح	املسلح	كان	يمثل	األسلوب	الرئيس	للحركة	الك

ردية	السورية	من	فرض	نفسها	جهات	فاعلة	وشرعية	في	مفاوضات	مفتوحة	مع	
ُ
لم	تتمكن	األحزاب	الك
. الحكومة	املركزية...«)20(

)18(		السابق،	ص24.

)19(		السابق،	ص21.

)20(		السابق	نفسه،	193.
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انتفاضة آذار )2004)

	االنتفاضة	التي	اندلعت	في	مدينة	القامشلي	بتاريخ	)2004/3/12(،	وذلك	في	
ً
لقد	تناول	املؤلف	مطوال

إثر	املشاجرات	التي	حصلت	في	ملعب	مدينة	القامشلي	بين	مشجعي	فريق	القامشلي	)الجهاد(،	ومشجعي	
فريق	دير	الزور	)الفتوة(،	بعد	أن	أطلق	هؤالء	األخيرون	شعارات	استفزازية،	سواء	في	امللعب	أم	بين	شوارع	
ردستان	العراق،	منادين	بحياة	صدام	حسين	ونظامه،	األمر	الذي	

ُ
رد	ورموزهم	في	ك

ُ
املدينة،	ضد	قادة	الك

تطور	إلى	تدخل	قوات	األمن	السورية	إلى	جانب	فريق	الفتوة	ومؤيديه	الذين	دخلوا	امللعب	حاملين	معهم	
السكاكين	والحجارة،	مستخدمة	الرصاص	الحي	ضد	جمهور	فريق	)الجهاد(،	من	أبناء	مدينة	القامشلي	
رد،	فراح	ضحية	ذلك	عدد	من	األبرياء	من	األطفال	والشباب	الذين	لم	

ُ
الذين	كانوا	بمعظمهم	من	الك

	ملشاهدة	املباراة	بين	الفريقين،	ومن	هناك	عمت	حالة	من	الغضب	الجماهيري	التي	
ّ
يحضروا	إلى	امللعب	إال

رد	في	سورية،	والتي	
ُ
تطورت	إلى	سيل	من	التظاهرات	واالحتجاجات	العفوية	السلمية	في	أماكن	وجود	الك

كانت	حصيلتها	استشهاد	العشرات،	وجرح	املئات،	واعتقال	اآلالف	من	املحتجين	املدنيين	العزل،	ونهب	
بيوت	املواطنين	الكرد	ومحالتهم،	وهذا	التضامن	الجماهيري	شكل	نقلة	نوعية	في	أسلوب	نضال	الكرد،	
رد	في	سوريا،	إذ	لم	تكن	الحكومة	

ُ
فيقول	املؤلف:	»لقد	كانت	هذه	املظاهرات	بمثابة	عالمة	عهد	جديد	للك

رد	على	العمل	وفوجئت	بحجم	هذه	االحتجاجات...«)21(.		
ُ
السورية،	في	السابق،	مدركة	لقدرة	الك

رد	بالتحرر	إلى	حد	ما	من	عقدة	الخوف	والحذر	التي	ظلوا	يعيشونها	
ُ
وبذلك،	وكما	أسلفنا،	فقد	بدأ	الك

منذ	استالم	البعث	السلطة	في	البالد،	فقد	تخلى	كما	يقول	املؤلف:	»جميع	الالعبين	في	الساحة	الثقافية	
ردية	فوًرا	عن	أية	محاولة	إلخفاء	الصراع،	سواء	أكان	ذلك	في	شمال	سوريا	أو	في	املدينتين	

ُ
والسياسية	الك

البعثي	علًنا	عن	طريق	 النظام	 في	تحدي	 رد	طريقهم	
ُ
الك الكبيرتين،	دمشق	وحلب،	وواصل	اآلالف	من	

التعبئة،	وما	يسمى	بـ	»حشد	الهوية«..	وألول	مرة	في	تاريخ	سوريا	املعاصر،	غطت	الحركة	االحتجاجية	جميع	
ردستان	سوريا..«)22(.	

ُ
ردية	السورية–	ك

ُ
ردية،	ما	عزز	من	الوحدة	الرمزية	في	الساحة	الك

ُ
املناطق	الك

وكما	كان	متوقًعا،	فقد	جاء	رد	فعل	النظام	فورًيا	وقاسًيا	جًدا،	عندما	سارع	محافظ	الحسكة	آنذاك	
	من	ردع	املحرضين	من	فريق	دير	الزور	

ً
إلى	إصدار	أوامره	بمواجهة	الجماهير	الكردية	بالرصاص	الحي،	بدال

املعبأين	مسبًقا	بالحقد	والكراهية	ضد	الكرد	السوريين،	كردة	فعل	على	التطورات	الجارية	في	العراق	
وكردستان	العراق،	وبذلك	كانت	الشرارة	األولى	التي	غطت	في	ما	بعد،	وخالل	أيام	معدودة،	كامل	الجغرافيا	
التي	تضم	الكرد	في	العالم،	ووضعت	املسألة	الكردية	في	سورية	ضمن	دائرة	اإلعالم	العالمي	واهتمامه،	
وأخرجت	الغضب	الكردي	املتراكم	دفعة	واحدة	أمام	الرأي	العام	الداخلي	والخارجي،	وأظهرت	في	املقابل	

)21(		السابق	نفسه،	ص245.

)22(		السابق	نفسه،	ص246.
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وتأييد	 والدولية،	 والكردستانية	 الوطنية	 والجماهيرية،	 السياسية	 القوى	 من	 واسعٍة	 أوساٍط	 تعاطف	
ا	شديًدا	

ً
مختلف	املنظمات	اإلنسانية	واملدافعة	عن	حقوق	اإلنسان	الدولية،	األمر	الذي	شكل	ضغط

على	النظام	السوري،	ليضطر	رئيس	الجمهورية	إلى	التصريح	عبر	قناة	الجزيرة	،	بأن:	»أحداث	القامشلي	
لم	تكن	وراءها	أيد	خارجية	وأن	القومية	الكردية	جزء	أسا�سي	من	النسيج	الوطني	السوري	ومن	التاريخ	
	أنه	على	الرغم	من	ذلك	

ّ
السوري..«)23(،	األمر	الذي	أسهم	في	لجم	انتقام	الجهات	األمنية،	إلى	حد	ما،	إال

فإن	الواقع	امليداني	ليس	فقط	لم	يشهد	أّية	استجابة	للمطالب	الكردية	أو	انفتاًحا	إيجابًيا	عليها،	وإنما	على	
العكس	تماما	فقد	شهدت	وتيرة	املمارسات	األمنية	في	املناطق	الكردية	تصعيًدا	أشد.

هكذا	يتناول	املؤلف	تفاصيل	األحداث	ومجرياتها،	ويقف	على	أسباب	اندالعها	وخلفياتها	السياسية،	
	عن	الشهود	واملصادر	اإلعالمية	املوثقة،	ويحلل	تداعياتها	وآثارها،	

ً
ويرصد	بدقة	تطوراتها	امليدانية	نقال

ويناقش	خلفياتها	السياسة	بدقة	وتفصيل،	وعلى	الرغم	من	ذلك	كله	يقول	املؤلف:	»ما	زال	من	غير	املمكن	
التوصل	إلى	حقائق	نهائية	حول	هذا	الفصل	غير	املسبوق	في	تاريخ	الكرد	في	سوريا..«)24(،	ويخلص	في	النهاية	
إلى	استنتاج	مفاده	إمكان	توجه	هذه	املسألة	-	إن	لم	تتم	معالجتها-	نحو	التطرف	والعنف،	فيستكشف	
ردية	في	سوريا	املعاصرة،	على	شكل	عملية	مستمرة	

ُ
املؤلف:	»الديناميات	التي	أدت	إلى	توحيد	وعي	األقلية	الك

ا	أو	حتى	عنيفا...«)25(.	
ً
يمكن	أن	تأخذ	منحى	متطرف

الخالصة

رد	سوريا:	التاريخ	والسياسات	واملجتمع(	على	العشرات	من	املراجع	
ُ
لقد	اعتمد	املؤلف		في	إنجاز	بحثه	)ك

	أنه	مع	ذلك	يقّر	بإمكاناته	املحدودة	التي	ال	بّد	أن	تكون	
ّ
املوثقة،	والحوارات	املهمة،	واللقاءات	امليدانية،	إال

قد	تركت	جهده	غير	مكتمل،	وجعلت	معلوماته	ناقصة	حول	بعض	األحداث	التي	تضمنها	هذا	الكتاب،	
ردية	في	سورية،	وانشقاقاتها	املعقدة،	فهو	لم	يعتمد-	بقصد	أو	من	

ُ
وخاصة	حول	تأسيس	الحركة	الك

ردية	األخرى،	األمر	
ُ
	على	طرف	سيا�سي	محدد	دون	غيره،	وهو	حزب	)يكيتي(،	وتجاهل	األطراف	الك

ّ
دونه-	إال

الذي	أثّر	إلى	حد	ما	في	صدقية	بحثه،	ودقة	معلوماته،	وفي	هذا	املجال	يقول	املؤلف	بنفسه:	»إن	كتابة	
التاريخ	كما	هو،	هي	مهمة	إشكالية،	فمن	ناحية،	ذاكرة	األحداث	األخيرة	متقلبة	وهشة	للغاية،	وخادعة،	
وذلك	ألنها	مشبعة	بالشغف	واالنفعال،	ويتعرض	آلثار	من	التضليل	واملعلومات	الخاطئة،	ومن	ناحية	

)23(		في	مقابلة	مع	قناة	الجزيرة	في	)2004/5/1(	قال	الرئيس	السوري	بشار	األسد:	»أن	أحداث	القامشلي	لم	تكن	وراءها	أيد	خارجية	وأن	القومية	الكردية	
جزء	أسا�سي	من	النسيج	الوطني	السوري	ومن	التاريخ	السوري«.

رد	سوريا،	ص260.
ُ
)24(		جوردي	تيجيل،	ك

)25(		املصدر	نفسه،	ص3.
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أخرى،	العوائق	األمنية	في	إجراء	تحقيقات	ميدانية	واسعة	النطاق	مع	املشاركين	في	األحداث	جعل	جميع	
املحاوالت	في	تحليل	شامل،	صعبة..«)26(.

ردي	في	سورية	الرجوع	إليه،	
ُ
ومهما	يكن	فإن	الكتاب	يعد	مرجًعا	مهًما،	ويمكن	للمهتمين	بالشأن	الك

واالستفادة	منه،	ملا	يحتويه	من	معلومات	وتفاصيل	ضرورية،	وخاصة	في	ظل	هذه	األوضاع	التي	تشهدها	
ردية	في	سورية	على	وجه	الخصوص.

ُ
البالد	على	صعيد	األزمة	السورية	عموًما،	واملسألة	الك

)26(		السابق	نفسه،	ص260.




