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موضوعات كردية سورية 

)1) حواس محمود

وإقليمًيا	ودولًيا،	 الراهنة	محلًيا	 السياسية	 املوضوعات	 أهم	 في	سورية	من	 الكردية	 القضية	 تعد	
بالحدث	 ترتبط	 الجغرافية	شرق-األوسطية،	 من	 منطقة	حساسة	 في	 يعيش	 قضية	شعب	 بوصفها	
	كبيرة،	

ً
في	أحداثها	مشاركة الكرد	 املباركة،	ومشاركة	 الثورة	السورية	 الكبير،	وال	سيما	بعد	 السوري	

خصوًصا	في	بداياتها.	

عبد	 الدكتور	 والباحث	 املؤلف	 يجمع	 كردية	سورية“)2)	 “موضوعات	 أيدينا	 بين	 الذي	 الكتاب	 في	
تتمحور	 مناسبات	عدة،	وهي	موضوعات	 في	 بها	 بحثية	عدة،	شارك	 ا	

ً
وأوراق دراسات	 الباسط	سيدا	

السوري	 الواقعين	 مع	 تفاعلها	 ومدى	 وآفاقها،	 وأبعادها،	 سورية،	 في	 الكردية	 املسألة	 طبيعة	 حول	
واإلقليمي،	وتغطي	مدة	زمنية	تمتد	ستة	عشر	عاًما	)-2003 2019(،	وهي	مرحلة	مهمة	بالنسبة	إلى	
الشعب	السوري	بصورة	عامة،	والكرد	منهم	على	وجه	التخصيص،	مرحلة	لم	تحسم	نتائج	متغيراتها	

بعد.	

يشير	املؤلف	في	مقدمة	الكتاب	إلى	أن	طبيعة	املوضوعات	املتناولة	قد	اقتضت	منه	إعادة	تأكيد	
في	أكثر	من	ورقة،	بهدف	تقديم	صورة	متكاملة	للموضوع	الكردي	 تناولها	 التي	 أهمية	بعض	املسائل	

السوري	لغير	املطلعين	أو	ألولئك	الذين	تعاملوا	مع	املوضوع	بأحكامهم	املسبقة.

ولم	 دراسة،	 من	 أكثر	 في	 واألفكار	 الفقرات	 بعص	 تكرار	 واقع	 يفسر	 الذي	 هو	 الحرص	 هذا	 لعل	
يحاول	املؤلف	تالفيه،	بغاية	أن	تقدم	كل	ورقة	أو	دراسة	في	صيغتها	األولى	األصلية	مع	إضافة	بعض	

الهوامش	التفسيرية.	

التكرار	بغية	تسليط	الضوء	على	أهم	 وفي	هذه	املراجعة	سيحاول	كاتب	السطور	أن	يتالفى	هذا	
األفكار	والنقاط	واملوضوعات	الواردة	في	هذا	الكتاب.

يحتوي	الكتاب	على	مقدمة	وعشرة	فصول	مع	ملحقات	وثبت	املراجع،	توزعت	على	272	صفحة.	

)1)	كاتب	وباحث	سوري	مقيم	في	النرويج.	

)2)		عبد	الباسط	سيدا،	موضوعات	كردية	سورية،	ط1	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات	2020(.	
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: “الحوار العربي الكردي – الحالة السورية أنموذًجا”)3) 
ً

أول

لقد	قيل	كثير	عن	أهمية	الحوار	العربي	الكردي	وضرورته،	وكان	ثمة	لقاءات	وندوات	بخصوصه،	
واملناسباتية،	 املجامالتية	 نطاق	 عن	 يخرج	 ولم	 املنشود،	 املستوى	 إلى	 يرتق	 لم	 األمر	 أن	 يبدو	 لكن	

سرعان	ما	كان	يفقد	الحماسة	والدفء	لدى	بروز	أي	منغص	هنا	وهناك.	

سورية	 في	 الكردي	 الشعب	 على	 املتضايفين	 بوجهيها	 تمارس	 االضطهاد	 سياسة	 أن	 املؤلف	 يرى	
من	 الشوفينية	 واملشروعات	 التمييزية	 اإلجراءات	 من	 عدد	 عبر	 قومي	 اضطهاد	 هناك	 إذ	 باستمرار،	
جانب	السلطة	السورية	}سنأتي	على	عرضها	في	فقرة	الحقة{،	واضطهاد	سيا�سي	عام	بوصفهم	سوريين	
مثلهم	مثل	باقي	املكونات	السورية،	مع	سيادة	مناخات	االستبداد	والقمع	والفساد	بجوانبها	السياسية	

واالقتصادية	واالجتماعية	جميعها.	

	ويحصل	هذا	االضطهاد	على	الرغم	من	تبدل	الحكومات	والشعارات	في	البالد،	ما	أحدث	منظومة	
تباين	 العرب	وممارساتهم	على	 املثقفين	 القسم	األعظم	من	 تفكير	 في	 بعيد	 إلى	حد	 تتحكم	 مفهومية	
مواقفهم	الفكرية	والسياسية،	وهؤالء	يتوزعون	بين	ثالث	مجموعات	أساس	في	تعاملهم	مع	املسألة	

الكردية	في	سورية.	

فهؤالء	 والالأدرية،	 الصمت	 موقف	 يتخذون	 الذين	 أولئك	 وتضم	 الكبرى،	 هي	 األولى:	 املجموعة	
الجهل	ال	 بهذا	 ثم	 أبعادها	وانعكاساتها،	وهم	من	 بواعثها	ومفاصلها،	 املسألة،	 يتجاهلون	 أو	 يجهلون	

يقدمون	أي	مواقف	منطوقة	أو	مكتوبة	تقارب	بهذه	الصورة	أو	تلك	املسألة	املعنية)4).

املجموعة	الثانية:	هي	التي	تمثلت	الخطاب	الرسمي	من	موقع	التحامها	العضوي	به،	أو	بناء	على	
وإمكان	 االختالف،	 واحترام	 اآلخر،	 بتمايز	 االعتراف	 أهمية	 استيعاب	 يستطيع	 ال	 متشنج	 تعصب	

التفاعل	معه	في	سياق	نظام	ديمقراطي.	

في	إطار	هذه	املجموعة	يعاد	إنتاج	التوجهات	األيديولوجية	واألحكام	السلطوية	التي	تصادر	إمكانية	
القومي	 الوجود	 إلغاء	 في	 املجموعة	 لدى	هذه	 القاعدة	 وتتمثل	 الكردية،	 للمسألة	 معالجة	جادة	 أي	

الكردي،	لذلك	فإنها	تلغي	وقائع	التاريخ	وحقائق	الجغرافية.	

املجموعة	الثالثة:	تضم	املثقفين	العرب	الذين	يتميزون	بموقف	اإلنصاف	واملطالبة	برفع	الغبن	
النسيج	 	من	

ً
الكرد	بوصفهم	جزًءا	فاعال إلى	 الحاصل	على	الشعب	الكردي	في	سورية،	فهم	ينظرون	

)3)		هذا	الفصل	عن“	الحوار	العربي	الكردي:	الحالة	السورية	نموذجا	“في	األصل،	ورقة	مقدمة	في	امللتقى	الذي	عقد	في	باريس	بمبادرة	من	املنظمة	
العربية	لحقوق	اإلنسان،	في	13	كانون	األول	/	ديسمبر	2003.	

)4)		املصدر	نفسه،	ص24.
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الوطني	السوري	العام)5).	

أعماق	 في	 الديمقراطية	 القوى	 غوص	 إلى	 الوطنية	 والحاجة	 املوضوعية	 الضرورة	 املؤلف	 ويرى	
املسألة	الكردية	في	سورية	بغية	استيعاب	بواعث	هذه	املسألة	وأبعادها.	

ويشير	إلى	أن	الكرد	بدؤوا	يشهدون	في	اآلونة	األخيرة	مواقف	نبيلة	يعمل	أصحابها	بإخالص،	انسجاًما	
مع	توجهاتهم	الوطنية	الصادقة	من	أجل	وضع	حد	للمأساة	الكردية)6).	

آفاقها”)7) اقع املسألة الكردية في سورية و ثانًيا: “و

يقول	املؤلف	إن	))هناك	تقديرات	خاصة	بالحركة	الكردية	في	سورية	قريبة	من	الدقة	الى	حد	ما،	
باعتبارها	حصيلة	تبادل	املعلومات	بين	أفراد	ينتمون	الى	املدن	والقرى	الكردية	املختلفة،	تذهب	هذه	
التقديرات	الى	وجود	اكثر	من	مليوني	كردي	في	سورية،	منهم	حوالي	مليون	ونصف	وربما	اكثر	في	املناطق	
الكردية	الثالث	التي	تشكل	قوام	كردستان	سورية،	نحو	مليون	في	الجزيرة	وحوالي	200	الف	في	كوباني	
وفي	حدود	350	الفا	وربما	اكثر	في	عفرين	وتوابعها،	أما	الباقي	فيتوزع	بين	دمشق	في	حدود	300	الف	
وحلب	نحو	300	الف	وما	يزيد	عن	100	الف	في	بقية	املدن	السورية.	اضافة	الى	أكثر	من	100	ألف	في	

املهاجر(()8) 

يتحدث	أبناء	الشعب	الكردي	في	سورية	باللغة	الكردية،	وهي	اللغة	التي	يتعلمها	األطفال	في	منازلهم	
الرسمية	 اللغة	 املدرسة	بوصفها	 في	 الوحيدة	 اللغة	 العربية	 باللعة	 والتعلم	 املدارس	 إلى	 قبل	ذهابهم	

الوحيدة	في	سورية.	

تدين	 الباقية	 الكرد،	والنسبة	 السكان	 باملئة	من	 	96 بنسبة	 باإلسالم	 يدينون	 أغلبية	كرد	سورية	
باليزيدية	إلى	جانب	جزء	محدود	يدين	بالديانة	املسيحية.	

أو	املذهبي،	فالكردي	املسلم	يحترم	 الديني	 التعصب	 يعاني	مشكلة	 في	سورية	ال	 الكردي	 املجتمع	
-	عالقة	تفاهم	واحترام	

ً
اتباع	الديانات	األخرى،	سواء	الكرد	أم	غيرهم،	فالعالقة	مع	املسيحيين	-مثال

)5)		املصدر	نفسه،	ص	25

)6)		املصدر	نفسه،	ص	27.

 26 في	 في	كوبنهاغن	 الدنماركي	 البرملان	 في	 التي	عقدت	 في	ندوة	“الكرد:	شعب	واحد،	أربعة	دول،	ماذا	عن	املستقبل؟“	 في	األصل	ورقة	مقدمة	 	 	(7(
أيار	/	مايو	2004.

)8)		املصدر	السابق	نفسه،	ص35
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متبادلين	بصورة	دائمة)9).	

آفاقها  ا: “موقع املسألة الكردية في خارطة التفاعالت التي تشهدها سورية راهنا و
ً
ثالث

املستقبلية”)10) 

يبين	 الذي	 برنامجه	 1963،	وعن	 منذ	 السلطة	 واستيالئه	على	 البعث	 املؤلف	عن	حزب	 يتحدث	
أنه	حزب	انقالبي	“املادة	السادسة	من	املبادئ	العامة“،	وأنه	ينشد	السلطة	بأسلوب	العنف	البعيد	
من	الخيارات	الديمقراطية،	ويعتمد	أيديولوجًيا	قومية	شمولية	ال	تقر	بحقوق	اآلخرين،	وهو	يحدد	
بنفسه	لنفسه	حدود	البقعة	التي	يظن	أنها	تخص	العرب	من	دون	غيرهم،	“املادة	السابعة	من	املبادئ	

العامة“)11).	

))عطل	الحزب	املعني	هنا،	منذ	اليوم	االول	الستيالئه	على	السلطة	في	8	اذار	1963	الحياة	السياسية	
في	سورية،	من	خالل	تعليق	الدستور	والقانون	وفرض	حالة	الطوارئ(()12).

وعندما	جاء	حافظ	األسد،	وتفرد	بالسلطة،	وذلك	بفعل	الحركة	االنقالبية	التي	أطلق	عليها	اسم	
الحركة	التصحيحية	16	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1970،اعتمد	أسلوًبا	براغماتًيا	مختلًفا	عن	العهد	الذي	
سبقه	مع	املعارضة	باتجاهاتها	املتباينة،	وعمل	على	احتواء	االتجاهات	القومية	والشيوعية	واليسارية	
في	 الطلبة	والجيش،	 في	قطاعي	 العمل	 باالمتناع	عن	 وإلزامها	 الحكم،	 في	 الشكلي	 من	خالل	إشراكها	
إطار	الجبهة	الوطنية	التقدمية	التي	تعد	من	الناحية	النظرية	أعلى	قيادة	سياسية	في	البلد،	في	الوقت	
الذي	فرض	على	الجميع	دستوره	الذي	نصت	املادة	الثامنة	منه	على	أن	حزب	البعث	هو	قائد	الدولة	
واملجتمع	في	سورية،	وسلك	أسلوب	التصعيد	مع	التيارات	الدينية،	وتوج	ذلك	بإصدار	قانون	49	لعام	
1980	الذي	ينص	على	إعدام	كل	من	يدان	باالنتماء	إلى	حركة	اإلخوان	املسلمين	في	سابقة	خطرة	لم	

تشهدها	سورية	في	تاريخها	قط)13).

بالنسبة	إلى	الوضع	الكردي،	لجأ	حافظ	األسد	إلى	أسلوب	التمييز	وتطبيق	املشروعات	العنصرية	

)9)  املصدر	نفسه،	ص36.

)10)		في	األصل	ورقة	مقدمة	–بنصها	الكردي–	في	املؤتمر	الخاص	بالقضية	الكردية	في	سورية	الذي	عقد	في	مقر	الجمعية	الوطنية	الفرنسية	–	
باريس،	في	1	كانون	األول	/	ديسمبر	2005.

)11)		املصدر	نفسه،	ص45.

)12)		املصدر	نفسه،	ص46.

)13)		املصدر	السابق،	ص47.
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من	 أكثر	 ُحِرم	 وبموجبه	 	1962- الحسكة	 محافظة	 في	 حصًرا	 أجري	 الذي	 االستثنائي	 -اإلحصاء	
إنسان	 مليون	 ربع	 إلى	 العدد	 وارتفع	 الحين،	 ذلك	 في	 السورية	 الجنسية	 120.000	مواطن	كردي	من	
وكرد	 تركيا	 كرد	 بين	 الفصل	 إلى	 يهدف	 كان	 الذي	 العنصري	 الحزام	 الى	 أيًضا	 ويشار	 هذا-	 يومنا	 في	
سورية،	وذلك	باالعتداء	على	ملكيات	الكرد	الفردية،	واالستيالء	عليها	بذريعة	تطبيق	اإلصالح	الزراعي،	
وأسكنتهم	ضد	 وغيرها،	 والباب	 والرقة	 منبج	 مناطق	 من	 العرب	 السكان	 البعثية	 السلطة	 أحضرت	
إرادتهم	ضمن	الشريط	الحدودي	بمحافظة	الحسكة	الذي	يمتد	أكثر	من	380	كم،	وذلك	بهدف	تغيير	

التركيب	الديموغرافي	للسكان	في	تلك	املنطقة.)14) 

في	مواجهة	هذه	السياسة	االضطهادية	-التي	بدأت	بوادرها	قبل	مجيء	البعث	إلى	السلطة-	أسس	
1957،	وكان	يهدف	منذ	بداياته	إلى	رفع	الظلم	واالضطهاد	 الحزب	الديمقراطي	الكردي	في	سورية	في	
عن	كاهل	الشعب	الكردي،	وتأمين	حقوقه	املشروعة،	لكنه	جوبه	دائًما	بالقمع	واملالحقة	واالعتقاالت،	
ونتيجة	أحوال	وتعقيدات	عدة	انقسم	هذا	الحزب	على	ذاته،	وتوزع	بين	جملة	من	األحزاب	يزيد	عددها	

اليوم	على	عشرة،	يوجد	اآلن	نحو	60	حزًبا	أو	أكثر	}التوضيح	من	كاتب	السطور{.		

وتشكل	تجمعان	هما:	الجبهة	الديموقراطية	الكردية،	التحالف	الديموقراطي	الكردي،	إضافة	إلى	
أحزاب	خارج	الجبهة	-اليكيتي	-	يشار	إلى	أن	))جميع	االحزاب	الكردية	في	سورية	تلتقي	في	برامجها	على	
الشعب	 الدستوري	بوجود	 املطالبة	والعمل	من	أجل	االعتراف	 في	 التي	تتشخص	 النقاط	االساسية	
التمييزية،	 االجراءات	 بإلغاء	 تطالب	 انها	 كما	 البالد،	 في	 الثانية	 القومية	 باعتباره	 في	سورية،	 الكردي	

وتعويض	املتضررين	من	جرائها،	وتأمين	الحقوق	القومية	والديموقراطية(()15).	

رابًعا: “الكرد والثورة السورية”)16)

الثورة	السورية،	 في	 الكرد	وموقعهم	 للحديث	عن	وضع	 الكتاب	معظمها	 خصص	املؤلف	فصول	
وذلك	بوصف	هذا	املوضوع	املحور	األساس	في	الكتاب.	

بداية	يشير	املؤلف	إلى	وجود	تعميم	وتبسيط	لدى	النظر	إلى	الكرد	وكأنهم	كتلة	متجانسة	تمتلك	

)14)		املصدر	نفسه،	ص47.

)15)		املصدر	نفسه،	ص48،	49.

)16)		في	األصل	ورقة	مقدمة	في	اللقاء	الحواري	األول	في	صالون	هنانو،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	برلين،	13-14	آب	/	أغسطس	2016.
وورقة	مقدمة	في	“ندوة	سوريا	وتركيا:	تطورات	الثورة	واالنقالب“	منتدى	العالقات	الدولية،	الدوحة،	2016/9/24.

ورقة	بحثية	مقدمة	في	الندوة	األكاديمية	“مآالت	الثورة	السورية:	ماذا	جرى؟	وملاذا؟	“،	التي	نظمها	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	الدوحة	
7-8	نيسان	/	أبريل	2018.	
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جهة	 من	 السورية	 املكونات	 من	 غيرهم	 عن	 يختلفون	 ال	 إنهم	 حين	 في	 موحًدا،	 وموقًفا	 واحًدا	 قراًرا	
تعدد	آرائهم	ومواقفهم،	فثمة	من	كان	مع	الثورة	ومن	كان	مع	النظام	وما	يزال،	والصامت	املتابع،	لقد	
))كانت	التنسيقيات	الشبابية	ومنظمات	املجتمع	املدني	والشخصيات	الكردية	املسيسة	واملستقلة،	
هؤالء	 وباملناسبة	 	– واخفاقاتها	 وخالفاتها	 انشقاقاتها	 نتيجة	 الكردية	 االحزاب	 تركوا	 الذين	 وأولئك	
يمثلون	ظاهرة	الفتة	في	املجتمع	الكردي	-	كل	هذه	القوى	كانت	مع	الثورة	السورية	منذ	اللحظة	االولى	
النطالقتها	ايمانا	منها	باملشروع	الوطني	السوري	واقتناعها	التام	بأن	الحل	األمثل	للقضية	الكردية	في	

سورية	هو	الذي	يكون	ضمن	اطار	املشروع	الذي	يحترم	الخصوصيات	والحقوق(()17).

في	مقابل	هذه	القوى	كانت	األحزاب	الكردية	التي	لم	تكن	قد	شكلت	املجلس	الوطني	الكردي	بعد،	
استبدادية	 الحاكمة	 السلطة	 إن	 تقول:	 كانت	 إنها	 إذ	 والحيرة،	 بالتردد	 األحزاب	 هذه	 موقف	 اتسم	
واملعارضة	شوفينية،	ومطلبنا	هو	التغيير	الوطني	الديمقراطي،	وهو	مطلب	عام	يقول	كل	�سيء،	وال	

يقول	شيًئا	في	الوقت	ذاته	على	حد	تعبير	املؤلف)18).

أما	حزب	PYD	فنشط	دوره	ودخل	الساحة	الكردية	في	سورية	بعد	مدة	تجميد	الفتة	نتيجة	اتفاق	
أضنة	األمني	لعام	1998،	إذ	دخل	هذا	الحزب	التابع	لحزب	العمال	الكردستاني	في	كل	األمور	في	املناطق	
بعد	عدل	وضعه،	 ما	 وفي	 اإليراني،	 الراعي	 مع	 وبالتنسيق	 النظام،	 مع	 أمني	 اتفاق	 على	 بناء	 الكردية	
ودخل	في	عالقات	مع	الروس	واألميركيين	}بالتعاون	مع	قوات	التحالف	الدولي	من	خالل	محاربة	داعش	
عبر	قوات	قسد	-	كاتب	السطور{،،	ولكن	العالقة	مع	النظام	ظلت	بالنسبة	إليه	هي	الثابتة	في	إطار	

جملة	املتحوالت)19).

و))تبقى	األغلبية	الكردية	الصامتة	التي	ترى	أن	النظام	هو	أساس	محنة	الكرد	في	سورية،	ولكنها	
كانت	–وما	زالت–	متوجسة	من	القادم	املجهول،	خصوًصا	في	ظل	واقع	عدم	وجود	بديل	مقنع(()20).

آزادي	 اسم	 اعتماد	 عبر	 الوطني	 توجههم	 الشباب	 من	 السلمية	 السورية	 الثورة	 رواد	 ))أكد	 لقد	
لجمعة	 	2004 قامشلو	 الوفاء	النتفاضة	 اسم	 اختير	 الثورة،	كما	 يوم	جمعة	من	جمع	 إلطالقه	على	
اخرى،	ورفع	العلم	الكردي	في	اكثر	من	مدينة	سورية،	وذلك	للتعبير	عن	مشاركة	الكرد	في	الثورة	وتقدير	
بإسقاط	 تطالب	 كانت	 التي	 التظاهرات	 في	 الكردي	 الشباب	 إذ	شارك	 املشاركة(()21)،	 لهذه	 السوريين	

)17)		املصدر	نفسه،	ص59.

)18)		املصدر	نفسه،	ص59.

)19)		املصدر	نفسه،	ص59.

)20)		املصدر	السابق	نفسه،	ص59.

)21)		املصدر	السابق	نفسه،	ص62.
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النظام	في	بداية	الثورة	السورية،	وشارك	الكرد	في	الفاعليات	السياسية	واالجتماعات	املختلفة	التي	
 (2011 2	تشرين	األول/	أكتوبر	 رافقت	الثورة،	وساندتها،	وفي	تأسيس	املجلس	الوطني	السوري	)في	
تونس	 بوثيقة	 ما	عرف	الحًقا	 	2011 ديسمبر	 األول/	 كانون	 في	 بتونس	 األول	 مؤتمره	 في	 اعتمد	 الذي	
بخصوص	القضية	الكردية	في	سورية،	وهي	في	األصل	جزء	من	البيان	الختامي	للمؤتمر،	ونص	بالحرف	
على:	))أكد	املجلس	التزامه	باالعتراف	الدستوري	بالهوية	القومية	الكردية	واعتبار	القضية	الكردية	
جزًءا	من	القضية	الوطنية	العامة	في	البالد،	ودعا	الى	حلها	على	أساس	رفع	الظلم	وتعويض	املتضررين	

واالقرار	بالحقوق	القومية	للشعب	الكردي	ضمن	إطار	وحدة	سورية	أرًضا	وشعًبا(()22).	

من	 ))كثيرين	 أن	 	2012 ربيع	 إسطنبول	 في	 الذي	عقد	 األول	 السورية	 املعارضة	 مؤتمر	 في	 وحدث	
أعضاء	املكتب	التنفيذي	للمجلس	الوطني	السوري	رفضوا	ادراج	ما	كان	قد	جرى	التوافق	عليه	في	
ممثلي	 انسحاب	 الى	 ادى	 الذي	 االمر	 الوطني	 العهد	 وثيقة	 الكردية	ضمن	 القضية	 تونس	بخصوص	
املجلس	الوطني	الكردي	من	املؤتمر،	الى	جانب	قسم	كبير	من	اعضاء	الكتلة	الوطنية	الكردية	ضمن	
املجلس	الوطني	السوري.	وأحدث	ذلك	ازمة	كبرى	كان	يمكن	تحاشيها	بكل	سهولة	لو	استوعب	االخوة	
مع	 وتعاملوا	 الوضع،	 حساسية	 السوري	 الوطني	 للمجلس	 التنفيذي	 املكتب	 اعضاء	 من	 املعنيين	
املوضوع	بعيدا	عن	املنظومة	املفهومية	التي	رسختها	سلطة	البعث	االستبدادية	على	مدى	عقود(()23).

		))أما	في	مؤتمر	القاهرة	صيف	2012	فكانت	الصورة	معكوسة،	وكانت	هناك	نية	مبيتة	لدى	بعض	
في	 النظام	 بناء	على	تفاهمات	مع	“	ب	ي	د	“	وحتى	مع	 القوى	السياسية	الكردية	لالنسحاب،	وذلك	
الوقت	ذاته،	وقد	تذرع	هؤالء	بان	اللجنة	التحضيرية	رفضت	ادراج	مصطلح	الشعب	الكردي	ضمن	
بكل	مكوناته	عربا	وكردا	 السوري	 الشعب	 اعتمد	هو	 الذي	 ان	املصطلح	 في	حين	 العهد،	هذا	 وثيقة	

وتركمانا	وسريانا	واشوريين..	إلخ(()24).

ويرى	املؤلف	إمكان	حل	القضية	الكردية	في	سورية	عبر	ثالث	خطوات	رئيسة	هي:	

1	 إزالة	الهواجس	بعقود	مكتوبة،	وذلك	بتناول	الدستور	واقع	التنوع	في	املجتمع	السوري،	ونصه	.
صراحة	على	ضرورة	احترام	خصوصية	هذا	التنوع	والحقوق	املترتبة	عليه.	

2	 تعزيز	إجراءات	الثقة	بخطوات	ملموسة	على	أرض	الواقع.	.

3	 االتفاق	على	آلية	لحل	الخالفات،	اقترح	املؤلف	إنشاء	محكمة	وطنية	تمتلك	األهلية	والصدقية،	.

)22)		املصدر	السابق	نفسه،	ص62.

)23)		املصدر	السابق	نفسه،	ص63.

)24)		املصدر	السابق	نفسه،	ص63	و64.
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مهمتها	البت	في	القضايا	اإلدارية	الخاصة	بصالحيات	سلطات	الحكم	املحلي.	

ويمكن	دعم	الخطوات	الثالث	اآلنفة	من	خالل	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تعمل	في	هذا	االتجاه	
مع	إيالء	األهمية	للتعليم	واإلعالم	اللذين	لهما	دور	كبير	في	تعزيز	اجراءات	الثقة)25).

لقد	سعى	النظام	بكل	جهده	إلى	إبعاد	املكونات	السورية	عن	بعضها	من	خالل	إظهار	نفسه	حامًيا	
لألقليات	)العلويين،	الكرد،	املسيحيين(،	وذلك	ليتمكن	من	الربط	بين	التطرف	واملكون	العربي	السني	
بطبيعة	 قصد	 دون	 من	 النظام	 مهمة	 لتسهل	 السياق	 هذا	 في	 املعارضة	 إخفاقات	 وجاءت	 تحديًدا،	
سورية	 في	 الكردية	 القضية	 بشأن	 املختلفة	 والعربية	 الكردية	 املقاربات	 في	 الالفت	 فـ))األمر	 الحال.	
هو	هيمنة	املنطق	الرغبوي	عليها،	فكل	طرف	يحاول	أن	يصل	الى	ما	يظن	أنه	حقه	بغض	النظر	عن	
مع	 التعامل	 في	 املحامين	 عقلية	 ))اعتماد	 ويجري	 	 الواقعية(()26)،	 والضرورات	 والقرائن	 املعطيات	
الى	 بصاحبه	 يدفع	 انتقائي	 منهج	 من	خالل	 اآلخر	 الطرف	 يحاول	دحض	حجج	 فكل	طرف	 القضية	
))القضية	 بين	 ربط	 تدحضها(()27)،	وهناك	 التي	 تلك	 واهمال	 تنسجم	مع	حججه	 التي	 االدلة	 اختيار	
الكردية	في	سورية	وممارسات	الـ	PYD	وتوجهاته	ال	يخدم	الجهد	الساعي	لتقديم	حلول	واقعية	وطنية	
للقضية	املعنية،	بوصف	مشروع	ال	“ب	ي	د“	مشروع	إقليمي(()28)	يهدف	إلى	مصادرة	القرار	الوطني	

الكردي	املستقل	في	سورية.	

بعد	إعالن	املجلس	الوطني	السوري	برئاسة	برهان	غليون	كان	ثمة	حرص	من	املجلس	على	استمرار	
ا	)	في	26	تشرين	األول/	أكتوبر	2011) 

ً
كل	حديث

ُ
االتصاالت	مع	املجلس	الوطني	الكردي	الذي	كان	قد	ش

لالنضمام	إلى	املجلس	الوطني	السوري،	إال	أن	ذلك	لم	يحدث	بسبب	قدرة	النظام	عبر	عالقاته	القديمة	
الجديدة	مع	قيادات	بعض	األحزاب	الكردية	على	الحيلولة	دون	عملية	االنضمام،	وجرت	حوارات	عدة	
بين	املجلس	الوطني	السوري	واملجلس	الوطني،	وكان	االختالف	األساس	على	مطالبة	املجلس	الوطني	
الكردي	بالفدرالية،	بينما	ركز	املجلس	الوطني	السوري	على	النظام	الالمركزي	مع	إعطاء	صالحيات	
واسعة	مثل	سلطات	الحكم	املحلي،	واستمرت	الحوارات	والسجاالت	بين	املجلسين	إلى	حين	انضمام	
املجلس	الوطني	الكردي	إلى	االئتالف	الوطني	لقوى	الثورة	واملعارضة	السورية	في	2013،	بعد	االتفاق	
))يسجل	 أن	 مفاده	 سيدا	 الباسط	 عبد	 الدكتور	 الكتاب	 هذا	 مؤلف	 به	 تقدم	 قد	 كان	 مقترح	 على	
املجلس	الوطني	الكردي	تحفظه	على	عدم	ورود	مطلب	النظام	الفدرالي	لشكل	الدولة	املستقبلي	في	

)25)		املصدر	السابق،	ص65.

)26)		املصدر	السابق	نفسه،	ص70.

)27)		املصدر	السابق	نفسه،	ص70.

)28)		املصدر	السابق	نفسه،	ص70.
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سورية	ضمن	وثيقة	التوافق	بينه	وبين	االئتالف.	وأقرت	في	االجتماع	العام	لالئتالف	وثيقة	التوافق	التي	
استندت	بصورة	اساسية	الى	الوثيقة	الوطنية	املتعلقة	بالقضية	الكردية	في	سورية	والتي	كان	املجلس	

الوطني	الكردي	قد	اصدرها	في	حينه(()29).	

خامًسا: ملحقات الكتاب

نشر	املؤلف	8	ملحقات	للكتاب،	وهي	وثائق	مهمة	ملتابعي	املوضوع	الكردي.	

امللحق	األول:	بعنوان	“االتفاقية	الفرنسية	–	التركية،	أنقرة،	تشرين	األول	/	أكتوبر	1921“)30).

امللحق	الثاني:	“املواد	التي	تناولت	القضية	الكردية	في	معاهدة	سيفر،	فرنسا،	10	آب	/	أغسطس	
.(31(“1920

امللحق	الثالث:	“بيان	من	مجلس	الكرد	السوريين	في	السويد	حول	ثورة	الشعب	السوري	العزيز“)32).

امللحق	الرابع:	“البيان	الختامي	للمؤتمر	األول	للمجلس	الوطني	السوري	)وثيقة	تونس	حول	املسألة	
/	القضية	الكردية	في	سوريا(“)33).

امللحق	الخامس:	“الوثيقة	الوطنية	حول	القضية	الكردية	في	سورية“)34).

امللحق	السادس:	“وثيقة	“	العهد	الوطني	“	الصادرة	من	مؤتمر	املعارضة	السورية	في	القاهرة“)35).

مؤتمر	 من	 الصادرة	 االنتقالية	 املرحلة	 ملالمح	 املشتركة	 السياسية	 الرؤية	 “وثيقة	 السابع:	 امللحق	
القاهرة	للمعارضة	السورية	3	تموز/	يوليو	2012“)36).

واملجلس	 السورية	 واملعارضة	 الثورة	 لقوى	 الوطني	 االئتالف	 بين	 االتفاق	 “نص	 الثامن:	 امللحق	

)29)		املصدر	السابق	نفسه،	ص168.

)30)		املصدر	السابق	نفسه،	ص219.

)31)		املصدر	السابق	نفسه،	ص223.

)32)		املصدر	السابق	نفسه،	ص225.

)33)		املصدر	السابق	نفسه،	ص228.

)34)		املصدر	السابق	نفسه،	ص232.

)35)		املصدر	السابق	نفسه،	ص235.

)36)		املصدر	السابق	نفسه،	ص239.
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الوطني	الكردي“)37).

مراجع	الكتاب:	اعتمد	املؤلف	على	مراجع	عربية	وأجنبية	عدة.	

سادًسا: ختاًما

باملعلومات	 الكتاب،	غنية	 في	تقديم	أوراق	بحثية	مهمة	ضمن	هذا	 القول	إن	املؤلف	وفق	 يمكن	
واملهتمين	 واملفكرين	 وللسياسيين	 والكردي،	 العربي	 للقارئين	 واالجتماعية	 والتاريخية	 السياسية	
بالقضية	الكردية	في	سورية	التي	يكتنفها	الغموض	وااللتباس	الشديدين،	بسبب	اختالف	التوجهات	
املهم	والحساس	 يتناولون	هذا	املوضوع	 الذين	 للمثقفين	والكتاب	 الفكرية	واأليديولوجية	 واملشارب	
في	آن	مًعا،	ويتميز	املؤلف	بقدرته	البحثية	الفكرية	في	إعطاء	معلومة	للقارئ	بصورة	معتدلة	ورصينة	
بعيًدا	من	التعصب	أو	االنحياز	غير	املستند	إلى	املنطق	واإلنصاف،	ويمكن	القول	بقوة	إن	هذا	الكتاب	
يعد	الرائد	-إن	لم	يكن	األول	من	نوعه-	الذي	تناول	القضية	الكردية	في	سورية	بأسلوب	أكاديمي	سلس	

معتدل	وراٍق.	

)37)		املصدر	السابق	نفسه،	ص247.


