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اإلدارة الذاتية واملسألة الكردية

دراسة للعالقة واملستقبل في ضوء الخيارات السياسية املتاحة

سقراط العلو)1)

: ملخص
ً

أواًل

تناولت	هذه	الدراسة	موضوع	االرتباط	بين	اإلدارة	الذاتية	واملسألة	الكردية	في	سورية،	وجادلت	
إلى	مشروع	قومي،	 الذاتية	من	مشروع	حزبي	 اإلدارة	 تحويل	 في	 نجح	 الديمقراطي	 االتحاد	 بأن	حزب	
وذلك	عبر	ضم	أغلب	األحزاب	الكردية	إلى	اإلدارة	الذاتية	ومجلس	سوريا	الديمقراطية،	وتوصله	مع	
ما	تبقى	من	أحزاب	في	املجلس	الوطني	الكردي	إلى	توافقات	حول	الرؤى	ملستقبل	الكرد	السيا�سي	في	
سورية،	ومنها	الحكم	الذاتي	بشكل	اإلدارة	الحالية.	ومن	خالل	هذا	االرتباط	أصبح	الحل	املستقبلي	
للمسألة	الكردية	في	سورية	رهًنا	إلى	حٍد	كبير	بمصير	اإلدارة	الذاتية،	وذلك	وفًقا	لثالثة	سيناريوهات	
بناًء	على	الواقعين	السيا�سي	والعسكري	السوريين،	واملواقف	اإلقليمية	والدولية،	 ناقشتها	الدراسة	

إضافة	إلى	االعتماد	على	أدبيات	السياسة	املقارنة	وتجارب	الحكم	الذاتي	في	دول	أخرى،	وهي:	

وجود	 إنهاء	 	.2 العراقية،	 التجربة	 غرار	 على	 كإقليم	 الحالي	 بشكلها	 باإلدارة	 الرسمي	 االعتراف	 	.1
اإلدارة	عسكرًيا	وإعادة	املسألة	الكردية	في	سورية	إلى	مربعها	األول،	3.	تنازل	اإلدارة	عن	الحكم	الذاتي	
مقابل	الالمركزية	اإلدارية	والحقوق	الثقافية.	وتوصلت	الدراسة	إلى	أن	السيناريو	األول	مستبعد	نتيجة	
األخطر	 باملقابل	 ولكنه	 سابقه،	 من	 ترجيًحا	 أكثر	 الثاني	 السيناريو	 وأن	 وموضوعية،	 ذاتية	 لعوامل	
آلثاره	املباشرة	وبعيدة	املدى،	أما	الثالث	فهو	األكثر	واقعية	واألقل	تكلفة،	على	الرغم	من	احتوائه	على	
احتمال	استخدام	الضغط	العسكري	لتحريك	جمود	املسارات	التفاوضية.	وختاًما	أشارت	الدراسة	
تبًعا	لنتائجها	إلى	أن	األحزاب	الكردية	وهي	تسعى	إلى	معالجة	إحدى	إشكاالتها	املزمنة	في	سورية	-وهي	
قارب	تطلعاتها	من	زاوية	الحقائق	

ُ
االنقسام-	ال	بد	أن	تأخذ	بالحسبان	تكلفة	خياراتها	السياسية،	وت

)1(		باحث	سوري.
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التاريخية	والديموغرافية،	وليس	من	زاوية	الفرصة	التاريخية.

ثانًيا: مدخل

مرت	الحركة	السياسية	الكردية	في	سورية	منذ	نشوئها	بثالث	مراحل،	شكلت	األولى	منها	بوادر	تفتح	
الوعي	القومي	على	يد	قوميين	أتراك	ُمهجرين،	أما	املرحلة	الثانية	كانت	مرحلة	توطين	التجربة	القومية	
1957	الذي	تأثر	بالحالة	العراقية،	وانقسم	تبًعا	 في	سورية	عبر	إنشاء	أول	حزب	كردي	سوري	عام	
النقساماتها،	ثم	جاءت	املرحلة	الثالثة	على	يد	حزب	العمال	الكردستاني	الذي	سيطر	على	الساحة	
في	 الكردية	 األحزاب	 لباقي	 واالنقسام	 الضعف	 وحالة	 السوري	 النظام	 مع	 تحالفه	 ظل	 في	 الكردية	
سورية،	وأعاد	إحياء	الهوية	القومية	الكردية	بمفهومها	الواسع	العابر	للحدود.	وخالل	تلك	املراحل	
انحسار	نشاط	األحزاب	على	 الكردية	تطوًرا	منغلًقا	من	حيث	 السياسية	 تطورت	طروحات	األحزاب	
مناطق	الكثافة	الكردية،	وانعدام	التواصل	واملناقشات	نسبًيا	مع	باقي	األحزاب	السورية،	ومن	ثم،	لم	
تأخذ	املسألة	الكردية	في	سورية	بعدها	الوطني	إال	بعد	انتفاضة	عام	2004،	وانفتاح	األحزاب	الكردية	
ممثلة	 الكردية	 السياسية	 الحركة	 تكن	 لم	 عامة	 وبصورة	 دمشق.	 إعالن	 في	 السورية	 املعارضة	 على	
بأحزابها	وازنة	سياسًيا	في	سورية	كمثيالتها	في	تركيا	والعراق،	األمر	الذي	جعل	طروحاتها	متأثرة	بتلك	
إذ	 أخرى،	 ناحية	 من	 دمشق	 في	 الحاكمة	 السلطة	 وبقوة	 ناحية،	 من	 السياسية	 ورموزهما	 الحالتين	
بقيت	الطروحات	القومية	الكردية	في	سورية	تراوح	بين	حدين:	أعلى	قومي	)كردستاني(،	وأدنى	وطني	

)كردي(،	وبينهما	انقسمت	األحزاب	الكردية	أيديولوجًيا	وتنظيمًيا.

أن	 إال	 ومتردد،	 لها	 ومعارض	 مؤيد	 بين	 الكردية	 األحزاب	 انقسمت	 السورية	 الثورة	 اندالع	 ومع	
التوحد	 الوطنية،	ومحاولة	 القومية	على	حساب	 املطالب	 نحو	 مال	 الكردية	 لألحزاب	 العام	 االتجاه	
لخلق	جبهة	كردية	تستطيع	تعظيم	مكاسبها	القومية	من	طرفي	الصراع	السوري	)النظام	واملعارضة(	
بناًء	على	شعور	بحاجة	الطرفين	إلى	كسب	الدعم	الكردي.	لم	تفض	مساعي	التوحد	إلى	خلق	مظلة	
املتحالفة	معه،	 الديمقراطي	واألحزاب	 أنتجت	قطبين	رئيسين	هما:	االتحاد	 ما	 بقدر	 كردية	شاملة،	
نتيجة	 اآلن	 إلى	 الطرفين	 بين	 االندماج	 على	 القدرة	 عدم	 من	 الرغم	 وعلى	 الكردي،	 الوطني	 واملجلس	
في	 أنهما	خلقا	أرضية	مشتركة	ورؤية	موحدة	للمسألة	الكردية	 عوامل	داخلية	وتأثيرات	إقليمية؛	إال	
السياسية	 والفدرالية	 الذاتية	 اإلدارة	 الذي	جعل	 األمر	 تفاوض	عدة،	 اتفاقات	وجوالت	 عبر	 سورية	

واملطالب	الدستورية	نقاط	إجماع	لألحزاب	الكردية.
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في	إطار	 الكردية	نضًجا	 التجارب	 الذاتية	هي	أكثر	 بأن	تجربة	اإلدارة	 الدراسة	 وعليه	تجادل	هذه	
مطالبهم	القومية	في	سورية؛	فاإلدارة	الذاتية	لم	تخلق	حكًما	ذاتًيا	فقط،	وإنما	احتكرت	تمثيل	املسألة	
الكردية	أيًضا	بحكم	األمر	الواقع	وما	طورته	من	قدرات	إدارية	وعسكرية	وسياسية	على	مدى	السنوات	
املاضيات	بصورة	ال	يمتلكها	أي	من	التيارات	الكردية	األخرى	في	سورية.	وهي	بذلك	لم	تعد	مشروًعا	
حزبًيا	بل	تحولت	إلى	مشروع	قومي	نقل	مستوى	املطالب	الكردية	من	االعتراف	الثقافي	إلى	االعتراف	
في	 الكردية	 الكثافة	 إقليم	رسمت	هي	حدوده	وموارده،	ووسعته	خارج	مناطق	 الذاتي	ضمن	 بالحكم	
سورية،	ومن	ثم	أحدثت	حالة	أشبه	بالتوأمة	بين	مصيرها	املستقبلي	ومصير	املسألة	الكردية	في	سورية.	
وهنا	تسعى	هذه	الدراسة	الستشراف	نتائج	تلك	التوأمة	وآثارها	في	إطار	ثالثة	احتماالت	ملصير	اإلدارة	

الذاتية	في	شمال	سورية	وشرقها،	وهي:

االعتراف	الرسمي	باإلدارة	بشكلها	الحالي	كإقليم	على	غرار	التجربة	العراقية.	. 1
إنهاء	وجود	اإلدارة	عسكرًيا،	وإعادة	املسألة	الكردية	في	سورية	إلى	مربعها	األول.	. 2
تنازل	اإلدارة	عن	الحكم	الذاتي	مقابل	الالمركزية	اإلدارية	والحقوق	الثقافية.. 3

وتكمن	أهمية	الدراسة	في	كونها	تركز	على	االرتباط	بين	اإلدارة	الذاتية	في	سورية	واملسألة	الكردية	
من	خالل	مراجعة	طروحات	الحركة	السياسية	الكردية	وتطوراتها	منذ	نشوئها،	وبخاصة	مرحلة	ما	بعد	
الثورة.	وتستشرف	آثاره	املستقبلية	باالعتماد	على	أدبيات	السياسة	املقارنة	وتحليل	الواقع	السوري،	
إضافة	إلى	القياس	على	تجارب	مماثلة،	وهو	طرح	غير	مسبوق	في	الدراسات	التي	تناولت	اإلدارة	الذاتية	

-بحسب	اطالع	الباحث.	

الكردية	 املسألة	 نشوء	 تتبع	 في	 التاريخي	 التحقيب	 على	 االعتماد	 كان	 الدراسة	 أهداف	 ولتحقيق	
وتطورها	في	سورية،	واملنهج	الوصفي	التحليلي	في	توصيف	اإلدارة	الذاتية	وتجربتها.	واعتمدت	الدراسة	

على	الكتب	والدراسات	والصحف	واملواقع	اإللكترونية	مصادر	للبيانات.

ا: الحركة السياسية الكردية وتطلعاتها منذ النشأة إلى الثورة السورية 
ً
ثالث

يعد	التعاطي	مع	الحركة	السياسية	الكردية	في	سورية	كأحزاب	مهمة	شاقة،	نتيجة	كثرة	األحزاب	
كّون	نقاط	

ُ
وانقساماتها،	ولذلك	سنعتمد	تقسيمها	إلى	مراحل	تاريخية	نتعاطى	فيها	مع	األحزاب	التي	ت

م	لكل	حقبة	مع	التركيز	على	وجهة	نظرها	من	املسألة	الكردية	في	سورية.	
ّ

عال



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

592

مرحلة خويبون. 1

الشيخ	 ثورة	 بعد	 التركي	 للقمع	 نتيجة	 القسري	 بالتهجير	 في	شمال	سورية	 الكردي	 الوجود	 تعاظم	
 45 من	 املنطقة	 في	 الكردية	 القرى	 زيادة	عدد	 إلى	 اإلحصاءات	 تشير	 1925،	حيث	 عام	 بيران	 سعيد	
1939،	ومن	بين	املهجرين	بطبيعة	الحال	كان	هناك	قوميون	أكراد	انتظموا	في	 700	في	 1927	إلى	 في	
عنى	بالهم	القومي	ألكراد	تركيا	ُعرفت	بـ)جمعية	خويبون(	وتعني	)كن	أنت	نفسك(	بالعربية.	

ُ
جمعية	ت

أوساط	 في	 لبنان،	ونشطت	 في	 	1927 أكتوبر	 األول/	 في	تشرين	 التأسي�سي	 الجمعية	مؤتمرها	 عقدت	
هجرين	إلى	سورية	من	تركيا	ظًنا	منها	بأنهم	األكثر	تأثًرا	بالخطابات	املعادية	للكمالية)2(.		وكان	

ُ
الكرد	امل

جهد	الجمعية	يتمحور	حول	)كردستان	تركيا(،	إال	أن	قياداتها	املقيمين	في	الجزيرة	السورية	انشقوا	
بين	جناحين	آل	بدرخان-	حاجو	أغا)3(	الذي	انخرط	ضمن	الخطط	الفرنسية	في	الثالثينيات	إلقامة	
كيان	كردي-	مسيحي	في	الجزيرة	السورية،	وجناح	آل	قدري	جميل	باشا	الذي	عارض	تلك	الخطط،	
في	نظرة	 تغييًرا	 ُيحِدث	هذا	االنشقاق	 في	سورية)4(.	ولم	 وعّد	قادة	خويبون	محض	الجئين	سياسيين	
الجمعية	في	املستوى	األيديولوجي	للوجود	الكردي	في	سورية،	إذ	خلت	خرائطها	التي	تصور	كردستان	
حتى	نهاية	الجمعية	في	أواخر	األربعينيات	من	أي	ذكر	ملناطق	وجود	األكراد	في	سورية	)الجزيرة،	عفرين،	

عين	العرب()5(،	ولكنه	قد	يكون	أحدث	أثًرا	سيظهر	الحًقا	في	طروحات	بعض	القوميين	األكراد.

مرحلة الحزب الديمقراطي الكردي )البارتي( . 2

اقتصر	النشاط	الكردي	في	الخمسينيات	على	الجمعيات	واألندية	الثقافية	التي	مارست	نشاطها	في	
ّوِج	هذا	النشاط	في	العام	1957	بتشكيل	أول	حزب	كردي	في	سورية،	وهو	

ُ
دمشق	وحلب	والقامشلي،	وت

العالم	 معهد	 كردستان”،	 »غرب	 اختراع	 خويبون،	 جمعية	 املنفى،	 سوريا:	 في	 الكردية	 السياسية	 الحركة	 بواكير	 الكاطع،	 مهند	 	)2(
https://bit.ly/3IF5iei	،)2016(	،للدراسات

)3(	حاجو	آغا:	زعيم	قبلي	من	اتحاد	هفيركان،	وهو	وافد	جديد	إلى	سورية	بين	-1925 1928	في	زمن	تهدئة	القبائل	مع	تركيا	التي	شهدت	
عملية	نزوح	كثيفة	لها	باتجاه	سورية.	وصل	الرجل	مفلًسا	إلى	سورية،	ولكنه	استطاع	الحصول	على	مساحات	من	األرض	في	القحطانية	

حالًيا،	ونفوذ	نتيجة	لتحالفه	مع	الفرنسيين	وتوجهه	القومي	الكردي	الذي	جعله	أبرز	زعماء	خويبون	في	سورية.	

)4(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا:	الواقع،	التاريخ،	األسطرة،	ط1،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	
2013(،	ص75.

لألبحاث	 العربي	 )املركز	 السورية،	 الكردية	 واألحزاب	 النخب	 اتجاهات	 تحول	 ضوء	 في	 الكردية	 املسألة	 الكيالني،	 الدين	 	شمس	 )5(
ودراسة	السياسات،	2016(،	ص3.

https://bit.ly/3IF5iei
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الحزب	الديمقراطي	الكردي	)البارتي()6(.		تأثر	الحزب	تأثًرا	كبيًرا	بالحزب	الديمقراطي	الكردستاني	في	
العراق،	حيث	بدأ	أول	اتصال	بينه	وبين	املال	مصطفى	البرزانيعام	1959،	ونتيجة	ذلك	التأثر	انقسم	
الحزب	في	مرحلة	الستينيات	إلى	جناحين	يساري	ويميني،	واستمرت	االنقسامات	حتى	تفرع	عن	الحزب	

أكثر	من	أحد	عشر	حزًبا	وحركة؛	لتنتهي	تجربة	الحزب	في	أواسط	الثمانينيات)7(. 

شهدت	مرحلة	)البارتي(	بداية	طرح	األسئلة	الجوهرية	حول	الوجود	الكردي	في	سورية	من	قبيل:	
هل	الكرد	في	سورية	جزء	من	أمة	)كردستان	الكبرى(	ويعيش	على	أرضه	التاريخية،	أم	إنهم	أقلية	قومية	
في	سورية	وال	تقيم	في	وطنها	التاريخي؟	وخضعت	أجوبة	تلك	األسئلة	النقسامات	الحزب،	فتشكل	تيار	
أكثر	 معتدل	 يميني	 وتيار	 صبري)8(،	 عثمان	 بقيادة	 العراقية	 بالحالة	 ومتأثر	 متشدد	 قومي	 يساري	
عقالنية	وواقعية	في	مقاربة	الوجود	الكردي	في	سورية	بقيادة	عبد	الحميد	درويش،	ونشأت	بين	التيارين	
خالفات	اتهم	فيها	اليساريون	الطرف	اآلخر	بخفض	سقف	املطالب	الكردية	إلى	أدنى	درجاته	بعّد	الكرد	
في	سورية	أقلية	قومية	ال	تقيم	على	أرضها	التاريخية.	ثم	بدأت	طروحات	الجناح	اليساري	املدعوم	من	
البرزاني	تتبلور	باتجاه	عّد	الكرد	في	سورية	جزًءا	من	كردستان،	وتبني	شعار	)تحرير	ووحدة	كردستان(،	
	في	1964	بعد	مؤتمر	للحزب،	ويطرح	فكرة	))أن	األكراد	هم	القومية	الثانية	في	سورية،	

ً
ليتراجع	قليال

وليسوا	أقلية،	وأن	لهم	حقوقهم	السياسية	واالجتماعية	والثقافية((،	ولكن	من	دون	توضيح	ماهية	
تلك	الحقوق.	وانتهت	رؤية	هذا	الجناح	في	1965	بعد	هيمنته	على	الحزب	إلى	أن	))الحقوق	املشروعة	
للشعب	الكردي	في	سوريا	ترتبط	عضوًيا	بتحقيق	االشتراكية،	أي	ربط	النضال	القومي	بالطبقي،	وأن	

الشعب	الكردي	في	سوريا	جزء	من	األمة	الكردية	املقسمة	بين	أجزاء	كردستان	األربعة(()9(.

3 .(PKK( مرحلة حزب العمال الكردستاني

تفكك	وضعف،	 حال	 في	 في	سورية	 الكردية	 األحزاب	 كانت	 السلطة	 إلى	 األسد	 مع	وصول	حافظ	
بكلمة	 السبعينيات	استبدل	 به.	فمنذ	 في	عالقتها	 نظام	األسد	 إلى	قوة	 باإلضافة	 انعكس	 الذي	 األمر	
الكرد	 ضمن	 نشاطها	 حصر	 إلى	 إشارة	 في	 الكردية	 األحزاب	 أدبيات	 في	 )كردي(	 كلمة	 )كردستاني(	

)6(	شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية	في	ضوء	تحول	اتجاهات	النخب	واألحزاب	الكردية	السورية،	ص5.

)7(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا:	الواقع،	التاريخ،	األسطرة،	ص76.

)8(	عثمان	صبري	)1905-1993(:	كاتب	وشاعر	من	أصل	تركي	سجن	في	عقب	مشاركته	في	ثورة	الشيخ	سعيد،	وانتقل	بعد	خروجه	من	
السجن	إلى	سورية	في	1930.

)9(	شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية	في	ضوء	تحول	اتجاهات	النخب	واألحزاب	الكردية	السورية،	ص	9-6.
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السوريين،	والتنازل	عن	مطلب	توحيد	كردستان،	وهي	محاولة	لتطمين	حافظ	األسد	القت	ارتياًحا	
بالعمل،	 أنها	استمرت	 النظام	قانونًيا	باألحزاب	الكردية	إال	 من	قبله؛	فعلى	الرغم	من	عدم	اعتراف	

وكان	النظام	متسامًحا	معها.)10( 

الحزب	 بدأ	 سورية،	 إلى	 	 	PKK الكردستاني	 العمال	 حزب	 قيادة	 وانتقال	 الثمانينيات	 مطلع	 ومع	
السورية	 الكردية	 األحزاب	 تراجع	 أهمها:	 عدة	 لعوامل	 نتيجة	 وذلك	 الكردية،	 الساحة	 على	 يسيطر	
التي	كان	حزب	العمال	يرى	أال	مبرر	لوجودها	في	مقابل	خطاب	حزب	العمال	الكردستاني	الداعي	إلى	
ح	
ّ
أو	تكوين	هوية	كردية	مشتركة.	وأثار	الصراع	املسل في	إعادة	إحياء	 )الكردي	الجديد(	الذي	أسهم	

الذي	قاده	الحزب	أيًضا	مشاعر	التعاطف	لدى	األكراد	السوريين،	ألنه	وفر	إمكان	تحقيق	إنجازات	
السورية	 الكردية	 األحزاب	 به	 اضطلعت	 الذي	 السيا�سي	 للنشاط	 ا	

ً
خالف وذلك	 ملموسة،	 سياسية	

رد	سورية	في	شخص	أوجالن	قائًدا	كاريزمًيا	للقومية	
ُ
األخرى	والذي	نادًرا	ما	أتى	أكله،	ومن	ثم	وجد	ك

أمان	 من	 األسد	 نظام	 مع	 الحزب	 تحالف	 أتاحه	 ما	 ذلك	 إلى	 البرزاني.	يضاف	 بعد	مصطفى	 الكردية	
للمنتسبين	من	ناحية،	وموارد	مادية	كبيرة	من	األتاوات	املفروضة	على	املؤسسات	التجارية	اململوكة	
ألكراد،	والسيطرة	على	التجارة	غير	الشرعية	الرابحة	من	مثل	املخدرات	واألسلحة	على	طول	الحدود	
التركية	-	السورية	من	ناحية	أخرى،	لذا	وجد	شباب	املناطق	الفقيرة	أن	انخراطهم	في	الحزب	قد	يتيح	

لهم	تحقيق	تقدم	اقتصادي	واجتماعي)11(.

وفي	ما	يخص	رؤية	الحزب	ألكراد	سورية،	فمنذ	دخوله	إلى	سورية	رأى	أن	ال	أكراد	في	سورية،	وأنهم	
الجئون	أتراك،	وقد	عبر	عبد	هللا	أوجالن	بصراحة	عن	ذلك،	حيث	قال:	))إن	سوريا	والكرد	سيكونون	
في	 كردية	 مسألة	 ثمة	 فليس	 ثم،	 ومن	 تركيا{(()12(،	 }يقصد	 الشمال	 نحو	 عودة	 بحركة	 مسرورين	
في	 نشاطه	 واستئناف	 لتنظيم	صفوفه	 قاعدة	 كانت	 الحزب	 إلى	 بالنسبة	 أن	سورية	 يبدو	 إذ	 سورية.	
تركيا	من	جهة،	وخزاًنا	بشرًيا	لرفد	مقاتليه	من	جهة	ثانية،	حيث	تشير	التقديرات	إلى	أن	أكراد	سورية	

شكلوا	25	باملئة	من	مقاتلي	الحزب)13(. 

حقق	تحالف	األسد	وأوجالن	مكاسب	للطرفين	في	مستوى	الساحة	الكردية	في	سورية؛	فبالنسبة	
إلى	النظام	أسهمت	هيمنة	الحزب	األيديولوجية	في	سورية	في	توجيه	النزعة	القومية	الكردية	السورية	

)10(		شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية...،	ص10.

د،	مركز	مالكوم	كير-	كارنيغي	الشرق	األوسط،	)2012(،
ّ
رٍب	ومستقبٍل	غير	مؤك

ّ
)11(	جوردي	تيجيل،	أكراد	سورية:	بين	ماٍض	مضط

 https://bit.ly/3MLji8T

)12(	ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	راج	آل	محمد	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	الفا	رابي،	2004(،	ص714.

د.
ّ
رٍب	ومستقبٍل	غير	مؤك

ّ
)13(	جوردي	تيجيل،	أكراد	سورية:	بين	ماٍض	مضط

https://bit.ly/3MLji8T
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نحو	تركيا،	وأسهم	هذا	التحالف	بفتح	أبواب	كانت	مغلقة	سابًقا	في	وجه	األكراد	من	مثل	االنتساب	
وتراخي	 الدولة،	 إلى	مؤسسات	 إضافة	 الدفاع	 مثل	سرايا	 معينة	 األمن	وقطعات	عسكرية	 أجهزة	 إلى	
النظام	في	تقييد	نشاط	ثقافي	كردي	من	مثل	االحتفال	بالنوروز)14(.	ولكن	باملقابل	أسهم	ترك	النظام	
الحزَب	يتحرك	بحرية	في	الساحة	الكردية	في	إعادة	إحياء	الهوية	الكردية،	وتوطيد	القومية	الكردية	
في	سورية.	وكانت	النتيجة	السياسية	األكثر	وضوًحا	لذلك	هي	اعتماد	األحزاب	الجديدة،	مثل	حزب	
يكيتي	)الوحدة(	مصطلَح	)كردستان	سورية(	لإلشارة	إلى	شمال	سورية،	عوًضا	عن	املصطلح	التقليدي	

)املناطق	الكردية	في	سورية()15(. 

في	1998	وضمن	السياق	املعروف	للضغط	التركي	أنهي	الوجود	العسكري	للحزب	في	سورية	قيادة	
العالقات	 في	 التحسن	 نتيجة	 األسد	 بشار	 عهد	 في	 الحزب	 على	 التضييق	 نهج	 واستمر	 ومعسكرات،	
م	عشرات	الناشطين	التابعين	لحزب	العمال	إلى	السلطات	التركية،	وصدرت	أحكام	

ّ
مع	تركيا،	إذ	ُسِل

بالسجن	راوحت	بين	سنة	وعشر	سنوات	بحق	مقاتلي	الحزب	السابقين	العائدين	إلى	سورية)16(.	وعلى	
الرغم	من	تلك	اإلجراءات	التي	اتخذها	النظام	السوري	لم	تنقطع	العالقة	بصورة	نهائية	مع	الحزب،	
العمال	 حزب	 حل	 تضمنت	 التي	 أوجالن	 مراجعات	 طالتها	 التي	 الدول	 ضمن	 من	 سورية	 كانت	 فقد	
 2003 وتشكيل	أربعة	أحزاب	تابعة	للعمال	الكردستاني	في	تركيا	وإيران	والعراق	وسورية،	ففي	عام	
على	 املحافظة	 في	 جهده	 وتركز	 للحزب)17(،	 السوري	 الفرع	 	)PYD( الديمقراطي	 االتحاد	 ل	حزب	 ِ

ّ
ك
ُ
ش

تأييد	آالف	من	أعضاء	حزب	العمال	الكردستاني	ومناصريه)18(.

	ومنذ	تأسيس	)PYD(	بقيت	العالقة	بينه	وبين	النظام	السوري	من	جهة	وبين	قيادة	حزب	العمال	
من	جهة	أخرى	ُمبهمة،	ففي	مستوى	العالقة	مع	النظام	السوري	استمرت	قنوات	االتصال	مفتوحة	
بين	الطرفين	على	الرغم	من	أن	النظام	كان	يضيق	على	نشاط	الحزب،	ويعتقل	أعضاءه	من	مدة	إلى	
منها	 ملتبًسا	 موقًفا	 الحزب	 اتخذ	 2004،	حيث	 انتفاضة	 من	 	PYD(( موقف	 بينه	 ما	 وهو	 أخرى)19(،	

)14(	ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	راج	آل	محمد	)مترجًما(،	ص	714-710.

د.
ّ
رٍب	ومستقبٍل	غير	مؤك

ّ
)15(	جوردي	تيجيل،	أكراد	سورية:	بين	ماٍض	مضط

د.
ّ
رٍب	ومستقبٍل	غير	مؤك

ّ
)16(	جوردي	تيجيل،	أكراد	سورية:	بين	ماٍض	مضط

ا	وإقليمّي		)2(«،	 )17(	:	هوشنك	أو�سي،	»حزب	االتحاد	الديمقراطي	)PYD(:	محنة	الهوّية	والتباس	املشاريع	واألدوار	املرسومة	له	محليًّ
https://bit.ly/3t9lQ9f	،)2017(	،ميديا	ياكيتي	موقع

)18(	جوردي	تيجيل،	أكرتد	سورية...

)19(	جوردي	تيجيل،	أكراد	سورية.

https://bit.ly/3t9lQ9f
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مع	 العالقة	 مستوى	 في	 أما	 عفرين)20(.	 سيما	 وال	 كافة،	 الكردية	 الكثافة	 مناطق	 إلى	 امتدادها	 أعاق	
قيادة	حزب	العمال	فقد	تم	تجاهل	وجود	)PYD(	ونشاطه	وقياداته	في	سورية	من	قبل	إعالم	حزب	
العمال	الرسمي،	بل	تم	تجاهل	تغطية	أخبار	كرد	سورية	حتى	في	حوادث	مفصلية	من	مثل	انتفاضة	
في	 الحزب	 لنهج	 يبدو	 ما	 على	 استمرار	 وهو	 	)21(،2006 في	 الخزنوي	 معشوق	 واغتيال	 	2004 عام	

التحالف	مع	النظام	السوري،	وعدم	اعترافه	باملسألة	الكردية	في	سورية.

في	 الكردية	 السياسية	 الحركة	 حول	 النقاط	 بعض	 تكثيف	 يمكن	 السالفة	 املراجعة	 ومن	خالل	
سورية	قبل	الثورة:

	 ن	في	املستوى	السيا�سي	في	سورية،	أ.
ّ
ر	وتوط

ّ
تعاني	الحركة	السياسية	الكردية	أزمة	تجذ

في	سورية،	 الكردي	 الوجود	 الكردية	حول	ماهية	 انقسام	األحزاب	 في	 تتجلى	 أزمة	هوية	 وهي	
وغموض	مطالبهم	املتعلقة	بالحقوق	الثقافية	والسياسية،	إضافة	إلى	اقتصار	نشاط	األحزاب	
على	الوسط	الكردي	فقط	من	دون	وجود	أي	احتكاك	مع	األحزاب	السورية	األخرى،	وال	سيما	
العراق	 في	 الكردية	 للحالة	 الكبير	 التأثير	 إلى	 إضافة	 	،2000 عام	 بعد	 ما	 منها	حتى	 املعارضة	
وتركيا	في	نظيرتها	السورية،	حيث	يصل	هذا	التأثر	إلى	حد	التبعية.	ويغيب	عن	تاريخ	الحركة	
الكردية	في	سورية	وجود	شخصية	قيادية	كاريزمية،	إذ	لطاملا	كانت	الرموز	لدى	كرد	سورية	
غير	سورية،	وهي	بالتحديد	املال	مصطفى	البرزاني،	والحًقا	عبد	هللا	أوجالن.	ويمكن	إرجاع	هذه	
الحالة	إلى	طبيعة	تشكل	الحركة	السياسية	الكردية	في	سورية	التي	بدأت	مع	سياسيي	خويبون	
املشغولين	بالهّم	التركي،	ومن	ثم	تطورت	بداللة	الحالة	العراقية،	ولتنتهي	إلى	ما	بدأت	منه	مع	

حزب	العمال	الكردستاني.	
	 وتصورات	ب. طروحات	 في	 الكردية	 السياسية	 الحركة	 لدى	 الهوية	 أزمة	 تنعكس	

أحزابها	لحل	املسألة	الكردية	في	سورية،	وهو	أمر	يتضح	من	خالل	استخدام	كلمتي	)كردي(	
2011،	ففي	حين	يرى	 إلى	ما	قبل	ثورة	م	 و)كردستاني(	في	أدبيات	تلك	األحزاب	منذ	نشوئها	
السوري((،	 الوطني	 النسيج	 من	 مكون	 هم	 ))أكراد	سوريا	 أن	 الديمقراطي	 التقدمي	 الحزب	
يرى	تيار	املستقبل	أن	))أكراد	سوريا	جزء	من	الشعب	الكردي	وأرضهم	جزء	من	كردستان((،	
وتطرح	األحزاب	الكردية	كافة	فكرة	اإلدارة	الذاتية،	وإن	كانت	بتصورات	مختلفة،	ويستثنى	
من	هذا	الطرح	الحزب	الديمقراطي	التقدمي	الكردي	والبارتي	جناح	نصر	الدين	إبراهيم)22(. 

)20(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا...،	ص96.

ا	وإقليمّي		)2(«. )21(	:	هوشنك	أو�سي،	»حزب	االتحاد	الديمقراطي	)PYD(:	محنة	الهوّية	والتباس	املشاريع	واألدوار	املرسومة	له	محليًّ

)22(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا،	ص	-86 87. 
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تقارًبا	مع	 الكردية،	فقد	أحدثت	 في	تصورات	األحزاب	 2004	كانت	حاسمة	 انتفاضة	 إال	أن	
املعارضة	السورية	في	إعالن	دمشق،	ومن	ثم	عمقت	البعد	الوطني	للطرح	القومي	الكردي	الذي	
تجلى	في	عّد	املسألة	الكردية	جزًءا	من	القضية	الديمقراطية	في	سورية،	والنضال	املشترك	من	

أجل	الديمقراطية	هو	في	الوقت	نفسه	نضال	من	أجل	حّل	عادل	للقضية	الكردية)23(. 
	 املتعاقبة	منذ	ت. السورية	 الكردية	والحكومات	 السياسية	 الحركة	 بين	 العالقة	 تميزت	

	إلى	البعث	بعدم	الثقة،	وهو	أمر	يعود	إلى	طبيعة	الطرفين	القومية	
ً
ما	قبل	االستقالل	وصوال

من	ناحية،	وارتباط	الحركة	السياسية	الكردية	بأطراف	إقليمية	من	ناحية	أخرى،	يضاف	إلى	
ذلك	مواقف	بعض	رموز	الحركة	الكردية	املتطرفين	قومًيا	من	قضايا	تعد	ذات	أهمية	وطنية	
كبرى	للسوريين،	مثل	املوقف	من	الحكومة	الوطنية	1936	واملوقف	من	الحرب	مع	إسرائيل	
1948	والوحدة	مع	مصر	1958.)24(	وقد	أنتجت	حالة	عدم	الثقة	بروباغندا	حكومية	معادية	
دمشق،	 في	 القومي	 الحكم	 على	 خطًرا	 السورية	 املحافظات	 أكثر	 الجزيرة	 تعّد	 األكراد	 ضد	
إلى	 	

ً
وسياسات	متفاوتة	من	التضييق	بدأت	منذ	الخمسينيات	باإلقصاء	من	الجيش	وصوال

 1945 بعد	عام	 الجزيرة	 التعريب.	وتزايد	خوف	دمشق	من	 اإلحصاء	االستثنائي	وسياسات	
حين	تدفق	آالف	من	الفالحين	األكراد	من	تركيا	نتيجة	البطالة	إلى	سورية،	ما	أسهم	في	زيادة	
1954	و1961،	وهو	األمر	الذي	شكل	الدافع	 27	باملئة	بين	 عدد	السكان	في	الجزيرة	بنسبة	

لإلحصاء	االستثنائي	في	عام	1962.)25(
	 تمتاز	الحركة	السياسية	الكردية	في	سورية	بطغيان	التوجه	القومي	وعدم	وجود	تيار	ث.

إسالم	سيا�سي	فاعل،	إضافة	إلى	عدم	تبنيها	العنف	كوسيلة	لنيل	الحقوق	على	غرار	الحالتين	
الكردية	فقط	 الكثافة	 في	مناطق	 إلى	نشاطها	 أدى	 أمر	 العراق	وتركيا)26(.	وهو	 في	 الكرديتين	

)23(	شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية،	ص13.

1936	ظهرت	حركة	معادية	للحكومة	في	دمشق	ومطالبة	بالحكم	الذاتي	من	قبل	املسيحيين	والكرد	في	 )24(	بعد	معاهدة	االستقالل	
1937	ثم	انعقاد	مؤتمر	الجزيرة	 الجزيرة	ممثلة	بحاجو	أغا	ومحمود	املللي،	أدت	تلك	الحركة	إلى	صدام	عنيف	مع	الحكومة	في	العام	
على	 مباشر	 فرن�سي	 بفرض	حكم	 	1939 العام	 في	 فرنسا	 لتستجيب	 تاًما،	 ذاتًيا	 بإعطائه	حكًما	 فرنسا	 فيه	 ناشد	 آغا،	 برئاسة	حاجو	
لدى	 تململ	 كان	هناك	 الوطنية،	 بالحكومة	 املرحبين	 أكراد	دمشق	وحلب	 وبعد	االستقالل	وبخالف	 استمر	حتى	االستقالل.	 الجزيرة	
القوميين	الكرد	في	الشمال،	وبقيت	نزعة	االستقالل	تشغل	بال	املتطرفين	منهم،	األمر	الذي	دفع	كاميران	بدرخان	ممثل	الحركة	القومية	
الكردية	في	أوروبا	إلعداد	تقرير	بتكليف	من	إسرائيل،	يقترح	فيه	دعم	تمرد	لألقليات	في	سوريا	ولبنان	واألردن	بعد	حرب	1948	إلعاقة	
الجهد	العسكري	العربي،	ولكن	إسرائيل	لم	تأخذ	التقرير	على	محمل	الجد،	وعلى	أي	حال	لم	يكن	التواصل	مع	الوكالة	اليهودية	حكًرا	
على	قوميين	كرد،	وإنما	كان	ألقليات	أخرى	التواصل	ذاته	في	سورية	ولبنان.	ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	ص	-698 670.	وفي	
زمن	الوحدة	تعرضت	قيادة	البارتي	لالعتقال	بعد	رفضها	حل	الحزب،	وتغير	موقفها	الداعم	للوحدة	إلى	موقف	معاٍد	تماشًيا	مع	موقف	

عبد	الكريم	قاسم	في	العراق.	شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية،	ص	6.

)25(		ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	ص	703.

)26(		مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا،	ص-84 85.
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إضافة	إلى	عدم	مالحقة	قياداتها	أو	التنكيل	بأحزابها	كما	حدث	لغيرها	من	األحزاب	السورية،	
إلى	 قياداتها	 من	 ثالثة	 الكردية	وصل	 باألحزاب	 األسد	 حافظ	 اعتراف	 عدم	 من	 الرغم	 فعلى	

مجلس	الشعب	في	1990.
	 اتخاذ	ج. من	 الرغم	 وعلى	 واالنقسام،	 بالتشظي	 السورية	 الكردية	 األحزاب	 تتصف	

الغالب	 أن	جوهرها	 إال	 أحياًنا،	 أيديولوجًيا	 طابًعا	 الحزبية	 واالنشقاقات	 االنقسامات	 تلك	
تنافس	على	القيادة	في	تناقض	مع	كلمة	)ديمقراطي(	التي	تستخدمها	تلك	األحزاب	معظمها	
	ما	يحيط	زعيم	الجماعة	املنشقة	نفسه	بمجموعة	من	أقربائه؛	فيتخذ	

ً
في	مسمياتها.	إذ	عادة

الحزب	الطابع	العائلي،	وهذا	عائد	إلى	طبيعة	املجتمع	الكردي	الريفية،	حيث	تعتمد	القيادة	
الكردية	 األحزاب	 منتسبي	 عدد	 فإن	 ولذلك	 والقربى)27(.	 العائلية	 العالقات	 على	 السياسية	
ثم،	 ومن	 ذاتها)28(،	 األحزاب	 مصادر	 بحسب	 آالف	 بضعة	 يتجاوز	 ال	 أحوالها	 أحسن	 في	
لها،	األمر	 تأخذها	على	محمل	الجد	ألنها	ال	تشكل	تحدًيا	 املتعاقبة	لم	 فالسلطات	السورية	
ا	للشارع	الكردي	الذي	يتطلع	إلى	قوة	سياسية	تمثله)29(.	وهو	أمر	جوهري	

ً
الذي	سبب	إحباط

في	فهم	سيطرة	حزب	العمال	على	املشهد	السيا�سي	الكردي	منذ	الثمانينيات	من	خالل	قدراته	
التنظيمية	وعدم	اعتماده	على	عالقات	القربى.

	 تنظر	األحزاب	الكردية	معظمها	إلى	األحزاب	السورية	األخرى	من	زاوية	قومية	مبنية	ح.
لم	تكن	منسجمة	 الكردية،	وفي	حال	 السياسية	 النظر	 تلك	األحزاب	من	وجهة	 على	موقف	
التي	رسخها	 املفهومية	 املنظومة	 تتحرر	من	 ))لم	 فتلك	األحزاب	 في	طروحاتها،	 باملطلق	 معها	
إعالن	 أحزاب	 في	وصف	 الباسط	سيدا	 عبد	 استخدمه	 الذي	 التعبير	 وهو	 البعث((،	 حزب	
دمشق	بعد	الحوارات	التي	عقدت	إبان	التحضير	لإلعالن	مع	األحزاب	الكردية)30(.	وهذا	أمر	
يعكس	أزمة	ثقة	بين	الطرفين،	فعلى	الرغم	من	انضمام	أحزاب	كردية	إلى	إعالن	دمشق	على	
قاعدة	عّد	القضية	الكردية	قضية	وطنية	سورية،	ورفع	الظلم	الواقع	على	الكرد	بما	يحقق	
لهم	املساواة	الكاملة	مع	غيرهم	بوصفهم	مواطنين	سوريين	في	إطار	وحدة	سورية)31(،	إال	أن	

ا،	وهو	ما	ظهر	الحًقا	في	الثورة	السورية.
ً
هذا	التقارب	كان	هش

)27(	ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	ص712.

)28(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا،	ص	-80 81.

)29(	ديفيد	مكدول،	تاريخ	األكراد	الحديث،	ص712.

)30(	عبد	الباسط	سيدا،	»الكرد	والثورة	السورية«،	مجلة	سياسات	عربية،	ع:	29،	)تشرين	الثاني/	نوفمبر،	2017(،	ص	76.

)31(	شمس	الدين	الكيالني،	املسألة	الكردية،	ص14.
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رابًعا: الثورة السورية ونشوء اإلدارة الذاتية

بدأت	 إذ	 فيها،	 املشاركة	 إلى	 ا	
ً
سّباق الحزبي	 غير	 الكردي	 الشارع	 كان	 السورية	 الثورة	 اندالع	 مع	

تظاهرات	تقدر	باملئات	منذ	1	نيسان/	أبريل	في	عامودا	وعين	العرب	بتنظيمات	شبابية	خارج	األحزاب	
الكردية	التقليدية	أبرزها	)حركة	شباب	الكرد(	التي	تفرعت	منها	التنسيقيات	الالحقة	أغلبها.	ويذكر	أن	
النظام	السوري	حاول	احتواء	الحراك	الكردي،	فبخالف	املناطق	الثائرة	األخرى	لم	يسقط	أي	قتيل	في	
التظاهرات	الكردية	حتى	تشرين	األول/	أكتوبر	2011	في	التظاهرات	التي	أعقبت	اغتيال	مشعل	تمو.

أنها	قراءة	 أما	في	ما	يخص	األحزاب	الكردية،	فقد	بقيت	بمنأى	عن	الحراك	الشعبي،	في	ما	يبدو	
قومية	للحدث	السوري	تبتّز	النظام	لتحصيل	مكاسب	في	هذه	املرحلة	أفضل	من	استفزازه،	خصوًصا	
إلى	تهدئة	املناطق	الكردية.	وفعلًيا	لم	تشارك	القواعد	الحزبية	الكردية	في	االحتجاجات،	 أنه	يحتاج	
الحزبي	 املوقف	 يكسر	هذا	 ولم	 الكردي)32(،	 الشارع	 في	 واالنتشار	 العدد	 الذي	جعلها	محدودة	 األمر	
إال	أحزاب	يكيتي	وآزادي	وتيار	املستقبل	التي	اتخذت	قراًرا	مبكًرا	باملشاركة	الرسمية	في	االحتجاجات	

عبر	بيان	أصدرته	في	7	حزيران/	يونيو	2011.)33(

وعلى	الجانب	اآلخر	اتخذت	أحزاب	الديمقراطي	التقدمي	واليساري	الكردي	واالتحاد	الديمقراطي	
الدولية	 املواقف	 تصاعد	 ومع	 	 السورية)34(.	 للثورة	 معادية	 مواقف	 الديمقراطي	 الوحدة	 وحزب	
الداعمة	للثورة	السورية،	دخلت	األحزاب	الكردية	املترددة	على	خطها،	وأسهم	دخول	كوادرها	في	حرف	
املستوى	 وفي	 إلى	شعارات	قومية.	 الوطنية	 الشعارات	 التحول	من	 نحو	 الكردية	 االحتجاجات	 مسار	
السيا�سي	شاركت	أحزاب	كردية	في	مؤتمرات	املعارضة	السورية	وتشكيالتها	الالحقة	)هيئة	التنسيق	
واملجلس	الوطني(	كلها،	ولكن	بصفتها	كتلة	كردية	متمايزة،	وهو	الهاجس	الذي	كان	يشغل	األحزاب	
	
ً
الكردية	لتشكيل	جبهة	موحدة	قادرة	على	التفاوض	مع	النظام	واملعارضة	من	زاوية	مصالحها	مستغلة
هذه	 من	 أًيا	 أن	 إال	 التوحيد؛	 محاوالت	 من	 عدد	 وُعِقد	 الكردي)35(.	 التأييد	 في	كسب	 الطرفين	 رغبة	
وهما	حزب	 بارزان،	 كرديان	 طرفان	 أنتجت	 وإنما	 موحد،	 كردي	 موقف	 خلق	 في	 يفلح	 لم	 املحاوالت	

االتحاد	الديمقراطي	واألحزاب	املتحالفة	معه	واملجلس	الوطني	الكردي)36(.

)32(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا،	ص	-98 106.

https://bit.ly/38lJAiq	،)2018(	،للدراسات	العالم	معهد	السورّية«،	والثورة	األكراد	حول	»مراجعات	الكاطع،	مهند	)33(

https://bit.ly/377foHh	،)2016(	،العربي	الديمقراطي	املركز	السورية«،	والثورة	الكرد	»دور	بدران،	علي	)34(

)35(	مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سوريا،	ص	116 - 123.

ل	املجلس	الوطني	الكردي	في	سورية	في	26	تشرين	األول/أكتوبر	2011	في	أربيل	بالعراق،	برعاية	مسعود	بارزاني	رئيس	حكومة	
ّ
)36(	تشك

في	سوريا«،	مركز	 الكردي	 الوطني	 للمزيد	حول	املجلس	راجع:	د.م،	»املجلس	 العراق.	ويضم	ستة	عشر	حزًبا	كردًيا.	 إقليم	كردستان	

https://bit.ly/38lJAiq
https://bit.ly/377foHh
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بعد	 القومية	 في	تصعيدها	ملطالبها	 الكردية	 الداخلي،	تشترك	األحزاب	 انقسامها	 الرغم	من	 وعلى	
الثورة،	فبالنسبة	إلى	املجلس	الوطني	الكردي	كانت	طروحاته	تتمحور	حول	االعتراف	الدستوري	بـ	)األمة	
الكردية(،	أي	إن	األكراد	السوريين	يعيشون	على	أرضهم	التاريخية،	وبأنهم	القومية	الثانية	في	البالد،	
 .)37( مستقبالً للحكم	 نظاًما	 الفدرالي	 بشكلها	 السياسية	 الالمركزية	 ويقترح	 املصير،	 تقرير	 حق	 ولهم	
أما	بالنسبة	إلى	حزب	االتحاد	الديمقراطي،	فقد	اتخذ	مبكًرا	خطوات	باتجاه	التطبيق	الفعلي	لرؤيته	
للحل،	وهو	اإلدارة	الذاتية،	كان	أبرز	هذه	الخطوات	تشكيل	مجلس	شعب	غرب	كردستان	في	أيلول/	
السياسيين	 لسان	 على	 الغالب	 هو	 )كردستان(	 مصطلح	 أصبح	 عامة	 وبصورة	 	)38(،2011 سبتمبر	

الكرد	في	إشارة	لتغليب	القومي	على	الوطني.	

أدى	تصاعد	مطالب	األطراف	الكردية	وانقالبها	على	تفاهمات	إعالن	دمشق	مع	املعارضة	السورية	
الهيئة	 السوري	واالئتالف،	والحًقا	 الوطني	 املجلس	 أم	مع	 التنسيق	 العالقة	سواء	مع	هيئة	 توتر	 إلى	
بقي	 السورية،	 املعارضة	 تشكيالت	 عن	 الديمقراطي	 االتحاد	 بِعد	حزب	

ُ
أ حين	 وفي	 للتفاوض،	 العليا	

طابع	العالقة	بينها	وبين	املجلس	الوطني	املشارك	فيها	جميًعا	يتسم	بعدم	التوافق	حول	الرؤية	املتعلقة	
لكامل	 إدارية	 المركزية	 وتطرح	 السياسية،	 الالمركزية	 فكرة	 املعارضة	 ترفض	 إذ	 الكردية،	 باملسألة	
االتحاد	 )حزب	 الثورة	 بعد	 الكردية	 السياسة	 قطبي	 بين	 العالقة	 يخص	 ما	 وفي	 فقط)39(.	 سورية	
الديمقراطي	واملجلس	الوطني(،	كان	هناك	توافق	على	املطالب	العامة،	وأهمها	الفدرالية	نظاًما	سياسًيا	
مستقبلًيا	لسورية	موحدة،	وضرورة	وجود	إدارة	ذاتية	للمناطق	الكردية،	وهو	ما	عكسته	االجتماعات	
بين	الطرفين	التي	رعاها	مسعود	البرزاني	في	إقليم	كردستان	العراق،	وهي	اجتماعات	)هولير	1	و2	(	في	
2014	الذي	حدد	نسب	تقاسم	اإلدارة	بين	 ا)40(،	واتفاق	دهوك	في	

ً
2012	التي	أنتجت	مجلًسا	مشترك

الطرفين	في	مؤسسات	اإلدارة	الذاتية	بـ40	باملئة	لكل	طرف	و20	باملئة	للمستقلين	عنهما)41(.	وكان	عدم	
الفعلي	 التقاسم	 بها،	وبخاصة	 االلتزام	 الديمقراطي	 ناجم	عن	رفض	االتحاد	 تلك	االتفاقات	 تطبيق	
لإلدارة)42(،	إضافة	إلى	استمراره	في	استخدام	الترهيب	أداة	للضغط	على	أحزاب	املجلس	الوطني	من	

https://bit.ly/3K0P2VH	،كارنيغي	كير-	مالكوم

)37(		د.م،	املجلس	الوطني	الكردي	في	سوريا«،	مركز	مالكوم	كير-	كارنيغي.

،)ANF	News،	)2011	موقع	األول«،	مؤتمره	ألعمال	الختامي	البيان	يصدر	كردستان	غرب	في	الشعب	»مجلس	د.م،		38((
 https://bit.ly/38oCiug

)39(		عبد	الباسط	سيدا،	»الكرد	والثورة	السورية«،	ص	81.

)40(		د.م،	حزب	االتحاد	الديمقراطي	الكردستاني.

ANHA،	)2020(،	https://bit.ly/3DNcLGV	موقع	دهوك؟«،	اتفاقية	بنود	هي	»ما	محمد،	أحمد		)41(

)42(		محمد	عبد	الستار	إبراهيم،	»املفاوضات	الكردية-الكردية:	تفاهم	أولي	مشوب	بالشك	والقلق«،	موقع	سوريا	على	طول،	)2020(،	

https://bit.ly/3K0P2VH
https://bit.ly/38oCiug
https://bit.ly/3DNcLGV
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خالل	اعتقال	قياداتها	وتهجيرهم،	ومداهمة	مكاتبها	في	مناطق	اإلدارة	عبر	أذرعه	األمنية،	وإغالقها)43(. 
وفي	الحصيلة	يمكن	القول	إن	حزب	االتحاد	الديمقراطي	قد	تمكن	الهيمنة	على	الساحة	السياسية	
الكردية،	إذ	انسحبت	األحزاب	املكونة	للمجلس	الوطني	الكردي	معظمها،	وانضمت	إلى	اإلدارة	الذاتية	

ومجلس	سوريا	الديمقراطية	التابعين	للحزب)44(.

اإلدارة الذاتية 

في	نيسان/	أبريل	2011،	وجه	عبد	هللا	أوجالن	رسالة	مباشرة	للنظام	السوري	عبر	محاميه	بعد	لقاء	
بشار	األسد	بممثلي	العشائر	الكردية،	وكان	مضمونها	))هنالك	أخبار	بشأن	لقاء	األسد	مع	العشائر	
الكردية	في	سوريا،	بينما	على	األسد	أن	يلتقي	بالتنظيمات	الكردية،	فهنالك	حزب	االتحاد	الديمقراطي	
االعتراف	 يمكن	 حيث	 سندعمها،	 فإننا	 ديمقراطية،	 إصالحات	 واألسد	 سوريا	 أجرت	 وإذا	 	،)PYD(

بالحقوق	الثقافية	واإلدارة	الذاتية	أي	اإلدارة	الذاتية	الديمقراطية	ضمن	هذه	اإلصالحات(()45(. 

نتج	 معلن،	 غير	 تحالف	 في	 ودخال	 اإلشارة،	 التقطا	 السوري	 والنظام	 أوجالن	 أنصار	 أن	 ويبدو	
العمال	 إلى	سورية،	وإطالق	سراح	زوجته،	وتدفق	مقاتلي	حزب	 بالعودة	 منه	السماح	لصالح	مسلم	
تهيئة	 الناشطين،	ومن	ثم	 في	املناطق	الكردية،	وتنفيذ	اغتياالت	بحق	 إلى	سورية	لقمع	االحتجاجات	
فمنذ	 فيها)46(.	 األمنية	 النظام	 بقاء	سلطة	 مع	 الكردية	 الكثافة	 ذات	 املناطق	 إدارة	 األوضاع	الستالم	
منتصف	عام	2012	بدأ	النظام	باالنسحاب	من	املناطق	الكردية	وتسليمها	لعناصر	PKK	وفق	محاضر	
تسليم	في	بعض	املناطق	مثل	عفرين،	حتى	إن	))مزحة	راجت	بين	األهالي	حينها،	مفادها	أن	محاضر	

 https://bit.ly/3qX7ebc

في	 الكردي	 الوطني	 املجلس	 مقرات	 2022	شهدت	 أبريل	 نيسان/	 من	 الثاني	 النصف	 في	 وتحديًدا	 الدراسة	 إعداد	هذه	 أثناء	 في	 	 	)43(
التابعة	 الثورية	)جوانن	شورشكر(	 بالشبيبة	 الحسكة	وتل	تمر	وعين	العرب/	كوباني	سلسلة	من	الحرائق	املتعمدة	على	يد	ما	يعرف	
لحزب	العمال	الكردستاني.	للمزيد	راجع:	„د.م،	»الشبيبة	الثورية«	تحرق	أربعة	مقار	للمجلس	الوطني	الكردي	في	عين	العرب	وتل	تمر«،	

موقع	تلفزيون	سوريا،	2022،
 https://bit.ly/3skZMYv

)44(		ملزيد	حول	األحزاب	التي	انشقت	عن	املجلس	وانضمت	إلى	اإلدارة	الذاتية	ومجلس	سوريا	الديمقراطية،	انظر:	سردار	إبراهيم،	
XEBER24،	)2021(،	https://bit.ly/35zbRkz	موقع	؟«،	الكردي	الوطني	املجلس	من	بقي	ماذا«

ا	وإقليمّيا	)2(«. )45(	هوشنك	أو�سي،	»حزب	االتحاد	الديمقراطي	)PYD(:	محنة	الهوّية	والتباس	املشاريع	واألدوار	املرسومة	له	محليًّ

)46(	هوشنك	أو�سي،	»حزب	االتحاد	الديمقراطي..«.

https://bit.ly/3qX7ebc
https://bit.ly/3skZMYv
https://bit.ly/35zbRkz
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الكردية	 الساحة	 للنظام	 ضبط	 قد	 الحزب	 يكون	 وبذلك	 األسد(()47(،	 صور	 حتى	 شملت	 االستالم	
كه	األسد	املناطق	الكردية،	وهو	ما	

ّ
ونقاها	من	املعارضين	له	بالقمع	واالغتيال	واإلبعاد،	وفي	املقابل	مل
روجه	الحزب	ألنصاره	على	أنه	ثمرة	لثورة	)روجافا(	كما	أسماها.	

ومنذ	أواخر	2011	بدأ	حزب	االتحاد	الديمقراطي	باتخاذ	خطوات	جدية	نحو	اإلدارة	الذاتية	التي	
عِلن	تشكيل	مجلس	شعب	غرب	كردستان،	

ُ
أوعز	بتشكيلها	أوجالن؛	ففي	كانون	األول/	ديسمبر	2011	أ

الحكم،	 تمثل	هيئة	 ائتالف	أحزاب	 لغرب	كردستان	)TEV-DEM(	وهي	 الديمقراطي	 املجتمع	 وحركة	
التي	 التفاهمات	 فشل	 وبعد	 لالنتخابات)48(.	 العليا	 واللجنة	 العليا،	 الشعبية	 املحكمة	 إلى	 إضافة	
توصل	إليها	الحزب	مع	املجلس	الوطني	الكردي	للتوحد،	ورفض	طلبه	االنضماَم	إلى	االئتالف	الوطني	
السوري	بالتزامن	مع	حواره	مع	الحكومة	التركية،	ومن	ثم	انضمام	املجلس	الوطني	الكردي	لالئتالف،	

أقدم	الحزب	على	خطوة	إعالن	اإلدارة	الذاتية)49(.

عِلنت	اإلدارة	الذاتية	في	آذار/	مارس	2014،	وضمت	ثالثة	أقاليم	بحسب	توصيفاتها:	إقليم	الجزيرة،	
ُ
أ

التي	سيطرت	عليها	ميليشيا	PYD	وأجنحتها	العسكرية	 املناطق	 الفرات،	وإقليم	عفرين.	وهي	 وإقليم	
حينئٍذ،	ومع	التحالف	بين	حزب	االتحاد	الديمقراطي	والواليات	املتحدة	األميركية،	وبدفع	من	األخيرة	
إلى	ما	يسمى	)مجلس	سوريا	 	)TEV-DEM(	كردستان	لغرب	الديمقراطي وسع	الحزب	حركة	املجتمع	
عِلن	في	العام	نفسه	2015،	عن	تشكيل	)قوات	سوريا	

ُ
الديمقراطية	-	مسد(،	وفي	املستوى	العسكري	أ

الحماية(	 )وحدات	 قوات	 جانب	 إلى	 وسريانية	 وتركمانية	 عربية	 تشكيالت	 تضم	 التي	 الديمقراطية(	
ذراعه	العسكرية.	ومع	استحواذ	)قوات	سوريا	الديمقراطية(	على	مدينة	الرقة	والطبقة	وأجزاء	من	
لت	مجالس	محلية	إلدارتها؛	لتعلن	بعدها	 ِ

ّ
ت	تلك	املناطق	إلى	اإلدارة	الذاتية،	وشك ريف	دير	الزور،	ُضمَّ

اإلدارة	الذاتية	بشكلها	الحالي	في	6	أيلول/	سبتمبر	2018	على	مساحة	تعادل	ثلث	األرا�سي	السورية،	
ا	متنوًعا	من	السكان.)50(

ً
وتضم	ثروات	مهمة	باطنية	وزراعية	ومائية،	وخليط

عقًدا	 أعلنت	 بذلك	 وهي	 للمجتمع،	 وسيا�سي	 إداري	 نظام	 بأنها	 نفسها	 الذاتية	 اإلدارة	 عّرف	
ُ
ت

اجتماعًيا	خاًصا	بها	كدستور	ناظم	ملكونات	املجتمع	في	مناطق	سيطرتها،	وهو	يقوم	على	رفض	الدولة	
في	سورية.	وتتكون	 بتعميمها	 الذاتية،	ويطالب	 املركزية،	وتبني	الالمركزية	السياسية	نموذًجا	لإلدارة	

)47(	حسين	جلبي،	روجآفا	خديعة	األسد	الكبرى:	قراءة	في	ست	سنوات	من	التيه	الكردي،	ص146.

)48(	د.م،	مجلس	الشعب	في	غرب	كردستان	يصدر	البيان	الختامي	ألعمال	مؤتمره	األول.

)49(	عبد	الباسط	سيدا،	»الكرد	والثورة	السورية«،	ص83.

)50(	سقراط	العلو،	»تداعيات	التنافس	في	شرق	الفرات	على	الفاعلين	املحليين	واألزمة	السورية«،	مركز	الجزيرة	للدراسات،	)2020(،
 https://bit.ly/3u0t1kf

https://bit.ly/3u0t1kf
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اإلدارة	في	املستوى	املركزي	من	)املجلس	العام(	الذي	يمثل	السلطة	التشريعية،	)املجلس	التنفيذي(	
يمثل	السلطة	التنفيذية،	)مجلس	العدالة(	السلطة	القضائية،	أما	في	املستوى	الفدرالي	فلكل	إقليم	
وتشكل	 والقضائية)51(.	 والتنفيذية	 التشريعية	 وسلطاته	 والعسكرية	 املدنية	 إدارته	 األقاليم	 من	
،	إضافة	إلى	أنها	كيان	إداري	متضخم،	إذ	يبلغ	عدد	موظفيها	

ً
اإلدارة	الذاتية	نموذًجا	حوكمًيا	متكامال

)قوات	سوريا	 مقاتلي	 من	دون	حساب	 مدني	 ألف	موظف	 	120 املدنيين	بحسب	تصريحات	رسمية	
من	 قدر	 أكبر	 ربط	 في	 العربية	 الدولة	 تجربة	 الستنساخ	 محاولة	 أنها	 يبدو	 ما	 في	 الديمقراطية()52(،	

األفراد	بمصالح	اقتصادية	معها	في	مقابل	التنازل	عن	الحقوق	السياسية.

مشكلتين	جوهريتين،	 الذاتية	 اإلدارة	 تعاني	 	،
ً

متكامال نموذًجا	حوكمًيا	 امتالكها	 من	 الرغم	 وعلى	
وهما)53(:	

مشكلة	الهوية:	تواجه	اإلدارة	الذاتية	إشكالية	في	عالقتها	مع	املكونات	الخاضعة	لسيطرتها	تتعلق	. 1
بهويتها	وتوجهها	السيا�سي.	وهي	ناتجة	من	تبني	حزب	االتحاد	الديمقراطي	الفكر	)األوجالني()54(،	
من	 الفكر	 ذلك	 يحمله	 بما	 الذاتية)55(،	 اإلدارة	 ومؤسسات	 التعليمية	 املناهج	 عبر	 له	 والترويج	
مضامين	وأبعاد	ال	تتناسب	مع	توجهات	األغلبية	العظمى	من	األهالي،	وخاصة	في	املناطق	العربية.	
القومية	 القضية	 تتجاوز	 الديمقراطية	التي	 األمة	 بنظرية	 األقل	 على	 علن	

ُ
امل الحزب	 إيمان	 إن	

لألكراد	يضعف	دعم	حاضنته	الشعبية	الكردية	في	سورية	وما	يمثلها	من	أحزاب)56(.	ويضاف	إلى	
ا	بين	

ً
ا	ثالث

ً
ذلك	موقف	الحزب	واإلدارة	الذاتية	تجاه	الثورة	السورية،	إذ	تصنف	اإلدارة	نفسها	طرف

املعارضة	والنظام،	في	حين	ينتمي	أبناء	املناطق	التي	تهيمن	عليها	اإلدارة	إلى	الثورة	السورية)57(.
الذاتية	. 2 لإلدارة	 الداعمة	 والدولية	 اإلقليمية	 األطراف	 من	 أي	 يعترف	 ال	 الشرعية:	 مشكلة	

)51(	ساشا	العلو	وشادي	أبو	فجر	وفاضل	خانجي،	اإلدارة	الذاتية:	مدخل	قضائي	في	فهم	النموذج	والتجربة،	ط1،	)إسطنبول:	مركز	
عمران	للدراسات	االستراتيجية،	2021(،		ص14.

)52(	املهباش:	عدد	موظفي	اإلدارة	الذاتية	تجاوز	120	ألف	موظف	خالل	عام	2020،	املجلس	التنفيذي	لإلدارة	الذاتية	لشمال	وشرق	
https://bit.ly/3u1qw14	،)2021(	،سوريا

)53(	سقراط	العلو،	وآخرون،	اإلدارة	الذاتية:	مدخل	قضائي	في	فهم	النموذج	والتجربة.

https://bit.ly/2U20KY8		،)2019(	،الديمقراطي	االتحاد	حزب	موقع	األوجالني«،	الفكر	في	السورية	األزمة	»حل	ديبو،	سيهانوك	)54(

،)ANF	NEWS،	)2015		موقع	قرارات«،	جملة	على	باملصادقة	أعماله	يواصل	الديمقراطي	للمجتمع	التربية	»مؤتمر	د.م،	55((
https://bit.ly/2XTjaM6 

األمة	 »نظرية	 عليكو،	 فؤاد	 انظر:	 األخرى،	 الكردية	 األحزاب	 موقف	 مع	 وتعارضها	 الديمقراطية«	 األمة	 	« مفهوم	 حول	 للمزيد	 	 	)56(
https://bit.ly/3doieps	،)2015(	،يكيتي	موقع	ا«، الديمقراطية	تتسبب	في	نكسة	للقضية	الكردية	إقليميًّ

https://bit.ly/3cvklqj	،)2019(	،بلدي	عنب	جريدة	السوري«،	النظام	قوات	دخول	ترفض	الزور	دير	ريف	في	»مظاهرات	د.م،	)57(

https://bit.ly/3u1qw14
https://bit.ly/2U20KY8
https://bit.ly/2XTjaM6
https://bit.ly/3doieps%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%83
https://bit.ly/3cvklqj
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تعترف	 لم	 اآلن	 فإلى	 أقرب	حلفائها،	 فدرالية(،	حتى	 )منطقة	 بها	 واإلداري	 العسكري	 املستوى	 في	
الواليات	املتحدة	أو	فرنسا	وغيرها	من	الدول	األوروبية	باإلدارة	الذاتية	كياًنا	سياسًيا،	وما	تزال	
مكاتبها	التمثيلية	في	تلك	الدول	بما	فيها	روسيا	مرخصة	كجمعيات	مجتمع	مدني	وليست	هيئات	
ا	في	ظل	غياب	 دبلوماسية)58(،		األمر	الذي	يجعل	مستقبل	تلك	اإلدارة	ومشروعها	الفدرالي	ضبابيًّ

أي	اعتراف	رسمي.

خامًسا: اإلدارة الذاتية واملسألة الكردية )العالقة وسيناريوهات املستقبل(

مهمة	 1980و1998	مرحلة	 بين	 في	سورية	 	)PKK( الكردستاني	 العمال	 نشاط	حزب	 ذروة	 لت	
ّ
شك

من	مراحل	الحركة	السياسية	الكردية،	أعاد	فيها	الحزب	إحياء	الهوية	القومية	الكردية	بعد	تراجع	
رد	خاللها	مكاسب	لم	تتمكن	باقي	األحزاب	من	تحقيقها	نتيجة	لتحالفه	

ُ
األحزاب	التقليدية،	وحقق	للك

مع	النظام.	وفي	مرحلة	ما	بعد	الثورة	كان	الحزب	بذراعه	السوري	حزب	االتحاد	الديمقراطي	هو	أكثر	
األحزاب	الكردية	في	الساحة	السورية	وضوًحا	للرؤية	حول	املسألة	الكردية	في	املستوى	النظري	)األمة	
السوري	وإيران	وامتالكه	آالف	 النظام	 التنفيذ	لجهة	عالقته	مع	 أدوات	 الديمقراطية(	وفي	مستوى	
الكثافة	 مناطق	 في	 السلطة	 فراغ	 ملء	 على	 األقدر	 فهو	 ثم	 ومن	 القرار،	 ومركزية	 املدربين	 املقاتلين	

،	ثم	التوسع	خارجها	بدعم	أميركي.
ً
الكردية	بداية

والحزب	بإعالنه	اإلدارة	الذاتية	حقق	مطلًبا	من	مطالب	عدد	من	األحزاب	الكردية	كما	أوضحنا	
الحركة	 تلك	األحزاب	أن	تحققه؛	وهو	بذلك	رفع	سقف	مطالب	 لغيره	من	 لم	يكن	 سابًقا،	ومكسًبا	
السياسية	الكردية	في	سورية	من	دائرة	املطالب	بالحقوق	الثقافية	إلى	التفاوض	حول	االعتراف	بحكم	
.	ويمكن	االستدالل	على	قبول	باقي	األحزاب	الكردية	بما	أنجزه	حزب	االتحاد	الديمقراطي	

ً
ذاتي	قائم	فعال

من	خالل	أمرين،	أولهما:	تحالف	أغلب	األحزاب	الكردية	ومنها	أحزاب	تركت	املجلس	الوطني	الكردي	
الوطنية	 الوحدة	 )أحزاب	 اسم	 تحت	 حزب	 	25 من	 مظلة	 وتشكيل	 الديمقراطي،	 االتحاد	 حزب	 مع	
كانت	 وإن	 الكردي،	 الوطني	 واملجلس	 الحزب	 بين	 التي	جرت	 التفاوض	 وثانيهما:	جوالت	 الكردية()59(.	
هذه	الجوالت	لم	تفض	إلى	نتائج	نهائية	بعد،	فإن	الطرفين	توافقا	على	أن	))سورية	دولة	ذات	سيادة،	
ذات	 قومية	 رد	

ُ
))الك واعتبار	 املكونات((،	 جميع	 حقوق	 يضمن	 فيدرالي	 اتحادي	 حكمها	 نظام	 يكون	

	،)بدر	مال	رشيد،	»اإلدارة	الذاتية	في	الشمال	السوري:	إشكاليات	الشرعية	والهوية«،	مركز	عمران	للدراسات	االستراتيجية،	)2018 )58(
https://bit.ly/2AEERaK

ANHA،	)2020(،	https://bit.ly/3NDZAMK	موقع	الكردية”،	الوطنية	الوحدة	»أحزاب	تشكيل	د.م،	)59(

https://bit.ly/2AEERaK
https://bit.ly/3NDZAMK
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وحدة	جغرافية	سياسية	متكاملة	في	حل	قضيتهم	القومية((،	إضافة	إلى	تشكيل	)املرجعية	الكردية	
العليا(،	وتقاسم	اإلدارة	بالنسب	املتفق	عليها	في	اتفاق	دهوك.)60( 

رد	لفكرة	
ُ
رد	وحدة	سياسية	وجغرافية	بموقف	املعارضين	الك

ُ
ويمكن	تفسير	البند	املتعلق	بعّد	الك

رسالة	 تثبته	 أمر	 وهو	 شعاًرا،	 الذاتية	 اإلدارة	 ترفعها	 التي	 الشعوب(	 و)تآخي	 الديمقراطية(	 )األمة	
)اإلدارة	 الكانتونات	 نظام	 ))إلغاء	 بـ	 فيها	 وطالبهما	 الطرفين	 إلى	 التفاوض	 رعاة	 أحد	 البرزاني	 مسعود	
بين	 الشراكة	 على	 القائم	 الشعوب	 إخوة	 نظام	 الذاتية	عن	مشروع	 اإلدارة	 وتخلي	 لألحياء(،	 الذاتية	
الكرد	والعرب	والسريان	كون	االتفاق	هو	على	تبني	مشروع	قومي	كردي،	ضمن	نظام	فيدرالي	تعددي	
تشاركي	يضمن	حقوقنا	القومية	في	سوريا((.)61(ومن	ثم،	فإن	مشروع	اإلدارة	الذاتية	لم	يعد	مشروًعا	
لحزب	االتحاد	الديمقراطي	وحده،	وإنما	أصبح	مشروًعا	للحركة	السياسية	الكردية	في	سورية،	وحتى	
إن	كان	املجلس	الوطني	خارجه	إلى	اآلن؛	فالخالف	ليس	على	الفكرة	من	ناحية،	وليس	للمجلس	الوطني	
الكردي	أو	سواه	من	األطراف	الكردية	وزن	أو	مشروع	ُمكافئ	لإلدارة	الذاتية	أو	بديل	منها،	أي	إن	اإلدارة	
الذاتية	باتت	تمثل	املسألة	الكردية	السورية،	وتحتكرها	إلى	حٍد	كبير،	ومآل	هذه	اإلدارة	ومستقبلها	
سيؤثران	تأثيًرا	مباشًرا	في	مصيرها. وسنسعى	من	خالل	هذه	الدراسة	إلى	استشراف	نتائج	هذا	الترابط	

وآثاره	في	إطار	ثالثة	احتماالت	ملصير	اإلدارة	الذاتية	في	شمال	سورية	وشرقها،	وهي:

ااًلعتراف الرسمي باإلدارة بشكلها الحالي إقليًما على غرار التجربة العراقية. 1

جادل	األدبيات	السياسية	عموًما	بأن	الالمركزية	السياسية	هي	الحل	األمثل	للدول	الكبرى	متعددة	
ُ
ت

األعراق	والثقافات،	وأن	الديمقراطيات	الراسخة	في	العالم	جميعها	تعتمد	النظام	الفدرالي،	ويضيف	
العرقية	على	 إلى	أن	حصول	األقليات	 نتائج	تشير	 املقارنة	 السياسية	 الدراسات	 في	حقل	 املشتغلون	
حكم	ذاتي	يقلل	من	نزعتها	القومية	وشهيتها	لالنفصال،	ويحافظ	على	نظام	سيا�سي	موحد	للدولة)62(. 
وعلى	الرغم	من	أن	تلك	النتائج	يمكن	البرهنة	عليها	من	خالل	أمثلة	كثيرة،	إال	أنها	قابلة	للدحض	أيًضا	
من	خالل	أمثلة	أخرى،	مثل	حالة	إقليم	كردستان	العراق،	فعلى	الرغم	من	تمتع	هذا	اإلقليم	بالحكم	

)60(	د.م،	»الحوار	الكردي-الكردي	في	سورية..	املجريات	والدوافع	واملصير«،	مركز	جسور	للدراسات،	)2020(،
 https://bit.ly/3DCFHkv

)61(	محمد	عبد	الستار	إبراهيم،	»املفاوضات	الكردية-الكردية:	تفاهم	أولي	مشوب	بالشك	والقلق«.

)62(	David	S.	Siroky	and	John	Cuffe,	Lost	Autonomy,	Nationalism	and	Separatism,	Vol.	48)1(,	)Comparative	Political	
Studies,	2015(,	3–34.

https://bit.ly/3DCFHkv
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	مهًما	في	
ً

الذاتي	ذهب	إلى	االستفتاء	على	االنفصال.	إضافة	إلى	ذلك،	فإن	استقرار	الدولة	يعد	عامال
اختيار	نظام	المركزي	سيا�سي	أم	إداري؛	ففي	حالة	الدول	الخارجة	من	الصراع	مثل	الحالة	السورية،	
حيث	يكون	الشحن	الطائفي	والقومي	في	أعلى	مستوياته	نتيجة	الصراع،	والنظام	السيا�سي	في	حالة	

ضعف،	من	املرجح	أن	اختيار	نظام	المركزية	سياسية	سيؤدي	إلى	التقسيم.	

بشكلها	 وشرقها	 سورية	 لشمال	 الذاتية	 باإلدارة	 االعتراف	 خيار	 تعتري	 العملية،	 الناحية	 ومن	
املناطق	 بتجاوز	اإلدارة	حدود	 الذاتية،	فتتعلق	 أما	 الذاتية	واملوضوعية.	 الحالي	جملة	من	املعوقات	
ذات	الكثافة	الكردية	بالقوة	وبدعم	أميركي	إلى	مناطق	عربية	يكاد	يكون	الوجود	الكردي	فيها	معدوًما،	
املناطق،	حيث	تشهد	املناطق	 في	تلك	 إلى	ممارساتها	 إلى	جعلها	غير	مقبولة،	إضافة	 األمر	الذي	أدى	
العربية	احتجاجات	مستمرة	ضدها.	ويضاف	إلى	ذلك	عدم	اتصال	مناطق	الكثافة	الكردية	في	سورية	
جغرافًيا،	ومن	ثم	فإن	االعتراف	بها	في	وحدة	سياسية	سيحمل	بالضرورة	ضم	مناطق	تقطنها	مكونات	
أخرى،	وهو	أمر	سيخلق	نزاعات	داخلية	تجعل	هذا	الخيار	غير	قابل	للتطبيق	ملا	فيه	من	قفز	على	

الحقائق	التاريخية	والديموغرافية.

ومن	الناحية	املوضوعية،	يرفض	النظام	السوري	واملعارضة	هذا	الطرح،	ومن	غير	املرجح	أن	أي	
نظام	حكم	في	سورية	سيقبل	بمثل	هذا	الخيار	بالتفاوض،	وخصوًصا	مع	ما	تحويه	املنطقة	من	ثروات	
الكردية	 األحزاب	 ومن	خلفه	 الديمقراطي	 االتحاد	 فتمسك	حزب	 ثم،	 ومن	 ومائية،	 وزراعية	 باطنية	
النظر	عن	نظام	الحكم	 إلى	الصدام	مع	دمشق	بغض	 بالفدرالية	من	طرف	واحد	سيؤدي	 الداعمة	
املستقبلي.	وما	يضعف	هذا	الخيار	من	الناحية	املوضوعية	بطبيعة	الحال	املوقف	التركي	الرافض،	
والتدخل	العسكري	في	سورية،	وما	أحدثه	من	تقطيع	لالتصال	الجغرافي	بين	املناطق	الكردية،	إضافة	
بالتوافق	معها	ملواجهة	 الذاتية	 إلى	مناطق	سيطرة	اإلدارة	 النظام	السوري	وروسيا	 إلى	دخول	قوات	
	ضعيًفا	في	ظل	موقف	

ً
التمدد	التركي،	وبالنتيجة	فإن	بقاء	اإلدارة	الذاتية	بشكلها	الحالي	يبدو	احتماال

أميركي	ضبابي	منها	في	مستوى	االعتراف.

إنهاء وجود اإلدارة عسكرًيا وإعادة املسألة الكردية في سورية إلى مربعها األول. 2

	من	سابقه،	نظًرا	إلى	إمكان	تحققه	بالصدام	العسكري	بين	قوات	
ً
ُيعد	هذا	السيناريو	أكثر	احتماال

العمال	 قيادة	حزب	 بين	 التفاوض	 من	خالل	 أو	 السوري،	 النظام	 قوات	 أو	 التركي	 والجيش	 )قسد(	
الكردستاني	وتركيا	والنظام	السوري	على	التخلي	عن	مشروع	اإلدارة	الذاتية،	واالنسحاب	من	سورية	
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كلًيا	أو	جزئًيا	مقابل	مكاسب	قد	تتجاوز	حدود	سورية	خاصة	بالحزب،	ويرتبط	هذا	السيناريو	وقابليته	
التركي	 املوقف	 في	ظل	 )قسد(	 في	 في	سورية،	وحماية	حلفائها	 بالبقاء	 بمدى	جدية	واشنطن	 للتحقق	

املعارض،	وتفاهماتها	مع	موسكو	حول	الحل	السيا�سي	في	سورية.

وباملقابل،	فإن	هذا	السيناريو	يعد	األخطر	آلثاره	طويلة	املدى	في	سورية	الناجمة	عن	ارتباط	مصير	
اإلدارة	الذاتية	باملسألة	الكردية؛	فالتكلفة	البشرية	العالية	للحل	العسكري	من	ناحية،	وخسارة	الحكم	
الذاتي	من	دون	ترتيبات	بديلة	ُمرضية	من	ناحية	أخرى،	سيؤديان	إلى	التمرد	املدفوع	بنزعة	انفصالية	
ناتجة	من	خلق	مظلومية	قد	تكون	هي	الكبرى	لألكراد	في	سورية،	ومن	ثم	توحد	التيارات	السياسية	
الكردية	خلفها	بغض	النظر	عن	خالفاتهم،	وتحول	املسألة	الكردية	إلى	حال	من	الصراع	االجتماعي	
املمتد.	هذا	ما	تؤيده	أدبيات	السياسة	املقارنة	في	حال	فقد	الحكم	الذاتي؛	ففي	أغلب	الحاالت	التي	
للمجموعة	 الجماعي	 العمل	 تعزيز	 النتيجة	 كانت	 الذاتي،	 الحكم	 العرقية	 الجماعات	 فيها	 خسرت	
بالحكومة	املركزية	 الثقة	 إلى	فقد	 ا،	إضافة	

ً
العرقية،	وتنحية	األصوات	املعتدلة	لصالح	األكثر	تطرف

وأي	حوافز	بديلة	تقدمها،	وانتهت	تلك	الحاالت	معظمها	إلى	صراع	ممتد	أف�سى	إلى	االنفصال،	ولعل	
أوضح	الحاالت	في	هذا	املجال	حالتا	كوسوفو	وجنوب	السودان.	إذ	تشير	الحالتان	إلى	أن	الجماعات	
	إلى	االنفصال	من	تلك	التي	لم	تحظ	بالحكم	

ً
العرقية	التي	خسرت	الحكم	الذاتي	أصبحت	أكثر	ميال

الذاتي	من	قبل،	حيث	تطور	الجماعة	العرقية	خالل	الحكم	الذاتي	مهارات	قيادية	وإدارية	تنظيمية	
إضافة	إلى	القدرات	العسكرية	والعالقات	الخارجية	في	حالة	اإلدارة	الذاتية	تكون	غير	مسبوقة،	ما	
يعطيها	القدرة	على	الحركة	واملقاومة،	ويعزز	رغبتها	في	االنفصال	وعدم	العودة	إلى	الحكم	الذاتي	بعد	

فقده)63(. 

وبخاصة	 الديمقراطية،	 سوريا	 قوات	 سيطرة	 مناطق	 ضد	 التركية	 العسكرية	 العمليات	 وتقدم	
عفرين،	مؤشرات	على	نتائج	هذا	السيناريو،	فقد	خلقت	تلك	العمليات	مظلومية	كردية	جامعة	وحدت	
التيارات	السياسية	الكردية	كلها	والشارع	الكردي	خلفها،	إضافة	إلى	سلسلة	من	األعمال	االنتقامية	
هجرين	

ُ
الدموية	التي	مازالت	تمارسها	)قسد(	ضد	تلك	املناطق،	وأودت	بحياة	عشرات	من	املدنيين	امل

الذين	تعدهم	)مستوطنين(	قياًسا	بالحالة	الفلسطينية،	ومن	ثم	دماؤهم	ُمباحة.

)63(	Ibid,	13-	14.
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تنازل اإلدارة عن الحكم الذاتي مقابل الالمركزية اإلدارية والحقوق الثقافية. 3

تسوية	 إنتاج	 على	 واألقدر	 البعيد،	 املدى	 على	 تكلفة	 واألقل	 واقعية	 األكثر	 السيناريو	 هذا	 يعد	
تاريخية	للمسألة	الكردية	في	سورية،	وذلك	ألنه	ينتج	عن	طريق	التفاوض.	فعلى	الرغم	من	أن	مسارات	
التفاوض	خالل	السنوات	املاضيات	لم	تنتج	توافًقا	نهائًيا	سواء	بين	املجلس	الوطني	الكردي	ومؤسسات	
املعارضة،	أم	بين	اإلدارة	الذاتية	والنظام	السوري؛	إال	أنها	بينت	أن	األطراف	جميعها	لديها	القابلية	

للتفاوض،	حتى	وإن	كانت	وجهات	النظر	ما	تزال	متباعدة	وتبدو	املواقف	صلبة	غير	قابلة	للتغير.

إذ	تتمسك	األطراف	الكردية	بالطرح	الفدرالي	الكردي	في	حالة	املجلس	الوطني	وفدرالية	املكونات	
في	حالة	اإلدارة	الذاتية	إلى	اآلن،	وتطالب	اإلدارة	الذاتية	في	مفاوضاتها	مع	النظام	بضم	قوات	)قسد(	
املجلس	 يركز	 حين	 في	 النظام)64(،	 مع	 املنطقة	 ثروات	 لتقاسم	 صيغة	 وإيجاد	 السوري،	 الجيش	 إلى	
الوطني	في	تفاوضه	مع	املعارضة	على	االعتراف	الدستوري	باألكراد	شعًبا	يعيش	على	أرضه	التاريخية،	
وبأنه	القومية	الثانية	في	سورية،	إضافة	إلى	الفدرالية،	مع	املطالبة	بحذف	كلمة	)العربية(	من	اسم	
الدولة.	أما	بالنسبة	إلى	املعارضة	والنظام	السوري؛	فكل	منهما	يرفض	الالمركزية	السياسية،	ويطرح	
2011	في	 107	لعام	 المركزية	إدارية	لكامل	سورية،	وفق	قانون	اإلدارة	املحلية	الذي	صدر	باملرسوم	
حالة	النظام)65(،	في	حين	ال	تملك	املعارضة	تصوًرا	ناجًزا	لالمركزية	اإلدارية.	ويرفض	الطرفان	أيًضا	
من	منطلقين	مختلفين	املطالب	الدستورية	الكردية،	فلطاملا	عبر	املوقف	الرسمي	ملؤسسات	املعارضة	
التاريخ	 حقائق	 إلى	 تستند	 ال	 التي	 الكردي	 الوطني	 للمجلس	 القومية	 الطروحات	 منطقية	 عدم	 عن	
والديموغرافيا،	أما	بالنسبة	إلى	النظام،	فقد	ثّبت	في	الجولة	األخيرة	من	اجتماعات	اللجنة	الدستورية	
موقفه	األيديولوجي	كحزب	بعث	من	التغيير	في	ما	عّده	)رموز	الدولة(	التي	يرفض	أي	مساس	بها	بما	فيها	
الدستورية	 االعتراضات	 أحد	 وهو	 العربي)66(،	 الوطن	 من	 وعّد	سورية	جزًءا	 واللغة	 الجمهورية	 اسم	

للمجلس	الوطني	الكردي)67(.

إلى	 وال	يعدم	التصلب	باملواقف	احتمال	هذا	السيناريو،	ولكن	يجعل	القابلية	للتنازل	والوصول	
تسوية	رهًنا	باملواقف	اإلقليمية	والدولية	التي	تؤثر	في	توازنات	القوة	الداخلية	بين	األطراف	الكردية	
واملعارضة	ومن	خلفها	تركيا،	إضافة	إلى	النظام	وروسيا	وإيران،	وهو	ما	يعني	إمكان	اللجوء	إلى	التحريك	

https://bit.ly/3E2PYXL	،)2021(	،21عربي	موقع	معها«،	التفاوض	األسد	نظام	بقبول	تشكك	)»)مسد	نعمة،	يمان	64((

الشعب	 مجلس	 موقع	 املحلية،	 اإلدارة	 قانون	 	2011 لعام	 	107 التشريعي	 ملرسوم	 انظر:	 القانون،	 وبنود	 املرسوم	 للمزيد	حول	 	)65(
https://bit.ly/3LRbFg1	.)2011(	،السوري

https://bit.ly/3LQz5lJ	،)2022(	،األوسط	الشرق	صحيفة	جنيف«،	في	عميًقا	ا
ً
)66(	د.م،	»)رموز	الدولة(	السورية	تفجر	خالف

)67(	:	مهند	الكاطع،	»مراجعات	حول	األكراد	والثورة	السورّية«.

https://bit.ly/3E2PYXL
https://bit.ly/3LRbFg1
https://bit.ly/3LQz5lJ
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العسكري	للجمود	في	املسارات	التفاوضية،	أي	استخدام	السيناريو	الثاني	جزئًيا،	وبتكلفة	أقل.

سادًسا: الخاتمة

ال	يمكن	عّد	اإلدارة	الذاتية	لشمال	سورية	وشرقها	محض	كيان	إداري	أفرزته	الحرب،	وسيزول	
بتوقفها	والوصول	إلى	تسوية	سياسية،	فضم	اإلدارة	إلى	الكتلة	الكبرى	من	األحزاب	الكردية،	وسعيها	
إلى	جسر	الهوة	مع	املجلس	الوطني	الكردي	املتوافق	معها	أساًسا	حول	التصور	للمستقبل	الكردي	في	
سورية،	أخرجا	اإلدارة	من	إطارها	الضيق	بوصفها	مشروًعا	لحزب	االتحاد	الديمقراطي،	ومن	خلفه	
حزب	العمال	الكردستاني،	إلى	مستوى	مشروع	كردي	سيا�سي	في	سورية،	وهو	األمر	الذي	تسعى	إليه	
قومية	 شرعية	 إلعطاء	 كردستان	 وإقليم	 املتحدة	 الواليات	 مثل	 من	 	 للمشروع	 داعمة	 عدة	 أطراف	

ملشروع	حزب	مصنف	على	لوائح	اإلرهاب.	

وباملقابل،	ال	تحظى	اإلدارة	الذاتية	بوصفها	مشروع	حزب	أو	مشروًعا	قومًيا	بالقبول	من	األطراف	
يقود	 باملشروع	قد	 التمسك	 لذا	فإن	 تركيا.	 إقليمية،	وال	سيما	 أو	من	قوى	وازنة	 الداخلية	 السورية	
إلى	سيناريو	املواجهة	الذي	ظهرت	مالمحه	في	العمليات	العسكرية	التركية	داخل	األرا�سي	السورية،	
بما	يحمله	من	تكلفة	بشرية	ومادية	وديموغرافية	سيتحملها	أكراد	سورية	نتيجة	للخيارات	السياسية	
لألحزاب	الكردية،	إضافة	إلى	ما	يمكن	أن	يتركه	هذا	السيناريو	من	شروخ	عميقة	في	النسيج	السوري	
املزمنة	 إشكاالتها	 إحدى	 معالجة	 إلى	 تسعى	 وهي	 الكردية	 لألحزاب	 بد	 ولذلك،	ال	 البعيد.	 املدى	 على	
السياسية،	وتقارب	تطلعاتها	من	 تكلفة	خياراتها	 بالحسبان	 تأخذ	 أن	 في	سورية،	وهي	االنقسام،	من	
زاوية	الحقائق	التاريخية	والديموغرافية،	وليس	من	زاوية	الفرصة	التاريخية،	وهو	األمر	الذي	يتطلب	
القومي	 حول	 الجدل	 حسم	 إلى	 تؤدي	 مراجعة	 الكردية،	 السياسية	 الحركة	 لتاريخ	 شاملة	 مراجعة	
والوطني	في	أدبياتها،	وبالنتيجة	التجذر	السيا�سي	في	سورية	من	موقع	القوة	والقرار	الذاتي،	وليس	من	

موقع	الخيبة	وانعدام	الخيارات	الناتج	من	الوضع	الدولي	واإلقليمي.
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