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 المسألة الكردية السورية: إدارة التنوع

 * رستم محمود

 هذا الشرط المبدئي. الكردي السوري، الحد األدنى من االستقرار الموضوعي، كحالة" الملف"ال يتوفر، راهنا، في 

على خصائص هذه الحالة  مبنّيتانرؤية ومقاربة . الذي يسمح ببناء رؤية أو مقاربة واقعية لشكل إدارته المفترضة

، يجعل من الملف الكردي السوري، لو صح التعبير، يعيش ظرفا استثنائيا تماما. هاطبيعة سلوكياتعلى و ،المدروسة

" إدارة التنوع"مثالية، لما يجب، وكيف يجب، أن تدار عملية أن تبنى عليه وألجله أية فرضية، ولو  غير الممكن

  :المحاور التالية تناقش هذه الورقةو .الخاصة به

فهو ليس حالة . الراهنةة وتمنحه سمته االستثنائي" الملف الكردي السوري"بـالتي تحيط  ةتحديد المداخل األربع: أوال 

ل األعراف الدستورية والمجتمعية وضع تصوٍر ما لها؛ كما أنه ال مذهبية أو دينية تاريخية تقليدية، يمكن من خال

تحديد التأثيرات المستقبلية المتوقعة، لكل من هذه ثم ستقوم الورقة ب. مستقر" طبيعي"يجري في كيان سياسي 

 .ما يخص هذا الشأن في" إدارة التنوع"خل، على مسألة االمد

السوري الوطني،  :جب أن تتوفرا في السياق السياسي العموميين الخاصيتين األساسيتين اللتين ييتع: ثانيا

ا الخوض معهأدنى من الشروط التي يمكن  وضع حٍداعتمادا عليهما،  ،اللتين يمكنوالكردي السوري،  :والخصوصي

 .كيان واحد، هو الدولة السورية المستقبلية في" إدارة التنوع"في مسألة 

 من خاللهاكل الشروط المذكورة آنفا، يمكن تحديد أكثر من ملمح ونموذج يمكن ببناء على تلك الظروف، وأخذا : ثالثا

 .، في حال زوال الشروط االستثنائية الراهنة التي تحيط بهةإدارة التنوع في الحالة الكردية السوري

 

 حالة مؤسسات الدولة السورية المركزية 

الثالث، بأدواتها " الشرعية"سلطات الدولة السورية إن 

 وسطوتها الرمزية وأجهزتها البيروقراطية، معطلة تماما

 فالعنف منتشر في جل أرجاء البالد،. في الوقت الراهن

" السلطاني"واألجهزة األمنية التي كانت تقوم بدورها 

بين المواطنين السوريين، " األمن العام"في حفظ 

وذراع  تحولت، ومعها الجيش السوري النظامي، إلى أداة

تمارس وهي . (النظام)عنفي بيد طرف سياسي سوري 

شرعية وتبرير، سوى دعاية  عنفا محضا، دون أية

الشيء . بر من الشعب السوري، بحق الكتلة األكالنظام

السورية، " العنفية"الذي ينطبق على حالة المؤسسات 

يكاد أن ينطبق تماما على باقي المؤسسات التنفيذية، 

وعلى الحال . الخ...والبيروقراطية ،والصحية ،التربويةو

األجهزة التشريعية الصورية، والقضائية  ال تقّل ،نفسه

ال حدها األدنى، في تها ابالوظيفية، والتي كانت تقوم بواج

. تلك المؤسسات العنفية عنتقل ترهال وتعطيبا وتفككا 

أية مؤسسات سورية  هذه الحالة التي ال يرافقها حضور

، أو حتى مؤسسات دولية، تقوم عادة "معارضة"بديلة 

لة في مثل هذه بواجبات بديلة عن مؤسسات الدو
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نموذج  ه الدولة السورية، هو تمامافما تعيش. الحاالت

 ".الدولة الفاشلة"

في " التحطم"هذا  اسوريهي المرة األولى التي تشهد بها 

منذ أن تأسست  في  إداريا،، سياسيا ومركزية الدولة

سمة المركزية هذه، في . عشرينات القرن المنصرم

 حديث، كانت الجوهر الممانع األولالكيان السوري ال

المواطنين السوريين على  عإليجاد اعتراف مبدئي بتوّز

الشيء الذي كان سيدفع  .تنوع هوياتي اجتماعي وسياسي

إيجاد مبادرات وطروحات إلدارة التنوع الكردي نحو 

لم  "السورية"دارية فالمركزية السياسية واإل. السوري

ولسوء . تكن تعترف إال بهوية واحدية لجميع السوريين

لقومية العربية، ا األيدلوجيةحظ األكراد السوريين، فأن 

في سوريا منذ " الدولة أيدلوجية"هي من هيمنت على 

هامشية في جوهر  األيدلوجيةوإن كانت تلك . نصف قرن

الفعل السياسي في سوريا، لكنها بقيت ذات تأثير بليغ في 

ية، والتي كانت تتعارض هوية مؤسسات الدولة السور

 .ورييني اعتراف بالهوية القومية لألكراد السأتماما مع 

الظرفين التاريخيين  ذينكما يقصد به، من موازنة 

حالة الفشل الكلي الراهنة لمؤسسات الدولة  :المتتالين

 السورية، والتي تلت الطبيعة المركزية البالغة التي كانت

يؤدي إلى  ظرفهو تشّكل الدولة السورية،  تتسم بها

ي تعاقد اجتماعي سياسي سوري، أصعوبة اجتراح 

وضع تصور موضوعي إلدارة ملف التنوع  يمكن حسبه

فالواقع الراهن . الهوياتي الكردي، ضمن الكل السوري

في سوريا، ينزاح تماما لسيطرة القوى المحلية في جل 

" الكردية"وإن كانت بعض السلطات . المناطق السورية

ذات الكثافة السكانية تقوى في بعض األقاليم السورية، 

والعقد خارج الدولة  ن ذلك يجري منإالكردية، ف

 .امالسوري، ودون شرعيتهاالجتماع 

في الطرح العمومي " المسألة الكردية"تموضع 

 السوري

من جهة، ال يوجد أي اعتراف رسمي من قبل مؤسسات 

راهنا، بوجود مثل هذه  وأالدولة السورية، تاريخيا 

أي اعتراف  ليس هناك بل. في البالد" المشكلة-المسألة"

، سياسيا أو ثقافيا أو ينمتمايزال سكانن المبوجود كتلة 

فهوية الدولة والسلطة . لغويا، يسمون باألكراد السوريين

في سورية، المتأتية من بناها الدستورية وطبيعة نظامها 

السياسي، ال تعترف إال بالصبغة والهوية القومية العربية 

لكافة المواطنين، وهو شيء مثبت في بنى مؤسسات 

من الصياغات : وفي أدبياتها، كافة يةالدولة السور

وثائق  فيالدستورية إلى التعريف الرسمي للمواطنين 

 .التعريف الشخصية

ن قوى المعارضة السورية، وإن إمن جهة أخرى، ف

سياسيا " طرف كردي سوري"كانت تعترف بوجود 

رؤية جامعة، سياسيا نها ال تجتمع على إوثقافيا، ف

" الوجود"ن يتمظهر به هذا يجب أ لشكل الذيوقانونيا، ل

كما أن . من وجهة نظرهافي المستقبل المنظور للبالد، 

أي طرف من أطراف المعارضة السورية، ال يملك 

طرحا متكامال، تاريخيا وراهنا، لما يجب أن تسلكه هذه 

ما يراكم من حالة . االمسألة الوطنية وطريقة إدارته

دية في التي تكتنف المسألة الكر" الغموض الوطني"

المسألة الكردية في سوريا، غائبة أيضا عن . سوريا

في الصحافة والدراما والسينما "االهتمام الثقافي السوري 

، مما يشكل حالة من االلتباس العام، تكتنف "والمسرح

 .المواطنين السوريين تجاه هذه المسألة الوطنية

أن غياب أي ذاكرة سياسية أو ثقافية  هو هنا هقصدنما 

وضع إمكانية ب من سورية عن المسألة الكردية،  يصّع

فالقضايا التي تندرج في إطار إدارة . تصور كالني لها

ملفات، مثل ملف األكراد السوريين، يتأتى حلها من 

فالحالة الكردية في العراق . خطوات تاريخية تراكمية

راقية بها في أواسط الستينات مثال، بدأ اعتراف الدولة الع

القرن المنصرم، ثم دخلت تحوالت جوهرية مع من 

ال الدولة العراقية طيلة نصف أحوالمستمر في دل تبال

كما أن . ، إلى أن استقر شكلها بصيغته الراهنةقرن

المسألة الكردية في تركيا، دخلت النقاش العام، السياسي 

ينات القرن والثقافي واالجتماعي التركي، منذ ثمان

المنصرم، وهي تتراكم منذ ذلك الوقت بخطوات خجولة 

لكن الحالة الكردية في سوريا شبه ساكنة، أو . وبطيئة

. كافة غائبة عن جل الشأن العام السوري، وفي مستوياته

نموذجي لن يكون إال الذي يعني أن أي طرح  األمر

 فالملف. مكانية استقراره واقعياإفهم مكن تمثاليا، ال ي

الكردي ال ينتمي لصيغ اإلدارة الثقافية أو االجتماعية 

تمفصل في الجوهر يالتي يجب أن تديرها الدولة، بل 

، فأي تحول ةالسياسي الذي يمس الطبيعة الكيانية للدول

في المسألة الكردية السورية، يعني بالضرورة حضور 

 .ينتحول جوهري في طبيعة النظام والكيان السوري
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  الغموض الذاتي

ما يجب ب السياسية والثقافية الكردية، ال تعي جل النخ

أن يكون عليه التموضع المستقبلي لألكراد السوريين في 

غموض رؤية "بـنسميه  وهذا ما يمكن أنعموم البالد، 

ي ثمة ف فعموما،. للمسألة الكردية في سوريا" الحل

بين ميلين نفسيين  دواخل األكراد السوريين تصارع

وهما منبع قلقهم . يان حضورهما عليهمرئيسين، يمل

نحو يذهب األول . ي خياراتهم السياسةوترددهم ف

الوهن العتقاد بأن هذه اللحظة تاريخية، من حيث ا

وتتصاعد فيها  ها األكرادفيالعميق للدول التي يتواجد 

موجة الوعي القومي الكردي، وبأن اللحظة هي األكثر 

. كردي مستقلمالئمة لتأسيس مشروع وكيان سياسي 

بينما يذهب اآلخر لالعتقاد بأن هذه اللحظة نفسها، 

تفرض تفاهما وتقبال عميقا من قبل العموم االجتماعي 

 حقوق األكراد السوريينلوالسياسي السوري، 

، وهي فرصة هاومستقبل في حاضر بالدهمهم لحضورو

هم السوريين اآلخرين، ءاألكراد نظرا لمشاركةاستثنائية 

 .سيس الهوية الوطنية السياسية السوريةتأ مسألةفي 

تنطلق الرؤية القومية من استبصاٍر تاريخي بسيط، يرى 

تقاطعًا بين التفتت البيني في المجتمع السوري، ُكشف 

تفتت نتج . عنه بشكٍل جلي، من تفاعالت األزمة السورية

. عن سلوكيات نظام الحكم، طوال نصف القرن

" دائما حسب الرؤية القومية"هذا التفت  تصدعات

عادة إللنكوص إيجابي و بمنع أي إمكانيةالظاهرة، كفيلة 

أو  -يتقاطع ذلك مع قبول . بناء الدولة الوطنية الواحدة

المنظومة السياسية العالمية لهذا  -باألصح عدم رفض 

وذلك لصعود . الشكل من التفتت، الذي قد يعبر الحدود

ة عالمية جديدة، تريد لنفسها مرتكزات مراكز قوى سياسي

يعتبر . سياسية، ولو أهلية، ضمن حدود دول المنطقة

 مؤاٍت جداالذهن السياسي الكردي القومي هذا المناخ 

" الكياني"سياسية قومية كردية، تعيد االعتبار  الندفاعٍة

الغبن التاريخي الحديث الذي  وتنهيألبناء هذه القومية، 

لهذه اللحظة التاريخية، في أوجه إذ ينظر . لحق بهم

تشابهها مع التحوالت التي جرت عقب الحرب العالمية 

األولى، حيث كانت تلك السنوات كفيلة برسم خرائط 

وكانت الخطيئة التاريخية . المنطقة لقرن كامل من الزمن

التي اقترفتها النخب السياسية الكردية وقتها، أنها 

الحديثة، وبالذات " انهالبلد"اندمجت بالمشاريع الوطنية 

حيث . بالمشروع التحرري التركي بقيادة مصطفى كمال

ستقر، حتى انقلبت على كل تكيانات تلك الدول  كادتما 

لشركاء التحرير والبناء من  هاوعود الشراكة التي منحت

األكراد 
1
ن قطاعا سياسيًا وثقافيًا إعلى المقلب اآلخر، ف .

حوالت مناسبة تاريخية كرديًا واسعًا، يرى في هذه الت

لتأسيس عقود سياسية واجتماعية جديدة في سوريا، عقود 

حديثة مغسولة من ُعقد ومرتكزات عصر الحرب الباردة 

 .وأيديولوجياته القومية والدينية والمذهبية القاسية

التحوالت الجوهرية التي تشهدها الحالة الكردية 

 اإلقليمية

ه مستقل سياسيا يستحوذ أكراد العراق على إقليم شب

واقتصاديا وعسكريا، لكن الملفات العالقة بينهم وبين 

الحكومة المركزية قد توصلهم لحالة الصدام المفتوح بأية 

ها اإلقليمي مع االقتصادي مع فيلحظة، حيث يختلط 

فالمسألة الكردية العراقية، والتي كان ُيظن . السياسي

ب حال، تتطل" قضية أو مسألةك" 3002ختمت عام  بأنها

وذلك من خالل االتفاق على الصيغة الفيدرالية للبالد، 

واالنخراط الكلي لألكراد العراقيين في كافة مستويات 

إال أن المواجهات المتجددة بين الحكومة . الدولة العراقية

الكردي، تشير إلى استمرار  اإلقليمالمركزية وسلطات 

بمستويات الحالة المفتوحة للمسألة الكردية في البالد، و

فة ضعلى . ليست أقل عنفا وصدما من الفترات السابقة

ن المسألة الكردية في تركيا، وإن كانت تشير إمقابلة، ف

إلى إمكانية حدوث انفراج سياسي تاريخي من خالل عقد 

اتفاق سياسي بين الحكومة التركية وحزب العمال 

أو معبدة  ،واضحة هاقافآو هاال تبدو مسالك  ،الكردستاني

المسألة الكردية في إيران تنوس بين . اآلمال فحسبب

لتوافق لغوي وتاريخي "اعتراف ثقافي مبدئي 

ورفض سياسي مطلق من قبل السلطات " كردي/فارسي

اإليرانية المتعاقبة ألي تمظهر سياسي للهوية القومية 

الكردي، الشيء الذي وصل حد الصدام العسكري بين 

كردية إيرانية في سياسية  وأطرافالسلطة المركزية 

 .ثمانينات القرن المنصرم

                                              

 

 

رستم محمود، أكراد اإلقليم والمسألة اإلقليمية، اللوموند 1

 . 3003دبلوماتيك، النسخة العربية، أيلول 
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أن اإلقليم السياسي الشرق أوسطي،  هو قصد هنانما 

ال يمكن فصم المسألة الكردية في سوريا عن  والذي

 ابه تي حالة نموذجية تمأتحوالته وظواهره، ال يحوي 

إدارة الملف الكردي بطريقة معقولة يمكنها أن تشكل 

وأن الحلقة  خاصًة. لقضية األكراد السوريين نموذجا

" األضعف"الكردية في سوريا، تعتبر الحلقة األصغر 

بالنسبة لحلقات المسألة الكردية في البلدان األخرى في 

اإلقليم، ألسباب تتعلق بالحجم والنسبة السكانية الكردية 

أن تحوالت نوعية متوقعة في  هو لكن األكيد. في سوريا

ؤثر بشكل جذري على تردية في تركيا، سالمسألة الك

في الشأن الكردي  ىجرتالتي ت" الحلول"طبيعة 

لالمتداد الديموغرافي الطويل بين أكراد نظرا السوري، 

الدولة المركزية في كال  نمطيسوريا وتركيا، ولتشابه 

 .البلدين

 الكردي في سوريا " إدارة التنوع"أسس 

 الذكر كمصداٍت فيما تقف المناخات األربعة السابقة

الجتراح تصور موضوعي يساهم في تحديد  ممانعٍة

السلوك السياسي والثقافي األمثل إلدارة حالة التنوع 

ال بد " نافوقي"ن ان سياسياالكردية في سوريا، ثمة ظرف

 : من توفرهما، للتمكن من الخوض في المسألة

 شرعية النظام الحاكم في سوريا  : أوال 

كردية، لتشابكها مع اإلقليم السياسي المسألة ال تدخلال 

المحيط، ولطبيعة تأثيرها الجوهري على الهوية الكيانية 

 تتعامل معهاباب الملفات التي يمكن أن في في سوريا، 

الوظيفة اإلدارية، أو أي من مؤسسات ذات الحكومات 

 .الدولة التي ال تملك القرار السياسي المطلق

 عهدالذي حكم عقب  لم يكن النظام السياسي السوري،

في خمسينات  ،الديمقراطية البرجوازية السورية القصير

، 0692القرن المنصرم، وبالذات منذ عصر حكم البعث 

وتحديدا في عهدي حكم آل األسد، لم يكن النظام السياسي 

السوري قادرا على إدارة الملف الكردي السوري، 

لنفس  الحقوق الشرعية،من بطريقة تؤمن له الحد األدنى 

فغياب الشرعية . تلك األسباب السابقة الذكر

تطلب بالضرورة يعن هذا النظام الحاكم، " الديمقراطية"

ا رفض االعتراف مكل منه يستوجبأمرين مركزيين، 

فغياب الشرعية . بالتنوع الكردي الداخلي في البالد

تطلب سعيا حثيثا للنظام للدخول يالديمقراطية الداخلية، 

اإلقليمية كلها، الستحواذ شرعية سياسية في المعادالت 

كيانية، وكان الملف الكردي، أهم تلك األوراق " ما فوق"

ستعملها نظام حافظ األسد في عالقته مع كل من االتي 

، تطلبت الطبيعة الشمولية أخرىمن جهة . تركيا والعراق

للنظام السياسي اإلغالق التام للحياة العامة الداخلية، 

خطرا  سياسيا ومجتمعيا ستقلةمساحة م أيشكل ت حيث

ومن هنا كان  .بأكملهموضوعيا على طبيعة النظام 

إغالق ملف كالملف الكردي، وعدم االعتراف بطبيعته 

من الهوية التكوينية للنظام  منبسقًا االمتنوعة، جوهر

 .االستبدادي

أن  الذي يتوجب عليهالنظام الشرعي المنظور، إن 

ينشغل بالشأن الداخلي البيني في سوريا، وال يحتاج 

الستغالل طبيعة التنوع االجتماعي السوري في عالقاته 

وحده القادر على مس ملف هو ، اإلقليميةومعادالته 

 .جوهري كالملف الكردي السوري

 الرؤية الكردية الموحدة : ثانيا 

د الشرط الجوهري الذي يجب أن يتجه به األكراهو هذا 

نحو الكل السوري، وال نقصد هنا الميول النفسية 

التي شرحناها في قسم سابق، والتي قد تشكل  واأليدلوجية

ن مانعا عموميا، لكن القصد هو المشروع السياسي المعّي

والممكن حسب الظروف السياسية السورية، والمراعي 

 .لجملة الخصائص البنيوية للمجتمع السوري

طروحات السياسية الكردية بالغة فلعقود طويلة بقيت ال 

 ،ربما تقيًة .هوقيم العمومية، ال تمس جوهر النظام الحاكم

وربما لغياب األرضية الوطنية المشتركة مع باقي القوى 

أحداث الثورة ء مع بدكان الحال  هكذا .السياسية السورية

 الكردية الحركة أحزاب جلحيث كانت  في سورية،

 السياسي، "دمشق عالنإ" جسم من ًاجزء الرئيسية

 المجلس دخلت الجسم ذلك وعبر بقرارته، وملتزمة

 المجلس تشكل أن إلى ذلكك وبقي السوري، الوطني

 -00- (32 – 39) بتاريخ سورية في الكردي الوطني

 انتمت التي األحزاب بعض حال كان وكذلك .3000

 المجلس تأسيس عقب انسحبت ثم الوطنية، التنسيق لهيئة

 PYD الديمقراطي االتحاد حزب إال .ذاك الكردي

 ،(التركي الكردي-الكردستاني العمال حزب من القريب)

 يدخل ولم الوطنية، التنسيق هيئة في طرفًا بقي حيث

 عقد أن إلى .السوري الكردي المجلس تنظيم ضمن

 ة،سوري في الكردي الوطني للمجلس التأسيسي المؤتمر
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 عمومية ومخارج عروض أية من أدبياته خلت والذي

 إنهاء" :عمومية بإشارة واكتفت حينها، البالد لوضع

 االستبدادي النظام تغيير خالل من يمر البالد في األزمة

 وتفكيك والفكرية والسياسية التنظيمية ببنيته الشمولي

 تعددية ديمقراطية علمانية دولة وبناء األمنية الدولة

 عن بعيدًا السياسية، الالمركزية أساس وعلى يةبرلمان

 تحقق والتي والقانون المؤسسات دولة العنصرية،

 وتحول المواطنين لكل والواجبات الحقوق في المساواة

 ،"والشمولية االستبداد أشكال من شكل أي عودة دون

 الطيف بباقي لاللتقاء عتبة تشكل أن يمكن كانت والتي

 أطلق الذي المستعصي لشعارا لوال السوري، المعارض

 في لكن ".البالد وحدة ضمن المصير، تقرير حق" وقتها

 الوطني المجلس أعاد ،3003 – 4 -30 بتاريخ اجتماعه

 التي السياسية طروحاته قراءة سوريا في الكردي

 الشعب أن" بإصرار وأقر التأسيسي، مؤتمره في طرحها

 إحدى هو السوري الوطني بانتمائه سوريا في الكردي

 وحصر ،"االستبداد نير من للتخلص والدعائم الركائز

 الشعب بوجود الدستوري اإلقرار "ب السياسية مطالبه

 لغة لغته واعتبار سوريا في القومية هويته و الكردي

 بصفته المشروعة القومية وبحقوقه البالد في رسمية

 ".الدولية واألعراف المواثيق وفق أساسيا شريكا

المجلس الوطني  فيالكردية " الكتلة"قبل ذلك، كانت 

نعقد في امؤتمر المعارضة الذي  السوري قد انسحبت من

المؤتمر الذي  وهو، 3003-2-(32-39)اسطنبول في 

 ذيساسا لتوحيد أطراف المعارضة السورية، والأ ُعِقد

. كان يمكن أن يكون مدخال لتكوين طرح معارض كلي

أوسع جسم سياسي  عللت الكتلة الكردية انسحابها من وقد

تهميش الحقوق الكردية، وتراجع "سوري معارض ب 

المجلس الوطني السوري عن روح الوثيقة التأسيسية له، 

". وعن نصوص مؤتمر تونس ومؤتمر أصدقاء سوريا

ممثلة في المجلس الوطني " الكتلة الكردية"حيث كانت 

" إعالن دمشق"السوري عبر عضويتها التأسيسية في 

فا سياسيا أساسيا في تشكل المجلس الوطني الذي كان طر

باإلضافة لضم المجلس لعدد من الشخصيات . السوري

عضو المكتب  االسياسية الكردية المستقلة، وعلى رأسه

وفي . التنفيذي بالمجلس، الدكتور عبد الباسط سيدا

مراحل الحقة ضم المجلس عددا من الناشطين األكراد 

ل المجلس حين تشّكو .الشباب من التنسيقيات الكردية

الوطني الكردي في سوريا 
2

في مدينة القامشلي، وضم  

جل األحزاب والشخصيات السياسية الكردية في سوريا، 

بما فيها تلك التي كانت قد انضمت في فترة سابقة لهيئة 

خال حزب االتحاد )التنسيق الوطني السورية 

كانت كل الشخصيات الكردية في المجلس  (يالديمقراط

وطني، وعلى اختالف سياقات انتمائها للمجلس الوطني ال

 .السوري، تتصرف ككتلة واحدة ضمن المجلس الوطني

المجلس الوطني الكردي الذي ُأسس لتوحيد األطراف 

الكردية السورية، خلق من خالل بيانه التأسيسي، 

فقد تخطى . حساسية بالغة مع المجلس الوطني السوري

كل المألوف في القاموس  بسقف مطالبه السياسية،

فقد ذهبت بنود . السياسي السوري، حتى المعارض منه

حق تقرير المصير "المطالبة بـ  إلى حدالبيان التأسيسي 

، وهو ما أثار لغطا بالغا في "لألكراد ضمن وحدة البالد

المجلس الوطني  خاصة فيأوساط المعارضة السورية، 

تلك المطالب  جاءت ردة الفعل المباشرة علىو. السوري

" المسألة الكردية"من قبل المجلس الوطني عبر تهميش 

في اجتماع اسطنبول لتوحيد المعارضة السورية نفسه، 

وإن أوضح المجلس فيما بعد، التزامه بوثيقة العهد 

. في اجتماع تونس ألصدقاء سوريا أقرتالوطني، التي 

. على ما تضمنته من ضمانات حقوقية لألكراد السوريين

ن ردة الفعل األقوى، على ذلك الجموح السياسي لك

الكردي السوري، جاء فيما بعد عبر تصريحات الدكتور 

برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، حيث 

"روداو"نفى في مقابلة مع صحيفة 
3

 إقليموجود أي  

                                              

 

 

2
يمكن  لقراءة أدبيات ومواقف المجلس الوطني الكردي السوري،

 s.com/-http://www.knc: متابعة ذلك في موقع المجلس 
3

الكردية العراقية مع الدكتور " روداو"لقراءة مقابلة صحيفة 

برهان غليون، والتي اثارت الكثير من ردود الفعل في االوساط 

ط التالي الثقافية والسياسية الكردية السورية، يمكن فتح الراب

:

http://rudaw.net/kurdish/index.php/hevpeyvin/131

49.html 

 

http://www.knc-s.com/
http://rudaw.net/kurdish/index.php/hevpeyvin/13149.html
http://rudaw.net/kurdish/index.php/hevpeyvin/13149.html
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، "كردستان سوريا"جغرافي أو سياسي في سوريا يسمى 

رية منح األكراد أي مؤكدا رفض فصائل المعارضة السو

شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الفيدرالية، وإن أعتبر 

ذلك من حق البرلمان السوري المستقبلي، وليس من حق 

حيث حدد الدكتور . أية جهة سياسية سورية البت به

غليون في تلك المقابلة سقف ما يمكن أن يمنحه المجلس 

الهوية االعتراف ب:"الوطني السوري لألكراد بما يلي 

أعتقد أنه يجب أن . القومية للشعب الكردي في سوريا

توفر الدولة السورية والسلطة السياسية شروط ومقومات 

أيضا يجب تأمين حق التعلم باللغة . حماية هذه الهوية

والثقافة الكردية، كثقافة الكردي الكردية وتطوير األدب 

دارة النقطة الثالثة تتعلق بحق نظام اإل. ثانية في سوريا

 ".الالمركزية

 مسارات إدارة التنوع الكردي في سوريا 

هنا، هو الخطوات والمعايير التي يجب أن  هقصدنما 

تلتزم بها أية سلطة شرعية مستقبلية في سوريا، كي 

، وأن البالدكردية في " مسألة"أو " قضية"ينتفي وجود 

يدخل األكراد حالة التنوع االجتماعي والسياسي الطبيعية 

 .الدولة السوريةفي 

   الأ ويعناي هاذا  : ته غايوفاي صا  المساواة في القاانون 

 ،دساااتوري أو قاااانوني  بناااد ماااانع، يكاااون هنااااك أي  

يحظر على الماواطنين األكاراد الساوريين ماا يسامح      

وهااو شاارط ال يتحقااق إال برفااع غطاااء     .لغياارهم بااه 

عااان مؤسساااات وأدوات " القومياااة العربياااة"الهوياااة 

ي السااااوري، المنتخااااب التلفزيااااون العرباااا" الدولااااة 

العربي السوري، الكاود الهندساي العرباي الساوري،     

وهااو شاارط لاان   ". الااخ..المااواطن العربااي السااوري  

يكتماال إال بمراعاااة حالااة التنااوع القااومي، السياسااية    

واالجتماعية والثقافية، في كافاة القاوانين والمشااريع    

 .التي تتبناها الدولة السورية

  تختصاااااار  الأ أي: المساااااااواة الفرديااااااة والجمعيااااااة

كاااونهم علاااى المسااااواة باااين الماااواطنين الساااوريين   

، فاااألكراد  "القااانون العااام  "مااواطنين يطبااق علاايهم   

ن باإلضاااافة لكاااونهم ماااواطنين ساااوريين،   والساااوري

يشااااكلون جماعااااة سااااكانية أثنيااااة، يااااربطهم شااااعور 

الااخ، وهااو ظاارف وحالااة    ..مشااترك بالهويااة واللغااة  

اوى كال  يفرضان جملاة مان االلتزاماات، بحياث تتسا     

الجماعاااات الساااورية فاااي حقوقهاااا، مثااال عضاااوية      

 .مجلس الشيوخ مثال

 فاي العملياة   تينة االعتباار للغاة والثقافاة الكاردي    إعاد ،

يااااة، وباااااقي المؤسسااااات التااااي    التربويااااة واإلعالم

ن تعيد إحياء هاذه الثقافاة الوطنياة، كمعاهاد     أتستطيع 

 .الاخ ..البحوث والفرق الموسيقية والكلياات الجماعياة  

التاااي " العنصااارية"واألهااام، إزالاااة أثاااار السياساااات 

طبقاات فااي عهااد الحكومااات االسااتبدادية، مثاال إعااادة  

تها األصالية  اأسماء القرى والقصبات الكردياة لتسامي  

فإعادة االعتبار للثقافياة الكردياة، هاو الحلقاة األهام       .

للتعبياار عاان حياديااة الدولااة السااورية تجاااه الهويااات    

للغوية السورية، حيااد بمعناى   االجتماعية والثقافية وا

 . المساواة في طريقة التعامل معها

  فك المركزية اإلدارية والوظيفية في الكيان السوري

المساااتقبلي، الشااايء الاااذي قاااد يحااادث دون أن تماااس  

المركزيااة السياسااية فااي الاابالد، كمااا هااو الحااال فااي    

يتطلااب األماار طبعااا مسااتوى عااال . التجربااة التركيااة

اطيااة للموازنااة بااين الساالطات   ماان الشاارعية الديمقر 

وهااو ظاارف قااد . المركزيااة وساالطات الحكاام المحلااي

يحقق لألكراد توقهم للسيطرة علاى ظاروف حيااتهم،    

دون أن تنفااك عاارى الدولااة السااورية، أو أن ياادخل     

 .المجتمع السوري في مسارات تصادمية

 التاام باين المعاادالت والتوازناات التاي تاربط        لالفص

، مان جهاة   سياساي المحايط بهاا   بين سوريا واإلقلايم ال 

عالقااااة الدولااااة السااااورية مااااع مجتمعهااااا الكااااردي و

 .، من جهة أخرىالداخلي

الكردي في سوريا، من " إدارة التنوع"تتأتى صعوبة  

لسوريا " حديث"صعوبة وضع عقد اجتماعي جديد 

الت الثورة قبل، هذا العقد المرتبط أساسا بمآالمست

تشكل مركزا لتالقي السورية، والتي تبدو وكأنها باتت 

. أكثر من مستوى علىالمعادالت اإلقليمية والدولية كلها، 

لكن المقياس الجوهري لطبيعة إدارة التنوع الكردي 

من " العنف السوري"مستقبال، يرتبط بمدى انحسار 

 :السوري الوضعفي  ةالجوهري ةالسياسي المسألة

العنف "ي ، وعدم انزالقه، أ"قراطية والحريةالديم"

 . لرمال األهليةى الإ ،"سوريال

 


