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 المدخل: أزمة ثقة 

، عن أزمة ثقة كبيرة بين مكونات المجتمع الوطني 3100كشفت الثورة السورية التي اندلعت في منتصف آذار/مارس 

سوري: بين المسلمين والمسيحيين، وبين المسلمين السنة واألقليات المذهبية األخرى كالعلويين والدروز بصورة ال

رئيسية، وبين العرب والكرد والتركمان. أغفلنا عن قصد مكونات أخرى كالشركس والشيشان واإلسماعيليين، ألن 

ع الثورة، في حين أدمجنا السريان واآلشوريين واألرمن أزمة الثقة المذكورة لم تظهر عندها بصورة بارزة أثناء وقائ

ضمن اإلطار الديني العام "المسيحيين". تقع هذه المسائل خارج اهتمامات هذه الورقة، باستثناء ما يتعلق بالمكون 

  الكردية. -الكردي الذي سنسلط عليه الضوء. وإنما ذكرناها من باب وضع إطار وطني أوسع ألزمة الثقة العربية 
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 انعقدت والتي السورية، المعارضة لقوى مؤتمرات من مرات أربع أو ثالث الكردية الوفود انسحاب الفتا   كان 

 مسؤولية يتحمل ومن المشكلة، هي فما. النظام مواجهة في للثورة وطني تمثيل إطار لتشكيل قواها توحيد بهدف

 أن أم المذكورة، األطر في النسبي التمثيل حصص على بتنازع أو تدبير بسوء األمر يتعلق هل االنسحابات؟ تلك

 والتاريخي؟ االجتماعي العمق في جذورها تمد أعمق أسبابا   لها

 العربي المركز عن" سورية أكراد مسألة: "بعنوان حديثا   صادرة الباحثين، من لمجموعة بحثية دراسة قرأت

 الرائز الواقع في هي نتيجة، إلى للوصول فيها المبذول الخارق الجهد أدهشني. السياسات ودراسة لألبحاث

 رائجة فكرة هذه. تركيا من وافدون بل البالد، في أصليين سكان ليسوا سوريا كرد أن إثبات: للباحثين األساسي

 الثورة اندالع قبل ما إلى األقل على العربي، العام والرأي المعارضة قوى من كبير وقسم السوري النظام لدى

 (. التاريخ هذا بعد سيتغير األخير أن نرى سوف) 1122 مارس/آذار في السورية

 الكرد أن نالحظ. والعربي الكردي الوطنيين المكونين بين الثقة انعدام تعزز أنها في الفكرة هذه خطورة تكمن

 لجريمة النظري التسويغ وتضع السورية لوطنيتهم تتنكر التي األفكار هذه مثل يسمعون حين بحدة يثورون

 السورية، جنسيتهم من الجزيرة منطقة في الكرد آالف عشرات جردت التي 2691 العام في االستثنائي ءاإلحصا

 للكرد تعترف أال غريب ألمر إنه. وقت أي في للتفجر قابلة موقوتة قنبلة وتشكل العالم في فريدة حالة وهي

 أن وعليكم ضيوف، مجرد أنتم: بعد لكذ من أسوأ المضمر أن غير. انفصاليين يكونوا بأال تطالبهم ثم بسوريتهم،

 في دولتكم وأقيموا اذهبوا. عربية أرض هذه: والسكان األرض بين الفصل هي النهائية والغاية! التصرف تحسنوا

 .آخر مكان

 .الكرد لدى االنفصالي النزوع ازدياد نستغرب أال وعلينا وطنية، شراكة عن الحديث يمكن ال المضمرات، هذه مع

 السورية الدولة انهيار من المتزايد الخوف عن تعبير أنه على الوقت، هذا في الدراسة هذه صدور نفهم لكننا

 السوريين الدولي المجتمع ترك وقد خاصة   السوري، الشعب على النظام يشنها التي الحرب وقع على وتفككها

 بالشريك عربي ثقة انعدام عن الدراسة تعبّر العربي، بالشريك الكردية الثقة انعدام ومقابل. الخاص لمصيرهم

 ربيع من أبعد زمن إلى تعود ال نسبيا   جديدة حالة هذه. باضطراد متنامية استقاللية نزعة يُظِهر أخذ الذي الكردي

 قانعين الكرد كان التاريخ هذا فقبل. الحديث سوريا تاريخ في اليتيمة الكردية االنتفاضة انفجرت حين 1112 العام

. فاعلية أي بال أحزاب في عنهم المعبرة السياسية الحركة تكلست وقد ذاك، أو الحد هذا لىإ المهمش، بمصيرهم

 فال الكردي، الشريك إزاء باردة تجاهل سياسة يتبع( ومجتمعا   ومعارضة نظاما  ) العربي الطرف كان بالمقابل

 .وأحالمه وتطلعاته حساسياته وعن عنه شيئا   يعرف

. الكردية المسألة إزاء السورية المعارضة من وحذقا   حساسية أكثر للسقوط اآليل األسد بشار نظام يكون أن محزن

 وإذا. منها المحرومين من الكرد آلالف الجنسية بإعادة قرار اتخاذ إلى ،1122 مارس/آذار شهر منذ بادر، فقد

 زرع في نجاعتها أثبتت هالكن ضده، القائمة الشعبية الثورة عن الكرد تحييد في كثيرا   تنفعه لم الحركة هذه كانت

 .العامة الوطنية الثورة في فعالة كردية مشاركة أي سيشلّ  كردي – كردي شقاق بذور

 سوريا في الكردية المسألة لتعريف محاولة

 االمبراطورية تفكك لحظة إلى منهم، السوريين وضمنا   الكرد، عموم لدى التاريخية المظلومية شعور ينطلق

 العربية، والمنطقة البلقان في المستقلة دولها على إطارها في المنضوية االثنيات ختلفم حصلت حين العثمانية،

 مالحظة من لنا بد ال. وإيران والعراق وسوريا تركيا هي دول بأربعة تواجدهم مناطق ألحقت الذين الكرد باستثناء

 سايكس اتفاقيات هي المؤسسة الحظته الكردية المظلومية تشارك أيديولوجي، بعد ذات مشابهة" عربية مظلومية"

 . األولى العالمية الحرب نهاية في وفرنسا بريطانيا بين للنفوذ تقاسما   شكلت التي بيكو –
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 الواحدة، العربية الدولة بقيام يسمح لم االستعمار أن مفاده بالحيف شعور على تقوم العربية القومية فاإليديولوجية

 القومي الفكر أن غير. ذلك قبل موحدا   كان أنه لو كما الدول، من كبير ددع إلى بالمسطرة العربي الوطن قّسم بل

 كرد بين المقبولة بالحدود ثقافي – اجتماعي تواصل ثمة كان فإذا. العربي شقيقه عن إيديولوجية   يقل ال الكردي

 إيران، كرد مع ما  تما غائبة الحميمة العالقة فهذه ثانية، جهة من وتركيا سوريا وكرد جهة، من والعراق سوريا

 التشكل وضعف إيران، وكرد سوريا كرد بين العشائرية األهلية األواصر وغياب الجغرافي التباعد بسبب وذلك

 – اجتماعية تفاعالت مركز غياب من ذلك على يترتب وما األمة، – الدولة غياب بسبب الكرد لعموم القومي

 جزء   يوم ذات كانت التي أرمينيا جمهورية في الكردية األقلية رنذك لم إذا هذا. العام الكردي الصعيد على ثقافية

 شأن من كان( العربية الدول غرار على) كردية دول غياب إلى بالنظر مفهوم وضع وهذا. السوفييتي االتحاد من

 .ديهيا  ب أو" طبيعيا  " معطى   وليست نعلم كما سياسية إرادة فالدولة. إرادية بصورة الوشائج تلك يقيم أن وجودها

 جديدة عناصر العثمانية، االمبراطورية لتفكك التالية الحقبة في ،"األصلية" التاريخية المظلومية تلك إلى أضيفت

 ذو العربي الحزام ومشروع أعاله المذكور االستثنائي اإلحصاء أهمها سوريا، في الوطني الشرخ عمق من زادت

 الكردية السكانية الكثافة ذات المناطق بين عازل عربي كانيس حاجز إيجاد إلى يطمح كان الذي العنصري التوجه

 . تركيا مع المشتركة الحدود من المقابلة والجهة سوريا شمال في

 يسميه ما بشأن العليا الجهات إلى مرفوعة توصيات هالل، طلب محمد المخابرات ضابط تأليف من كتيب وفي

 خطرا   الثقافي – االثني التنوع في يرى عنصري عروبي فكر من المؤلف ينطلق". الكردي االنفصالي الخطر"

 باطراد، المتنامية الكرد السكان نسبة خفض األول: أمرين إلى تهدف يقترحها التي التدابير. الكيان عروبة على

 وهذه. الجنسية من األساس هذا على وحرمانهم تركيا، من وافدين الجزيرة كرد من كبير قسم اعتبار بواسطة وذلك

 إلى فإعادتهم. كاذبا   افتراضا   أو حقا   الوافدين هؤالء من التخلص لكيفية حسابا   تحسب لم النظر قصيرة ةسياس

 المحرومون أصبح وبذلك. أبدا   يتم لم ما وهو تركيا، مع ذلك على اتفاقا   يتطلب( تركيا) المفترض األصلي موطنهم

 .1112 في فعال   تفجرت موقوتة وقنبلة وطنيا   عبئا  ( ثلهمم الجنسية محرومة جديدة أجياال   أنجبوا وقد) الجنسية من

 أي أمام الطريق لقطع التركية، – السورية الحدود طرفي بين عربي سكاني عازل إيجاد في يتمثل الثاني الهدف

 عربية عشائر نقل تم اإلطار هذا في. التركي العمق في البشري – الجغرافي باالمتداد تستقوي انفصالية مطالب

 العملية هذه نتائج تقتصر ال. الحدود طول على الكرد يسكنها مناطق إلى الفرات سد مياه لغمر قراهم ضتتعر

 أراضي معظم كانت. الزراعية األراضي مشكلة إلى تعدتها بل بالشر، تنذر احتكاك مناطق استحداث على

 حيازة انتقلت الكردية، المناطق ىإل" الغمر عرب" نقل مع. ملكية سند بال السكان منها يستفيد مشاعا   الجزيرة

 انتزاعها تم لهم، ملكا   المشاع األراضي تلك اعتبروا ألنهم بالغبن الكرد فشعر. الجدد السكان إلى األراضي بعض

 لمشكلة قانونية حلول إيجاد األمر سيتطلب األسد بعد ما سوريا وفي. عرقي تمييز أساس على للعرب ومنحها منهم

 (. والحكومة البرلمان) السلطة في الكرد وممثلي المركزية الدولة نبي بالتوافق األراضي

 يترتب وما الوطني، االندماج ومستوى الجغرافيا في األخرى الدول في أشقائهم عن السوريين الكرد حال يختلف

 عربيال الحزام ومشروع الجنسية نزع رغم فعلى. التاريخ تقلبات بفعل متغير ذاتي وعي من العنصرين هذين على

 الكرد يتعرض ولم. أتاتورك جمهورية في كما منهجي إلنكار سوريا في الكردي الوجود يتعرض لم المذكورين،

 اندماج ثمة كان بل. العراق شمال في ألشقائهم حصل ما غرار على المركزية الدولة من كبيرة عسكرية لحمالت

 الحياة في وحلب وحماة دمشق كرد اطانخر في نفسه عن عبّر السوري، الكيان تاريخ طوال مقبول وطني

 العسكرية االنقالبات حقبة في السياسية السلطة في مواقع إلى منهم عدد ووصول واالقتصادية، االجتماعية

 هذه كانت وقد كبير حد الى معّربين الكبرى المدن اكراد ان يعتبر من هناك إن(. الشيشكلي وأديب الزعيم كحسني)

 تعربوا منهم وقسم وحلب، وحماة كدمشق الكبرى المدن بكرد بعيد، حد إلى خاصة، يالوطن االندماج من الصورة



 

4 

 

 ال تكاد خاصة، بصورة الجزيرة منطقة في المتمركزة التقليدية الكردية السياسية الحركة أن نرى لذلك. فعال  

 استيعابية احتضانية سياسة آثار من أثر نفسه هو المذكورة المدن كرد استعراب. وحماة دمشق كرد بكردية تعترف

 على تعممت لو والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية السياسية العامة الحياة في الكرد مشاركة على قائمة إيجابية

 اتبعت التي المتشككة النابذة السياسات أن حين في. راسخا   وطنيا   اندماجا   أنتجت لربما األخرى الكردية المناطق

 الوطنية الهوية حساب على للكرد الذاتية الهوية صعود في تمثلت معاكسة نتائج لىإ أدت المركزية الحكومات من

 في اندماجهم شرط هو وثقافتهم لغتهم عن الكرد تخلي أن مفادها خاطئة بنتيجة نخرج أال يجب ولكن. السورية

 الكرد بخصوصية فاالعترا يتم ما بقدر: العكس افتراض يمكن الراهنة، الشروط في األقل على. الوطنية الهوية

 على التركيز عدم بشرط ولكن ممكنا   اإليجابي الوطني االندماج يصبح ما بقدر واالجتماعية،( اللغة ضمنا  ) الثقافية

 .والمذهبية واالثنية الدينية السوري الكيان مكونات بتعدد باالعتراف بل لسوريا، العربية الهوية

 قومية لنزعة مقابل صعود إلى أدى الخمسينات، منذ البعث، حزب في ممثال   العربي القومي التيار صعود أن بيد

 وهي واحدة، بسنة مصر على الثالثي العدوان بعد أي ،2691 العام في كردي سياسي حزب أول فتشكل كردية،

 إلى البعث حزب قفز الستينات مطلع ومع. العربي المستوى على الناصري التيار صعود في المفصلية الواقعة

 من قصير رومانسي تاريخ بذلك وانطوى. كبير كردي وجود فيهما بلدين في أي والعراق، سوريا يف السلطة

 تجربة فمنذ. سوريا في الليبرالية للحقبة القصير الرومانسي التاريخ يشبه الوطنية، والمشاركة النسبي االندماج

 دولتهم، ليست الدولة هذه بأن أي شبالتهمي الكرد شعر ،2691 في البعثي االنقالب بعد وخاصة مصر، مع الوحدة

" ذمة أهل" بأنهم األسدية الحقبة في سوريا مسيحيي شعور كبير حد إلى يشبه هذا. العربي اآلخر دولة هي بل

 على النظام من( األرمن فيهم بما) سوريا لمسيحيي العام الموقف يقوم حيث. بلدهم ليس بلد في ضيوف إلى أقرب

 األقلوي النظام ليصبح السبعينات، أواخر منذ اإلسالمية األصولية صعود من الخوف األول طرفها بسيطة، معادلة

 أن فهو للمعادلة الثاني الطرف أما. اإلسالمي الصعود لصد ناجعا   ترياقا   دكتاتوريته وتصبح الشرين، أهون القائم

 المنظور هذا من. الحكم إلى يطمحوا أن يمكنهم وال باطراد، الوطني الكل إلى نسبتها تتناقص أقلية المسيحيين

 ذلك في يشبهون وهم. االقتصادي الميدان في نشطة فاعلية مقابل سياسي طموح أي عن المسيحيون يتخلى

 قوة مراكز مع والشراكة السياسي التخلي معادلة على النظام مع المتفاهمة وحلب دمشق في السنية البورجوازية

 . والمدنية والعسكرية األمنية النظام

 تعويضا   والعراق تركيا في القومي بامتدادهم االستقواء إلى يدفعهم سوف سوريا كرد لدى بالتهميش الشعور اهذ

 التي وتطلعاتها أحالمها لها مختلفة كأمة الذاتي الوعي حدة من فيرفع سوريا، في الصغير النسبي حجمهم عن

 إنه نقل لم إذا سورية، وطنية نزعة بتشكيل تماماه أي يول لم البعث نظام أن والحال. الوطني االنتماء بها يضيق

ض  بازدراء،" المصطنعة" السورية الدولة حدود إلى البعثية اإليديولوجية نظرت لطالما. منها موجودا   كان ما قوَّ

 فقد األسدية الحقبة في أما. األطلسي المحيط إلى العربي الخليج من أرضها تمتد" عربية وطنية" إلى منها لتقفز

 القومي، وخطابه البعث حزب عن يتخل لم األسد نظام كان وإذا. الوطني االندماج مستوى في سوء   الوضع دازدا

 المجتمع في العمودية الشروخ تعميق هي األخرى األداة كانت فقد حكمه، إدامة أدوات من كأداة فاستخدمهما

 ألنه الدكتاتور حكم إلى ارتاحوا األسدية قبةالح في الكرد أن الفت ألمر إنه. الوطنية المكونات بين الثقة وإعدام

 منظور من الحكم مع تعامل األسد حافظ أن الواقع. والبعثية الناصرية الحقبتين إلى بالقياس تجاههم" شوفينية أقل"

 الوطنية اللحمة بذور في التهديم معول فأعمل حكمه، على خطرا   الرعية وحدة في فرأى استعماري، – استشراقي

ق)  لحكمه سياسية معارضة أي تصبح بحيث للوطنية، وحيد كمعيار وشخصه لنظامه بالوالء ليستبدلها ،(سدت فّرِ

 .الوطنية الخيانة بمثابة المديد
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 الكردي القومي الوعي في جديدة تأسيسية لحظة 3114 مارس/آذار انتفاضة

 وإسقاط للعراق األميركي االحتالل في المتمثل الكبير اإلقليمي الحدث عن 1112 العام في حدث ما فصل يمكن ال

 عرقية فتنة فتيل إلشعال يكفي بما والكرد العرب لدى محتقنة األجواء كانت فقد. يده على حسين صدام نظام

 االنقسام عن حدة   تقل ال بصورة متعارضتين متقابلتين زاويتين من العراقي الحدث مع الطرفان وتفاعل. مدمرة

 . ضده والثائرين األسد بشار نظام ارأنص بين اليوم القائم الوطني

 كانوا سورية كرد أن حين في صدام، نظام وإسقاط األميركي الغزو ضد مشحونا   كان العربي العام فالرأي

 بلدة قصف وعن الكرد ضد باألنفال المسماة العرقية اإلبادة حملة عن المسؤول النظام هذا سقوط من مسرورين

 تيار ثمة كان الكردي، – العربي السكاني التداخل حيث بخاصة، الشرقية لمنطقةا وفي. الكيماوي بالسالح حلبجة

 عن مسؤولين" خونة( "عموما   الكرد وبالتالي) وطالباني بارزاني في ويرى حسين، صدام لنظام موالي قوي بعثي

 .األميركي االحتالل جلب

 الحسكة ملعب في حسين صدام صور ورالز دير من الفتوة فريق أنصار حمل حين بسهولة الفتيل اشتعل وهكذا

 من بالرد ووجهوا وحين. طالباني وجالل بارزاني مسعود العراقيين الكرديين الزعيمين تخّون هتافات وأطلقوا

 النظام ممثلو قام الفتنة، نار إخماد على العمل من وبدال  . جماعي تنكيل في بالحجارة هاجموهم الملعب في الكرد

 قرى الحسكة في األمن أجهزة قصدت حيث الجزيرة كرد ضد العربية العشائر بعض لبوافأ بتأجيجها، المحليين

 أبناء من عرب مدنيون هاجم الحسكة مدينة وفي. الكرد ضد وحرضتهم العشائر لبعض السالح وقدمت عربية

 . وبرعايتها األمن أجهزة مرأى على ونهبوها فحطموها كرد يملكها وحرفية تجارية محالت العشائر

" الترجمة في خطأ"بـ تسميته يمكن ما فحدث للعراق، األميركي لالحتالل مناهضة آنذاك النظام سياسة كانت

 مقتضياته إلى به ودفعت الجد محمل على للنظام الديماغوجي الخطاب حملت التي المحلية السلطات فيه وقعت

 وفق األزمة بإدارة األسد ماهر الرئيس قشقي فقام المستويات، أعلى على التدخل إلى النظام سارع لذلك. القصوى

 من أبيه، تماثيل وحطموا الدكتاتور صور فأحرقوا النظام رموز على تطاولوا ألنهم بقسوة الكرد تأديب: بندين

 محافظ كنقل شكلية إجراءات خالل من بالظلم شعورهم من التخفيف على العمل ثانية جهة ومن أولى، جهة

 الوطني االنتماء على فيه أكد الذي التلفزيونية الجزيرة محطة إلى األسد اربش وتصريح طرطوس إلى الحسكة

 .الجنسية من المجردين الكرد مشكلة بحل ووعده سوريا، لكرد التاريخي

 وشعور عارمة، ثورة إلى دفعهم الكرد لدى متراكم احتقان: األهمية غاية في أشياء ثالثة عن آذار انتفاضة كشفت

د   يالقوم باالنتماء قوي  بالحدث كبير وتأثر ودمشق، حلب إلى الجزيرة من السورية األرض امتداد على الكرد وحَّ

 هذه مجموع. الكردية الدولة بقيام القديم الحلم داعب الشمال في مستقل شبه كردي كيان قيام أن حيث العراقي،

 االنتفاضة، قمع إزاء عامة ربيةع المباالة عززتها سوريا، كرد لدى جديدة استقاللية لنزعة يؤسس سوف العناصر

 . 1122 في السورية الثورة من الكرد موقف في العميقة آثارها سنلمس

 مديد كبت من والخارجة  ( 1112 – 1111) دمشق بربيع سمي فيما العلن إلى ظهرت التي العربية المعارضة قوى

 بعدما الكردية االنتفاضة راءةق في وفشلت وتحجر، تقادم بفكر مفككة ضعيفة   بدت المعتقالت، أقبية ومن

 السلطة على انتباهها كل ركزت طالما التي النخبوية المعارضة فهذه. بمناسبتها الكردي الوجود" اكتشفت"

 الوجود خاصة، بصورة بل ذلك، في بما العميقة، وتغيراته السوري المجتمع بتضاريس جاهلة كانت السياسية،

 واجهت فقد. األرض سطح إلى خروجها بعد لها جدي امتحان أول في رسبت أنها الطبيعية النتيجة فكانت. الكردي

 أخرى، عوامل مع بالتضافر فعال ، أدى الذي األمر". االنفصالية النزعة" من والتوجس بالتشكيك الكرد مطالب
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 أكثر العربية المعارضة: "بعدها وما الفترة تلك في حالهم، ولسان الكرد لدى االستقاللي النزوع تعزيز إلى

 ". الكرد إزاء األسد بشار نظام من شوفينية

 التي السورية المعارضة معظم لدى األفق ضيق سلوك بسبب السورية، الثورة اندالع بعد النظرة هذه تعززت

 فها. حال أي على الوحيد فشلها هذا يكن ولم. المعارضة األطر تشكيل أثناء الكردية الحساسية احتواء في فشلت

 العامة، الوطنية الثورة مقتضيات إلى االرتقاء في فشلت وقد نراها الثورة، اندالع على عامين من أكثر بعد نحن،

 .1112 عام في الكردية االنتفاضة قراءة في الجزئي المستوى على فشلها بذلك مكررة  

 السورية الثورة استحقاق مواجهة في الكرد

 دمشق في الثورة انطالق من أيام  عشرة نحو بعد ية،الوطن الثورة إطار في الكردية، المظاهرات أولى بدأت

 الذين وبانياس وحمص درعا أهالي مع التضامن شعارات رافعين القامشلي مدينة في الكرد مئات فخرج ودرعا،

 بإعادة قراره عن النظام أعلن وحين. وجرحى قتلى فيها وسقط النظام من عنيف لقمع مظاهراتهم تعرضت

 اليوم في عامودا، شباب مظاهرات خرجت االستثنائي، 2691 احصاء بموجب منها احرمو ممن لقسم الجنسية

 مدن من وعدد والقامشلي عامودا شباب وواظب". الحرية نريد بل الجنسية، نريد ال: "شعار رافعة التالي،

 . عةجم يوم كل المظاهرات في المشاركة على حلب، ريف في( العرب عين) كوباني بلدة إلى إضافة الجزيرة،

 مايو/أيار في القامشلي، مدينة في اجتماعا   الكردية األحزاب مجموع فعقدت الخط، على السياسي المستوى دخل ثم

 والمعارضة النظام بين حوار إجراء إلى فدعت. والنظام الثورة من موقفها حدد ببيان منه وخرجت ،1122

 ومنحهم الكردي بالشعب الدستوري عترافاال في سوريا كرد تطلعات يتضمن ديموقراطي تغيير إلى للوصول

 بعضها أو األحزاب بسعي الممارسة في الوسطي الموقف هذا وترجم. عنه التاريخية المظالم ورفع الثقافية الحقوق

 خاصة بصورة حريصة وكانت الثورة، فعاليات في الواسعة المشاركة عن الكردية الشبابية الحركة جماح كبح إلى

 وقت في إليه األخرى السورية المدن سبقتها بعدما النظام، إسقاط شعار مظاهراتهم في الشباب يرفع أال على

 . مبكر

 السوري التلفزيون نقل تاريخه في األولى وللمرة. بدايتها منذ الثورة عن الكرد تحييد النظام حاول بالمقابل،

 الثقة أزمة استثمار في نجح إنه القول ويمكن. 1122 مارس/آذار 12 في النوروز بعيد الكرد احتفال فعاليات

 ولم مرنة سياسة إلى النظام فلجأ. تنقطع لم الكردية الشبابية المشاركة لكن نسبية، بصورة العربية – الكردية

 الكردي الفرع) الديموقراطي االتحاد حزب الخط على دخل وهنا. الكردية المظاهرات قمع في العنف يستخدم

 األحزاب كانت أخرى جهة ومن. الكردية المناطق في علنا   بسالحه يظهر أخذ الذي( الكردستاني العمال لحزب

 الثورة من موحدة رؤية تطوير بهدف سوريا، في كردي وطني مؤتمر لعقد اإلعداد على تعمل التقليدية الكردية

 .السوري الوطني اإلطار في الكرد لمطالب موحدة ورؤية الوطنية،

 الثورة في الالحقة األحداث وجهة تحدد سوف تطورات مجموعة ،1122 مالعا صيف في حدثت، متوازية بصورة

 : السورية

 وتشكل. أخرى ومناطق الزور ودير حماة في ذروتها بلغت التي المظاهرات وحشية، بصورة النظام، قمع (2

 دول من القوية الفعل ردود أولى وظهرت المنشقين، والجنود الضباط أوائل من الحر السوري الجيش

 النظام شرعية سقوط أعلنت التي وتركيا األوروبية الدول وبعض األميركية المتحدة والواليات الخليج

 .التنحي إلى األسد ودعت

 اإلطار بوصفه الخريف، بداية في" السوري الوطني المجلس" إعالن إلى الطويلة التحضيرات انتهت (1

 .بالنظام اإلطاحة على العاملة السورية للمعارضة الرئيسي



 

7 

 

 إلى يتحول أن وقرر السوري، الوطني المجلس تشكيل من تقريبا   شهر بعد الكردي، الوطني المؤتمر انعقد (1

 الخاصة للمطالب استجابتها بمدى الوطنية المعارضة أطر مع تنسيق أي ربط" كردي وطني مجلس"

 . بالكرد

 مجلس" أسماه ام انتخب الكردي، الوطني المجلس إلى االنضمام رفض الذي الديموقراطي االتحاد حزب (2

 مسلم صالح الحزب رئيس واستمر. الكردي الوطني للمجلس منافسا   إطارا   ليشكل" كردستان غربي شعب

 .العظيم عبد حسن لرئيسها نائبا  " المعارضة لقوى الوطني التنسيق هيئة" في عضويته في

 أي بقمع وسيقومون الكردية، طقالمنا في سلطتهم السوريون أوجاالن هللا عبد أنصار سيوّطد التالية، األشهر في

 مسلحي بين كثيرة احتكاكات وستحدث. الكرد بالشبيحة وصفهم فيه شاع حد إلى للنظام، مناهض سياسي حراك

 الوطني المجلس إطار في المنضوية الكردية واألحزاب الديموقراطي لالتحاد التابعة" الشعبية الحماية لجان"

 . الكردي

 السيطرة فقد بعدما الكردية، السكانية الغالبية ذات الشمالية المناطق من النظام انسحب ،1121 العام صيف وفي

 فباتت تركيا، إلى المؤدية الحدودي المعابر معظم وعلى الزور، ودير إدلب ريف ومعظم حلب مدينة نصف على

 إلى تشير الالحقة العملية اآلثار كل إن. الديموقراطي االتحاد لحزب المسلحة السيطرة تحت الكردية المناطق

 مسؤولين قيام انتشر خبر  وقد. 1122 العام ربيع منذ الكردستاني العمال حزب وبين النظام بين صفقة وجود

 العراق شمال قنديل جبل في الكردستاني قيادة مقر إلى توجهوا المستويات أعلى على السوري النظام في أمنيين

 للحزب اإليراني الفرع تجميد إلى بالنظر فيها، طرفا   انواك إيران حكام أن المحتمل ومن. الصفقة إلبرام

 التركي الفرع تصعيد مع متزامن توقيت في اإليرانية القوات ضد( أصال   القليلة) العسكرية عملياته الكردستاني

 . التركية القوات ضد العسكرية لعملياته

 االقليمية التوازنات في الكردي العامل

 آفاق على مفتوحة فرصا   الصراع، في مؤثرة إقليمية قوى وانخراط الثوار تسلح بعد د،الكر السورية الثورة منحت

 يجري بما قوي تفاعل على متجاورة بلدان ثالثة على موزعون فهم. السوري الكيان تاريخ طوال بها يحلموا لم

 محتضن إلى للنظام قوي صديق من تركيا في أردوغان طيب رجب حكومة انقلبت حيث. سوريا أرض على

 بعد األسد، لنظام داعم إلى السوري وفرعه الكردستاني العمال حزب موقف في انقالب مقابل للمعارضة، رئيسي

 ،2661 عام في السورية األراضي من ألوجاالن السوري النظام طرد سببه بارد عداء من عاما   عشر ثالثة

 ظهروا الذين المسلمين اإلخوان جماعة لدى تركيا في اإلسالمية الحكومة نفوذ وشكل. التركي لإلنذار رضوخا  

 . الكردية السياسية القوى لضم المجلس هذا مساعي في نابذا   عامال   ، السوري الوطني المجلس على مهيمنة كقوة

 حكومة) عراقي – أسدي – إيراني محور: السوري الحدث في منخرطان إقليميان محوران تشكل متدرجة بصورة

 وتحالف وقطر والسعودية وتركيا السورية الثورة يضم محور مقابل اللبناني؛ هللا حزب – (شيعية قوى مع المالكي

 المتحدة الواليات مقابل للنظام، الداعم المحور مع والصين روسيا وقفت الدولي المستوى وعلى. لبنان في آذار 22

 .الثاني المحور مع وقفت التي وبريطانيا وفرنسا

 إلى أقرب الكردي الوطني والمجلس النظام، مع الديموقراطي االتحاد حزب: ينالمحور بين سوريا كرد انقسم

 .تركيا في أوجاالن هللا وعبد العراق في بارزاني مسعود زعامتي بين ذاتي انقسام عن تعبير وهو. المعارضة

 لمسلحي العسكرية العمليات وتيرة ارتفاع مقابل التركية، والحكومة كردستان إقليم قيادة بين كبير تقارب حدث وقد

 .السورية الثورة دعم في التركي االنخراط إلرباك أوجاالن حزب من محاولة في التركي، الجيش ضد الكردستاني
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 من أكثر حصد دام   صراع إلنهاء طموحة سلمية عملية بداية وأردوغان أوجاالن أطلق ،1121 مارس/آذار في

 وهذا. دمشق طهران لمحور موجعة ضربة يشكل أن العملية هذه تقدم شأن من. عقود ثالثة في قتيل ألف أربعين

 بالسالح الديموقراطي، االتحاد حزب مسلحو عليه يسيطر الذي حلب في مقصود الشيخ حي ضرب يفسر ما

 السياسية الحياة في لالنخراط واستعداده السالح عن حزبه تخلي أوجاالن إعالن من وجيزة فترة بعد الكيماوي،

 .التركية

 والقوى جهة من كردستان إقليم وحكومة إليران، الموالية المالكي نوري حكومة بين التوتر وتيرة ارتفعت لبالمقاب

 .تركيا مع وسنَّتِهِ  العراق كرد تقارب مع بالتوازي ثانية، جهة من العراقية السنية

 في القوى موازين قلب شأنه من عنصرا  ( السوري – التركي – العراقي) الواسع بمعناه إذن، الكردي العامل يشكل

 .أرضها وعلى سوريا حول والدولي اإلقليمي الصراع في كما الداخلي، السوري الصراع

 والصراع السورية الثورة تداعيات بفعل كبير حد إلى ارتفع عموما ، الكرد مطالب سقف أن نضيف أن بقي

 الكردستاني، العمال حزب مع مباشرة   التفاوض إلى أخيرا   الحكومة اضطرت تركيا ففي. بها  المرتبط اإلقليمي

 وفي. الطرفين بين تحققت التي التفاهمات في مهمة إنجازات الكردي الطرف وحقق. بالذات السجين وزعيمه

 فأبعد أبعد للمضي فرصة   البارزاني خاصة ، سوريا في اإليرانية للسياسية المالكي حكومة تبعية منحت العراق،

 المجلس رفع فقد سوريا، في أما. بغداد عن اإلقليم انفصال بإعالن ينتهي قد طريق في المركزية، السلطة عن

 أمر كسلطة الديموقراطي االتحاد حزب يتصرف وبالمقابل. الفيديرالية إلى التقليدية مطالبه سقف الكردي الوطني

قليلة نشرت  وقبل أيام .دمشق العاصمة عن تماما   منفصلة حكومة مهمات ويمارس الكردية المناطق في واقع

مواقع الكترونية كردية مسودة دستور لما يسميه حزب االتحاد الديموقراطي بـ"غربي كردستان" إلقامة "إدارة 

ذاتية" فيه. كما تم تسريب قائمة بأسماء وزراء في "حكومة غربي كردستان" المؤقتة، يحتكر "االتحاد 

ارتي األمن والداخلية، ليوزع باقي الوزارات على الديموقراطي" فيها لنفسه بمنصب رئيس الوزراء ونائبه ووز

قادة أحزاب كردية وممثلين عن العرب والسريان، على أن يتم اعتماد دستور تقام بموجبه انتخابات تنبثق عنها 

حكومة شرعية لإلقليم. وقد سبق هذه التسريبات خبر آخر يتحدث عن إرسال نظام بشار األسد لوفد يمثله التقى 

زاب الكردية ونقل إليهم وعدا  من األسد بما أسماه "حال  للقضية الكردية". العملية برمتها هي إذن بدفع بممثلي األح

من نظام بشار الذي من المحتمل أنه انتقل، في مواجهته للثورة الوطنية السورية، إلى الخطة )ب(: االبتزاز بتقسيم 

فرضته القوى الكردية والسلفية الجهادية. نشير هنا إلى  سوريا وإقامة الدويلة العلوية، بوصفهما "أمرا  واقعا "

إعالن جماعة "دولة العراق والشام اإلسالمية" المرتبطة بالقاعدة عن نيتها في إقامة دولة إسالمية في بعض 

مناطق الشمال السوري. وفي هذا اإلطار المركب يمكننا قراءة المعركة األخيرة في رأس العين بين قوات حزب 

. غاية النظام وحلفائه 1121د الديموقراطي ومسلحي جبهة النصرة ودولة العراق اإلسالمية، منتصف تموز االتحا

روسي محتمل  –اإلقليميين من التشجيع على إقامة الدويلتين الكردية واإلسالمية هي البتزاز أي توافق أميركي 

كة تضم قسما  من المعارضة السياسية. على حل سياسي يحفظ بقاء النظام ويدخل عليه بعض التعديالت مع شرا

هنا تصبح في يد النظام ورقة ضغط مفادها: لقد أقام الكرد واإلسالميون دولهم. واألقلية العلوية في خطر. فإما أن 

 تقسم سوريا إلى مكوناتها، أو يعاد تكليفي بإعادة توحيد سوريا تحت حكمي.

    توصيات

 قليلة التوصيات فيها أصبحت معا ، الكردي الصعيد وعلى العام طنيالو الصعيد على مرحلة، إلى وصلنا ربما

 لم إن الزمن يتجاوزها اللحظات، من لحظة في المجتمعات، على المطروحة المهمات أن التاريخ يعلمنا. الجدوى

 . التالية اللحظات في للحل قابلة غير تصبح لحظة، في للحل القابلة والمشكالت إنجازها، يتم
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 اقتراح فيمكننا الجدية، التفكك مخاطر مواجهة في وشعبا   أرضا   سوريا وحدة على الحفاظ هو هدفال كان إذا

 :التالية التوصيات

 الكردية السياسية الحركة مع للتقارب مخلصا   جهدا   يبذل أن السورية المعارضة من العربي الطرف على -

 المناطق في الذاتية اإلدارة أشكال نم شكل على المبدئية الموافقة ذلك منه تطلب لو حتى بجناحيها،

 زخما   النظام ضد الثورة منح شأنه من المعارضة، جانب إلى الكردية السياسية الحركة كسب إن. الكردية

 .النظام بإسقاط بالتعجيل السوري األلم واختصار إضافيا  

 وأن الكردية، فئويةال المطالب على الجامعة الوطنية االعتبارات يغلب أن الكردي الوطني المجلس على -

 الكردية المطالب لتحقيق الضمان هي وحدها المشاركة فهذه. أشكالها بكل النظام ضد الثورة في ينخرط

. سوريا لتقسيم مفترضة دولية سيناريوهات على يراهنوا أال الكرد على. األسد بعد ما سوريا في الخاصة

 .الواحد الوطن أبناء ينب إصالحه يمكن ال عداء   تخلق أن المراهنة تلك شأن فمن

 الشعب على دكتاتورية وكسلطة واقع أمر كقوة التصرف عن يكف أن الديموقراطي االتحاد حزب على -

 . الحر السوري الجيش مع صراعات افتعال عن يتوقف أن عليه كما. الكردي

 

   

       

  

 


