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عدد الصفحات 193 :من القطع الصغري.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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صدر هذا الكتاب بداية عام 2013؛ وهو جهد مشرتك لفريق من
الباحثني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بإرشاف وعضوية
الدكتور عزمي بشارة ،ومشاركة الباحثني محمد جامل باروت الذي
كتب املادة التاريخية ،وحمزة املصطفى الذي أعد الشق السيايس،
وحازم النهار.

ينطلق الكتاب يف مقدمته من مميزات الثورة السوريّة عن الثورات
العرب ّية األخرى (مرص وتونس واليمن) والتي تتمثل يف "خصوص ّية"
السوري املركب إثن ًيا ودين ًيا وطائف ًيا .ويوضح كيف أ ّن
املجتمع
ّ
الرشوخ التي ِ
يحدثها الرتكيب املتنوع للهوية يف حالة تسييس الهويات
تعلن عن نفسها بقوة خالل األزمات الوطنيّة وتنطوي عىل مخاطر
كبرية عىل مستوى كيانية الدولة والحالة الوطنية االندماجية الجامعة
التي كونتها مرحلة النضال ضد االستعامر .وبناء عليه ،يعترب الكتاب
املسألة الكردية يف سورية من أبرز التحديات اآلنية التي تواجه الدولة
واملجتمع يف سورية كونها مشكلة تتشابك فيها العوامل التاريخيّة
والدميغراف ّية ،إضافة إىل التفاعالت السياس ّية اإلقليمية والدول ّية
املحيطة .وتربز هذه التحديات يف برامج تطرحها قوى سياسية ،أو
حزبية ،أو شخصيات سياسيّة تستغل واقع الثورة السوريّة ومسارها
الصعب مبلورة روئ تقسيمية ال تقيم وزنًا للحقائق الدميغرافية
أو الجغرافية ،بل تحاول استنساخ حاالت ومناذج من خارج سورية
واستريادها لتطبيقها يف الحالة السوريّة.
يقع الكتاب يف ثالثة أقسام؛ يتناول القسم األول تاريخ األكراد يف
سورية ،ويبدأ منذ الهجرة الكردية الكربى األوىل التي حصلت بني
عامي  .1939–1925كام يوضح هذا القسم كيف أ ّن املسألة الكردية
"السوريّة" تعترب من الناحية التاريخية مشكلة "تركية" انتقلت آثارها
إىل سورية أكرث مام هي مشكلة كردية سوريّة؛ فمعاهدة سيفر عام
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 1920كانت تنص عىل مرشوعني انفصاليني هام الدولة األرمنية
والكيان الكردي ،لكن الكامليني يف عام  1923أرغموا الدول الكربى
عىل استبدال معاهدة لوزان بها ،األمر الذي ق ّوض إنشاء كيان كردي
يف جنوب تركيا .واتبع الكامليون ،عىل العكس من ذلك ،سياسات
الصهر القومي يف إطار رغبة أتاتورك يف بناء دولة وفق منوذج األمة
أو الدولة القومية الرتكية .ونتيجة لذلك ،قام األكراد يف تركيا بسبع
عرشة ثورة ضد سياسة أتاتورك مل تنجح جميعها ،ومتكن أتاتورك من
سحقها وإخامدها .وعقب كل ثورة كان يحدث تدفق هجرة كردية
جامعية باملئات واآلالف إىل سورية "االنتدابية" ،وقد تركزت تلك
الهجرة يف منطقة الجزيرة السوريّة .مبوازة الهجرة الكردية ،كانت
هناك هجرات أرمنية إىل سورية توجهت إىل الجزيرة السوريّة وإىل
املدن الداخلية.
يتناول القسم األول أيضً ا سياسات االنتداب الفرنيس الذي كان يسعى
لـ" قومنة" الهويات الفرعية يف سورية ،ويوضح كيف استخدمت
فرنسا قادة الحركة االنفصالية الكردية (جمعية خوبيون) إلنشاء
كيان كلدو-آشوري وكردي وبدوي عريب يف الجزيرة السوريّة لتقويض
الحكم الوطني ،لكنها مل تنجح يف ذلك .كام يستعرض االندماج
السيايس الذي حصل يف مرحلة ما بعد االستقالل؛ إذ توىل السوريون
األكراد (أكراد الدواخل) مناصب قياديّة عليا يف الدولة ،إضافة إىل
االندماج االقتصادي والثقايف مع أبناء املدن التي يقطنون فيها،
ويجري التمييز هنا بني "أكراد الدواخل" الذي اندمجوا يف الحياة
السياسية واالقتصادية والثقافية يف سورية وبني "أكراد األطراف"
الذين تأثروا بعد االستقالل باملؤثر الكردستاين يف العراق ،والحقًا
باملؤثر "اآلبوجي" (نسب ًة إىل عبد الله أوجالن) يف تركيا بعد تأسيس
حزب العامل الكردستاين .ويقف هذا القسم أيضً ا عىل مواضيع عدة
منها اإلحصاء االستثنايئ ،ومرشوع الحزام العريب ،وبرنامج إصالح
الجزيرة .ويختتم القسم مبناقشة مفهوم "كردستان الغربية" الذي
تم صكه لوصف هوية املجتمعات الكردية املحلية يف سياق املؤثر
القومي الكردستاين العراقي.
أما القسم الثاين من الكتاب فريكز عىل انطالق الحركة السياسية الكرديّة
يف سورية يف الخمسينيات من القرن املايض واملرتبطة بنشوء الحزب
الدميقراطي الكردي (الباريت) يف دمشق يف عام  ،1957واالنقسامات
املستمرة التي شهدها والتي انتهت يف الثامنينيات بترشذم "الباريت"
إىل أكرث من أحد عرش حزبًا وحركةً ،ودخول املنظومة الحزبية الكردية
يف مرحلة التذرر الحريك أو الحزيب أو التنظيمي .لقد تأثرت الحركة
الكرديّة يف سورية مبؤث ّرين أساس ّيني "كردستانيني" هام" :اآلبوج ّية"
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الرتك ّية الصاعدة ،ونشوء "حكومة إقليم كردستان" يف شامل العراق أو أما خامتة الكتاب فتوجز ما توصل إليه الكتاب ،وتورد بعض املقرتحات
كردستان العراق يف عام  .1992ويرصد هذا القسم األحزاب الكردية للتعاطي مع هذه املسألة ،ومنها:
التي تأسست متأثرة بهذين املؤثرين مثل حزب االتحاد الدميقراطي،
وحزب يكيتي ،وريكفتني ،وتيار املستقبل الكردي ،وغريها .كام يرصد 1.1ال ميكن أن يتم حل "املسألة الكردية" السوريّة إال يف إطار حل
الربامج السياسية لألحزاب الكردية وعالقاتها مع الحركة الوطنية ،وطني سوري محض ،خارج اخرتاعات "كردستان الغربية" ،ومبا يضع
والتقاطعات واالختالفات بينها ،ويناقش الطروحات القومية يف بعض األكراد السوريني يف إطار عضويتهم يف املجتمع السوري ومتأسسه
برامج األحزاب الكرديّة مثل "األرض التاريخية للشعب الكردي" ،الدويل بالجمهورية العربية السوريّة.
و"حق تقرير املصري" ،و"الفيدرالية" ،وغريها ،ويقدم الكتاب رؤيته
الكردي 2.2أن "املسألة الكردية" السورية هي مسألة وطنية سوريّة بالنسبة
حولها .ويخلص هذا القسم إىل أ ّن نربة الخطاب السيايس
ّ
خصوصا ،وهي بهذا الشكل
(الحزيب) ارتفعت يف السنوات األخرية يف ما يتعلق بالجانب القومي ،إىل السوريني عمو ًما والسوريني األكراد
ً
متأثرة مبستجدات الوضع العراقي وتجربة إقليم شامل العراق من قابلة للحل الدميقراطي يف إطار ما يشتمله هذا الحل بالرضورة
خالل استخدام مصطلح "كردستان سورية" ،و"كردستان الغربية" ،من حقوق لغوية وثقافية وتعليمية .ويتطلب ذلك صوغ املناهج
ْ
ووصف بعض املتطرفني القوميني األكراد للسكان العرب يف الجزيرة التعليمية بحيث تشتمل عىل التعريف بالتنوع الثقايف واللغوي ألبناء
السورية بـ "قطعان املستوطنني" ،وهو الوصف نفسه املستخدم يف سورية ،ومتكني املجتمعات املحلية كافة من إدارة نفسها وفق اإلدارة
الضفة الغربية يف وصف املستوطنني الصهاينة.
الالمركزية ،أو نظام اإلدارة املحلية الحديث يف إطار دولة عرب ّية
سوريّة واحدة مو َّحدة يجد مواطنوها كافة محالً كامالً لهم ولتطورهم
الفاعل والخالق.

يفصل القسم الثالث حراك األك �راد يف الثورة السوريّة ،ودرجة
ّ
مشاركتهم فيها وتقاطعهم معها وافرتاقهم عنها ،ويقارب االنخراط
الشبايب ونشوء التنسيقيّات يف مقابل التحفظ الحزيب عن املشاركة ،كام
يرصد خريطة التحالفات الحزب ّية الكرديّة يف الثورة وتأسيس املجلس
الكردي وعالقاتها بقوى املعارضة السوريّة ،ويستعرض أيضً ا
الوطني
ّ
الدور التدخيل لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود الربزاين يف جمع
القوى السياسية الكردية (املجلس الوطني الكردي ،وحزب االتحاد
الدميقراطي ،ومجلس شعب غرب كردستان) يف اجتامعي أربيل األول
والثاين؛ يف محاولة إلدماجها يف جسم سيايس واحد هو " الهيئة الكردية
العليا" إلدارة املناطق الكرديّة يف سورية التي انسحب منها الجيش
النظامي بداية آب /أغسطس 2012؛ بحيث يجري استنساخ تجربة
كردستان العراق.

هذا الكتاب هو محاولة بحثية رصينة ،يناقش مسألة إشكاليّة
مبوضوعية ،ويحاول أن يتوخي الدقة العلمية يف مقابل النزعة
املنترشة إلخضاع البحث العلمي يف هذا املوضوع لالتجاهات
واالنفعاالت األيديولوجية واملواقف السياسية .ويعتمد الكتاب يف
خصوصا يف
مصادره عىل قامئة طويلة من الكتب األكادميية والعلمية
ً
الجزء التاريخي منه .كام ترتكز املعلومات الواردة فيه ،وال سيام يف
الشق السيايس ،بشكل رئيس عىل تقارير مراكز األبحاث التي تعنى
بالشأن الكردي وعىل مواقع اإلنرتنت الكرديّة سواء أكانت مواقع
حزبية رسمية أو مواقع كرديّة رصينة وبخاصة نرشات املركز األورويب
للدراسات الكردية؛ ليبعد عنه االتهامات املسبقة التي يلجأ إليها بعض
الكتاب الغالة مثل التأويل أو عدم تحري املوضوعية.
يقدم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هذا الكتاب للباحثني
واملهتمني يف هذا املوضوع بغية إغناء النقاش حوله ،وإجراء مراجعات
نقديّة ،وتطوير دراسات وأبحاث تعتمد األسس العلمية الرصينة التي
من شأنها املساهمة يف اإلضاءة عىل املسألة الكردية يف سورية وتل ّمس
السبل السليمة لحلها .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الكتاب متاح للتحميل
املجاين عىل موقع املركز عىل اإلنرتنت.

