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تعود العالقات العربية  -الكردية بجذورها يف عمق التاريخ؛ وألكرث
من ألف عام ،مثّل العرب والكرد جز ًءا من فضاء ثقايف واحد ،مل
يتاميز فيه الطرفان قوم ًيا إال بعد الحرب العاملية األوىل وانهيار
الدولة العثامنية .ومع تنامي حدة النزعات القومية يف املنطقة،
بدأت عملية منهجية لتفكيك الرشاكة التاريخية بني الطرفني .وميكن
اكتشاف ذلك ،من جهة الكرد ،من خالل محاولة إبعاد كل ما هو عريب
أو من أصول عربية يف الثقافة الكردية ،ومن جهة العرب ،يف قيام
الدولة التسلطية بإقصاء الكرد ،وإنكار حقوقهم الثقافية واللغوية.
ومبرور الوقت ،بدأت تتضح معامل املرشوع القومي الكردي الذي أخذ
يش ّد الحركات الكردية بعي ًدا عن مطالب املواطنة املتساوية يف إطار
وصول إىل محاولة رسم منطقة قومية
ً
الرشاكة الوطنية مع العرب،
خالصة ،باالستفادة من األوضاع اإلقليمية الراهنة.
وانطالقًا من أهمية املوضوع وراهنيته ،ومن رضورة البحث يف
العالقات العربية  -الكردية يف أوضاع يقف فيها العرب واألكراد
عىل مفرتق طرق يف سورية والعراق ،عقد املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات مؤمت ًرا أكادمييًا بعنوان "العرب والكرد :املصالح
واملخاوف واملشرتكات" ،وذلك خالل املدة من  29نيسان /أبريل إىل
 1أيار /مايو  ،2017شارك فيه نخبة من األكادمييني العرب والكرد
يف سورية والعراق وبلدان مختلفة .وتوزعت األوراق عىل مواضيع
ومحاور مختلفة وفقًا ملا ييل:

التكون التاريخي للمسألة
الكردية في العراق وسورية
انتظم اليوم األول للمؤمتر يف أربع جلسات ُوزّعت عىل محورين؛ عالج
املحور األول من خالل سبع أوراق بحثية مسألة "التكون التاريخي
للمسألة الكردية يف العراق وسورية" .استهل سيار الجميل املداخالت
بورقة عنوانها "جدلية التعايش التاريخي بني العرب واألكراد يف والية
املوصل" ،بحيث سعى إىل استكشاف جذور املشاكل الحال ّية عرب
حفر تاريخي امتد إىل عام  1516يستهدف استقراء أوجه التعايش
التاريخي بني العرب والكرد يف والية املوصل العثامنية .انطلق
الجميل من أ ّن التعايش بني العرب والكرد ميتد إىل أزمنة قدمية عىل
األقل منذ مرشوع إدريس البدلييس يف عهد السلطان سليم األول يف
الفرتة  1520 - 1512والقائم عىل تثبيت أركان اإلدارة األهلية يف بالد
الجزيرة ووالية املوصل .لكن ،تكمن املعضلة الرئيسة يف أ ّن الرتك
والعرب اكتشفوا قوميتيهام بداية القرن العرشين بخالف الكرد الذين
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تأخروا يف اكتشاف قوميتهم ،ومل ّا اكتشفوها كان قطار القوميات قد
فاتهم منذ زمن طويل .ومع تأسيس العراق عام  ،1921القى الكيان
الجديد مشاكل متنوعة ومتعددة غدت تتفاقم يو ًما بعد آخر .وعىل
الرغم من ذلك ،كان التعايش اإليجايب ،بحسب الجميل ،هو السمة
السائدة يف العالقة بني العرب والكرد بحكم مشرتكات دينية وثقافية
بفضل االندماجات والقرابة ،واختالط العنارص االجتامعية.
ويف املقابل ،قدم هوكر توفيق يف ورقته "العالقات الكردية – العربية
( :)1918-1891دراسة تاريخية" رسدية مختلفة عام سبق ركز فيها
عىل االفرتاقات يف العالقات العربية الكردية عىل املستوى الشعبي،
والتي زادت من حدة الشعور القومي لدى الكرد يف العراق .وبحسب
توفيق ،كانت العالقات الكردية  -العربية قبل ما سامه "خضوع
الكرد للعرب" طبيعية ،لذلك فإ ّن تلمس محطات التقارب واالفرتاق
يف العالقات الكردية العربية يكون بالبحث عن الخطوط التاريخية
التي مرت بها هذه العالقات أيام العهد العثامين .يف ضوء ذلك ،أشار
توفيق إىل التفاعل اإليجايب للعالقات بني الجانبني يف مرص أواخر
القرن التاسع عرش لجهة االنزياح نحو اإلقرار بالحق القومي لألكراد
يف االستقالل عن الدولة العثامنية .وبخالف مرص ،طغت السمة
"الرصاعية" عىل العالقات العربية الكردية يف واليتي املوصل وديار
بكر نتيجة الرصاعات العديدة بني العشائر العربية والكردية هناك.
أما بخصوص املسألة الكردية يف سورية ،فحاول محمد جامل باروت
عرب مقاربة تاريخية استكشاف مالمح نشوء املسألة الكردية يف
الجزيرة السورية وأسبابه يف ثالثينيات القرن العرشين .ومع أ ّن
باروت غاص يف أنرثوبولوجيا الجزيرة الفراتية لجهة التبدون والتحرض
خالل مرحلة الدولة العثامنية ،فقد أرجع الصفحة العمرانية يف
الجزيرة السورية إىل حقبة االنتداب الفرنيس ،بحيث وضعت سلطات
االنتداب مداميك عملية إعادة البناء الحضاري الذي بات تحت اسم
الجزيرة .تكمن املفارقة يف أ ّن نشوء املسألة الكردية يف سورية مل يأت
نتيجة سريورة داخلية مبقدار ما كان نتيجة طبيعية ملفرزات املسألة
الكردية يف تركيا ،بحيث نتج من قمع التمردات والثورات القبلية
الكردية ال سيام بعد القمع الدامي لثورة الشيخ سعيد بريان (،)1925
هجرة كردية واسعة إىل الجزيرة تضافرت مع لجوء مجموعات
من الرسيان إليها قبل ذلك بقليل .يف ضوء ذلك ،وظفت سلطات
االنتداب الفرنيس املهاجرين إلحياء الجزيرة يف سبيل مصالحها،
واختلقت يف مرحلة انقسامها حول املعاهدة الفرنسية  -السورية
ونشوء حكم وطني يف سورية مسألة كردية ،لكن مرشوع االنفصال
فشل مبساعدة من "أكراد الدواخل" الذين حكموا عىل هذا املرشوع
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بالفناء .كام عرض باروت جملة من الخطوات واإلجراءات السياسية
تجاه األكراد يف مرحلة ما بعد االستقالل لعل أبرزها قانون اإلحصاء
االستثنايئ ،وبرنامج حكومة خالد العظم إلصالح الجزيرة عام 1962
التي ح ّولت املسألة الكردية يف الجزيرة السورية من مشكلة تركية
إىل مشكلة وطنية سورية.
يف سياق قريب ،عالجت ورقة مهند الكاطع بعنوان "الحركة الكردية
يف املجال العريب :أكراد سورية منوذ ًجا" تك ّون أ ّول حركة كردية يف
سورية من أكراد املنفى (خويبون) كونها كانت "مقدمة" يف تبلور
الوعي القومي ألكراد سورية ال سيام بعد تأسيس أول حزب كردي
عام  1956متأثرين بتطور تجربة أكراد العراق ،بخاصة بعد عودة
البارزاين من منفاه إىل العراق .كام تطرق الكاطع إىل إشكاليات
عمل األح ـزاب السياسية الكردية يف سورية بخاصة خالل املدة
 2011 - 1970منذ وصول الرئيس السابق حافظ األسد إىل سدة
وصول إىل اندالع الثورة السورية عىل نجله بشار
ً
السلطة يف سورية
األسد ،بحيث عاشت األحزاب الكردية بعمومها مرحلة جذب وشد
مع النظام السوري نتيجة عالقة هذا النظام بحزب العامل الكردستاين
قبل عام  ،2000واستعرض كذلك أبرز االنشقاقات والخالفات
الفكرية والتنظيمية التي تعرضت لها األحزاب الكردية والتي ألقت
بتداعياتها عىل طبيعة موقفها من الثورة السورية قبل أن تجتمع
غالبية األحزاب عىل سقف كردي "منعزل" مبسمى املجلس الوطني
الكردي الذي أعلن عن تأسيسه يف ترشين األول /أكتوبر عام .2011
بالعودة إىل العراق ،توقّف عبد الوهاب القصاب يف الجلسة الثانية
عىل جدلية التعايش يف العالقات العربية الكردية خالل فرتة الحكم
املليك الهاشمي ( )1958-1921وحاجج يف ورقته "العرب والكرد يف
العهد املليك العراقي :محاولة لبناء الهوية الوطنية العراقية" أ ّن الحكم
املليك أوىل الكرد أهمية كبرية؛ بحيث اعرتفت الدولة العراقية منذ
تأسيسها بخصوصيتهم القومية وهويتهم الثقافية ،ومل متارس ضدهم
أي حالة من حاالت التمييز .وخلص القصاب إىل أ ّن دعوات التمرد
ّ
والعصيان خالل العهد املليك مل تكن جامعة عىل مستوى الشعب
الكردي يف العراق ،وأ ّن الرسالة العامة للثورة الكردية تبلورت يف ما
بعد الحكم املليك العراقي ،بعد عام  1961تحدي ًدا ،عندما أطلق
أساسا خالفًا عشائريًّا
الراحل املال مصطفى البارزاين مت ّرده الذي كان ً
توسع فيام بعد بسبب فشل حكم عبد الكريم قاسم يف التعامل
بين ًّيا ّ
السليم معه.
ويف رسدية أخرى ،حاول سعد إسكندر يف ورقته "الثابت واملتغري يف
املوقف القومي الكردي من السلطة العربية يف بغداد خالل العهد

املليك ( ")-1958 1921تحليل تطور املسألة الكردية يف العراق خالل
العهد املليك بالرتكيز عىل مواقف مختلفة (العمل الحزيب الرسي،
املقاومة املسلحة) اتخذها قوميون كرد تجاه السلطة العربية يف
بغداد ،ضمن سياق املساعي التي كانوا يبذلونها من أجل تحقيق
تطلعات قومية يف إطار إصالح هيكلية الدولة القامئة أو باالنفصال
عنها .وخلص يف نهاية مداخلته إىل أنّه ال ُيكن فهم املواقف الكردية
من دون التطرق إىل النهج الذي سارت عليه الطبقة السياسية العربية
الحاكمة ،وهو نهج مل ِ
تحد عنه حتى سقوط النظام املليك ويتمثّل
أي مرشوع سيايس أو إصالح إداري يف "كردستان الجنوبية"،
يف أ ّن ّ
قليل ،الطابع األحادي إلدارة الدولة وهويتها
ميس ،ولو ً
من شأنه أن ّ
العربية وتوجهاتها العروبية.
ثم استعرض شريزاد زكريا يف ورقته "مبادرات الدولة العراقية لحل
املسألة الكردية ،دراسة تاريخية يف بيان  29حزيران" إحدى أهم
مبادرات حل املسألة الكردية يف العراق التي تعرف أيضً ا بـ "مبادرة
البزاز" .وأشار الباحث إىل أنه بعد مرصع الرئيس عبد السالم محمد
حل
عارف عام  ،1966حاول رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز إيجاد ّ
سلمي للقضية الكردية؛ إذ كان يعتقد أ ّن الكرد شعب له خصوصيته
الحل العسكري للقضية
وميتلك جميع مقومات األمة ،وكان ضد ّ
الكردية ،ومع إرشاك الكرد يف الحكمّ ،إل أ ّن القادة العسكريني
ضغطوا عىل الرئيس عارف ورئيس وزرائه البزاز يف اتجاه الحل
العسكري .وأ ّدت هزمية القوات الحكومية يف معركة "هندرين" يف
أيار /مايو  ،1966إىل فتح الباب أمام البزاز للدخول يف محادثات مع
قيادة الثورة الكردية ،وت ّم التوصل إىل بيان  29حزيران /يونيو ،1966
وكان خطو ًة مه ّم ًة إليقاف القتال يف كردستان ،و ُع َّد البيان إنجازًا
مهم للشعب الكردي؛ إذ اعرتفت الحكومة ،أ ّو َل مرة ،بالطابع القومي
ًّ
الثنايئ للعراق .وعىل الرغم من التلكؤ وعدم تنفيذ بنود البيان ،فإنّه
كان األساس الذي بُني عليه بيان  11آذار /مارس  ،1970والذي حصل
الكرد مبوجبه ،أ ّول مرة ،عىل الحكم الذايت يف العراق.

الدولة الوطنية وإشكالية
الهوية في العراق
عالج الباحثون هذه اإلشكالية خالل جلستني ق ّدمت فيهام سبع
أوراق؛ بدأها شريكو كرمانج بطرح إشكالية "االعرتاف بهوية األرض".
وبرأيه ،فإ ّن جوهر القضية الكردية يف العراق ال يكمن يف االعرتاف
بالحقوق الثقافية واللغوية مبقدار ما يتجىل يف اعرتاف العراقيني
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العرب بهوية األرض الكردية وإعادة رسم حدود إقليم كردستان.
ومن دونه سيكون من الصعب بناء الجرس الرضوري لتأسيس العالقة
بني العرب والكرد وإبقائها.
يف سياق قريب ،أشار رسدار عزيز يف ورقته "عالقة الكرد والعرب
يف فضاء الدولة العراقية :إشكالية الهوية ومنط املكان املنتج" إىل أ ّن
الدولة بوصفها "منتج للمكان" متثّل اإلشكالية الجوهرية يف عالقة
العرب والكرد .من هنا ،فإ ّن الوقوف عىل مسألة الهوية ومنط املكان
املنتج سوف يؤدي بالرضورة إىل إعادة تعريف هوية الدولة يف
العراق وسورية مبا يسمح بوضع أسس جديدة تسمح بإعادة صياغة
العالقات العربية الكرديّة.
من جهته ،وبعد استعراض أهم النتاج األكادميي عن القضية الكردية،
خلص حيدر سعيد يف ورقته التساؤلية "ما يتبقى من البحث يف
القضية الكردية؟ عربة الدولة املتعددة الهويات" إىل أ ّن التجربة
الكردية يف العراق استنفدت كل االحتامالت املمكنة لحركة هذه
القضية؛ من اندماج الكرد يف الدولة إىل الرفض والتمرد والثورة ،ومن
الدمج الثقايف السلس للكرد إىل منح الحقوق الثقافية،
محاولة الدولة
َ
ث ّم الحكم الذايت ،إىل اإلخضاع والقهر .ورأى الباحث أ ّن الدولة التي
جرى تركيبها يف العراق مل تكن دولة  -أمة ،باملعنى النمطي ،وال هي
دولة تعددية ثقافية ،بقدر ما هي دولة متعددة األمم ،وأ ّن أساس
التوتر املستمر منذ نحو مئة عام هو بني البنية الجوهرية لهذه
الدولة املتعددة األمم ،وفهمها بوصفها دولة  -أمة منطية ،ومن ثم،
محاولة التعامل مع ما ُعرف بـ "املشكلة الكردية" بوصفها مشكلة
أقليات ،يف إطار الدولة األمة ذات الهوية الغالبة.
يف مستهل الجلسة الثالثة ،ركّــز النارص دريــد سعيد عىل دور
القمع السلطوي يف بروز الهوية الكردية يف العراق خالل املدة
 ،1991 - 1921ورأى أنّه كان مبنزلة العامل األسايس يف بروز الهوية
االنفصالية ومن ّوها بالنسبة إىل األكراد يف العراق ،ويف الرفض الكردي
السيايس واملجتمعي للهوية الوطنية العراقية الجامعة.
وتوصل حسام الدين عيل مجيد يف ورقته "الدولة التسلطية يف
ّ
ٍ
العراق ومركز إقليم كردستان :مرشوعان تحت سقف واحد" إىل
خالصة مشابهة .وبرأيه ،فإ ّن الرصاع من أجل السيطرة عىل الدولة
محل تنافس حا ّد الوترية
واقتسام مواردها يجعل مؤسسات الدولة ّ
بني األكرثية املهيمنة واألقليات الثقافية؛ بدليل أنّه حاملا يهيمن
أحد املكونات املجتمعية عىل املركز ،رسعان ما يعمل عىل إعادة
إنتاج عملية بناء الدولة وسياساتها عينها ملصلحته ،من دون اكرتاث
ملصلحة غريه من الجامعات ،بل إ ّن ذلك يدفعه ،أحيانًا ،إىل االستعانة
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بالقوى الخارجية يف سبيل البقاء يف دائرة السلطة؛ فالدولة العربية
بوجه عا ّم تقوم باستمداد كثري من عنارص استمراريتها من خارج
بيئتها الداخلية ،حتى تتمكن الجامعة املهيمنة من فرض منظورها
أي منافسة لها يف دائرة السلطة.
وتصوراتها؛ يف محاولة منها إلزالة ّ
وأخ ًريا ،سلّط عامر السمر يف ورقته "أكراد العراق :من انهيار الدولة
العراقية إىل قيام 'الدولة اإلسالمية'" الضوء عىل تصاعد دور األكراد يف
العراق بعد الغزو األمرييك للعراق عام  ،2003واقرتابهم من تحقيق
حلمهم املتمثل بالدولة املنشودة بعد ظهور تنظيم الدولة من جهة،
رئيسا يف
واعتامد الغرب عىل إقليم كردستان العراق بوصفه رشيكًا ً
مواجهة التنظيم.

المسألة الكردية في سورية:
تصورات النخب وحدود
المشاركة السياسية
يف اليوم الثاين من فعاليات مؤمتر العرب والكرد ،ويف الجلسة الخامسة،
تناول شمس الدين الكيالين نظرة النخب السياسية السورية إىل املسألة
الكردية .وانطلق يف ورقته من التساؤل عن حقيقة نظرة النخب
السياسية والحزبية السورية إىل املسألة الكردية يف بلدها؛ فهي تبدأ
بالتع ّرف إىل هذه التوجهات واملواقف يف العهد الفيصيل الذي دشّ ن
العتبة التاريخية األوىل للدولة السورية الحديثة ،مرو ًرا مبرحلة االنتداب
وما تولّد منها من مشاريع فكرية – سياسية استقاللية دستورية
جامعة؛ من خالل اتصالها بعهد االستقالل الذي غلب عليه نهج ليربايل
ودميقراطية محفوفة باملخاطر ،إىل أن دخلت سورية يف زمن الدولة
التسلطية التي متخّض عسفها الطويل عن ثورة عارمة عام .2011
أما حسني جلبي فتناول القضية الكردية يف سورية بني تصورات
وبي من
الحركة القومية العربية وحلول الحركة القومية الكرديةّ ،
خاللها أنّه بعد قرن كامل من رسم الحدود السورية أصبح العرب
والكرد وقوميات أخرى رشكاء يف الوطن إال أ ّن الحقوق والواجبات مل
عادل عىل جميع املواطنني .كام استمر حرمان الكرد من
توزَّع توزي ًعا ً
التعبري عن هويتهم القومية فلم يرد لهم ذكر يف القوانني السورية.
أضف إىل ذلك ،اتخذت الدولة السورية العديد من اإلجراءات التي
تهدف لصهر الكرد أو دفعهم ملغادرة البالد وسلكت القومية الكردية
مسلكًا سلميًا للمطالبة بحقوق شعبها وت ّوج ذلك بتأسيس الحزب
القومي الكردي .1957
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ويف نهاية هذه الجلسة ،ق ّدم عبد الباسط سيدا مداخلته بعنوان:
"الكرد والثورة السورية :التصور ،والواقع ،والعالقة بفصائل
املعارضة السورية" ،تناول فيها متايز املواقف الكردية وتباينها من
الثورة السورية بحسب املتغريات الداخلية والخارجية .وخلص
سيدا إىل أ ّن الساحة الكردية تشهد يف الراهن موقفني؛ األول
ميثّله املجلس الوطني الكردي الذي يعمل يف مؤسسات املعارضة
السورية مع تباينات حول آفاق حل القضية الكردية يف سورية
املستقبل .أ ّما الثاين فيمثّله حزب االتحاد الدميقراطي واألحزاب
الدائرة يف فلكه ولهذا االتجاه مرشوعه اإلقليمي الذي ال يتقاطع
مع املرشوع الوطني السوري.

وتناول عامد قــدورة املقاربة الرتكية الجديدة للقضية الكردية
وانعكاساتها عىل أكراد العراق وسورية .وهي مقاربة تتضمن ثالثة
مرتكزات؛ تكريس فكرة غياب "امل ُحاوِر" الكردي أولً  ،وخوض
مواجهة عسكرية شاملة ضد حزب العامل الكردستاين ،وإضعاف
حزب الشعوب الدميقراطي عرب وسائل عديدة ثانيًا ،ث ّم االنفتاح
عىل أحزاب وحركات كردية أخرى وتعزيز مكانة املحافظني األكراد
ونفوذهم ثالثًا؛ وذلك من أجل إيجاد "امل ُحاور" الجديد الذي ميكنه
حل القضية الكردية،
أن ميثّل األكراد انتخاب ًيا وسياس ًيا ،ويعمل عىل ّ
ولو عىل املدى البعيد ،عىل أساس الدولة الواحدة والعلم الواحد
والحقوق املتساوية.

القوى اإلقليمية والمسألة
الكردية في سورية والعراق

دور القوى الكردية في التحوالت
السياسية في العراق

استهل الجلسة السادسة جوتيار عقراوي ،مبداخلة بعنوان" :النظام
اإلقليمي الخليجي وأثره يف العالقات العربية الكردية :إقليم كردستان
العراق منوذ ًجا" ،تط ّرق فيها بداية إىل العوامل املؤثرة يف النظام
اإلقليمي الخليجي ومنها املوروث التاريخي وطبيعة النظام والعقلية
السياسية للنخب الحاكمة ومدى استيعابها القضايا التي تواجه هذه
الدول ،ومدى تأثريها يف العالقات بإقليم كردستان .وختم عقراوي
ورقته باإلشارة إىل أ ّن غياب سياسات متناسقة ومتوافقة داخل
النظام اإلقليمي الخليجي تجاه القضايا الداخلية والخارجية كان
أحد األسباب يف غياب الفاعلية والتأثري الخليجي يف العالقات العربية
خصوصا.
الكردية عمو ًما ،والعالقات بإقليم كردستان العراق
ً

شارك يف الجلسة السابعة حارث حسن مبداخلة عنوانها" :العالقات
بني القوى الشيعية والكردية يف العراق :حدود القراءة 'املكوناتية'"،
أكّد فيها قضية مهمة مفادها أ ّن الجامعات الثقافية تقوم بإعادة
إنتاج رسديات هوياتية تقوم عىل بعد واحد ،ومن هذا املنظور
فإ ّن العالقات بني الشيعة والكرد قامت عىل التعاون أل ّن العدو
كان واح ًدا (البعث) .وخلص إىل أ ّن التوترات بني الشيعة والكرد
كانت كامنة .وأهمها نفور الكرد من الدولة القامئة عىل الهوية
القومية العربية.

وق ّدم عالء الدين جنكو ورقته "تركيا واملسألة الكردية يف العراق
وسورية" ،ورصد عرب خط بياين تصاعد املقاربة الرتكية وتشددها
يف التعامل مع املسألة الكردية منذ وصول حزب العدالة والتنمية
ـول إىل عودة املقاربة
الذي خط عهد االنفتاح تجاه الكرد وصـ ً
األمنية – العسكرية الحالية .أ ّما بالنسبة إىل كرد سورية ،فقد بقيت
سياسة تركيا وتأثريها فيهم يف االتجاه السلبي نتيج ًة ملعاقبة الكرد بـ
"جريرة" مامرسات حزب االتحاد الدميقراطي الذراع السورية لحزب
العامل الكردستاين ،بحسب تقييم الحكومة الرتكية .وخلص جنكو
إىل أ ّن كرد سورية دفعوا رضيبة الرصاع بني تركيا وحزب االتحاد
الدميقراطي ،وهو ما أث ّر سلبيًّا يف طرحهم قضيتهم يف املنابر الدولية؛
أي متثيل خاص بهم ضمن جوالت الحوار بني
لوقوف تركيا ض ّد ّ
املعارضة والنظام برعاية األمم املتحدة.

وأوضح يحيى الكبييس يف ورقته "العالقات السنية الكردية :إرث
الدولة ورصاع الجغرافية" أ ّن معظم الدراسات التي تناولت القضية
الكردية يف العراق أسقطت الحارض عىل املايض ،كام أ ّن وهم صناعة
هوية كردية وأرض ودولة ظل مسيط ًرا عىل الدراسات التاريخية،
وأ ّن هناك محاولة كردية إلنتاج تاريخ قرسي للقضية الكردية ال
عالقة له بالواقع.
من جهته ،تط ّرق عبد الله الجاف إىل دور قوات بيشمركة إقليم
كردستان العراق يف استقرار األمن الوطني بعد عام  2003مؤك ًدا
أ ّن الشعب الكردي يف العراق ارتبط تاريخ ًيا بنضال الشعب العريب،
وشارك يف ثورة عام  ،1920وأ ّن الشيخ محمود الحفيد قاوم القوات
الربيطانية ،لكن التفوق العسكري لالستعامر هزم مقاومته .من
هنا ،كان إقرار دستور العراق الدائم عام  ،2005رشعية قوات
البيشمركة وجعلها جز ًءا من املنظومة األمنية أم ًرا طبيع ًيا ،أضاف
إىل هذه القوات مسؤوليات جديد ًة لحامية أمن العراق.
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أزمة كركوك
والمناطق المتنازع عليها
افتتح خليل فضل عثامن الجلسة الثامنة من املؤمتر بورقة بعنوان:
"مأزق االنتخابات يف سياق تحوالت دميوغرافية :حالة انتخابات
مجلس املحافظة يف كركوك" ،سعى فيها إىل معالجة أحد جوانب
عقدة كركوك التي ما فتئت تتفاعل منذ سقوط النظام العراقي
السابق؛ وذلك عرب تفكيك املأزق الذي آل إليه مصري انتخابات
مجلس محافظة كركوك منذ أ ّول عملية اقرتاع ملجلس املحافظة يف
العراق ،بعد ُحكم صدام حسني .كام تتبَّع عثامن مسار التحوالت
الدميوغرافية التي شهدتها املحافظة ،وما تعلّق بها من تغريات يف
تركيبتها السكانية العرقية؛ من خالل استنطاق ما تَفي به التعدادات
والتقديرات السكانية التي أُجريت منذ تأسيس دولة العراق الحديث
عام  .1921وع ّرج عثامن عىل تفاقم أزمة كركوك ،يف ظل ّ
تعث محاوالت
تطبيق حلول دستورية وقانونية صيغت يف حقبة ما بعد ،2003
ضمن ما بات يُع َرف مبشكلة "املناطق املتنازع فيها" (مثل املادة 140
من الدستور العراقي الدائم) قبل أن تساهم االستحقاقات االنتخابية
يف فقدان الثقة بني املكونات الدميوغرافية يف كركوك .وخلص الباحث
سبيل
إىل رضورة إصالح عملية التسجيل االنتخايب يف كركوك بوصفها ً
وحي ًدا للخروج من املأزق االنتخايب الذي ما زالت حلقاته مستحكم ًة
منذ عقد ونيّف من الزمان.
ومن منظور آخر ،ق ّدم نوشرياون سعيد يف ورقته "من التنوع إىل
االنقسام :إمكانية منوذج توافقي القتسام السلطة يف كركوك" ملحة
عام ًة عن التحوالت السياسية واالقتصادية التي شهدتها مدينة
كركوك ال سيام مع تنامي االستقطاب واالنقسام بعد عام .2003
رصا للحلول التي وضعها القانون االنتقايل اإلداري
كام ق ّدم مخت ً
لحل قضیة کرکوك ،قبل أن يناقش يف نهاية املطاف
والدستور العراقي ّ
اإلسرتاتيجيات املختلفة التي تستخدمها الحكومات يف التعامل مع
متسائل عن إمكانية الوصول إىل حل
ً
االختالفات العرقية والدينية
توافقي يريض جميع األطـراف داخل املدينة ويج ّنبها وضع حل
أحادي الجانب كام يجري حال ًيا.
اختتمت هذه الجلسة مبداخلة الباحث صبحي ناظم توفيق بعنوان:
"واقع الرصاع عىل كركوك واملناطق املتنازع عليها" التي بحث فيها
تاريخ الحركات الكردية املسلحة يف العراق والرصاع البَيني مع الدول
العراقية مستنت ًجا أ ّن الرصاع مل يكن بني العرب واألكراد مبنزلة قومني
متعاكسني ،بل بني الدولة العراقية إزاء جامعات متمردة .أ ّما الرصاع

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

ظل يدور بني عراقيني تركامن أصيلني ميتلكون أرضً ا
األعمق ،فقد ّ
ُعرفت يف الفرتة األخرية بأنّها أرض متنازع فيها ،ض ّد آخرين تهافتوا
رض القادة األكراد
عليهم واستحوذوا عىل ممتلكاتهم ،بحيث مل يَ َ
باعرتاف الحكومة العراقية لهم بحقوقهم القومية ،وفقًا لقانون
رصوا عىل ض ّم القسم األعظم من محافظة كركوك
الحكم الذايت ،بل أ ّ
وأقضية ونوا ٍح من محافظات أخرى إىل حكمهم .وخلص توفيق إىل
أ ّن الخطوة األخرية التي أقدم عليها الكرد املتمثّلة برفع َعلم كردستان
فوق املؤسسات الرسمية ملحافظة كركوك ،دون اكرتاث باآلخرين تع ّد
أشبه بإسفني ُمضاف ُد ّق يف قلب العراق.

المسألة الكردية في سورية
والعراق بين الفيدرالية والالمركزية
يف اليوم الثالث من فعاليات املؤمتر ،تط ّرق الباحث فريد أسارسد
يف الجلسة التاسعة إىل مسألة خضوع األكراد لنظام عشائري راسخ
وفعال ،ووجودهم يف مناطق جبلية مستقلة ذات ًيا ،كان لها دورها
يف تحويل حالة عدم الخضوع لسلطة مركزية مبارشة إىل ظاهرة
تاريخية .وأشار يف هذا الصدد إىل أ ّن اإلمارات الكردية حصلت يف
القرن السادس عرش عىل حكم ذايت مقابل دعم األكراد للعثامنيني
يف حربهم ضد الصفويني .ويف سياقها التاريخي برزت الحركة القومية
الكردية ،إذ أنشأ األكراد أ ّول منطقة للحكم الذايت يف العراق ،يف
عام  ،1918قبل قيام الدولة العراقية .لكن تلك التجربة فشلت
بسبب تدهور العالقة بالربيطانيني .لذلك ،ومع سقوط النظام املليك
يف العراق يف عام  ،1958استمرت املطالبة بالحكم الذايت من دون
أن يكون لذلك جدوى .ويف الستينيات ،عاىن العراق عدم االستقرار
السيايس .كام شهد هذا العقد فشل مرشوعني لالمركزية اإلدارية
وأربع جوالت مفاوضات بني األكراد والدولة .ومل تستقر األوضاع ّإل
بحق األكراد يف الحكم الذايت.
يف عام  ،1970عندما اعرتفت بغداد ّ
لكن ،فشل طرفَا النزاع يف التوافق يف التفاصيل ،فاندلعت الحرب م ّرة
أخرى عام  ،1974وانهارت الثورة الكردية يف إثر توافق عراقي  -إيراين
عام  .1975وميكن القول إ ّن عام  1975كان بداية فقدان الحكم
الذايت بريقه .ويف عام ّ ،1992
فك األكراد ارتباطهم بالحكم الذايت عىل
نحو نهايئ ،وتوجهوا نحو إنشاء إقليم فدرايل يف العراق.
وتناول رضوان زيادة يف ورقته "املسألة الكردية يف سورية بني النظام
الفدرايل و'التسلطية السورية'" مدى واقعية قيام نظام سيايس يضمن
حامية حقوق الكرد ال سيام أ ّن السلطوية السورية التي تأسست يف
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سورية بوصول حزب البعث إىل السلطة يف عام  1963بنيت عىل
أساس أيديولوجيا قومية كان لها انعكاس كبري عىل طريقة الحكم
عىل املستوى الشعبي ال سيام بالنسبة إىل األقليات اإلثنية ،والكرد
عىل نحو خاص؛ ولذلك رمبا يرغب الكرد يف كثري من أطروحاتهم
يف استبدال هذا النظام املركزي بنظام غري مركزي يطلقون عليه
"ف ــدرايل" ،عىل الرغم من أ ّن التوصيف السيايس والعميل ال
ينطبق عىل العديد من هذه األطروحات التي يقدمونها ،بخاصة
األطروحات التي فرضها جانب واحد ،هو حزب االتحاد الدميقراطي.
أما كوردستان أميدي فقد ناقشت يف ورقتها إشكالية راهنة تتعلق
بتوزيع االختصاصات بني السلطات االتحادية وسلطات إقليم
كردستان ،واألسباب التي تقف وراء هذه اإلشكاليات؛ ومن أبرزها
اختالف الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان يف تفسري
بعض النصوص الدستورية املتعلقة بتوزيع اختصاصاتهام ،ومن
أهمها االختصاص املتعلق بتوزيع ثروة النفط والغاز .يضاف إىل
ذلك الرتكة الثقيلة التي خلّفتها األنظمة املتعاقبة عىل الحكم
يف العراق ،والتي جعلت انعدام الثقة العنوان األبرز للعالقة بني
فضل عن جدة مفهوم الدولة االتحادية يف دولة كانت تأيت
الطرفنيً ،
يف مق ّدمة قامئة الدول املركزية عىل مدى عقود من الزمان.
واستهل الجلسة العارشة من اليوم الثالث الباحث عبد الحكيم
خرسو جوزل مبداخلة بعنوان" :الكونفدرالية والتكامل بعد فشل
النظام التوافقي يف العراق ما بعد  :2003نحو رؤية جديدة للقضية
الكردية" ،طرح فيها قضية الكونفدرالية لحل املسألة الكردية يف
العراق بعد فشل منوذج الدولة  -األمة التي ضمت أجزاء من
كردستان ،وبعد فشل النموذج الفيدرايل يف العراق منذ عام
 .2003وخلص خرسو إىل أ ّن طرح الكونفدرالية ميثّل رؤية جديدة
لحل القضية الكردية تتقارب من حيث املصطلحات وتختلف يف
ّ
األدوات وآليات التطبيق واأليديولوجية التي سببت انقسا ًما حا ًّدا
يف املجتمع الكردستاين ،وهي تنذر بجولة أخرى من الرصاعات
أي منوذج
الداخلية الكردية  -الكردية التي ستؤث ّر كث ًريا يف نجاح ّ
يل يف تجربة اإلدارات
من النموذجني ،والتي ظهرت عىل نحو ج ّ
الذاتية يف كردستان سورية ،وبدأت محاولة تعميمها يف كردستان
العراق من سنجار بعد حوادث .2014
يف سياق موازٍ ،ناقش سليم زخور يف ورقته "كرد العراق بعد :2003
حدود الفدرالية التوافقية ومكاسبها" قضية ارتباط مستقبل الكرد
يف العراق بتعزيز الفدرالية .انطلق زخور من أ ّن مكاسب الكرد
من النظام الفدرايل يف العراق تع ّد كبري ًة ج ًدا ،وتحققت يف األعوام
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األوىل من النظام الجديد ،ولكن منذ عام  2005مل يتمكنوا من
حل املسائل الخالفية األساسية املتعلقة بكركوك؛
التقدم بخصوص ّ
أي يف ما يتعلّق بالنفط والغاز ،واملشاركة يف السلطات االتحادية.
وخلص يف نهاية املطاف إىل أ ّن مستقبل الكرد يف العراق يرتبط
مم
بتعزيز الفدرالية من جهة ،والتوافقية من جهة أخرى .لكن ّ
خصوصا مع
ال شك فيه أ ّن املسار عكيس بالنسبة إىل التوافقية،
ً
الرفض الشيعي ذلك منذ مفاوضات تأسيس النظام الجديد.
يبقى الرتكيز عىل الوسائل املتاحة ضمن الفدرالية ،ومنها تعزيز
املؤسسات الفدرالية والتمثيل الكردي ،إضاف ًة إىل مشاركة الكرد
يف اتخاذ القرار .وإ ّن الفشل يف تعزيز الفدرالية نحو الحفاظ عىل
العراق موح ًدا سيعزز حظوظ االنفصال الكردي.

صورة اآلخر في العالقات العربية
الكردية
استهل الجلسة الحادية عرشة من املؤمتر الباحثان خالد حنتوش
ساجت ومحمد حسني الشواين ،مبداخلة بعنوان" :صورة اآلخر يف
املتخ ّيل الجمعي :العرب والكرد يف العراق منوذ ًجا" ،تناوال فيها صورة
اآلخر (العرب والكرد) يف مخيلة كل منهام .كام ع ّرجا عىل طبيعة
العالقات االجتامعية التي جمعت بني العرب والكرد يف الزواج والتجاور
واملشاركة االقتصادية ،بحيث كانت السياسة هي االستثناء أو االفرتاق
الوحيد الذي راك َم الخالفات بني الجانبني بشكلها السافر يف الراهن.
أ ّما الباحثان يحيى عمر ريشاوي وأحمد حمة غريب فجاءت مداخلتهام
بعنوان" :اتجاهات النخبة الكردية نحو الخطاب اإلعالمي العريب:
قناة الجزيرة منوذ ًجا" ،تناوال فيها تأثري الخطاب اإلعالمي العريب نحو
توجهات النخب الكردية وتشكّل صورة العريب لدى الكرد من خالل
اإلعالم التلفزيوين بخاصة قناة الجزيرة .يف املقابل ،افتقد الكرد القدرة
عىل التأثري عرب ًيا ألسباب ر ّدها الباحثان إىل عدم معرفة العرب بلغة
الكرد وعدم توافر كيان للكرد يساهم يف تبليغ وجهة نظرهم إىل العرب.
ويف نهاية املداخلة ،ق ّدم الباحثان عرضً ا لنسب مشاهدة الكرد قناة
الجزيرة ورأيهم يف تناولها قضايا الكرد وتعاملها معها.
يف سياق قريب ،تط ّرق كل من ابتسام إسامعيل قادر وإبراهيم
سعيد فتح الله يف ورقة مشرتكة بعنوان" :واقع الكرد يف العراق من
خالل املواقع اإللكرتونية للقنوات اإلخبارية العربية :دراسة تحليلية
ملوقعي 'الجزيرة نت' و'العربية نت'" ،إىل أهمية األجهزة اإلعالمية يف
تشكيل االتجاهات السياسية لدى العرب والكرد ،وع ّدا قضية الكرد
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تطرح اآلن يف بيئة إعالمية متأزمة تفتقر إىل ثقافة التواصل ،والصورة
التي يرسمها اإلعالم العريب للكرد تتطابق مع الصورة التي ير ّوج لها
السيايس وصانع القرار.
وأشار شاهو سعيد يف مداخلته "القلق الوجودي الكردي يف الشعر
العريب :شعرية االغرتاب واالستيطان بني السهروردي وسليم بركات"
إىل أ ّن الهوية الكردية واالغرتاب املضاعف عن الوطن واللغة هو ما
يجمع بينهام ،وأن القلق الوجودي وضيق رحابة اللغة واللجوء إىل
لغة أخرى هي العربية ،جعل العربية بالنسبة إليهام منفى يتيهان
فيه ،عىل الرغم من اختالف الزمان بني السهروردي وسليم بركات.
كام أ ّن لجوء املتصوفة إىل اللغة العربية فقط دون غريها من اللغات
يقودنا إىل حقيقة قوة الداللة والرمزية التي تتمتع بها هذه اللغة،
إضاف ًة إىل أ ّن مفهوم الخلق عند السهروردي يتطابق مع مفهوم
اإلرشاق ،واللغة كانت برزخًا بني عامل َي املستور واملكشوف.

آفاق العالقات العربية الكردية
في العراق
تح ّدث يف الجلسة الثانية عرشة هشام داود الذي ق ّدم ورقة بعنوان:
"كرد العراق بني الدولة الفدرالية واالنفصال ،أشار فيها إىل أ ّن أول من
طرح الفدرالية مل يكن األكراد بل بعض املجموعات اليسارية ،وأ ّن
األطراف الشيعية العراقية يف مؤمتر لندن عام  2002قبلت بالفدرالية،
كام أ ّن املقرتح األمرييك فدرلة العراق بعد عام  2003كان يستلهم تجربة
الواليات املتحدة عقب حربها األهلية ،وخلص إىل أنّه ليس هنالك فهم
واحد للفدرالية حتى بني أبناء املناطق ذاتها يف العراق.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

أ ّما باسل حسني ،فكانت مداخلته بعنوان" :مستقبل العالقات بني
املركز واإلقليم :دراسة سيناريو استقالل إقليم كردستان" ،أكد فيها
أ ّن الخالفات الداخلية الكردية  -الكردية تعقد كث ًريا قضية استقالل
قبول الستقالل
إقليم كردستان ،وأ ّن القوى السياسية الشيعية أكرث ً
األكراد ،أل ّن ذلك يسهل سيطرتهم عىل العراق .أما ما يتعلق باملوقف
منقسم عىل نفسه واإلخوان املسلمون مبدئيًا ضد
السني فنجده
ً
التقسيم ،ومع ذلك يبقى قرار استقالل كردستان يف النهاية قرا ًرا
إقليم ًيا بني تركيا وإيران.
ويف نهاية الجلسة ،عالج رشيد عامرة يف ورقته "مستقبل العالقات
العربية  -الكردية يف العراق" آفاق هذه العالقات والخيارات
املتوقعة ملستقبلها .وهي تتمحور ،برأيه حول خيارين؛ فالخيار
األول غري سلمي (عنفي)؛ سواء أكان يف بقاء األكراد ضمن الدولة
العراقية أم استقاللهم عنها .وهو خيار سيؤ ّدي إىل تراجع العالقات
العربية  -الكردية ،ورمبــا يع ّرضها إىل أرضار كبرية .أ ّمــا الخيار
الثاين – وقد اعتمدته الورقة البحثية  -فهو الخيار السلمي القائم
عىل الحوار العريب  -الكردي يف العراق ،باحتامالته املتجسدة يف إقامة
وحل جميع اإلشكاليات واالتفاق عليها سلميًّا أو
الدولة الكرديةّ ،
إقليم ضمن الدولة العراقية؛ يحكمهم الدستور واالتفاق
بقاء الكرد ً
كل طرف ،وس ُيفيض هذا األمر إىل
السيايس الذي يضمن حقوق ّ
تعميق العالقات العراقية  -الكردية وتطورها يف مختلف املجاالت.
وعىل الرغم من هذين االحتاملني ،فإ ّن الواقع واملعطيات املحلية
حل الخالفات
واإلقليمية والدولية يف املنطقة تنذر باحتاملية صعوبة ّ
العربية الكردية يف العراق سلم ًّيا أو بطريقة غري سلمية .وهو أم ٌر
ينذر برتاجع هذه العالقات وتدهورها يف املستقبل.

