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 مركز دمشق لألبحاث والدراسات

 ِمداد

 رواق دمشق

 يةاإلثن السياسات إلى التركّية التهجير سياسات منورشة عمل "املشكلة الكردية: 

  الفرنسّية،
ا
 "التقسيمي الصهيوني األمريكّي  املشروع إلى وصول

  /سبتمبرأيلول  22

 د. منير الحمش
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 تقرير الورشة

 22ه، يوم السبت املوافق لـ ِمداد، في مقر   –دمشق لألبحاث والدراسات  عقد مركز  

 2102أيلول/سبتمبر 
 
 حواري   ، وضمن فعالية رواق دمشق، جلسة

 
ملشكلة الكردية: من ا»بعنوان  ة

 إلى املشروع األمريكّي  ،ةة إلى السياسات اإلثنية الفرنسيّ سياسات التهجير التركيّ 
ا
 وصول

ها الدكتور منير الحمش.«. الصهيوني التقسيمي  وهو عنوان الورقة اإلطارية التي أعدَّ

ي ف حضر وشارك في الحوار عدد من األكاديميين واملهتمين بالشأن العام وباملوضوع الكردي  

الدكتور محمود العرق، األستاذ محمود مرعي، الدكتور أحمد  سورية، وهم: الدكتورة نهلة عيس ى،

الدرزي، األستاذ زاهي طيارة، الدكتور جمال الدين عبدو. ومن مداد: األستاذ هامس زريق، 

الدكتور عقيل محفوض، الدكتورة إنصاف حمد، الدكتور كنان ياغي، الدكتور أحمد حاج علي، 

تركي حسن الذي أدار الجلسة، وعدد من الكوادر البحثية  املتقاعد األستاذ تحسين الحلبي، والعميد

 في املركز.

هذه الورشة الحوارية ليست األولى التي يعقدها مركز  بدأ العميد تركي حسن باإلشارة إلى أنَّ 

 ة، القديمة الجديدة، واسعة النطاق الجغرافي  مناقشة قضايا املسألة الكردي   من أجلدمشق 

سيرورة األحداث في سورية. ثم انتقل العميد حسن إلى التعريف  في، واملؤثرة للغاية واملدى الزمني  

 الورقة اإلطارية للجلسة. عد  بالدكتور منير الحمش م  

 :وفق اآلتيبعدها عرض الدكتور الحمش أهم النقاط التي تضمنتها ورقته، والتي جاءت 

الفكرة هي التي دفعت منذ  قبل الحديث عن الحوار، يجب تحديد املشكلة وأصلها، هذه -

 البداية إلى كتابة الورقة.

جاتها وحواملها وفواعلها لدى الجميع، ة قديمة، لكنها ليست معروفة بتعر  املشكلة الكردي   -

 من 
 
ستخدم مواطنين ومسؤولين. وتبرز هذه املشكلة كل

 
ما "اقتضت الحاجة" إليها، لت

 لحساب جهات أجنبية ال تريد الخير ال لسو 
 
 رية وال لألكراد أنفسهم.وظيفيا

ى ة منذ بداياتها األولإلى التطورات التي طرأت على املشكلة الكردي   الحمشعرض الدكتور  -

 0222ثم انتقل إلى املرحلة الثانية التي بدأها مؤتمر لوزان  ڨر،والتي حددها بمعاهدة سي
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 أجهضت تأسيس ومعاهدته في العام التالي، والتي كان الرابح الوحيد منها هو تركيا، إذ

 واألرمن وكر ست تقسيم سورية. اددولتين لألكر 

 أنَّ  -
 
 عن موجات الهجرة القسرية من تركيا إلى سورية، علما

 
 تحدث الدكتور الحمش أيضا

هؤالء املهاجرين جاؤوا من أراٍض هي باألصل سورية. وكان يجمع بين هذه املجموعات 

من التمازج والتداخل أفرز  ن واقع  ( وأكراد وأرممسيحيون ومسلمون البشرية من عرب )

 
 
 مرك

 
 إثنيا

 
 من نموذجا

 
 الجيوسياس ي للمنطقة. الواقعبا

، الذي التحق به بعض األفراد من األكراد والعشائر التقسيمي   الصهيوني   املشروع األمريكي   -

، يهدف إلى قيام زمن االنتداب الفرنس ي   في لة عن مشروع مماثلالعربية، يعدُّ نسخة معد  

 مع بعض القبائل العربية تحت الحماية واإلدارة الفرنسية. كلدوآشوري   – ان كردي  يِك 

 االنتداب عبره إلى: التصد  
َ

؛ والحصول على مكاسب حدودية العروبي   ي لالتجاه القومي  َهَدف

 ة.من اإلمبراطورية العثماني  

شري ولتؤمن الخزان البة، ة لتخدم األهداف الفرنسي  سياسة التتريك والتهجير التركي   جاءت

 الالزم لتنفيذ مشروعها.

 في املجتمعات "الجزراوية"، والكرد أنفسهم كانوا  أحدث املشروع الفرنس ي   -
 
انقساما

منقسمين. أسقطت التطورات هذا املشروع، لكنه كان قد أظهر إلى السطح الخالفات بين 

 األكراد والقبائل العربية واملسيحيين العرب.

ة في الجزيرة كان بين من ة أو القومي  إعطاءه صفة الطائفي   بعضهماول االنقسام الذي ح -

ووحدة سورية،  في االنفصال، ومن هم مع االستقالل الوطني   هم مع االحتالل الفرنس ي  

 نستطيع اليوم تلمس هذا االنقسام.

، استضافت سورية عبد هللا أوجالن وحزبه كحركة تحرير ثمانينيات القرن العشرينفي  -

وطنية، لكن ونتيجة للتوازنات الدولية تم بمسعى من مصر إيجاد نوع من التفاهم يخرج 

 بموجبه أوجالن.

وصعود التيارات  ،الكردي   أوجالن في سورية أدى إلى إحداث نهضة في الوعي القومي   إنَّ وجود

 وإضعاف األحزاب التقليدية. ،ة بين األكراداليساري  
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انخرط األكراد في االحتجاجات، والتحق بعضهم باملجلس ، 2100منذ بداية األزمة عام  -

 ى "املعارضة السورية".املتحالف مع ما يسم   الكردي   الوطني  

ع املواقف يسمح بمالحظة أنَّ  - ائر بين األكراد السوريين هو حول طبيعة الجدال الدَّ  تتب 

 .ري  ، واالنفصال عن الجسم السو ة، واملوقف من الكيان الكردي  الحركة الكردي  

تصاعدت املطالبات بالفيدرالية واالنفصال مع انخراط األكراد بالعمل املسلح تحت غطاء  -

 ضمن مقوالت الحرب على اإلرهاب. صهيوني   أوروبي   أمريكي  

تور الذي قدمه الدك الكالم بعدها إلى الحاضرين الذين حاولوا، بعد التمهيد التاريخي   انتقل

ة، التي تحدث وبتواتر سريع في الوقت ة اآلني  ة الكردي  منير الحمش، التصدي ملجريات القضي  

 الراهن، ومن أهم ما قيل ضمن مداخالت املشاركين، اآلتي:

يجب على األكراد أن يتعلموا من درس عفرين كي ال يخسروا مناطق أخرى بالطريقة ذاتها.  -

رفع في مناطق سيطرة "مجلس سوريا الديمقراطية"،  ،العلم السوري   وعليه، يجب أن ي 

 وتعود مؤسسات الدولة إلى تلك املناطق. ،وأن يدخل الجيش السوري  

ةليس لألمريكيين أصدقاء وتحالفات دائمة، ويمكنهم  -   في أي 
 
 . وحل  ي عن األكرادلحظة التخل

 القضية الكردية ال يتم إال في إطار الدولة الوطنية.

 ة حتى داخل "مجلس سوريا الديمقراطية".دعم التيارات الوطنية الكردي  يجب  -

ة في إطار دولة املواطنة بالدرجة األولى. األكراد كقومية لهم ما لكل املشكلة الكردي   يتم حل   -

ما يتجاوز ذلك هو دعوة للتقسيم ولتجزئة  القوميات األخرى في سورية من حقوق، وكل  

 البلد.

  كان للحرب في سورية -
 
دالالت كاشفة، أظهرت َمواطن خلل التنمية في األطراف خصوصا

األغنى  ألنها ،الحدود، في الجنوب وإدلب وفي الجزيرة التي يتعقد الوضع فيها بشكل أكبر

 على املستويات
 
  باملوارد وأقل املناطق تنمويا

 
 إلى أنَّ كافة

 
جة، لسكانها والءات مزدو  . إضافة

د تعمل كما تتوزع أدوارهم في األزماتالعشائر،  اتإذ تتوزع والء ، وهذا أمر مقصود ومتعم 

 عليه السياسة األمريكية.

-  
 
، ة ألهميتها الجيوسياسية أو ى القوى الغربية بسهولة عن منطقة الجزيرة السوري  لن تتخل

 
ال

  وغناها بالثروات
 
 .ثانيا
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ريا هنالك حالة من "االستقواء" يمارسها بعض األكراد وعلى رأسهم "مجلس سو  -

ة وكونهم مصدر الدخل الوحيد، ومن الديمقراطية"، مستفيدين من األزمة االقتصادي  

أمريكا لن تتخلى عنهم نتيجة مصالحها  املفرط بالقوة، واإلحساس بأنَّ  الوجود العسكري  

 في املنطقة.

ار اإلثنيات التي كان لها دور فاعل في املنطقة  تشعر 
َ
غ كبير أمام سياسة  إلى حد   بالصَّ

 كل منهو حال حتى ضمن الوحدات ليسوا أصحاب قرار، كما  إذ إنَّ السوريينستقواء هذه. اال 

 من يقودها ليسوا سوريين. في "الثورة السورية" املزعومة، فكل   شارك

، تحتاج إلى مبادرات خالقة من الدولة السورية، لكنها تتطلب  -
 
املشكلة الكردية معقدة جدا

 عسكري  
 
 وجودا

 
 قوي  أيضا

 
.ا

 
 ا

 من تغليبها للحل   -
 
 تعاملت الدولة بكثير من الحكمة مع مذبحة األمن العسكري، انطالقا

 .السياس ي  

س ة" على مقا، فاألول يريد "دولة كردي  عن املشروع الصهيوني   يختلف املشروع األمريكي   -

يم، فيسعى إلى التقس املصالح األمريكية حتى لو عن طريق دمشق، أما املشروع الصهيوني  

 ."إسرائيلـ "خلق كيان شبيه ومواٍز لو 

ٍ  مشروٍع  ال يمكن ألي   - ، فالكرد ليسوا انفصاليين باملطلق، هم أن يكون كردي   كردي 
 
 محضا

 
ا

ويظهرون  ،جزء من تكوين هذا البلد، قد يضعهم سياق األحداث بحالة صراع مع الدولة

و األمر الذي يدفع نح بالتالي كانفصاليين، كما حدث في عدة مناطق من سورية في األزمة.

" بموضوع إقامة دولة، وهل هي بالفعل حل لكل الكردي   سالهو  التساؤل عن "سر  

 مشكالتهم.

ة نفسها– لم يتم الحديث ربما  ،عن إقامة كيان كردي  في سورية –حتى في األدبيات الكردي 

.في العراق أو تركيا أو إيران، أما الحديث عن كيان كردي في سورية فلم يحدث 
 
 إال مؤخرا

استهدافات الكيانية الكلدوآشورية بعضها إسرائيلية، كإيجاد وطن بديل للفلسطينيين،  -

أي نقلهم إلى شرق الفرات، وقد أدى هذا املشروع إلى انقالَبْين عسكريين في سورية، وهذا 

 ما كشفت عنه وثائق أفرجت عنها االستخبارات األمريكية.

 تجري اليوم إعادة من نمط آخر ملثل هذه املشاريع؟" يجب هنا التدقيق في سؤال "هل لذا
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ال جغرافيا خاصة بالكرد في سورية، لذا، صر ح قادة أكراد بأنهم يسعون إلى إقامة  -

 فيدرالية، والفيدرالية الكردية تجديد ملقولة أوجالن.

ة نفسها املشاركة في استعادة  وتعرضاليوم كبديل للدولة السورية،  تطرح فواعل كردي 

، وقد يكون ذلك في إطار السعي إلى إعادة تشكيل سورية بطريقة مختلفة.
 
 إدلب مثال

د ة لدى بعض األكراها مشكلة بنيوية، ووجود األحالم القومي  ألن   ،ة باقيةاملشكلة الكردي   -

طرح  لىبشكل دائم. األمر الذي يدفع إ سيترتب عليه إدارة الدولة السورية للملف الكردي  

، ما مصلحة الكرد اليوم في االنتماء للدولة السورية، أمام كل األول سؤالين رئيسين: 

م لهم، ماذا تفعل الدولة الستمالتهم؟ انطباع الشارع الكردي   ياملغريات الت قدَّ
 
هم، ال ي ت

. عسكري  املهم هو من يسيطر 
 
ب به الدولة السوري   بسبب ، هلالثانيا

َ
طال

 
 ة )حقوق ما ت

نزعثقافية وغير ذلك(  ؟ فتيل سي 
 
 األزمة الحقا

 من  قضية الجزيرة السورية هي قضية حياة أو موت بالنسبة للدولة السورية. ال بد   -
 

 حث

 العمل ذلك بوساطةلهم،  األمريكي   وتراجع الدعم ،الحوار بعد إضعاف دورهم علىاألكراد 

 الروس.عبر مباشر أو  على فتح قنوات حوار مع األصيل )األمريكي( بشكل

 للعشائر واملكونات العربية لفك تقديم الدولة السوري   -
 
 ماليا

 
راد وقطع باألك ارتباطهاة دعما

 التبعية االقتصادية لهم.

( يقوم على مبدأ املواطنة اجتماعي   – اقتصادي   – )سياس ي   حقيقي   طرح مشروع وطني   -

 وتحقيق التنمية املتوازنة والشاملة في البالد. ،واملساواة في الحقوق والواجبات
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 الورقة الخلفية: د. منير الحمش

 تناولت ورقة الدكتور الحمش املوضوع وفق املحاور اآلتية:

 .نشوء املشكلة الكردية: توافق السياسات التركية والفرنسية برعاية دولية .0

 .(0221-0222( إلى لوزان )0221من سيفر ) .2

 .سورية وتأثيرها في ،الكردية في تركياتطورات املسألة  .1

 .مجتمع الجزيرة السوريةوتأثيرها في  ،الهجرات الكبرى إلى سورية .4

 .في الجزيرة التقسيمي   بروز وسقوط املشروع الفرنس ي   .5

 .مشروع كردستان التركية، ومشروع الكيان الكردي في الجزيرة .6

 .ن االقتصادية للجزيرة السوريةينظرة الفرنسي .7

 .وحركة العصياناألكراد  .2

 .نهاية الحركات االنفصالية والثورة الزراعية وتداعياتها في الجزيرة السورية .2

 .مسألة اإلحصاء االستثنائي في الجزيرة .01

 .تطور الحركة السياسية الكردية الحديثة .00

 .ألكراد في ظل الجمهورية العربية املتحدة وما بعدا .02

 .تيفي ظل انقسامات البار  "كردستان الغربية"أوهام  .01

 .( وانتقال أوجالن إلى سوريةPKKحزب العمال الكردستاني ) .04

 .الدور األمريكي التقسيمي الجديد واألكراد .05

علن عن إقامة "اإلدارة الذاتية" في الجزيرة 
 
وقد برزت "املشكلة الكردية" في سورية عندما أ

االتحاد السورية من قبل ما يدعى "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذي يسيطر عليه "حزب 

ل املجلس من مجموعات تضم ممثلين عن بعض 2102الديمقراطي"، في منتصف عام  ِ
 
ك

 
. وقد ش

العشائر العربية، وممثلين عن السريان والكلدان، برعاية وحماية من الواليات املتحدة، وبدعم 

.  أوروبي وإسهام مالي  من بعض دول الخليج العربي 

، فقد  آشوري-كلدو-ومشروع إقامة "كيان" كردي
 
مع بعض القبائل العربية ليس جديدا

ستخدم  سبق لفرنسا، بسبب من مشروعها الحتالل سورية أن عملت عليه، إذ أرادت منه أن ي 
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 عن استخدامه كأداة ضغط تجاه تركيا تحقيقا

 
ضد الحركة الوطنية االستقاللية السورية، فضال

 لبعض مكاسبها.

 
 
، من الواليات املتحدة أما اآلن، فيعاد طرح املشروع، مدعوما

 
ا  وسياسي 

 
ا  وتسليحي 

 
ا ، مادي 

، بوساطة فرض املشروع األمريكي الصهيوني "الشرق  )والغرب والصهيونية( كمشروع تقسيمي 

ها الجماعات  األوسط الكبير"، باستغالل واقع األحداث الدامية والعمليات اإلرهابية التي تشن 

ضيف "شرق الفرات" لهذا املعادية على سورية، مستهدفة وحدة شعبه
 
ا وأراضيها وسيادتها. وقد أ

هة إلى استغالل ثروات  ، لتبدو أبعاد املشروع األمريكي  واضحة األهداف املوج  املشروع التقسيمي 

ة، وأراضيها الزراعية املترامية، والنفط والغاز، واملعادن األخرى  املنطقة الدفينة والظاهرة بعام 

ة. إضافة إل ى استغالل واستخدام املزايا االستراتيجية للموقع الجغرافي  ملنطقة شرق الثمينة بخاص 

 الفرات بحدودها الشمالية مع تركيا، وحدودها الشرقية مع العراق.

وفي ضوء األحداث الدولية والتطورات اإلقليمية، تبدو خطورة املشروع األمريكي وأبعاده 

 مختلف األطراف. االستراتيجية، في مقابل ردود الفعل "الهادئة" من

من هنا تبدو أهمية إلقاء الضوء على "املشكلة الكردية" التي تستخدم كغطاء للمشروع 

، ثم باالستراتيجية 
 
األمريكي. ارتبطت نشأة هذه املشكلة باستراتيجيات أوروبا االستعمارية أوال

، إذ يعود تاريخها إلى بداية عهد االنتداب الفرنس ي، في أعق
 
اب الحرب العاملية األمريكية الحقا

، وفي ضوء ذلك 
 
 ملصالحها

 
األولى، عندما عملت أوروبا االستعمارية على إعادة ترتيب املنطقة وفقا

، بسياسته اإلثنية تجاه الكرد وباقي مواطني الجزيرة السورية، تحقيق أمرين  أراد االنتداب الفرنس ي 

 أَساَسْين، هما:

 إلى التحالف مع عشائر امللكية الكردية، في إطار : تحقيق "الوفاق مع األكراد"، استناألول 
 
ادا

ي".
 
 "االتحاد املل

 آشورية على طول خط الحديد في شرق الفرات.-: توطين عناصر كلدانيةالثاني

ته إلى الجنرال غورو، أوضح الرئيس الفرنس ي ميليران األهداف الفرنسية تجاه وفي برقي  

، أو دمجها مع االتحاد السوري، فقد كان من املهم الجزيرة السورية، سواء بإقامة نظام مستقل

للفرنسيين تمييز منطقة الجزيرة السورية عن باقي املناطق السورية. وهكذا وضعت خطة تجزئة 
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 ،
 
عات تصنيع املصير السياس ي  للمجتم»: الباحثة الفرنسية نادين بيكودودعته  فيماسورية إثنيا

 األوروبية التي نجمت عن تداعيات الحرب العاملية األولى.، بما يتوافق مع االستراتيجية «املحلية

وجاءت سياسة التتريك والتهجير التركية لتخدم األهداف الفرنسية، ولتؤمن للمشروع 

 بترتيبات الدول األوروبية 
 
الفرنس ي "الخزان البشري" الالزم لتنفيذ ذلك املشروع، وارتبط ذلك دوليا

راطورية العثمانية، فزرعت هذه الترتيبات البذرة األولى لنشوء ملرحلة ما بعد الحرب، وسقوط اإلمب

 "املشكلة الكردية" في سورية، وجاء ذلك على مرحلتين:

 0291األولى: معاهدة سيفر 

نصت املعاهدة على إقامة كيان كردي  في واليات ديار بكر ومعمورة العزيز وتبليس شرق 

 ، وكذلك إقامة دولة أرمنية.تركيا، وهو ما يقع في إطار "كردستان التركية"

إال أنَّ مفاعيل هذه املعاهدة انتهت بسبب املمانعة التركية. ومع تحقيق املقاومة الكمالية 

 على األرض في مختلف الجهات، يكون قد سقط كال املشروعين )الكردي واألرمني(.
 
 تقدما

 0299الثانية: مؤتمر لوزان 

ست تلك املعاهدة انحالل اإلمبراطورية كر   العام التالي.ر بمعاهدة لوزان في انتهى هذا املؤتم

الدولة القومية املستقلة »العثمانية، وأجهضت قيام دولتي األكراد واألرمن، وأنشأت نظام 

 .«الخاضعة ملرحلة انتقالية من االنتداب األوربي

لنظام الحقبة العثمانية. وكانت تركيا هي  أرست هذه املعاهدة قواعد التطور الجيوسياس ي

 الرابح الوحيد من هذه االتفاقية، عندما ألغت مفاعيل معاهدة سيفر، وكر ست تقسيم سورية.

 في "تصنيع 
 
 أساسا

 
لقد لعب االتفاق بين فرنسا، الدولة املنتدبة على سورية، وتركيا دورا

ما أسفرت عنه وكان ذلك بسبب مصير سورية" في ضوء مصالح الطرفين )تركيا وفرنسا(، 

 ما نتج عن معاهدة لوزان:مخططاتها، بعد 

 عن -وضع فرنسا ملشروع الدولة الكردية -
 
الكلدوآشورية مع بعض العشائر العربية، فضال

 تقسيم سورية إلى دويالت.
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، كنوع من الضغط  - في حين تقوم تركيا بدعم الثورات السورية ضدَّ االنتداب الفرنس ي 

 على فرنسا.

 على األرض انعكاس الهجرات املتوالية من األراض ي التركية إلى سورية في و 
 
قد بدا واضحا

 من املجموعات السكانية، التي كانت 
 
"املشكلة الكردية" في سورية، إذ شملت هذه الهجرات أطيافا

تعيش فيما هو اليوم شرق وجنوب تركيا، من أرمن وعرب )مسيحيون ومسلمون(، ونشير بوجٍه 

 ٍ
إلى الهجرات املتوالية من األكراد )واألتراك( في أعقاب الثورات التي أشعلوها ضد الحكم خاص 

، والتي كان عددها نحو  أي في مرحلة االنتداب  0241-0225ثورة في األمد الواقع بين  05التركي 

 الفرنس ي على سورية.

مع سياسة القحصلت في هذه املرحلة حالة من التوافق بين السياسة اإلثنية الفرنسية و 

والتتريك الكمالية بعد أن تم االتفاق على ترسيم الحدود الشمالية لسورية، وكان من أهم النتائج 

 عن باقي املكونات 
 
الهجرات الكبرى إلى سورية التي تكونت من األكراد، على نحو رئيس، فضال

ي ء التأكيد عليها فالعشائرية التي نزحت من األراض ي "التركية" وهي باألساس أراٍض سورية )وجا

معاهدة سيفر(. وكان يجمع بين املجموعات البشرية املهاجرة إلى أراض ي الدولة السورية واقع  

 من الواقع الجيوسياس ي للمنطقة، 
 
 مركبا

 
 إثنيا

 
متداخل  من التمازج واالندماج، أفرز نموذجا

ة. ة عربي   أضيف إلى طابعها السوري  بخلفي 

ية هذا األمر الستخدامه في تحقيق أغراضها االستعمارية، وقد تلقفت السلطات الفرنس

طاِلبة باالستقالل، فالتقت بأهدافها مع فكان هم  
 
ها األول هو القضاء على الثورات العربية امل

األهداف التركية، وعقدت معها اتفاقات الحدود مقابل تخلي األتراك عن دعم الثورات السورية، 

 وعملت على استخدام املهاجرين 
 
)الجدد والقدامى( في مشروعها الخاص بتقسيم سورية، انطالقا

الكلدوآشوري -من النظرة الخاصة إلى الجزيرة السورية، وهي إذ سعت إلى إقامة الكيان الكردي

مع بعض القبائل العربية، فقد سعت إلى تعميق الفوارق بين املهاجرين، فيما بينهم، وبين السكان 

ة الثالثة من أضخم الهجرات وأكبرها، وبما أن األكراد شكلوا النسبة األصليين. وملا كانت الهجر 

.
 
 األكبر منها، بحكم تدفقهم الكثيف، فقد كان تأثير الطبيعة العشائرية الكردية طاغيا
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 عن بنية 
 
إال أنَّ ما يجب أخذه بالحسبان، أن بنية املجتمع الكردي  املهاجر تختلف جذريا

ة، وهي بنية مندمجة في حياة املجتمع السوري  في املدن الداخلية املجتمع الكردي  السوري  الت اريخي 

 )مثل أكراد دمشق األيوبيين( وأكراد جبل العلويين وأكراد جبل كرداغ في عفرين.

إال أن استخدام  بالترحاب، –وغيرهم–وإذ استقبل الشعب في سورية املهاجرين األكراد 

ة، فرنسا للمجموعات  املهاجرة املتدفقة من الشمال، أدخل الريبة والشك لدى شعب سورية بعام 

، ليس من املهاجرين، بل من 
 
 سلبيا

 
ة، التي أخذت موقفا وفي أوساط الحركة الوطنية بخاص 

السلطات الفرنسية. وتوسعت دائرة السخط من السياسة الفرنسية في األوساط الشعبية، ذلك 

لسياسة، بسبب من تشجيع السلطات الفرنسية عملية النزوح إلى بعد أن توضحت أبعاد تلك ا

ف إلى إيفاد وزير املعار  تاج الدين الحسينيالجزيرة السورية و"اإلكثار من الغرباء" ما دفَع  حكومة 

 عام  محمد كرد علي
 
م تقريرا  0210في ذلك الوقت إلى الجزيرة لدراسة الواقع كما هو، حيث قد 

ر فيه من مخاطر تر 
 
كز الهجرة في الجزيرة على أمن سورية، واقترح إسكان املهاجرين، وخص  حذ

منهم األكراد باالسم، في أماكن بعيدة عن الحدود، لئال تحدث من وجودهم مشاكل سياسية تؤدي 

 إلى اقتطاع الجزيرة من جسم الدولة.

رد يمتزج الكوأكد كرد علي على ضرورة انتهاج سياسة اندماجية قومية مبكرة، وأنه ال بد أن 

 في الحكومة 
 
واألرمن بالعرب في القرى الواقعة في أواسط البالد ال على حدودها. وال يبدو أن أحدا

ر منه محمد كرد علي.
 
 آنذاك، أو ما بعد ذلك، قرأ أو استوعب ما حذ

، بالتسلل  لذا فقد استمر النزوح الكردي  من تركيا باتجاه الجزيرة، على نحو فردي  وعائلي 

 عندما بدأ تطبيق قانون اإلصالح الزراعي وتوزيع عبر ا
 
 عن األمن واالستقرار، تحديدا

 
لحدود، بحثا

َعد  من أمالك الدولة، في مرحلة الحقة في عهد االستقالل.
 
 األراض ي التي ت

 «الكلدو آشوري  مع بعض القبائل العربية-الكيان الكردي  »املشروع الفرنس ي اإلثني إلقامة 

 من
 
بعض الذين استطاعت فرنسا استقطابهم باملال والتعيينات اإلدارية وتوزيع  القى تأييدا

 في انقسام 
 
األراض ي، في حين عارضته قطاعات واسعة من مختلف الشرائح. وظهر ذلك جليا

العشائر الكردية بين من يهدف إلى إقامة الدولة الكردية في األراض ي التي أصبحت تركية بموجب 

ة وم  ن ينادي بإقامة الكيان الكردي  في الجزيرة السورية أو في قسم منها.التوافقات الدولي 
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التقت املجموعة األولى مع بعض املجموعات العربية )املسيحية والعشائرية(، وكانت تنادي 

 بالحكم الذاتي تحت االنتداب الفرنس ي، وقد تشكلت 
 
باالنفصال عن الدولة السورية، باملناداة أوال

 من عشائر امللية وا
 
لهوبركية ومن السريان الكاثوليك )يمثلهم ميشيل دوم(، وقد عقدوا مؤتمرا

 
 
أكدوا فيه على مطالبهم، ولكن في املقابل عقد بعض القادة الوحدويين من العرب واألكراد مؤتمرا

 .0216أكدوا فيه وحدة البالد، وتبلورت حالة االستقطاب في انتخابات عام 

، بفضل املعارضة الشعبية  – التقسيمي   –س ي  هذا، ورغم إسقاط املشروع الفرن االنفصالي 

وبفضل موقف الكتلة الوطنية والتطورات الداخلية واإلقليمية، فإن هذا املشروع قد أوضح عمق 

 الخالفات داخل صفوف األكراد، وكذلك داخل صفوف العشائر العربية واملسيحيين العرب.

، 0217فإنَّ حركة العصيان االنفصالية عام  تلك الخالفات، 0216وإذ أبرزت انتخابات عام 

ي حر بلياس مرشو و إبقيادة أظهرت عمق االنقسام بين األطياف املختلفة، فقد كانت تلك الحركة 

  قريو، وبدعم من حاجو آغا،
 
في حين واجهتها معارضة قوية من العرب واألكراد. ولوحظ مثال

املتمردين،  إال أنَّ ، دهام الهاديانقسام عشيرة شمر إزاء من وقف ضد االنفصاليين بقيادة 

وطال  .مع حلفائه من األكراد الهوبركيين ر رئيس شمر الزو  ميزر عبد املحسنبمنافسه  استعانوا

، االنفصالييناملدعومة من  محمد عبد الرحمنقوات  ت بيناالنقسام عشيرة طي، فقد توزع

وقد استمر القتال بين الطرفين عشرة أيام إلى  .الوحدوييناملدعومة من  محمد السليمانوقوات 

 أن تدخلت القوات الفرنسية إلى جانب االنفصاليين.

 فاالستخباراتوقد برز في حركة العصيان انقسام  آخر، في املحافل الفرنسية الرسمية، 

الفرنسية، التي كانت ضد االتفاقية بين الكتلة الوطنية ووزارة الخارجية الفرنسية، كانت ضد 

 شديد اللهجة للتوقف عن املطالب االنفصالية.
 
 العصيان، ووجهت تحذيرا

إلى جانب الحركة الوطنية  علي زلفو آغاوقد وقف زعماء حي األكراد بدمشق بقيادة 

، فبعد أن وعد زلفو بالوقوف ضد حاجو آغالك حقيقة الدور الذي لعبه وحكومتها، وكشف بذ

االنفصال، إال أن األحداث أثبتت تحالفه مع الخطط السرية آلل بدرخان الذين كانوا يطمحون 

 إلى قيام الكيان الكردي بتحريض من الفرنسيين.

 في تحقيق االنقسامات واالنشق
 
 وهاما

 
 رئيسا

 
 اقات في األوساطلقد لعب الفرنسيون دورا

العربية )املسيحية والعشائرية املسلمة(، وكذلك في صفوف األكراد وغيرهم، باستخدام ما لديهم 
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ة، وسلطات منحتها لهم االتفاقات الدولية، بدوافع املصالح التي  ة وإداري  ة وعسكري  من قوة مادي 

د ف السوريين واألكراارتبطت بمطامع حكومة أتاتورك. وهذه االنقسامات واالنشقاقات في صفو 

املهاجرين، كانت في الوقع بين من هو مع فرنسا واالنفصال، ومن هو مع االستقالل والسيادة 

، وانتصرت إرادة الشعب بجميع أطيافه في  السورية. وقد سقط املشروع الفرنس ي  االنقسامي 

 ودولة.
 
 وشعبا

 
 املحافظة على وحدة سورية أرضا

 لنهج سورية، است
 
حزبه و  عبد هللا أوجالنقبلت في الثمانينيات من القرن املاض ي واستمرارا

( كحركة وطنية، وسهلت لهذا الحزب تحركاته ونشاطه في شن PKK)حزب العمال الكردستاني 

حرب عصابات في األراض ي التركية ضد السلطة، وكان رد  تركيا على ذلك بأن استخدمت سالح 

 رة الحركة الوطنية التي يقودها أوجالن.املياه للضغط على سورية، ومنعها من مناص

إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة  0221وقد أدى قطع مياه الفرات ملدة تزيد عن شهر عام 

األسد وتخفيض إنتاج الكهرباء، وإلى جانب ذلك، ارتفعت وتيرة التهديدات التركية مع بداية 

تم  بموجبه خروج أوجالن من املفاوضات بين سورية وتركيا. وجرى بمسعى من مصر عقد تفاهم 

 سورية.

لقد أدى موقف سورية الرسمي من أوجالن وحزبه إلى إحداث تغيير جذري في الوعي القومي 

ب بصعود القيادات اليسارية وإضعاف األحزاب التقليدية. وكانت وجهة نظر أوجالن الكردي تسب  

ها يكون بعودة األك-أن املسألة الكردية هي "كردية
 
راد إلى تركيا، وبعد خروج أوجالن تركية"، وحل

من سورية استمر حزبه بالعمل تحت اسم "االتحاد الديمقراطي" كحزب كردي  سوري  مستند إلى 

 قاعدة شعبية بناها أوجالن.

، انخرطت بعض األحزاب الكردية بالعملية 2100ومع قيام حركة االحتجاج في سورية عام 

" مع ما يدعى بـ "املعارضة السورية". ومع تطور  االحتجاجية، كما تحالف " املجلس الوطني الكردي 

، كما انخرط في العمل السياس ي،  "حزب االتحاد الديمقراطي"األحداث تحول  للعمل العسكري 

بوساطة ما دعاه اإلدارة الذاتية في الجزيرة السورية تحت رعاية ودعم وحماية الواليات املتحدة 

ض حكومات الخليج. وإلى جانب املطالبة "بالديمقراطية وحقوق وتأييد الغرب األوروبي، وتمويل بع

 للحكم الذاتي  والفيدرالية، ومكافحة اإلرهاب.
 
 اإلنسان" تم الترويج من قبل هؤالء جميعا
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الكردي  بمعارضة كردية واستنكار واسع من باقي  "حزب االتحاد الديمقراطي  "قوبل طرح 

عب في الجزيرة وفي سورية بوجه عام، ذلك بعد أن تسربت األنباء حول ممارسات "قوات 
 

فئات الش

حماية الشعب" و"األسايش" الكردية، وما فرضته اإلدارة الذاتية من إجراءات على صعيد التعليم، 

كان العرب وفرض البرنامج التربوي  املخالف لبرنام ج الدولة، وكذلك عمليات التهجير الواسعة للس 

في القرى املنتشرة في أرجاء الجزيرة السورية وشرق الفرات، بعد أن ضمت الواليات املتحدة شرق 

بوساطة مشروعها "الشرق األوسط الكبير"،  الفرات إلى مشروع "الكيان الكردي" ضمن

إلى تحقيق املصالح اإلسرائيلية، إضافة إلى األهداف االستراتيجية األمريكية في سورية الهادفة 

األمريكية الخاصة بالجزيرة السورية، ذلك أن الواليات املتحدة تريد من دعمها للمشروع الكردي  

تحقيق مصالح استراتيجية هامة يأتي في مقدمتها خدمة املشروع الصهيوني، وإخراج إيران من 

 و بمعنى آخر ضبط إيقاع الوجود الروس ي في سورية.سورية، والتخفيف من الوجود الروس ي، أ

هم يختلفون يهمنا هنا تسليط الضوء على األهداف الحقيقية لألكراد السوريين، إذ  ي ف إن 

بينهم حول طبيعة الحركة الكردية  فيماطروحاتهم السياسية واإليديولوجية. وهناك جدل واسع 

ونها املنا طق الكردية في سورية. وكذلك املوقف من "الكيان وموقفها من فكرة "كردستانية" ما يسم 

الكردي" وانفصاله عن الجسم السوري، فقد تراوحت االتجاهات الفكرية والسياسية داخل 

 من 
 
، بوصفه جزءا الحركة الكردية السورية من الدعوة إلى حقوق "الشعب الكردي" السوري 

عب السوري، إلى الدعوة لالعتراف الدستوري باألكراد
 

كقومية ثانية، ومن الالمركزية الواسعة  الش

 إلى حق  تقرير املصير واالنفصال.
 
 إلى الفيدرالية، وصوال

لقد انساق بعض األكراد خلف سراب الدعوة إلى الدولة الكردية، ولو بمشاركة شكلية من 

من  اأطياف محلية أخرى في الجزيرة، ووثقوا بالوعود الغربية ثم بالوعود األمريكية، ولم يتعلمو 

تجاربهم السابقة، وال من مسيرة التاريخ. ولكنهم بسبب من "التراث البرزاني" ساروا في املشروع 

األمريكي الذي سيلفظهم في أول انعطافة له تحقق مصالحه، سواء مع تركيا أو مع روسيا وإيران. 

 
 
ا  محلي 

 
 مسلحا

 
ي ظل ، يغنيه فإن انصياعهم الحالي للمشروع األمريكي يضمن لهذا املشروع شريكا

 أزماته االقتصادية والسياسية عن استخدام قواته العسكرية البرية على نحو مكثف.

ومن الواضح أنَّ املمارسات الفاشية لبعض األكراد تجاه العرب، لن يكون لها تأثيرات سلبية 

 ن في املوقف العروبي من "املشكلة الكردية"، ولن يكون هناك رد فعل مماثل، مع أنهم يمارسو 
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العنصرية املتطرفة، فإن القومية العربية التي تؤمن بها سورية ليست فاشية وليست عنصرية، 

بل منفتحة على جميع أطياف الشعب، وهي جامعة وليست انعزالية أو منكفئة على ذاتها، وهي 

 عليها.
 
 حامية للوطنية السورية وليست عبئا

الثقافية ملواطنيها األكراد، فإنها تؤمن والعروبة في سورية، إذ تؤيد املطالب االجتماعية و 

بأن جميع املشكالت املحلية قابلة للنقاش والحوار، ولكن على بعض األكراد، التخلي عن منطق 

 القبول بالتحالف مع أي جهة تدعم سعيهم إلى تحقيق "حلمهم" في إقامة دولة.

د مطالبهم. لكن ولطاملا تعرض بعض األكراد إلى اإلحباط واليأس نتيجة "غدر" بعض من  أي 

 من قاعدة املواطنة 
 
أبواب الحوار مفتوحة من قبل الحكومة السورية وجميع السوريين، انطالقا

.-الرحبة والديمقراطية الحقة، وفضح أهداف وأغراض املشروع األمريكي  الصهيوني التقسيمي 

، «مهزلةة الثانية كالتاريخ يعيد نفسه، في املرة األولى كمأساة، وفي املر »أختم بقول ماركس: 

وال نريد ملواطنينا من األكراد وغيرهم أن يتسببوا في أن  ،أما في املرة الثالثة "فكارثة"»وأضيف: 

 .«نعيش كارثة أخرى!

 وجاءت مداخالت الحضور على النحو اآلتي:
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 السورية الديمقراطية الجبهة عام أمين: مرعي محمود. أ

 املوضوع هو موضوع زيارة القامشلي.

: محمود مرعي، ميس كريدي )الناطق باسم الجبهة(، د. هاني   من الجبهة ضمَّ
 
شكلنا وفدا

 خوري، فوزي تقي الدين، د. عبد العزيز داوود وهو من القامشلي ونائب األمين العام للجبهة.

، ورفض  كانت الفكرة بعد االحتالل التركي لعفرين، باالتفاق مع أمريكا وبتسهيل روس ي 

الديمقراطي" و"مجلس سوريا الديمقراطية" دخول الجيش السوري  إلى عفرين،  "حزب االتحاد

 لذلك خسرت سورية وخسر األكراد عفرين.

حن . ن«ال تخسروا القامشلي كما خسرتم عفرين»فحملنا رسالة إلى األكراد، كان مضمونها: 

طية"، وال بد من نرى أنه ال بد من رفع العلم السوري  في مناطق سيطرة "مجلس سوريا الديمقرا

 ال بد 
 
دخول الجيش العربي السوري  إلى هذه املناطق من أجل حمايتها خاصة من تركيا، وأخيرا

 من إعادة مؤسسات الدولة إلى تلك املناطق.

 بيد 
 
 و"مجلس "ب االتحاد الديمقراطيحز "طالبنا بإعادة مؤسسات الدولة التي تقع حاليا

صارف ومنشتت الحبوب، وحتى شركات النفط ومعسكرات كاملإلى الدولة،  سوريا الديمقراطية"

 عسكرية.

، تم التواصل معها، إلهام أحمدقابلنا أهم شخصية في "مجلس سوريا الديمقراطية" وهي 

ْرحنا. واستطعنا الوصول معها كرئيسة 
َ
وجاءت من عين عيس ى إلى القامشلي، والتقينا وقدمنا ط

ة، وإلى إرسال وفد إلى دمشق للحوار دون شروط املجلس، إلى أنهم مستعدون ملحاورة السلط

مسبقة، وهي املرة األولى التي يوصل فيها املجلس رسالة كهذه، ما يعد خطوة هامة. إذ سبق أن 

 في حميميم مرتين، وفشلوا في الوصول إلى تفاهمات. موفدين من الدولة السوريةالتقى املجلس مع 

جلس سوريا الديمقراطية" وقابل الدولة السورية بعد زيارتنا إلى القامشلي، جاء وفد من "م

رض عليه مناقشة قانون اإلدارة املحلية مع  مرتين، األولى كانت زيارة عادية، أما في الثانية فقد ع 

 لجنة من اللجان.

.-وقد نظرنا إلى هذه الخطوة، بصفتها خطوة أولية للحوار السوري    السوري 
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، وليس لديهم صداقات كذلك قلنا في زيارتنا للمجلس: إنَّ ا
 
ألمريكان يبيعون حلفاءهم دائما

أو عداوات دائمة. لذلك قد يبيعونكم كأكراد في أي لحظة. وحل القضية الكردية أو أي مشاكل 

 مرتبطة بها يكون في إطار الدولة السورية الوطنية.

 
 
ناصري  عربي د لنا األكراد في زيارتنا أنهم ليسوا حركة انفصالية، وأشرت إلى أنني كقوميأك

أرفض الذهاب إلى أي شكل من أشكال التفكيك، وال الفيدرالية وال اإلدارة الذاتية وال أي من هذه 

 التسميات.

، ونحن زرنا القامشلي على هذا األساس، 
 
 وشعبا

 
ة، أرضا هم أكدوا لنا على وحدة سوري 

 في الفند وتحت هذا الشعار. في نهاية الزيارة عقدت  
 
ا  صحافي 

 
 العلم السوري، مؤتمرا

 
ق واضعا

.  وحضر اإلعالم السوري  إلى جانب الكردي  واألجنبي 

قصدنا عشيرة طي في القامشلي، وزرنا مجلس الكنائس )سبع كنائس(  ،في زيارتنا هذه

 االتحاد السرياني واملنظمة اآلشورية وكل الكنائس املوجودة هناك.

" املرتبط مع "االئتالف"  ة، هناك "املجلس الوطني  هناك انقسام حقيقي  في الساحة الكردي 

" وهو خمسة أحزاب؛ و"الحزب التقدمي   والهيئة العليا ومع تركيا؛ و"التحالف الديمقراطي  الكردي 

" األستاذ  ت. ؛ واتحاد الصحافيين واتحاد الكتاب وغيرها من التشكيال عبد الحميد درويشالكردي 

لكن، السيطرة العسكرية في القامشلي والحسكة هي لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذي يضم 

أوجالني يساري يرى أن حل املشكلة الكردية يتم في تركيا التي تضم نحو  األول في داخله تيارين: 

ليج خيحصل على تمويله من الغرب ومن الغربي أمريكي، مليون كردي  وليس في سورية؛ وتيار  25

وليس لديه مشكلة أن يقبل التمويل من العدو الصهيوني، هذا التيار ال يفضل حتى خروج أوجالن 

 من سجنه التركي. لذا، يجب دعم التيار الوطني حتى داخل هذا املجلس.

وهو من يطالب بدولة كردية، وهو من يتحدث عن "قطعان  ،التيار الغربي هو التيار االنفصالي

. املستوطنين العرب"
 
 جيدا

 
قبلنا استقباال  من هذا القبيل، واست 

 
 في زيارتنا لم نسمع كالما

 
. طبعا

كذلك ساعدنا تصريح الرئيس األسد الذي جاء بالتزامن مع الزيارة، بأننا كدولة مستعدون للتحاور 

مع "مجلس سوريا الديمقراطية". وقد ظن  األكراد أنَّ وفدنا قريب من السلطة أو مرسل من قبل 

 من هذه  15طة، فظهر اهتمام كل املكونات السياسية في القامشلي، حيث التقينا السل
 
نا مكو 

 املكونات.
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بالنتيجة، نحن نريد التأكيد على ضرورة الحوار؛ ضرورة دعم التيار الوطني الذي يريد 

، ويقبل بحل القضية الكردية ضمن إطار الدولة الوطنية السورية. 
 
 وشعبا

 
سورية موحدة، أرضا

 ذا يتطلب من الدولة السورية أن تسعى ألن تكون دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع.وه

وإلى أسوأ منها، كان  2100إنَّ تجربة االنتخابات املحلية أعادتنا إلى مرحلة ما قبل عام 

. وهذا عقل %25من املقاعد، اليوم حصلوا على  %71-61البعثيون وقائمة الجبهة يحصلون على 

اركة أو باآلخر وال حتى بالوطن. فكيف يمكن لنا التعامل معه، فهو الذي اختار القوائم، ال يفكر باملش

 هذا يتطلب وحده جلسة حوار.

 العميد تركي حسن

 على هذا 
 
مهما كان من يترأس "مجلس سوريا الديمقراطية"، يظل  صالح مسلم قابضا

العسكري  املتشدد هو املسيطر، وقياداته املجلس، كما أنَّ وجود تيارين أمر صحيح، لكان الجناح 

 كلها إيرانية، تركية أو عراقية. وهم من أضاعوا عفرين.

 

 : رئيس تجّمع سورية األمالعرق  محمود. د

 إنَّ السرد التاريخي مرتكز أساس ومهم، ملعرفة إذا كانت املسألة مسألة حقوق بالفعل.

 ماذا يريد األكراد اليوم، وماذا نريد نحن؟

أن نتحدث كسوريين مجتمعين، لكن هناك مجموعات ضمن األكراد يصرون على أفضل 

 أنهم حالة منفردة. هذا الكالم يحق أم ال يحق؟ وعلى ماذا يرتكزون؟

بنى  لقد تناقشت في موسكو مع العديد من القيادات الكردية وعلى رأسها صالح مسلم، ي 

ة التي تساندهم أو تتحالف معهم. عندما املوقف الكردي  اليوم على ما لديهم من دعم وعلى القو 

وجدوا أن وضعهم يسوء حاولوا العودة إلى الدورة السورية، وإذا غيرت أمريكا موقفها قد 

 يتحالفون معها من جديد.
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ى "روج آفا" تقتطع ثلث  موها ملا يسم  لكن لنناقشهم، كدولة، فيما يريدون، الخريطة التي قد 

 سورية، ما مدى صحة ذلك، وأليس ذ
 
 وكيف يمكن الرد؟ وعندما يتبين أنَّ لهم حقوقا

 
لك تعديا

 بالفعل، يجب أن تعطى لهم.

، ولن  ، ال تتجاوز هذا الحد  ، أرى أن حقوق األكراد مثل حقوقي كمواطن سوري 
 
ا أنا، شخصي 

نة للهوية السورية، ويحق  لألكراد   كعناصر مكو 
 
ات كافة نسمح بأن تتجاوزه. وأحترم  الناس والقومي 

 كمكون ما يحق  للجميع، وأي محاولة للحصول على املزيد، هي دعوة للتقسيم وتجزئة البلد.

 

 درزيال أحمد. د

إنَّ املشكلة الكردية التي استمرت نحو قرن من الزمن، ليست مشكلة كردية وحسب، وإنما 

 مشاكل من هذا القبيل، بل
 
عاِن قبال

 
كلها  جاءت هي مشكلة املنطقة بأكملها. شعوب املنطقة لم ت

نتيجة العبث الغربي والذي بدأ بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ودخول نابليون، وثم بعد انهيار 

 اإلمبراطورية العثمانية.

. 0202لم تكن شعوب هذه املنطقة قادرة حتى على تصور نفسها خارج سياق دولة ما قبل 

تفاقيات التي تمت )سيفر، لوزان، أغلب املطالبات تسعى إلى إصالح الدولة العثمانية. أما اال

 بيكو( كان الفاعل األكبر فيها هو بريطانيا ويليها فرنسا.-سايكس

، والكرد دفعوا ضريبة مضاعفة  ال زلنا حتى هذا اليوم ندفع ضريبة هذا التقسيم السياس ي 

، أصبح الكرد واس
 
 ال حصرا

 
ة طعندما تشتتوا بين الدول األربع. بعد معركة جالديران، تمثيال

 بين الكرد املوالين لكل من 
 
الصراع بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية، أي أصبح األمر  صراعا

 الدولتين.

، ووفق دراسات مركز ابن خلدون لعام 
 
إنَّ وجودهم في سورية قديم لكن لم يكن كثيفا

ام الداخلي من سكان سورية. املشكلة الرئيسة هي االنقس %7، الكرد ال يشكلون أكثر من 0227

الكردي، بين من يريد االنفصال ومن يريد البقاء ضمن الدولة السورية، منذ ما قبل زمن االنتداب 

 وإلى اليوم.
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الحل يكون على مستويين: حل مؤقت، بعودة الدولة الوطنية، ألن املواطنة تتشكل على 

ة تأثير أي هوي أساس جملة املصالح لعموم سكان الدولة، وعندما تتحقق هذه املصالح ينخفض

ة... ة، أم ديني   دون وطنية، سواء أكانت إثني 

إنَّ هذا الحل  ال يكفي، فاملنطقة مترابطة ومتشابكة إلى أبعد الحدود، وال يمكنها أن تحل  

مشاكلها إال عبر برنامج أساس على شاكلة االتحاد األوروبي، للخروج من إطار الصراعات اإلقليمية 

 ع يحقق كل مصالح شعوب املنطقة املتداخلة. هذا هو املستوى الثاني.املستمرة، إلى إطار أوس

 

 طيارة زاهي. أ

 لفهم القضية الكردية بشكل صحيح.
 
 إنَّ السرد التاريخي  الذي قدمه الدكتور منير هام جدا

من األكراد  %21أود أن أقول: إنك إن لم تفهم جو املحافظة ال يمكنك فهم ما يجري، إذ إنَّ 

عندما تحين الساعة، وقد برز العنصر الكردي في القامشلي لضعف العنصر العربي   انفصاليون 

" و"جبهة نصرة" ثم أصبح "داعش"، فأصبح جميعهم يعمل لدى 
 
ا  حر 

 
فيها، الذي كان "جيشا

. اليوم   من "وحدات الحماية" هم عرب. %71الكردي 

بن دهام الهادي حرصوا في "قسد" على شخص مسيحي، وآخر من عرب شمر وهو حميدي 

عطي 
 
. 1الذي أ

 
 ليعمل. فاملسألة معقدة جدا

 
 هائال

 
 آبار نفط وراتبا

 صحيح أنهم استقبلوا الوفد، إال أنهم غير صادقين.

 
 
كان صالح مسلم  ،ع، ألدار خليل وإلهام أحمد، عقود الحماية ملنشتت النفطعندما وق

، عندها لم يقبل العرب التوقيع، وأ 21يحصل على 
 
 نا حضرت بعض هذه االجتماعات.مليونا

ح ألدار خليل األسبوع املاض ي، عند إغالق املدارس الخاصة أو مدارس الطوائف، لقد صر  

 وقال في تصريح مسرب: "نحن نمتلك القوة"، األمريكي معنا ولدينا فائض قوة وسنحرر دير الزور.

 النظر عن األحزاب. ألي متطوع بغض دوالر  111األمريكي اليوم يزيد املغريات، فهو يقدم 
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الجزيرة فإن إذا استطعنا الحفاظ على الجزيرة قبل األزمة، من خالل السلطة األمنية، 

ن من معالجتها، ألننا إذا خسرنا 
 
 للتمك

 
تحتاج اليوم إلى عقل وإلى ناس يفهمون القضية جيدا

 الجزيرة سنخسر سورية كلها.

 ال تقف عند 
 
النفط والغاز، ويدرك األكراد واألمريكيون إنَّ ثروات الجزيرة املكتشفة حديثا

 ذلك.

يقول "وزير الخارجية الكردي": إنهم يفتحون ثالث قنوات مع األمريكي، مع السلطة، ومع 

 التركي، ونحن مع من يحقق لنا مكاسب أكبر.

إنَّ املجزرة التي قام بها األكراد بحق مفرزة األمن العسكري السورية يندى لها الجبين، وقد 

ف الحقائق. حصلت  بأمر أمريكي. ولقد بات لألكراد إعالم قوي  يزي 

ة من األتراك، ال نعلم ملصلحة  الجناح العسكري الكردي  يطغى على السياس ي، وتقوده غالبي 

 من يعملون، أما السوريون فهم ليسوا أصحاب قرار.

مون ألمريكا ممر   مت الجزرة الكبيرة لألكراد، بسبب أنهم يقد  ِ
د 
 
 لنفط الخليج والعراق هذا، وقد ق

 
ا

 )كركوك( وإلى املتوسط، والعائد على ذلك سيكون مليارات الدوالرات.

ال يمكن تبسيط املسألة فالذين تحولوا إلى قادة ميليشيات بين ليلة وضحاها، وأصحبوا يتكلمون 

 ليس بتالف؛ بل بماليين الدوالرات، لن يتخلوا عما حصلوه بسهولة.

ل الجيش العربي  السوري  إلى هناك، ألن عدم دخوله يهدد بخسارة الوضع س يء، ويقتض ي دخو 

 منطقة الجزيرة، خسارة ستكون تبعاتها مهولة على كامل سورية.

ومن أجل التمييز فقط، دهام الهادي كان في الكتلة الوطنية، وابنه اآلخر أحمد موجود في دمشق، 

 ويتعاطى مع األمور بعقالنية.
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 عيس ى نهلة. د

تصنيف هذه الدراسة ضمن الدراسات التأصيلية التاريخية، لكن مناقشتها عسيرة، يمكن 

. وكنت أتمنى أن تتناول الدراسة التاريخ 
 
ألنها مناقشة ماٍض انقض ى وانتهى، وال نملك من أمره شيئا

ة في السنوات السبع األخيرة. ، أي ما طرأ من تحوالت على املشكلة الكردي   اآلني 

ة إثر حادث إغالق املدارس، ولم أكن أتوقع زرت املنطقة   مع وفد الكنيسة السرياني 
 
را

 
مؤخ

. هنالك حالة من "االستقواء" يمارسها بعض األكراد وعلى رأسهم  أن الوضع س يء إلى هذا الحد 

"مجلس سوريا الديمقراطية"، مستفيدين من األزمة االقتصادية، وكونهم مصدر الدخل الوحيد، 

 نتيجة ومن الوجود العسك
 
ة املفرطة، واإلحساس بأن أمريكا لن تتخلى عنهم قريبا ري ذي القو 

مصالحها في املنطقة تريد حمايتها، وبالتالي القواعد األمريكية في املنطقة طويلة األمد، ما يعطي 

 لتثبيت كيان مستقل حتى لو كان في إطار الدولة الوطنية على غرار "كردستان"، رغم 
 
الكرد وقتا

 وأكثر قوة.أنهم ير 
 
 ون في أنفسهم حالة مختلفة عن أكراد العراق، وأكثر ثباتا

هذا، وعلى أساس الكثير من الحوارات أجريتها هناك مع اإلثنيات واألديان األخرى )تعلمون 

 فيما يتعلق باألمور اإلنسانية( يبدو أن هذه 
 
 هناك، تحديدا

 
 وفاعال

 
 كبيرا

 
أن للكنيسة وجودا

 اإلثنيات تشعر 
َ
ٍ  ارٍ بَصغ

كبير أمام سياسة االستقواء هذه. السوريون حتى ضمن الوحدات  إلى حد 

 ليسوا أصحاب قرار، كما كل من في "الثورة السورية" املزعومة، فكل من يقودها ليسوا سوريين.

، وتحتاج إلى مبادرات خالقة من الدولة السورية، 
 
لذا أرى أنَّ املشكلة الكردية معقدة جدا

.لكنها تتطلب أيض
 
ا  قوي 

 
ا  عسكري 

 
 وجودا

 
 ا

يا إلى ش يء،  ِ
إنَّ لديَّ وجهة نظر، خاصة بعد الزيارة، وهي أنَّ السياسة والحوار لن يؤد 

فاألكراد "يتسلون"، ألنهم ال يملكون ما يخسرونه من الجلوس مع الدولة، إضافة إلى أن التأثير 

ة، فحتى الفريق الكردي  القريب   دو الروس ي لن يكون بالغ األهمي 
 
ن من روسيا، سيظل تقاربه فكريا

. فاملال والسالح هما من يقود املنطقة اآلن، والوجود األمريكي ليس  أن يصل إلى املستوى العملي 

، وحتى لو انسحب األمريكان، فإنَّ تأثيرهم باٍق، عالوة على بقاء أتباعهم.
 
 عابرا

 هبون إلى التقسيم.لقد كانت هذه الزيارة موجعة بالفعل، وشعرت نتيجتها أننا ذا
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 هو املسلحون، وقد منع 
 
 مشتركا

 
ا إضافة: أريد التأكيد على أنَّ للدولة السورية ولألكراد عدو 

" من الوصول إلى املناطق التي حموها، ووصفوا أفراده  ى "الجيش الحر  األكراد بالفعل ما يسم 

 ء عليها.باملرتزقة، قد تكون هذه واحدة من النقاط املشتركة التي يمكن البنا

 العميد تركي حسن
 
: تعاملت الدولة بكثير من الحكمة مع مذبحة األمن العسكري، انطالقا

 من تغليبها للحل السياس ي.

 

 علي الحاج أحمد. د

انقسم البحث مع الحوار إلى أقسام ثالثة: القسم التاريخي والذي عرض له بجدارة الدكتور 

 منير؛ البعد السياس ي؛ والبعد الواقعي.

 من العام 
 
، لقد أرسلت سورية أكثر 0261تجاوزنا مسألة دور األكراد في شمال العراق بدءا

 في ذلك الوقت، 
 
 طيارا

 
من ثلث الجيش ملنع قيام االنقسام هناك. حافظ األسد، والذي كان ضابطا

.
 
ة فقط؛ بل الحالة الوطنية أيضا  كان يدرك مستوى التهديد، فهو ال يهدد الحالة القومي 

سألة الثانية هي موضوع األكراد واإلسالم، حيث أخذوا منه املمر واملستقر، وتركونا نحن امل

 نتجرع مرارة التخلف واإلرهاب وغير ذلك.

لقد شعرت بأن أمريكا حينما »هناك كتاب لشاه إيران اسمه "ضوء في التاريخ" يقول فيه: 

غي علينا أن ، ينب«ت وقد أمسك بذيلهتنتهي وظيفتي معها أنها تلقيني من النافذة كما يلقى جرذ مي

 نستفيد من هذه التجربة كي ال نكررها، فكما نرى اآلن بدأ االنقسام بين األكراد، لكنه ينتقل إلينا.

رح مشروع اسمه "الحزام العربي األخضر"، وأعمق من عمل فيه  0261بعد ثورة آذار 
 
ط

و أنه كانت توجد نظرية أو رؤية مفادها كان عبد هللا األحمد الذي كان رئيس لجنة اإلنجاز، ويبد

، ألنه  أن يتم الخلط في جوهر املركز وليس على األطراف. أنا أرى أنه ال فرق في املنطق العشائري 

 العشائر الكبيرة. اليوم إذا سألتم كيف تم تحرير الجنوب بهذه السرعة 
 
غير مضمون، تحديدا

 بل لدينا عائالت.؛ «بسبب غياب العشيرة والقبيلة»الكبيرة أقول: 

 أمريكا وبريطانيا 
 
إنَّ ما يجري في املشهد اليوم يقوم على أمرين: قوة الدول الكبرى خصوصا

عندما سألته عن  0267وفرنسا؛ مقابل ضعفنا. موشيه ديان أجاب صحيفة ليبراسيون هام 
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وتنا قب»، واحتج عندما نشرت الصحيفة الجواب: «انتصرنا بضعفهم وبقوتنا»االنتصار فقال: 

 وطلب إعادة نسخ الجريدة. «وبضعفهم

 ماذا فعلنا نحن؟

 أؤكد على اإلشكالية الكبيرة التي ظهرت في انتخابات اإلدارة املحلية، وهي القوائم 
 
أنا أيضا

. لكن املسألة مسألة 
 
املعلبة، فإلغاء املادة الثامنة وكل ما جرى في األعوام املاضية لم يغير شيئا

د التنظيمات أفراد وليست مسألة ح ، فنحن ندعو منذ زمن إلى أن تتعد  زب أو نظام سياس ي 

 السياسية وتتحد عند النظام السياس ي.

 فإذا لم نستطع نحن إنجاز التجربة، واالعتراف باآلخر، فكيف نطلب من اآلخرين ذلك.

نعم في السياسية ال يمكنك أن تفكر بعقلية "كل ش يء أو ال ش يء"، لكن ال يجب في املقابل 

ن تقع في مطب "أي ش يء أفضل من ال ش يء"، ال زالت الدولة تتقبل بصدر رحب أي تصريح إيجابي  أ

ظهر اإلعالم األمر وكأننا في الطريق إلى الحلول واملصالحات، يجب أال  كردي  أو أي زيارة أو وفد، وي 

 ننخدع بتصريحات وزيارات من هذا القبيل.

 

 حمد إنصاف. د

  كان للحرب في سورية داللة
 
كاشفة، أظهرت مواطن خلل التنمية في األطراف خصوصا

الحدود، في الجنوب وإدلب وفي الجزيرة التي يتعقد الوضع فيها بشكل أكبر، ألنها األغنى باملوارد 

 على املستويات 
 
)النفط، الزراعة، املياه، واليوم املعادن الثمينة(، وباملقابل أقل املناطق تنمويا

. إضافة إلى أنَّ 
 
لبعض سكانها والءات مزدوجة، إذ تتوزع والءات بعض العشائر، وفي األزمة  كافة

د تعمل عليه السياسة األمريكية.  أدوارها، وهذا أمر مقصود ومتعم 
 
 تتوزع أحيانا

، فاألول يريد "دولة كردية" على مقاس عن املشروع الصهيوني   يختلف املشروع األمريكي  

سيم، فيسعى إلى التق أما املشروع الصهيوني   .طريق دمشق عنتحققت املصالح األمريكية حتى لو 

ة لبعض الكرد في كردستان إسرائيلـ "وخلق كيان شبيه ومواز ل "، ذلك بسبب وجود عالقات تاريخي 

 العراق مع الكيان الصهيوني.
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ة في املنطقة فنسبتهم ال تصل  ، فهم أقلي 
 
إنَّ "حلم إقامة الدولة" لدى األكراد ليس إال وهما

...%01لى إ
 
 ، وهم متناثرون، وأي كيان إذا قام سيواجه صعوبات كبيرة وسيكون محاصرا

ربما يمكن تحويل التهديد إلى فرصة بالنسبة للدولة السورية، عبر اللعب على االنقسامات 

 الكردية، وجذب القسم املؤمن بانتمائه للدولة السورية.

، يهدف إلى إنهاء أي عالقة لدمشق هناك مشروع أمريكي يتم العمل عليه على نحٍو تفص يلي 

مع كردها، فبقاء هذه العالقات على امتداد مراحل األزمة يعد نقطة قوة تحسب لصالح الدولة. 

يصبح تصدير النفط، بحسب املشروع األمريكي  الذي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 

ستان العراق وإلى العراق، كما يجب جيهان، والصادرات الزراعية توجه نحو كرد-عبر خط كركوك

إجبار الكرد على تسوية مع تركيا، وهذا ليس باألمر الصعب بالنظر إلى العالقات التركية مع 

كردستان. كما يتضمن املشروع أن تقوم دول خليجية بتمويل منشتت توليد الطاقة. جاء إعالن 

، وهذا ما حد ث بالفعل، وهناك أخبار عن زيارة االنسحاب األمريكي الستجرار التمويل الخليجي 

وفود خليجية إلى زعماء العشائر تخبرهم بضرورة التزامهم بالعمل تحت إمرة القيادة الكردية لـ 

 "قوات سوريا الديمقراطية" مقابل الدعم واألموال.

يشبه بعض القادة األكراد في مواقفهم الساسة األمريكيين، إذ يقولون الش يء وعكسه، 

قبلون  دبرون بحسب الظروف، وتكمن فرصة دمشق في اعتماد األسلوب ذاته، فتقبل على وي  وي 

 الحوار على أن تكون ورقة الحسم العسكري  موجودة.

 العميد تركي حسن

ع إيجابية كبيرة أهمها أن الحوار لم 
 
رغم كل السوداوية التي تظهر في الحوار، التزال هناك مل

، و  لو انقطع هذا االتصال لدخلنا معارك مستمرة ودائمة فنحن ينقطع رغم مجزرة األمن العسكري 

ة إال مرتين. 111نحو على تماس   كم، ولم تجر اشتباكات حقيقي 

ما ملوظفي الدولة، واستجرار  ِ
 
ل النقطة اإليجابية الثانية، هي أن سد تشرين وسد الفرات س 

الطبع. كما عملت الدولة الطاقة اآلن يتم باتجاه مناطق سورية إلى جانب الحسكة والقامشلي ب

 على مد  خط كهرباء من سد الفرات إلى الحسكة.
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يجب أن نركز على عوامل التقارب أكثر من عوامل االنفصال، ولو كان هنالك كردي واحد 

مع الدولة يجب أن نحرص عليه، وأن نبحث عن املشتركات ونبني عليها. والسيد الرئيس قال: إننا 

 من الحوار. نيأس سنحاور وسيستمر الحوار ولن

 

 الحلبي تحسين. أ

أريد الحديث عن الواقع الراهن اآلن، الحركة السياسية الكردية أخذت ثالثة نماذج 

 عريضة: بثالثة عرابين مختلفة:

؟ ألنَّ الصلة اإلسرائيلية 0299نموذج البرزاني الذي بدأ عام 
 
ا لم يبدأ في عام آخر مثال

 
، مل

اتجهت نحو البرزاني في ذلك العام، بسبب سقوط النظام امللكي  البريطاني الذي كان يحمي 

 .0252، نتيجة االنقالب على امللك فيصل عام "إسرائيل"

تتعامل مع  "إسرائيل"أمريكا لم تدخل إلى خط إقليم كردستان في ذلك الوقت، وتركت 

 البرزاني.

تم ي "إسرائيل"وهنا تكمن مسألة "املحيط املجاور"، فحين تكون الدولة مناهضة ألمريكا و

البحث في داخلها عن الطوائف واإلثنيات لتشغيلها، وسورية من أولى الدول التي استقلت عن 

ه إلى نظرية ديفيد بنغوريون "البري ا" أي خلق بؤر فيرياالستعمار الفرنس ي، لكنها قصرت في التنب 

 على مهاجمة 
 
إثنية وغيرها لتمزيق املحيط املجاور لسورية والعراق ومصر، فال يصبح قادرا

 ."إسرائيل"

، بل تحدث نموذج أوجالن األكراد في سورية نموذج ثاٍن، هو 
 
املنفرد، الذي لم يكن تقسيميا

تيارات املاركسية، لذلك دعم عن دولة لجميع مواطنيها، فهم يساريون: "حزب العمل الشيوعي"، ال

 االتحاد السوفيتي أوجالن.

النموذج الثالث هو القسم اآلخر من أكراد سورية وهو األكثر خطورة، فهو الذريعة التي 

تبقي الواليات املتحدة وقواتها في سورية. "إسرائيل" اليوم تهتم بهؤالء بما يفوق بأشواط اهتمامها 

 بأنصار البرزاني.
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وم أن تكون دولة لجميع مواطنيها، ويجب أن يعلم األكراد ذلك، وإذا لم تريد سورية الي

.
 
 تكن تسمح فيما مض ى باستخدام اللغة الكردية فهذا كان خطأ

 العميد تركي

 بوجود قومية 
 
ا  رسمي 

 
األكراد يطالبون أن تكون الكردية لغة رسمية ثانية، وهذا يعني اعترافا

 تبعات سياسية كثيرة.أخرى، ويجب أن يدرج في الدستور وله 

 أتباع أوجالن، وقيادات العراق اليوم كانت كلها تعيش في 
 
الدولة السورية دعمت كثيرا

 سورية، حتى أن العرب في الجزيرة كانوا يشتكون من ممارسات الدولة تجاههم لصالح األكراد.

 .0275جالل طالباني أسس حزبه في دمشق في مقهى توليدو عام 

 

 محفوض عقيل. د

، فالكرد ليسوا انفصاليين باملطلق، هم  ال 
 
 محضا

 
يمكن ألي مشروع كردي أن يكون كرديا

جزء من تكوين هذا البلد، قد يضعهم سياق األحداث في حالة صراع مع الدولة ويظهرون بالتالي 

 كانفصاليين، كما حدث في عدة مناطق من سورية في األزمة.

هي األكراد الذين هاجروا إلى سورية، هؤالء هناك إشارة أخرى وردت لدى الدكتور منير، و 

عام  2و0جاؤوا من أراٍض سورية، فهذه األراض ي شمال سكة الحديدة هي سورية، واتفاقا أنقرة 

هما من جعالها ضمن تركيا، ولو أن هذا االتفاق لم يتم ما كنا تحدثنا عن هجرات كردية.  0221

، "الواليات التسع" الحدودية لقد خسرت سورية في هذين االتفاقين أراٍض تساوي 
 
مساحتها تقريبا

 
 
 .2ألف كم 021مساحتها تقريبا

األمر الذي يدفع نحو التساؤل عن "سر الهوس الكردي" بموضوع إقامة دولة، وهل هي 

 بالفعل حل  لكل مشكالتهم، الدولة العربية لم تحل مشكالت العراق وسورية وغيرها...

بعضها إسرائيلية، كإيجاد وطن بديل للفلسطينيين، أي  استهدافات الكيانية الكلدوآشورية

نقلهم إلى شرق الفرات، وقد أدى هذا املشروع إلى انقالبين عسكريين في سورية، وهذا ما كشفت 

 عنه وثائق أفرجت عنها االستخبارات األمريكية.
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 ع؟"لذا يجب هنا التدقيق في سؤال "هل تجري اليوم إعادة من نمط آخر ملثل هذه املشاري

كل الحديث، حتى في األدبيات الكردية نفسها، عن كيان كردي  لم يكن في سورية، ربما في 

.
 
ٍ في سورية فلم يحدث إال مؤخرا

 العراق أو تركيا أو إيران، أما الحديث عن كياٍن كردي 

ال جغرافيا خاصة بالكرد في سورية، لذا صرح قادة أكراد بأنهم يسعون إلى إقامة فيدرالية، 

 يدرالية الكردية إعادة إنتاج ملقولة أوجالن.والف

تطرح فواعل كردية نفسها اليوم كبديل للدولة السورية، وتعرض املشاركة في استعادة 

، وقد يكون ذلك في إطار السعي إلى إعادة تشكيل سورية بطريقة مختلفة.
 
 إدلب مثال

 

 زريق هامس. أ

 إنَّ 
َ
 الكردي   املشكلة

 
 ألنَّ  ،ة باقية

 
  ها مشكلة

 
اد ة لدى بعض األكر ، ووجود األحالم القومي  بنيوية

ٍ  سيترتب عليه إدارة دائمة من قبل الدولة السورية للملف الكردي  
بعيد "إدارة  تشبه إلى حد 

 املخاطر". األمر الذي يدفع إلى طرح سؤالين رئيسين:

ت التي تقدم ة، أمام كل املغريا، ما مصلحة الكرد اليوم في االنتماء للدولة السوري  األول 

هلهم، ماذا تفعل الدولة الستمالتهم؟ وهنا  ن ، املهم هو مغير مهمانطباع الشارع الكردي  أنَّ  ننب 

.
 
 يسيطر عسكريا

 ، هل استجابة الدولة السورية بمنح األكراد الثاني
 
فتيل  لنزع كافيةثقافية ولغوية  حقوقا

 األزمة بشكل نهائي؟ هذا ما يجب التدقيق فيه.
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 عبدو الدين جمال. د

 الدكتور العزيز منير 
 
بداية، يجب إبداء املالحظات العديدة للورقة التي قدمها مشكورا

، واعتمد في  لها وجهة نظره كقومي  عروبي  الحمش، التي تضمنت تفاصيل كثيرة ال داعي لها، إذ حم 

، س ذلك تماممراجعه على املستشرقين الغربيين، رغم أنَّ هناك مستشرقين آخرين تكلموا عك
 
ا

 فهذا يعني وجهة نظر منحازة وغير محايدة.

 أن  الحزب الشيوعي السوري كان وراء 
 
كما تضمنت الورقة معلومات غير دقيقة )مثال

 أن أجهزة املخابرات السورية هي التي شجعت على تأسيس 
 
تشكيل حزب البارتي في سورية( علما

 د  الشيوعي في األوساط الكردية.للوقوف في وجه امل 0257هذا الحزب الكردي عام 

 إقصاء أية فئة من فئات الشعب 
 
إن محاوالت الورقة إبراز أنَّ مسألة العروبة ال تعني إطالقا

، يتناقض مع 
 
وهي ضد الفاشية وغير عنصرية، هذا الكالم الفطري الجميل الذي سمعناه كثيرا

عربية، وما اإلجراءات واملمارسات السياسات التي مورست على األرض من قبل األحزاب القومية ال

ة، إال دليل على املمارسات  ة، وفي العراق بخاص  وحتى الجرائم التي مورست بحق  الكرد بعام 

الشوفينية. وقد حاولت تسويق ممارساتها تحت غطاء ومحاوالت تشبيه القضية الكردية باملشروع 

 طرفين الكرد.الصهيوني واستعمال مصطلح /"إسرائيل" ثانية/ ما يخدم املت

كما تطرقت الورقة ملوضوع وهمي  وغير موجود إال في أذهان بعض النخب القومية العروبية، 

أال وهو محاباة مؤسسات الدولة وخاصة األمنية لألكراد على حساب باقي املواطنين، رغم أنَّ كلَّ 

الذاتية تحابي العرب الحقائق والشواهد تقول عكس ذلك )يذكرني هذا بشكوى الكرد أن اإلدارة 

 واملكونات األخرى(.

 لذلك تفتقد الورقة إلى الدراسة األكاديمية باملطلق.

هل من املعقول أن يقال كما ذكر الباحث: )القضية الكردية ليست إال نتيجة أوهام أدخلتها 

 الصهيونية في قلوب وعقول أكراد العراق(؟

 دفاع الورقة املستميت عن جميع السياسات 
 
ة واإلنكارية بحق الكرد لألنظمة وأيضا التمييزي 

 املتعاقبة على الحكم.
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إنَّ املئات من املواطنين األكراد قضوا سنوات طويلة في السجون بتهمة جاهزة وهي االنتماء 

إلى جمعية محظورة، والعمل على اقتطاع جزء من أرض الوطن وإلحاقها بدولة أجنبية!!! رغم أن 

ة لم تتضمن حينها إال الحقوق الثقافية وحقوق املواطنة بدون تمييز برامج جميع األحزاب الكردي

 ورفع الغبن والتهميش!!!

ٍة الثالثة من حيث حجمها وأهدافها، محاولة للتغطية  إن املبالغة في موضوع الهجرة، وبخاص 

. لقد أغفل
 
سهام إ على الوجود الكردي التاريخي في تلك املناطق قبل هذه الهجرة املبالغ فيها كثيرا

األكراد السوريين في مناهضة االحتالل الفرنس ي، شأنهم في ذلك شأن جميع السوريين، فكانت 

 منهم عام 
 
ا  هام 

 
 .0220معركة بياندور في الجزيرة السورية إسهاما

وكانت الرصاصة األولى التي أطلقت في وجه املحتل الفرنس ي من قبل املجاهد محو إيبو 

صوت الكرد في لواء إسكندرون مع الدولة السورية، ولم يكن شاشو من منطقة عفرين، وقد 

 عندهم مشروع تقسيمي أيام الفرنسيين، رغم اقتراح الفرنسيين عليهم.

أما إثارة موضوع الهجرة بهذا الشكل وتضخيمها من قبل الورقة، هي بذلك تشرعن وتبرر 

ة "اإلحصاء االستثناالسياسات االستثنائية الجائرة التي مورست ضد الكرد السوريين  ئي وبخاص 

. وبعد مجيء حزب البعث إلى الحكم في 0262الجائر" الذي أجري في ظل حكم االنفصال في عام 

، قامت السلطة الجديدة بإلغاء جميع إجراءات حكومة االنفصال، فقط حافظت على 0261عام 

 وشرعة حقوق اإلنسان.نتائج اإلحصاء الجائر املتنافي مع حقوق املواطنة والدساتير السورية 

إنَّ طرح مصطلح الحرب على سورية، في األزمة الحالية يتبنى باملطلق فكرة املؤامرة 

، نتيجة السياسات  الخارجية، دون اإلشارة إلى األسباب الحقيقية للوضع السوري  الداخلي 

حقاقات جراء استالليبرالية االقتصادية التي خلقت األساس املادي  لهذه األزمة وكذلك التلكؤ في إ

 سورية داخلية ديمقراطية ووطنية واجتماعية.

، وهذه الحقيقة كانت مفخرة لسورية وليست نقطة  إنَّ املجتمع السوري متنوع  وغنيٌّ

 في 
 
 هاما

 
ى دورا ن الكردي  السوري  الذي طوال األزمة أد  ظهر الورقة، ذلك أنَّ املكو 

 
ضعف، كما ت

عش" واملجموعات املسلحة العديدة، وقد تم ذلك بوساطة حماية مناطق كثيرة من سيطرة "دا

ِ العدوان 
قوات وحدات الحماية الشعبية التي كانت مدعومة من قبل دمشق ولها الشرف في رد 

 .العرب "كوباني"رأس العين، وهزيمة "داعش" على أبواب عين  عن مدينة
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التحالف الدولي  بقيادة  بقوات "قسد" التي تتعاون مع إسهام هذه القواتوال يمكن اجتزاء 

أمريكا تحت ستار محاربة اإلرهاب. وهنا نريد اإلشارة إلى خطِل هذه السياسة واملراهنة على أمريكا، 

ة ملصلحة مخططاتها فقط، والتي تكون بالضد  مع مصالح شعوب  ألنها ستستخدم الورقة الكردي 

 املنطقة أجمعين.

على أساس )أنَّ سببها طموحات ومطامع بعض إن النظرة املتعالية إلى املشكلة الكردية 

هذه النظرة املتعالية لهي  القيادات الكردية من جهة، وجهل قطاع واسع من األكراد(، أقول: إن

 إلى منظارٍ هذا القبيل يعنياملشكلة األساس. إنَّ طرح 
 
، وهو است القضية استنادا

 
مرار أنه ال يريد حال

 جعتها.في سياسات أثبتت الحياة ضرورة مرا

 أعود ملا ذكرته في ورشة سابقة هنا في مركز مداد: كرد سورية ثالث حقائق.

 

 ياغي كنان. د

 تنطلق املداخلة من ثالث مسلمات رئيسة، وهي:

قضية الجزيرة السورية هي قضية حياة أو موت بالنسبة للدولة السورية )نفط، ثروات  .0

 معدنية، سلة غذائية...(.

.ال يوجد حل عسكري لألزمة  .2  مع األكراد، بسبب الوجود األمريكي 

 أمريكا تستخدم الورقة الكردية لتحقيق مصالحها فقط. .1

 أفكار للنقاش:

ال بد من تشجيع األكراد على الحوار بعد إضعاف الدور والدعم األمريكي لألكراد، وذلك  -

عن طريق العمل على فتح قنوات حوار مع األصيل )األمريكي( بشكل مباشر أو بوساطة 

 وس.الر 

 للعشائر واملكونات العربية لفك  ارتباط العرب باألكراد،  -
 
ا  مالي 

 
تقديم الدولة السورية دعما

 وقطع التبعية االقتصادية لهم.

طرح مشروع وطني  حقيقي  )سياس ي، اقتصادي، اجتماعي( يقدم على مبدأ املواطنة  -

 ة في البالد.واملساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق التنمية املتوازنة والشامل
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