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 الورشة تقرير

 42ِمداد، في مقّره، يوم الثالثاء املوافق لـ  –عقد مركُز دمشق لألبحاث والدراسات 

 حوارّية بعنوان: 4102تموز/يوليو 
ً
-على خط دمشق»، وضمن فعالية رواق دمشق، جلسة

 .«املواجهة-الحوارالقامشلي: مسارات وتجاذبات 

رئيس قسم ، عقيل محفوضأعد الورقة اإلطارية للنقاش وأدار الجلسة، الدكتور 

وأكاديميون  ،من أعضاء مجلس الشعب حضر وشارك في الحوار عدد   .ِمدادالدراسات السياسية في 

ريف ط، األستاذ رياض طاووس األستاذ، وهم: ةوباملوضوع الكردي في سوري بالشأن العام ومهتمون 

جمال ، الدكتور أحمد الدرزي، الدكتور منير الحمش، الدكتور نهلة عيس ى، الدكتورة قوطرش

 ،تركي حسن، العميد كريم أبو حالوةومن مداد: الدكتور  .سيهانوك ديبو ، األستاذالدين عبدو

 وعدد من الكوادر البحثية والعلمية في املركز.

 على أهمية املوضوع وحساسيته، 
ً
 بالضيوف، ومؤكدا

ً
افتتح الدكتور عقيل الجلسة مرحبا

ة ت السياسيوعلى أن التصدي له بالبحث واملناقشة في هذا الوقت، ضرورة تفرضها التطورا

 :بإيجاز تضمنت التي البحثية ورقته عرض ثموامليدانية املتسارعة. 

الديمقراطية" بوصفها  ايتعامل مع "قوات سوري إنه سوف :عندما قال الرئيس بشار األسد -

"املشكلة الوحيدة املتبقية" في سورية، فقد وضع العنوان الرئيس ألجندة مفترضة بين 

. وقد تلقت الفواعل الكردية مواقف الرئيس 
ً
 ومواجهة

ً
الحكومة والفواعل الكردية، حوارا

 .بإيجابية واضحة، غير أن األمور ليست هّينة

إلخفاق في التوّصل إلى حّلٍّ أو تسوية، يمكن أن يدفع ال يريد الطرفان املواجهة، إال أن ا -

 .باألمور إلى املزيد من املخاطر

 ودموية، عند النظر إلى تاريخ العالقة بين دمشق وكردها، أنّ تجُد  -
ً
 وعنفا

ً
ها األقل توترا

 بتاريخ العالقة بين تركيا والعراق وإيران بكرد كّلٍّ منها
ً
 .مقارنة

وار هو فتُح باب الح –بافتراض قراءة عقالنية لألمور –مام الكرد الخيار الرئيس املمكن أ إن   -

، وتغييُر الرؤية والنمط، إذ إن  
ً
 ب الباب املذكور لم يعد   مع دمشق التي لم تغلقه أساسا

ً
ابا

 
ً
 .للضغوط واالبتزاز واملساومات، كما كان سابقا
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 ليست  -
ّ
ذ ة لهم "ورقة" لتنفيما من طبيعة استخدام الواليات املتحدالخطورة من الكرد، وإن

 في أن تجعل من "شرق الفرات" قاعدة انطالق 
ً
رهاناتها حول سورية واملنطقة، وتحديدا

ل  
ُ
ة والدول مستقبل النظام السياس يّ على  ضد دمشق، والضغط على عملية التسوية، ق

 .في سورية

ال  تحاول واشنطن أخذ الكرد رهينة أحالمهم ومخاوفهم، لكن  التطورات كانت صادمة، -

األحالم تحققت وال املخاوف زالت، وثمة في دمشق من يرى أن الحوار قد يحررهم مما هم 

 .فيه، ويساعدهم على العودة إلى الواقع، ويشجع "التيار السوري" ضمنهم

عندما ترفض الفواعل الكردية أن تكون ورقة بيد الواليات املتحدة، فهذا هو رهان الرئيس  -

 .رئيس، ومنه يبدأ الحوار بين دمشق وكردهابشار األسد، بل هو شرطه ال

 للجانبين املجال للحديث -
ُ
فسُح التصريحاُت األخيرة

ُ
 عن "أجندة ممكنة" يمكن تركيزها في ت

: الوحدة الكيانية والجغرافية لسورية؛ فك ارتباط الكرد بالتحالف اآلتيةالنقاط الرئيسة 

أولوية الحل السياس ي؛ التوافق الدولي األمريكي وبأي مشروعات إقليمية أخرى مطروحة؛ 

 .ما أمكن على السياسات العامة لسورية ملا بعد الحرب

: الضمانات السياسية اآلتيةوأما أولويات الكرد فيمكن تركيزها في النقاط الرئيسة  -

واألمنية، ويمكن أن تكون روسيا وإيران ضامنتين؛ املداولة في القضايا األكثر أولوية مثل: 

النظام السياس ي واإلداري؛ التنمية املتوازنة أو العادلة؛ الحقوق الثقافية الدستور وطبيعة 

واللغوية؛ التعويضات املادية واملعنوية ملتضرري الحرب؛ تفكيك عوامل االحتقان ورفع 

 .املظالم حيث ُوجدت

في ظل: استمرار وجود القوات األمريكية  من املواجهةيمكن أن تتجه األمور إلى مزيد  -

الربط بين وجود التحالف ووجود إيران وروسيا في سورية؛ تغيير الرهان  والتحالف؛

 
ً
 .األمريكي من االعتماد على الكرد إلى االعتماد على قوات مرتزقة من العشائر والكرد أيضا

 

 :وحددت الورقة محاور النقاش في النقاط اآلتية

 ي الحاجة للحوارف. 

  النمطيةاإلدراك واإلدراك املتبادل، وتفكيك الصور. 

 الحوار بين دمشق والكرد؟ ما الذي يعيق 
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 التهديد: الحكومة واملوقف من الكرد، الكرد واملوقف من –مدارك الفرصة

 .الحكومة

 دور األطراف الثالثة، وكيف يمكن تكييفه أو احتواؤه لصالح الحل أو التسوية؟ 

 أي أجندة ممكنة للحوار؟ 

 أي مسارات أو محددات محتملة للمواجهة؟ 

 

الباحث سيهانوك ديبو التي قرأها بالنيابة عنه الدكتور أحمد الدرزي عدة  مداخلةتضمنت 

 إجمالها في اآلتي: نقاط يمكن

العالقة بين اإلدارة الذاتية والحكومة في دمشق انتقلت من املهادنة ثم املواجهة إلى  ن  إ .0

 ب
ً
ة، إنتاج أجندة ممكنحديث اليوم عن املفاوضة، وهي األسلم لكليهما. يجب التفكير معا

  الكّل  بوساطتهايخرج 
ً
 .في سورية منتصرا

لم يؤسس بعد، ويجب تأسيسه.  السورّي  العقد االجتماعيّ يجب أن يقبل الطرفان أن   .4

 بضرورة توزيع السلطة بين املركز واألطراف، وأن تحدد صالحيات 
ً
ويجب أن نقتنع جميعا

 .كل طرف

3.  
ً
أن تقتنع الحكومة في دمشق بأن اإلدارة الذاتية ليست وليدة األزمة، بل لوجودها  ُيَعدُّ هاّما

ية السياسية والثقاف أبعادهادواعٍّ وأسباب تسبق األزمة فهي تعبر عن مسألة اجتماعية لها 

 .واالقتصادية في الوقت نفسه

ي تراك وفالوقت مناسب للحوار، بما يضمن تحرير األراض ي السورية التي يحتلها األإن   .2

 بين دمشق واإلدارة 
ً
 مشتركا

ً
 وطنيا

ً
مقدمتها عفرين؛ كذلك أن يكون تحرير إدلب منجزا

  .الذاتية

م  ،زمنيتينمرحلتين تتابعت النقاشات في الجلسة التي انقسمت إلى  ّل واحد كفي األولى قد 

 أو  فيهامداخلته، التي عبر من الحاضرين 
ً
امللف موضوع صلة بذا عن رأيه وطرح ما يراه هاما

 :الثانية في إطار خمسة أسئلة، هياملرحلة في  النقاش دارالنقاش، من ثم 

األطراف الثالثة، دور الحوار بين دمشق والكرد؟ ومن أين يبدأ الحوار؟ وما  ما الذي يعيق

وكيف ستتصرف الواليات املتحدة على وجه الخصوص إذا قرر األكراد املض ي في الحوار مع 

دارة الوطني في اإل  السوريين في املنطقة الشرقية وكيف يتعزز دور الخط السورّي دمشق؟ وما دور 



   

املواجهة- الحوار وتجاذبات مسارات: القامشلي-دمشق خط على  5 

 

 الذي يعيق ما اآلن؟الكردية والقيادات الكردية السورية؟ وما الذي يجب أن تبدأ به دمشق 

 الحوار؟

، تتفاوت بالحجم والدور  رأى الحاضرون أن هنالك جملة من املعيقات
ً
تعطل الحوار حاليا

 :التأثير، من أبرزهاومستوى 

فائض القوة: أصبح لـ "مجلس سورية الديمقراطي" وفي عمقه "حزب االتحاد الديمقراطي"  -

يشعر بفائض من القوة، إضافة إلى الدعم  يجعالنهوجود سياس ي واقتصادي وبنية إدارية 

األمريكي. فأصبح لهؤالء مصلحة في االنفصال، وباتوا يظنون أنهم يحاورون الدولة من 

  .وليس من موقع مكون من مكونات هذه الدولة ،للنّد  قع النّد مو 

كذلك تمتلك الدولة السورية والجيش السوري بعد االنتصارات الكثيرة واإلنجازات 

 .امليدانية والسياسية الفائض نفسه

املستحيل إلعاقة الحوار، وربما تقدم املزيد من الدعم واألسلحة لتدفع  أمريكا سوف تعمل -

 .رغم التغيرات في الخارطة امليدانية في سورية ،اد إلى التمترس خلف رأيهمببعض األكر 

 لفظيّ –الدولة السورية  -
ً
ما تزال تتحدث من موقع أبوي، في حين يجب أن  –على األقل ا

 .يكون الخطاب أكثر براغماتية، للدفع باتجاه الحوار

د إعادة سورية إلى الحوار، هناك في دمشق من يري هنالك "منطلقات" لدى الطرفين تعيق -

مرحلة ما قبل األزمة، رغم رؤية الرئيس األسد املختلفة حيال هذ األمر، ما يتعارض مع 

 .ما حققه الكرد من مكاسب شمال شرق الفرات

بين الجانبين، فاملسألة ليست تنازالت وحسب. فهنالك عدم ثقة قديمة،  توجد أزمة ثقة -

 .راكمت األزمة/الحرب فوقها

 .لمشكلة الكردية، حتى من الطرف الكرديهناك سوء فهم ل -

الصور النمطية، والتعنت لدى األطراف، والتزمت في طرح املشكلة، والتمسك بشعارات  -

 .زائفة

خارجي للحوار، وهو أجندات القوى الخارجية املتنازعة على النفوذ في سورية  هناك معيق -

لتفكك والتراجع. وينعكس السوري. ويبدو أنه يبدأ با-الحوار السوريفي والتي قد تؤثر 

 .املناخ السياس ي الدولي الجديد على املناطق الشمالية الشرقية
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 في ظل ارتباط جزء من األكراد السوريين بأكراد في  يلعب العامل اإلقليميّ  -
ً
 معيقا

ً
دورا

 (.إيران-تركيا-اإلقليم )العراق

  .لم يتم بعد االتفاق على أولوية الصراع -

 من أين يبدأ الحوار؟

ويمكن إجمال هذه اآلراء تقاربت آراء الحاضرين حول النقطة التي يجب أن ينطلق منها، 

  باآلتي:

االعتراف باملشكلة، والبدء بحوار شامل ال يقتصر على األكراد، وعدم احتكار الحقيقة،  -

 .وقبول اآلخر ورفض اإلمالءات

لخالف، واالبتعاد يبدأ الحوار من خلق عوامل اطمئنان كردية، عبر الحديث عن نقاط ا -

 .عن الحديث ما فوق الواقعي

عدم تجزئة املسارات، فاملشكلة الكردية جزء من املشكلة الوطنية السورية، والحديث  -

، بل يجب التعاطي معها ضمن سلة حلول تستهدف كل عنها منفصلة لن يفض ي إلى حّل 

 .القضايا الوطنية

موقع سورية على تحديد االتفاق بين كّل األطراف الوطنية وليس الكرد فقط  -

 النعكاسات هذا األمر الجيوسياس ي، 
ً
على التطورات السياسية في املستقبل على  نظرا

 .املستوى الداخلي

 .خلق بيئة حوار مناسبة بين الطرفين، لها أسس ومعايير، تضمن الحوار الحقيقي والجاد -

 عندما يطلب األكراد الضمانات  -
ً
 من أمريكا أو من روسيابناء الثقة لدى كل األطراف، فمثال

فهذا يعني أنهم ال يثقون بدولتهم، لذا يجب على الطرفين القيام بالالزم لكسب ثقة الطرف 

 .املقابل

 .يبدأ الحوار مع األصيل، ال الوكيل، وال يمثل األكراد إال األكراد أنفسهم -

نية الذه رابح. هذه-يبدأ الحوار في املوضوع الكردي من التطلع للوصول إلى نتيجة رابح -

ق بمستقبل سوري، وفيبعامة تفيد في التعامل مع كل مكونات املجتمع السوري
ّ
ة ما يتعل

 بخاّصة.

البدء باالتفاق على القضايا األساسية والقضايا الوطنية، وترك القضايا الخالفية إلى ما  -

 .بعد الوصول إلى قواسم مشتركة
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إذا قرر  التحديدحدة على وجه األطراف الثالثة، وكيف ستتصرف الواليات املت دور ما 

 دمشق؟ مع الحواراألكراد املض ي في 

-  
ً
، فللواليات املتحدة مصالح في إطالة أمد الحرب. لن لن يكون الدور األمريكي إال معيقا

تسمح الواليات املتحدة بقيام دولة كردية، كل ما تريده هو اإلبقاء على نقطة عدم توازن 

 .اق"، إلطالة أمد حالة الفوض ى التي تعيشها املنطقةفي سورية شبيهة بـ "كردستان العر 

يدرك الكرد اليوم، وبعد عدة تجارب، أن الواليات املتحدة ال يعول عليها، لذلك فهم  -

يريدون الحوار مع دمشق، وإذا وجدت اإلرادة الكافية فسيخرج املوضوع من يد الواليات 

 .لكردياملتحدة، وربما ستحاول التفاوض مع روسيا حول امللف ا

تتعامل الواليات املتحدة مع املسألة الكردية اليوم بشكل مختلف عن تجاربها السابقة،  -

فهي تديرها وتدعم مجموعة من األكراد بشكل مباشر إلقامة كيان أو دولة أو حكم ذاتي... 

 بانوحسفهي من أسهم بإيجاد املشكلة الحالية، ولن تتنازل بسهولة عن الورقة الكردية. 

 بحّد  دُّ عَ الكردية هي املسألة املركزية واألكثر أهمية بين كل القضايا في سورية يُ املسألة 

 للدور األمريكي
ً
 .ذاته تأكيدا

سورية هي "منطقة نفوذ  وصول الواليات املتحدة مع روسيا إلى ما يشبه االتفاق على أن   -

 
ً
مر ، إذا استروسية" سيساعد على حلحلة الكثير من املسائل العالقة، وعلى العكس تماما

التنازع على سورية، ستعمد الواليات املتحدة إلى دفع من يواليها من األكراد إلى املزيد من 

 .التعنت إلطالة أمد األزمة

يعتمد دور الواليات املتحدة على الكرد أنفسهم، وإذا استطاعوا املفاضلة باملصالح واختيار  -

 .ألمريكياملصلحة الوطنية فهم قادرون على الحد من الدور ا

ة الوطني في اإلدار  ما دور السوريين في املنطقة الشرقية وكيف يتعزز دور الخط السورّي 

 ة؟ة السوريّ ة والقيادات الكرديّ الكرديّ 

 موّح  -
ً
، فهناك رؤى متعددة لدينا نخب في املنطقة الشرقية، واألكراد ليسوا فريقا

ً
دا

وهناك مجموعة كبيرة لديها رغبة ، وأحزاب متعددة، وهنالك انقسام في الجسم الكردّي 

شديدة بالتحاور مع دمشق والبقاء ضمن النسيج الوطني، يمكن التعويل على هؤالء 

  ،ودفعهم ألن يكونوا صلة الدولة مع املواطنين األكراد في املنطقة الشرقية
ً
ن متحديدا

الشعب" يخش ى منهم الدور األمريكي والذي يدعم انتهاكات تقوم بها "وحدات حماية 

 ".و"قسد
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 بل يجب البدء س ؛البنية السوريةفي كبير تأثير ال يجب تعزيز هوية املكونات فلهذا  -
ً
ريعا

زمنية  ذلك أنه أمر يحتاج إلى مرحلةبالعمل لبناء الهوية الوطنية السورية الجامعة، 

 .طويلة

 .ااألطراف غير الكردية في تلك املنطقة غير فاعلة، وال يمكن التعويل عليهإن   -

 

 ما الذي يجب أن تبدأ به دمشق اآلن؟

نبض" غير رسمي، وقد آن األوان للقيام بأكثر من  بدأت دمشق ما يمكن تسميته "جّس  -

 من سوء الفهم ويحلحل 
ً
 لوجه، الذي سيزيل كثيرا

ً
ذلك والتحاور الرسمي واملباشر وجها

 إذا كانت عسكرية، ،الكثير من العقد. وإال سوف تكون البدائل
ً
 .أكثر صعوبة تحديدا

وريين لصالح الس على دمشق أن تعطي مالمح مؤكدة بأننا مقبلون على تغيير حقيقّي ينبغي  -

 وليس ملصلحة طرف أو مكون واحد
ً
 .جميعا

  ،توسيع الحوار ليتجاوز املسؤولين والقادة السياسية إلى قواعدهم الشعبية -
ً
من  تحديدا

 .الجانب الكردي

حالة من االحتواء التنموي ملنطقة شمال وشرق  ضمن عملية إعادة اإلعمار خلقيجب  -

 
ً
 .الفرات، للوصل بسكانها إلى مستوى من "االنتماء التنموي" أيضا
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 محفوض عقيل. د: الخلفية الورقة

 املقدمة

الديمقراطية" بوصفها  سد إنه سوف يتعامل مع "قوات سورياعندما قال الرئيس بشار األ 

، فقد وضع العنوان الرئيس ألجندة مفترضة بين الحكومة في سورية ""املشكلة الوحيدة املتبقية

. وقد تلقت الفواعل الكردية مواقف الرئيس بإيجابية واضحة، 
ً
 ومواجهة

ً
والفواعل الكردية، حوارا

غير أن األمور ليست هّينة، ومع أن  الطرفين ال يريدان املواجهة، إال أن اإلخفاق في التوّصل إلى 

 يمكن أن يدفع باألمور إلى املزيد من املخاطر.  حّلٍّ أو تسوية،

 
ً
 ودموية، مقارنة

ً
 وعنفا

ً
تجُد عند النظر إلى تاريخ العالقة بين دمشق وكردها، أّنها األقل توترا

بتاريخ العالقة بين تركيا والعراق وإيران بكرد كّلٍّ منها، إال أن  النظر في الوضع الراهن يعطي 

 وخطورة.  انطباعاتٍّ ويثير تقديرات عن
ً
 أحوالٍّ أكثر تعقيدا

 علينا هنا أن نمّيز بين مستويين:

 من االجتماع السياس ي والثقافي في سورية، إذ لم تنظر  -
ً
الحوار مع الكرد بوصفهم جزءا

 أو أعداء. 
ً
 دمشق إليهم في أي مرحلة من األزمة بوصفهم خصوما

 إنما بوصفهم، من -
ً
  أما املواجهة، فليست ضد الكرد بوصفهم كردا

ً
كان منهم، حليفا

لواشنطن وورقة بيدها. ومع ذلك لم تحدث مواجهات كبرى، كما تتكرر اإلشارة، بل إن 

 التنسيق لم ينقطع.
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ا
 تغّير املشهد -أول

 ،
ً
 أو مواجهة

ً
عندما قال الرئيس بشار األسد: إن  واشنطن سوف تخرج من شرق سورية، سلما

فقد عّبر عن تغّير كبير في ميزان القوى، وفي اتجاهات الفعل لدى الحكومة السورية، ذلك أن  

  العديد من التحديات أصبح خلفها، وال بد أن  الفواعل الكردية تتابع تغّير املشهد في سورية.

هذا، وعندما يتحدث الرئيس األسد عن استعادة السيطرة على املنطقة الشرقية، حتى 

، بمعنى: ال تأمنوا 
ً
ال ب 

َ
، وربما ق

ً
بوجود القوات األمريكية، فهذا كالم موجه للفواعل الكردية أيضا

، وليس أمامكم إال دمشق.
ً
 أم آجال

ً
 لحماية األمريكيين، ألنها ستغادر عاجال

 
ا
 تية كرديةبراغما -ثانيا

تلقى الكرد مواقف دمشق بإيجابية غير مسبوقة، هذا ما ظهر في الخطاب اإلعالمي 

والسياس ي، وقال مجلس سورية الديمقراطية: إنه مستعد  لحوارٍّ "من دون شروط"، بما في ذلك 

التخلي عن الطموحات الكيانية وجغرافيا "روج آفا"، على ما قال صالح مسلم الرئيس السابق 

، لحزب اال
ً
إذا توافقت مصالحنا مع األميركيين فسنسير معهم، وإذا »تحاد الديمقراطي، مضيفا

حزيران/يونيو  01) «توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه

4102 
ً
(. صحيح أن كالم مسلم ينطوي على براغماتية فّجة، ويحيل إلى قابلية نشطة للذهاب بعيدا

 تجاه دمشق.في رهانات و 
ً
 واضحا

ً
 تحالفات جزئية وفئوية، إال أن  في خطابه تغيرا

 
ا
 تحرير الكر د   -ثالثا

ر هو فتُح باب الحوا –بافتراض قراءة عقالنية لألمور –إن  الخيار الرئيس املمكن أمام الكرد 

، وتغييُر الرؤية والنمط، إذ إن الباب املذكور لم يعد 
ً
 للمع دمشق، التي لم تغلقه أساسا

ً
ضغوط بابا

. وعند
ً
يفعل الكرد ذلك، فسوف يتحررون من مأزقٍّ بالغ  ماواالبتزاز واملساومات، كما كان سابقا

الخطورة، فقد نهضوا ضد "داعش" ثم اضطرتهم واشنطن للتعامل معها، بل وحتى تهريب وإيواء 

مواجهة  هم فيمقاتليها؛ ودعمتهم تجاه تركيا ثم توافقت معها عليهم وأخرجتهم من منبج؛ ووضعت

الجيش السوري، ومن املرجح أن تتخلى عنهم مع أول تفاهم أو تسوية مع روسيا في سورية؛ وال بد 

أن يتذكر الكرد أن مسلحي الغوطة والرستن والقلمون وعرسال وغيرها سبق أن راهنوا على 

.
ً
 الواليات املتحدة أيضا

ليست الخطورة من الكرد، وإنما من طبيعة استخدام الواليات املتحدة لهم "ورقة" لتنفيذ 

 في أن تجعل من "شرق الفرات" قاعدة انطالق ضد 
ً
رهاناتها حول سورية واملنطقة، وتحديدا
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ل  على مستقبل النظام السياس ّي والدولة في سورية، 
ُ
دمشق، والضغط على عملية التسوية؛ ق

 "إسرائيل"وسيا، وهذا ما يكرر التعبير عنه مسؤولون من الواليات املتحدة ووضد إيران ور 

 وبريطانيا والسعودية.

سوف »التركي على خارطة طريق خاصة بـ منبج السورية، والتي –هذا، وبعد االتفاق األمريكي

خرى 
ُ
ق على ُمدن أ طب 

ُ
ر،  «ت يُّ

َ
كما قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أخذت مدارك الكرد بالَتغ

ذلك أن  املظلة األمريكية ليست آمنة كفاية، بل إنها تتحول إلى تهديد، ولكنهم ال يقوون على رفع 

 الصوت، إذ إن  سيف "داعش" وأردوغان مسلط عليهم. 

هم، لكن  التطورات كانت صادمة، ال تحاول واشنطن أخذ الكرد رهينة أحالمهم ومخاوف

األحالم تحققت وال املخاوف زالت، وثمة في دمشق من يرى أن الحوار قد يحررهم مما هم فيه، 

ويساعدهم على العودة إلى الواقع، ويشجع "التيار السوري" ضمنهم، ذلك أن فيهم تيارات وتوجهات 

 .
ً
 واحدا

ً
 أو خطا

ً
 مختلفة، وليسوا تيارا

 
ا
 دة حوارأجن -رابعا

عندما ترفض الفواعل الكردية أن تكون ورقة بيد الواليات املتحدة، فهذا هو رهان الرئيس 

بشار األسد، بل هو شرطه الرئيس، ومنه يبدأ الحوار بين دمشق وكردها. وإذا ما تتبعنا التصريحات 

عن  يثالكردية في أعقاب تصريحات الرئيس األسد وعدد من املسؤولين الحكوميين، أمكن الحد

 " بين الطرفين يمكن تركيزها في النقاط الرئيسة اآلتية: أجندة ممكنةإطار ممكن لـ "

 الوحدة الكيانية والجغرافية لسورية. -

 فك ارتباط الكرد بالتحالف الدولي األمريكي وبأي مشروعات إقليمية أخرى مطروحة. -

 أولوية الحل السياس ي. -

 التوافق ما أمكن على السياسات العامة لسورية ملا بعد الحرب.  -

 

 فيمكن تركيزها في النقاط الرئيسة اآلتية:  أولويات الكردوأما 

الضمانات السياسية واألمنية، بما في ذلك "الدفاع الذاتي" أو "املحلي"، بصورة مؤقتة،  -

 ويمكن أن تكون روسيا وإيران ضامنتين.
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األكثر أولوية مثل: الدستور وطبيعة النظام السياس ي واإلداري، بما في  املداولة في القضايا -

ذلك قوانين األحزاب والجمعيات واالنتخابات، وإعادة تشكيل إداري لبعض املناطق 

 واملحافظات.

 التنمية املتوازنة أو العادلة. -

 الحقوق الثقافية واللغوية، بما في ذلك قضايا التعليم والنشر واإلعالم. -

 لخاطر أو ما يعرف بالتعويضات املادية واملعنوية ملتضرري الحرب.جبر ا -

 تفكيك عوامل االحتقان، القديم منها والجديد، ورفع املظالم حيث ُوجدت. -

 
ا
 مسارات مواجهة -خامسا

إذا تتبعنا ميزان القوة في شرق الفرات، والتجاذبات اإلقليمية والدولية حول األزمة السورية 

 من املنطقة
ً
 لجهة: انطالقا

ً
 الشرقية، سنجد ما يأتي تحديدا

التصريحات األمريكية املتواترة حول البقاء شرق الفرات لحين التوصل إلى تسوية شاملة  -

 لألزمة السورية.

تحذير الواليات املتحدة الكرَد مما قالت إنه محاوالت من ِقَبِل الحكومة السورية وحلفائها  -

 املتحدة والكرد.تتقّصد اإلساءة للعالقات بين الواليات 

التفاهمات بين الواليات املتحدة وتركيا حول منبج، والتي يمكن أن تمتد لتشمل شرق  -

 .
ً
 الفرات أيضا

موقف عدد من الفواعل الكردية الرافضة ملا أشيع عن تفاهمات بين دمشق والكرد تتعلق  -

لقوات رة ابتسليم حقوق النفط والغاز وإزالة الصورة والرموز االنفصالية في مناطق سيط

 الكردية. 

د املشهد في املنظور القريب، ولربما كانت  عّقِ
ُ
َعّد هذه مؤشرات مواجهة، أو هي مؤشرات ت

ُ
ت

 من ديناميات تحسين شرط الحوار والتفاوض بين دمشق وكردها من جهة، وبين الفواعل 
ً
جزءا

 عن إمكانية التوصل الدولية من جهة أخرى، ونعني باألخيرة، روسيا والواليات املتحدة، وما يشاع

إلى تفاهمات بينية قد تفض ي إلى إنهاء الوجود العسكري األمريكي شرق الفرات وفي منطقة التنف 

 جنوب سورية. 

وكذلك األمر بين الفواعل اإلقليمية، ونعني بها مثلث إيران، تركيا، إسرائيل. وهو مستوى 

قديرات عديدة حول اتجاهات الفعل يتداخل بشدة مع املستوى الداخلي واملستوى الدولي. وثمة ت
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. وهنا يمكن أن تتجه األمور إلى مزيد 
ً
 ومعّمقا

ً
بين األطراف املذكورة، ما يتطلب حيز نقاش موسعا

 مواجهة في ظل:

 استمرار وجود القوات األمريكية والتحالف؛ بل توسيع وجوده. -

 الربط بين وجود التحالف ووجود إيران وروسيا في سورية. -

األمريكي من االعتماد على الكرد إلى االعتماد على قوات مرتزقة من العشائر  تغيير الرهان -

.
ً
 والكرد أيضا

 

 في محاور النقاش 

 في الحاجة للحوار.  -

 اإلدراك واإلدراك املتبادل، وتفكيك الصور النمطية. -

 ما الذي يعيق الحوار بين دمشق والكرد؟ -

 الكرد واملوقف من الحكومة. التهديد: الحكومة واملوقف من الكرد،–مدارك الفرصة -

 دور األطراف الثالثة، وكيف يمكن تكييفه أو احتواؤه لصالح الحل أو التسوية؟  -

 أي أجندة ممكنة للحوار؟ -

 أي مسارات أو محددات محتملة للمواجهة؟ -

  



   

املواجهة- الحوار وتجاذبات مسارات: القامشلي-دمشق خط على  14 

 

 عقيل في معرض توضيحاته إلى مجموعة من األفكار هي: أشار د.

هذا امللف، إذ تأتي تطورات القضية الكردّية تسبقنا الوقائع التي تحدث على األرض في 

متسارعة بشكل كبير، ومن الجيد أنها تتسارع في الخط الذي نريده ونتمناه، أي تطورات نحو 

 الحوار والتقارب وليس املواجهة.

، وعندما 
ً
بات املنطق الذي تتعاطى فيه الحكومة السورية مع املوضوع الكردّي مختلفا

حوار أو مواجهة، كان في منطقه يعني الحوار، ألن املواجهة لم ولن تكون تحدث الرئيس األسد عن 

. املنطق الذي يحكم عالقة 
ً
ضمن أجندة الحكومة السورية أو في عالقة دمشق مع الكرد تاريخيا

دمشق مع الكرد هو منطق املساومة واملوازنة والبحث عن مخارج وحلول. حتى في ذروة الصدام أو 

صل والتنسيق، فرغم وجود مواجهات في القامشلي كان هناك تنسيق عالي التأزم استمر التوا

املستوى في حلب، ولم تنقطع الصالت بين الجانبين في أي مرحلة من مراحل األزمة السورية، 

وتحيل هذه املسألة إلى مستوى عالٍّ من البراغماتية عند الطرفين، وإلى مستوى عال من الشعور 

، وتبقى الخصومة ضمن منطق املواجهة  بأنه رغم وجود عوامل صراع
ً
يجب أن يبقى الباب مفتوحا

فهنالك مصادر تهديد أعلى بكثير مثل تنظيم "داعش" واألتراك الذين يشكلون الخطر األكبر، 

 كذلك تحدي مستقبل الدولة السورية ككل، الذي كان على املحك في مرحلة من املراحل.

نية السياسية لدى الطرفين، يوجد اليوم مستويات إن  الحواَر الجاري دليل  على العقال 

متعددة من الحوار أو حتى من التفاوض في االقتصاد والسياسة والبنى اإلدارية، وحتى على مستوى 

 الهواجس األمنية في مستقبل البالد، ومستقبل التكوينات الكردية.

ة الجنسية، مسألة كما أن  من عوامل االحتقان ما يسميه الكرد بالحزام العربي، مسأل

 الهجرة، القوانين املتعلقة باألمالك في مناطق الحدود...

 :اآلتي النحو على الحضور  مداخالت وجاءت
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 د. نهلة عيس ى

إن  القضية الوطنية السورية بكافة تشعباتها وجوانبها الداخلية، واإلقليمية، والدولية، 

؛ بسبب أن  تعقيدات الداخل مرتبطة  معّقدة إلى حّد يصعب معه على الباحث تفكيكها حتى
ً
نظريا

إلى حّد كبير بمشاريع الخارج، وبأجنداته وتصوراته للحل وملسار األحداث ونهاياتها، وهي أجندات 

متداخلة متناقضة، تجعل من العسير التكهن بالحلول املمكنة، واشتراطاتها، ومداها الزمني. وبناًء 

قشة بنود الورقة اإلطارية لبحثنا هذا: إن  املشروع أو الحلم عليه، يمكنني القول فيما يتعلق بمنا

 الكردي بإقامة كيان قومي كردي من الصعب أن يتحقق أو ينجح؛ ذلك بسبب:

 
ا
 نأ من أضعف يكون  ربما –وفق ظني– سورية رغم خطورته في األميركي النفوذ : كون أول

قيادة األحداث إلى مآالت تتعارض ورغبة األحداث، وأعني بذلك قدرة أمريكا على  تشكيل في يسهم

الدولة السورية، والتفاهمات الروسية اإليرانية التركية، التي تستند على نحو رئيس إلى مقايضات 

لم تعد خافية على أحد: إسهام تركّي جاّد في تفكيك الجماعات اإلرهابية في شمال سورية، مقابل 

آفا"، أي السعي الكردي الحثيث، برغم كل االدعاءات إيرانّي جاّد في إجهاض "روج  -إسهامٍّ روس يّ 

، سوريٌّ وطنيٌّ وليس الكردية بأن  مشروعهم
ً
كيان قومي كردي  إلى لتحويل اإلدارة الذاتية قومّيا

 مستقل عن الحكومة املركزية السورية.

 
ا
 من العديد رغم لصفهم، العرب في شمال وشرق سورية : عجز الكرد عن استمالةثانيا

 روج مصطلح وإلغاء الديمقراطية"، سوريا "مجلس تأسيس نحوهم، عبر" التقريبية" تالخطوا

 بلية،املستق ومشاريعه حزب االتحاد الديمقراطي أهداف ثقتهم في وعدم بسبب توجس العرب آفا،

 مناطق في والشوارع املؤسسات جميع في وأعالمه الحزب ورموز  أوجالن، صور  انتشار ضوء في

 علىو  الحزب على الكردستاني العمال حزب لكوادر الواضحة السيطرة وكذلك العربية، الغالبية

  العربي العنصر ما يجعل –وكردية عربية– سيطرته مناطق
ً
علن ي لم وإن املستقبل، من متوجسا

 
ً
 قبلاملست في يكون  لن ولكن "داعش" واألتراك، ضد مصيرية معركة ووجود نتيجة التهجير، حالّيا

 
ً
 .املناطق تلك في اليوم كما صامتا

:
ا
 تقسيم موضوع اليوم حتى يرفض الذي الدولي الدعم كسب عدم قدرة األكراد على ثالثا

  سورية،
ً
 .تركيا وخاصة
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ا
 %01 نحوملناطق التي يسيطرون عليها اآلن، : الشك في قدرة الكرد على االحتفاظ بارابعا

. من مساحة سورية،
ً
  بدعم أميركي، ربما لن يستمر طويال

 
ا
 لسلم مصالحهم، والتعويل على املدى خامسا

ً
: حلفاء الكرد السوريون... متقلبون وفقا

 الطويل حماقة.

 
ا
: التناقضات بين الكرد أنفسهم، أي بين الذين يريدون التحالف مع األمريكان والذين سادسا

 يفّضلون التحالف مع روسيا، وغيرها من القضايا العديدة.

 
ا
الجادة لدى الدولة السورية في تفهم وحل مشكالت كرد سورية : وهو األهم، الرغبة سابعا

في إطار الهوية الوطنية الجامعة، أي التأكيد على كون كرد سورية جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني 

 السوري.

فيما لو كانوا أكراد سورية باتت محدودة ومحصورة، خيارات  ،لذلك، من وجهة نظري 

في الحوار املباشر مع الدولة السورية بعد إعالن تخليهم عن  حلول لهواجسهم، جادين في إيجاد

 أو 
ً
االرتباط باملشروع األمريكي للمنطقة، وربما التوصل إلى نوع من الالمركزية اإلدارية، تلبي بعضا

ربما الكثير من طموحاتهم، وتخمد هواجسهم وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصيتهم الثقافية، 

 م من دور األجير أو العميل، وهو دور ال يحبذونه هم قبل غيرهم.وتعفيه

 اإلجابة على األسئلة املتعلقة بالورقة اإلطارية من دمشق إلى القامشلي:

 ما الذي يعيق الحوار؟ .1

خي، تاري امتحان أمام وكأنها تبدو السورية بالوطنية السوريين األكراد الحقيقة أن عالقة

 ذلك ألن: كيان انفصالي داخل الدولة الوطنية،يمكن أن يؤول إلى نشوء 

املكاسب السياسية واالقتصادية والعسكرية التي حصل عليها حزب االتحاد الديمقراطي  .0

 
ً
ووحدات حماية الشعب بفعل تحالفهما مع الواليات املتحدة األمريكية، والذي أصبح قويا

سيطرتهما، يجعل من  اطقمن في القواعد العسكرية األمريكية من عدد بناء للغاية بعد

العسير على أحد دفعهما للتخلي "طواعية" عنها، مقابل حوار غامض املآل مع الدولة 

 السورية.

 ودويع الكرديين، الفريقين من أي استقطاب في تنجح لم –حتى اآلن– الدولة السورية .4

 بحق اآلن منذ السورية ضرورة اعتراف الدولة على الكرديين الفريقين إصرار إلى ذلك
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 يةسور  إعالن دولة موحدة، إضافة لرفضهما ضمن مستقل كيان بإقامة سورية في األكراد

 الهوية. عربية كدولة

 على إصرار الدولة  .3
ً
 ةالقضي تأجيل بحث على البعد العروبي في الهوية الوطنية، وأيضا

كردي ال السورية على املستوى الدولي، بحسبان أن  املوضوع األزمة حل بعد ما إلى الكردية

 بأنه األكراد يفهمه ما وهو شأن وطني محض ال عالقة له بالحرب الدائرة على سورية،

 .الكردية الحقوق  على والتسويف ولاللتفاف محاولة للتأجيل

 من أين يبدأ الحوار؟ .2

 للدولة السورية وللفصائل  ،وفق ظني
ً
 مشتركا

ً
يبدأ الحوار من حقيقة أن  هناك خصما

 يصفهم يوالذ الحر، والجيش الوطني، بـاالئتالف املتمثلة السورية الكردية هو ما يسمى باملعارضة

 لةالدو  مع الكردستاني العمال لحزب القديمة ومن العالقة باملرتزقة، حزب االتحاد الديمقراطي

 مع تركيا،السورية، 
ً
 في وقوف والتي إضافة لعالقاته املتأزمة تاريخيا

ً
 والوحدات الحزب كانت سببا

 مناطق في صة من الفصائل املدعومة من تركيا،خاملا سمي بالثورة،  املؤيدة النشاطات ضد

 .سيطرته

وكذلك يمكن أن يبدأ هذا الحوار من إعالن الدولة السورية مشروعية ووجاهة املطالب 

 عن املشروع التقسيمي، مع قبول األكراد للجلوس إلى طاولة الحوار بدون شروط  الكردية
ً
بعيدا

 الشعب، حماية ووحدات الديمقراطي االتحاد حزب عليها حصل التي مسبقة؛ ذلك أن  املكاسب

 املنطقة في الوطنية اإلثنيات من كثير حفيظة أثارت عليها، للحصول  انتهجاها التي والسياسات

الف تركيا، وهشاشة التح وبين بينهما التاريخية والعداوة الصراع إلى باإلضافة، ضدهما الشرقية

 خلق يف الكردي األمريكي في ظل حقيقة تاريخية ومتانة العالقات األمريكية التركية، تسببت

، موجودة تكن لم جديدة لهما ومشاكل صراعات
ً
الكردّي والذي يشير -وأهمها اللغط الكردّي  سابقا

يد من أصابع االتهام إلى اإلدارة الكردية وحزب االتحاد الديمقراطي باملسؤولية عن احتالل بالعد

تركيا لعفرين، وبدء عملية تغيير ديمغرافي في املنطقة تجعل من إمكانية عودة السكان األصليين 

 بعيد املنال.
ً
 إلى مناطقهم بدون التعاون مع الدولة السورية حلما
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لثة، وكيف ستتصرف الوليات املتحدة إذا قرر األكراد املض ي في الحوار ما دور األطراف الثا .3

 مع دمشق؟

 ن،الطرفي تخضع ملصالح الديمقراطي االتحاد حزب لكل من روسيا وأمريكا مع هناك عالقة

 مراعاةو  بترتيبات ومخططات أمريكا للمنطقة، وارتباطه الحزب، مع األميركي التحالف حداثة إال أن

  التحالف هذا تجعل تركيا، حليفتها، ملصالح املتحدة الواليات
ً
  أكثر، معقدا

ً
 يار.لالنه ومعرضا

-لكرديا أم الروس ي،-الكردي للتحالف: املستقبل القريب في الراجحة الكفة ستكون  ملن أما

  األميركي؟
ً
 بعد يماوالس األميركي،-الكردي للتحالف الراجحة الكفة ستكون  ، من وجهة نظري،فغالبا

 والتي على ما يبدو ليست الحزب والوحدات، سيطرة مناطق في األميركية القواعد من عدد بناء

 عدم لىإ باإلضافة املنطقة، في األميركية املصالح لحماية ملدة طويلة إذ ربما تبقى مؤقتة، قواعد

  ويزيدهما أكبر قوة يمنحهما الذي التحالف هذا ملثل الحزب والوحدات ممانعة
ً
 األزمة من مكسبا

 . الطرفين بين األيديولوجي االختالف رغم الراهنة، السورية

 بحس تغييرها يتم شعارات مجرد الديمقراطي االتحاد لحزب بالنسبة إذ إن  األيديولوجية

ه الطرفين، بين التحالف ورغم حداثة املصلحة،
ّ
  يزداد فإن

ً
 العالقة بأن   توحي متسارعة وبوتيرة قوة

 خال  هناك قائمة، رغم أن   الطرفين بين املصالح دامت ما قائمة هي بل وستزول، عرضية ليست
ً
 فا

 
ً
 العمال حزب من الفعلية قياداته وضمن الديمقراطي بعاّمة، االتحاد حزب ضمن داخليا

 يخوالش عفرين فقيادات األميركي، على الروس يّ  التحالف تفضيل على الكردستاني بخاّصة،

 نحو رأكث ميلها وكوباني الجزيرة ُيعرف عن قيادات بينما لروسيا؛ عنها قربها أكثر ُيعَرف مقصود

 .املتحدة الواليات

على أّي حوار يمكن أن يبدو  األكبر الخطر الكردي، –األمريكي  ،لكن يبقى هذا التحالف

 بين األكراد والدولة السورية، إال في حالة منح الحزب والوحدات
ً
لوية األو  تركيا مع صراعهما مثمرا

  املتحدة ربما ستضع الواليات حينها سورية، في حققاها التي املكتسبات على
ً
 تحالفال لهذا حّدا

 الواليات ستستغل الغالب في ولكن املنطقة، في أهمية األكثر الحليف تركيا مع عالقتها يهدد الذي

 بز ح تحكم عن كبيرة بدرجة إلبعادهما الحزب والوحدات على وجودها امليداني ونفوذها املتحدة

 يف أخرى  كردية قوى  أخرى ربما ستعمد إلى زج جهة ومن جهة، من بقراراتهما الكردستاني العمال

، أكثر تركيا طمأنة شأنه من وهذا بها، الحزب والوحدات استفراد تمنع الكردية، املناطق إدارة
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ركيا ال مصلحة لتوربما يؤخر إلى حّدٍّ كبير من إمكانية نجاح حوار بين األكراد والدولة السورية، ألن 

 في تقارب الطرفين ما دام عدم تقاربهما لن يهدد أمنها ومصالحها.
ً
  أيضا

ما دور السوريين في املنطقة الشرقية وكيف يتعزز دور الخط السوري الوطني في اإلدارة  .4

 الكردية والقيادات الكردية السورية؟

 اعالقاتهم في تحسين  والوحدات رغبةالديمقراطّي  االتحاد ال يبدو حتى اآلن أن  لدى حزب

  لهما وجدا أن ذلك بعد الوطن في املنطقة الشرقية؛ في شركائهما مع
ً
 اتالوالي مثل أقوى  حليفا

  للكرد كان بل املتحدة،
ً
 رادأ له، أمريكا ودعم بقوته أحس   الذي فالحزب ذلك، من نصيبهم أيضا

 منذ ةوموجود قائمة كانت التي الكردية القوى  من غيره دون  لنفسه الكردية باملنطقة يستأثر أن

 العمال حزب بين التقليدي الصراع أن   كما ،0511 حزيران/يونيو 02 في كردي، حزب أول  تأسيس

 لساحةا على بظالله ألقى البرزاني مسعود بزعامة الكردستاني الديمقراطي والحزب الكردستاني،

 حاول ي وهو سورية، في الكردية املناطق إدارة الديمقراطي االتحاد استالم فمنذ السورّية، الكردية

ا بدخول م الحزب يسمح فلم والعسكرية واألهم االقتصادية، السياسية بالساحات االستئثار

 كما كية،التر  للدولة ويتهمها بأنها عميلة اليوم، حتى الكردية للمناطق" روج شمركةب" يسمى قوات

ي بالعمل الحزب يسمح ال  بتوتسب بالعمل، الراغبة األحزاب ترخيص ضرورة ذريعة تحت السياس ّ

 يةسور  في الكردية املناطق تشهده لم الكردي الداخلي الصراع من حالة بخلق التصرفات هذه

.
ً
 أبدا

 قوى  على تقتصر لم الديمقراطي والوحدات االتحاد حزب صراعات أن   واقع استغالل يمكن

رد املنطقة من العرب والسريان والك في لهما بل أسهمت في خلق تيار شعبي مناهض ،وتركية عربية

غير املنظمين في كال الكيانين، وغير الراضين عن سياساتهما، ما يمكن أن يؤدي إلى عزلهما في 

 من وحدة أراض ي 
ً
 مع الدولة السورية، انطالقا

ً
املنطقة، ودفع هذا التيار الشعبّي كيما يبدأ حوارا

ولة ووحدة املصير، لذلك ُيرّجح أن يشكل ذلك ورقة ضغط ال يستهان بها على الحزب الد

 للجلوس إلى طاولة الحوار بحسبانها الطريق األقصر واألنجح 
ً
والوحدات تدفع بهما ولو كرها

 للحصول على الحقوق الكردية.

 ما الذي يجب أن تبدأ به دمشق؟ .5

دعت دمشق للحوار، وحاولت البدء فيه عبر أكثر من قناة رسمية وشعبية، ولكن  هناك 

 بحقيقة أن الوضع السوري بعاّمة، والكردي بخاصة أصبح 
ً
 ال تستطيع الدولة تجاوزه مرتبطا

ً
واقعا
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 ،املتحدة اتالوالي تركيا،) السوري الوضع في والفاعلة الكبرى  رهينة التفاهمات التي تفرضها الدول 

 التحالفات هذه مسيرة ووضوح السوري، املشهد وضوح ، لكن يمكن القول: إنه مع(روسيا

  الذي ستكون  أكثر، الكردي املشهد صورة ستتوضح
ً
 أوضاع تعود إذ لن خصوصية، له حتما

 راطيالديمق االتحاد حزب مشاريع لن تتحقق ولكن بداية األزمة، قبل كانت كما سورية في األكراد

 ة،املركزيّ  الدولة وهوان ضعف لحظة في سورّية في الجديد ألن حال الوضع الكردي التقسيمية،

لت التي املقابلة الكردية العوالم معظم لن يخرج عن حال
ّ
 كمهاباد مشابهة، ظروف في تشك

  الثانية، ما يطرح الخليج حرب ُبعيد العراق كردستان أو اإليرانّية، بكردستان
ً
 من عددا

 :السيناريوهات هذه أبرز  الدولة للبدء منها، ومنأمام  السيناريوهات

 منض الداخلي والخالف، الديمقراطي االتحاد وحزب روسيا بين التاريخي التحالف استغالل

 الكردستاني بخاّصة، العمال حزب من الفعلية وضمن قياداته الديمقراطي بعاّمة االتحاد حزب

 أكثر عنها قربها ُيعَرف مقصود والشيخ عفرين )قيادات األميركي على الروس ي التحالف لتفضيل

 وأيض املتحدة(، الواليات نحو أكثر ميلها وكوباني الجزيرة ُيعرف عن قيادات بينما لروسيا،
ً
ا

 وءس وراء السبب كانت والتي وتركيا الديمقراطي االتحاد حزب بين السيئة العالقة استغالل

 عهودف، أمريكا مع الحديث التحالف لتقويض، اتركي من املدعومة السورية املعارضة مع العالقة

 السورية؟ الدولة مع الحوار باتجاه

 استغالل القلق الكردّي 
ً
 -ةالتركي التفاهمات استمرار من والخشية املتواصل هناك أيضا

عفرين  الذاتية )كابوس اإلدارة تتبع التي املناطق في التآكل من مزيد إلى ستؤّدي والتي األميركّية

،)
ً
( سالحٍّ  لصالح الكردّي  السالح نزع إلى وربما نموذجا

ً
 شائروالع تركيا تصنعه مستحدث )مرحليا

 دولة ينب لن تفاضل التي األميركّية اإلدارة براغماتّية إلى بالنظر الدولي، التحالف وقوات العربية

 وحلفائها عمالقة إقليمّية
ً
كراد جعلت خيارات األاألكراد، والتي  املحليين كتركيا بصفتها حليفا

الذين خرجوا على الخط الوطني السوري محدودة للغاية، والسعي بكل السبل لتأجيج هذا القلق 

لصالح حوار يعيد الدولة بمؤسساتها إلى القامشلي، ويدخل األكراد كعنصر وطني فاعل في صلب 

 األزمة الوطنية. سياسات واستراتيجيات الدولة، بما فيها الحوار الوطني الدولي حول سبل حل
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 والفتراق اللقاء أماكن – والكرد دمشق: الدرزي أحمد. د

بدأت الدعوات القومّية بالظهور مع نهايات القرن التاسع عشر في كّل من تركيا وإيران 

وسورية، على نحو ُيظهر، وكأنها جاءت بسياق طبيعي لتطور مفهوم الدولة القومية بعد سيطرة 

خرى، رغم أن تاريخ طويلة األمد للدولة 
ُ
العثمانية من جهة، والدولة الصفوية والقاجارية من جهةٍّ أ

ل أي نمط من أنماطها.
ّ
 املنطقة وجغرافيتها لم ُيتيحا عبر التاريخ تشك

خضعت املنطقة لعمل جراحّي قسرّي فصل بين شعوب املنطقة، رغم تداخلها الشديد 
ُ
وقد أ

نطقة للدخول في صراعات دامية على املستوى وامتناع هذا الفصل بينها، ما دفع شعوب امل

 الداخلّي واإلقليمّي. 

خرجت من سياقها التاريخي الطبيعّي، فقد كان 
ُ
ورغم أن  شعوب املنطقة كلها قد خسرت وأ

رد هم الخاسر األكبر من اتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو ولوزان
ُ
 حيث تشتتوا بين أربع ،الك

 اء الدولة.دول تطرح املفهوم القومي لبن

إن  كل ما حصل دفع بالكرد رغم التباينات الكبيرة فيما بينهم للعمل على انتزاع حقوقهم 

 طويلة كانت أهم نتائجها 
ً
 في تركيا التي شهدت حربا

ً
القومية بإنشاء دولة قومية خاصة بهم، تحديدا

ية؛ شكلة الكردهو ما طرحه عبد هللا أوجالن من سجنه من مفهوم جديد يستطيع بوساطته حل امل

ذلك بإعادة اكتشاف السياق التاريخي الطبيعي للمنطقة ككل والدعوة إلى مفهوم األمة 

 الديمقراطية التي تضم في ثناياها كافة شعوب املنطقة.

كانت الحرب السورية حالة مفصلية؛ ذلك بسبب التحوالت التي دفعت بسلطة دمشق إلى 

التنسيق مع قيادات الكرد كي يحلوا محلها في االنسحاب التدريجي من شمال شرق سورية وب

 
ً
، صعودا

ً
الدفاع عن املنطقة ومواجهة املشاريع التركية والغربية والخليجية، وبقي التنسيق مستمرا

، إلى حين وصول قوات "داعش" إلى مدينة عين العرب و بالتآزر مع القوات التركية، ما 
ً
وهبوطا

واليات املتحدة األمريكية بحكم انسداد أفق الخيارات بين دفع بقادة الكرد إليجاد تفاهمات مع ال

ر 
ّ
أيديهم، و هذا جعلهم يندفعون باتجاه تحقيق مشروع األمة الديمقراطية بشكل مصغر، ما أث

 بعد بروز مصطلحات الفيدرالية والدولة االتحادّية التي تعني 
ً
 في العالقة مع دمشق، تحديدا

ً
سلبا

 من أشك
ً
 ال التقسيم.لعموم السوريين شكال
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ً
أن هنالك قطيعة معرفية بين ما تطرحه دمشق وما تطرحه قيادات الكرد  لقد كان واضحا

، ما زاد من حساسيات األطروحات من 4101عبر "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي تأسس عام 

 قبل الطرفين ولدى الطرفين.

 ودولي ،اآلن
ً
، وظهر التواطؤ األمريكّي،وبعد أن تغير املشهد العسكرّي والسياس ّي، إقليميا

ً
 ا

وربما أكثر مع احتالل عفرين من قبل تركيا، واملفاوضات التي تجري بين الواليات املتحدة وتركيا 

 أن  املشهد السوري قد تغير، ويتطلب من الجميع سياسات 
ً
لدخول تركيا إلى منبج، أصبح واضحا

 مختلفة.

 أين يلتقي الكرد ودمشق؟

ُيَعدُّ الخطر التركّي أولوّية األولويات؛ ذلك أن األتراك أصبح لديهم مشروع واضح املعالم  -

للتمدد عبر البوابة الجنوبية لتركيا، أي إلى الشمال السوري ضمن استراتيجية العمق 

 على الكرد في شمال سورية بحجة 4143االستراتيجي لعام 
ً
 داهما

ً
، وهو يشكل خطرا

 مي التركّي، باإلضافة إلى تهديد بقاء الدولة السورية.  تهديدهم لألمن القو 

يظهر خطر اإلسالم السياس ي بشقيه اإلخواني والسلفي الذي لديه مشروعه الخاّص، وبما  -

 ال ينسجم مع توجهات عموم السوريين. 

 كان شكلها )إسرائيلي  -
ً
أميركي( – تركي–يوجد توافق بين الطرفين على رفض االحتالالت أيا

 مع االختالف حول الوجود العسكرّي األجنبّي. 

تزداد املخاوف املشتركة من أنماط الهيمنة الغربية وتأثيرها املدمر في املجتمعات بعاّمة،  -

 وفي شعوب هذه املنطقة بخاّصة.

يدرك الطرفان أن  أزمة سورية ستستمر بأشكال مختلفة بسبب جغرافيتها من جهة دمشق  -

انسداد األفق أمام الكرد بعاّمة، ما دفع الطرفين لتبني محتوى رؤية بخاّصة، وبسبب 

مستقبلية للمنطقة بعنوانين مختلفين، وهما: مشروع البحار الخمسة للرئيس األسد، 

 يمقراطية للسيد عبد هللا أوجالن.ومشروع األمة الد

ولكن  –وإن كانت ظاهرة أكثر لدى الكرد–يوجد التقاء حول مسألة علمانية الدولة  -

إطار ل كاملصلحة املشتركة بين دمشق والكرد قد تدفع لحسبان العلمانية املجاَل األمث

 إلدارة الدولة واملجتمع.
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 أين يختلفان؟

 بفرض الهوية العروبية على  -
ً
 باهظا

ً
املسألة القومية حيث يشعر الكرد بأنهم قد دفعوا ثمنا

لة للنسيج االجتماعي السوري شديد التنوع. 
ّ
 كل الجماعات املتنوعة واملشك

االختالف حول دور الدولة السورية في رسم السياسات الداخلية من الناحية السياسية  -

 وحيد بمقاليد السياسة واالقتصاد واالجتماع. واالقتصادّية واستئثار حزب 

االختالف حول مركزية الدولة حيث يتبنى الكرد مسألة حرية االنتماء إلى وطن يجب أن  -

يستشاروا به، فتبنوا فكرة الدولة االتحادية أو الفيدرالية، بحيث تتيح لكل الجماعات 

  السورية أن يؤخذ رأيها في مسألة االنتماءات إلى وطن واحد،
ً
وهذا ما تعّده دمشق خطرا

على بقاء الدولة السورية، ألن ذلك يتيح لكل الجماعات أن تسعى إلى صيغة الفيدرالية، 

 وهذا يعني تمزق الوطن السورّي، وبالتالي عدم بقاء الدولة السورية بذاتها.

، حيث أظهرت السياسات االقتصادية  -
ً
االختالف حول النمط االقتصادي السائد نسبيا

انزياحها باتجاه اقتصاد السوق والتخلي التدريجي عن االقتصاد االشتراكي، وهذا  لدمشق

 ال ينسجم مع توجهات الكرد وتبنيهم لالقتصاد االشتراكّي. 

 أين يمكن اللقاء؟

إزالة املخاوف وهذا يقتض ي من الطرفين البدء بحوار مباشر، وتحديد األولويات التي  -

إطار الوطنية السورية الجامعة؛ ذلك  تقتض ي اجتماعهما تحت سقف واحد ضمن

ملواجهة خطر املشروع التركّي، ويمكن أن يتم ذلك على أساس االعتراف الواضح والصريح 

 
ً
بالتنوع الثقافي لكل أبناء النسيج االجتماعي السورّي، وترسيخ التعددية السياسية، قانونّيا

، بما يتيح تشكل توجهات سياسية متعددة شرط أن يت
ً
م االتفاق على املوقع وفعلّيا

 الجيوسياس ي لسورية ضمن صراعات املحاور التي تسعى لترسيخ معالم نظام دولي جديد. 

ضرورة اللقاء حول فكرة الالمركزية اإلدارية كإطار لتحفيز السوريين لإلسهام في عملية  -

 إعادة اإلعمار والتنمية املستدامة. 

املستقبلية والتي تخدم كل السوريين، على تقتض ي الضرورة إيجاد التصورات االقتصادية 

 أساس تحديد أي نظام اقتصادّي يصلح للسوريين.
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 حقائق ثالث: سورية كرد: عبدو الدين جمال. د

، لم يعد باإلمكان إنكار وجودها 
ً
 واقعا

ً
 وجود مسألة كردية في سورية باتت أمرا

َ
إن  حقيقة

ليس ألن  ثمة مواطنين سوريين لهم خصوصيتهم ولهم حقوق فقط، بل ألن  عدَم حّل  ،وتجاهلها

 أدى وسيؤدي باستمرار إلى زعزعة الوحدة الوطنية في البالد، 
ً
 عادال

ً
 ديمقراطيا

ً
هذه املسألة حال

ومن هنا، فإن املدخل الصحيح ألية مقاربة جدية ملشكلة األكراد السوريين هو املدخل الوطني، 

 حسبانها مسألة وطنية سورية، وأعني بذلك:أي 

 
ا
: إنها قضية كل السوريين، وليست قضية األكراد فقط، وهي جزء من املسألة أول

 نتاج التقسيمات االستعمارية، وسياسات األنظمة الالحقة.
ً
 الديمقراطية في البالد، وهي تاريخيا

 
ا
ادية الجانب كالفيدرالية وغيرها. : ال يمكن حل املسألة الكردية في سورية بإجراءات أحثانيا

، ال يمكن في الوقت 
ً
 دون حل املسألة الكردية، ضمنا

ً
 حقيقيا

ً
فكما ال يمكن حل األزمة السورية حال

 نفسه حل املسألة الكردية بمعزل عن الحل السياس ي الشامل لألزمة السورية.

 
ا
أفق الحّل، أي اإلقرار  : يأتي على رأس املهام الحالية أمام املواطنين السوريين وضعثالثا

 باستعداد كّل األطراف بوضع هذه القضية على طاولة 
ً
بوجود مشكلة بحاجة إلى حّل، مرورا

البحث، وانتهاًء بإصرار السوريين على ضرورة مشاركة القوى الكردية الفاعلة في عملية الحل 

يف دستورية ومفاوضات جنالسياس ي القادمة، واألطر الدولية التي تعمل في هذا املجال، كاللجنة ال

وأستانا. تحاول قوى دولية معروفة كالواليات املتحدة وغيرها استخدام الورقة الكردية إلشاعة 

 التوتر على أساس قومي، بعد أن فشلت عملية التوتر على أساس طائفي.

ي ف في هذه املرحلة االنعطافية التي تمر بها البالد، فإن النخبة السياسية والثقافية السورية

 إلى الرؤية السابقة، 
ً
"النظام" واملعارضة مدعوة إلى اتخاذ موقف وطني بكل أبعاده، استنادا

فالتوافق بين السوريين والذهاب إلى الحل السياس ي يفتح الطريق على عودة تلك املناطق إلى 

 .4412سيادة الدولة السورية في إطار الحل السياس ي القادم على أساس القرار 

ياق، فإن ال مركزية إدارية واسعة وحقيقية وفعالة تنهي ظاهرة تفاوت املستوى وفي هذا الس

التنموي، وتمنح إمكانيات واقعية للجماهير العريضة بمراقبة السلطة التنفيذية وأدائها بالتوافق 

بين السوريين، باإلضافة إلى مراعاة الخصائص القومية للكرد السوريين وحقوقهم بالتدريس 

إلى جانب اللغة العربية، وتطوير الثقافة الكردية وحمايتها، وفسح املجال لها أمام بلغتهم األم 
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 من الثقافة الوطنية السورية يشكل 
ً
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة بحسبانها جزءا

 ال بد منه، لردع حالة التجاذب القومي من هنا وهناك، سواء أكان الخطاب االنعزالي لبعض 
ً
شرطا

لكرد، أم استمرار سياسات التمييز القومي وإنكار الوجود من ِقَبِل الدولة، ألن استمرار هذا ا

ن القوى املعادية من استدامة األزمة ال سيما وأن بعض مناطق الوجود الكردي في 
ّ
التجاذب يمك

 البالد تمركزت فيها قوات أجنبية لدول عديدة معادية بذريعة محاربة "داعش".

ات الثقافية، واملصالح املتكاملة، ومنظومة العادات والقيم السائدة بين عموم إن  املشترك

شعوب الشرق، سواء أكانت في سورية وحدها، أم البلدان األخرى، تفتح الطريق على حل مجمل 

القضايا على أساس االعتراف املتبادل بالحقوق، ليس عن طريق الحفاظ على وحدة البلدان فقط، 

وحدة نضال شعوب الشرق، ال سيما وأن التوازن الدولي الجديد، ومنطقه بل للسير باتجاه 

 الدور الصيني الروس ي، يتوافق على مثل هذه اإلمكانية، وما املشاريع االقتصادية 
ً
ومحتواه، تحديدا

الجبارة إال أسس لبناء جديد في هذه املنطقة، ينهي كل أشكال التبعية للمركز الغربي الرأسمالي، 

ب على تنمية حقيقية ومتوازنة يشترك ويتشارك بها الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم ويفتح البا

 الدينية والقومية والطائفية.
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 طاووس علي رياض. أ

إن  التعمق في البحث املقدم يجعلنا نشارك ونسهم في مداخلة تنضوي على رسائل متعددة 

 تمثل الواقع الحقيقي ملضمون هذا البحث، وفق اآلتي:

 
ا
 : لن يستطيعوا، بقوة السالح، تحقيق أي مكسب سياس ّي أو اقتصادّي أو اجتماعّي.أول

 
ا
: جاء حمل السالح ليس للحصول على أية حقوق، وإنما حملوه إرضاًء لألمريكي الذي ثانيا

 يمثل اإلدارة الصهيونية.

 
ا
ل كافة همومنا من هذا الفصيل أّية أولوّية لجيشنا، أما ثالثا

ّ
كل اآلن فستش: لم تكن تشك

أولوية في حال غياب الحلول الودية بسببهم. ألننا الدولة التي تعمل دون توقف على تطهير األرض 

 السورية من رجس كل من يحمل السالح في وجهها.

 
ا
: الدولة والحكومة السوريتان تحترمان الحوار والنقاش مع الخصم منذ البداية، بحيث رابعا

 والثوابت هي األساس.تكون مصلحة الدولة العليا 

 
ا
 لها األولوية، وهذا يستدعي أن يكون املركز القانوني خامسا

ً
 وأبدا

ً
: الحلول السلمية دائما

 لكل سوري هو الدستور وما نّص عليه، وهي القاعدة واألساس.

 
ا
 سادسا

ً
 أمريكيا

ً
، وإنما يحملون مشروعا

ً
 كرديا

ً
: برأيي املتواضع، هؤالء ال يحملون مشروعا

.في املنط  قة، ونحن نعلم أين تصب هذه املشاريع وملصلحة َمن 

 
ا
 سابعا

ً
: أقّر الدكتور عقيل بحقيقة العالقة بين سورية ومواطنيها الكرد، فإّنها األقل توترا

، بل كانت العالقة أكثر تكاملية واندماجية، وهذا واقع يجب أن نستفيد منه اآلن.
ً
 وعنفا

 
ا
 أن  : أبواب الحوار املنتج هو األكثر ثامنا

ً
 من أّي مواجهة كيال يكتب التاريخ يوما

ً
توقعا

السوريين األكراد رفعوا السالح بوجه جيشهم العقائدي، وكيال يحصد األكراد كره السوريين 

 اآلخرين إرضاًء لألمريكيين.

 
ا
 إلى جنب، تاسعا

ً
 جنبا

ً
: كان الكرد، عبر التاريخ، أقرب لألشقاء العرب وللعروبة، وعاشوا معا

. وصفقات ما
ً
 وكردا

ً
 يسمى بـ "صالح مسلم" املشبوهة غريبة على مجتمعنا السوري عربا
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ا
: تعّد أمريكا أوراقها وأذرعها مجهولة النسب، لذلك تتخلى عنها متى شاءت وبسهولة، عاشرا

والدليل على ذلك ما جرى في شمال العراق، والجنوب السوري. ولذلك بدأ أردوغان واألمريكان 

ي سورية خلسة وعالنية، فأردوغان أحّب إلى األمريكان منهم، لذلك ينبغي على بالتآمر على الكرد ف

 الكرد االنتباه، إذ ليس لهم سوى سورية.

 حادي عشر
ً
: إن فك االرتباط بالتحالف الدولي األمريكي املعادي هو لصالح املنطقة كردا

.
ً
 معا

ً
 وعربا

اكمة، ولكن ما يرمم ويجسر هذه : أعتقد أن ما يعيق الحوار هو أزمة الثقة املتر ثاني عشر

الثقة أن تكون الحوارات عن طريق القنوات السياسية فقط ال عن طريق قنوات أخرى، رغم 

 أهمية هذه القنوات األخرى.
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 الحمش منير. د

بداية، البد لي من توجيه الشكر إلى الصديق الدكتور عقيل محفوض على مبادرته الوطنية 

الذي  م في ورشة العمل التي دعا إليها مركز مداد،املوضوع الهاالطيبة، من أجل مناقشة هذا 

 أتوجه إلى إدارته بالشكر واالمتنان على تنظيمها هذا اللقاء، وعلى دعوتها لي لإلسهام في نقاشاته.

 ألهمية املوضوع وتشابك عناصره، وضيق الوقت إلفساح املجال ألوسع إسهامات 
ً
ونظرا

اط التي أراها ضرورية ومفيدة من أجل الخروج بالنتائج املرجوة للمشاركين، سوف أطرح أهم النق

القامشلي، وقد تبدو بعض النقاط صادمة، ولكن آن لنا أن نواجه الحقائق  –على خط دمشق 

 كما هي:

 
ا
ال يمكن التعامل مع هذا الخط )ونقصد القضية التي نحن بصددها( أي )مسارات  :أول

دولة العربية السورية وفئة من مواطنيها )الكرد(، بمعزل عن املواجهة( بين ال/وتجاذبات الحوار

باقي املسارات والتجاذبات التي نجمت عن األحداث املأساوية )املؤامرة( طيلة ثماني سنوات، ما 

يجعلنا نقف أمام تساؤل كبير حول أسباب ما حدث ويحدث على الساحة السورية، ودور العامل 

 )الكردي( فيها.

األيدي الخارجية امللوثة بالجريمة واضحة، ولم يعد بإمكان أحد تجاهلها، فما وإذا كانت 

 العوامل الداخلية التي أسهمت في التحضير لهذه الجريمة؟!

القامشلي )ألسباب تتعلق باملوضوع الذي نحن بصدد مناقشته(  –وإذا عدنا إلى خط دمشق 

نين )لها مطالب حقة( في تحقيق غايات فلماذا استعر هذا الخط؟ وملاذا استخدمت فئة من املواط

 أخرى؟ وكيف تم تجنيدها لتنفيذ مخططات خارجية تحت شعار محاربة اإلرهاب؟!

وملاذا تنخرط فئة من املواطنين، في منطقة معينة في سورية، في املشروع التقسيمي األمريكي 

 الصهيوني؟! دون أن ننكر دورها في وقف الهجمة اإلرهابية! –

 
ا
في سلة واحدة، ففي داخل هذا الطيف من املواطنين  يمكن وضع الكرد السوريينال  :ثانيا

 .حتى وإن تحدث البعض باسمها– أطياف متعددة، فاألغلبية الصامتة منهم بعيدة عما يجري 
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 ( إلى وجود انقسام في صفوف األكراد:43/1/4102وقد أشارت جريدة األخبار اللبنانية )

يرى  بية، وباتو العالقات مع الواليات املتحدة والقوى الخليجية واألور فريق اكتوى من نار  -

 السوري تحفظ وتحافظ له على مواقع كثيرة. "النظام"أن التسوية اآلن مع 

مجموعات أخرى تعاني من البلبلة واالرتباك، بعنادها وافتراضها أنه ال يزال باإلمكان إنتاج  -

 عملية انفصال األكراد عن سورية.

النقسام حدث اآلن، بعد املوقف األمريكي الذي بدأ يتوضح لبعض الكرد، عن طريق وهذا ا

التفاهمات التي قامت وتقوم بين األمريكان واألتراك، فقد تكشفت هذه التفاهمات عن كذب 

 بعد أن أعلنت تركيا بعد تفاهمات )منبج( أنها 
ً
الوعود األمريكية التي أعطيت لألكراد، تحديدا

 ك اإلدارة الكردية، وأنها عازمة على التمدد شرق الفرات.عازمة على تفكي

 قامت )زمن 
ً
هذا، واالنقسامات داخل الصف الكردي السوري، ليست جديدة، فهي تاريخّيا

االنتداب الفرنس ي( بسبب التعارض الحاصل داخل جمعية )الخويبون( بين من يريد الدولة 

 في الكردية في كردستان التركية، ومن يريدها في الج
ً
زيرة السورية، وحصلت االنقسامات أيضا

 
ً
ين من يدعي ب املوقف من املشروع الفرنس ي اإلثني في الثالثينيات من القرن املاض ي، وحصلت أيضا

 ومن يرفض ذلك، وهذا أمر طبيعي، كما نجده. "كردستان الغربيةبوجود "

 وقف عنده.هو، ما يستوجب الت تصريحات مثل التصريح الذي يردده صالح مسلمولكن 

 (:2/6/4102يقول صالح مسلم في جريدة الشرق األوسط )

 ألحد، لنا »
ا
 أو خدما

ا
نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا

سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع األمريكيين فسنسير معهم، وإذا توافقت مع الروس، 

 .«معهفسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير 

 ألحد، ولكن هذا 
ً
 أو خادما

ً
ونحن بالتأكيد ال نريد وال نقبل ألي مواطن سوري أن يكون عبدا

التصريح من عضو قيادي يحمل توجهات خطيرة، صحيح أن ذلك ال يعبر عن رأي جميع الكرد 

 البراغماتيةالسوريين، ولكنه يمثل عقلية بعض القادة، هذه العقلية التي تتجاوز حدود 

السياسية، إلى املساس باألمور الجوهرية التي تتراوح بين االرتهان إلى شعارات زائفة ثبت فشلها 

 إلى املساس بوطنية من يتبناها.
ً
 وعدم صحتها، وصوال
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ي، اإلعالن عن التخلي عن الرهان األمريكي، بل ال  لبدء حوار ِجّدِ
ً
د ب وهنا قد ال يكون كافيا

املة لتلك العقلية املتهافتة للتعاون واالنخراط في أي مشروع من اإلعالن عن قطيعة كاملة وش

 ، في إقامة الكيان الكردي املوعود!!مصالحهاخارجي ما دام يحقق لها 

 ثم ما هي هذه املصالح؟!

اجتماعية، أو ما يتعلق باملواطنة  –لغوية  –إذا كانت املسألة تتعلق بـ )حقوق( ثقافية 

الحوار مع الدولة، أما إذا كانت تتعلق األمور بالسياسة والدستور  وحقوقها فنحن معها، ومكانها هو 

وطبيعة النظام السياس ي، فإن مكانها هو الحوار الوطني الشامل، وفيه تتشارك جميع أطياف 

 املجتمع مع الدولة في إيجاد الحلول املناسبة.

هات الكردية ... ال نستطيع فهم ماهية املصالح )الكردية( ما لم تعلن الجأما غير ذلك

 وقبل ذلك تخليها عن 
ً
املسؤولة، ليس تخليها فقط عن املشروع التقسيمي األمريكي، بل أيضا

العقلية التي تتحدث عن مصالح تتوافق فيها مع أي جهة تضمن لها تحقيق مصالحها، التي تعني 

نموذجين إقامة )الكيان الكردي املوعود(، وهذا يعني لنا، بكل صراحة )التخلي عن تأثيرات ال

متالصهيوني والبارزاني( 
ّ
التخلي  أي–بتصرفات ومواقف )البعض( من الكرد السوريين  التي تحك

عن األوهام واألحالم التي زرعت في أذهان البعض منهم، بقصد استخدامهم من أجل تحقيق 

تلك ل ، بل تريد استخدامهم لتلك الغايات، وقد آن األوانللكردمصالح جهات أجنبية ال تريد الخير 

الفئة من الكرد السوريين، ألن تعي مسؤوليتها تجاه مواطنيها، وتجاه وطنها، وتكف عن اللعب 

 والعواطف، وأال تكرر األخطاء، وأن تستفيد من تجاربها، وتعود لوطنها وشعبها. بالعقول 

وأنا أتحدث اآلن، كمواطن سوري عاش طفولته وشبابه في القامشلي، وفي الخمسينيات من 

ء في نتداول كزمال–املاض ي، كنا في املدرسة اإلعدادية، وفي إطار الحالة السياسية السائدة القرن 

املدرسة، وكجيران في املدينة حول أوضاعنا، وكان أخوتنا األكراد يبدون تذمرهم من عدم املساواة 

بينهم وبين باقي فئات الشعب األخرى من عرب وعرب سريان وأرمن وشركس، فقد كان هؤالء 

صلون على تراخيص بإقامة جمعيات ومدارس، وكان الترخيص يحجب عن األكراد، وعندما يح

كنا نعود إلى مراجعنا كانوا يوضحون لنا السبب، وهو ببساطة، أن )األكراد( يطرحون مطالبهم 

على أساس مشروع الكيان الكردي، في حين أن باقي الفئات تطرح مطالبها وتحصل عليها على 

 ما نجدهم يوزعون املنشورات والخرائط الداعية إلى قيام  ،لوطني، وبالفعلاالنتماء ا أساس
ً
غالبا

 الكيان الكردي.
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وهكذا كنا نقف حائرين، من جهة أننا نؤيد مطالب زمالئنا األكراد الحقة، ومن جهة ثانية 

ال نستطيع الدفاع عن مشروعهم الخاص بإقامة )كيان كردي( على أرض الجزيرة السورية، وكنا 

قول لهم يجب التخلي عن فكرة التمثل بالنموذج الصهيوني في إقامة )دولة إسرائيل(، فال األكراد ن

 يحملون )فكر الصهاينة( وال الجزيرة السورية )أرض بال شعب(.

 
ا
  :ثالثا

ّ
 يُ  األكراد لشك

ً
 سوريا

ً
عتز به في إطار الوطن السوري، وعاشوا في عبر التاريخ مكونا

 جميع أنحاء البالد، 
ً
من املكونات املجتمعية األخرى، وبصرف النظر عن  إخوتهم جنب معإلى  جنبا

العدد والنسبة، فهذه مسألة أخرى، فإن املواطن السوري، من مختلف األطياف، لم يكن يشعر 

ذا ش يء، وأن يطالب أحد املكونات بأي حساسية تجاه أي مكون آخر في املجتمع، إال أن ه

غالٍّ من الوطن إلقامة كيان خاص به، ش يء آخر، فال املنطق وال واقتطاع جزءٍّ  "باالستقالل"

لهذا، فإن من بديهيات البدء بالحوار الداخلي بين  هذا املطلب. مع دعمالتاريخ وال الجغرافيا، 

م عن االلتحاق باملشروع الدولة وفئة من مواطنيها األكراد، أن يعلن هؤالء على نحو قطعي تخليه

قسيمي، وتمسكهم بوطنهم ووطنيتهم، وما دون ذلك يستحق الحوار الصهيوني الت–األمريكي

 إلى بّر السالم.
ً
 والنقاش الذي سيوصلنا جميعا

 
ا
يظل هناك بعض النقاط الهامة، ويأتي في طليعتها، معالجة تداعيات خلق وقائع  :رابعا

في املناطق التي خضعت  لوجودهاجديدة على األرض، فعدا عن ضرورة وأهمية استعادة الدولة 

 الذاتية، فإن  هناك  لإلدارة الكردية –على نحو أو آخر–
ً
من الضروري مواجهتها، ويأتي في  أمورا

مقدمتها السالح الذي استخدم إلى جانب مواجهة اإلرهاب، في فرض اإلدارة الذاتية، وحملة السالح 

والقوى األمنية للدولة(، هذا  من مقاتلين وشرطة )فال سالح إال سالح الجيش العربي السوري

 عن إعادة ترميم مؤسسات الدولة، ويأتي في مقدمتها املدارس والتعليم ومناهج التعليم.
ً
 فضال

هذه القضايا من الضروري مواجهتها ومعالجتها من زاوية واحدة، وهي عودة السيادة الوطنية 

 إلى املؤسسات، وعودة املؤسسات إلى السيادة.

نشير إلى مسألة الضمانات املطلوبة من قبل األكراد، ونؤكد هنا أنه ال وبهذه املناسبة، 

هي املسؤولة وهي الضامنة لحقوق  ق ضمانة الدولة السورية، فسورية، الدولة والوطن،ضمانة فو 

 إلى ،جميع السوريين، وبقي أن يحدد النظام السياس ي واالقتصادي واالجتماعي
ً
 ستور،الد استنادا

ع إقامة مجتم عن طريقاألسس التي سيقوم عليها املجتمع، واملسؤوليات امللقاة على الجميع، 
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العدالة االجتماعية والتقدم وممارسة الحياة السياسية الصحيحة، وهذا ما سينجم عن الحوار 

 الوطني الشامل الذي نأمل انعقاده في األراض ي السورية بأقرب وقت.

 

 قوطرش طريف. أ

 إن  
ً
التطورات في املوضوع الكردي متسارعة في التقارب والحوار، وأرى أننا متأخرون كثيرا

 في إقامة مثل هكذا حوار.

، لم أشعر  02سأتكلم هنا كشاب سوري كردي، كابتن منتخب سورية بكرة السلة لـ 
ً
عاما

، فأنا سوريٌّ للنخاع؛ لكن أفتخر بجذوري 
ً
 بأنني كردي أكثر من كوني سوريا

ً
 الكردية.يوما

إن  الحوار هو األسلم واألفضل بقبول الطرفين، وليقبل كل طرف اآلخر يجب أن توجد ثقة 

َن ثقة حقيقية  ب 
ُ
، فلم ت

ً
متبادلة، واعتراف متبادل. لدى الكرد حساسية من األجهزة األمنية سابقا

 بين الكرد والدولة السورية.

لك أال ضمان لهم سوى الدولة يجب إعادة بناء هذه الثقة ويجب أن يدرك األكراد كذ

 السورية.

 من ناحية القضية الكردية وحقوق الكرد.
ً
 كذلك، أرى أن اإلعالم مقصر جدا

اليوم، من املستحيل إقامة دولة كردية على األراض ي السورية، وإذا وجدت فلن تحيا 

 م.تاء الذي تبحدودها ومواردها، ويمكننا هنا االستفادة من التجربة الكردية في العراق واالستف

القادة االنفصاليون األكراد، إلى مدى هم أصحاب قرار فيما يتعلق بالحوار السوري الكردي، 

القوة الغربية والعاملية اليوم تدخل في هذا الصراع. يجب أن يتعاطى متخّصصون في هذا الشأن، 

ومظامله  وأن يكون هنالك في املقابل من يعمل على ملف الشعب السوري الكردي، ما مطالبه

 وحاجاته؟ موضوع اإلدارة املحلية، الحقوق، الثقافة... وهو أمر كان يجب أن يتم من قبل األزمة.

اليوم يجب، إلى جانب الحوار، التواصل مع الكرد في كل أماكن وجودهم في سورية، وليس 

ا فقط مع القادة، وبناء الثقة، وتأسيس عالقة جديدة معهم، فاألكراد ككل السوريين حملو 
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ارج وا من خأهلها وتنهب ممتلكاتهم من ناس جاؤ السالح ليدافعوا عن مناطقهم التي ُيهّجر ويقتل 

 سورية.

، تتلقى بمعظمها األوامر من الخارج، ونحن 
ً
 كردّيا

ً
يوجد في سورية نحو ثمانية عشر حزبا

 السبب في ذلك وليس هذه األحزاب، االبتعاد عن الكرد هو من دفعهم نحو هكذا أحزاب.

 ما الذي يعيق الحوار؟

بناء الثقة، ينبغي على الدولة استيعاب كردها، واالعتراف بهذا املكون وخصوصيته وإعطاؤه 

 مساحة مقبولة ليشعر بأنه جزء فعال من النسيج السوري.

ال يحصل األكراد على الفرص، فنرى الكثيرين منهم اليوم يعملون في وظائف غير جيدة. كما 

 وضوع الهوية قبل مكرمة السيد الرئيس التي سمحت لهم باسترجاع جنسيتهم.عانى كثير منهم من م

الكرد حققوا مكاسب على األرض ال يمكنهم  ال مكاسب على األرض، ال يمكننا أن نقول: إن

 االستغناء عنها. الدولة اليوم هي الحاضن.

 من أين يبدأ الحوار؟

وري ومع انتصارات الجيش كان هناك يبدأ الحوار مع األصيل، وليس الوكيل. في الجنوب الس

 من "القبعات البيضاء". 3111اتفاقات دولية، وقد رأينا خروج 

ومن ثم إيجاد البيئة املناسبة للحوار مع أصحاب العالقة، وأنا ال أؤيد استعمال القوة 

 املفرطة للوصل إلى الحوار.

راد وسحبهم من العباءة أنا ال أثق بدور الواليات املتحدة بالنسبة للكرد، يجب جذب األك

األمريكية. لكن هذا ال يلغي وجوب وجود جسر من العالقات الدولية مع الواليات املتحدة حتى لو 

 هي مصالح.
ً
 وأخيرا

ً
 "من تحت الطاولة"، فالسياسة أوال

 بدور العشائر 
ً
أما عن دور السوريين في املنطقة الشرقية، فأنا أحترم، لكن ال أؤمن أبدا

 فروض أن يكون الدور للدولة فقط، فاالتكال على األدوار القبائلية يعيدنا إلى الوراء.والقبائل. امل

ينبغي على الدولة البدء بدعوة سريعة للحوار مع األشخاص املعنيين في دمشق، وتأمين 

 حمايتهم، لتكون فرصة مباشرة للحوار. تأمين الحماية والضمانات يعزز الثقة.
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، ليشعر الكرد بأن الدولة موجودة كذلك ينبغي على الدولة 
ً
تأمين الخدمات في القامشلي مثال

 بشكل أفضل.

 
ً
 فاعال

ً
 عن التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين، وإذا لعبت الدولة هنا دورا

ً
نسمع اليوم كثيرا

 في بناء الثقة.
ً
 وأعلنت أن هذه األراض ي ستعود ألصحاب، سيسهم هذا األمر كثيرا

، ال أستطيع
ً
إال أن أتحدث في املجال الرياض ي، فريق الجهاد اليوم خارج الدرجة  وأخيرا

األولى، يجب دعم هذا الفريق وتمكينه بوساطة شركات وطنية ليستطيع البقاء واملنافسة بشكل 

 شريف في الدوري السوري، فالرياضة تجمع وال تفرق، وهي لغة الجميع.

 

 حالوة أبو كريم. د

: بصرف النظر عن 
ً
التوقيت، فإن هذا املوضوع شديد األهمية، وكان يمكن أقول بداية

 واستئنافه اليوم، أو ط
ً
العكس. ساعدت األزمة في تسليط الضوء على املشكالت رحه سابقا

 الحقيقية التي ال ينفع التسويف فيها.

وبصرف النظر عن الخلفية التاريخية للقضية الكردية، أريد البدء بالقول هل الحوار 

 نعم، األكراد جزء أصيل من الشعب ضروري وحتمي بي
ً
ن الحكومة السورية واألكراد؟ بداهة

 السوري.

هناك موجبات للحوار، منها التراكم التاريخي لسوء الفهم، واملشكالت التي لم تحل بوقتها، 

 وأثار العديد من املشاكل، وكان من املفترض البناء عليه إليجاد حلول 
ً
كاإلحصاء الذي تم سابقا

 ولألسف لم يحدث ذلك. مستقبلية،

: شعورهم بأنهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة، هواجس األكراد على املستوى الشعبيّ  

 
ً
وبأنهم مواطنون منزوعو الحقوق على مستوى امللكية، كما أنهم يرون في "الحزام العربي" شكال

 "املستوطنات العربية".
ً
 من أشكال التطويق والذي يسّميه العامة أحيانا

، رغمكذل
ً
ولة الد ك هناك مشكالت تتعلق باللغة، نحن نعلم أن  االتحاد السوفيتي سابقا

أعطى لكّل الشعوب الداخلة في االتحاد الحّق في تعليم لغتها والنطق املركزية والحزب الشيوعي، 
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، ى بها وإنشاء وسائل إعالم خاصة بها، واليوم في االتحاد األوروبي الش يء ذاته. حتى الشركات الكبر 

 تخاطب البشر بـ 
ً
 لغة، ألن لها مصلحة في ذلك. 041سامسونغ مثال

 أن يتعلم أبناء األكراد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية.
ً
 وبدهّيا

ً
 ُيَعدُّ طبيعّيا

املستوى  يجب أن نعترف بوجود مشكالت، أحسنا أو قّصرنا في التعامل معها؛ هذا على

ع سورية واألكراد ال ينفصل عن الوضع الجيوسياس ي في املنطقة، ، وضاملستوى الثانيوعلى  .األول 

وعن الصراعات واالستقطابات والتحالفات. واملسألة ليست "أماني" أو "ما يجب أن يكون"، نحن 

 اليوم أمام واقع شديد التعقيد يجب إدراك تعقيداته والعمل معها كما هي.

 ي الوحيد هو سورية والسوريون. فال داعيما املانع من تقديم ضمانات، فكلها مؤقتة، الباق
 من أشكال التعطيل أو 

ً
لوضع اشتراطات قبلية مسبقة صعبة على الطرف اآلخر يعّدها شكال

 اإلعاقة، وال داعي للكثير من التشدد.

، مقولة أوجالن بالتفكير في تحالف على مستوى األمم، هذا مترجم في املستوى الثالثوعلى 

إحداث فرق وازن في االنتخابات،  –لألسف–ديمقراطي الذي لم يستطع تركيا بحزب الشعوب ال

ي أحب هذا النمط من العالقات بين الشعوب. عدم قدرة هذا الحزب 
ّ
 كنت معه، ألن

ً
وأنا شخصيا

على إحداث تغيير في الخارطة السياسية التركية يعني أن  شعوب املنطقة اليوم لم تنضج إلى 

 ماًء أوسع من االنتماء القومي.املستوى الذي تتبنى فيه انت

هناك فرق بين من حقق وجوده الكياني على مستوى الدولة/األمة، أي أن  قوميته متحققة 

بمستواها السياس ي، وينتقل بعدها إلى رابطة أعلى، مثل االتحاد األوروبي وهذا أمر مفهوم؛ وبين 

يحققه بعد؟ كيف يمكن بناء من لم يصل بعد إلى هذه العتبة، كيف يمكنه التخلي عن ش يء لم 

 أمم متحالفة ومتعايشة وهي لم تدخل مرحلة األمة بعد على املستوى السياس ي.

 منه. آن 
ً
 إلى نقاش، وتصبح املسألة الكردية جزءا

ً
العقد االجتماعي السوري يحتاج فعال

يما تعنيه فاألوان لنتفق على رابطة أعلى من الروابط التقليدية وهي رابطة املواطنة، والتي تعني 

أن كل الناس في هذا البلد، بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم أو لغتهم، هم مواطنون 

متساوون. عندها تنتفي املشكلة حتى لو كانت حدود الدولة الجغرافية ال تتوافق مع األقليات. في 

ر على الفعلّي للبش األساس، يستحيل في عالم اليوم رسم الحدود، بما يتناسب مع الوجود السكانّي 

 الجغرافيا.
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إذا اتفقنا على أن رابطة املواطنة أعلى وأهم وأبقى وقادرة على تمثيل مصالح الجميع، نكون 

 قد وصلنا إلى حل الكثير من املشكالت.

لدي تساؤل، إذا كان صالح مسلم يمثل القوة املسلحة الكردية األساسية، هل توجد قوة 

قادرة على خلق توازن، وإذا كان الجواب ال، تتعقد األمور أكثر  كردية فاعلة ومؤثرة في األرض

 من البحث.
ً
 وتتطلب مزيدا

إن  الفكرة التي يبنى عليها هي املصلحة، فإذا استطعنا أن نقنع الطرفين، وهما طرف واحد 

 في النهاية، بأن املصلحة أو املكاسب املحتملة نتيجة عقد توافق بعد حوار، يطول أو يقصر، أكبر 

 بكثير من املشكالت، عندها نؤسس على ش يء قابل للبقاء.

 
ً
 معيقا

ً
يعترض فكرة املصلحة هذه، فائض القوة لدى الطرفين، الذي قد يكون عامال

 
ّ
ر كل طرف بأنه قادر على فرض ما يريده بالقوة. يجب تفكيك هذه املسألة، على للحوار، إذا فك

 من منظور رابح/خاسر. أساس مقاربة املوضوع من منظور رابح/رابح وليس

إن  االتفاقات القابلة للبقاء هي التي تضمن مصالح األطراف املختلفة، وليس مصالح طرف 

على حساب آخر. إذا استطعنا بالدبلوماسية والحوار وإعالء املصلحة الوطنية الوصول إلى لغة 

توى على مسنكون فيها رابحين، سنحقق فوائد ليس على مستوى القضية الكردية فحسب؛ بل 

 مستقبل سورية ككل.

إن  املنطقة الشمالية الشرقية هي خزان سورية في الزراعة )املحاصيل االستراتيجية مثل 

القمح والقطن(، والنفط والغاز واملاء. خريطة التنمية في سورية تبين أن هذه املنطقة لم تستفد 

 على حياة األفراد ودخلهم وفرصهمبالنسبة نفسها من ثمار التنمية، أي أن هذه الثروة لم تنعكس 

 بالتعليم... ما يعني وجود خلل.

أنا مع العروبة باملعنى الثقافي، لكنني لم أستغرب انفصال جنوب السودان، لقد كانت هذه 

الدولة األفقر بالعالم وأكثر دولة فيها أمية، رغم غناها الهائل باملوارد؛ هذا مثال يجب التفكير فيه، 

 ة كإقليم تنموي متكامل.عندما نفكر بسوري

 
ً
هناك أفكار نمطية سلبّية مسبقة عند كل طرف تجاه الطرف اآلخر، ومن املفيد قولها جهارا

، تفكيك هذه الصور النمطية واملخاوف هو سبيل بناء الثقة، التي ال يمكن  والتفكير بها بصوت عالٍّ

 الكردية.بدونها دخول حوار سياس ّي عميق يتوقف عليه واقع ومستقبل القضية 
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اليوم نحن أمام فرصة إلعادة ترتيب كامل البيت السوري، على أال نغرق فيما هو مرغوب 

ومتمنى وننس ى الواقع. األمريكي لن يترك سورية ويتخلى عن أدواره فيها بسهولة. إذا وصل الروس 

 في الو 
ً
 أن سورية منطقة نفوذ روسية، قد يسهم كثيرا

ً
ول إلى صواألمريكان إلى اتفاق يعني ضمنا

 حلول، لكن إذا بقيت سورية منطقة تنازع، فستزداد األمور صعوبة.

 

 حسن تركي العميد

أشكر الدكتور عقيل على مقاربته، وأسجل له أنه باحث متعمق في املوضوع الكردي وقد 

 من كتاباته في هذا الشأن وغيره. وأود القول: إننا لم نتأخر في التصدي للقضية 
ً
استفدنا كثيرا

 ضمن مجلس اإلدارة، 
ً
الكردية، إذ إنها كانت محور نقاشات كثيرة دارت في مركز دمشق، تحديدا

 باتجاه إجراء ورشات عمل عن هذا املوضوع.
ً
 وكنا ندفع دائما

عند الحديث عن مستويات العالقة بين دمشق والكرد )الحوار أو املواجهة( ينبغي علينا 

 نذهب باتجاه تحديد خياراتنا، لكن عند الحديث عن هذ
ً
ين الخيارين املتناقضين أعتقد أننا جميعا

 الحوار ونفضله، ومثلنا الشعب السوري كله.

هناك عقد مبدئية ورثناها، سواء أكانت من الحكومات التي تعاقبت، أم من األدوار التي 

في و لعبتها بعض الفصائل الكردية التي تماهت مع املشاريع الغربية. اليوم نتحدث عن األمريكي،

 نتحدث عن البريفيريا اإلسرائيلية
ً
 0513حيث أشار بن غوريون منذ عام  ،بداية الخمسينيات مثال

بضرورة إقامة عالقات مع الكرد، أي الطموح اإلسرائيلي إلقامة عالقات مع األقليات واملكونات 

، أوغندا ائيل" اليوم تحقيق ذلك )معالقومية، أو مع دول أو أحزاب أو ... وقد استطاعت "إسر 

أثيوبيا، جنوب السودان، أريتريا، تركيا( فال نتهم األكراد في شمال العراق أنهم وحدهم من أقاموا 

 هكذا عالقة.

جاء في الورقة أن التغير في املشهد، أفض ى أو سيفض ي إلى براغماتية لدى الطرفين، عندما 

 تتلقف الدولة والقيادات التي تتحكم بالقرار الكردي تحوالته.

ما اختار الكرد أن يكونوا تحت املظلة األمريكية، أو أن يتماهوا مع املشروع األمريكي، عند

 في شمال العراق، وفي الوقت نفسه أفهمهم األمريكّي أنه في 
ً
كان هناك صعود لهذا التيار تحديدا
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حصان  إلى الهدف هو تحويلهمفإنه سيختار الكردي، و  حال اضطر لالختيار بين التركي والكردي،

 األبعاد: عفرين على الحرب». وقد تحدثنا في ورشة سابقة عنوانها: طروادة كما يحدث اليوم

 عن املسألة الكردية بشكل واسع. «واملآالت والدالالت

أقرأ البراغماتية في تصريحين للرئيس األسد، وال أريد التطرق إلى تصريحات املسؤولين أو 

وكانت التوترات في أشدها، فقال "من يتعامل مع األمريكي الوزراء، األول عندما ُسئل عن الرقة، 

 أهم من ذلك، جب  ما قبله، عندما 
ً
فهو خائن" وهذا أعلى وصف؛ لكنه وبعد التحوالت قال شيئا

تحدث عن "التركيز على الحوار، واستعادة الكرد كسوريين وطنيين يجب أن يسهموا في بناء 

 االستعداد التام للحو 
ً
ار ولكل ما يساعد على إخراج الكرد من بين براثن األمريكي. وطنهم"، ُمظهرا

 نختار الحوار.
ً
 وطاملا أن رأس الهرم في سورية يقول بالحوار فنحن إذا

 من العقد االجتماعي، كافة 
ً
ّي إلى أن يكون التفاهم جزءا يجب أن يفض ي الحوار الِجّدِ

يس السوري، ل-تيجة الحوار السوريالضمانات ال تفيد إذا لم تثبت في عقد اجتماعي نصل إليه ن

 فقط بين الدولة والكرد، بل بينها وبين كل األطياف في سورية.

هو ما جرى في  التطور األول دعت األكراد إلى املراجعة:  تطورات هامةأرى أن هنالك 

عفرين. كنا نقول: إن األمريكي سيستثمر الكرد في مشروعه، وعند أول مفترق سيعود إلى أردوغان. 

ا أعتقد أن الكرد أخطأوا في قضية عفرين آنذاك، ولو أن وحدات حماية الشعب استطاعت أن

التقاء تلك اللحظة التاريخية بأن تسلم عفرين إلى الدولة السورية، كما طرح آنذاك، لتجنبت 

عفرين تلك املعركة وملا دخل التركي إلى املنطقة؛ ذلك أنه كانت هناك ضمانة روسية، وكان جزء 

–من غير السوريين كراد مع هذا التوجه. لكن القيادات الكردية املتطرفة، ومعظمها من األ

 وتتحكم بالقرار األمني في "قسد"، حالت دون ذلك. –إيرانيون، أتراك أو عراقيون 

 ، واإليعاز األمريكي لألكراد باالنسحاب.دخول تركيا إلى منبجهو  التطور الثاني

األعلى، وأي ضمانات أخرى من الجانب الكردي قد تضعنا إن  الدستور السورّي هو الضمان 

 في موقع االرتهان للخارج.

: األول هو املستوى الوطني، وال أحد يختلف على ثالثة مستوياتأرى أن يجري الحوار على 

الثوابت الوطنية )الجغرافيا، حقنا في التحرير، الحريات، الجيش...(، وكل ما عدا ذلك يمكن 
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النظام السياس ي، قانون االنتخابات، اإلعالم، تداول السلطة...( وهي املستوى االختالف عليه )

 الثاني السياس ي.

أما املستوى الثالث فهو القضايا الحزبية، كل حزب يتشكل يرغب بالوصول إلى السلطة، 

 ومن حقها التنافس في هذا املجال.

، ويجب أن يبدأ حتى لو على مستويات صغيرة في البداية 
ً
إن  الحوار حاجة وليس هدفا

كشبكات التواصل االجتماعي واللقاءات اإلعالمية، وإال سوف يزداد االحتقان، وسيزداد سوء الفهم 

وسننظر إلى بعضنا كخصوم، وربما نصل إلى حالة العداوة. األعداء يتحاورون بعد الحروب، فكيف 

 ناء البلد الواحد، والخالف شرط للحوار، فال حوار على املتفق عليه من األمور. بأب

يجب أن نقبل على الحوار بصورة غير نمطية، وبمناخ جديد بعيد عن املوروثات السابقة 

؛ لكن يجب أن 
ً
 ومعقدا

ً
واالتهامات املتبادلة يؤدي إلى الحوار ويحّصنه. قد يكون الحوار طويال

ها على نجاحه. مهما كانت العقد يجب البناء على املشتركات والحوار على ما تحرص األطراف كل

 خاطئة، وينبغي على الكرد 
ً
 عن املتشنجين من الطرفين الذين يحملون أفكارا

ً
نختلف عليه، بعيدا

أنفسهم أن ينظروا إلى قضيتهم على أنها قضية وطنية وليست قضية تحرر قومي، وإال سنذهب 

 صراع مع وداخل أربع دول. إلى مشكالت جديدة:

 من 
ً
 من أن يقتطعوا جزءا

ً
عندما ننظر لقضية الكرد وكأنها قضية وطنية، عندها بدال

 سورية، فلتكن سورية كلها للكرد، كما كان في السابق، رؤساء دولة وحكومات كلهم من األكراد.

 أود اإلشارة إلى ثالث نقاط قبل اإلجابة عن األسئلة:

نطقة الشرقية املهملة، سواء أكان ذلك من حيث التنمية، أم من موضوع االهتمام بامل -

خذ قرار في املؤتمر القطري العاشر 
ُ
حول إعطاء الجنسية. وبالتالي  4111حيث الجنسية، ات

فإن املسألة ليست وليدة األزمة، لكن الحكومة التي تشكلت لم تنفذ هذا القرار، وهذا 

 فييعود لوجود فريق مع
ً
 الحكم. رقل كان موجودا

كان هناك توجه من أجل إجراء التنمية في تلك املنطقة، ليس فقط ألن أبناءها يشعرون  -

بأنهم خارج الدولة وبأنهم مهملون، بل ألن الدولة بحاجة إلجراء هذه التنمية للسيطرة على 

االنفجار الديمغرافي، ولوجود طاقات كبيرة يمكن استثمارها، تنعكس على أهل املنطقة 

 ل سورية.وعلى كام
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 ليس فقط في تلك املنطقة، 
ً
أعتقد أنه لوال الحرب الحالية لكانت األمور قد اختلفت تماما

بل في كل املناطق. الشكوى من التهميش عامة، وموجودة في معظم املحافظات وعند معظم 

 املكونات السورية.

. و  -
ً
س االنتصار ليال يمكن التخلي عن فكرة االنتصار، فماذا سنقول ألهالي الشهداء مثال

 على مكون سوري، بل على مشروع استهدف الدولة السورية بكل مكوناتها.

 ، يبدو أنسبب خارجيتعيق الحوار:  ثالثة أسبابفي اإلجابة عن األسئلة: أعتقد بوجود 

هذا السبب يبدأ بالتفكك أو بالتحلل أو بالتراجع، فهناك مناخ دولي جديد ينعكس على شمال 

على الكرد أن يدركوا أن الخطاب األمريكي سيتراجع مثلما حدث في الجنوب،  شرق سورية، وينبغي

، سيتخلى األمريكيون على األكراد عندما يجدون ذلك في مصلحتهم  من تهديد إلى إنذار إلى تخّلٍّ

 حتى لو لم تحل املسألة الكردية.

 ه.املوجود من قبل والذي راكمت األزمة فوق عدم الثقة ويظهر السبب الثاني في

، يجب أن نتفق كسوريين على عدونا غياب ثقافة أولوية الصراعأما السبب الثالث فهو 

 الرئيس الذي يجمعنا الصراع ضده، قد توجد بالطبع صراعات ثانوية داخلية أو خارجية.

يبدأ الحوار عبر مّد جسور الثقة، يجب استثمار املناخ الدولي الحالي، ويجب إرسال الرسائل 

املستويات الرسمية والشعبية. ويجب لبدء الحوار االتفاق على املسائل األساسية  اإليجابية على

 وهي القضايا الوطنية، ولنترك القضايا الخالفية ملا بعد حتى نصل إلى قواسم مشتركة.

 على املكونات العربية وغير العربية األخرى املوجودة شمال شرق 
ً
 واقعا

ً
يفرض الكرد أمرا

وكأنهم مواطنون درجة ثانية، لذلك ال يمكن لهم لعب دور فاعل. كذلك سورية، ليصبح هؤالء 

 من دورها.
ً
 فإن االنقسام داخل القبائل والعشائر العربية يحد أيضا

حتى مع –لن تسقط هيبة الدولة إذا أقبلت على الحوار، فقد تحاورت مع أطراف كثيرة 

 وأفضت إلى نتائج هامة، فلنذهب برغبة جامحة إلى الحوار، وبجدية عالية. –مجموعات مسلحة
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 الحّل  وعن سورية، في النتماء ومعضلة الهوية إشكالية: ديبو سيهانوك .أ

 على الورقة الخلفية وعلى موضوع  سيهانوك ديبو األستاذأرسل 
ً
مشاركة تضمنت تعليقا

 :وتضمنت اآلتيقرأها الدكتور أحمد الدرزي نيابة عنه،  ،الحوار بصورة عامة

 لألبحاث دمشق مركز وإلدارة محفوض عقيل الدكتور  للزميل بالشكر أتوجه بداية»

 على»عنوان:  تحمل دمشق" والتي واق"ر  ورشة أعمال في املشاركة فرصة بإتاحتها مداد – والدراسات

 أحمد. د الزميل يتلو أن يشرفني . كما«املواجهة –الحوار  وتجاذبات مسارات :القامشلي دمشق خط

سورية،  في االنتماء ومعضلة الهوية إشكالية»باسم  واملعنون  قبلي من املقدمة البحث ورقة الدرزي

 .«الحل وعن

التي  بيكو سايكس سليلة لوزان ملعاهدة 51 الـ الذكرى  اليوم ورشتكم أعمال تاريخ يصادف

  قسّمت
ً
 وحدو  دساتير عليها فرضت وهويات جغرافيات إلى األوسط منطقة الشرق  رسمّيا

ً
 وحروبا

ً
  .دا

في مواجهة االنتداب  العظمة يوسف الشهيد الكردي بقيادة ميسلون  ملعركة 52 الـ الذكرى  أنها كما

 الذاتية لإلدارة االجتماعيّ  العقد مسودة إنهاء في الخامسة الذكرى  إضافة إلى أنها. الفرنس ي

 .الديمقراطية

قٍّ  منصفٍّ  كلُّ  يدرُك 
ّ

، الثوري، الشعوب وحراك الثورية الحركات حالة أن   خال
ً
 وحديثا

ً
 قديما

 االجتماعية؛ والعدالة والكرامة الحرية ثالوث بأسباب النهوض تروم حالة –السوري في مثالها كما

 حجزوال مركب التبعية مع الحاسم النهائي والقطع الديمقراطي، املجتمع تحقيق وظائف مؤدية

 ملتسارعة،ا وأزمنتها املتغيرة املعرفية الثورة ثمرات من ثمرة وأنها. أشكاله بكل والفساد املجتمعي

 جاوز وتت الضيقة، االنتماءات الفئوية ويرفض رفض ِندّي  حيوي  انتماء وفق الحالة هذه وتتحرك

 وق الحق ألولوية الحرة املؤكدة الشعوب إرادة عن وتعبر التقليدية السياس ي التنظير مفاهيم

َعدُّ  والحريات،
ُ
 هذا لمث متوقعة تتحاش ى غير التي االستبداد أنظمة مع قصوى  اشتباك حالة كما ت

 بأنياب املتعددة لها الظاهرة األقنعة رغم االستبداد، هشاشة بدوره ُيظهر الذي االشتباك

 على خالف وتعارض أنها كما األقنعة، هذه وراء أسنان حتى دون  لكن بواقع لشعوبها؛ التخويف

 ةمعارضة املصادف مصفوفات أو العتيقة السياسية املعارضات أشكال على االرتهان يجانب تام

                                                           

   برئاسة إلهام أحمد "الرئيسة املشتركة لـ  تّم عقدها قبل زيارة الوفد الكردي إلى دمشق الورشة هذه إلى أننشير(

 بيومين. قسد"(
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 األنظمة /نفسها للنظام الرديئة املمارسات إنتاج تعيد منغلقة سياسية أنساق على تستند التي

 .االستبدادية

الها من وبكل مفاهيمها بكل القومية الدولة سقطت َتج  هاوا اس 
ّ
 رغم سقطت لقد وجلبها، ستجل

م الهائل الدعم  الدعم وبكل غريبة عابرة ودساتير الجغرافي والتقسيم بالخرائط املتمثل لها املقد 

 ال ينتمي إلى هذه  قيم وبكل الثقافي السياس ي االقتصادي
ً
 غريبا

ً
 بصفتها مخلوقا

ً
الريع، لتظهر أخيرا

 ساللة وعشرينثماني  اليوم إلى رأت التي سورية. سطّية بعاّمة وسورية منها بخاّصةاألرض الشرق أو 

  كانت منذ متعاقبة إمبراطورية وأنظمة حضارية
ً
 ،وامليزوبوتاميا الخصيب الهالل من سورية جزءا

 
ً
  املعروف أو السوري االنفجار إلى وصوال

ً
 األنظمة أظهرت وقد ال؟ كيف السورية، باألزمة اصطالحا

 عنف من لديها ما أسوأ تخرج بأن عنها، تختلف ال التي العتيقة املعارضة مع مشاركة االستبدادية

 الشعبية، اإلرادة وتشويه للتغيير، املمانع الصد ساتر تشكيل قصد أجنبية، وتدخالت وطائفية

 ونخبها واالستبدادية التسلطية العربية الدولة مشروع يزل  ولم وكان الديمقراطي، الحراك وتشويه

 االستثناء، وأضاليل االستقرار، أوهام باسم السلطة على الحفاظ أجل من والثقافية السياسية

ل املمانعة، وأباطيل
ّ
  باملاض ي املرض ي االرتباط وشك

ً
. املنشود الديمقراطي التحول  إمكانية أمام عائقا

 نقل لم إن   الرحيل إلى طريقه في القومية بالدولة املسمى الغريب املخلوق  وهذا يرحل غريب كل وألن

 عناوين بدورها وهي والتنمية واألمن االستقرار –بالسهل ليس األمر هذا–محلها  ويحل الزوال، إلى

 وليست مستجدة ليست واألخيرة الديمقراطية، الذاتية اإلدارات أشكال في الديمقراطية األمة

 ومتانة الشعوب هذه نهوض تاريخية فاصلة محطات في شكلت التي األساسية القديمة إنما بالطارئة

م الطارئ  الغريب أن الواقعية بمنتهى حدث والذي أنتجتها، التي الديمقراطية الحضارة
َ
 ثقله بكل َجث

 أبهى في برمته األوسط الشرق  في الحل ويبدو. وحقيقتها الشعوب حضارة أدوار بتسلطه وغّيب

 فشلت لقد. الديمقراطية إداراته في شرقنا ألصل واملعرفي التاريخي الجذر إلى بالعودة املتمثل حاالته

 الديني والعمق االستراتيجي كالعمق وبمجملها لها حقيقي قدم موطئ إيجاد من النظريات طوارئ 

 وبأن األعماق، لهذه مستتر جديد بإنتاج املرتبط األيديولوجي والعمق املذهبي والعمق القومي والعمق

 القومية مكوناتها تاريخانية تشكلها التي السورية للمسألة الديمقراطي بالعمق متمثل السوري الحل

 ، وغيرها واالجتماعية والدينية
ً
، أفرادا  بتقرير حقها قبول  يعني الفهم هذا بمثل والقبول  وجماعاتٍّ

 األقلية ملعايير االحتكام أو استعالء أو وصاية دون  سورية إلى باالنتماء الحرة بإرادتها مصيرها

 .شابه ما أو واألكثرية
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 التاريخ في الديمقراطي العمق

  تؤدي كي املجتمع حركية أنتجتها سياسية اجتماعية ظاهرة الدولة إن  
ً
 في متعلقة محددة أدوارا

 القصوى  املشاركات وفق األمن استتباب على واإلشراف السياس ّي، التمثيل بقضايا معين مجتمع

 إرادة وتنفيذ االقتصادّي، الذاتي االكتفاء وتحقيق والنمو التنمية مطالب وتنفيذ للمجتمعية،

ِبلها الذي املجتمع
َ
 جوهره على طرأ األساس املفهوم هذا ما، خطر أو حرب من حمايته في له كممثلة ق

 الدولة على وسلطته الشعب تسلط فإن   تسلط، أو سلطة وجود ما بمكان كان وإذا كثيرة، طوارئ 

 تحويرها خالل من السنين مئات عبر تمت ذلك في والسرقة. يكون  أن ينبغي الذي هو العكس وليس

  لها الوطنية إلحاق الدولة، ورغم في السلطة زمر لصالح مقتصرة مستقرة
ً
 مجتمعات في حديثا

  الشرق؛
ّ

 نفسها الحجج واستخدمت إحياء، كل منها يقترب أن ومنعت، لها إيحاء كل حاصرت أنها إال

، تاريخي شكلتها التي
ً
 العنف استخدام في )القومية الدولة(الواحد  القوم دول  حجج من كانت بلا

 األمن بحجج التسلطي عنفها تستخدم أن وغيرهاالثقافات،  وصهر والظلم والفساد والتعنيف

 السلطة ذلك في بما صفها، إلى وحورتها ،)الديمقراطي املجتمع في مهمة أمور )والنمو  واالستقرار

 دولة ديمقراطي مجتمع ينتج أن بدل سورية وفي لها، الطّيعة واملؤسسات السلطوي  والدستور 

؛ العكس كان ديمقراطية؛
ً
 نظام وتحول  محتجزة، مطواعة مجتمعات السورية الدولة أنتجت تماما

ّسمت منشار إلى العربية السورية الدولة
ُ
ّتت ق

ُ
 واألساس يعانيه، الذي التقسيم فوق  أجزاؤه وف

ة في ويظهر يكون  أن يستوجب حالة في اليوم يبدو الديمقراطي العمق أي ذلك في املغّيب
ّ
 ِحل

 عودة بمثابة وشرقها سورية شمال في الديمقراطية الذاتية اإلدارة وإعالن الديمقراطية، الالمركزية

 والجنسوية والدينوية القوموية ملسائل ناجحة أيديولوجية ومحاسبة. أبوابه أوسع من التاريخ إلى

 .املجتمعية األفقية اإلدارة إلى السوري السياس ي االجتماع فكرة وتصويب والعلموية؛

 املعاصر في الديمقراطي العمق

 َينقص ما. سورية دمقرطِة  بشأِن  السورّية املجتمعية املكونات كافِة  بين ضمني توافق )ثمة

 املعاصر الديمقراطي والعمق(. ومكشوفة حية إرادة والتاريخيِة  الضمنيِة  الرغبِة  هذه تصيير هو هنا،

 مشروع إّن . عنه الجوهري  والتعبير وحقيقته، الواقع هذا َيقين هو وأهدافه ودواعيه آلياته وبكل

ب لتلبية الالزم الديمقراطّي  الدستورِ  بماهية املعنيّ  اإلطار يرسم الذاتية، اإلدارة
َ
 الدمقرطة َمطل

 مدنية تصورات على الديمقراطية سورية جمهورية تأسيس إعادة أجل من واملعاصرة، التاريخية

 عبر اكتستها التي والدالالت كفكرة، وجودها بتاريخية الخاصة واألسئلة جديدة تنظيمية وآليات
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  صيرورتها جعلت التي والشروط تطورها، حقب
ً
، مفهوما

ً
 بتوافق املَعّد  الدستور  هو وأنه مركزيا

  يعمل مجتمعي
ً
 النظام وجِه  في الديمقراطيِة  والجماعاِت  الديمقراطي املواطن بحماية أساسا

 العمق معنى فهم في والعملية العلمية الناحيتين من األهمية بالغة قضايا وكلها االستبدادي،

 سياس ي نظام أي في والحكم اإلدارة مركزية ال خلق أجل من مركزيته وإدراك للدستور، الديمقراطي

 إلى يرتكز وال معينة، طبقة أو إثنية أو لغة إلى يستند ال أن املفترض من الذي مستقبلي سورّي 

 يعتمد بل الطبقي، للتمايز املجال يتيح وال اإلثنيات، ومتنوع اللغات متعدد هو بل الدولة، سلطوية

  يعمل الديمقراطي فاملجتمع. واملتساوين األحرارِ  األفراد على
ً
 املتألف املرن  املجتمع ببراديغما أساسا

 لحقيقة نوعية كمرآة الديمقراطية الفيدرالية تؤكد ما وهذا األطراف، املنفتحة الثقافية الهويات من

 .السوري املجتمع في والتعدد التنوع

 املستقبل في الديمقراطي العمق

 النظام فشل السوري؛ بالشأن عالقة له من كل يدركها أن يجب الحقائق من إن  مجموعة

 الالمركزية لها، تحديث أو للمركزية تجميل أنها على تكون  أن يمكن ال الالمركزية سورية، في املركزي 

،  وليست االستبدادية األنظمة أعتى في موجودة اإلدارية
ً
 سحرّيا

ً
 كما أن   البعض، يتصوره كما حال

 على  الديمقراطية االتحادية وضع تحتمل التي نفسها هي الديمقراطية الالمركزية
ً
 إنسانّيا

ً
مخرجا

 على الديمقراطية الذاتية اإلدارة إضافة إلى أن املستويات االقتصادّية والسياسّية وحتى األنسّية،

 تحتويه ما بكل سورية لدمقرطة ملموس سوري حل القومية بينها ومن املجتمعية املكونات أساس

 ووحدة املشترك العيش ومسائل سورية في الكردي الشعب قضية مقدمتها وفي وإشكاليات قضايا من

 أمثلة من شأنها تقليل يمكن وال بالتقسيم ليس  سورية في الذاتية اإلدارات تشكيل كما أن املصير،

 إلى باإلضافة وفساده، وتبعيته املركز ممارسات التقسيم حالة في السبب كانت قديمة أو مستجدة

 .والجهات املواقع جميع وفي وحدة ألي أو األطراف في النابذة الضد كتلة

 سايكس اتفاقية أنشأتها التي الحديثة الجغرافية وكتل واألمصار األقطار كافة كما سورية

 السياسية املذهبية تسلط بسبب األخالقي؛ السياس ي املجتمع بحالة اللحظة هذه حتى تمر لم بيكو

 التنميط وفخ املركزية وفخ النمطية األمم فخ: صنعتها فخاخ خالل من محصنة نفسها وجدت التي

 – السورية السياسية الحالة تطويق في معرفية عوائق هذه كانت السياس ي؛
ً
 من ومنعها –أيضا

 حّل  الثالثة: الفخاخ وفك السياس ي املجتمع استنبات بمثابة يعّد  الذاتية اإلدارة ومشروع الظهور،
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 من الديمقراطية األمة
ً
  الديمقراطية الالمركزية وحّل  النمطية، األمم بدال

ً
 املركزي  النظام من بدال

  إيكولوجي سياس ي أخالقي نظام حالة إلى واالنتقال االستبدادي،
ً
 .االستبدادي التنميط من بدال

 النشوء التطويع؛ وليس التكوين حقائق في للمجتمعية الديمقراطي للعمق متبوع وغيره هذا

 .التقوقع وليس النهوض النكوص، وليس االستمرار القسر؛ وليس

 الخالصة

 املواجهة ثم باملهادنة دمشق في والسلطة الذاتية اإلدارة بين العالقة مسار توصيف يمكن .0

 نفكر أن يجب. لكليهما واألوفر واألفضل األسلم هي األخيرة. املفاوضة عن اليوم حديث ثم

 بإنتاج
ً
، شعوب سورية في من جميع يخرج التي األجندة هذه املمكنة؛ األجندة سويا

ً
 منتصرا

ً
ا

 .السورية الثقافات وبعموم وأديان وقوميات

ّسس لم السوري االجتماعي العقد أن   الطرفين قبول  .4
َ
 في وأنه تأسيسه، يجب بعد؛ يؤ

 تاريخي جذر األزمة لهذه. السياس ي مساره أساس على األزمة حل صيغة تكمن الالمركزية

 املخرج نيهئ حتى الحالي؛ النظام لبنية مسؤول توصيف من بد ال. وسياس ي معرفي بنيوي 

 جميع نقتنع أن يجب. السليم
ً
 .واألطراف املركز بين السياسية السلطة توزيع بضرورةا

 هذه صالحيات ما. سورية من مهم جزء سورية ولشرق  لشمال الديمقراطية الذاتية واإلدارة

 تنضج الرؤى هذه ضمن؟ بينهما املشتركة الصالحيات وما املركز، صالحيات وما اإلدارة،

 .الديمقراطي الحل صيغة

 ال الجديد؛ طرحنا هو هذا إن   :يقول  أن أحد يستطيع ال الحل؛ من جزء دمشق في السلطة .3

 النظام طبيعة في . رغم تأكيدنا أن  السورية األزمة بداية منذ لدينا الثابتة املقاربة هي بل

 التي كما واملصالحة التسوية تشبه ال التفاوض بأن التشديد مع. املشكلة تكمن املركزي 

 مؤخر  حدثت
ً
 .ودرعا الغوطة فيا

 رورةض ليست الديمقراطية الذاتية اإلدارة بأن تقتنع أن دمشق في السلطة على املهم من .2

 إلدارةا لهذه إنما توجد فقط؛ سورية بها وتمر مرت التي ةاملشخص الظروف أملتها مرحلية

 ممتقد كحّل  اليوم تبدو لكنها األزمة؛ في تأسست أنها رغم األزمة، تسبق دواعٍّ وأسباب

 فقط العالقة لها الذاتية اإلدارة هذه بأن ما جهة تفكر أن الخطأ من أنه كما .لألزمة

 مسألة عن اإلدارة تعّبر إنما سورية؛ في الكردية للقضية ديمقراطي عادل حّل  بإيجاد

 .اتهذ الوقت في واالقتصادية والثقافية السياسية واالجتماعية قضاياها لها مجتمعية
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ة وفق للحوار مناسب الوقت إن .1
ّ
 ماهية على االتفاق تتضمن بما. املتكاملة الحزمة سل

 في تركيا؛ قبل من محتلة سورّية مناطق بأن االتفاق يضمن وبما. الديمقراطي الحل

  إدلب تحرير يكون  أن املفترض من أنه كما. تتحرر  أن بد عفرين؛ ال مقدمتها
ً
 وط منجزا

ً
نيا

 بين طرفي
ً
 رافوبإش الذاتية اإلدارة وسلطة دمشق في السلطة: سورية في الحل مشتركا

  ندرك. أممي
ً
  معقدة السورية األزمة طبيعة أن  تماما

ً
. جدا

ً
 ودوليا

ً
  ومتداخلة إقليميا

ّ
 أن إال

 «.ممكنة تزل  لمالسورية  السورية املبادرة
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