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في البعد الوطني للقضية الكردية السورية
صالح بدرالدين
تاريخ وصول المادة 14 :كانون األول /ديسمبر 2020
رفعــت الثــورة الســورية ،بعــد اندالعهــا قبــل نحــو  9أعــوام ،الغطــاء عــن «المســتور» ،واخترقــت الخطــوط
الحمــراء كلهــا التــي رســمتها األنظمــة والحكومــات المتعاقبــة منــذ االســتقالل ،بمــا فــي ذلــك حقائــق
المــرة ،وبواطــن أمــور الحكــم والســلطة ،والوجــه الطائفــي القبيــح
الوضعيــن االقتصــادي واالجتماعــي
ّ
لــكل المرتكــزات العســكرية-األمنية ،والقاعــدة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والهيــاكل الحزبيــة واإلداريــة،
التــي اســتند إليهــا النظــام البعثــي فــي حقبتــي األســد األب واالبــن ،مضا ًفــا إليــه االكتشــاف األكثــر إثــارة
لــدى بعضهــم؛ وهــو أن ســورية وطــن متعــدِّ د األقــوام والديانــات والمذاهــب ،وأن فيــه ،إضافــة إلــى األغلبيــة
العربيــة ،شــعوب وقوميــات أصليــة ،مثــل الكــرد والتركمــان واألرمــن ،وقســم مــن المســيحيين الذيــن ُيعــدُّ ون
أنفســهم (قوميــة ودينًــا) مــع تجمعــات إثنيــة صغيــرة أخــرى.

المكملــة لهــا فــي العديــد مــن البلــدان المتعددة
وفــي الســياق ذاتــه ،كان مــن شــأن ثــورات الربيــع األخــرى
ِّ
األقــوام ،أن تخــرق حاجــز المحرمــات التــي رســمتها األنظمــة المســتبدة ،بشــأن قوميــات مغلوبــة علــى أمرها،
وتعيــد إليهــا عوامــل الصحــوة والمشــاركة ،إلــى جانــب طــرح قضاياهــا الخاصــة فــي إطــار النضــال الوطنــي
ـون األمازيغــي فــي العاصمــة الليبيــة ،فــور ســقوط االســتبداد،
الديمقراطــي .فقــد تابعنــا عقــد مؤتمــر للمكـ ِّ
وشــاهدنا األعــالم األمازيغيــة ترفــرف إلــى جانــب العلــم الجزائــري ،فــي صفــوف الثــوار الجزائرييــن (منعتهــا
الســلطات ،واعتقلــت حامليهــا مــن الشــباب المنتفضيــن) فــي حالــة مشــابهة لمــا يجــري فــي بالدنــا ،ولــم
يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل بــدأت النخــب بالبحــث عــن حلــول مالئمــة لقضايــا القوميــات ،وتــكاد
تُجمــع علــى النظــام الفدرالــي علــى قاعــدة األقاليــم (فــي الســودان واليمــن وليبيــا) علــى ســبيل المثــال،
مدخـ ً
ـال إلــى إحقــاق الحــق ،وتعزيــز إرادة العيــش المشــترك.
خال ًفــا للنظــرة الخاطئــة لكثيـ ٍ
ـر مــن النخــب الســورية ،فــإن وطــن الكــرد التاريخــي (كردســتان) تعــرض
للتجزئــة علــى دفعتيــن ،مــر ًة بيــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة الســنية واإلمبراطوريــة الصفويــة الشــيعية منــذ
معركــة -جالديــران -فــي القــرن  ،15والمــرة األخيــرة قســموا الجزئيــن إلــى أربعــة أجــزاء ،بعــد أن َألحقــت
ـتعمر مــن بريطانيــا ،وآخــر
المسـ َ
اتفاقي ـ ُة ســايكس-بيكو  1916فــي بدايــة القــرن العشــرين ،جــز ًءا بالعــراق ُ
بســورية المنتد َبــة مــن فرنســا ،مــن دون إرادة الكــرد والعــرب فــي البلديــن.
لــم ُيل ـ ِغ إلحـ ُ
ـاق الكــرد الســوريين بوطنهــم الجديــد ،انتماءهــم القومــي ،بــل وجــدوا أنفســهم أصحــاب
هويــة مزدوجــة ،وكان ذلــك تحد ًيــا لحركتهــم القوميــة -الوطنيــة السياســية فــي مواجهــة عمليــة التــوازن بيــن
ـك فــي أن االمتحــان لــم يكــن سـ ً
(االنتمــاء القومــي والهويــة الوطنيــة) ،وال شـ ّ
ـهال ،ومــا زالــت العمليــة قيــد
الصــراع بيــن مواقــف وتوجهــات تميــل إلــى هــذه الكفــة أو تلــك.
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التحــدي األخطــر الــذي يواجهــه الكــرد الســوريون منــذ اســتقالل ســورية ،والــذي يرخــي بظاللــه علــى
ثقافــة ومفاهيــم كل الســوريين ،هــو عــدّ الدســتور الســوري األول (وحتــى فــي نســخه األخيــرة) ســورية،
ـوه مــن أي بنــود تعتــرف
ـوري هــو الشــعب العربــي الســوري ،وخلـ ّ
ـعب السـ ّ
دولـ ًة بســيط ًة ،غيـ َـر مركبــة ،والشـ َ
خصوصــا نفــي وجــود القوميــة الثانيــة مــن حيــث العــدد ،وهــي الكــرد ،عــالوة علــى
بالتعدديــة القوميــة،
ً
الحقــوق.
انعكــس هــذا التعريــف الخاطــئ والمجحــف والخطــر للمجتمــع الســوري ولشــعب ســورية علــى الــرأي
العــام الســوري وتعبيــرات ســورية السياســية والثقافيــة ،وعلــى ســبيل المثــال ،لــم تتضمــن برامــج األحــزاب
أدوارا فــي القضيــة الوطنيــة ،أي إشــارة تخالــف مــا ذهــب
الســورية القديمــة التــي واكبــت االســتقالل ولعبــت
ً
إليــه الدســتور أو الدســاتير الســورية المتعاقبــة ،ومنهــا (حــزب البعــث العربــي االشــتراكي ،الحــزب الشــيوعي
الســوري ،اإلخــوان المســلمون ،الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي ،التيــارات الرئيســة فــي حركــة
القومييــن العــرب).

أمــام ذلــك ،فــإن الحركــة الوطنيــة الكرديــة الســورية ،فــي جوهرهــا الحقيقــي ،تؤمــن بأهــداف الثــورة
الســورية المغــدورة ،فــي زوال االســتبداد ،وإجــراء التغييــر الديمقراطــي ،وتؤمــن بســورية الجديــدة التعدديــة
التشــاركية ،وحـ ّـل القضيــة الكرديــة بحســب إرادة الكــرد فــي تقريــر مصيرهــم السياســي ،واإلداري ،وبصيغــة
تناســب الطموحــات المشــروعة ،والحالــة الســورية ،ضمــن ســورية الموحــدة ،وبالتوافــق مــع الشــريك
العربــي ،وبضمانــة الدســتور الجديــد المبنــي علــى العقــد االجتماعــي السياســي الجديــد.

مــن أجــل تعزيــز مبــدأ التوافــق فــي الواقــع المعيــش بيــن مكونــات الشــعب الســوري ،والتوصــل عبــر
الحــوار الهــادئ إلــى مزيــد مــن المشــتركات األساســية فــي الحيــاة الوطنيــة ،ال بــدّ مــن المصارحــة ووضــع
األيــدي علــى الجــروح التــي خلفهــا نظــام االســتبداد طــوال عقــود ،وهــو أمــر ليــس مــن الســهل تحقيقــه
فــي طرفــة عيــن ،بــل يتطلــب التحــاور والتشــاور انطال ًقــا مــن واقــع مجتمعنــا تاريخ ًيــا واجتماع ًيــا وثقاف ًيــا،
المتميــز بالتعدديــة والتنــوع القومــي والدينــي والمذهبــي ،وهــو مصــدر غنــى إن اســتطعنا فهــم دالالتــه ،وتق ّبل
اآلخــر ،وعــدّ الوطــن للجميــع علــى قاعــدة التشــاركية والتوافــق الديمقراطــي.

عشــرة مفاهيــم خالفيــة ال تــزال قيــد النقــاش واألخــذ والــرد ،بيــن النخــب الثقافيــة الكرديــة والعربيــة
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،وفــي النــدوات الحيــة ،منهــا المفاهيــم األحاديــة ،والذرائعيــة ،والحــل
«المواطنــي» للقضيــة القوميــة ،والشــرطية ،وفوبيــا االنفصــال الكــردي ،والشــكلية للمســاواة ،واالعتباطيــة فــي
قــراءة التاريــخ ،والقــراءة األيديولوجيــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية ،والالموضوعيــة الالعلميــة لتفســير
موضوعــات الشــعب والقــوم واألمــة ،والتعريفيــة الخاطئــة للكــرد عط ًفــا علــى األحــزاب ،واليــوم نعــود إلــى
موضوعــات الهويــة واالنتمــاء والوطنيــة ،والخلــط بيــن القوميــة مــن جهــة والديــن والمذهــب مــن الجهــة
األخــرى ،والفصــل التعســفي بيــن مبــدأ حــق تقريــر المصيــر والفكــر السياســي.

في االنتماء والهوية الوطنية
هنــاك مــن النخــب العربيــة فــي القوميــة الســائدة مــن يشــترط علــى الكــردي والتركمانــي واألقــوام
األخــرى ،وبشــكل يــكاد يكــون مباشـ ًـرا ،التخلــي عــن جذورهــم وأصولهــم القوميــة حتــى يكســبوا صفــة
الوطنــي .بمعنــى آخــر ،يســعى هــؤالء ،بوعــي أو مــن دونــه ،لإلبقــاء علــى نتائــج تحكــم نظــام االســتبداد
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طــوال أكثــر مــن نصــف قــرن ،ومــا أفــرزه مــن سياســات ووقائــع تجــاه اآلخــر غيــر العربــي ،وبخاصــة الكــرد
الســوريون ،الذيــن تعرضــوا لتغييــر التركيــب الديموغرافــي لمناطقهــم ،وللتهجيــر والتعريــب والحرمــان مــن
حــق المواطنــة والحقــوق المدنيــة .نعــم يســعى هــؤالء للحفــاظ علــى كل مــا لحــق بالكــرد وغيرهــم ،وعــدّ
ذلــك أمـ ًـرا واق ًعــا غيــر قابــل للتبديــل والمعالجــة ،وفــي نظــر هــؤالء ،إن الكــردي الســوري الجيــد يجــب
ّأال يفصــح عــن كرديتــه ،وينفــي أي تكامــل وتشــابك وتمــازج بيــن االنتمــاء القومــي واالنتمــاء الوطنــي،
بالنســبة إلــى غيــر العــرب فحســب ،وقــد واجــه شــبابنا فــي بدايــات الثــورة خــالل تظاهراتهــم الســلمية ورفــع
الشــعارات باللغــة الكرديــة أو رفــع األعــالم التــي ترمــز إلــى االنتمــاء القومــي ،مزيــدً ا مــن االحتجــاج والرفض
خصوصــا أحــزاب اإلســالم السياســي ،وحينهــا أتذكــر أننــي كتبــت مقالــة
مــن األحــزاب التقليديــة العربيــة،
ً
ـص جميــع أطيــاف الشــعب الســوري ،ومــن حــق الكــردي المنتفــض
أوضحــت فيهــا أن الثــورة وطنيــة تخـ ّ
ضــد النظــام أن يعبــر عــن معارضتــه بلغتــه وبشــعاراته ،وفــي خضــم تلــك الســجاالت ،أجمعــت تنســيقيات
الشــباب فــي كل المناطــق علــى تســمية أحــد أيــام الجمــع بجمعــة آزادي ،أي الحريــة ،وكان ذلــك فــي منزلــة
صفعــة لألحــزاب التقليديــة ،والتــي مــا لبثــت أن خانــت الثــورة والمعارضــة بعــد حيــن.
تغيــب عــن أذهــان هــؤالء ،المراحــل التاريخيــة التــي ترافــق عــادة نمــو الفكــر القومــي لــدى شــعوب العالم
أجمــع ،وكيــف أن القوميــة العربيــة التــي يحكــم أتباعهــا ســورية منــذ االســتقالل ،قــد مــرت خــالل عقــود،
بــل قــرون ،فــي التطــور االجتماعــي والثقافــي والسياســي ،إلــى أن نالــت حــق تقريــر المصيــر ،وتصــدرت
الدولــة الســورية باســم العــرب والعروبــة ،وذلــك علــى قاعــدة نفــي وجــود اآلخــر القومــي غيــر العربــي،
وحتــى طمــس وجــوده فــي الدســتور والقوانيــن ،وقمعــه إن طالــب بالحقــوق ،وعندمــا عجــزت الشــوفينية
الحاكمــة عــن صهــر الكــرد فــي بوتقــة القوميــة العربيــة ،بعــد اســتخدام األســاليب والســبل غيــر الشــرعية
كافــة ،والمنافيــة لمبــادئ حقــوق اإلنســان وشــرعة األمــم المتحــدة ،نجــد بعــض النخــب ،بعــد انــدالع الثــورة
الســورية والصحــوة الثوريــة ضــد االســتبداد ،تطالــب الكــرد بالرضــوخ لشــروط عجــزت أنظمــة االســتبداد
المتعاقبــة عــن تطبيقهــا.

الكــرد وجميــع المكونــات الســورية التــي تعرضــت لالضطهــاد القومــي ،يجــدون فــي مبــادئ الثــورة مــال ًذا
متنفســا لهــم ،لالســتمرار فــي بلــورة هوياتهــم القوميــة ،واالنتقــال إلــى
لقضاياهــم ،وفــي مســاحات الحريــة
ً
مراحــل متقدمــة فــي نيــل حقوقهــم المشــروعة ،جن ًبــا إلــى جنــب ،إلعــادة بنــاء ســورية الديمقراطيــة التعدديــة
الجديــدة ،التــي يســتحيل بناؤهــا مــن دون اســتعادة حقــوق مكوناتهــا ،وفــي الحالــة هــذه ،مــن واجــب النخــب
أيضــا ،مــن خــالل
العربيــة الديمقراطيــة كقوميــة ســائدة ،المســاهمة فــي العمليــة ،بــل تصــدّ ر خطــوط الدفــاع ً
تبنــي حقــوق اآلخــر غيــر العربــي ،إن كانــت وطنيــة بحــق.

الخلط المتعمد بين القوم والدين والمذهب
بعــض النخــب مــن القوميــة الســائدة ،وعــن ســابق إصــرار ،ومــن أجــل التعميــة علــى مشــروعية الحقــوق
الكرديــة ،يعمــد إلــى الخلــط المصطنــع بيــن القومــي والدينــي والمذهبــي فــي الجوانــب السياســية والحقوقية،
وال يأتــي علــى ذكــر الكــرد والقضيــة الكرديــة إال برفقــة الديباجــة المعروفــة ،حتــى يرســم فــي ذهــن القــارئ
ً
متجاهــال الفــرق الواســع بيــن الجانبيــن ،فالقــوم قــد يجمــع المســلم والمســيحي
مــدى صعوبــة الحــل،
واإليزيــدي والســني والعلــوي والــدرزي والشــيعي واإلســماعيلي ،والقضيــة القوميــة لهــا جوانبهــا السياســية
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والثقافيــة والحقوقيــة واألبعــاد القانونيــة الدوليــة ،وحلهــا يحتــاج إلــى االعتــراف واإلجــراءات العمليــة
والدســتورية والعقــود االجتماعيــة فــي ظــل النظــام الديمقراطــي ،أمــا مســائل األديــان والمذاهــب فتتعلــق
بحريــة المعتقــدات وشــؤون الميــراث والــزواج.

الجذور السياسية للقضية القومية
مبــدأ حــق تقريــر مصيــر الشــعوب كان ومــا يــزال فــي صــدارة الفكــر السياســي ،وهــو فــي جوهــره يحتــل
مركــز الصــراع السياســي بيــن الــدول المســتعمرة وشــعوب التحــرر الوطنــي ،وتبنــاه المجتمــع الدولــي فــي
وثائــق عصبــة األمــم وهيئــة األمــم المتحــدة ،كقضيــة سياســية اجتماعيــة اقتصاديــة حقوقيــة .وإذا كانــت قضايا
المكونــات القوميــة ،وفــي المقدمــة منهــا القضيــة الكرديــة الســورية ،تنــدرج فــي خانــة مبــدأ تقريــر المصيــر،
وتتخــذ الطابــع السياســي مثــل ســائر القضايــا المشــابهة فــي العالــم ،مــع األخــذ فــي الحســبان خصوصيتهــا
المســتندة إلــى الحــل ضمــن إطــار ســورية الموحــدة ،بإحــدى الصيــغ المالئمــة للحالــة الســورية ،إذا كان
األمــر كذلــك ،لمــاذا هنــاك إصــرار علــى عــدّ القضيــة الكرديــة الســورية خــارج الطبيعــة السياســية ،والنظــر
إليهــا كديــن ومذهــب ،تهر ًبــا مــن معالجتهــا بالشــكل الصحيــح ،وبحســب المبــادئ والمواثيــق والشــرائع،
أليــس ذلــك مناف ًيــا للعلــم والمنطــق والواقــع؟

الفسيفساء السوري
ـدوي ،وفــي الوســط (المعــارض) ،مــن يريــد أن يحــرم الســوري مــن
ال يــزال ،وبعــد الزلــزال الســوري المـ ّ
نعمــة -الفسيفســاء الوطنــي -الجميــل ،ويعتبــره نقمــة ،بــل يتهكــم عليــه متجاهـ ً
ـال أن أكثــر الــدول تقد ًمــا فــي
العالــم ،هــي مــن لديهــا التنــوع القومــي ،مثــل سويســرا وبلجيــكا ،وفــي آســيا الهنــد .مــن حــظ ســورية أن
تكــون متعــددة الشــعوب والقوميــات واإلثنيــات ،فهــذا غنــى وثــروة وموضــع اعتــزاز لــكل وطنــي ســوري
مخلــص طب ًعــا .ال ألــوم كثيريــن ممــن تربــوا فــي حضــن البعــث ونظامــه الشــوفيني لعقــود ،والذيــن مــا
خصوصــا عندمــا يتمســكون بمبــدأ األحاديــة القوميــة حتــى
يزالــون أســرى ثقافــة وخطــاب النظــام الشــمولي،
ً
اآلن ،عــالوة علــى تمســكهم بمبــدأ األحاديــة الحزبيــة والطائفيــة والعائليــة والفرديــة ،عندمــا كانــوا فــي حضن
النظــام .أيهــا الســادة يبــدو أنكــم لــم تدركــوا بعــد ،أن الثــورة وضعــت حــدً ا لخطــاب نظــام االســتبداد وثقافــة
البعــث الشــوفينية العنصريــة.

لذلــك أقــول« :إن الســوري الجيــد ،الوطنــي الصــادق ،هــو مــن يعــارض النظــام لطبيعتــه االســتبدادية
وركوبــه موجــة األحاديــة القوميــة والمذهبيــة والعائليــة والفرديــة .ومــن يســعى إليجــاد البديــل الديمقراطــي
وتصحيــح الخطــأ التاريخــي حيــال المكونــات غيــر العربيــة ،وإعــادة بنــاء ســورية الديمقراطيــة التعدديــة
التشــاركية الجديــدة ،واالعتــراف بالخطايــا كلهــا التــي اقترفهــا النظــام ،ورؤيــة الواقــع الســوري التعــددي كمــا
هــو ،واالعتــراف بحقــوق اآلخــر المختلــف ،حينــذاك ،يمكــن أن يتوافــق الســوريون الصادقــون مــن األطيــاف
كلهــا إلعــادة بنــاء وطننــا جمي ًعــا.
فــي غضــون الســنوات التســع األخيــرة ،وإلــى جانــب مــا قدمــه الســوريون مــن تضحيــات مــن خــالل
ثورتهــم الوطنيــة فــي مواجهــة االســتبداد ،كان هنــاك اشــتباك مــن نــوع آخــر طــاول الثقافــة السياســية فــي
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جميــع أوجههــا اإلنســانية والحقوقيــة والقانونيــة والجغرافيــة والتاريخيــة .فقــد طــرأ تغييــر واضــح ،خاصــة
فــي البدايــات ،علــى نبــرة ومضمــون الخطــاب الوطنــي لســوريي المعارضــة ،بمزيــد مــن االنفتــاح واحتــرام
الــرأي اآلخــر ،وبــان التمايــز إلــى درجــة التناقــض مــع خطــاب النظــام وأعالمــه .لكــن ،بــكل أســف ،بعــد
خصوصــا بعــد تســلط اإلســالم السياســي
مــرور العاميــن األوليــن مــن عمــر الثــورة ،حصــل نــوع مــن الــر ّدة،
ً
علــى مقــدرات كيانــات المعارضــة ،وبــدأت الكفــة تميــل إلــى مصلحــة الخطــاب الدينــي المذهبــي (أســلمة
الثــورة ،اســتحضار أســماء رمــوز حقبــة الخلفــاء الراشــدين لتســمية فصائل وفــرق عســكرية ،وإشــباع الخطاب
الثــوري بالتكبيــر والبســملة) وهــو إقــرار عملــي بنفــي اآلخــر الســوري غيــر المســلم وغيــر المتديــن فــي
مواجهــة (جلــب النظــام الطائفــي لميليشــيات بأســماء الرمــوز الشــيعية ،مثــل الحســن والحســين والعبــاس).

لــم تقتصــر (الحــرب الثقافيــة) علــى الجانــب الدينــي والمذهبــي ،بــل شــملت القضايــا الفكرية والسياســية،
واالختالفــات المفاهيميــة حــول جملــة مــن المســائل التــي تشــغل بــال الســوريين ،والمتعلقــة بالبدائــل
المحتملــة لالســتبداد والنظــام السياســي المقبــل ،وتعريــف ســورية ومكوناتهــا وأطيافهــا وحقائــق تعدديتهــا
القوميــة والدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة ،التــي كانــت ممنوعــة مــن التــداول عالنيــة ،فــي ظـ ّـل المنظومــات
األمنيــة الحاكمــة ،منــذ نحــو نصــف قــرن ،ومــا يــزال هنــاك فــي الصــف الوطنــي الســوري مــن القوميــة
خصوصــا حــول
الســائدة ،وأقصــد الشــركاء العــرب ،المواكــب للثــورة ،جملــة مــن المفاهيــم الخالفيــة،
ً
الكــرد وجــو ًدا وحقو ًقــا ،وكذلــك المكونــات األخــرى ،ومــن شــأن تكثيــف الحــوار حولهــا تذليــل الفروقــات
العميقــة بشــأنها فــي المســتقبل ،ومــن أبرزهــا:
ً
أول :المفهــوم األحــادي فــي تنــاول المجتمــع الســوري وعــدّ ه وحــدة بســيطة غيــر مركبــة ،تأثـ ًـرا بالخطــاب
الرســمي وبرامــج التربيــة والتعليــم ومــواد تاريــخ ســورية التــي وضعهــا مثقفــو النظــام ،وفــي األحــرى
الدائــرة الثقافيــة فــي القيــادة القوميــة ثــم القطريــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي ،الحاكــم منــذ بدايــة
ـم العنصــر العربــي فحســب ،مــع
ســتينيات القــرن الماضــي ،واالســتمرار فــي النظــر إلــى ســورية أنهــا تضـ ّ
تجاهــل المكونــات األخــرى ،قوميــة كانــت أم إثنيــة .ومــن أجــل تمريــر هــذه الجريمــة ضــدّ اإلنســانية،
وضعــت المنظومــات األمنيــة الحاكمــة منــذ تســلط حــزب البعــث مخططــات ومشــاريع التعريــب والتهجيــر
ضــدّ الكــرد بمختلــف مناطقهــم ،ابتــداء مــن الجزيــرة ،التــي تحولــت إلــى قانــون معمــول بــه قيــد التنفيــذ
تحــت ظـ ّـل حكومــة يوســف زعيــن عــام  .1966ومــا ســاعد فــي انتشــار هــذا المفهــوم اإلقصائــي المتجاهــل
لآلخــر ،كــون الدســاتير الســورية منــذ االســتقالل وضعــت علــى المبــدأ نفســه ،الــذي ينفــي التعدديــة الوطنيــة
الســورية.
ثان ًيــا :المفهــوم الذرائعــي الــذي قــد يتقبــل أمــام ضغــط الواقــع وجــود الكــرد وأحقيــة مطالبهم المشــروعة،
ولكنــه يتحجــج بأنــه لــو تــم التجــاوب مــع مطالــب الكــرد ،فيجــب االســتجابة لمطالــب المكونــات األخــرى
أيضــا ،مــا قــد يــؤدي للوقــوع فــي مسلســل يطــول والنهايــة لــه ،لذلــك مــن األفضــل عــدم إثــارة الموضــوع
ً
الكــردي ،بــل إخفــاؤه وتجــاوزه .هــذه الذريعــة كنــا نســمعها مــن أحــزاب (الجبهــة الوطنيــة التقدميــة) وحتــى
ـم
مــن بعــض المســؤولين البعثييــن «المنفتحيــن!؟» وعندمــا يتــم الــر ّد علــى الذرائعييــن هــؤالء بالتســاؤل لـ َ
ال يحصــل الجميــع علــى حقوقهــم المشــروعة فــي إطــار الوطــن الواحــد؟ تــراوح األجوبــة بيــن الســكوت
علمــا أن إنجــاز الحقــوق وطمأنــة اآلخــر همــا الضمانــة لوحــدة
والرفــض وعــدم قبــول تقســيم ســوريةً ،
البــالد ،وليــس اإلنــكار والســكوت والتــردد وإخفــاء الحقائــق.
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ً
جهــال بتاريــخ
ثال ًثــا :مفهــوم «الحــل المواطنــي للمســألة القوميــة» وهــو مــن أســوأ المفاهيــم وأكثرهــا
حــركات الشــعوب التحرريــة والمســألة القوميــة فــي جميــع القــارات ،فلــم يظهــر طــوال تاريــخ القضيــة
ـم فيهــا حـ ّـل المســألة القومية
القوميــة فــي آســيا وأفريقيــا وأميــركا الالتينيــة منــذ القــرن التاســع عشــر ،تجربــة تـ ّ
بـــ «الحــل المواطنــي» .ففــي عهــد االنتــداب الفرنســي لبالدنــا كانــت حكومــات االنتــداب تطــرح دو ًمــا أمــام
المطالبيــن باالســتقالل توفيــر حقــوق المواطــن بالحريــة والعمــل والصحــة والســفر والتملــك والتجــارة ،لكن
ّ
كل ذلــك لــم يمنــع رواد االســتقالل مــن المطالبــة بالحريــة .بمعنــى آخــر ،حقــوق المواطــن ليســت بديـ ً
ـال
إلرادة التحــرر وتقريــر المصيــر ،وفــي الحالــة الكرديــة الســورية لــن تكــون حـ ً
ـال للقضيــة القوميــة والحقــوق
السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة والديمقراطيــة ،والتاريــخ يوضــح لنــا ،فــي الشــرق والغــرب ،وجــود
تجــارب اعتمــدت صيــغ االســتقالل والكونفدراليــة والفدراليــة والحكــم الذاتــي والالمركزيــة والمناطــق
القوميــة واإلدارة المحليــة ،سـ ً
ـبيال لحــل القضايــا القوميــة للشــعوب والقوميــات ،ومــن المؤكــد أن التوافــق
الكــردي العربــي كفيــل باختيــار الحــل المالئــم للحالــة الكرديــة الســورية عبــر الحــوار الســلمي ،ضمــن إطــار
ـق الشــعوب والمكونــات القوميــة.
ســورية الواحــدة .حقــوق المواطــن والمواطنــة تتعلــق بحريــة الفــرد ،ال بحـ ّ

راب ًعــا :المفهــوم الشــرطي ،أي لمــاذا حـ ّـل القضيــة الكرديــة فــي ســورية ً
أوال؟ ولننتظــر حلهــا بتركيــا وإيــران
والعــراق ثــم يأتــي دور ســورية! هشاشــة هــذا الفهــم تظهــر ً
أوال مــن أن هنــاك نو ًعــا مــن الحـ ّـل الديمقراطــي
للقضيــة الكرديــة فــي العــراق علــى أســاس الفدراليــة ،وســورية ليســت األولــى ،وإذا تصورنــا مثـ ً
ـال أن التركــي
واإليرانــي والعراقــي ّ
وكل مــن جهتــه يطالــب باألمــر ذاتــه ،فذلــك يعنــي أن تبقــى القضيــة الكرديــة مــن دون
حـ ّـل إلــى األبــد ،وقــد يكــون ذلــك هــو الهــدف مــن أصحــاب هــذا الشــرط التعجيــزي غيــر العــادل وغيــر
الواقعــي.

خامســا :مفهــوم «فوبيــا االنفصــال الكــردي» ،وهــو مفهــوم بنــي علــى مواقــف مســبقة مــن دون تمعــن
ً
ـق ُيتهــم باالنفصاليــة ،و ُيحكــم
وتفكيــر واطــالع علــى الواقــع ،فمجــرد مطالبــة الكــردي الســوري بأدنــى حـ ّ
عليــه أنــه يســعى لتقســيم البــالد واقتطــاع جــزء منــه ،ويعــود الفضــل األكبــر لهــذه التهمــة الجاهــزة للبعثييــن
أي شــعب علــى كوكبنــا ،وبحســب
والشــوفينيين مــن التيــارات السياســية األخــرى ،وفــي حقيقــة األمــر فــإن ّ
مواثيــق حقــوق اإلنســان وشــرعة األمــم المتحــدة والمبــادئ الســامية ،مــن ح ّقــه تقريــر مصيــره بالصيغــة التــي
يرتئيهــا بحريــة ،بمــا فــي ذلــك االســتقالل ،ولكــن كمــا يظهــر ،فـ ّ
ـإن معظــم الكــرد الســوريين ال يــرون مــن
مصلحــة شــعبهم ووطنهــم االنفصــال أو إعــالن االســتقالل ،ألســباب وجيهــة ذاتيــة وموضوعيــة.
سادســا :المفهــوم الشــكلي للمســاواة ،أي مطالبــة الكــردي الســوري بالتوقــف عــن طــرح الحقــوق
ً
القوميــةّ ،
ألن زمــن القوميــات انتهــى ،وبعبــارة أخــرى قبــول الواقــع الراهــن ،بالعيــش فــي ظــل الدولــة
العربيــة الســورية ،وعــدم الســماح بالمــرور بشــكل طبيعــي فــي المراحــل التــي تؤســس الشــخصية القوميــة
وتعــزز هويتهــا وترســخ ثقافتهــا ،كمــا حصــل مــع الشــريك العربــي الســوري منــذ نحــو مئــة عــام وحتــى اآلن،
وفــرض مســاواة قســرية غيــر متكافئــة.

ســاب ًعا :المفهــوم االعتباطــي لقــراءة التاريــخ ،واعتبــار أن للكــرد كامــل الحقــوق ،والدليــل أن ســورية
شــهدت رؤســاء جمهوريــة وحكومــات ووزراء مــن أصــول كرديــة ،وتناســي أن هــؤالء لــم يكونــوا ممثليــن
عــن الكــرد ،ولــم يكونــوا مخوليــن بالتحــدث باســم الكــرد ،ولــو كانــوا كذلــك لطالبــوا بإعــادة كتابة الدســتور
ليتضمــن اعترا ًفــا بالوجــود الكــردي وبالحقــوق والمشــاركة الفعليــة بالســلطة والقــرار ،وال شـ ّ
ـك فــي أن هؤالء
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خدمــوا ســورية بصــورة فرديــة ،وهنــاك آخــرون تبــوؤوا مناصــب عاليــة مــن مختلــف المكونــات التركمانيــة
والمســيحية ،وقدمــوا الخدمــات بحســب اختصاصاتهــم ،ولكــن مــن دون تمثيــل مكوناتــي.

ثامنًــا :مفهــوم القــراءة الناقصــة المؤدلجــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية ،فــي محاولــة لتجييــر مصــادر
منحــازة أو مشــكوك فــي أمرهــا ،ولتجاهــل ّ
كل المخططــات العنصريــة ونتائــج تغييــر التركيــب الديموغرافــي،
التــي نفذتهــا األنظمــة والحكومــات منــذ قــرن وحتــى اآلن .والوثائــق الدامغــة متوافــرة فــي هــذا المجــال،
طب ًعــا ال ننســى هنــا أن تاريــخ بالدنــا س ـ ّطره الحــكام مــن منطلقــات شــوفينية معاديــة للكــرد ووجودهــم.
تاسـ ًعا :المفهــوم الالموضوعــي الالعلمــي لتفســير مصطلحــات الشــعب والقــوم واألمــة ،كاالدعــاء بعــدم
جــواز وجــود شــعب آخــر فــي ســورية غيــر الشــعب الســوري ،والمقصــود الشــعب الكــردي ،وهــذا نفــي
للتعدديــة القوميــة ،فــال شـ ّ
التباســا بيــن معانــي األمــة والشــعب والقوميــة ،وتختلــط األمــور
ـك فــي أن هنــاك
ً
علــى بعضهــم بهــذا الصــدد ،فمثـ ً
ـال أحــد بنــود مشــروع دســتور كردســتان العــراق ينــص علــى اآلتــي( :شــعب
كردســتان العــراق عبــارة عــن الكــرد والتركمــان والكلــدو آشــور واألرمــن والعــرب) والمعنــى أن كردســتان
أيضــا مــن شــعوب وأقــوام ،وإيــران كذلــك متعــددة
ال تتشــكل مــن شــعب واحــد .ومثــال آخــر ،تتكــون تركيــا ً
الشــعوب والقوميــات ،وبلجيــكا وسويســرا المتقدمتــان تتكونــان مــن عــدة شــعوب ،وكذلــك الهنــد.

عاشـ ًـرا :مفهــوم تعريــف الكــرد باألحــزاب .لــم يحــدث فــي التاريــخ أن ُعـ ّـرف شــعب بأحــد أحزابــه ،فلــو
فرضنــا أن حز ًبــا مــا ســار فــي النهــج الفاشــي ،فهــل ســنأخذ ّ
كل الشــعب بجريرتــه؟ هــل يجــوز محاســبة
ٍ
ً
معــادال للعــرب؟ وبخاصــة أن الســاحة
العربــي الســوري بخطايــا حــزب البعــث؟ أو عــدّ هــذا الحــزب
الكرديــة الســورية معروفــة بعــد تســعة أعــوام مــن نشــوب الثــورة ،بأنهــا ال تقتصــر علــى األحــزاب وســلطة
األمــر الواقــع ،بــل هنــاك األغلبيــة الوطنيــة المســتقلة الباحثــة عــن ســورية تعدديــة تشــاركية جديــدة.

تشــخيص وتحديــد وتعريــف الهويــة الوطنيــة الجامعــة ،والهويــات واالنتمــاءات الفرعيــة ،وحقيقــة
تعدادهــا ونســبها لســكان ســورية ولــو بصــورة تقريبيــة ،إلــى حيــن إجــراء اإلحصــاء الوطنــي المسـ ّ
ـتقل العــام،
فكلنــا نعلــم أن تنــاول هــذا الموضــوع كان ومــا يــزال مــن المحرمــات فــي منطــق نظــام االســتبداد وسياســته
ـس
المتبعــة منــذ عقــود ،بــل مــن األمــور التــي تحســب علــى (األمــن القومــي وأمــن الدولــة) والحقيقــة تمـ ّ
أمــن النظــام ،فالتعدديــة الديمقراطيــة ومبــادئ العيــش المشــترك بيــن المكونــات ،ستســحب أوراق الفتنــة
القوميــة والدينيــة والمذهبيــة مــن أيــدي النظــام وأجهزتــه ،وتحرمــه مــن قاعــدة (فــرق تســد).

إن االعتــراف بوجــود وحقــوق اآلخــر أمــر حضــاري وديمقراطــي ،وأحــد مبــادئ ثورتنــا ،ويوفــر الطمأنينــة
للهويــات كافــة ،ولـ ّ
ـكل المكونــات ،ويدفــع الجميــع للتصالــح والتضامــن مــن أجــل وطــن حـ ّـر يضمــن أمــن
وســالمة وحقــوق ومســتقبل الجميــع.
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