األقمية ال ُكرديػة في سوريا،
وطبيعتيا اإلثنية ،وحقيا في تقرير
المصير
لمباحث:

ُكرد زانا

1

 -مقدمة:

يسود في المجتمع السوري حالة مف التنوع في

التركيبة العرقية قواميا (العرب ،وال ُكرد ،والدروز،
واألشورييف ...الخ) .وما نحف بصدده في ىذا البحث
ىو األقمية ال ُكردية في سوريا ،ثاني أكبر مكوف لممجتمع

في سوريا ،الذي فُرض عمى شعبو منذ عقد اتفاقية أنقرة
عاـ  1921االنضماـ إلى سوريا بعد أف ألحقت
مناطقيـ الجغرافية بالخارطة السورية.

يتميز ال ُكرد في سوريا بكونيـ يشكموف ما نسبتيـ

 %15مف مجموع سكاف سوريا ،ويتوزعوف عمى طوؿ
الشريط الحدودي بيف سوريا وتركيا ،وعمى مساحات
كبيرة .وىـ كغيرىـ مف القوميات في المنطقة ليـ

مجموعة

مف

السياسية،

الحقوؽ

واالقتصادية،

واالجتماعية ،والثقافية التي يجب أف يعترؼ بيا ،وليـ

الحؽ في تقرير المصير.

يعالج ىذا البحث القضية ال ُكردية في سوريا مف

خبلؿ توضيح اكتساب ال ُكرد فييا مفيوـ (األقمية) في
ظؿ كونيـ يشكموف (الجماعة العرقية) ال ُكردية.

2

كما يوضح ىذا البحث االتجاه السموكي لم ُكرد،

وايديولوجية فكرىـ القومي ،ومبلمح النزعة القومية
ال ُكردية أو الشعور القومي في المنطقة .كما ويبيف
االتجاه التعصبي لمسمطة في سوريا.
ويتطرؽ البحث إلى طبيعة النضاؿ اإلثني لؤلقمية

ال ُكردية في سوريا خبلؿ مراحمو التي قسمناىا إلى عدة

مراحؿ تبدأ بمرحمة تكويف سوريا كدولة ،مرو اًر باستبلـ
حزب البعث لمسمطة في سوريا ،إلى وقتنا الراىف.

وفي األخير يدرس البحث حؽ ال ُكرد في سوريا في
ممارسة حقيـ في تقرير المصير كبقية الشعوب مثؿ

ُكرد العراؽ 1،وسكاف جنوب السوداف ،وسكاف كوسوفو،
وشعب تيمور الشرقية.

) (1تجدر اإلشارة إلى َّ
أف البرلماف ال ُكردي في ُكردستاف العراؽ حدد صيغة
عبلقة الشعب ال ُكردي في ُكردستاف العراؽ مع المركز بالفيدرالية في  4تشريف
الثاني عاـ  1992حيث قرر المجمس الوطني نيابة عف شعب ُكردستاف تقرير

مصير الشعب ال ُكردي وتحديد عبلقتو القانونية مع السمطة المركزية في ىذه

المرحمة مف تاريخو عمى أساس االتحاد الفيدرالي ضمف عراؽ ديمقراطي
برلماني يؤمف بنظاـ تعدد األحزاب ويحترـ حقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا في
العيود والمواثيؽ الدولية.
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 -أوالً :األقمية ال ُكردية في سوريا:

يستخدـ مصطمح (األقمية) في األدبيات العالمية

ٍ
بمعاف مختمفة ،إال َّ
أف االستخداـ الدولي المقبوؿ لو
يشير إلى الجماعات الميمشة أو الضعيفة التي تعيش

في ظؿ أغمبية سكانية ذات إيديولوجية ثقافية مختمفة.

1

ويرتبط مفيوـ األقمية بكؿ مف مفيوـ (الجماعة

العرقية) ،ومفيوـ (القومية) .فالجماعة العرقية ىي

جماعة بشرية يشترؾ أفرادىا في العادات والتقاليد ،أو

المغة ،أو الديف ،أو أي سمات أخرى مميزة ،بما في ذلؾ
األصؿ والمبلمح الفيزيقية الجسمانية ،كما يكوف ىؤالء

األفراد– وكذلؾ أفراد الجماعات األخرى القريبة-
مدركيف لتبايف الجماعة عف غيرىا في أي مف ىذه

السمات ،عمى ٍ
نحو يخمؽ لدييـ الشعور باالنتماء كؿ

لجماعتو 2.كما ويمكف تعريؼ الجماعة العرقية َّ
بأنيا
الطائفة التي تشترؾ في خصائص متماثمة مثؿ لغة
) )1جابر عصفور ،التنوع البشري الخالؽ ،تقرير المجنة العالمية
لمثقافة والتنمية ،المجمس األعمى لمثقافة ،1997 ،ص .58

) (2سعد الديف إبراىيـ،

تأمالت في مسألة األقميات ،دار سعاد

الصباح ،القاىرة ،الكويت ،1992 ،ص .23
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متميزة ،أو ديف ،أو ثقافة ،أو تجربة تاريخية قائمة

بذاتيا ،والتي تعني أيضاً اختبلفيا عف الطوائؼ األخرى
بفضؿ ىذه الخصائص نفسيا.

1

كما يقصد بعبارة إثنية األكثر شموالً وانتشا اًر في
الدراسات األنكمو ساكسونية؛ َّ
"أنيا ليست أصبلً مشتركاً
وحسب ،بؿ كذلؾ لغة مشتركة ،أو ديناً مشتركاً ،أو

خصائص مشتركة ،ذات ىوية ثقافية .فالفئات اإلثنية

في ىذا المعنى ىي الشعوب والجماعات اإلثنية،
والطوائؼ الدينية أي تمؾ المجتمعات التي تتميز عف

غيرىا بخصائص ثقافية قميمة أو كثيرة".
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وتختمؼ العرقية عف (القومية) حيث تعني القومية

التعبير عف ذات األمة في مجاؿ جماعة األمـ
(الجماعة اإلنسانية الشاممة) ،وىي مف الداخؿ تعبير
عف إحساس الفرد بارتباطو بالحياة المشتركة بمفاىيميا

) )1دانياؿ برومبرغ ،التعدد وتحديات االختالؼ ،ترجمة ،عمر سعيد
األيوبي ،دار الساقي ،بيروت ،1997 ،ص .273

) (2تيودور ىانؼ ،لبناف تعايش في زمف الحرب -مف انييار دولة
إلى انبعاث أمة ،مركز الدراسات العربي األوربي ،باريس /فرنسا،
 ،1993ص .33
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وأساليبيا التي تختص بيا أمتو ،وىو إحساس يؤدي إلى

تضامف أبناء األمة تضامناً طبيعياً بما يستتبعو مف

تقييد األنانية الفردية تقيداً ذاتياً مصدره ذات الفرد مف

أجؿ صالح الجماعة.

1

وبذلؾ َّ
فأف العرقية ال ُكردية في سوريا ىي جماعة

ُكردية ذات تاريخ عريؽ ،وكياف قومي راسخ ،تمتد
جذورىا منذ القدـ ،ويعدوف مف بيف أقدـ سكاف المنطقة

في سوريا ،ويممكوف تاريخاً وحضارةً مشتركة مع ُكرد
العراؽ ،و ُكرد تركيا ،و ُكرد إيراف.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى َّ
أف ال ُكرد في سوريا يشكموف

(أقمية) عمى مستوى مفيوـ الدولة في سوريا وىـ ال
يشكموف (جماعة عرقية) عمى مستوى الدولة ،فيناؾ

فرؽ بيف مصطمح (الجماعة العرقية) ومصطمح األقمية
والذي يكمف في وجود معيار المشاركة في السمطة،

وبالتالي

في

السياسية،

الحياة

واالجتماعية،

واالقتصادية ،فوجود جماعة مميزة العتبارات تتعمؽ

بالمغة ،أو الديف ،أو القومية ،أو السبللة يعد جماعة
) (1محمد طو بدوي ،النظرية السياسية :النظرية العامة لممعرفة
السياسية ،المكتب المصري الحديث ،القاىرة ،1986 ،ص .43
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عرقية بغض النظر عف مشاركتيا في الحياة العامة

لممجتمع .أما مصطمح األقميات فيرتبط بالضرورة
باإلقصاء واالستبعاد عف السمطة ووقوعيا تحت وطأة

ظمـ اآلخريف .فقد تتحوؿ (جماعة عرقية) إلى أقمية
داخؿ مجتمع ما ،فيما لو حرمت مف المشاركة الفاعمة

في مختمؼ نواحي الحياة.

1

إ َّف مف أىـ مقومات وجود (العرقية ال ُكردية) في

سوريا مع باقي ال ُكرد في أجزاء ُكردستاف ما يمي:
أ -وحدة األصؿ:

فال ُكرد شعب أصيؿ ،وليـ صمة قرابة مع باقي
الشعوب اآلسيوية القديمة األخرى كالكمدانييف،

والجورجييف ،واألرمف ،والفارسييف.

فال ُكرد وجدوا في وطنيـ ُكردستاف منذ اآلالؼ

السنييف ،وقد جاء اسمو في الوصايا القديمة ،أو العيد

القديـ (التوراة) تحت تسمية الميديوف ،فال ُكرد ىـ
1

ىيوا حاجي ديمويي ،االتجاىات التعصبية بيف الجماعات العرقية

(دراسة اجتماعية في إقميـ كوردستاف العراؽ) ،ط  ،1مطبعة خاني،
دىوؾُ ،كردستاف العراؽ ،2008 ،ص .27-56
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الميديوف الذيف توزعوا بيف دوؿ متعددة (تركيا ،العراؽ،

إيراف ،سوريا).

1

ب -السكاف األوائؿ في المنطقة:
حيث يمتد تاريخ ال ُكرد في سوريا الحالية إلى ما قبؿ
التاريخ ،حيث كاف ال ُكرد فيو جزءاً مف السوباريوف الذيف
كانوا يعرفوف باليورو ،أو الخوريوف ،فالعالـ ىورست

كمينكؿ يقوؿ َّ
"إف اليورييف بدأوا بالظيور في سوريا منذ
مطمع األلؼ الثالث قبؿ الميبلد ،واستطاعوا تسمـ القيادة

السياسية في عدد مف الحواضر السوريا".

وبحسب بعض المصادر أيضاً َّ
فإف مواطف اليورييف

كانت تمتد غرباً لغاية جباؿ أمانوس عمى الساحؿ
الشمالي الشرقي لمبحر المتوسط .أستمر الخوريوف حتى
القرف السابع عشر قبؿ الميبلد والذيف انفصموا عف

الشرؽ ليستقطبوا أقواـ آرية ُكردية أخرى ليشكموا مممكة
ميتاني ،والذيف برزوا بشكؿ كبير في القرف السادس
عشر قبؿ الميبلد .ولكف تحوؿ الحكـ مف ال ُكرد
) )1منذر الفضؿ ،مف األنفاؿ إلى االستقالؿ (شعب يصنع التاريخ)،

ط  ،1منشورات دار ئاراس ،اربيؿُ ،كردستاف العراؽ ،2005 ،ص
.25
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الخوريوف في ُكردستاف سوريا إلى حكـ اآلشورييف عاـ

 732قبؿ الميبلد .ولكف ىذا لـ يستمر طويبلً حيث عاد

ال ُكرد الميديوف كقوة كبرى في شرقي ُكردستاف خبلؿ
القرف السابع قبؿ الميبلد فقد تمكنوا مف القضاء نيائياً
عمى اآلشورييف عاـ  612قبؿ الميبلد ،ثـ تقاسموا مع
حمفائيـ البابميوف ببلدىـ التي كانت اآلشورييف

يسيطروف عمييا .فناؿ البابميوف كبلً مف جنوب الببلد
(ما بيف النيريف) وسوريا وفمسطيف حيث تشكمت

اإلمبراطورية البابمية الثانية .أما الميديوف فقد استردوا

شماؿ ما بيف النيريف وباقي ُكردستاف بكامميا بما فييا

مناطؽ اليورييف والميتانييف ،إضافة إلى ببلد فارس
وكبادوكية (منطقة الحثييف) في أواسط األناضوؿ حيث

تشكمت إمبراطورية ميديا الكبرى .ومع مرور الزمف تـ

في ىذه اإلمبراطورية اختبلط كافة الفئات ال ُكردية فيما
بينيا .عمى َّ
أف خط الحدود التي رسماىا بيف

إمبراطورتييما منذ ذلؾ الزمف يؤكد ما كانت عميو
مواطف اليورييف والميتانييف (أي شماؿ سوريا الحالية

والجزيرة العميا) مناطؽ أساسية مف ُكردستاف .إذ كاف
خط الحدود بيف اإلمبراطوريتيف بعد انحرافو غرباً،
9

واختراقو نير دجمة إلى الشماؿ مف مدينة أكاد ،كاف

يتجو شماالً في قوس كبير إلى الغرب مف آشور

والموصؿ" ،تاركاً أييما ضمف ُكردستاف" ،ثـ يتنحى غرباً
باتجاه شماؿ سوريا الحالية ليجتاز نير الخابور ،ويمر
مف جنوب جبؿ عبد العزيز ،ويجتاز نير الفرات ،ويمر

بجنوب جبؿ األكراد ليصؿ إلى الساحؿ الشمالي الشرقي

لمبحر األبيض المتوسط.

وىنا ال بد مف أف نشير إلى َّ
أف الوجود العربي في

المناطؽ ال ُكردية في سوريا كاف نتيجة لميجرات العربية
إلييا وبالتحديد في عيد الخميفة المنصور (775 -754
ـ) الذي استطاع في ذلؾ الوقت أف يسيطر عمى منطقة

حراف الواقعة بيف تؿ أبيض جنوباً وأورفو شماالً التي
كانت بيد البيزنطييف .وبذلؾ أصبحت المنطقة ال ُكردية

ىدفاً لنزوح بعض القبائؿ العربية كالقبائؿ اليمنية ،وبني

قيس ،والن ازرية.

ج -وحدة المغة والثقافة:
تعتبر المغة ال ُكردية مف فصيمة المغات اليندو-
أوربية ،وكانت تكتب قبؿ اإلسبلـ مف الشماؿ إلى

اليميف بأبجدية مستقمة ،ليا شبو باألبجدية األشورية
11

واالرمنية .وقد تركت ىذه األبجدية بعد اإلسبلـ اكتفاء

باألبجدية العربية التي ىي لغة القرآف.

ولمغة ال ُكردية أصوليا ،وقواعدىا ،ودالالتيا،
واشتقاقاتيا الخاصة .وىي ليست فرعاً مف أية لغة
أخرى ،فعمى الرغـ مف القرابة المغوية بينيا وبيف

الفارسية ،إال َّأنيا لغة خاصة حافظت عمى استقبلليتيا.
كما دلت جميع الدراسات الصوتية واالنتوغرافية
والدراسات المقارنة التي قاـ بيا العالماف األلمانياف

(روديجر وبوت) عاـ  1840حيث أثبتا نتيجة دراسة
متواصمة في المقارنة المغوية بيف الكممات ال ُكردية
والمغات اإليرانية عمى َّ
أف ال ُكردية بقواعدىا ،ومفرداتيا،
وأصوليا ،وأصواتيا لغة خاصة مستقمة رغـ انتمائيا إلى

المغات اإليرانية .وأيَّد بعد ذلؾ المستشرؽ الروسي (بيتر
ليرخ) في أبحاثو القيمة التي نشرىا بعنواف (دراسات عف

ال ُكرد) عاـ  1858في ساف بطرسبرغ -لينينغراد.

وبذلؾ َّ
فأف المغة ال ُكردية لغة آرية نقية معروفة ليا

مميزاتيا الخاصة وتطوراتيا القديمة .وىي تتصؼ

بشخصية متميزة تماماً عف باقي المغات .وليا ليجات

11

كثيرة نتيجة تطورىا عبر الزمف ،كما في الشكؿ التالي

الذي يبيف لنا التطور التاريخي لمغة ال ُكردية وليجاتيا:
2111ـ

البايزيدية
اليكارية
البوتانية

1511ـ

ـ1

1111ـ 511ـ

511ؽ.ـ 1111ؽ.ـ

ال ُكرمانجية
الشمالية

الشمدينانية
البيدينانية
الغربية

الموكرية

السورانية

االردالنية

السميمانية

المغة

ال ُكرمانجية

ال ُكردية

الوسطى

المغة

ال ُكردية
القديمة

الكرميانية
الكورانية

اليورمانية

الكورانية

الباجبلنية
ال از از

المرية

البختيارية

المامسانية

الكوىكمورية

ال ُكرمانجية
الجنوبية

المكية

المغة ال ُكردية وليجاتو عبر التاريخ

المصدر :الباحث باالعتماد عمى مراجع مختمفة أىميا :فؤاد حمو خورشيد،
المغة الكوردية والتوزيع الجغرافي لميجاتيا ،مطبعة الوساـ ،بغداد،1983 ،

ص.3
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وبخصوص ُكرد سوريا فمعظميـ يتكمموف المغة

البوتانية ،وىناؾ اختبلؼ بسيط بيف مناطقيا التي لكؿ

منيا ليجتيا الخاصة ،ولكف في العموـ جميع ال ُكرد في
سوريا يفيموف مف بعضيـ البعض.
وينطوي مفيوـ األقمية ال ُكردية في سوريا عمى

معياريف:

أ -المعيار العددي :إنيا الجماعة العرقية األكثر عدداً
في سوريا:

فاألقمية ال ُكردية في سوريا ال تعدو أف تكوف جماعة
عرقية متمايزة عف غالبية السكاف في سوريا ،وتأتي بعد

القومية العربية في سوريا .إذ تعتبر األقمية ال ُكردية في
سوريا أكبر األقميات في سوريا ،إذ تبمغ نسبتيـ حوالي

 %15مف سكاف سوريا ،فيـ موزعيف في شماؿ وشماؿ

شرؽ الببلد (الجزيرة ،وعفريف ،وكوباني) ،ويقيـ بعض

ال ُكرد في المنطقة الساحمية ومدف حمب ودمشؽ وحماة

وحمص والرقة وغيرىا 1.كما سيأتي ذكرىا الحقاً في

البحث.

) (1المنظمة ال ُكردية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف والحريات العامة في
سوريا ،التقرير السنوي لحالة حقوؽ اإلنساف لعاـ  ،2006ص .9
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ب -المعيار الوضعي :إنيا جماعة عرقية مستضعفة:
وذلؾ باالستناد إلى الوضع السياسي ،واالجتماعي،

واالقتصادي ليذه األقمية في سوريا ،والتي جاءت نتيجة
ممارسات السمطة في سوريا.

 -ثانياً :منشأ األقمية ال ُكردية في سوريا:

يعود أسباب نشوء األقمية ال ُكردية في سوريا إلى

أسباب كثيرة منيا:

 -1وجود مجموعات سكانية تعيش إلى جانب بعضيا
البعض في سورية ،مختمفة االنتماءات القومية ،أو

الدينية ،أو المذىبية عندما تشكمت الدولة السورية
بموجب اتفاقية سايكس -بيكو والتي دخمت بموجبيا

جزء مف كردستاف الطبيعية إلى ىذه الدولة ،حيث تـ
ضـ ىذه األقميات في كياف سياسي واحد ،أصبح فييا

ال ُكرد أقمية مقارنة باألغمبية المختمفة عنيا ،مثبلً العراؽ
(سنة ،وشيعة ،وعموييف ،ومسيحييف ،وعرباً ،و ُكرد،
وأرمف ،وآشورييف).

1

) )1تجدر اإلشارة إلى َّ
أف األمر نفسو في العراؽ (سنة ،وشيعة،
وصابئة ،ومسيحييف ،وعرباً ،وأكراداً ،وتركماناً ،وكمدو آشورييف) وكذلؾ
إيراف (أغمبية شيعية ،وأقميات سنية ،وقوميات فارسية ،وتركية كبيرة
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 -2قياـ دولة سوريا بموجب اتفاقية سايكس -بيكو عاـ

 ،1916ومعاىدة لوزاف عاـ  1923والتي أنيت الدولة
العثمانية ،وشيدت عمى أنقاضيا دوالً جديدة مثؿ :تركيا

الحالية ،وسوريا ،والعراؽ.

وبذلؾ لـ يشيد التاريخ عمى وجود دولة أو شعب

ُغمب عميو طابع قومي معيف في ىذه المنطقة التي
تسمى اليوـ بػ( :سوريا) ،ولـ يشيد التاريخ َّ
بأنيا كانت
وحدة سياسية ،بؿ كانت وحدتيا تفرض عمييا دائماً
بإرادة سمطة خارجية ،أي َّأنيا كانت جزءاً مف دولة

كبيرة ،أو مجزأة بيف دولتيف أو أكثر ،وقديماً لـ تصبح

مرك اًز إال في عيد الدولة األموية ،ولـ يكف األمويوف مف

سكاف سوريا األصمييف.1

وبذلؾ اكتسب ال ُكرد ضمف حدود الدولة السورية
الجنسية السورية بموجب المادة رقـ  /2825/التي تنص

عمى " َّ
إف كؿ مف كاف مف التبعية التركية ومقيماً ضمف

وأخرى صغيرة كال ُكردية ،والعربية ،والتركمانية ،والبموشية ،وأقميات

ييودية ،وارمنية ،وزرادشتية).

) )1موضوعات أساسية ،مف وثائؽ حزب يكيتي ال ُكردي في سورية،
 ،2006ص.13
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أراضي اتحاد دوؿ سوريا بتاريخ  30آب عاـ 1924

اعتبر حكماً مف الجنسية السورية".

1

ومف المفيد القوؿ ىناَّ ،
إف ُكرد سوريا كانوا دائماً في
مناطقو في الشماؿ والشماؿ الغربي في سوريا .وما
شيادات العديد مف الباحثيف والرحالة األوربييف الذيف

زاروا المنطقة إال داللة بارزة في ىذا المجاؿ ،حيث

أشاروا خبلؿ تجواليـ في ُكردستاف ومرورىـ في
المناطؽ ال ُكردية التي الحؽ بسوريا فيما بعد ،إلى
العشائر ال ُكردية ىناؾ ،فقد كتب المستشرؽ الروسي
(ب .ليرخ) وىو مف أوائؿ الذيف كتبوا عف القبائؿ
والعشائر ال ُكردية يقوؿ" :يعيش ال ُكرد في حمب ووادي

عفريف ....وكاف عدد ال ُكرد في الجزيرة أكبر بكثير".
وفي السياؽ نفسو يذكر الخبير في الشؤوف ال ُكردية

(ميجرسوف) أثناء قيامو برحمة إلى ُكردستاف حيث كاف
قد التقى ببعض ال ُكرد في المناطؽ المذكورة آنفاً

) (1مازف ببلؿ ،األكراد :ىؿ ىناؾ رؤية مستجدة؟ ،د .ت ،ص.9
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ووصفيـ َّ
بأنيـ "أوؿ ال ُكرد الذيف قدر لي لقائيـَّ ،أنيـ

طبلئع شعب عظيـ".

1

ويشير الباحث والجغرافي السوري المعروؼ ،أحمد

وصفي زكريا ،والذي يعد مف أوائؿ الباحثيف السورييف

الذيف تحدثوا عف ال ُكرد إلى َّ
أف "ال ُكرد يكثر وجودىـ في
شماؿ ببلد الشاـ عمى مقربة مف الحدود التركية الحالية

في حرة المجة شمالي العمؽ ،وفي أقضية إعزاز،
والباب ،وجرابمس ،واالقضية التي في الشماؿ الشرقي

مف لواء الجزيرة الفراتية .وكؿ ىؤالء ُكرد اقحاح لـ تصؿ
إلييـ العربية بشيء .أما في ببلد الشاـ المتوسطة فعدد

ال ُكرد قميؿ وليس ليـ بقع يؤلفوف فييا كتمة مجتمعة إال
في جبؿ األكراد بيف جسر الشغور والبلذقية ،وفي حي

األكراد بدمشؽ ،وقرى الوعر".

2

ويشير كاتب عربي آخر ،ىو الدكتور أديب

معوض ،إلى َّ
أف ُكرد سوريا ليـ ما بيف األلفيف واأللؼ
) )1ميجرسوف ( ،مير از حسيف شيرازي) ،رحمة متنكر إلى بالد ما بيف
النيريف وُكردستاف ،ترجمة :فؤاد جميؿ ،بغداد ،1970 ،ص .62

) (2أحمد وصفي زكريا ،جولة أثرية في بعض البالد الشامية،
المطبعة الحديثة ،دمشؽ ،1934 ،ص .321
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والثمانمائة قرية كميا ُكردية ،يتخمميا بعض القرى أو

المزارع مف غير ال ُكرد ،وتمؾ المناطؽ عمى الشكؿ
اآلتي (غرباً مف ضواحي مدينة االسكندرونة ،شرقاً عمى
الخميج حيث تنتيي غرباً فروع جبؿ األكراد ،وشرقاً حتى
منتيى قضاء الجزيرة).

 -ثالثاً :مناطؽ األقمية ال ُكردية في سوريا:

يتوزع ال ُكرد في سوريا في أربعة تجمعات رئيسية
(مناطؽ تابعة لمحافظة الحسكة ،ومناطؽ تابعة

لمحافظة الرقة ،ومناطؽ تابعة لمحافظة حمب ،ومناطؽ
تابعة لمحافظة البلذقية) .ومناطؽ متفرقة أخرى.

 -1مناطؽ تابعة لمحافظة الحسكة:

يعود تاريخ الحسكة إلى تاريخ Mesopotamia
القديـ .حيث كانت تشكؿ منطقة الجزيرة امتداداً إلمارة
جزيرة بوطاف .وقد جاءت تسمية الجزيرة أساساً مف وفرة

المياه النيرية خصوصاً لمحاذاتيا لنيري دجمة والفرات.
وحسب المعيد الدولي لدراسات ميزوبوتاميا ،وجامعة

كاليفورنيا وجميع البعثات األثرية العممية الدولية َّ
فإف ىذه
المنطقة كانت جزءاً مف مممكة اليورييف (اليندو
أوربييف) ثـ الميتانييف (اليندو أوربييف) وىـ أسبلؼ
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ال ُكرد .ثـ عانت المنطقة مف ىجمات الشعوب الجنوبية

مف األشورييف الذيف عاشوا في المنطقة دما اًر ،والحقوا
المنطقة بإمبراطوريتيـ لفترة طويمة إلى أف تمكف

الميديوف (اليندو أوربييف) مف ىزيمتيـ في عاـ 612

قبؿ الميبلد أي في العاـ الذي سقطت فيو عاصمة

أشور نينوى بيد المدييف والبابمييف.

وبذلؾ نرى َّ
أف ال ُكرد ىـ سكاف أصمييف في ىذه
المحافظة التي مف أىـ مناطقيا ما يمي:

 -1 -1منطقة قامشمو:

تقع بيف الحدود التركية شماالً ومنطقة ديريؾ شرقاً

(المالكية حالياً) .وتتألؼ مف سيوؿ واسعة تحاذييا
سمسمة جباؿ تركيا ،وتقابميا مف الجية األخرى مدينة

نصيبيف ومركز المنطقة ىو مدينة قامشمو .ويعود تاريخ

إنشاؤىا إلى سنة 1923عندما شرع أحد وجياء ال ُكرد
(السيد عبد القادر عمي بؾ) في أنشاء أوؿ بناية في
جنوب مدينة نصيبيف شرقي نير جغجغ (قدور بؾ)
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ومطحنة مائية إلى الجنوب منيا .ثـ بدأ ال ُكرد يبنوف

مساكنيـ حوليا.

1

 -1 -1 -1عامودا:
تقع عامودا إلى الغرب مف قامشمو عمى الحدود

السورية -التركية يحدىا مف الغرب الدرباسية عمى بعد
 26كـ ،وىي أقدـ مدف الجزيرة وتشكؿ أكبر ناحية فييا
وتتبعيا حوالي  172قرية ومزرعة 2.وتطورت بعد تثبيت

الحدود السورية -التركية ،وأخذت شيئاً فشيئاً مكانة
مدينة (دارة) ال ُكردية التي تقابميا مف الجانب التركي.
وفي سنة  1911فتحت فييا مدرسة إعدادية لتعميـ أوالد
العشائر بإدارة أحد وجياء مدينة مارديف ،وكانت الدراسة
3

فييا بالمغتيف ال ُكردية والتركية معاً.
ولمدينة عامودا تاريخ مشرؼ فيي أوؿ مركز في
محافظة الحسكة تتصدى لبلحتبلؿ الفرنسي عاـ 1937
) (1مصطفى أصبلف ،بقايا البنية (التكوينات) االجتماعية التقميدية

في ثالث مدف كوردية (كاىتا ،نورشيف ،قامشمي) ،مجمة دىوؾ،

العدد ،4 :دىوؾ ،آب ،1998 ،ص .65

) )2عبد المطيؼ الحسيني ،كتاب عامودا ،سوريا ،2001 ،ص .13
) )3كونى ره ش ،قامشمي (مدينة المحبة
مخطوطة لدى المؤلؼ.
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والتعاوف واالخاء)،

الذي قاـ بقصفيا آنذاؾ بالمدافع والطائرات ،فأنزؿ فييا

دما اًر وخراباً كبي اًر ،ثـ أعاد أىميا بنائيا وفؽ تنظيـ جديد
بشوارع مستقيمة ومتقاطعة.

 -2 -1 -1ديريؾ:

قضاء يقع شرقي مدينة قامشمو بنحو  116كـ.
وكاف ىذا القضاء مركزه أوؿ مرة في بمدة عيف ديوار

سنة  .1931وعيف ديوار بمدة تقع عمى اليضبة الغربية
المشرفة عمى نير دجمة ،وأطمقت عمييا عدة تسميات

مف أشيرىا تسمية (منقار البطة) َّ
ألف تمؾ البقعة مف
ٍ
بشكؿ واضح 1.فيي منطقة
األراضي تشبو منقار البطة
مشيورة بتربتيا الزراعية الخصبة ،نشأت أوؿ مرة عمى

طريؽ قامشمو -عيف ديوار ،وبعد أف كانت تابعة إدارياً
لؤلخيرة ،أصبحت أكثر حيوية ونشاطاً بسبب قرب
الثكنات العسكرية الفرنسية منيا ،وسميت بقضاء

دجمة 2.وتتكوف منطقة ديريؾ مف قسميف ،جبمي في
الشماؿ ،والسيوؿ المعروفة بمنطقة تؿ كوجر في
) )1جميؿ كنة البحري ،المصدر السابؽ ،ص .78
) (2نور الديف اززا ،حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكوردي،
ترجمة :روني محمد دوممي ،اربيؿ ،2001 ،ص .57
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الجنوب ،وىي سيوؿ تمتد في جنوب جبؿ قره جوغ

حتى الحدود العراقية .ويتوزع ال ُكرد في منطقة جبؿ
سنجار في قسميا الغربي ،حيث تنشر المئات مف القرى
1

ال ُكردية في المنطقة.
وديريؾ منطقة غنية بالحبوب ،والقطف ،والنفط،
والغاز (بتروؿ الرميبلف) .كما وتشتير بجماؿ طبيعتيا

الخبلبة ،وتعتبر عيف ديوار الواقعة عمى بعد  14كـ
منيا والتي تجاور وادياً ينحدر إلى ضفاؼ نير دجمة
مف أجمؿ المواقع السياحية الطبيعية في المحافظة .كما

يوجد بالقرب منيا الجسر الروماني الذي يتألؼ مف

ثبلثة أقواس تحتوي عمى صور األبراج ،ويبمغ ارتفاعو

 15مت اًر.

تعد ديريؾ مركز منطقة وتتبعيا ناحيتا جؿ آغا

(الجوادية) وتؿ كوجر (اليعربية) .ويحدىا مف الشماؿ

نير دجمة ،ومف الجنوب برية جبؿ سنجار (الرد حالياً)،
ومف الشرؽ جبؿ جودي ،ومف الغرب طور عبديف.

) )1اسكندر داوود ،الجزيرة السورية بيف الماضي والحاضر ،تقدمة:
د .سامي الدىاف ،مطبعة الترقي ،دمشؽ ،1959 ،ص .373
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فبعد انييار الدولة العثمانية ودخوؿ القوى العظمى

إلى المنطقة في نياية الحرب العالمية الثانية  1918ـ
قامت القوات البريطانية بالمرابطة في ىذه المنطقة

وعممت عمى ضميا إلى والية الموصؿ تمييداً لضميا

إلى دولة العراؽ الخاضعة لبريطانيا .وبعد دخوؿ القوات
الفرنسية إلى سوريا ،وانتدابيا عمييا عاـ  1920بدأت
بمشروع رسـ الحدود ليذه الدولة الناشئة مف خبلؿ

المفاوضات مع بريطانيا مف جية ،ومع الحكومة التركية
الجديدة التي قامت عمى أنقاض الدولة العثمانية ،وكانت
مف نتيجة اتفاقية رسـ الحدود بيف سوريا وتركيا الموقعة

عاـ  1928أف تـ ضـ منطقة (ديريؾ) إلى سوريا،
فأصبحت منطقة إدارية مركزىا قرية (عيف ديوار).

وبموجب المرسوـ  1414بتاريخ  18تموز 1933
أصبحت قرية (ديركا حمكو) بمدة وتـ إنشاء البمدية

فييا .وفي عاـ  1936تـ تحويميا إلى قائـ مقائية
وأستبدؿ اسميا مف ديريؾ إلى (قائـ مقائية دجمة) .وفي

عاـ  1938حوليا الفرنسيوف إلى مركز منطقة ،ونقؿ
إلييا مقر المستشار الفرنسي الذي كاف قائماً في بمدة
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(عيف ديوار) والتي تراجع دورىا بعد ذلؾ وتحولت إلى

قرية صغيرة.

وبموجب المرسوـ  346بتاريخ  24آذار عاـ 1957

تـ استبداؿ اسـ المدينة وأطمؽ عمييا تسمية المالكية
نسبة إلى العقيد عدناف المالكي .ووضع بعد ذلؾ

مخطط عمراني حديث لممدينة ،ووسعت مساحة المدينة
ٍ
بشكؿ كبير ،وعمى عدة مراحؿ.
وكانت منطقة ديريؾ الحالية ومنذ القروف الوسطى

تابعة إلمارة (بوتاف) ،وكاف آخرىا إمارة البدرخانييف التي
حكمت في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر.

وتجدر اإلشارة إلى َّأنو تتواجد معظـ حقوؿ النفط في

منطقة ديريؾ كحقوؿ الرميبلف ،والسويدية ،وقره تشوؾ.
كما وتواجد فييا مناطؽ اصطياؼ كثيرة ،ومنيا مصيؼ
عيف ديوار المطؿ عمى نير دجمة ،وجبؿ جودي ،وغابة

جبؿ قره تشوؾ الحديثة .كما وتشتير المنطقة كباقي

المناطؽ في المحافظة بالزراعة ،وخصوصاً بزراعة

القمح والقطف.
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 -3 -1 -1تربة سبية:
تقع تربة سبية في جية الشماؿ الشرقي لمحافظة

الحسكة ،وتبعد عف مدينة قامشمو  30كـ ،و 33كـ عف
مدينة جؿ آغا .وىي تقع وسط سيؿ خصب يقسميا
نير الجراح القادـ مف تركيا إلى قسميف .ويحيط بالمدينة
عدد مف السدود التخزينية (كسد جؿ آغا ،وسد مزكفت،
وسد باب الحديد) .وتتميز المدينة بتنوع عرقي متناغـ

بغالبيتو الكردية ،واإليزيدييف ال ُكرد ،والعرب ،والسرياف،
واألشورييف واألرمف .ويعمؿ معظـ سكاف المدينة

بالزراعة .

واصؿ اسـ ىذه المدينة ىي قبور البيض ،نسبة

لقبور المسيحييف األوائؿ الذيف كانوا يطموف قبور موتاىـ
بالكمس األبيض ،ولكف تـ تغير اسميا وتعريبيا إلى

القحطانية منذ عاـ .1969

 -2 -1منطقة سري كانية:

تقع سري كانية في حوض الخابور األعمى ،في
الشماؿ الغربي مف المحافظة ،وتشرؼ مف الشماؿ عمى

ينابيع الخابور ،وىي قديمة قدـ التاريخ .تـ وضع أوؿ

مخطط ليا عاـ  ،1967وكانت تعرؼ باسـ (كابارا) في
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العيد اآلرامي( ،وغو ازنا) في العيد اآلشوري ،و( ارزينا)
و(رسيف) و(تيودوسيوليوس) في العيد الروماني .فييا
نبع كبريتي يقصدىا الناس لمتداوي بمياىيا ،وينابيع

أخرى مثؿ نبع عيف الحصاف ،وعيف بانوس ،وجاموس.

وىي مدينة أثرية تقع في شماؿ محافظة الحسكة،

يعود تاريخيا إلى آالؼ السنيف قبؿ الميبلد .وىي

النقطة التي يعبر منيا نير الخابور إلى األراضي
السورية.

وتتميز المدينة بموقع استراتيجي ،حيث تبعد مسافة

 85كـ عف مدينة الحسكة ،و 90كـ عف مدينة قامشمو.
وليا تاريخ عريؽ ،حيث كانت مف ضمف الحضارات
األولى في منطقة الجزيرة الفراتية.

كما أتخذ منيا السمطاف صبلح الديف األيوبي مرك اًز

لبلستراحة مدة عاـ كامؿ أثناء فتحو لمجزيرة العميا،
وشماؿ العراؽ ،وحمب.

وتتبع لمنطقة سري كانية مدينة الدرباسية:

 -1 -2 -1الدرباسية:

تقع ناحية الدرباسية إلى الغرب مف مدينة عامودا.

وتتألؼ مف أرض سيمية خصبة .وكاف مركز الناحية
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أوؿ ما استحدث في قرية قرمانة في حزيراف عاـ 1929
برئاسة أحد أغوات ال ُكرد في المنطقة .وفي سنة 1932
1
تـ نقؿ مركز الناحية إلى محطة قطار في الدرباسية.
 -2مناطؽ تابعة لمحافظة الرقة:

 -1 -2تؿ أبيض:

تقع تؿ أبيض في أرض سيمية خصبة غنية
بالينابيع التي تغذي نير البميخ ،ومف الينابيع نبع عيف

العروس ،ونبع عيف الحصاف ،ونبع صمولع .وتبعد عف
مدينة الرقة  100كـ باتجاه الشماؿ .سميت بتؿ أبيض

نسبة لتمو األثري ذو الصخور الجصية.

وقد جذبت تربتيا الخصبة ومياىيا الوفيرة وموقعيا

عمى طريؽ القوافؿ التجارية السكاف منذ القديـ .وعندما

تحولت الطرؽ التجارية عنيا تراجعت وأصبحت بمدة
زراعية ،ثـ عادت أىميتيا بعد إنشاء الخط الحديدي

لقطار الشرؽ السريع الذي شطرىا إلى قسميف :شمالي،
وقد أصبح داخؿ األراضي التركية ،وجنوبي داخؿ

األراضي السورية ،وىو الذي يشكؿ نواة مدينة تؿ أبيض
) )1جميؿ كنة البحري ،نظرة عف المظالـ الفرنسية بالجزيرة والفرات،
ج ،1 :حمب ،1967 ،ص .78
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الحالية التي أخذت في التوسع باتجاه الغرب خبلؿ

النصؼ األوؿ مف القرف الحالي.

وتعد تؿ أبيض جس اًر بيف الجزيرة وكوباني (عيف

العرب) ال ُكرديتيف ،وتتبع القرى ال ُكردية ىناؾ أدارياً
منطقة كرى كور (تؿ ابيض) التي أسسيا ال ُكرد في
العشرينيات مف القرف الماضي ،وكانت عشيرة البرازي

تسيطر عمييا تاريخياً.

1

 -3مناطؽ تابعة لمحافظة حمب:
يتواجد ال ُكرد في مناطؽ ىذه المحافظة بكثافة ،فيـ
يتواجدوف بشكؿ أساسي في كوباني ،وعفريف ،إضافة
إلى منبج ،والباب.

وتجدر اإلشارة إلى تواجدىـ ضمف المحافظة بالذات

في حي الشيخ مقصود ،وحي األشرفية ،إضافة إلى
توزعيـ في كؿ ضواحي حمب.
 -1 -3كوباني:

يعد الوجود ال ُكردي في ىذه المنطقة وبالتحديد عمى

الشاطئ الشمالي لمفرات إلى عصور موغمة في القدـ.

) )1جريدة يكيتي -الوحدة ،العدد  ،44كانوف الثاني ،1997 ،الجريدة
المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي ال ُكردي في سوريا.
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وليس أدؿ عمى ذلؾ تمكف عشيرة البرازي مف السيطرة
عمى تمؾ المنطقة ولعدة عيود ،مف خبلؿ تشكيميا

لتحالؼ ضـ عدة عشائر ُكردية سمي بالتحالؼ البرازي.
والمستشرؽ الروسي (ب .ليرخ) يذكر تمؾ المنطقة
خبلؿ القرف التاسع عشر عمى َّأنيا منطقة ُكردية

خالصة.

1

وتقع منطقة كوباني في الشماؿ الشرقي مف محافظة

حمب ،وىذه المنطقة ىي امتداد لسيؿ السروج في تركيا،

واَّنيا منطقة كردية بمجمميا وليا  120قرية 2.وتقدر

مساحتيا بحوالي  3000كم ،2وبذلؾ تشكؿ مساحة

منطقة كوباني نسبة  % 1.62من مساحة سوريا.

 -2 -3عفريف ( ُكرد داغ):3
تقع في أقصى الشماؿ الغربي مف سورياً تحدىا غرباً

وشماالً الحدود التركية .وىي منطقة جبمية استمدت

) (1ب .ليرخ ،دراسات حوؿ ال ُكرد واسالفيـ الخالديف الشمالييف،
ترجمة :د .عبدي حاجي ،منشورات مكتبة خاني ،حمب ،1992 ،ص
.71

) )2األكراد في سورية ،مف كتاب ال ُكرد وكردستاف ،ترجمة روني،
مجمة قضايا وحوارات ،العدد ،13 :قامشمي ،سوريا ،2004 ،ص.40

)ُ )3كرد داغ تسمية معتمدة في العيديف العثماني والفرنسي.
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وجسد فييا وجوده
اسميا مف الشعب ال ُكردي الذي سكنو ّ
منذ القدـ .وصفيا أحمد وصفي زكريا خبلؿ الثبلثينيات
مف القرف الماضي بما يمي" :وقضاء ُكرد داغ واسع مف
أعماؿ والية حمب قاـ مقاـ ناحية الجومة التي كانت
فيما مضى مف أنحاء قضاء كمس .وىذا القضاء مميء
بالجباؿ ،واليضاب المكسوة بالغابات المختمفة األشجار،

وبكروـ الزيتوف والعنب ،وفيو مياه جارية ،ورباع،

وغبلتو كثيرة ومتنوعة".

وليذه المنطقة خصوصية واضحة دوف غيرىا مف

المناطؽ ال ُكردية في سوريا ،كونيا تشكؿ المنطقة

الجبمية الوحيدة التي يعيش فييا ُكرد سوريا بكثافة.

1

وتـ تشكيؿ قضاء ُكرد داغ مف قبؿ الفرنسييف حينما
أصدرت السمطات الفرنسية القرار ذي الرقـ ( )33في

أيموؿ عاـ  1922والذي كاف قد أوصى بالدرجة

وبناء عمى القرار المذكور
األساس بتشكيؿ دولة حمب.
ً
تـ استحداث قضاء ُكرد داغ وألحقت بو أربع نوا ٍح

) (1عصمت شريؼ وانمي ،المسألة ال ُكردية في سوريا ،ب .ـ،
 ،1968ص .5
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(راجو ،وبمبؿ ،وحماـ ،وفاطمة) 1.وبيذه الحدود تكوف

مساحة عفريف  2100كم 2،2وبذلؾ تشكؿ مساحة منطقة
عفريف نسبة  %1.13مف مساحة سوريا ،وجميع ساكنييا

مف ال ُكرد وليا  360قرية.
 -4مناطؽ تابعة لمحافظة الالذقية:
3

 -1 -4جبؿ األكراد:

تتصؿ منطقة جبؿ األكراد المأىولة بال ُكرد مع منطقة
عفريف مف خبلؿ جبؿ الزاوية بالبلذقية ،وىي تقع في
منطقة الغاب القريبة مف الساحؿ السوري ،ويقدر عدد

القرى ال ُكردية ىناؾ بحوالي ثمانيف قرية.

4

 -7مناطؽ متفرقة أخرى:

ال يقتصر سكف ال ُكرد في المناطؽ ال ُكردية المذكورة
سابقاًَّ .
أف ال ُكرد في سوريا ،مثؿ بقية ال ُكرد في أجزاء
كردستاف يسكنوف مناطؽ أخرى خارج ُكردستاف،

) (1جميؿ كنة البحري ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .5

) (2مرواف بركات ،عفريف عبر العصور ،ط  ،1حمب ،سوريا،
دار عبد المنعـ ،ناشروف ،2008 ،ص .24-21

) )3األكراد في سورية ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .41

) )4أحمد وصفي زكريا ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .58
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ووجودىـ ىناؾ يعود ألسباب تاريخية ،وأحياناً كاف

نزوحيـ إلييا يتـ ألسباب سياسية واقتصادية ،ومف تمؾ

المناطؽ الحي ال ُكردي المشيور بدمشؽ ،وىو اسـ أطمؽ
عمى المنطقة الممتدة بيف سيمي برزة والقابوف شرقاً
ومنطقة أبي جرش غرباً وجبؿ قاسيوف شماالً وشريط

مف البساتيف جنوباً .ومف المعروؼ َّ
أف معظـ سكاف

الحي ال ُكردي ىـ مف ال ُكرد حتى يومنا ىذا ،حيث
جاءت الموجة األولى منيـ مف الجنود األيوبييف الذيف

كانوا قد عسكروا مع أسرىـ خارج سور مدينة دمشؽ.
أما الموجات البلحقة فجاءت بعد انتياء الحكـ األيوبي،

حيث زاد تعمؽ ىؤالء بمسكنيـ الجديد 1.وفي سبيؿ ذلؾ

ترؾ بعض القادة مف األصوؿ ال ُكردية آثا اًر بارزة في
الحي ال ُكردي وىي ما تزاؿ شاخصة لمعياف.

كما توجد العديد مف القرى ال ُكردية في منطقة حوض
نير العاصي ،ومنطقة حارـ والعمؽ.

) (1عزالديف عمي مبل ،حي األكراد في مدينة دمشؽ بيف عامي
( 1979-1250دراسة تاريخية -اجتماعية -اقتصادية) ،بيروت،

 ،1998ص .21
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وبذلؾ تعد أراضي المناطؽ ال ُكردية في سوريا مف

أخصب األراضي الزراعية في الشرؽ األوسط ،حتى أف

أحد الكتاب سماىا بكاليفورنيا الشرؽ الشتيارىا بزراعة

الحبوب (القمح والشعير) والقطف بشكؿ واسع في
الجزيرة ،وزراعة الزيتوف في مناطؽ عفريف .باإلضافة

إلى ذلؾ َّ
فأف تمؾ المناطؽ تشتير بتوفر الثروات

الباطنية كالنفط ،والعديد مف الثروات المعدنية الغير

مستثمرة كالحديد ،والفوسفات ،ومف حقوؿ النفط

المعروفة حقؿ الرميبلف ،والسويدية (سويديؾ) ،وحقؿ
الجبسة.

والجدير بالذكر َّ
أف تكامؿ المناطؽ ال ُكردية وامتدادىا

عمى بعضيا البعض مف الشرؽ إلى الغرب بيف سوريا
وتركيا يمنحيا موقع جيو سياسي في منطقة الشرؽ

األوسط ،فيي كممر أو بوابة شرقية لمبحر األبيض
المتوسط عمى آسيا ،مما يجعمو محط أنظار الجميع.
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الكردية في
 رابعاً :االتجاه السموكي لألقمية ُسوريا:
تعرؼ موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي (االتجاه)

َّ
بأنو "ميؿ ثابت لمتصرؼ واالستجابة بطريقة معينة مع

الناس واألشياء والمشاكؿ  ...الخ" 1.ويتكوف االتجاه مف
ثبلثة أبعاد معرفية ،وانفعالية ،وسموكية .فالبعد المعرفي

يشير إلى ما يمتمكو الفرد مف المعارؼ والمعمومات.
والجانب االنفعالي يتضمف مشاعر الفرد االيجابية

والسمبية نحو الموضوع .في الوقت الذي يشير المكوف
السموكي إلى ما يمكف أف يترتب عمى البعديف السابقيف

مف السموكيات الخارجية.

وبإسقاط المعادلة السابقة عمى الواقع ال ُكردي في
سوريا نجد أف معادلة االتجاه ىي بالشكؿ التالي:
بالنسبة إلى البعد المعرفي فاألقمية ال ُكردية في سوريا

يمتمكوف مف العمـ الكـ الكثير ومعظـ شبابيـ مف الفئة
المتعممة (أطباء ،ميندسيف ،حقوقييف ،اقتصادييف،

) )1عبد المنعـ الخفي ،موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي ،ج ،1
دار مأموف ،1975 ،ص .76
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كتاب ،مناضميف ،وطنييف ...الخ) .وقد شيد التاريخ
بذلؾ فمنيـ مف ساىـ في بناء سوريا مثؿ (إبراىيـ

ىنانو) ومنيـ مف ساىـ في أحياء الحضارة ال ُكردية مثؿ
(العائمة البدرخانية).
وبالنسبة إلى البعد االنفعالي نجد َّ
أف مشاعر األقمية

ال ُكردية في سوريا ىي معظـ األحياف مشاعر ايجابية،

أو نظرة ايجابية إلى مختمؼ جوانب الحياة في سوريا
(السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والدينية

...الخ) ،وخير دليؿ عمى ذلؾ نظرة ال ُكرد إلى واقع
الثورة السورية فيـ يصروف عمى َّ
أف النضاؿ السممي
الديمقراطي ىو الحؿ الوحيد الكتساب الحقوؽ المشروعة

لمشعب الكردي.

وبالنسبة إلى المكوف السموكي يبلحظ َّ
أف سموكية

األقمية ال ُكردية في سوريا قائـ عمى أساس تبني القضايا
الوطنية عمى صعيد الدولة (سوريا) ،والوقوؼ مع
مطالب فئات الشعب كافة في سوريا ،وعدـ قبوليـ أي

تدخؿ خارجي كي ال تصبح سوريا ميداناً لمصراع ،كما

النعرات الطائفية ،ويصروف عمى سممية
ويرفضوف بشدة ّ
المطالب ،وحؽ الجميع في العيش الكريـ بسوريا.
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بالتالي َّ
فأف تكامؿ المكونات الثبلثة لمفيوـ االتجاه

السموكي لؤلقمية ال ُكردية في سوريا يجعؿ مف ال ُكرد في
سوريا نموذجاً لوحدة االتجاه االيجابي ،ودليبلً عمى
الطبيعة السممية ليذه اإلثنية.

والشكؿ التالي يبيف لنا تكامؿ المكونات الثبلثة

لبلتجاه السموكي لؤلقمية ال ُكردية في سوريا:
المكوف المعرفي ال ُكردي ()+

المكوف االنفعالي

المكوف السموكي

ال ُكردي ()+

ال ُكردي ()+

تكامؿ المكونات الثالثة لالتجاه السموكي لألقمية ال ُكردية في سوريا

 -المصدر :الباحث.

أي َّ
أف أسموب عمؿ األقمية ال ُكردية في سورية يتمثؿ

بالنشاط السياسي الجماىيري الديمقراطي السممي ،وبربط
36

نضاليا مع نضاؿ كؿ الوطنييف والتقدمييف والديمقراطييف

في سوريا عمى اختبلؼ انتماءاتيـ .وىي ال تنجر إلى

أساليب الكفاح المسمح ،بؿ إنيا ترفض وتديف بشدة كؿ

أشكاؿ الكفاح المسمح ،وكؿ أشكاؿ االنتقاـ والحروب

األىمية .وتطالب بتأميف حقوؽ ال ُكرد القومية المتمثمة في

الحقوؽ السياسية ،والثقافية ،واالجتماعية في إطار الوطف

السوري وفؽ األعراؼ والمواثيؽ الدولية ،وعدـ التمييز

بيف المواطنيف عمى أساس الديف ،أو الجنس ،أو العرؽ،
والغاء تطبيؽ القوانيف االستثنائية ،وغيره مف اإلجراءات

والتدابير التي تؤدي إلى عرقمة التطور السياسي،

واالقتصادي ،واالجتماعي ،والثقافي لمشعب ال ُكردي.

إضافة إلى سمسمة مف الق اررات واألوامر اإلدارية التي ال
يمكف حصرىا .كما تعمؿ مف أجؿ إطبلؽ الحريات

الديمقراطية ،كحرية التعبير ،وحرية الصحافة.

وتجدر اإلشارة إلى َّ
أف االتجاه السموكي لؤلقمية

ال ُكردية يتناسب طرداً مع كؿ مف مفيومي (الرأي)

و(المعتقد) .فالرأي يشير إلى التعبيرات الشخصية
ٍ
وبشكؿ مباشر .أما المعتقدات فيشير إلى محددات
عقمية وشعورية عريضة ومتعمقة وشبو ثابتة لدى األفراد
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أو الجماعات .وىي التي تحدد النظرة الكمية واألساسية
لمفرد نحو الحياة ،والعالـ ،والمجتمع ،ونحو نفسو ،ومنيا

مثبلً

المعتقدات

الدينية،

والقومية،

واألىداؼ الكبرى التي يؤمف بيا الفرد.

1

واالجتماعية،

فمفيوـ الرأي لدى األقمية ال ُكردية يتمثؿ باإلجماؿ

بالتعبير االيجابي عف مختمؼ مواقؼ الحياة ،عمى

سبيؿ المثاؿ اعتبار ال ُكرد لمفيوـ التنوع العرقي مف
األمور الطبيعية .وغالباً ما تكوف آرائيـ ذات دالالت

معنوية شاممة لمحياة .أما المعتقدات ال ُكردية فتتمثؿ
باألىداؼ الكبرى التي يسعى إلييا ال ُكرد في سوريا مثؿ
(ضماف الحقوؽ األساسية مثؿ حؽ االعتراؼ بحؽ

المواطنة ،وحؽ االعتراؼ بالمغة ال ُكردية ،وحؽ تقرير
المصير...،الخ) .باإلضافة إلى اإليماف َّ
بأف قضيتيـ
ىي بدورىا جزء مف القضايا العامة في سوريا ،ويكمف

حميا في إطار إيجاد حؿ لمجمؿ قضايا الببلد ،و َّ
أف

النظاـ الديمقراطي وحده كفيؿ بإيجاد الحؿ الوطني

) (1ىيوا حاجي ديمويي ،االتجاىات التعصبية بيف الجماعات العرقية

(دراسة اجتماعية في إقميـ كوردستاف العراؽ) ،مرجع سابؽ ذكره ،ص

.26

38

والعادؿ ليذه القضايا والمشاكؿ .وكذلؾ ضماف الحريات
العامة ،والتنمية البشرية لممجتمع في سوريا ،وضماف

المصالح األساسية لممواطف ،وتحقيؽ التكافؤ بيف

األحزاب.

والشكؿ التالي بيف لنا العبلقة بيف المعتقدات

ال ُكردية ،واالتجاه السموكي ال ُكردي ،والرأي ال ُكردي:

العالقة بيف المعتقدات ال ُكردية ،واالتجاه السموكي ال ُكردي ،والرأي ال ُكردي.

 -المصدر :الباحث.

فمف خبلؿ النظر إلى الشكؿ السابؽ نرى َّ
أف

معتقدات األقمية ال ُكردية ىي الجزء الصمب في البناء

الفكري والذىني لمجماعة العرقية ال ُكردية ،وليا أثر كبير
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في تحديد االتجاه االيجابي نحو موضوعات الحياة.

واالتجاه السموكي ال ُكردي يشكؿ اإلطار المرجعي لآلراء
ال ُكردية .فمثبلً فيما يتعمؽ بموضوع حؽ تقرير المصير
أف األقمية ال ُكردية يعتقدوف َّ
نرى َّ
أف حؽ تقرير المصير
ىو حؽ لجميع شعوب العالـ عامة ولشعوب المنطقة
ٍ
بشكؿ خاص ،وىـ يراعوف حقوؽ القوميات الموجودة
وخصوصيتيا الثقافية ،وىـ مع بناء مؤسسات تحمي

حقوؽ اإلنساف بمفيوميا المعاصر ،وبالتالي تحظى بثقة

المواطنيف .و َّ
أف اتجاىيـ السموكي ىو اتجاه ايجابي مف
خبلؿ النضاؿ السممي الديمقراطي ،أو الحراؾ الشعبي

السممي كسبيؿ لكسب ىذا الحؽ ،وذلؾ في ظؿ كوف

حقوؽ اإلنساف ىو المرجع األساسي لمنضاؿ .و َّ
أف آرائيـ
تكوف عمى أساس المناقشة ،والعقبلنية ،والمنطؽ.

 -خامساً :مالمح النزعة القومية ال ُكردية ،أو

الشعور القومي في المنطقة:

َّ
إف مبلمح النزعة القومية ال ُكردية ،أو الشعور القومي

في المنطقة التي يسكنيا ال ُكرد في سوريا توضحت منذ
تاريخ ثورة إمارة جانبوالت عاـ  1607التي كاف مركزىا
"كمس" التي كانت تشمؿ منطقة عفريف إلى الغرب .والى
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ثورات اإلما ارت األخرى التي أعقبت ذلؾ مثؿ ثورة إمارة

بدرخاف بؾ.

 -1ثورة إمارة جانبوالت عاـ :1607
عندما قاـ القائد العسكري العثماني جغالة زادة سناف

باشا في عاـ  1605بقتؿ األمير (حسيف بؾ بف

جانبوالت بؾ) أمير كمس الذي كاف قد أصبح والياً عمى
حمب في السنة نفسيا وذلؾ بدعوى تخمفو عف المشاركة
في حرب الدولة الصفوية إلى جانبو حينما دعاه إلى

ذلؾ .فقد َّ
عد القائد العثماني المذكور عدـ مشاركة

األمير حسيف باشا سبباً لميزيمة التي مني بيا أماـ
الصفويوف في أطراؼ (سمماس) في عاـ  ،1605وقد
أدت تمؾ الحادثة إلى غضب األمير عمي بف جانبوالت

بؾ أخ األمير حسيف باشا فتوجو إلى حمب ليعمف عف
انتفاضة مسمحة ضد الدولة العثمانية توسع نطاقيا

لتشمؿ االنتفاضة أطراؼ الشاـ وقراىا ،حيث مد األمير
نفوذه إلى مدينة طرابمس الشاـ ،وكذلؾ حمص ،وبعض

النواحي األخرى في الشاـ ،فمما ترسخ نفوذه أعمف

استقبللو .إذ تـ تشكيؿ جيش كبير لو وسؾ باسمو النقود

41

كما ذكر اسمو في الخطب وفي عاـ  1607عقد

معاىدة مع دويمة توسكانا االيطالية.

1

 -2ثورة إمارة بدرخاف بؾ (بدرخاف باشا فيما بعد)

خالؿ األعواـ ( 1847 -1812ـ) والتي كاف مركزىا
جزيرة بوتاف:

وىو ابف عبد الخالؽ بؾ ،مؤسس اإلمارة البدرخانية

في بوتاف ،حيث دخؿ األمير في اتصاالت مع إبراىيـ

باشا المصري ابف محمد عمي باشا ،بغية االتفاؽ عمى

صيغة لمحاربة العدو المشترؾ (العثمانييف) .ويعود إليو

تأسيس دولة ُكردية مستقمة دامت أربع سنوات ،حيث

ضرب النقود باسمو ،وأولى اىتماماً كبي اًر بإنشاء

الصناعات الحربية ،وأرسؿ طمبة ال ُكرد إلى أوربا لمدراسة
ىناؾ .ولكنو استسمـ إلى قوات القائد التركي (عثماف
باشا) وذلؾ في شير آب عاـ  1847عمى أثر خيانة
قادة في صفوفو .وفي البداية نفي إلى مدينة (فارنا)

) (1سعيد عثماف ىروتي ،كوردستاف واإلمبراطورية العثمانية (دراسة

في تطور سياسة الييمنة العثمانية في كوردستاف -1514

 ،)1851مطبعة خاني ،مؤسسة موكرياني لمبحوث والنشر ،اربيؿ،
 ،2008ص .145
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البمغارية ،ومف ثـ إلى جزيرة (كريت) ،ثـ أرسؿ إلى

دمشؽ إلى أف وافتو المنية فيو عاـ  ،1868وال يزاؿ قبره

موجوداً عمى سفح جبؿ قاسيوف بدمشؽ.

1

وقد عد معظـ الكتاب والمؤرخيف الذيف كتبوا عف

األمير بدرخاف وحركتو ،بأنَّو كاف يسعى إلى تخميص

ُكردستاف مف االستبداد العثماني ،وأ َّف حركتو كانت
حركة قومية .يقوؿ الدكتور جماؿ نبز بيذا الصدد :كاف
بدرخاف ،المعاصر ألمير سوراف (يقصد محمد باشا)،

ُكردياً ذا وعي قومي ،فبالرغـ مف نظاـ حكمو
اإلقطاعي ،كاف يتحدث باسـ الشعب ال ُكردي ،وال
نستبعد اطبلعو عمى ممحمة (مـ وزيف) وتأثره بيا،

فضبلً عف تأثره بتأثيرات الصحوة القومية التي بثتيا

الثورة الفرنسية ،إذ َّ
أف نيتو في إرساؿ الطبلب ال ُكرد إلى
أوربة لدراسة العموـ المختمفة دليؿ آخر عمى تأثره
باألفكار األوربية الحديثة.

لقد تعاوف األمير بدرخاف مع أمير سوراف محمد باشا

الذي كاف يسعى مف أجؿ بناء دولة ُكردية ،وعندما

) )1إسماعيؿ محمد حصاؼُ ،كردستاف والمسألة ال ُكردية ،مطبعة
خاني ،مؤسسة موكرياني لمبحوث والنشر ،اربيؿ ،2009 ،ص .122
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قضت الدولة العثمانية عمى إمارتو في آب ،1836

أعمف بدرخاف استقبللو ،وكشؼ عف طموحو أكثر مف
مرة ،فقد قاؿ مرة( :أنا حاكـ ىذه الببلد ،وليس السمطاف

العثماني ،حتى وأ َّف كاف السمطاف أكثر قوة مني ،ولكني
أتفوؽ عميو بكوني أكثر أصالة وشيرة منو ،ألنني أعمؿ
مف أجؿ أف ال اضطيد أو اجور شعبي) ،وأفصح مرة
وبصراحة عف طموحاتو عندما قاؿ (أنا المالؾ الوحيد

ىنا).

وعندما قضت الدولة العثمانية عمى إمارة بوتاف سنة

 ،1847ونفت األمير بدرخاف وأسرتو إلى جزيرة كريت،
كاف األمير يجمع حولو أوالده وأحفاده ويقوؿ ليـ:

أخشى أف تضيعوا لغتكـ ،أريد أف تتحدثوا مع أطفالكـ
وعيالكـ بمغة أجدادكـ ،ومف ال يعمؿ بذلؾ فأنَّو ليس مف

أوالدي.

1

وبذلؾ نرى أ َّف الشعور القومي والفكرة القومية شرعت

تتبمور أوالً في بيئة النخبة ،أي عند الزعماء ومحيطيـ،
) )1عبد الفتاح عمي البوتاني ،بدايات الشعور القومي الكوردي في

التاريخ الحديث ،رابطة كاوا لمثقافة الكوردية ،مطبعة ىاوار ،دىوؾ،

كردستاف ،2005 ،ص .33
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لذا فأ َّف االنتفاضات التي شيدتيا ُكردستاف كانت بدوافع
وطنية ،ولغرض تحقيؽ الطموح القومي ،ولـ يكف عامؿ
االقتصاد وحده سبب تمؾ االنتفاضات.

1

 -سادساً :إيديولوجية الفكر القومي لألقمية

ال ُكردية في سوريا:

َّ
إف بدايات انتشار الوعي القومي لدى ُكرد سوريا
تعود إلى فترة بروز الفئة المتعممة والواعية وتشكيميا

لجمعيات ،أو أحزاب ُكردية في بدايات تفكؾ
اإلمبراطورية العثمانية .التي يمكف أف نعتبرىا بداية
حقيقية النتشار فكر قومي ُكردي ناضج في سوريا ،لكف
لـ يتبمور ىذا الفكر القومي في حركة فكرية فمسفية
يقودىا مفكروف وسياسيوف كالذي حدث في الحركات

القومية في أوربا ،ولذلؾ َّ
فإنو واف كاف إطاره العاـ
معروفاً (كمفاىيـ االستقبلؿ ،والحرية ،والتمتع بالحقوؽ

القومية المشروعة) َّ
فإف الحركة القومية ال ُكردية في
سوريا بقيت تعاني مف أزمة فكرية فمسفية لكونيا ال

تممؾ فمسفة خاصة بيا .ولذلؾ أيضاً َّ
فإنيا بقيت تتأرجح
 1بدايات الشعور القومي الكوردي في التأريخ الحديث ،ص .33 -31
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بيف

األفكار

والميبرالية،

الرجعية،

واالشتراكية،

والماركسية .وبذلؾ َّ
فأف الفكر القومي ل ُكرد سوريا
( ُكرداية تي بالمغة ال ُكردية التي تقابميا العروبة بالمغة
العربية) كاف لو أطار عاـ فقط ،بينما التفاصيؿ تناوليا
كؿ حزب أو حركة سياسية أو تجمع قومي حسب رؤيتو

الخاصة.

وبالرغـ مف ذلؾ َّ
فأف إيديولوجية الفكر القومي لؤلقمية

ال ُكردية في سوريا تأثرات باأليديولوجيات ال ُكردية في
الخارج التي دفعت الحركة القومية ال ُكردية في سوريا
نحو األماـ والتطور مثؿ:

 -حركة الشيخ سعيد البيراف في تركيا عاـ .1925

 حركة المبل مصطفى البارزاني في ُكردستاف العراؽفي األعواـ َ 1945و .1975-1961
 -حركة القاضي محمد في إيراف عاـ .1947 -1946

كما لعبت التنظيمات ال ُكردية السياسية والقومية خارج

سوريا دو اًر في نشر الوعي ال ُكردي القومي مثؿ:

 الحزب الديمقراطي ال ُكردستاني عاـ  1946فيُكردستاف العراؽ.
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 -حزب االتحاد الوطني ال ُكردستاني عاـ  1976في

ُكردستاف العراؽ.
 حزب رزكاري كورد -الخبلص ال ُكردي عاـ 1945في ُكردستاف العراؽ.
 حزب خويبوف -االستقبلؿ عاـ  1927في تركيا. حزب العماؿ ال ُكردي عاـ  1978في تركيا. -جمعية بعث ُكردستاف في إيراف.

 -سابعاً :االتجاه التعصبي لمسمطة في سوريا:

يعرؼ التعصب َّ
بأنو حكـ سمبي مسبؽ بشأف أعضاء

جماعة سبللية ،أو دينية ،أو إزاء شاغمي ادوار

اجتماعية ميمة ،وىو حكـ ال يتأثر بالحقائؽ التي
تتناقض معو .فيو عبارة عف الكراىية ،أو االعتداء نحو

أفراد معينيف باالستناد إلى عضويتيـ في تمؾ

الجماعات 1.كما َّأنو اتجاه نفسي جامد مشحوف انفعالياً،
أو عقيدة أو حكـ مسبؽ مع /أو في الغالب ضد

جماعة ،أو شيء ،أو موضوع ،وال يقوـ عمى سند
1

Rupert Brown, Prejudice its Social Psychology,
2 published, Blackwell, Oxford UK and Cambridge
USA, (1996) P. 7.
nd
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منطقي ،أو معرفة كافية ،أو حقيقة عممية ،بؿ ربما
يستند إلى أساطير وخرافات.

1

ويقوـ التعصب عمى األركاف التالية:

 -1االمتناع عف تعبير الغير والتمييز :ففي ىذا
المستوى مف التعصب يسعى المتعصب إلى منع
أعضاء الجماعات الخارجية مف الحصوؿ عمى
التسييبلت واالمتيازات التي يتمتع بيا اآلخروف

كالحصوؿ عمى بعض الوظائؼ ،أو اإلقامة في أماكف

معينة ،ومنعيـ مف ممارسة حقوقيـ السياسية ،وكذلؾ
تقميؿ فرص التعميـ ،والعبلج ،وبعض االمتيازات

االجتماعية األخرى.

 -2اليجوـ :وىي تقع ضمف إطار جريمة الكراىية،
وىي جريمة ترتكب ضد الناس ،أو ممتمكاتيـ بدافع

الكراىية نحو أفراد ،أو جماعات معينة ،وىي تعبير
عنيؼ عف التعصب.

 -3اإلبادة :وىي اخطر أشكاؿ التعبير عف التعصب،
وتشمؿ اإلبادة تمؾ المحاوالت التي تيدؼ إلى القضاء
) (1حامد عبد السالـ زىراف ،عمـ النفس االجتماعي ،عالـ الكتب،
القاىرة ،1972 ،ص .210
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عمى جماعة ما بسبب أصميا القومي ،أو الديني ،أو

السبللي.

وبإسقاط األركاف ،أو المعايير السابقة عمى الوضع

السوري نجد َّ
أف كامؿ األركاف السابقة تمارس مف قبؿ
النظاـ السوري عمى األقمية ال ُكردية في سوريا.

فبالنسبة إلى الركف األوؿ (االمتناع عف تعبير الغير

والتمييز) نجد َّ
أف ال ُكرد في سوريا ثاني أكبر قومية في
الببلد ،وىـ محروموف حتى اآلف مف معظـ حقوقيـ،
وفي بدايتيا حؽ االعتراؼ باليوية ال ُكردية ،بؿ
يتعرضوف إلى ممارسات وحشية مف قبؿ النظاـ عندما

يتعمؽ األمر بحؽ االعتراؼ باليوية ال ُكردية .إذ يتعرض

ال ُكرد في سوريا إلى انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف
مف قبؿ السمطة ،فيـ يعانوف مف التمييز عمى أساس

اليوية ،ومف القيود المفروضة عمى استخداـ المغة

ال ُكردية ،والثقافة ال ُكردية .وىذا خير دليؿ عمى َّ
أف
الحكومة السورية ال تزاؿ تتبنى مقترحات المبلزـ أوؿ

محمد طمب ىبلؿ ضد ال ُكرد.

فال ُكرد محروموف مف القراءة والكتابة بمغتيـ األـ،
وتحظر عمييـ بناء المدارس ،وتمارس الحكومة السورية
49

سياسة تستيدؼ تعريب مناطؽ ال ُكرد ،واستبداؿ أسماء

المدارس في القرى ال ُكردية بأسماء عربية .وما إال قرار
رقـ ( )334الصادر عف محافظ الحسكة (صبحي

حرب) عاـ  1998والذي عمـ عف طريؽ مدير التربية
بالحسكة (أحمد عويد السعيد) برقـ ( 2/410تاريخ 27

تموز ،)1998والذي يتضمف تغيير اسـ ( )209مف
مدارس .يضاؼ إلى ذلؾ أ َّف السمطات المعنية تصدر
تعاميـ بيف الفينة واألخرى ،تمنع التكمـ بغير العربية،

والمقصود بذلؾ المغة ال ُكردية .ففي  3تشريف األوؿ

 1996صدر تعميـ عف محافظ الحسكة بيذا

بناء عمى كتاب قيادة فرع حزب البعث
الخصوص ً
بالحسكة رقـ (/380ص/د/و) تاريخ  29أيموؿ عاـ

 )1996وقد تضمف العبارات التالية" :نعود ونؤكد عمى

جميع العامميف في الدوائر الرسمية ،وفروع المؤسسات،

والشركات ،والمنشآت ،والمصارؼ ،ومجالس المدف،
والبمدات ،والبمديات ،وسائر جيات القطاع العاـ عدـ
استخداـ غير المغة العربية في التخاطب والتعامؿ مع

بعضيـ البعض ،أو مع المراجعيف مف المواطنيف خبلؿ
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فترة عمميـ الرسمي ،ويعتبر مديري تمؾ الجيات مكمفيف
1
ِ
تنفيذه ،تحت طائمة المساءلة".
باإلشراؼ عمى
فالنظاـ السوري ال يعترؼ بأية أقمية قومية موجودة

في سوريا عمى العكس َّ
إف روح البعث المتجسدة في
المبادئ ،والنصوص الدستورية تحث بشكؿ واضح عمى
تعريب الفئات األخرى ،وصيرىا في بوتقة القومية

العربية ،وىو دستور تـ صياغتو وفؽ االيديولوجيا
البعثية ،وىو يتبنى الشعارات واألىداؼ البعثية ويختصر

سوريا التي تتميز بالتنوع العرقي ،والديني ،واالجتماعي،
والسياسي إلى حزب البعث وجبيتو التي تتبنى ىي
بدورىا أىداؼ ،ومنطمقات ،ومقررات مؤتمراتو.

وبالنسبة إلى الركف الثاني (اليجوـ) فأنَّو يتمثؿ

بيجوـ السمطة عمى المناطؽ ال ُكردية بشكؿ غير مباشر
مف خبلؿ المشروع الشيير لممبلزـ محمد طمب ىبلؿ.
ففي عاـ  1965تبنت الحكومة السورية والقيادة

القطرية لحزب البعث خطة المبلزـ محمد طالب ىبلؿ

رئيس الشعبة السياسية في الحسكة سابقاً ،وركزت بشكؿ
) )1بافي راماف ،تأمالت حوؿ واقع العممية التربوية والتعميمية ،مجمة
قضايا وحوارات ،العدد ،5 :صيؼ ،1999 ،ص .33-32
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رئيسي عمى تأسيس "الحزاـ العربي" في الجزيرة عمى

طوؿ الحدود التركية .ىذا الحزاـ ىو عبارة عف شريط
مف األرض طولو  300كـ يمتد مف الحدود العراقية في

الشرؽ إلى النقطة وراء رأس العيف في الغرب ،ويبمغ
عرضوُ  15-10كـ تضمنت الخطة ترحيبلً كبي اًر لسكاف
الريؼ ال ُكردي الذيف يعيشوف في  332قرية داخؿ
الشريط المذكور.

1

وىكذا بدأ االستيطاف المباشر في ىذه المناطؽ وذلؾ

ببناء قرى استيطانية بدأت بمجموعة قرى في ديريؾ في
نياية الخمسينات عاـ  1958في عيد حكومة الوحدة،
واستكمؿ في بداية السبعينات  1974-1973باالستيبلء
عمى عشرات اآلالؼ مف اليكتارات مف األراضي

الزراعية الخصبة ،وانتزاعيا مف أصحابيا المزارعيف
عمى طوؿ حدود منطقة الجزيرة مع تركيا ضمف مشروع

(الحزاـ العربي) ،وتـ بموجبو توطيد اآلالؼ مف العوائؿ
العربية في ىذه المناطؽ ،جيء بيـ مف محافظتي

) )1فيمب ج كرايف بروؾ وستيفاف سبيرؿُ ،كردستاف صراع لـ ييدأ

(نظرة شاممة معاصرة) ،ترجمة اآلف مصطفى ،منشورات حزب يكيتي

ال ُكردي في سوريا ،2005 ،ص .220

52

الرقة ،وحمب ،وأقامت ليـ القيادة القطرية لحزب البعث

الحاكـ  41مركز استيطاني ،ووزعت عمييـ أكثر مف
ثبلث أرباع مميوف دونـ مف أخصب األراضي الزراعية،

ومف المساحات المستولي عمييا مف المواطنيف ال ُكرد

وحرمت اآلالؼ مف العائبلت الفبلحية ال ُكردية مف

أراضييـ الزراعية.

1

وبالنسبة إلى الركف األخير (اإلبادة) نرى َّ
أف

ممارسات النظاـ السوري تجاه ال ُكرد ممارسات مجحفة
اليدؼ منيا القضاء عمى الوجود ال ُكردي في مناطقيـ
مف خبلؿ سياسات التيجير القسري ،واإلرىاب

السياسي ،وذلؾ باالعتقاالت العشوائية لم ُكرد ،والعمؿ

عمى فصؿ الطبلب ال ُكرد مف الجامعات لحرمانيـ مف
الدراسة الجامعية ..الخ.
فالنظاـ قاـ بتركيز السمطات في ِ
يده ورسـ مؤسسات
الدولة عمى مصمحتو ،واطبلؽ ذات اليد لؤلجيزة

األمنية ،والوحدات العسكرية الخاصة في السياسة،
واالقتصاد ،واالجتماع ،وبزيادة المشاريع العنصرية،

) (1المنظمة ال ُكردية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف والحريات العامة في
سوريا ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .10
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واالضطياد تجاه الشعب الكردي ،وحركتو السياسية،

وغياب الحريات ،وتصاعد القمع وتأميـ العمؿ
السياسي ،واألىمي مف قبؿ السمطة التنفيذية .وقد وجيت

أولى الضربات لمسمطة القضائية التي جرى تيميش

دورىا عبر زيادة المحاكـ االستثنائية ،وىيمنة القوانيف،

والمراسيـ العرفية ،واالستثنائية عمى كؿ ما ىو دستوري.

وبذلؾ َّ
فأف المخرجات السموكية لتعصب السمطة في

سوريا يمكف توضيحيا بالشكؿ التالي:

التعصب العنصري
االتجاه
التعصبي
للسلطة في
سوريا
التعصب
العرقي

اإلبادة
اليجوـ

االتجاه
السلوكي
للسلطة في
سوريا

االمتناع عف تعبير الغير والتمييز
المخرجات السموكية لتعصب السمطة في سوريا
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 -المصدر :الباحث.

 -ثامناً :طبيعة النضاؿ اإلثني لألقمية ال ُكردية

في سوريا:

عادة تنفجر النزاعات في أغمب األحياف في بيئة

يسود فييا عدـ المساواة بيف أفراد المجتمع التعددي

الواحد .وىناؾ أربعة عوامؿ يمكف أف يؤدي كؿ منيا،
إلى اندالع أعماؿ العنؼ وىي بشكؿ عاـ:

1

 -1توزيع الفوائد والخيرات الناتجة عف اإلنماء ،والتقدـ
في المجتمع التعددي عمى أساس االنتماء العرقي ،أو

اإلثني.

 -2عدـ تطابؽ أداء النظاـ السياسي في المجتمع
التعددي مع التوقعات وليدة التطور االقتصادي.

 -3حموؿ اإلكراه مكاف التوسط إليجاد تسوية.

 -4تزايد الشعور بعدـ المساواة والحرماف النسبي ،مما

يولد القناعة في عجز النظاـ عف التجاوب مع مطالب

مجموعات معينة ،فيحرض ذلؾ بعض المجموعات عمى
المجوء إلى الثورة المكشوفة عوض المصالحة.
) (1غساف رعد ،النزاعات اإلثنية في الدوؿ التعددية ،دار صادر،

بيروت ،1997 ،ص .18
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وبالنسبة إلى األقمية ال ُكردية في سوريا َّ
فإف نضاليا

سممي لـ يصؿ إلى حد النزاعات ،وبخاصة النزاعات
المسمحة ذلؾ بالرغـ مف:

1

 -1إخفاؽ سوريا في إحراز التقدـ ،والنمو ،واالزدىار:
ولقد أدى ىذا إلى أمريف:

أ -سيطرة المجموعة الحاكمة عمى المجموعات األخرى
في المياديف االقتصادية ،والسياسية ،والتربوية.

ب -شعور األقمية ال ُكردية ،وغيرىـ مف األقميات
بالحرماف ،مما دفعيا لممطالبة بالحقوؽ المدنية التي

أقرتيا األمـ المتحدة.

 -2فشؿ الحكومات السورية المتعاقبة في تحقيؽ النمو.
 -3رفض النظاـ السوري االعتراؼ باليوية ال ُكردية.

) (1تجدر اإلشارة إلى أف طبيعة النزاع اإلثني ل ُكرد تركيا كاف قائماً
عمى العنؼ رداً عمى السياسات التركية العسكرية حيث قاـ حزب

العماؿ ال ُكردستاني في تركيا خبلؿ الفترة ()1994-1990
 6430عممية عسكرية في مواجية القوات والمنشآت التركية.
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بحوالي

وفي إطار طبيعة نضاؿ األقمية ال ُكردية في سوريا

يمكف أف نقسـ نضاؿ ال ُكرد في سوريا (بعد اكتسابيـ
طابع األقمية عمى مستوى الدولة) إلى ثبلثة مراحؿ:
 -المرحمة األولى( :مرحمة تكويف دولة سوريا إلى

مرحمة استالـ حزب البعث الحكـ في سوريا):

تميز نضاؿ ال ُكرد في الفترة األولى بعد تكويف الدولة

السورية (خاصة فترة االنقبلبات العسكرية مف عاـ

 1949إلى عاـ  )1954بأقممة أنفسيـ مع الوضع
الجديد ،حيث انتمى البعض منيـ إلى الحزب الشيوعي

السوري وبعض األحزاب السورية األخرى .ويعود السبب

في اتخاذ ال ُكرد الموقؼ السابؽ إلى َّ
(أف نياية
األربعينيات شيدت أىـ الحركات القومية ال ُكردية ،ال
سيما تمؾ التي قامت في مياباد خبلؿ عاـ  ،1946و َّ
أف
سقوط جميورية ُكردستاف الشعبية الديمقراطية (جميورية
مياباد) ،اقنع البعض مف ال ُكردَّ ،
أف مسألة إقامة دولة
خاصة بيـ أمر ال تسمح بو السياسة ،والوضع الدولياف،

وليذا نجدىـ يعمموف متعاونيف مع األحزاب الوطنية

المعارضة في الدوؿ التي تتقاسـ وطنيـ عمى أمؿ تغيير
أنظمة الحكـ الرافضة إلعطائيـ حقوقيـ كخطوة ىامة
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في سبيؿ الحصوؿ عمى حقوقيـ عندما تصؿ ىذه

األحزاب إلى الحكـ).1

وتميز نضاؿ ال ُكرد بعد انتياء حكـ االنقبلبات
العسكرية بتأسيسيـ لمزيد مف الجمعيات ،واألحزاب
ال ُكردية .وكانت العواطؼ ،واألحاسيس ال ُكردية لدى فئة
الشباب ال ُكردي تتجو بالبحث عف الجمعيات ،واألحزاب

القومية ال ُكردية لبلنتماء إلييا ،والعمؿ في صفوفيا،
وخاصةً بعد انتياء عيد االنقبلبات العسكرية في سوريا،
وبدء الحياة البرلمانية عاـ  1954حيث عمموا عمى

استغبلؿ تمؾ األجواء التي كانت شبو ديمقراطية لوضع
الممسات األخيرة لعدد مف الجمعيات ،والتنظيمات

ال ُكردية ،بيدؼ العمؿ عمى نشر الثقافة ال ُكردية ،وايجاد
األطر التي تنظـ الشباب ال ُكردي بدالً مف تشتتيـ بيف
تنظيمات األحزاب الوطنية العاممة عمى الساحة

السورية.

وقد استطاعوا مف خبلؿ تمؾ الفترة طرح مطالبيـ

السممية التي تجمت في ابرز نقاط منيا:

) )1سعد ناجي جواد ،األقمية ال ُكردية في سوريا ،بغداد 1989 ،ص
.41
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 التخمص مف سيطرة االستعمار ،والمفاىيـ الرجعية،والتأكيد عمى قياـ نظاـ تحرري ديمقراطي شعبي في

سوريا يحافظ عمى استقبللية الحركات السياسية في

الببلد.

 -االعتماد عمى جيود ال ُكرد الوطنييف ،والديمقراطييف

كافة في سبيؿ تحقيؽ النضاؿ االجتماعي.

 -عد الديمقراطية طريقاً إلى نيؿ الحقوؽ القومية.

 المطالبة بفتح مدارس بالمغة الكردية ،وفتح النوادي،والجمعيات الخيرية ،والثقافية ،واالجتماعية .باإلضافة

إلى ضرورة إصدار مجبلت ،وصحؼ ُكردية.
 -ضرورة االىتماـ بوضع الفبلحيف ال ُكرد.

 دعوة الخيريف إلى مساعدة الطبلب الفقراء إلتماـدراستيـ.

 -دعـ ومساندة حقوؽ المرأة في المجتمع ال ُكردي.

والجدير بالذكر َّ
أف أىـ الجمعيات ال ُكردية آنذاؾ

كانت:

 جمعية الشباب الديمقراطييف ال ُكرد التي تأسست عاـ.1953
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 جمعية إحياء الثقافة ال ُكردية التي تأسست في بدايةعاـ .1955

 جمعية المعرفة ،والتعاوف ال ُكردي التي تأسست عاـ.1956
 -كتمة الحرية التي تأسست عاـ .1955

 -جمعية الطمبة ال ُكرد في جامعة دمشؽ التي تأسست

مطمع عاـ .1957

إال أَّنو مع ذلؾ فأ َّف النشاط ال ُكردي كاف ضعيفاً نوعاً
ما بسبب توزعيـ ىنا ،وىناؾ إلى مناطؽ منفصمة عف

بعضيا ،وانعداـ وجود مدف كبرى قديمة في ىذا الجزء

مف ُكردستاف.

 -المرحمة الثانية( :مرحمة استالـ حزب البعث الحكـ

في سوريا ،مرو ارً باستالـ حافظ األسد الحكـ في

سوريا إلى وفاتو):

تميزت ىذه المرحمة بتجاىؿ حزب البعث الحاكـ واقع

الشراكة في سوريا بيف ال ُكرد ،والعرب ،واألقميات
القومية ،انطبلقاً مف نزعات شوفينية .وأصبحت سوريا
(الجميورية العربية السورية) وتنكرت بشكؿ صريح
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لوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في الببلد،

ويعيش عمى أرضو التاريخية التي ىي جزء مف

ُكردستاف .كما وتميزت بالفيـ الخاطئ لقضية حقوؽ

القوميات ،واإلنساف التي كانت تتبع سياسة التجييؿ،
والتعريب لتغيير الواقع القومي لم ُكرد ،حيث تحولت

القضية ال ُكردية إلى قضية أمنية شائكة مع استبلـ
حافظ األسد لمحكـ في سوريا في  16تشريف الثاني عاـ

 1970نتيجة انقبلب أبيض قاـ بو ،حيث استمر تدىور

أوضاع ال ُكرد نتيجة استمرار آثار ،ونتائج اإلجراءات
التعسفية ،والشوفينية ،فضبلً عف ابتكار حكومات البعث
المتعاقبة أساليب جديدة في إلحاؽ األذى بال ُكرد.

أما نضاؿ ال ُكرد في ىذه المرحمة فقد تميز بزيادة
نشاط األحزاب ،وتمسكو بالمسار الديمقراطي الوطني

كحؿ فعمي ،و َّ
أف خبلؼ ذلؾ سوؼ يؤدي إلى انفجار
الوضع في سوريا في المستقبؿ ،مما يعني خمؽ المزيد

مف اإلشكاالت لمدولة.

وخبلؿ ىذه المراحؿ الصعبة ،والقاسية حاوؿ ال ُكرد

مف خبلؿ حركتو القومية السياسية التعامؿ مع تمؾ

المواقؼ ،والمخططات ،وذلؾ في إطار النضاؿ
61

السياسي السممي ،وبعيداً عف ردود الفعؿ أماـ

االستف اززات التي وصمت إلى درجة التصفيات الجسدية
أحياناً ،واالعتقاالت ،والسجوف ،واألحكاـ الجائرة بشكؿ
دائـ ،واستطاعت الحركة القومية الكردية االلتزاـ

بمبادئيا القومية ،والوطنية ،والديمقراطية ،وببرنامجيا

السممي ،وشعاراتيا الداعية إلى التسامح ،والحوار،
والتفاىـ .وكذلؾ بعدـ السماح لفؾ ارتباط نضاليا

بالحركة الوطنية الديمقراطية في عموـ سوريا ،وبالقوى

السياسية العربية اليادفة إلى التقدـ ،والنضاؿ المشترؾ،
والخبلص الوطني ،واإلصبلح ،والتغيير.

 -المرحمة الثالثة( :مرحمة استالـ بشار األسد لمسمطة

إلى اآلف):

تميزت ىذه المرحمة بقدرة ال ُكرد في سوريا عمى
التوافؽ بيف مبدئي القومية ،والوطنية ،كما َّأنيا استمرت
في العمؿ في إطار المبادئ ،والقوانيف عمى المطالبة -
وكأي شعب -بحؽ تقرير مصيرِه السياسي (الفيدرالية)،
والعمؿ في الوقت ِ
ذاتو مف أجؿ استقبلؿ ببلده سوريا

وحريتيا ،وصيانة وحدتيا ،وسيادتيا .والتزمت الحركة
القومية الكردية في سوريا ،ومنذ بداية ظيورىا بخيار
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النضاؿ ،أو الكفاح السممي الديمقراطي لتأميف الحقوؽ
القومية الديمقراطية لم ُكرد.

كما تميزت ىذه المرحمة باليقظة القومية ال ُكردية في
افقيا الوطني الديمقراطي المسالـ ،والنابعة مف معاناة
إنسانية متواصمة منذ ما يقارب القرف ،ىذه اليقظة التي

تجمت في ازدياد الوعي السياسي ال ُكردي بفعؿ عوامؿ

داخمية ،وخارجية ،وفي إقداـ مجموعة مف المنظمات

الممتزمة "فكرياً ،وسياسياً" بنيج اليسار القومي عمى

إقامة تظاىرات سممية في دمشؽ العاصمة ،والقياـ
بنشاطات في مناطؽ أخرى معبرة عف معاناة ال ُكرد،
والمطالبة بحقوقيـ القومية ،والسياسية ،والداعية إلى

تحقيؽ الديمقراطية ،واإلصبلحات السياسية.

ولقد َّ
عبر ال ُكرد في سوريا ىذه المرحمة في جميع
أنحاء العالـ مف خبلؿ النشاطات الثقافية والسياسية عف
مشاعرىـ الوطنية ،ومطالبيـ العيش بحرية وكرامة أسوة
بغيرىـ مف كؿ شعوب األرض وأمميا .وطالبوا
باالعتراؼ بيـ كأمة متميزة عف بقية األمـ التي يعيشوف

معيا في كيانات سياسية ،أمة ليا الحقوؽ والواجبات
نفسيا التي أقرتيا القوانيف المحمية ،والدولية .لقد فتحت
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ىذه النشاطات القضية الكردية ،ووضعتيا عمى قائمة

أعماؿ المجتمع الدولي رسمياً ،وشعبياً مبرزةً األوضاع
التعيسة التي يعيش فييا ال ُكرد ،في ظؿ دوؿ ال تعترؼ
ليـ بيوية قومية ،وال بخصوصية ثقافية ،وتقسرىـ عمى
االمتثاؿ إلرادتيا السياسية ،تحدد ليـ األسماء

المسموحة ،والمغة التي يجب أف يتحدثوا بيا ،حتى

الغناء الذي يجب أف يطربوا لوُ.
وتجمى نضاؿ ال ُكرد في سوريا في ابرز أشكالو في
ىذه المرحمة مف خبلؿ المطالبة السممية بحقوقو سواء

في الشارع ،أو في أروقة المنظمات ،أو في المجالس

الوطنية ،وغيرىا ،ومف خبلؿ التجمعات ،والتظاىرات

السممية.

حؽ مف حقوؽ اإلنساف إذ
فالتجمع السممي والتظاىر ٌ
أقرتيا القوانيف ،والمواثيؽ الدولية ،فحسب المادة
العشروف مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف "لكؿ
شخص حؽ في حرية االشتراؾ في االجتماعات

والجمعيات السممية .كما ال يجوز إرغاـ أحد عمى
االنتماء إلى جمعية ما".
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وحسب المادة الحادية والعشريف مف العيد الدولي

الخاص بالحقوؽ المدنية ،والسياسية" :يكوف الحؽ في

التجمع السممي معترفاً بو ،وال يجوز أف يوضع مف

القيود عمى ممارسة ىذه الحؽ إال تمؾ التي تفرض طبقاً

لمقانوف ،وتشكؿ تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي

لصيانة األمف القومي ،أو السبلمة العامة ،أو النظاـ

العاـ ،أو حماية الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو
حماية حقوؽ اآلخريف ،وحرياتيـ".

وحسب المادة التاسعة والثبلثيف مف الدستور السوري

النافذ" :لممواطنيف حؽ االجتماع ،والتظاىر سممياً في

أطار مبادئ الدستور ،وينظـ القانوف ممارسة ىذا

الحؽ".

و َّ
أف ما نشيده اآلف مف تظاىرات سممية في المناطؽ

ال ُكردية ما ىو إال بدليؿ عمى التعاطي الحضاري لؤلقمية
ال ُكردية في سوريا مع الثورة السورية .فالتظاىرات
ال ُكردية تحمؿ مختمؼ طوابع الحياة في سوريا

(السياسية،

واالقتصادية،

واالجتماعية،

والثقافية

...الخ) ،وىي بعيدة كؿ البعد عف مظاىر التخريب،
والنيب ،والسمب ،والقتؿ .لكف يتعرض الحؽ في التجمع
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السممي ،والتظاىر في سوريا لبلنتياؾ الفاضح مف قبؿ
األجيزة األمنية ،وال يسمح بقياـ تجمعات ميما كاف

نوعيا ،وألي سبب كاف ،ويحتاج األمر إلى الموافقة

األمنية المسبقة ،وفي كثير مف األحياف يتـ مداىمة

أماكف

التجمعات

السممية،

وتقمع

التظاىرات

واالعتصامات ،فميس ىناؾ أي ممارسة عمنية لحؽ

التجمع السممي في سوريا ،حتى بالنسبة لؤلعراس،
والحفبلت العامة تحتاج إلى الموافقة األمنية.
 -تاسعاً :طريقة تعامؿ السمطة السوريا مع األقمية

ال ُكردية:

ىناؾ العديد مف الطرؽ التي تنتيجيا الدوؿ لحؿ

مسالة األقميات لدييا مف أبرزىا:
 -أوالً :الطرؽ التقميدية:

 -1الطريقة القانونية :وتستخدـ الوسائؿ التالية
(التحكيـ ،والتوسط ،والتوفيؽ بيف أطراؼ النزاع ،ومنح
مكافآت قانونية ،ومساومة مباشرة تيدؼ إلى تغيير

جذري لمنزاع).

 -2الطريقة البيروقراطية (اإلدارية) :تيدؼ لمسيطرة
المباشرة عمى النزاع مف خبلؿ عدة طرؽ (تقديـ الدولة
66

مساعدات اقتصادية ،وعسكرية لمجموعة إثنية معينة،

واستعماؿ القوة المسمحة ضد المجموعة المتمردة).
 -ثانياً :الطرؽ الحديثة:

وتتضمف ىذه الطريقة:

 -1تحويؿ النزاعات مف نزاعات تصادمية إلى التفتيش
الجدي عف حموؿ جذرية سميمة.

 -2بناء السبلـ عمى أسس توافقية مف خبلؿ:

أ -ندوات حوؿ حؿ النزاعات سممياً ،وعف طريؽ الحوار
بعد االعتراؼ المتبادؿ بيف المجموعات المتصارعة.

ب -نيج سياسة إنمائية مف خبلؿ دبموماسية اإلنماء
التي تركز عمى تمبية الحاجات األساسية لممواطف

المغموب عمى أمره.

 -ثالثاً :الطرؽ المعتمدة:

 سيطرة مجموعة أو فئة عمى كؿ مياديف الحياة ،عفطريؽ سياسة الدمج القسري واالستيعاب مف قبؿ

المجموعة المسيطرة عمى المجموعات األخرى.

مف الطرؽ السابقة يمكف القوؿَّ :
إف نظاـ الحكـ في

سوريا انتيج الطريقة الثالثة في تعاممو مع األقمية

ال ُكردية في سوريا .فمنذ أف استولى حزب البعث عمى
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السمطة في سوريا في آذار عاـ  1963بقيادة ميشيؿ

عفمؽ ،اتضح َّ
أف االشتراكية في سوريا كانت قومية
بشكؿ خاص وتفاقمت األحواؿ ال ُكردية .ففي تشريف
الثاني عاـ  1963نشر حزب البعث في دمشؽ دراسة
عف محافظة الجزيرة مف النواحي القومية ،واالجتماعية،

والسياسية ،وكانت الدراسة لرئيس فرع األمف السياسي

في الجزيرة المبلزـ األوؿ محمد طمب ىبلؿ .حيث
سعى أف (يراىف عممياً) والى اعتبارات (انتروبولوجية)

مؤيدة َّ
بأف (ال ُكرد ال يشكموف أمة) وينيي مؤلفوُ بما
شعب ليس لوُ تاريخ،
يمي( 1:ىذا ىو الشعب ال ُكردي،
ٌ
وال حضارة ،وال لغة ،وال أصؿ عرقي ،ليس لديو سوى

صفات القوة ،والقدرة عمى التدمير ،وعمى العنؼ ،وىذه
الصفات مبلزمة لجميع قاطني الجباؿ في كؿ مكاف).

وفضبلً عف ذلؾ (يعيش األكراد عمى حضارة ،وميراث

) )1روني ،األكراد في سوريا ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .47
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األمـ األخرى ،وليس ليـ أية مساىمة في الحضارات،
وال في تاريخ األمـ).1

وتصمح الدراسة التي ألفيا المبلزـ األوؿ محمد طمب

ىبلؿ رئيس الشعبة األمف السياسي في محافظة

الحسكة ،تحت عنواف (دراسة عف محافظة الجزيرة مف
النواحي السياسية – االجتماعية -القومية) ألف تكوف
عينة مف الفكر اإلقصائي اإلجرامي الذي تميز بو حكـ

البعث في سورياَّ ،
ألف الدراسة الخطرة ،والبعيدة عف كؿ
المعايير اإلنسانية ،أصبحت نموذجاً في كيفية ترجمة

النزعات ،والنوايا العدوانية مف حيز المفاىيـ المجردة
إلى سياسات ،وممارسات فعمية ،وعممية غاية في

اإلتقاف ،استيبلد الرؤى العنصرية المقيتة ،واطبلؽ

العناف لؤلفكار الظبلمية ،بغية شؿ طاقات ال ُكرد ،دوف
األخذ باالعتبار َّ
أف مف حقيـ أف يكوف ليـ حرية التمتع
بخيرات وطنيـ ،والبحث عف ىويتيـ الخاصة ،مما شكؿ

) (1محمد طمب ىالؿ ،دراسة عف محافظة الجزيرة مف النواحي
القومية واالجتماعية والسياسية ،مف منشورات مركز عامودا لمثقافة

الكردية ( ،)31ص.5 -3
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ضرباً قاسياً لممعايير الحقوقية لمدولة ،والمجتمع المدني

المنشود.1

وكقومي عربي متحمس اقترح محمد طمب ىبلؿ

خطة مف أثني عشرة نقطة مف أجؿ تطبيقيا ضد ال ُكرد

في الجزيرة:

2

 -1سياسة البتر أو(االجتثاث) ،وذلؾ َّ
بأف تعمد الدولة
إلى عمميات التيجير إلى الداخؿ مع التوزيع في

الداخؿ ،ومع مبلحظة العناصر الخطر أوؿ فأوؿ.

 -2سياسة التجييؿ ،وذلؾ بعدـ إنشاء المدارس ،أو
المعاىد العممية في المنطقة ،وذلؾ مف أجؿ حرماف

ال ُكرد مف كؿ التعميـ ،ولو بالمغة العربية.

 -3سياسة التسميـ ،وذلؾ بإجبلء كؿ مف لـ تثبت
جنسيتوُ وتسميموُ إلى الدولة التابعة لوُ ،إي بتسميـ
الناجيف مف االنتفاضات في ُكردستاف الشمالية إلى

الحكومة السوريا.

) (1عمي صالح ميراني ،سياسة التمييز القومي وحمالت التعريب
الحكومية القائمة في كردستاف سوريا (دراسة تاريخية– سياسية)5 ،

تشريف األوؿ ،2008 ،ص .45

) )2محمد طمب ىبلؿ ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .24-23
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 -4سد باب العمؿ ،وذلؾ مف أجؿ جعؿ ال ُكرد في
وضع غير مستقر ومستعد لمرحيؿ في أي لحظة ،وىذا

يجب أف يأخذ بو اإلصبلح الزراعي أوالً في الجزيرة َّ
بأف

ال يؤجر ،وال يممؾ ال ُكرد ،والعناصر العربية كثيرة،
وموفدة بحمد اهلل.

 -5شف حممة مف الدعاية الواسعة بيف العناصر العربية
لحساب ما ،وخمخمة وضع ال ُكرد.

 -6نزع الصفة الدينية عف مشايخ الديف عند ال ُكرد،
وارساؿ المشايخ بخطة مرسومة عرباً اقحاحاً.

 -7ضرب ال ُكرد في بعضيـ.

 -8سياسة االستيطاف ،وذلؾ بإسكاف عناصر عربية،
وقومية في المناطؽ ال ُكردية عمى الحدود ،فيـ حصف
المستقبؿ ،ورقابة عمى ال ُكرد ريثما يتـ تيجيرىـ.

 -9سياسة عسكرية ،وذلؾ بجعؿ الشريط الشمالي

لمجزيرة منطقة عسكرية ،كمنطقة الجبية ،بحيث تضع

فييا قطعات عسكرية ميمتيا إسكاف العرب ،واجبلء

ال ُكرد.

 -11إنشاء مزارع جماعية لمعرب الذيف تسكنيـ الدولة
في الشريط الشمالي ،عمى أف تكوف ىذه المزارع مدربة
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ومسمحة عسكرياً كالمستعمرات الييودية عمى الحدود

تماماً.

 -11منع كؿ شخص يجيؿ المغة العربية في ما تسمى
بالمناطؽ ال ُكردية مف ممارسة حقوقو المدنية في
االنتخابات والترشيح.

 -12منع إعطاء الجنسية السورية مطمقاً لمف يريد
السكف في تمؾ المنطقة ميما كانت جنسيتو األصمية

(عدا الجنسية العربية).

كما واتبعت الحكومة السورية إجراءات أخرى ضد

ال ُكرد كتعريب أسماء القرى ،والمزارع ،والمدف ال ُكردية،
كما واصمت سياستيا العنصرية إلى حد منع تسمية

المواليد ال ُكردية بأسماء ُكردية ،في أطار سياستيا الرامية
إلى طمس وجود الشعب ال ُكردي وانكار حقوقو القومية
وتجاىؿ حرمتو الوطنية.

كما وحظرت استخداـ المغة ال ُكردية (حتى المحادثة)

في مؤسسات ودوائر الدولة ،وغيرىا الكثير مف
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اإلجراءات التعريبية بيدؼ تغير البنية الديمغرافية

لممناطؽ وتحقيؽ أغمبية عربية فييا.1

كما سعت الحكومات المتعاقبة في سوريا إلى خمخمة

البنية الديمغ ارفية ،وتفتت عقميتيا عف مشاريع شوفينية
طبقت في المناطؽ التي تميزت بغالبية ُكردية،
ومتجاىمة بذلؾ مبادئ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف
2

التي نصت في مادتو ( )17عمى ما يمي:
ِ
بمفرده ،أو باالشتراؾ مع غيرِه.
أ -لكؿ فرد حؽ التممؾ
ب -ال يجوز تجريد أحداً مف ِ
ممكو تعسفاً.

وبذلؾ نرى َّ
أف طريقة تعامؿ السمطة السورية مع

األقمية ال ُكردية ترتكز عمى الخطوات اإلثني عشرية التي
قدميا المبلزـ محمد طمب ىبلؿ ،باإلضافة إلى خطط
أخرى الحقة جاءت نتيجة تطور ممارسات الحكومات

المتعاقبة عمى سوريا.

) )1موضوعات أساسية ،مف وثائؽ حزب يكيتي ال ُكردي في سورية،
مرجع سابؽ ذكره ،ص .21

) )2اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي اعتمد و نشر عمى المؤل

بموجب قرار جمعية العامة لؤلمـ المتحدة  217ألؼ (د )3 -المؤرخ

في  10كانوف األوؿ /ديسمبر .1948
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ونقدـ فيما يمي تسمسبلً لبعض احتجاجات ومظاىرات

ُكردية حضارية ،قابمتيا قمع وحشي مف قبؿ السمطة في
سوريا كدليؿ عمى طريقة تعاطي الطرفيف مع بعضيما:
في تشريف األوؿ عاـ ( :1992أصدار األحزاب المشتركة (القيادة
المشتركة) ممصقاً تطالب ِ
فيو بحقوؽ اإلنساف لم ُكرد الذيف جردوا مف
الجنسية السورية بموجب اإلحصاء االستثنائي).

اعتقمت السمطات األمنية  21وطنياً كردياً ،وتـ تحويؿ المعتقميف إلى كؿ

مف سجوف عد ار – صيدنايا -فرع فمسطيف .وكانت التيـ الموجية لممعتقميف

"جرـ التنظيـ السري ،وىدفيا تغير كياف الدولة ،ونشر األخبار الكاذبة".
وكاف مف بيف المعتقميف الذيف وجيت ليـ ىذه التيـ األستاذ عبد الباقي

يوسؼ الذي اعتقؿ بتاريخ  ،1992/12/9وسميماف اوسو الذي اعتقؿ
بتاريخ .1992/11/30

في  10كانوف األوؿ ( :2002اليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف).

قاد حزب يكيتي الكردي في سوريا مظاىرة أماـ البرلماف السوري في

دمشؽ ،ورفع مذكرة بالمطالب الكردية لرئيس مجمس الشعب ،وبعد المظاىرة
بأياـ اعتقؿ كؿ مف القيادييف في الحزب وىما كؿ مف مرواف عثماف،

وحسف صالح وذلؾ بتيمة "محاولة اقتطاع جزء مف أراضي الجميورية

العربية السورية ،والحاقيا بدولة أجنبية مجاورة" .وكذلؾ التيمة العتيدة
المشيورة تمؾ" :إثارة النزعات الطائفية ،والعنصرية ،واإلضرار بالوحدة

الوطنية لمشعب السوري".

في  25حزيراف( :2003مظاىرة في دمشؽ أماـ مقر اليونيسيؼ لرعاية
الطفولة واألمومة التي نظمت مف قبؿ مجموعة مف األحزاب الكردية).
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كاف أبطاليا بعض العينات مف أطفاؿ المناطؽ الكردية الشمالية ،الذيف

سحبت منيـ الجنسية السورية ذات يوـ اسود في عاـ  ،1962واعتقؿ
ثمانية متظاىريف مف أماـ مقر اليونيسيؼ ،وتـ توكيؿ  127محامياً مف

ال ُكرد ،والعرب لمدفاع عف المعتقميف .وكانت التيمة الموجية لممعتقميف
"اإلضرار بالوحدة الوطنية ،ومحاولة اقتطاع جزء مف أراضي الجميورية
العربية السورية والحاقيا بدولة أجنبية أخرى".

في  5حزيراف:2005 /
معشوؽ الخزنوي).

(تظاىرة في قامشمو في ذكرى اغتياؿ الشيخ

اعتقمت قوات األمف العشرات مف المشاركيف ،وأحيؿ  50منيـ إلى المحاكمة
أماـ محكمة عسكرية.

في 20آذار( :2006 /احتفاؿ بعيد النوروز في حمب).

اعتقمت قوات األمف العشرات مف المشاركيف ،وبعض الجماعات وقدر العدد

بقرابة المائة شخص.

في  10كانوف األوؿ ( :2006االحتفاؿ باليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف،

ولمدعوة لبلعتراؼ بحقوؽ ال ُكرد في سوريا).
قامت األجيزة األمنية باستخداـ العنؼ والشدة ضد المواطنيف العزؿ مف

باليروات والعصي والكرابيج ،...مما أدى إلى إصابة العديد
ا
خبلؿ ضربيـ
مف المواطنيف ،مف بينيـ األستاذ فؤاد عميكو ،وابراىيـ برو .حيث قامت

قوات األمف بتفريؽ الحشود ،واعتدت بالضرب عمى عدد مف المتظاىريف.
كما قاـ الطمبة ال ُكرد في جامعة حمب بتنظيـ اعتصاـ أماـ ساحة الجامعة

رافعيف الفتات تمجد ىذه المناسبة ،وتطالب باإلفراج عف المعتقميف
السياسييف في سوريا ،ومف بينيـ المعتقميف ال ُكرد ،فما كانت مف األجيزة

األمنية إال أف قامت بقمع ىذا االعتصاـ ،واعتقاؿ الطالب جماؿ بوزاف بف
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ويسو.
في  2تشريف الثاني ( :2007احتجاج عمى خمفية اجتياح الجيش التركي
أراضي إقميـ كردستاف عراؽ ،ومبلحقة عناصر حزب العماؿ الكردستاني).

استخدمت قوات األمف الرصاص الحي والغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ 200

متظاىر مف ال ُكرد السورييف في قامشمو ،مما تسبب باستشياد عيسى خميؿ
مبل حسف  24عاماً ،في قامشمو ،وبإصابات خطيرة الثنيف آخريف عمى

األقؿ ،وتـ اعتقاؿ عشرات ال ُكرد ،بمف فييـ النساء واألطفاؿ ،لكف أُطمؽ
سراح معظميـ بعد فترة وجيزة باستثناء  15شخصاً أحيموا لممحكمة

العسكرية.

 28كانوف األوؿ( :2007 /احتجاجات في مدينة حمب إلدانة العمميات التي

يقوـ بيا الجيش التركي ضد حزب العماؿ ال ُكردستاني في العراؽ ،وتركيا).
اعتقمت قوات األمف ما يزيد عمى  15شخصاً.

 8آذار( :2008 /تجمع لبلحتفاؿ باليوـ العالمي لممرأة في كوباني) أطمقت
قوات األمف النار في اليواء ،وأطمقت الغاز المسيؿ لمدموع .وألقت القبض

عمى عشرة أشخاص بينيـ اثناف قاصراف.

 20آذار( :2008 /احتفاؿ بعيد النوروز في قامشمو).

فتحت قوات األمف النار عمى المشاركيف ،وأردت عمى الفور محمد يحيى

خميؿ ومحمد زكي رمضاف .وتوفي رجؿ ثالث الحقاً متأث اًر بجروحو ،وىو

ومحمد محمود حسيف.

في  21آذار( :2008تشييع الشيداء الثبلثة الذيف سقطوا في مساء نوروز
.)2008

تظاىر أكثر مف مئة ألؼ كردي في قامشمو رافعيف صور الشيداء،

والفتات كتبت عمييا عبارات تديف القتؿ وارىاب األجيزة األمنية لممواطنيف
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ال ُكرد ،في تماـ الساعة العاشرة صباحا ،وىـ يشيعوف الشيداء الثبلثة ،وىـ:

 -1محمد محمود حسيف  -2محمد زكي رمضاف  -3محمد يحيى خميؿ
وتـ دفنيـ في مقبرة اليبللية الجديدة .قاـ أشخاص يرتدوف ثيابًا مدنية

ويقودوف سيارة بيؾ -آب صغيرة بيضاء مف النوع الذي يستخدمو عادة

عناصر المخابرات بإطبلؽ النار مف بنادقيـ عمى الحشود .وقاؿ شاىد

عياف لػ ىيوماف رايتس ووتش" :دوف أي تحذير ،بدؤوا بإطبلؽ النار عمى
األرض وفجأة بدأ الرصاص ينيمر عشوائيًا".

في  6نيساف ( :2008المطالبة بإطبلؽ صراح المعتقميف مف أعضاء حزب
يكيتي الكردي في سوريا).

حصؿ تجمع احتجاجي أماـ محكمة أمف الدولة العميا في دمشؽ

الساعة العاشرة مف صباح األحد ،بناء عمى دعوة مسبقة مف لجنة التنسيؽ

الكردي في سوريا ،لممطالبة بإطبلؽ صراح المعتقميف مف أعضاء حزب

يكيتي الكردي في سوريا وىـ (نظمي عبد الحناف محمد ،ياشا خالد قادر،

أحمد خميؿ درويش ،دلكش شمو ممو ،تحسيف خيري ممو) وىـ مف كرد

عفريف وكوباني اعتقموا ظمماً منذ  .2007/1/28وعمى الفور بادرت قوى
السمطة القمعية إلى توقيؼ عشريف محتجاً ،واحتجزتيـ في إحدى السيارات

المخصصة لنقؿ السجناء .وتـ أخذ ىوياتيـ الشخصية ،وأجيزة االتصاؿ

(الخميوية) ،كما جرى تفريؽ المحتجيف بالقوة ومورست بعض الضغوط عمى
محامي المعتقميف ،وقد داـ احتجاز المحتجيف ثبلث ساعات ونصؼ ،ثـ

نقموا مف مركز دمشؽ إلى شرؽ حرستا وأنزلوا مف السيارة.

في  2تشريف الثاني ( :2008احتجاج سممي أماـ البرلماف السوري
لبلعتراض عمى المرسوـ .)49

قامت العديد مف األحزاب الكردية بمسيرة احتجاج سممية أماـ البرلماف
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السوري لبلعتراض عمى ىذا المرسوـ المجحؼ بحؽ مبلييف ال ُكرد

المحروميف مف حقوقيـ .وقد تعرض المئات مف المتظاىريف صباح يوـ 2

تشريف األوؿ  2008إلى االعتقاؿ ،والضرب مف األجيزة األمنية السورية
بسبب مسيرتيـ السممية ،ومطالباتيـ المشروعة.

في  9آذار ( :2009احتفاؿ لدور المرأة في المجتمع).

قامت دورية أمنية مف قوات شرطة قامشمو بإيقاؼ حدث موسيقي

نظمو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في قامشمو .راقصوا الحزب

الفمكمورييف كانوا مشاركيف .ووصؼ أحد األشخاص الذي كاف حاض اًر
المشيد لػ ىيوماف رايتس ووتش :بعد خمس عشرة دقيقة عمى بدء االحتفاؿ،

وعصياً ،أخافوا النساء
طوقت قوات األمف المكاف .كانوا يحمموف بنادؽ
ّ
واألطفاؿ .وسرعاف ما صادروا مكبرات الصوت والكراسي.
إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات
 12آذار( :2009 /تجمع في مدينة حمب
ً
 /12آذار.)2004/
اعتقمت قوات األمف في حمب  13طالبًا جامعيًا.

 21آذار :2009 /احتفاؿ بعيد النوروز في حمب والدرباسية( :اعتقمت قوات
األمف عشرات المشاركيف ،وأحيؿ  14قاص اًر مف حمب إلى القضاء،

لمحاكمتيـ وأحيؿ أيضاً  7رجاؿ مف الدرباسية لممحكمة.

في  21آذار( :2010احتفاؿ بعيد نوروز في محافظة الرقة).

أقدمت األجيزة األمنية السورية عمى أطبلؽ الرصاص الحي عمى ال ُكرد

في حوالي الساعة الحادية عشر ظي اًر ،وأدت إلى مقتؿ محمد عمر حيدر،

وجرح واعتقاؿ العشرات.

 -المصادر:
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 ىيوماف رايتس ووتش ،إنكار الوجود (قمع الحقوؽ السياسيةوالثقافية لألكراد في سوريا) ،تشريف الثاني ،2009 ،ص .3

 -ىيوماف رايتس ووتش ،عف ال ُكرد في سوريا.2009 ،

 طارؽ حمو ،أراء في قضية ال ُكرد والديمقراطية ،دار بافت لمطباعةوالنشر ،2004 ،ص .74
 -بياف بمناسبة اليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف ،حزب يكيتي الكردي

في سوريا ،2006-12-10 ،مواقع كردية مختمفة.

 المنظمة الكردية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف والحريات العامة فيسورية ،التقرير السنوي لحالة حقوؽ اإلنساف لعاـ  ،2006مرجع سبؽ

ذكرهُ ،ص .65
 تجمع احتجاجي أماـ محكمة امف الدولة بدمشؽ واحتجاز مؤقتلعشريف محتجاً ،جريدة يكيتي ،نيساف العدد ( ،)156ص .20

وبذلؾ َّ
فأف الواقع ال ُكردي في سوريا ال يختمؼ في
سوء حالو عف الواقع ال ُكردي العاـ ،ولكنو يمتاز بسطوة
احتوائو مف قبؿ األجيزة األمنية في المناطؽ ال ُكردية

/في سوريا ،فيي مناطؽ تسري فييا القوانيف االستثنائية،
ويعود فييا السمطة الحقيقية ألجيزة األمف ،والمخابرات.

ورغـ جيود الحركة السياسية ال ُكردية في سوريا تأطير
المشكمة ال ُكردية داخؿ األجندة الداخمية ،والوطنية
لمحركة الديمقراطية العامة في الببلد ،إال َّ
أف النظاـ لـ
يغير مف نظرتو وتفسيره لممسألة مف وجية النظر

األمنية البحتة.
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 -عاش ارً :حقوؽ األقميات في القانوف الدولي:

تشكؿ فكرة حؽ تقرير المصير منذ ما يقارب قرف

أحدى المسائؿ اليامة التي تناولتيا مداوالت المجتمع

الدولي .ففي عاـ  1918كاف لمبادئ الرئيس األمريكي
األسبؽ ولسوف حوؿ حؽ تقرير المصير أصداء واسعة
في المجتمع الدولي ،حيث بث اآلماؿ في نفوس

الشعوب المقيورة .فقد نصت الوثيقة صراحة عمى تحقؽ

حريات الشعوب التي تعيش في اإلمبراطورية العثمانية

وعمى ((ضماف السيادة الكاممة لؤلجزاء التركية مف
اإلمبراطورية العثمانية ،وتأميف سبلمتيا ،أما سائر

الشعوب مف قوميات أخرى ،وتعيش في كنؼ الدولة

العثمانية حالياً فتمنح الضماف الكافي لسبلمتيا،
وعيشيا ،وحقيا في النمو المطرد دوف عقبات .كما
ويجب منحيا حقيا في نظاـ الحكـ الذاتي التي ترغب

فيو)) .كما ((ويجب تحقيؽ كافة اآلماؿ القومية إلى

ابعد الحدود ،حتى ال تعود أسباب المنازعات ،واألحقاد
القديمة التي ترتب عمييا أىدار السبلـ في أوربا
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والعالـ)) 1.أي َّأنو كاف ىناؾ أصوات عالمية تنادي
بحؽ شعوب المنطقة بتقرير مصيرىا لكنيا كانت عمى

شكؿ وثائؽ ،ولـ ترؽ إلى مستوى المبادئ األساسية في
القانوف الدولي.

ففي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية األولى نشأت

عدة دوؿ جديدة تضـ أقميات دينية وقومية عديدة .األمر

الذي انعكس عمى المعاىدات الدولية التي تضمنت
بنوداً واضحة تنص عمى حماية األقميات فييا ،كما في

معاىدات الصمح األربع التي أبرمت مع كؿ مف النمسا،
والمجر ،وبمغاريا ،وتركيا ،وفي المعاىدات الخاصة التي
عقدت مع بعض الدوؿ الناشئة كبولونيا ،ويوغسبلفيا.
وكانت ىذه البنود تشتمؿ عمى ضمانات خاصة

لؤلقميات تعيدت الدوؿ المذكورة بمراعاتيا تحت إشراؼ
عصبة األمـ التي كاف يحؽ ليا النظر ،عبر مجمس

الوصاية التابع ليا ،في المخالفات واالنتياكات التي
تتعرض ليا األقميات .وأصدرت الجمعية العامة لعصبة

األمـ عاـ  1933ق ار اًر تتمنى فيو عمى الدوؿ غير
) (1طالب رشيد يادكار ،مبادئ القانوف الدولي العاـ ،ط  ،1مؤسسة
موكرياني لمبحوث والنشر ،اربيؿ ،2009 ،ص .157
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الموقعة عمى نظاـ حماية األقميات مراعاة قواعد العدؿ
في معاممتيا لؤلقميات الخاضعة لسيادتيا .عند إنشائيا،
لـ ينص ميثاؽ األمـ المتحدة بشكؿ واضح عمى مواد

خاصة بحماية األقميات ،بؿ اكتفت بما ورد مف مفاىيـ
في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر في

 .1948/12/10إذ تنص المادة ( )55عمى َّ
أف األمـ
المتحدة تعمؿ عمى (أف يشيع في العالـ احتراـ حقوؽ

اإلنساف والحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب

الجنس ،أو المغة ،أو الديف) .ويفسر البعض تحاشي
ميثاؽ األمـ المتحدة ذكر األقميات صراحة إلى بروز
مفاىيـ سيادة الدولة بقوة واسعة بحيث يمكف أف يعتبر

ذكر األقميات ،أو حمايتيا تدخبلً في الشؤوف الداخمية،
ومدعاة لزعزعة استقرار الدولة إذا ما قامت دولة أجنبية

باستخداـ االرتباطات القومية ،والدينية ،والمذىبية مع
أقمية تقيـ في بمد آخر.

ومف ىذا المنطمؽ رأت األمـ المتحدة قضية حماية

األقميات مف اختصاص الدولة نفسيا التي تعتبر تمؾ

األقمية مف رعاياىا .يضاؼ إلى ذلؾ َّ
أف قياـ أنظمة

ديمقراطية حقيقية في بمداف العالـ ىو أفضؿ ضماف
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لحماية األقميات في تمؾ البمداف .ولـ يمض أقؿ مف
عقديف مف الزماف حتى اضطرت األمـ المتحدة إلى

التأكيد صراحة عمى حماية الحقوؽ األساسية لئلنساف
ومنيا حقوؽ األقميات ،خاصة بعد افتضاح الممارسات

الفظيعة لنظاـ الفصؿ العنصري في جنوب أفريقيا،
والرفض العالمي لمممارسات الوحشية ضد مجموعات

عرقية ،أو دينية ،أو قومية .ففي  1963/11/20صدر
إعبلف األمـ المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز

العنصري .إذ أكد اإلعبلف عمى َّ
(أف الجميع سواء أماـ

ٍ
متساو في حمايتو ،وحؽ
القانوف ،ليـ دوف تمييز حؽ

ٍ
متساو في الحماية مف أي تمييز ،ومف أي تحريض
عمى مثؿ ىذا التمييز) .ورفض اإلعبلف ((أف أي

مذىب يقوـ عمى التفرقة العنصرية ،أو التفوؽ العنصري

مذىب خاطئ عممياً ،ومشجوب أدبياً ،وظالـ ،وخطر
اجتماعياً ،و َّأنو ال يوجد مبرر نظري ،أو عممي لمتمييز
العنصري)) .كما أبدى اإلعبلف القمؽ الشديد مف

((التمييز بسبب العرؽ ،أو الموف ،أو األصؿ اإلثني في
بعض مناطؽ العالـ)) .ووضع اإلعبلف ضوابط لمنع

التمييز بيف البشر عمى أساس العرؽ ،أو الموف ،أو
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األصؿ الذي يمثؿ إىانة لمكرامة اإلنسانية (المادة .)1
وحظر عمى أية دولة تقوـ ،عف طريؽ التدابير

الضبطية ،أو غيرىا ،بتشجيع ،أو تحبيذ ،أو تأييد أي
تمييز بسبب العرؽ ،أو الموف ،أو األصؿ اإلثني يصدر
عف أي جماعة ،أو مؤسسة ،أو فرد (المادة  .)2وأعتبر
جريمة ضد المجتمع ،ويعاقب عميو القانوف ،كؿ

تحريض عمى العنؼ ،وكؿ عمؿ مف أعماؿ العنؼ
يأتيو ،أي مف األفراد ،والجماعات ضد أي عرؽ ،أو أي

جماعة ،مف لوف ،أو أصؿ إثني آخر (المادة .)9

وفي  1992/12/18أصدرت األمـ المتحدة (إعبلف

بشأف حقوؽ األشخاص المنتميف إلى أقميات قومية ،أو

أثنية ،أو دينية ،أو لغوية) .إذ أكد اإلعبلف عمى جميع
المواثيؽ الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف ،والحقوؽ

المدنية ،والسياسية ،ومنع جرائـ اإلبادة البشرية ،ومنع

جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة والطفؿ .ورأت األمـ

المتحدة َّ
أف ((تعزيز ،وحماية حقوؽ األشخاص المنتميف
إلى أقميات قومية ،أو أثنية ،أو دينية ،أو لغوية يسيماف

في االستقرار السياسي ،واالجتماعي لمدوؿ التي يعيشوف

فييا)) .ونصت المادة األولى مف اإلعبلف عمى أف
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((تقوـ الدوؿ ،كؿ في إقميميا ،بحماية وجود األقميات،
وىويتيا الثقافية ،والدينية ،والمغوية ،وبتييئة الظروؼ

الكفيمة بتعزيز ىذه اليوية .وأف تعتمد الدوؿ التدابير
التشريعية المبلئمة لتحقيؽ تمؾ الغايات)) .كما َّ
أكد
اإلعبلف عمى حؽ األقميات في التمتع بثقافتيا الخاصة،

وممارسة دينيا وعقائدىا ،وطقوسيا ،واستخداـ لغتيا

بحرية ،والمشاركة في الحياة الثقافية ،والدينية،

واالجتماعية ،واالقتصادية العامة مشاركة فعمية.

وقد أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرار

رقـ " "2787والصادر في  12كانوف أوؿ 1972
المتضمف حؽ الشعوب في تقرير المصير ،والحرية،

واالستقبلؿ ،وشرعية نظاميا بكؿ الوسائؿ المتاحة ليا،
والمنسجمة مع ميثاؽ األمـ المتحدة ،وفي القرار رقـ

" "3970الصادر في تشريف الثاني عاـ  ،1973مف
جميع الدوؿ األعضاء االعتراؼ بحؽ الشعوب في

تقرير مصيرىا ،واستقبلليا ،وتقديـ الدعـ المادي،

والمعنوي ،وكافة أنواع المساعدات لمشعوب الذي
يناضؿ مف أجؿ ىذا اليدؼ".
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كما وضحت الفكرتاف الرابعة ،والسابعة مف المبدأ

الخامس مف إعبلف مبادئ القانوف الدولي ،بشأف
العبلقات الودية ،والتعاوف بيف األمـ المتحدة ،وفقاً

لميثاؽ األمـ المتحدةَّ ،
إف مف بيف الوسائؿ المسموح بيا
في إطار ممارسو حؽ تقرير المصير:

 -1إقامة دولة مستقمة ذات سيادة.

 -2الرغبة في حرية االنفصاؿ عف الدولة ،أو االنضماـ
إلى دولة مستقمة.

 -3التحوؿ إلى نظاـ سياسي بحرية ،وفقاً لرغبة
الشعوب.

وفي الوقت نفسو أجازت الفقرة السابعة مف نفس

المبدأ لمدوؿ الحؽ في الدفاع عف سيادتيا ضد حركات
التقسيـ ،أو االنفصاؿ ،لذلؾ تطمب تطبيؽ قواعد حؽ
تقرير المصير ،التوفيؽ بيف اعتباريف متناقضيف.

ومف الوجوه ،واألشكاؿ المتعددة التي أبرزىا مفيوـ

حؽ تقرير المصير ما يمي:

 -1حؽ التحرر مف االستعمار الخارجي ،مثؿ ما حدث

في إفريقيا ،وآسيا ،والكاريبي.
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 -2بالعودة عمى ذات الحؽ ،حؽ الحفاظ عمى

االستقبلؿ إذا كاف يمثؿ اإلرادة المستقمة لشعب يشغؿ

إقميماً محدداً ،كما ىو الحاؿ ،في جزيرة مايوتي في
كوموروس ،أو في بورتوريكو.

 -3الحؽ في حؿ الدولة ،وتغيير شكميا ،وطبيعتيا ،كما

حصؿ في االتحاد السوفييتي ،وتشيكوسموفاكيا.

 -4الحؽ في االنسحاب ،أو االنفصاؿ ،كما حدث في
بنغبلدش ،واريتريا.

 -5الحؽ في توحيد الببلد المقسمة ،كما حدث في
ألمانيا.

 -6حقوؽ األقميات والمجموعات التي ليا وجود سياسي
وقانوني كبير في االعتراؼ ،كما نصت المادة " "27مف

معاىدة الحقوؽ السياسية ،والمدنية إلعبلف الجمعية

العامة"  "1992حوؿ حقوؽ األشخاص التابعيف لقومية،
أو أقمية ،أو ديانة ،أو لغة.

 -7حؽ المصير الداخمي في حرية اختيار شكؿ

الحكومة ،وبشكؿ أكثر وضوحاً الشكؿ الديمقراطي مثاؿ

"ىاييتي".
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وبعد كؿ ما تقدـ مف إعبلف عاـ  1970لمجمعية

العامة ،واعبلف فيينا ،يمكف القوؿ َّ
إف درجة تقدير حؽ
تقرير المصير مرتبطة بطبيعة النظاـ ،والدولة ،ومقدار

شرعية تمثيميا لمواطنييا في حدوده اإلقميمية ،فإذا كاف

النظاـ دكتاتورياً يعتمد سياسة التمييز في التعامؿ مع
مواطنيو ،وال يعطي كؿ أفراد ،وفئات المجتمع حقيا في

التمثيؿ السياسي ،فذلؾ يعني َّأنو نظاـ غير ديمقراطي،
وبالتالي يتـ التعاطي مع مطالب أي مف المجموعات

واألقميات

لحؽ

تقرير

المصير

بعيف

التعاطؼ

واالعتراؼ .أي َّ
أف تقدير درجة التعامؿ مع حؽ تقرير

المصير لؤلقميات في الدوؿ المستقمة سيكوف وفقاً لتقدير
درجة ديمقراطية ىذا النظاـ ،وشرعية تمثيمو مف جية،

ومف جية أخرى ،إلى مدى اعتماد المجموعات،
واألقميات باالنفصاؿ بحؽ تقرير المصير عمى مصداقية

تاريخية لمطالبو ىذه.

وىنا نشير إلى مجموعة مف المبادئ التي أتت عمييا

ق اررات األمـ المتحدة أثناء المناقشات عبر تاريخيا فيما
يتعمؽ بمبدأ حؽ تقرير المصير:
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َّ – 1
إف مبدأ تقرير المصير ليس مبدأ سياسي ،بػؿ مبػدأ

قانوني مستقر ،وحؽ أساسي مف أىـ حقوؽ اإلنساف.

 – 2تقري ػ ػػر المص ػ ػػير ح ػ ػػؽ لجمي ػ ػػع الش ػ ػػعوب بم ػ ػػا فيي ػ ػػا
شػعوب األقػػاليـ الغيػر متمتعػػة بػالحكـ الػػذاتي ،والمشػػمولة

بالوصاية.

 – 3كممػة الشػعب تعنػي مجموعػة األفػراد الػذيف يسػػكنوف

إقميمػا محػدداً ،أي سػػكاف الػدوؿ ،أو سػػكاف األقػاليـ الغيػػر
متمتع ػ ػػة ب ػ ػػالحكـ ال ػ ػػذاتي ،أو س ػ ػػكاف األق ػ ػػاليـ المش ػ ػػمولة

بالوصػػاية ،ويمػػارس الحػػؽ باالسػػتفتاء الشػػعبي المباشػػر،
ويفضػػؿ أف يكػػوف تحػػت رقابػػة األمػػـ المتحػػدة ،والييئػػات

الدولية ،واإلنسانية ،والحقوقية المختصة.

1

 أحد عشر :حؽ األقمية ال ُكردية في سوريا فيتقرير المصير:

فأف حؽ تقرير المصير ىو حؽ
كما أسمفنا سابقاً ّ
لجميع الشعوب في العالـ ،وىذا ما أكدت عميو
المعاىدات ،والمواثيؽ الدولية .وال ُكرد في سوريا مثؿ
باقي تمؾ الشعوب التي تسعى إلى تقرير مصيرىا.
) )1محمد عزيز شكري ،مدخؿ إلى القانوف الدولي العاـ ،ص .202
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ولكف مع ذلؾ َّ
فأف األبعاد القانونية لحؽ تقرير المصير

لم ُكرد في سوريا ال تزاؿ غير واضحة َّ
ألنيا تثير الطرح
التالي في معادلة حؽ تقرير المصير في سوريا :ما ىي
مقومات حؽ ال ُكرد في تقرير المصير؟.
َّ
إف اإلجابة عمى التساؤؿ السابؽ يكمف في تقديـ أدلة
لمقومات حؽ تقرير المصير لؤلقمية ال ُكردية في سوريا.

َّ
إف مف أىـ مقومات حؽ تقرير المصير توفر المغة،

والثقافة ،واإلحساس بالتاريخ المشترؾ ،واليوية المتميزة،

واالرتباط بإقميـ محدد المعالـ لو حدوده الجغرافية،
والتاريخية ،والقانونية.

وبخصوص ال ُكرد في سوريا نجد َّ
أف أىـ مقومات

حؽ ال ُكرد في تقرير مصيرىـ تتمثؿ بػ( :القومية العرقية،
واألرض التاريخية ،والمغة المشتركة ،واإلرادة

المشتركة) .1وقد أتينا عمى ذكر جميع تمؾ المقومات
في متف البحث ،إال َّأننا سوؼ نأتي عمى ذكر أدلة

) )1تجدر اإلشارة إلى َّ
أف أىـ مقومات القومية العرقية ال ُكردية في
سوريا ىي :الميراث التاريخي المشترؾ ،والتشابو في الثقافة ،والوحدة

المغوية ،والقرابة الدينية والعقائدية ،واالمتداد الجغرافي ،والحياة
االقتصادية المشتركة  ...الخ.
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تضيؼ شرعية أكثر عمى حؽ ال ُكرد في سوريا في تقرير

المصير:

 -1المادة  13مف اتفاقية أنقرة التي نصت عمى ((حؽ

السكاف المحمييف (ال ُكرد) بحرية االنتقاؿ ،وبصورة حرة
بيف جانبي الخط الحدودي بيف تركيا ،وسوريا)) .وىذا

اعتراؼ صريح َّ
بأنيـ اقتطعوا أجزاء مف أراضي شعب
ال يمت لمعرب ،واألتراؾ بصمة قومية .وبالمقابؿ ىذا

دليؿ شرعي عمى حؽ ال ُكرد بحؽ المطالبة بإقرار طابع
ُكردية المنطقة.
 -2معاىدة سيفر عاـ  1920التي نصت عمى تحقيؽ

حؿ المشكمة ال ُكردية بمراحؿ ،واذا اجتاز ال ُكرد ىذه

المراحؿ ،وطالبوا باالستقبلؿ ،ورأت الدوؿ الحمفاء أىمية

ال ُكرد لذلؾ يصبح االستقبلؿ أم اًر واقعياً ،وعمى الحكومة
التركية االعتراؼ بذلؾ  ...ويعد ىذا أوؿ اعتراؼ رسمي
دولي بحقوؽ الشعب ال ُكردي ،وال سيما حؽ تقرير

المصير حيث طرحت المسألة في العرؼ القانوني

لممعاىدات الدولية ،وقد وصؼ مصطفى كماؿ أتاتورؾ
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المعاىدة َّ
بأنيا بمثابة حكـ اإلعداـ عمى تركيا 1.وىذا

بأكبر دليؿ عمى حؽ ال ُكرد في تقرير المصير.
 -3تنقيبات البعثات األثرية التي أجريت في بعض

المواقع في كؿ مف منطقتي الجزيرة ،وعفريف تؤكد َّ
أف
المنطقة التي تشكؿ اآلف الحدود الشمالية لسوريا كانت

مسكونة بال ُكرد دائماً .وىذا يضفي الشرعية بالمطالبة

ال ُكردية بحقيا في أحياء حضارتيا القديمة في المنطقة.
وبما َّ
أف الشعب ال ُكردي في سوريا شعب أصيؿ
اكتممت فيو عناصر األمة ،ويعيش عمى أرضو

التاريخية ،ولـ ينؿ حقوقو القومية المشروعة المتمثمة في

حؽ تقرير مصيره ،وترتكب بحقو سياسات قيرية،

وعنصرية ،قائمة عمى التجاىؿ ،وعدـ االعتراؼ بوجوده
القومي ،والسياسي ،والتاريخي ،والثقافي ،وعميو ،فأَّف
ممارسة حؽ األقمية ال ُكردية في سوريا في تقرير
مصيرىا ،وحريتيا في تقرير مركزىا السياسي،
والقانوني ،والدستوري حؽ طبيعي ،و َّ
أف ممارسة ىذا

الحؽ يمكف أف يكوف في إطار الحدود السياسية لسورية

) (1عبد اهلل محمد عمي العمياوي ،جذور المشكمة ال ُكردية ،جامعة
صبلح الديف ،اربيؿ.
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الراىنة ،ويتجمى ذلؾ الحؽ عمى المستوى الداخمي
الدستوري في إطار وضع ،ورسـ جديد لمعبلقة

السياسية ،والدستورية بيف الشعب ال ًكردي ،والعربي قائـ
عمى االعتراؼ بوجود الشعب ال ُكردي ،وبناء عقد

سياسي ،واجتماعي جديد ،بوضع دستور جديد لسوريا،
وبناء نظاـ سياسي جديد يظير فيو التعدد القومي

دستورياً ،مع اعتماد مبدأ البلمركزية السياسية ،وتطبيقو

في مناطؽ االختبلؼ القومي بيف الشعب ال ُكردي،
والعربي ،وبتبني نموذج الدولة الفيدرالية كحؿ عقبلني
معاصر لمتعدد القومي ،والديني ،والثقافي الموجود في

سوريا .مع إعادة النظر بالعبلقة بيف السمطات

السياسية ،ووضع شروط الدولة الدستورية في صميـ
الدستور الجديد المقترح لسورية .مع إقرار وجود مناطؽ

سياسية ،وادارية مختمفة لؤلقميات كاألرمف ،والتركماف،
والشركس ،وسف تشريعات خاصة بذلؾ .وىذا يؤكد َّ
بأف
اإلنساف بجوىره ،واالختبلؼ القومي المتعمؽ بو ،واحتراـ
االختبلؼ بكؿ أطيافو ،وأشكالو ،ما ىو إال مبدأ تتجمى

فيو ممارسة الحرية لمفرد ،والجماعة في بناء نظامو

الحر ،وفمسفتو السياسية ،واإلنسانية مع كؿ ما يتوافؽ
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مع األسس التي تقوـ عمييا األنظمة الفيدرالية مف تعدد

في الدساتير ،وثنائية في السمطة التشريعية ،والقضائية،
والتنفيذية ،وتوزيع ،لمسيادة الداخمية بما يتواءـ مع
الدستور الفيدرالي بشرط عدـ تعارضو مع المبادئ

األساسية في القانوف الدولي عامة مف جية ،ولجية
التقسيـ العادؿ لمسمطة والثروة بما يؤدي إلى تطبيؽ روح

العدالة والتوزيع العقبلني المعاصر ،اخذيف بذلؾ رغبات
السكاف ،والمناطؽ المحرومة تاريخياً بحيث تتحوؿ إلى
مناطؽ متساوية تنموياً.

وىنا مف الضػروري جػداً أف نسػتعرض تجػارب بعػض

األنظمة الديمقراطية في طريقة تعامميا مع األقميات:
 -ألمانيا:

يوجد في ألمانيا أربع أقميات وطنية ،وىي األقمية
الدنماركية ،وجماعة الفريز ،وجماعة السينتي والروما
وبناء عمى (اتفاقية المجمس
(الغجر) ،والشعب الصربي.
ً
األوربي لحماية األقميات الوطنية) المصادؽ عميو عاـ

 ،1997تحظى لغات ىذه األقميات بالدعـ األوربي.
ويقيـ الدنمركيوف ممف يحمموف الجنسية األلمانية في

منطقة (شميز فيغ) وىي منطقة خسرتيا الدنمارؾ عاـ
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 .1864ويقيـ الفريزيوف في المنطقة الساحمية شماالً
حيث يتوزعوف بيف ألمانيا وىولندا .وكانوا قد ىاجروا

إلى شماؿ فريزيا في القرف السابع الميبلدي .ولكؿ مف
ىذه األقميات الوطنية األربع حياتيا الثقافية ومؤسساتيا

الخاصة بيا ،والتي تتمقى دعماً مادياً مف الحكومة

االتحادية وحكومات الواليات.
 -انكمترا:

بدأت انكمت ار كتجمع لممالؾ صغيرة حتى أصبحت
بمداً واحداً في القرف العاشر .ففي عاـ  1536انضمت

ويمز إلى اتحاد انكمترا .والتحقت اسكتمندا عاـ ،1707
ثـ أيرلندا عاـ  .1921ويمثؿ االسكتمنديوف  %10مف

سكاف بريطانيا ،وسكاف ويمز  ،%5واأليرلنديوف .%2
ورغـ التعايش الطويؿ عمى مدى قروف لكف ىذه

األقميات حافظت عمى ثقافتيا ،وتقاليدىا ،وعاداتيا،

ولغاتيا ،بؿ أف اسكتمندا لدييا نظاـ تشريعي خاص
ومستقؿ عف التشريعات البريطانية .وما زاؿ أىالي ويمز
يتكمموف لغتيـ الخاصة .كما توجد لغات أخرى ىي

الغالية التي يتحدث بيا سكاف اسكتمندا ،ولغة قديمة مثؿ
ّ
الكورنية والمانكس .وبعد الحرب العالمية الثانية نشأت
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أقميات جديدة بعد قدوـ المياجريف مف المستعمرات

السابقة (اليند ،والباكستاف ،وبنغبلدش ،وأفريقيا،
والكاريبي) .وأصبح اإلسبلـ ثاني أكبر ديانة في

بريطانيا حيث يوجد فييا ما يزيد عمى المميوف مسمـ.
ولـ تخؿ بريطانيا مف المشاكؿ واألزمات مع أقمياتيا،

وخاصة في أيرلندا الشمالية ،التي تعود مشكمتيا إلى

قرنيف مف الصراعات السياسية ،والعسكرية ،والعصياف
المدني ،والمقاومة السممية .ولـ تنتو العمميات العسكرية
إال بعد اعتراؼ لندف بالجناح السياسي لمجيش

الجميوري األيرلندي (الشيف فيف) ،وبداية الحوار بيف

الطرفيف .وتأججت قضية اسكتمندا عندما طالب

االسكتمنديوف بحصة مف الثروات الطبيعية بعد اكتشاؼ
النفط والغاز عمى الساحؿ االسكتمندي .إذ رأى

االسكتمنديوف َّ
أف إقميميـ يزود الحكومة في لندف بكميات
ىائمة مف العائدات دوف أف يحصموا عمى نسبة مف

الدخؿ تناسب مع ما يقدمونو لمحكومة .لـ يكف مف
المناسب التغاضي عف المطالب االسكتمندية ،فجرى
تحويؿ بعض صبلحيات الحكومة المركزية إلى البرلماف
االسكتمندي ،ليشارؾ في اتخاذ الق اررات المتعمقة بإنتاج
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وتسويؽ النفط والغاز ،وتوزيع العائدات .وفي ويمز كاف
أىالي ويمز يؤكدوف عمى أىمية ممارسة تراثيـ

الحضاري ،وخاصة استخداـ لغتيـ القومية .وافقت

الحكومة المركزية عمى استخداـ لغة ويمز في اإلعبلنات

الحكومية ،وعبلمات الطرؽ وغيرىا إلى جانب المغة

اإلنكميزية .وبذلؾ ىدأت حدة النزعة القومية ،حتى َّ
أف
سكاف ويمز رفضوا عاـ  1997تشكيؿ برلماف خاص

بيـَّ ،
ألنيـ لـ يروا ىناؾ حاجة ليـ طالما أنيـ يتمتعوف
بجميع الحقوؽ ،والحريات التي يتمتع بيا االنكميز.
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 -الخاتمة:

في الخاتمة نستطيع أف نستشيد بما قالو الدكتور

أحمد وىباف في تحميمو لمحركة القومية ال ُكردية َّ
بأنوُ" :ال
سبيؿ إلى استقرار سياسي دائـ ،وال إلى وحدة وطنية
حقة في مجتمع أسس بنيانو عمى أساس التجميع

اإلجباري لشعوب غير متجانسة قومياً".

1

فاألنظمة التي حكمت سوريا ،والتي تحكـ حتى اآلف

تمتاز بغياب الديمقراطية ،وانتشار الفساد ،والتخطيط

السيئ ،وعدـ وجود المحاسبة ،والرقابة ،وضياع الحقوؽ

المدنية لمناس ،وطمس حقوؽ األقميات اإلثنية ،والدينية،
وعسكرة الدولة بيدؼ حماية نظاميا العسكري ذات

الباع الطويؿ في مزايدات التحرير والتطوير .وبالتالي

مثؿ ىذا الواقع المرير دفع باألقمية ال ُكردية في سوريا
إلى أف تعمؿ مف أجؿ االعتراؼ الدستوري بال ُكرد كثاني
أقمية في سورية ،ويطالب الكرد باسـ الييئة الكردية

العميا بالفيدرالية لممنطقة الكردية ،وفي المستقبؿ قد
) (1أحمد وىباف ،الصراعات العرقية واستقرار العالـ المعاصر (دراسة
في األقميات والجماعات والحركات العرقية) ،دار الجامعة الجديد

لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص .193

98

يتنامى الشعور القومي لدى ال ُكرد إلى االستقبلؿ ،وذلؾ

بعد أف تتـ تنمية المناطؽ ال ُكردية وتصبح قادرة عمى
النيوض بأعبائيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية ...الخ.

َّ
إف لكؿ قضية حؿ إذ ما وجدت اإلرادة السياسية

الحقة لذلؾ ،فبدالً مف التعثر في الخبلفات والمشاكؿ،
ال بد مف التوجو نحو خمؽ أرضية يكوف أساسيا توسيع

مبادئ التسامح ،والعيش المشترؾ ،واعتراؼ األوؿ

باألخر ،بدالً مف ممارسة ثقافة اإلقصاء والكراىية.
والقضية ال ُكردية في سوريا قضية أرض وشعب يعيش
عمى أرضو التاريخية ،ولـ يخمقيا أحد ،أو لـ تستنبط

مف العدـ ،و َّ
أف تقرير حقيا مف قبؿ شعبيا ال يتعارض
بأي شكؿ مف األشكاؿ مع حقوؽ أو مصالح أي شعب
في المنطقة ميما كاف نوع التقرير أو شكمو .والمرجع

األساسي في نضاؿ ُكرد سوريا ىو مبادئ حقوؽ

اإلنساف ،وتعميؽ ممارسة حقوؽ الفرد واالعتراؼ بيذه

الحقوؽ ،ونشر ثقافة التسامح بيف مكونات المجتمع

السوري ،وليس ليا أي موطئ قدـ ألفكار شمولية،
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وتيديدية ،مثؿ الشوفينية ،والديماغوجية ،واألصولية
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