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 -مقدمة:

في ظؿ شرؽ أوسطي متشعب األركاف ،وشديد التعقيد في حركتو

السياسية ،والتي باتت ترتبط بكؿ مفاصؿ حياة المجتمعات ،مف أمف
واقتصاد وغير ذلؾ ،ظير أىمية متزايدة لعموـ المستقبميات ،وعموـ إدارة
األزمات ،في المجاالت المختمفة ،في اإلدارة ،وفي السياسة واالقتصاد،
وفي مختمؼ المجاالت األخرى التي تتعمؽ بحياة المجتمع ومسارات

تقدمو وتخمفو.

وفي الوقت الذي يشيده الشرؽ األوسط مف أزمات سياسية

واقتصادية واجتماعية لـ يشيد ليا مثيؿ ،وجدنا َّأنو كاف مف الضروري

جداً دراسة تطور عمـ إدارة األزمات لدى ُكرد سوريا منذ تشكؿ دولة
سوريا إلى الوقت الراىف المتمثؿ باألزمة السورية.
فال ُكرد مف المك ّونات األساسية لمنسيج المجتمعي والتاريخي السوري،
يخياً في بناء دولة سوريا ،وتراوحت مشاركتيـ بيف
فقد شاركوا تار ّ
تبوؤوا مناصب عميا (مف رئاسة الجميورّية إلى رئاسة
صناعة القرار إذ ّ
الحكومة وقيادة الثورات) ،والعمؿ في موقع المقاومة مع الجماىير.
وقد لعبوا دو اًر ىاماً في إدارة مختمؼ األزمات التي مروا بيا في

سوريا.

وبذلؾ تأتي ىذه الدراسة لمتطرؽ إلى الدور النموذجي الذي لعبو ُكرد

سوريا في إدارة األزمات.
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ومف خالؿ ىذا البحث سيتـ التعرؼ عمى مفيوـ األزمة وأنواعيا
ومراحميا .واىـ أسباب نشوء األزمات في فكر ُكرد سوريا ،باإلضافة

إلى مفيوـ إدارة األزمة ومراحؿ إدارتيا لدى ُكرد سوريا.
كما وتـ دراسة الدور التاريخي ل ُكرد سوريا في إدارة األزمات الجوىرية:

(إدارة األزمة في فترة االنقالبات العسكرية ( ،)1954 -1949وادارة

األزمة في فترة الوحدة بيف سوريا ومصر في  22شباط عاـ ،1958

وادارة أزمة اإلحصاء االستثنائي لم ُكرد في  22آب عاـ  ،1962وادارة

أزمة انقالب حزب البعث في سوريا في  8آذار عاـ  ،1963وادارة

األزمة في فترة انتفاضة "قامشمو"  12آذار عاـ  ،2004وأزمة المرسوـ

التشريعي رقـ  49في  10أيموؿ عاـ  .)2008باإلضافة إلى َّأنو تـ

دراسة الدور الحديث ل ُكرد سوريا في إدارة األزمات (إدارة األزمة

السورية) .وفي النياية قمنا في الجانب التطبيقي والتحميمي بقياس درجة
االرتباط بيف التطور الزمني لألزمات وشدتيا عمى ُكرد سوريا مف خالؿ
الدراسة العممية اإلحصائية ،وتوصمنا إلى جممة مف النتائج اليامة عمى
صعيد األزمة وادارتيا.

 -أوالً :مفيوم األزمة:

تُعتبر األزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعمؽ بمصير الكياف الذي
ُيصاب بيا ،ومشكمة تمثؿ صعوبة حادة أماـ متخذ القرار تجعمو في
حيرة بالغة ،فيصبح أي قرار يتخذه داخؿ دائرة مف عدـ التأكد ،وقصور
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المعرفة ،واختالط األسباب بالنتائج والتداعي المتالحؽ الذي يزيد درجة
المجيوؿ في تطورات ما قد ينجـ عف األزمة.

كما َّ
أف األزمة تعبر عف موقؼ وحالة يواجييا متخذ القرار في أحد

الكيانات اإلدارية مف "دولة ،أو مؤسسة ،أو مشروع ،أو أسرة" تتالحؽ

فييا األحداث وتتشابؾ معيا األسباب بالنتائج ،ويفقد معيا متخذ القرار
قدرتو عمى السيطرة عمييا أو عمى اتجاىاتيا المستقبمية؛ إذ تعتبر

األزمة تحدياً وصراعاً بيف متخذ القرار وبيف القوى الصانعة لألزمة
مرافقة لقمؽ أو قوى ضاغطة وتيديد أمف الكياف اإلداري.

واألزمة مصطمح فضفاض عادة ما يعالجو الباحثوف كمرادؼ

لمضغط ،أو الكارثة ،أو المأساة ،أو العنؼ الظاىر ،أو الكامف ،أو

حدث معيف .وقد استخدـ المفيوـ بواسطة المؤرخيف ،وعمماء االجتماع،
وأساتذة عمـ النفس ،وعمماء السياسة .فيو مرحمة متقدمة مف مراحؿ

بدء
الصراع ،في أي مظير مف مظاىره ،وعمى أي نطاؽ مف نطاقاتوً ،
انتياء بالصراعات الدولية.
مف داخؿ النفس البشرية الواحدة ،و ً
وقد مر مفيوـ األزمة بعدة أشكاؿ حيث ترجع األصوؿ التاريخية

لالزمة إلى الطب اإلغريقي "نقطة تحوؿ" بمعنى أنَّيا لحظة قرار

حاسمة في حياة المريض ،وىي تُطمؽ لمداللة عمى حدوث تغيير
جوىري ومفاجئ في جسـ اإلنساف .وفي القرف السادس عشر شاع
استخداـ األزمة في المعاجـ الطبية .وفي القرف السابع عشر اقتبس

األزمة لمداللة عمى ارتفاع درجة التوتر في العالقات بيف الدولة
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والكنيسة .وفي القرف التاسع عشر استخدمت لمداللة عمى ظيور
مشكالت خطيرة أو لحظات تحوؿ فاصمة في تطور العالقات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية .وقد تحدث كارؿ ماركس في كتاباتو عف

(الحتمية التاريخية) وعف أزمات اإلفراط في اإلنتاج ,وتفاقـ كؿ مف ىذه
عرفت دائرة معارؼ العموـ
األزمات عف سابقاتيا .وفي العاـ ّ 1937
االجتماعية األزمة َّ
بأنيا "حدوث خمؿ خطير ومفاجئ في العالقة بيف
العرض والطمب في السمع والخدمات ورؤوس األمواؿ" .وبعد ذلؾ
استعمؿ المصطمح في مختمؼ فروع العموـ اإلنسانية وبات يعني

"مجموعة الظروؼ واألحداث المفاجئة التي تنطوي عمى تيديد واضح
لموضع الراىف المستقر في طبيعة األشياء ،وىي النقطة الحرجة،
والمحظة الحاسمة التي يتحدد عندىا مصير تطور ما ،إما إلى

األفضؿ ،أو إلى األسوأ (مثؿ الحياة أو الموت ،الحرب أو السمـ)
إليجاد حؿ لمشكمة ما أو انفجارىا".

 -1تعريف األزمة وأنواعيا:

عرؼ األزمة َّ
حد يبمغو التناحر الدولي يؤدي إلى تعطيؿ سير
بأنيا ّ
تُ ّ
النظاـ أو يحوؿ دوف تأديتو لوظيفتو أو إلحدى وظائفو .ليذا السبب

تحدد طبيعة األزمة وفقاً لطبيعة النظاـ.

()1

) )1ني ار .فؤاد ،مفيوم األزمة في النظام العممي الجديد ،مجمة المعمومات الدولية ،العدد
 ،57دمشؽ ،صيؼ  ،1998ص .6
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تحوؿ مصيرية في
أما األزمة مف الناحية االصطالحية فيي نقطة ّ
مجرى حدث ما ،تتميز بتحسيف ممحوظ أو بتأخر حاد ،وترتبط
بتجاذبات قديمة ال بد أف تزوؿ لتح ّؿ محميا ارتباطات جديدة ،وتورث
تغيرات كمية ونوعية في ىذا الحدث.
وقد عرفيا ىنري كيسنجر َّ
بأنيا عرض لوصوؿ مشكمة ما إلى

المرحمة السابقة مباشرة لالنفجار مما يقتضي ضرورة المبادرة بحميا قبؿ

أف تتفاقـ عواقبيا .وعرفيا ألستار بوخاف في كتابو "إدارة األزمات" َّ
بأنيا

تحد ظاىر أو رد فعؿ بيف طرفيف أو عدة أطراؼ ،حاوؿ كؿ منيـ
ّ
تحويؿ مجرى األحداث لصالحو .وعرفيا أوراف يوف في كتابو الوسطاء

َّ
بأنيا أحداث سريعة تؤدي إلى زيادة عدـ االستقرار في النظاـ القائـ إلى

درجة غير عادية تزيد مف احتماؿ استخداـ العنؼ .وعرفيا كوراؿ بؿ

َّ
بأنيا ارتفاع الصراعات إلى مستوى ييدد بتغيير طبيعة العالقات الدولية

ويعرؼ قاموس رنداـ األزمة َّ
بأنيا" :ظرؼ انتقالي يتسـ
أو بيف الدوؿَّ .
بعدـ التوازف ويمثؿ نقطة تحوؿ تحدد في ضوئيا أحداث المستقبؿ التي
()1

تؤدي إلى تغيير كبير".

واألزمة حسب تعريفنا ليا ىي تيديد خطر متوقع أو غير متوقع

ألىداؼ ،وقيـ ،ومعتقدات ،وممتمكات األفراد ،والمنظمات ،والتي تحد

قدر مف الخطورة والتيديد وضيؽ
مف عممية اتخاذ القرار .ويتضمف اً

الوقت والمفاجأة ويتطمب معالجتيا إدارة ذكية تتمتع بالشفافية.

)(1

RANDOM. H, Random House Dictionary of English
Language, Random House, New York, USA, 1969, P.491.
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مف التعاريؼ السابقة يمكف أف نستنتج بأ َّف جميع تعاريؼ األزمة
تتفؽ عمى أمريف ىما:

َّ -1
أف األزمة ىي الخروج عف حد توازف العالقات القائمة بيف إطراؼ
تتعايش أو تتعامؿ مع بعضيا.

 -2ىي حالة ما قبؿ االنفجار التي ستؤدي إليو ما لـ تعالج.

ويمكف التمييز بيف أشكاؿ عديدة لألزمات مف حيث المدى واإلطار

أو البنية والتركيب أو الفاعمية والتأثير فيناؾ:

 -1أزمات دولية ،واقميمية ،ومحمية.

 -2أزمات أساسية تحمؿ في إطارىا تيديداً لألمف والسمـ الدولييف.
وأزمات غير أساسية ىامشية ،تشكؿ تيديداً لإلطار اإلقميمي الذي تنشأ

وتتفاعؿ فيو.

 -3أزمات شاممة ،أو جزئية ،مف حيث بنيتيا وتركيبيا.

 -4أزمات معقدة في بنيتيا وتركيبيا متعدد المظاىر تتداخؿ فيو عوامؿ

سياسية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وحضارية ،وثقافية ،وتاريخية .وأزمات
جزئية في البنية والتركيب تشمؿ مظي اًر واحداً فقط مثؿ األزمة

االقتصادية ،واألزمة المالية ،واألزمة الصحية ،وغيرىا لكنيا ترتبط
بغيرىا مف المظاىر وتترؾ منعكسات عمى غيرىا أيضاً.

 -2عوامل نشوب األزمة:

يقصد بعوامؿ نشوب األزمة مجموعة العػوامؿ التي تنتج حالة مف

عدـ التأكد تسبؽ األزمػة ،مف حيث الترتيب والتأثير .وتنشأ األزمة
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ألسباب مختمفة ومتباينة ،تبايف طبيعة األزمة ،ومكاف ،وزماف حدوثيا.

أف لكؿ شيء سبباً َّ
كما َّ
فإف ىناؾ عوامؿ تتسبب في وجود األزمة؛ فيي
ال تنشأ مجزأة ،وليست وليدة المحظة ،ولكنيا نتاج تفاعؿ أسباب

وعوامؿ نشأت قبؿ ظيور األزمة ،وتتعدد األسباب التي تؤدي إلى

نشوب األزمة فمنيا :سوء الفيـ واإلدراؾ ،أو سوء التقدير والتقييـ ،أو

الرغبة في االبتزاز ،واستعراض القوة ،وتعارض المصالح ،كما َّ
أف
األزمات تنشب مف أجؿ الموارد كالمياه ،والغذاء ،والمراعي ،والصراع

مف أجؿ التوسع السكاني ،وأزمات االنفجار السكاني ،وأزمات النظاـ

ال أرسمالي ،والصراع األيديولوجي واالجتماعي ،والصراع عمى األسواؽ
ومصادر المواد األولية ،والصراع السياسي عمى السمطة بيف األحزاب

المختمفة ،كذلؾ الصراع عمى الييبة والنفوذ ،باإلضافة إلى األسباب
االجتماعية واالقتصادية لمصراع.

 -3سمات األزمة:

تتميز األزمة بسمات مف أىميا ما يمي:

 -1اإلدراؾ َّ
بأنيا نقطة تحوؿ.
 -2تتطمب ق اررات سريعة.

 -3تيدد أىداؼ وقيـ األطراؼ المشاركة بيا.

 -4فقداف السيطرة أو ضعؼ السيطرة عمى األحداث.
 -5تتميز بضغط عامؿ الوقت والشعور بالضبابية واالضطراب مما
يولد القمؽ.
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 -6تتميز بعنصر المفاجأة فييا ونقص المعمومات والتعقد والتشابؾ في
األمور أثناء حدوثيا.

 -7تتميز بدرجة عالية مف الشؾ في الق اررات المطروحة.

 -8التداخؿ والتعدد في األسباب والعوامؿ والعناصر والقوى المؤيدة
والمعارضة ،والميتمة وغير الميتمة ...واتساع جبية المواجية.

 -9سيادة حالة مف الخوؼ واليمع قد تصؿ إلى حد الرعب وتقييد
التفكير.

()1

ولذلؾ يرى الباحثوف َّأنو بفعؿ المفاجأة وضيؽ الوقت والشعور

بالخطر الداىـ والتوتر المرافؽ التخاذ القرار يكوف تعريؼ قرار األزمة

َّ
بأنو قرار عادي في ظروؼ استثنائية ،تؤثر سمباً عما ينبغي توفره في
الظروؼ العادية مف بيانات وتحميؿ ىادئ وصياغة بدائؿ متأنية

الختيار البديؿ األفضؿ منيا حيث تتطمب ميارات إدارة األزمة القيادة

واتخاذ الق اررات وادارة الموارد البشرية والمادية إلى جانب ميارات
االتصاؿ وميارات التفكير اإلبداعي.

 -4األبعاد التي تأخذ بيا األزمة:

َّ
إف أىـ بعديف يتـ األخذ بيما وقت األزمة ىما:

 -1التيديد الخطير لممصالح واألىداؼ الجوىرية والمستقبمية لمكياف
اإلداري.
)(1

السيد .عميوة ،إدارة الوقت واألزمات واإلدارة باألزمات ،دار األميف لمنشر والتوزيع،

القاىرة ،مصر ،2003 ،ص .82
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 -2الوقت المحدد المتاح أماـ مدير األزمات التخاذ قرار سريع
وصائب.

ومف ىنا يالحظ َّ
أف جميع األبحاث والدراسات متفقة في تعريؼ

األزمة عمى أمريف اثنيف:

َّ -1
إف األزمة ىي خروج عف حد توازف العالقات الدولية بيف أطراؼ
تتعايش وتتعامؿ مع بعضيا.

َّ -2
إف األزمة ىي حالة ما قبؿ االنفجار التي ستؤدي إليو إذا لـ
تعالج.

 -ثانياً :مراحل األزمة:

تختمؼ المراحؿ التي تمر بيا األزمات منذ بدايتيا وحتى نيايتيا وفقاً

لمجموعة مف العوامؿ منيا أسباب ظيورىا ،والقيـ التي تمثؿ األزمة
تيديداً ليا ،وسبؿ معالجتيا ،ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ ىناؾ ما يمكف

اعتباره اتفاقاً عاماً حوؿ المراحؿ األساسية التي تمر بيا األزمة والتي
تتمثؿ فيما يمي:

 -2مرحمة ما قبل موقف األزمة :
تتميز ىذه المرحمة بارتفاع درجة التيديد لألىداؼ ولقيـ الدولة

والذي يدركو صانعوا القرار ،وتنبع أىمية ىذه المرحمة مف َّأنو يمكف
فييا إدارة األزمة بقدر أكبر مف السيولة عف إدارتيا في المراحؿ

التالية ،وحتى إذا لـ يمكف التدخؿ لحؿ األزمة خالؿ ىذه المرحمة
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َّ
فإف تحديد مالمح األزمة خالليا يساعد عمى التحضير واإلعداد
لممراحؿ التالية.

 -2مرحمة تصاعد األزمة:
وفييا ترتفع درجة التيديد ويتزايد اإلحساس بمحدودية الوقت المتاح

لصنع القرار ،كما يتزايد إدراؾ القيادة لمخطر الذي تمثمو األزمة ،والذي

ينبع مف وجود نوعيف مف المغذيات ىما المغذيات الذاتية المستمدة مف

األزمة ذاتيا ،والمغذيات أو المحفزات الخارجية التي استقطبتيا األزمة
وتفاعمت معيا وىذا ما يتطمب مف صانع القرار العمؿ عمى تحييد

وعزؿ العناصر الخارجية المعممة لألزمة إما باستقطابيا أو بخمؽ

تعارض في المصالح بيف مكوناتيا ،وكذلؾ تجميد نمو األزمة
واستقطاب عناصر النمو الذاتي لألزمة ذاتيا.

)(1

 -3مرحمة النضج:
تعد مف أخطر مراحؿ األزمة ،ومف النادر أف تصؿ األزمة إلى مثؿ

ىذه المرحمة ،وتحدث عندما يكوف متخذ القرار اإلداري عمى درجة كبيرة

مف الجيؿ والتخمؼ واالستبداد برأيو وانغالقو عمى ذاتو أو إحاطة ىذه

الذات بالقدسية ،وبحاشية مف المنافقيف الذيف يكيموف لو المديح

)(1

الخضيري .محسف أحمد ،إدارة األزمات :منيج اقتصادي إداري لحل األزمات عمى

مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية ،ط  ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة ،2003 ،ص

.74
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ويصوروف لو أخطاءه حسنات ..وبذلؾ تصؿ األزمة إلى أقصى قوتيا
وعنفيا ،وتصبح السيطرة عمييا مستحيمة وال مفر مف الصداـ العنيؼ

معيا .وىنا قد تكوف األزمة بالغة الشدة ،وشديدة القوة تطيح بمتخذ

القرار وبالمؤسسة أو المشروع الذي يعمؿ فيو ،أو أف يكوف متخذ القرار

قد استطاع بدىاء تحويؿ اتجاه األزمة إلى كبش فداء ،وىمي ،تتفتت
األزمة عنده ،وتنتيي باستقطاب عناصر القوة فييا والسيطرة عمييـ

بشكؿ أو بآخر.

()1

 -4مرحمة االنحسار والتقمص:
وتعرؼ أحياناً بمرحمة انتياء األزمة أو مرحمة ما بعد األزمة ،وفييا

تقؿ الضغوط الناجمة عف محدودية عنصر الوقت وتنحسر األزمة
بفقدىا لقوة الدفع المولدة ليا أو العوامؿ المحركة ليا.

 –5مرحمة االختفاء:

وتصؿ األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قوة
الدفع المولدة ليا أو لعناصرىا ،حيث تتالشى مظاىرىا وينتيي االىتماـ
بيا والحديث عنيا ،إال َّأنو مف الضرورة االستفادة مف الدروس

المستفادة منيا لتالفي ما قد يحدث مستقبالً مف سمبيات.

والحقيقة َّ
أف االنحسار لألزمة يكوف دافعاً لمكياف الذي حدثت فيو

إلعادة البناء وليس إلعادة التكيؼ ،فالتكيؼ يصبح أم اًر مرفوضاً وغير
مقبوؿ َّ
ألنو سيبقى عمى آثار ونتائج األزمة بعد انحسارىا ،أما إعادة
))1

الخضيري .محسف أحمد ،مرجع سابؽ ذكره ،ص .75
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البناء فيتصؿ أساساً بعالج ىذه اآلثار والنتائج ومف ثـ استعادة فاعمية

الكياف وأدائو واكسابو مناعة أو خبرة في التعامؿ مع أسباب ونتائج ىذا

النوع مف األزمات.

 -ثالثاً :أسباب نشوء األزمات في فكر ُكرد سوريا:

كرد سوريا باألسباب
تتمثؿ أىـ أسباب نشوء األزمات في فكر ُ
الداخمية واألسباب الخارجية ،فمف أىـ األسباب الداخمية نذكر:

 -1سوء فيم وادراك السمطة في سوريا لواقع القضية ال ُكردية :فمنشأ

سوء فيـ وادراؾ الحكومات السورية المتعاقبة لواقع القضية ال ُكردية
بسوريا يأتي مف خالؿ جانبيف ىاميف ىما :الجانب األوؿ ىو تسرع
الحكومات السورية المتعاقبة في إصدار الق اررات أو الحكـ عمى األمور
قبؿ تبيف حقيقتيا ،سواء تحت ضغط الخوؼ والقمؽ والتوتر أو نتيجة

لمرغبة في استعجاؿ النتائج .الجانب الثاني ىو َّ
أف اإلدراؾ غير السميـ
لمحكومات السورية المتعاقبة لواقع القضية ال ُكردية يؤدي إلى انفصاـ
العالقة بيف األداء الحقيقي ليا وبيف الق اررات التي يتـ اتخاذىا ،مما
يشكؿ ضغطاً مف الممكف أف يؤدي إلى انفجار األزمة .فيي تحاوؿ

تفسير القضية ال ُكردية عمى ضوء رغباتو الشخصية ،أو ما يعرؼ باسـ
منطؽ الميوؿ النفسية  Psycho Logicفيتقبؿ مف ىذه المعمومات ما

يوافؽ ىواه ويتفؽ مع تطمعاتو ،ويتجاىؿ مف ىذه المعمومات ما يخالؼ

رغباتو ،ومف ثـ يسعى الختالؽ المبررات لممعمومات التي تجد ىوى في
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نفسو ،كما يتفنف في إيجاد الذرائع الستبعاد المعمومات التي تتناقض مع
مفاىيمو األساسية.

 -2سوء تقدير وتقييم السمطة في سوريا لممكون ال ُكردي:

يعد سوء تقدير وتقييـ الحكومات السورية المتعاقبة لممكوف ال ُكردي

في سوريا مف أكثر أسباب حدوث األزمات ،وينشأ سوء التقدير األزموي
ىذا مف خالؿ جانبيف أساسييف ىما :مغاالة وافراط الحكومات السورية

اء في النفس أو في القدرة الذاتية عمى مواجية
المتعاقبة في الثقة سو ً
المكوف ال ُكردي
المكوف ال ُكردي وطمس ىويتو .وسوء تقدير
ّ
ّ
واالستخفاؼ بو واستصغاره والتقميؿ مف شأنو.
 -3اإلدارة العشوائية لمسمطة المتعاقبة في سوريا:

إذ يمكف أف نطمؽ عمى السمطة في سوريا مجا اًز َّ
بأنيا إدارة ،ولكنيا

ليست إدارة ،بؿ ىي مجموعة مف األىواء واألمزجة التي تتنافى مع أي
مبادئ عممية ،وتتصؼ بالصفات اآلتية:

 -عدـ االعتراؼ بالتعاوف المجتمعي وأىميتو وضرورتو لمنشاط

السوري.

 -عدـ التوافؽ مع روح العصر.

 سيطرة النظرة األحادية السوداوية. -قصور التوجيو لألوامر والبيانات والمعمومات وعدـ وجود التنسيؽ.

وىذا ما يفسر لنا أسباب أزمات الحكومات السورية المتعاقبة في

سوريا التي تفتقر إلى الرؤية المستقبمية العممية ،والتي ال تستخدـ
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التخطيط العممي الرشيد في إدارة شؤونيا ،وتطبؽ أنماطاً عشوائية

شديدة التدمير والخراب.

 -4رغبة السمطة في سوريا في ابتزاز الطرف اآلخر:
تقوـ السمطة في سوريا باستخداـ مثؿ ىذا األسموب وذلؾ مف أجؿ

جني المكاسب غير العادلة مف وراء فعمتيا ىذه عمى حساب تيميش
األطراؼ األخرى التي مف المفروض أف تشارؾ في شتى مجاالت

الحياة السورية.

 -5يأس السمطة في سوريا في االستسالم لمبادئ الديمقراطية :فيذا
اليأس في حد ذاتو أحد "األزمات" النفسية والسموكية التي تمر بيا

السمطة في سوريا ،ويترتب عميو فقداف السمطة في سوريا الرغبة في

التطوير واالستسالـ لمرتابة ،مما يؤدي إلى انفصاـ العالقة بينيا وبيف

الشعب وانتشار الديكتاتورية في أجيزتيا.

 -6استعراض السمطة في سوريا لقوتيا وفرض سطوتيا عمى

الشعب :يسمى ىذا المصطمح "ممارسة القوة" واستغالؿ أوضاع التفوؽ
عمى اآلخريف سواء نتيجة حصوؿ النظاـ عمى قوة جديدة أو حصوؿ

ضعؼ لدى الطرؼ اآلخر الذي تحاوؿ السمطة محاربتو أو لالثنيف
معاً .ويبدأ ممارسة السمطة في سوريا لقوتيا بعممية استعراضية خاطفة
لمتأثير عمى مسرح األحداث دوف أف يكوف ىناؾ حساب لمعواقب ،ثـ

تتدخؿ جممة عوامؿ غير منظورة فتحدث األزمة ،ومف ثـ تتفاقـ مع

تتابع األحداث وتراكـ النتائج.
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ومف أىـ األسباب الخارجية نذكر:

 -1التدخالت الدولية:

وبخاصة مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية،
فسوريا بالنسبة لمواليات المتحدة األمر َّ
يكية ىي بوابة شرؽ البحر

األبيض المتوسط ،وبالنسبة لروسيا االتحادية ىي بوابة مياه دافئة عمى
البحر المتوسط وآخر موطئ قدـ ليا في المنطقة ،وبالتالي تعتبر سوريا

بالنسبة ليما ساحة نفوذ.

 -2التدخالت اإلقميمية:

وبخاصة مف تركيا وايراف ،فياتاف الدولتاف تتخوفاف مف َّ
أف أي

تقرير مصير لمكونات الشعب السوري سوؼ ينعكس عمى دوليـ ،وفي

سبيؿ ذلؾ نرى َّ
أف إيراف تدعـ نظاـ بشار األسد لمحفاظ عمى حالة
النظاـ الحكمية التي استمرت ألكثر مف خمسيف سنة ،وتركيا تدعـ

المعارضة السورية لتغيير نظاـ بشار األسد ووضع نظاـ موالي ليا
وبشروطيا وبدعـ منيا .حيث تتأثر تركيا بشكؿ مباشر بتطورات

األوضاع في سوريا في ظؿ الحدود المشتركة الطويمة بيف البمديف،
والتداخؿ البشري والديموغرافي بينيما .وتخشى تركيا مف تأثير سقوط

النظاـ السوري عمى وضع ال ُكرد لدييا ،وتقوية موقؼ ُكرد العراؽ ،وربما

تطبيؽ نموذجيـ الفيدرالي في سوريا ،بما يؤثر مستقبالً عمى الوحدة
اإلقميمية لألراضي التركية .وتسعى تركيا مف خالؿ سياستيا إلى التحكـ
في أوراؽ المعبة السياسية السورية ،مف خالؿ االحتفاظ بعالقات وثيقة
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مع قوى المعارضة السورية المختمفة ،لكي تؤثر عمى ق اررات المعارضة،
وتمثؿ قيداً غير مباشر عمى طموحات ال ُكرد.

وبذلؾ يمكف أف نوجز أسباب األزمات في فكر ُكرد سوريا بالشكؿ
التالي:
أسباب األزمات في فكر ُكرد سوريا
أسباب خارجية

أسباب داخمية
 سىء فهن وإدراك السلطخ فٍ سىرَب لىاقع القضُخ الكُردَخ -سىء تقدَر وتقُُن السلطخ فٍ سىرَب للوكىى الكُردٌ

 -التدخالت الدولية

 -التدخالت اإلقميمية

 اإلدارح العشىائُخ للسلطخ فٍ سىرَب الوتعبقجخ رغجخ السلطخ فٍ سىرَب فٍ اثتساز الطرف اِخر َأش السلطخ فٍ سىرَب فٍ االستسالم لوجبدئ الدَوقراطُخ -استعراض السلطخ فٍ سىرَب لقىتهب وفرض سطىتهب علً الشعت

 -المصدر :الباحث.

– رابعاً :مفيوم إدارة األزمة لدى ُكرد سوريا:

مفيوـ إدارة األزمة يشير إلى كيفية التغمب عمى األزمة باستخداـ

األسموب اإلداري العممي مف أجؿ تالفي سمبياتيا ما أمكف ،وتعظيـ
اإليجابيات.

ويرجع أحد الباحثيف أصوؿ "إدارة األزمة" إلى اإلدارة العامة (وذلؾ

لإلشارة إلى دور الدولة في مواجية الكوارث العامة المفاجئة وظروؼ
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الطوارئ ،مثؿ الزالزؿ ،والفيضانات ،األوبئة ،والحرائؽ ،والغارات
()1

الجوية ،والحروب الشاممة).

فإدارة األزمات ىي "نشاط ىادؼ يقوـ عمى البحث والحصوؿ عمى

المعمومات الالزمة التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف واتجاىات
األزمة المتوقعة ،وتييئة المناخ المناسب لمتعامؿ معيا ،عف طريؽ
اتخاذ التدابير لمتحكـ في األزمة المتوقعة والقضاء عمييا أو تغيير
()2

مسارىا لصالح المنظمة".

أف إدارة األزمة" :عممية إدارية متميزة َّ
ويرى بعض الباحثيف َّ
ألنيا

تتعرض لحدث مفاجئ ،وألنَّيا تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفؽ مع
تطورات األزمة ،وبالتالي يكوف إلدارة األزمة زماـ المبادرة في قيادة

األحداث والتأثير عمييا وتوجيييا وفقاً لمقتضيات األمور".

()3

كما تعني إدارة األزمة "التعامؿ مع األزمات مف أجؿ تجنب حدوثيا

مف خالؿ التخطيط لمحاالت التي يمكف تجنبيا ،واجراء التحضيرات
لألزمات التي يمكف التنبؤ بحدوثيا في إطار نظاـ يطبؽ مع ىذه

) )1السيد .عميوة ،صنع القرار السياسي في منظمات اإلدارة العامة ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاىرة ،1997 ،ص .251

))2

أحمد .إبراىيـ أحمد ،إدارة األزمات :األسباب والعالج ،القاىرة ،دار الفكر العربي،

))3

عشماوي .سعد الديف ،إدارة األ زمة ،مجمة الفكر الشرطي ،المجمد  ،5العدد ،2

 ،2002ص .32

اإلمارات ،1996 ،ص .199
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الحاالت الطارئة عند حدوثيا بغرض التحكـ في النتائج أو الحد مف
آثارىا التدميرية".

()1

ومف خالؿ المفاىيـ السابقة إلدارة األزمة يمكف تحديد عناصرىا فيما

يمي:

 عممية إدارية خاصة تتمثؿ في مجموعة مف اإلجراءات االستثنائيةالتي تتجاوز الوصؼ الوظيفي المعتاد لممياـ اإلدارية.

 -استجابات استراتيجية لمواقؼ األزمات.

 تدار األزمة بواسطة مجموعة مف القدرات اإلدارية الكفوءة والمدربةتدريباً خاصاً في مواجية األزمات.

 تيدؼ إدارة األزمة إلى تقميؿ الخسائر إلى الحد األدنى. -تستخدـ األسموب العممي في اتخاذ القرار.

()2

َّ
إف إدارة األزمات مسألة قائمة بحد ذاتيا لدى ال ُكرد منذ القدـ.

مظير مف مظاىر التعامؿ ال ُكردي مع المواقؼ الطارئة أو
وكانت
اً
الحرجة التي واجييا منذ أف ُعرؼ وجوده .ومف ىنا َّ
فإف إدارة األزمة

في فكر ُكرد سوريا تعني "التعامؿ مع عناصر موقؼ األزمة باستخداـ
) )1األعرجي .عاصـ محمد ودقامسة .مأموف محمد ،إدارة األزمات :دراسة ميدانية لمدى

توافر عناصر إدارة األزمات من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في أمانة

عمان الكبرى ،معيد اإلدارة العامة ،المجمد  ،39العدد  ،4الرياض ،2000 ،ص .777
))2

عبد الرحمن .محمد عبد الرحمف ،إدارة األزمات ،بحث مقدـ إلى الحمقة العممية

السادسة عشر حوؿ إدارة األزمة ،الرياض ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية،1994 ،

ص (.)6 –5
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مزيج مف العمـ والمعرفة بما يحقؽ األىداؼ القومية لمشعب ال ُكردي
ويحافظ عمى المصالح الوطنية لسوريا.

َّ
إف مف أىـ منطمقات تطور عمـ إدارة األزمات لدى ُكرد سوريا ىي
ما يمي:

 متى :متى حدثت األزمة؟ متى عمـ ال ُكرد بيا؟ متى تطورتأبعادىا؟.

 -من :مف سبب األزمة؟ مف المستفيد منيا؟ مف المتضرر منيا؟ مف

المؤيد ليا؟ مف المعارض ليا؟ مف المساند ليا؟ مف الذي يوقفيا؟.

 كيف :كيؼ بدأت األزمة؟ كيؼ تطورت؟ كيؼ عمـ ال ُكرد بيا؟ كيؼتتوقؼ؟ كيؼ يتعامؿ ال ُكرد معيا؟.
 -لماذا :لماذا ظيرت األزمة؟ لماذا استفحمت؟ لماذا لـ تتوقؼ؟ لماذا

يحاربيا ال ُكرد وال يتركونيا لحاليا؟.

 -أين :أيف مركز األزمة؟ إلى أيف ستمضي؟ أيف يكمف الخطر؟ إلى

أيف يتجو الخطر؟.
وتتمثؿ أىـ أبعاد إدارة ُكرد سوريا لألزمة في (البعد المعرفي ،والبعد
الوجداني ،والبعد االجتماعي).
فبالنسبة لمبعد المعرفي ف ُكرد سوريا يستخدموف الذاكرة واإلدراؾ

(الوعي) ،والتنبؤ المستقبمي لألحداث مف أجؿ وضع تصور مستقبمي

لكيفية إدارة األزمة التي قد يتعرضوف ليا .وبالنسبة لمبعد الوجداني

فيناؾ جوانب دافعية محركة لمشعور القومي ال ُكردي تنطمؽ مف مبدأ
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القومية ال ُكردية ودورىا في توحيد جيود ال ُكرد في مواجية األزمات.
وبالنسبة لمبعد االجتماعي ف ُكرد سوريا منخرطوف بالمجتمع السوري

وضمف النسيج الوطني السوري ،والروح القومية ل ُكرد سوريا منتعشة
بوصفيا ردة فعؿ عمى سياسات التمييز واإلنكار الممنيجة التي مورست
وال تزاؿ تمارس ضدىـ منذ عقود مف الزمف .وكؿ ذلؾ مف شأنو أف
يؤثر أو يتأثر باألزمة التي قد يمروف بيا.

وا َّف أىـ نقاط تطور مفيوـ إدارة األزمات لدى ُكرد سوريا تتمثؿ بػ:

توخي اليدؼ ،واالحتفاظ بحرية الحركة ،والحشد ،والتعاوف ،واالقتصاد

في استخداـ الثروات المتاحة ،ومحاولة التفوؽ في السيطرة عمى

األحداث ،واألمف والتأميف لألرواح والممتمكات والمعمومات ،والمواجية
السريعة والتعرض السريع لألحداث .وتحميؿ طبيعة الخطر الذي تشكمو

األزمة ،وتكاليؼ استمرارىا وأعباؤه ،ومدى تأثير كؿ ذلؾ عمى الكياف

ال ُكردي.

وكؿ ذلؾ مف خالؿ توافر روح معنوية مرتفعة ،ورباطة جأش،

وىدوء أعصاب ،وتماسؾ تاـ خالؿ أحرج المواقؼ ،وقدرة عالية عمى

امتصاص الصدمات ذات الطابع العنيؼ المتولدة عف األزمات
الكاسحة.

وبذلؾ يمكف أف نضع أرضية لمفيوـ إدارة األزمة لدى ُكرد سوريا
عمى الشكؿ التالي:
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األهي والخأهٍي لألرواح والووخلكاث والوعلىهاث،
والوىاجهت السرٌعت والخعرض السرٌع لألحذاد.

االقخصاد فً اسخخذام الثرواث الوخاحت،
وهحاولت الخفىق فً السٍطرة على األحذاد.

البعد المعرفي

األزهت
هخى حذثج؟
هي سببها؟
كٍف بذأث؟
لوارا ظهرث؟
أٌي هركسها؟

البعد االجتماعي

البعد الوجداني

حىخً الهذف ،واالحخفاظ بحرٌت الحركت،
والحشذ ،والخعاوى.

أرضُخ هفهىم إدارح األزهخ لدي ُكرد سىرَب
 -المصدر :الباحث.

– خامساً :مراحل إدارة األزمة في فكر ُكرد سوريا:

تمر معظـ األزمات بخمس مراحؿ أساسية ،واذا فشؿ متخذ القرار

في إدارة مرحمة مف ىذه المراحؿ َّ
فإنو يصبح مسؤوالً عف وقوع األزمة
وتفاقـ أحداثيا ،ومف أىـ مرحؿ إدارة األزمة ما يمي:

 –1اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر.
 –2االستعداد والوقاية.

 –3احتواء األضرار والحد منيا.
 –4استعادة النشاط.
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 –5التعمـ.

وبالنسبة ل ُكرد سوريا َّ
فأف أىـ مراحؿ إدارة األزمة ما يمي:

 –1اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر :عادة ما ترسؿ األزمة التي قد
يتعرض ليا ُكرد سوريا قبؿ وقوعيا بفترة طويمة سمسمة مف إشارات
اإلنذار المبكر :أو األعراض التي تنبئ باحتماؿ وقوع األزمة ،وما لـ
يوجو اىتماماً ُكرديا كافياً ليذه اإلشارات فمف المحتمؿ جداً أف تقع

األزمة ،وباإلضافة إلى ذلؾ َّ
فإف كؿ أزمة ترسؿ إشارات خاصة بيا،

وقد يصعب التفرقة بيف اإلشارات الخاصة بكؿ أزمة عمى حدة ،فمثالً

أزمة االنقالبات العسكرية التي عاشرىا ُكرد سوريا في الفترة (-1949

 )1954كاف مف أىـ إشاراتو إغالؽ حكومات االنقالبات العسكرية
آنذاؾ لمجمعيات والنوادي والمطبوعات ال ُكردية مف األسواؽ والبيوت.

وأزمة الوحدة بيف سوريا ومصر في  22شباط عاـ  1958كاف مف أىـ

إشارتو َّ
أف الدستور المؤقت لحكومة الوحدة الذي أعمف في  5آذار عاـ

 1958لـ يشر إلى وجود ال ُكرد .كؿ ذلؾ يعتبر بمثابة إشارات إنذار
لتعرض ال ُكرد لألزمة.

 –2االستعداد والوقاية:

يتوافر لدى ُكرد سوريا االستعدادات واألساليب لموقاية مف األزمات

التي قد يتعرضوف ليا ،ويؤكد ذلؾ عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر،
ألنو مف الصعب أف تمنع وقوع شيء لـ تتنبأ أو تنذر باحتماؿ وقوعو،
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َّ
إف اليدؼ مف الوقاية يتمخص في اكتشاؼ نقاط الضعؼ في نظاـ
الوقاية.

 –3احتواء األضرار والحد منيا:

مف سوء الحظ ،بؿ َّإنو مف المستحيؿ منع األزمات مف الوقوع طالما

َّ
أف الميوؿ الشوفينية كانت خاصية طبيعية لمعظـ الحكومات المتعاقبة

عمى سوريا ،وعمى ذلؾ َّ
فإف المرحمة التالية في إدارة األزمات في فكر

ُكرد سوريا تتمخص في إعداد وسائؿ لمحد مف األضرار ومنعيا مف

االنتشار لتشمؿ األجزاء األخرى التي لـ تتأثر بعد في المجتمع ال ُكردي،

وتتوقؼ ىذه المرحمة في إدارة األزمات عمى طبيعة الحادث الذي قد

يقع ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد َّ
أف كارثة حرؽ سجف الحسكة في  24آذار

عاـ  1993لـ يجعؿ ىناؾ أي مجاؿ لحماية األرواح مف الحريؽ،
وبالتالي لـ يعد ىناؾ مجاؿ الحتواء الضرر.

()1

وبالمقابؿ َّ
فأف مشكمة

عديموا الجنسية مف ال ُكرد في سوريا في الستينات مف القرف العشريف

القت حالً جزئياً عمى مر الزمف ،فاستعاد جزء منيـ الجنسية عاـ 2011

وىذا يعتبر بمثابة احتواء جزئي لمضرر الذي تعرض لو ىؤالء ال ُكرد.

))1

تجدر اإلشارة إلى َّ
أف حرؽ سجف الحسكة مضى بصمت مريب حيث ذىب ضحيتيا

 57سجيناً غالبيتيـ كانوا مف ال ُكرد ،فمو حدثت ىذه الجريمة في دولة تحترـ نفسيا وشعبيا
َّ
فإف وزراء سيحاكموف ،وحكومات ستسقطَّ .إنوُ استيتار بأرواح الناس ،وبشكؿ خاص أرواح
ال ُكرد .والمثير لمجدؿ ىو َّ
أف نتائج التحقيؽ المخفي قد صدرت بعد شيريف ،لـ تتضمف

أحكاماً بحؽ أي مسؤوؿ أو ضابط ال في السجف وال في المحافظة .وقد اعتبر وزير

الداخمية آنذاؾ محمد حربة َّ
أف" الحادث جنائي افتعمو مجرمون".
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 –4التعمم:
المرحمة األخيرة في مراحؿ إدارة األزمة في فكر ُكرد سوريا ىي

التعمـ المستمر واعادة التقييـ لتحسيف ما تـ إنجازه في الماضي ،حيث

َّ
أف التعمـ يعد أم اًر حيوياً لم ُكرد ،غير َّأنو مؤلـ لمغاية ويثير ذكريات
مؤلمة خمفتيا األزمة .فخالؿ مسيرة األزمات التي مر بيا ُكرد سوريا
ىناؾ الكثير مف اإلجحاؼ واإلنكار والتمييز الذي مورس ضدىـ ،ولكي

يتعمموا ُكرد سوريا َّ
فإنو يجب أف يكونوا عمى استعداد لتقبؿ القمؽ دوف

االستسالـ لمفزع.

َّ
إف استخالص دروس مستفادة مف األزمة أو األزمات رىف بتوافر

حس مرىؼ لدى ال ُكرد يجعميـ يقدروف معاناة الغير .والتعمـ ال يعني
تبادؿ االتيامات ،أو إلقاء الموـ عمى الغير وتحميمو المسؤولية ،أو
البحث عف كبش فداء ،أو إدعاء بطوالت كاذبة.

 -سادساً :الدور التاريخي ل ُكرد سوريا في إدارة األزمات:

َّ
إف جميع األزمات التاريخية التي مر بيا ُكرد سوريا منذ تشكؿ دولة
سوريا إلى اآلف كانت مف فعؿ الحكومات المتعاقبة عمى سوريا ،ونرى

َّ
أف جميع تمؾ األزمات اجتمعت في مفيوـ واحد وىو أزمة اليوية
(االعتراؼ بوجود الشعب ال ُكردي) ،وقد كانت أىـ تمؾ األزمات التي

قاـ ال ُكرد بإدارتيا ما يمي:
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 -1أزمة االنقالبات العسكرية (:)1954-1949

نوع األزمة :أزمة محمية مف حيث الحجـ ،وجزئية مف حيث البنية

والتركيب (أزمة االعتراف بوجود الشعب ال ُكردي).

تعريف األزمة :نقطة تحوؿ في حياة ُكرد سوريا بنيت عمى مواقؼ
سمبية وانطوت عمى تيميش ال ُكرد في الدولة المشكمة حديثاً (سوريا بعد
االستقالؿ).

بدء األزمة :بدأت ىذه األزمة عند الرؤية السياسية الغامضة لقادة

االنقالبات العسكرية (ما عدا فترة انقالب حسني الزعيـ مف  30آذار

عاـ  1949لػ 14 :آب عاـ  )1949تجاه التطمعات القومية لمشعب
ال ُكردي في سوريا.
عوامل نشوب األزمة :سوء الفيـ واإلدراؾ وسوء التقدير والتقييـ مف
قبؿ حكومات االنقالبات العسكرية في سوريا لتطمعات الشعب ال ُكردي.

سمات األزمة :تميزت ىذه األزمة بإغالؽ حكومات االنقالبات

العسكرية لمجمعيات والنوادي والمطبوعات ال ُكردية مف األسواؽ
والبيوت .واتباع سياسة تجاىؿ وجود الشعب ال ُكردي وعدـ إعطائو أية

خصوصية مف خالؿ سياسات التعريب ومراقبة القومييف ال ُكرد
ونشاطاتيـ السياسية (عمى سبيؿ المثاؿ مراقبة جالدت بدر خاف) .كما

َّ
أف دستور عاـ  1952كاف سبباً في األزمة حيث تجاىؿ الوجود ال ًكردي
في سوريا ،كما كاف ىناؾ تجاىؿ لحقائؽ التعددية القومية والثقافية.
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كما عمد أديب الشيشكمي إلى إصدار ق اررات عسكرية مجحفة منيا
المرسوـ التشريعي رقـ  39في  16تشريف الثاني عاـ  ،1953وكاف ىذا
المرسوـ كغيره مف المراسيـ تيدؼ وتصب في خانة واحدة وىي تغيير

الواقع الديموغرافي القومي لواقع الشعب ال ُكردي في سوريا ,ونص
المرسوـ المذكور عمى ما يمي:
 -1عدـ السماح بتسمية المحاؿ العامة أو الخاصة كالنوادي والفنادؽ
والمحالت وغيرىا ،بأسماء غير األسماء العربية.

 -2عمى جميع أصحاب المحاؿ التجارية التي تحمؿ أسماء أعجمية

استبداليا بأسماء عربية في مدة ال تتجاوز 3أشير.

 -3كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفقرتيف ( )2+1يحاكـ بالحجز مدة ثالثة

أشير وبالغرامة مف ( 1000-50ليرة).

()1

أبعاد األزمة :وجدت حكومات االنقالب في سوريا (ما عدا حكومة

حسني الزعيـ) َّ
خطير لمصالحيا
اً
أف القضية ال ُكردية مثمت تيديداً
وأىدافيا الجوىرية والمستقبمية.

دور ُكرد سوريا في إدارتيا :تميز إدارة ُكرد سوريا ليذه األزمة
بأقممة أنفسيـ مع الوضع الجديد ،إال أَّنو مع ذلؾ فأ َّف النشاط ال ُكردي

كاف ضعيؼ أنوعاً ما بسبب توزعيـ ىنا وىناؾ إلى مناطؽ منفصمة

)(1

جريدة يكيتي (الوحدة) ،العدد ،36 :أيار ,إصدارات لجنة األعالـ في حزب يكيتي

ال ُكردي في سوريا.1996 ،
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عف بعضيا ،وانعداـ وجود مدف كبرى قديمة في ىذه الجزء مف
()1

ُكردستاف.

ومع ذلؾ نجد َّأنو قد تأسس في عام  1951في محافظة حمب،

جمعية ثقافية سرية ،تعمؿ عمى نشر الثقافة ال ُكردية والروح القومية،
وكاف مف أعضائيا رشيد حمو ،وشوكت حناف ،ومحمد عمي خوجو،
وقادر إبراىيـ .ولكف جمعيتيـ ما لبثت أف انكشؼ أمرىا في العاـ
نفسو ،فاعتقموا ،وسيقوا إلى سجف المزة بدمشؽ .كما وتأسست في مدينة

قامشمو عاـ  1953جمعية (وحدة الشباب الديمقراطييف األكراد) وكاف
مف مؤسسي ىذه الجمعية السيد محمد مال أحمد ،وعبد العزيز عمي مال

عفدي ،ودرويش مال سميماف ،وسامي مال أحمد نامي.

 -2أزمة الوحدة بين سوريا ومصر في 22شباط عام :1958

نوع األزمة :أزمة محمية (في سوريا) ارتبطت باألزمة اإلقميمية (في

العراؽ) مف حيث الحجـ ،وأزمة معقدة في بنيتيا وتركيبيا تداخمت فيو
عوامؿ سياسية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وحضارية ،وثقافية ،وتاريخية

(أزمة التكتل القومي ال ُكردي).

تعريف األزمة :فترة حرجة أو حالة غير مستقرة لعموـ فئات الشعب

السوري والمصري ،واحساس مبيـ بوجود شيء ما يموح في األفؽ،

)(1

زاناُ .كرد ،األقمية ال ُكرديـة في سوريا ،وطبيعتيا اإلثنية ،وحقيا في تقرير المصير،

سمسمة أبحاث ،بحث قيد النشر ،مركز ياد لمدراسات والبحوث ،مؤسسة حمدي لمطباعة

والنشر ،السميمانيةُ ،كردستاف العراؽ ،2013 ،ص .62
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وينذر بخطر غريب غير محدد المعالـ أو االتجاه أو الحجـ أو المدى
لمستقبؿ ال ُكرد في الدولتيف المتحدتيف المتاف أضيؼ إلييما صفة العربية

(الجميورية العربية المتحدة) .تعرض فيو ال ُكرد إلى االضطياد والى
حمالت االعتقاالت التي لـ يشيدىا ال ُكرد مف قبؿ حيث تغيرت أوضاع
ال ُكرد رأساً عمى عقب.
بدء األزمة :بدأت ىذه األزمة في  22شباط عاـ  1958عندما اتحدت
كؿ مف سوريا ومصر في كياف سياسي واحد ،وتفاقمت أكثر عند رغبت
ومحاولة الجميورية العربية المتحدة ضـ العراؽ إلى االتحاد.

عوامل نشوب األزمة :سوء الفيـ واإلدراؾ ،وسوء التقدير والتقييـ،

لواقع القضية ال ُكردية في كالً مف سوريا والعراؽ .كذلؾ كاف مف عوامؿ
نشوب األزمة الصراع عمى الييبة والنفوذ مف قبؿ الفئات الحاكمة
لمجميورية العربية المتحدة في جو غاب فييا الديمقراطية بقوانيف

الطوارئ واألحكاـ العرفية بحجة حالة الحرب مع إسرائيؿ.

سمات األزمة :تفاقمت سياسة حرماف الفالحيف ال ُكرد مف أراضييـ
فمدى مراجعة الفالحيف ال ُكرد لوزير اإلصالح الزراعي في عيد الوحدة
مصطفى حمدوف أثناء تواجده في محافظة الحسكة كاف يقوؿ ليـ

(ال ُكردي مالو شي عندي).

()1

ولـ يتـ االعتراؼ بوجود خصوصية

لمشعب ال ُكردي أو حتى اإلشارة إليو كأحد مكونات النسيج الوطني،

) (1بدر الدين .صالح ،الحركة القومية ال ُكردية في سوريا (رؤية نقدية من الداخل) ،ج
 ،1منشورات رابطة كاوا لمثقافة ،بيروت ،2003 ،ص .49
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فالدستور المؤقت لحكومة الوحدة الذي أعمف في  5آذار عاـ  1958لـ
يشر إلى وجود ال ُكرد.

()1

كما ضيقت السمطات الخناؽ عمى األحزاب

ال ُكردية (حزب البارتي) خاصة بعد عودة البارزاني إلى العراؽ ووقوفو
إلى جانب عبد الكريـ قاسـ والشيوعييف في رفض فكرة الوحدة مع
الجميورية العربية المتحدة .وتـ فصؿ الضباط ال ُكرد مف الخدمة ومف
جميع الرتب واستغني عف الخدمة العسكرية لممجنديف ال ُكرد ولـ يبؽ

مجاؿ لم ُكرد لمتوظيؼ .كما جرت حممة كبيرة لفصؿ وتجميد الكوادر
الكردية في اإلدارة والجيش .ومنعت السمطات الناصرية أية تظاىرة

ثقافية أو سياسية ُكردية .ولـ يتـ االعتراؼ رسمياً بوجود كياف لمشعب

ال ُكردي في سوريا وتـ توجيو عبارات (شعوبي) شيوعيُ ،كردي ،خائف،
ييودي إلى المواطنيف ال ُكرد .وتعرضت القرى والبمدات ال ُكردية لسمسة
مف عمميات التعريب المستمرة.

أبعاد األزمة :وجدت حكومة الوحدة َّ
أف القضية ال ُكردية تمثؿ تيديداً
خطير لمصالحيا وأىدافيا الجوىرية والمستقبمية فقامت بالتقرب منيـ
اً
لتحقيؽ مصالح وحدوية ،فحكومة الوحدة تعاطفت مع ُكرد سوريا كجزء
مف سياستيا لكسب ال ُكرد إلى جانبو ،وتعاطفت مع ُكرد العراؽ لكسبيـ
بعد اإلطاحة بالنظاـ الممكي في العراؽ.

)1

) الراوي .محمد رشيد ،التطورات السياسية في سوريا  ،1963 -1958أطروحة دكتوراه،

كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراؽ ،ص (.)74 -73
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دور ُكرد سوريا في إدارتيا :لـ تعترض أو تقؼ الحركة السياسية

ال ُكردية في سوريا بالضد مف المشاريع الوحدوية واالتحادية العربية منذ

البداية ،إال َّأنيا كانت تسعى لمحصوؿ عمى ضمانات في الوصوؿ إلى

حؽ تقرير المصير وضماف حقوؽ ال ُكرد القومية ضمف مثؿ ىذه
المشاريع ،ال سيما و َّ
أف فكرة وحدة أجزاء ُكردستاف ىي األخرى أيضاً

أمنية ووحدوية قومية ُكردية.

()1

وعمى ضوء الوقائع العممية كاف لم ُكرد

موقفيـ الثابت والواضح مف ىذه المشاريع وبالذات الوحدة المصرية

السورية وىو َّ
أف تأييدىا مرتبط مبدئياً بضماف الحقوؽ المشروعة لمشعب

ال ًكردي.

وتأسيساً عمى ما سبؽ أيد ال ُكرد الوحدة وصوتوا إلى جانبيا بشرط
تحقيؽ مطالب ال ُكرد التي تقدمت بيا المجنة المركزية لمبارتي (الحزب

الديمقراطي ال ُكردي) بقيادة رشيد حمو والتي تمحورت حوؿ ما يمي:

 -تخصيص بعض الوقت في اإلذاعة السورية لبث برامج بالمغة

ال ًكردية.

 -السماح بفتح نواد ُكردية.

 -السماح بنشر الثقافة ال ُكردية.

 -رفع سياسة التمييز واالضطياد عف ال ُكرد.

))1

عموش .ناجي ،الحركة الشيوعية في الوطن العربي ،مجمة دراسات عربية ،العدد (،)3

السنة ( ،)2دمشؽ ،سوريا ،كانوف الثاني ،1966 ،ص .79
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إال َّ
أف قرار جماؿ عبد الناصر بحؿ األحزاب السياسية لقي معارضة

مف الجانب ال ًكردي (البارتي خاصةً) أل َّف قرار حؿ األحزاب ال تحقؽ
الديمقراطية في الحكـ .فأيقف ال ُكرد َّ
بأف ىذا المشروع االستعجالي لموحدة

يخفي ورائو مصمحة في ضرب القوى السياسية السورية فوقؼ ال ُكرد

معارضاً لمشروع الوحدة.

وعمى خمفية ذلؾ تـ اعتقاؿ أغمب العناصر القيادية في ىذا الحزب

ال ُكردي الناشئ ومحاكمتيـ أماـ محكمة أمف الدولة العسكري ،وتـ زجيـ

في سجف المزة العسكري قبؿ أف يتـ تحويميـ إلى سجف القمعة في آب

 .1960وتبيف لمسمطات َّ
بأف (البارتي) يجسػػد فعالً طموحات ال ُكرد،
ويستطيع االرتقاء السياسي بالجماىير ال ُكردية وتحريكيا ،وىو مؤىؿ
لمعب دور ىاـ في تييئة الشروط المناسبة لتسييؿ مشاركة الكوادر

ال ُكردية في تقرير المصير السياسي في سوريا.

وما زاد األمر حدة في الموقؼ ال ُكردي ىو عندما قاؿ زكي
األرسوزي األب الروحي بحزب البعث في مقالة نشرتيا مجمة الجندي
آنذاؾ بأ َّف" :وقد آف لممتنكريف لبني وطنيـ والمقنعيف لمصمحة األقمية
التي ىـ منيا ،أف يقمعوا عف أكذوبة كاف يمنييـ بيا المستعمر .أكذوبة
كياف مستقؿ ليـ في سوريا يناؤوف بيا أبناء وطنيـ العرب في نضاليـ

مف أجؿ السيادة والحرية".
)(1

()1

وانتيت ىذه األزمة بانفصاؿ سوريا عف

األرسوزي .زكي ،مشاكمنا القومية وموقف األحزاب منيا ،صفحات متفرقة ،دمشؽ،

سوريا ،1958 ،ص .133
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جسد الجميورية العربية المتحدة في  28أيموؿ عاـ  1961نتيجة
األخطاء الجسيمة التي ارتكبت منذ اليوـ األوؿ لموحدة حتى اليوـ

األخير مف الوحدة لتبدأ أزمة جديدة.

 -3أزمة اإلحصاء االستثنائي لم ُكرد في ( 22آب عام :)1962
نوع األزمة :أزمة محمية مف حيث الحجـ ،وجزئية مف حيث البنية
والتركيب (أزمة تجريد آالف العائالت ال ُكردية من الجنسية).

تعريف األزمة :إجراء وتدبير استثنائي قامت بو السمطات السورية

لمحد مف نشاط الحركة السياسة ال ُكردية في سوريا شممت المجاالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ومثمت نقطة حرجة جداً في تاريخ
ُكرد سوريا.
بدء األزمة :بدأت األزمة عند صدور المرسوـ التشريعي رقـ  93في

 22آب عاـ  1962مف قبؿ رئيس الجميورية األسبؽ لسوريا ناظـ
القدسي ورئيس مجمس الوزراء األسبؽ بشير العظمة ودخمت حيز

التنفيذ في  5تشريف األوؿ عاـ .1962

عوامل نشوب األزمة :الرغبة في ابتزاز ال ُكرد ،واستعراض القوة،
كذلؾ الصراع عمى الييبة والنفوذ مف قبؿ السمطات السورية.
سمات األزمة :تـ إسقاط الجنسية عف  120.000مف المواطنيف ال ُكرد

في عاـ  1962وسجموا في سجالت سميت بػ( :سجالت األجانب) ثـ بػ:

(سجالت أجانب محافظة الحسكة) .ولـ يتـ االعتراؼ بيـ كمواطنيف
سورييف وتـ تيميشيـ ،إذ بقيت سياسة النظاـ عمى مسار واحد وىي
32

عدـ منح مكتومي القيد الجنسية السورية وعدـ منح المجرديف مف
الجنسية مف ال ُكرد الذيف سحبت منيـ الجنسية الحقاً الجنسية السورية

وألسباب أمنية كونيـ ُكرد .ولـ يعد يمكف لممجرديف مف الجنسية العمؿ
في الدوائر الحكومية كموظفيف مدنييف أو ضباط في الجيش والشرطة
أو العمؿ في القطاعات االقتصادية الخاصة كونو ال يممؾ اليوية

الشخصية .كما لـ يعد يستطيع أف يشتري أو يبيع األراضي...الخ.

وتـ إسكاف العرب في مناطؽ تواجد ال ُكرد ،وتـ اعتبار المنطقة

الحدودية منطقة عسكرية ،وتـ إنشاء مزارع جماعية لمعرب باسـ مزارع

الدولة ،كما لـ يسمح لكؿ مف ال يتكمـ العربية بممارسة حؽ الترشح
واالنتخاب في تمؾ المناطؽ.

()1

أبعاد األزمة :وجدت الحكومة السورية َّ
أف ال ُكرد أصبحوا يشكموف

خط اًر مزعوماً وإلنقاذ عروبية المنطقة اخترعوا قصة التسمؿ ال ُكردي مف

ُكردستاف تركيا و ُكردستاف العراؽ إلى منطقة الجزيرة لسوريا.

دور ُكرد سوريا في إدارتيا :الجدير بالذكر َّ
أف ال ُكرد في سوريا
قاموا بإدارة ىذه األزمة منذ انفجارىا والى حد اآلف-التي لـ تُحؿ بشكؿ

كامؿ -مف خالؿ استنكار ىذا اإلجراء القمعي بحؽ الشعب ال ُكردي
ومطالباتيـ لمحكومات السورية المتعاقبة بعالج ىذه المشكمة واعادة

الجنسية السورية لم ُكرد المجرديف منيا ،ومف خالؿ اطالع الرأي العاـ
)(1

ىالل .محمد طمب ,دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية واالجتماعية

والسياسية ,منشو ارت مركز عامودا لمثقافة ال ُكردية ( ,2003 ,)31ص (.(24 -23
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العالمي بيذه األزمة لمضغط عمى سوريا إللغاء ىذا اإلحصاء المجحؼ
بحؽ الشعب ال ُكردي في سوريا .وأثمر نضاؿ ال ُكرد في سوريا جزئياً في

إدارة ىذه األزمة حيث اُجبر النظاـ السوري في عاـ  2011بإعادة
الجنسية تحت مسمى (منح الجنسية) بموجب المرسوـ التشريعي رقـ

.49

 -4أزمة انقالب حزب البعث في سوريا في  8آذار عام :1963

نوع األزمة :أزمة محمية مف حيث الحجـ ،وجزئية مف حيث البنية

والتركيب ،وقومية مف حيث التعايش المجتمعي قائمة عمى أساس فكر
البعث المتجسد بالرابطة القومية التي ىي الرابطة الوحيدة القائمة في

الدولة العربية.

تعريف األزمةُّ :عرفت األزمة في ىذه الفترة َّ
بأنيا ظرؼ انتقالي اتسـ

بعدـ التوازف ونقطة تحوؿ تحدد في ضوئيا العالقة الشوفينية لحزب
البعث تجاه ُكرد سوريا.

تميز بالسياسة القومية الضيقة لحزب البعث ،والتمييز العنصري

واالضطياد القومي ،واطالؽ مشاريع عنصرية بحؽ الشعب ال ُكردي في
سوريا.
بدء األزمة :بدأت األزمة بوصؿ حزب البعث إلى السمطة في

انقالب  8آذار عاـ .1963
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عوامل نشوب األزمة :سوء الفيـ واإلدراؾ لطبيعة الحكـ العقالني
لسوريا ،والرغبة في ابتزاز األحزاب السياسية بفرض حزب البعث نفسو
والغاء اآلخر ،واستعراض القوة ،والصراع عمى الييبة والنفوذ.

سمات األزمةَّ :
أف مف ابرز سمات ىذه األزمة كاف تحويؿ حزب

البعث اسـ سوريا مف الجميورية السورية إلى الجميورية العربية السورية

في تحد واضح ألبسط قواعد حقوؽ اآلخر المختمؼ ،ضاربيف بعرض
الحائط أبرز قواعد العيش المشترؾ ،والمواطنة المتساوية وفرض قانوف
الطوارئ باستالـ حزب البعث الحكـ في سوريا .وتجميد الحياة

البرلمانية ،وتـ احتكار السمطات في يد واحدة ،واستمر المجتمع العربي

السوري عموماً وال ُكردي خصوصاً في الترىؿ والتعب واأللـ وانعداـ
الحياة السياسية والحقوقية والحريات ،واستمرت االعتقاالت والمالحقات
وقمع الحريات ،وكانت المادة الثامنة مف الدستور السوري ينص عمى

َّ
أف الحزب ىو قائد الدولة والمجتمع ،وىذا ما انعكس عمى كافة مرافؽ
الحياة الخدمية والسياسية وغيرىا ،فأصبحت جميع اإلدارات والمراكز،

والدوائر والمؤسسات بترؤس واستالـ مف البعثييف حص اًر ،حتى مجمس
الشعب الذي مف المفترض َّأنو ممثؿ عف الشعب السوري بكؿ أطيافو،

َّ
فإف الغالبية الساحقة ىي مف البعثييف ،أو المواليف ليـ مف أتباع
()1

الجبية.

ومف سمات ىذه األزمة َّأنو في عاـ  1965تبنت الحكومة

السورية والقيادة القطرية لحزب البعث خطة المالزـ محمد طالب ىالؿ
))1

داود .بالؿ ،العنصرية في األنظمة الشمولية ،أخبار الشرؽ.2007 /4 /29 ،
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رئيس الشعبة السياسية في الحسكة سابقاً (ميندس فكرة العنصرّية في
بداية الستينات) )1(،وركزت بشكؿ 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 ترحيالً كبي اًر لسكاف الريؼ ال ُكردي وىـ حوالي  140.000مف
الرجاؿ والنساء واألطفاؿ يعيشوف في  332قرية داخؿ الشريط

المذكور.

()2

وسميت ىذه الخطة مف باب حسف التعبير بػ( :خطة إقامة

المزارع الحكومية في إقميـ الجزيرة) وبرنامج (الحزاـ العربي) لعديد مف

السنوات ،وتبعاً ليذا البرنامج المخطط لو تحت غطاء اإلصالحات
الزراعية ،كاف مف المقرر أف يتـ طرد ( )140ألؼ قروي ُكردي واسكاف

القروييف العرب عوضاً عنيـ ،وكانت الدولة في عاـ  1966تأمؿ في أف

تستمر في تنفيذ برنامجيا الذي كاف يشمؿ ُكرد داغ (عفريف) أيضاً.
ولكف القروييف ال ُكرد لـ ينفذوا األمر وأبوا مغادرة قراىـ .وفي عاـ 1967
أبمغت الدولة سكاف قرى منطقة (الحزاـ) بتأميميا أل ارضييـ ،وقامت

)(1

كاف كتاب المالزـ محمد طمب ىالؿ وراء ترقيتو إلى مقاـ محافظ ،حماه ،ومف ثـ وز ٍ
ير

لشؤوف الدفاع في الحكومة السورية برئاسة زعيف ،ثـ صار وزير التمويف وسفير سوريا في

بولونيا.
))2

زاناُ .كرد ،واقع الزراعة في محافظة الحسكة بسوريا ،سمسمة أبحاث ،رقـ  ،9ط 1

مركز آشتي لمدراسات والبحوث ،مؤسسة حمدي لمطباعة والنشر ،السميمانيةُ ،كردستاف

العراؽ ،2011 ،ص .30- 29
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فعالً بإرساؿ جماعات إلنشاء ما يسمى بالمزارع النموذجية ،إلى أف
أجبرتيا حربيا مع إسرائيؿ عمى وقؼ تنفيذ ىذه الخطة مؤقتاً .وأثناء
البدء بمشروع بناء سد (طبقة) عمى نير الفرات تـ تقديـ اقتراح ينص
عمى إسكاف األسر العربية التي أغرؽ الطوفاف قراىـ ،في إقميـ الجزيرة،

وفي عاـ  1975أنجزت الدولة بناء (( )41قرية نموذجية) في منطقة

(الحزاـ) بيف سري كانيو (رأس العيف) في الغرب وديريؾ في الشرؽ،
وبضمنيا منطقة قامشمو .وتـ فييا إسكاف ( )7آالؼ عائمة عربية.
ولعدـ لفت أنظار الدوؿ الخارجية فقد جرى تنفيذ البرنامج بصورة

تدريجية .وأصبح ال ُكرد معرضيف لمضغط اإلداري ومداىمات الشرطة
وىجمات رجاؿ الدولة ومصادرة ممتمكاتيـ .ومف سمات ىذه األزمة َّأنو
تـ فرض الحظر عمى المطبوعات األدبية ال ُكردية واالستماع إلى

األغاني ال ُكردية في األماكف العامة.

()1

أبعاد األزمة :وجدت الحكومة السورية أَّنو ال يمكف النيؿ مف الوجود

ال ُكردي وأَّنو في سبيؿ ذلؾ ال بد مف االستمرار قُدماً في تنفيذ بنود
خطة المالزـ محمد طمب ىالؿ.
دور ُكرد سوريا في إدارتيا :بالنسبة إلى أزمة مشروع الحزاـ

بأرضييـ حيث رفضوا مغادرة قراىـ،
العربي تمسؾ الفالحوف ال ُكرد ا
ووقعت حوادث دامية بينيـ وبيف السمطات المحمية بالمحافظة
)(1

كندال .عصمت شريؼ وانمي ونازدار مصطفى( ،كردىا) األكراد ،تقديـ :ماكسيـ

رودنسوف ،ترجمة إبراىيـ يونسي ،طيراف.1993 ،
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(محافظة الحسكة) واستمرت المقاومة السممية ألبناء ال ُكرد في عدة

قرى ،أىميا( :عمي فرو ،وتوبز ،ونيؼ) مف أجؿ اإلبقاء عمى
أراضييـ .فثارت ثائرة األوساط الشوفينية في المنطقة وأعمنت أف ال ُكرد

ال ُكرد في الجزيرة بدءوا باالنفصاؿ ،فطمبت المساعدة مف المركز
بإرساؿ األسمحة مف مدرعات وغيرىا إلخماد المقاومة الفالحية التي
استيدفت االحتفاظ بأراضييـ والتمسؾ بما ورثوا مف اآلباء واألجداد مف

قيـ وعادات تجعؿ ال ُكردي يضحي في سبيؿ األرض والشرؼ .وكذلؾ

حدثت المقاومة الفالحية في قرية كفري دنا ،وكري بري وغيرىا مف

عشرات القرى ال ُكردية .كما عارضت الحركة السياسية ال ُكردية في
سوريا مشروع الحزاـ العربي في منطقة الجزيرة منذ بداياتو عاـ ،1973
وتـ اعتقاؿ دىاـ ميرو سكرتير البارتي وستة مف رفاقو عمى خمفية
إعدادىـ لبياف لمناىضة مشروع الحزاـ العربي ،كما تـ اعتقاؿ أربعة

كوادر مف الحزب اليسار ال ُكردي في سوريا وذلؾ عمى خمفية نشرىـ
لبياف لمناىضة مشروع الحزاـ العربي وتـ الحكـ عمييـ بالسجف لفترات
تتراوح بيف سبعة إلى ثمانية أعواـ.

واستطاع ال ُكرد انتزاع االعتراؼ بعيد النوروز عاـ  1986بعد

مطالباتيـ السممية مف خالؿ احتجاجيـ أماـ القصر الجميوري الذي

استشيد أمامو سميماف آدي باإلضافة إلى بعض الجرحى .حيث اعتبر
يوـ عيد النوروز عطمة رسمية في  21مف كؿ آذار ،لكف عطمة رسمية

باسـ عيد األـ وليست باسـ عيد نوروز.
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ونتيجة لظروؼ واعتبارات دولية خاصة واتاحة ىامش مف
الديمقراطية في عاـ  1990دخؿ البرلماف عشرة برلمانييف ُكرد كانوا

يمثموف أطراؼ الحركة السياسية الكردية في سوريا خالؿ تمؾ الفترة

(ثالث برلمانييف كرد مف قامشمو ،واثناف مف كوباني ،وخمسة مف جبؿ

األكراد وريؼ حمب) ،وكاف ذلؾ يعتبر تحوالً برلمانياً باتجاه التمثيؿ

الديمقراطي لمشعب ال ُكردي في البرلماف السوري ،ولكف ال قبؿ تمؾ

الفترة وال بعدىا لـ تسمح السمطات السورية لم ُكرد مف الوصوؿ إلى
البرلماف نتيجة عمميات التزوير والتيديد وقوائـ الظؿ التي تجيز مف

قبؿ الجبية الوطنية التقدمية المتمثمة بحزب البعث الحاكـ القائد لمدولة
والمجتمع .وتحركت النخبة مف قيادات ثالث أحزاب ُكردية واستطاعت
أف تمبي مطالب الجماىير ال ُكردية وذلؾ بتشكيؿ القيادة المشتركة ليذه
األحزاب في أيار عاـ  1992لفتح باب الحوار والنقاش بيف قيادات

وكوادر األحزاب الثالثة لعقد مؤتمر الوحدة ،وتـ توحيد األحزاب الثالثة

في  15نيساف  1993وذلؾ خالؿ عقد مؤتمر توحيدي وانتخب إسماعيؿ

عمر سكرتي اًر لمحزب ،وبدء العمؿ المشترؾ بينيـ ،وتـ كسر حاجز
الخوؼ بتبني النضاؿ السممي الديمقراطي كسبيؿ لرفع االضطياد عف

كاىؿ الشعب ال ُكردي في سوريا .وتمثمت مطالبيـ بإلغاء السياسات

العنصرية المتبعة بحؽ الشعب ال ُكردي في سوريا ،وبإيجاد حؿ
ديمقراطي لمقضية القومية ال ُكردية في إطار وحدة التراب السوري عمى
أساس االعتراؼ بوجوده ،وتثبيت ذلؾ في دستور البالد ،ومنحو الحقوؽ
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القومية الديمقراطية مف سياسية وثقافية واجتماعية ،و َّ
أف الشعب ال ُكردي

جزء مف الشعب السوري ،وقضيتو جزء مف قضية الديمقراطية في

البالد ،وا َّف توجيو التيـ غير الواقعية إلى الحركة ال ُكردية ال ىدؼ ليا
سوى التيرب مف مواجية الحقيقة مف ناحية ،وتشويو سمعة وجوىر
()1

الحركة الديمقراطية اإلنسانية مف جية أخرى.

باختصار تمثؿ إدارة ال ُكرد الزمة البعث بتوجييـ إلى النضاؿ

السياسي والتنظيمي كقوة مستقمة تيدؼ إلى الضغط عمى السمطة ،وردة

الفعؿ ضد النزعات العنصرية والرجعية.

 -5أزمة انتفاضة "قامشمو"  12آذار عام :2004

نوع األزمة :أزمة محمية مف حيث الحجـ ،وجزئية مف حيث البنية

والتركيب.

تعريف األزمة :نقطة تحوؿ في أوضاع غير مستقرة ،نشأت بسبب

احتقاف التاريخ بترسبات الماضي ،وقادت إلى نتائج غير مرغوب فييا
بالنسبة إلى النظاـ السوري َّ
ألنو كاف غير قادر عمى احتوائو أو درء

مخاطره.

)(1

بختيار .إيفاف ،النضال السممي الديمقراطي لمشعب ال ُكردي في ُكردستان سوريا،

سمسمة أبحاث ،رقـ  ،8ط  1مركز آشتي لمدراسات والبحوث ،مؤسسة حمدي لمطباعة

والنشر ،السميمانيةُ ،كردستاف العراؽ ،2011 ،ص (.(50 - 40
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بدء األزمة :بدأت األزمة في  12آذار عاـ  2004بشكؿ مدبر
ومفتعؿ عندما أطمقت األجيزة األمنية الرصاص الحي عمى مشجعي
نادي الجياد في قامشمو لكرة القدـ.

عوامل نشوب األزمة :الرغبة في ابتزاز ُكرد سوريا عمى خمفية
حصوؿ ُكرد العراؽ عمى الفيدرالية.

سمات األزمة :مف ابرز سمات ىذه األزمة َّأنو أطمؽ الرصاص
الحي عمى المتظاىريف ُّ
كؿ مف
الكرد ،واعتقؿ ال ُكرد عمى ىوياتيـ في ً
الالذقية ودمشؽ وحمب .وسقط عشرات الشيداء ،ومئات الجرحى،
وآالؼ المعتقميف ،وعشرات المعاقيف ،وآالؼ الميجريف.

أبعاد األزمة :خمؽ فتنة بيف ال ُكرد والعرب في قامشمو عمى خمفية
مبارة بيف نادي الجياد (قامشمو) ونادي الفتوة (دير الزور)ُ ،بغية

تقميص الدور ال ُكردي في المناطؽ ال ُكردية في سوريا بعد تنامي دور

إقميـ ُكردستاف العراؽ في العراؽ.

()1

دور ُكرد سوريا في إدارتيا :تميز إدارة ال ُكرد ليذه األزمة نتيجة
لممظالـ وسياسة االضطياد الممنيجة التي تُعتمؿ منذ فترة طويمة

في صدور ال ُكرد بشأف التمييز ضدىـ وقمع حقوقيـ السياسية
والثقافية بتنظيميـ لممظاىرات واالحتجاجات ،فقد امتدت المظاىرات
))1

بختيار .إيفاف وزاناُ .كرد ،الثورة السورية من الشمال (ال ُكردي) إلى الجنوب (العربي)،

سمسمة أبحاث ،رقـ  ،14مركز آشتي لمدراسات والبحوث ،مؤسسة ياد لمطباعة والنشر،

السميمانيةُ ،كردستاف العراؽ ،2013 ،ص .37
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واالحتجاجات مف قامشمو إلى عامودا ،والدرباسية ،وسركانيو ،والحسكة،
وتربو سبيو ،وجؿ آغا ،وديريؾ ،والى عفريف ،وكوباني ،والجامعات

السورية ،ومناطؽ التواجد ال ُكردي في دمشؽ ،وحمب ،وحماه ،والرقة،
وغيرىا مف مناطؽ التواجد ال ُكردي في سوريا .وقامت احتجاجات

ومظاىرات تضامنية في بقية أجزاء ُكردستاف ،فانطمقت مظاىرات في
ىولير ،والسميمانية ،ومياباد ،وديار بكر ،واسطنبوؿ ،وغيرىا مف

المناطؽ ال ُكردية .وانتقمت المظاىرات إلى أغمبية العواصـ األوربية،

والى أمريكا ،وكندا ،واستراليا ،ودوؿ الخميج ...الخ .وىي المرة األولى

التي يتـ فييا تنظيـ مثؿ ىذه المظاىرات الواسعة في سوريا والكثير مف
أنحاء العالـ ،فيزت أركاف النظاـ وجبروتو ووضعتوُ في مأزؽ حرج،
مما دفعتوُ لمرد بالقوة المميتة لقمع االحتجاجات ،فاستشيد ما ال يقؿ
عف  33متظاىر ،وجرح أكثر مف  700متظاىر ،وخمؼ العشرات مف

المعاقيف نتيجة إطالؽ الرصاص الحي والمحرـ دولياً وبدـ بارد مف قبؿ
األجيزة األمنية القمعية ،واعتقمت األجيزة األمنية ما ال يقؿ عف 7000

متظاىر وخضع جميعيـ إلى المعاممة السيئة والتعذيب ،وبذلؾ استطاع

الشعب ال ُكردي والنخبة النشطة مف تغير الواقع ،فقد طمبت السمطة
السورية آنذاؾ توقيؼ التظاىرات واالحتجاجات مقابؿ الدخوؿ في حوار

جدي حوؿ كؿ الممفات المتعمقة بالقضية ال ُكردية والشعب ال ُكردي.
وقد شكمت ىذه األزمة نقطة تحوؿ كبرى في تاريخ الشعب ال ُكردي

في سوريا وقضيتو القومية ،وجعمتيا مف القضايا الساخنة التي ال
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تحتمؿ التأجيؿ ،ورغـ َّ
إف النظاـ حاوؿ بوسائمو القمعية إعادة الممؼ

ال ُكردي إلى مستودع الممفات المنسية إال َّ
أف الصدى العالمي الذي
َّ
وتجذر
حازت عميو القضية ال ُكردية في سوريا ،بسبب االنتفاضة،
الوعي القومي أكثر لدى الشعب ال ُكردي ،واصرار الجماىير ال ُكردية
وقواىا المناضمة عمى المضي قدماً في رفع وتيرة النضاؿ الديمقراطي

السممي حالت دوف إمكانية وضع الممؼ ال ُكردي جانباً في سوريا.

وأثبت نظاـ الحكـ خالؿ حكمو المديد عجزه عف حؿ أي قضية وطنية

النشغالو عف قضايا الشعب بالبحث عف مقومات تثبيت أركانو واطالة

بقائو ،فضالً عف تمكف الشوفينية مف أذىاف أركانو ومرتكزاتو البشرية،

فميس متوقعاً مف نظاـ كيذا حؿ قضية بحجـ القضية ال ُكردية ،والتي
()1
يحتاج وعياً ديمقراطياً وايماناً بالشعب وحريتو.

 -6أزمة المرسوم التشريعي رقم  49في  10أيمول عام :2008

نوع األزمة :أزمة محمية مف حيث الحجـ (أزمة تكبيل ممتمكات

ال ُكرد).

تعريف األزمة :مشروع سياسي وأمني واجراء شوفيني قاـ بيا

النظاـ السوري مستيدفاً المناطؽ ال ُكردية والتي باتت مكبمة بقيود ثقيمة
تنيؾ كاىؿ الشعب ال ُكردي مف خالؿ لجـ تطوره وأحاطتو بسمسمة مف

الخطوط الحمراء وجعمو حقالً لممزيد مف التجارب الشوفينية العنصرية
) (1بختيار .إيفاف ،النضال السممي الديمقراطي لمشعب ال ُكردي في ُكردستان سوريا ،مرجع
سابؽ ذكره ،ص (.(50 -47
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ُب غية تعقيد حياة الناس في ىذه المناطؽ بالمزيد مف القيود والقوانيف
العنصرية واإلمعاف في زيادة فقرىـ.

بدء األزمة :بدأت األزمة عند صدور المرسوـ التشريعي رقـ 49

في  10أيموؿ عاـ  .2008وتـ تعميمو عمى مكاتب التوثيؽ في مديريات

المصالح العقارية بالمحافظات السورية.

عوامل نشوب األزمة :الرغبة في تقييد ال ُكرد بمراسيـ وتشريعات

عنصرية .حيث حددت عمؽ المناطؽ الحدودية في محافظات :الرقة،

وحمب ،وادلب بخمسة وعشريف كيمو مت اًر اعتبا اًر مف الحدود السورية-
التركية باتجاه الجنوب .أما عمؽ المنطقة الحدودية في محافظة

الحسكة ىي حوالي ( )200كـ اعتبا اًر مف حدود السورية – التركية

باتجاه الجنوب والشرؽ والغرب أي حتى حدود محافظتي دير الزور

والرقة والحدود الدولية مع العراؽ بمساحة إجمالية قدرىا ()23300
)1( 2

كـ .

سمات األزمة :إ َّف تطبيؽ المرسوـ أدى إلى نتائج وأثار خطيرة

عمى حقوؽ المواطنيف ال ُكرد ،وبالتالي خمؽ حالة مف التوتر والفوضى
وعدـ استقرار العالقات االجتماعيةَّ ،
ألف الحصوؿ عمى الترخيص
القانوني أصبح أمر في غاية الصعوبة ،كونو يخضع أوالً وأخي اًر لموافقة
األجيزة األمنية وىي ال تعطي الموافقات وخاصة بالنسبة لممواطنيف

الذيف يعمموف في الشأف العاـ وأصحاب الرأي ،وكذلؾ بالنسبة
))1

جريدة يكيتي ،عدد خاص بالمرسوـ  ،49تشريف األوؿ ،2008 ،ص .4
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لممواطنيف ال ُكرد في سوريا ،حيث لـ يسبؽ لمواطف مف أصؿ ُكردي أف
حصؿ عمى الترخيص القانوني منذ زمف بعيد بسبب سياسة االضطياد

التي تمارسيا السمطات السورية بحؽ الشعب ال ُكردي.

()1

كما َّ
أف

المديرية العامة لممصالح العقارية بالحسكة احتفظت بآالؼ معامالت

الترخيص المرفوضة مف قبؿ و ازرة الداخمية ،وىذه المديرية وبناء عمى
أوامر صادرة مف األجيزة األمنية تمتنع عف إعطاء صورة مف قرار

الرفض لصاحب العالقة وأكثر مف ذلؾ تمتنع عف إعطائو أية وثيقة

تفيد أو تثبت أف معاممة الترخيص مرفوضة ،وتكتفي المديرية بتبميغ

صاحب العالقة شفيياً بقرار الرفض والقوؿ لو بحقو في تقديـ طمب
جديد بعد سنة مف تاريخ قرار الرفض األوؿ ،عمماً َّ
أف قرار الرفض

قطعي ال يقبؿ أية طريقة مف طرؽ التظمـ أو االستئناؼ كما َّ
أف وزير
الداخمية ال يذكر أسباب رفضو منح الترخيص.

أبعاد األ زمة :وجدت الحكومة السورية َّ
أف مشروع الحزاـ العربي

أصبح بحاجة إلى عممية تطوير وتحديث فقاموا بتطوير برنامجيـ

نص
العنصري بأف صدروا المرسوـ المزعوـ (المرسوـ رقـ  )49حيث َّ
المرسوـ التشريعي رقـ  49عمى ما يمي" :يمنع وضع أي مف إشارات

الدعاوى والرىف والحجوزات والقسمة والتخصص عمى صحيفة العقار

))1

المنظمة ال ُكردية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف والحريات العامة في سوريا  ،DADبياف

المرسوـ ( )49لعاـ  2008انتياؾ صارخ لمحقوؽ األساسية لممواطف السوري  21أيموؿ
.2008
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في المناطؽ الحدودية سواء أكاف العقار ضمف المخطط التنظيمي
لممدينة أو خارجو ،إال بعد الحصوؿ عمى الترخيص القانوني مف و ازرة

الداخمية"

دور ُكرد سوريا في إدارتيا :في كانوف الثاني  2009قدـ وفد
مشترؾ مف مكونات محافظة الحسكة عريضة موقعة مف أكثر مف 46

ألؼ شخص تطالب بإلغاء المرسوـ  ،49وقدـ العريضة إلى القصر
الجميوري بدمشؽ ،وبتاريخ  28شباط  2009نفذت معظـ األحزاب

ال ُكردية احتجاجاً آخر بالوقوؼ عمى أرصفة شوارع المدف في المناطؽ
ال ُكردية وفي حمب ودمشؽ لمدة عشر دقائؽ ،ومع ذلؾ َّ
فإف النظاـ

استمر في االلتزاـ بالمرسوـ متجاىالً نداءات واحتجاجات ال ُكرد
باإلضافة إلى عموـ سكاف المحافظة.

()1

 -سابعاً :الدور الحديث ل ُكرد سوريا في إدارة األزمات:

نوع األزمة :أزمة عميقة جوىرية ىيكمية التأثير ،وأزمة دولية مف

حيث الحجـ ،وكمية مف حيث البنية والتركيب ،قائمة عمى تمسؾ النظاـ
السوري بالسمطة في سوريا بشتى الوسائؿ .باإلضافة إلى الصفات
المختمفة التالية ليذه األزمة:

))1

جريدة يكيتي ،بمناسبة قرب حموؿ ذكرى مرور عاـ عمى صدور المرسوـ 49 ،ال بد

مف استئناؼ النشاطات االحتجاجية ،العدد ( ،)172آب  ،2009ص .5

46

من حيث طبيعة الحدوث :أزمة بفعؿ النظاـ السوري.
من حيث المستيدف باالعتداء :الشعب السوري عامةً واألقميات خاصةً.

من حيث اليدف :إرىاب الشعب السوري.

من حيث مسرح الجريمة :األرض السورية كاممةً.

من حيث اآلثار :أزمة ذات أثار وخسائر بشرية ومادية ومعنوية.
من حيث المدة :أزمة طويمة األجؿ معالجتيا تحتاج لمدة طويمة.
– من حيث المصدر :أزمة ليا جذور سياسية واقتصادية واجتماعية في سوريا.
من حيث المظير :أزمة زاحفة نمت ببطء وكانت محسوسة ،ولـ يستطع النظاـ

السوري وقؼ زحفيا نحو قمة األزمة وانفجارىا .وأزمة صريحة عمنية أو مفتوحة
ليا مظاىرىا الصريحة العمنية الممموسة ،بحيث شعر بيا كؿ أطرافيا منذ نشأتيا.

من حيث الحدة :أزمة حادة اتسمت بالشدة والعنؼ.
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تعريف األزمة :مرحمة مصيرية ومنعطؼ سياسي كبير وحساس،
جاء نتيجة أحداث سريعة عمى الساحة السورية أدت إلى زيادة عدـ
االستقرار إلى درجة غير عادية ،وارتقت بسرعة إلى مستوى العنؼ
الممنيج مف قبؿ النظاـ السوري ،ونقطة تحوؿ سيتحدد في ضوئيا

التغيير الكبير والجوىري في الشكؿ المستقبمي لسوريا.

بدء األزمة :بدأت األزمة في  17شباط عاـ  2011عندما اعتدت

شرطة النظاـ السوري عمى شابيف في سوؽ الحريقة في دمشؽ ضرباً

وشتماً.

عوامل نشوب األزمة :يمكف أف نوجز عوامؿ نشوب األزمة السورية

في ثالثة أسباب رئيسة:

()1

 -1األسباب السياسية لمثورة :التي تمثمت بػ( :العنؼ السياسي

واألمني ضد الشعب السوري ،وقانوف الطوارئ وسوء المعاممة ،وممؼ

المعتقموف السياسيوف ،وعدـ سيادة القانوف ،وانتياكات حقوؽ اإلنساف،
وكبت الحريات العامة ،والتعذيب والقتؿ ،وتوريث السمطة ،والتعامؿ
بقسوة مع المعارضة ،و ُّ
تركز السمطات في أيدي أقمية ،والمجازر

المتكررة ...الخ).

) (1بختيار .إيفاف وزاناُ .كرد ،الثورة السورية من الشمال (ال ُكردي) إلى الجنوب (العربي)،
مرجع سابؽ ذكره ،ص (.)48 -19
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 -2األسباب االقتصادية واالجتماعية :التي تمثمت بػ( :الفساد في
سوريا ونيب الماؿ العاـ ،وعدـ قياـ بشار األسد باإلصالح الموعود،
وسياسة التجويع ،واألوضاع المعيشية البائسة لمشعب السوري ...الخ).

 -3األسباب المباشرة لألزمة السورية :تمثؿ السبب الرئيسي الندالع
الثورة السورية باندالع موجة الثورات العربية أواخر عاـ  2010وبداية

عاـ  ،2011حيث اندلعت موجة احتجاجات عارمة شممت كثير مف
الدوؿ العربية ،أشعؿ ش اررتيا المواطف التونسي محمد البوعزيزي الذي

أحرؽ نفسو احتجاجاً عمى األوضاع السيئة في تونس .وجاء مف بعدىا

الثورة المصرية ،والميبية واليمنية.

كما كاف مف األسباب المباشرة لألزمة السورية اعتداء الشرطة بقسوة

عمى مواطنيف بدمشؽ :في يوـ الخميس  17شباط  2011انياؿ رجاؿ
مف الشرطة بالضرب عمى األخويف عماد وعالء نسب وىما أبنا مالؾ

أحد المحالت في منطقة الحريقة في دمشؽ .فأثارت ىذه الحادثة سخط
الناس في المكاف الذيف تجمعوا عمى الفور وخرجوا بمظاىرة لـ يكف

مخططاً ليا مف قبؿ ،حيث قػُّدر عدد المتظاىريف بػ  4000متظاىر
رددوا خالليا" :الشعب السوري ما بينذؿ" .أدت ىذه المظاىرة إلى

مجيء وزير الداخمية السوري سعيد سمور الذي تحاور مع المحتجيف

وسأليـ عف مطالبيـ ،ثـ وعد بإجراء تحقيؽ بشأف ما حدث لمشابيف،

وانفضت المظاىرة بعد  4ساعات مف ذلؾ .لكف المفاجأة كانت بتحميؿ
فيمـ عمى موقع يوتيوب يبيف المظاىرة ،مما أربؾ القيادة السورية وأضاء
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األمؿ لمشعب السوري حيث حقؽ المقطع نسبة مشاىدة عالية .وتكمف
أىمية ىذه الحادثة غير المدبرة -عمى ضيؽ مجاليا ومساحة تأثيرىا-
في كشفيا عف طبيعة التغير الجذري في تصور السوري عف نفسو

واعت اززه بكرامتو ،وعدـ سمبيتو؛ أفراداً وجماعة ،تجاه ممارسات أزالـ

النظاـ واعتداءاتيـ.

دور ُكرد سوريا في إدارة األزمة :يمكف أف نميز بخصوص دور

ُكرد سوريا في إدارة األزمة السورية الراىنة بيف ثالثة أشكاؿ مف اإلدارة
(اإلدارة السياسية ،واإلدارة االقتصادية ،واإلدارة االجتماعية).
 -1إدارة األزمة السياسية:
المرحؿ السابقة لمثورة السورية كاف العمؿ السياسي ،والنضالي
في ا
الفعاليات السياسية،
لمحركة ال ُكردية عموماً ينحصر في إقامة بعض ّ
دوف إمكانية القدرة في االقتراب مف ما يدخؿ في صميـ العمؿ اإلداري
في المنطقة ال ُكردية والتي كانت تعتبر مف ضمف مياـ السمطة القائمة
(النظاـ) وحينيا كانت الحجج كافية ومقنعة لمجماىير الشعبية ،أنَّو ليس
باإلمكاف القياـ بأكثر مما ىو ممكف (العمؿ السياسي فقط) ،ولكف بعد

أف أفرزت الثورة السورية حالة جديدة في المناطؽ ال ُكردية بسوريا مف

فراغ إداري وأمني ،وبعد أف حسمت الحركة ال ُكردية بأحزابيا المتنوعة
والمتعددة خياراتيا في العمؿ ،والتعامؿ مع الوضع الجديد ،والتي
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ٍ
أشير مف بداية الثورة السورية تطور المفيوـ
ظيرت معالميا بعد عدة
السياسي إلدارة األزمة لدى ُكرد سوريا.

وتجدر اإلشارة إلى َّ
أف الخارطة السياسية لألحزاب ال ُكردية ىي كما
يمي:

الحزب الديمقراطي التقدمي ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالياً السَّيد عبد الحميد درويش.

حزب يكيتي ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالي ًا السَّيد إبراىيـ برو.

الحزب الديمقراطي ال ُكردي في سوريا (البارتي) ،جناح الدكتور عبد الحكيـ بشار.

حزب الوحدة الديمقراطي ال ُكردي في سوريا (يكيتي) :الذي يقوده حالياً السَّيد محي الديف شيخ آلي.
حزب آزادي ال ُكردي في سوريا :جناح السَّيد مصطفى جمعة.

حزب آزادي ال ُكردي في سوريا :جناح السَّيد مصطفى أوسو.

حزب الوفاق الكردي في سوريا :الذي يقوده حالياً السَّيد نشأت محمد.

الحزب الوطني الديمقراطي ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالياً السَّيد طاىر صفوؾ.

حزب المساواة الديمقراطي ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالياً السَّيد نعمت داود.
السيد نصر الديف إبراىيـ.
الحزب الديمقراطي ال ُكردي في سوريا (البارتي) :جناح َّ
تيار المستقبل ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالياً السيد ريزاف شيخموس.

الحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا .الذي يقوده السيد صالح كدو.

الحزب اليساري ال ُكردي في سوريا :الذي يقوده حالي ًا السَّيد محمد موسى محمد.
الحزب الديمقراطي ال ُكردي السوري :الذي يقوده حالياً السَّيد جماؿ شيخ باقي.

حركة اإلصالح الكردي في سوريا :الذي يقوده السَّيد فيصؿ يوسؼ.
حزب االتحاد الديمقراطي :الذي يقوده حالياً السَّيد صالح مسمـ.

لقد انعقد المؤتمر الوطني ال ُكردي في مدينة قامشمو في  26تشريف
األوؿ  2011وضـ المؤتمر  257عضواً ،كاف ستوف في المائة ًمنيـ مف

الشخصيات المستقمة ،وأربعيف في المائة يمثموف أحد عشر حزباً مف
أحزاب الحركة السياسية ال ُكردية التقميدية .وجرت مفاوضات مع حزب
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االتحاد الديمقراطي ( )PYDبيدؼ إشراكو في المؤتمر ،لكف
المفاوضات لـ تثمر عف نتيجة وفضؿ الحزب أف يعمؿ بمفرده .وفيما

بعد انبثؽ عف المؤتمر "مجمس وطني ُكردي" وانتخب لو ىيئة تنفيذية
وأمانة عامة ،وطالب في بيانو الختامي بػ"حؽ تقرير المصير لمشعب

ال ُكردي في إطار وحدة البالد" كما طالب بػ" :تغيير النظاـ االستبدادي
األمني واقامة نظاـ ديمقراطي تعددي" .وقرر المؤتمر تبني الحراؾ
الثوري الشبابي ال ُكردي ودعمو ،وأقاـ مجالس محمية منبثقة مف المجمس
الوطني السوري ،ودعا إلى تبني نظاـ "الالمركزية السياسية" في إدارة

البالد .وكاف مف مقررات المؤتمر انسحاب األحزاب المنضوية فيو مف
األطر التحالفية الوطنية المعارضة ،عمى أف يتـ التنسيؽ معيا وفقاً

لمدى اقترابيا مف المطالب القومية لمشعب ال ُكردي ،في إشارة إلى توزع

األحزاب ال ُكردية عمى ائتالؼ إعالف دمشؽ وىيئة التنسيؽ لقوى التغيير
الوطني الديموقراطي والمجمس الوطني السوري الذي ينشط في

اسطنبوؿ.

وكاف عقد المؤتمر تحت الشعارات التالية:

 -1مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ االنتفاضة السممية لمشعب السوري في
الحرية والكرامة.

 -2نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمف الحقوؽ القومية لمشعب

ال ُكردي.

 -3االعتراؼ الدستوري بالشعب ال ُكردي كمكوف رئيسي في البالد.
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 -4ال لمتمييز القومي والديني والطائفي ،نعـ لدولة وطنية عممانية
وديمقراطية لكؿ السورييف.

 -5ال لمقمع واالستبداد والحرية لجميع معتقمي الرأي في سوريا.

حيث جاء في ق اررات المؤتمر" :إ َّف الشعب ال ُكردي في سوريا ىو
شعب أصيؿ يعيش عمى أرضو التاريخية ويشكؿ جزءاً أساسياً مف
النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا ،وىذا يتطمب اإلقرار

الدستوري بوجوده كمكوف رئيسي مف مكونات الشعب السوري وثاني
أكبر قومية فيو ،وايجاد حؿ ديمقراطي عادؿ لقضيتو القومية بما يضمف
حقو في تقرير مصيره بنفسو ضمف وحدة البالد ،كما أرى المؤتمر َّ
أف

حؿ القضية ال ُكردية يعتبر مدخالً حقيقياً لمديمقراطية وامتحاناً لقوى
المعارضة السورية التي تسعى لتحقيؽ غد أفضؿ لسوريا عمى قاعدة أ َّف
سوريا لكؿ السورييف" .وتمخض عف المؤتمر تشكيؿ المجمس الوطني

ال ُكردي في سوريا ،الذي تبنى ق اررات المؤتمر مف حيث اإلقرار بحؽ
الشعب ال ُكردي في تقرير مصيره حيث حدد المجمس ىذا الحؽ في

الالمركزية السياسية والدولة االتحادية (الفيدرالية) ل ُكردستاف سوريا.
وفي الفترة الالحقة عمى قياـ المجمس قامت ىيئتو التنفيذية بزيارة

إلى إقميـ ُكردستاف العراؽ والتقت برئيس اإلقميـ السَّيد مسعود البارزاني
الذي بارؾ اإلطار ال ُكردي الجديد في سوريا .ودخؿ المجمس الكردي
في مفاوضات مع المجمس الوطني السوري لتقريب الرؤى حوؿ حقوؽ

الشعب ال ُكردي في سوريا .وأخي اًر انسحب الوفد ال ُكردي مف مؤتمر
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اسطنبوؿ الذي دعا إليو المجمس الوطني السوري بيدؼ توحيد قوى
المعارضة السورية (في  27آذار  )2012بسبب رفض المجمس السوري
إدراج المطالب ال ُكردية في البياف الذي أصدره باسـ العيد الوطني.
ٍ
بشكؿ أكثر في اآلونة األخيرة حيث تـ تشكيؿ
وتوضحت األمور
ىيئة ُكردية عميا مشتركة (الييئة ال ُكردية العميا DESTEYA KURDÎ

 )YA BILINDفي  11حوىز عاـ  2012بيف المجمس الوطني ال ُكردي

ومجمس شعب غربي ُكردستاف في ىولير تحت رعاية رئيس إقميـ

ُكردستاف العراؽ (السَّيد مسعود البارزاني) ،ووقعوا عمى اتفاقية ىولير،
حيث كاف ميمتيا رسـ السياسة العامة وقيادة الحراؾ ال ُكردي في ىذه
المرحمة المصيرية ،واعتماد مبدأ المناصفة في ىيكمية كافة المجاف

والتوافؽ في اتخاذ الق ار ارت بيف المجمس الوطني ال ُكردي في سوريا

ومجمس الشعب لغربي ُكردستاف في اتفاؽ إعالف ىولير في

 2013/7/11وفيما يمي البياف الصحفي الصادر مف المجمسيف بعد
التوقيع عمى إعالف ىولير في ىولير ب ُكردستاف العراؽ:
إلى جماىير شعبنا ال ُكردي في سوريا..
إلى الرأي العام ال ُكردستاني والسوري..

بمناسبة توقيعنا عمى إعالن ىولير التاريخي والتوصل إلى أتفاق بين مجمسينا

(مجمس الشعب لغربي ُكردستان والمجمس الوطني ال ُكردي في سوريا) ،نزف ىذه
البشرى السارة إلى جماىير شعبنا ال ُكردي في سوريا وال ُكردستانيين في كل مكان ونعمن
ليم بأننا قد وضعنا األسس الجوىرية لمبدء بالتحرك لتحقيق ما يطمح إليو شعبنا

ال ُكردي في غرب ُكردستان وسوريا ،وجعمنا من ترتيب البيت ال ُكردي وتوحيد النضال
بين كافة الفصائل السياسية لشعبنا االنطالقة األولى بيذا االتجاه.
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نمر اليوم بمرحمة مصيرية ومنعطف سياسي كبير وحساس ،لذا يتحتم عمينا توحيد
ّ
الصف والموقف لمواجية ما يط أر عمى الساحة السياسية السورية من تغيرات في

المستقبل القريب ،وىنا البد لنا من أن نشيد بمواقف إخوتنا ال ُكرد والقيادة السياسية في
إقميم ُكردستان وباألخص السيد مسعود بارزاني رئيس إقميم ُكردستان عمى ما قدموه لنا
من دعم ال محدود إلنجاح مساعينا وتوصل مجمسينا إلى ىذا االتفاق التاريخي.

إن إعالن ىولير في نظرنا تجسيد لمواقع النضالي وتتويج لتضحيات شعبنا عمى
َّ

مر عقود من المآسي والحرمان ،لكننا وبيمة ودعم المخمصين من أبناء شعبنا،
ّ
توصمنا اليوم إلى إعادة المحمة النضالية لمقوى السياسية ال ُكردية ،وىذا الحدث الكبير
سيدخل الفرحة والطمأنينة في قموب جماىيرنا المضحية التي تنتظر منا الكثير.
َّإننا اليوم وبعد توقيعنا عمى إعالن ىولير ،نعد شعبنا ال ُكردي بأن نبذل ما بوسعنا
كي نكون عند مستوى طموحاتو وأىدافو ،وأن نسعى جاىدين جنباً إلى جنب مع جميع
مكونات الشعب السوري والقوى الديمقراطية السورية إلسقاط النظام وبناء بمد ديمقراطي
يتمتع فيو الجميع بحقوقيم في إطار دستور يقر بالتعدد القومي والثقافي وبحل قضيتنا

القومية في إطار الالمركزية السياسية.

إن ما تم إنجازه ليو مكسب كبير يفرض عمينا مسؤوليات جسيمة ،وضمانة أكيدة
َّ

لنبذ كل ما يبعدنا عن تحقيق أىداف شعبنا المشروعة ،وبيذه المناسبة ندعو جميع
المثقفين والكتاب واإلعالميين إلى التصرف بمسؤولية وحكمة ،والجالية ال ُكردية في
الميجر والفئات والشرائح في مجتمعنا ال ُكردستاني إلى دعم ىذه الخطوة التاريخية
واالنضمام إلى الجيود الرامية إلنجاح ما نصبو إليو جميعاً.

وفي الختام نبارك لشعبنا ال ُكردي ىذا اإلنجاز ونجدد عيدنا والتزامنا بتضحيات

جماىير شعبنا ودماء شيدائنا والسير قدماً نحو تحقيق أمانينا وتطمعاتنا.

المجمس الوطني ال ُكردي في سوريا ومجمس الشعب لغربي ُكردستان
ىولير2012/7/11

ومع ذلؾ َّ
فأف األحزاب ال ُكردية السورية تعاني وال تزاؿ تعاني هي
صعوبات عدة ،بعضيا يتعمؽ باالنقسامات الفكرية واأليديولوجية ،وما
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الفعاؿ مع
يترتب عمي ذلؾ مف اختالفات حوؿ كيفية التعاطي ّ
التطورات السريعة عمي أرض الواقع في سوريا ،والبعض اآلخر يتعمؽ
بمنيجية العمؿ ،وغياب استراتيجيات واضحة ،تتـ عبر آلياتيا معالجة

األزمة السورية معالجة ناجحة وواقعية.
 -2إدارة األزمة االقتصادية:

تعتبر إدارة األزمة االقتصادية في ُكردستاف سوريا مف أىـ أنواع

إدارة األزمات عمى صعيد المناطؽ ال ُكرديةَّ ،
ألنيا تصنؼ مف المناطؽ

النامية .وبالتالي فأ َّف توفير لقمة العيش ىي مف أىـ مرتكزات األمف
الغذائي في ىذه المناطؽ ،وبالتالي فأ َّف إدارة األزمة االقتصادية تأتي

في سمـ أولويات إدارات أزمات ىذه المناطؽ.

فبتشخيص الحالة االقتصادية في المناطؽ ال ُكردية بسوريا نرى َّ
أف

ىذه المناطؽ كانت تدير أمورىا االقتصادية في السابؽ مف خالؿ

تصدير منتجاتيا األولية إلى الداخؿ السوري ،وكانت تستورد غيرىا مف

السمع األساسية إلى مناطقيا ،لكف تشرذـ الوضع في سوريا أدى إلى
شمؿ مزدوج في االقتصاد فأصبح مف الصعب جداً التصدير إلى الداخؿ

السوري واالستيراد منو لمحصوؿ عمى السمع والبضائع ،وبخاصة مف

دمشؽ وحمب وحمص وحماه بسبب خطورة الطرؽ التي أصبحت
تتعرض لمنيب والسمب مف قبؿ حواجز نظاـ بشار األسد وحواجز

بعض الجماعات التي تعمف انتسابيا إلى الجيش السوري الحر ،وما
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كاف يصؿ مف سمع وبضائع إلى المناطؽ ال ُكردية كانت بعد دفع أمواؿ

طائمة إلى تمؾ الجماعات ،وكاف ىذا المبمغ يضاؼ إلى قيمة السمع

والبضائع ،وبالتالي فالمستيمؾ في المناطؽ ال ُكردية كاف يتحمؿ عبء
ذلؾ.

باإلضافة إلى ذلؾ ف َّ
أف معظـ المعابر الحدودية المجاورة لممناطؽ

ال ُكردية التي كانت تستورد سمعاً أساسية مثؿ المواد الغذائية أصبحت
رىاف الدوؿ التي تتحكـ بيا .فقد تـ إخضاع العديد مف تمؾ المعابر

العتبارات سياسية مف جانب واحد مثؿ (معبر تؿ أبيض ،ومعبر

نصيبيف ،ومعبر جرابمس ،ومعبر باب اليوى) ما عدا معبر فيشخابور
الذي يمتاز بكونو معب اًر ُكردياً  %100فيو ثاني أىـ معبر لمدينة
قامشمو .ويشكؿ اليوـ النافذة الوحيدة التي تتنفس منيا المدينة .ىذا
المعبر الذي يربط قامشمو بإقميـ ُكردستاف العراؽ .إذ تـ افتتاح ىذا

المعبر بصورة رسمية بعد بدء الثورة السورية .ولـ يكف ىذا المعبر

يصمح لألغراض التجارية ،إلى أف قامت حكومة اإلقميـ ببناء جسر
عائـ عمى نير دجمة يسمح بعبور الشاحنات والسيارات ،ما فتح الباب

وعوض سكاف
واسعاً أماـ التجارة بيف قامشمو واقميـ ُكردستاف العراؽّ ،
قامشمو ،إلى حد ما ،عف التجارة مع دمشؽ وحمب ونصيبيف .األمر

الذي جعؿ مف ىذه العممية جزًء مف إدارة األزمة االقتصادية في
ُكردستاف سوريا.

57

وتجدر اإلشارة إلى َّ
أف المعبر ساىـ بتدفؽ المساعدات الخارجية
(اإلنسانية واالغاثية) مف حكومة إقميـ ُكردستاف العراؽ إلى سوريا ،وال

تزاؿ تساىـ في إدارة األزمة االقتصادية السورية حيث شكمت مورداً ال

بأس بو لتحقيؽ بعض أىداؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية بيا؛
حيث يعتبر نقص رأس الماؿ في سوريا في ظؿ األزمة مف العناصر

الرئيسة لمفقر ،وبالتالي َّ
فإف المساعدات االقتصادية لحكومة إقميـ
ُكردستاف العراؽ لسورية وبخاصة المنطقة الشرقية منيا كانت أحدى
الحموؿ لدعـ القصور في القدرة التمويمية لتمؾ المنطقة.

وقد اشتممت المساعدات الخارجية (اإلنسانية واالغاثية) مف حكومة

إقميـ ُكردستاف العراؽ لسورية عمى (الوقود بأنواعو كافةً ،المواد الغذائية
كالطحيف ،واألرز ،والسكر ،والزيوت ،وأغذية األطفاؿ ،والمالبس
واألدوية ،ومولدات الكيرباء ...الخ) .وىذه المساعدات مقدمة مف
حكومة اإلقميـ ومف أىالييا (السميمانية ،ودىوؾ ،ورانيا ،وزاخو ،واربيؿ،

وبوزاف وقصروؾ ...الخ) .ومف بعض الجمعيات والمنظمات (كالمجنة

العميا لجمع التبرعات لغربي ُكردستاف ،ومؤسسة البارزاني الخيرية،
وجمعية أطباء ال ُكرد في ألمانيا ،شركة الفرات -زاخو ،أحزاب ُكردستانية
ومنظمات مدنية ،وجمعية صداقة ُكردستاف -ياباف ،وكوادر بيشمركة
كوراف ،ولجنة الدفاع عف السجناء السياسييف ،ومساعدات قنديؿ

...الخ).
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حيث تستقبؿ المجاف التابعة لمييئة ال ُكردية العميا والمشتركة بيف

المجمسيف المساعدات اإلنسانية واالغاثية المقدمة مف حكومة إقميـ

ُكردستاف وتوضع ىذه المساعدات في مستودعات خاصة في منطقة
ديريؾ (المالكية) بمحافظة الحسكة ،وتوزع بإشراؼ لجنة إغاثية مف
السورييف .وبعد تفريغ الشحنة في سوريا توزع المساعدات عمى ال ُكرد
والعرب عمى السواء دوف أف يكوف مف وراء ذلؾ أي مسعى سياسي.

ومف ىنا نستطيع أف نقوؿَّ :
إف المساعدات الخارجية (اإلنسانية

دور ميماً في
واالغاثية) مف حكومة إقميـ ُكردستاف العراؽ لسورية تمعب اً
إدارة األزمة االقتصادية في المنطقة الشرقية مف سوريا ،ويتوقؼ ذلؾ

عمى حجميا ،وتخصيصيا عمى المناطؽ ،ومدى توافؽ ذلؾ مع

األولويات اإلنمائية.

 -3إدارة األزمة االجتماعية:
بدأ ال ُكرد في سوريا عمى الصعيد االجتماعي بإدارة أزمتيـ بالعمؿ

المكثؼ ،والدؤوب في تشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني عمى كافة

المستويات ،ومتطمبات الحياة االجتماعية وادارة األعماؿ الخدمية،
والوقوؼ وبشكؿ متواصؿ عمى إيجاد الحموؿ لمشاكؿ المجتمع ،مف

خالؿ ىيئات مدنية أىمية ،كما تـ إفساح المجاؿ أماـ المرأة ،واعطائيا
دو اًر كبي اًر.

حيث يعتبر المجتمع المدني في فكر ُكرد سوريا مفيوـ يشير إلى
مجموعة المؤسسات والتنظيمات التي تستند إلى أسس مدنية اجتماعية
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وتستيدؼ الحد مف سمطة السياسي والعسكري .وىي عبارة عف جمعيات
ونقابات ومنظمات حقوؽ اإلنساف ومؤسسات ثقافية والطفؿ والمرآة،

ومنظمات تطوعية مستقمة ذاتية غير ربحية تسعى إلى تحقيؽ مصالح

المجتمع.

فبداية تطور الحركة ال ُكردية في سوريا كانت عمى شكؿ جمعيات
ومؤسسات ثقافية ولغوية ثـ تطورت وتشكمت الحزب الديمقراطي
ال ُكردي ،ونتيجة النضاؿ السممي والديمقراطي أفرزت عدداً مف األحزاب
والمؤسسات وكانت ايجابية رغـ النواقص .حيث المرونة في األفكار
وتقارب اآلراء .واألحزاب الكردية رغـ االرثية والعشائرية والقبائمية
ونتيجة الموقع الجغرافي والتاريخي والميراث الثقافي أفرزت المجتمع

المدني في سورية .بؿ َّ
أف المجتمع المدني في كردستاف سوريا أفرزت
األحزاب ال ُكردية.

فمف منظمات المجتمع المدني ال ُكردية في سوريا نذكر( :منتدى
أحمد خاني لمثقافة ال ُكردية ،منتدى مصطفى برزاني ،منتدى المجتمع
المدني -بيت قامشمو ،والمنظمة ال ُكردية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف
والحريات ) ،(DADومنظمة حقوؽ اإلنساف (ماؼ) ،ومنظمة روانكو

لمدفاع عف معتقمي الرأي في سوريا ،وجمعية روني لممرأة ال ُكردية،

جمعية شاوشكا لممرأة ،وجمعية افريف لممرأة ال ُكردية ،وجمعية النساء
ال ُكرد في عامودا (كوليشينا) ،االتحاد النسائي ال ُكردي ،منظمة باؾ

لمبيئة والتنمية ،وحركة الشباب ال ُكرد ،وجمعية االقتصادييف ال ُكرد–
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سوريا ،وجمعية سوبارتو ،والرابطة ال ُكردية لإلغاثة والتنمية (آفاف)،
واتحاد طمبة حركة ُكردستاف سوريا ) ،(H.X.T.K.Sواتحاد الطمبة ال ُكرد

في سوريا ،ومركز زالؿ لمثقافة ال ُكردية  ،ZELALورابطة الكتّاب
والصحفييف ال ُكرد في سوريا  ،HNRKSواتحاد الصحفييف ال ُكرد في

سوريا ،ومنتدى جكرخويف لمثقافة ال ُكردية ،منتدى روشف بدرخاف،
ومنتدى أوصماف صبري ،ومنتدى الشييد سميماف آدي ،ومنتدى

أوركيش ،ومكتب جالدت بدرخاف ،ومنتدى نوروز ..الخ).

كما وتـ االىتماـ منذ البداية بالثقافة ال ُكردية ،وبتعميـ المغة ال ُكردية
ٍ
بشكؿ خاص ،مف خالؿ فتح مدارس لتعميـ المغة ال ُكردية ،وتخريج

كوادر وأساتذة في المغة ال ُكردية ،كما تـ فتح أكاديميات ثقافية وقانونية،
ومركز لتقديـ الدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،لمبحث في القضايا
ا

المصيرية ،والمشاركة في صنع وترشيد القرار.

كما وتـ االىتماـ باإلعالـ ،وباعتبارىا السمطة الرابعة ،وما ليا مف

ٍ
فعاؿ في مجريات األحداث( ،قناة رووداو ،وقناة زاكروس (،)ARK
دور ّ
وقناة  ،GK -TVوقناة روناىي ،وراديو جودي ،وراديو أرتا ،وراديو
روجافا ،وراديو دنكي كوباني) ،والعديد مف الصحؼ والمجالت،
وبالمغتيف العربية وال ُكردية.

وهع رلك فوا زالت فكرة وواقع العمؿ المدني الطوعي المستقؿ لـ

يتبمور وجديدة عمى تقاليد مجتمع ترزح تحت جنح حكـ استبدادي ولن
حخشكل هٌظواث غٍر حكىهٍت .فحقىق اإلًساى لـ يصؿ إلى قوة
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ديناميكية وقوة تأثير لتمعب دور الوسيط بيف الفرد والسمطة وتمطؼ
العالقة بيف الدولة والمجتمع وتخمؽ توازناً بينيما رغـ الكـ اليائؿ مف

رجاؿ القانوف والقضاة في ُكردستاف سوريا .ولـ تصؿ إلى اتحادات
طوعية مستقمة متحررة مف قمع السمطة وىيمنة األحزاب .كما َّ
أف
اتحادات أطباء ال ُكرد بقيت ضعيفة جداً ولـ تمعب دورىا حتى اإلنساني
في معالجة أمراض المجتمع ناىيؾ عف التثقيؼ الصحي والتدريب إال
مف محاوالت فردية ..ولـ تقوـ بحمالت توعية واإلرشاد الصحي .كما

وبقيت قضايا اإلعالـ ،والثقافة ،والبطالة ،والمفقوديف ،والمعتقميف،
ومناىج التعميـ والتدريب ،واعادة التأىيؿ ،وحرية وحوار األدياف لـ

تصؿ إلى مستوى مؤسسات رغـ َّ
أف جميع الظروؼ ناضجة لبناء

مجتمع مدني.

 -ثامناً :قياس درجة االرتباط بين التطور الزمني لألزمات

وشدتيا عمى ُكرد سوريا:

نبيف فيما يمي جدوالً يبيف فترات األزمات التي تعاقبت عمى الوضع

ال ُكردي في سوريا ،ومدى شدتيا عمى ال ُكرد في كؿ فترة مف الفترات

المذكورة أدناه.

وننوه قبؿ الشروع بالدراسة التطبيقية إلى أننا افترضنا َّ
أف شدة

األزمة عمى كرد سوريا في فترة االنقالبات العسكرية بدأت بػ%10 :

لتصؿ إلى  %35في نياية األزمة .وشدتيا في فترة الوحدة بيف سوريا
ومصر بدأت بػ %40 :لتصؿ إلى  %45في نياية األزمة .وشدتيا في
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أزمة اإلحصاء االستثنائي كانت ما نسبتو  .%50وشدتيا في فترة أزمة
انقالب حزب البعث بدأت بػ %51 :لتصؿ إلى  %91في نياية األزمة.

وشدتيا في أزمة انتفاضة "قامشمو"  12آذار  2004مثمت ما نسبتو

 .%95وشدتيا في فترة األزمة السورية بدأت بػ %96 :لتصؿ إلى %100

لحد اآلف .وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ التالي:
اسن األزهخ

أزهخ االًقالثبد
العسكرَخ

أزهخ الىحدح ثُي
سىرَب وهصر
أزهخ اإلحصبء

أزهخ اًقالة
حسة الجعث

فترح األزهبد

الوتغُر الوستقل
X
التطىر السهٌٍ
لألزهبد

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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الوتغُر التبثع
Y
شدح األزهبد علً
ال ُكرد
(ًسجخ هئىَخ)
10
15
20
25
30
35
40
42
43
45
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

أزهخ اًتفبضخ
"قبهشلى"

أزهخ الورسىم

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

2004

56

95

2005
2006
2007
2008

57
58
59
60

95.5
96
96.50
97
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رقن 49
2009
2010
2011
2012
2013

األزهخ السىرَخ

97.5
98
99
100
100
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63
64
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مف الجدوؿ السابؽ أذا أخذنا الوسط اليندسي Geometric Mean

( )1

لػ( :شدة األزمات عمى ًكرد سوريا) باستخداـ المعادلة التالية:
1 n
 log xi
n i 1

log G 

نحصؿ عمى  G=103.8469 %ىذا يعني َّ
أف شدة األزمات عمى ُكرد

سوريا في كؿ عاـ تزيد بالمتوسط عف شدتيا في العاـ السابؽ لو مباشرة

بمعدؿ  %3.8وىذا دليؿ عمى َّ
أف معاناة ُكرد سوريا تزداد سنة بعد سنة.
وبدراسة العالقة بيف المتغير المستقؿ (التطور الزمني لألزمات)
والمتغير التابع (شدة األزمات عمى ال ُكرد) بأسموب االنحدار الخطي

البسيط  Simple Linear Regressionنجد َّ
أف معامؿ االرتباط البسيط R

(معامؿ بيرسوف) الذي يحسب مف المعادلة التالية:
) n( xi yi )  ( xi )( yi

n( xi )  ( x i ) 2 n( y i ) ( y i ) 2
2

)(1

2

r

يستخدـ الوسط اليندسي لدراسة نمو الظواىر التي تتزايد مفرداتيا بنسب ثابتة مثؿ

سالسؿ نمو الكائنات وسالسؿ النمو السكاني وما شابو ذلؾ مف سالسؿ.
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قد بمغ  0.98160وىذا يعني َّ
أف ىناؾ عالقة طردية قوية جداً بيف

المتغير التابع والمتغير المستقؿ بنسبة  %98فكمما مرت السنوات كمما

ازدادت شدة األزمات عمى ُكرد سوريا.
كما نجد َّ
أف معامؿ التحديد  R-squaredقد بمغ  0.963558ىذا يعني

َّ
أف التطور الزمني لألزمات في سوريا سنة بعد سنة تفسر ما يعادؿ

 %96مف وطأتيا عمى ُكرد سوريا .بمعنى آخر َّ
أف  %96مف شدة

األزمات التي تعرض ليا ُكرد سوريا سببو تفاقـ الوضع ال ُكردي في
سوريا سنة بعد سنة مف عاـ  1949إلى عاـ  ،2013ويمكف أف نفسر

ذلؾ َّ
بأف زيادة قمع ووحشية ممارسات الحكومات المتعاقبة عمى سوريا
تجاه ال ُكرد واحدة تمو األخرى ىي السبب في ذلؾ.
ولمتنبؤ بػ( :شدة األزمة عمى ُكرد سوريا في عاـ  2014في حالة عدـ

سقوط النظاـ السوري) نستعيف بالمعادلتيف الطبيعيتيف التاليتيف:
n

n

i 1
n

i 1

 yi  a xi  nb
n

 a xi  b xi
i 1

i 1

n

i

x y
i

i 1

فنحصؿ عمى:
4240.5 = a 2121 + b 62
169853.5 = a 93471 + b 2121

بالحؿ المشترؾ بيف المعادلتيف بضرب المعادلة األولى بػ:
 34.20968وطرحيا مف الثانية نجد:
a = 1.1853
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وىذا يعني َّأنػو بانتيػاء عػاـ  2013وحمػوؿ عػاـ  2014سػوؼ يػزداد شػدة
األزمػػة عمػػى ُكػػرد سػػوريا بنسػػبة 1.1853 :فييً حالييت عييذم سييقى الٌظييام

السىري.

 -الخاتمة والنتائج:

بعد دراسة بحثنا المعنوف بػ :دور ُكرد سوريا في إدارة األزمات (إدارة
األزمة السورية) تـ التوصؿ إلى جممة مف النتائج أىميا ما يمي:
تحوؿ مصيرية في مجرى
 -1األزمة في فكر ُكرد سوريا ىي نقطة ّ
تحد ظاىر مف قبؿ الحكومات السورية
األحداث السورية ،تشكؿ ّ
المتعاقبة تجاه ال ُكرد ،وترتبط بتجاذبات قديمة ال تزوؿ َّإنما تورث
تغيرات جديدة تضاؼ إلى تغيرات األحداث التي تسبقيا ،فتثقؿ مف

عبء الشعب ال ُكردي في سوريا.

َّ -2
إف إدارة األزمة في فكر ُكرد سوريا تعني طريقة التغمب عمييا،
والتحكـ بضغطيا ،ومساراتيا ،واتجاىاتيا ،وتجنب سمبياتيا ،واالستفادة

الحد مف
مف إيجابياتيا ،وتحقيؽ أقصى المكاسب في أقصر زمف ،و ّ
حد ممكف.
الخسارات ألدنى ّ
َّ -3
إف معظـ األزمات التي مر بيا ُكرد سوريا اتسمت بالطابع المحمي
مف حيث الحجـ ،والطابع القومي مف حيث االعتراؼ (إنكار وجود

الشعب ال ُكردي) ،وتتحدد طبيعتيا وفقاً العتبارات سياسية واقتصادية
واجتماعية.
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 -4تتمحور معظـ أسباب نشوء األزمات في فكر ُكرد سوريا بأسباب

داخمية مثؿ سوء فيـ وادراؾ وتقدير وتقييـ السمطة في سوريا لواقع
القضية ال ُكردية بسوريا ،وأسباب خارجية مثؿ التدخالت الدولية
واإلقميمية.

َّ -5
إف جميع األزمات التي مر بيا ُكرد سوريا منذ تشكؿ دولة سوريا
إلى اآلف كانت مف فعؿ الحكومات والنظـ المتعاقبة عمى سوريا في
محاولة منيا لطمس األقميات.

 -6بالنسبة إلى إدارة األزمة االجتماعية ففي ُكردستاف سوريا كفاءات
وخبرات وتنوع اآلراء ،وىذا يدؿ عمى التطور حيث لدينا مؤسسات
حقوقية وثقافية وفنية وموسيقية ورياضية وأحزاب ،وىذا دليؿ قوة وليس

ضعؼ ،وتحتاج جميعيا إلى ثقافة المشاركة والتسامح وقبوؿ الرأي
اآلخر لموصوؿ إلى الحرية والديمقراطية.

َّ -7
إف معاناة ُكرد سوريا تزداد سنة بعد سنة بسبب األزمات المتعاقبة،
إذ َّ
أف شدة األزمات عمى ُكرد سوريا في كؿ عاـ تزيد بالمتوسط عف
شدتيا في العاـ السابؽ لو مباشرة بمعدؿ  ،%3.8باإلضافة إلى أنَّو

بانتياء عاـ  2013وحموؿ عاـ  2014سوؼ يزداد شدة األزمة عمى

ُكرد سورية بنسبة( 1.1853 :في حالة عدـ سقوط النظاـ السوري)
وذلؾ حسب الدراسة التطبيقية التي أجريناىا.

وىكذا نجد َّ
أف عمـ إدارة األزمات لدى ُكرد سوريا لـ يستوفي أركانو
بعد ،فيو بحاجة إلى المزيد مف التثقيؿ السياسي ،والثقافي،
68

واالقتصادي ،واالجتماعي لدعـ أركانو بمزيد مف الميارات والخبرات،

و َّأنو ال بد مف الشروع في االنطالؽ بمشروع نيضوي ديمقراطي ،يجسد

تطمعات الشعب ال ُكردي.
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 -التوصيات:

َّ
إف مف جممة المقترحات والتوصيات التي يجب أف يأخذ بيا ُكرد

سوريا لتطوير عمـ إدارة األزمات لدييـ ما يمي:

 -1يجب عمى ُكرد سوريا العمؿ الدءوب لموصوؿ إلى اآلليات الكفيمة
بالنيوض بوضعيـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وممارسة

بفعالية أكبر وبروح مسؤولية عالية.
الفعاليات السياسية والديمقراطية ّ
ّ
َّ -2
إف مف الواجب األخالقي لألحزاب ال ُكردية في سوريا أف تزرع
وتنشر في صفوؼ أعضائيا ومؤيدييا فكرة قبوؿ األخر ومبدأ الشراكة

واألخوة الحقيقية ونبذ الخالفات كسبيؿ إلدارة األزمة السياسية .وأف

تعتبر الييئة ال ُكردية العميا نفسيا حكومة محمية مؤقتة عمى مبدأ الكفاءة
وليس التحزب تقديـ المصمحة العميا لمشعب عمى المصمحة الشخصية

والحزبية والمجمسيف )الشخص المناسب في المكاف المناسب) دوف

النظر إلى انتمائو السياسي أو الفكري.

 -3تفعيؿ الدبموماسية ال ُكردية مف ذوي الخبرة والسياسة لتأطير وتثقيؿ
مفيوـ إدارة األزمات في الداخؿ والخارج.

 -4يجب عمى ُكرد سوريا العمؿ عمى صياغة عقد اجتماعي جديد،
يحفظ لمجميع حقوقيـ ،ويصوف خصوصياتيـ ،ويحمي تاريخيـ وتراثيـ

في سوريا ،وذلؾ كجزء مف إدارة أزمة العقد االجتماعي التي تحتاجو
سوريا المستقبمية.
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 -5يجب عمى ُكرد سوريا عقد الندوات والمحاضرات ،والجمسات

الحوارية ،بيف مختمؼ فئات الشعب السوريَّ ،
ألف التواصؿ مع عموـ
فئات الشعب السوري لو دور كبير في ترسيخ مبادئ إدارة األزمات.

 -6المجتمع المدني في ُكردستاف سوريا قوة ايجابية متقدمة تتمتع بقدرة
تمثيؿ وجية نظر شعبية .ويؤدي تقويتيا وتعزيزىا إلى إقامة سالـ دائـ.
والكثير مف الناس ينجذبوف إلى ىذا القطاع أكثر مف األحزاب ألنيـ

ضجروا مف الفساد السياسي .لذا نحتاج أكثر مف إي شيء إلى تبمور

وترسيخ المجتمع المدني في ُكردستاف سوريا والى جيود نظرية
ودراسات وحوارات ونقاشات عقالنية تستيدؼ تضييؽ الفجوة بيف

األحزاب والمجتمع المدني عمى قاعدة مصمحة الشعب .والبد مف التعميـ
والتدريب عمى ثقافة المجتمع المدني وحرية الرأي والرأي اآلخر وقبوؿ

المخالؼ والمعارض والتحوؿ مف المركزية إلى التعددية والمؤسساتية

والى ثقافة التسامح والحوار واالحتراـ.

 -7بخصوص األزمة السورية َّ
فأنو يتوجب عمى ال ُكرد العمؿ عمى
إدارتيا بتشكيؿ وتأسيس بذرة تغييرية مشتركة ،في عممية التفاعؿ

السياسي والتأقمـ الطبيعي مع حاالت التعددية ،والتنوع العرقي والقومي
والمغوي ،بغية الدخوؿ في مشروع تغييري وطني قائـ عمى االعتراؼ

بالتنوع القومي لسوريا ،عمى األقؿ إلقناع كؿ مف يق أر الثورة السورية،

َّ
بأف الثورة غيرت وعدلت المفاىيـ ،والعقوؿ ،واألفكار ،والمعتقدات،
وليست فقط في تغيير النظاـ.
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