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 مقدمـــة: 
الكردي   الخاص    له  شعب الشعب  وتاريخه  الخاصة،  وتقاليده  وعاداته  ولغته  ثقافته 

اإلقرار  و   ،واإلسالمية في منطقة الشرق األوسطوالمشترك مع شعوب المنطقة العربية  

بحقوقه  تهبمظلم إطارها   واالجتماعيةاإلنسانية  و   والثقافيةالسياسية    واالعتراف  في 

   .الوقوف مع الحقب إنصاف وشجاعة الوطني 

هذ اإلقرارومقابل  األخوة  يتوجب    ا  في  السوريين    الكرد على  واقعيين  يكونوا  أن 

لب  واجدهم في سورية ال تدعم مطالجغرافية السياسية لمناطق ت فإن حقائق    ،مطالبهم 

اإلدارةمن   بعضال أو  باالنفصال  مستوىالذاتي   هم  على  الفيدرالي  االتحاد  نظام  أو    ة 

افظة من المحافظات السورية،  ي أية مح سكانية ف أغلبية    نال يشكلو المحافظات، ألنهم  

نتشارهم في شمال سورية ال تتجاوز  األغلبية السكانية التي يشكلونها في بعض مناطق اف

   .على مستوى المناطق والنواحي التقسيمات اإلدارية حدود 

يتوجب عليهم   المنطلق  يكونوا  ومن هذا  أصحاب    قضيتهم   متطي ي  من أن  حذرين أن 

العرب السنة    اخوانهم   على حسابيذهبوا إلى تحقيق أحالمهم    وأال   ألجندة غير البريئة،ا

ويقطعوا  السكانأغلبية    نيشكلو   الذين تواجدهم،  والعيش    في مناطق  أواصر األخوة 

   .  لقرون تدام التي ، المشترك

م في ظل قوانين  1923العثمانية في عام  اإلسالمية  منذ سقوط الخالفة    لكردعاش او 

وتعرضوا لالضطهاد والظلم  ،  كغيرهم من شعوب المنطقة فيةالطوارئ واألحكام العر

عانوا من  و السماوية،    ال الشرائعالدولية وال تقرها األخالق وال القوانين    بممارسات

من حرمان    وعانوا  ،للحكوماتالقومية  سياسات  البفعل  ،  ةوالثقافصهر الهوية    محاوالت

الحرمان لبعضهم    كحالة  ،الت حاالالثقافية والسياسية وحتى المدنية في بعض  حقوقهم  

 من الجنسية في سورية. 

السياسة الدول األخرى    الكردسورية تجاه  ال  وبالرغم من أن  شأنها شأن مثيالتها في 

الجغرافية   المصير على حساب  تقرير  في  الكردي  الطموح  التخوف من  قامت على 

الالوطنية  يصبح  أن  ومن  اإلقليميين  رابحة  ورقة    كرد،  الالعبين  ضد    لدوليين او بيد 

 بحقهم كانت أقل تعسفا   سورية ، إال أنبلدهم

تركيا    كردسوا العنف في نضالهم كما مارسه  سورية لم يمار  كرد، ربما ألن  غيرهامن  

   .وإيران والعراق

السياسة القومية لنظام حزب البعث العربي االشتراكي التي  من  كرد سورية    عانى   ولكن

، والسياسة السكانية  كردالعرقية وعلى رأسهم السياسة التعريب ضد األقليات  ب   تمثلت

العلوية  األقلية  استخدم  ،لحكم  في    تالتي  السكانية  السياسي   التضليل األرقام 

 . التغيير الديمغرافيو  ي الجيوبوليتيك
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سكانية على أساس اثني أو مذهبي،  ال  المعلوماتالنظام    أخفىم  1970عام    فمنذ إحصاء

أمر    فآل   ،القوميةمن الكتلة السكانية الكردية  خوفا  و   ، يةالسكانية السن   األكثريةخوفا من  

غراض  أل  تتبعالتي    ،السياسية  لتقديراتلهوى ادينية  العرقية و الاإلحصاءات السكانية  

   .وأهوائهم  أصحابها

المبالغة في    ت استخدماألطراف التي  وكان النظام السوري القومي الطائفي أحد أهم  

السكانية    حجم  فةي سياسألهداف  الكتل  نسبة  ،  للعرب  السكان،  90أعطى  من   %

نسبة   األقليات  11وللعلويين  نسبة  من  وقلل  السكان،  من  األخرى،  %  والمكونات 

 % من السكان. 8,5  فأعطاهم الكردوخاصة 

،  بنائهإعطائه القيمة لإلنسان و النظام قيمة عليا للنسب السكانية أكثر من    ىوهكذا أعط 

في سورية  المظلومة  لمكونات السكانية  ا  طرت فاضه،  ت ال بل احتقر اإلنسان واضطهد

، ومنها المكون  االمبالغة في تقدير حجمهو السكاني  لبحث عن ذاتها ضمن مفهوم الحجم  ل

في سورية وأعطوه نسبة    الكرد  حجمتقدير    في   الكرد  الناشطون بالغ  الكردي، حيث  

 .%11 في أحسن األحوال ال تزيد عنلهم الحقيقية  النسبةالسكان، و حجم % من 18

وإنما هناك    ،في الجغرافية السياسية  ال يعني الشيء الكثيرالعددي  السكاني    حجمالو  

الذي تشغله  الجغرافي  كطبيعة الحيز  ،  في تقدير قيمته وفاعليتهمؤثرة  أخرى  عوامل  

درجة  و الدولة،  جغرافية  إذا كان متصال أم منتشرا، وموقعه في  فيما  السكانية،  قلية  األ

م في المجاالت كافة،  وفاعليته  همووعي  ، ثقافتهمب   همعتزازاو   ،لغتهم ب   ليةأبناء األق  ارتباط

   .السياسية والثقافية والعلمية واالقتصادية 

سورية  والكر في  يملكون د  جغ  ال  العرقيحيزا  بالنقاء  يتصف  متصال  فهم  رافيا   ،

رئيسي   بشكل  مناطق  بينتشرون  هيفي  ثالث  سورية،  الحسكة،    : شمال  محافظة 

إال    فيها وال يشكلون أغلبية سكانية    في محافظة حلب،  ب وعفرين العرعين  منطقتي  و 

على رؤية سياسية    ونال يجتمع ، كما  التي يسكنون فيها  ناحيةالمنطقة أو  ال  على مستوى

  ارتفاع نسبة   ، ويعاني مجتمعهم منقبليةيعيشون حياة اجتماعية  فضال عن أنهم  واحدة،  

 االنغالق الثقافي.   مناألمية و

 هدافها: دراسة وأ مشكلة ال 
مجموعة من الدول  في    وجوده  توزع  يشعر بالمظلمة منالقضية الكردية قضية شعب  

  وصار حلم   ،قيام دولة خاصة به   من  وحرمانه  في الشرق األوسط  ةالمتجاوراإلقليمية  

المنال  الكرد حلما صعب  المستقلة  القومية  دولتهم  إقامة  تحقيقه  ، في  األمن    ألن  يهدد 

 . أرمينياراق، سورية، الع ، إيران ، لدول، تركيالعدد من االقومي 

في شمال سورية، وبيان   الكردفهم الجغرافية السياسية النتشار  فيهذه الدراسة تهتم و 

والدستورية   السياسية  عرقية  حقوقهم  تلقي  طارها  ا   فيكأقلية  كما  السوري،  الوطني 

مخاطر وتبين  سورية،  في  الكردي  السياسي  الحراك  طبيعة  على  النزعة    الضوء 
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جهة من  السورية  األراضي  وحدة  على  أحزابهم  لبعض  مسألة   ،االنفصالية  وعلى 

لة الكردية في سورية  أ، وتنظر إلى المسلالنتهاكحقوقهم المشروعة    تعرضاستمرار  

لحل   معقولة  وخيارات  عملية  اقتراحات  إلى  الوصول  أجل  من  واقعية،  هذه  نظرة 

من أهم أهداف و  . للكرد  غرافي والسياسيعلى ضوء الواقع الديم  المشكلة في سورية 

 ما يلي:الدراسة 

النتشار    -1 السكانية  الجغرافية  حقائق  نسبهم  بيان  و   ،سورية   في  الكردتوضيح 

  عين العرب، و،  محافظة الحسكةالثالث:  ة  ي الرئيس مناطق انتشارهم  ي  فالسكانية  

 عفرين. و 

شمال    وج آفا" في بإقليم "ر   كردلما يسميه التوضيح حقائق الجغرافية السياسية    -2

أغلبية  فيه  يشكلون  و  خاصاً بهم  مثل حيزا جغرافيا متصالي ما إذا كان  وسورية،  

 ؟ الأم   سكانية

، وهل  د كأقلية عرقية في إطار الجغرافية السورية كربيان الحقوق الدستورية لل  -3

 للتطبيق في سورية؟  فدرالييصلح نظام االتحاد ال

على  -4 وت   التعرف  الكردي  السياسي  الثورة    طلعاتهالحراك  ظل  في  األخيرة 

 . السورية

 ري.اقتراح الحلول المناسبة لحل المشكلة الكردية في إطارها الوطني السو   -5

 الدراسة: منطقة  حدود  
المكانية:   -1 الدراسةالحدود  منطقة  بروز  ب  تتحدد  شمال    الكرد   انتشارمناطق  في 

 حلب. عفرين في محافظة و عين العرب  تي منطق و محافظة الحسكة،  في  سورية، 

اية  بدتاريخ    بين م،  2016  –  1924الزمنية    مدةالحدود الزمنية: تتحدد الدراسة بال  -2

ريخ اإلعالن عن  تاو بعد سقوط الخالفة العثمانية،  المشكلة الكردية السياسية    ظهور

 .  "البيدا"  حزب االتحاد الديمقراطي  قبلنظام االتحاد الفيدرالي في شمال سورية من  

    حملة تارخيية: 
نحو فرضيتين:    الكرد رخون حول أصل  المؤ   اختلف أّن معظمهم ذهب  إال  ومنشئهم 

الكرداألولى:  الفرضية   الهندو    من  اعتبار  الثانية:  الفرضية  و ية،  أوروب   –الشعوب 

في مقدمته    كردبتعريفه للمن الشعب الفارسي، وقد أشار ابن خلدون  جزءاً    اعتبارهم

   "بدو الفرس".من  أنهم  إلى 

بين تركيا وإيران والبحر األسود    ذين سكنوااللى أّن الهوريين  سات إ الدرابعض  شير  ي و 

الذين سكنوا    الميتانيون وكذلك  ،  هم من الكرد  سنة ق م  2500حوالي    قبل،  وبحر قزوين

ق م، ويعتبر المؤرخ    1500عام  قبل  جنوب شرق تركيا  في  بالقرب من نهر الخابور  
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تاري  كتابه "خالصة  في  أمين زكي"  أّن شعبي  الكردي "محمد  وكردستان"  الكرد  خ 

(1) .للكرد  من الجذور األولىهم "هوري وميتاني" 
  

تاريخهم    الكردشكل  و  تأسيس  حيث  ،  عدةممالك  الطويل  عبر  من  الميديون  تمّكن 

ق م من    612عام  في  آسيا الوسطى، وتمكنوا    في  ق م  665إمبراطورية ميديا عام  

"نينوى"،   اآلشورية  الدولة  أطاتدمير عاصمة  بهثم  بقيادة    مح  كورش    الملكالفرس 

كوردوخ    ئواوأنش  ،الثاني عام  فمملكة  م،  189ي  حتى  و ق  قائمةً  عليها  سيطر  بقيت 

  . ق م 90عام في  األرمن

كردية دول  تشكلت  المملكتين  هاتين  سقوط  منأخرى   وبعد  الحسنوية    ها،  الدولة 

الدوست و البرزيكانية،   المروانية،  الدولة  العنازية،  و كية  البهدينانية،  لاو الدولة  دولة 

 .    (2) الدولة البابانية" و 

مناطق   وانقسمتوالصفويين  العثمانيينبين  معركة جالديران  حدثتم  1514عام  وفي  

في  كردية سنية إمارات  تكونت و ، الدولة الصفويةو   العثمانيةالخالفة بين   الكردانتشار 

االعتداءات الصفوية    بسببإلى الخالفة العثمانية  ثم انضم أكثرها  ،  المناطق الصفوية

لعالمة مال إدريس البدليسي دوراً كبيراً  ل  وكان،  مع الشيعة  ةالمذهبي   اتواالختالف  عليها

 . (3)  العثمانيةالخالفة في استمالة الكرد إلى جانب 

تمرد   حركات  منها  العثمانيينضدّ  عدة  كردية  وحدثت  عام    تمرد،  جانبوالت  إمارة 

باشا    وتمرد  ،م1607 بدرخان  األعوام  إمارة  مركزها    ،م1848-1812خالل  وكان 

ويران شهر شمال بلدة في    م1908عام    إبراهيم باشا المللي  تمرد و  ، جزيرة بن عمر 

 . جميعها  عليها رأس العين، وقضى العثمانيون

العثمانية بعد    الحاليةالكردية    القضيةوبدأت   الخالفة  واحتالل  سقوط  المستعمرين  ، 

  وتوزع م،  1916بيكو    - بموجب اتفاقية سايكس    ها مسيتقوالعربية    للمنطقة   األوربيين

فرضت الدول األوروبية على الخالفة   م1920آب    10وفي    ،ةبين دول المنطقالكرد  

التام    االستقالل الذاتي أو   الكردتضمنت في بعض بنودها منح  و  ،العثمانية معاهدة سيفر 

 (4) هم.مناطق ستفتاء في  االبعد إجراء 

, 9/3/1921اتفاقية لندن    بموجبوسورية  تركيا    بينة  مر  ولأل الحدود    تم تخطيطثم  

، والثانية  م20/11/1921  بتاريخ   المرة األولى في أنقرةكانت    ين،مرت االتفاقية  عدلت  و 

على اليونانيين في  إال أّن االنتصارات التي حققها األتراك    م،1926  بتاريخ   في جوفنان

 

 .   99ص  ،م2005 ، 2ط بغداد، العامة،  الشؤون   دار  وكردستان، الكرد تاريخ خالصة ،زكي أمين محمد (1)

 . 40ص ،م 1948 لندن،  الخليل، أحمد الدكتور ترجمة وكردستان، الكرد ،سافراستيان أرشاك (2)

 . م2006  أيار 23 الثالثاء نت، الجزيرة  الكردية،  المشكلة جذور  ،العلياوي  علي  محمد هللا عبد (3)
 .م 2012 آب 21 الكردي، المستقبل التيار وثائق, كوردية ملفات (4)
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أتاتورك  إلى  ،  عهد  وإيطالياأدت  فرنسا  في  ب   التفاهم مع  لوزان  اتفاقية  تموز    14عقد 

 ( 1).1920في اتفاقية سيفر عام    عليهاالمنصوص    الكرد تجاهل حقوق    فيهاتّم  و   ،1923

، خالية من السكان  م شبه1922قبل عام  "محافظة الحسكة"  وكانت الجزيرة السورية  

العربية  و  بنمطتتجول  القبائل  البدو    فيها  شمر)  الرحل حياة    ، وطي   ،وعنزة  ، قبائل 

اتبعها  ( وغيرها  ،ارةلبكوا التي  التتريك  سياسة  وبفعل  من    اضطر  ،أتاتورك ،  الكثير 

وخاصة بين عامي    ، الجزيرة السورية للهجرة من تركيا إلى  والمسيحيين واألرمن    الكرد

م 1927/ آالف في عام  6من /  د في الجزيرة السورية الكرم، فارتفع عدد  1939  -1922

ً / ألف47إلى / ً / ألف54إلى /م، ثم 1932في عام  ا  م.1939في عام  ا

ثالث   إلى  العشرين  القرن  تعرضت خالل  السورية  الجزيرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

،  لسورية   الفرنسي  االستعمار  عهدفي    أكثرهاكان  ومن تركيا،    للكردموجات هجرة  

  ،وازرع كيفما تشاء  ،احرث ما تريد )حيث رفعت سلطته في الجزيرة السورية شعار  

بيوتا  الذي،  ( واثبت في مزارعك  ،وعمر  إلى    األمر  الكردية من تركيا  الهجرة  شجع 

ً  الجزيرة السورية   ( 2).أيضا

فقط  مزرعة وطاحون ماء    مكونة منم  1926القامشلي الحالية قبل عام  مدينة    وكانت 

الجغجغ   انيقع نهر  ملكيتهو  ،على  نوا  ماتعود  تأسست  ثم  بيك،  قدور  اسمه  ة  لشخص 

  بعد و لميشيل دوم،    والثانيلقدور بيك    أحدهما  ينيت سكري وب مخفر ع  مناألولى    المدينة

حوالي  حتى أصبح عدد سكانها  من بلدة نصيبين التركية  إليها  ينتقلون  الكرد  بدأ    ذلك

/ 63/حوالي  م، و1936/ ألف نسمة في عام  50/حوالي  م، و1931/ ألف نسمة في  12/

  (3) م. 1950ألف نسمة في عام 

 -1955د بين عامي  الكرالحكومة التركية و دث بين  الصراع المسلح الذي ح بسبب  و 

تركيا إلى سورية، وقفز عدد سكان الجزيرة    كردية جديدة من   حدثت هجراتم،  1961

لف نسمة  أ/  239/حوالي  م إلى  1952/ ألف نسمة في عام  162/  حوالي  منالسورية  

عام   إلى1959في  ثم  عام  ألف  /  316/  حوالي   م،  في  زيادة  1963نسمة  بمعدل  م، 

 (4) ما يعادل أكثر من ضعف الزيادة الطبيعية للسكان في ذلك الوقت. %، أي36,

 

 

 

 كانون  ،1ط بيروت، السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز سورية، أكراد مسألة  ،الباحثين من مجموعة (1)
 . 16ص  ،م2013 الثاني

سمير سعيفان، حول كتاب جمال باروت، التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية، المركز العربي لألبحاث ودراسات   (2)

 .  28م ، ص 2013، 1السياسات، الدوحة، ط
 . 11-8المصدر نفسه، ص  (3)
 .  17سمير سعيفان، مصدر سابق، ص   (4)
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 (1) م.2011-1938"محافظة الحسكة"  السورية ( تطور سكان الجزيرة1) رقم جدول 

 1960 1958 1958 1952 1943 1938 السنة 

 299,534 139,140 282,755 162,145 146,001 105,513 سكان مسجلون 

 2011 1974 1970 1963 1962 1961 السنة 

 1,603,563 441,901 351,910 316,145 309,279 305,085 سكان مسجلون 

 

 : " كردستان الكربى " 
ً   لكردايعتبر   ن حقهم المشروع في  م  حرمتهمتمت تجزئته بمؤامرة دولية    أنفسهم شعبا

القومية   دولتهم  أرض  هممصيرتقرير  من  و بناء  فيعلى  التي    هم  الكبرى،  كردستان 

المنطقة   بيكو   - سايكس   قيةفاات عتها  وز والعراق وسورية)  على دول  وإيران    (،تركيا 

األمة الفارسية،  كاألمة التركية، وكوأنهم أمة لها ميزاتها الخاصة، كاألمة العربية، و 

ية،  القومالسياسية  ال يلبي طموحاتهم  إطار الدول التي يعيشون فيها  في    وأن الحكم الذاتي

 (2) الدول.تلك  مع مواطني بالحقوق   كاملة وال يحقق لهم المساواة

 : كردستان الغربية"   -روج آفا" 
ا آفا"  لكريحاول بعض  تكريس مصطلح "روج  السوريين  الغربية" د  في    " كردستان 

االتحاد  سوريةشمال   حزب  أطلقه  جديد  مصطلح  هو  المصطلح  وهذا   ،

أعلنها  م2013عام  في    "pyd"الديمقراطي  التي  الذاتية  عه  تب وأ  ،على مناطق اإلدارة 

بسياسة تغيير األسماء العربية إلى أسماء كردية، فأطلق على رأس العين اسم "سري  

 (3)كانيه" وعلى تل أبيض اسم "كري سبي" ....الخ.

"  الطائفي  بعثالفي سورية "يمثلهم نظام  السورية تناغم القوميين العرب    ثورةال  تكشفو 

المع   الديمقراطي  كرالقوميين  االتحاد  حزب  "يمثلهم  بالوطن    "pydد  بالتضحية 

  ا مما يوضح هشاشة مبادئهم التي تغنوا بها عقود،  أجنداتهم الخاصة  من أجل السوري  

تناغم مع مشروع حزب االتحاد الديمقراطي  يفالنظام  من الزمن، بين ظالم ومظلوم،  

مده بالسالح من أجل ربط منطقة عفرين  ي في تأسيس الكيان الكردي في شمال سوريه، و

  ع نظامحزب االتحاد الديمقراطي م  حالفيتفي المقابل  عرب والجزيرة، و بمنطقة عين ال

 .  كان يشكوا من ظلمه  قومي طائفي

 
 . 24ه، ص المصدر نفس (1)
يونس كاكل، األكراد والمناطق المتنازع عليها بين الفدرلة والصراع، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم   سارة (2)

 .  46م، ص 2011واآلداب، قسم العلوم السياسية، العراق، 
فية لمنطقة الجزيرة السورية،  شمس الدين الكيالني، مداخل المسألة الكردية ومخارجها في ظل محاوالت تغيير التركيبة الديمغرا (3)

 .  9م، ص 2015سلسلة تقييم حالة، المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، الدوحة،  



 

7

 
 

  السوريين بشكل أساسي في ثالثة أقاليم أو مناطق جغرافية غير متصلة   كردينتشر الو 

سورية شمال  هيفي  الحسكة،  : ،  العرب   منطقتيو   محافظة  محافظة  ب وعفرين    عين 

وفي أحياء من مدينة  في شمال محافظة الرقة،  لهم  تواجد محدود  حلب، باإلضافة إلى  

  تيشق وريفها، وفي محافظ منطقة الساحل، وفي العاصمة دمفي جبل األكراد ب و حلب،  

 يلي: سورية ماشمال في  الكرد إقليم انتشارويالحظ على ، حماهإدلب و 

من    بمحاذاة الحدود التركية بشريط ضيق من األرض  في سورية    الكرد  ينتشر -1

 . / كيلومتر50/ال يزيد عمقه نحو الجنوب عن الشرق إلى الغرب، 

ملكون حيزا جغرافيا ال ي  وهم،  ومنقطع  غير متصل   وانتشار الكرد في سورية -2

 متماسكا.متصال أو 

، وعلى  فيها  جميع المحافظات السورية التي ينتشر الكردفي  تغلب نسبة العرب  و  -3

 أيضاً.فظات داخل المحا اإلدارية المناطق معظممستوى 

  المالكية والقامشلي  ،فقط   مناطق إدارية  ثالث سكانية في  الغلبية  األ  الكرد  ويشكل  -4

 في محافظة حلب وعفرينفي محافظة الحسكة  
 

 . في شمال سورية الكردمناطق انتشار خارطة   (1) رقم  كلش

 
 بتصرف عن خرائط باللغة االنجليزية.  هالمصدر: تعريب الباحث وإعداد  

 ية يف سورية: األقلية الكرد 
هي مجموعة بشرية تمتلك خصائص وصفات مشتركة بين أفرادها،    : السكانيةاألقلية  

سكان الدّولة التي تعيش فيها إما في العرق أو الدين أو المذهب أو    باقيوتختلف عن  

أفرادها باالنتماء    ويشعر   ، اللغة، وتعيش األقلية السكانية في مناطق جغرافية خاصة بها

     (1) .مساحتهااء في أرج الدولة بين سكان أو تنتشر  ،إلى هويتهم 

 
 منشور.مركز سورية للبحوث والدراسات، األقليات في سورية،  بحث غير  (1)
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دياناتهم ومذاهبهم، يبقى الطابع العام في  ة و لتنوع الكبير في أصول سكان سوري ورغم ا

ً و  ،%( 85)  أكثر منلسكانها عربيا بنسبة   من مجموع    %(80سنياً بنسبة حوالي )  مسلما

   .ة بي القومية الثانية بعد القومية العر الكرد ، ويشكل السكان

سكان،  المن مجموع    8,5%حسب اإلحصاءات الرسمية    ة الكرد في سورية نسب   وتصل

المجتمع العربي ونسي لغته وتخلى  اندمج ب   والكثير منهمسنة،  الن  من المسلمي   هممعظمو 

،  ثقافتهيتمسك ب و   ،بلغته  ويحتفظ  ،يعتز بهويته منهم ما يزال    وقسم،  ثقافته الخاصةعن  

  سورية، وتقسم المحافظات السورية حسب نسبة  المش وخاصة ممن هم يعيشون في  

 (1):ةالتالي  فئاتالإلى  من سكانها الكرد

 .35,6%: محافظة الحسكة % 40-30بين فئة ذات نسبة تتراوح  ➢

بين   ➢ تتراوح  نسبة  ذات  و محافظة    %: 10-  5فئة  وريف 8%دمشق  حلب،   ،  

 . 5,6% دمشق

 .1,8%، وادلب 4,6%: محافظة الالذقية % 5-1ذات نسبة تتراوح بينفئة  ➢

 والرقة.  حماه،: محافظة  %1محافظات ذات نسبة أقل من  ➢

الزور ➢ ودير  حمص،  كرد:  فيها  يوجد  ال    ،ودرعا  ،والسويداء  ،محافظات 

 وطرطوس.   ،والقنيطرة

محافظة    هي:  سورية   رئيسية في شمال   أقاليمثالث  بفي سورية    الكرد   ويتركز وجود 

 . فظة حلبفي محا عفرين و عين العرب تي ومنطق ،  الحسكة

 

 محافظة الحسكة: -أوال
 المساحة والتقسيم االداري: -1

الحدود مع تركيا  ، وتشكل مثلث  شمال شرق سورية  في أقصىمحافظة الحسكة    تقع

ومحافظة الرقة من الغرب،  ،  من الشرق  والعراقمن الشمال،  تركيا  وتحدها  والعراق،  

جبل عبد    مرتفعة فيالمناطق الومحافظة دير الزور من الغرب والجنوب، وباستثناء  

الشرق في  وقرتشوك  الغرب  في  الحسكة  ،  العزيز  محافظة  مساحة  معظم  يتكون 

من    (2ألف كم  185% من مساحة سورية البالغة  12,5ما يعادل    2ألف كم  23,334)

خصبة   منبسطة  سهلية  وروافدهأراض  الخابور  نهر  والجبجب    :يخترقها  الجغجغ 

الرد ووادي  والجراح  حدودها  جافة  موسمية  وأودية    ،والزركان  في  ويمر  أخرى، 

   (2رقم )  الشرقية نهر دجلة وبعض روافده في أراضي المالكية. الحظ الخريطة 

 

 

 

 
 

 
 المصدر نفسه.  (1)
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 ( خريطة طبيعية لمحافظة الحسكة. 2شكل رقم ) 

 

 

ً   مناطق إدارية  خمسمن  محافظة الحسكة    وتتكون  منطقة    : ، هيواسعة المساحة نسبيا

% من سكان  97,2وسكاناً  ،  2/ كم425808,/  تهامساحو"  المحافظةالحسكة "مركز  

القامشلي ومنطقة  /  المحافظة،  ألف4043,53ومساحتها  ،  %33,4  وسكانها   ،2كم  / 

  %، ومنطقة رأس العين 15، وسكانها  2كم  ألف  /2652,08ومساحتها /  ومنطقة المالكية

/ ومساحتها  %14سكان  و      2كم  ألف  /3826,19ومساحتها  الشدادة  ومنطقة   ،

 . %9,7وسكانها  2كم / ألف6837,90/

إدارية و  وحدات  إلى  لسورية  اإلداري  التقسيم  وفق  المذكورة  اإلدارية  المناطق  تقسم 

ويتبع للنواحي قرى ومزارع، وحسب التقسيم  أصغر تسمى بالنواحي مفرد "ناحية"،  

(  16( مناطق إدارية و )5م أصبحت محافظة الحسكة تتكون من )2009اإلداري لعام  

 ( مزرعة.  606) ( قرية و1196ناحية و )

 

 . ( عدد المناطق والنواحي والبلدات والقرى والمزارع في محافظة الحسكة2دول )ج

عدد   المحافظة 

 المناطق 

عدد  

 النواحي 

عدد  

 المدن 

عدد  

 البلدات 

عدد  

 القرى 

عدد  

 المزارع 

عدد  

السكان/ألف  

م 2011نسمة   

 المساحة  
 ك م2

 23334 1604 606 1195 15 6 16 5 الحسكة 
 htm-1-1-Chapter1/TAB-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data.2011إلحصاء: تب المركزي لالمصدر: المك

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-Chapter1/TAB-1-1-2011.htm
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 الديني:  –السكان وتوزيعهم واالثني 
نسمة،    مليون(  1,275,118م )2004داد عام  محافظة الحسكة في تعبلغ عدد سكان  

% من مجموع  6,5نسمة، ما يعادل    مليون (  1,603,563م إلى )2011في عام  وزاد  

  الكرد   ميليهو   ،%55  بنسبة تزيد عن  المحافظة من العرب ويتكون سكان  سكان سورية.  

% من  1و ،  % 8بنسبة   والسريانواآلشوريين   األرمن من   ثم المسيحيون%،  36بنسبة  

   .التركمان والشركس والعلويين ات أخرى من أقلي 

وفي    ،ويتركز انتشار الكرد بمنطقتي القامشلي والمالكية، ويشكلون أغلبية سكانية فيهما

في الجوادية والقحطانية وعمودا، باإلضافة إلى ناحية الدرباسية في    ،عدد من نواحيهما

 منطقة رأس العين. 

منطقة مركز 
الحسكة

28%

منطقة رأس 
العين

14%

منطقة القامشلي
33%

منطقة 
المالكية

15%

منطقة 
الشدادة

10%

نسب سكان مناطق ( 3)شكل رقم 
م  2011محافظة الحسكة في عام 

منطقة 
الحسكة

25%

منطقة 
رأس العين

منطقة17%
القامشلي

17%

منطقة 
المالكية

11%

منطقة 
الشدادة

30%

نسب مساحة مناطق ( 4)شكل رقم 
م2011محافظة الحسكة عام 
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  ون، ويشكل في وسط المحافظة   والسريان  الكرد واآلشوريينمع    العرب السنة  تلطخ يو 

والحسكة ورأس    والهول  سكانية في نواحي اليعربية وتل حميس وبئر الحلوالغلبية  األ

باستثناء ناحية تل تمر التي يسكنها أغلبية آشورية وأثنية ثانية سريانية، أما في    ، العين

الب محافظة  الجنوب   فجميع  ومركدة  العريشة  ونواحيها  الشدادة  من  منطقة  هم  سكان 

السنة.   يمكن  في  سكان  التوزيع  نمط  وحسب  العرب  الحسكة  فيها    مالحظة المحافظة 

 سكانية التالية:النطاقات لل

المختلط مع  نطاق األغلبية السكانية الكردية    يمكن اعتبارهالنطاق الشمالي، و  -1

ً أثنية ثانية من العرب، ويمتد من المالكية شرق ً حتى الدرباسية    ا ، ويتكون  غربا

 المالكية، والجوادية، والقحطانية، والقامشلي، وعمودا، والدرباسية.   من نواحي:

أثنية ثانية  المختلط مع  لسكانية العربية  النطاق األوسط، وهو نطاق األغلبية ا  -2

ورأس الكرد  من   والحسكة،  الحلو،  وبئر  حميس،  وتل  اليعربية،  نواحي:  في 

 ثانية من السريان. ال تهاوأثني  شوريةاآل تهاأغلبي ب العين، وفيه ناحية تل تمر 

الجنوبي، وهو نطاق   -3 العرب    سكانه  جميعسكاني عربي صرف و النطاق  من 

الحظ  السنة،   ومركدة.  والعريشة،  والشدادة،  الهول،  نواحي:  من  ويتكون 

 الخريطة. 

 
 ( خريطة النطاقات السكانية في محافظة الحسكة.5شكل رقم ) 
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 .(1)  م2011 لسكان محافظة الحسكة عامالتركيب الديني واالثني ( 3رقم ) جدول 

 

 

 

 

 

 األفليات في سورية، مصدر سابق.  (1)

العرب السنة
55%

الكرد
36%

(األرمن والسريان)المسيحيون
8%

باقي المكونات
1%

.ةنسب المكونات الديمغرافية في محافظة الحسك( 6)شكل رقم 

 المجموع األرمن والسريان  الشركس التركمان  الكرد  الشيعة العلويون  السنة العرب  المحافظة 
798 الحسكة    5  *  - 735  15 6 612  1604 

م 1970تواجد حديث بعد عام  *  
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 (1) م2011وم 2004عدد السكان في مناطق محافظة الحسكة ونواحيها عام ( 4رقم )جدول 

سكان الناحية   أسم الناحية  اسم المنطقة

 ألف نسمة

 م 2004

سكان الناحية  

 نسمةألف 

 م 2011

 نسبة  ال

من سكان  

 المحافظة % 

 المساحة 

 2ك م

 

 منطقة

 الحسكةمركز 

 2509,56 19,7 316,396 251,570 الحسكة ناحية 

 915,05 3 48,811 38,833 بئر الحلو ناحية 

 1111,89 4 64,134 50.982 تل تمر ناحية 

 1271,92 1,2 18,618 14,804 ناحية الهول 

 5808,42 27,9 447,959 305,258 المئوية المجموع والنسبة  

 

 منطقة الشدادة 

 1935,05 4,6 74,198 58,916 الشدادة ناحية 

 1519,41 2,4 38,370 30,544 العريشة ناحية 

 3383,44 2,7 43,402 34,745 مركدة ناحية 

 6837,90 9,7 155,970 124,205 ة المئوية والنسب المجموع

 منطقة

 رأس العين

 2832,02 9,6 152,851 121,536 رأس العين ناحية 

 994,17 4,4 70,946 55,614 الدرباسية ناحية 

 3826,19 14 223,797 177,150 المجموع والنسبة المئوية 

 

 القامشليمنطقة 

 637,27 18,2 291,865 232,095 القامشلي ناحية 

 1498,73 5,6 90,201 71,699 تل حميس ناحية 

 1034,86 4,4 70,576 56,101 عمودا ناحية 

 872,67 5,2 81,653 65,685 القحطانية ناحية 

 4043,53 33,4 534,295 425,580 المجموع والنسبة المئوية 

 

 المالكيةمنطقة 

 1264,22 8,8 140,900 112 المالكية ناحية 

 383,44 3,2 50,950 40,535 الجوادية ناحية 

 1005,08 3 49,692 39,459 اليعربية ناحية 

 2652,74 15 241,542 191,994 المجموع والنسبة المئوية 
 23168,78 % 100 1603,563 1275,118 المجـمـوع 

 
م، وتم احتساب توزيع السكان على 2004 العام التعداد-المكتب المركزي لإلحصاء  -http://www.cbssyr.sy: رالمصد  )1(

 م. 2004م من نسب توزيعهم على النواحي في عام  2011النواحي في عام 

316,396الحسكة
(19,7)%

74,198الشدادة
(4,6)%

64,134تل التمر
(4)%

…مركدة

48,811بير الحلو
(3)%

38,833العريشة
(3)%

الهول
18,618…

291,865القامشلي
(18,2)%

…تل حميس

70,576عامودا
(4,4)%

81,653القحطانية
(5,2)%

140,900المالكية
(8,8)%

50,950الجوادية
(3,2)%

39,459اليعربية
(3)%

152,851رأس العين
(9,6)%

…70,946الدرباسية

ية ألف نسمة ونسبتهم المئو/ توزيع عدد السكان( 7)شكل رقم 
م2011تعداد عام /في محافظة الحسكة حسب النواحي
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 م 2004( سكان المناطق في محافظة الحسكة حسب تعداد عام 5جدول رقم ) 

 وزيعها على االثنيات العرقية وعدد القرى في محافظة الحسكة وت

 

الحسكة:   -1 إلى    منطقة  المدينة"   الحسكةناحية  هي:    نواحي   أربع وتقسم  ،  "مركز 

تتلخص بما    هاالهول. والحقائق السكانية في ناحية  بير الحلو، و ناحية  تمر، وتل  ناحية  و 

 يلي: 

( ألف نسمة،  305م )2004ام  طقة الحسكة في تعداد عبلغ مجموع عدد سكان من ➢

% من مجموع سكان  38ما يعادل    ،ألف نسمة  (448م إلى )2011وزاد في عام  

 محافظة. ال

المناطق   المنطقة 

 الفرعية 

 عدد السكان 

 ألف نسمة

أكبر  

 إثنية

اإلثنية  

 الثانية 

القرى   القرى العربية 

 الكردية 

 القرى

 السريانية
 قرى  

 مختلطة 

 

 

 

 الحسكة

 عدد  عدد  عدد  عدد  األكراد  العرب  251,570 الحسكة 

  العرب  العرب  58,916 الشدادة 

 

501 

 

 

 

 

57 

 

 

 

28 

 

 

 

9 

 

 سريان  آشور   50,982 تل التمر 

 العرب  العرب  34,745 مركدة 

 األكراد  العرب  38,833 بير الحلو 

 العرب  العرب  38,833 العريشة 

 العرب  العرب  14,804 الهول 

 الــمــجـــمــوع 
  قرية 595   484,966

 

 القامشلي

  العرب  األكراد  232,095 القامشلي 

345 

 

185 

 

6 

 

 األكراد  العرب  71,699 تل حميس  13

 العرب  األكراد  56,101 عامودا 

 العرب  األكراد  65,000 القحطانية 

 الــمــجـــمــوع 
 قرية 539   423,368

 

 المالكية

  السريان  األكراد  112,000 المالكية 

148 

 

115 

 

16 

 

 العرب  األكراد  40,535 الجوادية  15

 األكراد  العرب  39,459 اليعربية 

 الــمــجـــمــوع 
 قرية 294   189,634

 رأس العين
 167 األكراد  العرب  121,536 رأس العين 

 

96 - 16 
 العرب  األكراد  55,614 الدرباسية

 الــمــجـــمــوع 
177,150  329 

 مجموع عدد سكان محافظة الحسكة 
 53 50 453 1161 نسمة  1,275,118

 الحسكةمجموع عدد القرى في محافظة 
 قرية 1717

 تم إعداد الجدول من معلومات متفرقة مصادرها: 

 . 6شمس الدين الكيالني، مداخل المسألة الكردية ومخارجها في ظل محاوالت التغيير، ص  -1

2-KURDISH POPULATIONIN SYRIA_Rasim Bozbuğa Yazıları.html 

file:///C:/Users/css/Desktop/KURDISH%20POPULATIONIN%20SYRIA_Rasim%20Bozbuğa%20Yazıları.html
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العرب   ➢ في  السنة  يشكل  السكان  الحلو غالبية  وبئر  والهول  الحسكة  ،  نواحي 

يون  ، ويشكل اآلشوربير الحلو و  في ناحيتي الحسكةالثانية    اإلثنية  الكردويشكل  

 .  ولى في ناحية تل تمر والسريان الثانية االثنية األ 

مع منطقة الشدادة التي كانت  يصل مجموع القرى الريفية في منطقة الحسكة  و  ➢

منها قرى كردية،  فقط  %  10و % منها قرى عربية،  84( قرية،  595)إلى    لهاتتبع  

 % قرى مختلطة. 1% قرى سريانية، و 5و 

  

 

 

، وتل حميس، وعامودا،  هي: القامشلي  نواحيى أربع  تنقسم إلو   منطقة القامشلي:  -2

 تتلخص بما يلي:  هاوالقحطانية. والحقائق السكانية في 

عام   ➢ تعداد  في  القامشلي  منطقة  سكان  عدد  مجموع  )2004بلغ  ألف 425م   )

% من مجموع  33يعادل    ما ( ألف نسمة،534م إلى )2011وزاد في عام    نسمة، 

 محافظة. السكان 

القامشلي  يةالسكان   بيةغالال  الكرد  يشكل ➢ نواحي  ،  والقحطانية،  وعمودا،  في 

   .األغلبية السكانية في ناحية تل حميس فيها و اإلثنية الثانية يشكل العرب و 

القامشلي )و  ➢ الريفية في منطقة  القرى  % منها  63( قرية،  539يصل مجموع 

   % قرى مختلطة.2% قرى سريانية، و 1% منها قرى كردية، و 34و قرى عربية،  

قرى عربية
84%

قرى كردية
10%

ةقرى سرياني
5% قرى مختلطة

1%

ة توزيع نسب القرى على االثنيات السكاني( 4)شكل رقم 
في منطقتي الحسكة والشدادة
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المالكية:   -3 ثالث    منطقة  إلى  واليعربية.  و ،  المالكية هي:    نواحي وتنقسم  الجوادية، 

 تتلخص بما يلي: ها والحقائق السكانية في

( ألف نسمة،  192م )2004بلغ مجموع عدد سكان منطقة المالكية في تعداد عام   ➢

 محافظة. ال% من مجموع سكان 15ما يعادل (،  241م إلى )2011وزاد في عام 

هما: ناحية المالكية، وناحية الجوادية،    ،غالبية السكان في ناحيتين  دكراليشكل   ➢

اليعربية،   ناحية  في  السكانية  األغلبية  العرب  ناحية    واإلثنيةويشكل  في  الثانية 

 . الثانية في ناحية المالكية اإلثنيةالجوادية، فيما يشكل السريان 

% منها قرى 50رية،( ق294ويصل مجموع القرى الريفية في منطقة المالكية ) ➢

 % قرى مختلطة. 5% قرى سريانية، و 6قرى كردية، و  %39عربية، و 
 

 

قرى عربية
63%

قرى كردية
34%

قرى سريانية
1%

قرى مختلطة
2%

توزيع نسب القرى على االثنيات السكانية ( 8)شكل رقم 
في منطقة القامشلي

قرى عربية
50%

قرى كردية
39%

قرى سريانية
6%

قرى مختلطة
5%

توزيع نسب القرى على االثنيات السكانية ( 9)شكل رقم 
في منطقة المالكة
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العين:   -4 رأس  ناحيتين  و   منطقة  إلى  العينهما:    ،فقطتنقسم  والدرباسية.  رأس   ،

 تتلخص بما يلي: ها والحقائق السكانية في

تعداد عام   ➢ العين في  ( ألف نسمة،  177م )2004بلغ عدد سكان منطقة رأس 

% من مجموع سكان  14ما يعادل    ( ألف نسمة،224م إلى )2011عام    وزاد في

 محافظة. ال

السكانية الثانية في   واإلثنيةرأس العين،  ناحية  يشكل العرب غالبية السكان في   ➢

األغلبية  األكراد  يشكل  فيما  الدرباسية،  الدرباسية،    ناحية  ناحية  في  السكانية 

 عين.  رأس الناحية  السكانية الثانية في  واإلثنية 

% منها  60( قرية، 394يصل مجموع القرى الريفية في منطقة رأس العين )و  ➢

 % قرى مختلطة. 6% منها قرى كردية، و 34و قرى عربية، 

 

 

وناحية العريشة،  ،  ناحية الشدادة:  هي  ثالث نواحي تنقسم إلى  و   منطقة الشدادة:  -5

 تتلخص بما يلي:  هاوالحقائق السكانية في  وناحية مركدة،

وزاد  ( ألف نسمة،  124م )2004في تعداد عام    الشدادةقة  سكان منطبلغ عدد   ➢

عام   )2011في  إلى  نسمة، 156م  ألف  يعادل    (  سكان 9,7ما  مجموع  من   %

 محافظة. ال

 .  العرب السنةجميع سكان منطقة الشدادة بنواحيها الثالث هم من  ➢

 بما يلي:  محافظة الحسكةعموم في  لسكانيةتتلخص الحقائق او

في  و % من سكانها،  55الحسكة  سكانية في عموم محافظة  أغلبية  يشكل العرب   ➢

 . والشدادةورأس العين،   ، الحسكة: يمن مناطقها، ه  ثالث مناطق

قرى عربية
60%

قرى كردية
34%

قرى مختلطة
6%

توزيع نسب القرى على االثنيات السكانية ( 10)شكل رقم 
في منطقتي الحسكة والشدادة
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في  سكانية  أغلبية  محافظة، و ال% من مجموع سكان  35,6  نسبة   الكرد يشكل  و  ➢

 القامشلي والمالكية. : ، هماخمساإلدارية ال هامناطقمن  منطقتين  

  نواحي من نواحي محافظة الحسكة،  /9في /السكانية  ة  غلبي األيشكل العرب  و  ➢

نواحي   معظم  في  الثانية  واألثنية  بالكامل،  العرب  من  سكانها  منها  وثالث 

 . األغلبية الكردية

/سكانية  أغلبية    الكرديشكل  و  ➢ الحسكة6في  محافظة  نواحي  من  نواحي   /  ،

 . واألثنية الثانية في أربع نواحي من نواحي األغلبية العربية 

تمر والسريان االثنية الثانية  ل اآلشوريون األغلبية السكانية في ناحية تل  شك وي  ➢

 فيها

% 60/ قرية، ما يعادل نسبة  1161عدد القرى العربية في محافظة الحسكة /و  ➢

 من مجموع عدد قرى المحافظة. 

% 34  نسبة  / قرية، ما يعادل453عدد القرى الكردية في محافظة الحسكة /و  ➢

 لمحافظة. من مجموع عدد قرى ا

 

 

قرى عربية
68%

قرى كردية
26%

قرى سريانية
3%

قرى مختلطة
3%

توزيع نسب قرى محافظة الحسكة على ( 11)شكل رقم
االثنيات العرقية 

1161

453

50 53

قرى عربية قرى كردية قرى سريانية قرى مختلطة
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1400

توزيع قرى محافظة الحسكة على ( 12)شكل رقم 
االثنيات العرقية
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 : "محافظة حلب"  منطقة عين العرب –ثانيا

،  هالمحافظة حلب وتتبع إداريا  الشمالية الشرقية من    الزاوية عين العرب في    منطقةتقع  

من  و  ه نواحي  أربعتتكون  و:  ي،  العرب،  عين  وناحية  ناحية  تحتاني،  شيوخ  ناحية 

 . ، وناحية الجلبية صرين

العرب   عين  مدينة  نشأة  العشرينبداي إلى  وتعود  القرن  تتحول  و،  ة  تجمع  بدأت  إلى 

بغداد في عام   تنفيذ مشروع سكة حديد  تسم 1911سكاني مع  العهد    ىم، وكانت  في 

العرب"،   "عين  العربية  في  وتعني  بينار"  "عرب  بذلكالعثماني  عام    منذ  وسميت 

ال1937 ومعظم  ثورة    كردم،  أحداث  بعد  تركيا  شرق  جنوب  من  جاؤوا  الكرد  فيها 

 عيد بيران.  م بقيادة الشيخ س1925في عام  بندية النقش

ويقالالكرد  طلق  يو  "كوباني"،  اسم  كلمة    :عليها  من  محرفا  جاء  االسم  هذا  بأن 

في إشارة إلى الشركة األلمانية التي    باللغة الالتينية  "شركة"  التي تعني"كومباني"،  

بغداد التفسير هو تحليل    -  بنت خط سكة حديد  عليه  يوجد  ال  والحجاز، غير أن هذا 

 دليل.  

العرب    الكرد يشكل  و  التابعة  و أغلبية سكان مدينة عين  بلغ  لناحيتها القرى    عدد ، وقد 

/  95,920م إلى /2011وزاد في عام  / ألف نسمة،  81,424/  م2004سكانها في عام  

 ألف نسمة.  

السكان في  و  العرب أغلبية  ناحية    األخرى،   الثالث  العرب   ين نواحي منطقة عيشكل 

في عام  البالغ مجموع عدد سكانها    ، الجلبيةناحية  و  ، صرينناحية  و   ، انيالتحت شيوخ  

/ ألف نسمة،  129,492م إلى /2011وزاد في عام  ألف نسمة،    /113,791/ م  2004

0

100

200

300

400

500

600

منطقة رأس العينمنطقة المالكيةمنطقة القامشليمنطقة الحسكة

قرى عربية

قرى كردية

قرى سريانية

مختلطة

(13) شكل رقم
.يةتوزيع القرى في محافظة الحسكة على االثنيات حسب المناطق االدار
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  / ألف نسمة195,216/  البالغ عددهم  ، مما يعني أن غالبية سكان منطقة عين العرب

عام   نسمة  /225,412/و   ،م2004في  عام    ألف  يعادل  م2011في  ما  من  4,8،   %

   .هم من العرب  (1)،مجموع سكان محافظة حلب

 : " محافظة حلب"  منطقة عفرين  –ثالثا

التقع منطقة عفرين في   الشمالية  إداريا    ية منغربالزاوية  وتتبع  ،  لهامحافظة حلب، 

و   نواحيسبع  إلى  وتقسم   عفرين،  ناحية  و ناحية  هي:  الحديد،  ناحية  جنديرس،  شيخ 

 بلبل.  ناحية  راجو، و ناحية شران، وناحية ي، والمعبطلناحية و 

،  الكرد كرداغ، وأصل الكلمة تركية تعني جبل    باسمتعرف  ومنطقة عفرين منطقة جبليه  

معظم  و/ قرية،  360/حوالي  يصل عددها إلى    ،في جبالها  رةبقرى صغي  الكردوينتشر  

/ ألف 172,907م /2004تعداد عام    في   عدد سكانها   مجموع   بلغو ،  الكردسكانها من  

% من مجموع  4,3ما يعادل  ألف نسمة،    /206,228م إلى /2011وزاد في عام  ،  نسمة

 سكان محافظة حلب.  

 خارطة موقع منطقتي عين العرب وعفرين شمال محافظة حلب   (14)شكل رقم 

 

   الباحث. اعدادمصدر الخارطة:  

 
Chapter1/TAB-tp://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Dataht-1-1-المكتب المركزي لإلحصاء:  (1)

2011.htm 

 

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-Chapter1/TAB-1-1-2011.htm
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-Chapter1/TAB-1-1-2011.htm
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 (1)م2011و 2004 عاميفي ا مونواحيه  منطقتي عين العرب وعفرينعدد سكان ( 6رقم )جدول 

عدد سكان   أسم الناحية اسم المنطقة

الناحية ألف 

 نسمة

 م 2004

نسبة سكان  

 الناحية 

من سكان  

 المحافظة %

عدد سكان  تقدير 

الناحية ألف 

 نسمة

 م 2011

 المساحة

 2ك م 

 منطقة

 عين العرب 

 745,60 95,920 2 81,424 مركز عين العرب

 318,86 47,960 1 43,861 ناحية شيوخ تحتاني 

 2003,57 52,756 1,1 44,410 ناحية صرين 

 *- 28,776 0,6 25,520 ناحية الجلبية 

 3068,03 225,412 4,7 192,513 والنسبة المئوية المجموع  

 

 

 عفرين منطقة 

 427,73 79,134 1,65 66.188 عفرين ناحية مركز 

 203.26 14,868 0,31 12.573 بلبل ناحية 

 319,43 39,327 0,82 32,947 جنديرس ناحية 

 283,12 26,378 0,55 21,955 ناحية راجو 

 305,18 16,306 0,34 13,632 ناحية شران

 93,52 16,307 0,34 13,871 ناحية شيخ الحديد

 208,51 13,908 0,29 11,741 ناحية معبطلي 

 1840,75 206,228 4,3 172,095 المجموع والنسبة المئوية 

 4908,78 431,640 9 364,608 المجـمـوع 

 
Chapter1/TAB-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-1-1-المكتب المركزي لإلحصاء:  (1)

2011.htm 

عين العرب
43%

شيوخ 
تحتاني

21%

صرين
23%

الجلبية
13%

ي توزيع نسب السكان في نواح( 15)شكل رقم 
م2011منطقة عين العرب عام 

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-Chapter1/TAB-1-1-2011.htm
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/chapter1/Data-Chapter1/TAB-1-1-2011.htm
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الكرد محافظة  8حوالي    ويشكل  سكان  من  منطقتي  حلب،  %  في  وجودهم  ويتركز 

 الشيخ مقصود واألشرفية.    :حيين من أحياء مدينة حلب همافي  و   ، عفرين وعين العرب

في حيين من أحياء العاصمة دمشق، هما: ركن الدين، وجبل الرز، وفي   الكرد ويوجد 

من ري الالمناطق صغيرة  بمحافظة  األكراد  جبل  وفي  دمشق،  مناطق  ف  وفي  ذقية، 

 حماه وادلب.  تيمحدودة من محافظ

 العشائر الكردية: 
 : محافظة الحسكة العشائر الكردية في  -أوال 

 عشيرة الكوجر في المالكية وكراتشوك والسويدية.    -

 عشيرة عباسا والهارونة في الجوادية وشمال المالكية.  -

بالقحطانية وقبور  الكاشلية ودروكية وكريان والبرازية،    ها:ة الشيتية وفروععشير -

 . البيض

 عشيرة هفيركان في القحطانية.  -

 عشيرة األومريان في القامشلي والدرباسية وعامودا. -

 عشيرة كابا في عامودا.  -

 عشيرة الكابارة في القامشلي وعامودا.  -

 عشيرة الدقورية في عامودا.  -

 ورأس العين.  باشاعشيرة ملية خضر في عامودا وملية ال -

عفرين
39%

جنديرس
19%

راجو
13%

شران
8%

شيخ 
الحديد

8%

المعبطلي
6%

بلب
7%

توزيع نسب السكان ف ( 16)شكل رقم 
م 2011نواحي منطقة عفرين عام 
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 عشيرة الكيكية في الدرباسية.  -

 عشيرة المرسينية في جنوب غرب القامشلي. -

 العشائر الكردية في منطقة عين العرب:  -ثانيا 

 يوجد في منطقة عين العرب عشيرتان كبيرتان هما البرازية وكيتكان.  -

 العشائر الكردية في منطقة عفرين:  -ثالثا 

 في منطقة عفرين.  يةقر 39عشيرة شكاكان وتنتشر على  -

 قرية في منطقة عفرين.  40عشيرة األماكان وتنتشر على  -

 قرية في منطقة عفرين.  45عشيرة البيان وتنتشر على  -

 قرية في منطقة عفرين.  75عشيرة الشيخان وتنتشر على  -

في الجانب اآلخر من الحدود داخل أراضي    للعشائر الكردية السورية  امتداداتيوجد  و 

  (1) .العراق وتركيا

 األحزاب السياسية الكردية يف سورية: 
إثر انهيار الخالفة اإلسالمية العثمانية وتجزئة أراضيها    للكردبرز الطموح السياسي  

وطالب   والتركية،  العربية  القومية  النزعة  أساس  على  الحلفاء   الكردوشعوبها 

لكبرى،  كردستان اما يعتقدون أنها  أرض  في  م دولة  الحرب بأن يكون لهب المنتصرين  

ومر الحراك   (2)   .تنفيذهإال أن ذلك لم يتم    م1920أقر الحلفاء لهم بذلك في معاهدة سيفر  ف

لكل مرحلة منهما طابعها الخاص    ،بمرحلتين أساسيتين في سورية  الكردي  السياسي  

 العمل السياسي:  في

األولى: االجتماعي    المرحلة  العمل  الجمعيات  -مرحلة  خالل  من    الفكرية  المدني 

قبل  الاو  ما  فترة  في  والخيرية  العربي ووصول    فاشيةظهور  جتماعية  القومي  الفكر 

السلطة،   إلى  البعث  بحقوقهم    الكرد  دأبفحزب  المطالبة  الجمعيات  على  خالل  من 

و  واالجتماعية، الفكرية  من   الخيرية  العديد  مدينة  ك   ، هاوأسسوا  في  الكرد  شباب  نادي 

 الكردي  أي وحدة الشباب"  يا خورتانيتيك "   جمعية و،  في منتصف الثالثيناتعامودا  

الديمقراطيين    الكردوحدة الشباب   جمعيةو  حي األكراد،ب م في دمشق  1939وفي عام  

  في عام  (Encumen) الثقافة الكردية  إحياء  وجمعية ، 1953في مدينة القامشلي عام  

 ( 3).م1955 عام في مدينة حلب جمعية المعرفة والتعاون الكرديو م، 1955

نشطت بطابع عشائري اجتماعي  ون من أهم الجمعيات الكردية التي  عية خويبوكانت جم

الفرنسيين  وطني  بشأن   للكرد، وقال قدري جميل باشا أحد قادتها ردا على تحريض 

 
 . 10-9م، ص www.amude.com   ،2005األكراد هل هناك رؤية مستجدة ؟،   مازن بالل،  (1)
 . م2012 آب 21  الكردي،  المستقبل   التيار وثائق, ةكوردي ملفات (2)
  https://dilawererebi.wordpress.com/2012/11/06بداية نشوء الجمعيات والحركات الثقافية الكردية في سورية (3)
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السورية: الجزيرة  في  كيان كردي  الغاصبين ضد شعب    قيام  نساعد  أن  علينا  "عار 

   (1)  ".مضطهد مثلنا

حيث    من خاللها،  العمل السياسيو سياسية  األحزاب ال  تشكيلمرحلة    الثانية:المرحلة  

الكردستاني   الديمقراطي  "الحزب  في  البارتي"    -تأسس  كأول حزب سياسي كردي 

م، على يد الدكتور نور الدين الزازا، وكان هدفه الحصول  14/6/1957بتاريخ  سورية  

على الساحة   إلى حزبين كردييننشق  او   (2) الدولة السورية.  ظلعلى الحكم الذاتي في  

الكردي،   اليساري  والحزب  الكردي،  الديمقراطي  الحزب  تأسيس  تتالثم  السورية:  ى 

 في سورية.  األحزاب السياسية الكردية وانشقاقاتها

 في سورية حول اتجاهين أساسيين هما: السياسية الكردية أهداف األحزاب ت محورتو 

الكردي    -1 الشعب  قضية  يربط  الديمقرا  السورياتجاه  والعدالة بقضايا  طية 

  للكردمساواة الوطنية، وبتحقيق االعتراف بالهوية القومية والحقوق الثقافية  وال

 . لدولة السوريةاحكم ذاتي لهم ضمن ب 

العام   -2 الكردي  الحلم  تحقيق  أرض  اتجاه  على  الكردية  القومية  الدولة  بقيام 

وهذا   الكبرى"،  بأطر  االتجاه  "كردستان  الكردية  القضية  تدويل  على  يعمل 

رسم إعادة  على  ويراهن  يسارية،  الشرق    سياسية  لمنطقة  السياسية  الخارطة 

   (3) الوسط، وقيام الدولة الكردية المستقلة.

م توحيد حزبي اليمين واليسار الكرديين  1970وحاول مصطفى مال البرزاني في عام 

ي  ونشأ حزب ثالث باسم الحزب الديمقراطي الكرد  ،في سورية فلم يفلح آنذاك  الوحيدين  

  (4)م.1972في عام 

  االتفاق فشلوا في    كثيرة، إال أنهموقومية يسارية  أحزابا وتيارات سياسية    الكرد  أسسثم  

  بالرغم من طبيعة النشاط و على رؤية سياسية إستراتيجية واحدة لحل المسألة الكردية، 

في تجمعات   ى معظمهانضو االمتباين بالرؤى السياسية لألحزاب الكردية في سورية، 

 (5) :ما يلي  هاأهم كبيرة، اسية كردية  سي 

 التحالف الديمقراطي الكردي في سورية، ويضم خمسة أحزاب سياسية هي:  -أوال

 الحزب الديمقراطي الكردي في سورية " البارتي".   -1

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية.   -2

 الحزب اليساري الكردي في سورية.   -3

 ي سورية. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ف  -4

 
 . 25ص  سمير سعيفان، مصدر سابق،  (1)
 . 8مازن بالل، مصدر سابق، ص (2)
 . 31مازن بالل، مصدر سابق، ص  (3)
 .  29م، ص  2007محمد قاسم )ابن الجزيرة(، أسباب أزمة الحركة الكردية في سورية،  (4)
 . 33مازن بالل، مصدر سابق، ص  (5)
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 ية. الحزب الديمقراطي الكردي في سور  -5

 الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية، وتضم أربعة أحزاب سياسية هي:  -ثانيا 

 الحزب الديمقراطي الكردي في سورية " البارتي".  -1

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية.   -2

 الحزب اليساري الكردي في سورية.   -3

 ي في سورية. الحزب التقدمي الكرد  -4

 الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سورية.   -5

برعاية  ،  م2011عام  في  مدينة أربيل  ب  ، تأسس المجلس الوطني الكردي السوري   -ثالثا 

   . / حزبا كرديا سورياً 16، وضم /مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق 

في    -رابعا العليا  الكردية  تأسستسورية الهيئة  أربي  ،  بتاري بمدينة  أيضا  خ  ل 

ون هيئة حاكمة انتقالية في  م، برعاية مسعود البرزاني، من أجل أن تك11/7/2012

سورية، وتتكون من حزب  شمال  بـ "روج آفا" "كردستان الغربية" في    سموهما    إقليم

الديمقراطي " الكردية، وحزب االتحاد اآلشوري  pydاالتحاد  الجاليات  في  " واتحاد 

  (1) رب كردستان.الديمقراطي لغحركة المجتمع سورية، و 

بعد اعتقال عبد هللا أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا، أعلن في سورية  و 

تجمع الزركي، وانخرط    –عن تأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في سورية  

   (2) أوجالن." من أتباع pkkفي صفوفه الكثير من أعضاء الـ "

الشعبي االتحاد  حزب  منها  أخرى  كردية  أحزاب  الكردي،  وهناك  اليكيتي  وحزب   ،

في شمال سورية    الكرد وحزب االتحاد الديمقراطي الذي سيطر على مناطق انتشار  

 مؤخرا، وأطلق فيها مشروع اإلدارة الذاتية ونظام االتحاد الفيدرالي. 

 " pydحزب االتحاد الديمقراطي"

بقيادة صالح محمد مسلم، كردي  في سورية  حاد الديمقراطي  علن عن تشكيل حزب االتأ  

لكردية  جميع العناصر ااألولى  وضم في نواته  م،  2003عام  سوري من عين العرب،  

باإلضافة وتقاتل في صفوفه،  التركي  حزب العمال الكردستاني  السورية التي كانت تؤيد  

ً ، و أخرىتركية  كردية  إلى كوادر   البعض جناحا العمال  من    لذلك يعده  أجنحة حزب 

 . أو فرعا له في سورية الكردستاني التركي

ي أسسه حزب العمال  وينتمي حزب االتحاد الديمقراطي إلى اتحاد الجاليات الكردية الذ

التركي" )pkkالكردستاني  أوجالن  هللا  عبد  بقيادة  األحزاب  2007  -2005"  من  م( 

 
 . 25م، ص 2014/  5/   8، أربيل/ بروكسل، 151رير الشرق األوسط رقم  ، تقpyd"الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي"  (1)
 . 8مازن بالل، مصدر سابق، ص  (2)
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ا في كل من تركيا وسورية  الكردية المرتبطة به وتعتبره مصدر إلهام أيديولوجي له

   (1)  وإيران.والعراق  

خاصة    وكوادره،  من عناصره  الكثيراعتقل النظام السوري  تأسيس الحزب  بداية  في  و 

القامشلي في  في    بمباراة الدوري السوري لكرة القدمثر األحداث التي انطلقت  على أ

  منذ   ع الحزبه معالقات حسن  أو من السجون    همأخلى سبيل ، إال أن النظام  م2004عام  

فشال الثورة وخصوصا  إلبالسالح    ميمدهم، وصار  2011عام  في  بداية الثورة السورية  

 . شمال سورية في 

الثورة وعالقته   الديمقراطي ظروف  االتحاد  النظامالحسنة  واستغل حزب  بدأ  و  ، مع 

لنشاطه  ل  ي شك ت ب  الساندة  والهيئات  وعفرين،  ب اللجان  العرب  وعين  الحسكة  منطقة 

الكردية التي لم تنضوي  ، وأقصى جميع المكونات  بالقوةالساحة الكردية  سيطر على  و 

 . تحت إمرته

  زراعه العسكريك ،  بهمن المنظمات الخاصة    اً الديمقراطي عددحزب االتحاد  شكل  و 

الكردية   الشعب  حماية  بقوات  ومنظمة  ypg"المعروف  الكردية،  المرأة  ومنظمة   ،"

و الكردالشباب   والفن،  الثقافة  ومنظمة  المحامين  ،  المحلية،  الكردمنظمة  والمجالس   ،

 وبرلمان خاص يعرف بـ "بيت الجل" 

بدعم  وم بتسهيل من النظام 2012المعلن في بداية عام و سلح بدأ نشاطه العسكري الم و 

والقرى  من المدن  كبيراً    دولي من روسيا وأمريكا وبعض الدول األوربية، فاحتل عدداً 

العر وعين  الحسكة  ريف  في  وعفرينالسورية  مستقلة،    ،ب  كدولة  يتصرف  وصار 

  الكرد ألفكاره من  ولديه سجون ومعتقالت زج فيها الكثير من المعتقلين المعارضين  

 والعرب وغيرهم.  

الديمقراطي  حزب  ل  وفروت المنطقة، إمكانات مادية كبيرة ساعدته على  االتحاد    إدارة 

، وخاصة من  مجاورةالوقيادات كردية مقاتلة إلى سورية من الدول    وأدخل عناصر

 ( 2).ةالعسكري هيتحكم بمفاصلاألتراك واإليرانيين، وهم حاليا من  الكردالمقاتلين 

وأنشأ ما  ،  طق سيطرتهامن لمجتمع في  لنفسه قائدا  حزب االتحاد الديمقراطي    فرض و 

أسماه بحركة المجتمع الديمقراطي كمظلة جامعة، واستأثر بمسؤولية الشؤون السياسية  

وأسند   لجناحه  فيها،  الدفاع  الكردية    يالعسكرمسؤولية  الشعب  حماية  قوات  المسلح 

"ypg  ،وشكل تحت مظلة الحركة فروعاً أخرى، كحركة الشبيبة، وحركة المرأة ،"

صار  وكأنه يحاكي تجربة حزب البعث في سورية بإنشاء الجبهة التقدمية االشتراكية، و 

سة  عداد األيديولوجي" كمدر"بيوت الشعب" و "بيوت العسكر" و " مدرسة اإل  لديه

   اإلعداد الحزبي لدى حزب البعث. 

 
 . 9ود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، مصدر سابق، صالصع (1)
 . 15الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، مصدر سابق، ص  (2)
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من  تأييد  الحزب  وكسب   الحياة   الكرد المواطنين  الكثير  مستلزمات  تأمين  خالل  من 

الحلم الكردي بالحكم الذاتي أو الدولة   أنه هو من سوف يحققوإيهامهم ب   اليومية لهم،

أعدادأو المستقلة،   والمسيحيي   اً شرك  العرب  من  االنتخابات  قليلة  في  واليزيديين  ن 

مواقع  أو  بعض  والبلدياتعطاهم  المحلية  و و   المجالس  الوزارية،  هذه  ل  روج الحقائب 

 .كسب الدعم الدوليلعن اللحمة السكانية  في التعبير الحالة إعالميا 

أعدادو  العربية    اً جند  العشائر  أبناء  من  بهم    ممن الحسكة  ب كبيرة  أمنيا    السبلضاقت 

وحدات حماية الشعب  لداعش من جهة، و لبين فكي وحوش مفترسة، وماديا وأصبحوا 

 الكردية من جهة أخرى. 

منذ    م المواجهة مع النظام قرارا استراتيجيا بعدقد اتخذ  حزب االتحاد الديمقراطي    كان و 

انضم  و ،  واالمداد بالسالح، مقابل بعض المكاسب على األرض  بداية الثورة السورية 

  (1) المصالحة معه.ب معارضتها للنظام  قف سهيئة التنسيق التي حددت ل

على الرغبة األمريكية في تأمين حلفاء أقوياء  قيادة حزب االتحاد الديمقراطي    ت ن وراه

لذلك، إذ  المقومات العسكرية واالقتصادية    ونملك ي   همأنه و في القتال ضد تنظيم داعش،  

على  و   ،السويديةوعلى معامل الغاز في    ،على حقول النفط في الرميالن   ونسيطري   مأنه

وعلى مساحات كبيرة من األراضي الزراعية الخصبة في    ،محالج القطن في الحسكة 

  (2) منطقة الجزيرة.

 سمات الحركة السياسية الكردية في سورية:

السلمي   - العنيفة  ب النضال  األحداث  بعض  باستثناء  الثورة،  قبل  ما  حرق  كفترة 

 مواطنا.   70حوالي   هت م، وراح ضحي1992لسجن في محافظة الحسكة عام ا

والتشتت بين عدد كبير من األحزاب والتجمعات السياسية االنشقاقات الحزبية   -

 بتأثير القبلية واألشخاص المؤثرين. 

  الكثير   حيث ،  للكردالجامعة  الفكرية  شخصنة األحزاب وعدم وجود المرجعية   -

 أحزاب ألشخاص.بمثابة من األحزاب الكردية هي 

، واختالف  النظرية بالحقوق السياسية والثقافية القومية   المطالباألسماء و تشابه   -

 . ممارسة العمليةالوالوسائل ب الرؤى 

  والتشتت في التبعية لمرجعياتها   ،التأثر بالحركة القومية الكردية خارج الحدود  -

 في تركيا والعراق وإيران.    المتعددة

-  ً ً   التأثر ببريق الديمقراطية، إذ قلما تجد حزبا ً   سياسيا يخلو اسمه من كلمة    كرديا

 الديمقراطية. 

 
 . 11ق، ص الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، مصدر ساب  (1)
 .  19شمس الدين الكيالني، مصدر سابق، ص  (2)
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الخطأ  التعويل على دعم القوى الخارجية واالرتهان لسياساتها في المنطقة، و  -

المو في   األحداثاتقدير  من  زمانها    وفي  ، قف  في  المناسبة  القرارات  اتخاذ 

 ومكانها. 

 إشكاالت القضية الكردية في سورية: 

معظم   (1 الكردية  يتمسك  كيان السورية  األحزاب  ال    بإقامة  وهم  بالكرد،  خاص 

 . في سورية  يملكون أغلبية سكانية وال حيزا جغرافياً متصال 

األحزاب الكردية على رفض الهوية العربية لسورية، بالرغم من غالبية  وتصر   (2

 سكانها العرب. 

لرفض  للكرد في سورية عالقة قومية عابرة للحدود مما يجعلهم في مواجهة او  (3

 ن مستقل. إقامة أي كياب اإلقليمي لحقوقهم 

بها    يبتعدونمعظم األحزاب الكردية تتبنى أيديولوجيات قومية علمانية إلحادية  و  (4

 عن تاريخهم اإلسالمي، وعن العالقة الودية واألخوية مع شعوب المنطقة.

ال يملك الكرد السوريين رؤية موحدة بشأن حقوقهم، فضال عن صراعاتهم  و  (5

 . المتعددة الخارجية  ووالءاتهم ةالداخلي 

السياسية إلى تحالفات متعددة ومتناقضة  افي عالقاته ية الكرد األحزاب ب ذهوت  (6

 . غير وطنيةيترتب عليها استحقاقات و ومشبوهة،  

 : الكردية اإلدارة الذاتية  
الديمقراطي   االتحاد  الثاني    "pyd"أعلن حزب  تشرين  بعض  2014في  بمشاركة  م 

ية المستقلة للمناطق  ارة الذات المكونات العربية، واآلشورية، والسريانية، عن قيام اإلد

سيطرته   تحت  سورية الواقعة  شمال  ومنطق ب   ،في  الحسكة  العرب    تي محافظة  عين 

إحدى  ،  (1)   حلب.محافظة    منوعفرين   إال  هي  ما  عنها  أعلن  التي  الذاتية  واإلدارة 

  (2)  المحلية.امتدادات نظرية أوجالن في اإلدارة 

الكردية السياسية  الذاتية   رية السو   ونأت معظم األحزاب  اإلدارة  بنفسها عن مشروع 

باإلعالن أحادي    هاووصفت اإلعالن عن ،شمال سورية في  حزب االتحاد الديمقراطي  ل

  (3) الجانب.

على المستوى المحلي والعالمي،    هذا المشروع   الكرداعتداءات داعش على  عززت  و 

اطق الكردية في  مسعود البرزاني إلى تشكيل هيئة كردية سورية عليا إلدارة المن   فدعا

 
"،  vdcاألحداث التي شهدتها محافظة الرقة، مركز توثيق االنتهاكات في سورية " تحت لهيب الشمس الحارقة، تقرير خاص حول   (1)

 . 6ص
 . 9الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، ص (2)
 . 1صدر سابق، ص الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، م  (3)



 

29

 
 

المجلس الوطني الكردي، وحزب    بينتتكون من نسب تمثيل متساوية    ،سورية شمال  

بدوره   االستئثار  على  أصر  الديمقراطي  االتحاد  حزب  أن  إال  الديمقراطي،  االتحاد 

القيادي ورفض دخول قوات البيشمركة الكردية السورية من العراق إلى سورية بهيئة  

 . ح بدخولهاكشرط للسما " ypg" جناحه المسلحوطلب دمجها مع   ،مستقلة

قات الخارجية في حزب االتحاد الديمقراطي آالن سيمو مشروع  ووصف مسؤول العال

اإلدارة الذاتية بقوله: "ما نقترحه هو فيدرالية اجتماعية بين ممثلي المناطق التي يسكنها  

العرب والجزيرة،    الكرد ية التعبير عن  تستطيع المجتمعات المحلوفي عفرين وعين 

 (1)." من خاللها حقوقها

تأسيس ثالث حكومات محلية فدرالية،  عن  مشروع اإلدارة الذاتية الكردية    وتمخض

الحكومات    تضم ، و حكومة في عفرينووحكومة في عين العرب،    ، حكومة في الحسكة

االتحاد    التي ارتضت أن تعمل تحت مظلة حزبممثلين عن األحزاب الكردية    الثالث

هامشيين  راطي الديمق ممثلين  ضمت  كما  العرب  ،  من  الكردية  غير  العرقيات  عن 

   . واآلشوريين والسريان وغيرهم

، وشكل  ش اي ساالتحاد الديمقراطي قوات للشرطة واألمن أسماها بقوات األحزب  وأنشأ  

،  تشمل المجالس المحلية والتشريعية محاكم شعبية، وأعلن عن تأسيس هيكليات إدارية 

، واعتبر  الكردية ا بمثابة الدستور المؤقت لمناطق اإلدارة الذاتيةماعي وأصدر عقدا اجت 

الجنسين  بين  ه  ، المساواة  والدينية  العرقية  الهويات  مجتمع    ي واحترام  لبناء  األساس 

  (2)  حقيقي.ديمقراطي  

واألوضاع  و  سورية،  في  المعقدة  اآلنية  الظروف  الديمقراطي  االتحاد  حزب  استغل 

أجل  ي الشرق األوسط، وركب موجة الحرب على اإلرهاب من  قة فالجيوسياسية القل

لنظام الفيدرالي في شمال  الذاتية ومن ثم ا  إلدارةإعالن اب على التأييد الدولي    الحصول

   . سورية

 نظام الفيدرايل: ال وثيقة  

تحت عنوان "سورية االتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب"  

لذاتية الكردية من مدينة الرميالن في محافظة الحسكة يوم الخميس  أعلن ممثلو اإلدارة ا

م إقرار وثقة نظام فيدرالي وتشكيل مجلس تأسيسي ونظام رئاسي  17/3/2016الموافق  

/  ، وشاركفي شمال سوريةله  مشترك   الوثيقة حوالي  أقر  الذي  / 150في االجتماع 

رب والسريان واآلشوريين  العالمنتفعين  وممن يدور في فلكهم من    الكرد شخصية من  

سكان   من  واألرمن  االجتماع  وتمالمنطقة،  والتركمان  للمجلس    في  رئيسين  انتخاب 

   عربي هو منصور السلومي، وكردي هي هدية يوسف. :التأسيسي

 
 . 11الصعود الهش لحزب االتحاد الديمقراطي، مصدر سابق، ص  (1)
 . 41المصدر نفسه، ص  (2)
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برس  و  فرانس  وكالة  الوثيقة:  نشرت  الذاتية  عن  اإلدارات  مناطق  إنشاء  سيتم  "إنه 

جاالت االقتصادية واالجتماعية واألمنية والصحية  الديمقراطية التي تدير نفسها في الم 

بالنظام    هاوسيتم تحديد حدود...  والتعليمية والدفاعية والثقافية وصالحياتها  المشمولة 

ال  وفقاً  النظام  إرادة لقوانين  خالل  من  مشروعيته  سيحقق  الجديد  النظام  وأن  جديد، 

المحلية  والجماعات  الشعب  من  الحر  يعني  (1)".االنتخاب  في    ما  مستقلة  جميع  أنها 

 ! الشؤون الداخلية

حل  ل  هو مجديوهل    ،النظام الفيدرالي للتطبيق في سورية؟ هذا  هل يصلح  والسؤال:  

امشاكل الها  من  به  الديمغرافي  تنوعلنابعة  المغطاة  وراء    ،؟أو  فيما  األجندة  هي  وما 

 سورية؟ في  تطبيقلل ه طرح 

ن الدول  اتحاد عدد محالة    عنإما  ين،  حالت عن  النظام الفيدرالي هو نظام سياسي ينشأ   

حكمها سلطة مركزية في بعض الشؤون، وسلطات محلية في  تالمستقلة في دولة واحدة  

تتمتع بقدر من االستقالل  عدة  تفكك دولة مستقلة إلى واليات    حالة  عن شؤون أخرى، أو  

م  وتبقى  الالذاتي،  بالسلطة  ب مركزية  رتبطة  الفيدرالي  االتحاد  الشلدولة  ؤون  بعض 

 .والمالية  كشؤون الدفاع والخارجيةفقط،  السيادية 

الذي يضم مجموعة من  فت  وعر   بأنه: "النظام  الفيدرالي  النظام  السياسية  الموسوعة 

الدول أو الواليات التي تخضع في بعض األمور إلى سلطة مركزية واحدة، وتستقل  

 محلية خاصة".   فيها لسلطاتتخضع و   ،ببعض األمور األخرى 

سياسية  العالقات المجموعة من  عبارة عن  هو  أكثر من وجه، و لنظام الفيدرالي  ل  إذاً 

  ليس جيداً هو  ومشتركة على ساحة جغرافية واحدة،  واالقتصادية المتشابكة بمصالح  

 ً بجملة من العوامل    ة محكوم  مالءمته  بالمطلق، وإنما هو نظام سياسي  بالمطلق وال سيئا

 يلي:   أهمها ماوالظروف واآلليات، 

 األقاليم الفيدرالية. السياسي واالجتماعي داخل االثني و درجة الصفاء  -1

  الوطني، وحرصها على أمن الدولة  هامدى ارتباط األقاليم الفدرالية في إطار  -2

 . المركزية والمصلحة العامة لها

مدى النجاح في تنظيم العالقة بين الحكومة المركزية وحكومات األقاليم بما    -3

المصالح و ويحقق    ،المشتركة  يخدم  االمساواة  والتنمية  لمستدامة االستقرار 

 والمتوازنة.  

العرقية والدينية واالجتماعية  السياسية و مدى التوازن بالتأثير بين المكونات    -4

 .األقاليم الفيدرالية على مستوى و  النظام الفيدرالي العامعلى مستوى 

ت وحداته أو أقاليمه الفيدرالية على  النظام الفيدرالي الجيد هو من تشكلفحال    وعلى أي

وحقائق  أساس حد إدارية واضحة  متجغرافية  ود  أو  نقية  وافقة في  وسياسية وعرقية 

 
(1)  http://www.almjhar.com/arsy/NewsView/7/108089ماهو مضمون وثيقة النظام االتحادي  الديمقراطي شمال  سوريا    aspx 

http://www.almjhar.com/ar-sy/NewsView/7/108089/ماهو_مضمون_وثيقة_النظام_الاتحادي_الديموقراطي_شمال_سوريا_.aspx
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الذي ال يقوم على  الرؤى والمطالب الفيدرالي  سيكون  تلك األسس، ال شك  ، والنظام 

 ً ً  نظاما    وأمنيا. وسياسياَ  يزيد من مشاكل الدولة إدارياً سو  ،فاشالً  سياسيا

يس فيها  لو   سياسية وعرقية نقية بحقائق جغرافية    صفيوجد في سورية أقاليم تت   فهل

 متناقضة؟ سياسية حقائق جغرافية 

الفيدرالي   في    المقترحالنظام  للتطبيق  سورية  تطبيقه  يصلح  أجلال  المسألة   من  حل 

ً   يكون نموذجاً وسوف  ،  األقليات األخرىمسائل  من    غيرهاالكردية أو   يكمن    سياسياً سيئا

، سواء  األقاليم المفترضة لتطبيقه بين مكونات    المحليةزمات  األمشاكل و ال  فيه الكثير من

  عن تطبيقه   الناتجة المشاكل    تكون ربما  في شمال سورية أو في غربها أو في جنوبها، و 

   القائمة حالياً.مشاكل ال تفوق

تع بالصفاء تتمخاصة  أقاليم  ديني ال يوجد فيها  الثني و اال  تنوعهابالرغم من    فسورية

يشكل العرب أغلبية سكانية    الكردففي إقليم انتشار  والنقاء على أساس عرقي أو ديني،  

سيفوز بها  ظروف االنتخابات الحرة النزيهة    وإذا ما توافرت،  السكان الكردتفوق نسبة  

ويحكمون باألكثرية  الكردية    العرب  حكمت  خرى،  األ ثنية  االقليات  واألاألقلية  وإذا 

السكانية  الكاألقلية   والمكونات  األكثرية  ويظلمون  سيحكمون  بالقوة  المنطقة  ردية 

ً  والدروز  نيالعلويمناطق انتشار  ينطبق على هذاو األخرى،    . أيضا

  سيكون في سورية  وفق ما يخطط له  النظام الفيدرالي  إن تطبيق  فبعبارة مختصرة  و 

سيكون  ، و عدةألقليات  الواحدة "العلويون"  قلية  األحكم  أو توريث    إنتاجإعادة    بمثابة

ً سيئ  غطاءً   . وإضعافها واختراقها أمنياً وسياسيالتقسيم سورية  ا

 : الدولة السورية والقضية الكردية 
بيد القوى     نا للتدخل في شؤون   الخارجية القضية الكردية كانت ومازالت ورقة رابحة 

المستقلة  تحقيق حلمهم السياسي الكبير في إقامة دولتهم    الكرد، ويصعب على  الداخلية

أية دولة يعيشون  في  المحلي    مستوى العلى أرض ما يعرف بكردستان الكبرى أو على  

فيها حيزا جغرافيا نقيا خاصا بهم، وعليه فإن الحوار    ملكون سورية التي ال ي فيها، ومنها  

الكردي  المسألة  لحل  وأفضلها  الطرق  أقصر  هو  حقوقالوطني  وتأمين  الثقافية    همة 

 في اإلطار الوطني السوري. والمدنية والسياسية 

األقليات على  االعتماد  سياسة  لسورية  احتاللها  فترة  خالل  فرنسا  و اتبعت  شجعت  ، 

على    الكردم حرضت  1936ففي عام    على التمرد والتفكير باالستقالل الذاتي،   هابعض

وحالت    ،ية، فاعترضت تركيا على ذلكآشوري في الجزيرة السور  –إقامة كيان كردي  

 ه. دون قيام

جبل   في  الدروز  ومع  السوري،  الساحل  إقليم  في  العلويين  مع  فرنسا  فعلت  وكذلك 

كان  ، و اتالوطنيين تجاه األقلي السوريين  لدى  الريبة  هواجس  ومن هنا نشأت  العرب،  



 

32

 
 

إجراء  أول    م1952المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أديب الشيشكلي في عام  

جاؤوا  كرد  في المناطق الحدودية بأسماء  بمنع تسجيل األراضي    ى، وقضفي هذا االتجاه

 ( 1)  مزورة.مهاجرين من تركيا بهويات سورية 

البعث  ثم   بعد االستقالل، وخاصة في عهد حكم  المتعاقبة  السلطات السورية  مارست 

واالضطهاد القومي    القومي الطائفي "عهد الطاغية حافظ أسد" سياسة التمييز العرقي

ضد   والثقافي  وحر الكردالفكري  من  ،  تلك  بعض  متهم  أبرز  من  وكان  حقوقهم، 

 : يما يلالممارسات 

الجنسية   -1 استثنائيا  حيث    :السورية  الحرمان من  السورية إحصاًء  السلطات  أجرت 

م، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم  5/10/1962بتاريخ  الحسكة  للسكان في محافظة  

ألف نسمة من سكان    /85اإلحصاء اعتبار حوالي /عن  م، وتمخض  1962( لسنة  93)

يعادل  الكردالحسكة  محافظة   ما  سوريين،  غير  سكان  27,5  آنذاك  أجانب  من   %

( ألف 309,3والبالغ عددهم حوالي )    ، المسجلين في سجالت األحوال المدنية  المحافظة

من أمثال عبد    الكرد من كبار السياسيين والعسكريين    نسمة، وشمل هذا اإلجراء عدداً 

الدين نظام  للفترة    الباقي  السوري  الجيش  أركان  هيئة  رئيس  شغل   - 1955الذي 

بحج   (2) م.1957 منهم  السورية  الجنسية  تركيا وسحبت  من  سورية  دخلوا  أنهم  ة 

 والعراق. وتم تصنيف المجردين من الجنسية في فئتين"، هما: 

فئة أجانب محافظة الحسكة، وأشير إلى أعضائها ببطاقة حمراء مكتوب عليها    -أ

م"، وتخول البطاقة 1962ه اسم في عداد العرب السوريين في إحصاء  " لم يرد ل

 ليها، وتحرمنه من جميع الحقوق الوطنية. صاحبها مغادرة سورية دون العودة إ

النفوس، ويمكن لهؤالء الحصول    -ب المسجلين في دائرة  المكتومين غير  فئة 

 على شهادة تعريف من المختار بعد موافقة األمن السياسي.

وضعت حكومة خالد العظم برنامجا في  حيث  سة التعريب ونزع األراضي،  سيا  -2

إلى  1962عام   يهدف  تسلل  م  من  و   الكردالحد  سورية،  إلى    الكردإدماج  األتراك 

تنمية منطقة الجزيرة وإعمارها، واعتمد  ، من خالل  وريين في المجتمع السوريالس

 البرنامج الوسائل التالية:

 .فيها  أراضي زراعية   منحهمبالمناطق الكردية    تشجيع العرب على السكن في  ➢

 بناء المزيد من المدارس وتدريس المناهج باللغة العربية.   ➢

في المناطق   توجيه رجال الدين للدعوة ونشر الثقافة اإلسالمية واللغة العربية  ➢

 . الكردية

 
 .18سعيفان، مصدر سابق، ص  سمير  (1)
 19المصدر نفسه، ص  (2)
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لى أمن الحدود  تشكيل قوة عسكرية من عناصر عربية موثوق بها للسهر ع  ➢

  (1) سورية.من تركيا إلى   لكرداومنع تسلل 

بشكل الفت للنظر بعد تولي حزب  وتوترت  والدولة السورية    الكرد بين    وساءت العالقة

سورية   في  الحكم  عام  ب البعث  سياسة  م،  1963آذار  والتضييق  التعريب  بسبب 

الضابط محمد طلب  وكان  في سورية،    الكرد واالضطهاد التي انتهجها البعثيون ضد  

شع  رئيس  آنذاك  هالل  القامشلي  مدينة  في  السياسي  األمن  أجرى  بة  حول  قد  دراسة 

إلى  فيها  وأشار  واالجتماعية،  والسياسية  العرقية  النواحي  حيث  من  الجزيرة    منطقة 

  (2) أراضيها.ووحدة الخطر الكردي على أمن سورية واستقرارها 

ري لحزب  ومقترحاته اتخذ المؤتمر القطالضابط محمد طلب هالل    ةوبناء على دراس

م قرارا بإنشاء مزارع نموذجية للدولة في منطقة الجزيرة  1963البعث في سورية عام  

 ( 3) كم.  10كم وعمق  50على الحدود مع تركيا، بطول 

م بإنشاء ما عرف بالحزام العربي على طول  1973وقامت السلطات السورية في عام  

بعمق   الحسكة،  تركيا في محافظة  السكان    صادرتو كم،    20  –  10الحدود مع  من 

ً   750لغرض إنشائه حوالي    الكرد من األراضي الزراعية، ثم نقلت إليها    ألف دونما

 م.  1970أربعة آالف عائلة عربية ممن غمر مشروع سد الفرات أراضيهم في عام  

م، استنادا  6/12/1995( وتاريخ 135/ح/8785وأصدر محافظ الحسكة تعميما برقم )

التعميم بتغيير أسماء    ىعن وزير اإلدارة المحلية، وقضرة  لعدد من القرارات الصاد

  عربية. لدات والقرى والمزارع والمدارس والمحالت التجارية والصناعية إلى أسماء  الب 

(4 ) 

من االحتفال بأعيادهم القومية والثقافية ومن    الكرد إجراءات أخرى، شملت منع    -3

محافظة الحسكة إلى محافظات    ، ونقل قيدهم منحكومية دوائر الالبلغتهم في    حدثالت 

  (5) والمالحقة. ، باإلضافة إلى االعتقال دوائر الدولةأخرى، والتمييز ضدهم في 

 : يف القانون الدويل كأقلية    الكرد حقوق  

حقوق   الدولي ضم  الكرد تندرج  القانون  التي  في  اإلنسان  وحقوق  األقليات  حقوق  ن 

م دول العالم، سواء عملت بها تلك  عليها معظ  صادقتو دولية  ال تفاقيات  االعليها    نصت

التي تعيش    العرقية والدينية الدول أم لم تعمل بها، ومن ضمنها اتفاقيات حماية األقليات  

 في الدولة.  سكانية مع أغلبيةَ 

 
 .19سمير سعيفان، مصدر سابق، ص   (1)
 . 28مازن بالل، مصدر سابق، ص  (2)
 .20سمير سعيفان، مصدر سابق، ص  (3)
 21، ص    مازن بالل، مصدر سابق (4)
 ، بدون تاريخ. االضطهاد والتمييز بحق المواطنين األكراد في سورية (5)
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مادته األولى: "على الدول أن    م في1992نص إعالن األمم المتحدة لألقليات لعام  و 

بحما  تقوم إقليمها،  في  األكلٌّ  وجود  القومية  ية  وهويتها  والدينية  و قليات  الثقافية 

 (1) ."واللغوية 

،  ألقليةلشروٌط الزمة في أي تعريف  ك   دوليا   المتفق عليها هناك مجموعة من المعايير  و 

 : وهي

 . الدولةسكان بقية  منعدداً  أقلتتصف األقليات بأنها حيث :  معيار العدد -1

أقلياٌت   -2 فهناك  الهيمنة:  حم  حاكمة عدم  إلى  تحتاج  بل  ال  ت اية،  مارس  هي 

 ألقلية العلوية في سورية. كا،  ضد اآلخرين التمييز و   االضطهاد

 اختالف الهوية اإلثنية أو اللغوية أو الدينية عن هوية أغلبية السكان في الدولة.  -3

الفردية ألعضاء األقلية: أي   -4 إلى حق  ممارسة  المواقف  االختيار بين االنتماء 

    (2) .بالمجتمعاألقلية أو االندماج  

على السلم األهلي المحلي وعلى السلم اإلقليمي  وبسبب خطورة تبعات مشاكل األقليات  

أحيانا،   حظيت  والدولي  األقليات  فقد  اإلقليمية  شؤون  المنظمات  من  كبير  باهتمام 

اإلنجازات القانونية فيما يتعلق    الكثير من   العالم، وحققت في    هالمشاكل  تصدت فوالدولية  

األهابحقوق كالمعاهدة  والميثاق  ،  األساسية،  والحريات  اإلنسان  لحماية حقوق  وروبية 

تبنتها أوروبا في  وتعد القواعد التي    ،لغات المناطق أو لغات األقلياتاألوروبي حول  

 على الصعيد الدولي.  في هذا المجال األقليات رائدة  اكل معالجة مش

   (3): يما يل  ومن أهم الحقوق األساسية لألقليات التي وردت في القانون الدولي

 الحق في حماية الوجود وعدم التمييز. -1

 واللغوية. الحق في حماية الهوية القومية والثقافية والدينية -2

 الحق في المشاركة السياسية. -3

للجماعات واألفراد يلزم سورية التي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  و 

بتاريخ عليه  األخوة    باحترام  م،23/3/1976  وقعت  على  تنطبق  التي    الكردبنوده 

   ها:، وأهماألقلياتوغيرهم من 

  حرية تكوين الجمعيات والتجمعات، بما في ذلكي  لكل فرد من أفراد المجتمع الحق ف  -أ

 . نضمام إليها من أجل حماية مصالحهحق إنشاء النقابات واال 

، ونقلها  ات واألفكارمختلف أنواع المعلوم  لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في تلقي  -ب

 . بأية وسيلة داخل الحدود وخارجها  إلى اآلخرين

 
إلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية العامة في  تمين إلى أقليات قومية أو  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المن   (1)

 . 1992كانون األول   18المؤرخ  135قرارها 
 األسطل. ، موقع الدكتور كمال العربي  القومي لألمن االجتماعية واألبعاد األقلياتامة دامو، سعدي دبور وأس (2)
 . 9م، ص 2014حقوق األقليات في القانون الدولي، مركز سورية للبحوث والدراسات،  (3)
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، وحق  ت والترشح في انتخابات حرة نزيهة وي حق التصللفرد  يكفل العهد الدولي  و  -ج

في   ممثلين  إدارةالمشاركة  اختيار  عن طريق  أو  مباشر  بشكل  العامة  عنه    الشؤون 

 . بحرية

الدولي  و  -د العهد  الاليكفل  في  ك   حزبيةتعددية  الفعالة  المشاركة  حق  من   إدارةجزء 

 العامة. الشؤون 

األقليات، ويحمي هويتها، ويعطيها حق  التمييز العنصري ضد  ويحظر العهد الدولي    -ه

 . حتفال بمناسباتها، والمجاهرة فيها، وإقامة شعائرها واالاستخدام لغتها، والتمتع بثقافتها

المشارك  -و  أقليات حق  إلى  المنتمين  أقلياولألشخاص  مع  الفعالة  الصعيد  ة  على  تهم 

واإلقليمي  أفراد  الوطني  سائر  مع  االتصاالت  وحق  ومع،  أقليات  أ  أقلياتهم  من  فراد 

 . لغوية ، ومع مواطني الدول األخرى الذين تربطهم بهم صالت قومية او دينية أو  أخرى

القانون والتداو  -ز الحقوق إال في إطار  القيود على ممارسة تلك  بير  ال يجوز وضع 

   . نة األمن القومي والسالمة العامة، وحماية الصحة واآلداب العامةالضرورية جدا لصيا

مم القانون  نستخلص  في  عليها  المنصوص  المسائل  من  األقليات  حقوق  أن  سبق  ا 

لها  ب   وجديرةالدولي،   الحكيمة  والرعاية  عن لاالهتمام  ينجم  قد  احترامها    ما  عدم 

نحو االنفصال عن   همونزوعالوطني    ئهمنتما ا  فيضعف  والتضييق على أصحابها من  

في الشؤون  فسح المجال أمام المتربصين وأصحاب األجندة الخارجية للتدخل  و ،  الوطن

 .وحقوقها   بحجة الدفاع عن األقلياتالداخلية للدول 

ومن أهم اإلجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها 

وية، والحفاظ على  بالتعددية اإلثنية والثقافية واللغ  االعتراف، هو  عي االجتماونسيجها  

 . إلى أعداء داخليين أفرادها تحوَل ي قليات واستمالتها، بدالً من أن  خصوصيات األ

 : الدساتري السورية ب   األقليات حقوق  
الدساتير،    اضطراباسورية    تشهد فيها  وتعددت  استقراربسبب  دستوريا،   ها عدم 

تبدلت الدساتير ، فبعد االستقالل   فيهااالنقالبات العسكرية التي حدثت    كثرةالسياسي و 

عدة عهد  فيها  مرات  في  السياسي  استقرارها  شهدت  وعندما  األسدالطاغية  ،   حافظ 

 . ستبد فيهاالدكتاتورية واب   هاحكم

في  صدر  م، وبعد االستقالل  1930وصدر في مرحلة االنتداب الفرنسي دستور عام  

الزعيم   حسني  عام  عهد  عام  و م،  1949دستور  سامي    م1950دستور  انقالب  بعد 

في عهد أديب الشيشكلي تمت  و   ،بعد انقالب فوزي سلو م  1953دستور  ، ثم  الحناوي

بعد انقالب حركة الضباط األحرار وضعت الحكومة  و ،م1950لعمل بدستور لالعودة 

البعثية    ذارآ   8حركة  بالدستور  هذا  سقط  و م،  1962عام    دستورا مؤقتا فياالنفصالية  

بدال  ووضعت  م  1966شباط  ه حركة  أسقطتم، الذي  1964وضع دستور  و   م1963  عام
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عام  عنه   في  الحكم في عام1969دستورا مؤقتا  أسد  استلم حافظ  م  1970م، وعندما 

ً   وضع دستوراً  شباط    27م، واستمر العمل فيه حتى  1973ثم استبدله بدستور عام    مؤقتا

الحالي لسورية الذي أعدته لجنة بتكليف من بشار    م، وهو تاريخ وضع الدستور 2012

  (1)م.26/2/2012األسد، وتمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي شكلي في 

 : وجود وعدم التمييزالحق حماية -أوال

المواطنة جميع  تعترف   بصفة  السورية  ا   الدساتير  حق  ألقلياتألفراد  على  وتنص   ،

في الدولة، كما ورد في المادة السابعة من  حماية الوجود وعدم التمييز بين المواطنين  

: "المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي  م1950دستور عام  

 الكرامة والمنزلة االجتماعية". 

م: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"  1973  ونص دستور عام

م على  1970نص دستور عام  وواطنين"،  و "الدولة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الم 

حق المساواة، لكن  ها  معظم المبادئ التي تضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومن

ل حالة الطوارئ واألحكام العرفية  ما نص عليه هذا الدستور ظل حبراً على ورق في ظ

،  اآلنحتى    م ومازالت1963التي رزحت سورية تحت وطأتها منذ الثامن من آذار عام  

 . لجميع مكونات المجتمع السوريجعل الحقوق والحريات األساسية برمتها معطلة،    ام

: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ال تمييز  م2012وورد في دستور عام  

نهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ولكن دستور عام  بي

 (2)  تطبيق. دون النظري بطابعه م 1973ولوجيا لدستور عام امتداداً أيديي عد م 2012

 حق حماية الهوية: -ثانيا

األقليات  احترإن   حق  هويتهم ام  التنوع   هو  بحماية  إلدارة  أساسي  الدولة    شرٌط  في 

إنشاء  مؤسسات  لألقليات الحق في  و   ،ضمان وحدة أراضيها تحقيق استقرارها و لالواحدة  

 ؤسساتعلى م الرسمية    تهاتعليم لغ لدولة فرض  يحق ل، و خاصة بتعليم لغتها  تعليمية 

 . تهاتعليم لغاألقليات التعليمية إلى جانب  

السورية  جميع  ت  تجاهلو  بلغتها،  الدساتير  التعلم  العرقية في  األقليات  باستثناء  حقوق 

، الذي نص صراحةً على منح األقليات في سورية الحق في أن  م1930دستور عام  

على أن اللغة العربية  جميع الدساتير السورية  نصت  و بها،    تؤسَس مدارسها الخاصة

مدارس وموحد  الإلزامي ومجاني في    أن التعليَم االبتدائيو للدولة،  هي اللغة الرسمية  

   . فقط حق التعليم الديني لألقليات  توكفل  ،البرامج

عام  و  دستور  األديان  1930نص  جميع  تحترم  والدولة  مصونة  االعتقاد  "حريةَ  م: 

أن: "  و لى أال يخل ذلك بالنظام العام"،  ية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها عالسماو 
 

 . 3م، ص2014حقوق األقليات في الدساتير السورية، مركز سورية للبحوث والدراسات،  (1)
 ليات في الدساتير السورية. حقوق األق (2)
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 على   1973دستور عام  نص  و   ،للطوائف الدينية مصونة ومرعية" األحوال الشخصية  

: " حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان" و: "تكفل الدولة حرية القيام  أن

 يخل ذلك بالنظام العام". بجميع الشعائر الدينية على أال  

 حق المشاركة السياسية:-ثالثا

سوري بالمشاركة في الحياة السياسية من  المواطن  النصت الدساتير السورية على حق  

قيد منصب رئيس الجمهورية    بعضها  دون تمييز على أساس العرق أو الدين، ولكن

اإلسالم    هيكون دين أن  "م  1973وزاد على ذلك في دستور عام    اإلسالم،  ه أن يكون دين ب 

ً وأن يكون عربياً   ً   اءثم تم الغ  ،" سوريا   م. 2012في دستور عام    أن يكون الرئيس عربيا

السياسية  و  الحياة  في  المشاركة  حق  و لألقليات  خالل  كأفراد    حزاب األ تأسيس  من 

عام  السياسية دستور  نص  وقد  الدينية    م1930،  األقليات  تمثيل  في  المبدأ  هذا  على 

نص  و   ،وفق آلية االنتخاب ،ل عادل في البرلمان وسائر مؤسسات الدولةوالعرقية بشك

عام   تأ  م1950دستور  حق  للسوريين   " أن  سياسية،    سيسعلى  غاياتها  أحزاب 

   وذات نظم ديمقراطية". ،ووسائلها سلمية  ،مشروعة 

ألنهما تجاهال    م،2012و   م1973  يعام   لى دستوريوغلب الطابع العنصري القومي ع

األقليات  إشارة إلى مشاركة    ةأي فيهما  لم ترد  قي والديني للمجتمع السوري، و التنوع العر

على أساس المواطنة  ل األقليات العمليةَ االنتخابية  ودخفي المجالس النيابية، فتركا أمر  

   .تمييز من دون  السوري مكونات الشعب  لجميعبشكل متساِو 

عام    نصو  الثامنة على    2012دستور  مادته  أيفي   " قيام    حظر:  أو  سياسي  نشاط 

أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو  

فحجب بذلك    ، أو بناًء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون  ،مهني 

 (1)  والعرقية حق  تأسيس أحزاب سياسية تمثلها.عن األقليات الدينية 

أمام االستقرار  يشكل عقبةً    خصوصيتهاوتهميشها وامتهان  ات  إن تجاهل حقوق األقلي 

عن هويتها  األقلية  تتخلى    أن  من الممكن  هبمكان الظن بأن من السذاجة  ، و السياسي للدول

   الحاكمة.األغلبية وثقافتها الخاصة وتقبل باالنتماء قسرا إلى هوية 

 التوصيات: النتائج و 
وتق  الكرد (1 وعاداته  ولغته  ثقافته  له  والمشترك مع  شعب  الخاص  وتاريخه  اليده 

األوسط الشرق  في  واإلسالمية  العربية  المنطقة  حقه    ، شعوب  اإلقرار ومن 

 . للدولة في اإلطار الوطني تهثقافب واالعتراف السياسية  بحقوقه

 
 . 13سابق، ص حقوق األقليات في الدساتير السورية، مصدر  (1)
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الكرد   (2 الفرنسيين    بالظهوربدأت مشكلة  واحتالل  العثمانية،  الخالفة  بعد سقوط 

 .م1916بيكو   -اتفاقية سايكس  وتقسيمها ب   ،واإلنكليز للمنطقة 

التي انتهجها  سياسة التعريب    منمن االضطهاد والظلم و في سورية    الكرد   عانى (3

 . ضد األقليات العرقيةحزب البعث 

يملك (4 متصال    الكرد  ال  جغرافيا  سورية  حيزا  فهم  في  العرقي،  بالنقاء  يتصف 

سكة،  محافظة الح  :شمال سورية، هيب ثالث مناطق في ينتشرون بشكل رئيسي 

 . وعفرين ، وعين العرب

تتجول القبائل  و ،  م1922قبل عام    كانت الجزيرة السورية شبه خالية من السكان (5

ن واألرمن  و المسيحيالكرد و إليها  توجه  ثم  ،  الرحل  حياة البدو   بنمط  فيهاالعربية  

 . هافيالتي حدثت بسبب الصراعات العرقية ، من تركيامهاجرين 

يمتد بمحاذاة الحدود مع تركيا من قرية  ض  من األرشريط ضيق  ب   ينتشر الكرد  (6

المالكية والجوادية والقحطانية والقامشلي وعمودا  ب عين ديوار في الشرق مرورا  

ثم  عين العرب  إلى  في رأس العين وشمال محافظة الرقة  وينقطع    ، والدرباسية

 إلى عفرين في الغرب. في شمال حلب 

،  " منطقة"   بمستوىإدارية    اتوحدسكانية محلية على مستوى    أغلبية  الكرد  يشكل (7

على  سكانية  أغلبية    ون ال يشكلو"ناحية"،    أصغروعلى مستوى وحدات إدارية  

 محافظة من المحافظات السورية. أية   مستوى

حسب اإلحصاءات الرسمية   من مجموع سكان سورية  %8,5نسبة    الكردشكل  ي (8

 الكرد ويعتقد القوميون    ثاني أكبر إثنية عرقية في سورية بعد العرب،  وهم،  للدولة السورية

 . %11ال تزيد عن  لهم، ولكن النسبة الحقيقية %18 إلىتصل في سورية  الكرد ةنسب أن

أساسيتين (9 بمرحلتين  سورية  في  الكردي  السياسي  الحراك  مرحلة  و   ، مر  لكل 

الخاص   طابعها  ا:  السياسي  العمل  فيمنهما  العمل  من    -الجتماعي مرحلة  المدني 

الجمعيات   الخيرية و   الفكرية خالل  وتشكيل  و  ، االجتماعية  الحزبي  العمل  مرحلة 

األحزاب السياسية، حيث تأسس الحزب السياسي الكردي األول في سورية بتاريخ  

 . م14/6/1957

األحزاب    تتمحور  (10 الكرديةأهداف  اتجاهين    السياسية  حول  سورية  في 

والعدالة   الديمقراطية تحقيق  ربط قضية الشعب الكردي بقضايا  نحو  أساسيين: اتجاه  

اإلطار  القومية في ظل حكم ذاتي لهم ضمن    تهم االعتراف بهويو والمساواة الوطنية  

تحقيق الحلم الكردي العام بقيام الدولة القومية على أرض  نحو  اتجاه  و للدولة،    الوطني 

 "كردستان الكبرى. 
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وسيطر بالقوة على    السورية،  استغل حزب االتحاد الديمقراطي ظروف الثورة  (11

الكردية في سورية، وأقصى جميع المكونات األخرى، إال من ارتضى أن  الساحة  

 يعمل تحت إمرته. 

تحجيم   (12 على  ساعدته  كبيرة  مادية  إمكانات  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  توفر 

   .السياسية في الداخل السوري اشل حركتهو  األحزاب الكردية كافة

تبر نفسه قائدا حاكى حزب االتحاد الديمقراطي تجربة حزب البعث الذي اع   (13

للدولة والمجتمع في سورية، وفرض على جميع الجهات السياسية األخرى أن تعمل  

 . في المناطق التي سيطر عليها في شمال سورية تحت مظلته

الحسكة  (14 العربية في  العشائر  أبناء  تجنيد  الديمقراطي  ،  استطاع حزب االتحاد 

داعش من  لي وحوش مفترسة،  وأصبحوا بين فك  ،ضاقت بهم الحياة أمنيا وماديا  منم

 وحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى. لجهة، و 

الديمقراطي على الرغبة األمريكية في تأمين حلفاء قيادة حزب االتحاد    تراهن   (15

 . أقوياء على األرض السورية، تستخدمهم في القتال ضد تنظيم داعش

الديمقراطي  دور حزب االتحاد    الكرد على  المتكررة  عززت اعتداءات داعش   (16

في قيادة المجتمع الكردي، وأعطته المبرر لمشروعه السياسي على المستوى المحلي  

 . والعالمي

أو   (17 الكردية  المسألة  المقترح تطبيقه في سورية من أجل حل  الفيدرالي  النظام 

سياسياً األقلياتغيرها من   نموذجا  يكون  وسوف  في سورية،  للتطبيق  يصلح  ، ال 

 ً في   تسورية وإضعافها واختراقها أمنيا، وإعادة انتاج حكم أقليالتقسيم    غطاءً و   ،سيئا

   . أكثر من إقليم جغرافي سوري

أن يكون  و   ، توحيد رؤيتهم السياسية بشأن حقوقهم السياسية والثقافية  الكرد على   (18

 البحث عن تأمينها بوسائل مشروعة في اإلطار الوطني. أكثر عقالنية في 

وتهميشها (19 األقليات  حقوق  تجاهل  عقبةً    إن  يشكل  خصوصيتها  أمام  وامتهان 

   .االستقرار السياسي للدول

الوطني، ال يمكن أن ينجح إال من خالل    إن حل مشكلة األقليات ضمن اإلطار (20

نهج سياسي مؤسس على قيم العدالة والمساواة واحترام الدستور، واالعتراف باآلخر  

المواطنة   وتعزيز روح  الثقافية،  وهويته  جميع مكونات  واحترام خصوصيته  لدى 

 المجتمع على أساس المساواة بجميع الحقوق. 

المطروحة في سورإن   (21 التحديات  أهم  إدارة  أحد  النظام، هو  بعد سقوط  ية ما 

 .  لكل أبنائها التنوع والنمو االقتصادي وبناء دولة المواطنة الجامعة

  ال   ، سورية   في  بها  الخاصة  وثقافاتها  هوياتها  واحترام  األقليات  حقوق   ضمان  إن (22

  من   جزء  فسورية   لسورية،  اإلسالمية   العربية  الهوية   حساب  على   يكون   أن   مكني 

   واإلسالمية.  العربية أمتيها
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