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  ملّخص 
تحاول هذه الدراسة تناول جذور الحياة المدنيّة والسياسيّة الكرديّة وطبيعتها في سورية، في امتداد ما يزيد على قرن، ومعرفة 

ري فيها، إلى جانب تسليط الضوء على التحّوالت والمتغيّرات مدى التشابك بين ما هو مدني وسياسي، وما هو قومي كردي ووطني سو
التي طرأت في هذه الحياة على صعد األهداف والبرامج والسياقات. فضًال عن اإلشارة إلى الحضور الكردي في الحياة المدنيّة 

ومحاوالت النخب الكرديّة في سورية والسياسيّة الوطنيّة السوريّة، بوصفنا سوريين، وحجم المظالم الالحقة بالكرد، ومستوياتها، 
تأكيد وجودهم القومي والجغرافي والديمغرافي األصيل في سورية، في مواجهة حمالت اإلنكار والصهر والتغييب والتشويه التي 

المحسوبين طالت وجودهم وهويّتهم وحراكهم ونضالهم الوطني والقومي، من الحكومات السوريّة المتعاقبة ونخبها الثقافيّة، ومن بعض 
على معارضة هذا النظام أيًضا. إلى جانب رصد جوانب من تفصيالت الحياة السياسيّة الكرديّة، بما لها، وما عليها، والمؤثّرات 

 .2017، وصوًال إلى 1970ولغاية  1957، ومن 1945ولغاية  1927والعوامل اإلقليميّة التي أثّرت فيها منذ 

  

  مقّدمة
دأبت الحكومات البعثيّة المتعاقبة دأبًا حثيثًا على نفي الوجود القومي التاريخي للشعب الكردي في سورية بوصفه مكّونًا رئيًسا 
من مكّونات الشعب السوري، بهدف إنكار وجود قضيّة كرديّة في هذا البلد. وحاولت تعزيز هذا النفي في الوعي السياسي والثقافي 

مناهج التربية والتعليم ووسائل اإلعالم، مع جرعات من التشويه والتضليل للواقع الكردي السوري. جرى ذلك العربي، وتكريسه في 
بالتوازي مع تنفيذ مشروعات عنصريّة بحق الشعب الكردي في سورية، تتعلّق بالتجريد من الجنسيّة وحقوق المواطنة، وعمليات 

كله، ألن االعتراف بهذا الوجود، يترتّب عليه استحقاقات وطنيّة وديمقراطيّة ال مناص التعريب وطمس الهوية القوميّة والثقافيّة. ذلك 
  من إيفائها دستوريا. 

ال يمكن تناول الحياة السياسيّة الكرديّة في سورية بمعزل عن محيطها اإلقليمي الكردستاني، وضمن األوضاع المحليّة السوريّة 
السوريين في ذلك كحال العرب السوريين الذين تأثّروا ويتأثرون بما جرى ويجري في مصر وشرق األوسطيّة والدوليّة. حال الكرد 

والحجاز والعراق وغيرها، سواء في المدة العثمانيّة وما بعدها من انتداب ثم استقالل، وحتّى يومنا هذا. مضافًا إلى ما سبق؛ الحياة 
  واشجت معها عميقًا.المدنيّة الكرديّة في سورية أسست للحياة السياسيّة، وت
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  الوجود والوعي القومي
، درجت تسميات عّدة أطلقت 1916بيكو) سنة  –قبل تشّكل الدول الحديثة في الشرق األوسط، بعد التوقيع على اتفاق (سايكس 

ية) أو (المناطق ذات على المناطق الشماليّة والشماليّة الشرقيّة من سورية، من مثل (كردستان سورية) أو (المناطق الكرديّة في سور
األغلبيّة الكرديّة) أو (شمال شرق سورية). هذه المناطق، كان يغلب على الكثافة السكانيّة فيها الطابُع الكردي. ويرى ديفيد مكدول 

ًء من ربما كان عدد األكراد في الجزيرة يفوق عدد العرب بقليل. ولكن ابتدا 1918سنة «في كتابه (تاريخ األكراد الحديث) إنه في 
-1925فصاعًدا وصل كثير من األكراد القبليين هربًا من القوات المسلحة التركية. وبشكل خاص خالل تهدئة القبائل بين  1920عام 

(...) وفي الوقت نفسه، وصلت أعداد أكبر من المسيحيين، وبشكل خاص األرمن. ولكن كان هنالك أيًضا كلدان وسريان،  1928
آشوري اللجوء من العراق واستقر البعض منهم في وادي  8000طلب نحو  1933شرقيين. وسنة بل وحتى من األرثوذكس ال

سنة على االنتداب الفرنسي في سورية، وصف التقرير الفرنسي السنوي المقّدم  17. وبعد مضي حوالى)1( »الجزيرةالخابور في 
ألف من العرب المسلمين. أغلبهم كانوا  42«و اآلتي: ، التوّزع السكاني في محافظة الجزيرة على النح1937لعصبة األمم سنة 

ألف من  32ألف من األكراد وكانوا قرويين تقريبًا. و 82رعاة بشكل رئيسي، من أقليّة متزايدة من المتمركزين في القرى. و
الكرد كان أكثر من . ما يعني أن عدد )2( »واألعمالالمسيحيين، سكان مدن بالدرجة األولى، يعملون في مختلف صنوف التجارة 

ذات أغلبية كردية ساحقة. وهي  -وما زالت-عدد العرب والمسيحيين معًا في ذاك الوقت. أما بالنسبة إلى منطقة عفرين، فكانت 
أن أكراد كرداغ (جبل األكراد) «مناطق زراعة واستقرار، وليست مناطق سهلية ورعي، قياًسا بمنطقة الجزيرة. ويرى مكدول 

. ومن ثَّم، الكرد في مناطق شمال سورية كانوا األغلبية، قبل االنتفاضات التي شهدتها تركيا من )3( »قرونطقة منذ سكنوا هذه المن
. من دون إغفال أن هذه االنتفاضات أسهمت في زيادة عدد الكرد في هذه المناطق مع زيادة حركة النزوح، ولكن 1925-1938

حركة النزوح المسيحية األرمنية والسريانية واألشورية، كانت أكبر كثيًرا من حركة نزوح ليس بذلك المستوى المبالغ فيه. علًما بأن 
األكراد وأكثر كثافة. ومع ذلك، لم يصبح المسيحيون أغلبية في المنطقة، طبقًا للتقرير الفرنسي سالف الذكر. ويجري التركيز على 

، ألسباب سياسيّة. من جهة )4( الكلدانيّة)رمنيّة، السريانيّة، األشوريّة، حركة النزوح الكرديّة، وتجاهل حركة النزوح المسيحيّة (األ
األشوريّة، فقدت حكم المنطقة منذ مئات السنين. وثمة عوامل كثيرة أّدت إلى ذلك، منها  -الدينيّة؛ السريانيّة  -أخرى، السلطة القوميّة 

يين وأشوريين، صاروا أقليّة دينيّة ضمن أكثريّة دينيّة مسلمة. وبات ما هو ديني، إذ إن أتباع الديانة المسيحيّة من سريان وكلدان
األكراد يمثّلون أحد دعامات حكم المنطقة بوصفهم مسلمين. بدليل أنه بعد أن بسط الدين اإلسالمي سيطرته على سورية والعراق، 

، 1516تهم على سورية، والعراق ومصر سنة ، وسيطر1453أيّار/ مايو  29من ثم سقوط القسطنطينية بيد األتراك العثمانيين في 
ة واعتماًدا على مبدأ عقائدي ديني، ال يمكننا العثور على والي مسيحي في عهد الخالفة الراشدة أو األمويّة أو العباسيّة أو األيويوبيّ 

لذي تمتّع فيه المسيحيون بهامش من أشوريّة مسيحيّة في العراق، وسورية ومصر، باستثناء لبنان ا -أو العثمانيّة على إمارة سريانيّة 
. وبناء 1771الحريّة والسلطة اإلداريّة، بخاصة بعد اعتناق أمراء األسرة الشهابية الدين المسيحي، واستالمهم حكم جبل لبنان سنة 

و(أهل ذّمة) قانونيا.  عليه، تعاملت السلطات اإلسالميّة المتعاقبة مع السريان واألشوريين والكلدانيين بوصفهم (أهل كتاب) فقهيا،
وصحيح أن العثمانيين منحوا بطاركة الكنائس المسيحيّة هامش إدارة الشؤون الدينيّة واالجتماعيّة والثقافيّة للملّة (أرمن، سريان، 

. بخالف األكراد )5( العثمانيةموارنة، أقباط: كاثوليك، أرثوذوكس) إالّ أن ذلك بقي ضمن سلطة الكنيسة، وخاضعًا للقانون العام للدولة 
الذين كانت لهم دويالت وإمارات تتمتع بالحكم الذاتي تقريبًا، حتى قبل الحكم العثماني، من مثل (الشدادية) أسسها محمد بن شداد بن 

م، وإمارة بني حسنويه التي أسسها حسنويه بن حسين البازركاني 1174م، وسقطت على يد الكرج (الجورجيين) سنة 951قرطق سنة 
، واستولى عليها م، واإلمارة المروانية، أسسها أبو عبد هللا حسين بك دوستك1015م، وسيطر عليها البويهيون سنة 959سنة 

م. كذلك كانت هنالك إمارات كردية مستقلة إبان الحكم العثماني من مثل (أردالن، بابان، السورانية، البهدينانية، 1096السالجقة سنة 
   .  )6( والبوطانية)

، المعطى التاريخي، واإلداري والديمغرافي، ال يتناقض مع إطالق تسمية (كردستان سورية) على هذه المناطق، وهذا ما من ثَمّ 
، أو إطالق اسم (المناطق الكردية في سورية)، وفي أضعف اإليمان، المناطق ذات األغلبية الكرديّة )7( سيدايراه الباحث عبد الباسط 

بعد الحرب العالمية األولى أصبح جزء من كردستان «بلوماسي والمؤّرخ الروسي م. س. الزاريف أنه في سورية. ويرى الباحث والد
تابعًا لسورية التي كانت تحت االنتداب الفرنسي (...) طالب الكماليون {نسبة إلى كمال اتاتورك} الذين شّجعتهم نجاحاتهم في الحرب 

                                                   
  696-695، (لبنان، بيروت، دار الفارابي). ص 1ديفيد ماكدول، تاريخ األكراد الحديث، راج آل محمد (مترجم)، ط )1(
  697ديفيد ماكدول، تاريخ األكراد الحديث، ص  )2(
  691ديفيد ماكدول، تاريخ األكراد الحديث، ص  )3(
رين األول/ أكتوبر  )4( ا عن كيليكيا 1921يذكر ديفيد مكدول في كتابه (تاريخ األكراد الحديث) أنه في عقب معاهدة أنقرة، تش ا وتركيا التي تخلّت فيها فرنس ، بين فرنس

ورية. وكانت هنالك موجة أخرى في أواخر  10للقوات القوميّة التركيّة، َعبََر حوالى  ط  30، ودخل حوالى 1922آالف أرمني إلى س ورية في أواس يحي إلى س ألف مس
تقروا في أماكن أخرى، كان هنا 100دخل نحو  1923. وفي نهاية عام 1923 ورية. وعلى الرغم من أن أكثرهم اس يحي إلى س يحي في  30لك نحو ألف مس ألف مس

 .1930الجزيرة سنة 
 . 16/6/2013للمزيد عن الوجود الكردي في الشام، راجع دراسة الباحث محسن سيدا (لمحة عن تاريخ الكرد في بالد الشام) موقع مدارات كورد.  )5(

http://www.medaratkurd.com/ الشام-بالد-في-الكرد-تاريخ-عن-لمحة   
  .236ولغاية  230. ص 2013 - 1لعهود اإلسالميّة) د. أحمد محمود الخليل. دار الساقي في بيروت ودار آراس في أربيل. ط(تاريخ الكرد في ا )6(
   12/4/2017راجع دراسة (كردستان سورية أم مناطق كردية في سورية) عبد الباسط سيدا. المركز الكردي السويدي للدراسات.  )7(

 https://www.nlk-s.net /2-سورية-في-كردية-مناطق-أم-وريةس-كردستان/  
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ه الكرد. فضًال عن كردستان الجنوبية {كردستان العراق}. وأعلنت تركيا أن الوطنية، بالجزء الشمالي من سورية الذي يعيش في
، وتعاظمت دعاوى تركيا اإلقليمية نحو 1924-1922حدودها تمر عبر ذلك الجزء من الطريق القديم الذي استولت عليه سنة 

يسكنها الكرد. واألهم من ذلك، الحيلولة  في تركيا، وبالتالي أرادت استعادة األراضي التي 1925سورية بعد قمع ثورة الكرد سنة 
دون ظهور بؤر جديدة لحركة الكورد التحررية في األراضي الواقعة تحت االنتداب. ولم يتم التوّصل إلى اتفاق إال في حزيران 

رض التي السورية، وبموجبها أصبح شريط ضيق من األ -، الذي تضّمن تسوية جزئية للنزاع مع فرنسا حول الحدود التركية 1929
  . )8( »لسوريةيسكنها الكورد تابعًا 

ومع ذلك، يرفض بعض النخب القومية العربيّة الحاكمة والمعارضة في سورية، تسمية (كردستان) بوصفها مختلقة وغير واردة 
(أرض األكراد)، هذا  في المصادر التاريخيّة. علًما أن كلمة (كردستان) الكرديّة، وترجمتها في اللغة العربيّة؛ (بالد األكراد) أو

. بمعنى، يقبلون تعبير (أرض األكراد، بالد )9( العربيّةاإلداري، وارد بكثرة في المصادر التاريخيّة  -اإلثني  -الوصف الجغرافي
 األكراد) ويرفضون المعنى الكردي (كردستان). وإذا كان األتراك السالجقة اعترفوا بوجود مساحة جغرافية تسّمى كردستان، وكذلك
العثمانيون، وحتى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهوريّة التركيّة، قبيل ضبط الحدود وتحديدها بين سورية وتركيا والعراق، 

بيكو) وما نجم عنها، ومن ثَّم، المناطق الكرديّة الداخلة ضمن الحدود الطبيعيّة والسياسيّة لسورية، يمكن  -بناء على اتفاق (سايكس
. وعليه، ليس بالضرورة أن تكون تسمية (كردستان) ككلمة كرديّة صرفة، ورادة في المصادر التاريخيّة عّدها كردستان سورية

السياسي ذي الداللة القومية، وافتراض أن جزًءا من كردستان صار داخل  -العربيّة، حتى يجري االعتماد على هذا االسم الجغرافي 
  . كذلك اسم السعوديّة، وبلدان كثيرة.)10( ومتداوالً معروفًا لم يكن  1507أراضي سورية. فاسم أميركا حتى قبل 

محافظة  -والمقصود بكردستان سورية أو المناطق الكردية في سورية أو المناطق ذات األغلبية الكرديّة في سورية هي: الجزيرة 
الحسكة. ومنطقة كوباني (عين العرب)، ومنطقة عفرين في ريف محافظة حلب. وتجدر اإلشارة إلى الوجود الكردي الكثيف في 

لب، وفي أحياء (ركن الدين، وزورافا)، (مزة الجبل: خّزان، مدرسة) في دمشق، وفي ريف أحياء (أشرفية والشيخ مقصود) في ح
دمشق: النشابية، خربة الورد، صحنايا. ويوجد بعض الكرد، بنسبة أقّل في مناطق (تل أبيض) التابعة لمحافظة الرقّة، و(الباب وإعزاز 

، وفي حماة وريفها (الغاب)، وفي درعا، توجد بعض القرى )12( الالذقية. وفي محافظات الرقّة، )11( حلبومنبج) التابعة لريف 
واألسر الكرديّة. وال توجد إحصاءات دقيقة لعدد الكرد في سورية، إالّ أن بعض التقديرات غير الرسميّة تشير إلى أن نسبتهم تبلغ 

م ثاني قوميّة في البالد بعد القوميّة العربيّة. مليون شخص. وعليه، ه 3إلى  2بالمئة من سّكان سورية، ما يعادل  13إلى  10من 
  وكرد سورية معظمهم مسلمون سنّة شافعيّة، مع وجود نسبة قليلة جًدا من األيزيديين والعلويين.

وجد تعبيره الرسمي األول بتسليم عريضة إلى المجلس التأسيسي «وبحسب ديفيد مكدول فإن الوعي القومي الكردي في سورية 
، مطالبةً باستعمال اللغة الكرديّة جنبًا إلى جنب لغات أخرى في التعليم في المناطق الكردية 1928يران/ يونيو سنة السوري في حز

. ويذكر مكدول )13( »الطلبالثالث {الجزيرة، كوباني، عفرين}، وبتعيين مدراء حكومة أكراد في هذه المناطق الثالث. وتم رفض 
مؤتمر الجزيرة العام برئاسة حاجو آغا الذي ناشد فرنسا إعطاءه حكًما ذاتيا تاما. وعد المندوب  ُعقد 1938في أيلول/ سبتمبر «أيًضا: 

، فصلت الجزيرة ذات االغلبية الكردية، (مثل جبل الدروز في 1939السامي الفرنسي بنظام خاص للجزيرة، وفي السنة التالية 
  . )14( »سورية) عن أراضي جنوبي سورية، والالذقية بعلوييها في المناطق النائية

ولئن كان من الصعب تناول الوعي القومي العربي في الدول المغاربية (ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب) أو في السودان واليمن، 
ي بمعزل عن تناول بدايات تكّون هذا الوعي في دول المشرق (سورية، لبنان، العراق...)، كذلك من الصعب تناول تكّون الوعي القوم

  الكردي في سورية، بمعزل عّما كان عليه في األجزاء األخرى من كردستان (تركيا، العراق، وإيران). 

أول إرهاصات الوعي القومي الكردي بدأ أدبيا، بملحمة العشق الشعريّة الكرديّة المعروفة (مم وزين) التي ألّفها الشاعر الكردي 
لو كان «كى في ملحمته من تشرذم اإلمارات والقبائل الكرديّة وتطاحنها، وأنه )، حين ش1707-1651المتصّوف مال أحمد خاني (

                                                   
  235-234. ص 2كردستان العراق. ط -د. عبدي حاجي (مترجم). دار سبيريز  م. س. الزاريف وآخرون. -كردستان) (تاريخ   )8(
المية)   )9( ادر العربية االس ب المص ورية حس يدا (الكرد في الجزيرة الس ن س ة الباحث محس وص، راجع دراس ويدي 13/4/2017للمزيد بهذا الخص . المركز الكردي الس

  للدراسات.
 https://www.nlk-s.net ا/-العربية-المصادر-حسب-الجزيرة-في-الكرد/   

  .29/4/2007عربية)  DWام خرائط ألماني. ((أميركا) يعود إلى خطأ رس (اسم ،سمر كرم  )10(
 http://www.dw.com/ar ألماني/-خرائط-رسام-خطأ-إلى-يعود-أمريكا اسم/ a-2459332  

 ت كورد.. موقع مدارا14/6/2016الواقع السياسي)،  –عدد السكان  –علي مسلم، الكورد في منطقة الباب (الجغرافيا   )11(
http://www.medaratkurd.com الباب/-منطقة-في-الكورد /  

  .19/3/2015المنسيون الكورد في جبل األكراد، موقع روجافا نيوز   )12(
https://rojavanews.com/arabic/index.php/ku/item/2945-rojava-news 

  694تاريخ األكراد الحديث، ص  ديفيد ماكدول، )13(
  .699-698تاريخ األكراد الحديث، ص ، ديفيد ماكدول )14(
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. هذا الشعور والميل )15( »!للكرد زعيم واحد، لتحّولوا إلى سلطنة ودولة، يدين لها الترك والعجم والعرب بالوالء وفروض الطاعة..
السلطنة العثمانية أيًضا، بدأت بانتفاضة بدرخان باشا في إمارة القومي، عبّر عن نفسه في ما بعد من خالل انتفاضات كرديّة على 

. 1880، فانتفاضة الشيخ عبيد هللا النهري سنة 1855، ثم انتفاضة يزدان شير (ابن عم بدرخان باشا) سنة 1847بوطان سنة 
رد منذ مرحلة وجود أحمد خاني وسبب فشل االنتفاضات والثورات الكرديّة كلها، هو نفسه التشتت واالنقسام الذي كان عليه الك

  ) وحتى هذه اللحظة.1651-1707(

  

  الحياة المدنيّة الكرديّة
  على الصعيد الوطني السوري -1

بإصدار أول صحيفة غير رسميّة في  )16( العابدكان الكرد في سورية من مؤسسي الصحافة السوريّة، إذ قام أحمد عزت باشا 
جريدة أسبوعية سياسية واجتماعية، صدرت باللغتين العربية والتركيّة، نشرت  ، وهي»دمشق«م بعنوان 1878آب/ أغسطس  9

سلسلة من المقاالت السياسية التي عنيت بسبل تعزيز الحياة الدستورية في البالد. ونتيجة شغل أحمد عزت باشا صارت الجريدة 
 . )17( م.1887ورة غير منتظمة، لغاية عام صتصدر ب

الكرد في العهد العثماني واستمرت حتى حكم األمير فيصل، وكذلك في عهد االنتداب الفرنسي على ومن الصحف التي أصدرها 
التي أصدرها محمد كرد » المقتبس«سورية، وكان لها دور بارز ومتميز في نشر الوعي الوطني ومقاومة االستعمار؛ صحيفة 

ي بداية نشاطه الصحافي مع أحمد عزت باشا العابد في م. إذ عمل محمد كرد علي ف1908كانون األول/ ديسمبر  17في  )18(علي
، ثم عاد إلى دمشق، »المقتبس«، وأصدر فيها مجلة أدبية شهرية بعنوان 1905ثم انتقل إلى القاهرة » دمشق«تحرير صحيفة 

حيفته، وكانت ( ، وأنشأ مطبعة لطباعة ص»المقتبس«وأصدر بالتعاون مع شقيقه أحمد كرد علي أول جريدة يومية في سورية باسم 
 .)19( المقتبس السياسي أول جريدة يومية صدرت في دمشق)، وأعاد إصدار مجلة المقتبس الشهرية التي كان قد أصدرها بالقاهرة

أصدر محمد كرد علي مع أخيه أحمد كرد علي صحيفة (األمة)، وهي من الصحف السياسية المهمة، التي تميزت بتنوعها، 
اقفها الوطنية. وأشرف عليها أحمد كرد علي إشرافًا مباشًرا، وتولى رئاسة تحريرها، نظًرا إلى انشغال وبرصانتها، وجرأتها، وبمو

  .)20( العربيةمحمد كرد علي بمجمع اللغة 

ومن الصحف التي نشرها الكرد أو شاركوا في نشرها وتحررها في سورية جريدة (جحا) األسبوعية، التي كانت تصدر كل 
م في دمشق، وفي 1911شباط/ فبراير  11ير تحريرها (محيي الدين شمدين)، وصدر العدد األول منها في يوم أحد لصاحبها ومد

. وبقي محيي الدين شمدين مديًرا ومسؤوًال عن تحريرها، وأصبحت صحيفة )21( الزركليعامها الثاني تحول امتيازها إلى خير الدين 
 1912آذار/ مارس  18أسبوعيّة جامعة، تنشر الفكاهة والنقد. وبعدها أصدر خير الدين الزركلي في دمشق صحيفة (األصمعي) في 

األولى أصدر الزركلي جريدة يوميّة في دمشق بعنوان العثمانيّة، نتيجة مواقفها الوطنيّة، وبعد الحرب العالميّة  السلطات أغلقتهاالتي 
، وبعد إغالقها ومنعها من الصدور أصدر يومية أخرى هي 1918تشرين األول/ أكتوبر  15(لسان العرب) مع إبراهيم العمر في 

 .1919كانون الثاني/ يناير  25(المفيد)، مع يوسف حيدر في 

 27. وأصدر خليل األيوبي في )22( جاناالكردي) لصاحبها توفيق  كانت تصدر في حمص جريدة باسم (جراب 1914سنة 
جريدة (الشرق)، وكان رئيس تحريرها الشيخ تاج الدين الحسني وشكيب أرسالن، تميزت (الشرق) بوالئها  1916نيسان/ أبريل 

 1وفي  .صور) ملحقًا لجريدة الشرقأيلول/ سبتمبر من العام نفسه أصدر خليل األيوبي جريدة (الشرق الم 30للدولة العثمانيّة. وفي 
أيار/ مايو من العام نفسه  29أصدر إسماعيل حقي الخربوطلي صحيفة (الحاكميّة) في دمشق. وفي  1924كانون الثاني/ يناير 

نيسان/ أبريل  3أصدر صحيفة أخرى باسم (وادي بردى)، كانت تصدر في يومي االثنين والخميس، واستمّرت سنتين. وصدرت في 

                                                   
ت (مترجم). ( )15( عرية، إلىجان دوس ق، أحمد الخاني، مم وزين: ملحمة ش ق، وبيروت،  1995دمش ق، 2. وط2006، ودهوك، 1998دمش . والقاهرة، 2010، دمش

2014.(  
ابن عمر ابن عبد القادر العابد الكردي.  )الشامي الحج وأمير الشام بالد على الكردي الواليأحمد عزت باشا العابد، ابن محي الدين أبو الهول المشهور بـ (هولو باشا:  )16(

لطان العثماني عبد الحميد الثاني، من أهم أعماله بن اًرا للس تش بح كاتبًا ومس ورية محمد علي العابد أص ق، ومد والد أول رئيس منتخب للدولة الس اء فندق فيكتوريا في دمش
   لمؤلفه حسن فهمي باشا من التركية إلى العربية» حقوق الدول«ومن أعماله األدبية ترجمة المجلد األول من تاريخ جودت باشا، وكتاب الخط الحديدي الحجازي، 

ق،  )17( ورية في دمش حافة الس حافة  /http://www.medaratkurd.com. موقع مدارات كورد 21/4/2017فارس عثمان، دور الكرد في الص دور الكرد في الص
  ورية في دمشق.الس

  راجع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية، المملكة المتحدة، لندن. )18(
 http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_rijal-m-k.htm 

  198)، ص 1913الفيكونت فيليب دي طارازي، تاريخ الصحافة العربية، (بيروت، المطبعة االدبية  )19(
  مصر).   المعارف،، (دار 2االنتداب الفرنسي حتى االستقالل.، ج : من1947-1918الدين الرفاعي، تاريخ الصحافة السورية د. شمس  )20(
م في بيروت، وتوفي من ذي 1893حزيران/ يونيو  25هـ / 1310من ذي الحجة  9خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الِزِرْكِلّي من أصل كردي (ولد  )21(
  .وشاعر وقومي سوري ومؤرخ) كاتب 1976نوفمبر  25هـ /  1396حجة ال
حافة العربية، ج  )22( و المجمع اللغوي العربي)، تاريخ الص األميركية،  بيروت، المطبعة، (4الفينكيت فيليب دي طرازي، (أمين دار الكتب واآلثار في بيروت. وعض

  . 50)، ص 1933
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  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

 1924في دمشق جريدة هزلية هي (حط بالخرج) لصاحبها محمد عارف الهبل، واستمرت بالصدور مدة طويلة، وفي عام  1909
 صحيفة سياسية باسم (لسان األحرار). 1927تموز/ يوليو  11آلت ملكيتها ورئاسة تحريرها إلى هاشم خانكان، الذي أصدر في 

ة كرد علي إلى ميدان الصحافة من خالل صحيفة (القبس) التي تولى عادت أسر 1928وفي األول من أيلول/ سبتمبر عام 
  .رئاسة تحريرها عادل كرد علي، األخ األصغر لمحمد كرد علي، وكانت تمثل الكتلة الوطنية في دمشق

 

  حضور نسائي

لو) باشا مصطفى ابن محيي الدين (هو في دمشق من أسرة كرديّة عريقة، والدها 1887نازك مصطفى العابد، ولدت عام 
العابد، الشقيق األكبر ألحمد عزت باشا العابد، والد محمد علي العابد أول رئيس جمهوريّة للدولة السورية. اهتمت بالتصوير والموسيقا 
والتمريض واإلسعاف. نشرت مجموعة من المقاالت في مجلتي (العروس) و(الحارس). وأسست جمعيّة نور الفيحاء لمساعدة ضحايا 

مجلة (نور الفيحاء) وهي مجلة أدبية اجتماعية، اهتمت بشؤون المرأة وتحررها، وأسهمت في  1920أصدرت في عام الثورة. ثم 
تأسيس النادي النسائي الشامي الذي ضمّ نخبة سيّدات الشام، وفي تأسيس مدرسة ومكتبة بنات الشهداء، كذلك أسهمت في إنشاء مصنع 

دمشق على  سيدات  حّرضتفي دمشق  1919كراين  –أثناء وجود لجنة كينغ  للسجاد، وخصصت ريعه لمصلحة األيتام. وفي
وقبل التوقيع على العرائض المطالبة باستقالل سورية، وتقّدمت صفوف النساء في تظاهرات دمشق، ما أثار إعجاب مستر كراين. 

ل أن يغادر البالد طلب منها أن تختار عدًدا من الطالبات، لينفق من ماله على تعليمهن في الكليّة األميركيّة للبنات. ومنحها الملك فيص
 .نقيب في الجيش السوري نتيجة لمواقفها البطوليةرتبة 

ومع انتشار أنباء استعداد فرنسا لغزو سورية، وإنذار الملك فيصل بالمغادرة، بادرت إلى إنشاء مستشفى للجرحى، وهيّأته في 
رة الوجه بلباسها بضعة أيّام. رافقت وزير الحربيّة يوسف العظمة إلى ميسلون، وأظهرت شجاعة قّل نظيرها، فكانت تخترق حاس

العسكري صفوف الثوار، تحفز الهمم، وتوقد حماس المدافعين. وعندما أصيب يوسف العظمة هرعت إليه، وحاولت إسعافه، ولكن 
 .إصابته كانت بالغة، فأسلم روحه بين يدي نازك العابد

ثم نفيت إلى األردن، وبعد العفو  )1922 -1920وبعد دخول المستعمر الفرنسي إلى دمشق أبعدت إلى إسطنبول لمدة عامين (
عنها عادت إلى دمشق، واستقرت الغوطة الشرقية، وعند اندالع الثورة السورية الكبرى تنكرت بزي الرجال، وأسهمت في كثير من 

د حبكة من مواقف نازك العاب» روزيتا فوريس«معاركها في الغوطة، ولقّبت بجان دارك الشرق، وجعلت الرحالة والكاتبة اإلنكليزية 
 .1922التي نشرتها عام » سؤال«لروايتها 

وانتقلت إلى بيروت فأسست في لبنان جمعيّات عدة منها (جمعيّة المرأة  1929تزوجت المفكر اللبناني محمد جميل بيهم عام 
م اللبنانيّة، أسست لجنة لألمهات تعمل على رفع مستوى األ 1957العاملة) وأسست ميتًما ومدرسة لبنات شهداء لبنان، وفي عام 

، ودفنت في مقبرة العائلة في باب اآلس في حي الميدان في 1959انتخبت رئيسة لها. توفيت نازك العابد في عام  1959وفي عام 
  .)23( دمشق

سافرت إلى مدينة الكرك األردنيّة واستقّرت هنالك. وعملت مديرة  1925) سنة 1992-1909كذلك األميرة روشن بدرخان (
ت في الصحافة الفلسطينيّة حول المسألة العربيّة وما يجري في سورية من حوادث، وذكر أنباء الثوار السوريين ضد مدرسة. وكتب

  .)24( الفرنسيةالحكومة 

  في السياسة

كانت للشخصيّات الكرديّة حضورها في الحياة الوطنيّة السياسيّة في سورية، ويمكن أن نورد بعض النماذج تمثيًال وليس حصًرا: 
) كان ممثل منطقة حارم، في المؤتمر السوري العام، وقاد ثورة الشمال على االنتداب 1935-1869إبراهيم سليمان آغا هنانو (

بد الرحمن اليوسف عن دمشق. وشارك فيه خالد البرازي عن مدينة حماة. في الكتلة الوطنية السوريّة الفرنسي. وشارك في المؤتمر ع
  كان هنالك حضور لعادل كرد كرد علي الذي ترأس جريدة (القبس) الناطقة باسم (الكتلة).

قديم الرجال والسالح، مساعدتهم بت 1936على الثوار العرب في فلسطين سنة «من جهة أخرى، عرض األمير جالدت بدرخان 
اقترح على الحكومة السورية أن يؤلف فرقة من األكراد تُعين العرب على صد  1948فضاع اقتراحه بين األخذ والرد. وفي عام 

  .)25( »باقتراحهالهجمات الخارجية. فلم تأخذ الحكومة 

                                                   
دور الكرد في الصحافة السورية  /http://www.medaratkurd.com.  21/4/2017، موقع مدارات كورد، »ة العربيةدور الكرد في الصحاف«فارس عثمان،   )23(

  في دمشق.
  .104). ص 2009دالور زنكي، أطياف الماضي، الشيخ توفيق الحسيني (مقدم وُمراجع)، (لبنان/بيروت، دار أميرال،  )24(
    .76)، ص2009الحسيني (مقدم ومراجع)، (بيروت، دار أميرال، دالور زنكي، أطياف الماضي، الشيخ توفيق  )25(
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السوريّة، وتبّوأت مناصب عالية في الدولة. ات تنحدر من أصول كرديّة أدواًرا مهّمة في الحياة السياسيّة يّ ت شخصكذلك أدّ 
ولكن ليس بوصفهم كرًدا، أو يمثّلون الكرد، بل بوصفهم سوريين، أو أكراد مستعربين. حتى إن بعضهم كان ينتمي إلى تيّارات 

م ) أول رئيس سوري، وحسني الزعي1939-1867وأحزاب قوميّة سوريّة. وعلى سبيل الذكر ال الحصر: محمد علي العابد (
) 1972-1905) رئيس وزارة، وفوزي سلو (1949-1904، ومحسن البرازي (1949) رئيس جمهوريّة سنة 1897-1949(

) قائد ثورة الشمال السوريّة 1935-1869) رئيس جمهوريّة، وإبراهيم هنانو (1964-1909شكلي (ة. وأديب الشيرئيس جمهوريّ 
  يم الحزب الشيوعي السوري. ) زع1995-1912على االنتداب الفرنسي، وخالد بكداش (

للكرد السوريين حضور الفت، وبصمة واضحة في الحركة الثقافيّة السوريّة،  -وما زال-على الصعيد الفنّي واإلبداعي، كان 
آل رشي، وخالد تاجا، ومنى واصف،  نعبد الرحمبخاّصة في حقول الدراما والسينما والفن التشكيلي. وعلى سبيل الذكر ال الحصر: 

 دياربكرليحت حمدي، وعبير شمس الدين، وكاريس بشار، وجيانا عيد، ولقمان ديركي، ووائل رمضان، وبسام المال، ورياض وطل

كذلك في حقل الفن التشكيلي: فاتح المدّرس، وعمر  ،وغيرهم، وداوود شيخاني، ونهاد سيريس، ونهاد قلعي (الخربوطلي)، )26(
عبد حمدي (مالفا)، وبشار العيسى، وبهرم حاجو، وزهير حسيب، ونهاد الترك، وعبد الكريم مجدل بيك، وحسكو يوسف، وعدنان 

  ، وغيرهم، وفي حقل الشعر برز الشاعر والروائي سليم بركات.نالرحم
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، وبين )28( واألرمن، بين الرومان )27( )ب جبلي، وكانت بالدهم مسرًحا للحروب بين اإلغريق والفرس (اإلخمينيينالكرد شع
. ثم هجمات المغول )30( أخرى، بين العرب المسلمين والرومان من جهة، والمسلمين والفرس من جهة )29( والرومانالساسانيين 

. وبين السالجقة والرومان، والعثمانيين والرومان، والعثمانيين والسالجقة، )31( والخوازرميينوالتتار على المنطقة، وحروب المغول 
. والعثمانيين والروس. وبين األكراد أنفسهم، وبين األكراد والدولة التركيّة. وبين األكراد وإيران، )32( والصفويينوبين العثمانيين 

د...إلخ. ومع هذه الحروب كلها، حافظ األكراد على وجودهم ولغتهم وهويّتهم. واألكراد واألنظمة المتعاقبة على الحكم في بغدا
تطور الكرد بالتفاعل مع طبيعتهم الجبليّة الصعبة التي فرضت أنماطا قبليّة، ساعدتهم على االحتفاظ بهويتهم، لكنها عزلتهم إلى «و

. وإذا كان النظام العلماني، أسهم في إجراء نقلة نوعيّة في الحياة االجتماعيّة في تركيا، فمن المفترض أن )33( »المدنيةحد كبير عن 
 ينعكس ذلك في المجتمع الكردي في هذا البلد أيًضا. إالّ أن المجتمع الكردي في سورية، كان أكثر اعتداًال وانفتاًحا على صعيد العالقة

ا بالمجتمع الكردي في العراق وتركيا. ومثلما كان الكرد فاعلين ومؤثرين في الحياة المدنيّة والسياسيّة بالمرأة، ومسائل التديّن، قياسً 
الوطنيّة السوريّة، كذلك كانت الحال على صعيد الحياة المدنيّة القوميّة الكرديّة الخاّصة بهم ضمن المحيط السوري العام. ويمكن عّد 

 26/10/1931«اية التأسيس للحياة المدنيّة الكرديّة على الصعيد القومي في سورية. ففي بد 1932انطالقة مجلة (هاوار) سنة 
قّدم  15/5/1932. وفي 6224حصل جالدت بدرخان من وزارة الداخلية السوريّة على رخصة إصدار جريدة هاوار، تحت الرقم: 

. هذه )34( »عدًدا 57، حيث صدر منها 15/8/1943 العدد األول من المجلة إلى مطبعة الترقّي بدمشق. واستمّر صدورها لغاية
المجلة كانت توّزع في دمشق، وحلب، والجزيرة، وعفرين، وكوباني، والباب، وحمص، وحماة، ودرعا. وكذلك في العراق، البصرة، 

دن الكرديّة والعاصمة بغداد، الحبانية، كركوك، السليمانيّة، هولير، دهوك، العمادية، زاخو، وكانت تصل إلى إيران وتوّزع في الم
  طهران، وتصل إلى لبنان ومصر والحجاز وأميركا.

المشتركون في هذه المجلة من كرد العراق، كانوا ضعف عدد كرد سورية. والعسكريون من كرد العراق كانوا ضعف عدد 
تركين أن الزعيم الكردي المال المدنيين. ومن بين المشتركين رجال دين مسلمين ومسحيين وأيزيديين. ويبدو من أسماء الئحة المش

قبل بروز زعامته في المشهد السياسي الكردي.  1943مصطفى بارزاني كان من ضمنهم، بصفته العادية، ألن المجلّة توقّفت سنة 
على . وهذا يعكس مدى اهتمام الكرد باالنفتاح )35( وآشوريينلكن األكثر لفتًا لالنتباه أن هنالك مشتركين مسيحيين سريان وأرمن 

                                                   
  .15/2014موقع قناة سكاي نيوز عربية.  )26(

 http://www.skynewsarabia.com/web/article/641780 بصمات كردية نهضت بالدراما السورية. /  
الميّة، ط   )27( تان العراق، دار آراس، ، (بيروت، د1د. أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد في العهود اإلس اقي، وكردس ل الثالث: تاريخ الكرد قبل 2013ار الس ). الفص

  . وينقل الخليل عن هيرودوت وعن ول ديورانت بخصوص الدور الكبير للميديين (أجداد الكرد) في الجيش اإلخميني ضد اليونانيين. 114. 112اإلسالم. ص 
  .119-118أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد، ص  )28(
  121أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد، ص  )29(
  155 - 148أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد،  )30(
  .203-202-201أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد، ص  )31(
  228-227-226-225-224أحمد محمود الخليل، تاريخ الكرد، ص  )32(
 .32/5/2006، الجزيرة نتموقع ، »بنية المجتمع الكردي«د. طاهر حسو الزيباري،   )33(

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/00546bbf-037d-4fbd-842f-25c2f8ac04cb  
  .74). ص 2009دالور زنكي، أطياف الماضي، الشيخ توفيق الحسيني (مقدم ومراجع)، (بيروت، دار أميرال،  )34(
تركين نرى أسماء  )35( ريان واآلثوريين واألرمن في مركز محافظة الحسكة: سركنت ومن خالل الئحة أسماء المش يحيين الس تركين في مجلة هاوار الكردية من المس المش

ناحية تل تمر)، صموئيل كلبانا (قرية تل رمان، ناحية تل تمر). وفي القامشلي: خواجه صموئيل شكري، خواجه سعيد  -حنا سفر، ملك لوكو شليمون بدوي (قرية تل هرمز 
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السريان واألشوريين واألرمن والتعريف بالثقافة والصحافة الكرديّة، ومدى اهتمام نخب هذه المكّونات بالثقافة والصحافة الكرديّة، 
  . )36( حينهومقدرة تلك النخب على قراءة اللغة الكردية أيًضا، في 

كان نشر «. )37(28. وبلغت أعدادها 4519أصدر بدرخان العدد األول من مجلة (روناهي) واستمرت حتى  1/4/1942وفي 
الكتب والمجالت باللغة الكردية مسموًحا في ظل االنتداب الفرنسي لسورية، ولكن عندما أصبحت سورية دولة مستقلة، بدأت العرقلة 

اليوم الجديد) بالكردية والفرنسيّة، وصدر  -أصدر كاميران بدرخان مجلة (روزا نو  1946ولغاية  1943ومن  .)38( »النشرأمام 
  .)39( عدد 73منها 

بالتوازي مع بدء صور مجلتي (هاوار) و(روناهي) في دمشق، اتّجه الكرد إلى تأسيس جمعيّات مدنيّة معنيّة باألمور الخدميّة 
جمعيّة (التعاون ومساعدة  1932الجزيرة سنة  -للغة والثقافة الكرديّة، فتأسست في محافظة الحسكة والتوعية القوميّة والترويج 

، تعريفًا بنفسها وأهدافها، ودعت 1/6/1932، ونشرت الجمعية في الصفحة األولى من العدد الثاني من مجلة (هاوار) )40( الفقراء)
. وفي منتصف الثالثينيات تأسس في عامودا (نادي شباب عامودا)، أشرف عليه )41( لهاالميسورين الكرد إلى تقديم الدعم والمساعدة 

أحد وجهاء المدينة؛ محمد علي شويش. وإدارة الشاعر جكرخوين. وكان النادي يدّرس اللغة الكردية. ولديه مدرسة، وزي موّحد 
نكي في كتابه (أطياف الماضي). ويذكر زنكي أن للطلبة، وتأدية تحية العلم الكردي ورفعه آنذاك، بحسب الكاتب والباحث دالور ز

  . )42(1937هذه الجمعيّة كانت تشارك في النشاط المناهض لالحتالل الفرنسي. لذا أُحرق مقرها، وُحظرت من الفرنسيين سنة 

الشباب) سنة وتأسس في العاصمة دمشق (نادي هنانو) الثقافي، ترأسه بهاء الدين وانلي، وكذلك تأسس (يكيتيا خورتان)؛ (تحاد 
في دمشق. ومع انضمام نادي (صالح الدين) و(نادي هنانو) إلى هذا االتحاد، تغيّر اسمه إلى (نادي كردستان)، وكان ناديًا  1939

، معنيّة بنشر الثقافة واللغة 1951. وفي مدينة حلب، تأسست جمعيّة ثقافيّة سنة )43( رياضيًا يهتم بالشباب وتعليمهم اللغة الكرديّة
ديّة، من أعضائها رشيد حمو، شوكت حنان، محمد علي خوجة، وقادر إبراهيم. واعتقلتهم السلطات السوريّة وقتذاك بناء على الكر

ذلك، واقتيدوا إلى سجن المّزة العسكري في دمشق. وبعد خروجهم من السجن، انتسبوا إلى الحزب الشيوعي السوري، ولكن سرعان 
ب نشر مطبوعاته باللغة الكردية، أسوة باللغتين العربيّة واألرمنيّة، فانسحبت المجموعة من ما دّب الخالف بينهم حين رفض الحز

  . )44(1957الحزب الشيوعي أيًضا، لتنضم إلى الحزب الكردي السوري الوليد سنة 

 من ضمن بنود برنامجهاتأسست في مدينة القامشلي جمعيّة (وحدة الشباب الديمقراطيين األكراد).  1953وسنة 

 وتوحيدها.النضال من أجل تحرير كردستان  .1
 .النضال من أجل التخلص من سيطرة االستعمار والرجعية .2
 .النضال من أجل الديمقراطية طريقًا إلى حقوقهم القومية .3
 .المطالبة بالدراسة باللغة الكردية في مدارس كردية .4
 .السماح لهم بفتح جمعيات ونواد ثقافية واجتماعية كردية .5
. حين حلّت نفسها، 1958واستمّرت الجمعيّة في نشاطها حتى شباط/ فبراير  .)45( المجتمعأة في دعم حقوق المر .6

  .1957وانضم أعضاؤها إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سورية الذي تأسس سنة 

                                                   

الدرباسية: خورين التاجر يعقوب شمعون. تربه سبي (القطحانية): خواجه بولوس لحدو، خواجه بولوس إيليا (قرية شلهومية). وفي عاموده: هاروش خاجادوريان. وزهدو، 
  فرمانيان. رأس العين: حبيب مريمو. حلب: آدور قباقيان، هراية باباسيان. وفي حمص: خليل حورية.

): شتركين في بغداد: متى حنا جزراوي. أفرام هندو، سمعان فرجو جزراوي. الحبانيه: ماجور زيا. ملك ياقو ملك إسماعيل. والعمادية (كردستانأما في العراق، فأسماء الم
  المطران حنا أرادن، واألستاذ شمعون (معلم مدرسة كاني ماسي)، رواندوز: المطران مار يوسف (مطران شمدينان).

  )، 2009ي، الشيخ توفيق الحسيني (مقدم ومراجع)، (بيروت، دار أميرال، دالور زنكي، أطياف الماض )36(
  209ولغاية ص  183(المشتركون في مجلة هاوار) من ص 

  .74دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )37(
عمر رسول (مترجم)، موقع  Nex)(2006t Page(ماضي وحاضر نشر الكتب باللغة الكردية في سورية) بحث أعّده م. مالميسانيج لمصلحة مؤسسة نيكست بيج  )38(

  ماضي وحاضر نشر الكتب باللغة الكردية.  /http://www.medaratkurd.com. 14/12/2016 اإللكترونيمدارات كورد 
  .74دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )39(
  .95دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )39(
ن حاجو آغا، وعارف عباس،  )40( ائها: حس من أعض اعر جكرخوين، والدكتور أحمد نافذ، وعبد الرحمن علي يونس، وحمزة بيك، وأمين بريخاني، وعثمان ومن ض والش

  صبري... وآخرون.
  .37دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )41(
  39دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )42(
  العبًا في هذا النادي.. كان المعلّق الرياضي السوري عدنان بوظو 36دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )43(
  راجع الموقع اإللكتروني للكاتب والباحث الكردي محمد مال أحمد )44(

http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=39  
  ت، ، الموقع الرسمي على شبكة اإلنترن»نشوء التنظيمات السياسية الكردية في سورية« محمد مال أحمد، )45(

http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=37  
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لنوروز احتفاًال ويظهر من البرنامج كأنّه برنامج حزب سياسي ال منظمة مجتمع مدني. ومن نشاط هذه الجمعيّة االحتفال بعيد ا
  .1954)47(سنة  )46( مهاباد، وإحياء ذكرى جمهوريّة 1955-1954سّريًا 

. وبحسب دالور زنكي، فإن هذه الجمعيّة لم يكن لها )Encumen( )48 –، تأسست جمعيّة (إحياء الثقافة الكرديّة 1955سنة 
، تأسست جمعيّة (المعرفة والتعاون الكردي) في 1956أي نشاط يذكر، وحلّت نفسها، بعد مضي عام واحد على تأسيسها. وسنة 

ار، منزل الكاتب الكردي د. نوري ديرسمي في حلب. ومن مؤسسيها: نوري ديرسمي، واألميرة روشن بدرخان، وحسن هشي
العراقي يوسف ملك، توطدت العالقات  -وأوصمان أفندي، وحيدر كينجو، بهدف تقديم المساعدة للفقراء. وبطريق الصحافي الكلداني 

. وكانت الجمعيّة ذات توجه قومي سياسي أيًضا إلى )49( تركيابين هذه الجمعيّة وحزب (أيوكا) القبرصي اليوناني الذي كان يناهض 
  خدميّة اجتماعيّة. أصدرت الجمعيّة في المجال الثقافي: جانب كونها جمعيّة 

  كتاب (قبرص وبربرية األتراك) ليوسف ملك. .1
  كتاب جينوسايد (اإلبادة الجماعيّة) لكاميران بدرخان. .2
صفحة إلى مؤتمر (باندونغ) المنعقد في القاهرة بعنوان: (نداء الشعب الكردي إلى الشعوب  18إرسال مذّكرة من  .3

  .األفروآسوية)
  كتاب (الرد على الكوزموبوليتيّة) لحسنين شينوي، وترجمة روشن بدرخان. .4
  (كفاح األكراد) لصامد كردستاني.  .5
  (ديرسيم في تاريخ كردستان) لنوري ديرسمي. .6
  (النظام الداخلي للجمعيّة: ريؤل). .7

   

                                                   
تان في مهاباد، أعلن عنها في  )46( مها جمهورية كردس طفى بارزاني، والد 22/1/1946اس ي محمد، وكان وزير الدفاع فيها المال مص ها الزعيم الكردي قاض ، وترأس

  ن العراق حاليًا. ومهاباد هي إحدى كبرى المحافظات الكردية في إيران، وكانت عاصمة الجمهورية.مسعود بارزاني؛ رئيس إقليم كردستا
لوي وتنصيب ابنه محمد تأسست هذه الجمهورية في أوضاع مضطربة، إذ استفاد الزعيم الكردي القاضي محمد من توغل القوات السوفياتية في إيران وهوب الشاه رضا به

ت بدعم من جوزيف ستالين. وبعد وصول إيران إلى إبرام تفاهمات واتفاقات مع السوفيات، بدعم وضغط أميركي، انسحب الروس، وأقفوا دعمهم رضا بهلوي مكانه. وحظي
ي محمد، وأعدم مع مجموعة من رفاقه في يوم  ها القاض يس31/3/1947للكرد، فانهارت الجمهورية، واعتقل رئيس ها التي أعلن فيها تأس احة نفس الجمهورية.  ، في الس

  شهًرا. 11وعليه، فإنها لم تدم أكثر من 
  .40دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )47(
  أسسها عثمان صبري وعبد الحميد درويش ومجيد درويش ومحمد صالح درويش وآخرون. )48(
  .42 -41دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )49(



 

    ملف العدد 52  

  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

ويرى زنكي أنه جرى تجنّب إطالق اسم حزب على جمعيتهم لسببين؛ أوًال: معارضة الحزب الشيوعي النشط في المناطق 
الكرديّة آنذاك، ألي فكر وتوّجه قومي كردي. والثاني: لم يكن ثمة قانون لألحزاب في سورية وقتذاك. واستّمرت الجمعيّة بين عامي 

  .)50( الحزبحزب الديمقراطي الكردي في سورية، كي ينضم أعضاؤها إلى ، وحلّت نفسها بطلب من ال1956-1958

منذ استقالل سورية عن فرنسا منع ُحظر النشاط السياسّي واالجتماعّي الكردّي كله. وانتقل الحراك السياسي والثقافي الكردي 
الل وحكوماته. وعاد الكرد إلى اإلمكانات من الطور العلني في زمن االنتداب الفرنسي إلى الطور السّري المالحق في زمن االستق

 -الفرديّة للنشر والطباعة تحت طائلة المالحقة. فأصدر الكاتب والمؤرخ الكردي حسن هٌشار في مدينة القامشلي مجلة (آكاهي 
Agahî15فحات المجلة بين : النبأ) بنفسه، وقام وحده بأعمال المجلة كلها، من كتابة على اآللة الكاتبة، وتوزيعها سرا. تراوحت ص 

نسخة فقط لكل عدد،  100عدًدا، بمعّدل  19، وصدر منها 1966) سم، صدر عددها األّول سنة 40X20صفحة، بقياس ( 33إلى 
، ثم مجلة 1968. ثم صدرت بعدها مجلة (كولستان: الحديقة) سنة )51( سريّةوتوّزع في أوضاع شديدة الصعوبة كأنها مناشير 

 ولم تكونا مستقلتين، بل تتبعان لجهات سياسيّة كرديّة. 1979الصباح) سنة (كالويج: نجمة 

  

  مجلتا (الحرية) و(الوجدان)

، ووجود العراق فيه إلى جانب تركيا األتاتوركية وإيران الشاهينشاهيّة وبريطانيا وأميركا 1955غداة إعالن حلف بغداد سنة 
لورقة الكرديّة، فافتتحت القسم الكردي في اإلذاعة المصرية أو (اإلذاعة الكردية وباكستان فيه، اتجهت أنظار مصر عبد الناصر إلى ا

 -وعلى الحدود مع تركيا وإيران، وتحديًدا في يريفان، عاصمة أرمينيا-في القاهرة). جاء ذلك بعد أن افتتح االتحاد السوفياتي السابق 
مزاج العربي العام، البعثي والناصري، مناهًضا لحلف بغداد. وفي . وقتذاك، كان ال1/1/1955القسم الكردي في إذاعة يريفان في 

) افتتحت إذاعة تبث بالكرديّة من القاهرة. ويرى 1958-1954وقت كانت الثقافة الكردية ممنوعة في سورية في الحقبة الوطنيّة (
كائي أن هذه اإلذاعة كانت مناهضة لحلف الكاتب والباحث الكردي العراقي ووزير الثقافة السابق في إقليم كردستان فلك الدين كا

  .)52( وتركيا)بغداد وتأييد القضية الكردية (في العراق 

) 1959-1899وقبل هذه اإلذاعة، وفي العاصمة اللبنانية بيروت، كّرس الكاتب والصحافي العراقي الكلدوأشوري يوسف ملك (
قصائدهم التي تدعو إلى تحرير كردستان تركيا والعراق وإيران. و(الحريّة) لمقاالت الكتّاب الكرد و )53( )صفحات مجلتي (وجدان

ولكن تجنّبت المجلّتان الحديث عن كردستان سورية أو وجود قضية كرديّة في سورية. بعكس ذلك، كان هنالك نفي، ومديح مفرط 
بعها، وتمنع نشاط الجمعيات المدنيّة للسلطة السورية آنئذ، علًما بأن السلطات السورية كانت تمنع نشر الكتب والمجالت الكردية وط

واألهليّة الكرديّة. ال شك في أن يوسف ملك كان شخصيّة ديمقراطيّة ومتنّورة، وعلى الرغم من عالقاته الوطيدة مع جالدت وكاميران 
رة في مجلتي بدرخان، واطالعه على وقع الكرد في سورية وقتذاك، إالّ ان ما جمعه الكاتب الكردي دالور زنكي من مواد منشو

ال يوجد فيها أّي إشارة إلى وجود قضيّة  »(وجدان) و(الحريّة) ونشرهما باالشتراك مع أحمد شهاب في كتاب (أدب المقاومة (وثائق
كرديّة في سورية. ما عدا إشارة هامشيّة بسيطة في مقالة طويلة نشرت للدكتور عصمت شريف وانلي بوصفها محاضرة له ألقاها 

. ونشرت مجلة (وجدان) محاضرة )54( هناكفي سويسرا. وجّل التركيز فيها كان على تركيا والقضية الكرديّة  في جامعة لوزان
، وكأّن النّص المنشور مقال مكتوب للمجلّة، وليس )55( الكرديّة) المولود في دمشق، عن الكرد والقضيّة 2011-1924وانلي (

محاضرة ألقيت أمام جامعة سويسريّة، ألن اللغة المستخدمة في الهجوم على الغرب وبريطانيا والهجوم على حلف بغداد، شديدة 
  .)56( رعبد الناصالنبرة وتغازل نظام 

   

                                                   
  .43دالور زنكي، أطياف الماضي، ص  )50(
  .47أطياف الماضي، ص دالور زنكي،  )51(
  .)14 – 8 - 2002، (1286جريدة (الزمان)، العدد  )52(
  صاحبها ورئيس تحريرها فؤاد بدوي، والمدير المسؤول إسكندر البستاني، ورئيس تحرير القسم الخاص: يوسف ملك. )53(
  ).2011، (برلين، 1دالور زنكي وأحمد شهاب (معدان)، أدب القضية: وثائق، ط )54(
  .1956تشرين األول،  3تشرين األول،  1أيلول/ سبتمبر،  20أعداد خاّصة:  3المجلة المحاضرة في ثالث حلقات ونشرت  )55(
  .23إلى  13دالور زنكي وأحمد شهاب (معدان)، أدب القضية، ص  )56(



 

    2017آب/ أغسطس  –العدد الثاني  53  

      

  الحزب الكردي األّول
وما نشرته مجلتي (وجدان) و(الحريّة) وما كانت تبثّه اإلذاعة الكرديّة في القاهرة، األجواء والمناخات المعادية لحلف بغداد، 

والجمعيّات واألنديّة الكرديّة التي كان ظاهرها مدني اجتماعي ثقافي، وباطنها قومي سياسي، ذلك كله مّهد الطريق لتأسيس أّول 
وتفّرعاتها المستمّرة حتّى اآلن، ال مناص من العودة  . وقبل الخوض في هذه التجربة1957حزب سياسي كردي في سورية سنة 

في بحمدون ببيروت. وكان جالدت عالي بدرخان  »إذ انعقد مؤتمر جمعية (خويبون (االستقالل 5/9/1927ثالثة عقود، وتحديًدا في 
دعم انتفاضة جبل آغري  فالحزب بهد -. تأسست هذه الجمعيّة )57( الماليرئيًسا للجمعيّة، وشقيقه كاميران بدرخان، المسؤول 

. لكن )1976-1896) في كردستان تركيا بقيادة الجنرال الكردي السابق في الجيش العثماني إحسان نوري باشا (1927-1930(
 1937ُسِحقت االنتفاضة، ولم تحقق الجمعيّة أيًا من أهدافها، بخاّصة القيام بأعمال مسلّحة ضّد تركيا، ثم اندلعت انتفاضة أخرى سنة 

في منطقة ديرسم الكرديّة العلويّة في تركيا بقيادة سيد رضا، وُسحقت هي أيًضا بالحديد والنار، وقصفت مدينة دريسم بالطيران، 
 .1938واعتقل زعيم االنتفاضة، وأُعِدم سنة 

  وجاء في برنامج (خويبون) والنظام الداخلي له: 

تأسيس العالقات األخوية  -2تأسيس عالقات أخوية دائمة، ومناسبات جيدة مع الحكومة اإليرانية والشعب الفارسي الشقيق. 
والجيدة والدائمة مع حكومتي العراق وسورية، واالكتفاء بالحقوق التي خولتها صكوك االنتداب وغيرها من المعاهدات الدولية لألكراد 

. ويرى الباحث والمؤّرخ الكردي محمد مال أحمد أن )58( تقدمالبة حكومتيهما بأي حق سياسي سوى ما في هذين القطرين، وعدم مط
إن موقف خويبون، الراضخ لرغبات فرنسا، تسبب في تأخير نضال األكراد «البند الثاني (كان ترضية لفرنسا وبريطانيا)، ويضيف: 

خروجها من سورية، (مع وجود التهيئة النفسية عند العشائر الكردية في السياسي في سورية من أجل حقوقهم القومية، إلى ما بعد 
سورية، لالنخراط في نضال قومي، من أجل حقوقهم القومية في سورية.... لذا تأخر النضال من أجل الحقوق القومية في سورية، 

  .)59( »الماضيإلى بداية الخمسينات من هذا القرن 

   

                                                   
  .93دوالر زنكي، أطباف الماضي، ص  )57(
 والباحث الكردي محمد مال أحمد.مقررات المؤتمر التأسيسي لجمعية خويبون، موقع الكاتب  )58(

 http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=219  
  مقررات المؤتمر التأسيسي لجمعية خويبون، موقع الكاتب والباحث الكردي محمد مال أحمد. )59(
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على تركيا وضرورة تحرير كردستان سورية، ودعوتها إلى عالقات جيدة مع حكومات ومع ذلك، تركيز جمعية (خويبون) 
تنّكًرا للوجود القومي والتاريخي الكردي في سورية، ألسباب عدة،  -بأي حال من األحوال-سورية والعراق آنذاك، ال يمكن عّد ذلك 

  منها:

دي، ويدرك ما أسفرت عنه التفاهمات واالتفاقات الدوليّة كثير من قيادات (خويبون) كان مثقفًا ومطلعًا على التاريخ الكر .1
  المتعلّقة بتقسيم منطقة الشرق األوسط.

الظلم والقمع والحيف الذي لحق بالكرد وقتذاك، كان آتيًا من الحكومة التركيّة. ونظام مصطفى كمال (أتاتورك) هو الذي  .2
، وفرض وتكريس )60( )بالموضوع الكردي، ونسف اتفاق (سيفرخدع الكرد بالوعود، وخدع األوروبيين، في ما يتعلّق 

  .)61( بنودهاوترسيخ اتفاق (لوزان). وحتى هذه األخيرة، تنّصل أتاتورك من تنفيذ بعض 
) كان الكرد في سورية يحظون بهامش من حرية التعبير عن الهوية القوميّة والثقافيّة، سواء في 1945-1927وقتذاك ( .3

والحراك المدني. هذا الهامش، حاولت (خويبون) أو رموز (خيوبون) االستفادة منه والمحافظة  مستوى اإلعالم والنشر
عليه وتوسيعه. وهامش الحرية ذاك، كان ممنوًحا من سلطة االنتداب الفرنسي أكثر من كونه آتيًا من الحكومات السورية 

  الخاضعة لسلطة الفرنسيين. 
ال يريد فتح الجبهات جميعها ضده، بعد أن حدد لنفسه جبهة معيّنة، هي سلوك (خويبون) كان سلوك أي حزب سياسي،  .4

الجبهة التركية. وهذا ال يعني أن هذا السلوك، هو تأكيد نفي الوجود القومي التاريخي والجغرافي للكرد في سورية. ويمكن 
ت مع نظام صدام حسين تحاشت ذكر أن نجد مثيًال لسلوك جمعية (خويبون) في أيّامنا هذه. المعارضة السوريّة التي تحالف

مظالم العراقيين والقمع واالضطهاد الذي كانوا يتعّرضون له من بعث العراق. كذلك األمر بالنسبة إلى المعارضة العراقيّة 
المتحالفة مع نظام حافظ األسد، تحاشت ذكر أّي مظلمة من مظالم الشعب السوري، بهدف المحافظة على العالقة مع نظام 

األب. كذلك (االئتالف) السوري لقوى الثورة والمعارضة، ونتيجة عالقاته مع النظام التركي، يتحاشى ذكر أّي األسد 
مظلمة من مظالم الشعب التركي، بل يغازل النظام في أنقرة، محافظة على العالقة مع تركيا. هذا سلوك سياسي، قائم على 

نبرة التعاطي القومي العروبي مع الكرد، بدأت معها بوادر التفاتة المصالح. بدليل، حين ذهب الفرنسيون وبدأت تتعإلى 
الكرد السوريين نحو الهويّة القوميّة، والوجود القومي الكردي في سورية الذي وصل إلى مرحلة التعبير عن نفسه سنة 

  في تأسيس أول حزب سياسي كردي سوري. 1957

حين تأسست جميعة (خويبون) في  1927الحركة السياسية الكردية في سورية إلى سنة  ومن ثَّم، من الطبيعي أن تعود جذور
. وكان لمجموعة من الشخصيات إذ اتخذت من سورية والمناطق الكردية فيها قاعدة انطالق نحو تركيا -بحسب ما أسلفنا- لبنان

ارز في تأسيس الوعي القومي السياسي لدى الشعب الكردي الكرديّة التي هربت من ظلم الدولة التركية وطغيانها إلى سورية الدور الب
في سورية، من مثل األمير جالدت بدرخان، وعثمان صبري، وشيخ محمد عيسى مال محمود، وحسن هشيار، وقدري جان، وقدري 

  جميل باشا، والدكتور نوري ديرسمي وممدوح سليم بك، جكرخوين، وآخرين. 

دنّي للكرد في سورية، سالف الذكر، وضمن أجواء ومناخات منتصف الخمسينيات، بدأت وتأسيًسا على النشاط الثقافّي والم
، بغية تأسيس الحزب. )62( الكرديّةتتبلور فكرة تأسيس حركة كرديّة سورية. وبدأت تدور المناقشات بين مجموعة من الشخصيات 

                                                   
المحافظة على السلطة وقطع الطريق على حكومة مصطفى كمال في أنقرة، وبالتوازي مع مساعي استمالة بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالميّة األولى، وفي إطار  )60(

على  10/08/1920باشا يوم األقليّات القوميّة في السلطنة بخاّصة الكرد واألرمن، ونوع من تبرئة الذّمة من مذابح األرمن، وّقعت حكومة إسطنبول برئاسة علي رضا 
من الفقرة الثالثة على منح المناطق  64، 63، 62ونّصت البنود   .نّصت على االعتراف بأرمينيا، وبالعراق وسورية تحت االنتداب الفرنسي والبريطانيمعاهدة سيفر التي 

ــ  62 :ونّصت البنود الثالث على اآلتي. 62الكرديّة الحكم الذاتي، واحتمال حصول كردستان على االستقالل، والسماح لوالية الموصل باالنضمام إلى كردستان، طبقًا للبند 
تتألف من أعضاء ثالثة تعّينهم الحكومة البريطانيّة والفرنسيّة واإليطاليّة. وعلى هذه اللجنة أن تضع في غضون  -إسطنبول  –تشكل الحكومة لجنة يكون مقرها القسطنطينة 

ي للمناطق التي تسكنها أغلبيّة كرديّة والواقعة شرق الفرات وجنوب الحدود الجنوبيّة ألرمينيا، كما ستقرر ستة أشهر من التوقيع على هذه المعاهدة مشروًعا للحكم الذاتي المحل
 .في ما بعد، وشمال حدود تركيا مع سورية، وبالد ما بين النهرين

أعاله خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطارها بتنفيذ تلك  62ذها في المادة ــ توافق الحكومة العثمانيّة من اآلن على قبول القرارات التي تتخذها الهيئة المقرر تشكيلها وتنفي 63
، إن أغلبيّة سكان تلك المناطق يرغبون في 62ــ في غضون سنة واحدة من هذا التاريخ، إذا ظهر الشعب الكردي القاطن ضمن المناطق المحددة في المادة  64.القرارات

س عصبة األمم) أن هؤالء جديرون بهذا االستقالل، وإذا أوصى بأن تمنح لهم، فعلى تركيا أن توافق على تنفيذ مثل هذه التوصية، االستقالل عن تركيا، وإذا رأى المجلس (مجل
 وأن تتنازل عن حقوقها وامتيازاتها كلها في تلك المناطق.

ذًال من حكومة إسطنبول والسلطان محمد وحيد الدين، وأن الفريق الحاكم في إسطنبول رفضت حكومة أنقرة هذه المعاهدة، وعّدتها إذالًال للسلطنة العثمانيّة وظلًما بحقّها، وتخا
قّدم مصطفى كمال مشروع قرار إلى البرلمان يطالب فيه بإلغاء السلطنة واتهام السلطان بالخيانة العظمى. ووافق البرلمان على ذلك في  30/10/1922قد خان الوطن. ففي 

  !الخالفة وإلغاء األولىبفصل السلطنة عن  01/11/1922
لم يُذكر في نّص المعاهدة أي شيء نسف اتفاق لوزان ما جاء في معاهدة سيفر، بتقديم التنازالت المتبادلة بين تركيا واإلنكليز والحلفاء في ما يخّص المسألة الكرديّة. و )61(

: تتعهد الحكومة التركيّة بمنح جميع السكان 38ء في الماّدة من الفصل الثالث. إذ جا 44، 39، 38عن استقالل األكراد وحقوقهم القوميّة، سوى ما جاء تلميًحا في المواد 
: لن تصدر أي مضايقات في شأن الممارسة الحرة لكل مواطن 39الحماية التاّمة والكاملة، لحياتهم وحريتهم، من دون تمييز في الِعرق والقوميّة واللغة والدين. وفي المادة 

في االجتماعات  األنواع أمالخاصة أم في العالقات التجارية، أم في الدين والصحافة، أم في المؤلفات والمطبوعات، من مختلف تركي ألي لغة كانت، إن كان ذلك في العالقات 
اهدة لوزان، : إن تعهدات تركيا هذه، هي تعهدات دولية، ال يجوز نْقضها، في أي حال من األحوال، وإال فيكون لكل دولة من الدول الموقعة مع44وتقول المادة   .العامة

  .ه أمام العالموالدول المؤلفة منها عصبة األمم، الحق في اإلشراف على تنفيذ تركيا هذه التعهدات، بدقة، والتدخل ضدها، لحملها على تنفيذ ما تعهدت ب
وتغاضيها عن مذابح األرمن وحقوق األكراد،  ، وضمانه دعم الغرب والقوى العظمى،29/10/1923أتاتورك والدة الجمهوريّة التركيّة في  –وبعد إعالن مصطفى كمال 

  بدأ أتاتورك التنّصل مما جاء في معاهدة لوزان، ووعوده للكرد. بدأت مرحلة مرة ومظلمة في حياة أكراد تركيا.
بري ( )62( ى قره كوئي (1993-1905عثمان ص يخ محمد عيس )، وحمزة -1936(درويش  دوعبد الحمي)، 1988-1919)، ونورالدين ظاظا (2001-1924)، والش

  وآخرون. ن) 2008-1925) ورشيد حمو (-1927)، انضم إليهم محمد علي خوجة (1996-1927نويران (
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من المصادر إلى أن الحزب تأسس في دمشق يوم وكان وقتها جالل طالباني في دمشق، وتواصل مع هذه المجموعة. وتشير كثير 
، أُعلن عنه في حلب، وحمل اسم (الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية: (بارتي ديمقراطي كردستان سورية)، 14/6/1957

يين، وشعاره (تحرير وتوحيد كردستان)، أسسته مجموعة من الوطنيين الكرد، متنّوعي االتجاهات والمشارب؛ من قوميين، يسار
ل، لم يكن نتاج حقبة متخلِّفة أو مجتمع متخلِّف، وأسَّسه أناس متخلِّفون، بل استند إلى أرض يّة متديّنين. ومن ثَم، الحزب الكردي األوَّ

ثقافيّة، ونشاط مدني مقبول، وضمن أوضاع مهيئة. إال أن الوالدة لم تكن كرديَّة سورية صرفة، بل ذات توّجه عابر للحدود، وتحت 
 ر كرد من أصول تركيّة، وخضوًعا لتأثير ومصالح كرد العراق.تأثي

ل من الساسة الكرد  خت لتلك المرحلة، ما زالت شحيحة، فضًال عن تكتُّم بعض من الرعيل األوَّ ولئن كانت المصادر التي أرَّ
ل في سورية سنة  نشأة هذا الحزب متعددة،  ، تبقى القراءات حول1957السوريين على بعض تفصيالت نشأة الحزب الكردي األوَّ

ة فرضيَّة تقول: إن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق،  وبحاجة إلى مزيد من البحث والدرس والتدقيق والتمحيص. إذ ثمَّ
ًوا طلب معونة التيارات القوميَّة الحاكمة ومساندتها في سورية، لمواجهة النظام الملكي في بغداد. وكان جالل طالباني وقتها، عض

-1903في اللجنة المركزيَّة للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، برئاسة الزعيم الكردي الراحل المال مصطفى بارزاني (
)، ولديه عالقات جيَّدة مع القوميين العرب في سورية ومصر، من ناصريين وبعثيين. فوافقت التيارات القوميَّة العربيَّة على 1979

سوا حزبًا كرديَّا في 1958-1888في العراق، لمواجهة نظام نوري السعيد ( دعم الحركة الكرديَّة )، وحلف بغداد، شرط أن يؤّسِ
ته إثارة القالقل في تركيا التي كانت أحد أقطاب حلف بغداد، وعلى عالقة بإسرائيل، وحليفة أميركا. وعليه، بدأ  سورية، تكون مهمَّ

. ناشط سياسي كردي إيراني)، وبعد أن أخذا الضوء األخضر من عبد الحميد 1988-1920كل من طالباني وعبد الرحمن ذبيحي (
اج ( ) بدأ االتصاالت 1958). كان مسؤوًال أمنيَّا، قبل أن يصبح نائب عبد الناصر في عهد الجمهوريَّة المتَّحدة، سنة 2013-1925سرَّ

كيل حزب، حمل اسم (الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري). بالنخب السياسيَّة والثقافيَّة الكرديَّة السوريَّة. وتمّخضت عن تش
) إلى كردستان 2008-1936وشعاره (تحرير وتوحيد كردستان). ما يعزز هذه الفرضيّة إيفاد الحزب للشيخ محمد باقي مال محمود (

  ه فشل في هذه المهّمة.تركيا، لتكوين خاليا الحزب هناك، والتواصل مع الشخصيات الكرديَّة التركية بهذا الخصوص، لكن

عاًما من النضال الكردي  60هذه الفرضيَّة، يعززها ويدعمها ما جاء في مقّدمة الطبعة الثانية من كتاب (مسألة كردستان: 
مة هذه الطبعة )63(المسلح ضّد العبوديَّة) ، لقدري جميل باشا، (زنار سلوبي)، إذ كتب البروفيسور عز الدين مصطفى رسول في مقّدِ

تعيش عهًدا عرفناه نحن بالعهد الوطني والديمقراطي. إذ كانت تقف شامخة ضد حلف بغداد،  1956كانت سورية في عام «أتي: ما ي
، كان جالل 1957وتفتح صدرها للوطنيين العرب، وتساعد المعارضين للحكومات المرتبطة بالغرب االستعماري. وفي عام 

يمقراطي الكردي في سورية، قبل سفره للغاية نفسها إلى موسكو (وقتذاك كان مال الطالباني قد وضع اللبنات األولى للحزب الد
وأنهى اللمسات األخيرة بعد عودته من موسكو، ومغادرته سرا إلى . »مصطفى بارزاني موجوًدا في االتحاد السوفياتي السابق

وأنا) إلى موقع السفارة المصرية (هيئة تنسيق الوحدة)، العراق... عندما افتتحت اإلذاعة الكردية في القاهرة، كنا نذهب (قدري جان 
ل مواد إذاعية، كانت ترسل إلى القاهرة يوميًا. في عام  ، أقام السيد جالل الطالباني معنا ما يقارب العام، قبل سفره إلى 1957ونسّجِ

  . )64( سورية)اطي الكردي في موسكو وبعده. وكان على اتصال بجميع الوجوه الكرديَّة. وعمل على تأسيس الحزب الديمقر

كان جالل طالباني «وذكر الكاتب والباحث العراقي صالح الخرسان في كتابه (التيارات السياسيَّة في كردستان العراق) ما يأتي: 
ه أواخر عام  ية إلى إلى موسكو ليمثل البارتي في مهرجان اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (...) وخالل عودته ال 1957قد توجَّ سرَّ

العراق، وكانت عن طريق سورية، التقى جالل طالباني في دمشق بكل من كمال فؤاد والدكتور عبد الرحمن الذبيحي، وهما من 
 »االشتراكيكوادر البارتي، حيث قام الثالثة بزيارة العديد من السياسيين السوريين، منهم ميشيل عفلق، عميد حزب البعث العربي 

. ويبدو أن الخرسان اعتمد على الحوار المطّول الذي أجراه الصحافي اللبناني ورئيس تحرير (الشرق األوسط) حاليًا غسان )65(
شربل مع جالل طالباني، ونشرته مجلة (الوسط) التي كانت تصدر في لندن. إذ قال طالباني، عن لقائه المال مصطفى بارزاني في 

ائي مع عبد الحميد تصابحجي، وكيفية تشديد النضال داخل العراق وضد حلف بغداد والتهديدات نقلت له خبر لق«: 1956موسكو سنة 
التركية لسورية، فطلب أن أستمر في هذا االتجاه. وبالفعل فور رجوعي إلى سورية التقيت بعض رفاقنا، ومنهم كمال فؤاد وهو حاليًا 

ي الكردستاني، وكان في طريقه للدراسة في ألمانيا، وهو أساًسا كادر متقدم مسؤول اللجنة العاملة في المكتب السياسي لالتحاد الوطن
في الحزب الشيوعي وكان قد التحق حديثًا بحزبنا، واألستاذ المرحوم عبد الرحمن بنريحي (ذبيحي)، وزرنا معًا العقيد عبد الحميد 

تاذ ميشال عفلق تحدث معنا بعموميات لم نفهم منها شيئًا. السراج واألستاذ ميشال عفلق واألستاذ أكرم الحوراني. عند زيارتنا لألس
وعلى عكس ذلك جاءت زيارتنا إلى األستاذ أكرم الحوراني، في شقته المتواضعة في المزرعة (من أحياء دمشق)، وكان آنذاك رئيًسا 

ألكراد في منطقة حماه عرفهم عندما للبرلمان السوري. رجل واضح وبسيط، استقبلنا بحفاوة، وحكى لنا أن هناك كثير من الفالحين ا
أما العقيد  اشتغل في الحزب العربي االشتراكي، وكانت له عالقات جيدة بهم، ووعد بتعاون حزبينا، سواء في سورية أم في العراق.
بد الناصر عبد الحميد السراج، رئيس المكتب الثاني، فطرحنا عليه فكرة العمل المشترك، ومهمة ترتيب لقاء بين الرئيس جمال ع

                                                   
 ، وبتقديم البروفيسور عز الدين مصطفى رسول، وتنقيحه.1997كانت هذه الطبعة العربية الثانية في بيروت عام  )63(
  .19 - 17 )، ص1997، (بيروت، 2ل الكردي المسلح ضّد العبوديَّة، (زنار سلوبي)، طعاًما من النضا 60قدري جميل باشا، مسألة كردستان:  )64(
؛ مؤسسة البالغ للطباعة النشر _ 2001: 1". ط 2001_  1946(التيارات السياسيَّة في كردستان العراق: قراءة في ملفات الحركات واألحزاب الكردية في العراق)  )65(

  .62 - 61بيروت. ص 
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  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

الكردية والوضع  -ومال مصطفى البارزاني، عند زيارة الرئيس إلى االتحاد السوفياتي، من أجل االتفاق بينهما على العالقة العربية 
في العراق. في حين دعا عبد الحميد السراج إلى تركيز نشاط األكراد السوريين على العمل والتوّجه إلى داخل تركيا، وهي الخطة 

، بافتراض أن أكثرية األكراد السوريين يتحدرون من تركيا، وأعرب عن استعداده لدعمهم في تشكيل )66( )1998حاليًا (السارية 
حزب وتزويدهم ما يريدون. أما أكراد العراق، فقال إذا كانت عندكم رغبة في العمل المسلح فسندعمكم. قلت نعم نحن نستطيع لكننا 

التقينا بعد ذلك بالمرحوم  أهم محاور اتفاقنا، وكنا نهدف إلى زيادة الضغط على نوري السعيد. نحتاج إلى السالح فوافق. كانت هذه
كمال الدين رفعت، أحد الضباط األحرار المصريين، وكان يزور الشام آنذاك، وبحثنا معه في عالقاتنا مع مصر. وقدمنا له طلبات 

كردية في القاهرة، واستقبال وفد كردي، وترتيب لقاء مع مال مصطفى لدى  من أجل إيصالها إلى القيادة المصرية، أبرزها فتح إذاعة
زيارة الرئيس عبد الناصر االتحاد السوفياتي. وبعد ذلك تلقينا جوابًا مفاده أن الرئيس عبد الناصر وافق على هذه الطلبات، وبالفعل 

وفد كردي، تألف آنذاك من إبراهيم أحمد والسيد محمد  . وجرت االستعدادات إلرسال1957افتتحت إذاعة كردية في القاهرة في عام 
 .)67( مصطفىسعيد الخفاف من أجل التنسيق مسبقًا للقاء عبد الناصر ومال 

في ضوئه، يبدو جليَّا دور طالباني في تأسيس الحزب الكردي األّول في سورية، وطبيعة التأسيس ومكوناته، وأن هدفه كان 
ه نحو تركيا. في مطلق ا ألحوال، هذا الدور، وهذه المكونات، ما زاال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتدقيق. ومع ذلك، لم التوجُّ

يكن العامل الخارجي في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سورية انتقاًصا من القضية الكردية في سورية، كما يحاول بعضهم 
واالنفصال  1916الثورة العربيّة سنة  قبيل انهيار السلطنة العثمانيّة، وحتىتفسير األمر، ألن األحزاب والجمعيات العربيّة أيًضا، 

عن السلطنة العثمانيّة، ما كانت لتجري لوال الدعم الخارجي. ثم إن الحزب الشيوعي السوري كان مرتبًطا بالشيوعي السوفياتي، 
لنسبة إلى االحزاب الناصريّة السوريّة المرتبطة بالحزب ) في سورية، كانوا مرتبطين بـ(اإلخوان) في مصر، وكذا الحال بااإلخوانو(

والنظام الناصري في مصر، من دون أن نغفل عن أن هنالك فرضيّات عدة حول حجم التدّخل الخارجي في وصول جمال عبد 
 الناصر للسلطة في مصر، ووصول البعثيين للسلطة في العراق وسورية أيًضا.

  

  1970حتى عام  1958كرد سورية من عام 
في السنة األولى والثانية من دولة الوحدة بين سورية ومصر، كانت األحزاب محظورة، إال أنَّ الحزب الكردي كان ينشط نشاًطا 

على الحزب الكردي. بعد زوال مسوغات وجود الحزب؛  1960شبه علني. لكن، سرعان ما انقلبت الطبقة الحاكمة في سورية سنة 
، وإبطال مفعول حلف بغداد، وإعالن المال مصطفى بارزاني الثورة على النظام العراقي سنة وهي سقوط النظام الملكي في بغداد

، والخشية من أن تنتقل العدوى الكرديَّة إلى كردستان سورية، إضافة إلى أن الحزب فشل في إحداث قالقل داخل تركيا. لذا، 1961
ريعًا، في زمن حكم عبد الناصر في سورية الذي يُفترض بأنه س 1960اعتقل كثير من قيادات الحزب الكردي في شباط/ فبراير 

صديق األكراد. وال توجد مصادر تشير إلى أن القيادة الكرديّة العراقيّة ممثلة في المال مصطفى بارزاني وجالل طالباني، تدّخلت 
وريّة المعتقلة بالطريقة نفسها التي تدّخلت فيها لدى نظام الحكم في الجمهورية العربيّة المتحدة بهدف اإلفراج عن القيادات الكرديّة الس

 هذه القيادات لتأسيس حزب كردي في سورية، بحسب ما أسلفنا. 

 1952المزاج القومي العام الذي كان مسيطًرا على المشهد السياسي السوري، بخاصة العربي منه، في المدة الفاصلة بين 
) وأكرم الحوراني 1989-1910ن عروبيين؛ األّول بعثي بقيادة ميشيل عفلق (، كان منقسًما على نفسه بين مشروعين قوميي1960و
)، والثاني ناصري، ممثًال بوجود شخصيات وقيادات عربية تميل إلى فكر 1980-1912) وصالح البيطار (1911-1996(

ارين العروبيين إالّ أنه ). وعلى الرغم من االختالف بين هذين التيّ 1970-1918الرئيس المصري جمال عبد الناصر وتجربته (
كان ثّمة اتفاق غير معلن بين البعثيين والناصريين السوريين، باتخاذ موقف سلبي من الكرد في سورية. فبعد انفصال دمشق عن 

) 1998-1914)، شّكل مأمون الكزبري (-1926، بانقالب عبد الكريم النحالوي (28/9/1961الجمهورية العربية المتحدة في 
. ثم أتت حكومة 20/11/1961ولغاية  29/9/1961وكانت خليًطا من القوميين والبعثيين، استمّرت حوالى شهرين من الحكومة، 

) 2004-1907) معروف الدواليبي (1998-1905عزت النص، واستمّرت أقل من شهر. ثم كلّف رئيس الجمهورية ناظم القدسي (
) من 1992-1910. ثم أتت حكومة بشير العظمة (28/3/1962ولغاية  22/12/1962بتشكيل حكومة استمرت من 

 17/9/1962) التي استمرت من 1965-1903. واختتمت هذه المرحلة بحكومة خالد العظم (14/9/1962ولغاية  16/4/1962
، وأطاحها حزب البعث بانقالب عسكري. في تلك المرحلة تتالت على سورية خمس حكومات، كل واحدة تحاول 8/3/1963ولغاية 

ر تثبت أنها أكثر قوميّةً والتزاًما بالعروبة سابقاتها، إضافة إلى محاولة تأكيد هذه الحكومات أنها ال تقّل قوميّة عن نظام عبد الناص أن
الذي كان يحكم مصر، فضًال على أن هذه الحكومات كانت أقرب إلى االئتالفية، منها إلى حكومة الحزب الواحد. ولكن منذ انقالب 

بدأ الحزب الكردي السوري يستقطب الجماهير خلت سورية في نفق الحزب الواحد. في تلك المرحلة القلقة واالنتقالية، حزب البعث، د
                                                   

د طالب )66( ارية حاليًا؛ (تاريخ إجراء الحوار يقص تاني، الذي كان وما زال يربط  »1998اني بعبارة: (وهي الخطة الس د األب وحزب العمال الكردس بالعالقة بين نظام األس
ورية. يعني أن ما يجري  ة والمركزية في س يتهم الرئيس ية الكردية في تركيا، ويلهيهم عن قض اع في تركيا والقض ورية باألوض عينيات وحتى اآلن، كرد س في مرحلة التس

  حاول طالباني ورفاقه في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي فعله نهاية الخمسينيات، عبر الحزب الكردي السوري. {الكاتب}.
 3العثور على مال مصطفى البارزاني في موسكو قصة  جالل طالباني يتذكر والعراق.مع جالل طالباني: فتح لـ "الوسط" دفاتر الثورة الكردية  حوار«غسان شربل،   )67(
   .27-22، ص 30/11/1998. 357، العدد 3، جمجلة الوسط اللندنية، »"
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، 2/12/1961-1في أّول انتخابات برلمانيّة شهدتها سورية بعد انفصالها عن مصر التي جرت في الكرديّة، وتتسع دائرة نشاطه. و
ستقلين، هما الشيخ محمد عيسى قره كوئي وزعيم الحزب نورالدين زازا. أتت هذه شارك الحزب الكردي السوري بمرّشحين م

في كردستان العراق بقيادة مال مصطفى بارزاني على الحكومة العراقيّة،  1961االنتخابات غداة اندالع ثورة أيلول/ سبتمبر سنة 
ا عليهم مستقبًال. لذا صدرت مذكرة الضابط في ما زاد من مخاوف الحكومة السوريّة من احتمال تشكيل الكرد السوريين خطرً 

. وتبعها قرارات وإجراءات ومشروعات... عنصريّة معادية لكرد سورية، ومنسجمة مع )68( هاللالمخابرات السياسية محمد طلب 
ءة المذكرة التي تلك المذكرة. إضافة إلى مالحقة قيادات الحزب الكردي والزج بهم في السجون ومحاكمتهم. ومن ثَّم ال يمكن قرا

بمعزل عن هذه التطّورات  11/12/1962)، في 2011أصدرها ضابط المخابرات السياسية في منطقة الجزيرة محمد طلب هالل (
واألجواء المشحونة. تلك المذّكرة كانت عبارة عن دراسة من النواحي القوميّة واالجتماعيّة والسياسيّة، تضّمنت ما يشبه مخطط 

  . )69( األكرادقة من سّكانها تطهير عرقي للمنط

، حين كان ناظم القدسي رئيًسا للدولة وبشير 23/8/1962) في 93صدرت هذه الدراسة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (
جرى بموجبه تجريد  5/10/1962العظمة يرأس الحكومة، وقضى المرسوم بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الجزيرة يوم 

ائالت الكرديّة من الجنسيّة السوريّة، ما يعني أن المناخ والمزاج السياسي المعادي للكرد كان موجوًدا لدى عشرات آالف من الع
األوساط الحاكمة حتّى قبل صدور مذكرة محمد طلب هالل. بينما يرى كثير من المراقبين الكرد، أن الحكومات السوريّة التي تلت 

، كانت تتعاطى مع الكرد السوريين سياسيا واقتصاديا وثقافيا 2011السورية منتصف آذار حكومة العظمة وحتّى تاريخ اندالع الثورة 
  وأمنيا، طبقًا لما طالب به هالل في مذّكرته سالفة الذكر. 

في حين إن بعض السوريين كانوا يلتمسون األعذار لمذكرة هالل، وآخرون ينفون وجودها. ويسوغون مرسوم اإلحصاء 
بأنه شمل الكرد الفارين من تركيا إلى سورية فحسب. وهذه كانت حّجة المرسوم، وحّجة الحكومات المتعاقبة، ومنصوص االستثنائي 

 عليها في مذكرة هالل نفسه.

  

  االنشقاق األّول

، بدأت تظهر بوادر الشقاق في الحزب. وكان محور الخالف بين القيادة 1960في عقب اعتقال قيادات الحزب الكردي مطلع 
تركز في كيفية مواجهة القاضي عبر اإلجابة: هل نحن حزب سياسي، وشعاره توحيد وتحرير كردستان أم نحن جمعية ثقافية تهدف ي

                                                   
ورية تخرج برتبة مالزم أول في  :هاللمحمد طلب  )68( ل إلى رتبة 19611ضابط في وزارة الداخلية الس ية إذ وص ياس ب العسكرية والس في عهد االنفصال ليتقلد المناص

ب نائب رئيس مجلس  قاعد.متعميد  غل منص وية الموقتة للقيادة القطرية، وش ثم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيًرا  1970ووزيًرا للزراعة في  الوزراء،ليتبوأ العض
ناعة عام  ورية في بولونيا بين عامي  1971للص فير س ب س غل منص ، وقد نعته القيادتان عاًما 80عن عمر ناهز  9/2/2011. مات يوم االربعاء 1979و 1972وش

  القومية والقطرية لحزب البعث السوري. 
  جاء فيها: )69(

ر الخطر أوًال فأول وال بأس أن تكون الخطة ث -1 نين، تبدأ أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع مالحظة عناص نائية وثالثية الس
 .وهكذا… صر األقل خطًرابالعناصر الخطرة لتنتهي إلى العنا

 .Wh وقويسياسة التجهيل: أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة ألن هذا أثبت عكس المطلوب إثباتًا صارًخا  -2
ن، إنما نطلب أن يترتب على ذلك تصحيح السجالت المدنية، وهذا يجري اآلمن إن األكثرية الساحقة من األكراد المقيمين في الجزيرة، يتمتعون بالجنسية التركية. فالبّد  -3

كسب الجنسية، ألن الجنسية  إجالء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع لها. أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من تثبت جنسيته دراسة معقولة، ومالحظة كيفية
وم، يجب أن تناقش، تبقي من تب ت بمرس ية ليس وم جمهوري. فكل جنس ب إال بمرس ية، لنعيده بالتالي إلى وطنه. ثم ال تكس قي، أي األقل خطًرا، وتنزع من تنزع عنه الجنس

يته األولى  يات، فال بد والحال هذه أن يُعاد إلى جنس يتين في آن واحد، أو قل ثالث جنس يات، فإنك تجد أحدهم يحمل جنس وفي كل حال، فالمهم ما يترتب هناك تنازع الجنس
  حاًال. أعمال إذ يجب أن تقوم عمليات اإلجالءعلى ذلك اإلحصاء والتدقيق من 

ع غير مستقر بّد لنا أيًضا من مساهمة في الخطة من سِدّ أبواب العمل أمام أألكراد حتى نجعلهم في وضع، أوًال غير قادر على التحرك، وثانيًا في وض سد باب العمل. ال -4
 .الزراعي، أوًال في الجزيرة، بأن ال يؤجر، وال يملك األكراد، والعناصر العربية كثيرة وموفورة بحمد هللامستعد للرحيل في أي لحظة. وهذا يجب أن يأخذ به اإلصالح 

سعة بين العناصر العربية مرّكزة على األكراد، بتهيئة العناصر العربية أوًال لحساب ما، وخلخلة وضع األكراد  -5 ثانيًا، بحيث يجعلهم في وضع شن حملة من الدعاية الوا
 .مستقرغير 

أو نقلهم إلى الداخل، بدًال من غيرهم، ألن مجالسهم، ليست مجالس دينية  مرسومة،نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند األكراد، وإرسال مشايخ عربًا أقحاًحا بخطة  -6
 سلون ضد سفك دماء المسلمين، وأي قول هذا القول.أبًدا، بل وبدقة العبارة مجالس كردية، فهم لدى دعوتنا إياهم، ال يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما ير

ف هذا  -7 ر الخطرة منهم، ويكش ول عربية، على العناص وًرا بإثارة من يّدعون منهم بأنهم من أص هل، وقد يكون ميس هم، وهذا س رب األكراد ببعض العمل أوراق من ض
 .يّدعون بأنهم عربًا

ر عربية وقومية في المناطق الكردية على ال -8 كان عناص ه على األكراد، ريثما يَُهجرون، ونقترح أن تكوَن هذه من إس تقبل، ورقابة في الوقت نفس ن المس حدود، فهم حص
 .(َشّمر) ألنهم أوًال من أفقر القبائل باألرض، وثانيًا مضمونين قوميًا مئة في المئة

ع فيها قطعات عس -9 كرية كمنطقة الجبهة، بحيث توض مالي للجزيرة منطقة عس ريط الش م الدولة من جعل الش كان العرب، وإجالء األكراد، وفق ما ترس كرية مهمتها إس
 .خطة
 .ودية على الحدود تماًماإنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكريًا كالمستعمرات اليه -10
 .أن يمارس حق االنتخاب والترشيح في المناطق المذكورةعدم السماح لمن ال يتكلم اللغة العربية ب -11
إلخ. هذا، وإن هذه المقترحات ليست كافية، …العربية) منع إعطاء الجنسية السورية مطلقًا لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته األصلية (عدا الجنسية  -12

  ير مشروع خطة جذرية شاملة، لتؤخذ للذكرى بالحسبان.بل أردنا منها إثارة المسؤولين بحسب خبرتنا، لتكون تباش
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  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

. وبدأت الصورة تنقلب؛ إذ تنازلت بعض القيادات عن هوية الحزب وشعاره، من مثل نور الدين )70( الكردية؟إلى إحياء اللغة والثقافة 
االستقالل، بل هم جمعيّة ثقافية  -إنهم ليسوا حزبًا سياسيًا يطالب باالنفصال «ظاظا وعبد الحميد درويش، وقالوا في أثناء المحاكمة؛ 

ثمان صبري على اسم الحزب وشعاره. وعلى الرغم من أن صبري لم يكن مع . بينما أصّر الجناح اآلخر بقيادة ع)71( »اجتماعية
تحرير «هذا الشعار في المرحلة التأسيسيّة، إالّ أنه أصّر عليه داخل السجن، نوًعا من الكيد للطرف اآلخر الذي أصّر على شعار 

هذا الخالف مع بداية الخالفات في الحزب  في المرحلة التأسيسية، وتنازل عنه في أثناء المحاكمة. وتزامن »وتوحيد كردستان
الديمقراطي الكردستاني في العراق بين المكتب السياسي بقيادة إبراهيم أحمد والمال مصطفى بارزاني. وعلى الرغم من ذلك، ألف 

اصل في الحزب الحزب الكردي السوري وفًدا مؤلّفًا من حميد درويش وخالد مشايخ بهدف الوساطة بيني الجناحين ورأب الصدع الح
  . )72( شيئًا، ولم تثمر الوساطة 1963الديمقراطي الكردستاني العراقي. والتقى مشايخ بالمال مصطفى بارزاني وبإبراهيم أحمد سنة 

الخالف في الحزب الكردي السوري، استمر حتى بعد اإلفراج عن قيادته. وصار ينشط منقسًما ومتصارًعا، باسمين: (الحزب 
، بقيادة عثمان صبري. و(الحزب الديمقراطي الكردي 5/8/1965ي في سورية _ اليسار)، عقد مؤتمره األول في الديمقراطي الكرد

في دمشق، وانتخب درويش رئيًسا. وفي سنة  1965في سورية _ اليمين)، بقيادة عبد الحميد درويش، عقد أيًضا مؤتمره سنة 
  رالدين، بعد أن اتُهم بالعمالة لتركيا.، ُطرد صبري من قيادة اليسار، بمكيدة من صالح بد1968

الالفت في األمر أن الخالف في الحزب الكردي السوري سبق الخالف في الحزب الكردي العراقي. وتزامَن تعّمُق الخالف في 
لذي مع الخالف والصراع ا 1966-1965الحزبين الكرديين في سورية والعراق، ووصوله إلى درجة القطيعة والشقاق النهائي سنة 

 نشب بين جناحي حزب البعث في سورية والعراق.

  

  2011حتى عام  1970كرد سورية من عام 
أراد المال مصطفى بازراني حّل الخالف بين جناحي الحزب الكردي السوري، ودعاهما إلى مؤتمر (ناوبردان)  1970في سنة 

ريّة. وفي المؤتمر، فرض بارزاني قيادة جديدة موقتة في كردستان العراق. وفصلت قيادتا التيارين، وأخضع بعضهم لإلقامة الجب
) منصب رأس هذه القيادة. وافق كل من عبد الحميد درويش 2010-1921للحزب، ونُصب وجه قبلي كردي هو الحاج دهام ميرو (

لن درويش أنه تخلى زعيم تيّار اليمين، وصالح بدر الدين زعيم تيار اليسار على نتائج المؤتمر. وعفى عنهما بارزاني بعد أن أع
  عن العمل السياسي، بينما قال صالح بدر الدين إنه سيتجه إلى أوروبا.

؛ إن المال مصطفى بارزاني لم يفرض دهام ميرو 2017وذكر خالد مشايخ في حوار مطّول أجريته معه في نيسان/ أبريل 
على الحزب، بل كان ميرو خيار عبد الحميد درويش، إذ إن األخير كان بين خيارين ال ثالث لهما: إّما الشيخ محمد عيسى أو دهام 

  . )73( حهاشرميرو، فاختار األخير، ألسباب يطول 

وبعد عودة األطراف المختلفة من كردستان العراق إلى سورية، أعلن عبد الحميد درويش حزبه، باسم: (الحزب الديمقراطي 
التقدمي الكردي في سورية)، ولم يعترف بقيادة ميرو، وبدأ يهاجم المال مصطفى بازراني. وكذلك فعل صالح بدر الدين، إذ أعلن 

وحين أعلن نظام أحمد حسن البكر قانون  في سورية، ولم يعترف بقيادة ميرو، وصار يهاجم بارزاني. حزبه، حزب اليسار الكردي
، أرسل جناح عبد الحميد درويش برقية تهنئة إلى النظام العراقي، منتقًدا من يعارض هذا القانون. من جانب 1974الحكم الذاتي سنة 

في أثناء وجوده في لبنان، وعن طريق حركة (فتح) الفلسطينيّة، حاول التواصل  آخر، حاول زعيم التيّار اليساري، صالح بدرالدين،
مع السفارة العراقيّة. بافتراض أن (بعث العراق) الحاكم، كان على خالف حاد مع (بعث سورية)، وعلى استعداد لدعم معارضي 

ارزاني الذي فرض زعيًما قبليًا على رئاسة األسد األب في حينه. ومن جهة أخرى، النظام العراقي على خالف مع مال مصطفى ب
  حزب سياسي كردي سوري، ما عُدَّ إهانة لقيادة هذا الحزب.

من هنا، خرج جزء مهم من الحركة السياسية الكردية من تحت عباءة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، بقيادة المال 
اسي إقليمي جار لسورية ومعاٍد لنظامها الحاكم، هو النظام العراقي. مصطفى بارزاني، وبدأت أولى إرهاصات العالقة مع نظام سي

في حين بقيت القيادة الموقتة المرحلية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية بزعامة دّهام ميرو على والئها للديمقراطي الكردستاني 
  العراقي وزعامة بارزاني.

ضم المؤتمر «وقال:  2010لقاءات التي أجريت معه في شباط/ فبراير حول مؤتمر (ناوبردان) تحّدث السيد ميرو في أحد ال
رفاقًا من طرفي البارتي (اليمين واليسار) قبل انشقاقه، ومن بعض الشخصيات الكردية الوطنية المستقلة، وكنت واحًدا منهم، تم 

                                                   
والنهوض به قوميًا نور الدين زازا في فيديو نادر، يشرح فيه بعض تفصيالت المحاكمة وسبب رفض فكرة االنفصال، وبيّن أن هدف حزبهم هو توعية الشعب الكردي  )70(

  إلصدار حكم اإلعدام بحقهم. وثقافيا فحسب، وأن القضاة كان لديهم أدلة قوية تعطيهم الفرصة
https://www.youtube.com/watch?v=3CuuD3hHsoY 

  87محاكمة المتهمين بإقامة دولة كردية) تقرير إخباري عن سير المحاكمة، ص القضية، (راجع: دالور زنكي، أدب  )71(
  الحقًا.، سينشر 2017نيسان/ أبريل  –من حديث مطّول مع خالد مشايخ في كردستان العراق  )72(
  من حوار مطّول ومسّجل مع خالد مشايخ سينشر الحقًا. )73(
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شخًصا، تتحّددت  ١٣من «وبخصوص القيادة الموقتة المنبثقة من ذلك المؤتمر، ذكر ميرو أنها تألّفت . »تسميتهم من كردستان العراق
أعضاء مستقلين.  ٥أعضاء يمثلون اليمين، و ٤أعضاء يمثلون اليسار، و ٤مهّمته في توحيد طرفي البارتي، واستعادة وحدة الحزب. 

يسار (عصمت سيدا، يوسف ديبو، جت مال محمد، شفيق علو). ومن طرف حسب ما أذكر، كانت أسماء أولئك السادة: من طرف ال
اليمين (تمر مصطفى، إبراهيم صبري، فيصل هادي آغا، رستم مال شحمو). ومن المستقلين (شيخ محمد عيسى، سليم يوسف حاجو، 

لقيادة، هم (محمد مال فخري، درويش مال سليمان، صادق، دهام ميرو). وتم تسمية لجنة استشارية مؤلفة من خمسة أعضاء لهذه ا
  .)74( »حاجومال علي، خالد مشايخ، كنعان عكيد، مجيد  عبد هللا

، وانتخب ميرو سكرتيًرا 1972عقد الحزب الديمقراطي الكردي في سورية مؤتمره الثاني في منطقة بامرني في خريف 
كنعان عكيد، نذير مصطفى، حميد «لفة من للحزب، كونه حظي بتزكية من مال مصطفى بارزاني، إضافة إلى لجنة مركزية مؤ

  .)75( ميروبحسب  »سينو، إلياس رمكو، شيخموس باقي، محمود صبري، مصطفى إبراهيم، هوريك، زكريا، شيخ أمين كلين

، إذ اعتقل زعيم الحزب الديمقراطي 1973الموجة الثانية من االعتقاالت التي طالت القيادات الكرديّة السوريّة، كانت سنة 
محمد نذير مصطفى، كنعان عكيد، خالد مشايخ، محمد فخري، «دي في سورية، دهام ميرو ومجموعة من قيادات حزبه ضّمت: الكر

، بعد إصدار الحزب بيان يندد بمشروع الحزام العربي الذي أطلقه النظام. ولم تشمل حملة »عبد هللا مال علي، وشيخ أمين كولين
  الدين، وعبد الحميد درويش وقياداتهما. االعتقاالت هذه عناصر جناحي صالح بدر

، حاول كل من صالح بدر الدين وعبد الحميد درويش 1975ومع تشكل االتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل طالباني سنة 
موقّتة) التي كانت كسب وّد االتحاد، وعّد الحزب الكردي العراقي الجديد بوصلتهما األيديولوجيّة، لمعاكسة الكتلة الثالثة: (القيادة ال

تعّد المال مصطفى بارزاني مرجعيتها األيديولوجيّة والسياسيّة. ومن ثَّم ُكّرس االنقسام السياسي الكردي السوري، وتحّول إلى ثالث 
ة في : كتلة دهام ميرو، وكتلة صالح بدر الدين، وكتلة عبد الحميد درويش. ومذّاك بدأت االنشقاقات في الحركة السياسية الكرديكتل

حزبًا ومجموعة سياسيّة. وبالتزامن مع هذا االنقسام في  25سورية تتناسل، ليصل عدد األحزاب الكردية اآلن إلى ما يزيد على 
منتصف السبعينات، بدأ النظام السوري تطبيق مشروعه العنصري الثاني، بعد إجراء اإلحصاء االستثنائي، وهو مشروع (الحزام 

اء تغيير ديمغرافي في المنطقة بتعريب أسماء القرى والمدن، واستقدام العائالت العربيّة من محافظات العربي) الذي هدف إلى إجر
  الرقة ودير الزور وتوطينهم في المناطق الكرديّة. 

)، إذ صار الحزب في مواجهة المالحقات األمنية، واعتقل سينو 1984-1940بعد اعتقال ميرو، انتخب عبد الحميد سينو (
، بعد اندالع أعمال العنف بين النظام وجماعة (اإلخوان 1980، وأودع السجن. وأفرج عنه وعن رفاقه سنة 1975خريف  أيًضا في

  المسلمين).

، كان النظام مشغوًال بصراعه مع جماعة (اإلخوان المسلمين)، واتخذ الكرد آنذاك موقفًا تالثمانينيافي نهاية السبعينيات ومطلع 
كن (األخوان) فّسروا ذلك بأنه اصطفاف إلى جانب النظام، بافتراض أن أغلبية أكراد سورية مسلمون سنّة، محايًدا من الصراع. ول

  ويجب أن يكونوا مشاركين في صراع الجماعة ضد النظام السوري (العلوي). 

وجود قضية كردية في  في تلك المرحلة، خفّت المالحقات األمنيّة بحّق قيادات الحركة الكرديّة، مع بقاء النظام على إنكار
سورية، وعدم االعتراف بوجود شعب كردي يعيش في سورية. إضافة إلى صراع النظام مع اإلخوان، ثمة أسباب أخر لتخفيف 

  النظام السوري قبضته األمنيّة بحق كرد سورية، منها:

ستاني، العراقيين، في إطار دعم تطّور عالقات النظام مع قياداتي الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكرد -1
  نظام األسد للمعارضة العراقية. 

دخول حزب العمال الكردستاني (التركي) في خط الصراع السياسي واأليديولوجي مع أحزاب الحركة الكردية في سورية.  -2
بساحة  واستقطاب الكردستاني آالف العناصر من هذه األحزاب إلى صفوفه، وإشغال حزب أوجالن الكرد السوريين

  نضاليّة في تركيا، هي ليست ساحتهم األساس.
  االنقسامات في األحزاب الكردية نفسها. -3

ذلك كله، كان من شأنه طمأنة النظام السوري بأن الوضع الكردي في سورية تحت السيطرة، وال يمثل أّي خطر عليه. ولكن 
ه صورة األكراد، في داخل سورية وخارجها، بوصفهم (انفصاليين، بقيت آلة الداعية واإلعالم التابعة للنظام األسد، على مواصلة تشوي

  خونة، معادين للقومية العربية، على عالقة بإسرائيل، يريدون سلخ جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية). 

                                                   
   61-60. نقًال عن مجلة (الحوار)، العددان 192/2010حوار مع دهام ميرو. موقع والتي مه الكردي.  )74(

http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=6688#.WUnDLnxtmM8 
  .2010)، شتاء 61-60العددان ( ر،مجلة الحوا )75(
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  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

لكردي في ، وطالت أعضاء حزب الوحدة ا1991موجة االعتقاالت الثالثة التي شنّها النظام على الناشطين الكرد كانت سنة 
سورية (يكيتي) حين نشر األخير بيانات وملصقات منددة باإلحصاء ونتائجه وبسياسات نظام األسد األب وممارساته بحق الشعب 

  الكردي في سورية.

، خفف األسد األب من قبضته على انتخابات البرلمان السوري، وسمح لبعض التيارات السياسيّة غير المنضوية في 1990سنة 
لوطنيّة التقدميّة) بإرسال مرشحيها إلى البرلمان السوري. فتشكل وقتذاك تنسيق مشترك بين األحزاب الكرديّة، مّهد في ما (الجبهة ا

. رّشحت األحزاب الكرديّة ثالثة من قيادتها هم 1992بعد إلعالن (التحالف الديمقراطي الكردي في سورية) من ستة أحزاب سنة 
) -1936سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، وعبد الحميد درويش ()، 1996-1939كمال أحمد درويش (

)، القيادي في حزب االتحاد الشعبي الكردي في 1950سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، وفؤاد عليكو (
ى الئحة المستقلّين في دخول البرلمان، إالّ أن . ونجح الثالثة عل1990سورية (بزعامة صالح بدر الدين وقتذاك) في انتخابات 

وجودهم كان كغيابهم، إذ لم يُسمح بمناقشة أي من حيثيات القضية الكردية في سورية، وال اإلحصاء والمجّردين من الجنسية، وال 
بّة البرلمان لمّدة أربع سنوات. منح الحقوق الثقافية والسياسية للكرد السوريين. واكتفى النّواب الكرد الثالثة بتسجيل الوجود تحت ق

وظهرت مشاركة هذه األحزاب في االنتخابات، وكأنّها نوع من عرض القوة والعضالت في مواجهة التمدد التنظيمي والجماهيري 
 ، إالّ أن1994لحزب العمال الكردستاني بين الكرد السوريين. حاول الكرد مّرة أخرى المشاركة في االنتخابات التشريعية سنة 

 النظام عاد إلى عادته القديمة في فرض الوصاية والتحّكم حتى بلوائح المستقلّين، وحال دون وصول الكرد إلى البرلمان. 

  

  متاهة االنشقاقات ودّوامتها
نها التي البارتي) واألحزاب المنشقّة ع -ويمكن اإلشارة إلى أن األحزاب الثالثة (اليسار، اليمين التقدمي، القيادة المرحلية الموقتة

  كانت: 2011و 1970نشطت في المرحلة الفاصلة بين 

، 15/6/1974الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)؛ انشق عنه محمد باقي الشيخ محمد قره كوئي في  .1
وأسس حزب  1981وأسس الحزب الديمقراطي الكردي السوري، ثم انشق عن (البارتي) محيي الدين شيخ آلي سنة 

دي في سورية، ثم انشق إسماعيل عمر عن (البارتي)، وأسس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في العمل الكر
، ثم انشق (البارتي) جناح نصر الدين إبراهيم، وأسس حزبًا يحمل االسم نفسه. ثم تعّرض 1988سورية سنة 

شقت عن جناح نصر الدين إبراهيم (البارتي) إلى انشقاق جديد بقيادة عبد الرحمن آلوجي الذي أسس لنفسه حزبًا، ثم ان
  مجموعة أخرى، وأسست حزبًا باالسم نفسه.

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية؛ انشق عنه ثالثة أجنحة، جناح (عزيز داوود، وطاهر سفوك) سنة  .2
سم نفسه ، ثم انشق تيار فيصل يوسف من (التقّدمي)، وشكل (تيار اإلصالح) الكردي. وانشق عنه حزب باال1992
عثمان. أما عزيز داوود فشكل حزب (المساواة الكردي)، وانشق عنه طاهر سفوك، وشّكل  اإلصالح) أمجد(تيار 

  (الحزب الوطني الكردي الديمقراطي في سورية).
، طرد صالح بدر الدين بتهمة الخيانة 1/1/1975حزب (اليسار الكردي في سورية)، في مؤتمره المنعقد يوم  .3

ام العراقي، وانتخب عصمت سيدا سكرتيًرا للحزب. انشقت مجموعة من اليساري وأسست حزب والعمالة للنظ
تولى يوسف ديبو رئاسة حزب اليسار  1989الشغيلة الكرديّة في سورية، بزعامة صبغت هللا هيزاني. وفي عام 

د موسى محمد ، انتخب خير الدين مراد سكرتيًرا للحزب، فانشق محم1993بعد وفاة عصمت سيدا. وفي عام 
ويوسف ديبو وشيخموس موسى، وأسسوا حزبًا باالسم نفسه (اليساري الكردي). ثم انشق عنه صالح كدو، وأسس 

  حزبًا باالسم نفسه، بعد اندالع الثورة في سورية.

. انشق عنه فؤاد عليكو 2003(حزب االتحاد الشعبي الكردي في سورية) وترأسه حتى  1980شكل صالح بدر الدين سنة 
وأسس حزبًا باالسم نفسه، ثّم غيره إلى حزب يكيتي الكردي في سورية. انشقت عن الحزب مجموعة، وأسست حزب  1991سنة 

  يكيتي الكردستاني في سورية.

، برئاسة مشعل التمو (عضو المكتب 2005أيار/ مايو من عام  29تيار المستقبل الكردي في سورية تأسس في  .4
انسحب مؤسسو (التيار) معظمهم احتجاًجا على تفّرد  2007د الشعبي الكردي). في السياسي السابق في حزب االتحا

اغتيل التمو في مدينة القامشلي، ثم انشق الحزب على نفسه بين (تيار) يقوده سيامند حاجو  7/10/2011التمو. وفي 
 الموجود في أوروبا، و(تيار) بقيادة نارين متيني الموجود في القامشلي.

  

  ظل ضيف ثقيل ال
في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات عاد كرد تركيا عبر حزب العمال الكردستاني إلى سورية، وضربوا بجذورهم التنظيميّة 
والسياسيّة والعسكريّة والثقافيّة في المجتمع الكردي السوري، ودخلوا في صراع سياسي وأيديولوجي مع أحزاب الحركة الكرديّة 

يانًا إلى ممارسة العنف الجسدي ضد هذه األحزاب في مطلع التسعينيات. وفي السياق ذاته، دخل العمال السوريّة، وانزلقوا أح
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الكردستاني في صراع نفوذ مع الحزبين الكرديين الرئيسين في كردستان العراق؛ االتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، داخل 
  قطاب آالف الكوادر والعناصر من األحزاب الكرديّة، ألسباب عدة:األراضي السوريّة. ونجح العمال الكردستاني في است

حال التخبّط والفراغ التي كانت تعيشها أحزاب الحركة الكردية السورية، نتيجة االنشقاقات العدميّة. وتراجع صدقية  .1
لشعارات هذه األحزاب لدى المواطن الكردي. وذلك ألن كل حزب كان ينشق عن اآلخر، يطرح البرنامج نفسه، وا

  نفسها، بل يتبنّى االسم نفسه أحيانًا، وضمن بيان االنشقاق، دوًما كان شعار: (توحيد الحركة الكردية) حاضًرا. 
الشعارات البّراقة والورديّة، الثوريّة والقوميّة الكبرى التي طرحها العمال الكردستاني، كان لها سحرها الذي جذب  .2

إلى صفوفه. إضافة إلى النموذج التنظيمي المختلف والجديد للعمال  آالف الشباب والفتيات الكرد السوريين
التنظيمي.  -الكردستاني، وإفساحه المجال أمام المرأة، ومنحها دوًرا مهًما على الصعيد العسكري والسياسي واإلداري 

ا وجهاء قبائل وعشائر في حين إن األحزاب الكرديّة السوريّة، كانت أقرب التجمعات القبليّة التي كان أغلب زعاماته
كرديّة معروفة. ومن ثَمَّ، الشعارات، والتضحيات التي كان يقدمها العمال الكردستاني، والقتال وسحر البندقيّة، ذلك 
كله كان من شأنه إحداث بالغ األثر النفسي والعاطفي في قطاعات واسعة من الشباب الكرد، المستاء من الحال 

يّة السوريّة. وبناء عليه، كان االنتساب للعمال الكردستاني بمنزلة رد فعل نقدي تجاه المزرية ألحزاب الحركة الكرد
واقع الحركة الكرديّة في سورية على األصعدة كافة. إذ رأى الشباب الكردي السوري في العمال الكردستاني أنه 

  ب األخر عن ذلك.البديل الذي ربما يحقق لهم أحالمهم وأهدافهم وطموحهم القومّي، وسط عجز األحزا
دعم النظام السوري للعمال الكردستاني، واستضافة زعيمه عبد هللا أوجالن في دمشق، ومنحه وحزبهُ حريّة الحركة  .3

والتنقّل في سورية ولبنان، ما دام هذا الحزب يريد توجيه كرد سورية نحو الحرب مع تركيا، وحرف أنظارهم عن 
سياسات النظام السوري وممارساته. وقد أّكد أوجالن ذلك في حوار مطّول  المظالم التي يعيشونها في سورية، نتيجة

سبعة أيام مع آبو)، وقام الحزب  -مع الكاتب والصحافي السوري نبيل ملحم، نشر في كتاب بعنوان: (قائد وشعب 
ا الكتاب أثار أثينا) ثم وّزعه على قواعده الشعبيّة. هذ -باسم دار نشر وهمية (أخيل  1996بطبعه في دمشق صيف 

صدمة بين مؤيدي الكردستاني، وتسبب في إحداث لغط كبير، ما دفع أوجالن إلى إرسال تسجيل صوتي، يحاول فيه 
  تسويغ موقفه وتصريحاته، وعّدها تكتيًكا مرحليًا، وليس استراتيجيّة الحزب. 

ين كرد سورية. وكلما سقط شهيد من سنوات االنفجار الجماهيري للعمال الكردستاني ب 1991-1990 -1989وكانت سنوات 
شباب الكرد السوريين، وأجريت له مراسم عزاء، حّل محلّه عشرة أشخاص آخرون، بحيث صار الدم يجذب مزيًدا من الدم. بالتوازي 
مع ذلك، كل شخص ترك صفوف الحزب ألسباب مختلفات، كان يتعّرض للتهديد والتخوين والتجريد االجتماعي وصل أحيانًا إلى 

  درجة القتل أو اإلجبار على مغادرة المدينة أو القرية التي كان يقطنها. 

، دخل العمال الكردستاني منافًسا لقائمة األحزاب الكردية السورية، بطرح مرّشحيه 1990في االنتخابات البرلمانية سنة 
ال أحمد درويش، ولكن فاز العمال مرشحين (مستقلين)، فخسر منطقة الجزيرة، إذ فاز عبد الحميد درويش وفؤاد عليكو وكم

  أشخاص إلى البرلمان السوري.  6الكردستاني في المناطق الكردية األخريات في ريف حلف (كوباني، عفرين)، ونجح في إيصال 

، وأيًضا دخلها العمال الكردستاني في منافسة (التحالف الوطني 1991أما في االنتخابات البلديّة التي شهدتها سورية سنة 
  فاز الكردستاني ببلديات كثير من المدن الكرديّة.  »ديمقراطي الكردي في سورية (ائتالف األحزاب الكردية السوريةال

كان العمال الكردستاني ينظر إلى برامج األحزاب الكردية ومطالبها على أنها (متواضعة) و(إصالحيّة) و(دون المستوى) 
د الحكم الذاتي تنازًال وتخاذًال وخيانة، وأن مطالبه ثورية وقومية ال تنازل أو بديل و(تنازل عن الحقوق) بل إن الكردستاني كان يع

  عنها؛ االستقالل والحرية واالشتراكية.

  إيجابيات العمال الكردستاني وسلبياته

الكردستاني في صحيح أن الخالفات بين أحزاب الحركة الكرديّة كانت شديدة وعميقة، إالّ أن هنالك إيجابيات لوجود العمال 
سورية، منها أن الخالف مع أداء هذا الحزب وسياساته، كان محّل اتفاق واجتماع بين أغلبية األحزاب الكردية السوريّة، باستثناء 

) بزعامة محمد باقي مال محمود، ومن بعده نجله جمال مال محمود. هذا الحزب وقف PDKSالحزب الديمقراطي الكردي السوري (
تجنّب الدخول في صراع مع العمال الكردستاني، إضافة إلى ما سلف، ثمة ما يمكن عّده إيجابيات العمال الكردستاني على الحياد، و

  في سورية:

قّدم الكردستاني نموذًجا جديًدا للعمل التنظيمي الحزبي الكردي، قوامه االلتزام التام واالنضباط الصارم، والتفاني في  .1
  الحزب أو أهدافه، أيا كانت. تحقيق شعاريس، في مسعى العمل، والتضحية بالغالي والنف

  إفساح المجال واسعًا أمام المرأة، واستقطابها وتسخير طاقاتها وتوجيهها، بخاصة على الصعيد العسكري.  .2

  أّما أبرز سلبيات العمال الكردستاني:

االختالفات، وهذا ما لم يكن موجوًدا  إدخال ممارسة العنف في تقاليد العمل السياسي الكردي السوري، في أثناء إدارة -1
  في امتداد عمر الحركة الكرديّة السوريّة، على الرغم من حّدة الخالفات واالنشقاقات في صفوف هذه الحركة.
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اللعب على العواطف وتأجيج المشاعر القومية واأليديولوجيّة إلى الحدود القصوى، وإشاعة ذهنية التخوين، وممارسة  -2
  الفكري على المختلفين، ما انعكس سلبًا في العالقات االجتماعيّة حتى ضمن األسرة الواحدة.الترهيب النفسي و

التشديد على التجنيد وتحصيل األموال، وعّد المجتمع الكردي السوري منجًما يدّر على الحزب المقاتلين واألموال،  -3
خائن، ومعارض أقّل خيانة، وجاهل  -ق وفرز المجتمع قياًسا بالمسافة التي يقف الفرد فيها من الحزب؛ بين منش

وغافل، ال يعي األهمية والضرورة التاريخيّة للحزب والقائد، وال يدركها، وقومي بدائي يتنازل عن حق االستقالل، 
ويطالب بالحكم الذاتي والحقوق الثقافية، وقومي وطني ثوري، يضّحي ويناضل من أجل االستقالل والحرية 

  ليك.واالشتراكية، وهكذا دوا
تشريع إدخال عمالء النظام ضمن الحراك، بحّجة أنه يجب االستفادة منهم في خدمة الحزب، وأن الحزب بهذه العالقة  -4

يسعى إلعادة تأهيل كل من وقع تحت تأثير ثقافة النظام وتربيته وتطويره. وفي اآلونة األخيرة، بعد استالم حزب 
للسلطة من النظام السوري في المناطق الكرديّة،  -اد الديمقراطيحزب االتح-العمال الكردستاني عبر فرعه السوري 

زج األطراف العربيّة والمسيحيّة الموالية للنظام السوري كلها في هذه السلطة، بأمر من النظام السوري، وانصياع 
  تام من الحزب.

ة وإيران والعراق. وأن الحزب تشريع األعذار والمسوغات، والتماسها للعالقة مع األنظمة التي تقمع الكرد في سوري -5
يفّكر ويقرر نيابة عن المجتمع والشعب، وأن القائد يفّكر ويقرر نيابة عن الحزب، والحزب والقائد هما اللذان يريان 

  رؤية عميقة وواضحة أين تكمن مصلحة الشعب الكردي.
التطّرف. وأن مشروعه السياسي رفع الحزب الشعور القومي لدى القطاعات الموالية له إلى الحدود القصوى، درجة  -6

واأليديولوجي هو الحل الوحيد واألنجع لمشكالت الكرد وكردستان كلها. وبعد اعتقال زعيم الحزب أوجالن سنة 
، بدأ أوجالن مراجعاته النقديّة، وتخلّى عن شعارات الحزب وأهدافه كلها التي تأسس عليها. وصار ينظر إلى 1999

متخلفّة وبدائيّة. ويعّد الدولة القوميّة الوبال الوخيم الذي جّر على الشعوب والمجتمعات  الشعارات القوميّة على أنها
الكوارث والحروب. وطرح بديًال من ذلك، مفهوم أو شعار الدولة الديمقراطية التي تعيش فيها األمة الديمقراطية...، 

يّة وواقعيّة، وال مناص أمام الكرد من تبنّي على أن ذلك هو الحل الوحيد واألكثر نجاعة واألكثر عقالنيّة وموضوع
ذلك، إذا ما أرادوا أن يكون لهم مكان في المستقبل. ومن ثَّم، خالل خمس عشرة سنة ماضية، ميّع العمال الكردستاني 
 الوعي والشعور القومي الكردي، واستبدل به شعوًرا حزبيًا أيديولوجيًا شرًسا، قائًما على أفكار ومشروعات سياسيّة
طوباويّة وملتبسة. بحيث بات هاجس الكردستاني هو فرض هذه األفكار وتكريسها وغرسها في المجتمع الكردي 
عموًما سواء باإلعالم أم مناهج التربية والتعليم أم عبر أنظمة الحكم واإلدارة التي تتحّكم بها سلطته. هذه األفكار، 

  في ظاهرها معتدلة، لكن أساليب فرضها متطّرفة. 

  

  )PYDب االتحاد الديمقراطي (حز
طالب حزبه بإعالن هدنة طويلة األمد، وسحب المقاتلين خارج الحدود. وحل الحزب، وتشكيل  بعد اختطاف أوجالن واعتقاله،

حزب الحل الديمقراطي الكردستاني  2002أربعة أحزاب كردية تابعة للعمال الكردستاني. وتنفيذًا ألوامر أوجالن، تأسس في عام 
)PÇDK تأسس حزب الحياة الحرة الكردستاني ( 2004)، فرع العمال الكردستاني في العراق، وسنةPJAK فرع العمال (

)، فرع الكردستاني في سورية. وكل المؤتمرات PYDتأسس حزب االتحاد الديمقراطي ( 2003الكردستاني في إيران، وسنة 
لكردستاني في جبال قنديل. بينما كان الحزب الرابع موجوًدا أصًال في التأسيسيّة لهذه األحزاب الثالثة، جرت في معاقل العمال ا

تركيا، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، الواجهة الرسميّة والقانونيّة للعمال الكردستاني في تركيا. وهذا الحزب هو تتمة الحزب 
) وُحظر، ليتحّول إلى HEPالعمال الشعبي ( باسم حزب 1990الرسمي األّول الذي أعلن تأسيسه العمال الكردستاني في تركيا سنة 

)، ثم حزب DEHAPحزب ديمقراطية الشعب ()، ثم HADEP)، ثم إلى حزب الشعبي الديمقراطي (DEPحزب الديمقراطية (
)، وهذه التنويعات HEP) وأخيًرا؛ حزب الشعوب الديمقراطي (BDP)، ثم حزب السالم والديمقراطية (DTPالمجتمع الديمقراطي (

  األسماء كلها هي لتيّار واحد، يمثّل الجناح العلني الرسمي للعمال الكردستاني.في 

) لحملة قمع ومالحقة أمنيّة سوريّة شرسة، PYDقبل اندالع الثورة السوريّة، تعّرض حزب ( 2011وحتى  2003من 
كيّة، بافتراض أن ذلك ثمرة شخص، وفق تسريبات الصحافة التر 1400استهدفت عناصره وقياداته، أسفرت عن اعتقال حوالى 

التركي آنذاك. واعتقلت عائشة أفندي، زوجة رئيس الحزب صالح مسلم الذي هرب إلى معسكر تابع  -التنسيق األمني السوري 
) مصرعهم تحت التعذيب الوحشي PYDلقي عدد من عناصر (وللحزب تحت سيطرة الكردستاني، موجود في كردستان العراق. 

، كان الموجة الرابعة من االعتقاالت التي طالت الناشطين الكرد والقيادات 2011وحتى عام  2002من عام  في السجون السورية.
  ).PYDالكردية في سورية، وشملت اآلالف، معظمهم من الموالين للعمال الكردستاني وفرعه السوري (

شاهين (اغتاله العمال الكردستاني  ) من ضمنهم المسؤول عن إدارة الحزب كمالPYDانشقت مجموعة من حزب ( 2004سنة 
)، ومسؤول منظمة الحزب في سورية فوزي شنكالي، وأسست هذه المجموعة حركة جديدة باسم حزب (الوفاق 17/2/2005في 

 .2008الديمقراطي الكردي السوري). وانشقت من (الوفاق) مجموعة أسست (االتحاد الوطني الحر) بقيادة عبد الفتاح دهير سنة 
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آذار الوطنية) حول تشكيل  12، وقّع الوفاق على اتفاق مع (تيار حرية كردستان سورية) و(حركة 2009حزيران/ يونيو  12وفي 
 إطار أو اتحاد بين تنظيماتهم إال أن االتفاق فشل.

سورية) برئاسة نشأت محمد، و(الوفاق  -انشق (الوفاق) على نفسه، وأصبح (حزب الوفاق الكردستاني 2010وفي سنة 
  .)PYDبرئاسة حجي عفريني ثم عاد األخير إلى صفوف حزبه األم؛ ( »ديمقراطي الكردي السوري (تيار اإلصالحال

وضمن هذه المعمعة والفوضى، هنالك تنظيمات ومجموعات صغيرة أخرى، وهمية معظمها، أو عبارة عن بضعة أشخاص، 
  ال يمكن إحصاء عددها، وذكر أسمائها، منها:

 اني: نجم الدين مال عمر.حزب الشيوعي الكردست .1
 االتحاد الليبرالي الكردستاني: فرهاد تيللو. .2
  حزب التجمع القومي الكردستاني: محمد عباس. .3
 حزب السالم والديمقراطية: طالل محمد. .4
 حزب الديمقراطي الكردي في سورية: عبد الكريم سكو. .5
    .حزب االتحاد السرياني: بسام إسحاق .6
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  االندماجات والتحالفات
جانب فوضى االنشقاقات الداخلية، كانت هنالك بعض محاوالت التوّحد أو خلق تحالفات سياسيّة ولو مرحليّة، لم تدم طويًال،  إلى

  منها:

، اندمج حزب إسماعيل عمر مع حزب محيي الدين شيخ آلي، ومجموعات يساريّة منشقّة، والمتبقي 1990في عام  .1
يل حمي)، وشكلوا الحزب الديمقراطي الكردي الموّحد في سورية. من حزب الشغيلة الكرديّة (آزاد علي وإسماع

فؤاد عليكو وحسن صالح، ومجموعة صديق شرنخي، وأسسوا -انضم إليهم حزب االتحاد الشعبي الكردي في سورية 
يكيتي. ثم انشق فؤاد عليكو عنهم، وأسس حزب يكيتي الكردي في سورية، سنة  -حزب الوحدة الكردي في سورية

2000.  
اندمج حزب (االتحاد الشعبي الكردي في سورية) بزعامة مصطفى جمعة، وحزب اليسار الكردي  2005سنة  .2

بزعامة خير الدين مراد، ليشكلوا حزب آزادي الكردي في سورية، ثم انسحب جناح مصطفى جمعة من الحزب، 
تكوين  -مجدًدا-في سورية  ليشكل حزبًا باالسم نفسه. وأعادت مجموعة من كوادر حزب االتحاد الشعبي الكردي

  حزب بهذا االسم نفسه.
مطلع الثمانينيات أسس صالح كدو ومحمد نيو الحزب االشتراكي الكردي في سورية. ترك نيو الحزب والحياة  .3

إلى الحزب التقدمي بزعامة عبد الحميد درويش، ثم انشق عنه، لينضم إلى الحزب  2002السياسيّة، وانضم كدو سنة 
  ة محمد موسى، لينشق عنه أيًضا، ويؤسس حزبًا باالسم نفسه: اليساري الكردي في سورية.اليساري بزعام

من أربعة أحزاب كردية، وهي (البارتي: جناح عبد الحكيم بشار وقتذاك)،  2012تألف االتحاد السياسي في نهاية  .4
سورية. ثم تحّول وجناحا حزب آزادي (جناح مصطفى أوسو، وجناح مصطفى جمعة)، وحزب يكيتي الكردي في 

سورية، وأعلن عنه في أربيل/ هولير عاصمة كردستان العراق  -هذا (االتحاد) إلى حزب الديمقراطي الكردستاني 
  .2014في سنة 

  التحالفات
من أربعة أحزاب، هي: (الحزب  1992شباط/ فبراير  1تأسس التحالف الديمقراطي الكردي في سورية في  .5

(البارتي) بزعامة كمال أحمد درويش وقتذاك، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الديمقراطي الكردي في سورية 
في سورية بزعامة عبد الحميد درويش، والحزب اليساري الكردي في سورية بزعامة يوسف ديبو وقتذاك، والحزب 

الكردي في سورية  الديمقراطي الكردي السوري، بزعامة مال محمود شيخ باقي) ثم انضم إليهم حزب االتحاد الشعبي
 بزعامة صالح بدر الدين، والحزب الديمقراطي الكردي الموحد في سوري، بزعامة إسماعيل عمر.

إثر الصراع الدموي الذي نشب في كردستان العراق بين االتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل طالباني والحزب في 
)، انتقل الصراع والخالف إلى التحالف الكردي في سورية، 1998-1994الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني (

، وضّمت: (الحزب 1996لتنشق عنه مجموعة من األحزاب وتشّكلت الجبهة الوطنيّة الديمقراطيّة الكرديّة في سورية، وذلك سنة 
عزيز داؤود،  –ي في سورية كمال أحمد درويش، الحزب الديمقراطي التقدمي الكرد –الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) 

طاهر صفوك. وانضم إليهم  –خير الدين مراد، الحزب الوطني الديمقراطي الكردي سورية  –الحزب اليساري الكردي في سورية 
  الحقًا: حزب االتحاد الشعبي الكردي في سورية بزعامة صالح بدر الدين).

ثة أحزاب هي: حزب آزادي الكردي في سورية، من ثال 2006لجنة التنسيق الكردية في سورية، تكونت في عام  .6
بزعامة خير الدين مراد، وحزب يكيتي الكردي في سورية بزعامة فؤاد عليكو، وتيار المستقبل الكردي في سورية، 

  بزعامة مشعل التمو.
الحزب الديمقراطي الكردي في  -1أحزاب:  8، تكون المجلس السياسي الكردي في سورية، وضّم 2009في عام  .7

حزب يكيتي  -3محمد موسى محمد.  -الحزب اليساري الكردي في سورية -2عبد الحكيم بشار.  -ورية (البارتي)س
الحزب  -5خير الدين مراد.  -حزب آزادي الكردي في سورية -4إسماعيل حمي، وقتذاك.  -الكردي في سورية

جمال شيخ  -لديمقراطي الكردي السوريالحزب ا -6نصر الدين إبراهيم.  -الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)
الحزب الوطني الديمقراطي  -8عزيز داود، وقتذاك.  -حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية -7باقي. 

  طاهر صفوك. -الكردي في سورية
 لكن انشق -كما ذكرنا- 1992المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية. هذا التحالف تكون في عام  .8

حزب الوحدة  -1نصرالدين إبراهيم، ويتألف من حزبين فقط، وهما:  -محمد موسى، والبارتي -عنه حزبا: اليسار
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية،  -2الديمقراطي الكردي في سورية، بزعامة محيي الدين شيخ آلي. 

 بزعامة عبد الحميد درويش.
، تكون إطار آخر اسمه؛ (مجموع أحزاب الحركة 2011تصف آذار/ مارس بعد انطالق الثورة السوريّة في من .9

  الكردية في سورية)، وضّم أغلبيّة األحزاب الكرديّة باستثناء تيار المستقبل الكردي. 
زاد عدد  2012، وضم أحد عشر حزبًا. وفي عام 26/10/2011المجلس الوطني الكردي في سورية، تأسس في  .10

ا، ثم بدأت تنسحب منه أحزاب، وتنضم إلى (اإلدارة الذاتية الديمقراطيّة) التي أعلنها حزب حزبً  15األحزاب فيه إلى 
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االتحاد الديمقراطي من جانب واحد. وانسحبت أطراف أخر من المجلس الوطني الكردي، زعمت الوقوف على 
  . (الحياد)، ولكنها أكثر ميًال لهذه (اإلدارة الذاتية) مقارنة بالمجلس الوطني الكردي

، رًدا على تأسيس 16/12/2011مجلس شعب غربي كردستان: إطار تشريعي أعلنه حزب االتحاد الديمقراطي في  .11
عضًوا، يمثلون المنظمات الحزبية التابعة للحزب.  335(المجلس الوطني الكردي في سورية). وجمع تحت سقفه 

بمعنى آخر، تحّولت المؤسسة التشريعيّة . )TEVDEMحّل المجلس نفسه، وتحّول إلى حركة المجتمع الديمقراطي (
  .)76(7/8/2014إلى ما يشبه حزبًا سياسيا في 

من أحزاب صغيرة، لم تكن موجودة في  22/12/2011تحالف القوى الديمقراطية الكردية في سورية: تأسس في  .12
  (المجلس الوطني) الكردي أو في (مجلس غربي كردستان).

إطار جمع (المجلس الوطني الكردي في سورية) و(مجلس شعب غربي كردستان)، الهيئة الكردية العليا في سورية:  .13
. 11/6/2012بتأثير اتفاق ُعقد بين الطرفين في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في 

االتفاق سالف  لكن هذه (الهيئة) لم تُفعل. وتبادل الطرفان االتهامات بخصوص التعطيل. وبعد مضي سنة ونيّف على
استيالءه على المناطق الكرديّة في سورية. وانفرد الحزب  19/7/2012الذكر، أعلن حزب االتحاد الديمقراطي في 

أعلن  2013آب/ أغسطس  13في تغيير اسم المنطقة إلى (روجافا) بوصفها منطقة (إدارة ذاتيّة ديمقراطيّة). وفي 
نية من (اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة) في مؤتمر صحافي، وذلك (بتشكيل هيئة (االتحاد الديمقراطي) البدء بالمرحلة الثا

. وبالتزامن مع إعالن المعارضة السوريّة تشكيل )77( للمنطقة)تشريعية مكلفة بتشكيل الهيئة اإلداريّة االنتقاليّة 
(لإلدارة الذاتيّة) وُوِسمت تشكيل مجلس عام  12/11/2013الحكومة االنتقاليّة، أعلن (االتحاد الديمقراطي) في 

، وانتخب 9/12/2015. وبعد مضي مّدة، أعلن الحزب تأسيس (مجلس سورية الديمقراطيّة) في )78( )بـ(المرحليّة
. جاء ذلك أيًضا )79( الديمقراطي)رئاسة مشتركة تضّم هيثم منّاع عن حركة (قمح) وإلهام أحمد عن حزب (االتحاد 

للمعارضة السورية الذي أقّر فيه (الهيئة العليا للتفاوض مع نظام األسد). انسحب بالتزامن مع عقد مؤتمر الرياض 
  منّاع من هذا (المجلس) احتجاًجا على إعالن الفدراليّة من طرف واحد.

  

  العالقة بين القوى الكرديّة والعربيّة
المعارضة السوريّة في مرحلة الستينيات ال تأتي المصادر الكرديّة على ذكر وجود عالقة بين األحزاب الكرديّة بقوى 

تنظر إلى األكراد نظرة عداء قائمة على إنكار الهويّة الكرديّة  1963وحتى  1960والسبعينيات. كانت القوى الحاكمة في سورية من 
عد انقالب حزب ، ب1974وحتى  1963والوجود الكردي، وتحاول استهدافها، كما ذكرنا آنفًا. واستمّرت الحال على وتيرة أشد من 

البعث، وفرضِه نفسه قائًدا على الدولة والمجتمع، ثم انقالب حافظ األسد على قيادة حزبه، وتشكيله قيادة جديدة بمقاس نظامه؛ بمعنى 
، الثابت الوحيد والمشترك بين الحكومات المتعاقبات هو الموقف السلبي 1970-1963-1961أن الحكم في سورية خالل انقالبات 

د السوريين وقضيتهم وحقوقهم. إذ استمر مشروع التعريب و(الحزام العربي) في زمن حافظ األسد، حلقة من سلسلة من الكر
المشروعات العنصريّة التي استهدفت البيئة الكرديّة في سورية على أكثر من مستوى سياسي، واقتصادي، وثقافي، وديمغرافي. ومع 

مع المسألة الكرديّة في مستويين؛ األّول، عدائي قائم على  -الحاكمة منها والمعارضة-ذلك يمكن قراءة مواقف األحزاب السوريّة 
 اإلنكار والصهر والتذويب في البوتقة العربيّة، تبنّاه حزب البعث. والثاني قائم على تجاهل هذه القضيّة بوصفها قضيّة قوميّة وطنيّة،

اه الحزب الشيوعي بتفريخاته السوريّة كلها (خالد بكداش، ورياض الترك، قضيّة مظالم فرديّة وجماعيّة تخّص شعبًا مميًّزا، تبن
ويوسف فيصل...)، ذلك أن الحركة الكرديّة نافست األحزاب الشيوعيّة في السيطرة على الجماهير الكرديّة التي كانت قطاعات 

ما كان يزعج األحزاب الشيوعيّة. وأشار البحث واسعة منها مؤيّدة لألحزاب الشيوعيّة، وصارت موالية لألحزاب الكرديّة في سورية 
  إلى بعض الجوانب بهذا الخصوص.

مشاركة الكرد السوريين في تمّرد جماعة اإلخوان المسلمين وعصيانها في مستوى األفراد، تكاد تكون شبه معدومة، وموقف 
األب، في حين إن حضور الشباب الكرد في حزب  الحركة الكرديّة المحايد آنذاك، عّدته (الجماعة) اصطفافًا إلى جانب نظام األسد

  العمل الشيوعي كان الفتًا، ألن الحزب كان لديه برنامج متقّدم في ما يتعلّق بالقضيّة الكرديّة في سورية. 

                                                   
 DEM-TEV تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس حركة المجتمع الديمقراطي )76(

   2014, 08أغسطس  /آب في
 http://buyerpress.com/?p=4965 

  إعالن المرحلة الثانية من إعالن اإلدارة الذاتية )77(
http://anfarabic.com/akhr-l-khbr/mshrw-ldr-lmrhly-ldmqrt-swry-lmstqbl-bdin-mn-rwj-af 

  اإلعالن عن اإلدارة الذاتية المرحلية في المناطق الكردية )78(
http://anfarabic.com/akhr-l-khbr/tshkyl-mjls-m-llsyr-b-ml-ldr-lmrhly 

  مجلس سورية الديمقراطية )79(
http://www.syriainside.com/articles/66 مجلس سورية الديمقراطي   
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  الحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سورية  
    2017و 1898بين عامي 

بعد موت األسد األب، وتنصيب نجله خلفًا له، وبدء ظهور بوادر أمل في انفتاح السلطة على المجتمع والقوى المعارضة، 
اح للمنتديات آنذاك، كانت بدايات التواصل والحوار بين النخب السياسيّة والثقافيّة الكرديّة والشخصيات والقوى السوريّة والسم

المعارضة للنظام. وشارك الكرد في لجان إحياء المجتمع المدني، وشاركوا في الندوات الحوارية المتعلّقة بحاضر سورية ومستقبلها، 
، وبدأت تناقش القضيّة )80( دمشقا مما أطلق عليه وصف (ربيع دمشق)، وجرت بعض اللقاءات السياسيّة في وكان الكرد جزًءا مهم 

 دمشقالكرديّة في حلقات وجلسات وموائد مستديرة في المنتديات السوريّة، بخاّصة (منتدى جمال األتاسي للحوار الديمقراطي) في 

لقامشلي، وامتدادها إلى األحياء الكرديّة في دمشق وحلب، وحملة القمع الدمويّة التي آذار الكرديّة في ا 12. ومع اندالع انتفاضة )81(
شخص، وجرح العشرات، واعتقال ما يزيد على  30مارسها نظام البعث بحق الكرد السوريين، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 

رة لم تختلف كثيًرا عن الطريقة التي سّوق لها مواطن كردي سوري. تعاملت القوى السوريّة المعارضة مع هذا الحدث بنظ 2000
غ.    النظام، ما عّده الكرد خذالنًا غير مسوَّ

، أسهم الكرد في تشكيل (إعالن دمشق)، إذ وقّعت عليه أحزاب (التحالف الكردي الديمقراطي في سورية) 2005في عام 
  . )82( سورية)كردي في وأحزاب (الجبهة الكرديّة الديمقراطيّة في سورية) و(تيار المستقبل ال

 

  مرحلة الثورة
قبل اندالع الثورة السوريّة. كذلك شارك  )83( دمشقكان للكرد مشاركات دائمات في االعتصامات أمام محكمة أمن الدولة في 

. وعّمت التظاهرات المدن )84(16/3/2011الكرد في الثورة منذ أيّامها األول، بمثل االعتصام أمام وزارة الداخليّة بدمشق في 
 الكرديّة، وبدأت التنسيقيات الشبابية تتكون، وتدير هذه التظاهرات، وتقودها بالتعاون مع التنسيقيّات الشبابيّة العربيّة، فلحقت بها

لسوري في األحزاب الكرديّة أيًضا، بعد أن شاب موقفها بعض التردد في بداية الثورة. وشارك الكرد في تأسيس المجلس الوطني ا
. ومن ضمن المشاركين في تأسيسه القياديان البارزان مشعل التمو وعبد الباسط سيدا. كذلك شاركوا في تأسيس 2/10/2011

، ثم انضم (المجلس الوطني الكردي) إلى (االئتالف) بعد 11/11/2012االئتالف الوطني لقوى المعارضة والثورة السوريّة في 
. 6/10/2011كذلك كان للكرد مشاركة في تأسيس (هيئة التنسيق الوطنيّة لقوى التغيير الديمقراطي) في  .)85( الجانبينإبرام اتفاق بين 

 وشغل صالح مسلم، رئيس (االتحاد الديمقراطي) منصب نائب المنسق العام لـ (الهيئة) حسن عبد العظيم.

  أوامر أوجالن

ه السنوات بما طالب به زعيم الكردستاني أوجالن من سجنه في بالعودة إلى مطلع الثورة السوريّة، ومقارنة ما جرى في هذ
جزيرة إيمرالي، يتبيّن أن مجريات العالقة كلها بين الكردستاني ونظام األسد كانت وفق تسلسل وترتيب منسجمين تماًما مع تعليمات 

على األسد أن يلتقي بالتنظيمات «ًال: قائ 2011/ 4/ 6أوجالن وأوامره، إذ صرح زعيم الكردستاني في أثناء لقائه بمحاميه يوم 
)، فإذا أجرت سورية األسد إصالحات ديمقراطيّة، فإننا سندعمها، إذ يمكن PYDالكرديّة. فهنالك حزب االتحاد الديمقراطي (

ل أمام األكراد االعتراف بالحقوق الثقافيّة واإلدارة الذاتيّة، ضمن هذه اإلصالحات، فمثًال يمكن إدارة البلديات، ويمكن فتح المجا
 »القضيّةليديروا شؤونهم بأنفسهم، ويتم االعتراف بهويتهم، فهم إن فعلوا ذلك، سندعمهم (...) فإن آل األسد يعرفون نمط مقاربتي من 

)86(.  

كممثل رسمي وسياسي وليس مع العشائر (في إشارة منه  PYDيجب أن يلتقي األسد مع «، قال أوجالن: 2011 /13/4وفي 
إلى ممثلي العشائر الكردية وقتذاك). ويجب الحديث معهم من أجل الحل والتفاهم. وإذا قبلت سورية هذه المطالب فسيتم إعطاء األسد 

                                                   
 . موقع عامودا. كوم. 2003لقاء بين التحالف الوطني الديمقراطي الكردي في سورية والحزب القومي االجتماعي حزيران/ يونيو   )80(

http://www.amude.net/munteda/nuce/civin-kurd-ereb-sham.html 
  لمصدر نفسه،. ا11/1/2004 - سوريةالطاولة المستديرة الثانية في دمشق حول القضية الكردية في   )81(

http://www.amude.net/munteda/nuce/seminar_siyasi_sam.html 
 مركز كارنيغي للشرق األوسط: إعالن دمشق  )82(

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48515  
  .16/5/2005، ريدة القبس الكويتيةج، »اعتصام أمام محكمة أمن الدولة في دمشق المطالبة بإنهاء األحكام العرفية وإطالق المعتقلين« )83(

https://alqabas.com/155632/ 
  .23/3/2011، موقع إيالف، »اعتقال الكاتب لؤي حسين وتدهور صحة المعتقلة هرفين أوسي« )84(

http://elaph.com/web/news/2011/3/640236.html  
 الموقع الرسمي لالئتالف السوري )85(

http://www.etilaf.org مكونات االئتالف/ المكون القومي/ المجلس الوطني الكردي. / html  
  الجناح العسكري للعمال الكردستاني  –الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني  )86(

http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:2011-04-10-07-07-
01&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 
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ا مماطًال، فإن الشعب الكردي الدعم (...) وإذا تحّركت الدولة على العكس من ذلك، وقامت بخطوات موقتة واتخذت منهًجا سياسيً 
  .)87( »الديموقراطيةسيناضل إلى جانب المعارضة العربية على قاعدة اإلدارة الذاتية  PYDبقيادة 

هل ينضم الكرد أيًضا إلى االحتجاجات وكيف؟ يمكن أن تكون هنالك أرضية «: 4/5/2011وقال أوجالن في لقائه محاميه يوم 
إذا جاءت منظمة اإلخوان المسلمين إلى السلطة، فستقوم بالمذابح ضدنا (يقصد الكرد «د ما يأتي: للمفاوضات. يجب أن يقولوا لألس

والعلويين)، لهذا السبب، فإننا سنبني وحدات دفاعنا الذاتي الشعبي. يمكن أن يتفاوضوا ويصلوا إلى حل مع األسد على أساس 
  .)88( »ديموقراطي

) من جانب النظام السوري، وضعت PYDاالضطهاد الذي تعّرض له حزب () من القمع و2010 - 2003السنوات السبع (
هذا الحزب في صدارة األحزاب المعارضة لنظام األسد، وغطت هذه السنوات سنوات التحالف كلها بين العمال الكردستاني والنظام 

من الوئام والتحالف كانا على حساب  )، قبل إبرام اتفاق أضنة األمني بين أنقرة ودمشق. فهذان العقدان1998 - 1980السوري (
) حاليًا، في األصل تابعة للعمال الكردستاني، وينظر إليها PYDكرد سورية وقضيتهم. ومن ثَمَّ، الكتلة الجماهيريّة الموالية لحزب (

ا، ال يثق نظام األسد بأن األخير بوصفها من ممتلكاته. وما زالت هذه الكتلة تمتلك ميًال معارًضا للنظام السوري، غير معلن عنها. لذ
يتولّى قيادة هذه الكتلة، كردي سوري بل يفّضل أن يقودها كردي تركي من العمال الكردستاني. وهذا ما هو حاصل اآلن في المناطق 

ة التي أعلنها الكرديّة السوريّة، إذ يدير األمور من وراء الكواليس قياديون أكراد من تركيا وحزب االتحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتي
الحزب، هي واجهة، ومحض ديكور، ال يمتلك الحزب األوجالني السوري حريّة اتخاذ القرار من دون الرجوع إلى قيادة العمال 

  الكردستاني في جبال قنديل.

 

  غياب اإلرادة السياسيّة
ة ومصالحها اإلقليميّة، وأنها تريد خلق األحزاب الكرديّة السوريّة كلها تزعم أنها تنأى بنفسها عن سياسة المحاور الكردستانيّ 

حالة كرديّة سوريّة وطنيّة أصيلة، تعتمد مبدأ: (كردستان سورية أوًال)، ولكن سرعان ما تنزلق في هذه المحاور، وربما بحكم التاريخ 
سي الكردي السوري مرهون أو والجغرافيا، مضافًا إليهما مكونات التجربة السياسيّة الكرديّة في سورية وتاريخها، فإن القرار السيا

رهين إرادة مصلحة الكرد خارج سورية، سواء في العراق أم تركيا. والحال من بعضه مقارنة بالمعارضة العربيّة السوريّة أيًضا 
 في االنقياد إلى المحاور االقليميّة. 

  

  الخالصة
والقوميّة، خالل مئة عام ماضية، كانت غنيّة ومتداخلة ومتشابكة مع الحياة المدنيّة والسياسيّة الكرديّة في سورية؛ الوطنيّة منها 

صناعة  الحياة المدنيّة والسياسيّة في سورية، إيجابًا أو سلبًا. ومثلما كان الشعب الكردي ونخبه السياسيّة والثقافيّة، فاعلين ومؤثّرين في
ا. والتعريفات التقليديّة البعثيّة أو ذات المنشأ البعثي للمسألة الكرديّة تاريخ سورية الحديث، كذلك حالهم اآلن، وسيبقون هكذا الحقًا أيضً 

في سورية، ال مناص من أن تصبح طّي الماضي المسموم والمؤلم لهذا البلد. ولوال هذا الشكل من التعاطي مع قضيّة الشعب الكردي 
  دات القوى الكردستانية غير السوريّة، ورهينها.في سورية، لربما ما كان القرار السياسي الكردي السوري أسير مصالح وأجن

ومع كل حالة التخبّط والتشّظي الداخليّة الكرديّة في سورية، يبقى المشهد الكردي السوري مسيًّسا، وأكثر تماسًكا وتنظيًما من 
، أنها لم تنتج حركات إسالميّة، حال قرينه العربي المعارض لنظام األسد. وأهمّ ميزة أو خصيصة للحركة السياسيّة الكرديّة في سورية

ال معتدلة وال متطّرفة، كذلك لم تنتج حركات يساريّة متطّرفة، تزاول العنف، باستثناء حزب االتحاد الديمقراطي اآلتي من بيئة عنفيّة 
رديّة في سورية. مارست الحرب والقتال ضد تركيا طوال ثالثة عقود. وهذه الظاهرة طارئة وليست أصيلة في الحياة السياسيّة الك

ولن تصبح أصيلة، ما دامت مستمّرة في استخدام العنف في معالجة الخالف السياسي، سواء مع األطراف الكرديّة السوريّة، أو 
  األطراف العربيّة عموًما.

ة المدنيّة والسياسيّة بالنتيجة، الحياة المدنيّة والسياسيّة الكرديّة في سورية، بما لها وما عليها، هي جزٌء أصيل ورئيس من الحيا
ت السوريّة. وطبيعي أن تخضع هذه الحياة لحاالت تأثّر وتأثير؛ داخليا وإقليميا، بالنظر إلى ما مّرت به سورية والمنطقة من اهتزازا

  وتحّوالت في ُصعد مختلفة. 

   

                                                   
(87)http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:2011-04-16-12-58-
15&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 
(88)http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:2011-05-08-19-24-
47&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 
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