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  ملّخص
، 8/3/1963على امتداد تاريخ سورية الحديث، بخاصة منذ استالم حزب البعث العربي االشتراكي السلطة بانقالب عسكري في 

وحتى هذه اللحظة، لم يكن الشعب الكردي في سورية جزًءا من السلطة مثل باقي مكّونات الشعب السوري، بل كان أحد ضحايا هذا 
  ة الراهنة، كان الكرد السوريون من أوائل المشاركين والمنخرطين فيها.النظام، وحين اندلعت الثورة السوري

وبالتوازي مع مشاركتهم في الثورة السورية على نظام االسد، منذ أيامها األَُول، يرى األكراد أنه كان من الواجب أن تُضَمن 
وأن هذا المطلب ال يمثّل جرًما، وال سيما أنهم  حقوقهم المدنية والسياسية في سورية المستقبل، من خالل النص على ذلك دستوريًا،

خبروا بطش السلطات الحاكمة التي تزعم أنها تحكم باسم (األكثرية) في سورية، وكذا الحال في دول الجوار أيًضا. وعلى الرغم من 
ة. ولكن من الضروري إزالة عدم التعامل اإليجابي مع المطالب والحقوق الكردية، بقي الكرد السوريون مشاركين في الثورة السوري

  هذه المخاوف أو على األقل الحد منها بصيغ مكتوبة. 

قبل الثورة السورية وفي أثنائها، حاول األكراد التأكيد أنهم جزء ال يتجزأ من سورية والشعب السوري بمكوناته كلها. ولم يناد 
بخالف ذلك طالبوا بوحدة سورية وتعزيز أواصر األخوة  أي حزب كردي في بياناته ومؤتمراته باالنفصال عن الدولة السورية، بل

العربية الكردية. هذه األواصر التي عمل النظام السوري عقوًدا على تمزيقها، ونجح في ذلك إلى حٍد ما. لكن كان هنالك دوًما تشكيك 
بعض األصوات المناهضة للحقوق والمطالب في النيات الكردية واتهام باالنفصالية، جريًا على العادات والتقاليد البعثية. ويبدو أن 

  الكردية، في أثناء الثورة، خدمت النظام السوري في ذلك أيًضا، ومهدت له الطريق لتحقيق غاياته.

هنالك انطباع وشعور، يكاد يكون عاًما لدى النخب الكردية، مفاده؛ إن الثورة السورية أو من يزعم تمثيلها من قوى المعارضة 
صف أبناء الشعب الكردي، وأن القطع مع ذهنية حزب البعث وتركته، لم تنجح الثورة السورية، في إحداثه لدى قوى السورية، لم تن

  المعارضة السورية.
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  مقّدمة
، كثَُر 2011في كثير من الورشات وحلقات المناقشة التي حضرتُها في سنوات الثورة السورية التي انطلقت في آذار/ مارس 

كراد في الثورة السورية، حتى إن بعض الورشات والندوات ُسميت بعناوين تصّب في هذا االتجاه، من مثل؛ الحديث عن دور األ
االكراد والعرب: المخاوف )، ((دور الكرد في الثورة السورية)، (أكراد سورية الواقع والمأمول)، (الحوار العربي الكردي

وجود جدل كبير في هذا الموضوع. وسط ذلك، ثمة من يرى أن دور  والمشتركات) وغير ذلك من تسميات وعناوين يُستشف منها
الكرد، كان سلبيًا. وآخرون يرون أنه كان محايًدا متفّرًجا منتظًرا ما ستؤول إليه األوضاع. في حين يرى بعضهم أن دور الكرد كان 

ن الحركة السياسية الكردية والمجتمع المدني إيجابيًا، وكانوا من المشاركين األوائل في الثورة. وثمة من يرى ضرورة التفريق بي
متحّزب. وهنالك آراء مفادها: إن الكرد، شأنهم شأن باقي مكّونات الشعب السوري؛ منهم من التحق بالثورة منذ الالكردي غير 

  ي وأد الثورة السورية.بداياتها، ومنهم من وقف موقفًا رماديًا متفّرًجا، ومنهم من وقف إلى جانب النظام السوري، وحاول مساعدته ف

ال شّك في أن هذه اآلراء، على تنّوعها واختالفها وتضاربها أحيانًا، تعكس مواقف أصحابها من الكرد ودورهم الراهن، وربما 
دورهم السابق في سورية. ونقطة التالقي بين هذه اآلراء كلها، أنه كان هنالك شيء يشبه التمترس خلفها، ولكل شخص مسوغاته 

لتي قد ال تعجب أصحاب الرأي اآلخر. وانطالقًا من أنه ليس ألحد اّدعاء امتالكه الحقيقة المطلقة، تأتي هذه الدراسة وحججه ا
  المقتضبة، بهدف تسليط الضوء على موقع الكرد في الثورة السورية.

  
  2004انتفاضة آذار/ مارس 

، ألنها أخذت حيًّزا كبيًرا من 2004ظام السوري عام الن علىأظن أنه من الضرورة بمكان التطرق إلى انتفاضة الكرد     
. إذ عّد بعض األكراد أن شركاءهم السوريين 2011المناقشة واللوم والعتاب لدى كثير من األكراد بعد اندالع الثورة السورية عام 

وغوا قمع النظام السوري خذلوهم في تلك االنتفاضة، وس -وباألخص من هم داخل سورية-من العرب والسريان وباقي المكّونات 
، وفي أحسن األحوال وقفوا موقف المتفّرج، وفي المقابل )1( )ألي حراك كردي في سورية، بحجة التطاول على سورية (المقاومة

يرد بعض السوريين العرب بأنها لم تكن انتفاضة، وإنما كانت حركة شعبية، ورد فعل على ماحصل في مباراة كرة قدم بين نادي 
مة أهداف واضحة لدى األكراد، الجهاد ونادي الفتوة القادم من دير الزور، ولم يكن ثمة حراك سياسي يسبق تلك الحوادث. ولم تكن ث

في المدن الكردية  2004لكن، بعد اندالع الثورة السورية أصبح الشركاء السوريون في المعارضة ينظرون إلى ما جرى في سنة 
ثورة مخطط لها؟ ألم تكن نتيجة قيام بعض  2011. ويرد الطرف الكردي بالمقابل، وهل كانت ثورة )2( انتفاضةالسورية على أنها 

ألطفال في درعا بكتابة عبارات تدعو إلى الحرية في سورية متأثرين بما حدث في مصر وليبيا؟ أليست الثورات كلها تبدأ شرارتها ا
بسبب بسيط يشتد أواره نتيجة عقود متراكمة من القهر والحرمان؟، وهكذا تتوارد المساءالت والسجاالت من الطرفين، وربما تخفي 

  لة.في طياتها اتهامات متباد
، وهو موعد لقاء فريقي الجهاد والفتوة في الملعب البلدي بالقامشلي، 2004آذار/ مارس  12بدأت انتفاضة القامشلي في     

كان الشد والجذب الذي حدث بين الجماهير الرياضية قُبيل اللقاء الُكروي كافيًا لتحويل ذلك النهار الرياضي إلى كابوس مرعب سقط 
جرحى من الكُرد بأيدي قوات الشرطة واألمن، ما حدا بأبناء المدينة إلى الخروج بعشرات اآلالف في األيام فيه عشرات القتلى وال

. وهو ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا. واعتقال مئات والتنكيل بهم، ُمفرط للقوةالتالية، في تظاهرات احتجاج قوبلت باستخدام 
العائدة إلى المواطنين الُكرد من قبل أنصار النظام والمحسوبين عليه. وهو ما أطلق عليه إضافةً إلى نهب البيوت والمحال التجارية 

  .)3( )السوريون بعد بدء ثورتهم اسم ظاهرة (التعفيش
ولم تقتصر تلك االحتجاجات على مدينة القامشلي وباقي مدن الجزيرة السورية وبلداتها وحدها بل امتدت إلى دمشق العاصمة، 

وعفرين وكوباني/عين العرب، وصارت سيرة على كل لسان وعناوين رئيسة في الصحف اللبنانية والخليجية واألجنبية مروًرا بحلب 
. وألول مرة )4( االنتفاضةمعظمها، حتى إن الفضائيات العربية واألجنبية والكردية خصصت برامج حوارية وإخبارية خاصة بهذه 

  .)5( عاموداعلى أيدي أبناء  13/3/2004األسد في مدينة عامودا في في تاريخ الحكم األسدي ُحطَّم تمثال حافظ 
وكعادته حاول النظام السوري أن يتظاهر بأنه ال توجد مشكلة كردية في سورية، إذ ورد على لسان وزير الداخلية السوري     

أن «ونفى . »الموجودين على أرضهاال توجد مشكلة كردية في سورية، وأن سورية تحمي األكراد «آنذاك اللواء علي حمود بأنه 
، إال أن رئيس الحكومة )6( »عربيًايكون أحد األكراد في سورية قد سُحبت منه جنسيته. ألن الجنسية حق للمواطن كرديًا كان أم 

                                                   
  على الرابط: 27/5/2016) منشور في موقع سورية الحرية لألبد في 2004حوار مع الناشط الكردي آالن حصاف (أحد المشاركين في انتفاضة  )1(

 https://goo.gl/yYCbi6 
  2004آذار/ مارس  12بيانات االئتالف الوطني لقوى المعارضة السورية بخصوص ذكرى انتفاضة  )2(

https://goo.gl/t1yfYV  
  ، على الرابط: 2، جموقع السوري الجديد، »القضية الكردية في سورية: سلسلة مقاالت«حسين جلبي،  )3(

https://goo.gl/hn1TF1 
 . 46)، ص2012فاروق حجي مصطفى، الكرد السوريون والحراك الديمقراطي، (بيروت، ناشرون،  )4(
  منشور على الرابط: 13/3/2013يقية عامودا نشر في من إنتاج تنس 2004فيلم وثائقي قصير عن انتفاضة قامشلو  )5(

https://www.youtube.com/watch?v=qilTiqGhCxg&feature=youtu.be 
  .56من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، لجنة الثقافة واإلعالم لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية/ يكيتي، ص 2004أحداث القامشلي آذار/مارس  )6(
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 أن مشكلة األكراد في سورية مزمنة وتعود إلى إحصاء«السورية حينئذ المهندس محمد ناجي عطري خرج بتصريح مناقض، ورأى 
وبقي قسم منهم دون بطاقات هوية ودون أوراق ثبوتية. وأكد على عزم حكومته إيالء االهتمام الالزم لوضع حد نهائي  1962عام

. وال يخفى على أحد أن هذا الكالم غير صحيح (علي حمود) ألن الرئيس السوري بشار األسد سيمنح الجنسية )7( »القضيةلهذه 
  .2011بُعيد اندالع ثورة السورية لألكراد المجردين منها 

لقد ذهب النظام السوري إلى أبعد من ذلك وردد األسطوانة المشهورة التي ستصبح أعلى صوتًا وأكثر نشاًزا بعد اندالع      
-، أال وهي أسطوانة المؤامرة الخارجية على سورية (قلب العروبة النابض)، إذ إن نائب الرئيس السوري 2011الثورة السورية 

عبد الحليم خدام اتهم (أطرافًا خارجية) باستغالل االضطرابات في المناطق ذات األكثرية الكردية في سورية، وليس بوسع  -آنذاك
أحد النيل من (الوحدة الوطنية)، ولم يقدم توضيحات بخصوص المقصود باألطراف الخارجية، لكن من الواضح أن الواليات المتحدة 

لك األطراف الخارجية، وهذا ما دفع آدم اريلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية األميركية كانت على رأس قائمة ت
نحن ال ندعم االنفصال نحن ندعم الممارسة السلمية لحقوق الناس في إطار وحدة االراضي، «إلى رفض تلك االتهامات، وقال  -آنذاك–

  .)8(»محض تكهنات وأضاف ان فكرة الدعم األميركي النفصال كردي في سورية
طالبت  15/3/2004وحاولت األحزاب الكردية آنذاك تهدئة الوضع بمخاطبة الرئيس السوري بشار األسد ببيان مؤرخ في     

من خالله السلطات السورية بإطالق سراح المعتقلين جميعهم بعد هذه الحوادث، ووضع حد لألعمال االستفزازية التي تقوم بها 
(وادي  -زورافا-ى بعض المناطق واألحياء الكردية، وبخاصة في ضاحية دمر سلطات األمن، ورفع الحصار المفروض عل

المشاريع)، وإعادة المياه والكهرباء المقطوعة منذ أيام، ومحاسبة المسؤولين عما حصل، وتعويض المتضررين، وإفساح المجال 
الب بسيطة جًدا مقارنة بتلك التي طالب بها ، وكانت هذه المط)9(لحوار وطني جاد ومسؤول للوقوف على الحقيقة الكردية في سورية

السويد، إذ طالب النظام السوري بإلغاء األحكام العرفية وقانون الطوارئ وإعادة  -مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 
ري كلهم، ومنح الحق ، وتأكيد حق المواطنة ألبناء الشعب السو1962الجنسية السورية للمواطنين المجردين منها في إثر إحصاء 

إال إن النظام السوري كان قد اتخذ قراره  )10(الثقافي واللغوي للمكونات كلها، وإغالق ملفات االعتقال السياسي وعودة المنفيين،
، ليًال  12/3/2004بإخماد االنتفاضة بالحديد والنار، إذ إن المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة اجتمع مع رؤساء الفروع األمنية في 

في محافظة «، وقرر فيه الوقوف بحزم أمام (التخريب) في المدن اآلمنة 690/2أي بعد ساعات من بداية الحوادث، واتخذ قراره رقم 
الحسكة وإطالق النار على مثيري الشغب ومثيري النعرات الطائفية وكل من تسول له نفسه المساس بوحدة األراضي العربية 

يمتثل (للقانون) ممن تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وستين سنة، وبأن الفروع األمنية  ل من ال، وإلقاء القبض على ك»السورية
  .)11(تمارس صالحياتها وفق قانون الطوارئ المطبق في سورية

محض ردة فعل عفوية على حوادث ملعب كرة القدم، وما أعقب ذلك من قتل  2004لم تكن االنتفاضة الكردية في ربيع عام     
ظاهرين والمشيعين بدم بارد من أجهزة األمن السورية، واعتداء على ممتلكات المواطنين الكرد من شبيحة النظام بل كانت صيحة للمت

، إذ تعّرض الكرد الضطهاد قومي تاريخي، وكانت أولى )12(مدوية جّسدت المعاناة الكردية المغيبة في سورية في مدى عقود
في المئة من الكرد، بحجة  20الذي نزع الجنسية عن  1962ت السورية للكرد هي إحصاء الضربات التمييزية من جانب السلطا

أنهم من المهاجرين األجانب، وحرمانهم حقوقهم في التعليم والصحة والعمل.. إلخ، ومشروع الحزام العربي، وتعريب أسماء القرى 
 )14( نادرة، ورفض الكرد في الكليات العسكرية إال في حاالت )13( الدولةوالبلدات الكردية، ومنع استخدام اللغة الكردية في دوائر 

وغير ذلك، تلك السياسات والممارسات الشوفينية والعنصرية كلها؛ كانت ناًرا تحت الرماد. وظن الكرد أنه قد جاء الوقت المالئم 
حشية بالغة من النظام. ووثقت منظمة العفو الدولية لنفخ الهواء في تلك النار، إال أنها بقيت انتفاضة يتيمة وأُخمدت بعد أيام عدة فقط بو

بعنوان (وضع األكراد في سورية)،  2005استمرار النظام في نهجه القمعي في عهد بشار األسد، إذ ذكر تقريرها الصادر عام 
اهرات جماهيرية أو قالقل، استمرار ممارسات التعذيب هو الخيار الذي غالبًا ما آثرت األجهزة األمنية اللجوء إليه، كلما واجهت تظ«

وتحدثت التقارير حينها عن اعتقال ما يربو على ألفي شخص، تعرض  2004كتلك التي اندلعت بين أفراد األقلية الكردية في آذار 
  .)15( »للتعذيبُجلُّهم 

وهكذا عاد الكرد إلى حياتهم المعهودة في ظل نظام البعث، حيث الخوف الدائم واالعتقاالت بين الفينة واألخرى باتهامات     
معدة سلفًا، من مثل محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة، ووهن نفسية األمة، ومحاولة النيل من النظام االشتراكي، وما إلى ذلك 

                                                   
  .66من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، ص 2004أحداث القامشلي آذار/مارس  )7(
 57من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، ص  2004أحداث القامشلي آذار/مارس  )8(
 .10من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، ص 2004أحداث القامشلي آذار/مارس  )9(
 .7من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، ص 2004آذار/مارس أحداث القامشلي  )10(
 . 5من المؤامرة إلى الحركة الشعبية السلمية، ص 2004أحداث القامشلي آذار/مارس  )11(
لكرد السوريين في السويد، ستوكهولم عبد الباسط سيدا، الكرد والثورة السورية: التصور، الواقع، العالقة بفصائل المعارضة السورية، ورقة قدمت في مؤتمر مجلس ا )12(

  . 28/3/2011في 
أصدر محافظ الحسكة محمد  1989منع بموجبه التحدث باللغة الكردية في أماكن العمل، وفي عام  25س//1012أصدر محافظ الحسكة القرار رقم  1986ففي عام  )13(

ه منع األغاني غير العربية في األعراس واألعياد (التقرير السنوي لحال حقوق االنسان في ليؤكد هذا المنع من جديد، ويضيف إلي 25ص//1865مصطفى ميرو القرار رقم 
  ).46ص DADالصادر عن المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سورية  2009سورية لعام 

  ) على الرابط9/2/2017صالون هنانو،  -ر والثقافة مروان عبد الرزاق، الثورة السورية والمسألة الكردية، (برنامج دعم الحوا  )14(
http://harmoon.org/archives/3855  

 .192)، ص 2014ريما فليحان، حين شرعت الجدران بالكالم، (اتحاد الديمقراطيين السوريين،  )15(
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ضمن الوسط الكردي حتى ظهور ائتالف  وبقيت تعملجزافًا. وعادت األحزاب إلى العمل السري المعتاد، من اتهامات كانت تُطلق 
، إذ انضمت بعض األحزاب والشخصيات الكردية إلى هذا 2005(إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي) في تشرين األول/ أكتوبر 

، وبقيت األمور في حال سبات )16( أكثرلى أنه تحالف مرحلي ليس االئتالف إلى جانب المعارضة العربية السورية، وتعاملت معه ع
 .2011إلى أن اندلعت الثورة السورية 

 

  الكرد والثورة
انطلقت الثورة السورية واألحزاب السياسية السورية العربية منها والكردية كانت في أسوأ حاالتها، خالفات وانشقاقات،     

زلة جماهيرية. ومع ذلك، ظنت قيادات هذه األحزاب، انطالقًا من قرارتها الخاطئات وغياب وضوح الرؤية، وضعف تنظيمي، وع
لمسار تطور الحوادث ومآالتها، بأن اآلخرين سيغيّرون، وينجزون كل شيء، وستتكّرر تجربة العراق في سورية. ومن ثَمَّ كانت 

ي مشقّات أو القيام بأي جهد هي المهيمنة والموجهة العقلية السحرية، التي ترغب في أسهل الحلول وأسرعها، ومن دون تحّمل أ
لسلوكات هذه القيادات. أما على صعيد القيادات الكردية، فقد ظنت أن تجربة كردستان العراق ستتكرر ثانية، وذلك بناء على استنتاج 

أي حساب لوقائع التاريخ  وهمي يقوم على إجراء تماٍه ميكانيكي بين خصوصية وضع الكرد في سورية والعراق، ومن دون إعطاء
والجغرافيا والحجم السكاني، والجانب التنظيمي، والتاريخ النضالي، وواقع وجود شخصيات كاريزماتية في كردستان العراق، يفتقدها 

. عالوة على غياب أحزاب سياسية كردية قوية تحظى بجاذبية جماهيرية، وهي فرق )17( سوريةالكرد في المناطق الكردية في 
ية معظمها يقودها رجل واحد، ويتخذ فيها الزعيم القرارات معظمها. وتقيم أقوى الفصائل عالقات مع الزعماء األكراد خارج هامش

سورية مثل مسعود بارزاني وجالل طالباني في العراق، ورئيس (حزب العمال الكردستاني) عبد هللا أوجالن في تركيا. ثم إن 
األمنية للنظام قد أضعفتها إضعافًا كبيًرا. وتفضيل األجيال األكبر سنًا لسياسة التوافق وتسوية  االعتقاالت واالختراقات من الدوائر

الخالفات على المواجهة، حّد من تأثيرها أيًضا. وأفضت مثل هذه القضايا بكثير من الناشطين األكراد إلى تجنب إطار األحزاب 
  .)18( بالكلية

   

                                                   
  الرابط:، على 16/3/2016، »قراءة سريعة في تاريخ الحراك السياسي الكردي في سورية«صبا مدور،  )16(

https://goo.gl/dWsE46  
حرمون للدراسات المعاصرة،  (مركز، »في صالون هنانو موقع الكرد من الثورة السورية وتفاعلهم معها: ورقة قدمت إلى اللقاء الحواري األول«عبد الباسط سيدا،  )17(

  ).2016آب  14و 13برلين 
  )، على الرابط:18/12/2013موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى في باراك بارافي، السياسات السيئة لألكراد في سورية، ( )18(

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-fractious-politics-of-syrias-kurds  
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  موقع الكرد في الثورة السورية  
    شركة أصيلة وضرائب باهظة

  انتعاش الحالة الوطنية
كانت الثورة السورية عند انطالقتها فرصة للسوريين بعامة للتعارف من جديد. وبدأت مكّونات الشعب السوري باكتشاف       

بعضها، وأزالت التظاهرات التي عّمت المحافظات السورية كثيًرا من الوهم الناجم عن الجهل باآلخر، الشريك في الوطن، وشّكلت 
وجمعة الوفاء النتفاضة  20/5/2011تاج هويته الغنية والمتنوعة. فكانت جمعة (آزادي) في فرصة سانحة للشعب السوري، إلعادة إن

على سبيل المثال، تعبيًرا عن انفتاح المكون العربي على شريكه الكردي، وتأكيًدا رمزيًا، على حق  9/3/2012في  2004الكرد 
غلبية الكردية التي تنادي بالشراكة في المصير حتى الموت مع االعتراف بلغته، في المقابل، كانت التظاهرات في المناطق ذات األ

درعا، وحمص، وغيرهما من المحافظات العربية في سورية، دليًال على انفتاح الكرد على العرب أيًضا، واإليمان بوحدة المصير، 
  .)19( الطاغيةووحدة المعاناة ضد نظام 

ا سياسات العنصرية التمييزية منذ استالم حزب البعث العربي االشتراكي ونظًرا إلى أن األكراد السوريين عانوا كثيرً       
. إذ كان هذا الحزب هو الحزب القائد للدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من دستور 2011للسلطة، وحتى اندالع الثورة السورية 

ولة من النظام إيهام السوريين باالستجابة إلى ، تحت الضغط الشعبي، ومحا2012التي ألغيت نظريًا في دستور  1973سورية لعام 
بعض مطالبهم. لذلك لم يكن غريبًا أن يكون الكرد من المشاركين األوائل في التفاعل مع الثورة السورية، والخروج بتظاهرات 

لقامشلي ، وصارت التظاهرات تمأل شوارع مدن عامودا وا)20(عارمة في المدن الكردية معظمها بعد درعا وبانياس مباشرة
وديريك/المالكية والدرباسية وكوباني/عين العرب وعفرين، وامتدت إلى األكراد الموجودين في دمشق وحلب وال سيما حي ركن 

، ومثّلت بلدة عامودا في الحسكة أقرب معادل كردي إلى بلدة )21(الدين وزورافا/ وادي المشاريع في دمشق واألشرفية  فيحلب
. لكن كان زخم التظاهر والحراك الشعبي في عفرين )22(فة الدم والتعليقات الساخرة والمأسوية في آن(كفرنبل المحتلة) من حيث خ

) الذي كان لديه توجه سياسي، يمنعه من الخروج في هذه PYDليس كباقي المدن الكردية ألنها كانت تحت سيطرة حزب الـ (
. وقد عرض ناشطون أكراد من عفرين )23( الشارعاشطيه من النزول إلى التظاهرات السلمية المنادية بالحرية، بل ذهب إلى حِدّ منع ن

  .)24( واضحةعن القيام بأي تظاهرة في عفرين أو في المناطق التي له فيها سيطرة  PYDعدم رضا 
والتنسيق معها. وأُلِّفت التنسيقيات في المدن الكردية بجهد الشباب الكردي لمواكبة الحوادث في الساحة السورية عموًما والتفاعل 

ومن ثَمَّ كانت الحالة الوطنية السورية طاغية على الحالة القومية الكردية لدى الشباب الكردي. وجرى في البداية رفع أعالم الثورة 
. السورية (علم استقالل سورية من االنتداب الفرنسي). وبعد مّدة من الزمن بدأت األعالم الكردية تسير جنبًا إلى جنب علم الثورة

وأظن أن هذا االمر لم يكن سلبيًا، بل كانت الغاية إطالع الشارع السوري على مدى مشاركة الكرد في الثورة وإرسال رسالة إلى 
  النظام السوري بأنهم يسيرون مع إخوتهم السوريين في درعا وبانياس وكفرنبل وحمص وباقي المدن السورية الثائرة.

د المستقلين فحسب بل ضمت كثيًرا من قواعد األحزاب الكردية. وحاول النظام السوري ولم يقتصر الحراك الشعبي على األكرا
عبر أذرعه االمنية غض الطرف عن التظاهرات التي تحدث في المدن والبلدات الكردية، ولم يتعامل معها بالطريقة الوحشية ذاتها 

الفتنة بين مكونات الشعب السوري من خالل إيهام باقي التي تعامل بها مع االحتجاجات في باقي المدن، في محاولة منه لزرع 
المكونات، وال سيما المكون العربي، بأن انخراط الكرد في الثورة ليس إال شكليًا، وبأنه توجد عالقة مشبوهة بينه وبين النظام. 

ش) سيبعث الملل في أنفس الكرد وإرسال رسالة ضمنية إلى االكراد بأن مشاركتهم لن تكون فاعلة. وظنًا منه أن مثل هذا (التطني
نيسان/ أبريل  7في  49ويدفعهم إلى هجر الثورة. وزيادة على ذلك، لجأ إلى محاولة رشوة الكرد من خالل إصدار المرسوم رقم 

 الكرد. وأفرج عن المعتقلين 1962، أي بعد أقل من شهر النطالق الثورة، ليعيد الجنسية إلى الكرد المحرومين منها منذ 2011

. إال أن ذلك كله لم يثِن عزيمة الشارع الكردي وإصراره الذي عبََّر عن مطالبه الواضحة والصريحة عندما قال (ال نريد جنسية )25(
  .)26( حرية)نريد 

وعندما أيقن النظام أن محاوالت الترغيب كلها باءت بالفشل لجأ إلى سياسة الترهيب من خالل استدعاء بعض الناشطين        
لى الفروع األمنية وتوقيف بعضهم، وإلى إطالق يد األجهزة األمنية في استخدام الرصاص الحي على المتظاهرين. ونجم عن الكرد إ

ذلك قتل بعض المتظاهرين. ثم لجأ إلى األسلوب الذي قام باتباعه في كثير من المدن السورية الهادئة نسبيًا، التي لم تخرج عن 

                                                   
دعم الحوار وتنمية الثقافة، صالون هنانو، (مركز حرمون للدراسات برنامج : عمر الحداد وطريف الخياط، مدخل إلى المسالة الكردية بين الحقوق والواقعية السياسية )19(

 ).2017نيسان/ أبريل  27المعاصرة، 
 https://goo.gl/G7smvv ، على الرابط:3/2/2015، موقع السورية نت، »الكرد والثورة السورية«فؤاد عليكو،  )20(
  ZkE-w.youtube.com/watch?v=3ORcm2Hhttps://ww على الرابط: 12/3/2012مقطع فيديو منشور بتاريخ  )21(
  ، موقع الجمهورية على الرابط:24/7/2012ياسين الحاج صالح وبكر صدقي، المسألة الكردية والثورة: أية مخاطر وأية فرص،  )22(

http://aljumhuriya.net/172 . 
  على الرابط: 16/10/2011، ق األوسطموقع مركز كارينجي للشر، »أكراد سورية بين الثورة واألنظمة«ماريا فانتابية،  )23(

http://carnegie-mec.org/2011/10/16/ar-pub-45762  
  على الرابط:  26/6/2017تاريخ  5879، العدد موقع إيالف، »المسالة الكردية في الثورة السورية«غسان المفلح،  )24(

http://elaph.com/Web/opinion/2013/11/850576.html  
  ، على الرابط:)9/2/2017هنانو،  (صالون، »الثورة السورية والمسألة الكردية: برنامج دعم الحوار والثقافة«مروان عبد الرزاق،  )25(

http://harmoon.org/archives/3855  
  على الرابط: 3/10/2016، »أزمة األحزاب الكردية وإعادة بناء الحركة الكردية«حسن شندي،  )26(

http://www.akhbaar.org/home/2016/10/218265.html  
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على (األمن) وقمع المتظاهرين إلى مجموعة من الشباب من ذوي السمعة السيئة (الزعران) الذين سيطرته بعد، وهو عهدة المحافظة 
  أفرج عن أغلبهم من السجون السورية بموجب مراسيم عفو رئاسية وتشريعية. 

  

  حزب االتحاد الديمقراطي
ب العمال الكردستاني التركي) الذي سلم نظام األسد مهمة قمع التظاهرات إلى حزب االتحاد الديمقراطي (الفرع السوري لحز

أدى المهمة في المدن الكردية بحجج كثيرة منها رفع علم إقليم كردستان العراق إشارة إلى العلم الكردي، وأن المتظاهرين مرتبطين 
ا رجب طيب بالخارج وال سيما تركيا، وكان وما يزال هذا الحزب يطلق على المعارضين لقب (أردوغانيين) إشارة إلى رئيس تركي

، استطاع هذا الحزب إخماد )27( الحرأردوغان. وبهذه الوسيلة إضافة إلى شن هجمات شرسة أودت بحياة عدٍد من الشباب الثائر 
الحراك الشعبي الثوري في المدن ذات األغلبية الكردية. وبالتزامن مع خمول الحراك الشعبي في باقي المدن السورية نتيجة تحول 

  السلمية إلى حالة العسكرة، التي كان يرى فيها النظام السوري حًال الستمرار بقائه في السلطة أطول مدة ممكنة. الثورة من الحالة

وارتكب الحزب المذكور مجزرة في مدينة عامودا التي راح ضحيتها ستة من المتظاهرين المدنيين، وُجِرح عشرات في 
عامودا حرة حرة شبيحة «لحزب االتحاد الديمقراطي بعد أن ردد المتظاهرون على أيدي قوات الحماية الشعبية التابعة  27/6/2013

بمساعدة األمن السوري مجزرة بحق آل الشيخ نعسان في مدينة  PYD. وقبل ذلك بعام تقريبًا ارتكبت قوات الـ )28( »براتطلع 
 السوريةزلهم، نتيجةً لمواقفهم المؤيدة للثورة عفرين، إذ أعدم اثنان منهم وقتل الثالث تحت التعذيب، واعتقل بعض آخر، وحرقت منا

)29( .  

واغتيل وقتل كثير من الناشطين الكرد الفاعلين في الحراك المدني ضد نظام األسد كالناشط جوان القطنة من أهالي مدينة 
هت أصابع اال 1/9/2013وأحمد فرمان بونجغ في  29/3/2012الدرباسية في الحسكة في  تهام إلى في أوضاع غامضة. ووّجِ

. إضافة إلى اختفاء كثير من الناشطين الكرد )30( سوريةقوات الحماية الشعبية كونها تتبع لسلطة األمر الواقع في المنطقة الكردية في 
في األوضاع ذاتها. وما يزال مصيرهم مجهوًال كحال الناشط الكردي أمير حامد؛ أحد مؤسسي المنظمة الوطنية للشباب الكرد 

)SOZ لت قوات الـ () التي   .)31( اختطافه) مسؤولية PYDحمَّ

ولإلنصاف، ما ذكر ال يعني أن كل المستقلين والشباب الكرد اصطفوا مع الثورة السورية. بل مثلهم مثل باقي مكونات الشعب 
آخر قد ال يوافق هواهم،  السوري، فمنهم من كان مستفيًدا من نظام الفساد القائم في سورية. ومن ثَّم فإن تغيير النظام والمجيء بنظام

وقد تتأثر مصالحهم المرتبطة بمنظومة الفساد تلك، فوقفوا إلى جانب النظام من خالل محاولة تشويه صورة الثورة، أو من خالل 
الترويج لمقولة (كنا نعيش، ولم يكن ينقصنا شيء). وبخاصة السماسرة وبعض الموظفين االنتهازيين الذين كان موقعهم الوظيفي 

 نهم من قبض الرشى وتجميع المال.يمك

  

   

                                                   
  الرابط: ، على9/2/2017،موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة، »مستقبل أكراد سورية«زرادشت محمد،  )27(

http://harmoon.org/archives/3864 
  على الرابط:  PYDلمزيد من التفاصيل شاهد الفيلم الوثائقي المعد من منظمة هيومان رايتس ووتش حول انتهاكات  )28(

https://www.youtube.com/watch?v=kklR_j-R0l4&feature=youtu.be  
  سورية على الرابط:  -وكذلك موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني

https://www.pdk-s.com/a/hawall/ku/688-ytyrtyrty  
  لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة موقع كوباني كرد على الرابط: )29(

http://www.kobanikurd.com/archives/7554  
  لمزيد من التفاصيل راجع موقع جريدة نيوزسنتر على الرابط: )30(

http://www.newscenter.news/ar/news/view/5050.html 
  وكذلك موقع يكيتي ميديا على الرابط:  

http://yekiti-media.org/archive/nuce.php?z=ar&id=7825 
  تفاصيل راجع موقع روزآفا نيوز على الرابط:لمزيد من ال )31(

http://yekiti-media.org/archive/nuce.php?z=ar&id=7825  
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  الحراك السياسي للكرد في الثورة
صحيح أن الشريحة الشبابية من المستقلين كانت هي المحّرك األساس للتظاهرات، غير أنها لم تكن الوحيدة، بل شارك فيها 

يشار هنا بصورة خاصة إلى (تيار عن بعض األحزاب من خارج إطار األحزاب التقليدية. و الكردية، فضًال قواعد بعض األحزاب 
. ولم تقتصر هذه المشاركة )32(7/10/2011المستقبل الكردي في سورية)، الذي دفع الثمن غاليًا باغتيال رئيسه الشهيد مشعل تمو في 

ضة ظاهرات وحدها، بل شملت العمل السياسي أيًضا، إذ شارك الكرد في مؤتمرات المعارتالكردية في الثورة السورية على ال
المختلفة، وأسهموا بفاعلية في تأسيس المجلس الوطني السوري، عبر الكتلة الوطنية الكردية، التي ضمت مستقلين وممثلين عن 
الحراك الشبابي الكردي، وممثلين عن بعض األحزاب الكردية منها: تيار المستقبل الكردي في سورية، وحزب آزادي الكردي في 

  .)33( سوريةسورية، وحزب يكيتي الكردي في 

وصحيح أن بعض الشخصيات من القواعد الحزبية الكردية وبعض األحزاب الكردية شاركت في الثورة في لحظاتها       
األولى، إال أن األحزاب الكردية في األغلب األعم كانت مترددة، ولم تحسم خيارها بالمشاركة مع الثورة إال بعد مضي أشهر.  ويمكن 

لف كثيًرا عن حسابات غيره. هل تقرر األحزاب المشاركة في الثورة وهي من خبرت بطش تفسير ذلك بأن حسابات السياسي تخت
وما تركته من شعور بالخذالن بالقهر، حينما تركوا وحدهم في مواجهة  2004النظام وإجرامه طوال عقود وال سيما بُعيد انتفاضة 

ارع الكردي الثائر وتعاني صراًعا أخالقيًا داخليًا؟. وحيث إن بطش النظام؟ أم تبقى بموقع المتفّرج المنتظر، وتتحمل انتقادات الش
األحزاب الكردية خبرت الحياة السياسية الحزبية في سورية، وتمّرست في العمل المعارض في الشوارع، منذ القضاء على اإلخوان 

لها للقائها، مع التلميح بتقديم  فإن النظام السوري حاول كسب األحزاب السورية وتوجيه الدعوات )34(،1982المسلمين في عام 
الوعود والتنازالت لمصلحة األكراد، ومنحهم بعض الحقوق، وطلَب الحوار مع القوى الكردية للوصول إلى تفاهم حول حل القضية 

عادها عن الكردية في سورية، لكن الحركة الكردية كانت واعية لذلك ورفضت الحوار مع النظام منطلقةً من مبدأ أن النظام يحاول إب
. صحيح أن )35(الثورة، ودق إسفين الخالف بينها وبين الشعب السوري الثائر، واستخدامها وقوًدا ألجنداته الطائفية وتعزيز موقعه

األحزاب الكردية حسمت خيارها برفض الذهاب إلى دمشق ولقاء األسد، إال أن تلك العروض واإلغراءات أخذت بعض الوقت 
. وبعد أن قطع النظام األمل في األحزاب الكردية توجه إلى حزب االتحاد الديمقراطي. )36( األحزابقياديي للمناقشة واللقاءات بين 

ولم يتردد األخير في بناء التحالفات مع النظام، وانضم إلى هيئة (التنسيق الوطني لقوى الثورة)، أقرب القوى السياسية إلى النظام؛ 
جزيرة السورية. وشرع بالتعاون مع النظام في محاربة االحتجاجات الديمقراطية، كما وذلك لتغطية مشروعه في السيطرة على ال

أسلفنا. وفي المقابل، سلّمه النظام إدارة الشأن المدني في الجزيرة، مع اإلبقاء على رموز الدولة بكّل قوة في مدنها الرئيسة، وظل 
  . )37( والتنسيق تمثال األسد (قائًما) في ساحة القامشلي رمًزا لهذه التعاون

الذي تمخض عنه إعالن تشكيل  16/7/2011وشارك األكراد في أول مؤتمر رسمي للمعارضة السورية في إسطنبول في     
كراد، (مؤتمر اإلنقاذ الوطني) إلدارة المرحلة االنتقالية التي قد تعقب سقوط النظام. إال أن هذا المؤتمر َشِهَد انسحابًا رسميا لممثلي األ

ًضا على عبارة (الجمهورية العربية السورية) في شعار المؤتمر، بينما بقي عدد من الشخصيات الكردية المستقلة. وكان الشهيد اعترا
مشعل التمو رئيس (تيار المستقبل) قد شارك في المؤتمر عبر اإلنترنت كونه كان مقيًما في سورية، إال أنه انسحب من المؤتمر، 

بل الكردي نعلن للرأي العام انسحابنا من مؤتمر اإلنقاذ ونتائجه. ولسنا جزًءا منه أو من قراراته. بل نعتبر أننا في تيار المستق«وذكر 
كما -. وكان السبب الرئيس وراء االنسحاب )38( »وإنسانيةرؤيتهم لآلخر المختلف والمتمايز قوميًا ودينيًا، رؤية متخلفة وغير مدنية 

السورية الذي يبدو أنه جرى االتفاق على عدم التعامل به في ذلك المؤتمر. لكن يبدو أن اإلخوان هو اسم الجمهورية العربية  -ذكرنا
المسلمين المشاركين فيه أصروا على كتابته في صدر قاعة االجتماع. وتكرر األمر في اجتماع القاهرة في األسبوع األول من تموز/ 

                                                   
عنه من النظام السوري اغتيل على أيدي مجموعة من المسلحين في منزل أحد أصدقائه في القامشلي، وأصيب معه ابنه مارسيل والناشطة زاهدة رشكيلو، وكان قد أفرج   )32(

ورفض الحوار مع نظام األسد، وقال كلمته المشهورة (ابصقوا في وجه جالديكم)، وهو من مؤسسي المجلس الوطني السوري، وقد شكل اغتياله  2011يونيو  /في حزيران
ردت عليها قوات النظام بإطالق عالمة فارقة في تاريخ الثورة السورية عموًما، وفي الحراك الكردي خصوًصا، إذ اجتاحت التظاهرات المدن الكردية بزخم غير مسبوق، 

متظاهًرا ، ورأت وزارة الخارجية األميركية في ذلك (تصعيًدا) من النظام السوري، ثم إن روسيا وألول مرة ذكرت  16الرصاص الحي، ونجم عن ذلك وفاة ما اليقل عن 
ن هذا أمر ال يقرره الحلف األطلسي أو أي دولة أوروبية منفردة، بل يقرره الشعب إذا كانت القيادة السورية غير قادرة على تطبيق هذه اإلصالحات، عليها أن ترحل. ولك«

 على الرابط: 24المصدر وكالة فرانس  »السوري والقيادة السورية
 http://www.france24.com/ar/20111007-gunmen-kill-prominent-kurd-syria  

  عبد الباسط سيدا، موقع الكرد من الثورة السورية وتفاعلهم معها. )33(
 صبا مدور، قراءة سريعة في تاريخ الحراك السياسي الكردي في سورية. )34(
  ، على الرابط التالي:27/6/2017فؤاد عليكو، الكرد والثورة السورية، موقع السورية نت في  )35(

https://goo.gl/FK7qbv    
يتظاهر أكراد سورية في شوارع المدن الشمالية، في القامشلي وعامودا  2011منذ آذار «تقول ماريا فانتابية (مركز كارينجي لدراسات الشرق االوسط) في هذا الصدد:  )36(

إنهم يطالبون بإسقاط النظام السوري وإعطاء األكراد حقوقهم ورأس العين وعين العرب، ملّوحين بالعلََمين السوري والكردي وُمنادين بكلمة (حرية) باللغتين الكردية والعربية. 
  .16/10/2011. »هاالوطنية. مع ذلك، لم تجد األحزاب السورية الكردية موقعها بعد في هذه الثورة. االمتيازات المتزايدة التي يعرضها النظام السوري تغري

. 2016، آب/ أغسطس المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات »ات النخب واألحزاب الكردية السوريةالمسالة الكردية في ضوء تحول اتجاه«شمس الدين الكيالني،  )37(
  .22ص

  الرابط: على 18/7/2011 موقع كلنا شركاء،كمال شيخو، تقرير،  )38(
http://www.all4syria.info/Archive/18787  
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ض بعض المشاركين العرب على تعبير الشعب في وصف الكرد، وعلى ، وقيل: إن السبب هذه المرة هو اعترا2012يوليو عام 
  .)39( مطلب الالمركزية السياسية الذي قدمه المجلس الوطني الكردي

شهد تمثيًال جيًدا لألكراد في تركيبته أمثال الدكتور عبد الباسط  2/10/2011وعندما تشكل المجلس الوطني السوري في     
. وبعد تكّون المجلس الوطني السوري بأيام وبالتحديد في )40( األشوريلكردي والسرياني سيدا وممثلين عن المكونين ا

مندوب  250ُشكل المجلس الوطني الكردي بدعم من حكومة إقليم كردستان إطاًرا سياسيًا كرديًا، وبحضور أكثر من  26/10/2011
ري الكردي الذي تمثّل بالتنسيقيات، وفاعليات المجتمع يضم أغلب األحزاب الكردية في سورية، إلى جانب الحراك الشبابي الثو

تحقيق أهداف االنتفاضة السلمية للشعب السوري «المدني، وفاعليات اجتماعية وثقافية وإعالمية. وكانت أول شعارات المؤتمر هو 
 2012ة، وبحلول أيار/ مايو . وهذا يؤكد وقوف الحركة السياسية الكردية في صف ثورة الحرية والكرام)41( »والكرامةفي الحرية 

  .)42( أصبح المجلس الوطني الكردي يضم ستة عشر حزبًا كرديًا

  

   

                                                   
 .»مخاطر وأية فرص؟ ية والثورة: أيةالمسألة الكرد«بكر صدقي وياسين حاج صالح،  )39(
  خبر صحفي منشور في موقع الجزيرة نت على الرابط:  )40(

https://goo.gl/Znzygq  
  راجع صفحة االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة على الرابط: )41(

https://goo.gl/7B9TVE 
  على موقع آذار برس اإللكتروني على الرابط:  11/7/2016 فيبحث منشور  )42(

https://goo.gl/diFF84 
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  خالفات إيجابية
وكانت العالقات بين المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي مضطربة منذ البداية، فقد رفض الرئيس األسبق للمجلس 

الرئيس للمجلس الوطني الكردي باعتماد الفدرالية في سورية ما بعد األسد، مفترًضا الوطني السوري الدكتور برهان غليون المطلب 
. ومع ذلك بقي المجلس الوطني الكردي على خياره والمشاركة في الثورة على نظام األسد. واستمر الشد والجذب بين )43( )أنه (وهم

إلى األول، إال أن هذا االنضمام لم يحصل في أيام المجلس المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي بهدف انضمام الثاني 
بعد تشكيل االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وتكلل ذلك بتوقيع اتفاق  2013الوطني السوري، وإنما حصل في خريف 

وجرى تخصيص  .)44( اريةبنًدا مع وجود تحفظ للمجلس الوطني الكردي على البند الثالث المتعلق بالالمركزية اإلد 16مؤلف من 
. وهكذا قُطع الطريق على مشروع النظام السوري )45( االئتالفمقعًدا للمجلس الوطني الكردي في االئتالف من بينهم نائب رئيس  11

القاضي بإبعاد الكرد نهائيًا عن الثورة السورية، وصودر مشروع حزب االتحاد الديمقراطي، وهو في األساس مشروع حزب العمال 
 النظامردستاني، الذي كان يتمثّل في احتكار الورقة الكردية السورية، واستخدامها ضمن حساباته اإلقليمية، وبموجب توافقاته مع الك

)46(.  

                                                   
  على الرابط:  13/4/2014، مجلة البيان، »أكراد سورية وصراع المحافظة على الهوية«فرست مرعي،  )43(

http://www.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3271  
أجل انتزاع حريتهم وكرامتهم من نظام أهان الحياة اإلنسانية وأهدرها يُواصل السوريون ثورتهم بكل أطيافهم ومكوناتهم من « :في ما يأتي نص االتفاق المذكور بالكامل )44(

ا من المسؤولية الوطنية واعتاد القتل والبطش واإلرهاب، فأزهق أرواح عشرات آالف السوريين وجرح وسجن وعذب مئات اآلالف منهم على مرأى العالم ومسمعه. وانطالقً 
نضوية في إطار الثورة السورية، فقد عقد االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لقاءات عمل مع األخوة في المجلس الُملقاة على عاتق جميع القوى السياسية المُ 

  الوطني وهيئاته. الوطني الكردي بهدف التوصل إلى تفاهم النضمام المجلس الوطني الكردي ومكوناته من األحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة إلى االئتالف
ام ببرنامج الثورة السورية ممثًال وقد اتفق على إطار يشمل الجوانب السياسية والتنظيمية لالنضمام إلى االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أساس االلتز

  التالية:لميدانية وبناء شراكة وطنية فاعلة وفق األسس في العمل على إسقاط نظام الطغمة األسدية وبناء سورية المدنية الديمقراطية، وتوحيد الجهود السياسية وا
دية جزًءا أساسيًا من القضية يؤكد االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه باالعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكر .1

  للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرًضا وشعبا.. الوطنية العامة في البالد، واالعتراف بالحقوق القومية
تضررين، وإعادة الحقوق العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم واإلجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض الم .2

  ألصحابها..
ة تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة يؤكد االئتالف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدني .3

  القانون، واعتماد نظام الالمركزية اإلدارية بما يعزز صالحيات السلطات المحلية..
حول حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمساواة في الحقوق والواجبات دون  تضمن سورية الجديدة لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية .4

  تمييز في القومية أو الدين أو الجنس..
  سورية دولة متعددة القوميات والثقافات واألديان، ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية. .5
التمييز االهتمام الكافي في إطار التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، والعمل على رفع مقدرات االلتزام بمكافحة الفقر وإيالء المناطق التي عانت من سياسات  .6

  ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل نظام االستبداد الحالي..
  راطي ودستورها الضمانة األساسية لكافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية ونسيجه االجتماعي..تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمق .7
ميزة في إطار االئتالف الوطني كما شارك األخوة الكرد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها من خالل التنسيقيات والقوى واألحزاب، فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة والم .8

  لمستوى الوطني..رة والمعارضة السورية وهيئاته، إضافة إلى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة االنتقالية بما تقتضيه من تخطيط وإدارة ومشاركة على القوى الثو
تي يتم إقرارها في مؤسسات االئتالف تلتزم القوى واألحزاب والشخصيات المنضوية في إطار االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالسياسات والبرامج ال .9

  وفي المقدمة منها البرنامج السياسي..
  كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم االستقالل كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد االستقالل.. .10
اهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مّر بها المواطنون يعمل االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تس .11

  الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام اآلخر..
الل دعوة ممثلي مكونات الشعب السوري كافة والحرص على مشاركتهم، والتواصل يعمل المجلس الوطني الكردي على إعطاء الصبغة الوطنية ألنشطته وفعالياته من خ .12

  البناء مع باقي النسيج الوطني..
  لإلخوة الكرد لغرض التفاعل بين الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.. العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزة .13
  تطوير حسب مقتضيات العمل الوطني وبموافقة الطرفين..هذه الوثيقة قابلة لل .14
اثنان من أعضاء الهيئة  يُمثل المجلس الوطني الكردي في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنائب للرئيس وعشرة أعضاء في الهيئة العامة. وينتخب .15

  العامة من ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة السياسية..
عضوا. وإذا نقص العدد عن الحد األدنى فيحق للمجلس الوطني الكردي ترشيح بديل ليصل العدد إلى الحد  14الحد األدنى للتمثيل الكردي بحسب تاريخ هذا االتفاق هو  .16

  األدنى المتفق عليه..
النظام الدموي، وحماية شعبنا من بطشه وإرهابه، وإنقاذ سورية من الطغمة إن المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود السوريين جميعًا، وتركيزها في إطار واحد لمواجهة 

ية شعبنا والدفاع عنه وتأمين كل التي استمرأت القتل والتدمير. وإن االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي ملتزمان بالعمل معًا لحما
ن إسقاط النظام وبناء سو   رية الجديدة التي تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم.ما يُؤِمّ

   27/08/2013 االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجلس الوطني الكردي
لكردي على تحقيق لوطني امالحظة: يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس ا

  .»ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
   https://www.zamanalwsl.net/news/40672.htmlعلى الرابط:  28/8/2013، اإللكترونيموقع زمان الوصل  )45(
  .»صور، الواقع، العالقة بفصائل المعارضة السوريةالكرد والثورة السورية: الت«د. عبد الباسط سيدا،  )46(
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ولم يغب األكراد، قبل انضمام المجلس الوطني الكردي لالئتالف، عن المشهد السياسي للثورة السورية أو بعده، إذ شاركوا في 
. وشاركوا بشكل فاعل في الهيئة العليا للمفاوضات التي ُشكلت في )47( كافةف وآستانة ومؤتمراتهم بمراحلها مناقشات فيينا وجني

  .)48( في الرياض 10/12/2015

وعلى الرغم من التجاذبات والخالفات التي حصلت وتحصل بين المجلس الكردي واالئتالف، ومؤخًرا مع الهيئة العليا للتفاوض، 
يد باالنسحاب، وتعليق المشاركة، وبخاصة تعليق المشاركة في مفاوضات جنيف وغياب االلتزام باإلطار ووصلت إلى حد التهد

التنفيذي الذي ُوضع من الهيئة العليا، فإن ذلك كله ال يقلل من مشاركة الكرد سياسيًا في الثورة السورية. إذ إن الحركة السياسية 
لثورة السورية، ولم تنَحْز أو تميل يوًما للنظام السوري. وتلك الخالفات أمر طبيعي الكردية ممثلة بالمجلس الكردي، بقيت في صف ا

وصحي، ولم تقتصر تلك على األكراد وحدهم بل شهد المشهد السياسي السوري انسحابات واستقاالت من األجسام السياسية الثورية 
 )49( نشارمواطنة ورئيس (كتلة إعالن دمشق) السيد سمير السورية من كثير من الشخصيات والكتل السياسية. وكان آخرها تيار ال

  وغيرهم، وال يعني ذلك أن هؤالء كلهم غير مشاركين في الثورة؟.

  
  حزب العمال الكردستاني

، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا، فإنه كان قد وجه PYDأما في ما يتعلق بحزب االتحاد الديمقراطي     
رسائل تهديد ومغازلة في الوقت نفسه إلى النظام السوري منذ بداية الثورة، وذلك عبر زعيمه عبد هللا أوجالن إذ صرح األخير في 

). فإذا أجرت سورية PYDاد الديمقراطي (يجب على األسد أن يلتقي بالتنظيمات الكردية، فهنالك حزب االتح«بأنه  6/4/2011
واألسد إصالحات ديمقراطية، فإننا سندعمها، إذ يمكن االعتراف بالحقوق الثقافية واإلدارة الذاتية أي اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

كما أن التنظيمات الكردية ضمن هذه اإلصالحات، وإن تم االعتراف بحقوق اإلدارة الذاتية الثقافية واإلدارية فنحن أيًضا سندعمهم، 
وفي حال لم تقبل الدولة السورية هذه المطالب «قال حرفيًا وبتهديد واضح للنظام السوري  18/5/2011، وفي »هناك ستساند سورية

لى إ 1998، وحينها أعاد النظام المياه التي كانت مقطوعة منذ اتفاق أضنة )50(»يمكن لألكراد حينها أن يتحركوا مع قوى المعارضة
  )51(مجاريها، بالتعاون والتنسيق الكامل مع (حزب االتحاد الديمقراطي) الذي يبدو أنه كان يخطط لهذا الدور منذ بدء الثورة في تونس

لذلك فإن وجوده السياسي في صف الثورة السورية يكاد يكون معدوًما. وعلى الرغم من محاولة المجلس الوطني الكردي استيعاب 
برعاية السيد  25/7/2012ي الثورة السورية، وذلك من خالل االتفاق معه على تشكيل الهيئة الكردية العليا في وإقحامه ف PYDالـ 

في المئة  50في المئة من األصوات في الهيئة مقابل  50ميزة  PYDمسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ومنح الـ 
المشاركة في السلطة مع أي جهة سياسية  PYDي حبًرا على ورق، بسبب عدم قبول ألحزاب المجلس جميعها، إال أن ذلك االتفاق بق

كردية، وألن قراره ُمصادر من النظامين السوري واإليراني. وقد تأكد زيف هذا االتفاق عندما فُتح معبر سيمالكا الحدودي بين إقليم 
على الرغم من -في محادثات جنيف واألستانة  YDP. عالوة على عدم وجود أي مشاركة للـ )52( سوريةكردستان وشمال شرق 

وغيرها من المؤتمرات الدولية التي عقدت بخصوص سورية، بخالف المجلس الوطني   -أنهم يشكلون قوة عسكرية ال يستهان بها
ف في هذا الصدد الكردي الذي لم يغب تقريبًا عن أي منها. وأكد المبعوث األميركي إلى سورية (مايكل راتني) في لقائه مع االئتال

. وحصرها بشراكة YPG. بينما أكد وجود عالقة عسكرية مع وحدات الحماية الشعبية PYDعدم وجود أي عالقة لبالده مع 
سياسيًا في الثورة السورية ألنه دور ضعيف جًدا يكاد ال يذكر.  PYD. ولهذا السبب لم نتناول دور الـ )53( داعش)(عسكرية لقتال 

على الرغم من قناعتنا بأن هذا الدور كان وباًال على األكراد خصوًصا. «لعسكري أكثر فاعلية في الساحة السورية وإنما كان دورهم ا
  ، لذلك سنتناول هذا الدور بشيء من التفصيل في الفقرات اآلتيات.»وعلى السوريين عموًما

جاهًدا إلخماد الحراك الشعبي الكردي، فقد حاول أيًضا إخماد الحراك السياسي لألحزاب الكردية في  PYDوكما سعى الـ 
قياديي األحزاب الكردية المعارضة للنظام السوري، وضربهم، وتعذيبهم،  -وما يزال-المناطق التي ُوِضعَْت تحت سيطرته. إذ اعتقل 

وصل به األمر إلى اعتقال رئيس المجلس السيد إبراهيم برو في مدينة القامشلي ، حتى )54( الكرديوال سيما أحزاب المجلس الوطني 
                                                   

(47) مقابلة تلفزيونية مع السيد فؤاد عليكو ممثل المجلس الوطني الكردي في وفد الهيئة العليا للتفاوض في قناة العربية الحدث في 2017/3/2 على الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=TAwZQAzNH7k  
  https://goo.gl/hLrLypالرابط:على  10/12/2015يا اليوم في راجع موقع قناة روس )48(

(49) تقرير في 2017/1/11 على موقع راديو روزنا اإللكتروني بعنوان (انسحابات متتالية من االئتالف المعارض آخرها تيار المواطنة) على الرابط: 

https://goo.gl/3KSpFp 
 25/6/2017، المركز الكردي السويدي للدراسات، »الهوية والتباس المشاريع واألدوار المرسومة له محليا واقليميًا حزب االتحاد الديمقراطي محنة«هوشنك أوسي،  )50(

   https://goo.gl/hy3zwWالرابط:  على
   .»حزب االتحاد الديمقراطي محنة الهوية والتباس المشاريع واألدوار المرسومة له محليا واقليميًا«هوشنك أوسي،  )51(
  https://goo.gl/v1yMNNالرابط:على  15/3/2016، موقع المدن، »كيف أُبِعَد األكراد عن الثورة السورية؟«محمد، سميان،  )52(

(53) تقرير رصد خاص: الواقع السياسي والعسكري في مناطق اإلدارة الذاتية خالل شهر آب/ أغسطس 2016، مركز عمران للدراسات االستراتيجية على الرابط: 

https://goo.gl/L6qYYY 
سورية ونائب رئيس االئتالف) عن معتقلي قيادات المجلس  -وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الحكيم بشار (عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني )54(

ال مجموعة أخرى. هناك دورة لدى العمال الكردستاني في دائًما هناك إطالق سراح مجموعة ليتم اعتق«الوطني الكردي وأنصاره في سجون حزب االتحاد الديمقراطي: 
ب الكردي لعشرات السنوات سورية بشأن المعتقلين. يعتقلون عشرة ويطلقون سراح عشرة وهكذا. دائًما لديهم سجناء سياسيون من المناضلين الذين دافعوا عن حقوق الشع

   https://goo.gl/FkVzfZعلى الرابط:  26/2/2017، العربي الجديد، »في وجه النظام
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ونفيه إلى كردستان العراق ليًال. واقتحم مكاتب األحزاب الكردية، وأحرقها بحجج واهيات منها (رفع علم الثورة) أو (رفع علم 
  . )55( الذاتية)يص) من (اإلدارة كردستان) ومؤخًرا أغلق مكاتب هذه األحزاب بحجة أنها لم تحصل على (الترخ

  

   

                                                   
ن جلبي منشور في لمزيد من التفاصيل راجع دراسة بعنوان (بعد ست سنوات من الثورة السورية: عودة األحزاب الكردية السورية إلى العمل السري) للكاتب حسي )55(

  على موقع المركز الكردي السويدي للدراسات على الرابط: 21/4/2017
https://goo.gl/zv4wqp 
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  مواقف سلبية وانتكاسة وطنية
وبالعودة إلى التجاذبات التي حدثت بين الحركة السياسية الكردية والمعارضة السورية بصورة عامة، فإنه ال بد من اإلشارة إلى 

كثير من األثر السلبي في تزايد حدة الشد أن المواقف السلبية التي صدرت بحق األكراد من بعض رموز المعارضة السورية كان لها 
والجذب، وظهور أصوات كردية تطالب بأال تنخرط في الحركة السورية المعارضة كونها ال تختلف كثيًرا عن العقلية البعثية العفلقية.  

كما -لفدرالية (وهم) فعلى سبيل المثال، حديث السيد برهان غليون، وهو رئيس المجلس الوطني السوري في ذلك الحين بأن مطلب ا
في المئة من سكان العالم يعيشون في ظل أنواع  40على الرغم من أن حوالى -من دون أن يقبل حتى مناقشة هذا المطلب  -أسلفنا

يتوافق مع تصريح ممثل النظام السوري في المفاوضات بشار الجعفري عندما  -لألسف-. هذا التصريح )56(مختلفة من الفدرالية 
د المطالبين بالفدرالية دواء (البانادول) وبعد مدة وصف دواء (أقوى) بحسب وصفه وهو (أدفيل) في تهكم واضح وصف األكرا

في  1. كذلك فإن أسعد الزعبي (رئيس وفد الهيئة العليا إلى جنيف حينها) صّرح قائًال: إن األكراد ال يشكلون )57( الفدراليةبمطلب 
. بينما أشار هيثم المالح )58( »!تمنون أن يصبحوا بشًرا أيام حافظ األسد واآلن يريدون دولةكانوا ي«المئة من سكان سورية وبأنهم 

، وقال »أن الكرد هم عرب نسوا انتمائهم القومي«(وهو رئيس اللجنة القانونية في االئتالف) في مقابلة له على قناة العربية إلى 
األجسام السياسية المعارضة بالتنصل من الوثيقة المبرمة بين االئتالف .  وطالبت بعض )59( مشروعة)أيًضا: (حقوق الكرد غير 

، في إشارة واضحة إلى تبني اسم الجمهورية العربية السورية، وليس الجمهورية السورية، وتقر )60(2013والمجلس الكردي عام 
المركزية اإلدارية في شؤون البالد، و(العمل الهيئة العليا للتفاوض بأن سورية المستقبل هي جزء من الوطن العربي، وتبني مبدأ ال

. كثير من المصادر الكردية تبدي استغرابها بأنه حين يتعلّق األمر بالعروبة والوطن العربي )61( األكرادعلى) ضمان حقوق 
إن الشعب السوري «؛ والالمركزية اإلدارية، تقوم الهيئة العليا بتبنّيها، بعبارات تأكيدية جازمة مانعة، من دون التمترس خلف حجة

أما عندما يطالب األكراد بحقوق معينة كالفدرالية واللغة الكردية واسم الدولة، تجري المطالبة . »هو من يجب أن يقرر ذلك مستقبًال 
طي، بترك األمور إلرادة الشعب السوري مستقبًال، واللجوء إلى عبارات التسويف والمماطلة كـ (العمل على..). هذا الشكل من التعا

كّون لدى األكراد هاجًسا من الخوف ومسوًغا إلعادة الحسابات، وال سيما أنهم َخبِروا كثيًرا من الوعود المعسولة من أنظمة الحكم 
  السابقة والحالية في الدول األربعة التي يعيشون فيها، وتفصيلها قد يخرج هذه الورقة من سياقها.

السياسية الكردية على أنها لم تستطع أن تبني تحالفات مع القوى السياسية السورية، في المقابل، ثمة من الكرد من يلوم الحركة 
وأن تعرفهم بالقضية الكردية في سورية. وإنما تُرك األمر على غاربه، وبقيت األحزاب الكردية متقوقعة على نفسها، ليقوم حزب 

، وزرع الفتنة والخصومة بينها في مدى عقود من حكمه. البعث العربي االشتراكي بإبعاد مكونات الشعب السوري بعضها عن بعض
إذ كان يفترض بالحركة الكردية أن تكون أكثر قربًا وانفتاحا على باقي المكونات السورية، كي يكون الجميع على معرفة بالكرد 

  قضية كردية في سورية. بوجود  2011وقضيتهم. ومن ثَّم يكونون من المناصرين لها، ال أن يُفاجأ أغلب السوريين بعد ثورة 

  

  الحراك العسكري للكرد في الثورة
بدأت الثورة السورية بداية سلمية وواقع الحال يؤكد أنه لم يكن ثمة أي نية لدى الشعب السوري الثائر بالذهاب إلى العسكرة، إذ 

تضامنًا مع شهداء درعا الذين قتلهم  ، التي عّمت المدن السورية كافة،2011خرج السوريون في تظاهراتهم السلمية في آذار/ مارس 
النظام في مذبحة العمري وهم يتظاهرون إلطالق سراح أطفالهم المعتقلين بعد كتابات طفولية على جدران مدارسهم، إذ واجه النظام 

هم، هذه الظاهرة المتظاهرين في مدنهم بالعنف الجسدي، مستخدًما شبّيحته الذين جمعهم من موظفي الدولة، برضاهم أو على الرغم من
الجديدة في طريقة تعامل النظام مع المتظاهرين التي تعّمدت وضع المجتمع السوري في مواجهة بعضه، وقّسمته إلى معارضين 
وموالين، استمرت أشهًرا، لكنها بدأت باالنحسار بالتدريج، حين بدأ النظام باستخدام الرصاص الحي، وقتل المتظاهرين تدريًجا أيًضا 

. فانزلقت األمور واألوضاع )62(سبوع الثالث للثورة، وفقًا لخطة اعتمدها في سياق خياره األمني الوحيد للتعامل مع الثائرينمنذ األ
انها المدني الشعبي،  في العسكرة التي استفاد منها، النظام قبل غيره، إن لم يكن وحده. إذ نجح بعسكرته للثورة من إفراغها من خزَّ

                                                   
  الرابط:على  2/4/2015االستراتيجية، ، موقع مركز المستقبل للدراسات »مفاهيم الفدرالية واإلقليم والالمركزية وتشكيل مستقبل العراق«باسم حسين الزيدي،  )56(

http://mcsr.net/news22  
  بث على قناة روسيا اليوم على الرابط:  2017 كانون الثاني 24و 23مؤتمر صحفي لوفد النظام السوري في آستانة في المفاوضات التي جرت في  )57(

https://www.youtube.com/watch?v=WK54jnAa4nw  
  الرابط:على  29/3/2016مقابلة مع العميد أسعد الزعبي على قناة أورينت نشرت في  )58(

https://www.youtube.com/watch?v=zfhBR-Mdxd0  
  الرابط:وكذلك 

https://www.youtube.com/watch?v=dj2A4cAfOZ0  
  على الرابط: 4/9/2016في  ARA News، موقع »الوجود الكردي في سورية بين حقائق الواقع وزيف األيديولوجيا: أسئلة من نار وأجوبة من رماد«عمر رسول،  )59(

 https://goo.gl/Uqc3tW 
  د. عبد الباسط سيدا، موقع الكرد من الثورة السورية وتفاعلهم معها. )60(
  على الرابط: 2016، الصادر عن الهيئة العليا للتفاوض والمنشور في أيلول/ سبتمبر 2012من اإلطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف  8و 6و 1راجع البنود  )61(

 http://www.riadhijab.com/hnc  
(62) «ظاهرة العسكرة وأثرها في الثورة السورية»، مركز حرمون للدراسات المعاصرة منشورة، 2016/11/8 على موقع جيرون على الرابط: 

http://www.geroun.net/archives/68393  
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، حتى إن رأس النظام السوري بشار األسد اعترف في )63( يريدونهن إلى بيوتهم ألنهم ال يعرفون القتال وال وعاد معظم المتظاهري
  .)64( األولىبأن الثورة كانت سلمية في األشهر الستة  7/8/2012خطابه في 

التحق بعض األكراد، وبعد ان تمكن النظام من عسكرة الثورة، وُشكل (الجيش السوري الحر) وفصائل أخرى عسكرية معارضة، 
ل كثير من األلوية الكردية بأسماء عدة، وانضمت أغلبها إلى صفوف (الجيش  كباقي مكونات الشعب السوري بحالة العسكرة، إذ شُّكِ
السوري الحر)، من مثل ألوية (أحفاد الرسول) و(أحرار سورية) وكتيبة (صالح الدين األيوبي) وكتيبة (صقور عفرين) و(لواء 

كراد) وكتيبة (آزادي الكردية) ولواء (أحرار الكرد) وغيرها من األجسام العسكرية التي انضوت تحت راية الجيش السوري جبهة األ
، إال أن تلك الكتائب والفصائل، حالها كحال (الجيش الحر) بقيت بال دعم، وعانت نقًصا في العدة والعتاد، بخالف المجموعات )65(الحر

نت تحصل على المال والسالح من جهات خارجية. عالوة على أن هيمنة الطابع المتشدد على كثير من العسكرية المتطرفة التي كا
تلك المجموعات المتطرفة، إلى جانب تصاعد حدة التشنج بين الكرد والعرب، وبصورة خاصة بعد معارك رأس العين وكوباني 

بعض الفصائل المتشددة، وحتى من بعض الفصائل المحسوبة  وريف حلب؛ وهي في معظمها كانت بتدبير من النظام وأتباعه، وبجهد
  . ذلك كله أدى إلى تالشي تلك المجموعات وتناثر أعضائها هنا وهناك.)66( الحر)على (الجيش 

لت قوة عسكرية كردية سورية في إقليم كردستان العراق باسم قوات (بشمركه روج أفا) في نهاية عام  من  2011وقد شُّكِ
النظام السوري. وفي ما بعد انضم إليهم عدد ال بأس به من المتطوعين والنازحين نحو إقليم  المنشقين عنبان مجموعة من الش

. )PYD )67كردستان، وتنوعت أسباب الهجرة آنذاك لهؤالء وكان السبب األهم هو تعرضهم للمالحقات األمنية من النظام أومن الـ 
هو حماية المناطق الكردية في سورية  -التي تلقت تدريبات وخبرات عالية المستوى- وعلى الرغم من أن الدور الرئيس لهذه القوات

، إال أن (اإلدارة الذاتية) ترفض أي مشاركة لبيشمركة (روج افا) )68( واالستبدادمن اإلرهاب، وحماية المواطنين الكرد من القمع 
أكد صالح مسلم الرئيس المشترك (لحزب االتحاد الديمقراطي) من دخول األراضي السورية ومحاربة اإلرهاب ومحاربة نظام األسد. و

  . )69(المنطقةأن دخولهم إلى سورية سيؤدي إلى اندالع القتال والدمار في 

) منع أي حراك عسكري كردي في المناطق التي سيطر عليها، بخالف PYDعالوة على أن حزب االتحاد الديمقراطي (
ت الدفاع الوطني) (الملثمين) التابعة لعضو مجلس الشعب السوري وشيخ عشيرة الطي في المكونات األخرى إذ سمح بتشكيل (قوا

بالنسبة إلى االكراد فقد اعتقل كل من  المسيحي، أماالقامشلي محمد الفارس. وسمح الحزب بتشكل (قوات السوتورو) من المكون 
. وثمة من يقول: إن الضباط الكرد الثمانية PYDكان يشتبه بعالقته بالحراك العسكري وُعذب، إال إذا كان هذا الحراك تحت مظلة الـ 

د الضباط المختطفين . وأشار شقيق أحPYDالذي قاموا بتشكيل المجلس العسكري الكردي التابع لـ(الجيش الحر) قد اختطفوا من الـ 
(النقيب المختطف حسين بكر) إلى أن شقيقه كان متحمًسا لزيارة إقليم كردستان، ووضع نفسه تحت تصرف قيادة البيشمركة، قائًال: 

هو الجهة المسؤولة الوحيدة عن اختطاف شقيقي وبقية  PYDبحسب الدالئل وإفادات الشهود فإن حزب االتحاد الديمقراطي «
أخبرنا أكثر من شاهد بأن الضباط كانوا موجودين في سجن ديريك الواقع في الطابق السفلي من المبنى السابق للقصر الضباط. حيث 

  . )70( »مجهولنقلهم إلى مكان  ثم تم، 2013العدلي في المدينة إلى حين منتصف الشهر الثاني عشر من عام 

منية واإلدارية في المناطق الكردية إلى حزب (االتحاد سلّم جزًءا من سلطاته األ 19/7/2012وكان النظام السوري في 
الديمقراطي) ما عّده الحزب (ثورة روج أفا)، وأنه طرد النظام من المناطق الكرديّة وحررها. في حين لم يغادر النظام هذه المناطق 

من أكراد تركيا، في حينإأن القيادات ” اني)كليا، وبقي يدير األمور من وراء الستار مع القيادات الميدانيّة لحزب (العمال الكردست

                                                   
ل الثورة السورية إلى ساحة معركة ولماذا؟«نجيب جورج عوض،  )63(   ، على الرابط: 18/11/2012، 4522موقع جريدة المستقبل العدد:  »َمْن حوَّ

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=547739  
  يرجى متابعة خطاب بشار األسد على الرابط:  )64(

https://www.youtube.com/watch?v=LYLpZ-b501c  
  يمكن متابعة الروابط: )65(

https://www.youtube.com/watch?v=lfRRN9eyqaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=EoNVr9-M0Kk  
https://www.youtube.com/watch?v=pGtmKghQ5nc  
https://www.youtube.com/watch?v=3fcyDNC9644  
https://www.youtube.com/watch?v=UGeD8Ey2r9s&t=743s  

 عبد الباسط سيدا، الكرد والثورة السورية: التصور، الواقع، العالقة بفصائل المعارضة السورية. )66(
  في موقع كورد ستريت على الرابط: 7/11/2015تقرير منشور في  )67(

https://goo.gl/qddnxj 
  لموقع روداو على الرابط: 7/2/2017لقاء مع الدكتور عبد الحكيم بشار في  )68(

 http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/070220175  
  لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة التقارير المصورة على الروابط: )69(

https://www.youtube.com/watch?v=yyq0BHVQkRo  
https://www.youtube.com/watch?v=fLczhTFBNaM  

  عن (لجنة المتابعة والبحث عن الضباط الكرد) على الرابط: 13/4/2014لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة البيان الصادر في  )70(
http://vdcksy.blogspot.com.tr/2014/06/1642013.html  
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) كانت محض واجهة، ال يد منها في القرارات األمنيّة والسياسيّة االستراتيجيّة، ورويًدا، بدأ PYDالكرديّة السوريّة في حزب (
ظهور المجموعات الحزب يرّوج لفكرة أن النظام أفضل من المعارضة، بخاّصة بعد انزالق الثورة نحو (األخونة) و(األسلمة) و

التكفيريّة، وإطالق معارضين سوريين تصريحات مسيئة للشعب الكردي وقضيته وحقوقه، وزاد من حجج الحزب األوجالني السوري 
ومسوغاته في مسألة تحييد الكرد عن الثورة، هجوم (جبهة النصرة) ومجموعات تكفيريّة على مدينة (رأس العين) الكرديّة، من داخل 

بدعم من التحالف الدولي   PYDكيّة، ثم أتى احتالل (داعش) لمدينة كوباني (عين العرب)، وتحريرها من مقاتلي الـ األراضي التر
. وهكذا أخمد أي حراك عسكري )71(وإقليم كردستان العراق، ليفرض الحزب فرًضا نهائيًا نفسه سلطة أمر واقع على المناطق الكرديّة

حزب االتحاد الديمقراطي الذي وقف في صف النظام السوري، وتحالف معه عمليًا، ومعارًضا  للكرد في الثورة السورية، باستثناء
، واعترف محافظ الحسكة محمد زعال (المعين من النظام) بأنه أعطى (حزب العمال الكردستاني) )72( اإلعالميةله في المواقف 

، وفي أحسن األحوال فإن )73( جيًدااألخ) ألدار خليل أن يتذكر ذلك األسلحة لقتال المجموعات اإلرهابية ال لقتال النظام، وتمنى على (
  .)74( الثالث)عّد نفسه ال مع هذا الطرف وال مع ذاك، بل هو اتخذ (الخط  PYDالـ

   

                                                   
هويّة والتباس المشاريع واألدوار المرسومة له محليا وإقليميا ): محنة الPYDللتوسع يرجى مراجعة دراسة للكاتب هوشنك أوسي بعنوان (حزب االتحاد الديمقراطي ( )71(
  في موقع المركز الكردي السويدي للدراسات على الرابط: 25/6/2017منشورة في  »2(

https://goo.gl/oWzGCa 
  زرادشت محمد، مستقبل أكراد سورية، مرجع سبق ذكره.  )72(
  على قناة الدنيا على الرابط: td 19/8/2016لقاء تلفزيوني عبر الهاتف مع محافظ الحسكة  )73(

https://www.youtube.com/watch?v=Uuk74o-sgsE  
  على موقع روداو على الرابط: 24/1/2014تصريح لرئيس المجلس الوطني الكردي إبراهيم برو في  )74(

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240120179  
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  خاتمة
فاعًال بناء على ما تقدم، يمكننا القول: إن الكرد السوريين، باستثناء حزب االتحاد الديمقراطي، كانوا جزًءا أصيًال وشريًكا 

ومؤثًرا في الثورة السورية. ومّر الدور والحضور الكردي في الثورة السورية في مراحل، وخضع إلى مجموعة عوامل داخلية 
ضاغطة، منها ما هو متعلّق بالوضع الكردي السوري، ومنها ما هو متعلّق بالتعاطي السلبي لقوى المعارضة السورية وبعض 

سياتها، ومنها ما هو متعلّق بتدهور األوضاع وانزالق الثورة في العسكرة، وسطوة الحركات رموزها مع المسألة الكردية وحسا
التكفيرية واإلرهابية عليها، بالتوازي مع تراجع المستوى المدني والعلماني في خطاب المعارضة، وتخبّط األخيرة في صراعاتها، 

ين كانوا محط جذب كل من النظام والمعارضة، على حّد سواء، بهدف ووالءاتها اإلقليميّة، ومن دون أن نغفل عن أن الكرد السوري
كسبهم، إلى جانب طرف ضد الطرف اآلخر. هذا األمر، زاد حدة االنقسام بين الكرد أيًضا، كان وما زال يدفع ضريبته الكرد 

حاد الديمقراطي من جهة أخرى، المنخرطون في الثورة السورية، إذ كانوا بين نيران النظام السوري من جهة، ونيران حزب االت
ونيران التعاطي السلبي لقوى المعارضة السورية من جهة ثالثة. وبذلك، ال يمكن تقويم الدور والحضور الكردي في الثورة السورية 

، في معزل عن دور المكّونات السورية األخرى وحضورها. فما ينسحب على الكرد السوريين، وقواهم السياسية ونخبهم الثقافية
ينسحب على دور باقي مكونات الشعب السوري ونخبها وحضورها. ويبدو أنه كان هنالك تواطؤ إقليمي ودولي عاّم على أن توأد 
ثورة الشعب السوري. وجرى ذلك على مراحل، وبأدوات مختلفة، ستتكفّل السنوات المقبلة بكشف فصول هذا التواطؤ وطبيعة 

  المتوّرطين فيه وهويّتهم.
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