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لمحة عن كرد سوريا

يتواجــد األكــراد فــي ســوريا بشــكل أساســي فــي المناطــق المحاذيــة للشــريط الحــدودي بيــن ســوريا وتركيــا 

أهمهــا منطقــة الجزيــرة »محافظــة الحســكة«، ومنطقــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، ومنطقــة عيــن العــرب 

)كوبانــي( شــمال محافظــة الرقــة والتــي تتبــع إداريــًا لمحافظــة حلــب وتعتبــر كل مــن المالكيــة والقامشــلي 

وعامــودا والدرباســية وعيــن العــرب )كوبانــي( وعفريــن أهــم المــدن التــي يعيــش فيهــا االكــراد.

ــدد  ــة الع ــه الدق ــى وج ــرف عل ــرب، وال يع ــد الع ــا بع ــة فيه ــة عرقي ــر مجموع ــي أكب ــوريا ثان ــراد س ــل أك يمث

ــن  ــر الرســمية ألعدادهــم مــا بي ــرات غي ــراوح التقدي ــاب أي إحصــاءات رســمية، وتت ــي لهــم فــي ظــل غي الفعل

مليــون ومليونيــن، وبعــض المصــادر الكرديــة ترفــع تلــك التقديــرات إلــى نحــو ثالثــة مالييــن نســمة مــن أصــل 

ــا هــم عــدد ســكان ســوريا. ــر مــن 24 مليون أكث

لــدى االكــراد فــي ســوريا كثيــر مــن األحــزاب غيــر المرخصــة بشــكل قانونــي مــن قبــل النظــام الســوري الحالــي أو 

الحكومــات التــي ســبقته، والكثيــر منهــا فــي األصــل منشــق عــن الحــزب اآلخــر ألســباب ال تتعلــق بقضيــة سياســية 

بقــدر مــا كانــت تتعلــق بمصلحــة شــخصية وخالفــات بيــن القيــادات الحزبيــة، ومعظــم األحــزاب الكرديــة الســورية 

علمانيــة أو يســارية التوجــه، وتدعــو إلــى الديمقراطيــة فــي ســوريا بشــكل عــام، وتنشــد االعتــراف الدســتوري 

ــن  ــن المواطني ــة بي ــة لغــة متداول ــراف باللغــة الكردي ــى األرض الســورية، واالعت باألكــراد كشــعب موجــود عل

األكــراد، وإعطائهــم حقوقهــم بالحكــم ضمــن اإلطــار الوطنــي أو حتــى الوصــول الــى الفيدراليــة أو أي شــكل 

مــن أشــكال الحكــم الذاتــي فــي مناطــق تواجدهــم.

المحور األول

ســنتناول فــي هــذا المحــور التطــورات التــي طــرأت علــى الحركــة السياســية الكرديــة فــي ســوريا وقــد بدأناهــا 

ــى اســتالم » حــزب  ــوا ال ــداب وصول ــة مــا بعــد االنت ــى مرحل ــا ال ــم انتقلن ــداب الفرنســي ومــن ث ــرة االن ــذ فت من

البعــث العربــي االشــتراكي« للســلطة فــي ســوريا وكذلــك مرحلــة اســتالم االســد األب واالبــن للســلطة وأخيــرًا 

ســوف نتطــرق إلــى الوضــع الكــردي خــالل ســنوات الثــورة الســورية بشــكل موجــز.

الحركة السياسية الكردية خالل حقبة االنتداب الفرنسي

كان الكرد خالل هذه الحقبة منقسمين إلى طبقتين:

األولــى فقيــرة ومهمشــة سياســيًا وهــم الفالحــون باألخــص. والثانيــة هــم االقطاعيــون واألغاوات وهــم اصحاب 

ــن حــاول الفرنســيون اســتيعابهم مــن خــالل الســماح لهــم باألنشــطة السياســية  ــي وعشــائري الذي نفــوذ مال

واالجتماعيــة وغيرهــا. فــي هــذه الفتــرة نظــر الفرنســيون إلــى الكــرد فــي ســوريا، علــى أنهــم أقليــة مفيــدة 

لحفــظ التــوازن مــع باقــي األقليــات، ولــم تلتفــت إليهــم، وتعتبرهــم قوميــة ذات خصائــص معينــة، كمــا لــم تــوِل 

وضعهــم السياســي والقومــي أي اهتمــام، وغضــت الطــرف عنهــم، ولــم تســمح لهــم حتــى بــإدارة المناطــق 

التــي يتواجــدون فيهــا مــن قبلهــم، أو حتــى دراســة لغتهــم القوميــة فــي مــدارس منطقتهــم، بجانــب اللغــة 

الرســمية.
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وليــس أدل علــى ذلــك أن مصطفــى بوطــي )وهــو أحــد الشــباب الكــرد مــن الطبقــة االولــى( فــي عيــن ديــوار 

)فــي اقصــى شــمال شــرق ســوريا( قــدم طلبــًا فــي بدايــة الثالثينــات مــن القــرن الماضــي إلــى الضابــط الفرنســي 

ــة، وبعــد الموافقــة الرســمية مــن  ــم فيهــا باللغــة الكردي ــح مدرســة يكــون التعلي ــدة بفت ــي فــي البل المحل

الضابــط المحلــي، جــاء الرفــض مــن المفوضيــة الفرنســية فــي بيــروت، وذهــب الضابــط الفرنســي إلــى مصطفــى 

بوطــي بالقــول: ” أن هــذا األمــر غريــب، وغيــر معقــول إطالقًا…كيــف يمكــن لحكومتــي أن ترفــض حقــًا أساســيًا 
وطبيعيــا كهــذا، حــق تعليــم القــراءة والكتابــة بلغتهــم “1

امــا ابنــاء الطبقــة الثانيــة فقــد تســاهلت ســلطات االنتــداب الفرنســي مــع الشــخصيات الكرديــة البــارزة الهاربــة 

مــن محاكــم االســتقالل التركيــة، وأعطــت الكثيريــن حــق اللجــوء السياســي مــع راتــب شــهري، وفســحت المجــال 

ــث  ــة وب ــة والتنقــل فــي القــرى الكردي ــام بالنشــاطات السياســية والفني ــل وأطلقــت أيديهــم للقي أمامهــم، ب

ــد  ــن عن ــك الفالحي ــت الســلطات نفســها تقمــع أولئ ــذي كان ــن، فــي الوقــت ال ــن الفالحي ــة بي النشــاطات القومي

إظهــار مشــاعرهم القوميــة، وبتعبيــر أحــد الفالحيــن مخاطبــًا نورالديــن ظاظــا: »أنتــم الحضريون ال أحد يلمســكم 

ولكننــا نحــن الفالحــون لــو أظهرنــا مشــاعرنا القوميــة الكرديــة فإننــا ســنجد علــى الفــور مطرقــة الــدرك فــوق 
رؤوســنا.« 2

ونتيجــة هــذه الممارســات وغيرهــا مــن قبــل الفرنســين تجــاه االكــراد عمــد االكــراد فــي عشــرينيات وثالثينيــات 

ــا  ــا ثقافًي ــات ومنظمــات كرديــة عــّدة علــى األراضــي الســورية، أخــذت طابًع ــى انشــاء جمعي القــرن الماضــي ال

واجتماعًيــا وحتــى رياضًيــا، كغطــاء لبرامجهــا السياســية التــي كانــت تواجــه قمًعــا كبيــًرا مــن ســلطات االنتــداب 

الفرنســية مــن جهــة، ومــن اإلقطاعييــن الكــرد مــن جهــة أخــرى، وكان مــن أبرزهــا جمعيــة »خويبــون« والتــي 

تعنــي »االســتقالل«، التــي تأسســت عــام 1927و التــي كانــت أولــى الخطــوات الجديــة لبــدء الحركــة الكرديــة 

بمعناهــا السياســّي، وقــد أسســت المنظمــة السياســية األّم للحيــاة السياســية فــي لألكــراد فــي ســوريا مجســدة 

الفكــر القومــي السياســي المترافــق بالفــن والثقافــة والمســرح، لتكــون النشــاطات الفنيــة والثقافيــة غطــاًء 

علــى برامــج الجمعيــة السياســية التــي كانــت تواجــه االنتــداب الفرنســي واإلقطاعييــن الكــرد معــاً، ســاهمت 

ــك بعــد  ــة” عــام 1955 فــي دمشــق، ذل ــاء الثقافــة الكردي ــة إحي ــح الطريــق لتأســيس “جمعي ــون” بفت “خويب

فتــرة مــن تأســيس “الجمعيــة الثقافيــة الســرية” فــي حلــب عــام 1951، ليكــون ذلــك نــواة النطالقــة أول حــزب 
كــردي فــي ســوريا.3

والجديــر بذكــره فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة مــن تاريــخ الحركــة السياســية الكرديــة فــي ســوريا أن الكثيــر مــن 

ــة  ــداب الفرنســي وبالفعــل فــي النهاي ــات الشــعب الســوري مقاومتهــم لالنت االكــراد شــاركوا مــع باقــي فئ

اســتطاع الســوريون الحصــول علــى االســتقالل 1946، وفــي هــذا الصــدد يذكــر أكثــر مــن مصــدر تاريخــي بــأن مــن 

أطلــق الرصاصــة األولــى ضــد الفرنســيين كان الســوري الكــردي »محــو إيبــو شاشــو« فــي ربيــع 1919 فــي منطقــة 

وعــرة مــن ســهل العمــق )مــن مواليــد قريــة »باســكا« عــام 1881م، الواقعــة علــى الحــدود الســورية التركيــة، 

اجتمــع »محــو« ورجــال آخريــن فــي حــي »آغيــول« بمدينــة حلــب وقــّرروا محاربــة الفرنســيين، واتخــذوا من ســهل 

كتب الدكتور نور الدين ظاظا يف كتابه )حيايت الكردية( صفحة 60 من طبعة دار آراس سنة 2001  1

نورالدين ظاظا: كتاب حيايت الكردية…ص 67  2

الحركة الكردية يف سوريا وأزمات الثقة مع الطرف اآلخر دراسة للكاتب شيار خليل مركز التقدم العريب للسياسات.  3



5

»العمــق« ليبــدؤوا نشــاطاتهم ضــد الفرنســيين(، وذلــك قبــل أن يبــدأ ابراهيــم هنانــو بثورتــه والــذي ايضــًا ينحــدر 
مــن عائلــة هنانــو العريقــة، ذات الزعامــة والوجاهــة، التــي تنتمــي إلــى عشــيرة البــرازي الكرديــة المعروفــة.4

لهــذا الســبب كانــت حركــة الرصــد واالعتقــال فــي صفــوف الكــرد ال تختلف عــن اعتقال بقيــة الوطنيين الســوريين، 

ولكــن ســرعان مــا وّحــدت ســلطات االنتــداب مــن سياســتها تجــاه الكــرد، وصــارت ال تفــّرق بيــن كــردي، فبــدأت 

تهاجــم الكــرد نتيجــة لوقوفهــم ومســاندتهم للوطنييــن الســوريين ســنة 1937 فــي النضــال مــن أجــل اســتقالل 

ســورية، “فاتخــذت إجــراءات قســرية ضــد الكــرد عامــة والمثقفيــن منهــم خاصــة، فتــم توقيــف العشــرات منهم 

ــة )ديريــك( فــي  ــة المالكي ــذي كان يســكن مدين ــاس ال ونفيهــم إلــى دمشــق وتدمــر، ومــن بينهــم عــارف عب
اقصــى شــمال شــرق ســوريا.5

الحركة السياسية الكردية بعد االستقالل

هــذه الفتــرة البــد مــن تقســيمها الــى مرحلتيــن اوالً: الحركــة السياســية الكرديــة بيــن عامــي 1946 الــى 

ووصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة عــام 1963:

يعتبــر شــكري القوتلــي اول رئيــس لســورية بعــد االســتقالل الــذي رفــع فــي الســابع عشــر مــن نيســان عــام 1946 

علــم االســتقالل فــوق دار الحكومــة، وأعلــن بأنــه لــن يرفــع بعــد اليــوم إال علــم الوحــدة العربيــة، وفــي 26 

نيســان عــام 1946 أصــدر صبــري العســلي وزيــر الداخليــة فــي حكومــة ســعداهلل الجابــري التــي تشــكلت كأول 

حكومــة فــي عهــد االســتقالل قــرارًا يقضــي بحــل جميــع األحــزاب والهيئــات والمنظمــات السياســية التــي لــم 

تؤســس برخصــة رســمية مــن الحكومــة.

وبعدهــا باشــرت علــى الفــور وزارة الداخليــة بإغــالق الجمعيــات والنــوادي والمطبوعــات الكرديــة وغيــر كرديــة 

علــى حــد ســواء والتــي كانــت تصــدر فــي ظــل االنتــداب الفرنســي.

ولكــن اســتطاع السياســيون والمثقفــون الكــرد تأســيس عــدد مــن الجمعيــات والنــوادي الســرية منهــا والعلنيــة 

حيــث تــم تأســيس “الجمعيــة الثقافيــة الســرية” فــي حلــب عــام مــن أجــل نشــر الثقافــة الكرديــة عــام 1951، 

ــن الكــرد« فــي القامشــلي، وحملــت أهــداف  ــة »وحــدة الشــباب الديمقراطيي كمــا تأسســت عــام 1953 جمعي

ــح  ــة وفت ــة الكردي ــدارس باللغ ــح الم ــماح بفت ــا، والس ــتان وتوحيده ــر كردس ــداف )تحري ــل أه ــة تحم راديكالي
األنديــة(  وفــي عــام 1955 افتتحــت جمعيــة إحيــاء الثقافــة الكرديــة” فــي دمشــق.6

وفــي منتصــف عــام 1957تــم تأســيس اول حــزب كــردي الــذي كان يهــدف إلــى صــون خصوصيتهــم وهويتهــم 

القوميــة والنضــال مــن أجــل تحريرهــم القومــي ضمــن إطــار الدولــة الســورية، حيث أعلــن مجموعة مــن المثقفين 

ــم  ــت اس ــب تح ــة حل ــي مدين ــوري ف ــردي س ــي ُك ــي قوم ــم سياس ــيس أول تنظي ــن تأس ــرد ع ــاء الُك و الوجه

الحــزب الديمقراطــي الكــردي »أو الكردســتاني«7، وتزّعمــه الدكتــور  نورالديــن ظاظــا األميــن العــام ألول حــزب 

أدهم آل جندي« يف كتابه )تاريخ الثورات السورية يف عهد االنتداب الفرنيس(  4

نورالدين ظاظا: حيايت الكردية…، ص 63.  5

املسألة الكردية يف ضوء تحول اتجاهات النخب واألحزاب الكردية السورية – شمس الدين كيالين _املركز العريب لألبحاث والدراسات السياسية.  6

هناك خالف حول اسم الحزب االول حيث ذكر محمد مال أحمد يف كتابه: “صفحات من تاريخ التحرر الوطني الكردي يف سوريا”، إن اسم الحزب هو الحزب   7

الدميقراطي الكردستاين، أسوة بالحزب الدميقراطي الكردستاين يف كل من كردستان إيران وكردستان العراق، ولكن يف مذكرات نورالدين ظاظا االسم هو الحزب الدميقراطي 
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ُكــردي فــي ســوريا 1957، بعــد أن تلقــى التشــجيع والدعــم كمــا يقــول “مــن طــالب الثانويــات والمــدارس فــي 

دمشــق ومــن المحاربيــن القدامــى، ومــن الماللــي واالقطاعييــن والفالحييــن البســطاء فــي المناطــق الكرديــة 

فــي ســوريا”.

ليســتقطب هــذا الحــزب الوليــد حولــه أوســع القطاعــات الجماهيريــة الكرديــة بمختلــف توجهاتهــا وانتماءاتهــا، 

يجمعهــا شــعورها القومــي المشــترك فــي مواجهــة الظلــم والقمــع واالضطهــاد، هــذا الشــعور الــذي شــكل 

الخميــرة لشــرائح اجتماعيــة واســعة فــي هيــكل تنظيمــي بنــي علــى عجــل. 

ــن مصــر وســوريا وكان أحــد شــروط الوحــدة  ــة المتحــدة بي ــة العربي ــام الجمهوري ــن قي وفــي عــام 1958 أعل

حــل االحــزاب السياســية فــي االقليــم الشــمالي )ســوريا( األمــر الــذي رفضــه )الحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي 

ســوريا(، والــذي دفــع بالنظــام آنــذاك إلــى تشــديد الخنــاق علــى منظماتــه وكــوادره ومؤيديــه، وأرغمتهــا علــى 

ــة واســعة وشرســة مــن االعتقــاالت  ــك السياســة فــي )1960( بشــن حمل االنتقــال للعمــل الســري، فتتوجــت تل

ــم  ــي مقدمته ــزب ف ــادات الح ــن قي ــدد م ــا وع ــن ظاظ ــور الدي ــزب ن ــس الح ــملت رئي ــجن ش ــات والس والمالحق
أوصمــان صبــري عضــو المكتــب السياســي للحــزب. 8

لتظهــر تلــك الخالفــات دفعــة واحــدة أمــام المحكمــة بيــن رمــوز الحــزب خــالل اعتقــال أعضــاء اللجنــة المركزيــة 

للحــزب، حيــث اختلــف نــور الديــن ظاظــا مــع أوصمــان صبــري علــى كيفيــة التعامــل مــع قضيــة االعتقــال واإلشــهار 

بأهــداف الحــزب، إذ رأى ظاظــا أن علــى كل المعتقليــن اإلفــادة بــأن الحــزب هــو نــاٍد ثقافــي وليــس حزًبــا سياســًيا، 

وأن برنامجــه ال يدعــو إلــى كردســتان موحــدة ومســتقلة، إلــى جانب تجميــد عضويــة الحزبيين بمجــرد اعتقالهم، 

والــذي ينــزع عــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة دورهــم القيــادي.

غيــر أن أوصمــان صبــري رفــض رأي ظاظــا بالمطلــق، وأصــر علــى ذكــر أهــداف الحــزب خــالل التحقيــق وتمســك 

بــدوره القيــادي ليشــتد الخــالف بيــن الرجليــن، وفــي نهايــة شــباط مــن العــام 1961 نطقــت المحكمــة العســكرية 

ــن ظاظــا  ــور الدي ــى ن ــى أعضــاء “الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني”، فحكمــت عل فــي دمشــق بالحكــم عل

بالســجن لمــدة ســنة، وعلــى أوصمــان صبــري ورشــيد حمــو بســنة ونصــف، بينمــا حوكــم شــوكت حنــان بســنتين، 

كمــا حكمــت المحكمــة العســكرية علــى مســؤولي المناطــق بالســجن لمــدة تســعة أشــهر وعلــى األعضــاء 

العادييــن لمــدة ثالثــة أشــهر.

تعمقــت الخالفــات بيــن الجانبيــن خــالل مؤتمــر الحــزب الثانــي فــي دمشــق عــام 1962، بعــد اإلفــراج عــن كل 

ــري عضــًوا  ــان صب ــدت تســمية أوصم ــا أعي ــل، بينم ــه فــي المعتق ــر موقف ــا إث ــي الحــزب، واســتبعد ظاظ معتقل

ــش مــن الحــزب عــام 1963، بعــد  ــد حــج دروي ــد الحمي ــل أن يقــال عب ــات وســكرتيًرا للحــزب، قب كامــل الصالحي

اعتبــاره قريًبــا مــن معســكر نــور الديــن ظاظــا، وتــم تشــكيل لجنــة مركزيــة ضمــت أوصمــان صبــري، رشــيد حمــو، 

كمــال عبــدي، خالــد مشــايخ، محمــد مــال أحمــد، عبــد اهلل مــال علــي، وعزيــز داوود.

لــم يأخــذ االنشــقاق فــي صفــوف الحــزب طابًعــا رســمًيا إال بحلــول العــام 1965، حيــن أعلــن عــن تشــكيل 

الكردي، ويرجح أن التسمية األوىل هي األصح، وفيام بعد أخذ الحزب املذكور تسمية الكردي بدالً من الكردستاين عندما عّدل من أهدافه من تحرير وتوحيد كردستان إىل 

الحقوق السياسية والثقافية واإلدارية.

من كتاب محمد أحمد مال، صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني.  8
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حزبيــن همــا الحــزب “الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا” )الجنــاح اليســاري( بقيــادة أوصمــان صبــري، و” الحــزب 

ــش. ــد حــج دروي ــد الحمي ــادة عب ــي( بقي ــاح اليمين الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا” )الجن

انحصــرت الخالفــات بيــن الحزبيــن الكردييــن وفًقــا لصــالح بــدر الديــن، الــذي كان أحــد أعضــاء الحــزب ســابًقا، حــول 

ــر  ــة، وهــل لهــم الحــق فــي تقري ــالث نقــاط رئيســية، تتلخــص فــي “هــل الكــرد فــي ســوريا شــعب أم أقلي ث

مصيرهــم أو عليهــم االكتفــاء بالمطالبــة بحقوقهــم الثقافيــة، هــل الحــزب جــزء مــن الحركــة الديمقراطيــة 

فــي ســوريا وموقفــه مــن القضايــا السياســية واالجتماعيــة فــي ســوريا، وهــل ينبغــي علــى الحــزب الوقــوف إلــى 

جانــب الســلطة أم إلــى جانــب المعارضــة السياســية فــي ســوريا، ومــا هــو موقــف الحــزب مــن الحركــة الكرديــة 

فــي العــراق، هــل عليــه دعــم المــال مصطفــى بارزانــي أم جــالل الطالبانــي”.

لــم يتميــز الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، منــذ التأســيس ولغايــة العــام 1965، ببنيــة موحــدة قــادرة علــى 

ــة نقــاش  ــد شــعبي، إال أّن الحــزب ظــل فــي حال ــت بتأيي ــي حظي ــس، ورغــم االنطالقــة الت العمــل بشــكل متجان

مســتمرة لمبادئــه وبرنامجــه السياســي بنــاء علــى النقــاط الخالفيــة األساســية التــي ورد ذكرهــا آنًفــا. ويحيــل 

بعــض السياســيين الكــرد هــذه الخالفــات إلــى التناقــض السياســي الواضــح بيــن الشــيوعيين الســابقين فــي صفوف 

ــوع مــن  ــب وجــود ن ــى جان ــان ومــالك األراضــي والوجهــاء مــن جهــة أخــرى، إل ــن األعي الحــزب مــن جهــة، وبي

الخالفــات الشــخصية بيــن الشــخصيات القياديــة فــي الحــزب، إلــى جانــب تأثيــر االعتقــاالت التــي طالــت المؤسســين 

فــي اللجنــة المركزيــة فــي عهــد حكومــة الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر عــام 1959، ومغــادرة بعضهــم البــالد، 

إضافــة إلــى االعتقــاالت الجماعيــة التــي شــهدها العــام 1960.

لــم يمــّر الكثيــر مــن الوقــت علــى خــروج أغلبيــة المعتقليــن السياســيين مــن قيــادة الحــزب الديمقراطــي الكــردي 

مــن الســجن حتــى وقــع االنفصــال فــي 1961/9/28 على يــد “القيادة العربيــة الثوريــة العليا للقوات المســلحة”، 

ســرعان مــا بــادرت القــوى الوطنيــة إلــى تأييــد الحركــة االنفصاليــة كرد فعــل طبيعي على الممارســات البوليســية 

ــًا وشــخصيات وطنيــة، وضــد الحركــة الكرديــة بشــكل خــاص مــن قبــل  اإلرهابيــة بحــق الســوريين كافــة، أحزاب

المكتــب الثانــي برئاســة حكمــت مينــة الــذي كان ينشــر الرعــب فــي المناطــق الكرديــة. وكان مــن الطبيعــي أن 

يؤيــد الكــرد الحركــة االنفصاليــة كبقيــة الســوريين الوطنييــن والتقدمييــن بســبب المواقــف الســلبية لحكومــة 

ــاًل، والممارســات ضــد الناشــطين الكــرد فــي  ــة وتفصي ــة فــي ســوريا جمل ــة الكردي ــف القضي الوحــدة ضــد مل

عمــوم ســوريا.

لقــد اســتغل الكــرد هــذه الفرصــة، وقامــوا بتشــكيل وفــٍد كــردي كبيــٍر مؤلــٍف مــن 27 عضــوًا مــن كافــة أنحــاء 

ــد. وكان الوفــد  ــد للعهــد الجدي ــري، وإظهــار التأيي ــس الحكومــة، مأمــون الكزب ــة لرئي ــم التهنئ ســوريا لتقدي

ــان،  ــل باشــا، والمحامــي محمــد من ــن ظاظــا، وقــدري جمي ــور نورالدي ــادة حســن حاجــو، وضــم أيضــًا الدكت بقي

وشــاهين شــاهين، وعبــد الحميــد درويــش وآخريــن. ُأســتقبل الوفــد مــن قبــل رئيــس الحكومــة مأمــون الكزبــري 

فــي دمشــق، وركــز الوفــد فــي لقائــه علــى “ضــرورة معاملــة المواطنيــن الكــرد الســوريين معاملــة منصفــة، 

ومســاواتهم ببقيــة المواطنيــن فــي البــالد، والتأكيــد علــى ضــرورة ترســيخ الحيــاة الديمقراطيــة فــي البــالد، 
وإجــراء انتخابــات نزيهــة فــي أقــرب وقــت.9

إسامعيل محمد حصاف، تاريخ كردستان سوريا، ج2، ص 270.  9
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ــالد فــي 15 تشــرين  ــد للب ــاح، فبعــد اإلعــالن عــن الدســتور الجدي ولكــن ســرعان مــا راح هــذا األمــل أدراج الري

الثانــي ســنة 1961 فقــد خلــت مــواده مــن أي إشــارة للكــرد كثانــي قوميــة فــي ســوريا. وأجــرى حــكام االنفصــال 

انتخابــات نيابيــة فــي 1 كانــون األول مــن عــام 1961، تمّيــزت بعــدم النزاهــة وخاصــة فــي المناطــق الكرديــة.

ففــي الجزيــرة ترشــح كل مــن الدكتــور نورالديــن ظاظــا والشــيخ محمــد عيســى محمــود لصالــح قائمــة البارتــي، 

وكان هنــاك إقبــال شــديد لــم يشــهد لــه مثيــل علــى التصويــت لصالــح المرشــحين رغــم الحواجــز، ولكــن تدخلــت 

ســلطات االنفصــال وقــوات الباديــة مــن )الهجانــة( بشــكل ســافر، وزّورت نتائــج االنتخابــات واعتقلــت العشــرات 
مــن وكالء المرشــحين بمــا فيهــم المرشــحين أنفســهم.10

ــون عــن حقيقتهــم بممارســاتهم التــي اســتهدفت الشــعب الكــردي، حيــث كان عهــد  فقــد كشــف االنفصالي

االنفصــال أكثــر ضــراوة وتحامــاًل علــى هــذا الشــعب مــن غيــره. وفــي إطــار الممارســات الشــوفينية التــي اعتــادت 

عليهــا الســلطات، يــرى عبــد الحميــد درويــش أنــه تــم تدبيــر مؤامــرة خسيســة مــن قبــل مســؤولي االنفصــال، 

ــباط  ــي 12 ش ــودا ف ــة عام ــي مدين ــي ف ــدي البارت ــاء ومؤي ــن أعض ــخصًا م ــن 30 ش ــر م ــال أكث ــم اعتق ــث ت حي

عــام 1962، بعــد أن ألصقــت بهــم تهمــة ملفقــة حاكهــا المســؤولون وهــي تمزيــق العلــم الســوري، وتعــّرض 
المعتقلــون جــّراء ذلــك للتعذيــب النفســي والجســدي البشــع، انتقامــًا لكونهــم كــردًا ليــس إال.11

الحركة السياسية الكردية خالل فترة حكم البعث من عام 1963 الى 2011

قــاد حــزب البعــث العربــي االشــتراكي انقالبــًا عســكريًا علــى حكــم االنفصــال فــي آذار 1963ومــع هــذا االنقــالب 

دخلــت ســوريا ومعهــا مســألة األقليــات عهــدًا سياســيًا جديــدًا، فقــد جــاء بصفــة البطــش والعنــف واالســتبداد 

مــع أن حــزب البعــث كان حــزب أقليــة محــدودة العــدد جــدًا، فعندمــا قامــت اللجنــة العســكرية فــي حــزب البعــث 

باالنقــالب عــام 1963 كان عــدد األشــخاص المنتظميــن فــي حلقــات حــزب البعــث محــدودا وال يتجــاوز بضــع مئــات، 

ــة بالبطــش واإلرهــاب ومضاعفــة األجهــزة األمنيــة مــن أجــل أن يســتطيعوا  ممــا جعلهــم يعوضــون تلــك القل

ضبــط الشــارع وتســييره.

ــتبعد  ــث اس ــش حي ــتبداد والبط ــة االس ــن سياس ــوري م ــعب الس ــات الش ــن مكون ــم م ــراد كغيره ــى االك وعان

االكــراد مــن جميــع المناصــب العليــا، والســلك الدبلوماســي، وقيــادة الجيــش، فمنــذ قــدوم حــزب البعــث الــى 

ســدة الحكــم، لــم يســتلم أي كــردي منصبــًا ذا قيمــة، عــدا االســتثناء الوحيــد واليتيــم، حيــن عيــن الســيد محمــود 

األيوبــي رئيــس للــوزراء فــي دورة قصيــرة. وكان األيوبــي هــذا مــن أكــراد الشام)دمشــق(، وكان منتميــًا الــى 

حــزب البعــث، ومحســوبا علــى جماعــة الحكــم.

وكذلــك تمثيلهــم فــي البرلمــان الســوري غيــر ممكــن، عــدا الــدورة الوحيــدة التــي حصلــت بدايــة التســعينيات، 

عندمــا فــاز ثالثــة أعضــاء مــن القيــادات الكرديــة وبشــكل مســتقل، ومنهــم الســيد فــؤاد عليكــو الــذي كان 

ــن  ــون م ــم محروم ــق تواجده ــي مناط ــراد ف ــك كان األك ــة وكذل ــد كل مداخل ــة بع ــات مكثف ــع لتحقيق يخض

اســتالم مناصــب مهمــة، حتــى منصــب »رئيــس البلديــة« فهــو محصــور بالبعثييــن.

عبد الحميد درويش، أضواء عىل الحركة الكردية يف سوريا، أيار 2000، ص59.  10
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ــى الشــعب الســوري ورغــم عــدم وجــود  ــي مارســتها الســلطة الحاكمــة عل ورغــم كل هــذه الممارســات الت

قانــون يســمح بتشــكيل االحــزاب واعــالن حالــة الطــوارئ فــي البــالد ابــان انقــالب البعــث إال ان االحــزاب الكرديــة 

ــت تغــض الطــرف عنهــا بســبب  ــي كان ــم مــن الســلطات والت ــا بعل اســتمرت فــي نشــاطها بشــكل ســري واحيان

ــة ففــي  ــزاب السياســية الكردي ــات فــي االح ــك اســتمرت االنشــقاقات والتفرع تالقــي مصالحهــا معهــا وكذل

ــى تياريــن او باألصــح الــى  ــا ســابقًا( فــإن الحــزب الديمقراطــي الكــردي قــد انقســم ال عــام 1965 )كمــا ذكرن

حزبيــن همــا الحــزب “الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا” )الجنــاح اليســاري( بقيــادة أوصمــان صبــري، و ”الحــزب 

ــادة عبــد الحميــد حــج درويــش.  ــاح اليمينــي( بقي الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا” )الجن

ــذي  ــزب االم ال ــم الح ــل نفــس اس ــد بعضهــا حم ــة جدي ــزاب كردي ــقاقات وظهــور اح ــت بعدهــا االنش وتوال

ــال ال الحصــر: ــى ســبيل المث ــه ونذكــر عل انشــق عن

• تأســس بيــن عامــي 1980 و1982 حــزب “االتحــاد الشــعبي الكــردي” فــي ســوريا برئاســة صــالح بــدر الديــن، 

قبــل أن يتعــرض الحــزب لالنشــقاق فــي العــام 1990، ويتــم تأســيس المجموعــة المنشــقة والتــي ضمــت كاًل مــن 

فــؤاد عليكــو، وحســن صالــح، وســعدالدين مــال، وعبــد الباقــي يوســف، حزًبــا جديــًدا وبنفــس االســم.

• شــهدت بدايــة الثمانينيــات تأســيس الحــزب “االشــتراكي الكــردي” فــي ســوريا، وترأســه صالــح كــدو، والــذي 

اندمــج فــي العــام 2002، مــع الحــزب “الديمقراطــي التقدمــي” برئاســة عبــد الحميــد حــج درويــش، قبــل أن 

ينســحب مجــدًدا وينضــم فــي العــام 2008، إلــى الحــزب اليســاري الكــردي جنــاح محمــد موســى.

ــات  ــش خالف ــد حــج دروي ــد الحمي ــادة عب • شــهد الحــزب “الديمقراطــي التقدمــي الكــردي” فــي ســوريا بقي

ــز لمؤتمــر الحــزب العــام، إال أن  ــاء التجهي ــب أثن ــادة الحــزب ومنظمــة حل ــن قي ــة فــي العــام 1982، بي تنظيمي

تلــك الخالفــات لــم تســفر عــن تأســيس حــزب جديــد، ولكــن فــي تســعينيات القــرن الماضــي تعــرض الحــزب ألزمــة 

ــي” فــي ســوريا بزعامــة  ــن همــا، الحــزب “الديمقراطــي الوطن ــن إضافيي ــدة، تمخــض عنهــا تأســيس حزبي جدي

ــم  ــر اس ــر األخي ــل أن يغي ــز داوي، قب ــادة عزي ــردي” بقي ــي الك ــي التقدم ــزب “الديمقراط ــوك، والح ــر صف طاه

ــى حــزب “المســاواة الديمقراطــي” الكــردي فــي ســوريا. الحــزب فــي العــام 2008 إل

• عندمــا تســلم كمــال أحمــد آغــا األمانــة العــام لـــ “الحــزب الديمقراطــي الكــردي” فــي ســوريا )البارتــي( عــام 

1980، وفــي تشــرين األول مــن العــام 1981 وبعــد دعــوة األميــن العــام أعضــاء الحــزب لممارســة حقهــم فــي 

االقتــراع باالنتخابــات التشــريعية الثانيــة فــي عهــد حافــظ األســد، شــهد الحــزب أزمــة تنظيميــة بعــد توزيــع عضو 

المكتــب السياســي محيــي الديــن شــيخ آلــي بياًنــا معارًضــا لقيــادة الحــزب دعــا فيــه إلــى مقاطعــة االنتخابــات، 

ــح الحــزب “الديمقراطــي الكــردي” فــي ســوريا  ــي، وأصب ــت مقدمــة انشــقاق الحــزب بشــكل عمل وهــذه كان

)البارتــي( لحزبيــن بنفــس االســم. وفــي العــام 1983 عقــد الحــزب الــذي يقــوده محيــي الديــن شــيخ آلــي مؤتمــًرا 

ــى حينهــا الماركســية-  ــى حــزب “العمــل الديمقراطــي الكــردي” فــي ســوريا، وتبن ــه اســم الحــزب إل ــر في غّي

اللينينيــة.

ــادة  ــد بنفــس االســم وبقي ــى انشــقاق جدي • عــام 1988 تعــرض “الحــزب الديمقراطــي الكــردي” )البارتــي( إل

)إســماعيل عمــر(. وفــي العــام 1996 توفــي كمــال أحمــد آغــا وانتخــب حينهــا نصــر الديــن إبراهيــم ســكرتيًرا 
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جديــًدا لغايــة العــام 1998 حيــن انشــق الحــزب مجــدًدا إلــى حزبيــن وبنفــس االســم، األول بقيــادة نذيــر مصطفى، 

واآلخــر بقيــادة نصــر الديــن إبراهيــم.

• كمــا حــدث خــالف آخــر فــي العــام ذاتــه فــي صفــوف حــزب البارتــي، تمخــض عنــه تأســيس حــزب جديــد باســم 
البارتــي “الديمقراطــي الكــردي – ســوريا”، أو مــا يعــرف بكتلــة عبــد الرحمــن آلوجــي.12

وأخيــرًا فــي هــذه الفتــرة البــد مــن االشــارة إلــى عالقــة حــزب العمــال الكردســتاني التركــي مــع نظــام حافــظ 

ونجلــه بشــار األســد: طــوال ســنوات ُحكمهمــا، كانــت الورقــة الكرديــة أهــم أدوات الجنــاح الســوري مــن حــزب 

البعــث فــي ضبــط العالقــة مــع الجــار العراقــي، الــذي كان فــي المقابــل يســعى لالســتحواذ علــى والء القبائــل 

ــة  ــة الداخلي ــق المعادل ــي عم ــول ف ــالد، والدخ ــن الب ــرقية م ــة الش ــي المنطق ــنية( ف ــورية )الس ــة الس البدوي

ــر دعــم جماعــة اإلخــوان المســلمين.  ــرة األحــداث العنيفــة فــي ســورية )1979-1982 )عب ــاء فت الســورية أثن

لكــن االســتخدام الســوري للورقــة الكرديــة خارجيــًا لــم يتوقــف عنــد الحــدود العراقيــة. فاللــون الســوري فــي 

ــات مــن القــرن  ــة الثمانين ــذ بداي ــن والتمركــز والنشــاط من حــزب العمــال الكردســتاني كان واضحــًا فــي التكوي

الماضــي، بهــدف إقامــة تــوازن مقبــول مــع الجــار التركــي الــذي كان يســتحوذ علــى ملفــات الميــاه واالنتمــاء 

لحلــف الناتو...إلــخ.

لهــذا عملــت علــى اســتضافة حــزب العمــال الكردســتاني – التركــي وذلــك للحصــول علــى مكاســب دوليــة مــن 

تركيــا )قضيــة الميــاه، مثــاًل( هــذا مــن جهــة والســتخدام اكــراد ســورية وقــودًا لهــذه المعركــة )نضــال حــزب 

العمــال الكردســتاني ضــد الحكومــة التركيــة( وبالتالــي التخلــص منهــم مــن جهــة ثانيــة، ال بــل ذهبــت ابعــد مــن 

هــذا عندمــا طلبــت مــن رئيــس الحــزب الســيد عبــداهلل اوجــالن ان يصــرح وعلــى المــأل، علــى ان األكــراد المقيميــن 

فــي ســوريا هــم مــن اكــراد تركيــا وقــد هاجــروا ســابقا مــن الشــمال الــى الجنــوب، وحــان الوقــت لعودتهــم 

مــن الجنــوب الــى الشــمال.

حيــث تكّفــل حافــظ األســد والــد بشــار األســد حتــى عــام 1998 بمنــح أوجــالن اللجــوء فــي دمشــق. وكان زعيــم 

حــزب العمــال الكردســتاني يديــر معســكرات للتدريــب العســكري فــي ســورية وفــي منطقــة البقــاع بلبنــان وقــد 

نظــم أوجــالن حــرب عصابــات دمويــة ضــد تركيــا انطالًقــا مــن دمشــق. أمــا الخدمــة التــي قدمهــا أوجــالن آنــذاك 
لراعيــه بالمقابــل فكانــت حرصــه علــى جعــل األكــراد الســوريين يذعنــون لديكتاتوريــة األســد.13

ــأن  ــل ب ــم القائ ــق القدي ــد المنط ــام األس ــع نظ ــه م ــي تحالف ــتاني ف ــال الكردس ــزب العم ــع ح ــه اتب ــن جهت م

عــدو عــدوي صديقــي. بعبــارة أخــرى، األســد هــو عــدو الحكومــة التركيــة التــي لطالمــا ناصبــت حــزب العمــال 

ــزب. ــا للح ــد اآلن صديًق ــظ األس ــر حاف ــي يعتب ــداء، وبالتال ــتاني الع الكردس

ولكــن هــذه التصرفــات ازعجــت الجــارة تركيــا التــي حشــدت قواتهــا علــى الحــدود الســورية التركيــة فــي عــام 

ــم توقــف دعمهــا لحــزب العمــال الكردســتاني وبالفعــل اســتجاب  ــاح اذ ل 1998 مهــددة ســوريا بعمليــة اجتي

نضــام االســد للضغــوط والتهديــدات التركيــة ووقعــت اتفاقيــة فــي 1998/10/20، بعــد خــروج عبــد اهلل أوجــالن 

دراسة منشورة يف جريدة عنب بلدي تحت عنوان » انشقاقات األحزاب الكردية.. صدوع أوىل يف جدران العمل السيايس«.   12

حزب العامل الكردستاين ونظام األسد للصحفي االماين شتيفان بوخن ترجمة: يوسف حجازي منشورة يف موقع قنطرة 2012.  13
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مــن ســورية بعشــرة ايــام والتــي اعتبــر فيهــا نظــام األســد األب »الكردســتاني« منظمــة إرهابيــة. وتأّكــد إعطــاء 

مســؤول االســتخبارات العســكرّية الســوري اللــواء مصطفــى التاجــر صــورًا عــن جــواز ســفر أوجــالن )القبرصــي( 

المــزّور للمحلــق العســكري فــي الســفارة األميركّيــة وتمريــره إلى االتــراك و )الموســاد( و )CIA( والبــدء بمتابعة 
ومالحقــة أوجــالن 14

وبالفعــل نجحــت المخابــرات التركيــة فــي اعتقالــه يــوم 15 شــباط/ فبرايــر 1999 فــي العاصمــة الكينيــة نيروبــي، 

حيــث تــم نقلــه بطائــرة خاصــة إلــى تركيــا لمحاكمتــه، وصــدر بحقــه حكــم باإلعــدام قبــل أن يتحــول إلــى حكــم 

الســجن مــدى الحيــاة، بعــد أن ألغــت أنقــرة عقوبــة اإلعــدام عــام 2002.

الحركة السياسية الكردية أبان الثورة السورية

ــان  ــات بشــتى الوســائل والســبل وضم ــام2011 اســتقطاب االقلي ــورة الســورية ع ــة الث ــذ بداي ــاول النظــام من ح

مناطــق تواجدهــم مســتقرة نســبيًا وبالفعــل اســتطاع فــي بعــض المناطــق ضمانهــا وكان مــن بينهــم االكــراد، 

ولكنــه فشــل ايضــا نســبيًا بهــذا االمــر.

 وكانــت اول مظاهــرة فــي المــدن التــي يتواجــد فيهــا االكــراد فــي يــوم 1 نيســان فــي »جمعــة الشــهداء« 

للمطالبــة بالحريــة واإلصــالح حيــث خــرج عــدد من الشــباب االكراد والمســتقلون فــي كل من عامودا والقامشــلي 

وراس العيــن.

وفــي 7 نيســان أصــدر األســد مرســومًا منــح بموجبــه الجنســية الســورية للمســجلين فــي ســجالت األجانــب فــي 

محافظــة الحســكة، وإطــالق 24 معتقــال كرديــا مــن مدينــة الرقــة وذلــك الســتمالة االكــراد الــى جانبــه وجاء رد 

الشــارع الكــردي الــى هــذه االجــراء أن الجنســية الســورية ليســت مكرمــة مــن النظــام وإنمــا هــي حــق مكتســب.

وكان معظــم الحــراك فــي المناطــق الكرديــة هــو حــراك شــبابي عبــر التنســيقيات والمســتقلين وحتــى مشــاركة 

اعضــاء االحــزاب الكرديــة كانــت مشــاركات فرديــة وبشــكل مســتقل فلــم تشــارك االحــزاب الكرديــة بأســمائها 

فــي المظاهــرات. 

ومــع تشــكل المجلــس الوطنــي الكــردي فــي 26 تشــرين األول 2011 ورفــع شــعار »المجلــس الكــردي يمثلنــي« 

أنشــق الشــارع الكــردي الــى قســمين قســم مؤيــد للمجلــس وقســم معــارض.

امــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي الــــ PYD فقــد نضــم تظاهــرات خجولــة لم يكــن لها أي عالقــة بالثورة الســورية، 

ال مــن ناحيــة األهــداف والشــعارات، وال حتــى فــي نوعيــة المشــاركين فيهــا ثقافيــًا وعمريــًا واتخــذ هــذا الحــزب 

موقفــًا ًا او مــا عــرف بالتيــار الثالــث فيمــا بعــد.

اســتخدم النظــام حــزب االتحــاد الديمقراطــي pyd لــوأد الثــورة الســورية داخــل المناطــق ذات االغلبيــة الكرديــة 

فقــد تــم تســليم المراكــز األمنيــة والعســكرية لــه فــي 19 تمــوز 2012 لتصبــح الســلطة الفعليــة فــي المناطــق 

ــادات  ــن قي ــة” بي ــة األمني ــرف ب ـ”االتفاقي ــا ُع ــب م ــي”، بموج ــاد الديموقراط ــة، لـ”االتح ــة الكردي ذات االغلبي

“العمــال الكردســتاني” والنظــام الســوري واللذيــن تربطهمــا عالقــة تاريخيــة بــدأت مطلــع الثمانينــات حيــن دعــم 

»الكردستاين« ونظام األسد... حب من طرف واحد وغرام من دون انتقام مقال للصحفي هوشنيك اويس- جريدة الحياة.  14
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نظــام حافــظ األســد عبــد اهلل أوجــالن فــي حربــه ضــد أنقــرة.

واســتطاع النظــام وعبــر حليفــه حــزب االتحــاد الديمقراطــي القضــاء علــى أصــوات الوطنييــن مــن أمثــال الشــهيد 

مشــعل تمــو وجــوان قطنــة ومحمــود والــي أبــو جانــدي وأســماء أخــرى كثيــرة، واســتطاع القضــاء علــى الحــراك 

الثــوري وكان آخرهــا ايضــًا مدينــة عامــودا فــي تاريــخ 2013/6/27 حيــث ارتكبــت ميليشــيات النظــام pyd مجــزرة 

بحــق نشــطاء الكــرد الوطنييــن.

المحور الثاني: أهم األحزاب الكردية في سوريا 

فــي هــذه المحــور مــن الدراســة ســوف نتطــرق الــى اهــم االحــزاب الكردية في ســوريا والتــي تجــاوز عددها 50 

حزبــًا كلهــا تفرعــت مــن الحــزب الــذي تأســس 1957 وجميعهــا غيــر مرخصــة بطبيعــة الحــال. وهــذه االنشــقاقات 

ــة مــن العوامــل  ــك نتيجــة جمل ــي نتيجــة خالفــات سياســية داخــل االعضــاء فــي الحــزب وكذل او التفرعــات تأت

والتأثيــرات الداخليــة والخارجيــة علــى الحيــاة السياســية الكرديــة فــي ســوريا.

ومــن الملفــت للنظــر ان هنــاك أحزابــًا تحمــل نفــس اســم الحــزب الــذي انشــق عنــه وغالبيــة االحــزاب الكرديــة 

تشــترك بكلمــة ديمقراطيــة فــي اســمها وتغيــب االحــزاب االســالمية او ذات التوجــه االســالمي عــن المشــهد 

السياســي الكــردي فــي ســوريا علــى عكــس اقليــم كردســتان العــراق الــذي يوجــد فيــه احــزاب سياســية كرديــة 

ذات توجــه اســالمي. 

ومــن جهــة أخــرى توجــد احــزاب تتمتــع بحاضنــة شــعبية وبعضهــا ال يوجــد فــي صفوفــه اال بضعــة اشــخاص هــم 

االعضــاء المؤسســين فقــط وبعضهــا أصبــح يمتلــك قــوات ومليشــيات تســيطر علــى مســاحات واســعة مــن ســوريا 

وألن االمــر يطــول إذا تــم ذكرهــا جميعــًا فلذلــك ســوف نخصــر الحديــث عــن اهــم االحــزاب الكرديــة مــن حيــث 

اهــداف الحــزب السياســية وتوجهاتــه وقادتــه ونشــأة الحــزب وتاريــخ وتأسيســه:

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

يعتبــر الحــزب نفســه انــه هــو اول حــزب سياســي كــردي فــي ســوريا والــذي تأســس 1957 والــذي كان يحمــل 

مســمى » الحــزب الديمقراطــي الكــردي« ولكــن تــم تســميته »بالحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي فــي 

ســوريا« خــالل انعقــاد المؤتمــر الرابــع عــام 1977 وتــم اختيــار هــذه االســم وذلــك إلزالــة التشــابه بيــن اســمه 

وغيــره مــن التنظيمــات التــي تحمــل نفــس االســم15.

ــاد  ــزب االتح ــن ح ــوم م ــزب مدع ــردي أن الح ــأن الك ــي الش ــن ف ــرد وباحثي ــيين الك ــن السياس ــر م ــر الكثي ويعتب

ــم كردســتان العــراق وشــارك  ــي فــي الســليمانية بإقلي ــذي كان يقــوده جــالل طالبان ــي الكردســتاني ال الوطن

ــذ تشــكيله  ــرأس الحــزب من ــي الكــردي عــام 2011. ويت ــس الوطن الحــزب فــي إعــالن دمشــق، وتأســيس المجل

السياســي الكــردي عبــد الحميــد درويــش الــذي كان مــن مؤسســين الحــزب االم الــى جانــب كل مــن نــور الديــن 

ــران.  ــري وحمــزة نوي ظاظــا وعثمــان صب

للحــزب اهــداف ومطالــب سياســية عامــة كغيــره مــن االحــزاب الســورية واهــداف ومطالــب خاصــة باألكــراد فــي 

ملحة موجزة عن تاريخ الحزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا - موقع الدميقراطي التابع للحزب.  15
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ســوريا كبقيــة االحــزاب الســورية الكرديــة حيــث يســعى الحــزب الــى تحقيــق التعدديــة والديمقراطيــة والحريــات 

العامــة وحقــوق اإلنســان.. وذلــك لــكل أبنــاء الشــعب الســوري، علــى اختــالف توجهاتهــم الفكريــة والسياســية 

وطوائفهــم وقومياتهــم وغيرهــا.

امــا المطالــب الخاصــة فهــي االعتــراف الدســتوري باألكــراد فــي ســورية كمكــون مــن مكونــات الشــعب 

الســوري، مــن حيــث الوجــود التاريخــي والواقعــي ويطالــب الحــزب بمنــح االكــراد إدارة ذاتيــة فــي المناطــق التــي 

يتواجــدون فيهــا أو أي شــكل مــن اشــكال الحكــم الذاتــي كالفدراليــة. واالعتــراف ايضــا باللغــة الكرديــة لغــًة 

متداولــًة بيــن المواطنيــن الســوريين األكــراد فــي البــالد، ومنــح حــق تعليمهــا فــي المناطــق الكرديــة، وإصــدار 

المجــالت والكتــب، ومنــح حــق البــث اإلذاعــي والتلفزيونــي. وكذلــك إعطــاء الحــق لألكــراد، بالمســاهمة فــي 

حكــم البــالد وإدارة مؤسســات الدولــة، والتفاعــل مــع الحيــاة السياســية كأيــة شــريحٍة مــن شــرائح المواطنيــن 

الســوريين والمجتمــع الســوري.

الحزب الديمقراطي الكردي – سوريا )البارتي(

ــه هــو اول حــزب كــردي تأســس فــي ســوريا عــام  ــة الكــردي أن ــر الحــزب الديمقراطي كالحــزب التقدمــي يعنب

1957 واصبــح يعــرف بالبارتــي فيمــا بعــد لتميــزه عــن بقيــة االحــزاب التــي انشــقت عــن اول حــزب كــردي فــي 

ســوريا ويعتبــر الحــزب الفــرع الســوري للحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي العــراق الــذي يرأســه مســعود برزانــي، 

وأحــد مــن أكثــر األحــزاب الكرديــة نفــوذًا فــي ســورية. 

ــوق  ــن بحق ــة، ويؤم ــة النيابي ــي الديمقراطي ــيا ف ــد سياس ــة يتجس ــات ليبرالي ــي ذو تطلع ــزب ديمقراط ــو ح وه

ــر مصيرهــا بنفســها،  ــة وحــق الشــعب الكــردي وكل الشــعوب واألمــم فــي تقري ــة االجتماعي اإلنســان والعدال

ويناضــل فــي ســبيل ذلــك وفــق مناهــج علميــة وبوســائل ســلمية وديمقراطيــة مســتوحاة مــن تــراث البارزانــي 

ومــن تجــارب شــعوب العالــم16 قبــل انــدالع الثــورة الســورية، كان الحــزب جــزءًا مــن المؤتمــر الوطنــي الكــردي 

التــي ُشــكِّل فــي العــام 2009. وفــي تشــرين األول/أكتوبــر، انضــّم إلــى أحــزاب كرديــة أخــرى لتشــكيل المجلــس 

الوطنــي الكــردي. أمــا أميــن عــام الحــزب فهــو الدكتــور عبــد الحكيــم بشــار، الــذي عّينــه فــي هــذا المنصــب 

مســعود برزانــي فــي العــام 2008،

وجدير بالذكر أن ثمة حزبًا آخر باسم الحزب الديمقراطي الكردي في سورية، يرأسه نصر الدين إبراهيم.

أهم أهداف الحزب

يدعــو الحــزب إلــى إقامــة دولــة ســورية علمانيــة ديمقراطيــة المركزيــة، وإلــى االعتــراف بحقــوق األكــراد، بمــا 

فــي ذلــك منــح األكــراد حــّق تقريــر مصيرهــم ضمــن وحــدة ســورية وســالمتها وإجــراء انتخابــات حــرة، وفصــل 

الســلطات، وضمــان حريــة التجّمــع والتعبيــر، ووضــع قانــون عصــري خــاص باألحــزاب السياســية، وضمــان مســاواة 

الرجــال والنســاء، وفصــل الدولــة عــن الديــن. االعتــراف فــي الدســتور بحقــوق األكــراد، ورفــع سياســات التمييــز 
ضّدهــم.17

النظام الداخيل للحزب الدميقراطي الكردستاين – سوريا.  16

الحزب الدميقراطي الكردي يف سورية )الباريت( دارسة منشورة يف مركز كارنيغي للرشق االوسط.  17
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:)PYD( حزب االتحاد الديمقراطي

تأســس الحــزب عــام 2003 فــي ســوريا كجنــاح لحــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا PKK، وعقــد مؤتمــره 

التأسيســي فــي جبــال قنديــل، المعقــل الرئيســي لحــزب العمــال الكردســتاني، ويعتبــر الحــزب عبــد اهلل أوجــالن 

)مؤســس حــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا( قائــدًا معنويــاً، وقائدًا فعليــًا ومعنويــًا لجنوب غرب كردســتان18  

ويعــد الحــزب مــن أكثــر األحــزاب الكرديــة تنظيًمــا.

مــع انطــالق الثــورة 2011 وقــف الحــزب علــى الحيــاد »التيــار الثالــث« ليــس موالــي لنضــام االســد وليــس معارضــاً، 

ولكــن فــي الحقيقــة كان االقــرب الــى نظــام االســد الــذي قــام األخيــر بتســليح المليشــيات التابعــة للحــزب.

وكذلــك امتنــع عــن االنضمــام إلــى الجــزء األكبــر مــن أحــزاب المعارضــة الكرديــة التــي شــّكلت المجلــس الوطنــي 

الكــردي فــي تشــرين األول 2011 بالمقابــل انضــم الــى هيئــة التنســيق الوطنيــة للتغييــر الديمقراطــي كعضــو 

مؤســس، وشــكل مــع احــزاب كرديــة قريبــة مــن نهجــه وفكــره فــي 16 كانــون األول 2011 مــا عــرف باســم 

»مجلــس شــعب غربــي كردســتان«.

فــي تشــرين الثانــي 2013 أعلــن الحــزب منفــرًدا »اإلدارة الذاتيــة الديمقراطيــة«، وهــي رؤيتــه لحكــم المناطــق 

التــي يســيطر عليهــا فــي ســوريا وينســق الحــزب مــع النظــام الســوري فــي مختلــف المناطــق الكرديــة الســورية 

ال ســيما مدينتــي القامشــلي والحســكة.

كمــا أعلــن الحــزب مــع حلفائــه الفيدراليــة فــي مناطــق ســيطرته فــي شــهر آذار 2016، وقســم مناطق ســيطرته 

الــى ثــالث مقاطعــات: الجزيــرة، وعفريــن، وعيــن العــرب »كوبانــي«، وقــد انتشــر صيتــه بعــد نجاحــه بطــرد تنظيــم 

ــات المتحــدة فــي  ــر للوالي ــف األكب ــح الحلي ــي«، وأصب ــن العــرب »كوبان ــل وعي ــه، مث ــة مــن بعــض مناطق الدول

ــة«،  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن »ق ــراط ضم ــلح لالنخ ــه المس ــع جناح ــا دف ــة، مم ــم الدول ــد تنظي ــا ض معركته

للســيطرة علــى مناطــق تنظيــم الدولــة.

وينبثق من »حزب االتحاد الديمقراطي« األجنحة واألحزاب اآلتية:

	 حدات الحماية الشعبية »YPG«: الجناح المسلح لحزب االتحاد الديمقراطي.

	 وحدات حماية المرأة »YPJ«: الجناح المسلح النسائي لحزب االتحاد الديمقراطي.

	 قوات االسايش في روجافا: قوات األمن التي تسيطر على مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

شــكل الجنــاح المســلح لحــزب االتحــاد الديمقراطــي، »وحــدات حمايــة الشــعب«، العمــود الفقــري لمــا يســمى 

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، فــي تشــرين األول 2015، بجانــب فصائــل عربيــة وأقليــات صغيــرة، وهــو تحالــف 

يركــز علــى طــرد تنظيــم الدولــة تحديــدا، ويتلقــى دعمــا أمريكيــا مــن التحالــف، رغــم عــداء ورفــض تركيــا التــي 
تدخلــت ضــده وضــد تنظيــم الدولــة، فــي معركــة »درع الفــرات«، كمــا تدعــو لطــرده مــن منبــج 19

قرارات املؤمتر التأسييس لحزب االتحاد الدميقراطي.  18

ما هي شبكة الفصائل واألحزاب الكردية يف املنطقة؟ موقع عريب 21 عبيدة عامر.  19
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يعتمــد الحــزب نظــام الرئاســة المشــتركة أي شــخصيتين أحدهمــا رجــل والثانــي امــرأة وكان مــن ابــرز قاداتــه 

الرئيــس الســابق للحــزب صالــح مســلم والــذي انتخــب فــي عــام 2001 أنتخــب إلــى جانــب آســيا عبــداهلل رئيســًا 

مشــتركًا لحــزب االتحــاد الديمقراطــي واســتمروا فــي رئاســة الحــزب حتــى عــام 2017، وبعدهــا ُأنتخــب كل مــن 

شــاهوز حســن وعائشــة حســو للقيــادة المشــتركة للحــزب.

ــة و«الحكــم  ــراف الدســتوري بالحقــوق الكردي ــة واالعت ــة والديمقراطي اهــم اهــداف الحــزب سياســة التعددي

ــة. ــة ال مركزي ــي الديمقراطــي« لألكــراد فــي ســوريا ويدعــو لتشــكيل دول الذات

امــا موقفــه مــن الثــورة الســورية فهــو يرفــض التدخــل العســكري الخارجــي ويرفــض تســليح المعارضــة ويدعــم 

الحــوار مــع النظــام ويدعــم خطــة عنــان للســالم20.

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

تأســس حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا )يكيتــي( فــي بداية 1993 من خــالل مؤتمر بيــن األحزاب 

الكرديــة الثالثــة )اتحــاد شــعبي »فــؤاد عليكــو« والشــغيلة الديمقراطــي »آزاد علــي« والحــزب الديمقراطــي 

الموحــد »إســماعيل عمــر ومحــي الديــن شــيخ آلــي«( حيــث كانــت الحركــة الكرديــة فــي أشــد حــاالت التشــظي 

واالنقســام ويعتبــر نفســه امتــداد طبيعــي ألول حــزب كــردي فــي ســوريا انبثــق منــذ صيــف 1957.

ــة، ولكــن ســرعان مــا تعــرض الحــزب  ــاف الكردي انتشــر الحــزب بشــكل قــوي فــي كافــة المــدن والقــرى واألري

لنكســة قويــة بــدأت بعــد مؤتمــر الحــزب الثانــي فــي عــام 1995 حيــث كانــت االعتقــاالت مســتمرة بحــق أعضــاء 

الحــزب ومالحقــة قيادتــه، وعجــز مالــي لــم يســتطع الحــزب أن يقــدم رواتــب ذوي المعتقليــن مــع تســّرب خــالف 

قــوي إلــى القواعــد الحزبيــة بيــن فــؤاد عليكــو وحســن صالــح مــن جهــة، وإســماعيل عمــر ومحــي الديــن شــيخ 

آلــي مــن جهــة أخــرى، حيــث حــاول كل طــرف أن يديــن الطــرف اآلخــر.

ورغــم اتهــام جنــاح فــؤاد عليكــو وحســن صالــح للحــزب بمحابــاة النظــام لــم يــرد جنــاح إســماعيل عمــر علــى 

تلــك االتهامــات، أو كان يترفــع عــن الــرد، ووصلــت بالجنــاح األول التشــهير بالطــرف الثانــي علــى صفحــات جرائــده، 

ــزب  ــاء ح ــض أعض ــعبي وبع ــاد الش ــزب االتح ــاق ح ــن رف ــن األول كان م ــد مؤتمري ــح بعق ــذه المالم ــر ه لتظه

الشــغيلة باســم )حــزب يكيتــي الكــردي بقيــادة حســن صالــح وفــؤاد عليكــو(، بينمــا انعقــد المؤتمــر اآلخــر باســم 

)حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا »يكيتــي« بقيــادة إســماعيل عمــر ومحــي الديــن شــيخ آلــي(، 
وذلــك فــي عــام 21.1998

أهم أهدافه حسب البرنامج السياسي للحزب:

بنــاء وتكثيــف صــالت األلفــة والتعــاون مــع جميــع الفعاليــات الوطنيــة الديمقراطيــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان 

ــات  ــدن والمحافظ ــف الم ــي مختل ــة ف ــة حواري ــر حال ــاء ونش ــدف بن ــتقلين، به ــي ومس ــع المدن ــان المجتم ولج

الســورية وصــوالً إلــى التنســيق والعمــل المشــترك باتجــاه اســتصدار قانــون عصــري ينظــم عمــل األحــزاب فــي 

حزب االتحاد الدميقراطي دارسة ملركز كارنيغي للرشق االوسط.  20

أقوى األحزاب الكردية عىل الساحة السورية ... مخاض ما قبل املؤمتر- مقال يف جريدة زمان الوصل منشور منذ 2013.  21
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ســوريا وضمــان حريــة إبــداء الــرأي والتعبيــر عنــه دون خــوف وإعــادة النظــر بقانــون المطبوعــات المكبــل بقيــود 

جمــة.

ــا  ــل القضاي ــاوض فــي ح ــة التف ــة الحــوار ولغ ــرى لضــرورة انتهــاج طريق ــة الكب ــي الحــزب األهمي ــك يول وكذل

ــات. ــكرة المجتمع ــرب وعس ــة الح ــدل لغ ــف ب ــة الالعن ــى ثقاف ــكاز عل ــك باالرت ــات وذل والنزاع

ويســعى الحــزب الــى المســاهمة فــي إرســاء أســس تعامــل ديمقراطــي أخــوي فــي اإلطــار العــام لحركــة التحــرر 

القومــي الكرديــة وذلــك علــى قاعــدة االحتــرام المتبــادل ونبــذ سياســة المحــاور واالحتــراب الكــردي - الكــردي.

وجــاء ايضــا فــي برنامــج الحــزب السياســي انــه ابــدا تضامنــه مــع النضــال المشــروع ألكــراد لبنــان للتمتــع بحــق 

المواطنــة والمحافظــة علــى هويتهــم الثقافيــة وفــق القوانيــن والدســاتير المرعيــة، بالتعــاون مــع فعاليــات 

المجتمــع اللبنانــي ومؤسســاته المدنيــة.

تيار المستقبل الكردي

تأســس تيــار المســتقبل الكــردي بشــهر فــي الشــهر الخامــس عــام 2005 فــي مدينــة القامشــلي وهــو حــزب 

معــارض كــردي ليبرالــي وعضــو فــي المجلــس الوطنــي الســوري. الحــزب يدعــو إلــى إقامــة دولــة مدنيــة تعّدديــة 

ديمقراطيــة، واالعتــراف بالشــعب الكــردي ومشــاركة أبنائــه كشــركاء علــى قــدم المســاواة فــي ســورية شــارك 

بالتأســيس عــدد مــن الشــخصيات السياســية الكرديــة وأبرزهــم الشــهيد مشــعل التمــو وأكــرم حســين وخليــل 

حســين وريــزان شــيخموس وهــو الرئيــس الحالــي للتيــار بعــد مقتــل مشــعل التمــو فــي بدايــة الثــورة الســورية 

عــام 2011.

ــار المســتقبل  ــط تي ــاد تجمــع سياســي وثقافــي واجتماعــي ويرتب ــار وهــو ايج ــن تأســيس التي ــع م وكان الداف

الكــردي بعالقــات قويــة مــع المجموعــات الشــبابية الكرديــة، وقــد شــارك بنشــاط فــي مظاهــرات واحتجاجــات 

المعارضــة منــذ بدايــة الثــورة.

اّتهــم أعضــاء المعارضــة الكرديــة تيــار المســتقبل الكــردي بالتركيــز علــى الثــورة بشــكل مفــرط، بينمــا فشــل 

ــار  ــرى تي ــورية، ال ي ــي س ــة ف ــزاب الكردي ــة األح ــض غالبّي ــا. ونقي ــاع عنه ــة والدف ــح الكردي ــم المصال ــي دع ف

المســتقبل الكــردي المســألة الكرديــة بوصفهــا شــأنًا إقليميــا، فهــو ال يدعــو إلــى تقريــر المصيــر الكــردي، بــل 

للمشــاركة الكاملــة فــي الحكومــة الجديــدة علــى أســاس التمثيــل النســبي، وهــو يطالــب باالعتــراف باألكــراد 

باعتبــاره عرقــاً رئيســاً، ال ثانويــاً، فــي ســورية.

ــلمية  ــائل الس ــكل الوس ــل ب ــام ويعم ــه النظ ــذي يمارس ــتبداد ال ــة االس ــو معارض ــار ه ــداف التي ــم اه ــن أه وم

ــة  ــى دول ــة ال ــة امني ــن دول ــول م ــع ، والتح ــة والمجتم ــة والدول ــكار السياس ــاء احت ــى انه ــة عل والديمقراطي

ديمقراطيــة ، ومــا يتطلبــه  ذلــك مــن خطــوات تمهيديــة مــن إلغــاء األحــكام العرفيــة، وكل األحكام االســتثنائية 

الجائــرة والقوانيــن الفــوق دســتورية، وإشــاعة الحريــات العامــة، وإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والضميــر وإعــادة 

الحقــوق المدنيــة للمجرديــن منهــا والعفــو العــام عــن المنفييــن وضمــان عودتهــم ، وانصــاف المــرأة وضمــان 

مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة ، واحتــرام الحريــات الشــخصية وتوفيــر الظــروف المناســبة لممارســتها دون تمييز 
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بســبب المعتقــد أو الــرأي أو العقيــدة ، واحتــرام حريــة التعبيــر والفكــر وممارســة الشــعائر والطقــوس الخاصــة 

ــالف كمنعكــس لمفهــوم  ــول االخت ــة التســامح والمشــاركة وقب ــس ثقاف ــة وتكري ــن عــن الدول ، وفصــل الدي
المواطنــة الــذي يشــكل عصــب الدولــة الوطنيــة.22

حزب يكيتي الكردي في سوريا:

تأســس الحــزب عــام 1999 كانشــقاق عــن حــزب الوحــدة، ويتميــز بكونــه مــن األحــزاب الكرديــة النــادرة التــي 

ــا، وهــو يســاري التوجــه، كمــا يعتبــر مــن األحــزاب الكرديــة الراديكاليــة العنصريــة. تتغيــر قيادتهــا دورًي

الحزب اليساري الكردي في سورية:

يتزعمــه »محمــد موســى«: وهــو حــزب علمانــي تأســس فــي الـــ 5 مــن آب عــام 1965، ويعتَبــر أوصمــان صبــري 

الــذي شــارك فــي تأســيس أول حــزب سياســي كــردي فــي ســورية رمــزًا لليســار الكــردي فــي ســورية، ولعمــوم 

الُمنحِدريــن مــن مدرســة اليســار الكــردي فــي ســورية.

الحزب الديمقراطي الكردي في سورية )البارتي(:

جنــاح نصــر الديــن إبراهيــم: الــذي يعتَبــر أكثــر اعتــداالً، لكنــه يعتَبــر ســليل مدرســة اليســار الكــردي، وبــرز هــذا 

الفصيــل علــى الســاحة حينمــا انقســم البارتــي فــي نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي إلــى فصيليــن إثــر وفــاة 

ســكرتيره العــاّم كمــال أحمــد أغــا بحــادث ســير، ويرتبــط جنــاح البارتــي هــذا بتحالــف مع الحــزب اليســاري الكردي.

الحزب الديمقراطي الكردي السوري: 

يتزعمــه جمــال شــيخ باقــي: ويعتبــر مــن األحــزاب المعتدلــة فــي الحركــة الكرديــة، ويتميــز بموضوعيــة طرحــه، 

وأفــكاره السياســية، وهدوئــه، وعــدم انجــراره إلــى المعــارك الجانبيــة الكرديــة - الكرديــة.

حزب المساواة الديمقراطي الكردي: 

ــذ  ــورية من ــي س ــردّي ف ــي الك ــي التقدم ــزب الديمقراط ــن الح ــزب ع ــذا الح ــل ه ــز داود: وانفص ــه عزي يتزعم

ــار. ــم بش ــد الحكي ــور عب ــاح الدكت ــي جن ــع البارت ــف م ــي، ويتحال ــرن الماض ــعينيات الق تس

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سورية: 

يتزعمــه طاهــر صفــوك: الــذي انفصــل عــن حــزب المســاواة الديمقراطــي الكــردي بعــد وقــت قصيــر مــن انفصالــه 

ــم  ــد الحكي ــور عب ــاح الدكت ــدوره مــع البارتــي جن ــف ب ــد درويــش، ويتحال ــد الحمي ــز داود عــن حــزب عب مــع عزي

بشــار.

المجلس الوطني الكردي:

تشــكل المجلــس الوطنــي الكرديــة فــي العــام االول للثــورة الســورية يــوم 26 تشــرين األول 2011، فــي أربيــل 

برعايــة رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البارزانــي وذلــك بعــد تأســس المجلــس الوطنــي الســوري بأقــل 
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مــن شــهر.

ضم المجلس عند التأسيس 15 حزبا وفصيال كردي في سوريا، ويتمتع باعتراف دولي.

البرنامج السياسي للمجلس

 االعتــراف الدســتوري بالهويــة القوميــة الكرديــة وبـــ »الشــعب الكــردي الــذي يعيــش علــى أرضــه التاريخيــة«. 

ــة  ــك حظــر اســتخدام اللغــة الكردي ــى أكــراد ســورية، بمــا فــي ذل ــن المطّبقــة عل ــاء السياســات والقواني إلغ

وإنشــاء المــدارس الكرديــة، والتعويــض علــى المتضرريــن حتــى اآلن. تحقيــق الالمركزيــة السياســية فــي الحكــم 

فــي ســياق وحــدة األراضــي الســورية.

النتيجة

يتضــح لنــا مــن خــالل القــراءة التاريخيــة للحركــة السياســية الكرديــة انهــا تعانــي مــن التشــتت والتفــكك رغــم ان 

معظــم االحــزاب الكرديــة لهــا نفــس األهــداف والبرامــج السياســية تقريبــًا ويأتــي هــذا التفــكك نتيجــة التبعيــة 

ألحــزاب كرديــة خــارج ســوريا ســواء كانــت عراقيــة او حتــى التركيــة منهــا. ولتخلــص مــن هــذا التشــرذم البــد 

ان تســعى االحــزاب الكرديــة فــي ســوريا إلــى التخلــص مــن حالــة التبيعــة وانتهــاج خطــاب وطنــي داخــل حــدود 

الدولــة الســورية ويهتــم بالقضايــا التــي تهــم االكــراد الســوريين بالدرجــة االولــى. 


