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 ب الكرديةحزاالالشعب وصراع ا ثورةبين  السوري الشعب الكردي

 المركز السوري سيرزأحمد محمد الخالد ... 

 فرضيتين:إال أن معظمهم ذهب نحو  االكراد ومنشئهم، أصلاختلف المؤرخون حول 

 أوربية. –أن األكراد من الشعوب الهندو  الفرضية األولى:

أشار ابن خلدون في مقدمته بتعريف  الفارسي، وقد أنهم جزء من الشعب الثانية:الفرضية 

 الفرس".لألكراد أنهم من "بدو 

وكانوا يسكنون بين تركيا وإيران والبحر  وتشير الدراسات إلى أن الهوريين هم أيضا من األكراد،

 الخابور، وفيالميتانيون بالقرب من نهر  ق.م، وسكنسنة  2500منذ حوالي  قزوين،األسود وبحر 

 ق.م. 1500رق تركيا منذ عام جنوب ش

ويعتبر المؤرخ الكردي "محمد أمين زكي " في كتابه "خالصة تاريخ الكرد وكردستان " أن شعبي 

 1.الكردي"هوري وميتاني " هم من الجذور األولى للشعب 

% من  8.5ويشكل االكراد حسب االحصاءات والتعدادات الرسمية للدولة العربية السورية نسبة 

 2 ن سوريةمجموع سكا

ثقافتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم واالعتراف بحقوقهم السياسية والثقافية  لألكرادان 

 الوطني حق لهم وهنا سنناقش وضعهم كسوريين لهم مالنا وعليهم ما علينا  اإلطارضمن 

ال في سورية ال يملكون حيز جغرافي متصل يتصف بالنقاء العرقي و ان االكرادمع مالحظة 

منطقة أو الصغيرة )يشكلون في مناطق انتشارهم اغلبية سكانية اال في بعض الوحدات االدارية 

 كما انهم ال يجتمعون على رؤية سياسية واحدة. ناحية(

بدأت المشكلة الكردية فعليا بعد سقوط الخالفة العثمانية في الحرب العالمية االولى واحتالل لقد 

 1916بيكو –وتقسيمها بموجب اتفاقية سايكس  الفرنسيين واالنكليز للمنطقة

ونأمل من االخوة االكراد اال يتحولوا من مظلوم في عهد العصابة المجرمة الى ظالم في عهد ثورة 

 يقفواالضحية ال ان  يكونوا لطرفالكرامة فكل من العرب واالكراد ضحية سايكس بيكو ويجب ان 

 الضحية.االجرام على  يزيدواو جالدمع ال

وذلك  قديمة؛أحزاب وكشعب  ، توقع كثيرون انخراطا قويا لألكراد فيهاسوريةتفجر الثورة في  بعد

نتيجة ممارسات النظام القمعية، وسياساته االقتصادية  ألسباب عديدة منها، احتقان الشارع الكردي
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عدم حل من التمييز العنصري، و التي أدت إلى تدني األوضاع المعيشية، واستمرار معاناة األكراد

 مشكلة مكتومي القيد والمجردين من الجنسية. 

رغم المبادرات اإليجابية التي أبداها جمهور الثورة تجاه األكراد، وتسمية أحد أيام الجمع باسم 

إال أن الموقف الكردي من الثورة قد اتسم بالحذر والترقب والمشاركة  "آزادي  جمعة" كردي

 المحسوبة في تظاهراتها. 

 جانب التشبيحي إلى  3pydحزب االتحاد الديمقراطي الكردستانيمن اإلشارة الى دور كما ال بد 

عدم قمع التظاهرات  الجنسية،من  لبعض مطالب األكراد، المجرم الذي استجابسياسة النظام 

 الكردية، 

من أدت إلى حماية المناطق الكردية  مما ال شك فيه أن سياسة القوى الكردية تجاه الثورة والنظامو

الذي لحق بالمناطق الثائرة لكنها حرمت الثورة من إمكانيات االغتناء  وحشية النظام، وجنبتها الدمار

عدم االنخراط الفاعل لألكراد في الثورة ربما يكون من األسباب التي  وبالتالي فإن بالمكون الكردي

 أخرت انتصار الثورة. 

السورية اعالم الثورة الثورة السورية، كان  انطالقع مقابل ذلك ال بدّ في هذا الشأن أن نتذّكر أنه وم

بلحظة، وفي كافة المدن السورية،  في تغطية أحداث الثورة، ومواكبة كل المستجدات لحظة رائد

حيث لم تكن المدن الكردية مستثناة منها، بل كان للشعب الكردي نصيبه منذ اللحظة األولى وكان 

وري الكردي البد أن يصل بطبيعته الثورية من دون تغيير إلى صوت الس فإنجّزأ منها، تجزءاً ال ي

 آذان الكرد إحدى مكونات المجتمع السوري.

كما أسّرت الجميع وخاصة الشارع الكردي، حين  رة إعالمية فريدة من نوعها، فاجأتوفي مباد

جلبته الثورة، الديمقراطي الذي  أطلقت قناة أورينت نشرتها باللغة الكردية، للتأكيد على االنفتاح

باإلضافة إلى التأكيد على وحدة الصف السوري بجميع مكوناته، في مواجهة الطغيان والديكتاتورية 

، وارتياحاً لدى الكرد من والعربيردي صدى واسع في الوسط الك األسدية، ولقد كان لهذه المبادرة

 .تقبل اآلخر السوري لهم

ث بدأت في درعا ودمشق وانتشرت إلى حمص حي سوريةالشعبية في عموم  المظاهراتانطلقت 

ودير الزور وعمت باألخص األرياف السورية فانتشرت على مساحة الوطن  وحماة وإدلب و حلب

الريف الشمالي السوري في القامشلي وعين العرب  السوري وكانت االستجابة فورية وسريعة في

 . راس العين وعامودا و

عن الثورة  الكرد السوريين المكتومين الجنسية  ية لتحييدمجدغير حاول النظام المجرم محاولة 

مة من النظام بمنح الجنسية لمكتومي القيد فكان رد الشارع الكردي أن الجنسية السورية ليست مكر

                                                           
 عملیة الى یستند القرار صنع عملیة ان في قوته تكمن والتسلیح، التنظیم، جید سیاسي حزب الكردستاني الدیمقراطي االتحاد حزب 3

 وأیدیولوجیا قیادیة تراتبیة الكردستاني العمال حزب مع یتشاطر فھو المشترك، التاریخ إلى إضافة. موحدة رؤیة تقدیم إلى تنزع داخلیة
 العراق، وفي الكردستاني، الحرة الحیاة حزب إیران، في به؛ المرتبطة واألحزاب الكردیة الجالیات اتحاد إلى ینتمي إنه. واضحة

  .الكردستاني الدیمقراطي الحل حزب
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لخلق الصراع  األكراد للتفرقة بين العرب و جيبالترو المجرم النظام وإنما هي حق مكتسب ، ثم قام

 للحقوق القومية . األكرادتبره تطلع لما يع القومي وبدأ يلمح

أوسع بينما كمشعل تمو جعل المشاركة  لكن تدخل تيار المستقبل والثقة الكبيرة بأعمدة الحراكو

الديمقراطي في الطرف المقابل لقمع هذه  ممثالً بحزب االتحاد 4 كان حزب العمال الكردستاني

 التظاهرات .

حيث خرجت عدة  الكرديةمن حيث المناطق عفرين  فيكان الحراك الثوري السلمي هو األضعف 

الشخصيات  قراطي وأصيب عدد منن قبل النظام وحزب االتحاد الديممظاهرات وقد تم قمعها م

 ونتيجةمؤثرة في هذا الحراك  لشخصيات وكان هناك محاوالت اغتيال المظاهراتالمؤثرة في 

لمالحقات حزب العمال  نتيجة البابللقمع في عفرين انتقل معظم الثوار إلى مناطق اعزاز و 

 السورية حيث ضعف دور االمن في منطقتي اعزاز و الباب .  األمنية األجهزة ردستاني والك

كانت معبرة في ريف أعزاز  الكرديةفي القرى واسعة  عربيةبمشاركة  صغيرة مظاهراتخرجت 

) ركن        ي دمشققراطي أما فبعيدة عن سطوة حزب االتحاد الديم عن وحدة الهدف وكانت

كانت األقل مشاركة في الحراك  الكردية الغالبيةذات ( واألشرفية  الدين ( وحلب ) الشيخ مقصود

االخوة  كتنسيقيةالمدينة  تنسيقياتالعمل مع  على أفراد يؤدون رئيسيعتمد بشكل  التظاهروكان 

 .آزادي  تنسيقيةو  العربيةالكردية 

  السورية:في الثورة  الكرديةدور األحزاب السياسية 

أو المرجعية السياسية  األيديولوجياالحزب أو  باختالفالثورة يختلف  موقفهم مناالحزاب الكردية 

، إلى فريقين سوريةومستقبلها في  كردستا نهملكّل طرف هم بالنتيجة منقسمون فيما بينهم حول 

(، ممثالً بمجلس غرب PYDي )الديمقراط االتحادأساسيّين: فريق بمرجعية أوجالنية يقوده حزب 

(، وأخر بمرجعية بارزانية تقوده أحزاب YPGالعسكرية قوات حماية الشعب ) كردستان وذراعه

 .الوطني الكردي ممثلين بالمجلسحزباً كردياً،  اثنا عشرةالسياسي إلى جانب  االتحاد

ام مقبلة على تغيير هو يقينها بان االيالمجرم لقاء االسد لأسباب رفض االحزاب الكردية وتعود 

كامل وذلك ما دفعها التخاذ القرار باالنضمام للثورة لكن بطابع العزلة الكردية عن المنحى العام 

للثورة، أي ممارسة سياسة النأي بالنفس واالنخراط حسب المصالح السياسية مع الجهة التي ستكون 

 األفضل. 

ية عدد كبير من األحزاب السياسية الكردية مع بدء الثورة السورية كان يتواجد على الساحة السور

من نشأ بحكم األمر  ومنهاقانون األحزاب  المجرم وإصدارللنظام  األمنيةالقبضة  استغلت ضعف

أو من منطلق قومي كردي أو من منطلق  الكردية، والتركية العراقية الواقع كامتداد لألحزاب

                                                           
 یزال ما الذي أوجالن، هلل عبد قبل من 1978 عام تركیا في مسلّحة كردیة قومیة جماعة وھو الكردستاني، العمال حزب تأسس 4

  . 1999 عام منذ تركي سجن في الحیاة مدى بالسجن حكما یقضي أنه رغم الحزب زعیم
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 الكرديةلكردي المعاشي ، وقد بلغ عدد األحزاب ا في الواقع واالجتماعيةمعالجة األزمات السياسية 

 الساحة السورية: حزباً وكانت أبرز هذه األحزاب في األربعونإبان الثورة السورية حوالي 

قراطي د امتداداً للحزب الديمويع سوريةالحزب الديمقراطي الكردستاني ) البارتي (  – 1

 العراقي  الكردستاني

الكردي ويتبع تنظيمياً وفكرياً لالتحاد الوطني الكردستاني بزعامة  الحزب الديمقراطي التقدمي – 2

 5 جالل طالباني

ً لحزب العمال  PYDحزب االتحاد الديمقراطي )  – 3 ً وفكريا (والذي يعد امتداداً تنظيميا

 ( PKKوالعراق )  الكردستاني في تركيا

 قراطي بزعامة محيى الدين شيخ آليحزب الوحدة الديم – 4

 آزادي بزعامة مصطفى جمعه حزب – 5

 حزب ) يكتي ( بزعامة فؤاد عليكو – 6

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بزعامة حميد حاج علوش – 7

 حزب ال ) يكتي ( الكردستاني بزعامة ابراهيم برو – 8

 حزب البارتي الديمقراطي الكردي بزعامة حكيم بشار – 9

 موسى الكردي بزعامة محمد  اليساريالحزب  – 10

من أيد الثورة  فمنهاأدواراً متناقضة في الثورة السورية  الكرديةلقد لعبت األحزاب السياسية 

من وقف من الثورة موقف  ومنهامن وقف موقف الحياد  ومنهااألولى  أيامهاوانخرط فيها منذ 

ك حزباً بالمعنى المستقبل الواسع االنتشار ولم ي أيد تيار ففيماالعداء وفي صف النظام الديكتاتوري ،

والديمقراطي الكردستاني )  وحزب آزادي وحزب يكتي والبارتي  6بزعامة مشعل تمو الدقيق

الديمقراطي  ( وحزب اإلصالح الذي دفع بكوادره للمشاركة بالحراك السلمي ، وقف الحزب سورية

واقف ( وحزب الوحدة الديمقراطي م PYDالكردي واالتحاد الديمقراطي )  واليساريالتقدمي 

 للثورة السورية. معادية

للشارع كانت  الكرديةوفي الوقت الذي كان يتم الحشد من تيار المستقبل ومختلف األحزاب 

حيث  ورموزهالكوادر الثورة  واالغتياالتالديمقراطي تقوم بأعمال القمع  ميليشيات حزب االتحاد

ن قطنا ومصطفى خليل كما تم تيار المستقبل وأنور حفتار وجوا زعيم كل من مشعل تمو تصفيةتم 

 وتصفية الحزبيةاعتقال المئات من الكوادر  نصر الدين برهك من الحزب البارتي وتم اغتيال

                                                           
 الوطني االتحاد لحزب الشقیق الحزب ھو درویش، الحمید عبد یرأسه الذي سوریة، في الكردي التقدمي الدیمقراطي والحزب 5

  طالباني جالل بزعامة الكردستاني
 7 في الشباب، بالنشطاء وثیقة عالقات وتربطه للنظام بشدة معادي صغیر سوري كردي حزب وھو المستقبل، تیار حزب مؤسس 6

 في شاركوا الذین القالئل األكراد السیاسیین أحد تمو كان. الیوم ذلك حتى مظاھرة أكبر قام بإخراج 2011 أكتوبر/األول تشرین

  السوري الوطني المجلس إلى وانضم إسقاطه إلى ودعوا للنظام، المعادیة المظاھرات
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 ونتيجةشيخ حسن ،  من حملة فكر الثورة منهم األخوين عبد الرحمن شيخ حسن ونور الدين بعضها

 حدثت للتظاهررة و الدعوة المناصرة للثورة السورية في دخول الثو الحزبية القياداتتردد بعض 

 الكثيرقراطي حيث علقت ي بعض األحزاب كحزب الوحدة الديمللعضوية ف وتعليقحركات انشقاق 

 . عضويتهااألحزاب  هذه شخصياتمن 

إال أن دورها في الحراك الجماهيري كان هامشياً بالمقارنة  الكرديةفعلى الرغم من كثرة األحزاب 

  الشبابية. والتنسيقيات مع حركة الشباب

 :PYDاالتحاد الديمقراطي حزب 

بين حزب العمال الكردي و عصابة األسد منذ انطالقة الثورة السورية ، فبعد أن بدأ الحراك  التنسيق

السلمي في مناطقنا الكردية السورية أظهروا أنفسهم كطرف محايد، ثم بانت الحقاً عمالتهم للنظام 

المدن، ومن ثم تسليم المقرات الحكومية  حواجز بمداخل من خالل السالح الذي ظهر فجأة وإنشاء

للحزب من قبل النظام وحتى اإلشراف على نقل شبيحة األسد للقامشلي  استمر الحزب بسياسته 

القمعية الوحشية ضد شباب الثورة، من اختطاف النشطاء و ترهيبهم إلى قمع المظاهرات المناوئة 

شبيحة  كبرى في مدينة عامودا تنادي بإسقاط األسد وللنظام إلى ارتكاب مجزرة بحق مظاهرة 

نسيق بين الحزب وإحدى الميليشيات الموالية لألسد تحزب العمال، حيث حدثت المجزرة بال

التعاون بين حزب العمال واألسد ليس بالجديد، بل يعود إلى األيام التي كان فيها زعيم الحزب ،و

ألب، حيث أقام معسكرات تدريب في البقاع اللبناني عبد هلل أوجالن في دمشق تحت جناح األسد ا

فعمالة قيادة حزب العمال لألسد قائمة أساساً على أسس طائفية ألنهم من نفس طائفة األسد العلوية 

و هم الجناح الموالي له وإليران بالمنطقة وتجنيدهم للقاصرين والقاصرات في معسكرات يساهم 

القادمين من قنديل كانت واضحة  لقياديهمما أن التسهيالت النظام في تأمين معاشهم وعتادهم، ك

ستكون مع مصير  وليست خافية على أحد وعلى هذا الحزب أن يتخلى عن خدمة النظام وإال عاقبته

ردستاني ، الجناح السوري لحزب العمال الكالنظام  على ما يبدو فإّن حزب االتحاد الديمقراطي

ه لن يحظى بدعم وهو على يقين أنّ  االبن بقة مع نظام األسد األب والتركي لم يتعلّم من تجاربه السا

ردي إاّل عبر فرض نفسه بقوة سالح األسد وباستمرار حكم نظامه ولذلك سيزول وتأييد الشعب الك

  .مع زواله

كما قام بشراء البعض  للمظاهراتلنظام اثناء قمعه على بعض السالح من ا الحزب حصل لقد

في المواقف السياسية بشكل جلي في منطقة عفرين بالتزامن مع  تغيراتت حدث االخر، وبعدها

الشمالي ومهاجمة القطعات العسكرية للنظام واألرتال التي  الحر في ريف حلب الجيش ظهور

 الشمالي.لقمع الثورة في ريف حلب  أرسلها

شعبي و ر وطني بمظهاالول بدأ انخراط الكرد في العمل العسكري الكردي في اتجاهين االتجاه ف

التجاه امن عام تقريبا و ألكثرالذي يساند الثورة السورية كامتداد طبيعي للثورة السلمية التي امتدت 

و الذي بات يلتزم الحياد و االقتراب اكثر PYDااليديولوجي اليساري لحزب العمال الكردستاني 

القوة العسكرية التابعة له على  سبتأسيعبد هلل اوجالن و بدأ  أيديولوجية من الثورة السورية حامال
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 بعض و بدأ باالنتشار عبر8و وحدات حماية المرأة  7 الشعب نطاق اوسع بما سمي بوحدات حماية

و االدارة المدنية و  الذاتيةمعتمدا على الموارد 9القرى و المدن الكردية في الشمال السوري 

 . األجنبة المخابراتيةت التمويال التبرعات القادمة من اوروبا و تركيا اضافة الى

جبهة االكراد التي قاتلت  بإنشاء PYDقراطي وف الثورة قام حزب االتحاد الديمو في اختراق لصف

ظيما و تمويال الثورة من الناحية العلنية و في الباطن كانت تابعة تن مبادئالحر و تبنت  مع الجيش

من الفصائل و الكتائب و  الذخيرةو  و كانت تقوم بشراء السالح PYDقراطي لحزب االتحاد الديم

 .PYDتغذي بها مستودعات و عناصر 

بناء دولة المواطنة  ورؤيتها فيالثورة السورية  مبادئبينما حافظت باقي الكتائب الكردية على 

 السورية.في اطار اهداف الثورة  الحزبيةالسياسية  التوجهات وذابت كافةالسورية 

إلى معسكرات التدريب في  االنفصالية القومية االتجاهاتاب ومع التقدم في الزمن تم استقط

وبانتظار التحوالت  إطالقاتدخل األرض السورية  وأمريكية لم ألمانية معسكرات خاصة برعاية

 المزعومة. الكردية الدولة ال نشاء الدوليةالسياسية الكبرى في الساحة 

لكن  والقومية والوطنية دينيةال التجاهاتافرقت السياسة كل الشعب السوري بكل مكوناته بين  لقد

االمور  فعلية لالتجاه الماركسي على مقاليد سيطرةعلى الساحة الكردية مع  أعمقذلك ظهر بشكل 

 المناطق في الشمال السوري.  بعض والسلطة في

في الثورة السورية من مناطقهم في الجزيرة  المنخرطينكما تم تهجير مئات اآلالف من الكرد 

لى االجباري هرب عشرات األلوف من الشباب الكرد ا التجنيدالقمعية و ين وامام السلطةوعفر

الى تغيير  PYDقراطي وذراعه العسكري تحاد الديمادت تصرفات حزب اال سورية؛ ولقدخارج 

 .السوري للشمال السكانيةديموغرافي في البنية 

ي الى كراهية الشعب السوري لهذه في الميدانين السياسي والعسكر االستراتيجيةكما ادت هذه 

في المجرم الشديدة حيث اتبعت ذات منهج النظام  األمنيةحكمها القائم على القبضة  القوات ونظام

 PYDواعتقال قيادات العمل السياسي الكردي التي تخالف نهج  خنق الحريات السياسية والفكرية

 اللينينية.  لماركسيةاللشمولية  القائم على نظرية عبد هلل أوجالن المستندة

الثورية  مبادئهاالكردية سياسيا وعسكريا وحفاظها على  الوطنيةوبمقدار تنامي القوى السورية 

الحرية والعدالة والمساواة ونجاحها في ايجاد سبل الحوار مع المكونات السورية  المتمثلة في

 تضحياتهاستفادة من ثمرات الكرد في الثورة السورية واال الثورة يتحدد دور أرضيةاالخرى وفق 

 العظيمة.

                                                           
 )وفقاً لتعریفھم على الموقع الرسمي لھم ( دیمقراطیة وسوریة حرة روج آفا لتأمین :ھي قوةالشعب حمایة وحدات 7

 https://www.ypgrojava.org/arabic 
  - الذاتیة ارةاإلد– سوریة شمال بمنطقة 2013 اذار في تأسست(YPJ) المرأة حمایة وحدات 8
 أغلبیتھم تنحصر وإنما السوریة، المحافظات من أي في سكانیة أغلبیة وال متصال جغرافیا حیزا یملكون ال سوریة في األكراد 9

  .  والمساحة العدد محدودة إداریة ونواحي مناطق في السكانیة

https://www.ypgrojava.org/arabic
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يتطلب تفهما  القوميةو االجتماعيةفحقوق المواطنة والحفاظ على الحقوق السياسية واالقتصادية و

 العسكرية.كافة المكونات ومن حركة المجتمع المدني السياسية و عاما شامال من

 باألساسى وحدة سورية هو وهذا يتطلب دعما اقليميا بالدرجة االولى نظرا الن مهمة الحفاظ عل

 سيطرةسينتشر في دول الجوار ايضا واستمرار  التقسيمفانتشار حمى الصراعات و إقليميمطلب 

سيجعل حالة االحتقان مستمرة و لن تحقق حالة االستقرار للمنطقة التي  المستبدة السلطويةالقوى 

 مختلفة.تتكون من اعراق و أديان 

ال واعيا يعتمد المؤسسية في الطرح و إيضاح الرؤية الشاملة و و هذا يتطلب تنظيما سياسيا شام

الزعامات الفردية التي غلبت على مراحل العمل السياسي الكردي حيث  العامة ليكون بديال عن

اوجالن زعامات تقليدية اكثر منها أحزابا سياسية  كانت زعامات الطالباني و البرزاني و عبد هلل

 . 10عل تموكمش السورية للثورة تم القضاء على الرموز الوطنية تحمل فكرا و نهجا سياسيا و

ان الشكل االمثل الذي يمكن ان يحقق هذا السبيل هو تمثيل سياسي مؤسسي حقيقي لثوار الكرد 

المشاركين في الثورة السورية دون االعتماد على االشخاص و الزعامات التقليدية و  الوطنيين

 مسؤولياتهمهم الطبيعي و يتحملون من خالله دور السوريون اداألكر فيه يأخذتشكيل جيش وطني 

 المواطنة الشاملة .  تجاه الوطن و بما يضمن تكافؤ الفرص على اساس

 : YPGوحدات الحماية الشعبية 

ست سنوات من الثورة في سورية، فإن الخريطة العسكرية والسياسية في الشمال أعيد حوالي بعد 

ن األكثر ديناميكية وهما الذراعان السياسيان لحزب العمال الكردستاني رسمها؛ فالالعبان المحليا

(PKK في تركيا )- ( وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد الديمقراطيPYD )-  يسيطران على

ً محلياً. إال أن النجاح  -أجزاء من الحدود السورية  ً وأسسا حكما ً فيدراليا التركية وأعلنا إقليما

وحدات حماية الشعب يصطدم بحواجز جيو سياسية و ديموغرافية كبيرة، ما  العسكري الذي تحققه

االستمرار في إخضاع مشروعه السوري إما  خياريين:يضع حزب العمال الكردستاني أمام 

 لمعركته ضد تركيا أو إعطاء األولوية للحكم الذاتي الكردي في سورية. 

، تعاون مع الغرب في 2012ة في تموز بعد أن نشر حزب العمال الكردستاني كوادره في سوري

محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية وتقدم غرباً من المناطق ذات األغلبية الكردية في الجزيرة ومن 

كوباني في شمال شرق سورية إلى منطقة عفرين ذات األغلبية الكردية شمال حلب و بالسعي إلقامة 

السيطرة على  ظيمات المرتبطة به لها تهدفتنهذا الجسر البري، فإن حزب العمال الكردستاني وال

التركية وتأسيس ما يسميه إدارة ذاتية تتكون من ح متصل على طول الحدود السورية حزام مسل

 المجتمعات المحلية الكردية وغير الكردية على حد سواء.

                                                           
 بأن مزاعم وسط القامشلي، في المنازل أحد في سیاسیا اجتماعا یحضر كان بینما مدنیا لباسا یرتدون مھاجمین قبل من تمو اغتیل 10

  الكردستاني الدیمقراطي االتحاد حزب بضلوع االنتشار واسعة شكوك باغتیاله أحاط لكن النظام، من بأوامر تم اغتیاله
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عندما سيطرت وحدات حماية الشعب، تحت مظلة قوات سورية الديمقراطية، على مدينة منبج  

، فإنها بدت قريبة من تحقيق أهدافها االستراتيجية. إال أن 2016ذات األغلبية العربية في آب 

بعد  و2015منذ أواسط عام فاالصطفافات اإلقليمية اليوم تحبط طموحات وحدات حماية الشعب 

 انهيار وقف إطالق النار الذي اتفقت عليه تركيا وحزب العمال الكردستاني، عملت تركيا على خنق

القوات التركية  دخول المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب ومّكن تقاربها مع موسكو

دون أن تخشى الضربات الجوية لروسيا أو النظام )عملية درع الفرات(.  2016سورية في آب  الى

، نجحت 2017كان الهدف بشكل خاص وقف توسع وحدات حماية الشعب غرب الفرات في شباط 

 .ات في مسعاها، ما ترك قوات حماية الشعب محاطة هذه القو

لدعم من روسيا والواليات المتحدة؛ حيث أقامت وحدات الحصول على اوحدات حماية  حاولت

حماية الشعب عالقات مع كال الدولتين، لكن قد يتبين أنهما صديقان متقلبان فأولوية موسكو تبقى 

دة السيادة كما يبدو أنها تثّمن التقارب مع تركيا؛و واستعاالمجرم المحافظة على بقاء نظام األسد 

 قريباً ضحية تغير في الموقف الروسي. قد تصبحعلى هذا األساس، فإن وحدات حماية الشعب 

إذا كانوا يريدون الحصول من الواليات المتحدة على ضمانات أبعد مدى والتزاماً بعدم التخلي أما 

أو كليهما، فمن شبه المؤكد أن على حزب العمال الكردستاني عنهم لصالح تركيا، أو النظام السوري 

التكيف للسماح لواشنطن بفعل ذلك دون تعريض عالقاتها مع تركيا للخطر، وستكون الوسيلة 

األكثر فعالية هي العودة إلى وقف إطالق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني واالنخراط 

 واقعياً على المدى القصير.في محادثات سالم، لكن هذا ال يبدو 

في شمال سورية ينبغي أن يتخلى حزب العمال الكردستاني عن طموحاته بوصل المنطقتين ف

الشرقيتين اللتين تقطنهما أغلبية كردية مع عفرين والسماح لوحدات حماية الشعب للسعي إليجاد 

طاء األحزاب األخرى تخفيف هيمنتها السياسية من خالل إعوهذا يتطلب حل لألكراد السوريين. 

، وإخراج وحدات حماية الشعب من قابالً للحياة في الحكم المحلي الكردية وغير الكردية دوراً 

بقيادة الحزب الواحد المتمثل في وحدات 11يجعل "اإلدارة الذاتية الديمقراطية" ل ؛مسؤوليات الحكم

 .أكثر ديمقراطيةحماية الشعب 

عمليات قتل واغتصاب بحق السكان العرب في  من اية الشعبان الجرائم التي اقترفتها وحدات حم

باإلضافة  شرق و غرب مدينة الحسكة، و رأس العين و المناطق الجنوبية الغربية المحيطة بها،

في تشرين األول فإلى حرق المنازل ونهبها، وتهجير السكان من منازلهم والقيام بالتطهير العرقي 

تقريرا حول ذلك اتهمت فيه وحدات الحماية الشعبية بتهجير نشرت منظمة العفو الدولية  2015

 ممنهج لسكان القرى العربية والتركمانية وتدمير منازلهم في منطقة تل أبيض. 

                                                           
 الدیمقراطي االتحاد حزب أنشأھا وقد نفصالي،اال الواقع األمر فرض مشروع في األساس حجر تكون أن لھا یراد التي اإلدارة ھي 11

 في الكردیة االنتقالیة االدارة تضم حیث األسد لنظام الوثیق والحلیف العراق، وحكومة إیران قبل من المدعوم مسلم صالح بزعامة
 من یتألف الذي الكردي الوطني المجلس تضم ال لكنھا الصغیرة االحزاب من والعدید النافذ قراطيالدیم االتحاد حزب الحاضر الوقت

  .السوري المعارضة ائتالف من جزءا ویشكل الكردیة االحزاب من ددع
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ويعتقد أن الرئيس العراقي ورئيس حزب االتحاد الوطني الكردستاني قد لعبا دورا حاسما في مد 

ستاني، وبين الحكومة اإليرانية كشريك ثالث حزب العمال الكردوالجسور بين الحكومة السورية 

في فترة حكم صدام حسين في دمشق بصفة الجئ اقام جالل الطالباني ان  هو معروففكما ؛ أيضا

أنه ليس جديدا على إقامة  األسد كماسياسي لسنوات طويلة حيث كّون فيها عالقات وطيدة بعائلة 

 سوريةفي  سد المجرمفسقوط نظام االيراني ؛اإلالعالقات مع حزب العمال الكردستاني والنظام 

 يعني بالنسبة إليران خسارة حليف إقليمي مهم وفقدان خط االتصال المباشر بحزب هللا في لبنان

 . وبالتالي المصالح مشتركة

       ويمارس حزب االتحاد الديمقراطي وميليشياته الخاصة المسماة وحدات الحماية الشعبية

(YPG  سلطة مشابهة ) لسلطة الدولة في المناطق الكردية. فقد نصبت هذه الميليشيات العديد من

حواجز التفتيش وهي تسيطر على مناطق واسعة على طول الحدود مع تركيا والعراق، كما أن 

 عناصرها يجبون ضرائب على البنزين وعلى المعابر الحدودية. 

"، تابعوا إبالغ كل العائالت بقيادة "حسين كوجر 12(PYDمسلحي حزب االتحاد الديمقراطي )

التي يثبت أن أحد عناصر الجيش الحر ينتسب إليها، للرحيل عن مدينة رأس العين الواقعة تحت 

، ويمنع الناس من اصطحاب سياراتهم وممتلكاتهم التي تتحول 2013سيطرة الحزب منذ نهاية عام 

 ملكيتها إلى حزب االتحاد وضمنها األراضي الزراعية.

لي قائد لواء "مشعل تمو" التابع للجيش الحر في الحسكة، اوضح أن ثوار الحسكة أسامة هال

(، على أنها فصائل غير PKKينظرون إلى الفصائل المقاتلة إلى جانب حزب العمال الكردستاني )

حزب إرهابي، ومن أزالم النظام المجرم وأدواته انه ثورية وتعطي الشرعية لحزب أقل ما يقال عنه 

رة، الفتاً إلى أن هذه القوات الرمزية ال تملك رأيا ألنهم أقرب إلى "المرتزقة" منهم إلى لقمع الثو

الحر، فال يستطيعون االشتراط على الحزب عدم تهجير عائالت الثوار  الجيشالثوار وفصائل 

 13والنشطاء من شمال الحسكة 

الجناح السوري لمنظمة  ،PYDأدانت الخارجية األمريكية حزب االتحاد الديمقراطي الكردي كما 

 جاء ذلك على لسان مارك تونر  PKKزب العمال الكردستاني ح

حزب رايتس ووتش، والعفو الدولية، مسبقاً، حيال ارتكاب  هيومانوذّكر تونر بتحذيرات منظمتي 

، مشيراً إلى أن بالده تراقب انتهاكات سورية( جرائم حرب في PYD)االتحاد الديمقراطي الكردي 

 14.سوريةنسان عن كثب في حقوق اإل

                                                           
 من ضمن مسلحي حزب االتحاد الدیمقراطي :االسایش  12
13 https://www.zamanalwsl.net/news/article/59460 

14 https://goo.gl/v7jhSx  

https://goo.gl/v7jhSx
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وتشير النتائج األولية لبحوث منظمة العفو الدولية  إلى أن قوات حزب االتحاد الديمقراطي 

واألسايش قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ألحكام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 

 ومنها : 15اإلنسان 

  القسري:التهجير 

لي تهجير المدنيين في النزاعات غير الدولية المسلحة ما لم يكن ذلك يحظر القانون اإلنساني الدو

وعند حصول عمليات  16سالمتهم أو بداعي اعتبارات عسكرية ال مفر منها. من باب الحفاظ على

اإلنساني الدولي اتخاذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل حصول   تهجير أو تشريد، يشترط القانون

الئق من الصحة والنظافة الشخصية والسالمة  ى مأوى مالئم وتمتعهم بمستوً المدنيين النازحين عل

 . 17 والتغذية وعدم فصل أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم البعض

وعالوة على ذلك، فللنازحين الحق في العودة طوعاً إلى منازلهم بمجرد زوال األسباب التي أدت 

 18قة بممتلكاتهم يتعين احترام حقوقهم المتعل إلى نزوحهم. كما

 تهجير السكان العرب والتركمان بشكل ممنهج من قراهم، و اعتقالهم بشكل تعسفي ونهب

 المنازل وحرقها بالكامل تطهير عرقي . 

بالقيام بالتطهير العرقي  YPGحيث أن االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اتهم 

الئتالف بتشكيلها، والمكونة من ثالثة أعضاء عرب في تل أبيض فلجنة تقصي الحقائق التي قام ا

 وعضوين كرديين تم منعهم من دخول تل أبيض. 

بفــرض  PYD بــدأت الهيئة العامة للضرائب التابعة  إلدارة حــزب االتحاد الديمقراطيكما 

 .ةالتخصصي ضرائب مالية كبيرة علــى الفعاليات التجارية واالقتصادية والصناعية إضافة للمهن

الضرائب التي فرضـت تشمل فئة التجار واألطباء ومحالت السوق الصناعية وجميع المحالت 

، الحلويات، ألعاب، الخضار األنترنت، الهاتف، التصويرالتجارية )ألبسة، صاغة، مراكز 

 .والفواكه(، وتشمل أيضاً ذوي الدخل المحدود مــن الموظفين والعمال ومحالت البقالة في األحياء

موظفي هيئة الضرائب راجع جميع المحالت وسلمهم جدول يّدون فيها االسم الثالثي ونوع  أحد

عها يعها، مشيراً بأن نسبة الضرائب )االتاوة( تفرض بحسب قيمة المبالغ التي يبيالبضاعة التي يب

عة ليرة سورية على كل مليون ليرة، وعليهم مراج 1200 مقدارالتاجر في السنة الواحدة في محله بـ

الهيئة لدفع الضرائب المفروضة عليهم، واتضح بعد المراجعة بأن قيمة الضرائب تزيد بكثير وليس 

                                                           
15 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/  
( توصیف التھجیر القسري 8-الھاء-2،المادة الثامنة  ) 1998 في روما في المعتمد الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي روما نظام 16

 للمدنیین كجریمة حرب 
 للّصلیب الّدولیة اللَجنة منشورات) القواعد: األول المجلد العرفي اإلنساني الّدولي القانون بك، دوزوالدـ لویز /ھنكرتس ماري جون 17

  131 ، القاعدة (2007 القاھرة األحمر،
 133-132نفس المصدر، القاعدة  18

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/
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سورية  ألف ليرة لحوالي تسعة وتسعينكما قيل لهم، بل تم فرض مبالغ مضاعفة وبشكل كيفي تصل 

.  

مبالغ مالية كبيرة وبحسب االختصاصات وبحسب قرب على االطباء وفي ذات السياق فرض 

وحتى  سورية ألف ليرة سبعمائة وخمسينوقد تراوحت المبالغ ما بين  PYD لطبيب من إدارةا

 ألفأجرة معاينة المريض من وا رفعياألطباء  جعلوبشكل سنوي، مما  سورية مليون ليرة ثالث

 .وهذا ما يزيد من األعباء االقتصادية على المواطن إلى ثالث آالف ليرة سوريةليرة سورية 

دفعوا مبالغ زهيدة مقارنة مع ي PYD أصحاب المحالت والتجار المقربين من أن مع مالحظة

 .المواطنين اآلخــرين والبعيدين عن األخير وعن إدارته

بطلب براءة الــذمة  المالية مــن جميع  PYD وفي السياق ذاته بــدأت جميع المراكز التابعة إلدارة

لشراء، وتسجيل العقارات والسيارات، وباقي المواطنين أثناء تقدمهم لطلب رخص البيع وا

المعامالت، وتقوم بإيقاف أي معاملة ما لم تكون بريئة الذمة مــن الضرائب المفروضة من قبل 

 .الهيئة العامة للضرائب

ــردية وتأتي فــي الوقــت الـذي الكيشار إلى إن فرض الضرائب تشمل جميع المـدن والبلــدات 

 . 19 ـن الحصار والغالء وســوء األوضاع االقتصادية لكافة شرائح المجتمعتعاني منه المنطقة مـ

 :2011تشرين األول  26في  المجلس الوطني الكردي

، ويتمتع باعتراف دولي ورعاية سوريةحزبا وفصيال من أكراد  خمسة عشرائتالف سياسي يضم 

 ير في الشارع الكردي.من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، لكنه محدود التأث

، في أربيل، برعاية رئيس إقليم 2011تشرين األول  26تشّكل المجلس الوطني الكردي يوم 

كردستان العراق مسعود البارزاني، في إطار الرد على التحدي الذي طرحته سيطرة منافسه االتحاد 

طق ذات الغالبية الكردية على المنا -الموالي لحزب العمال الكردستاني التركي-الديمقراطي الكردي 

 ، وتشكيله مليشيا مسلحة وهيئات حكم محلي.سوريةفي شمال 

المشكلة للمجلس من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، أول حزب  حزابوتنحدر غالبية اال

 .1957عام  سوريةكردي يتأسس في 

ي بالهوية القومية يدعو المجلس الوطني الكردي في برنامجه السياسي إلى االعتراف الدستور

 "الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية". الكردية وبـ

بما في ذلك حظر استخدام اللغة  سوريةويطالب بإلغاء السياسات والقوانين المطبّقة على أكراد 

 الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وبالتعويض للمتضررين.

                                                           
19 https://goo.gl/W2Rzrd  

https://goo.gl/W2Rzrd
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الحكم في سياق وحدة األراضي السورية، وعدم  كما يدعو إلى تحقيق الالمركزية السياسية في

 التمييز القومي والديني والطائفي، ويقول "نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين".

 ستة وعشرينيتكون المجلس الوطني الكردي من عدة هياكل، منها: الجمعية العمومية المؤلفة من 

من  أحد عشر عضوب األعضاء في المجلس، ومن قادة األحزاعضو  خمسة عشرعضوا، منهم 

 المستقلين.

ومنها الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي التي يرأسها الدكتور عبد الحميد بشار، الذي كان 

 )البارتي(. سوريةيشغل منصب األمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في 

 والثقافة والشؤون الخارجية.وهناك أيضا لجان تتعامل مع قضايا الحزب منها التعليم 

، أصبح المجلس الوطني الكردي يضم ستة عشر حزباً كردياً على النحو 2012اعتباراً من أيار 

 التالي:

 الحزب الديمقراطي الكردي في سورية )البارتي( بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار .1

 اهيمالحزب الديمقراطي الكردي في سورية )البارتي( بقيادة نصر الدين إبر .2

 سفوكطاهرالحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية بقيادة  .3

 حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة عزيز داوود .4

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش .5

 حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية )يكيتي( بقيادة شيخ علي .6

 في سورية بقيادة اسماعيل حموحزب يكيتي الكردي  .7

 حزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى أوسو .8

 حزب آزادي الكردي في سورية بقيادة مصطفى جمعة .9

 الحزب الديمقراطي الكردي السوري بزعامة شيخ جمال .10

 الحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة محمد موسى .11

 يكيتي الكردستاني بزعامة عبد الباسط حمو .12

 لديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة عبد الرحمن آلوجيالحزب ا .13

 الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة يوسف فيصل .14

 حزب الوفاق الديمقراطي الكردي بزعامة نشأت محمد .15

 20الحزب اليساري الكردي في سورية بقيادة صالح جادو  .16

ت داخلية ترتبط باختالف رعاة كل أدى التنّوع في عضوية المجلس الوطني الكردي إلى انقساما

 فصيل واأليديولوجية التي يعتنقها، إلى جانب نوعية الدعم الذي يتلقاه.

ويتمتع الحزبان األكثر نفوذا في هذا االئتالف بعالقات مباشرة مع أكبر حزبين كرديين عراقيين. 

دستاني بزعامة فالحزب الديمقراطي الكردي السوري هو الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي الكر

                                                           
20 mec.org/syriaincrisis/?fa=48504-http://carnegie  

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504
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هو  -الذي يرأسه عبد الحميد درويش- سوريةالكردي في  البارزاني، والحزب الديمقراطي التقدمي

 الحزب الشقيق لحزب االتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل الطالباني.

وترجمت الخصومة والتنافس التاريخيان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني 

تاني، إلى منافسة بين الحزب الديمقراطي الكردي السوري والحزب الديمقراطي التقدمي الكردس

 .سوريةالكردي في 

لتحقيق المصالحة بين حزب االتحاد الديمقراطي الكردي  2012وتوسط حزب البارزاني في تموز 

المناطق  والمجلس الوطني الكردي مباشرة، قبل أن تبدأ سلطة الدولة السورية باالنهيار في بعض

 وأثمرت الوساطة اتفاقا عرف باتفاق أربيل، ينص على تقاسم السلطة بين المجموعتين. ،الكردية

على أن يحكم الحزب واالئتالف المناطق الكردية  -الذي عرف بـ"إعالن أربيل"-ونص االتفاق 

هذا الغرض، بشكل مشترك خالل المرحلة االنتقالية، وتم تأسيس الهيئة الكردية العليا ل سوريةفي 

، جراء خالف 2015لكن المجلس جّمد عضويته في هذه المرجعية السياسية المشتركة في مارس 

 على انتخابات الهيئات المحلية في منطقة الجزيرة.

أتاح ارتباط المجلس الوطني بحكومة كردستان العراق توسيع عالقته اإلقليمية والدولية فقد لقد 

كان وزيرا للخارجية( بممثلي المجلس الوطني الكردي في أربيل اجتمع أحمد داود أوغلو )عندما 

برعاية حكومة إقليم كردستان، وعومل المجلس الوطني الكردي على أنه صوت  2012في آب 

. وعلى النقيض من ذلك، فإن داود أوغلو رفض االجتماع مع حزب االتحاد سوريةأكراد 

 .الديمقراطي الكردي

الستمالة  -الذي يمثل المعارضة السورية المعترف بها دوليا-سعى المجلس الوطني السوري 

ن وثيقته في مؤتمر القاهرة  الذي استضافته الجامعة العربية في -المجلس الوطني الكردي، وضمَّ

إشارة إلى "االلتزام باالعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي، واعتبار  -2012تموز 

ة للبالد، واالعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة القضية الكردية مسألة جوهري

 والشعب السوري"، ودعت إلى "توسيع سلطات الحكومة المحلية". سوريةأراضي 

ليحل محل برهان غليون  -وهو كردي-لكن المحاولة لم تنجح، مثلها مثل انتخاب عبد الباسط سيدا 

 يسعى إلى. فالمجلس الوطني الكردي كان 2012رئيسا للمجلس الوطني السوري في حزيران 

موقع مع المعارضة يتضمن إقرارها "بالحق المشروع لألكراد بتقرير المصير ودعم  انتزاع اتفاق

الفدرالية"، إال أن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية )معارضة الداخل( كالهما 

 هذا.رفضا 

والمعارضة السورية استمر نتيجة عالقة الطرفين  لكن التواصل بين المجلس الوطني الكردي

بأنقرة، ونتيجة لحاجة القوى الدولية واإلقليمية المؤثرة في الملف السوري إلى تمثيل كردي في 

 .2254الدولي  إطار التسوية السياسية على أساس القرار
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ين من المجلس ستفان دي ميستورا لمفاوض سوريةوفي هذا اإلطار أتت دعوة المبعوث الدولي إلى 

الوطني الكردي للمشاركة في جولة المفاوضات الثالثة التي عقدت في جنيف في كانون الثاني 

، هما رئيس الحزب الديمقراطي الكردي عبد الحكيم بشار وعضو قيادة حزب يكيتي فؤاد 2016

 عليكو.

من روسيا، إال وأتت تلك الدعوة على حساب االتحاد الديمقراطي الذي كان يسعى للمشاركة بدعم 

 أن ضغوط أنقرة والهيئة العليا للمفاوضات أدتا إلى حجب الدعوة عنه.

وبشأن مطالب األكراد في المفاوضات، قال عضو المجلس الوطني عبد الحكيم بشار إنها تتلخص 

، و"تظافر جهود كافة أطياف المجتمع السوري لبناء دولة سوريةفي تطبيق النظام الفدرالي في 

 21. ديمقراطية"

الوطني الكردي ينقسم حاليا  وبخصوص الموقف من الثورة السورية وإسقاط النظام فإن المجلس

السورية بشكل صريح، وأهم ممثليها يكيتي وجناحا آزادي  إلى كتلتين تريد إحداهما دعم الثورة

 .22بزعامة عبد الحكيم بشار والبارتي

عن تشكيلها االتحاد السياسي  ٢٠١٢ول كانون األ ١٥في  ويعرف عن هذه األحزاب، والتي أعلنت 

كردستان العراق  ، قربها من الحزب الديمقراطي الكردستاني فيسورية‒ الكردي  الديمقراطي

 السورية، وإن كان بحذر.  بزعامة مسعود البرزاني  والذي يدعم الثورة

يد حجي درويش بزعامة عبد الحم سوريةالكردي في  أما الكتلة األخرى فتتألف من الحزب التقدمي

 )يكيتي( بزعامة محي الدين شيخ آلي.  سوريةالديمقراطي في  وحزب الوحدة

في كردستان بزعامة  الوطني الكردي العراقي االتحادالحزب التقدمي بعالقات جيدة مع  ويتمتع

 الثورة السورية. جالل الطالباني والذي يتخذ موقفا مترددا تجاه

قويا في عفرين عالقات تقليدية قوية بالحزب  يملك حضورا ولدى حزب يكيتي الديمقراطي الذي 

التعاون الوثيق  وترفض هذه الكتلة، والحزب األم، حزب العمال الكردستاني  االتحاد الديمقراطي

النظام. ولقد ساهمت هذه الخالفات بشكل حاسم  مع أجزاء المعارضة التي تطالب بوضوح بإسقاط

التحالف المعارض  ردي إلى المجلس الوطني السوري أو إلىالمجلس الوطني الك في عدم انضمام

 حاليا:األهم 

. لكن واعتبارا من بداية أيلول  ٢٠١٢تشرين الثاني  ١١في  سأساالئتالف الوطني السوري الذي  

 انضمام المجلس الوطني الكردي إلى االئتالف السوري.  تم ٢٠١٣

منذ انعقاد مؤتمر الرياض للمعارضة  2015االول  كما تم االنضمام للهيئة العليا للتفاوض في كانون

الصادرة  ع المجلس الوطني الكردي على النسخة النهائية من الوثيقةاطلبعد أن  و هان االالسورية . 

                                                           
21 https://goo.gl/tm3YJf  
 بزعامة ردستانيالك الدیمقراطي للحزب الشقیق الحزب ھو بشار، الحكیم عبد یرأسه الذي السوري، الكردي الدیمقراطي الحزب 22

  برزاني

https://goo.gl/tm3YJf
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بادر المجلس بإرسال رسالة الى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات  عن الهيئة العليا للمفاوضات

مؤتمر لندن وابدى اعتراضه على  عنقبل االعالن  2016ايلول  6 السيد رياض حجاب بتاريخ 

 :العديد من النقاط الواردة في الوثيقة وابرزها

 جزء من الوطن العربي . سوريةان الوثيقة تلغي حقيقة التعدد القومي العتبارها ان  -1

لثقافة العربية عندما تقول )اعتماد ا سوريةان الوثيقة تلغي مساهمة المكونات االخرى في بناء  -2

ويعتبر ذلك الغاء لثقافات …. ( االسالمية معينا خصبا لإلنتاج الفكري والعالقات االجتماعية 

 . المكونات السورية التي تفاعلت ايجابيا في الحضارة السورية على مدى االف السنين

تجاهال للغة الكردية اعتماد الوثيقة اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البالد يعتبر ذلك الغاء و  -3

 ولغات المكونات االخرى .

ان الوثيقة تتجاهل االعتراف وضمان حقوق الشعب الكردي القومية واللغوية والثقافية والسياسية  -4

دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية , وكذلك حقوق المكونات السورية االخرى من سريان 

 االخرى . أشوريين وتركمان وسائر المكونات القومية

ان الوثيقة تحاول من خالل طرح الالمركزية االدارية لشكل الدولة واستنساخ المجالس المحلية  -5

 التي اعتمدها النظام سابقا وتعيد انتاجه من جديد .

الوثيقة تخضع القرارات التي تؤثر على مكون بعينه الى مبدأ االغلبية بدل من التوافق , والى  -6

 . في الوثيقة المعلنةما هنالك من ثغرات 

لذلك فان المجلس الوطني الكردي غير ملزم بهذه الوثيقة , وبناء عليه رفض المجلس المشاركة في 

مؤتمر لندن وتم ابالغ الدول التي ستحضر المؤتمر بموقف المجلس الرافض للمشاركة في المؤتمر 

 . لألسباب االنفة الذكر

هيئة العليا للمفاوضات الى اعادة النظر في وثيقة االطار وعليه فان المجلس الوطني الكردي يدعو ال

التنفيذي وان المجلس في الوقت الذي يحرص فيه على االستمرار والعمل في صفوف الهيئة العليا 

للمفاوضات يؤكد بان أي تجاهل لمطالب الشعب الكردي يضع المجلس امام مسؤولية كبيرة تجاه 

 . شعبه ويضعنا امام خيارات اخرى

ا اننا في المجلس الوطني الكردي نبدي دعمنا وتأييدنا ألي جهد دولي يفضي الى حل سياسي كم

ينسجم  والقرارات الدولية ذات الشأن ونؤكد بان أي حل ال 1لالزمة السورية وفق مقررات جنيف

مع تطلعات السوريين في بناء سورية اتحادية برلمانية ديمقراطية يضمن دستورها الحقوق القومية 

 . والمنطقة ةلشعب الكردي لن يجلب االمن واالستقرار لسوريل

 (سورية/ االمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في  2016ايلول 9 قامشليال)

 هم: سوريةاالحزاب العضو الحالي للمجلس الوطني الكردي في 
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 )يكيتي( )السكرتير إبراهيم برو(. سورية. حزب يكيتي الًكردي في 1

 )السكرتير سعود المال( سورية –راطي الًكردستاني .الحزب الديمق2

 )السكرتير فيصل يوسف(. سورية –حركة االصالح الًكردية  .3

 )السكرتير نعمت داوود(. سورية.حزب المساواة الديمقراطي الًكردي في 4

 )السكرتير طاهر سفوك(. سورية.الحزب الديمقراطي الوطني الًكردي في 5

 )البارتي( )السكرتير غير ُمسّمى حالياً(. سوريةردي في الحزب الديمقراطي الكً  .6

 )يكيتي الديمقراطي( )السكرتير هجار علي(. سورية.حزب الوحدة الديمقراطي في 7

 .حزب الوحدة الديمقراطي الُكردستاني )السكرتير كاميران حاج عبدو(.8

 )السكرتير شالل كدو(. سورية.حزب اليسار الديمقراطي الًكردي في 9

 )السكرتير محمود مال(. سورية –.حزب اليسار الًكردستاني 10

 سيامند حاجو(. )رئيس الحزب سورية.تيار المستقبل الًكردي في 11

 .23)مسؤولة مكتب العالقات العامة نارين متيني(  سورية.تيار المستقبل الًكردي في 12

في  ٢٠١٧نوفمبر  ٧في  على عقد جلسته العامة الرابعة سوريةردي في الكعَزم المجلس الوطني 

 القامشلي. كان من المقرر انتخاب رئيس جديد وكذلك أعضاء جدد لمختلف لجان المجلس.

وعندما حان موعد بداية المؤتمر وقف رجال األسايش، جهاز األمن في حزب االتحاد الديمقراطي 

PYD  لين أّن ، قائاالجتماعردي ومنعوهم من دخول قاعة الكفي طريق أعضاء المجلس الوطني

دّعين أّن األسايش ليست قادرة على حماية المجتمعين. وعندما أعلن ميتم  أناالجتماع ال يمكن 

ردي أنهم سيوفرون أمنهم بأنفسهم، قيل لهم إنهم ليس لديهم ترخيص لعقد الكممثلو المجلس الوطني 

 .االجتماعمؤتمرهم وتم فَض 

ي وجهاز أمنه طريق المجلس الوطني وهذه مرة أخرى يعترض فيها حزب االتحاد الديمقراط

ردي ببناء نظام الحزب الواحد الک الديمقراطيعيق عمله السياسي. لقد قام حزب االتحاد ويردي الك

، وهو نظام ال يسمح بأي معارضة له كما يتعرض أعضاء المجلس سورية – كردستانالقمعي في 

وأُغلقت جميع مكاتب  منهج واإلهانة بشكل م لالختطافردي وصحفيون مستقلون الكالوطني 

المجلس الوطني وأَدت عمليات التجنيد القسري لهروب عشرات اآلالف من شباب األكراد الى 

 الخارج. 

ردي هو مجرد خطوة أخرى على طريق تأمين الحكم الكإن حّل المؤتمر العام للمجلس الوطني 

 . 24 سوريةالمطلق لحزب االتحاد الديمقراطي في المناطق الكردية في 

 2017ديسمبر   12في ردي يصدر بالغاً بعــد اجتماعه الموسعالكالمجلس الوطني 

                                                           
23 geneva.org/?page_id=49&lang=ar-http://knc  
24 geneva.org/?p=1795&lang=ar-http://knc 

  

http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=ar
http://knc-geneva.org/?p=1795&lang=ar


 

17 

 

ــردي خاصة ال سيما تلك المتعلقة بممارسات الكتطــرق إلى الوضع السوري عامة والوضع 

وانتهاكات حــزب االتحاد الديمقراطي، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي للمجلس وتزكية 

ردستاني سعود المال رئيساً للمجلس، كما تناول االجتماع الوضع الكاطي سكرتير الحزب الديمقر

 ـردستان العــراق.كفي 

 …نص البالغ

  2017ديسمبر  11و10واألمانة العامة على مدار يومي  سوريةفي  الكرديعقد المجلس الوطني 

د انعقاالح ( وبقوة السpyd، اجتماعه االعتيادي وبعيداً عن أعين اإلعالم، في ظل منع حزب )

المؤتمر الرابع للمجلس أوائل تشرين الثاني المنصرم، فبعد الوقوف دقيقة صمت إجالالً ألرواح 

، وتثبيت جدول العمل، بدأ االجتماع بمناقشة األوضاع الكرديوشهداء الشعب  سوريةشهداء 

سكري عامة وكوردستان خاصة، حيث رأى الحضور أن الخيار الع سوريةالسياسية التي تمر بها 

خالل السنوات الماضية حّول أكثر من ربع المدن والبلدات السورية إلى ركام ودفع بأكثر من ثلث 

السوريين للهجرة إضافة إلى مئات اآلالف من القتلى والمفقودين والمعتقلين، مما يضع المجتمع 

سالم والحل الدولي أمام مسؤوليات جسام للضغط بجدية على النظام لعدم التهرب من استحقاقات ال

من أزمتها  سوريةورأى المندوبين بأن السبيل الوحيد إلخراج  8السياسي في مفاوضات جنيف

( 2254, 2118المتفاقمة هو إلزام جميع األطراف للشرعية األممية وتنفيذ مقررات جنيف )

والقرارات ذات الصلة وفي سياق متصل رحب االجتماع بخطوة توحيد وفد المعارضة في مؤتمر 

ياض الثاني وتشكيل وفدها الموحد رغم بعض التحفظات على بيانه الختامي, وفي هذا الصدد الر

ناشد المجلس راعيي مفاوضات جنيف الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية والمبعوث 

وحقوقه القومية  الكردياالممي السيد ديمستورا العمل على اإلقرار الدستوري بوجود الشعب 

وتقر  سوريةمن خالل إقامة دولة اتحادية بنظام برلماني ديمقراطي تعددي تصون وحدة  المشروعة

والدينية والمذهبية على أساس العدالة والمساواة وتضمين ذلك في  األثنيةبحقوق جميع مكوناتها 

 السلّة الدستورية المزمع مناقشتها وإقرارها بين الفرقاء في المفاوضات الجارية بجنيف.

وأعربوا عن إدانتهم للخطوات التصعيدية األخيرة من قبل  الكردستانيل األعضاء الوضع كما تناو

ً وقبل شهور خلت وعليه يتطلب اللجوء إلى لغة التفاهم والحوار مع  عبادي والتي أعدت مسبقا

حكومة إقليم كوردستان وفق الدستور العراق االتحادي بدالً من الحلول العسكرية العقيمة، وجدد 

والوقوف إلى جانب  الكرديس تضامنه مع الرئيس مسعود بارزاني وقيادته للمشروع القومي المجل

الدينية والقومية  الكردستانيحكومة اإلقليم برئاسة األخ نيجيرفان بارزاني وعموم مكونات الشعب 

 والمذهبية .

وأنصاره  لقد أدان الحضور انتهاكات وممارسات حزب االتحاد الديمقراطي بحق المجلس الوطني

وطالبه بالتخلي عن النهج العدائي والممارسات الكيدية تجاهه والعمل على طي ملف االعتقال 

السياسي وإطالق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن محاوالت الهيمنة بالقوة في كوردستان 

 المشترك ودعا الكردي، في ذات الوقت أكد المجلس على ضرورة وحدة الموقف والعمل سورية

(PYD االرتقاء إلى المسؤولية التاريخية في المرحلة الراهنة وتوفير مناخات التفاهم وأرضية )



 

18 

 

الحوار من خالل إزالة المعوقات وإنهاء أسباب التوتر والجفاء التي ال تخدم قضايانا القومية 

ة اتحادية والوطنية، واالبتعاد عن الصراعات الهامشية التي تلهينا عن الهدف األسمى في إقامة دول

ديمقراطية برلمانية يتمتع فيها الشعب السوري بمكوناته القومية والدينية والمذهبية بحقوقه القومية 

 والديمقراطية.

وفي المجال التنظيمي وقف المجتمعون مطوالً وبروح من المسؤولية العالية، حول السبل الكفيلة 

يل أدائه السياسي والميداني وعلى كافة وتفع الكرديفي المرحلة القادمة لتطوير المجلس الوطني 

الصعد المحلية واإلقليمية والدولية وقد توصلوا إلى جملة من القرارات واإلجراءات التي من شأنها 

االرتقاء بالمجلس لجعله أكثر دينامية وحضوراً في الوسطين الداخلي والخارجي، وفي هذا الصدد 

وباإلجماع رئيساً  سورية الكردستانيالديمقراطي  تمت تزكية األستاذ سعود المال سكرتير الحزب

وانتخاب هيئة رباعية بقيادة رئيس المجلس في المرحلة القادمة ولحين  الكرديللمجلس الوطني 

انعقاد المؤتمر الرابع في الوقت المناسب، كما تم انتخاب كافة المكاتب المختصة بروح من الرفاقية 

 العالية .

والتأكيد على دوره  الكرديالمجتمعون عن ثقتهم العالية بالمجلس الوطني في نهاية االجتماع أعرب 

الريادي في هذه المرحلة الدقيقة وضرورة الحفاظ عليه وصيانته وتطويره باعتباره الممثل الحقيقي 

 لتطلعات وطموحات شعبنا القومية والوطنية في البالد.

 25 سورية في الكرديالمجلس الوطني /  2017ديسمبر   12ليقامشال

 : 2011كانون األول  19في مجلس شعب غربي كردستان 

األكراد دخلوا الثورة على أنها تمثل وجعهم، وأن الدماء التي أراقها النظام في بابا عمرو هي امتداد 

. وكانت الثورة السورية وفية ألكرادها، حين   2004لتلك الدماء في انتفاضتهم ضده في العام 

  2011آيار 20المناطق السورية، لألكراد، في "جمعة آزادي" في  هتف الثوار في مختلف

مع مرور أسابيع الثورة، تزايدت وتيرة المشاركة الكردية في االحتجاجات، لتتحول المشاركة من 

نطاق المئات إلى اآلالف، قبل أن تصبح االحتجاجات موكلة إلى المجلس الوطني الكردي الذي 

، الذي حظي بدعم الجبهة الديمقراطية الكردية التي تضم احد  2011تشرين األول  26تأسس في 

ً ومنظمة شبابية ثورية، وفعاليات مدنية، في مدينة أربيل في إقليم كردستان،  عشر حزبا كرديا

 برعاية رئيس اإلقليم مسعود برزاني. 

ليقوم حزب  ألكراد،المجلس الوطني الكردي أصبح منذ ذلك التاريخ الممثل الوحيد للجناح الثوري ل

المؤلف من  قراطي وكردّ فعل، باإلعالن عن تأسيس مجلس شعب غرب كردستاناالتحاد الديم

 جميع المنظمات التابعة للحزب، وبعض األحزاب الكردية الصغيرة.

                                                           
25 https://goo.gl/K8M9vu  

https://goo.gl/K8M9vu
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ينادي بشعاراتها،  األول يرفع علم الثورة و :بعد ذلك انقسم الحراك الثوري الكردي إلى قسمين 

منظمات حزب العمال الكردستاني وصور رموزه، ويسمى "جمع الثورة" والثاني يرفع أعالم 

 بمسمياته الخاصة. 

ثالثمائة كمؤسسة سياسية خدمية تتألف  2011كانون األول  19شكله حزب االتحاد الديمقراطي في 

شخص وبدأ بتأسيس مجالس فرعية له في المدن الكردية وأصبح يدير المؤسسات  وتسعة وخمسون

 .معظم المناطق الكردية  وأخذ النظام المجرم دور المتفرج الخدمية في 

كانتونات  ثالثعن تقسيم المناطق الكردية في سورية إلى  2014ولقد اعلن بتاريخ كانون الثاني 

 2ولكل منها مجلس تشريعي وتنفيذي خاص بها وجاء هذا بالتزامن مع مؤتمر جنيف –مقاطعات  –

الذي شكل بالتزامن مع مؤتمر الرياض األول )بسبب عدم  2015ثم مجلس سورية الديمقراطية 

 دعوة الحزب له (

إلى النظام االتحادي  26 الذي تم فيه الغاء اسم روج آفا 2016ثم تم اعالن مشروع الفيدرالية في آذار 

 .الديمقراطي لشمال سورية 

 :2012آذار البيشمركة 

 يواجهون الموت. العربية: الذينتعني باللغة 

، من مقاتلين كرد انشقوا بمعظمهم عن الجيش النظامي، وفروا 2012لبيشمركة  في آذار تشّكلت ا

 نحو كردستان العراق.

يقدر عدد عناصر البيشمركة  بنحو عشرة آالف مقاتل كردي، يزداد عددهم مع استمرار أبناء 

 المخيمات في كردستان العراق بالتطوع فيه، مما يجعلها قوة ال يستهان بها.

طلحت تسمية "البيشمركة السورية" لتمييزهم عن البيشمركة العراقية التي تعتبر الجيش وقد اص

 النظامي إلقليم كردستان العراق.

قامت البيشمركة السورية كذراع عسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، وهو نواة 

 2015ران عام المجلس الوطني الكردي المنضوي ضمن االئتالف السوري المعارض، وفي حزي

 أصبحت البيشمركة السورية جناًحا عسكريًّا للمجلس الوطني الكردي .

ولكن رفض حزب االتحاد الديمقراطي الكردي قبل عدة أشهر الدعوات إلى دخول البيشمركة 

، معتبًرا أن من يدعو إلى ذلك هدفه إحداث حرب بينية بين أكراد ةالسورية إلى شمال وشرق سوري

ا فتعتبر أنقرة من كبرى الدول الداعية لدخول البيشمركة السورية إلى مناطق شمال أما دولي ةسوري

                                                           
 الكردیة األحزاب نظر وجھة من كردیة تعتبر التي المناطق وھي" كردستان غرب" لمصطلح الحرفیة الترجمة ھي" آفا روج" 26

 الشكل على تصبح المنطقة في تواجدھم مناطق على الكرد یطلقھا التي التسمیات فإن وبالتالي. سوریة في كردي كیان إلنشاء الطامحة
  العراق في كردستان جنوب تركیا، في كردستان شمال إیران، في كردستان شرق سوریة، في كردستان غرب: التالي

". كوباني" العرب عین-2. عفرین-1: ھي رئیسیة مناطق ثالث من یتألف أحد، من به دولي اعتراف أي یوجد ال الذي" آفا روج" إقلیم

  .والتركمان واألرمن واآلشوریین والسریان والكرد العرب من مكونات المنطقة ھذه تسكن حیث السوریة، الجزیرة-3
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؛ حيث يربطها مع مسعود بارزاني الذي يعتبر المرجعية األساسية للبيشمركة ةوشرق سوري

المؤتمر العام لحزب  2015عالقات وطيدة وزيارات متبادلة، تجسدت في حضور البارزاني عام 

 27حاكم في تركياالعدالة والتنمية ال

وعبرت قوات البيشمركة حينها عن طريق األراضي التركية، لتتمركز بآلياتها ومقاتليها في عين 

 العرب، قادمة من إقليم كردستان العراق.

الديمقراطية، ة ولقد قام حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ينضوي حاليا تحت قوات سوري 

، بعد منعهم من دخول األراضي 2013ركة مطلع عام باعتقال عشرات العناصر من البيشم

 السورية منذ ذلك الوقت.

، إلى ضرورة دخول  2016وكان رئيس االئتالف السوري المعارض، أنس العبدة، دعا نهاية عام 

  28قوات البيشمركة الكردية السورية، ودعم الجيش الحر في عملياته العسكرية.

  2012حزيران  11في  1وثيقة هولير

بين مجلس الشعب  2012حزيران 11ريخ بتا 1لما تم االتفاق عليه في وثيقة هولير  ستكماالا 

وبرعاية السيد مسعود بارزاني رئيس  سوريةفي  الكرديلغربي كوردستان و المجلس الوطني 

وبلورة مشروع سياسي موحد يرتكز  االتفاقإقليم كوردستان، بهدف وضع اآلليات الالزمة لتفعيل 

والعمل مع جميع مكونات الشعب  سوريةفي  الكرديبت الوطنية والقومية للشعب على الثوا

الذي أوصل البالد الى مستنقع الحرب األهلية،  االستبداديالسوري من أجل إسقاط النظام القمعي 

 الكرديديمقراطية وفق دستور جديد يقر بالتعدد القومي واإلقرار الدستوري بالشعب  سوريةوبناء 

في إطار الالمركزية  الكرديةقومية حسب العهود والمواثيق الدولية وحل القضية وبحقوقه ال

 العنصرية وإزالة آثارها وتعويض المتضررين.  االستثنائيةالسياسية وإلغاء كافة القوانين والمراسيم 

فؤاد حسين رئيس  الدكتوربإشراف  2012تموز10-9يومي  اجتماعاتهماالمجلسان  أستأنففقد 

 سة اإلقليم، وتوصل الطرفان الى: ديوان رئا

 وثيقة هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها و وضع اآلليات الالزمة لتنفيذها.  اعتماد -1

العليا(، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك  الكرديةتشكيل هيئة عليا مشتركة )الهيئة  -2

مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في  ادواعتمفي هذه المرحلة المصيرية،  الكردي

 القرارات.  اتخاذ

 تشكيل ثالث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني.  -3

 التأكيد على وقف الحمالت اإلعالمية بكافة أشكالها.  -4
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 . الكرديةتحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي الى توتير األجواء في المناطق  -5

 الالئحة الداخلية الملحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل.  اعتماد -6

 . االتفاقتشكيل اللجان خالل أسبوعين من تأريخ التوقيع على  -7

 اإلخالل بأي بند من بنوده التي تم إقرارها من قبل الطرفين.  ال يجوزنص متكامل  االتفاقهذا 

    29(س الشعب لغربي كوردستانمجل /سوريةفي  الكرديالمجلس الوطني )

أشرف السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان، على توقيع بالغ أربيل بين المجلس لقد 

السوري ومجلس شعب غرب كوردستان، حيث تم وفقاً للبالغ تشكيل هيئة عليا  الكرديالوطني 

 (للكردمشتركة بين الطرفين باسم ) الهيئة العليا 

التاريخية، ودعاهما  االتفاقيةلمناسبة، هنأ الرئيس بارزاني كال الطرفين بهذه وفي كلمة له بهذه ا

، والتمسك الكامل بحقوقهم، مشيراً سوريةموقف موحد حيال المستجدات التي تحصل في  اتخاذإلى 

والعالقات  الكردستانيةإلى أن تحقيق األهداف ال يتم إال بالحفاظ على وحدة صفوف القوى 

  سوريةع القوى الديمقراطية في عموم االستراتيجية م

 ردية العليا //الكقرارات اجتماع هولير // للهيئة 

ردية العليا في مؤتمر االنقاذ الوطني و المزمع عقده في الكتقرر عدم المشاركة باسم الهيئة  -1

 2012ايلول 12دمشق في

ة حلب وتعزية عوائل اصدار بيان ادانة واستنكار ضد قصف النظام لحي شيخ مقصود في مدين -2

الشهداء رغم ان المشاركة الُكردية في مناطق حلب ذي الغالبية الُكردية في الثورة السورية اتسمت 

 نشاطاته بالطابع السلمي وال يزال

واالشارة الى غرق  سوريةرد الى خارج الكاصدار بيان بشأن الهجرة المستفحلة من قبل  -3

راح ضحيتها العشرات ومنهم العديد من االكراد وذلك في المركبة المحملة بالمهاجرين والتي 

 السواحل التركية

 يؤكد االجتماع على ضرورة التواصل مع اكراد منطقة سلمى والقرى التابعة لها -4

 2012ايلول 15ردية العليا في مدينة القامشلي وفي مدة اقصاها الكفتح مقر رئيسي للهيئة  -5

كوباني وديريك على ان تستكمل الحقا في مراكز المدن  ين ووكذلك مقرات فرعية في كل من عفر

 رديةالكالرئيسية في المناطق 

تشكيل غرفة عمليات رئيسية واخرى فرعية في مقرات الهيئة الُكردية العليا تنظم لهم دوام  -6

ايلول 15ساعة وتأمين وسائل اتصال فيما بين الغرف وفي مدة اقصاها  24رسمي و بالتناوب خالل 

2012 
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استكمال اللجان الفرعية التابعة للجنتي الخدمات و االمنية وفق القرارات السابقة وفي تاريخ  -7

 2012ايلول  20اقصاه 

العالقات الخارجية و الوطنية ( وكذلك  –الخدمية  –اعداد الئحة داخلية لجميع اللجان )االمنية  -8

 وتعميم ذلك على جميع اللجان 2012ايلول 20 الهيئة الُكردية العليا في تاريخ اقصاه

والمتعلق بتشكيل  2012تموز  30( تاريخ 3( محضر اجتماع ) 2القرار رقم )  ألهميةنظرا  -9

لجنة قيادية متخصصة لتنظيم وقيادة القوى العسكرية الموجودة يؤكد االجتماع على تشكيله حتى 

 مها .مع اعداد الئحة داخلية تحدد مها 2012تشرين األول 1تاريخ اقصاه 

يوصي االجتماع بالدعوة الجتماع يضم الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الُكردي والمجلس  -10

الدائم في مجلس غرب ُكردستان و ذلك لمناقشة اقتراح تشكيل مجلس ُكردي انتقالي من مهامه 

 البحث في سبل توحيد المجلسين .

 لتنظيم االمور في مناطق الحدودية تقرر تشكيل : -11

 ردية العليا .الكالمعابر الحدودية تعمل تحت اشراف الهيئة  إلدارةلجنة مدنية  -

 لجنة االشراف على حماية الحدود تعمل تحت اشراف اللجنة المتخصصة . -

كما تقرر تنظيم نقاط العبور مع اقليم ُكردستان من خالل مركزين فقط ويتم ذلك بالتنسيق مع  -

 . 2012تشرين األول  1تم ذلك في مدة اقصاه ردستان على ان يكقيادة اقليم 

المتابعة في اعتماد رؤية سياسية مشتركة وموحدة لتحديد صيغة حقوق الشعب الُكردي في  – 12

 سورية.

ردية للمساعدات االنسانية ( مهامها التواصل مع الكتشكيل هيئة مستقلة تحت اسم ) الهيئة -13

)   الدول والمنظمات االنسانية العالمية لتوفير المساعدات للمناطق الُكردية وفق مختلف المجاالت

 والخدمية ( وكذلك فتح حسابات مصرفية لها في بعض الدول . –والصحية  –الغذائية 

ردية من اختصاصيين قانونيين الكطق تشكيل لجنة الصلح و العدالة وفي جميع المنا -14

وشخصيات اجتماعية من ذوي السمعة الطيبة و الخبرة في هذا المجال واعداد الئحة داخلية تحدد 

مع الموافقة على تشكيل هيئات  2012تشرين األول  15مهام وعمل هذه اللجنة وفي تاريخ اقصاه 

 اخرى عند الضرورة مستقبال . 

 :٢٠١٢تموز  فيالهيئة الكردية العليا 

سليم لم يتوقف، وتم ت الكرديةقراطي والنظام السوري لوأد الثورة في المناطق االتحاد الديم يسعان 

حينها أصبحت السلطة الفعلية و  2012قراطي في  تموز الديمالتحاد لالمراكز األمنية والعسكرية 

بين  األمنية باالتفاقيةلكردي الشارع ا ، بموجب ما يعرفها قراطيتحاد الديمالل الكرديةفي المناطق 

 العمال الكردستاني والنظام السوري. حزب قيادات 
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التحاد العسكرية ل األمنية. وعملت القوة األسايشوحدات حماية الشعب وقوات  وتم بعد ذلك تأسيس

 ، على خلق حالة أمنية جديدة لهدفين: العمال الكردستانيحزب بقيادة كوادر  قراطيالديم

 المنفتحين على الثورة السورية،  قراطياالتحاد الديم قاداتة بعض األول : تصفي

 المتحالفة مع الثورة.  الكرديةوالثاني : ترهيب خصومهم السياسيين من األحزاب 

، على المستويين السياسي  2012في النصف الثاني من العام  قراطيرك االتحاد الديموتح

 قراطي  االتحاد الديملمستوى السياسي احتوى والعسكري للقضاء على الحراك الثوري. وعلى ا

 الكرديةالهيئة  بتأسيسبعقد سلسلة من االتفاقات السياسية بدأها المجلس الوطني الكردي خصمه 

 ، في مدينة أربيل العراقية برعاية رئاسة إقليم كردستان.  2012في  تموز  العليا

 ةدودي الرابط بين األراضي الكردية في سوريلم تفعّل إلى حين فتح معبر سيمالكا الح إال أن الهيئة

 والهيئة.  االتفاقية، والذي كشف الحقاً زيف  2013والعراق مطلع العام 

، الوطني الكردي المجلسسياسياً في احتواء  بالترهيب نجح فيه طياالتحاد الديمقرا ما لم ينجح فيه

المجلس في موارد معبر سيمالكا،  بإشراك  من خالل تفعيل الهيئة الكردية العليا وتعهد االتحاد

 2013آذار  12مقابل إنهاء الحراك الثوري. وكانت مظاهرة "الهيئة الكردية العليا تمثلني" في 

على الشارع الكردي، وتصبح  قراطيواحد، ليسيطر بذلك االتحاد الديمبداية للتظاهر ذي اللون ال

 .  امرهونة بقرار الهيئة الكردية العلي الكردية المظاهرات

فالمشاركة الكردية في الثورة السورية انتهت منذ تأسيس "الهيئة الكردية العليا" التي انتهت 

 صالحيتها بدخول الشارع الكردي مرحلة الصمت الثوري.

 وفي حين انشغل اإلطاران الكرديان الرئيسيان بالخالفات و التجاذبات السياسية، حاول رئيس إقليم 

"، أواخر العام 2أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير  اتفاقيةا بعقد كردستان استيعاب خالفاتهم

، ونصت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق الكردية عسكرياً وسياسياً. إال أن االتحاد  2013

الف السوري االئتالكردي إلى المجلس الوطني  الديمقراطي تنصل بعد شهور من االتفاقية ، وانضم

للمناطق الكردية، مؤلفة من ثالثة  قراطي عن إدارة ذاتيةأعلن االتحاد الديملمعارض، فيما ا

 كانتونات: عفرين وكوباني والجزيرة.

 30شعب غرب كردستان عدة مرات إلى أربيل المجلس الوطني الكردي ومجلس  دعا البرزاني

يتمثل فيها  تم تشكيل الهيئة الكردية العليا التي ٢٠١٢تموز  منذف بهدف التوسط بين الطرفين

كهذه إال  حتى اآلن ال وجود إلدارةإال انه  و بالمناصفة، ويناط بها إدارة المناطق الكردية الطرفان

 على الورق وليس هناك ما يشير إلى أن ذلك سيتغير قريبا.ً 
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 : 2013نهاية عام  2هولير 

دعا  ٢٠١٢اني وبعد فشل محاوالت البرزاني في تقريب وجهات النظر بين األحزاب في تشرين الث

من جديد  ٢٠١٣ قادة أحزاب المجلس الوطني الكردي وممثلي حزب االتحاد الديمقراطي في نيسان

 . إلى أربيل

األوجالنية في قنديل، اتفقتا، حسب ما بدا من تصريحات  في هولير و البارزانية كلتا المرجعيَتين

الوطني الكردي" و"غرب وبيانات الطرفين، على ضرورة ذهاب الكرد السوريين، بمجلسيه "

" 2"، تحت رعاية بارزاني، تمهيداً لتوحيد الخطاب الكردي في "جنيف 2كردستان" إلى "هولير 

 ".1" إلسعاف "الهيئة الكردية العليا" المنبثقة من "هولير 2جاء "هوليرحيث 

عليا وإمكانية إلى استمرارية المناقشات حول آلية تفعيل الهيئة الكردية الفيه البند األول تطرقوا ف

 .ضم المجلس الكردي إلى اإلدارة الذاتية 

توحيد الخطاب السياسي وتشكيل لجنة حقوقية للتحقيق في القضايا العالقة  حولالبند الثاني والثالث 

. 

 حول فتح المعابر الحدودية أمام الحاالت " اإلنسانية ـ وفود رسمية ـ حركة تجارية "    البند الرابع

واإلفراج  اعتبار الضحايا الكرد هم شهداء المقاومة في غربي كردستانب فيتعلق البند الخامس و

 .عن المعتقلين السياسيين 

بطريقتين فيه، وتمثلت  األكراد، والسيناريوهات المحتملة بشأن حضور 2ما يخص مؤتمر جنيفففي 

القة، فإن الحضور وسويت جميع الخالفات الع الكرديينفي حال تم االتفاق بين المجلسين االولى  :

إذا لم يتوصلوا الثانية في غربي كوردستان، و الكرديسيكون بوفد واحد يمثل الشعب  الكردي

 الكرديوفد المجلس الوطني  منفصلينبوفدين  األكرادالتفاق فيما بينهم، فإن الحل بأن يحضر 

)مجلس  حضور ممثليالمعارض ،والمتمثلة باالئتالف السوري  السوريةضمن وفد المعارضة 

 . الشعب لغربي كوردستان( بوفد ضمن وفد هيئة التنسيق الوطنية، القريب من النظام

إعالن  بأن قراراً  الكردياصدر المجلس الوطني  فقد بما يخص مشروع اإلدارة الذاتية المؤقتة -

ومجلس الشعب  الكردياآلليات التي اتفق عليها المجلسان)المجلس الوطني  هذه اإلدارة يخالف

غير معني بهذه اإلدارة، وأن على كافة  الكرديربي كوردستان (، وبالتالي فإن المجلس الوطني لغ

 االلتزام بهذا القرار. الكرديأحزاب ومكونات المجلس الوطني 

وفيما يخص إمكانية عقد المؤتمر الثالث، خرج االجتماع باإلعالن عن تأجيل عقد المؤتمر الثالث  -

داخل المجلس بما يخص العالقة مع  الكرديةام والتوافق بين األحزاب لعدم االنسج ؛إلشعار آخر

اإلدارة الذاتية المؤقتة، ووجود كتلتين واضحتين داخل  حزب االتحاد الديمقراطي، ومشروع

ببعض األحزاب التي تميل  والثانية تتمثلتتمثل بأحزاب االتحاد السياسي،  ، األولىالكرديالمجلس 

ومحاولة  الديمقراطيوفق نظرة حزب االتحاد   إلدارة الذاتية المؤقتةا مشروع معإلى المشاركة 
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منهم تشكيل حلف مقابل الحلف األول، األمر الذي يساهم بشكل كبير في تفاقم الخالفات في المجلس 

 ، وال يشجعه التخاذ قراره بعقد مؤتمره الثالث المزمع عقده.الكردي

الكبرى في  الكردستانية، دفعت بالقوى الكرديالوطني  هذه النتائج التي خرج بها اجتماع المجلس

في غرب كوردستان،  الكردية)هولير والسليمانية وقنديل( لتحسس الخطر الذي بات يهدد الحقوق 

وجرت اجتماعات ومشاورات واتصاالت فيما بينها بغية ايجاد حلول سريعة، والعمل على خلق 

الفرصة التاريخية أمام  ، بغية عدم تضييع هذهيينالكردتفاهمات وعوامل مشتركة بين المجلسين 

 . 31لنيل حقوقهم المشروعة  األكراد

  2013تشرين الثاني في  إنشاء الحكومة اإلقليمية

 غرب كردستان سورية :ل2013حكومة نوفمبر 

أحمد طعمة الدكتور لم تمض سوى ساعات قليلة على إعالن الحكومة السورية الموقتة التي شكلها 

 الكرديقراطي ارضة حتى أعلن حزب االتحاد الديممن االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعبتكليف 

  في سورية من القامشلي تشكيل إدارة موقتة لمناطق شمال شرق سورية

والهدف توجيه رسالة للعالم مفادها أن حكومة المعارضة ال تمثل كل الشعب السوري, وال يمكنها 

في حلب والحسكة, ومفادها للمعارضة أنه إن كنتم تريدون  ديةالكربسط سلطتها على المناطق 

 ً  32 تفتيت السلطة فنحن مستعدون لتفتيت الدولة جغرافياً وسكانيا

 تتكون من عدة شخصيات منها:غرب كردستان سورية 2013حكومة نوفمبر 

 صالح محمد مسلم  الحكومة:رئيس  .1

 سينم محمد نائب رئيس الحكومة :  .2

 الحميد حاج درويش  عبد الخارجية: وزير .3

 : محمد موسى  وزير الطاقة .4

 ) شيخ عشيرة طي( محمد الفارس  واالستثمار:المالية  وزير .5

 : فؤاد عليكو وزير العدل والشؤون االدارية  .6

 : شيرزاد ايزيدي  وزير االعالم .7

 قوات سورية الديمقراطية :

ة عمليات قوات سورية ان التنسيق وتقديم المساعدة العسكرية والمشورة اصبح من خالل غرف

؛ وتجنيد وتدريب المقاتلين المحليين حصرياً 33الديمقراطية التي ستؤسسها وحدات حماية الشعب 

                                                           
31 http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=60329  
32 s&file=print&sid=16610http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=New  
 حمایة لوحدات أسلحة قدمت المتحدة الوالیات أن" الدیمقراطیة ةسوری قوات" عن العمید طالل سلو والمنشق السابق المتحدث وأكد 33

 الكرد على توزع كانت المتطورة األسلحة وأن ،2015 األول تشرین في القوات تلك تشكیل عن اإلعالن قبل حتى الكردیة الشعب
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من خالل قوات سورية الديمقراطية؛ ومنح الدعم لتحقيق االستقرار واألموال إلعادة اإلعمار 

حاد الديمقراطي حكمه لتمويل اإلدارات المحلية في الجزيرة وكوباني، شريطة أن يجعل حزب االت

ودعم محاولة حزب االتحاد الديمقراطي للمشاركة في مفاوضات جنيف  34أكثر إشراكاً لآلخرين 

إلى جانب أحزاب كردية أخرى؛ حيث ادعو بأن قوات سورية الديمقراطية هي مشروع للجيش 

 الوطني المستقبلي ولكن هذا مجرد تمويه للتغطية على الدعم االمريكي وغيره .

منع حدوث المزيد من الهجمات التركية في تلك المنطقة، وهذا يتطلب تبادل التطمينات مع أنقرة و ل

 بأن حكم وحدات حماية الشعب في سورية قد تم توسيعه ليشرك اآلخرين.

ولطالما ظل حزب العمال الكردستاني يطلب من التنظيمات المرتبطة به جعل محاربة تركيا أولوية 

اً كبيراً مما حققته وحدات حماية الشعب، إن لم يكن كل ما حققته في شمال لها، فإنه سيخسر جزء

سورية. أما إذا سمح للتنظيمات المحلية المرتبطة به بترسيخ جذورها في سورية بطريقة مقبولة 

 وذات معنى بالنسبة للتنوع السكاني الموجود، فإن أمامه فسحة أمل.

 التوزع التعداد  قوات سورية الديمقراطية

 

 العالقات

  وحدات حماية الشعب

YPG  

يشكل العصب الرئيس والمتحكم 

 بقوات سورية الديمقراطية

القامشلي ورأس  الف مقاتل  15

 العين

والدرباسية 

وعامودا في 

 الحسكة،

عفرين وعين 

 العرب في حلب 

روسيا 

وامريكا 

 والنظام

 المجرم

 وحدات حماية المرأة 

 YPJ 

ة مناطق سيطر االف مقاتلة   5

وحدات حماية 

 الشعب الكردية

روسيا 

وامريكا 

 والنظام

 المجرم

تجّمع عشيرتي  مقاتل  500 الصناديد 

 الجبور وشمر في

 الحسكة

 المجرم النظام

المجرم النظام  القامشلي  مقاتل  100 سوتورو 

 وروسيا 

                                                           
 عناصر ھم منھم تقریبا% 70 ومقاتلة، مقاتل ألف 50 حوالي تضم" الدیمقراطیة ةسوری قوات" أن إلى سلوالعمید طالل  ولفت 34

  الكردیة المرأة حمایة ووحدات الشعب حمایة وحدات
https://goo.gl/4jWLGP  
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عفرين وتل رفعت  مقاتل  1000 جيش الثوار 

 والشيخ مقصود

 في حلب 

 امريكا 

أن قوات حماية الشعب عصبه الرئيس وهي ترتبط وظيفيا بحزب االتحاد الديمقراطي ذو نالحظ 

الحضور االشكالي في المشهد السوري واإلقليمي بما فيه الكردي بحكم فكره الشمولي وهو ما 

يجعل هذه األجسام بمثابة أذرع تابعة لحزب سياسي ذو اجندة يختلط فيها األداء السياسي المحلي 

 للوطنية بطريقة تعود بآثار بالغة السلبية على المستوى المحلي واإلقليمي.  مع العابر

كم نالحظ ان نسبة العرب فيما تسمى قوات سورية الديمقراطية قليلة جدا وليس لهم أي سلطة أو 

قرار؛ ألن مواردهم وتسليحهم بالكامل من قبل الطرف الكردي الذي يسيطر على منابع النفط من 

العالقة بالداعمين األميركي واألوروبي من ناحية أخرى، وهناك منع تام لحصول  ناحية، ويحتكر

الفصائل العربية على السالح الثقيل، بل حتى القناصات والذخيرة االحتياطية، وما عدا ذلك فهو 

لالستهالك اإلعالمي، فأي فصيل عربي بالكامل يحاول استقطاب المزيد من المقاتلين ليشكل قوة 

 قلة يجري تهميشه وتصفيته فورا.فاعلة مست

على نقض االتفاق السابق مع الثوار بريف حلب الشمالي  الديمقراطية"  ةولقد أقدمت "قوات سوري

فصائل الجيش السوري الحر العاملة في قرى وبلدات بريف حلب الشمالي، بهدف  حيث قاتلت

از، وذلك بغطاء جوي من وصل مناطق سيطرة الوحدات الكردية في مدينة عفرين إلى مدينة إعز

طيران العدوان الروسي، حيث اقدمت تلك القوات على تنفيذ عمليات إعدامات جماعية خالل 

 35سيطرته على قرية مريمين

 الديمقراطية:مجلس سورية 

 اختتم مؤتمر سورية الديمقراطية في مدينة المالكية في ،2015في الثامن من كانون األول 

عضوا  42مسد" المؤلف من  -لى تشكيل "مجلس سورية الديمقراطية  الحسكة أعماله باالتفاق ع

 بالتوافق بين الكتل السياسية واألحزاب والشخصيات المستقلة المشاركة في المؤتمر.

وأعلن المؤتمر عن الشخصيات التي ستمثل المجلس، وهي ممثلة عن كل من تيار "قمح")برئاسة  

ممثاًل عن أحزاب اإلدارة الذاتية  13مة والحقوق، هيثم مناع (، ممثلين عن تجمع عهد الكرا

الديمقراطية ، ثالثة ممثلين عن كتلة األحزاب في المرجعية السياسية الكردية، ثالثة ممثلين عن 

التحالف الوطني السوري الديمقراطي، ممثلين عن مجالس منطقة الشهباء، ممثل عن 

ثل عن المكون العربي، ممثل عن المكون التركمان،ممثل عن اآلشوريين، ممثل عن السريان، مم

اإليزيدي، ممثل عن الشباب، ممثل عن حزب الحداثة الديمقراطي، ممثل عن حزب البعث 

، ممثل عن العشائر العربية، ممثل عن العشائر الكردية، ممثل ةالديمقراطية االشتراكي في سوري

مسة مستقلين. واتفق المجتمعون عن جبل العرب، ممثل عن الكتلة الوطنية السورية،إضافةً إلى خ
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في المؤتمر على العديد من النقاط، أهّمها "ضرورة الحل السياسي المفضي إلى مرحلة انتقالية 

  يلبي  تجري فيها انتخابات حرة نزيهة والتوافق على دستور ديمقراطي

ة سوري إرادة المجتمع السوري بكافة مكوناته وثقافاته ومعتقداته"، إضافة إلى "تمثيل قوات

 الديمقراطية  سياسيا والعمل على إنهاء نظام االستبداد القائم ومحاربة التطرف"

ً لسورية، بشرط أن يقبل بتغيير بنية النظام  إنهم على استعداد لقبول المجرم بشار األسد رئيسا

 وتأسيس دولة ديمقراطية تشمل كل المكونات الموجودة في المجتمع السوري.

ى الديمقراطية الحقيقية التي تهدف إلى تغيير بنية النظام بغض النظر عن و هدفهم جمع كل القو

الجديدة وكيف تكون سورية الجديدة تشاركية للجميع.  ةبقاء األسد أو عدم بقائه، وكيفية بناء سوري

وأهم طروحاتهم هو رفض المركزية التي بنيت على أن فئة معينة تستولى على السلطة وتحدد كل 

ر عن أن تكون تلك الفئة حزباً أو جبهة أو تكتالً أو غيرها، المهم أال تكون فئة شيء، بغض النظ

 36.ةمعينة وحدها هي التي تقرر ما يحدث لسوري

 القواعد االمريكية في مناطق االكراد 

القاعدة االولى: تقع  في مطار رميالن  شرق مدينة القامشلي الحدودية مع العراق، تم إنشاؤها في 

التي تدخل  ةوهي من أولى القواعد العسكرية األمريكية في سوري  2015عام تشرين األول 

 االستعمال حيث تستقبل القاعدة الطائرات األمريكية وتخضع لجنود وخبراء أمريكيين. 

 القاعدة الثانية : في قرية المبروكة غرب مدينة القامشلي.

ائها في جنوب مدينة عين العرب القاعدة الثالثة : في عين العرب التي انتهت واشنطن من إنش

هكتاراً بالقرب من قرية خراب عشق، التابعة لمدينة  35السورية، لتشغل حيزا جغرافيا بمساحة 

 عين العرب. 

القاعدة الرابعة: في مدينة عين عيسى التي تعدّ أكبر قواعد الجيش األمريكي من ناحية المساحة في 

 الشمال السوري.

 مطار روياريا بمحيط  مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي.القاعدة الخامسة: هي في 

 القاعدة السادسة: وهي منطقة تل بيدر شمال محافظة الحسكة والقامشلي وهي بلدة حدودية.

 التركية.القاعدة السابعة: مدينة تل أبيض على الحدود السورية 

 القاعدة الثامنة :القاعدة العسكرية األميركية في منطقة التنف: 

أنشأتها قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ومعها بريطانيا عند نقطة التقاء الحدود 

 السورية مع كل من العراق واألردن .
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القاعدة التاسعة : تقع بمنطقة الزكف المحاذية للحدود مع العراق جنوب غرب البوكمال السورية 

 كم, بالقرب من قرية حميمة السورية . 120مسافة 

 القاعدة العاشرة: تقع في مدينة الحسكة في  منطقة الشدادي جنوب الحسكة .

القاعدة الحادية عشر: فتقع في مدينة منبج في منطقة تل تامر الزراعية على الحدود السورية التركية 

. 

 القاعدة الثانية عشر : فتقع في مدينة منبج  في بلدة عين دادات .

 دينة منبج  في البلدة أثرية.القاعدة الثالثة عشر: تقع في م

القاعدة الرابعة عشر:  تقع في مدينة عين العرب  في تل ميستانور  ويوجد فيها عناصر من أمريكيا 

 وفرنسا . 

القاعدة الخامسة عشر :تقع في مدينة عين العرب  في مدينة صرين ويجري استخدامها الستقبال 

 طائرات الشحن العسكرية .

ادسة عشر: وتقع في مدينة الرقة السورية في منطقة الطبقة حيث قامت بتشييد القاعدة العسكرية الس

أبنية سكنية لجنودها في منطقة اإلسكان العسكري ومباني األمن العسكري والجنائي في الحي الثالث 

في المدنية كما أن لموقع مدينة الطبقة االستراتيجي دورا في زيادة اهتمام الواليات المتحدة بها فهي 

قطة ربط بين محافظة الرقة وحلب وريفيهما، إضافة إلى وجود سد الفرات ومطار الطبقة ن

 37العسكري، والذي هو أكبر المطارات العسكرية في سورية.

وتحرص واشنطن على إنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة الكردية، دون باقي المناطق األخرى، 

لألكراد، ونتج عنه كذلك حجم التدريب وتزويدهم وهو ما يؤكد حجم الثقة التي توليها واشنطن 

 بالسالح بخالف غيرهم من مقاتلي الثورة السورية . 

 :2015في بداية عام  الكومون

أنها "شكل التنظيم القاعدي ب" تماعي لدستور "فدرالية شمال سوريةالكومونة: يعرف العقد االج

دارة ضمن مجالها اإلداري والتنظيمي". األساسي للديمقراطية المباشرة، وجهاز صنع القرار واإل

وتعمل الكومونة كمجلس قائم بذاته في كافة مراحل صنع القرار وتقابل "مجالس األحياء" المتعارف 

 . عليها في سورية. أما في معجم المعاني العربي فتعني "تشكيل مصغر اجتماعي اقتصادي"

قراطي الديمالتي يعتمدها حزب االتحاد تشكل "الكومونات" أحدى أهم وسائل االبتزاز االجتماعي 

ويستخدم الحزب هذه الكومونات  ،سوريةالكردية في الشمال الشرقي من  إلدارة الذاتيةا في مناطق
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لفرض سلطته وتوسيع قاعدته الجماهيرية، عبر ربط مصير الناس وفرص تلقيهم للخدمات 

 .38األساسية، من خالل مشاركتهم في "الكومون" 

في القرى والبلدات، ووعدت األهالي  قامت بجولةة بتأسيس الكومونات كانت قد اللجان المختص

بأن يكون الهدف من إقامتها هو تسهيل وصول الخدمات لهم، من دون أن يكون لها أهداف وغايات 

اإلتحاد  حيث هددّ مناصرو ؛تلك الوعود سرعان ما سقطت في أول اختبارولكن  سياسية

عن أي قرية أو حي، إن لم يؤسسوا الكومونات الخاصة بهم، ويربطوها قراطي بمنع الخدمات الديم

 بمؤسسات اإلدارة الذاتية.

فحسب،  اإلدارة الذاتية معاناة األهالي مع الكومونات لم تقتصر على فرض التعامل مع مؤسسات

 قراطي أو منالديماالتحاد  بل فرضت عليهم التعامل مع إداريي الكومون وهم غالباً من أنصار

، عن نظام االسد المجرم فالناس باتوا يعانون من سلطة دكتاتورية مصغرة ،البعثيين القدامى

 تحاربهم في خدماتهم األساسية اليومية.

 لالتحادهو عسكرة المجتمع وربطه بالقوى األمنية  الكوموناتالهدف من تأسيس  إن

تأسيس قوة أمنية في كل ل وناتالقرار الذي عممته اإلدارة الذاتية على الكوم ؛حيث أنقرطيالديم

ترتبط مباشر بـ"األسايش"، وتتلقى الدعم  و طلق عليها الحزب اسم "القوة الجوهرية"يالتي كومون 

 . 39 العسكري منها

  2016آذار  17إعالن الفيدرالية في

 دةواستفا، سوريةإقامة دولة فدرالية )اتحادية( في  ية تزامناً مع تصريحات روسية وأميركية بإمكان

ى سياسية كردية في مقدّمتها قومن حال اإلنهاك التي أصابت أطراف الصراع السوريين، أعلنت 

 17 بتاريخمحافظة الحسكة في  قد بمدينة الرميالنعحزب االتحاد الديمقراطي الكردي في اجتماع 

شمال  أقاليم "روج آفا" )غرب كردستان( و"أقاليم سمياالتحاد الفدرالي بين ما  قيام 2016آذار 

شخصاً لوضع أُسس "الفدرالية" خالل ستة  احد وثالثينمن  لجنة". وانتخب المجتمعون سورية

 عقد من أجل تصديقها. يأشهر في مؤتمر تأسيسي 

وأعلن زعيم االتحاد الديمقراطي صالح مسلم أّن الكيان الفدرالي المذكور لن يقوم على أساس 

% من أراضي 10يغطي اإلقليم المنشود نحو و ،(اثنيعلى أساس ديموغرافي ) إنماجغرافي 

 .لالتحاد الديمقراطيوثالثة أرباع حدودها مع تركيا، وتسيطر عليه فعليّاً مجموعات تابعة  سورية

أعلن االتحاد الديمقراطي، وهو  نالحظ أن هنالك خطوات بدأت وصوال للفيدرالية المنشودة فمنذ

، 2011كردستان" في  كانون األول "مجلس شعب غرب إنشاءقومي متطرف  -حزب يساري 

                                                           
 كل في ،2015 العام بدایة منذ" قراطيالدیم االتحاد" أسس حیث الذاتیة، اإلدارة نظام في وخدمیة إداریة وحدة أصغر ھو الكومون 38

ً  لسیطرته، الخاضعة والبلدات المدن أحیاء من وحي قریة ً  كومونا  والغاز والكھرباء كالماء األساسیة الخدمات توزیع ربط تم بھا، خاصا
 .به

 
39 https://goo.gl/hLy88h  
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وشرع في بناء جسم أمني وعسكري تضّمن "وحدات حماية الشعب" وجهاز شرطة )األسايش(، 

 خمسين حوالي في الوقت الراهن  مجتمعةفضالً عن وحدات حماية المرأة ويبلغ عدد هذه القوات 

ط سيطرته على المناطق وقد سمح تشكيل هذه األذرع األمنية والعسكرية للحزب ببس ،ألف مقاتل

 .2012ابتداًء من عام  سوريةالتي أخالها النظام في أقصى شمال شرق 

إنشاء ، 2013استغل الحزب حالة الفراغ الناشئة عن انسحاب النظام، وأعلن في تشرين الثاني 

مناطق إدارة ذاتية في ثالث مناطق هي: الجزيرة في أقصى شمال شرق البالد، وعين العرب 

وأقام في كّل منها مجالس تحاكي الوزارات وقّوةً شرطيةً، في  ،وعفرين في الشمال الغربيشماالً، 

 الديمقراطي. االتحاد في الهدف النهائي الذي يسعى له أكراد حزب كثيرةخطوة أثارت شكوكاً 

وبعد صعود تنظيم الدولة وتمدّده بين الموصل والرقة، لفت األكراد انتباه الواليات المتحدة 

يركية التي قّررت استخدامهم في مواجهة تنظيم الدولة، وأوجدت لهم دعماً كبيراً مّكنهم من األم

ر التنظيم بعيداً عن المدينة في دحأكثر من ثالثة أشهر، ومن  لمدة الصمود في معركة عين العرب

 االستراتيجيةتحّول األكراد إلى طرف محلّي رئيس في  قتومنذ ذلك الو، 2015مطلع عام 

يركية الخاصة بمواجهة تنظيم الدولة، كما أنهم استفادوا من التدخل العسكري الروسي ضدّ األم

، وسيطروا على مناطق ال يقطنها األكراد وال مزاعم 2015في أواخر عام  قوات الثورة السورية

نهم من إعالن إقليم فدرالي يمكتاريخية لهم فيها؛ وذلك في إطار سعيهم لتحقيق تواصل جغرافي 

يسعى االتحاد كما  ديموغرافي، مثلما أعلن صالح مسلم أساسجغرافي، أو على  أساس على

ً إلى بناء قوة عسكرية ضاربة )تصل إلى الديم ألف مقاتل( نتيجة توافر موارد  مئةقراطي حاليا

 السويديةومعامل غاز في  الرميالناقتصادية مهّمة؛ وذلك بعد سيطرته على الحقول النفطية في 

 إلى سهول القمح وتجارة المواشي.  إضافةن في ريف الحسكة، ومحالج قط

سكاني عربي واسع على امتداد  توزعويفصل كانتون الجزيرة، الممتد بين المالكية ورأس العين، 

عن الكانتون الكردي الثاني الواقع في عين العرب، تتوسطه مدينة تل أبيض كيلومتر  مئة وثالثين

ية. في حين يفصل الكانتونين الواقعين إلى الشرق من نهر الفرات ذات األغلبية السكانية العرب

شريٌط من المدن والمناطق العربية الممتدة غرباً حتى شمال حلب، وصوالً إلى الكانتون الثالث في 

عهم في ثالث وتوزويضيق القوميون األكراد ذرعاً بتناثر مناطق إقامة األكراد السوريين،  ،عفرين

ال يتجاوز  ضحل عمقكيلومتر على الحدود مع تركيا ضمن  ثمان مئة نحو مناطق على امتداد 

كيلومترات. غير أّن التصّور الرئيس لـحزب االتحاد الديمقراطي وقوى قومية كردية  ثالثةأحياناً 

أخرى يؤّكد ضرورة أن يكون هناك تواصل جغرافي بين المناطق الكردية وقد بدأ القوميون األكراد 

"روج آفا" )أي كردستان الغربية( مؤخراً للداللة على مناطق سيطرة األكراد  يتداولون مصطلح

السوريين؛ وذلك في محاولة لاللتفاف على وجود األغلبية العربية بين مناطقهم بوصفها جزءاً من 

ً أّن مصطلح "كردستان الغربية" لم  في أرشيف الحركة  ذكررد له ي"كردستان الكبرى"، علما

 . 2004 - 2003استخدامه في الفترة   قبل أن يبدأ االتحاد الديمقراطي القومية الكردية

قوات حماية الشعب ما في وسعها للسيطرة على مدينة تل أبيض لتجاوز الوجود العربي عملت 

منذ سيطرته االتحاد الديمقراطي الذي يفصل بين كانتوني الجزيرة وعين العرب، وشرع حزب 
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مثل بيت الشعب، وقوات  ية فيهامحلإنشاء مؤسسات إدارة ب2015على المدينة في منتصف عام 

لوضعها في قلب اإلدارة الكردية، على الرغم من أّن تل أبيض لم تظهر في  منه مةً كمقداألسايش، 

الخرائط الكردية إال مؤخراً، إذ ظهرت أّول مرة في خريطة نوري بريمو أحد قادة حزب االتحاد 

الممتد بمحاذاة الحدود التركية  ةيطة كامل الشريط الشمالي لسوريوقد شملت هذه الخر ،الديمقراطي

 من المالكية شرقاً، حتى لواء إسكندرون غرباً )محافظة هاتاي التركية(.

التي جرى تشكيلها كواجهة للتمويه على  الديمقراطية سوريةقد حاولت قوات لأّما غرب الفرات ف

ربية صغيرة، والتي تشّكل وحدات حماية الشعب هويتها الكردية القومية بالتحالف مع عشائر ع

، االستفادة من التدخل العسكري الروسي الذي استهدف والسيطرة على تمويلها وقرارها عماد قّوتها

ً من عفرين  الثورة السورية هزيمة قوات  في ريف حلب الشمالي؛ وذلك من خالل التقدم شرقا

ق النهر. إال أّن هذا المخطط الطموح الذي يتطلب والتمدد لالتصال بكانتون عين العرب الواقع شر

تنفيذه السيطرة على المنطقة الممتدة بين إعزاز وجرابلس تحول دونه عوائق عديدة أهمها 

 . 40وقوات الثورة السورية  المعارضة التركية الشديدة

 :2016في نهاية كانون األول  سوريةالنظام االتحادي الديمقراطي لشمال 

على اعتماد اسم "النظام  سوريةآفا وشمال  لتأسيسي للنظام الفدرالي في روجاتفق المجلس ا

 ".سوريةشمال  -آفا  " بدالً من "النظام الفدرالي لروجسوريةاالتحادي الديمقراطي لشمال 

قد عوجاء ذلك خالل االجتماع الثاني للمجلس التأسيسي للنظام الفدرالي المنعقد في رميالن، والذي 

العقد االجتماعي والمصادقة عليه، إضافة للوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي للنظام بهدف مناقشة 

 الفدرالي.

أن التحالف الوطني الكردي،  قال: )البارتي( سوريةسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في ان 

 وتجمع اليساريين الديمقراطيين الكرد، والحزب الشيوعي الكردستاني ابدوا تحفظهم على إزالة

 آفا من اسم النظام. كلمة روج

إلى النظام االتحادي  سوريةشمال  -آفا  وأبدى أسفه على تغيير االسم من النظام الفدرالي لروج

، مضيفاً أن التحالف الوطني الكردي سيجتمع ويقرر المشاركة في هذا سوريةالديمقراطي لشمال 

 المشروع أو عدم المشاركة.

إلى أن ممثلي السريان والعرب، وقسماً  سوريةاطي الكردي في أشار سكرتير الحزب الديمقركما 

 كبيراً من حركة المجتمع الديمقراطي، كانوا مع قرار تغيير االسم.

عقد بمشاركة أحزاب اإلدارة الذاتية، إضافة يذكر أن اجتماع المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي ي

ليساريين الكرد، بينما لم يشارك المجلس ألحزاب التحالف الوطني الكردي وتجمع الديمقراطيين ا

 الوطني الكردي والحزب الديمقراطي التقدمي في االجتماعات.
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وكان ممثلون عن مقاطعات الجزيرة وعفرين وكوباني وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة قد 

 .آذار الماضي النظام االتحادي الديمقراطي في المناطق التابعة لإلدارة الذاتية 17تبنوا في 

ووصف المجلس الوطني الكردي إعالن النظام االتحادي الديمقراطي حينها بالبعيد عن خصوصية 

 الكرد القومية والجغرافية.

بمفرده بتحديد  جسمرفض االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية آنذاك قيام أي  ولقد

 . 41شكل الدولة السورية

تحاد الديمقراطي عن االتفاق على وثيقة سياسية ضمن وكشف المجلس، الذي يهيمن عليه حزب اال

مبدأ  -الوطن المشترك، ثالثا -األمة الديمقراطية، ثانيا -االجتماع تتألف من ثمان نقاط هي: )أوال

مبدأ الدفاع الذاتي،  -مبدأ الدستور الديمقراطي، خامسا -الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية، رابعا

 مبدأ اللغة والثقافة(. -مبدأ االقتصاد، ثامنا -لمرأة، سابعامبدأ قضية حرية ا -سادسا

 الصهيوني:االكراد مع االحتالل بعض عالقة 

 استراتيجيةتوثيق العالقات، مع أي أطراف تخوض صراعات ضد دول عربية،  الستراتيجيةتطبيقًا 

العسكرية بين  تعود العالقاتحيث اعتمدها رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول، ديفيد بن غوريون، 

، عندما تمكن الجنرال اإلسرائيلي، تسوري ساغيه، من 1966إلى عام  الصهيوني واألكرادالكيان 

مساعدة كتيبتين كرديتين على خوض حرب استنزاف، ضد الجيش العراقي، ليقتلوا منه ثالثة آالف 

 جندي. 

، 1967أليام الستة عام قبل حرب ا الصهيوني،الكيان  ، عندما أراد1974وتكرر األمر ذاته عام 

مع االستخبارات اإليرانية، لتدريب عشرات  فتعاوناستنزاف الجيش العراقي بالقتال مع األكراد، 

 الضباط األكراد، على تنفيذ عمليات داخل العراق.

الكيان ذروة عالقات التعاون، بين أكراد العراق و 1975و 1965وشهدت الفترة الممتدة بين عامي 

شمركة يمخيمات تدريب لعناصر الب وأقاممعونات عسكرية لألكراد،  األخير مفقد الصهيوني،

لهم مساعدات  وقدم، «برستين»في بناء جهاز االستخبارات السرية لألكراد  عدالكردية، وسا

 وطبية. اجتماعية وإنسانية

ني الكيان الصهيو، بدأت العالقة تأخذ منحنى أكثر تقاربًا بين 1991بعد حرب الخليج عام  و

 والجنوب. طيران على العراق، في منطقتي الشمالالواألكراد في شمال العراق، بعد تطبيق حظر 

واألكراد إلى درجة عالية جدًا من التنسيق واالستثمار، في الكيان الصهيوني وصلت العالقة بين 

شمال  ، حيث افتتح أكثر من مكتب ارتباط في2003مجاالت النفط والزراعة، بعد غزو العراق عام 

 العراق، وباتت تلك المنطقة من أهم مناطق تواجد الموساد اإلسرائيلي 

                                                           
41  http://www.artafm.com/news/2635 
 

http://www.artafm.com/news/2635


 

34 

 

الكيان ، أن 2015حزيران عام  29وبلغ التقارب بين الطرفين أوجه مع إعالن بنيامين نتنياهو، في 

 ؤيد إقامة دولة كردية مستقلة في شمالي العراق. الصهيوني  ي

دولة كردية مستقلة في العراق، وذلك ألنهم جديرون بها  وقد دلل بنيامين نتنياهو، على أهمية قيام

الكيان الصهيوني ، شيركو عباس، ةكما قال، وطالب رئيس المجلس الوطني الكردستاني في سوري

ا العداء، وإنهم المحرك يوماألكراد لم يناصبوها »مباشرة بدعم الدولة الكردية، وقال إن 

 «. لألكراد سيساهم في بناء حدود آمنة لهاان الصهيوني الكيللديمقراطية في الشرق األوسط، ودعم 

 :  بمايلي قيام دولة كردية مستقلةالكيان الصهيوني من  الحمصذكر بعض ويمكنا 

 الدولة السورية والعراقية اضعاف –1

أهمية دعم األكراد، في إقامة دولتهم، في كل من إيران وتركيا والعراق الكيان الصهيوني أدرك 

بتدشين عالقات تحالف معها، فإقامة دولة كردية مستقلة، بعد تقسيم العراق  جلوع، ةوسوري

كما سيقضي إنشاؤها على ،بالتأكيد الكيان الصهيوني إلى دويالت متنازعة، يخدم مصلحة  ةوسوري

 ، تهدد الكيان الصهيوني .تواجد جماعات إسالمية سنية

 مضايقة تركيا -2

مع تركيا، سيضمن قيام دولة كردية مضايقة لتركيا، الصهيوني  للكيانعلى صعيد العالقة المتوترة 

مواقف األطراف »بـالكيان الصهيوني سميه يإذ يعني ذلك وجود فاصل بينها وبين تركيا، وتقوية ما 

نسبيًا عن فتور الكيان الصهيوني  كما أن التقارب مع األكراد يعني تعويض «المعتدلة بالمنطقة

 عالقاتها بتركيا. 

 قيق فوائد اقتصادية تح -3

الصهيونية، المتمثلة في إقامة عالقات وثيقة، مع دول وجماعات  االستراتيجيةإضافة ألهمية تحقيق 

غير عربية، هناك أيضا فوائد اقتصادية جمة يحققها الكيان الصهيوني، نظير التقارب مع األكراد، 

يسيطر عليها المناطق التي % من نفطها، بأسعار مخفضة من 77فوائد ال تقتصر على استيراد 

 األكراد، شمالي العراق، وإنما تمتد لما هو أبعد من ذلك. 

تستحوذ على الكثير من االستثمارات داخل كردستان، وال سيما الكيان الصهيوني كما أن شركات  

 في مجال الطاقة واإلنشاءات واالتصاالت واالستشارات األمنية.

يا في مساعدة الكيان الصهيوني على تهجير يهود العراق أواخر األكراد دورا مركزلعب  وتاريخيا 

، حيث نقلوا اليهود من منازلهم باتجاه الحدود مع إيران، التي كانت في حالة تحالف 1969عام 

 . فلسطين المحتلة ، ثم نقلوا إلى الكيان الصهيوني غير معلن مع 

وا بغالبهم إلى فلسطين المحتلة دون أن كما أن هنالك عالقات يشكلها األكراد اليهود الذين هاجر

 .تنقطع العالقات بالمطلق مع كردستان 
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يدرك األكراد قوة ة االكراد حيث وسيط إلقناع واشنطن بدولدور ال الكيان الصهيوني  ولقد لعب

اللوبي اليهودي األمريكي، و الكيان الصهيوني ، في التأثير على الواليات المتحدة األمريكية، 

و قبول فكرة تحويل اإلقليم إلى دولة، وهم يتطلعون اآلن إلى دور الكيان الصهيوني ودفعها نح

الضاغط، على دوائر صنع القرار في واشنطن، لتأييد انفصال كردستان العراق، وتهيئة الرأي 

 العام العالمي لهذه الدولة. 

دف إلى اعتراف دولي عن شن حملة، سياسية ودبلوماسية ودعائية، تهالكيان الصهيوني توان يو لم 

 42العراق.عن « دولة كردية مستقلة»بـ

جاء الدعم الصهيوني إلجراء االستفتاء في عدة أشكال منها الدعم اإلعالمي خصوصاً في الواليات 

المتحدة، وعبر إرسال وفود تضامن إلى أربيل وغيرها من مناطق اإلقليم، وعبر فعاليات كثيرة 

 نباً إلى جنب مع علم كردستان العراق .جالكيان الصهيوني رفع فيها علم 

بدأ اهتمام الكيان الصهيوني ودعمه للحركات الكردية منذ منتصف القرن الماضي مع المال 

الكيان الصهيوني مصطفى البارزاني، لكنه لم يكن شيئاً خاصاً باألكراد بقدر ما كان ينبع عن رؤية 

 موماً. للتعامل مع األقليات في العالم العربي والمنطقة ع

المنطق الصهيوني بسيط ولكنه عميق، مفاده أن الكيان ال يستطيع االعتماد على التفوق العسكري 

والدعم الخارجي على المدى البعيد في ظل محيط معاد له ويعتبره غريباً عنه، وبالتالي احتاج للعمل 

سار تفتيتها إلى على مسارين رئيسين، هما مسار تطبيع العالقات مع الدول القائمة من جهة وم

 .على المكاسبالكيان الصهيوني حصل ي دويالت من جهة أخرى، بحيث

 النتائج:

 الطابع الخاص. والمشاركة ذاتالموقف الكردي من الثورة قد اتسم بالحذر والترقب  .1

عدم االنخراط الفاعل لألكراد في الثورة حرم الثورة من إمكانيات االغتناء بالمكون الكردي  .2

 الي فهي من األسباب التي أخرت انتصار الثورة. و بالت

لخلق الصراع القومي وبدأ يلمح  األكرادللتفرقة بين العرب و  بالترويجقام النظام المجرم  .3

  نسبيا.ولقد وصل لمبتغاه ولو  القوميةللحقوق  األكرادلما يعتبره تطلع 

الثورة السورية فمنها من أيد أدواراً متناقضة في  الكرديةلقد لعبت األحزاب السياسية  .4

الثورة وانخرط فيها منذ أيامها األولى ومنها من وقف موقف الحياد ومنها من وقف من الثورة 

 الديكتاتوري.موقف العداء وفي صف النظام 

إال أن دورها في الحراك الجماهيري كان هامشياً  الكرديةبالرغم من كثرة األحزاب  .5

 والتنسيقيات الشبابية . بالمقارنة مع حركة الشباب 
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في الحرية  السوريون األكرادهم مفتاح نجاح الثورة و تحقيق اماني  السوريون األكرادان  .6

وعسكرية و العدالة و المواطنة و بهم يتم احباط مخطط التقسيم لسورية و بما انهم يشكلوا قوة مدنية 

 الثورة.يتوقف النصر و الوصول ألهداف  فعليهم

 التوصيات:

الثورة السورية و رؤيتها في بناء دولة المواطنة السورية و اذابت كافة  مبادئلحفاظ على ا .1

 .السوريةالتوجهات السياسية الحزبية في اطار اهداف الثورة 

بمقدار تنامي القوى السورية الوطنية الكردية سياسيا و عسكريا و حفاظها على مبادئها  .2

و المساواة و نجاحها في ايجاد سبل الحوار مع الثورية المتمثلة في الحرية و العدالة 

د في الثورة السورية و اكرالمكونات السورية االخرى وفق ارضية الثورة يتحدد دور األ

 االستفادة من ثمرات تضحياتها العظيمة .

 القوميةو  االجتماعيةحقوق المواطنة و الحفاظ على الحقوق السياسية و االقتصادية و  .3

شامال من كافة المكونات و من حركة المجتمع المدني السياسية و يتطلب تفهما عاما 

 العسكرية .

السياسی الشامل الواعی الذي يعتمد المؤسسية في الطرح و إيضاح الرؤية  التنظيمالبد من   .4

الشاملة و العامة ليكون بديال عن الزعامات الفردية التي غلبت على مراحل العمل السياسي 

ات الطالباني و البرزاني و عبد هلل اوجالن زعامات تقليدية اكثر الكردي حيث كانت زعام

منها أحزابا سياسية تحمل فكرا و نهجا سياسيا و تم القضاء على الرموز الوطنية للثورة 

 . السورية كمشعل تمو

ن في الثورة السورية دون المشاركيتمثيل سياسي مؤسسي حقيقي للثوار االكراد الوطنيين  .5

كرد فيه األ يأخذو تشكيل جيش وطني  التقليديةالشخاص و الزعامات االعتماد على ا

الطبيعي و يتحملون من خالله مسؤولياتهم تجاه الوطن و بما يضمن تكافؤ  دورم السوريون

 الفرص على اساس المواطنة الشاملة . 

 توحيده معالبد من توحيد الخطاب السياسي الكردي فهم في حالة صراع داخلي ومن ثم  .6

 اب السياسي الثوري السوريالخط

ال بد من ان يتحمل الكرد مسؤولياتهم الوطنية تجاه أبناء وطنهم و ان تحقق لهم الثورة  .7

السورية كل تطلعاتهم في بناء دولة القانون و المؤسسات دولة الحرية و العدالة و الطريق 

ي تستطيع قلب لذلك يتطلب دعم الدول المؤيدة لسورية و ثورتها لهذه القوى الوطنية الت

 .مبادئهاميزان القوى الحالي لصالح الثورة السورية و اهدافها و 

يجب على االخوة األكراد االنتباه من الكيان الصهيوني وامريكا فالقواعد األمريكية التي  .8

 بنيت في مناطق انتشارهم تهدف للكيد للمنطقة .
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  الخاتمة:

ً يق" احةيسعاشوا ثورة " سوريةاألكراد في  ة، إال أن يالسورالمناطق  بقةتعرضت له لما  اسا

، سواء بالقتل أو االعتقال الوطنية الكرديةقراطي" كان يد النظام في قمع األصوات "االتحاد الديم

 أو النفي أو التهجير. 

 وبالتالي نخلص إلى أن أخوتنا االكراد كشعب هم شريك  حقيقي بالثورة السورية ولهم بصمتهم 

النظام المجرم وسندان األحزاب الكردية القمعية حجم قسريا مشاركتهم ولكن وجودهم بين مطرقة 

 الفاعلة والمستمرة حتى كسر القيود ونيل الحرية والكرامة من كالهما . 

تقسيم المنطقة على اسس عرقية و طائفية مستغلة  إلعادة األكراداعتماد القوى الكبرى على  ان

الزعامات التقليدية والعشائرية وفق ما يخدم هذه الدول العوامل الموضوعية و الطموحات القومية و 

االجتماعي الذي رسم العالقة و العقد  إلعادةماسة التبدو الحاجة وهنا  الوطن سوريةال بما يخدم 

و  إلنسانيةفي الحرية و العدالة و الكرامة ا شعبناو بما يحقق اماني يجمعنا سويا تحت مظلة واحدة 

دموي الذي يسببه اختالف مصالح القوى العظمى في العالم و المصالح يجنب المنطقة الصراع ال

 الضيقة و وجود ديكتاتوريات قائمة على الدعم الدولي و ليس على الدعم الشعبي . اإلقليمية

في الحرية و العدالة  السوريون األكرادن هم مفتاح نجاح الثورة و تحقيق اماني ود السورياكران األ

فعليهم  و بما انهم يشكلوا قوة مدنية وعسكرية احباط مخطط التقسيم لسورية  تمبهم يو المواطنة و 

 . الوصول ألهداف الثورةيتوقف النصر و 

و حيث ان التقسيم المقترح لسورية هو تقسيم عرقي و طائفي فإن احباط مخطط التقسيم العرقي 

 الطائفي.يؤدي تلقائيا إلحباط مخطط التقسيم 

تجاه أبناء وطنهم و ان تحقق لهم الثورة  الوطنية مسؤولياتهم األكرادن يتحمل لذلك كان ال بد من ا

السورية كل تطلعاتهم في بناء دولة القانون و المؤسسات دولة الحرية و العدالة و الطريق لذلك 

يتطلب دعم الدول المؤيدة لسورية و ثورتها لهذه القوى الوطنية التي تستطيع قلب ميزان القوى 

 . صالح الثورة السورية و اهدافها و مبادئهاالحالي ل

حديثنا عن الملف الكردي حديث يخص ما يقوم به شطر مؤثر من القيادات السياسية الكردية لتخليق 

"مسألة كردية"، قائمة على ادعاء بمظلومية تاريخية، يرون أن ال حل لها  إال بوجود كيان سياسي 

غت هذه القيادات لنفسها مختلف أنواع التحالفات، موحد لهذا المكون، وألجل هذه الغاية سو

 والعالقات، والمسالك.  

ولو افترضنا ان العالقة الكردية مع الكيان هي عالقة استغاللية لخدمة الطرفين فهذا المكّون ال 

يمكن أن يفّكر إال في أطماعه ومصالحه ال غير، ولو أدت هذه المصالح إلى تدمير أمة بكاملها وهذا 

 ع سيؤدي الى انعكاسات على الجغرافيا السياسية لمنطقتنا كلها العربية واالسالمية. المشرو

وحين نتحدث عن الملف الكردي ال نتحدث عن المكون الكردي في بنية المجتمع السوري ؛ فالمكون 

الكردي جزء منا ونحن جزء منه والظلم ليس مدعاة للتخلص والتحرر واالنفكاك من الوطنية، 
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ليست شراكة سياسية أو إدارية أو شراكة منفعة يمكن الفكاك منها في لحظة ما، إنها  والمواطنة

 صناعة تاريخ طويل، وانتماء يتعدى الجزئيات ويذهب بعيداً في تكوين كل فرد، وكل جماعة. 

 لقد احتاج المشروع الكردي االنفصالي في العراق إلى غزو العراق واحتالله وتدميره على نحو ما

 إلى رعاية أمريكية صهيونية مباشرة كي يصل إلى ما وصل إليه.نشهد، و

إلى نزول القوات األمريكية على أرضه، ووصول الوضع  ةواحتاج المشروع الكردي في سوري

فيه نتيجة التدخالت الخارجية ودموية النظام المجرم، إلى حدود التقسيم، كي يفصح أصحاب 

 قيقية. عن أهدافهم الح ةالمشروع الكردي في سوري

وفرض وجود مسألة كردية، وتصنيع تاريخ لها، ومحاولة عزلها عن محيطها، وادعاء أن هذه 

استبدادي فات زمانه، وألنه يخالف تعصبي الرؤية أو تلك تمثل الشعب الكردي، فإن هذا سلوك 

 حقائق العصر فإنه ال يمكن فرضه على األكراد أنفسهم إال بالقوة القاهرة. 

حزب الكردي أو ذاك الحق في التحدث باسم المكون الكردي، من يقوم بهذا اآلن من أعطى هذا ال

إنما يتماهى في سلوكه مع سلوك النظام السوري، الذي قتل وشرد واعتقل ودمر ومع ذلك ما زال 

  يقول إنه يمثل الشعب السوري

ب المناطق ال يمكن قبول والدة كيان جديدة على قاعدة التطهير العرقي، والتهجير، واستال

واألراضي بالقوة والعنف والدعم الخارجي، وذلك بغرض توفير مستلزمات الحياة والتواصل 

 الجغرافي لهذا اإلقليم، أو توفير ثروات باطن األرض له. 

األكراد منا ونحن منهم، وال يمكن قبول أي حل ال ينمي ويرسخ هذه العالقة التاريخية الحضارية 

في عمقه عدوان على المكون الكردي والعربي  العالقة هوال يحقق هذه  والروحية الوثيقة، وكل حل

 حاضره ومستقبله.

 ملحق يوضح الجغرافية البشرية لألكراد في سورية:

  حلب:محافظة 
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 الحسكة:محافظة 

 

 : 43في جميع محافظاتها  وريةس

 

                                                           
  ar/item/332-http://alaalam.org/ar/politics-5681679ة، الجغرافیة البشریة لألكراد في سوری، مھند الكاطع 43

http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679
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 المراجع:

، المركـــــــز  -لسياسةحقائق الجغرافية وا -األكراد في سورية  قطريب،حسين إبراهيم 

  2016الســــــوري للعـــالقــــات الدولية والدراسات االستراتيجية ،

القواعد  :القانون الدّولي اإلنساني العرفي المجلد األول جون ماري هنكرتس/ لويز دوزوالدـ بك،

  .(2007)منشورات اللَجنة الدّولية للّصليب األحمر، القاهرة 

  2016البشرية لألكراد في سورية، معهد العالم للدراسات ، فيةالكاطع، الجغرامهند 

http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679  

 الديمقراطية:سورية  للدراسات، قواتالمركز الكردي 

http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/478-2017-03-08-10-38-43  

 الدولية:منظمة العفو  

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar/  

 1998مد في روما في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعت 

 مركز كارنيغي للشرق األوسط ، المجلس الوطني الكردي في سورية : 

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504 

 لمجلس الوطني الكردي في سورية:ل الموقع االلكتروني

http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=ar  

  http://knc-geneva.org/?p=1795&lang=ar 

 كردستان:الموقع االلكتروني لحكومة اقليم 

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=0

10000 

 الكردستاني:الموقع االلكتروني لحزب الديمقراطي 

http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=60329  

 متفرقة:روابط الكترونية 

 https://goo.gl/v7jhSx 

https://goo.gl/W2Rzrd 

https://goo.gl/4jWLGP 

https://goo.gl/tm3YJf 

http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679
http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/478-2017-03-08-10-38-43
http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504
http://knc-geneva.org/?p=1795&lang=ar
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000
http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=60329
https://goo.gl/v7jhSx
https://goo.gl/W2Rzrd
https://goo.gl/4jWLGP
https://goo.gl/tm3YJf
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https://goo.gl/K8M9vu 

https://goo.gl/hLy88h 

https://goo.gl/pTFBrx 

http://www.artafm.com/news/2635  

https://www.zamanalwsl.net/news/article/59460 

http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=print&si

d=16610 

https://www.ypgrojava.org/arabic 
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