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 فً المشهد السوري احزاب الكردٌة وتفاعالتهاأل

 

 الكاتب: الصحفً الكردي أحمد خورشٌد

 تمهٌد :

وأصبحت ، من العوامل المضاعفة التً واجهت  الثورة السورٌة ا  فً سورٌا واحد )*أ( ٌشكل المكون الكردي
بٌنهم بصٌاغة مشروع قضٌته تشغل مساحة كبٌرة على المستوى المحلً والدولً حٌث اختلف األكراد فٌما 

والمطالب التً كانوا ٌطالبون بها قبل الحراك الثوري  ،وخارطة طرٌق موحدة حول موقفهم من الثورة السورٌة
 . وما بعده

بٌن ٌساري وٌمٌنً وعلمانً وإسبلمً، إال أن خمسة أحزاب رئٌسة  ا  كردٌ ا  ٌوجد فً سورٌا أكثر من ثبلثٌن حزبو
مت فً توجهاتها بٌن االنضمام فً االئتبلف السوري المعارض باسم المجلس فرضت نفسها على الساحة وانقس

ة  مشاركة وبٌن االنضمام فً هٌئة التنسٌق الوطنٌة )معارضة الداخل( والتً انسحبت منها نتٌج، الوطنً الكردي
بٌة عاملة وتوقٌعها على بٌان ٌعتبر وحدات حماٌة الشعب الكردي حركة إرها، الرٌاض هٌئة التنسٌق فً مؤتمر

 (1)ضد الثورة السورٌة.

 أوال : األكراد ما قبل الثورة 

تمتع األكراد وباقً األقلٌات السورٌة بكامل حقوقهم أثناء االنتداب الفرنسً وما بعد االستقبلل واعترف بحقوقهم فً 
بعد  أنه و ، ووصل حسنً الزعٌم و فوزي السلو إلى رئاسة الجمهورٌة آنذاك، إال1391و  1391دستوري 

بدأت أولى خطوات التهمٌش و التجرٌد، التً بدأت  1399آذار  8مقالٌد الحكم فً على سٌطرة حزب البعث 
بإضافة صفة العربٌة إلى الجهورٌة السورٌة، ولحقها خطوة تعرٌب المناطق الكردٌة فً الشمال السوري )الجزٌرة( 

المسؤول  رئٌس فرع األمن السٌاسً فً الحسكةالمعدة من قبل محمد طلب هبلل *ب وفق خطة ) الحزام العربً (
قرٌة وبلدة بمساحة تقدر بملٌون دونم، و ذلك  999ألف كردي من  191عن ملف األكراد آنذاك، وُهجر حوالً 

 بالترهٌب والقتل . 

 التً تم منحها الصفة القانونٌة بالقرارالزور ن الرقة وعرب آخرٌن من حلب ودٌر واستقدمت العرب الغمر م
وحقوقهم  مألف كردي من جنسٌته 581وتزامن ذلك مع تجرٌد حوالً   )*ج( 1392حزٌران   52بتارٌخ  /951/

ب آمالهم، واستمر بن، إال أنه خٌّ الوطنٌة من أدنى خدمات المواطنة، لكن رغم تأمل األكراد خٌرا باألسد اال
آذار  15،وذلك بانتفاضة قامشلو  كفى التضٌٌق بحقهم إلى أن وصل الكرد إلى مرحلة رفع شعار )أدي باسا( وتعنً

 والجهاد الكردي. ،التً انطلقت شرارتها من القامشلً، وتحدٌدا من مباراة الفتوة الدٌري 5112

إال أنها قمعت بشكل وحشً من قبل الجٌش الذي وجه أكبر رتل  ،"المدن الكردٌة"وانتشرت هذه االنتفاضة فً كافة 
، إضافة إلى طرد ادكراأل أدى إلى مقتل واعتقال الكثٌر منلعربٌة ما ، وبمشاركة العشائر ا1399عسكري منذ 
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النضمام  المزٌد من األكراد و السٌطرة على أراضٌهم، وهذا ما دفع باألكراد إلى الحذر بالدخول فً الثورة نظرا  

 إلى االئتبلف السوري المعارض بحسب رأي الكاتب. "قامشلو"الكثٌر ممن خونهم فً انتفاضة 

  األكرادأهم مطالب انٌا ً : ث

 :هناك نوعان من المطالبــ 

 .مطالب عامة  :األول
: تحقٌق التعددٌة والدٌمقراطٌة والحرٌات قبٌلتنسجم مع مطالب المعارضة السورٌة وحركة المجتمع المدنً، من 

لسٌاسٌة وطوائفهم العامة وحقوق اإلنسان.. وذلك لكل أبناء الشعب السوري، على اختبلف توجهاتهم الفكرٌة وا
وإلغاء األحكام الُعرفٌة وقوانٌن الطوارئ، وتبٌٌض السجون من سجناء الرأي والسجناء السٌاسٌٌن،   ..وقومٌاتهم

رٌن إلى بلدهم سورٌة، واحترام حقوق المواطنة، والتعوٌض على المتضّررٌن من قمع  وإعادة المنفٌٌن والمهجَّ
 .ا شابهوم ...وحرٌة الصحافة السلطة واضطهادها،

 
 .مطالب خاصة باألكراد السورٌٌن  :الثانً 
  :ٌمكن حصرها بالمطالب التالٌة       

ومنح اإلدارة  .االعتراف الدستوري بالشعب الكردي فً سورٌة، من حٌث الوجود التارٌخً والواقعً .1
 الذاتٌة أو الفٌدرالٌة لهم.

ٌّزة .2  . االعتراف بالهوٌة الكردٌة المم
بالمساهمة فً حكم الببلد وإدارة مؤسسات الدولة، والتفاعل مع الحٌاة السٌاسٌة  إعطاء الحق لؤلكراد، .3

 .كأٌة شرٌحٍة من شرائح المواطنٌن السورٌٌن والمجتمع السوري
االعتراف باللغة الكردٌة لغة  متداولة  بٌن المواطنٌن السورٌٌن األكراد فً الببلد، ومنح حق تعلٌمها فً  .4

 .لمجبلت والكتب، ومنح حق البث اإلذاعً والتلفزٌونًالمناطق الكردٌة، وإصدار ا
 : قانون اإلحصاء، والتعرٌب، ونزع الجنسٌة.. قبٌلإلغاء كل القوانٌن الظالمة بحق األكراد، من  .5

وتعوٌض المتضررٌن من جراء هذه القوانٌن الجائرة، وإعادة كل الحقوق المدنٌة وحقوق المواطنة 
 (9) .َم منها بموجب تلك القوانٌن الظالمةلئلنسان الكردي السوري، التً ُحرِ 

 الكردٌة    األحزابأهم ثالثا : 

 إلىو نتطرق أساسٌٌن، قسمٌن  إلىتقسٌمها  إلىسنعمد  واألهداف األسماءو تشابهها فً  األحزابنظرا لكثرة 
 (2. )فاعلٌة وجماهٌرٌة أكثرها

 ة(.الذاتٌ اإلدارة أحزابأحزاب معارضة الداخل الخط الثالث ) -أ 

 :صالح مسلمبقٌادة   pydحزب االتحاد الدٌمقراطً  .1

المعتقل فً تركٌا وهو أقوى  أوجالنعبدهللا القائد الكردي  ولوجٌةٌٌدألٌعتبر هذا الحزب امتدادا و 5119تأسس عام
 بسطتالتً  ypgوحدات حماٌة الشعب األحزاب الكردٌة على الساحة السورٌة، وله قوة عسكرٌة تحت مسمى 

وكسبت دعم الرأي العام  "تنظٌم الدولة" اإلرهابٌةوحاربت الجماعات  ،لى معظم المناطق الكردٌةسٌطرتها ع
 الدولً.
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ما نفاه هذا الحزب  ،اختٌار الخط الثالث جعله فً حلبة االتهام بالتعاون والتنسٌق المباشر مع نظام األسد أن إال

وإعبلن اإلدارة الذاتٌة فً  ة،لكردٌة فً شمال سورٌواعتبر خطه هو خط الحفاظ على األمن واألمان فً المناطق ا
الرئٌسٌة ) عفرٌن ـ كوبانً "عٌن العرب" ـ الجزٌرة ( إضافة إلى تل أبٌض التً حررها فً  "المدن الكردٌة"

وهذا ما  ، الٌد العاملة( - الزراعة -على حوالً نصف ثروات سورٌة )النفط ما مكنه من السٌطرة  5119صٌف 
 . للكورد فً المفاوضات  رئٌسًدعم هذا الحزب وفرض وجوده فً الحل السوري  كممثل  إلىٌة دفع القوى الدول

انشق عن الحزب الدٌمقراطً  1991ٌكٌتً محً شٌخ آلً  ›حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  .2
 مًالسلالحل  إلىٌدعو ، والخط الثالث أحزابٌصنف ضمن قائمة و الكردستانً )مصطفى البارزانً( ،
 نظام دٌمقراطً تعددي. إلىوالتحول ، والتفاوض مع النظام بضمانات دولٌة

 .و ٌشارك فً االنتخابات التشرٌعٌة كحزب معارض لبلتحاد الدٌمقراطً، وٌتخذ الحزب عفرٌن مقرا رئٌسٌا له    

 .حزب الٌسار الكردي .3
 .حزب الٌسار الدٌمقراطً الكردي .4
 .الحزب الشٌوعً الكردستانً .5
 . مقراطً الكردستانًالحزب الدٌ .6
 .االتحاد اللٌبرالً الكردستانً .7
 .حزب السالم و الدٌمقراطٌة .8
 . البارتً الدٌمقراطً الكردستانً .9

 .الحزب الدٌمقراطً الكردستانً السوري .11
 .حزب الخضر الكردستانً .11
  .حزب التجمع الوطنً الدٌمقراطً الكردي فً سورٌة .12

 

 لسوري المعارض(المجلس الوطنً الكردي )االئتالف ا أحزاب -ب 

مسعود ، تحت رعاٌة الرئٌس 5111من أكتوبر  59فً  العراقفً  ربٌلاتأسس المجلس الوطنً الكردي فً 
ا من   .المجلس الوطنً السوري عقب اإلنشاء المسبق لـ ،بارزانً ا  11وكانت المنظمة تتكون أساس   ٌ ا كرد حزب 

ا، و ٌرفض المجلسُ   ٌ نفسه الممثل الحقٌقً للحراك  ٌعتبرو ،ٌمقراطًالذاتٌة المعلنة من قبل االتحاد الد اإلدارةَ  سور
قبل  األسدتشترط رحٌل  التًوترفع راٌة االئتبلف السوري المعارض ، الثوري الكردي وٌرفض الحوار مع النظام

 تفاوض. أوأي حوار 

 اٌىشدي اٌسٛسي« آٌٍٍّ»٘ٛ اِزذاد ٌزٍبس : حزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي  بقٌادة عبد الحمٌد دروٌشال .1

فً  ، ٚاٌزي وبْ ٌجّغ ثٍٓ اٌٍٍجشاٌٍخ اٌسٍبسٍخ ِغ اٌّذبفظخ االجزّبػٍخ(جالي اٌطبٌجبًٔ.)ضّٓ اٌذضة األَ 

 ,1962، بقٌادة األستاذ عبد الحمٌد دروٌش، تأسس عام سورٌافً  الكردٌة هو من أقدم األحزاب، وسورٌا

 ، وٌعتبره الكثٌرون أكثر1399حزٌران  12وهناك من ٌقول بأنه الحزب الكردي األول الذي تأسس فً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
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ا عن التعصب  سورٌا األحزاب موضوعٌة، وواقعٌة فً ل عواطف استغبل أو ،القومًبسٌاساته المرنة بعٌد 

ا على القضٌة. ا مساوم   الشعب الكردي، والبعض اآلخر ٌعتبره حزب 

الوطنً المعارض فً طرح القضٌة  االئتبلفوانسحب الحزب من المجلس الوطنً الكردي محتجا على عدم جدٌة  

ٌة المعلنة الذات دارةاإل إلى ملبلنضماما فسره النشطاء بنٌة الحزب  ،ةالكردٌة فً مسار الحل السٌاسً فً سورٌ

pyd.(9) 

ذضة اٌٌٍٚذ أشمبلبد دذصذ داخً  ٛ. ٚ٘بشار معبد انحكٍ «انبارتً»انحسب اندٌمقراطً انكردي فً سورٌا   .2

ٌُ رٕجخ اٌمٍبدح اٌّٛدذح اٌزً أسسٙب اٌّال ِصطفى  ، دٍشِصطفى اٌجبسصأً(اٌذٌّمشاطً اٌىشدسزبًٔ )

ثُؼٍذ االجزّبع اٌشٍٙش فً  ،ػٛدح اٌذضة إٌى سٛسٌب فً اٌذفبظ ػٍى اٌٛدذح اٌزٕظٍٍّخ ٌٍذضة ثؼذ ًاٌجبسصأ

، سّذ ٔفسٙب ثبٌذضة  وشدسزبْ اٌؼشاق، ٌىٓ اٌمبػذح اٌجّبٍ٘شٌخ اٌزً دبفظذ ػٍى ٚالئٙب ٌٙزٖ اٌمٍبدح اٌّشزشوخ

ٚخٍبسارٙب اٌىشدٌخ  ًاٌجبسصأ، ٚاٌزً ثمٍذ ػٍى ٚالء ربَ ٌؼبئٍخ «اٌجبسرً»اٌذٌّمشاطً اٌىشدي فً سٛسٌب 

ػشبئشٌخ ِٕزششح فً ِٕطمزً وٛثبًٔ  خ، ًٚ٘ راد جّبٍ٘شٌ ٚػٍى ػَّٛ إٌّبطك اٌىشدٌخ فً إٌّطمخ اٌذاخٍٍخ،

 ٚ اٌمبِشًٍ.

 ًٚجؼً اٌذضة اٌفٍذساٌٍخ ِطٍجب أسبسٍب ٌٗ ٚرٌه ػٍى غشاس إلٍٍُ وشدسزبْ اٌؼشاق اٌزي ٌذىّٗ ِسؼٛد اٌجبسصأ 

 سئٍس اٌذضة األَ. 

اٌّجٍس اٌٛطًٕ  اٌزي اشزشن فً رأسٍس عبد انحكٍم بشارٌى جٕبدٍٓ ٌٚزوش أْ اٌذضة أمسُ أٌضب فٍّب ثؼذ إ

دٍش أسذت ِٕٙب فٍّب ثؼذ  اٌّشبسن فً رأسٍس ٍ٘ئخ اٌزٕسٍك اٌٛطٍٕخ، إبراهٍم هووصر اندٌ، اٌىشدي ٚ اٌسٛسي

 ٌى اٌّجٍس اٌٛطًٕ اٌىشدي.ٚأضُ إ

ً   دضة ٚ٘ٛ  :"موسى محمد" سورٌت فً انكردي   انٍساري   انحسب .3  ػبَ آة/ أغسطس ِٓ 9 اٌـ فً سَّسرأ ػٍّبٔ

ً   دضة أٚي أسَّس اٌزي صجشي أٚصّبْ شادًاٌ ٌُٚؼزجَش ،1399  ٌٍٍسبس سِضا   1399 ػبَ سٛسٌخ فً وشدي   سٍبس
ٕذِذسٌٓ ٌٚؼَّٛ سٛسٌخ، فً اٌىشديِّ  ُّ  .سٛسٌخ فً اٌىشديِّ  اٌٍسبس ِذسسخ ِٓ اٌ

ً   انحسب .4  ٌُؼزجَش ٌىٕٗ اػزذاال ، أوضش ٌُؼزجَش اٌزي :إبراهٍم اندٌه وصر جىاح( انبارتً) سورٌت فً انكردي   اندٌمقراط

 اٌّبضً اٌمشْ صّبٍٍٕٔبد ٔٙبٌخ فً اٌجبسرً أمسُ دٍّٕب اٌسبدخ ػٍى اٌفصًٍ ٘زا ٚثشص اٌىشدّي، اٌٍسبس ِذسسخ سًٍٍ
َّ  سىشرٍشٖ ٚفبح إصش فصٍٍٍٓ؛ إٌى  اٌذضة غِ ثزذبٌف ٘زا اٌجبسرً جٕبح ٌٚشرجظ سٍش، ثذبدس أغب أدّذ وّبي اٌؼب

 . اٌىشديّ  اٌٍسبسيّ 

ً   انحسب .5 ؼزِذٌخ األدضاة ِٓ ٌُٚؼزجَش  :باقً شٍخ جمال  انسوري   انكردي   اندٌمقراط ُّ  ٌٚزٍَّّض اٌىشدٌخ، اٌذشوخ فً اٌ
 .اٌىشدٌخ - اٌىشدٌخ اٌجبٔجٍخ اٌّؼبسن إٌى أجشاسٖ ٚػذَ ٚ٘ذٚئٗ، اٌسٍبسٍخ، ٚأفىبسٖ طشدٗ، ثّٛضٛػٍخ

ً   انمساواة حسب .6 ًّ  اٌذضة ػٓ اٌذضة ٘زا ٚأفصً :داود عسٌس ٌتسع مه: انكردي   اندٌمقراط ًّ  اٌذٌّمشاط ِ  اٌزمذُّ

 . ثشبس اٌذىٍُ ػجذ اٌذوزٛس جٕبح اٌجبسرً ِغ ٌٚزذبٌف اٌّبضً، اٌمشْ رسؼٍٍٕبد ِٕز سٛسٌخ فً اٌىشديّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ً   انحسب  .7 ً   انوطى  ّسبٚاحاٌ دضة ػٓ أفصً اٌزي :صفوك طاهر ٌتسع مه: سورٌت فً انكردي   اندٌمقراط

 ًّ  ِغ ثذٚسٖ ٌٚزذبٌف دسٌٚش، اٌذٍّذ ػجذ دضة ػٓ داٚد ػضٌض ِغ أفصبٌٗ ِٓ لصٍش ٚلذ ثؼذ اٌىشديّ  اٌذٌّمشاط
 . ثشبس اٌذىٍُ ػجذ اٌذوزٛس جٕبح اٌجبسرً

 .حسب ٌكٍتً انكردي فً سورٌا بقٍادة إسماعٍم هامو .8

 .حسب االتحاد اندٌمقراطً انكردي فً سورٌا بقٍادة شٍخ عهً .9

 . سورٌا بقٍادة أمجد عثمان -الححركت اإلص .11

 .انكردي فً سورٌا بقٍادة مصطفى أوسو / مصطفى جمعت أزاديحسب  .11

 .انحسب انكردي اندٌمقراطً انسوري بقٍادة شٍخ جمال .12

 .حسب ٌكٍتً انكردستاوً بقٍاد عبد انباسط حمو .13

 ( .6( )5) حسب انوفاق اندٌمقراطً انكردي بقٍادة فوزي شىغال .14

 تمو( تٌار المستقبل )مشعل

ٌعتبر مشعل تمو أهم الشخصٌات الكردٌة التً برزت على ساحة الثورة السورٌة، وأفرج عنه النظام بعد بدء 

االحتجاجات إلظهار حسن النٌة تجاه األكراد وتهدئتهم حتى ال تأخذ الثورة صفة الوطنٌة، إال أن تمو عاد إلى  

سطنبول وقاد مظاهرات األكراد بنفسه من قلب العمل السٌاسً وشارك بمجموعة اإلنقاذ الوطنٌة التً عقدت فً ا

القامشلً، ودعا إلى الوحدة الوطنٌة ما أقلق النظام الذي هدده تارة، ودعاه إلى الحوار تارة أخرى، لكن عندما أصر 

ما من قبل أربعة مجهولٌن بعملٌة لم تتجاوز الدقٌقة،  5111تشرٌن األول  9تمو على موقفه تعرض لبلغتٌال فً 

 (9كبٌرة على المستوى الكردي والسوري إال أن النظام لم ٌعترف بذلك ) ضجة أثار

 رابعا : القوات العسكرٌة لألكراد 

)شمال سورٌا(، وهدفها المعلن حماٌة  "اوهً قوات تابعة لئلدارة الذاتٌة فً "روجاف وحدات حماٌة الشعب:

سبلمٌة المتطرفة"، وهً بحالة تحالف وتعاون مع بالجماعات "اإل المناطق الكردٌة من الحركات اإلرهابٌة المتمثلة 

جبهة األكراد ـ ثوار الرقة ـ السبلجقة التركمانٌة ـ الصنادٌد  ـ  فصائل الجٌش الحر المعتدلة ) كتائب شمس الشمال ـ

التً تشكلت مؤخرا،  قوات سورٌة الدٌمقراطٌةقوات السوتورو السرٌانً وفصائل أخرى( ومنضمة اآلن فً 

ات التحالف الدولً شرٌكا أساسٌا فً محاربة "تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة" و "جبهة النصرة" وتقدم  إلٌها وتعتبرها قو

 الكثٌر من الدعم العسكري و اإلعبلمً، وهً متهمة أٌضا بالتنسٌق مع النظام فً محاربة الجٌش الحر( 

 فصائل الجٌش الحر من األكراد:

فً شباط  تأسست ( 2114د استشهاد عالء جبو فً االشرفٌة عام جبهة األكراد )بقٌادة صالح جبو استلمه بع
مقاتل من الشباب الثوري فً الرٌف  911بقٌادة عبلء جبو من قرٌة قرة كوز منطقة إعزاز وضم حوالً  5115

إعزاز وجرابلس ومنبج وتل ابٌض، و قاتلت النظام فً المخابرات الجوٌة والشمالً، وانتشرت فً مناطق الراعً 
بعد ظهور "تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة" إلى هجوم كبٌر من ألوٌة كبٌرة قاربت إلى  ترفٌة بحلب، لكن تعرضو االش
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بما فٌها "تنظٌم الدولة والنصرة" بتهمة الكفر واإللحاد فً تل عرن وتل حاصل "الكردٌتٌن"،  عسكرٌا   لواءا   13

نسحاب من المنطقة والتوجه الى جبال عفرٌن والتً حصلت فٌهما مجزرة كبٌرة تجاه األكراد، ما أجبرته على اال
 والتنسٌق مع وحدات حماٌة الشعب الكردٌة .

 م .5119المشكل فً صٌف  جٌش الثواروالجدٌر بالذكر أنها اآلن منضوٌة تحت لواء 

 قوات الكوملة: وتضم  لواء صالح الدٌن األٌوبً، ٌوسف العظمة 

    

 ب بٌوار مصطفى(لواء صالح الدٌن األٌوبً  بقٌادة) النقٌ 

تشكل من مجموعة من الشباب الكورد المعارضٌن للنظام الذٌن اعتبروا حزب "االتحاد الدٌمقراطً" أداة النظام فً 
خرجهم الحزب من عفرٌن، واعتبرهم أداة لتنفٌذ أجندات المجلس أقمع المظاهرات الكردٌة وانتشروا فً حلب، و
 السوري المعارض.  الوطنً الكردي المنضوي تحت قائمة االئتبلف

وٌذكر أنهم من األلوٌة التً هاجمت جبهة األكراد باإلضافة إلى لواء ٌوسف العظمة و الجبهة اإلسبلمٌة 
 (8)الكردٌة.

 ٌوسف العظمة بقٌادة )بسام حجً مصطفى (    

لسوري، وكانت وهً أحد الكتائب الذي تم تشكٌلها فً بداٌات الثورة السورٌة، وهً تابعة للمجلس الثوري الكردي ا
عبلقتها مع حزب "االتحاد الدٌمقراطً" عبارة عن اتهامات تخوٌن من كبل الطرفٌٌن لآلخر، واعتبرت لواء جبهة 

اٌّجٍس اٌؼسىشي اٌضٛسي  ِٓ “فصً ٚرجشٌُ “األكراد صنٌعة حزب "االتحاد الدٌمقراطً" وأصدرت بحقهم 

وغٌرها، إال أنها اختفت عن الساحة فً  ٚاٌشٍخ سؼٍذ، ججٙخ اٌخبٌذٌخو الكتٌبة فً عدة جبهات وشاركت هذه ثذٍت،
 " تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة". ـوعات اإلرهابٌة كمي جبهة ضد النظام أو ضد مجأاآلونة األخٌرة، ولم تعد تشارك فً 

وهً فصٌل إسبلمً كردي تطالب بدولة سورٌة إسبلمٌة، وتقول بأن القرآن هو الجبهة اإلسالمٌة الكردٌة  
األساسً لحقوق الشعب الكردي، و تشارك حركة أحرار الشام وغٌرها من الفصائل اإلسبلمٌة العربٌة فً الضامن 

 (3تشكٌل الجبهة اإلسبلمٌة السورٌة، ولٌس لها اآلن أي جبهات تذكر ضد "النظام أو التنظٌم" )

 باإلضافة إلى

لمشاركة فً اإلدارة الذاتٌة باإلضافة وضم األحزاب ا 5119/ 15/ 3الذي تأسس فً   ــ مجلس سورٌا الدٌمقراطً
إلى أحزاب عربٌة، وتحدثت وكاالت األنباء العالمٌة عن دعوتهم إلى مؤتمر جنٌف، وذلك بعد خبلفات عمٌقة حول 
األطراف المشاركة فً المؤتمر، حٌث كانت الوالٌات المتحدة وتركٌا والسعودٌة ٌصرون على تمثٌل الهٌئة العلٌا 

ً الرٌاض، بٌنما طالبت روسٌا بتوسٌع هٌئة المعارضة لٌشمل أحزاب اإلدارة الذاتٌة بقٌادة صالح التً تم انتخابها ف
 مسلم. 
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مجمل هذه األحزاب هً امتداد إلٌدولوجٌا األحزاب الرئٌسٌة الثبلث حزب االتحاد الوطنً  ٌمكن القول  أن: 

البارزانً(، وحزب العمال الكردستانً   )مصطفى )جبلل طالبانً(، والحزب الدٌمقراطً الكردستانً الكردستانً
)عبدهللا أوجبلن( وجمٌعها ظهرت نتٌجة للظلم المفروض على األكراد فً األجزاء األربعة لكردستان من "تعرٌب 
 وتترٌك و تشٌٌع"، والتجرٌد من الجنسٌات و التهجٌر القمعً كقطع  الطرٌق أمام توحد الكرد والمطالبة باالستقبلل.

الكردي ٌنتظر توحد األحزاب، و تجاوز خبلفاتهم من أجل تشكٌل قوة سٌاسٌة حقٌقة ترفع راٌتهم  ومازال المكون
على الساحة الدولٌة للحصول على حقوقهم، وضمان حٌاة حرة دٌمقراطٌة عادلة فً األجزاء األربعة التً ٌعٌشون 

 بها.

 خامسا : توزع األكراد فً سورٌا 

ٌمثل أكراد سورٌا ثانً أكبر مجموعة عرقٌة فً سورٌا بعد العرب، وال ٌعرف على وجه الٌقٌن العدد الفعلً لهم 
 فً ظل غٌاب أٌة إحصاءات رسمٌة

وتتراوح التقدٌرات غٌر الرسمٌة ألعدادهم ما بٌن ملٌون وملٌونٌن، وبعض المصادر المقربة من األكراد ترفع تلك 

والغالبٌة العظمى من ة، ٌونا هم عدد سكان سورٌمل 59التقدٌرات إلى نحو ثبلثة مبلٌٌن نسمة من أصل أكثر من 

(11السنة، باإلضافة إلى وجود نسبة من الٌزٌد و المسٌحٌٌن.)  

ٌقطن األكراد فً الشمال والشمال الشرقً، حٌث ٌجاورون األكراد فً تركٌا فً  سورٌة:التوزع الجغرافً فً 
العٌن وعامودا  ورأسالقامشلً والمالكٌة ٌنتشرون فً مناطق )و إقلٌم الجزٌرة الفراتٌة )محافظة الحسكة(

والدرباسٌة( وفً منطقَتً عٌن العرب )كوبانً( وعفرٌن )جبل األكراد( فً )محافظة حلب(، والشرٌط المحاذي 
دلب والبلذقٌة، كما ٌنتشرون فً تجمعات صغٌرة فً مناطق من محافظات حماه إللحدود التركٌة من محافظات 

 حول قلعة الحصن. ىوفً بعض قرى وادي النصار ،وحول دمشق وفً هضبة الجوالن

______________________________________________________________ 

 هوامش البحث

عدٌدة  وإمبراطورٌات ٌبلتدو وأشادواعاشوا  ،عراق البشرٌةألآري حسب تصنٌف ا أو أوروبًشعب هندو  1*

 لمصرال ناضول وصوألبما فٌها ا ال حتى المتوسط شماٌعرف ب كاسبٌن قدٌما  ما وأامتدت من بحر قزوٌن 

ق.م وكانت  915مبراطورٌة اآلشورٌة نٌنوى عام النقاض اأمبراطورٌة المٌدٌة على الوهً ا، الٌمن  إلىال وصو

 . همذان أوعاصمة مٌدٌا اكباتان 

الحسكة  اإلحصاء في محافظة  بدأت عممية بعهد الرئيس ناظم القدسي 2693في الخامس من أكتوبر عام2*
رئٌس فرع محمد طلب هبلل وقام المبلزم أول  34/8/2693تاريخ  64السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 

بتقدٌم اقتراحات من ثمانٌة مواد و كان منها تسكٌن العرب الغمر هناك لتغٌٌر  آنذاك األمن السٌاسً فً الحسكة
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ألفا من المواطنين، أصبحوا  231كان نتيجتها أن حوالي، و الدٌمغرافٌة السكانٌة و كجهاز مراقبة لتحرك األكراد

 بدون جنسية ،وقد انقسم أكراد سورية منذ ذلك التاريخ إلى: 

 أكراد متمتعين بالجنسية السورية.         -1

 يمئتأكراد جردوا من الجنسية وسجموا في القيود الرسمية عمى أنهم "أجانب" ، ويقدر عددهم حاليا بـحوالي         -5
  ألف شخص.

ولم يتم قيدهم في السجالت الرسمية نهائيا، وأطمق عميهم وصف "مكتوم" ، ويقدر   أكراد جردوا من الجنسية        -9
 (11. )عددهم حاليا بحوالي ثمانين ألف شخص

 اجتمعت القٌادة القطرٌة لحزب البعث الحاكم برئاسةفً عهد "حافظ األسد األب"   1392حزٌران  52بتارٌخ  3*

( والمتضمن: إعطاء 951األمٌن القطري المساعد رئٌس لجنة الغمر، حٌث أصدرت قرارها العنصري رقم )

األوامر التنفٌذٌة لتطبٌق "الحزام" على الواقع، وتفوٌض المسؤولٌن المعنٌٌن باستبلم األراضً الزراعٌة 

بدأت  1399ـ  1392وخبلل عام وفق استمارات وجداول نظمت مسبقا .  العرب الغمرومحاصٌلها وتوزٌعها على 

مع  إلسكانهمتصل إلى المنطقة الكردٌة )الجزٌرة( وشرعت الدولة فً بناء تجمعات نموذجٌة الغمر قوافل العرب 

 حراسة من قوات الجٌش واألمن.

______________________________________________________________ 

 انمصادر وانمراجع 

 ٍت ، ثٍذح "دٚدٌبْ".دخجشرٗ وٛٔٗ ِٓ أثٕبء ِٕطمخ إػضاص فً سٌف ـ  صمبفخ  اٌىبرت 1ٚ 

ٛلغ جٍجبِش ـ ِمبي ػٓ االسزٍطبْ ٚاٌزؼشٌت فً ِٕبطك أوشاد سٛسٌب وزجٗ جٙبد صبٌخ فً 2ِ
http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=3294  

 ـ اٌمضٍخ اٌىشدٌخ فً سٛسٌب د ِذّذ ثسبَ ٌٛسف اٌّسٍُ ٔذ3

 http://www.almoslim.net/node/85575 

  ثالدي اٌٍَٛـ االوشاد فً سٛسٌب ثٍٓ األصِخ ٚاٌّسزمجً خبٌذ إسّبػًٍ سشدبْ 4

-...-%D3%E6%D1%ED%C9-%DD%ED-http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C3%DF%D1%C7%CF
64&aa=news&id22=145-%E6%C7%E1%E3%D3%CA%DE%C8%E1-%C7%E1%C3%D2%E3%C9 

ـ وٌكٌبدٌا الموسوعة الحرة  9

r.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AFhttps://a

http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=3294
http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=3294
http://www.almoslim.net/node/85575
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C3%DF%D1%C7%CF-%DD%ED-%D3%E6%D1%ED%C9-...-%C7%E1%C3%D2%E3%C9-%E6%C7%E1%E3%D3%CA%DE%C8%E1-&aa=news&id22=14564
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C3%DF%D1%C7%CF-%DD%ED-%D3%E6%D1%ED%C9-...-%C7%E1%C3%D2%E3%C9-%E6%C7%E1%E3%D3%CA%DE%C8%E1-&aa=news&id22=14564
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
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%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D

8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A 

ـ وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة 9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84

9%8A%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D 

ـ وٌكٌبدٌا الموسوعة الحرة 9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D9%85%D9%88 

 ٌمبء ِغ لبئذ ٌٛاء صالح اٌذٌٓ األٌٛثً -  ـ ٚالرً ٔذ 8

http://www.dogruhaberarapca.com/Form3.php?Sayfa=Yazdir&f=1&id=3365 

 ٔصٍجٍٓ . –صاسا سٍذا  -إٌبطك ثبسُ اٌججٙخ اإلسالٍِخ اٌىشدٌخ: ال ٔؼبدي أي فصًٍ وشدي -ـ اسا ٍٔٛص9

 GE-http://wp.me/p4OhLR 

  - 3/4/2111األوشاد فً سٛسٌخ  -اٌجضٌشح ٔذ  -11

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/4/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%

D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 جّؼٍخ دمٛق اإلٔسبْ فً سٛسٌخ . –رمشٌش ػٓ ٚالغ األوشاد اٌّجشدٌٓ ِٓ اٌجٕسٍخ  -ـ ساثطخ أدثبء اٌشبَ 11

 -%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9

-D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7%-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF

-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

_____________________________________________________________________ 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D9%85%D9%88
http://www.dogruhaberarapca.com/Form.php?Sayfa=Yazdir&f=1&id=3365
http://wp.me/p4OhLR-GE
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/69326-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

